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

 ثانياالجتماع ال
 4242 فبراير/شباط 42-42، روما
 

 0202ولية لطإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ال مسودة ال
 إضافة
 :نالتذييل 

 لهدافارصد الولي لطار ومشروع اإللغايات ارصد الولي لطار مشروع اإل
 واألمينة التنفيذية مذكرة من الرئيسين المشاركين

 4242لتنوع البيولوجي لما بعد عام لالعالمي طار إلة لنص ااألوليمسودة اإلضافة على تذييلين للتحتوي هذه  -1
(CBD/WG2020/2/3،  و .)( 1)التذييل  4202و 4202 عامي لرصد غايات اإلطار األولي مشروعتضمن تالمرفق األول
 لكل من غايات ،ويعرض التذييالن في جداول( لإلطار. 4)التذييل  4202 العملية لعام هدا األلرصد  اإلطار األولي مشروعو 

 وهي(. اء)العمود ب يتعين رصدهاعناصر مقترحة  ،(ل )العمود أ 4242لتنوع البيولوجي لما بعد عام لالعالمي طار اإل وأهدا 
 مسائلتحقيقها. كما أنها تشكل  يفتقييم التقدم  عند التي يتعين رصدها  اهدواأل من الغاياتلكل  وصريحةعناصر ضمنية 

 ت( حيثما كانجيم تم تحديد المؤشرات المقابلة )العمود ،لكل عنصر من هذه العناصرو ينبغي أن تنعكس في عمليات اإلبالغ. 
 )أي الوطنية واإلقليمية والعالمية( وأنواع ونظم إيكولوجية لمستوياتيمكن تصني  العديد من هذه المؤشرات وفقا و . ةمتاح

في التوصية  ،تستجيب قائمة المؤشرات أيضا للطلب المقدم من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةو . مختلفة
 لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي. األولية  المدرجة في المسودة إلدراج معلومات عن مدى توافر المؤشرات لألهدا ،40/1
مفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي التقدم هذه اإلضافة لعلم المشاركين في االجتماع الثاني للفريق العامل و  -4

والتعليقات الواردة  ،فريق العاملسيتم تنقيحها وتحديثها في ضوء نتائج االجتماع الثاني للو . 4242للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
االجتماع الرابع  فضال عن نتائج 40/1 ةالتوصي المطلوبة بموجباألخرى  والمعلوماتعلى استعراض النظراء للمؤشرات 

 والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.
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 0202و 0202 عامي غاياترصد لإلطار الولي امشروع  -1التذييل 
 جيم باء ألف 

 1المؤشرات المقترحة الغايات العناصر المقترحة لرصد 0202 غاياتمشروع  

في  ، منع الخسائر الصافية4202بحلول عام  1
مساحة النظم اإليكولوجية للمياه العذبة 
وسالمتها، والنظم اإليكولوجية البحرية 

في المائة[ على  42واألرضية، وزيادات بنسبة ]
، مع ضمان قدرة النظم 4202األقل بحلول عام 

 .اإليكولوجية على الصمود

النظم اإليكولوجية  مدىفي  ،تغيرومعدل ال ،تغيرال
لكل نوع من و  ،يائية )بشكل عامالطبيعية والمناطق األح
وبالنسبة  ،اإليكولوجية نظمال/أنواع المناطق األحيائية

 مثل الغابات األولية(. ،للمناطق السليمة

 .األراضيمساحة الغابات كنسبة من إجمالي مساحة 
 .يشجر الغطاء الاالتجاهات في مدى الغابات و/أو 

 *االتجاهات في مدى الغابات األولية.
 .ةنغرو  العالمياالم المتواصل من غاباتالغطاء 

 غطاء المرجان الحي.
 األنواع. موئلمؤشر 

 األراضي الرطبة.مدى مؤشر اتجاهات 
 لتنوع البيولوجي.ا موئلمؤشر 

 *القائمة الحمراء للنظم اإليكولوجية.

 تحدد الحقا .وتجزؤها نظم اإليكولوجيةفي اتصال ال تغيرال

في تكامل النظم اإليكولوجية وقدرتها على  تغيرال
 .نظم اإليكولوجيةومعدل استعادة ال هاتدهور الصمود و 

 األراضي.لى إجمالي مساحة إنسبة األراضي المتدهورة 
 .ةالعالمي نظم اإليكولوجيةمؤشر استعادة ال

 اآلثار البشرية التراكمية على النظم اإليكولوجية البحرية.
 .اتمؤشر صحة المحيط
 *.مؤشر صحة النباتات

 *البشر.بصمة 

تخفض نسبة األنواع المهددة باالنقراض بنسبة  2
في ]× في المائة[ ويزيد توافر األنواع بنسبة ]× 

وبنسبة  4202المائة[ في المتوسط بحلول عام 

 )الطيور والثدييات(. التي انقرضتنواع األعدد  االنقراض.حاالت عدد 
 نعت.م  التي االنقراض حاالت عدد 

 مؤشر القائمة الحمراء. في حالة الحفظ. تغيرال

                                                      
1
 نحو تحقيق أهدا  التنمية المستدامة.توجد أمامها العالمة )*(، قامت بتحديد المؤشرات المستخدمة في هذا الجدول شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي و/أو ت ستخدم لرصد التقدم  باستثناء الحاالت التي 
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 جيم باء ألف 

 1المؤشرات المقترحة الغايات العناصر المقترحة لرصد 0202 غاياتمشروع  

 مؤشر الكوكب الحي. في وفرة األنواع. تغيرال .4202في المائة[ بحلول عام ]× 
 التنوع البيولوجي. سالمةمؤشر 

الحفاظ على التنوع الجيني أو تعزيزه في  3
في  22، وبنسبة ]4202المتوسط بحلول عام 

 .4202المائة[ من األنواع بحلول عام 

في  ،للمحاصيل والسالالت جينيفي التنوع ال تغيرال
 .الطبيعي الموقع وخارج الموقع

على المدى في مرافق الحفظ  المؤمنةالنباتية لألغذية والزراعة  جينيةعدد الموارد ال
 أ(.1-0-4 طويل )مؤشر هد  التنمية المستدامةالمتوسط أو ال

في  تليسأو التي نسبة السالالت المحلية المصنفة على أنها في خطر االنقراض، 
 أو في مستوى غير معرو  من خطر االنقراض.االنقراض خطر 

 الثقافية.فضال عن القيمة شمولية حفظ األنواع ذات القيمة االقتصادية واالجتماعية 

واألقارب البرية  واألدويةمؤشر القائمة الحمراء )األنواع المستخدمة في الغذاء  لألقارب البرية. جينيفي التنوع ال تغيرال
 للحيوانات المستأنسة(.

4 
 تقدم الطبيعة منافع للناس تسهم في:

]× تحسينات في التغذية لما ال يقل عن  (1)
 yو] 4202مليون[ نسمة بحلول عام 
 ؛4202مليون[ نسمة بحلول عام 

على تحسينات في الحصول المستدام  (4)
]× مياه الشرب اآلمنة لما ال يقل عن 

 yو] 4202مليون[ نسمة، بحلول عام 
 ؛4202مليون[ نسمة بحلول عام 

تحسينات في القدرة على الصمود أمام  (0)
]× الكوارث الطبيعية لما ال يقل عن 

 yو] 4202مليون[ نسمة، بحلول عام 
 ؛4202مليون[ نسمة بحلول عام 

بالنسبة للسكان  وال سيمافي توافر المغذيات من الموارد البيولوجية،  تغيرال في التغذية. تغيرال
 *.ءالضعفا

 نوعية.ال مياه محيطة جيدةنسبة المسطحات المائية ذات  لى المياه.عصول حالإمكانية في  تغيرال
، المأمونمعدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير المأمونة، والصر  الصحي غير 

التعرض لخدمات المياه والصر  الصحي والنظافة الصحية )الصحية ونقص النظافة 
 (.غير المأمونة

 نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات مياه الشرب المدارة بأمان.
لمياه العذبة التي التنوع البيولوجي لرضي و نسبة المواقع المهمة للتنوع البيولوجي األ
 .نظم اإليكولوجيةتغطيها المناطق المحمية، حسب نوع ال

مستوى اإلجهاد المائي: سحب المياه العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة المتاحة 
 .(4-2-6 )مؤشر هد  التنمية المستدامة

الكوارث لكل  الناجم عنمباشرة والمتأثرين  المفقودينعدد الوفيات واألشخاص  الطبيعية.القائمة على في اتجاهات الكوارث  تغيرال
 (.1-0-11 من السكان )مؤشر هد  التنمية المستدامة 122 222

 .*الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخبيانات  الكربون في النظم الطبيعية.عزل االتجاهات في 



CBD/WG2020/2/3/Add.1 

Page 4 

 

 جيم باء ألف 

 1المؤشرات المقترحة الغايات العناصر المقترحة لرصد 0202 غاياتمشروع  

من في المائة[ على األقل  02بذل ] (2)
الجهود لتحقيق أهدا  اتفاق باريس في 

 .4202و 4202عامي 

5 
نحو عادل ومنص  زيادة تقاسم المنافع على 

الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعار  
بحلول عام ]×[ التقليدية المرتبطة بها، بنسبة 

 .4202بحلول عام ]×[ وبلوغها نسبة  4202

نقدية أو  منافععدد البلدان التي لديها شعوب أصلية ومجتمعات محلية حصلت على  .المتقاسمةالنقدية  منافعفي مقدار ال تغيرال
لى المعار  التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية عصول حالحق غير نقدية من منح 

 *.الستخدامها
من استخدام  التي تم الحصول عليها( األمريكيةدوالرات الالنقدية )ب منافعمقدار ال

 *.المعار  التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
تفاقات االبموجب  المتقاسمة منافعال لمؤشرات التي تعكسعن امعلومات مفصلة 

 *.الدولية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع واألدوات
لى عصول حال حقنقدية أو غير نقدية من منح  منافععدد البلدان التي حصلت على 

 *.الموارد الجينية الستخدامها
استخدام من  التي تم الحصول عليها( بالدوالرات األمريكيةالنقدية ) منافعمقدار ال

 *.الموارد الجينية

 *التي تم تقاسمها.عدد نتائج البحث والتطوير  .المتقاسمةفي مقدار المنافع غير النقدية  تغيرال
 *.البحث العلميمجال لتعاون في حاالت اعدد 
 *ات.في تطوير المنتج ةالمشاركحاالت عدد 
 *.نقل التكنولوجيا حاالتعدد 

 *.عدد األشخاص المدربين
 *.الوظائ  التي تم إنشاؤهاعدد 
 *.الملكية المشتركة لحقوق الملكية الفكرية ذات الصلةحاالت عدد 
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 0202العملية لعام  هدافالرصد لالولي إلطار امشروع  -0التذييل 
 جيم باء ألف 

 2المؤشرات المقترحة  لهدافا لرصدالعناصر المقترحة  0202أهداف مشروع  

 تعترض التنوع البيولوجيخفض التهديدات التي  

اإلبقاء على النظم اإليكولوجية للمياه العذبة،  1
والنظم اإليكولوجية البحرية والبرية، وزيادتها 

في المائة[ على األقل ومساحة  02بنسبة ]
األراضي والبحار واستعادتها في إطار 
 تغيرالتخطيط المكاني الشامل مع معالجة ال

في استخدام األراضي/البحار، وتحقيق زيادة 
صافية في المساحة، ومدى التواصل والسالمة 

، والحفاظ على المناطق 4202بحلول عام 
 السليمة الموجودة واألحياء البرية.

في النظم اإليكولوجية  تغيرفي مدى ومعدل ال تغيرال
 الطبيعية والمناطق األحيائية.

 *.في استخدام األراضي ألغراض الزراعة تغيرال
 .األراضيمساحة الغابات كنسبة من إجمالي مساحة 

 (.يشجر الغطاء الاالتجاهات في مدى الغابات )
 في مدى األراضي الزراعية. تغيرال

 ة.نغرو  العالمياالم الغطاء المتواصل من غابات
 غطاء المرجان الحي.

 األنواع. موئلمؤشر 
 األراضي الرطبة.مؤشر اتجاهات 

 لتنوع البيولوجي.ا موئلمؤشر 

التخطيط المكاني التي تدمج التنوع البيولوجي  نظم قيدنسبة المناطق البرية والبحرية  التخطيط المكاني.
 .يةكاف بصورة

 تحدد الحقا .نظم اإليكولوجيةفي اتصال ال تغيرال

 .األراضيلى إجمالي مساحة إنسبة األراضي المتدهورة  .موئلفي معدل تدهور ال تغيرال
 اآلثار البشرية التراكمية على النظم اإليكولوجية البحرية.

 *مؤشر صحة النباتات.
 .اتمؤشر صحة المحيط

 *الناتجة( منافع)وال *نظم اإليكولوجيةال حسبالمستعادة،  األراضيمساحة  .موئلاستعادة ال
 .ةالعالمي اإليكولوجيةنظم مؤشر استعادة ال

حماية المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع  2
البيولوجي من خالل المناطق المحمية وتدابير 

المناطق المحمية وتدابير الحفظ  مدىفي  تغيرال
 على المناطق. األخرى القائمة

 المحمية. المناطقتغطية 
 .على المناطق األخرى القائمةتدابير الحفظ تغطية 

 مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية.من تغطية المناطق المحمية تدابير الحفظ المناطق المحمية و  يةتغطية وتمثيل
                                                      

2
 نحو تحقيق أهدا  التنمية المستدامة.توجد أمامها العالمة )*(، قامت بتحديد المؤشرات المستخدمة في هذا الجدول شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي و/أو ت ستخدم لرصد التقدم  باستثناء الحاالت التي 
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 جيم باء ألف 

 2المؤشرات المقترحة  لهدافا لرصدالعناصر المقترحة  0202أهداف مشروع  

الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المناطق، 
في  62تغطي ما نسبته ] 4202بحلول عام 

في  02المائة[ على األقل من هذه المواقع و]
األراضي المائة[ على األقل من مساحات 

في المائة[  12والبحار مع حماية صارمة لـ]
 .على األقل

 ،)النظم اإليكولوجية على المناطق القائمةاألخرى 
 والمناطق الرئيسية(.

 .اإليكولوجيةتغطية المنطقة المحمية من المناطق 
 المناطق المحمية. يةمؤشر تمثيل

 مؤشر حماية األنواع.

 .المناطق المحمية الترابط بينمؤشر  .اتصال المناطق المحمية

 .فعالية إدارة المناطق المحمية .إدارة المناطق المحمية
)العامة وتدابير الحفظ األخرى القائمة على المناطق إدارة المناطق المحمية 

 والخاصة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية(. ،يةوالخاصة، والمجتمع

الغريبة مراقبة جميع المسارات إلدخال األنواع  3
في  02الغازية، مع تحقيق خفض بنسبة ]

في  4202المائة[ على األقل بحلول عام 
معدل اإلدخاالت الجديدة، والقضاء على 
األنواع الغريبة الغازية أو مراقبتها للقضاء 

 4202على آثارها أو خفضها بحلول عام 
في المائة[ من المواقع  02فيما ال يقل عن ]

 ذات األولوية.

تدابير موضوعة التي لديها  ي عدد البلدانف تغيرال
تمييز مع ال ،المسار حسب ،اإلدخالمسارات  لمراقبة

)اإلطالق( وغير المقصود  بين اإلدخال المقصود
الملوثات وعن طريق  ،خلسةوالتسلل  ،)الهروب
 .والممرات(

بما في ذلك "االتجاهات في استجابات  ،الغازيةتشريع لمنع ومراقبة األنواع الغريبة 
 "الغازيةالسياسات والتشريعات وخطط اإلدارة لمراقبة ومنع انتشار األنواع الغريبة 

أو  لمنع"نسبة البلدان التي تعتمد تشريعات وطنية ذات صلة وتوفر موارد كافية و
 (.1-8-10ة هد  التنمية المستداممؤشر  ،مكافحة األنواع الغريبة الغازية )أيضا

 .المرتبطة بها المخاطر للتعر  علىعدد األنواع التي تم تقييمها 
 ، والبلدان التي تطبقها،عدد األطرا  في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة

المنظمة و  ،النباتات لحمايةواالتفاقية الدولية  ؛مياه الصابورةالمسارات )اتفاقية  لمراقبة
طار معايير تأمين و  ؛والمبادئ التوجيهية للوقود األحيائي ،العالمية لصحة الحيوان ا 
 .منظمة الجمارك العالمية(لوتيسير التجارة العالمية 

 *.األنواع الغريبة الغازية ذات األولوية ترصدعدد البلدان التي 

 إدخال األنواع الغريبة الغازية. حاالتاالتجاهات في أعداد  .األنواع الغريبة الغازية إدخاالتفي معدل  تغيرال
العمل إدخال األنواع الغريبة الغازية مقارنة باتجاهات  حاالتاالتجاهات في أعداد 

 *كالمعتاد.

األنواع الغازية  حاالت القضاء علىفي معدل  تغيرال
 .راقبتهامأو 

 الفقاريات. من األنواع الغريبة الغازية حاالت القضاء علىاالتجاهات في 
 *.األنواع الغريبة الغازية مراقبةاالتجاهات في 

 *البيولوجية. المراقبةاستخدام 
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 .األنواع الغريبة الغازية( آثارمؤشر القائمة الحمراء ) .األنواع الغريبة الغازية أثرفي  تغيرال
 *.اآلثار االقتصادية لألنواع الغريبة الغازية

 *.األنواع الغريبة الغازية مراقبةتكلفة 
 *.فقدان القيمة الثقافية المرتبطة بالتنوع البيولوجي األصلي

، خفض التلوث من 4202بحلول عام  4
المغذيات المفرطة، ومبيدات اآلفات األحيائية، 

والنفايات البالستيكية ومصادر أخرى بنسبة 
 في المائة[ على األقل. 02]

 استخدام النيتروجين.كفاءة  .نفايات النيتروجينالخاصة بفي االتجاهات  تغيرال
 (.N + P205األسمدة النيتروجينية + الفوسفاتية )إجمالي المغذيات 
 االتجاهات في فقدان النيتروجين التفاعلي في البيئة.

 االتجاهات في ترسب النيتروجين.

 *.المستخدمة اآلفات مبيداتمقدار  .اآلفات في معدل استخدام مبيدات تغيرال

 العائم.البالستيكي ( وكثافة الحطام ICEP) ةالساحلي تلوث المغذياتمؤشر  البالستيك.بفي معدل التلوث  تغيرال
في حالة عدم  ،قابلة إلعادة االستخدام أو إلعادة التدوير أوالمواد البالستيكية النسبة 

 قابلة لالستعادة.مجدية، ال وجود بدائل

الملوثات األخرى )بما في ذلك  مقدارفي  تغيرال
 الضوء والضوضاء(.

 تحدد الحقا

 ( وكثافة الحطام البالستيكي العائم.ICEP) ةالساحلي تلوث المغذياتمؤشر  التلوث على التنوع البيولوجي. أثرفي  تغيرال
 نوعية.جيدة المياه محيطة نسبة المسطحات المائية ذات 
 التلوث(.مؤشر القائمة الحمراء )آثار 

في عدد البلدان التي لديها برامج وسياسات  تغيرال
 فعالة إلدارة النفايات والتلوث.

 *.عدد البلدان التي لديها خطط فعالة إلدارة النفايات
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، ضمان أن الحصاد 4202بحلول عام  5
والتجارة واستخدام األنواع البرية تكون قانونية 

 وعلى مستويات مستدامة.

للتصدي عدد البلدان التي لديها لوائح معمول بها 
 أو غير المستدام./لحصاد غير القانوني ول

التقدم الذي أحرزته البلدان في درجة تنفيذ الصكوك الدولية التي تهد  إلى مكافحة 
 وغير المبلغ عنه وغير المنظم. القانونيغير األسماك صيد 

مدونة السلوك الدولية لمصايد األسماك  التقدم الذي أحرزته البلدان في درجة تنفيذ
 *.ات منظمة األغذية والزراعة(ءالمسؤولة )إحصا

في إطار مشروع التشريعات الوطنية  1ألطرا  التي لديها تشريعات في الفئة انسبة 
 .اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراضبموجب 
التي تم صيدها أو االتجار بها بصورة غير مشروعة  المتداولةالبرية  األحياءنسبة 

 (.1-7-10ة )مؤشر هد  التنمية المستدام

في حالة حفظ األنواع ذات األهمية االجتماعية  تغيرال
  واالقتصادية.

مؤشر القائمة الحمراء )األنواع المستخدمة في الغذاء 
 واألقارب البرية للحيوانات المستأنسة(. دويةواأل

في  تليسأو التي نسبة السالالت المحلية المصنفة على أنها في خطر االنقراض، 
 أو في مستوى غير معرو  من خطر االنقراض.االنقراض خطر 

 الثقافية.فضال عن القيمة شمولية حفظ األنواع ذات القيمة االقتصادية واالجتماعية 

 اتشهاد التي صدرت لهاالغابات  مساحةفي  تغيرال
 اإلدارة المستدامة.

مجلس مجموع الشهادات الصادرة عن مساحة الغابات الخاضعة لإلدارة المستدامة: 
 .(PEFCوبرنامج إقرار خطط إصدار الشهادات الحرجية ) (FSC)الغابات  رعاية

 .المستويات المستدامة بيولوجيانسبة األرصدة السمكية ضمن  التغير في سالمة مصايد األسماك.
 الداخلية. األسماك في المياهإنتاج 

 مؤشر التغذية البحرية.

 التي صدرت لهافي نسبة مصايد األسماك  تغيرال
 .شهادة اإلدارة المستدامة

 .مجلس التوجيه البحريمن  معتمدال الصيد

 فيها تجارةالو الموارد البيولوجية في آثار حصاد  تغيرال
 التنوع البيولوجي.ها على واستخدام

الغابات، وآثار الخاصة بمؤشر القائمة الحمراء )آثار مصايد األسماك، واألنواع 
 دوليا(. المتاجر بهااألنواع  آثارستخدام و اال

واالتجاهات  ،وأخصائيو األراضي الزراعية ،مؤشر الكوكب الحي )أخصائيو الغابات
 في األنواع المستهدفة والصيد العرضي(.
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 الغابات واألراضي الزراعية(.الخاصة بمؤشر الطيور البرية )الطيور 
 بشكل غير مشروع. المهربةجائرة أو ال المتاجر بهانسبة الحياة البرية 

المناخ  تغيرالمساهمة في التخفي  من  6
والتكي  معه والحد من مخاطر الكوارث من 
خالل الحلول القائمة على الطبيعة، وتوفيرها 

في المائة[  02]لحوالي  4202بحلول عام 
طنا متريا من مكافئ ثاني ××× ]على األقل 

أكسيد الكربون[ لجهود التخفي  الالزمة 
لتحقيق أهدا  اتفاق باريس، مع تكميل 

االنبعاثات، وتجنب  التخفيضات الصارمة في
اآلثار السلبية على التنوع البيولوجي واألمن 

 الغذائي.

كمية الكربون المخزنة في النظم  تجنب االتجاهات في
 واالنبعاثات. اإليكولوجية

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات بالمؤشرات المتعلقة 
 (.+REDD) وتدهورها

 *.كربون التربة استعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة.االتجاهات في 

المساهمات مدرجة في ( NBSحلول قائمة على الطبيعة ) لبلدان التي لديهاانسبة  االتجاهات في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة.
 .(NDC) المحددة وطنيا

من مكافئ ثاني أكسيد باألطنان المترية انبعاثات غازات الدفيئة  االنخفاض فيكمية 
 *.في الخطط الوطنيةحلول قائمة على الطبيعة الناتج عن الكربون 

)مثل  حلول القائمة على الطبيعةهم نتيجة الضعف انخفضعدد األشخاص الذين  االتجاهات في الحد من مخاطر الكوارث.
 (.المرجانية والشعاب ،حماية الساحل من أشجار المانغرو 

الصمود على التنوع البيولوجي  قدرةاالتجاهات في 
 .المناخ تغيرآثار أمام 

 (.BERI) والبيولوجيةمؤشر قدرة النظم اإليكولوجية المناخية 
 سماك الشعاب.ألالحراري مؤشر ال

 الشعاب(. الذي يؤدي إلى تكوين المرجانمؤشر القائمة الحمراء )
 الشمالية. اوأمريكي االمناخية على طيور أوروب اآلثار

( المقاسة في مجموعة متفق عليها من محطات أخذ pHمتوسط الحموضة البحرية )
 العينات التمثيلية.
 كبيرة.ال أسماك الشعاب

 *.نواعاألنطاق في التحوالت 

 االستخدام المستدام وتقاسم المنافعتعزيز تلبية احتياجات الناس من خلل 

البرية  األحياءألسماك و من اتقديرات أعداد األشخاص المستفيدين من الحصاد البري  .منافعفي ال تغيرالتعزيز االستخدام المستدام لألنواع البرية الذي  7
 *.والنباتات الطبية وما إلى ذلك
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، بما في ذلك 4202يقدم منافع بحلول عام 
تعزيز التغذية، واألمن الغذائي وسبل العيش 

مليون[ نسمة، وخصوصا ]× لما ال يقل عن 
ألكثر الناس ضعفا، وخفض الصراع بين 

 في المائة[.]× البشر واألحياء البرية بنسبة 

ما إلى البرية والنباتات الطبية و  األحياءو ألسماك من اقيمة الحصاد البري لتقديرات 
 *.ذلك
 *الضعفاء.في توافر المغذيات من الموارد البيولوجية، خاصة بالنسبة للسكان  تغيرال

 *بين األحياء البرية والبشر. الصراعحاالت  .بين األحياء البرية والبشر الصراعحاالت في  تغيرال

الحفاظ على االستخدام المستدام للتنوع  8
البيولوجي وتعزيزه في النظم اإليكولوجية 

والمدارة األخرى لدعم اإلنتاجية، الزراعية 
واالستدامة والقدرة على صمود مثل هذه 

النظم، مع خفض الفجوات في اإلنتاجية ذات 
في المائة[ بحلول  02الصلة بما ال يقل عن ]

 .4202عام 

 مؤشر القائمة الحمراء )أنواع الملقحات(. .منافعفي االتجاهات في الملقحات وال تغيرال
 *.فجوة عائد التلقيح

 *.كربون التربة التربة. سالمةفي  تغيرال
 العضوية في التربة. المادة
 التربة. تجذرعمق 

في اتجاهات استخدام المكافحة الطبيعية  تغيرال
 لآلفات.

 تطبيق اإلدارة المتكاملة لآلفات.

 المراعية للتنوعفي استخدام العمليات الزراعية  تغيرال
 البيولوجي.

من أهدا  التنمية  4-10 الغايةالمؤشرات المستخدمة لتقييم التقدم المحرز نحو 
 .األغذية والزراعة منظمةالتي تراعاها المستدامة 

 .التي تحافظ على الموارد الزراعة قيدمساحات األراضي الزراعية  اإلدارة المستدامة. قيدالزراعية  المساحةفي  تغيرال
 الزراعة المنتجة والمستدامة. قيدنسبة المساحة الزراعية 

في االتجاهات في التنوع الجيني للمحاصيل  تغيرال
 والحيوانات المستأنسة المحمية.

على المدى في مرافق الحفظ  المؤمنةعدد الموارد الجينية النباتية لألغذية والزراعة 
 أ(.1-0-4 طويل )مؤشر هد  التنمية المستدامةالمتوسط أو ال

، تعزيز الحلول القائمة على 4202عام بحلول  9
الطبيعة التي تسهم في توفير المياه النقية لما 

 مليون[ نسمة.]××× ال يقل عن 

في عدد األشخاص الذين لديهم إمكانية  تغيرال
من نوعية جيدة اللى كميات كافية أو عصول حال

 المياه العذبة.

، المأمونمعدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير المأمونة، والصر  الصحي غير 
التعرض لخدمات المياه والصر  الصحي والنظافة الصحية )الصحية ونقص النظافة 
 (.غير المأمونة

 خدمات مياه الشرب المدارة بأمان. يحصلون علىنسبة السكان الذين 
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 *إجمالي موارد المياه المتجددة.
النوعية )مؤشر هد  التنمية مياه محيطة جيدة نسبة المسطحات المائية ذات 

 (.4-0-6ة المستدام

في عدد مستجمعات المياه المحمية بالغابات  تغيرال
والنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية الضرورية لتوفير 

 المياه.

لمياه العذبة التي ل التنوع البيولوجينسبة المواقع المهمة للتنوع البيولوجي األرضي و 
 .نظم اإليكولوجيةتغطيها المناطق المحمية، حسب نوع ال

 تخصيص البشر للمياه العذبة )البصمة المائية(. في كثافة استخدام المياه. تغيرال
-6ة في كفاءة استخدام المياه مع مرور الوقت )مؤشر هد  التنمية المستدام تغيرال
2-1.) 

المياه العذبة كنسبة من موارد المياه العذبة المتاحة  مستوى اإلجهاد المائي: سحب
 (.4-2-6ة )مؤشر هد  التنمية المستدام

، تعزيز المنافع من 4202بحلول عام  10
المساحات الخضراء لغرض الصحة والرفاه، 

وخصوصا لسكان المدن، مع زيادة نسبة 
الناس الذين يصلون إلى مثل هذه المساحات 

 على األقل. في المائة[ 122بنسبة ]

 تحدد الحقا في مدى المساحة الخضراء الحضرية. تغيرال

الوصول  يمكنهمفي عدد األشخاص الذين  تغيرال
 إلى البيئات الطبيعية.بسهولة 

 تحدد الحقا

ضمان أن المنافع من استخدام الموارد الجينية  11
والمعار  التقليدية المرتبطة بها يتم تقاسمها 

]×[ ومنص ، مما يؤدي إلى على نحو عادل 
 .4202زيادة في المنافع بحلول عام 

نقدية أو  منافععدد البلدان التي لديها شعوب أصلية ومجتمعات محلية حصلت على  .المتقاسمةالنقدية  منافعفي مقدار ال تغيرال
لى المعار  التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية عصول حالحق غير نقدية من منح 

 *.الستخدامها
من استخدام  التي تم الحصول عليها( األمريكيةدوالرات الالنقدية )ب منافعمقدار ال

 *.المعار  التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
تفاقات االبموجب  المتقاسمة منافعلمؤشرات التي تعكس العن امعلومات مفصلة 

 *.الدولية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع واألدوات
لى عصول حال حقنقدية أو غير نقدية من منح  منافععدد البلدان التي حصلت على 
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 *.الموارد الجينية الستخدامها
من استخدام  التي تم الحصول عليها( بالدوالرات األمريكيةالنقدية ) منافعمقدار ال

 *.الموارد الجينية

 *التي تم تقاسمها.عدد نتائج البحث والتطوير  .المتقاسمةفي مقدار المنافع غير النقدية  تغيرال
 *.البحث العلميمجال لتعاون في حاالت اعدد 
 *ات.في تطوير المنتج ةالمشاركحاالت عدد 
 *.نقل التكنولوجيا حاالتعدد 

 *.عدد األشخاص المدربين
 *.عدد الوظائ  التي تم إنشاؤها

 *.الصلة الملكية المشتركة لحقوق الملكية الفكرية ذاتحاالت عدد 

في عدد البلدان المشاركة في االتفاقات الدولية  تغيرال
األطر التشريعية واإلدارية لديها ذات الصلة و 

والسياسية أو التدابير المتعلقة بالحصول وتقاسم 
 .المنافع

دارية وسياساتية لضمان التقاسم العادل  اعدد البلدان التي اعتمدت أطر  تشريعية وا 
 .(1-6-10 والمنص  للمنافع )مؤشر هد  التنمية المستدامة

على عدد األطرا  في اتفاقية التنوع البيولوجي التي أودعت صك التصديق 
 .يهأو االنضمام إلعليه أو الموافقة  هأو قبولبروتوكول ناغويا 

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية عدد األطرا  المتعاقدة في 
 .والزراعة

دارية وسياساتية عدد البلدان التي أبلغت عن أطر أو تدابير  لتنفيذ أحكام تشريعية وا 
 بالحصول وتقاسم المنافع. ذات الصلةاالتفاقية 

عدد البلدان التي أبلغت عن أطر أو تدابير التشريعية واإلدارية والسياسية لتنفيذ 
 .الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالمعاهدة 

متعدد األطرا  للمعاهدة الإجمالي عدد عمليات نقل المواد المحصولية من النظام 
 الواردة في بلد ما. لألغذية والزراعةالدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية 

 الدوات والحلول للتنفيذ والتعميم 
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إصالح الحوافز، إزالة اإلعانات التي تكون  12
األكثر ضررا للتنوع البيولوجي، مع ضمان 

، أن الحوافز، بما فيها 4202بحلول عام 
الحوافز االقتصادية والتنظيمية العامة 

محايدة للتنوع والخاصة تكون إما إيجابية أو 
 البيولوجي.

للزراعة  يدعم الحكوممن الضارة بيئيا المحتمل أن تكون االتجاهات في العناصر  .في قيمة اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي تغيرال
 دعم المنتجين(.ل)تقدير 

 مصايد األسماك.المقدم إلى دعم الوقود 
 واألسمدة. اآلفاتاإلعانات الستخدام مبيدات 

 متعلقة بالتنوع البيولوجي. ارسوم تفرضعدد البلدان التي  في قيمة الحوافز اإليجابية للتنوع البيولوجي. تغيرال
 ضرائب متعلقة بالتنوع البيولوجي. تفرضعدد البلدان التي 

 لتنوع البيولوجي.ا للتداول بشأن عدد البلدان التي لديها خطط تراخيص قابلة

في التخطيط  دمج قيم التنوع البيولوجي 13
الوطني والمحلي، وعمليات التنمية، 

واستراتيجيات وحسابات الحد من الفقر، مع 
أن قيم التنوع  4202ضمان بحلول عام 

البيولوجي تعمم عبر جميع القطاعات وأن 
تقييمات األثر البيئي االستراتيجي الشامل 

للتنوع البيولوجي وتقييمات األثر البيئي تطبق 
 على نحو شامل.

قيم التنوع البيولوجي في التخطيط الوطني  دمج
والمحلي وعمليات التنمية واستراتيجيات الحد من 

 الفقر.

 تحدد الحقا

 تحدد الحقا .الوطنيةدمج قيم التنوع البيولوجي في الحسابات 

ة االستراتيجية وتقييمات األثر يتقييمات البيئالتطبيق 
 .الشاملة للتنوع البيولوجي البيئي

البلدان التي تطبق بانتظام تقييمات األثر البيئي التي تدمج اعتبارات التنوع عدد 
 *البيولوجي.

عدد البلدان التي تطبق بانتظام التقييمات البيئية االستراتيجية التي تدمج اعتبارات 
 *التنوع البيولوجي.

إصالح القطاعات االقتصادية نحو  14
الممارسات المستدامة، بما في ذلك مع 

سالسل اإلمدادات الوطنية وعبر الوطنية، 
، تحقيق خفض بنسبة 4202وبحلول عام 

في المائة[ على األقل، في اآلثار السلبية  02]
 على التنوع البيولوجي.

  تحدد الحقا

القطاع الخاص التي تعكس  منظماتفي عدد  تغيرال
التخطيط ها الخاصة بالتنوع البيولوجي في عمليات

 األثر. والتقييم وتقييم

 تحدد الحقا

تزيد الموارد من جميع المصادر، بما في ذلك  15
بناء القدرات، من أجل تنفيذ اإلطار حتى 

في حجم تدفقات الموارد المالية للتنوع  تغيرال
 البيولوجي.

 اإلنمائية الرسمية للتنوع البيولوجي.المساعدة 
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قد زادت  4202تكون الموارد، بحلول عام 
في المائة[ وتتناسب مع طموح ]× بنسبة 

 أهدا  اإلطار.

 *.المالي اإلبالغالمعلومات المقدمة من خالل إطار  في اإلنفاق على التنوع البيولوجي. تغيرال

مالية  اخطط وضعتفي عدد األطرا  التي  تغيرال
لهذه موارد كاملة  دبرتوطنية للتنوع البيولوجي و 

 .الخطة

 *.المالي اإلبالغإطار المعلومات المقدمة من خالل 

وضع وتنفيذ التدابير في جميع البلدان بحلول  16
لمنع اآلثار الضارة المحتملة  4202عام 

 للتكنولوجيا األحيائية على التنوع البيولوجي.

في عدد األطرا  في اتفاقية التنوع البيولوجي  تغيرال
دارية  متعلقة التي اعتمدت ونفذت تدابير قانونية وا 

وغيرها من تدابير السالمة السالمة األحيائية ب
 األحيائية الالزمة.

 *.ألطرا  التي لديها التدابير القانونية واإلدارية الالزمة للسالمة األحيائيةانسبة 
 *.ألطرا  التي تنفذ تدابير السالمة األحيائيةنسبة ا
ألطرا  التي لديها التدابير والوسائل الالزمة الكتشا  وتحديد منتجات نسبة ا

 *البيولوجية.التكنولوجيا 
ألطرا  في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية التي تنفذ األحكام ذات نسبة ا

 *.الصلة من البروتوكول

في عدد األطرا  في االتفاقية وبروتوكول  تغيرال
تقييمات سليمة علميا للمخاطر  تأجر  التيقرطاجنة 

 المخاطر المحددة. وتدير

القرارات  صنعتقييمات سليمة علميا للمخاطر لدعم  تجريألطرا  التي نسبة ا
 *.المتعلقة بالسالمة األحيائية

 *.ألطرا  التي تضع وتنفذ، حسب االقتضاء، تدابير إدارة المخاطرنسبة ا
للسالمة األحيائية التي تنفذ األحكام ذات ألطرا  في بروتوكول قرطاجنة نسبة ا

 *.الصلة من البروتوكول

في عدد األطرا  في االتفاقية وبروتوكول  تغيرال
المعلومات المتعلقة بالسالمة  تبادلت التيقرطاجنة 
 من أجلالوصول إليها لديها إمكانية األحيائية و 

 .البيولوجيةاالستخدام اآلمن لمنتجات التكنولوجيا 

تبادل المعلومات المتعلقة بالسالمة األحيائية  لتيسيرنسبة األطرا  التي لديها آليات 
 *.والوصول إليها

نسبة األطرا  في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية* التي تنفذ األحكام ذات 
 الصلة من البروتوكول*

في عدد األطرا  في االتفاقية وبروتوكول  تغيرال
قائمة لالستعادة والتعويض  نظمها قرطاجنة التي لدي

عن الضرر الذي يلحق بحفظ التنوع البيولوجي 

 *.الستعادة والتعويضلألطرا  التي لديها تدابير قانونية وتقنية نسبة ا
نفذ األحكام ذات تي تال *كواالالمبور التكميلي-ألطرا  في بروتوكول ناغويانسبة ا

 *التكميليالصلة من البروتوكول 
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 واستخدامه المستدام.

يتخذ الناس في كل مكان خطوات قابلة  17
للقياس نحو االستهالك المستدام وسبل العيش 

المستدامة، مع مراعاة الظرو  الثقافية 
واالجتماعية االقتصادية الفردية والوطنية، 

وتحقيق مستويات عادلة ومستدامة لالستهالك 
 .4202بحلول عام 

 .البصمة اإليكولوجية في اتجاهات استخدام الموارد. تغيرال
 (.HANPPصافي اإلنتاج األولي )لالتخصيص البشري 

، واستهالك في المنزلاستهالك المواد من لفرد ونصيب ا، في المنزلاستهالك المواد 
-4-14ة لناتج المحلي اإلجمالي )مؤشر هد  التنمية المستدامل في المنزلالمواد 

4.) 
 (.1-0-14ة )مؤشر هد  التنمية المستدام األغذيةمؤشر فقد األغذية ومؤشر هدر 

سياسات لتعزيز  لديهافي عدد البلدان التي  تغيرال
 االستهالك المستدام.

 ( أوSCPخطط عمل وطنية لالستهالك واإلنتاج المستدامين ) لديهاعدد البلدان التي 
هد  في السياسات الوطنية ككأولوية أو الستهالك واإلنتاج المستدامين عممت ا

 (.1-1-14ة )مؤشر هد  التنمية المستدام

تعزيز التعليم وتوليد المعار  المتعلقة بالتنوع  18
البيولوجي وتبادلها واستخدامها، وفي حالة 

والممارسات  واالبتكاراتالمعار  التقليدية 
للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مع 

موافقتها الحرة والمسبقة عن علم، مع ضمان، 
، أن جميع صناع القرار 4202بحلول عام 

يمكنهم الوصول إلى معلومات موثوقة وحديثة 
 من أجل اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي.

التنوع المتعلقة بمعلومات الفي معدل توليد  تغيرال
 المتاحة. المعلوماتوالحصول على البيولوجي 

المرفق العالمي  التي يمكن الوصول إليها من خالل األنواع انتشارسجالت النمو في 
 .(GBIF) لمعلومات التنوع البيولوجي

نسبة األنواع المعروفة التي تم تقييمها من خالل القائمة الحمراء لالتحاد الدولي 
 الطبيعة. لحماية
 معلومات حالة األنواع.فهرس 

تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب  19
األصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والبنات 
وكذلك الشباب، في صنع القرار المتعلق بحفظ 

التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع 
، المشاركة 4202ضمان، بحلول عام 

شرك الشعوب األصلية في عدد البلدان التي ت   تغيرال
 .اتالقرار  صنعوالمجتمعات المحلية في عمليات 

 

في عدد البلدان التي تعتر  بالمعار   تغيرال
والممارسات واالبتكارات التقليدية والمهن التقليدية 

 واالستخدام المألو .

 مؤشر التنوع اللغوي.
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في عدد البلدان التي لديها تشريعات أو  تغيرال ة.المنصفة والحقوق في الموارد ذات الصل
والغابات  يضاسياسات لضمان وصول المرأة إلى األر 

والمناطق المحمية والمناطق الساحلية والموارد 
 .منافعوما يرتبط بها من  ،األخرى البيولوجية الرئيسية

الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تتضمن إجراءات نسبة ا
 *.على جميع المستويات اتالقرار  صنعضمان قيادة المرأة وتمثيلها في هيئات بشأن 

لتنوع لوطنية جنسانية عدد األطرا  التي وضعت ونفذت خطط عمل أو استراتيجيات 
 *.البيولوجي

عدد األطرا  التي لديها إرشادات أو تعليمات إلدماج االعتبارات الجنسانية في 
 *.البيولوجي واستخدامه المستدامبرامج/مشاريع حفظ التنوع 

تمثيل المرأة في هيئات اإلدارة البيئية الخاصة بقطاعات معينة )بما في ذلك نسبة  في مشاركة المرأة في اإلدارة البيئية. تغيرال
هيئات إدارة األراضي المجتمعية، ومجموعات الغابات، وهيئات إدارة المياه، وهيئات 

 *.د األسماك(يإدارة مصا

دعم الرؤى المتنوعة لنوعية جيدة للحياة  20
طالق قيم المسؤولية، لتفعيل، بحلول عام  وا 

 ، مقاييس اجتماعية جديدة لالستدامة.4202

في عدد األشخاص الذين يدركون أهمية التنوع  تغيرال
 البيولوجي.

 مقياس التنوع البيولوجي.

في عدد األشخاص الذين يتخذون إجراءات من  تغيرال
 أجل التنوع البيولوجي.

 لتنوع البيولوجي.في مجال امؤشر المشاركة العالمية 

 
 

__________ 
 


