
 الفريق العامل المفتوح العضوية المعني
 0202باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 الثالثاالجتماع 
 3232سبتمبر/أيلول  2 –أغسطس/آب  32عبر االنترنت، 

 
 0202طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإلمسرد 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  3232عام 

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 ، تحت إشراف مكتب الهيئة الفرعية للمشو ان 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
األولى  في المسودة التي وردت التغييرات تم تنقيح هذه القائمة وتحسينها لتعكسوقد (. CBD/SBSTTA/24/INF/11المحدثة )

 (.CBD/WG2020/3/3) 3232لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

الواردة  هدافاألو  غاياتالتعراض والتحليل والمداوالت بشأن والغرض من هذه الوثيقة هو مساعدة الفريق العامل في االس -3
  .الخاصة بها مؤشراتال، وعناصر الرصد و 3232المسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام في 

إلطار لتحتوي قائمة الشروح على تفسيرات وأمثلة ذات صلة بالمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في المسودة األولى و  -4
  1، وكذلك مشروع إطار الرصد.3232تنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي لل

 

                                                      
ترد قائمة المؤشرات الرئيسية لإلطار و . CBD/WG2020/3/3في الوثيقة  2222ترد المسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  1 

وثائق ال ،CBD/WG2020/3/3/Add.1، تصف اإلضافةو . CBD/WG2020/3/3/Add.1في الوثيقة  2222العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 المكون والمؤشرات التكميلية والمعلومات األخرى المتعلقة بالمؤشرات.مؤشرات ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرصدالمتعلقة بإطار  اإلعالمية
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 قائمة المفاهيم والمصطلحات الواردة في الغايات واألهداف المحدثة -ثانيا

 
 الغاية/الهدف الشرح المفهوم/المصطلح

 على ةدر اوق سليمة عشائر
 الصمود 

 مجدية ديمغرافيا وجينيا، بما يسمح ببقائها وتكيفها على المدى الطويل
(CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1 32، الفقرة) 

 الغاية ألف

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

 والتدفئة( وتأمين سبل العيش والصحة والرفاهية الروحية.

اسات لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسيالتقييم العالمي ل)استنادا إلى 
 (3222لعام  المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

التغيير، األهداف  نظرية
2-22 

 ( 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 تحدثاليتمتع بالسيكولوجي اإلفهم عموما أن النظام "ي  
فة مثل عناصر التكوين والهيكل والوظي) خصائصه البيئية المهيمنة

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

(CBD/SBSTTA/24/3/Add.2/Rev.1 21، الفقرة .) وعالوة على
ا نواع وتوافرهاألبما في ذلك تنوع " :جملة إلى 3ذلك، تشير اإلضافة 

 (.32" )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 2021) Hansen et al) خرونهانسن وآدراسة )
تنوع البيولوجي لما بعد اإلطار العالمي لل فيالنظام اإليكولوجي 

 (https://doi.org/10.32942/osf.io/eyqw5 ،3232 عام

 الغاية ألف

https://www.cbd.int/doc/c/6ae9/63a2/5d9950a0264eea741625d10c/sbstta-24-03-add2-rev1-ar.pdf
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 الغاية/الهدف الشرح المفهوم/المصطلح

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)مراض وتوفير الموائل، واألفات 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) 

 باء،الغاية 
 ،3-المعلم البارز باء

 22الهدف 

ماو  خسارة صافيةوجود 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( 3، )بتجنال( 2بالتتابع: )
 .التعويض

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

، 243-228، الصفحات 3221، مايو/أيار 81لد المج
https://doi.org/10.1093/biosci/biy029برنامج تعويضات و  ؛

تعويضات ب المعنيالمعيار ( 3223، )األعمال والتنوع البيولوجي
المعاني العديدة ، "3221. خرونمارون وآدراسة ؛ و التنوع البيولوجي

-22، 2ة استدامة الطبيع"، صافية في السياسة البيئيةالخسارة اللعدم 
33 (3221) 

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

 2المعلم البارز ألف.

https://doi.org/10.1093/biosci/biy029
https://www.nature.com/articles/s41893-017-0007-7
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 الغاية/الهدف الشرح المفهوم/المصطلح

ا على أنه طريقة أو عملية عامة لتحليل المكاني عموم ي فهم التخطيط 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 

ط المكاني تخطيط استخدام ييشمل التخطو خالل عملية سياسية. 
 ، وما إلى ذلك.األراضي، والتخطيط المكاني البحري

استخدام األراضي والتخطيط (. 3223مترنيخت ) دراسة )انظر
 اإلدارة المستدامة لموارد األراضي. من ينكمتال: المكاني

SpringerBriefs in Earth Sciences . 

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

 2الهدف 

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

 العذبة.

 2و 2الهدفان 

استخدام  في تغييرال
 األراضي

مثل ) التغيير في استخدام األراضي تحويل الغطاء األرضييشمل 
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 

 ة )مثل تجزئة الموائل(.للمناظر الطبيعي
(-ecosystem-biodiversity-drivers-https://ipbes.net/models

change) 

 2الهدف 

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.

 

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 (. 3222" )ةتدهور م

لتعريف الذي اعتمدته جمعية يشمل افهو ، وبهذا المعنى، وشدتها
 .اإليكولوجيةاالستعادة 

https://www.cbd.int/doc/c/fcd6/bfba/38ebc826221543e32217

en.pdf-03-11-2019-ws-3507/post2020) 

 3الهدف 

https://ipbes.net/models-drivers-biodiversity-ecosystem-change
https://ipbes.net/models-drivers-biodiversity-ecosystem-change
https://ipbes.net/models-drivers-biodiversity-ecosystem-change
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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 الغاية/الهدف الشرح المفهوم/المصطلح

 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 

بيعة من التعافي من تلقاء نفسها. إزالة الضغوط حتى تتمكن الط
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 

 في فئة أو استخدام النظامقد يشمل تدهور األراضي التحول الكامل 
، 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

دهور النظام أن يت في المقابل يمكنو . هاالطبيعية قبل تحول
ا في ويشهد انخفاضل، يالمحول الذي ينتج عن هذا التحو  اإليكولوجي

 يهف ، حقل زراعي يؤديوظائفه الجديدة )على سبيل المثال 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. ل اإليكولوجية

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 اللمرجانية االصطناعيةناء الشعاب االجر( أو ب

فإن بناء  ،للمياه العذبة 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) 

 3الهدف 

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

 الغاية ألف
 2-المعلم البارز ألف

 4الهدف 

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
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 الغاية/الهدف الشرح المفهوم/المصطلح

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

 الحصاد الكائنات الحية واالتجار بها واستخدامها بمعدل  تضمني
ية حترم القوانين الدولية والوطنيحدود قدرتها على التجديد، و  يفوق

شار سهم في انتيوآمن للناس والحياة البرية )على سبيل المثال ال 
 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  تجار، باإلضافة إلى البيع أو االبالعمل
 أو الحية و/أو المنتجات المشتقة منها(.

 2الهدف 

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. 

ي ، واإلدخال العرضة وأجسام القوارب وحاويات الشحن()مياه الصابور 
األنشطة الزراعية أو تربية األحياء المائية  نتيجةألنواع لأو المتعمد 

لمسارات تلف استخو األنواع التي يتم إدخالها إلى بيئة جديدة.  وفرار
إلى تحديدها من أجل  وف تكون هناك حاجةباختالف البلدان وس
 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،
 دراسة إلى ، استنادا23، الفقرة CBD/SBSTTA/18/9/Add.1)انظر 
؛ انظر أيضا: (Journal of Applied Ecology، 3221وآخرون  هولم

 8الهدف 

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
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، "تصنيف مسارات إدخال األنواع 3232فولكنر وآخرون دراسة 
، 222-242: 83 وتاينيوبالغريبة: هل نتحرك في االتجاه الصحيح؟" 

https://neobiota.pensoft.net/article/53543/) 

 المواقع ذات األولوية
)فيما يتعلق بالتأثيرات 

األنواع الغريبة  عنالناتجة 
 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 ألولويالمواقع ذات اقد تشمل و عالية.  ،االقتصادية أو الثقافية
لوية ، والمواقع ذات األو ناطق المحمية، والماإليكولوجية للجزر

 األنواع التي توجد بهاالستعادة النظم اإليكولوجية، والمناطق 
 ،المكثفة وتربية األحياء المائية ، والمناطق ذات الزراعةالمتوطنة

د المواقع تحديمكن يو والمواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي. 
 اأحوالهأو على المستوى الوطني على أساس ذات األولوية دوليا و/

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

 8الهدف 

أي مادة أو خليط من مواد كيميائية أو بيولوجية  بمبيدات اآلفاتي قصد  مبيدات اآلفات
الكائنات الحية غير المرغوب  مكافحةأو تدمير أو  لطردمخصصة 

، لبيئةأو ا فيها التي تضر باإلنسان أو المحاصيل أو صحة الحيوان
 أو التي يمكن أن تلحق الضرر باألنشطة البشرية.

، مدونة السلوك منظمة األغذية والزراعة، منظمة الصحة العالمية)
 .3224، الدولية بشأن إدارة مبيدات اآلفات

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/

Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf) 

 

 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

 .3228، مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

 1الهدف 

https://neobiota.pensoft.net/article/53543/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
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en.pdf-85-ts-https://www.cbd.int/doc/publications/cbd ،
 (28صفحة 

 الخاصة باستدامةرؤية منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  ت مثل الزراعة المستدامة
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

(ainability/background/ar/?key=1http://www.fao.org/sust) 

 2الهدف 

تشمل قيم التنوع البيولوجي اعتبارات متنوعة من المنظورات  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 

بنوعية الحياة البشرية التي ي نظر إليها على أنها مترابطة من حيث 
قتصادية أو الالمنظورات الفيزيائية الحيوية أو االجتماعية الثقافية أو ا

 .شاملةالصحية أو ال

 24الهدف 

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.

 28الهدف 

 ةتكنولوجي تاتطبيق ة" أيحيوية، تعني "التكنولوجيا الاالتفاقيةبموجب  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 (. 3المادة 
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  يواالنتخاب التقليدي، وال تعتبر تقنيات مستخدمة ف

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

 23الهدف 

من  ،منح ميزة للمستهلكين أو المنتجيننتيجة إجراء حكومي ي"تأتي  اإلعانات الضارة
يميز ضد  ولكنه بذلك، أجل تكملة دخلهم أو خفض تكاليفهم
 "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/

 21الهدف 

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-85-en.pdf
http://www.fao.org/sustainability/background/ar/?key=1
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-ar.pdf#page=33
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-ar.pdf#page=33
https://bch.cbd.int/protocol/text/
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من مستوى النفايات والتلوث واالستغالل الطبيعي. مقتبس من بذلك 
OECD 2005." 

تحديد ، اإلعانات الضارة بالبيئة: اللبرنامج الدولي للتثقيف البيئي)ا
 :3222والتقييم، 

https://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/Harmfu

l%20Subsidies%20Report.pdf 28و 22، الصفحتان.) 

 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
 3232لتنوع 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  3232لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل العالمي طاراإل وأهداف

إلقليمي االمحرز على المستويين المستوى الوطني وكذلك لتتبع التقدم 
 والعالمي.

 إطار الرصد

 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

 
__________ 

https://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/Harmful%20Subsidies%20Report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/Harmful%20Subsidies%20Report.pdf

