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 0202طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام إلللمسودة ألولى لمسرد مصطلحات 

  مذكرة من األمينة التنفيذية
 مقدمة -أوال

، دعا الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد WG2020-1/1في التوصية  -1
إجراء استعراض علمي بفي اجتماعها الرابع والعشرين إلى أن تقوم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  2222عام 

لوجي، اإلطار العالمي للتنوع البيو  مسودةالواردة في  المرتبطة بهاساس والمؤشرات وخطوط األ لغايات واألهداف المحدثةوتقني ل
في الفرعية  طلبت الهيئة، اجتماعه الثالث. وعالوة على ذلك ، وتقديم المشورة للفريق العامل فيإلطارباوكذلك المالحق المنقحة 

 ذه الدعوةهبناء على المعلومات المعدة  أخذ ةالتنفيذي ة، من الرئيسين المشاركين للفريق العامل واألمينSBSTTA-23/1التوصية 
 .بعين االعتبار

رة و ، تحت إشراف مكتب الهيئة الفرعية للمشان للفريق العامل واألمانة، قام الرئيسان المشاركعلى أساس ما ورد أعالهو  -2
ي الغايات واألهداف فالواردة ، بتجميع قائمة بالشروح لشرح المصطلحات والمفاهيم نية والتكنولوجية ومؤتمر األطرافالعلمية والتق
ودة األولى في المس التي وردت تم تنقيح هذه القائمة وتحسينها لتعكس التغييراتوقد  (.CBD/SBSTTA/24/INF/11المحدثة )

تستند إلى التعليقات الواردة من األطراف هي و ، (CBD/WG2020/3/3) 2222لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
إلى  /آبأغسطس 22عبر اإلنترنت من  الذي انعقدمل االع للفريقوأصحاب المصلحة خالل الجزء األول من االجتماع الثالث 

 . 2022مارس/آذار  29إلى  14الثاني من االجتماع الذي انعقد في جنيف في الفترة من  الجزءوخالل  2221 /أيلولسبتمبر 2

الواردة  هدافاألو  غاياتالوالغرض من هذه الوثيقة هو مساعدة الفريق العامل في االستعراض والتحليل والمداوالت بشأن  -2
  .الخاصة بها مؤشراتال، وعناصر الرصد و 2222المسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام في 

صلة بالمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في المسودة األولى لإلطار  تحتوي قائمة الشروح على تفسيرات وأمثلة ذاتو  -4
  1، وكذلك مشروع إطار الرصد.2222تنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي لل

                                                      
CBD/WG2020/4/1 *. 

ترد قائمة المؤشرات الرئيسية لإلطار و . CBD/WG2020/3/3في الوثيقة  0202ترد المسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  1 
، بما في الرصدالمتعلقة بإطار  اإلعالميةوثائق التصف هي و  ،CBD/WG2020/3/3/Add.1في الوثيقة  0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 المكون والمؤشرات التكميلية والمعلومات األخرى المتعلقة بالمؤشرات.مؤشرات ذلك تلك المتعلقة ب
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 قائمة المفاهيم والمصطلحات الواردة في الغايات واألهداف المحدثة -ثانيا

 
 2الغاية/الهدف الشرح المفهوم/المصطلح

 على ةدر اوق سليمة عشائر
 الصمود 

 المدى الطويل على مجدية ديمغرافيا وجينيا، بما يسمح ببقائها وتكيفها
(CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1 22، الفقرة) 

 الغاية ألف

تشمل احتياجات الناس الهواء النظيف والماء والغذاء واأللياف  احتياجات الناس
الوقود والطهي  ألغراض والمناخ اآلمن وأمن الطاقة )مثال والمأوى

 والتدفئة( وتأمين سبل العيش والصحة والرفاهية الروحية.

اسات لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسيلالتقييم العالمي )استنادا إلى 
 (2212لعام  المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

التغيير، األهداف  نظرية
2-12 

 ( هو حركة األنواع دون عوائق وتدفقاإليكولوجي الترابط)أي  الترابط  اإليكولوجيترابط النظام 
ض. على األر الحياة  استدامة العمليات الطبيعية التي تحافظ على

ا ما ي غالبالمستمرة الت اإليكولوجيةلنظم ا إلى اوبالتالي قد يشير أيض
الهيكلي ط التراب: رابطنوعان من الت ويوجدممرات بيئية.  عبربط ار تت

الوظيفي  الترابط)حيث يتم تحديد االستمرارية بين النظم البيئية( و 
 )حيث يتم التحقق من حركة األنواع أو العمليات(.

)UNEP/CMS/Resolution 12.26 (Rev.COP13)(  

 الغاية ألف

 اإليكولوجيسالمة النظام 

 

 مة عندما تحدثاليكولوجي يتمتع بالساإلفهم عموما أن النظام "ي  
فة مثل عناصر التكوين والهيكل والوظي) المهيمنة خصائصه البيئية

ضمن نطاقات تباينها الطبيعية ويمكن أن  (يكولوجيةإلوالعمليات ا
االضطرابات"  تصمد وتتعافى من معظم

(CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1 11، الفقرة .) وعالوة على
ا نواع وتوافرهاألبما في ذلك تنوع " :جملة إلى 2ذلك، تشير اإلضافة 

 (.21" )الفقرة اإليكولوجيةنواع المتفاعلة داخل النظم األومجموعات 
قد تشمل مؤشرات سالمة النظام اإليكولوجي "هيكل ووظيفة وتكوين و 

هذه ل يما قبل الصناعالتباين بالنسبة لمدى  ما نظام إيكولوجي
 الخصائص".

(. نحو رصد سالمة النظام 2021) خرونهانسن وآدراسة )
 ،2222 عامتنوع البيولوجي لما بعد اإلطار العالمي لل فياإليكولوجي 

https://doi.org/10.32942/osf.io/eyqw5) 

 الغاية ألف

                                                      
 .0202األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  تحيل المراجع إلى المسودة 2 

https://www.cbd.int/doc/c/6ae9/63a2/5d9950a0264eea741625d10c/sbstta-24-03-add2-rev1-ar.pdf
mailto:https://www.cms.int/sites/default/files/document/cms_cop13_res.12.26_rev.cop13_e.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/6ae9/63a2/5d9950a0264eea741625d10c/sbstta-24-03-add2-rev1-ar.pdf
https://doi.org/10.32942/osf.io/eyqw5
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 2الغاية/الهدف الشرح المفهوم/المصطلح

عية الطبي اإليكولوجيةالنظم 
 )الموائل(

و /أقابلة للحياة من أنواع نباتية و المناطق المكونة من مجموعات
أو حيث لم يعدل النشاط إلى حد كبير و/ ة المنشأانية أصليحيو 

بشكل  األنواعالبشري الوظائف البيئية األساسية للمنطقة وتكوين 
 .أساسي
المركز العالمي  - رنامج األمم المتحدة للبيئةبا إلى تعريف )استناد

 ، للموائل الطبيعيةلرصد حفظ الطبيعة 
-z.org/content/natural-https://www.biodiversitya

habitats) 

 الغاية ألف

 الغاية ألف عدد األنواع التي انقرضت في فترة زمنية معينة. معدل االنقراض

 الغاية ألف احتمال انقراض نوع ما في فترة زمنية معينة. خطر االنقراض
مساهمات الطبيعة إلى 

 الناس

مفهوم مشابه لخدمات النظم ) تشير مساهمات الطبيعة إلى الناس
ي إلى التنوع البيولوج إلى جميع المساهمات من( ويشملها اإليكولوجية

المساهمات المادية، مثل  (أ)حياتهم. وتشمل  وجودةرفاهية الناس 
 الخدمات (ب)دوية والطاقة، األلياف، و األ، و األعالفغذية، و األإنتاج 

التنظيمية، مثل تنظيم نوعية الهواء والمياه، وتنظيم المناخ، والتلقيح، 
المساهمات غير  (ج)اض وتوفير الموائل، ومر األفات و اآلوتنظيم 
لهام، والرفاه الصحي والمادي اإلخرى، مثل التعلم و األالمادية 

عن  الوالسيكولوجي والروحي والخبرات ودعم الهويات والثقافة، فض
. جيال المستقبليةلألالحفاظ على خيارات 

(CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1 ،22 الفقرة) 

 الغاية باء،
 ،2-المعلم البارز باء

 11الهدف 

ماو  صافيةخسارة وجود عدم إما  غاية تتمثل فيعادة ما يتم تحديد  المكسب الصافي  ا 
بالغاية ا ا أيضميشار إليهو ) للتنوع البيولوجي تحقيق مكسب صاف

ط ، على التوالي( بالنسبة إلى خالمحايدة تماما والغاية اإليجابية تماما
يتم تنفيذ العملية من خالل عمليات التخطيط و ا. محدد مسبقأساس 

 في الفاعلةمفاوضات بين الوكاالت الحكومية والجهات الالوطنية و 
لى عا ما يتم إضفاء الطابع الرسمي غالبو ، مجال الحفظ والمطورين

يتألف و تقييم األثر البيئي واالجتماعي.  في إطار عناصر العملية
نفيذها ي قصد ت عريضةالتسلسل الهرمي للتخفيف من أربع خطوات 

( 4، )صالحاإل( 2، )إلى أدنى حد تقليلال( 2، )بتجنال( 1بالتتابع: )
 .التعويض

التسلسل الهرمي العالمي للتخفيف من ، "خرونآرليدج وآ دراسة )انظر
االصدار الخامس من  BioScience"، أجل الحفاظ على الطبيعة

، 243-228، الصفحات 2211، مايو/أيار 81المجلد 
https://doi.org/10.1093/biosci/biy029ويضات برنامج تعو  ؛

 1المعلم البارز ألف.
 الغاية ألف في إطار

https://www.biodiversitya-z.org/content/natural-habitats
https://www.biodiversitya-z.org/content/natural-habitats
https://www.cbd.int/doc/c/6ae9/63a2/5d9950a0264eea741625d10c/sbstta-24-03-add2-rev1-ar.pdf
https://doi.org/10.1093/biosci/biy029
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 2الغاية/الهدف الشرح المفهوم/المصطلح

تعويضات ب المعنيالمعيار ( 2212، )األعمال والتنوع البيولوجي
المعاني العديدة ، "2211. خرونمارون وآدراسة ؛ و التنوع البيولوجي

-12، 1ة استدامة الطبيع"، صافية في السياسة البيئيةالخسارة اللعدم 
23 (2211) 

7-0007-017-https://www.nature.com/articles/s41893) 

فظ التنوع حلمال ال رأسل الفجوة بين إجمالي التدفقات السنوية الحالية فجوة التمويل
والمبلغ اإلجمالي لألموال الالزمة إلدارة التنوع البيولوجي العالمي 

 البيولوجي على نحو مستدام والحفاظ على سالمة النظم اإليكولوجية.
(. تمويل الطبيعة: سد الفجوة العالمية في 2222)دويتز وآخرون )

ومركز ، ونيتور كنسيرفنسيل التنوع البيولوجي. معهد بولسون، تموي
، كورنيل أتكينسون لالستدامة

https://www.paulsoninstitute.org/conservation/financing

report/-nature-) 

 1.دالالمعلم البارز 
 دالالغاية  في إطار

ا على أنه طريقة أو عملية عامة لتحليل ي فهم التخطيط المكاني عموم التخطيط المكاني
ينة من معوتخصيص التوزيع المكاني والزماني لألنشطة في بيئة 

االجتماعية األهداف ، بما في ذلك أجل تحقيق أهداف مختلفة
حديدها من ، والتي تم توالبيئية )مثل التنوع البيولوجي(واالقتصادية 

 طيط استخدامط المكاني تخيشمل التخطيو خالل عملية سياسية. 
 ، وما إلى ذلك.األراضي، والتخطيط المكاني البحري

استخدام األراضي والتخطيط (. 2213مترنيخت ) دراسة )انظر
 اإلدارة المستدامة لموارد األراضي. من ينكمتال: المكاني

 Springer Briefs in Earth Sciences . 

https://www.springer.com/gp/book/9783319718606)  

 1الهدف 

ظم من المفهوم أن المناطق البرية والبحرية تشمل جميع الن المناطق البرية والبحرية
لمياه ل، بما في ذلك المناطق األحيائية اإليكولوجية األرضية والمائية

 العذبة.

 2و 1الهدفان 

استخدام  في تغييرال
 األراضي

مثل ) يشمل التغيير في استخدام األراضي تحويل الغطاء األرضي
أو  وجييكول، والتغيرات في إدارة النظام اإلإزالة الغابات أو التعدين(

النظام اإليكولوجي الزراعي )على سبيل المثال من خالل تكثيف 
اإلدارة الزراعية أو حصاد الغابات( أو التغيرات في التكوين المكاني 

 للمناظر الطبيعية )مثل تجزئة الموائل(.

-biodiversity-drivers-https://ipbes.net/models(

change-ecosystem) 

 1الهدف 

https://www.nature.com/articles/s41893-017-0007-7
https://www.paulsoninstitute.org/conservation/financing-nature-report/
https://www.paulsoninstitute.org/conservation/financing-nature-report/
https://www.springer.com/gp/book/9783319718606
https://ipbes.net/models-drivers-biodiversity-ecosystem-change
https://ipbes.net/models-drivers-biodiversity-ecosystem-change
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 2الغاية/الهدف الشرح المفهوم/المصطلح

شطة التي ر إلى التدابير واألنا، يشير التغيير في استخدام البحبالمثل التغيير في استخدام البحار
استخدام المناطق البحرية، على سبيل المثال، التنمية من تغير 

حياء ، وتربية األفي عرض البحروتربية األحياء المائية  ،الساحلية
ع شباك الجر في قااستخدام ، واستكشاف النفط والغاز، و البحرية
 البحار.

 1الهدف 

لبحرية المناظر ايستخدم مصطلح "البرية" لوصف المناظر الطبيعية و  المناطق السليمة والبرية
يكولوجيا إلى حد كبير شرية ، مع كثافة سكانية بالسليمة بيولوجيا وا 

منخفضة والتي تكون في الغالب خالية من البنية التحتية الصناعية. 
نما، الناس ال يستثنيولذلك فإن مصطلح "البرية"   يشمل وا 

ؤدي إلى اضطراب بيوفيزيائي كبير. التي تالستخدامات البشرية ا
لبعد اا ما يتم تعريف جودة الحياة البرية من حيث نتيجة لذلك، غالبو 

 عن المستوطنات الحضرية والبنية التحتية الحديثة ودرجة تأثيرات
البيئة. ومع ذلك، ال ي قصد بالمصطلح اإلشارة  النشاط الصناعي على

 ا"لم تمس" نظر  أنها ا أوالمنطقة يجب أن تكون "نقية" تمامإلى أن 
هذا ب تفيلوجود عدد قليل من األماكن المتبقية على األرض التي 

، يجب االعتراف بأن المصطلحين "سالمة" عالوة على ذلكو . المعيار
 .مزدوج بشكل " يتم قياسهما في سلسلة متصلة وليسكمالو"

(Cyril F. Kormos, Tim Badman, Tilman Jaeger, Bastian 
Bertzky, Remco van Merm, Elena Osipova, Yichuan Shi, 
Peter Bille Larsen (2017). World Heritage, Wilderness 
and Large Landscapes and Seascapes. Gland, 
Switzerland: IUCN. viii + 70pp, 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/docume

028.pdf-nts/2017) 

 1الهدف 

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع  عّرف المنبر االستعادة
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية االستعادة على أنها "أي نشاط 

حالة  مننظام إيكولوجي أي مقصود يبدأ أو يسرع من استعادة 
يغطي هذا التعريف جميع أشكال حالة التدهور و (. 2212" )ةتدهور م

يشمل التعريف الذي اعتمدته جمعية فهو ، وبهذا المعنى، وشدتها
 .اإليكولوجيةاالستعادة 

https://www.cbd.int/doc/c/fcd6/bfba/38ebc826221543e(

en.pdf-03-11-2019-ws-20322173507/post20) 

 استعادة النظم علىاستعادة النظام اإليكولوجي "المساعدة وتعني 
، وكذلك الحفاظ على النظم دمرتتاإليكولوجية التي تدهورت أو 

بعدة  عادةيمكن أن تحدث االستو اإليكولوجية التي ال تزال سليمة". 
، من خالل الزراعة النشطة أو عن طريق على سبيل المثال -طرق 

إزالة الضغوط حتى تتمكن الطبيعة من التعافي من تلقاء نفسها. 

 2الهدف 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-028.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-028.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/fcd6/bfba/38ebc826221543e322173507/post2020-ws-2019-11-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/fcd6/bfba/38ebc826221543e322173507/post2020-ws-2019-11-03-en.pdf
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نظم الإعادة دائما  –أو من المرغوب فيه  –ليس من الممكن و 
 األصلية. اإلى حالته يكولوجيةاإل

، ةاألمم المتحدة الستعادة النظم اإليكولوجي)عقد 
-ecosystem-https://www.decadeonrestoration.org/what

restoration) 
يمكن أن يحدث تدهور األراضي إما من خالل فقدان التنوع البيولوجي  النظم اإليكولوجية المتدهورة

، إيكولوجيمن منظور و . اإليكولوجيأو وظائف أو خدمات النظام 
قد يشمل تدهور األراضي التحول الكامل في فئة أو استخدام النظام 

، راعيز طبيعية إلى حقل ، مثل تحويل األراضي العشبية اليكولوجياإل
دهور ت يؤدي أيضا إلى همجموعة مختلفة من الفوائد، ولكن مما يقدم

 جيةاإليكولو ا ما تتدهور النظم غالبو . ""الطبيعي" أو "المحول نظامال
أن يتدهور النظام  في المقابل يمكنو . هاالطبيعية قبل تحول

ا في ويشهد انخفاضل، يالمحول الذي ينتج عن هذا التحو  اإليكولوجي
 يهف ، حقل زراعي يؤديعلى سبيل المثالوظائفه الجديدة ) أديةت

 إلى انخفاض المحاصيل(. تهاتدهور التربة وانخفاض خصوب
النظم رية و البح يكولوجيةنفس المفاهيم على تدهور النظم اإلوتنطبق 

شكل الهياكل الغذائية ذلك قد يأخذ و لمياه العذبة. اإليكولوجية ل
يد صالالناتج عن ضغط الالمتغيرة في المجتمع البحري )من خالل 

صلبة الناعمة وال األحياء القاعية، وتحويل واإلزالة االنتقائية لألنواع
، مثل شباك المالمسة معداتسح المتكررة للكال )من خالل عمليات

 ، على سبيل المثال الناء الشعاب المرجانية االصطناعيةالجر( أو ب
فإن بناء  ،ذبةللمياه الع المائية في حالة النظم اإليكولوجيةو  .الحصر

السدود والخزانات فوق مجاري األنهار أو تحويل األراضي الرطبة 
ل النظام يمثلة على تحو األ منرز األ زراعة الطبيعية إلى حقول

 اإليكولوجي.
)CBD/POST2020/WS/2019/11/3( 

 2الهدف 

المنطقة المحمية تعني منطقة محددة جغرافيا يجري تصنيفها أو  محميةال طقامنال
دارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالصيانة. ) التفاقية، اتنظيمها وا 

 (2المادة 
ا معترف بهو ، ية هي مساحة جغرافية محددة بوضوحالمحم المنطقة

نية أو غيرها من الوسائل ، من خالل وسائل قانو ومخصصة ومدارة
ظم خدمات النو على الطبيعة  طويل المدى ، لتحقيق الحفاظالفعالة

 .المرتبطة بها والقيم الثقافية ةاإليكولوجي
(Dudley, N. (Editor) (2008). Guidelines for Applying 
Protected Area Management Categories. Gland, 
Switzerland: IUCN. x + 86 pp. WITH Stolton, S., P. 

 2الهدف 

https://www.decadeonrestoration.org/what-ecosystem-restoration)
https://www.decadeonrestoration.org/what-ecosystem-restoration)
https://www.cbd.int/doc/c/fcd6/bfba/38ebc826221543e322173507/post2020-ws-2019-11-03-en.pdf
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
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Shadie and N. Dudley (2013). IUCN WCPA  عن إرشادات
ت فئا يينأفضل الممارسات بشأن التعرف على المناطق المحمية وتع

لممارسات للمناطق ، سلسلة إرشادات أفضل ااإلدارة وأنواع الحوكمة
 ، سويسرا:، غالند21المحمية رقم 

  ،االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/docume

021.pdf-nts/pag) 
تدابير الحفظ الفعالة 
األخرى القائمة على 

 طقاالمن

 االتحكم فيه، يتم منطقة محددة جغرافيا بخالف المنطقة المحمية
دارتها بطرق تحقق نتائج إيجابية ومستدامة طويلة األجل من أجل  وا 
الحفظ الداخلي للتنوع البيولوجي مع وظائف وخدمات النظم 

 الثقافية والروحية واالجتماعيةالنظم ، ، وعند االقتضاءةاإليكولوجي
 ة المحليةذات الصل ا حفظ القيمو يتم أيض واالقتصادية المرتبطة بها

 األخرى.
(CBD/COP/DEC/14/8) 

 2الهدف 

رية بحالطبيعية و المناظر ال
 وسعاأل

المناظر الطبيعية عبارة عن فسيفساء جغرافية تتكون من أنظمة 
متفاعلة ناتجة عن تأثير التفاعالت الجيولوجية  إيكولوجية

 والطوبوغرافية والتربة والمناخية والحيوية والبشرية في منطقة معينة.
ا ي منطقة بحرية غير متجانسة مكاني، فإن المناظر البحرية هوبالمثل

يمكن تحديدها على نطاق من المقاييس التي تشمل الجوانب الفيزيائية 
 ائية للمحيطات.والجيولوجية والكيمي

، )االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
https://www.iucn.org/downloads/en_iucn__glossary_defini

tions.pdf) 

 2الهدف 

الحيوانات والنباتات والفطريات جميع الكائنات الحية بما في ذلك  األنواع البرية والمستأنسة
 والبكتيريا.

 الغاية ألف
 2-المعلم البارز ألف

 4الهدف 
ة أو البيئية يالعمليات الطبيعية والمعايير الجينية أو الديموغراف استعادة التعافي

. افيالتع، فيما يتعلق بحالتها عند بدء أنشطة لمجموعة أو نوع ما
الستئناف  ،والديناميكيات المحلية السابقةة شير إلى الوفرة والبنيت وهي
، وما يترتب على ذلك من تحسين فيما اإليكولوجي والتطوري ادوره

 يتعلق بجودة الموائل.
 :ستعادةجوانب أساسية لال ثالثةتقيم الحالة الخضراء األنواع مقابل 

 4الهدف 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/pag-021.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/pag-021.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-ar.pdf
https://www.iucn.org/downloads/en_iucn__glossary_definitions.pdf
https://www.iucn.org/downloads/en_iucn__glossary_definitions.pdf
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في جميع أجزاء  ةموجود تبالكامل إذا كان نواعيتم استعادة األ -
ت مأهولة لكنها كانو  تعيش فيهاحتى تلك التي لم تعد  ،نطاق وجودها
 االضطرابات البشرية الرئيسية؛ قبل التأثيرات/

 باالنقراض( في جميع أنحاءقابلة للحياة )أي غير مهددة  تكون أن -
 النطاق؛ 

 .وجودها تؤدي وظائفها البيئية في جميع أجزاء نطاقأن  -
، االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة)

https://www.iucn.org/downloads/en_iucn__glossary_defini
; Akçakaya HR, Ferson S, Burgman MA, Keith tions.pdf

DA, Mace GM, Todd CR. 2000.   متسقة تصنيفاتوضع 
ألحياء في ظل عدم اليقين. حماية ا الطبيعةالتحاد الدولي لحفظ ل

14:1001–1013) 
حياء األالصراع بين البشر و 

 البرية

حياء البرية على أنه صراع األيوصف عامة الصراع بين البشر و 
اة تأثير ضار على حي التي لها حياء البريةاأليحدث بين الناس و 

اءات جر اإلهذه  وبدافعالبشر، والصحة والرفاه و/أو سبل العيش. 
عليها.  يقضيحياء البرية أو األيمكن أن يضر البشر ب ،والتهديدات

 .ستجابات متعمدة أو غير متعمدةاالويمكن أن تكون هذه 
(CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1 82، الفقرة) 

 4الهدف 

مستدام وقانوني وآمن 
 لصحة اإلنسان

 إلى انيؤديومعدل ال  بشكليعني الحصاد واالتجار واالستخدام 
لى القدرة ع انيحافظتدهور طويل األجل للتنوع البيولوجي، وبالتالي 

تفاقية، االعلى تلبية احتياجات وتطلعات األجيال الحالية والمقبلة )
لصحة  ينآمن انويعتبر القوانين الدولية والوطنية،  انحترموي(، 2المادة 

في  يسهماناإلنسان وصحة الحيوان والبيئة )على سبيل المثال ال 
 انتشار مسببات األمراض أو األنواع الغازية(.

 2الهدف 

أو صيدها  االمساك بهاجمع األنواع البرية أو  ينطوي على الحصاد
 لالستخدامات البشرية.

 2الهدف 

مثل  ،لألغراض الغذائية وغير الغذائية يشمل استخدام األنواع البرية االتجار واالستخدام
والمتعلقة  مية والترفيهيةالمالبس واالستخدامات الطبية والثقافية والعل

رية الميتة الب األحياء)أي بيع  تجارباإلضافة إلى البيع أو اال، بالعمل
 أو الحية و/أو المنتجات المشتقة منها(.

 2الهدف 

https://www.iucn.org/downloads/en_iucn__glossary_definitions.pdf
https://www.iucn.org/downloads/en_iucn__glossary_definitions.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/6ae9/63a2/5d9950a0264eea741625d10c/sbstta-24-03-add2-rev1-ar.pdf
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
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المسارات )إلدخال األنواع 
 الغريبة الغازية(

التي  ئلا، هي الوسالمسارات، التي يشار إليها أيضا باسم النواقلإن 
 دا علىواعتمانواع الغريبة إلى بيئات جديدة. يتم من خاللها إدخال األ

، من المحتمل أن يكون هناك عدد من المسارات اإليكولوجيالنظام 
تشمل المسارات الشائعة الشحن و المختلفة إلدخال األنواع الغريبة. 

، واإلدخال وأجسام القوارب وحاويات الشحن( ،ة)مياه الصابور 
اء األنشطة الزراعية أو تربية األحي نتيجةألنواع لالعرضي أو المتعمد 

تلف خستو األنواع التي يتم إدخالها إلى بيئة جديدة.  وفرارالمائية 
ا إلى تحديده وف تكون هناك حاجةالمسارات باختالف البلدان وس
 من أجل معالجتها بشكل فعال.

 -سريع الدليل ال -أيشي  من أهداف 2 هدفالإلى  استنادا)
-quick-plan/targets/T9-https://www.cbd.int/doc/strategic
)en.pdf-guide 
ه في ب ا للتصنيف المعترفوفقإلى فئات يتم تصنيف المسارات و 

 ؛اتلوثمالو ؛ فراروال؛ ذلك اإلطالق ويشملاتفاقية التنوع البيولوجي، 
 دون مساعدة.و ؛ اتوالممر  والتسلل،
 إلى ، استنادا12، الفقرة CBD/SBSTTA/18/9/Add.1)انظر 
؛ انظر (Journal of Applied Ecology، 2221وآخرون  هولم دراسة

، "تصنيف مسارات إدخال 2222فولكنر وآخرون دراسة أيضا: 
: 82 تاو ينيوباألنواع الغريبة: هل نتحرك في االتجاه الصحيح؟" 

142-122 ،https://neobiota.pensoft.net/article/53543/) 

 8الهدف 

 المواقع ذات األولوية
)فيما يتعلق بالتأثيرات 

األنواع الغريبة  الناتجة عن
 الغازية(

والموائل الحساسة والمعرضة للغزو البيولوجي  اإليكولوجيةالنظم 
والمناطق التي تكون فيها تأثيرات األنواع الغريبة الغازية على 

ية أو ، وكذلك على القيم االجتماعمكونات األصلية للتنوع البيولوجيال
ة النظم ألولويقد تشمل المواقع ذات او عالية.  ،أو الثقافيةاالقتصادية 

لوية ، والمواقع ذات األو ناطق المحمية، والماإليكولوجية للجزر
 األنواع التي توجد بهاالستعادة النظم اإليكولوجية، والمناطق 

 ،المكثفة وتربية األحياء المائية ، والمناطق ذات الزراعةالمتوطنة
د المواقع تحدييمكن و ة الخاصة للتنوع البيولوجي. والمواقع ذات األهمي

 اأحوالهأو على المستوى الوطني على أساس ذات األولوية دوليا و/
 وظروفها.

 (38، الفقرة /Rev.1CBD/SBSTTA/24/3/Add.2)انظر أيضا 

 8الهدف 

التلوث )من جميع 
 المصادر(

التغيير غير المباشر أو المباشر للخصائص البيولوجية أو الحرارية 
طر خ إحداث أو الفيزيائية أو المشعة ألي وسيط بطريقة تؤدي إلى

 3الهدف 

https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/targets/T9-quick-guide-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/targets/T9-quick-guide-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-18/official/sbstta-18-09-add1-ar.pdf
https://neobiota.pensoft.net/article/53543/
https://www.cbd.int/doc/c/6ae9/63a2/5d9950a0264eea741625d10c/sbstta-24-03-add2-rev1-ar.pdf
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أو خطر محتمل على صحة اإلنسان أو على صحة أو سالمة أو 
 رفاهية أي نوع حي.

 ،منصة مساعدة القانون والبيئة، الدولي لحفظ الطبيعةاالتحاد )
https://leap.unep.org/knowledge/glossary/pollution) 

غير ضار )للتنوع 
م النظ فائالبيولوجي ووظ

 (اإليكولوجية

. نواع مختلفة من التلوثمختلفة أل ستكون هناك حاجة إلى مقاييس
، ينبغي فهم عبارة "غير ضار" على أنها تعني عدم وجود ومع ذلك

أو  الثة للتنوع البيولوجيتأثير سلبي على أي من المكونات الثأي 
 .ة، أي على تنوع الجينات واألنواع والنظم اإليكولوجيجميعها

 3الهدف 

 النظمالنهج القائمة على 
 ةاإليكولوجي

استخدام التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي  اعرَّف بأنهت
كجزء من استراتيجية تكيف شاملة لمساعدة الناس على التكيف مع 

قد يشير هذا المصطلح إلى مجموعة و اآلثار الضارة لتغير المناخ. 
 دقدرة على الصمو واسعة من أنشطة إدارة النظام اإليكولوجي لزيادة ال

غير تفي مواجهة ، بما في ذلك ضعف الناس والبيئةمن تقليل الو 
 المناخ والكوارث.

عن  توليفيتقرير ، 12السلسلة الفنية التفاقية التنوع البيولوجي رقم )
للتكيف  ةالن هج القائمة على النظم اإليكولوجي خبرات المكتسبة منال

 .2218، مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث
(en.pdf-85-ts-https://www.cbd.int/doc/publications/cbd ،

 (18 صفحة

 1الهدف 

االستخدام المستدام 
 المألوف

ة التي ا للممارسات الثقافية التقليديستخدامات الموارد البيولوجية وفقا
 أو االستخدام المستدام. الحفظتتوافق مع متطلبات 

 )اتفاقية التنوع البيولوجي،

https://www.cbd.int/traditional/what.shtml) 

 2الهدف 

 تربيةو  الزراعة المستدامة
 األحياء المائية

 الخاصة باستدامةرؤية منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  ت مثل
عالم تكون فيه األغذية مغّذية ومتاحة للجميع، في ألغذية والزراعة ا

 لن ظماالموارد الطبيعية بطريقة تحافظ على وظائف وتتم فيه إدارة 
 .في الحاضر والمستقبل احتياجات اإلنسانلدعم  ةاإليكولوجي

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، )
)http://www.fao.org/sustainability/background/en/) 

 12الهدف 

https://leap.unep.org/knowledge/glossary/pollution
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-85-en.pdf
https://www.cbd.int/traditional/what.shtml
http://www.fao.org/sustainability/background/en/
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ة ، الجوانب اإلداريتشمل اإلدارة المستدامة للغابات، بأوسع معانيها الحراجة المستدامة )اإلدارة(
والقانونية والتقنية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية لحفظ الغابات 

ى درجات مختلفة من التدخل البشري، نطوي علت يواستخدامها. وه
من اإلجراءات التي تهدف إلى حماية النظم اإليكولوجية للغابات  بدء

ا أو إلى تلك التي تفضل أنواع ، وصوالوظائفهاعلى والحفاظ عليها و 
من األنواع ذات القيمة االجتماعية أو االقتصادية المحددة مجموعات 

باإلضافة إلى المنتجات و من أجل تحسين إنتاج السلع والخدمات. 
ت الحرجية الخشبية وغير الحرجية )التي تشمل كال من المنتجا

مة ها خدماتتوفر الغابات المدارة بشكل مستدام  فإن، الخشبية(
وع ل عزل الكربون، والحفاظ على التن، مثاإليكولوجيةلنظم ل بالنسبة

 ، وحماية موارد المياه.البيولوجي
، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة)
-forests-https://www.fao.org/sustainable

management/en/) 

 12الهدف 

خضراء المساحات ال
 زرقاءالو 

ي ، بشكل عام فباتي والمياه الداخلية والساحليةمناطق الغطاء الن
في ذلك األسطح والجدران  المناطق الحضرية أو بالقرب منها بما

 ايمكن أن يكون لهو التحتية الخضراء األخرى.  ى، والبنالخضراء
 إلنسانقلية لمجموعة من اآلثار اإليجابية على الرفاهية الجسدية والع

راء ر المساحات الخضتوفو ا إلعادة االتصال بالطبيعة. وتوفر فرص
 ،اتصال الموائلمن والزرقاء أيضا موائل مهمة لألنواع، وتحسن 

مناخية الظواهر الوتساعد في توسط  اإليكولوجيةوتوفر خدمات النظم 
 هذه األهداف. مع مراعاة، إذا تمت إدارتها بالغة الشدة

 12الهدف 

 التدفقات المالية معتتماشى 
 قيم التنوع البيولوجي

الخاصة العامة و  -"مواءمة التدفقات" تعني توجيه االستثمارات المالية 
نحو األنشطة االقتصادية التي تعزز مخزوننا من األصول  -

 الطبيعية وتشجع االستهالك واإلنتاج المستدامين.
)اتفاية التنوع البيولوجي، 
https://www.cbd.int/doc/c/a6f8/8ccb/a7cb2a88bd13e86c

en.pdf-finance-b-fc59901a/roundtable) 

 14الهدف 

https://www.fao.org/sustainable-forests-management/en/
https://www.fao.org/sustainable-forests-management/en/
https://www.cbd.int/doc/c/a6f8/8ccb/a7cb2a88bd13e86cfc59901a/roundtable-b-finance-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/a6f8/8ccb/a7cb2a88bd13e86cfc59901a/roundtable-b-finance-en.pdf
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اعتبارات متنوعة من المنظورات تشمل قيم التنوع البيولوجي  قيم التنوع البيولوجي
م التنوع يتطلب تقييو . متأصلةاالقتصادية والثقافية واالجتماعية وال

البيولوجي وقيمه االعتراف بمجموعة واسعة من وجهات النظر 
 تعلقفيما يالعالمية وأبعاد القيمة التعددية لمعنى وأهمية الطبيعة 

ن حيث ها مترابطة مبنوعية الحياة البشرية التي ي نظر إليها على أن
المنظورات الفيزيائية الحيوية أو االجتماعية الثقافية أو االقتصادية أو 

 .شاملةالصحية أو ال

 14الهدف 

على التنوع االعتماد 
ي والتأثيرات الت البيولوجي
 تطرأ عليه

التأثيرات على التنوع البيولوجي: المساهمات اإليجابية أو السلبية 
وث ذلك تل ، بما فيأخرى تجاه حالة الطبيعةهة فاعلة لشركة أو ج

تجزئة أو تعطيل النظم اإليكولوجية والموائل و ؛ الهواء والماء والتربة
 .كولوجيةيتغيير أنظمة النظم اإلو ؛ لألنواع ]البشرية و[ غير البشرية

على التنوع البيولوجي: جوانب من مساهمات الطبيعة للناس  االعتماد
[ التي يعتمد عليها الشخص أو المنظمة ة]خدمات النظم اإليكولوجي

طار تنظيم األخو ؛ تهاجود ضبطي ذلك تدفق المياه و ، بما فلتعمل
 عزل الكربون.و  ؛التلقيحو ؛ رائق والفيضاناتمثل الح

إرشادات أولية (: 2222) أهداف مستندة إلى العلم من أجل الطبيعة)
 لألعمال

-https://sciencebasedtargetsnetwork.org/wp
-for-guidance-initial-content/uploads/2020/09/SBTN

business.pdf) 

 12الهدف 

تهالك ى أنماط االسللقضاء عل ةبالغ أهميةالخيارات المسؤولة  تكتسي الخيارات المسؤولة
، والبدء بالتأكد من أن الناس في كل مكان يفهمون غير المستدامة

 ويقدرون قيمة التنوع البيولوجي.

 18الهدف 

 ةتكنولوجي تاتطبيق ة" أيحيوية، تعني "التكنولوجيا البموجب االتفاقية التكنولوجيا الحيوية
صنع أو ، لهاحية أو مشتقاتالكائنات الية أو بيولوجال النظمستخدم ت
، اقيةاالتف) معينة اتاستخداممن أجل عمليات المنتجات أو ال غييرت

 حيائية، تعني "التكنولوجيا األبموجب بروتوكول قرطاجنةو (. 2المادة 
بما  ،داخل أنابيب االختبار للحامض النوويتقنيات  الحديثة" تطبيق

والحقن  ،(DNA) المؤتلف ريبوز منقوص األوكسجينفي ذلك 
 اخالي دمج، أو مض النووي في الخاليا أو العضياتاالمباشر للح

تكاثر مستخدمة في ال، إلى فئة تصفية واحدة الكائنات غير المنتمية
بية واالنتخاب التر  ي تعتبر تقنيات مستخدمة فواالنتخاب التقليدي، وال

 (.)ط( 2، المادة بروتوكول قرطاجنة. )الطبيعيين

 13الهدف 

https://sciencebasedtargetsnetwork.org/wp-content/uploads/2020/09/SBTN-initial-guidance-for-business.pdf
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/wp-content/uploads/2020/09/SBTN-initial-guidance-for-business.pdf
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/wp-content/uploads/2020/09/SBTN-initial-guidance-for-business.pdf
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
https://bch.cbd.int/protocol/text/
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من  ،منح ميزة للمستهلكين أو المنتجيننتيجة إجراء حكومي ي"تأتي  اإلعانات الضارة
يميز ضد  ولكنه بذلك، تكاليفهمأجل تكملة دخلهم أو خفض 

 "OECD 1998  ،2005الممارسات البيئية السليمة. مقتبس من 
من [ ئةبالبي، تزيد اإلعانة ]الضارة عند تساوي جميع العوامل األخرى"

ا يرتبط م، وبالتالي تزيد الموارد الطبيعيةاستخدام مستويات إنتاج/
من مستوى النفايات والتلوث واالستغالل الطبيعي. مقتبس من بذلك 

OECD 2005." 
تحديد ، اإلعانات الضارة بالبيئة: اللبرنامج الدولي للتثقيف البيئي)ا

 :2222والتقييم، 
://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/Hhttps

armful%20Subsidies%20Report.pdf 18و 12، الصفحتان.) 

 11الهدف 

 إطار الرصد نقطة مرجعية ثابتة تستخدم لغرض المقارنة. خط األساس
 أو االقتصادية أو االجتماعية تصف اإليكولوجيةنقطة مرجعية للحالة  حالة خط األساس

 األساس بحالة تاريخية في قد ترتبط حالة خطو حالة النظام المعني. 
 في موقع جغرافي ذي صلة. ر صدت، أو حالة معاصرة الماضي

 إطار الرصد

 إطار الرصد .خط أساس معينفترة تاريخية تستخدم لتحديد حالة  خط األساس فترة
ز نطالق لإلبالغ عن التقدم المحر االالفترة الزمنية المستخدمة كنقطة  فترة اإلبالغ المرجعية

 األهداف والغايات.ب ما يتعلقفي
 إطار الرصد

المستوى التي تعكس النطاق العام  رفيعةمجموعة دنيا من المؤشرات  المؤشرات الرئيسية
 2222لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي لطار اإل لغايات وأهداف

، وكذلك الوطني المحرز على المستوى استخدامها لتتبع التقدميمكن و 
ا يمكن أيضو اإلقليمي والعالمي.  المحرز على المستويين لتتبع التقدم

قد  ،باإلضافة إلى ذلكو استخدام هذه المؤشرات ألغراض االتصال. 
ترغب بعض البلدان في استخدام مجموعة فرعية من هذه المؤشرات 

رض غل فقطاألهداف الرئيسية على مستوى المؤشرات  استخدام أو
 .رفيعلتواصل والتوعية على مستوى ا

 إطار الرصد

من غايات  هدفو  غايةكل لمجموعة من المؤشرات لرصد كل مكون  مؤشرات المكون
على  2222لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإل وأهداف

إلقليمي االمحرز على المستويين المستوى الوطني وكذلك لتتبع التقدم 
 والعالمي.

 إطار الرصد

https://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/Harmful%20Subsidies%20Report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/Harmful%20Subsidies%20Report.pdf
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 ةغايأو المتعمق لكل  المواضيعيمجموعة من المؤشرات للتحليل  المؤشر التكميلي
 توي علىتح، و البلدان ألغلبيةل أهمية بالنسبة تكون أق التيو  هدفو 

شكل ب، وهي محددة المنهجية أو في جمع البيانات فجوات كبيرة في
 إالا يمكن تطبيقهال أو  هدفأو ال غايةال مكون وال تغطي نطاق فائق

 على المستويين العالمي واإلقليمي.

 إطار الرصد

  2022مايو/أيار  –تحديثات  
تأثر العملية ت التي لم تعيش في البرية التي سيرة أواألالكائنات الحية  ألنواع البريةا

ي بالبشر. )على عكس تعريف اتفاقية التنوع البيولوج فيها التطورية
 (2االتفاقية، المادة لألنواع المستأنسة، 

 5الهدف 

أي مادة أو خليط من مواد كيميائية أو بيولوجية  ي قصد بمبيدات اآلفات مبيدات اآلفات
أي آفة، أو التحكم بنمو  مكافحةأو تدمير أو  لطردمخصصة 

 .النباتات
 ،مدونة السلوك الدولية بشأن إدارة مبيدات اآلفات)

https://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/docu
ments/Pests_Pesticides/Code/Code_ENG_2017updated.

pdf) 

 7الهدف 

الحلول القائمة على 
 الطبيعة

دارة النظم حماية تهدف إلى  إجراءات وحفظ واستعادة واستخدام وا 
بة المياه العذالخاصة باإليكولوجية الطبيعية أو المعدلة البرية و 

والساحلية والبحرية، والتي تتصدى للتحديات االجتماعية 
في الوقت  وتوفرواالقتصادية والبيئية بشكل فعال وقابل للتكيف، 

ود قدرة على الصموال ةاإليكولوجي النظمرفاه اإلنسان وخدمات  ذاته
 ،UNEP/EA.5/Res.5التنوع البيولوجي. )فوائد و 

ocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/https://wed
-39864/NATURE

BASED%20SOLUTIONS%20FOR%20SUPPORTING
20SUSTAINABLE%20DEVELOPMENT.%20Englis%

)h.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 8الهدف 

 األثر البيئي هو عملية تقييم اآلثار البيئية المحتملة لمشروع تقييم تقييم األثر البيئي 
، مع األخذ في االعتبار اآلثار االجتماعية ةمقترح تنميةأو  مقترح

والتأثيرات على صحة اإلنسان،  المترابطة واالقتصادية والثقافية
 المفيدة والضارة على حد سواء. )اتفاقية التنوع البيولوجي،

/decision/cop/?id=7181https://www.cbd.int) 

 15الهدف 

من وشاملة  ،ومنهجية ،التقييم البيئي االستراتيجي هو عملية رسمية التقييم البيئي االستراتيجي
تحديد وتقييم العواقب البيئية للسياسات أو الخطط أو البرامج أجل 

المقترحة لضمان تضمينها بالكامل ومعالجتها بشكل مناسب في أقرب 
مع االعتبارات االقتصادية  بالتوازيمرحلة ممكنة من اتخاذ القرار 

 15الهدف 

https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
https://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Code_ENG_2017updated.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Code_ENG_2017updated.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Code_ENG_2017updated.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39864/NATURE-BASED%20SOLUTIONS%20FOR%20SUPPORTING%20SUSTAINABLE%20DEVELOPMENT.%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39864/NATURE-BASED%20SOLUTIONS%20FOR%20SUPPORTING%20SUSTAINABLE%20DEVELOPMENT.%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39864/NATURE-BASED%20SOLUTIONS%20FOR%20SUPPORTING%20SUSTAINABLE%20DEVELOPMENT.%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39864/NATURE-BASED%20SOLUTIONS%20FOR%20SUPPORTING%20SUSTAINABLE%20DEVELOPMENT.%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39864/NATURE-BASED%20SOLUTIONS%20FOR%20SUPPORTING%20SUSTAINABLE%20DEVELOPMENT.%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7181
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يغطي التقييم البيئي االستراتيجي، بطبيعته، نطاقا و واالجتماعية. 
ة فترة زمنيعلى  ة أو منطقة أوسع وغالبا ما يمتدأوسع من األنشط

م البيئي يمكن تطبيق التقييو أطول من تقييم األثر البيئي للمشاريع. 
االستراتيجي على قطاع بأكمله )مثل السياسة الوطنية للطاقة على 
سبيل المثال( أو على منطقة جغرافية، )على سبيل المثال، في سياق 

 )اتفاقية التنوع البيولوجي،لتنمية اإلقليمية(. لخطة 
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7181) 

 قاووف. اإليكولوجيةالفوائد التي يحصل عليها الناس من النظم  خدمات النظام اإليكولوجي
للصياغة األصلية لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، تم تقسيم خدمات 

  وتزويد وخدمات ثقافية. دعم وتنظيمخدمات النظام اإليكولوجي إلى 
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات التزويد والثقافة. )مسرد 

 رير التقييمتق -المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
 ،اإليكولوجيةالعالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم 

https://zenodo.org/record/5657079#.YnQy2O3MJZU) 

 

نهج قائم على النظام 
 اإليكولوجي

استراتيجية لإلدارة المتكاملة لألراضي والمياه والموارد الحية التي تعزز 
يعتمد نهج النظام و بطريقة عادلة.  الحفظ واالستخدام المستدام

اإليكولوجي على تطبيق األساليب العلمية المناسبة، ويركز على 
 ،والعمليات ،مستويات التنظيم البيولوجي التي تشمل البنية األساسية

بأن  عترفت وهيوالوظائف والتفاعالت بين الكائنات الحية وبيئتها. 
النظم  ال يتجزأ من العديد من اجزء يشّكلونالبشر، بتنوعهم الثقافي، 

 . )اتفاقية التنوع البيولوجي،اإليكولوجية
en.pdf-text-https://www.cbd.int/doc/publications/ea) 

 

 
__________ 

https://www.cbd.int/decision/cop/?id=7181
https://zenodo.org/record/5657079
https://www.cbd.int/doc/publications/ea-text-en.pdf

