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مؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 1111-1122

مذكرة من األمين التنفيذي
مقدمة
أحاط مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي علما بقائمة المؤشرات اإلرشادية المتاحة لتقييم
-0
التقدم المحرز نحو تحقيق غايات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2121-2100وأهداف أيشي للتنوع
البيولوجي ،على النحو الوارد في المقرر (المقرر  .)3/00ويقر بأن هذه القائمة التي توفر نقطة البداية لتقييم التقدم
المحرز في إنجاز الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2121-2100على مختلف المستويات؛ قد وضعت استنادا
إلى العمل الذي اضطلع به خالل االجتماع األول لفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة
اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي  2121-2100والذي عقد في مدينة هاي ويكومب في المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وآيرلندا الشمالية في .2100
-2

وقد تم استخدم إطار المؤشرات الوارد في المقرر  3/00الذي عمل كأساس لإلعداد للطبعة الرابعة من نشرة

التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي وشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي في وضع بيانات أهداف إيشي المتعلقة بالتنوع

البيولوجي .وقد استفادت األطراف من المؤشرات المختارة في وضع أو تحديث استراتيجيتها وخطط عملها الوطنية للتنوع
البيولوجي ،واعداد تقاريرها الوطنية الخامسة ووضع برامج لرصد التنوع البيولوجي.
-3

وطلب مؤتمر األطراف من خالل الفقرة ( 21ب) من المقرر  0/02إلى األمين التنفيذي أن يعقد اجتماعا

إضافيا لفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،1111-1122بهدف تحديد
عدد صغير وقابل للقياس من المؤشرات المحتملة التي يمكن استخدامها لرصد التقدم المحرز على الصعيد العالمي ،نحو
النهج المستخدمة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واعداد إرشادات حول مختلف أنواع المؤشرات و ُ
الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2121-2100على المستويات اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية.

*
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اجتمع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي  2121-2100في

مدينة جنيف في الفترة ما بين  01-04سبتمبر  ،2105وبدعم سخي من حكومة سويسرا .كمت قدم كل من االتحاد األوروبي
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى آيرلندا الشمالية دعما إضافيا يتعلق بإعداد وثيقة معلومات أساسية1.

وتركز المذكرة الحالية بصورة أساسية على فريق الخبراء التقنيين المخصص .ويقدم القسم األول من الوثيقة مؤشرات
-5
بالنهج
لتقييم التقدم المحرز على المستوى العالمي تجاه تحقيق أهداف إيشي للتنوع البيولوجي .وترد المعلومات المتعلقة ُ
الوطنية لتقييم التقدم المحرز تجاه أهداف إيشي للتنوع البيولوجي في القسم الثاني ،بينما ترد المعلومات ذات صلة بالعملية

الجارية للمؤشرات في القسم الثالث .ويحتوي القسم الرابع على التوصيات المقترحة.

أوال-

مؤشرات رصد التقدم المحرز على الصعيد العالمي نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

منذ أن الحظ مؤتمر األطراف إطار المؤشرات في المقرر  ،3/00فقد تم استخدامه على مستويات مختلفة وألغراض
-6
مختلفة .فعلى سبيل المثال استفادت األطراف منه ،بدرجات متفاوتة ،في عمليات وضع استراتيجيتها وخطط عملها الوطنية
للتنوع البيولوجي ،واعداد التقارير الوطنية الخامسة ووضع برامج لرصد التنوع البيولوجي .وعالوة على ذلك ،قد عمل إطار
المؤشرات كأساس إلعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ) (GBO-4وشراكة مؤشرات التنوع
البيولوجي واالستفادة منه في تطوير بيانات أهداف أيشي للتنوع البيولوجي .وباإلضافة إلى ذلك ومنذ ذلك الحين ،تم تحديد
مؤشرات إضافية من خالل إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي وعمل شراكة مؤشرات التنوع
البيولوجي .وقد استخدمت هذه المؤشرات سواء في الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي أو دراساتها
الفنية الكامنة ،2أو ورقة ذات صلة نشرت في مجال العلوم ،3أو بيانات أهداف أيشي 4.وتمكن هذه المؤشرات المختلفة من
إحراز تقدم نحو كل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي التي يتعين رصدها على المستوى العالمي من خالل مؤشر واحد
على األقل ،ودعم التقييم الشامل للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي الواردة في الطبعة الرابعة من نشرة
التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي.
استعرض فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 2121-2100
-1
القائمة اإلرشادية للمؤشرات ،كما ورد في القرار  ،3/00جنبا إلى جنب مع مؤشرات إضافية حددت من خالل إعداد الطبعة
الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي وعمل شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي ،فضال عن المؤشرات المستخدمة أو
المقترحة من قبل منظمات أخرى ،بما فيها تلك التي اقترحتها منظومة األمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،مشي ار
إلى أن األخير قد يتغير في ضوء نتائج الدورة ال 41للجنة اإلحصائية لألمم المتحدة .واستنادا إلى هذا االستعراض ،وضع
فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي قائمة من المؤشرات النوعية التي
ستغطي جنبا إلى جنب القضايا التي تعالجها أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وتحديد مؤشرات تشغيلية محددة قائمة من حيث
صلتها بالمؤشرات النوعية.

 1لمزيد من المعلومات المتعلقة باالجتماع ،بما في ذلك وثيقة المعلومات األساسية ،يرجى زيارة موقع االجتماع على الموقع التالي:
()https://www.cbd.int/doc/?meeting=ID-AHTEG-2015-01
 2انظر https://www.cbd.int/gbo4/

etal. 2014 3

.Tittensor

تحليلل منتصلف الملدة للتقلدم المحلرز نحلو تحقيلق األهلداف الدوليلة المتعلقلة بلالتنوع البيوللوجي.

العللوم  01أكتلوبر : 346 2104

) .41-244 ،(6206الحظ أن هذه الدراسة حددت عددا من المؤشرات ،التي لم تستخدم في التحليل بسبب عدم اتفاق السلسلة الزمنيلة ملع المعلايير المطلوبلة السلتقراء
إحصائي .وقد أدرجت هذه المؤشرات التي تم استبعادها عن القضايا المتصلة بالسلسلة الزمنية في مرفق هذا التقرير.
 4يمكن الوصول إلى بيانات إيشي من خاللhttp://www.bipindicators.net/resource/aichipassport :
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وقد طبق فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي كذلك عددا من

معايير المؤشرات التشغيلية المحددة لتحديد تلك التي تتوفر حاليا لالستخدام على المستوى العالمي ،والمناسبة لمواصلة التقدم
نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة ،والمناسبة أيضا لتكون مصنفة على المستوى
الوطني .وقد تم تحديد ما مجموعه  38مؤش ار من المؤشرات التشغيلية المحددة التي تستوفي هذه المعايير .ومع ذلك ،يستند
عدد من هذه المؤشرات التشغيلية المحددة إلى نفس مجموعة ومنهجية البيانات .وقد أوصى فريق الخبراء التقنيين المخصص
المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي بأنه يمكن اعتبار هذه المؤشرات كمجموعة صغيرة وقابلة للقياس حسبما
جاء في المقرر  .0/02وترد المؤشرات في قائمة ترد في مرفق هذه الوثيقة.
وأوصى فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي بأنه يجب أن تخضع
-1
المؤشرات الستعراض األقران ومراجعتها في ضوء التعليقات الواردة من تلك العملية.
 -01وفيما يتعلق بالهدف  21من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،اعترف فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني
بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي أن إطار التقارير المالية ( المرفق الثاني للمقرر )3/02يحتوي على معلومات
كافية لتمكين تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف ،وبالتالي لم يوضع أي مؤشر محدد لهذا الهدف.
 -00وقد تم إحراز تقدم هام في تطوير واستخدام المؤشرات لتقييم تنفيذ الخطة االستراتيجية والتقدم المحرز نحو تحقيق
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي منذ اعتماد المقرر  .3/00وقد وفر التقدم الكبير في مجال العلوم واالبتكارات في مجال إدارة
البيانات وتحليلها فرصا جديدة لتطوير المؤشرات ،بما في ذلك وسائل للحد من التحيز واستخدام النمذجة لسد الثغرات وتقنيات
السيناريوهات لتطوير التوقعات .وقد قدمت كل من المنظمات والشبكات والشراكات الدولية العديد من المساهمات الهامة
لتطوير واستخدام المؤشرات .وتوفر هذه المساهمات فرصا لمزيد من التعاون والدعم المستمر للعمل بشأن المؤشرات لتتبع
الوضع القائم واتجاهات التنوع البيولوجي والقضايا ذات الصلة.

 -02وعلى الرغم من التقدم الذي تم إح ارزه ،فال تزال القدرة على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع
البيولوجي  2121-2100وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي متغيرة .وتنقص بعض األهداف (أو عناصرها) حاليا
المؤشرات القوية وذات الصلة أو بيانات مناسبة و  /أو الطرق على الصعيد العالمي.
 -03ويمكن أيضا تحسين مجموعات البيانات التي تقوم عليها العديد من المؤشرات التي حددها فريق الخبراء التقنيين
المخصص المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي فيما يتعلق بتغطيتها المكانية والموضوعية .فعلى سبيل
المثال تعتمد مؤشرات أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ( األهداف من  5إلى  )05في المقام األول على مجموعة صغيرة نسبيا
من المتغيرات المشتركة .وقد يمكن للجهود المبذولة لتحسين االستبانة المكانية والزمانية للمالحظات الموحدة أن تعزز إلى حد
كبير من قدرتنا على تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هذه األهداف .وينبغي الوصول إلى كل من بيانات ومنهجيات المؤشرات
ب ُحرية ،5لتسهيل استخدامها ،بما في ذلك من خالل تجميع وتصنيف البيانات ذات الصلة ،وتعزيز التحسينات المستمرة في
الجودة من خالل استعراض األقران.
 -04وتعد المؤشرات بمثابة أدوات اتصال يتطلب تفسيرها سياقا وفهما للمحاذير .ومن ثم ينبغي أن تسعى تقييمات الحالة
واالتجاهات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والقضايا ذات الصلة ،وتقييمات التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنوع البيولوجي
الستكمال المعلومات القائمة على أساس المؤشرات مع خطوط أخرى من األدلة بما في ذلك دراسات الحالة ،وآراء الخبراء
ووجهات نظر ومشاورات أصحاب المصلحة.

 5تمشيا مع الفقرة  3من المقرر  ،00/8والمرفق  6من المقرر  ،21/00والفقرة  03من المقرر  .2/02انظر أيضا الوثيقة UNEP/CBD/SBSTTA/19/3
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ويمكن استخدام مؤشرات رصد التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في عدد من السياقات المختلفة

بما في ذلك إبالغ األطراف عن مختلف األدوات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ،والتواصل مع صانعي القرار وأصحاب
المصلحة اآلخرين ،وتعميم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في إطار عملية دولية أخرى ،أو في دعم اتخاذ الق اررات المبنية على
األدلة .وبالمثل يمكن أن تساعد المؤشرات أيضا على إيجاد طرق لتنسيق اإلبالغ بين االتفاقيات الدولية المختلفة.

 -06ويشير التقدم في التقنيات ،مثل االستشعار عن بعد ،إلى أن قدرتنا على رصد حالة التنوع البيولوجي وآثار أعمالنا
سوف تستمر في التحسن مع مرور الوقت .فعلى سبيل المثال يجري العمل في عدد من المنظمات بشأن المؤش ارت .وتسعى
إحدى المجاالت الواعدة للعمل في هذا الصدد إلى استخدام نهج النمذجة وتقنيات التكامل "البيانات الكبيرة " لجمع واستخدام
أفضل للمالحظات في الموقع الطبيعي التاريخي والحديث والمستمر مع االستشعار عن بعد لتوليد مؤشرات تغير التنوع
البيولوجي التي يمكن استخدامها في تتبع االتجاهات وسيناريوهات المستقبل .وبالمثل ،فإن التقدم في تكنولوجيا األقمار
الصناعية له القدرة على توليد معلومات عن التنوع البيولوجي على المستوى العالمي بسرعة وفعالية ،في حين أن التحسينات في
تقنيات أخذ عينات األنواع ،وخاصة فيما يتعلق بالتنوع الوراثي ،تعهد أيضا بتحسين فهمنا لتنوع األنواع على مستوى النظام
اإليكولوجي.
 -01ونظ ار لهذه التطورات الجارية ،يحتاج رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إلى أن ينظر
إليه باعتباره عملية مستمرة .ونظ ار إلتاحة المؤشرات ومصادر المعلومات الجديدة ،تحتاج االتفاقية أن تكون مستعدة لالستفادة
من هذا في تقييمها .وفيما يتعلق بذلك ،فهناك حاجة لتوجيه عمليات الرصد واإلبالغ وذلك لتجنب ازدواجية الجهود بين
العمليات المختلفة وضمان وجود روابط أقوى بين العمليات العلمية التي تولد المعلومات والمؤشرات واستخدامها في
السياسات .ومع ذلك ال تزال المؤشرات بحاجة إلى تفسير حيث أن جميعها مقيدة من حيث المعلومات التي يمكن أن تقدم.
ويجب أن تستكمل مثل هذه التقييمات المتعلقة بالوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي والقضايا ذات الصلة مع خطوط
أخرى من األدلة ،بما في ذلك دراسات الحالة ،وآراء الخبراء ووجهات نظر ومشاورات أصحاب المصلحة من أجل توفير أكمل
صورة ممكنة من القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

ثانيا-

النهج الوطنية لتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 -08يعد تقييم التقدم الوطني نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي أم ار أساسيا لرصد تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع
البيولوجي  .2121-2100فمن المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الخامسة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،ونتائج
استطالع تم توزيعها على األطراف بشأن هذه المسألة ومقابالت المتابعة ،فإنه من الواضح أنه تم استخدام مجموعة متنوعة من
النهج من قبل الدول لتقييم التقدم الوطني نحو بلوغ أهداف أيشي العالمية للتنوع البيولوجي .ويمكن تقسيم هذه النهج إلى أربع
ُ
6
فئات عامة أال وهي :المؤشرات الكمية ،رأي الخبراء ،التشاور مع أصحاب المصلحة ،ودراسات الحالة.

النهج ال يحول دون
 -01وليست هذه الُنهج المختلفة قاصرة على بعضها البعض .حيث أن استخدام نهج واحد من هذه ُ
استخدام النهج اآلخر .ففي الواقع استخدمت معظم األطراف ،في التقارير الوطنية الخامسة ،مجموعات من هذه النهج المختلفة
لتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واألهداف الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي .ولكل نهج نقاط قوة
وضعف كامنة .وتعتمد نقاط القوة والضعف هذه على السياق واألولويات الوطنية ،وسيكون هناك اختالف بين النهج األنسب
أو مزيج من المناهج بين البلدان.
 -21وقد شملت حوالي  41في المائة من األطراف التي قدمت تقري ار على تقييم صريح للتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف
أيشي للتنوع البيولوجي .وتستخدم هذه التقييمات بشكل عام نظاما للقياس أو التصنيف الذي يصنف التقدم المحرز نحو كل
هدف في فئة معينة (على سبيل المثال ،ال تقدم ،أو إحراز بعض التقدم ،أو على المسار الصحيح للوصول إلى الهدف).
 6لمزيد من المعلومات انظر الوثيقة UNEP/CBD/ID/AHTEG/2015/1/INF/2
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وكانت المنهجية المستخدمة إلجراء هذه التقييمات في كثير من األحيان غير واضحة في التقارير الوطنية.

ومع ذلك ،فمن

الواضح أن معظم األطراف قد اعتبرت مصادر المعلومات المختلفة ،بما في ذلك المؤشرات ،وأنواع من اإلجراءات المتخذة،
ورأي الخبراء والمؤلفات المنشورة من بين أمور أخرى .وعالوة على ذلك ،غالبا ما تحتوي تلك التقارير الوطنية التي ال تحتوي
على تقييم صريح للتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على أوصاف سردية للتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف
أيشي للتنوع البيولوجي .وال تحدد هذه األوصاف مقياسا معينا لإلشارة إلى التقدم المحرز نحو الهدف وانما تدرج أنواع األنشطة
المتخذة ،واإلجراءات المزمع اتخاذها أو اإلشارة إلى التغيرات في اتجاهات التنوع البيولوجي.
 -20وتشير المعلومات الواردة في التقارير الوطنية إلى أن معظم األطراف قد استفادت عمليا من المعلومات باالستناد إلى
مصادر متعددة من المعلومات واالستفادة القصوى من هذه المعلومات في التوصل إلى استنتاج بشأن التقدم المحرز نحو بلوغ
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي .وتختلف النهج المستخدمة من قبل األطراف وفقا للظروف واألولويات الوطنية ،وبالتالي قد
يكون استخدام نهج مفيدا لطرف في حين قد ال يكون فعاال لطرف آخر .ومن المهم أن نالحظ ،أنه حتى مع محدودية
المعلومات المتوفرة في بعض البلدان ،فقد شملت معظم األطراف المعلومات في تقاريرها الوطنية التي تمكن التقييمات من
إحراز تقدم على األقل تجاه بلوغ بعض أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،على الرغم أحيانا من وجود درجة عالية من عدم اليقين.
 -22وفيما يتعلق باستخدام المؤشرات في التقارير الوطنية الخامسة ،وبينما تستفيد معظم األطراف على األقل بعدد قليل
من المؤشرات ،فإن األمر المتعلق بكيفية استخدامها يعد أم ار متغي ار للغاية .وقد أشارت بعض التقارير إلى ،واستفادت من،
مجموعات متكاملة من المؤشرات ،ولكن استخدم العديد من األطراف هذه المؤشرات بطريقة أقل منهجية .وعالوة على ذلك،
قد ُوجد حتى في تلك التقارير التي استفادت بصورة مكثفة من المؤشرات في كثير من األحيان ثغرات حيث ال يوجد مؤشرات
ألهداف معينة أو عناصر األهداف.
 -23وليست العديد من المؤشرات المستخدمة في التقارير الوطنية الخامسة محددة بالضرورة للتنوع البيولوجي أو ذات صلة
فقط برصد تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  .2121-2100ونظ ار لهذا ،فمن الواضح أن رصد تنفيذ الخطة
االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2121-2100أو األهداف الوطنية المرتبطة ال يحتاج إلى االستفادة من المؤشرات التي تم
تطويرها خصيصا للتنوع البيولوجي فقط ،وأن المؤشرات التي وضعت ألغراض أخرى يمكن أن توفر معلومات قيمة .وعالوة
على ذلك ،وبالنظر إلى اتساع نطاق القضايا التي تعالجها الخطة االستراتيجية ،يوفر استخدام المؤشرات التي وضعت لعمليات
أخرى وسائل فعالة من حيث التكلفة لالستفادة من مبادرات الرصد الجارية ويمكن أن تساعد أيضا على تعميم التنوع البيولوجي
السائد في مختلف المجاالت.
 -24ويمكن تعزيز استخدام المؤشرات العالمية لرصد المستوى الوطني من خالل توفير األطراف والخبراء الوطنيين فرصة
الستعراض األقران ،من خالل التأكد من صحة واكتمال البيانات على المستوى الوطني المستخدمة في مؤشرات إقليمية أو
عالمية .و يتطلب هذا المزيد من الشفافية وسهولة الوصول إلى كل من الطرق ومجموعات البيانات المستخدمة في المؤشرات
العالمية ،بما في ذلك الوصول الحر والمفتوح للبيانات األساسية .ومن شأن هذه اإلجراءات أن تساعد على زيادة فهم وملكية
المؤشرات.
 -25وتعد القدرة على وضع وتنفيذ نظم الرصد والمؤشرات في كثير من البلدان محدودة .وقد تساعد زيادة فرص تبادل
الخبرات ونقل المعرفة بين تلك التي تعمل بشأن المؤشرات ،على الصعيدين العالمي والوطني ،على مواجهة هذا التحدي.
وبالمثل قد يساعد تعزيز بناء القدرات فيما يتعلق بتعبئة البيانات الوطنية ،وتحسين نظم إدارة البيانات وتطوير برامج رصد فعالة
من حيث التكلفة أيضا في التغلب على هذا التحدي .كما أن األدوات التي تسمح للبلدان إلجراء تحليالت للتصنيف الوطني
لمجموعات البيانات العالمية ،سوف تعزز فائدتها وتُسهل تغذية البيانات الموجودة على المستوى الوطني والمؤشرات على
المستوى الوطني لمجموعات البيانات العالمية تلك ،وبالتالي تحقيق منافع للتحليالت سواء على المستوى الوطني أو العالمي.
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وهناك حاجة إلى التوجيه أيضا بشأن أفضل الممارسات في مجال استخدام مؤشرات ومصادر أخرى من األدلة لتعزيز

االتساق في نهج اإلبالغ والتقييم .وينبغي أن يتناول هذا التوجيه المعايير والفئات التي سيتم استخدامها في تقييم التقدم المحرز
والشفافية بشأن مصادر األدلة المستخدمة (المؤشرات الكمية ،ودراسات الحالة ،ورأي الخبراء ووجهات نظر ومشاورات أصحاب
المصلحة) واستبانة الخطوط المتضاربة من األدلة وتحديد الثقة العامة في التقييم .وبالمثل ،هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات
لتعزيز الترابط بين المؤسسات الوطنية المشاركة في وضع السياسات والتخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم في مختلف القطاعات.
 -21ومن المهم أن نالحظ أن العديد من التقارير الوطنية الخامسة تشير إلى المؤشرات أو العمليات المقترحة لتطوير
مؤشرات في المستقبل .وغالبا ما أُثير ذلك فيما يتعلق بتنفيذ ورصد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المحدثة للتنوع
البيولوجي .وعلى هذا النحو ،قد تكون هناك فرص لتعزيز نظم الرصد والتقييم الوطنية.

ثالثا-

العمليات الجارية للمؤشر

 -28في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي هناك عدد من العمليات الجارية للمؤشر والرصد المتعلقة ببرامج مختلفة من العمل
أو المجاالت المواضيعية .وتشمل هذه العمليات على:
المادة ( 8ي) و( 01ج)  -تعد أنظمة الرصد والمعلومات المتعلقة بالمجتمعات بمثابة مصادر تكميلية هامة
(أ)
من المعرفة التي يمكن أن تثري السياسات المحلية والوطنية والعالمية وصنع القرار ،والرصد واإلبالغ ،ويتم االعتراف بأهمية
هذه النهج بشكل مت ازد .ويمكن أن تلعب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية دو ار هاما فيما يتعلق بالتحقق من صحة
منتجات البيانات المستمدة من االستشعار عن بعد وغيرها من المصادر .فالمعارف التقليدية ،جنبا إلى جنب مع استخدام
التقنيات الحديثة تعمل على تمكين الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لتحديد ورصد التنوع البيولوجي والمساهمة في نظم
المعلومات لدعم الحكم المحلي والتخطيط ،ويمكن أن تساعد على توليد معلومات هامة لرصد تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع
البيولوجي  .2121-2100وفي الوقت نفسه ،يجرى متابعة وضع المؤشرات التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق في
الهدف  08من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بالتعاون مع المنظمات والشركاء المعنيين .والتي تشمل على ما يلي:
 )0حالة واتجاهات التنوع اللغوي وأعداد المتحدثين بلغات السكان األصليين ( المقرر  31/1والمقرر )05/8
 )2حالة واتجاهات ممارسة المهن التقليدية (المقرر )43/01؛

 )3حالة واتجاهات التغير في استخدام األراضي وحيازة األراضي في األقاليم التقليدية للمجتمعات
األصلية والمحلية (المقرر )43/01؛
 )4االتجاهات في المعارف والممارسات التقليدية التي تحظى باالحترام من خالل تعميمها الكامل،
والضمانات والمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في التنفيذ الوطني للخطة
االستراتيجية (المقرر )3/00
تعبئة الموارد -في المقرر  ،3/02اعتمد مؤتمر األطراف إطار اإلبالغ المالي المنقح .ويهدف اإلطار إلى
(ب)
االستخدام من قبل األطراف لتوفير المعلومات األساسية واإلبالغ عن مساهمتها في تحقيق األهداف المالية العالمية ،بموجب
الهدف  21من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ،بالصيغة التي اعتمدها مؤتمر األطراف في االتفاقية في اجتماعه الثاني عشر،
وفقا للمادة 20؛
تضم االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات ) (GSPCمجموعة من األهداف التي تكمل تلك األهداف الموجودة
(ج)
في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  .2121-2100ويعتمد تقييم منتصف المدة للتقدم المحرز بشأن تنفيذ االستراتيجية
العالمية لحفظ النباتات على تقييمات يقوم بها عدد من الوكالء ،المؤشرات العملية وحزم من األدلة التجريبية .وهناك عمل
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مستمر حاليا من أجل مواصلة تطوير وتعزيز مؤشرات قليلة لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات من أجل تحسين عمليات

التقييم في المستقبل .وتشمل األنشطة المقررة إلنجاز هذا العمل على تسهيل الوصول ،من خالل خبراء وطنيين ذي صلة،
بما في ذلك مراكز اتصال لمجموعات البيانات العالمية بهدف تمكين توجيه المعلومات الوطنية لمجموعات البيانات والمساهمة
في تحسينها ،وكذلك تطوير مؤشرات االستراتيجية العالمية لحفظ النبات ،بما في ذلك عن طريق إشراك واستشارة أعضاء
الشراكة العالمية لحفظ النباتات.

 -21وباإلضافة إلى العمليات المختلفة بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي ،فهناك أيضا عدد من الجهود الجارية بين مختلف
أعضاء منظومة األمم المتحدة التي لديها القدرة على وضع مؤشرات إضافية ذات صلة لرصد الخطة االستراتيجية للتنوع
البيولوجي  2121-2100وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي .وتشمل هذه العمليات على ما يلي:
أهداف التنمية المستدامة  -أنشأت اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة فريق خبراء مشترك بين الوكاالت معني
(د)
بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة لتطوير مقترحات إلطار مؤشرات عالمية ألهداف التنمية المستدامة .وسيتم اعتماد اإلطار
والمؤشرات من قبل اللجنة اإلحصائية في دورتها ال  41في عام  .2106وبالنظر إلى الروابط المتعددة بين أهداف أيشي
للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة ،فهناك فرص للعمليتين لالستفادة من نفس المؤشرات .وهذا لن يؤدي إلى االستفادة
الفعالة للمعلومات المتاحة فحسب بل سيساعد أيضا على تحديد واضح للسبل التي يمكن ألهداف التنمية المستدامة وأهداف
أيشي للتنوع البيولوجي أن يكمال كل منهما اآلخر.
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -اعتمدت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 2103
(ه)
نهج لرصد وتقييم تدهور األراضي الذي يتكون ،بين أمور أخرى ،من مجموعة من ستة مؤشرات لتقييم التقدم .وبعد استعراض

مجموعات البيانات العالمية لهذه المؤشرات ،تقرر أن المؤشرات الوحيدة مع مجموعات البيانات المناسبة ،والتي ينبغي أن تعتبر
إلزامية لإلبالغ ،تمثلت في االتجاهات في الغطاء األرضي ،واالتجاهات في إنتاجية األرض أو دالة األرض واالتجاهات في
مخزون الكربون فوق األرض وتحتها (تقاس من حيث مخزون الكربون العضوي في التربة) .وعالوة على ذلك ،هناك عمل
مستمر بشأن الجمع بين هذه المؤشرات الثالثة في مؤشر واحد لتدهور األراضي .وسيتم اعتبار هذه المؤشرات العتمادها من
قبل الدورة الثانية عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر التي ستعقد في الفترة ما بين 23-02
أكتوبر/تشرين األول عام  .2105وتعتبر هذه المؤشرات ذات الصلة بعمل اتفاقية التنوع البيولوجي ،وبما أنه لم يتم تحديد أي
مؤشر متعلق بالتنوع البيولوجي ذي صلة بتدهور األراضي ،فهناك دور محتمل التفاقية التنوع البيولوجي في أعمال اتفاقية األمم
7
المتحدة لمكافحة التصحر.
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية -تم النظر
(و)
في عدد من القضايا المتعلقة بالمؤشرات خالل الجلسة العامة الثالثة للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع
البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي التي عقدت في مدينة بون في الفترة ما بين  02إلى  01يناير/كانون الثاني .2105
ونظ ار للعالقة الوثيقة بين المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
واتفاقية التنوع البيولوجي فإن هذه التطورات لها تأثير محتمل على عمل االتفاقية بشأن المؤشرات 8.وكجزء من خطة إدارة
بيانات ومعلومات المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في (القابلة
للتسليم ( 0د) و ( 4ب)) فسوف تقدم فرقة العمل المعنية بالمعرفة والبيانات المشورة خالل فحص وتسليم تقييمات المنبر.
ويشمل ذلك على تقديم المشورة بشأن جودة البيانات وعلى تحديد واستخدام منهجيات واجراءات ومؤشرات مشتركة ،حيثما كان
ذلك مناسبا .ومن بين األنشطة ذات األولوية العالية لفرقة العمل هي وضع معايير ومبادئ توجيهية إلدارة المعلومات
والبيانات ،وتحديد المؤشرات والمقاييس التي يمكن استخدامها في منتجات المنبر .وعالوة على ذلك ،فإن التقييمات اإلقليمية
 7لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التاليUNEP/CBD/ID/AHTEG/2015/1/INF/5 :
 8لمزيد من المعلومات يرجى النظر في UNEP/CBD/SBSTTA/19/9.
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ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية التي سيضطلع بها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في

مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (القابلة للتسليم ( 2ب)) لها آثار أيضا فيما يتعلق بتطوير المؤشرات وعمل
االتفاقية .ويعد النطاق العام من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية بمثابة تقييم حالة واتجاهات التنوع البيولوجي ،ووظائف
النظم اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية والترابط بينهما ،واآلثار المترتبة على نوعية الحياة ،وكذلك فعالية االستجابات،
بما في ذلك الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2121 -2100وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات الوطنية للتنوع
البيولوجي وخطط العمل الموضوعة بموجب االتفاقية.

ثالثا-

العمليات الجارية للمؤشر

قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن:
ترحب بتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
(أ)
 (UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/5) 2121-2100وتشكر االتحاد األوروبي وحكومتي سويس ار والمملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وآيرلندا الشمالية لدعمهم المالي لفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع
البيولوجي 2121-2100؛
ترحب بالمساهمات الهامة لوضع المؤشرات من قبل أعضاء شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي ،والمنبر
(ب)
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،وشبكة رصد التنوع البيولوجي للفريق
المعني برصد األرض ( ،)GEOBONواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،من بين أمور أخرى ،وتشجع المزيد من
التعاون والدعم المستمر للعمل بشأن المؤشرات ،ال سيما فيما يتعلق بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي التي ال يمكن تقييمها حاليا
مع المؤشرات؛
تحيط علما بالقائمة المحدثة لمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2121 -2100التي حددها
(ج)
فريق الخبراء التقنيين المخصص والتي تم إرفاقها في هذه التوصية.
توافق على أنه يجب أن تبقى القائمة المحدثة لمؤشرات الخطة االستراتيجية قيد االستعراض بهدف تمكين
(د)
إدماج المؤشرات األخرى ذات الصلة في المستقبل ،بما في ذلك تلك التي وضعتها االتفاقيات والعمليات األخرى ،في مؤشرات
معينة من المتوقع أن يتم االتفاق بشأنها ألهداف اإلنمائية المستدامة؛
تالحظ أن القائمة المحدثة للمؤشرات توفر إطا ار مرنا لألطراف للتكيف مع األولويات والظروف الوطنية،
(ه)
وتالحظ أن األطراف لديها أساليب مختلفة لرصد تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2121-2100؛
تدعو المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
(و)
للنظر في القائمة المحدثة للمؤشرات ،حسب االقتضاء ،عند إجراء تقييمات ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
(ز )
للمؤشرات؛

تشجع شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي لمراجعة عضويتها ،حسب االقتضاء ،في ضوء القائمة المحدثة

تشجع تلك المؤسسات التي تجمع المؤشرات العالمية لتعزيز الوصول الحر والمفتوح إلى البيانات
(ح)
والمنهجيات األساسية وأن تتيح التصنيف الوطني للبيانات األساسية ،والمنهجيات بسهولة عند االقتضاء؛
(ط)

تطلب إلى المدير التنفيذي:
( )0إتاحة القائمة المحدثة للمؤشرات الستعراض األقران؛
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( )2تحديث وتنقيح قائمة المؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2121-2100في ضوء
استعراض األقران وأية تعليقات أُدلى بها خالل االجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية
والتقنية والتكنولوجية ،واتاحة القائمة المنقحة للمؤشرات لالجتماع العشرين للهيئة الفرعية للمشورة
العلمية والتقنية والتكنولوجية؛

( )3تقديم تحديث عن التقدم المحرز في تحديد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة إلى االجتماع العشرين
للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
تطلب أيضا إلى األمين التنفيذي ،بالتعاون مع أعضاء شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي وغيرها من
( ي)
المنظمات وضع مؤشرات لتطوير التوجيه التقني بشأن المؤشرات التي لم توضع لها هذه التوجيهات.

UNEP/CBD/SBSTTA/11/5
Page 10

المرفق
مؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 1111 -1122

9

يوضح الجدول الوارد أدناه العالقة بين أهداف أيشي للتنوع البيولوجي والمؤشرات التشغيلية العامة والخاصة 10.ففي كثير من
الحاالت تعد المؤشرات المحددة ذات صلة بعدة أهداف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ ومع ذلك فقد أدرج كل مؤشر في
الجدول مرة واحدة فقط بسبب محدودية حجم الجدول ،مع إدراج كل مؤشر وفقا لصلته األكثر بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
وتشير المؤشرات التي ترد أدناه بالتظليل الرمادي إلى المؤشرات المتوفرة اليوم (أو قيد التطوير النشط) ،والتي تتسم بالسهولة
فيما يتعلق بالتواصل والتي يمكن تصنيفها لوضع مؤشرات وطنية .وتشكل هذه المؤشرات مجموعة صغيرة من المؤشرات.
أهداف إيشي للتنوع البيولوجي
الهدددددددف  - 2بحل ل للول ع ل للام  2121كح ل للد
أقصى ،يكون الناس عللى عللم بقليم التنلوع
البيولوجي وبالخطوات التلي يمكلن اتخاذهلا
لحفظه واستخدامه على نحو مستدام.

الهدددددددف  - 1بحل ل للول ع ل للام  2121كح ل للد
أقص للى ،تُ للدمج ق لليم التن للوع البيول للوجي ف للي
االسل للتراتيجيات الوطنيل للة والمحليل للة للتنميل للة
والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري
إدماجهل ل للا ،حسل ل للب اإلقتضل ل للاء ،فل ل للي نظل ل للم
الحسابات القومية ونظم اإلبالغ.

الهدددددددف  - 3بحل ل للول ع ل للام  2121كح ل للد
أقصى ،تُلغى الحوافز ،بما فيها اإلعانات،
الضارة بالتنوع البيولوجي ،أو تزال تلدريجيا
أو تعل ل ل للدل مل ل ل للن أجل ل ل للل تقليل ل ل للل أو تجنل ل ل للب

المؤشر العام
االتجاهات في الوعي والمواقف المتعلقة بالتنوع البيولوجي

المؤشر التشغيلي المحدد
بارومتر التنوع البيولوجي
اهتمام اإلنترنت بالتنوع البيولوجي (اتجاهات موقع غوغل)
النسبة المئوية للطالب في سن معين ( مثل الذين تتلراوح أعملارهم
بين 15عاما) الملتحقين بالمدارس الثانوية ما ال يقل علن مسلتوى
ثابت من المعرفة عبر مجموعة مختارة ملن الموضلوعات المتعلقلة
ب ل لالعلوم البيئي ل للة وعل ل للوم األرض (مؤشل للر مقت ل للرح أله ل للداف التنمي ل للة
المستدامة الهدف )1.4

االتجاهات في إشراك الجمهور في مجال التنوع البيولوجي

العضللوية المدنيللة للمنظم للات غيللر الحكومي للة ذات الصلللة ب للالتنوع
البيولوجي

االتجاه للات ف للي إدم للاج ت للدابير األوراق المالي للة وت للدفق رأس الم للال
الطبيعي في المحاسبة الوطنية

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

االتجاهات في عدد ملن البللدان التلي قيملت قليم التنلوع البيوللوجي،
وفقا لالتفاقية

عللدد البلللدان التللي لللديها تقييمللات للنظللام اإليكولللوجي االقتصللادي
الوطني والتقييمات دون الوطنية
التقللدم المحللرز نح للو تحقيللق األهللداف الوطني للة التللي أنشللئت وفق للا
للهل ل للدف الثل ل للاني مل ل للن أهل ل للداف أيشل ل للي للتنل ل للوع البيولل ل للوجي للخطل ل للة
االسل ل للتراتيجية للتنل ل للوع البيولل ل للوجي ( 2121-2100مؤشل ل للر مقتل ل للرح
ألهداف التنمية المستدامة الهدف )05.1

االتجاه ل للات ف ل للي إدم ل للاج ق ل لليم التن ل للوع البيول ل للوجي وخ ل للدمات ال ل للنظم
اإليكولوجية في السياسات القطاعية واإلنمائية

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

االتجاهل للات فل للي عل للدد وقيمل للة الح ل لوافز ،بمل للا فل للي ذلل للك اإلعانل للات،
الضارة بالتنوع البيولوجي ،أو تزال تدريجيا أو تعدل

االتجاهل للات فل للي عل للدد وقيمل للة الح ل لوافز ،بمل للا فل للي ذلل للك اإلعانل للات،
الضارة بالتنوع البيولوجي ،أو تزال تدريجيا أو تعدل
االتجاهللات فللي العناص للر الضللارة المحتملللة م للن الللدعم الحك للومي
للزراعة (تقديرات دعم اإلنتاج واالستهالك)

المؤشرات التي أوصى بها فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  2011-2020في اجتماعه الذي عقد في جنيف،
سويس ار  01-04سبتمبر /أيلول  )2105وأوصى فريق الخبراء التقنيين المخصص كذلك إلى أنه يجب أن تخضع المؤشرات الستع ارض األقران ومواصلة تحديثها في
ضوء تطورات عمليات المؤشرات األخرى.
9

تم إدراج المؤشرات المقترحة من قبل منظومة األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة في الجدول .قد تكون هناك حاجة لهذه التغييرات في ضوء نتائج الدورة ال41
اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة.
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التللأثيرات السلللبية ،وتوضللع وتُطبللق ح لوافز
إيجابية لحفظ التنلوع البيوللوجي واسلتخدامه
المستدام ،بما يتمشى وينسجم مع االتفاقيلة
وااللت ازمللات الدوليللة األخللرى ذات الص لللة،
مل ل ل ل للع م ارعل ل ل ل للاة الظل ل ل ل للروف االجتماعيل ل ل ل للة-
االقتصادية الوطنية.

دع للم الصل للادرات الزراعيل للة /تقل للدير دع للم المنل للتج لمنظمل للة التعل للاون
والتنميللة فللي الميللدان االقتصللادي (مؤشللر مقتللرح ألهللداف التنميللة
المستدامة الهدف .2ب)
االتجاهللات فللي تطللوير وتطبيللق الح لوافز التللي تشللجع علللى حفللظ
التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام

عل للدد البلل للدان المسل للتخدمة ل ل لألدوات الوطنيل للة المتعلقل للة بالض ل ل ارئب
والرسوم واألجور ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
ع للدد البل للدان المس للتخدمة لل لألدوات الوطني للة المتعلق للة بالم للدفوعات
لبرامج خدمات النظام اإليكولوجي
عل ل للدد البلل ل للدان المسل ل للتخدمة ل ل ل لألدوات الوطنيل ل للة المتعلقل ل للة بخفل ل للض
االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحلراج وتلدهور الغابلات فلي البللدان
النامية باإلضافة إلى البرامج
ع ل للدد البل ل للدان المس ل للتخدمة ل ل للألدوات الوطني ل للة المتعلق ل للة بمش ل للاريع
التصل للاريح القابلل للة للتل للداول ذات الصل لللة بل للالتنوع البيولل للوجي (مثل للل
الحصص الفردية القابلة للتحويل لمصايد األسماك)
ع ل للدد البل ل للدان المس ل للتخدمة ل ل للألدوات الوطني ل للة المتعلق ل للة بمش ل للاريع
تعويض التنوع البيولوجي

الهدددددددف  - 4بحل ل للول ع ل للام  2121كح ل للد
أقصلى ،تكلون الحكوملات وقطلاع األعملال
وأصل ل ل ل ل للحاب المصل ل ل ل ل لللحة علل ل ل ل ل للى جمي ل ل ل ل ل للع
المسل ل للتويات قل ل للد اتخل ل للذت خط ل ل لوات لتنفيل ل للذ
خطط أو تكلون قلد نفلذت خططلا ملن أجلل
تحقي ل للق اإلنت ل للاج واالس ل للتهالك المس ل للتدامين
وتكللون قللد سلليطرت علللى تللأثيرات اسللتخدام
الم ل ل ل لوارد الطبيعيل ل ل للة فل ل ل للي نطل ل ل للاق الحل ل ل للدود
اإليكولوجية المأمونة.

االتجاهللات فللي عللدد األن لواع وخطللر انقلراض األنلواع المسللتخدمة،
بما في ذلك األنواع المستخدمة في التجارة

مؤشر القائمة الحمراء (آثار استخدام)
نسللبة الفئللة  0للبلللدان فللي اتفاقيللة التجللارة الدوليللة بللأنواع الحيوانللات
والنباتات البرية المهددة باالنقراض
النسبة بين الكشف علن االتجلار غيلر المشلروع واالتجلار المشلروع
باألحيللاء البريللة ومنتجللات األحيللاء البريللة (مؤشللر مقتللرح ألهللداف
التنمية المستدامة الهدف )05.1

االتجاهات في البصمة البيئية و /أو المفاهيم ذات الصلة

البصمة اإليكولوجية
الكفاءة المادية /اإلنتاجية (مؤشر مقترح ألهداف التنمية المستدامة
الهدف )8.4
عللدد البلللدان التللي لللديها خطللط عمللل وطنيللة لإلنتللاج واالسللتهالك
المسللتدامين أو تعملليم اإلنتللاج واالسللتهالك المسللتدامين كأولويللة أو
اسللتهدافها فللي السياسللات الوطنيللة (مؤشللر مقتللرح ألهللداف التنميللة
المستدامة الهدف )02.0
بص للمة المل لواد ونص لليب الف للرد م للن بص للمة المل لواد (مؤش للر مقت للرح
ألهداف التنمية المستدامة الهدف )02.0

الحدود اإليكولوجية التي تم تقييمهلا ملن حيلث اإلنتلاج واالسلتهالك
المستدامين

االعتماد البشري من صافي اإلنتاجية األولية
االعتمادات البشرية للمياه العذبة ( البصمة المائية)
النسللبة المئويللة للتغيللر فللي كفللاءة اسللتخدام الميللاه علللى مللر الللزمن
(مؤشر مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف )6.4

االتجاهات في التنوع البيولوجي للمدن ( المقرر )22/01

ع ل للدد الم ل للدن الت ل للي تطب ل للق وتبلل ل ل ع ل للن اعتم ل للادات مؤش ل للر التن ل للوع
البيولوجي في المدن
اس للتخدام األ ارض للي بفعالي للة (م للن خ للالل تعزي للز التحض للر الش للامل
والمستدام( )نسبة معلدل اسلتهالك األ ارضلي لمعلدل النملو السلكاني
عل ل للى نط ل للاق واس ل للع المقارن ل للة) (مؤش ل للر مقت ل للرح أله ل للداف التنمي ل للة
المستدامة الهدف )00.3

االتجاهللات فللي مللدى إدراج قلليم التنللوع البيولللوجي وخللدمات الللنظم

نسللبة الشللركات التللي أبلغللت عللن القضللايا البيئيللة التللي أشللارت إلللى
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الهدددف  - 5بحلللول عللام  ،2121يخفَّللض
معللدل فقللدان جميللع الموائللل الطبيعيللة ،بمللا
ف ل للي ذل ل للك الغاب ل للات ،إل ل للى النص ل للف عل ل للى
األقللل ،وحيثمللا يكللون ممكنللا إلللى مللا يقللرب
مل ل للن الصل ل للفر ،ويخفل ل للض تل ل للدهور وتفتل ل للت
الموائل الطبيعية بقدر كبير.

اإليكولوجية في المحاسبة التنظيمية واإلبالغ

م ارج ل للع مح ل للددة للتن ل للوع البيول ل للوجي ،ورأس الم ل للال الطبيع ل للي و/أو
وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية

االتجاهات في مدى الغابات

االتجاهات في انتشار الغابات (الغطاء الشجري)
مسل للاحة الغابل للات كنسل للبة مئويل للة مل للن المسل للاحة الكليل للة لأل ارضل للي
(مؤشر مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف)05.0

االتجاهات في مدى الموائل الطبيعية األخرى من الغابات

نس للبة التغيل لر ف للي م للدى األ ارض للي الرطب للة بم للرور ال للزمن (مؤش للر
مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف)6.6
مدى الموائل الطبيعية (مساحة األرض ناقص الحضر والزراعة)

االتجاهات في تجزئة الغابات والموائل الطبيعية األخرى
االتجاهات في تدهور الغابات والموائل الطبيعية األخرى

مؤشر موئل التنوع البيولوجي
المؤشر المحلي لسالمة التنوع البيولوجي
االتجاهللات فللي تللدهور األ ارضللي (مؤشللر مقتللرح ألهللداف التنميللة
المستدامة الهدف)05.3

االتجاهلات فللي خطللر االنقلراض ومجموعللات األنلواع المتخصصلة
للموائل في كل نوع من أنواع الموائل الرئيسية

مؤشر القائمة الحمراء للمتخصصين في الغابات
مؤشر الكوكب الحي للمتخصصين في الغابات
مؤشر موئل األنواع

الهدف  - 6بحلول عام  ،2121يتم عللى
نحو مسلتدام إدارة وحصلاد جميلع األرصلدة
السل للمكية والالفقاريل للات والنباتل للات المائيل للة،
بطريق ل للة قانوني ل للة وبتطبي ل للق ال ل للنُهج القائم ل للة
علل للى النظل للام اإليكولل للوجي ،وذلل للك لتجنل للب
الص ل لليد المف ل للرط ،ووض ل للع خط ل للط وت ل للدابير
إنعاش لجميع األنواع المسلتنفدة ،وال يكلون
لمصايد األسماك تأثيرات ضارة كبيرة على
األن ل ل ل ل لواع المهل ل ل ل للددة بل ل ل ل للاإلنقراض والل ل ل ل للنظم
اإليكولوجيللة الضللعيفة ،وأن تكللون تللأثيرات
مصللايد األسللماك علللى األرصللدة السللمكية
واألن ل لواع والل للنظم اإليكولوجيل للة فل للي نطل للاق
الحدود اإليكولوجية المأمونة.

االتجاهات في مصايد األسماك المستدامة المعتمدة

االتجاهللات فللي مجللال مصللايد األسللماك المعتمللدة مللن قبللل مجلللس
اإلشراف البحري
نسللبة األرصللدة السلمكية ضللمن المسللتويات المسللتدامة مللن الناحيللة
البيولوجيل ل ل ل للة (مؤش ل ل ل ل للر مقت ل ل ل ل للرح ألهل ل ل ل للداف التنمي ل ل ل ل للة المس ل ل ل ل للتدامة
الهدف)04.4

اتجاهل ل للات فل ل للي نسل ل للبة األن ل ل لواع المسل ل للتنفدة ،والمسل ل للتهدفة والصل ل لليد
العرضي مع خطط اإلنعاش
مؤشر القائمة الحمراء (األنواع المائية التي تم صيدها)
االتجاه للات ف للي الع للدد وخط للر االنقل لراض ف للي األنل لواع المس للتهدفة
والصيد العرضي

االتجاهات في ممارسات الصيد المدمرة

مؤشر القائمة الحمراء (آثار مصايد األسماك)
مؤشللر الكوكللب الحللي (االتجاهللات فللي األنلواع المسللتهدفة والصلليد
العرضي)
الجهود العالمية المبذولة في مجال مؤشلر الكوكلب الحلي لشلبكات
الصل لليد التل للي تجل للر علل للى قل للاع البحل للار (االتجاهل للات فل للي األن ل لواع
المستهدفة والصيد العرضي)
التقللدم الللذي أحرزتلله البلللدان فللي تنفيللذ األدوات الدوليللة الراميللة إلللى
مكافحل للة الصل لليد غيل للر القل للانوني (مؤشل للر مقتل للرح ألهل للداف التنميل للة
المستدامة الهدف)04.6

اتجاه للات ف للي نس للبة األرص للدة الس للمكية خ للارج الحل لدود البيولوجي للة
اآلمنة

نسللبة األرصللدة السللمكية ضللمن المسللتويات المسللتدامة مللن الناحيللة
البيولوجية (مؤشر مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف)04.4

االتجاهات في الصيد لكل وحدة جهد

الث للروة الس للمكية المق للدرة الت للي ت للم ص لليدها والجه للود المبذول للة نح للو
الصيد (البحر من حولنا)
نسللبة الصلليد التللي تخضللع لبرنللامج توثيللق المصلليد أو نظللام التتبللع
المماثللل كنسللبة مئويللة مللن مجمللوع المصلايد التللي هللي أقللل مللن X
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طن وتداولها في األسواق الرئيسلية (مؤشلر مقتلرح ألهلداف التنميلة
المستدامة الهدف.04ب)
الهددددددف  - 7بحلل للول عل للام  ،2121تل للدار
منل للاطق الز ارعل للة وتربيل للة األحيل للاء المائيل للة
والحراجة على نحو مستدام ،لضمان حفلظ
التنوع البيولوجي.

اتجاهات في نسبة مجال الزراعة في إطار الممارسات المستدامة

مساحات من األراضي الزراعية قيد اإلنتاج العضوي
مساحات من األراضي الزراعية في ظل الزراعة الحافظة للموارد
النسللبة المئويللة للمنطقللة الزراعيللة فللي إطللار الممارسللات الزراعيللة
المستدامة (مؤشر مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف)2.4

االتجاه للات ف للي خط للر االنق ل لراض ومجموع للات األنل لواع المرتبطل للة
بالنظام البيئي الزراعي

مؤش للر الطي للور البري للة لطي للور األ ارض للي الزراعية/مؤش للر الكوك للب

اتجاه ل للات فل ل لي نسل ل للبة إنت ل للاج تربيل ل للة األحي ل للاء المائيل ل للة ف ل للي إطل ل للار
الممارسات المستدامة

نسبة تربية األحياء المائية بموجب اإلنتاج المستدام المعتمد

اتجاه للات ف للي نس للبة مج للال إنت للاج الغاب للات ف للي إط للار الممارس للات
المسللتدامة واالتجاهللات فللي نسللبة إنتللاج تربيللة األحيللاء المائيللة فللي
ظل الممارسات المستدامة

الحي (متخصصو األراضي الزراعية)

إنتاجيللة تربيللة األحيللاء المائيللة فللي االسللتفادة مللن الم لوارد الطبيعيللة
(األرض والميللاه واألسللهم البريللة) (مؤشللر مقتللرح ألهللداف التنميللة
المستدامة الهدف)04.1
نسل ل للبة مجل ل للال إنتل ل للاج الغابل ل للات بموجل ل للب مجلل ل للس رعايل ل للة الغابل ل للات
وشهادات برنامج إصدار الشهادات الحرجية
مؤشللر اإلدارة المسللتدامة للغابللات (مؤشللر مقتللرح ألهللداف التنميللة
المستدامة الهدف)05.2

االتجاهل للات فل للي خطل للر االنق ل لراض ومجموعل للات األن ل لواع الحرجيل للة
المتخصصة في إنتاج الغابات
الهدددف  - 8بحلللول عللام  ،2121يخفَّللض
التلللوث ،بمللا فللي ذلللك التلللوث النللاتج عللن
المغللذيات ال ازئللدة ،إلللى مسللتويات ال تضللر
بل ل ل ل ل للأداء الل ل ل ل ل للنظم اإليكولوجيل ل ل ل ل للة وبل ل ل ل ل للالتنوع
البيولوجي

االتجاهات في الملوثات

االتجاهللات فللي االنبعاثللات ،أكسلليد النيتللروجين ،وأكسلليد الكبريللت،
والملوثات العضوية الثابتة
االتجاهات في استخدام المبيدات
االتجاهات في انبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية (مركبات
الكربون الكلورية فلورية في استنفاد األوزون)
الحطللام البالسللتيكي العللائم (الجسلليمات( ) Km2/مؤشللر مقتللرح
ألهداف التنمية المستدامة الهدف)04.0
المسللتويات المتوسللطة مللن التعللرض لتلللوث الهلواء المحلليط ( نسللبة
األعل للداد المرجحل ل لة) (مؤشل للر مقت ل للرح ألهل للداف التنمي ل للة المس ل للتدامة
الهدف)3.1
ع للدد الوفي للات الناجم للة ع للن تل للوث الهل لواء والم للاء والترب للة (مؤش للر
مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف)3.1

االتجاهات في خطر االنقراض واألعداد الناجمة عن التلوث

مؤشر القائمة الحمراء (آثار التلوث)

االتجاهات في النظم اإليكولوجية المتضررة من التلوث

مؤشر جودة المياه للتنوع البيولوجي

االتجاهات في مستويات المغذيات

االتجاهات في ترسب النيتروجين
فقدان النيتروجين التفاعلي للبيئة
االتجاهات في الفائض العالمي من النيتروجين
مؤشل ل للر كفل ل للاءة اسل ل للتخدام مركل ل للب النيتل ل للروجين تعكل ل للس مل ل للدخالت
النيتروجين ،ومخرجات النيتلروجين ،ونسلبة الملدخالت/المخرجات،
وفائض/عجز النيتروجين (مؤشر مقترح ألهداف التنمية المستدامة
الهدف)04.0
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مؤش للر وفل لرة المغ للذيات الس للاحلية (مؤش للر مقت للرح أله للداف التنمي للة
المستدامة الهدف)04.0
نسبة المسطحات المائية مع نوعية المياه الجيلدة المحيطلة (مؤشلر
مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف)6.3
الهددددف  - 9بحل للول ع للام  ،2121تع للرف
األن لواع الغريبللة الغازيللة ومسللاراتها ،ويحللدد
ترتيبهللا حسللب األولويللة ،وتخضللع للمراقبللة
األنواع ذات األولوية أو يتم القضاء عليها
وتوض ل ل للع ت ل ل للدابير إلدارة المس ل ل للارات لمن ل ل للع
إدخالها وانتشارها.

االتجاهات في تحديد وترتيب أولويات األنواع الغريبة الغازية
اتجاه للات ف للي تحدي للد وترتي للب أولوي للات مس للارات األنل لواع الغريبل للة
الغازية
االتجاهات في توزيع وأعداد األنواع الغريبة الغازية
االتجاهات في القضاء على أولوية األنواع الغريبة الغازية

االتجاهات في القضاء على األنواع الغريبة الغازية الفقارية
اعتم للاد التشل لريعات الوطني للة ذات الص لللة بمن للع أو الس لليطرة عل للى
األنلواع الغريبللة الغازيللة (مؤشللر مقتللرح ألهللداف التنميللة المسللتدامة
الهدف)05.8

االتجاهات في خطر االنقراض واألعداد الناجمة عن آثار األنلواع
الدخيلة المغيرة

مؤشر القائمة الحمراء (آثار األنواع الغريبة الغازية)

االتجاهات في اآلثار المترتبة على األنواع الغريبة الغازيلة المغيلرة
بشأن النظم اإليكولوجية

الهدددددددددددف  - 21بحلل ل ل ل للول عل ل ل ل للام ،2105
تُخفَّللض إل للى أدن للى ح للد الض للغوط البشل لرية
المتعللددة علللى الشللعب المرجانيللة ،والل لنظم
اإليكولوجيللة الضللعيفة األخللرى التللي تتللأثر
بتغيللر المنللا أو تحمللض المحيطللات ،مللن
أجل المحافظة على سالمتها ووظيفتها.

االتجاهللات فللي أعللداد األحللداث المتعلقللة بإدخللال وانتشللار األن لواع
الغريبة الغازية

االتجاهات في أعداد أحداث إدخال األنواع الغريبة الغازية

االتجاهللات فللي تنفيللذ االسللتجابات للسياسللات لمنللع إدخللال وانتشللار
األنواع الغريبة الغازية

االتجاهل للات فل للي اعتمل للاد تش ل لريعات وطنيل للة للوقايل للة مل للن اتجاهل للات
األنواع الغريبة الغازية في عدد من أحلداث إدخلال األنلواع الغريبلة
الغازية

االتجاهات في مدى وحالة الشعاب المرجانية

االتجاهات في نسبة تغطية الشعاب المرجانية الحية

االتجاهلات فلي خطلر االنقلراض وعلدد الشلعاب المرجانيلة واألنلواع
التي تعتمد على الشعاب المرجانية

مؤشر القائمة الحمراء (أنواع الشعاب المرجانية)

االتجاهات في الضغوط على الشعاب المرجانية

فقللدان التن للوع البيول للوجي البح للري النللاجم ع للن تحمل لض المحيط للات
(مؤشر مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف)04.3

االتجاهل للات ف ل للي االس ل للتجابة للح ل للد م ل للن الض ل للغوط عل ل للى الش ل للعاب
المرجانية
االتجاهللات فللي مللدى وحالللة الللنظم اإليكولوجيللة الضللعيفة األخللرى
التي تتأثر بتغير المنا أو تحمض المحيطات
االتجاهل للات فل للي خطل للر انق ل لراض األن ل لواع والعل للدد أو حالل للة الل للنظم
اإليكولوجية الضعيفة األخرى التي تتأثر بتغيلر المنلا أو تحملض
المحيطات

مؤشر التأثير المناخي للطيور
مؤشر القائمة الحمراء (تأثيرات تغير المنا )

االتجاهات في الضغوط على النظم اإليكولوجية الضعيفة األخلرى
التي تتأثر بتغير المنا أو تحمض المحيطات
االتجاهل ل للات فل ل للي االسل ل للتجابة للحل ل للد مل ل للن الضل ل للغوط علل ل للى الل ل للنظم
اإليكولوجية الضعيفة األخرى التي تتأثر بتغيلر المنلا أو تحملض
المحيطات
الهدددددف  - 22بحلل للول عل للام  ،2121يل للتم
حفل ل للظ  01فل ل للي المئل ل للة علل ل للى األقل ل للل مل ل للن

االتجاهات في المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية وحفظها

 ٪م للن المن للاطق األرض للية ومن للاطق المي للاه الداخلي للة الت للي تغطيه للا
المناطق المحمية
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المناطق األرضية ومنلاطق الميلاه الداخليلة
و 01ف ل للي المئ ل للة م ل للن المن ل للاطق الس ل للاحلية
والبحري ل ل ل ل للة ،وخصوص ل ل ل ل للا المنل ل ل ل ل للاطق ذات
األهميل ل ل ل للة الخاصل ل ل ل للة للتنل ل ل ل للوع البيولل ل ل ل للوجي
وخ للدمات النظ للام اإليكول للوجي ،م للن خ للالل
نظم مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم بلالترابط
الجيد ،وممثلة إيكولوجيا للمناطق المحميلة
وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على
المنطقللة ،وادماجهللا فللي المنللاظر الطبيعيللة
األرضل ل ل للية والمنل ل ل للاظر الطبيعيل ل ل للة البحريل ل ل للة
األوسع نطاقا.

االتجاهات في حفظ المناطق الساحلية والبحرية

 ٪من المناطق البحرية والساحلية التي تغطيها المناطق المحمية
تغطيل للة المنل للاطق المحميل للة (البحريل للة والسل للاحلية) (مؤشل للر مقتل للرح
ألهداف التنمية المستدامة الهدف)04.5

االتجاه ل للات ف ل للي المن ل للاطق ذات األهمي ل للة الخاص ل للة بحف ل للظ التن ل للوع
البيولوجي

تغطية المناطق المحمية للمناطق الرئيسية للتنلوع البيوللوجي ( بملا
فلي ذلللك الطيللور الهامللة ومنلاطق التنللوع البيولللوجي ،والتحللالف مللن
أجل منع مطلق لالنقراض)
منطقللة محميللة مغطللاة بللالتنوع البيولللوجي (مؤشللر مقتللرح ألهللداف
التنمية المستدامة الهدف)05.0

االتجاهات في التمثيل البيئي للمناطق الحفظ
االتجاه للات ف للي المنل للاطق ذات األهمي للة الخاصل للة لحف للظ خل للدمات
النظام اإليكولوجي

تغطي ل للة المن ل للاطق المحمي ل للة للمن ل للاطق اإليكولوجي ل للة للمي ل للاه العذب ل للة
األرضية والبحرية
مؤشر حماية األنواع
المؤشر التمثيلي للمنطقة المحمية

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

الهددددف  - 21بحل للول ع للام  ،2121من للع
انق ل ل ل ل لراض األن ل ل ل ل لواع المعروفل ل ل ل للة المهل ل ل ل للددة
بللاالنقراض وتحسللين وادامللة حالللة حفظهللا،
وال سيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهو ار.

فعالية إدارة المناطق المحمية
االتجاهات في تمويل المنطقة المحمية

االتجاهات في الترابط والتكامل بين المناطق المحمية

مؤشر ترابط المنطقة المحمية

االتجاه للات ف للي اس للتجابات السياس للات لتعزي للز التل لرابط ف للي مج للال
الحفظ

مؤشر الترابط األرضي/البحري

االتجاهات في عدد االنقراض

عدد انقراض األنواع

االتجاهات في عدد االنقراض الذي تم منعها

عدد االنقراضات التي تم منعها عن طريق إجراءات الحفظ

االتجاهات في خطر االنقراض وأعداد األنواع

مؤشلر القائملة الحملراء (مؤشلر مقتلرح ألهلداف التنميلة المسللتدامة
الهدف)05.5
مؤشر الكوكب الحي
مؤشر موئل األنواع
مؤشر حماية األنواع بالنسبة لألنواع اآلخذة في االنخفاض
المؤشر المحلي لسالمة التنوع البيولوجي
التمويل المستخدم نحو حماية األنواع

الهدف  - 23بحلول عام  ،2121الحفاظ
علل للى التنل للوع الجينل للي للنباتل للات المزروعل للة
وحيوانل ل ل للات الم ل ل ل لزارع والحيوانل ل ل للات األليفل ل ل للة
والتن للوع الجين للي لألق للارب البري للة ،بم للا ف للي
ذلل ل ل ل ل للك األن ل ل ل ل ل لواع األخل ل ل ل ل للرى ذات القيمل ل ل ل ل للة
االجتماعية واالقتصادية فضلال علن القيملة
الثقافية ،ووضع وتنفيذ اسلتراتيجيات لتقليلل
التآكل الجيني وصون تنوعها الجيني.

االتجاهات في التنوع الجيني للنباتات المزروعة

مؤشر إثراء جمع المحاصيل خارج الموقع (مؤشر مقتلرح ألهلداف
التنمية المستدامة الهدف)2.5

االتجاهات في التنوع الجينلي لحيوانلات الملزارع والحيوانلات األليفلة
( الهدف  2.5من أهداف التنمية المستدامة)

عدد /نسبة السالالت المحلية المصنفة على أنها معرضة للخطر،
وليس في خطر ،ومستويات غير معروفة من خطر االنقراض
االتجاهل للات فل للي أعل للداد السل للالالت المحليل للة التل للي تعل للد فل للي خطل للر
(مؤشر مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف)2.5

االتجاهات في خطر االنقراض وأعداد األقارب البرية

مؤشر القائمة الحمراء(األقارب البرية)
مؤشر موئل األنواع (األقارب البرية)

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

مؤشر حماية األنواع (األقارب البرية)
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االتجاهللات فللي التنللوع الجينللي اجتماعيللا واقتصللاديا وكللذلك األنلواع
ذات القيمة الثقافية

الهدددددددددددف  - 24بحلل ل ل ل للول عل ل ل ل للام ،2121
اس للتعادة وص للون ال للنظم اإليكولوجي للة الت للي
تل ل للوفر خل ل للدمات أساسل ل للية ،بمل ل للا فل ل للي ذلل ل للك
الخل للدمات المرتبطل للة بالميل للاه ،وتسل للهم فل للي
الصللحة وسللبل العلليش والرفللاه ،مللع م ارعللاة
احتياجل للات النسل للاء والمجتمعل للات األصل لللية
والمحلية والفقراء والضعفاء.

االتجاهللات فللي تطللوير وتنفيللذ اسللتراتيجيات لتقليللل التآكللل الجينللي
وصون التنوع الجيني

مسللتوى تنفيللذ خطللة عالميللة لإلج لراءات المتعلقللة بللالموارد الوراثيللة
لألغذية والزراعة

االتجاه للات ف للي ص للون ال للنظم اإليكولوجي للة الت للي ت للوفر الخ للدمات
األساسية

مدى األراضي الرطبة

االتجاهللات فللي خطللر االنق لراض ومجموعللات األن لواع التللي تللوفر
الخدمات األساسية

مؤشللر القائم للة الحم لراء (األنل لواع المس للتخدمة فللي الغ للذاء وال للدواء،
وتلقيح األنواع)
مؤشر الكوكب الحي (األنواع المستخدمة)
مؤشر موئل األنواع (األنواع التي توفر الخدمات األساسية)

االتجاهات في االستفادة من خدمات النظام اإليكولوجي

مؤشر رفاه البيئة
مؤشللر الغط للاء األخضللر للجب للال (مؤش للر مقتللرح أله للداف التنمي للة
المستدامة الهدف)05.4
نسبة التغيير في األراضي الرطبة على مدى أكثر من مرة (مؤشر
مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف)6.6
نسبة المسطحات المائية مع نوعية المياه الجيلدة المحيطلة (مؤشلر
مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف)6.3
أ) النسبة المئوية لألشخاص الذين يتمتعون بملكية أو حقلوق آمنلة
بشللأن األ ارضللي الزراعيللة (م للن مجمللوع السللكان الللزراعيين) ،ع للن
طري ل للق الج ل للنس؛ و ب) حص ل للة المل ل لرأة ب ل للين أص ل للحاب أو حق ل للوق
أصلحاب األ ارضللي الزراعيللة " ،حسللب نللوع الحيللازة (مؤشللر مقتللرح
ألهداف التنمية المستدامة الهدف  0.4و 5أ)

االتجاهللات فللي اسللتعادة ال للنظم اإليكولوجيللة التللي تللوفر الخ للدمات
األساسية
االتجاهات في الدرجة التي توفر خدمات النظام اإليكولوجي لتلبية
احتياج ل ل للات النس ل ل للاء والمجتمع ل ل للات األص ل ل لللية والمحلي ل ل للة ،والفقل ل ل لراء
والضعفاء

الهدددف  - 25بحلللول عللام  ،2121إتمللام
تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل
ومس للاهمة التنل للوع البيولل للوجي فل للي مخل للزون
الكربون ،من خالل الحفظ واالستعادة ،بما
في ذلك استعادة  05في المئة عللى األقلل
م ل للن ال ل للنظم اإليكولوجي ل للة المت ل للدهورة ،مم ل للا
يس ل للهم بالت ل للالي ف ل للي التخفي ل للف م ل للن تغي ل للر
المنا والتكيف معه ومكافحة التصحر.

علدم كفايلة فلرص الحصلول عللى الغلذاء -متوسلط كفايلة إملدادات
الطاقة الغذائية
نسللبة الس لكان الللذين يسللتخدمون خللدمات ميللاه الشللرب التللي تللدار
بأمان (مؤشر مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف)6.6

االتجاهات في مرونة النظم اإليكولوجية
االتجاهات في مخزونات الكربون في النظم اإليكولوجية

االتجاه للات ف للي مخزون للات الكرب للون ف للي الغاب للات (مؤش للر مقت للرح
ألهداف التنمية المستدامة الهدف)05.2
االتجاهات في معدل امتصاص الكربون أو تجنب االنبعاثات

اتجاهات في نسبة استعادة النظم اإليكولوجية المتدهورة

االتجاهللات فللي تللدهور األ ارضللي (مؤشللر مقتللرح ألهللداف التنميللة
المستدامة الهدف)05.3
مؤشر استعادة النظام اإليكولوجي العالمي
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الهدددف  - 26بحلللول عللام  ،2105يسللري
مفعللول بروتوكللول ناغويللا بشللأن الحصللول
علل ل للى الم ل ل لوارد الجينيل ل للة والتقاسل ل للم العل ل للادل
والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،
وي ل للتم تفعيل ل لله ،بم ل للا يتمش ل للى م ل للع التشل ل لريع
الوطني.

االتجاهات في تنفيذ بروتوكول ناغويا

عدد التصاريح أو ما يعادلها التي تم أتاحتها بشأن الحصول عللى
الم ل ل لوارد الجينيل ل للة والتقاسل ل للم العل ل للادل والمنصل ل للف للمنل ل للافع بموجل ل للب
بروتوكول ناغويا وعدد من االتفاقات الموحلدة لنقلل الملواد ،حسلبما
أُرسللت إللى مجللس إدارة المعاهللدة الدوليللة (مؤشلر مقتللرح ألهللداف
التنمية المستدامة الهدف)05.6

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

االتجاهات في اعتماد وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية
للتنللوع البيول للوجي ،وأدوات السياسللة العام للة بمللا ف للي ذلللك وض للعها
وشموليتها واعتمادها وتنفيذها

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

الهدف  - 28بحللول علام  ،2121احتلرام
المعارف واالبتكارات والممارسات التقليديلة
للمجتمعات األصلية والمحليلة ذات الصللة
بحفل ل ل ل للظ التنل ل ل ل للوع البيولل ل ل ل للوجي واسل ل ل ل للتخدامه
المسل ل للتدام ،واحت ل ل لرام اسل ل للتخدامها المل ل للألوف
للملوارد البيولوجيللة ،رهنللا بالتشلريع الللوطني
وااللتزامات الدولية ذات الصلة ،وأن تدمج
وت للنعكس بالكام للل ف للي تنفي للذ االتفاقي للة م للع
المشل ل للاركة الكاملل ل للة والفعالل ل للة للمجتمعل ل للات
األصل ل لللية والمحليل ل للة ،وذلل ل للك علل ل للى جميل ل للع
المستويات ذات الصلة.

اتجاهل للات التغيل للر فل للي اسل للتخدام األ ارضل للي وحيل للازة األ ارضل للي فل للي
األ ارض للي التقليدي للة للمجتمع للات األص لللية والمحلي للة (ب) (المق للرر
)43/01

عللدد البلللدان التللي اعتمللدت االسللتراتيجيات وخطللط العمللل الوطنيللة
للتنوع البيولوجي كأدوات سياسة
علدد مللن خطللط العمللل الوطنيلة المتعلقللة باالتفاقللات البيئيللة متعللددة
األطل لراف الت للي ت للدعم االس للتثمار المتس للارع ف للي إجل لراءات القض للاء
عل للى الفق للر واس للتدامة اس للتخدام المل لوارد الطبيعي للة (مؤش للر مقت للرح
ألهداف التنمية المستدامة الهدف 0ب)
 ٪مللن نسللاء ورجللال الشللعوب األصلللية والمجتمعللات المحليللة مللع
حقوق آمنة لملكية األراضي والموارد الطبيعية التي تقاس كالتالي:


 ٪مع أدلة موثقة قانونا أو دليل حيازة معترف به و



 ٪م ل للن الل ل للذين يش ل للعرون أن حقل ل للوقهم معت ل للرف بهل ل للا

ومحمي للة (مؤش للر مقت للرح أله للداف التنمي للة المس للتدامة
الهدف)0.4
أ) النسبة المئوية لألشخاص الذين يتمتعون بملكية أو حقلوق آمنلة
بشللأن األ ارضللي الزراعيللة (م للن مجمللوع السللكان الللزراعيين) ،ع للن
طري ل للق الج ل للنس؛ و ب) حص ل للة المل ل لرأة ب ل للين أص ل للحاب أو حق ل للوق
أصلحاب األ ارضللي الزراعيللة " ،حسللب نللوع الحيللازة (مؤشللر مقتللرح
ألهداف التنمية المستدامة الهدف )0.4
االتجاهات في ممارسة المهن التقليدية (المقرر )43/01
االتجاهللات التللي تُحتللرم فيه لا المعللارف والممارسللات التقليديللة مللن
خللالل االنللدماج الكامللل ،والض للمانات والمشللاركة الكاملللة والفعال للة
للمجتمع ل ل للات األص ل ل لللية والمحلي ل ل للة ف ل ل للي التنفي ل ل للذ ال ل ل للوطني للخط ل ل للة
االستراتيجية

الهدددف  - 29بحلللول عللام  ،2121إتمللام
تحس ل ل ل ل للين المع ل ل ل ل للارف والقاع ل ل ل ل للدة العلمي ل ل ل ل للة
والتكنولوجيات المتعلقلة بلالتنوع البيوللوجي،
وقيمل ل ل لله ،ووظيفتل ل ل لله ،وحالتل ل ل لله واتجاهاتل ل ل لله،
َ
واآلثللار المترتبللة علللى فقدانلله ،وتقاسللم هللذه
المعل للارف والقاعل للدة والتكنولوجيل للات ونقلهل للا
وتطبيقها على نطاق واسع.

اتجاه ل للات التن ل للوع اللغ ل للوي وأع ل للداد المتح ل للدثين باللغ ل للات األص ل لللية
(المقرران  31/02و )05/03

المؤشر العالمي للتنوع اللغوي ومستوى التهديد اللغوي

عللدد مخزونللات األنلواع التللي تللم الحفللاظ عليهللا والمسللتخدمة لتنفيللذ
االتفاقية

األن ل لواع الممثلل للة فل للي نظل للام بيانل للات الحيل للاة الل للذي يسل للتخدم الشل للفرة
الشريطية
النمللو فللي سللجالت حللدوث األنلواع التللي يمكللن الوصللول إليهللا مللن
خالل المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي
مؤشر معلومات حالة األنواع
نسللبة األن لواع المعروفللة مللن خللالل تقيلليم القائمللة الحم لراء لالتحللاد
الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
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االتجاهات في تغطية التقييمات دون العالمية ذات الصللة بملا فلي
ذلللك السياسللة ال شللاملة لبنللاء القللدرات ذات الصلللة ،ونقللل المعرفللة،
باإلضافة إلى االتجاهات التي تم اتخاذها بشأن السياسة

النمو في القدرات العلمية للمحيطات والتكنولوجيا والمعرفة ،فضلال
عن التعاون بلين البللدان والمنلاطق (مؤشلر مقتلرح ألهلداف التنميلة
المستدامة الهدف  04أ)
النمو في التعاون العلمي بشأن تحمض المحيطلات (مؤشلر مقتلرح
ألهداف التنمية المستدامة الهدف )04.3

الهددددف  - 11بحلللول ع للام  ،2121كح للد
أقصى ،ينبغي إحلداث زيلادة محسوسلة فلي
المس للتويات الحالي للة لحش للد المل لوارد المالي للة
للتنفيللذ الفعللال للخطللة االسللتراتيجية للتنللوع
البيول ل ل ل للوجي  2121-2100م ل ل ل للن جمي ل ل ل للع
المصللادر ووفق للا للعمليللة الموح للدة والمتف للق
عليه ل ل للا ف ل ل للي اس ل ل للتراتيجية حش ل ل للد المل ل ل لوارد.
ويخضل للع هل للذا الهل للدف للتغيي ل لرات اعتمل للادا
علل للى تقييمل للات االحتياجل للات إلل للى الم ل لوارد
التي ستعدها األطراف وتبل عنها.

االتجاهات في حشد الموارد المالية

المعلوم للات المقدمل للة مل للن خل للالل إطل للار التقل للارير الماليل للة التل للي تل للم
اعتمادها في المقرر :3/02
)(https://chm.cbd.int/search/financial-reporting
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