
بالتعاون مع (  BIP)  أطلقت شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي

المركز العالمي لرصد حفظ البيئة التابع لألمم المتحدة ومنظمة 

)نايتشر سيرف"  "NatureServe) منصة مرئية على شبكة ،

التقارير   اإلنترنت تساعد الحكومات والعلماء في رسم السياسات ورفع

. على كافة الصعد العالمية واإلقليمية والوطنية وما دون الوطنية
وتقوم هذه المنصة بدمج قوة مؤشرات شراكة التنوع البيولوجي ونقاط 

في تقنية المعلومات والعرض المرئي "  نايتشر سيرف"منظمة   قوة

للبيانات من أجل قياس وعرض التقدم نحو تحقيق األهداف العالمية 

 .واإلقليمية والوطنية

 

)إن منصة المعلومات التابعة لشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي 
BIP  )سهلة االستخدام تتيح للمستخدم   عبارة عن أداة تفاعلية

استكشاف مستوى التقدم نحو تحقيق "أهداف أيتشي" للتنوع 

البيولوجي المدرجة تحت الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ما 

وبإمكان المستخدمين تحميل األدوات .  1111-1122بين عامي 

الخاصة بالمسارات المؤشرات السائد على مقاييس مكانية   المرئية

مثل التقارير الوطنية )متعددة واستخدامها لرفع التقارير الوطنية 

وتم تصميم األداة (.  السادسة المرفوعة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي

بحيث تكون متاحة للمنصات على المستوى الوطني وإجراء 

المقارنات على المستوى اإلقليمي واستكشاف المؤشرات من خالل 

منصة المعلومات الخاصة بشراكة مؤشرات 
 (BIP) التنوع البيولوجي 

ويظهر هذا المؤشر 

المسارات السائدة 

لألنواع المهددة 

باالنقراض، وما يظهر 

هنا يخص جميع األنواع 

 التي تم 

ويبين هذا المؤشر 

العالمي ما إذا كانت 

صحة المحيطات قد 

تحسنت أم ازدادت 

 2012سوًءا بين العام 

، وما يظهر هنا 2016و

يخص المملكة 

 المتحدة. 

 مؤشر صحة المحيطات 

 مؤشر القائمة الحمراء 

 متابعة المسارات السائد للحفاظ على البيئة

 استكشف منصة المعلومات الخاصة بشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي 

https://www.BIPIndicators.net 



  من المستفيد منها؟
ممثلون عن االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 :وعمليات التقييم اإلقليمية والعالمية
 شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي تدعم منصة معلومات

(BIP ) رفع التقارير الديناميكية بالشكل المطلوب وتوفر

من أجل إجراء التقييمات  بيانات مرئية لالتجاهات

 .العالمية واإلقليمية والوطنية

 
:مسؤولو الحكومات الوطنية   

 توفر منصة معلومات شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي
(BIP)  وصول سهل إلى اتجاهات التنوع البيولوجي على

المستوى الوطني وما دون الوطني ومقارنتها بالمؤشرات 

حول أهداف أيتشي للتنوع  الرسمية لرفع التقارير

 .البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة

 

االستفادة من بيانات   لنشطاء الحفاظ على البيئة يمكن

 مؤشر

) شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي  BIP المرئية من ( 

أجل نقل حالة التنوع البيولوجي واتجاهاته بشكل أفضل، 

ومتابعة أداء الحفاظ على البيئة نحو تحقيق األهداف 

.العالمية   

 لماذا نحتاج إليها؟

عتمد تحقيق أهداف التنوع البيولوجي على مستوى التقدم على الصعد الوطنية ي

.والمحلية   
متواصلة ومتداخلة ومعقدة لرفع  تمتلك الحكومات الوطنية حاليًا تفويضات

وقابلة للقياس  أداة للوصول بسهولة وفاعلية إلى بيانات موثوقة التقارير، ما يقتضي

 .حول التنوع البيولوجي
 

( BIP)  وتوفر منصة المعلومات الخاصة بشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي
مركًزاً للوصول إلى المواد المرئية حول المسارات السائدة للمؤشرات التي يمكنها 

قياس التقدم نحو تحقيق األهداف، وتقييم تأثير الحفاظ على البيئة والعمل المباشر 

 .الموجه للحفاظ على البيئة في المناطق األكثر احتياًجا
 

وتعد مؤشرات التنوع البيولوجي المرئية أدوات اتصال جوهرية، إذ تساعدنا على 

والضغوط التي تدفع هذه االتجاهات وما إذا   فهم حالة التنوع البيولوجي واتجاهاتها

 .كانت جهودنا المبذولة للحفاظ على البيئة فاعلة
 

كما تساعد بيانات ومعلومات االتجاهات الشاملة والمرئية الحكومات على اتخاذ 

 .استناًدا إلى أدلة علمية دامغة قرارات وسياسات منتظمة عن علم واطالع

 
 01 شريًكا، وتقوم بالتنسيق والترويج لتطوير وتقديم ما يزيد عن 01هي مبادرة عالمية تضم أكثر من ( BIP) شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي

 wcmc.org-Belmonte@unep-Katherine.Despot: مع لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل. مؤشًرا للتنوع البيولوجي

 
مركًزا للتنوع البيولوجي  01هي منظمة علمية تعنى بالحفاظ على البيئة تضم شبكة مكونة من أكثر من  (NatureServe" )نايتشر سيرف"منظمة 

 Mike.Gill@natureserve.org : لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع. في الواليات المتحدة وكندا وأمريكا الالتينية
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