
 

 

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 االجتماع الرابع والعشرون 

   2021يونيو/حزيران  9 –مايو/أيار  3عبر اإلنترنت، 
 2022مارس/آذار  29 –14جنيف، سويسرا، 

 من جدول األعمال  3البند 
 

  العلمية والتقنية والتكنولوجية للمشورةتوصية اعتمدتها الهيئة الفرعية 

 2020إطار الرصد المقترح لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -2/24

 العلمية والتقنية والتكنولوجية، ةإن الهيئة الفرعية للمشور 

علما -1 للتنوع   تحيط  العالمي  الرصد لإلطار  إطار  إعداد  فيها عند  للنظر  المقترحة  المؤشرات  بملخص وقائمة 
، وقائمة المؤشرات المقترحة إلدراجها المحتمل كمؤشرات أساسية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  2020البيولوجي لما بعد عام  

بعد عام   للتنوع 2020لما  العالمي  المقترح لإلطار  الرصد  "إطار  البند  االتصال بشأن  لفريق  المشاركان  الرئيسان  أعدها  التي   ،
في الجزء الثاني من االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،   2020بعد عام    لماالبيولوجي  

 ى التوالي؛ عل 2و 1الواردة في التذييلين 

التنفيذية أن    تطلب إلى -2 العلمية والتقنية والتكنولوجية،  ،  تقوماألمينة  الهيئة الفرعية للمشورة  بإرشاد من مكتب 
من التوصية الحالية، وتيسير   2و  1بتجميع التعليقات من األطراف والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن التذييلين  

بتوافر الموارد، من خالل تنظيم حلقة عمل للخبراء  بما في ذلك، رهنا  التشاور مع األطراف،  االستعراض العلمي والتقني، مع ضمان  
للمؤشرات المقترحة في إطار الرصد لإلطار  ،  )اإلقليمي والتوازن بين الجنسين  لم األطراف مع التمثيهشحتر دعوة الخبراء الذين  (

والعشرين  رابعي من االجتماع الاالستعانة بالعمل الذي تم إجراؤه في الجزء الثانمع ، 2020العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
مع التركيز على تحليل شامل للمؤشرات و ،  2و  1النحو الوارد في التذييلين    للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية على

عني باإلطار الفريق العامل الموجدوى استخدام من جانب األطراف، فضال عن عمل    تم وضعهاعالية المستوى التي لديها منهجية  
 . العالمي للتنوع البيولوجي، وإتاحة النتائج لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر

أيضا   -3 بالمؤشرات  تطلب  يتعلق  فيما  أعلنت عنها األطراف  التي  الشواغل  في  تنظر  أن  التنفيذية  األمينة  إلى 
غ عن هذه الشواغل إلى المؤسسات المسؤولة عن إعداد هذه  أن يتم اإلبال  وتطلب كذلك الرئيسية التي سيتم إعدادها في هذا الصدد،  

 المؤشرات.

مع مراعاة  كذلك  بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقررا يتضمن العناصر التالية،    توصي -4
العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع استنتاجات االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، واالجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح  

 :2020البيولوجي لما بعد عام 

CBD 
 

  
Distr. 

LIMITED 

 

CBD/SBSTTA/REC/24/2 

27 March 2022 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH  
 



CBD/SBSTTA/REC/24/2 

Page 2 

 

 إن مؤتمر األطراف]

بهذا    األول  المرفقالوارد في    2020إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام    يعتمد -1]
 [ ؛المقرر

البيانات، كفترة مرجعية ما لم ُيذكر خالف [، التي تتوافر فيها  2020-2011الفترة ]استخدام    يقرر - 2
[ يدرك[ ]وإذ يالحظ، ] 2020ذلك، لإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  

مستويات  أن خطوط األساس والشروط والفترات المستخدمة للتعبير عن ]مختلف المسؤوليات[، أو الحاالت المنشودة أو  
الطموح في الغايات واألهداف ينبغي أن تراعي عند االقتضاء ]االتجاهات التاريخية[، ]والخسائر التاريخية[، والوضع  

 ؛ الحالي، والسيناريوهات المستقبلية للتنوع البيولوجي، ]بما في ذلك المعلومات المتاحة عن فترة ما قبل الثورة الصناعية[

اض إطار الرصد لالنتهاء من إعداده في االجتماع السادس عشر، على النظر في استعر  أيضا يقرر - 3
 ؛ أن يتم إبقاؤه بعد ذلك قيد االستعراض، حسب االقتضاء

لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق   [في التقييمات العالمية ]أن المؤشرات الرئيسية سُتستخدم  يقرر كذلك   - 4]
بعد عام   لما  البيولوجي  للتنوع  العالمي  اإلطار  االقتضاء، مؤشرات 2020غايات وأهداف  تكملها، حسب  أن  ، على 

 المكونات والمؤشرات التكميلية؛[

األطراف في تقاريرها الوطنية    ]جميع[  تستخدمها]ينبغي أن[ ]سوف[  أن المؤشرات الرئيسية    أيضايقرر   - 5]
، حيثما كان ذلك ممكنا من الناحية التقنية 2020لإلبالغ عن تنفيذها لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  

وضع آليات لبناء القدرات في البلدان النامية لدعم  ويشجع على  [ ]20و]حسب االقتضاء[ ]حسب الظروف[ ]ووفقا للمادة  
 [؛سد الفجوات في التمويل واإلبالغ[

جميع األطراف على استخدام المؤشرات الرئيسية في عمليات التخطيط الوطني، بما في ذلك   يشجع - 6]
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ]أو برامج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام[ وعمليات 

 [[؛التخطيط الوطني األخرى ]حسب االقتضاء ووفق أولوياتها وظروفها الوطنية

األطراف إلى ]تكييف و[ استخدام قائمة مؤشرات المكونات والمؤشرات التكميلية في عمليات يدعو   - 7]
التخطيط الوطني الخاصة بها ]حسب االقتضاء ووفق أولوياتها وظروفها الوطنية[ وفي تقاريرها الوطنية لإلبالغ عن 

البيولوج للتنوع  العالمي  اإلطار  تنفيذ  في  الذي تحرزه  بعد عام  التقدم  لما  المادة  2020ي  يتماشى مع  بما  من    26، 
 [[؛االتفاقية، ]حسب االقتضاء ووفق أولوياتها وظروفها الوطنية

نظام ل  المعيار اإلحصائيالرصد الوطني مع  األطراف أيضا إلى مواءمة[  يدعو  ]  [بقيمة مواءمة  يقر]  - 8
تعميم التنوع البيولوجي في النظم اإلحصائية الوطنية وتعزيز االقتصادية في األمم المتحدة من أجل  و البيئية    المحاسبة

 ؛]حسب االقتضاء ووفق أولوياتها وظروفها الوطنية[ نظم الرصد الوطنية ونظم اإلبالغ

]يشجع]  - 9 بالمادة    [يحث[  ]عمال  العالمية  ويدعو  [،  20األطراف،  البيئة  ومرفق  األخرى  الحكومات 
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم وشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي و 

المدعو  ]وأولئك  الصلة  ذات  األخرى  والمنظمات  المعني  ياإليكولوجية،  التقنيين  الخبراء  فريق  في  المشاركة  إلى  ن 
 ؛ دعم نظم رصد التنوع البيولوجي الوطنية واإلقليمية والعالميةبالمؤشرات[ إلى 

المتحدة لشبكة رصدات األرض  يدعو   - 10] البيولوجي، والمنبر   –اللجنة اإلحصائية لألمم  التنوع  رصد 
التنوع   اإليكولوجية، وشراكة مؤشرات  النظم  البيولوجي وخدمات  التنوع  للعلوم والسياسات في مجال  الدولي  الحكومي 
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طار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  البيولوجي والمنظمات األخرى ذات الصلة إلى دعم تفعيل إطار الرصد لإل
 [؛2020

، ُتسند إليه والية محددة زمنيا حتى االجتماع السادس من الخبراء التقنيينمخصص  فريق    تشكيل  يقرر - 11
إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد   مواصلة تفعيلإلسداء المشورة بشأن    عشر لمؤتمر األطراف،

 ؛ هذا المقرر الثاني مرفقالالختصاصات الواردة في ل  وفقا 2020عام 

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية استعراض حصائل فريق الخبراء التقنيين يطلب إلى   - 12
المخصص واستكمال االستعراض العلمي والتقني إلطار الرصد وتقديم تقرير عن نتائجهما لكي تنظر فيهما الحقا الهيئة 

 ؛ رالسادس عش اعهاجتم في مؤتمر األطرافإلى هذا التقرير  وإحالة الفرعية للتنفيذ، 

النظر في المتطلبات من المزيد من العمل للتنفيذ الكامل إلطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع يقرر   - 13
 السادس عشر؛  اجتماعهواستعراض فعاليته في   2020البيولوجي لما بعد عام 

إلى   - 14 الخبراء  يطلب  فريق  مع  بالتعاون  تقوم،  أن  التنفيذية  بتوافر األمينة  ورهنا  المخصص  التقنيين 
 الموارد، بعقد مناقشات عبر اإلنترنت بشأن إطار الرصد؛ 

)ي( واألحكام المتصلة بها 8العامل المعني بالمادة    ة المخصصالمفتوح العضويالفريق  يطلب إلى   - 15]
والمجتمعات المحلية، وتقديم أن يواصل تطوير وتشغيل المؤشرات ذات الصلة بالمعارف التقليدية والشعوب األصلية  

تقرير عن هذا العمل إلى األطراف، وإلى األمانة لتوفير معلومات عن التقدم المحرز والنتائج لفريق الخبراء التقنيين 
 المخصص ]وأفرقة العمل األخرى ذات الصلة[؛[ 

 ع الشركاء ذوي الصلة: بالتعاون م ]رهنا بتوافر الموارد[ األمينة التنفيذية القيام بما يلي،يطلب إلى  - 16

]إتاحة[ ]تيسير إعداد[ توجيهات بشأن ]تنمية[ ]بناء[ القدرات لدعم األطراف في تنفيذ إطار الرصد،  ( أ)
مع مراعاة االحتياجات والظروف واألولويات الخاصة للبلدان النامية، ]وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة 

اقت تمر  التي  والبلدان  المكونات  النامية  ومؤشرات  الرئيسية  المؤشرات  واستخدام  تجميع  في  انتقالية[،  بمرحلة  صاداتها 
للتنوع  الوطنية  العمل  وخطط  واالستراتيجيات  الوطنية  تقاريرها  في  ذلك  في  بما  االقتضاء،  عند  التكميلية  والمؤشرات 

 البيولوجي وعمليات التخطيط الوطني األخرى؛

، بهدف تيسير DaRTتيسير استخدام األدوات ذات الصلة، بما في ذلك أداة اإلبالغ عن البيانات   (ب)
 اإلبالغ الوطني وتقاسم المعلومات بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف.

ة  الشراكة العالمية بشأن حفظ النباتات، بدعم من األمانة ورهنا بتوافر الموارد، إلى إعداد مجموع   يدعو - 17
لتنوع البيولوجي المتوافق مع اإلطار ل  العالمي  طاراإلدعم تنفيذ  من أجل    اتمن اإلجراءات التكميلية المتعلقة بحفظ النبات

في االجتماع الخامس   المعتمدة، والمقررات األخرى ذات الصلة  2020لما بعد عام    النهائي للتنوع البيولوجي   العالمي
على النحو المبين   ات تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات  في مجاللسابقة  ا  التجاربعشر لمؤتمر األطراف وكذلك  

ا الهيئة  فيه  لتنظر،  2020وتقرير حفظ النباتات لعام  اإلصدار الخامس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي  في  
  عقب االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف. اتهااجتماع الفرعية في أحد 
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 1 المرفق
 20201إطار الرصد المقترح لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

مجموعات من المؤشرات لرصد تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ]أربع[ يتكون إطار الرصد من ثالث  -1
2020: 

النطاق العام    تلتقطالمستوى التي    عالية(: مجموعة دنيا من المؤشرات  1المؤشرات الرئيسية )الواردة في التذييل   ( أ)
المحددين في  ،  المحرزتتبع التقدم  للتخطيط و ستخدامها  ال  2020لتنوع البيولوجي لما بعد عام  ل  العالمي  طاراإل  وأهداف  لغايات

يمكن أيضا و نها األطراف[ ذات صلة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.  هي مؤشرات ]تحققت مو .   2. -- /15المقرر  
 استخدام هذه المؤشرات ألغراض االتصال؛

التي ستغطي مع االختيارية ]، والمتعددة األبعاد[    المؤشراتب(: قائمة  2مؤشرات المكونات )الواردة في التذييل   (ب)
العالمي   ياتالمستو على    2020لتنوع البيولوجي لما بعد عام  ل  العالمي  طاراإلاف  مكونات غايات وأهد  كافةالمؤشرات الرئيسية  

 ؛]ودون الوطني[ واإلقليمي
للتحليل المواضيعي  االختيارية ]، والمتعددة األبعاد[ (: قائمة مؤشرات 2 التذييلالمؤشرات التكميلية )الواردة في   (ج)

 ؛ والوطني، و]دون الوطني[ العالمي واإلقليمي ياتالمستو والتي قد تكون قابلة للتطبيق على  وهدف، غايةأو المتعمق لكل 

 [.]يمكن أن يتم[ ]سيتم[ تكميل إطار الرصد بمؤشرات ]إضافية[ وطنية ]ودون وطنية [)د(مكررا[ ] 1]
، أو أن  2020عد عام  العالمي للتنوع البيولوجي لما ب  اإلطارينبغي أن تفي المؤشرات الواردة في إطار رصد  و  -2

 : 2025بحلول عام المعايير التالية ب فاءو التكون قادرة على 
 ؛المتعلقة بالمؤشر متاحة للجمهورالبيانات والبيانات الوصفية تكون  ( أ)

إليها   منهجيةالتكون   (ب) يستند  خاضعة الستعراض    المؤشر  التي  أكاديمية  مجلة  في  منشورة  قد  أو    النظراءإما 
 ؛وتم التحقق منها لالستخدام الوطني النظراءعلمية من قبل  استعراضخضعت لعملية 

ينبغي أن يتم تجميع مصادر البيانات والمؤشرات وتحديثها بانتظام بفاصل زمني أقل من خمس سنوات بين  (ج)
 التحديثات، إن أمكن؛ 

بما في ذلك، على سبيل المثال، من قبل  و/أو توليد البيانات،  ،  منهجية المؤشرآلية قائمة للحفاظ على    توجد (د)
بما في ذلك  ،  مؤشرات التنوع البيولوجي، أو منظمة حكومية دولية أو مؤسسة علمية أو بحثية راسخةالمعنية بشراكة  العضو في  

 ؛شأن استخدام المؤشرتقديم إرشادات قابلة للتطبيق على المستوى الوطني ب

ينبغي أن تكون المؤشرات قادرة على اكتشاف االتجاهات ذات الصلة بمكونات الغايات واألهداف في اإلطار     بديلة  (د)
 ؛ 2020العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

المؤشرات مع العمليات الحكومية الدولية القائمة في إطار اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة،    تتواءمحيثما أمكن،   (ه)
باإلضافة إلى ذلك،  و االقتصادية.    -  ة أو نظام المحاسبة البيئيةيحصاءات البيئاإلأهداف التنمية المستدامة أو إطار تطوير    مثل

 
المشار    2و  1على أساس نتائج االستعراض التقني للتذييلين  وسيجري استكماله    ،المرفق  بإتمام هذا مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر    سيقوم 1

 .2020للتنوع البيولوجي لما بعد عام  العالمي   طاراإلمن   النسخة النهائية، بما يضمن التوافق مع 2/ 24من التوصية  2إليهما في الفقرة 
 الث للهيئة الفرعية للتنفيذ.من جدول أعمال االجتماع الث 9الصياغة النهائية على حسب المناقشات بموجب البند  2
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شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة   لتنوع البيولوجي في إطارل  األساسية  متغيراتالبذل جهد لالستفادة من العمل الحالي بشأن  
 .للفريق المعني بعمليات رصد األرض

حسابها استنادا إلى البيانات الوطنية    يتمالمنهجيات التي وافقت عليها األطراف و الرئيسية  تستخدم المؤشرات  و  -3
بكات الرصد الوطنية والمصادر الوطنية، التي تم حسابها على المستوى الوطني، مع االعتراف بأنه في بعض الحاالت قد من ش

استخدام ينبغي أن يتحقق من  فإذا لم تكن المؤشرات الوطنية متاحة،  و   ،ةييحتاج هذا األمر إلى االستعانة بمجموعة بيانات عالم
المؤشرات بالتتبع المتسق والقياسي    هذه  وستسمحطني من خالل اآلليات الوطنية المناسبة.  المؤشرات العالمية على المستوى الو 

 للغايات واألهداف العالمية. توسيع نطاقهوالذي يمكن 

المستوى   -4 على  التكميلية  والمؤشرات  المكونات  ومؤشرات  الرئيسية  المؤشرات  هذه  واستخدام  تجميع  ولتيسير 
القدرات وتنميتها،   بناء  األخرى،[ وأنشطة  المعلومات  البيولوجي ونظم  للتنوع  الفعالة  الوطنية  الرصد  تمكنه نظم  الذي  الوطني]، 

ظمات في ورقات البيانات الوصفية للمؤشرات والمعلومات حيث سيتم دعوة سيقتضي األمر دعما آخر. ]وحددت األمانة مع المن
، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني بعمليات رصد األرضمقدمي البيانات مثل  

ت لتصميم وتنفيذ نظم الرصد الوطنية لدعم تجميع وغيرها، إلى تقديم مبادئ توجيهية ومعلوما  االقتصادية  –  نظام المحاسبة البيئيةو 
وبهذه الطريقة، تتمكن األطراف من البلدان النامية من االستخدام الفعال للمؤشرات الرئيسية،  ]البيانات وحساب المؤشرات الرئيسية.[  

للت المناسبة  للوسائل  الفعال  التوفير  بدعم من  التكميلية،  والمؤشرات  المكونات  عن مؤشرات  أحكام  فضال  يتماشى مع  بما  نفيذ، 
 ات وتنميتها والتعاون التقني والعلمي لسد الفجوات في الرصد.[ ر االتفاقية، بما في ذلك إنشاء آليات لزيادة بناء القد

، تتألف قائمة المؤشرات الرئيسية المقترحة ممكن  ومن أجل تعظيم االستخدام وتقليل عبء اإلبالغ إلى أدنى حد -5
رات والغرض منها التقاط النطاق العام لغاية أو هدف في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام من عدد صغير من المؤش

. وقد ال تلتقط المؤشرات الرئيسية جميع مكونات غاية أو هدف، غير أنه ألغراض تحليلية، يمكن تكميلها، حسب االقتضاء، 2020
 بمؤشرات المكونات والمؤشرات التكميلية. 
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 2المرفق ]
المعني بالمؤشرات لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  المخصص اختصاصات فريق الخبراء التقنيين 

 2020عام 

 على ما يلي:فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالمؤشرات سيعمل  -1
، بما في ذلك ]حسب االقتضاء، الفترات  التفصيلية  ]والمعلومات[  البيانات الوصفيةتحديد   ( أ)

المرجعية[ وخطوط األساس العالمية، وترتيب المؤشرات الرئيسية األولى بحسب األولوية )وفقا للمعايير المحددة  
في إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع   ( ]ثم مؤشرات المكونات والمؤشرات التكميلية[-/CBDفي مرفق الوثيقة  

، بما في ذلك مؤشرات  وضعها، مع مراعاة المنهجيات والمعايير القائمة التي تم  2020البيولوجي لما بعد عام  
تحت    الذي أُعد  االقتصادية و البيئية    المحاسبةونظام    وإطار تطوير اإلحصاءات البيئيةأهداف التنمية المستدامة،  

 ؛ حصائيةإشراف اللجنة اإل

التقنية (ب) المشورة  وترتيب    إسداء  الرصد،  إطار  في  الفجوات  سد  بشأن  توجيهات  ووضع 
إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  المؤشرات الرئيسية بحسب األولوية، وفي تنفيذ مؤشرات

رات، وأفضل الممارسات ، بما في ذلك المشورة بشأن استخدام تعاريف متجانسة ومتفق عليها للمؤش2020عام  
، والمشورة العلمية والتقنية بشأن تحسين المؤشرات أو إضافة مؤشرات جديدة في وتقاسم البيانات الوطنية  للرصد

، بما في ذلك المؤشرات ذات الصلة بأصحاب 2020إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  
 المصلحة؛ 

القضايا المتبقية والتي لم يتم حلها فيما يتعلق بإطار الرصد لما    إسداء المشورة التقنية بشأن (ج)
، على النحو الذي حدده مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر، ومنح األولوية للعمل  2020بعد عام  

 على العناصر التالية الذي يسبق االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف:

 ومؤشرات المكونات والمؤشرات التكميلية؛إجراء تقييم كامل للمؤشرات الرئيسية،  (1)

 استكشاف طرق لتنفيذ المؤشرات في التخطيط واإلبالغ على الصعيد الوطني؛ (2)

لمؤتمر  (3) عشر  الخامس  االجتماع  يحرزه  الذي  التقدم  أساس  على  بعد  فيما  قائمة  )ُتحدد 
 األطراف(؛

بيانات، بما في تقديم توجيهات لألطراف بشأن طرق سد الفجوات الزمنية والمكانية في ال (د)
ذلك من خالل استخدام البيانات الضخمة، بما في ذلك علم المواطنين ونظم الرصد والمعلومات المجتمعية 
واالستشعار عن ُبعد والنمذجة والتحليل اإلحصائي وغير ذلك من أشكال البيانات ونظم المعارف األخرى، مع 

 لدان النامية في تطوير أدوات المعلومات والوصول إليها؛إدراك التحديات المحددة التي تواجهها األطراف من الب
إسداء المشورة بشأن القدرات والفجوات واالحتياجات الحالية فيما يتعلق بتنمية القدرات ونقل  (ه)

الفريق   مع  بالتشاور  البيولوجي  للتنوع  العالمي  اإلطار  برصد  المتعلقة  التمويل  من  واالحتياجات  التكنولوجيا 
 3رسمي المعني بالتعاون التقني والعلمي.االستشاري غير ال

 
 . SBI-3/8رهنا باعتماد المقرر الوارد في التوصية  3
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 سيراعي الفريق ما يلي: -2
يتعلق   ( أ) فيما  الصلة  ذات  األخرى  العمل  وبرامج  االتفاقية  بموجب  والخبرات  السابق  العمل 

 ؛ بالمؤشرات والرصد

 المعايير اإلحصائية والتطوير بموجب المنتدى الحكومي الدولي للجنة اإلحصائية؛ (ب)
أطر الرصد العالمية واإلقليمية والوطنية األخرى ذات الصلة،    العمل السابق والخبرات مع (ج)

 واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، ونظم المعارف؛
وخطوط    بشأن المسائل المتعلقة بالمؤشرات وبياناتها الوصفية  األخيرة والمعلوماتالتطورات   (د)

 .األساس الخاصة بها
بمن فيهم خبراء في اإلحصاء وخبراء في العلوم االجتماعية اف،  خبيرا تقنيا ترشحهم األطر   30سيتألف الفريق من   -3

والمنظمات األخرى ذات ممثال ترشحهم المنظمات التي تتمتع بصفة المراقب،    15، وحتى  والطبيعية ذات الصلة
ة، باختيار . وستقوم األمينة التنفيذية، بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيالصلة

الخبرة  لتمثيل مختلف مجاالت  الواجبة  العناية  إيالء  المقدمة من األطراف والمنظمات مع  الترشيحات  خبراء من 
التقنية، مع االعتراف بالحاجة إلى معرفة الخبراء بالتنوع البيولوجي، وضمان توافر الخبرات بشأن النظم اإليكولوجية 

وتمثيل الشعوب األصلية   التمثيل الجغرافي،  حرية والساحلية، ومع مراعاة أيضاللمياه العذبة والنظم اإليكولوجية الب
الحقوق، أصحاب  ومجموعات  الرئيسيين  المصلحة  وأصحاب  المحلية،  والظروف    والمجتمعات  الجنسي  والتوازن 

نامية والبلدان التي تمر ، والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة الوالدول األرخبيلية  الخاصة للبلدان النامية
 اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

 سيرشح الفريق رئيسين مشاركين من بين الخبراء المختارين. -4

 رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى المشاركة في الفريق بحكم منصبه. ىدعسيُ  -5

]والحكومات دون الوطنية    يجوز للفريق أن يدعو أيضا خبراء آخرين، حسب االقتضاء، من الحكومات الوطنية، -6
ومجموعات الشباب والنساء، والشعوب ني،  والمجتمع المد  والمحلية[، ومنظمات األمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى،

)ي( 8األصلية والمجتمعات المحلية، بما في ذلك ممثلين من الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة  
تجاربهم بشأن المسائل المحددة واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص للمساهمة بخبرتهم و واألحكام المتصلة بها،  

 الفريق. المتعلقة باختصاصات

حضوري،  سيجتمع أيضا في اجتماع  و   بأساليب إلكترونية ]ورهنا بتوافر الموارد[،  في األساسسيجري الفريق أعماله   -7
 خالل الفترة بين الدورات.  على األقلمرتين  إن أمكن،

في   -8 األطراف  مؤتمر  من  اعتماده  فور  عمله  وبدء  المخصص  التقنيين  الخبراء  فريق  إنشاء  اجتماعه  ينبغي 
عشر، وينبغي أن يقدم تقريرا عن عمله إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية   الخامس

 والتكنولوجية في اجتماعيهما المنعقدين قبل االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف.[
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 1التذييل 

 2020عند وضع إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  للنظر فيهاالمقترحة  المشاركين وقائمة المؤشرات  الرئيسين موجز

 4موجز الرئيسين المشاركين 

 المؤشرات التكميلية مؤشرات المكونات موجز التقييم  المؤشر الرئيسي  5ة/المعلم الرئيسي/الهدفالغاي

الغاية ألف تعزيز سالمة جميع  
النظم اإليكولوجية، مع زيادة بنسبة  

في المائة على األقل في   15
وسالمة النظم  ،واتصال ،مساحة

اإليكولوجية الطبيعية، مع دعم  
مجموعات صحية وقادرة على  

الصمود لجميع األنواع، وتخفيض 
معدل االنقراض بمقدار عشرة 

أضعاف على األقل، وتقليل خطر 
انقراض األنواع عبر جميع  

المجموعات التصنيفية والوظيفية 
التنوع الجيني  إلى النصف، وصون 

لألنواع البرية واألليفة، مع الحفاظ 
في المائة على األقل من    90على 

 التنوع الجيني ضمن جميع األنواع.
 
 

النظم   نطاق 1-0-ألف
اإليكولوجية ]المختارة[  

الطبيعية و]شبه الطبيعية  
و[ المعدلة ]المستدامة   

على نحو  ]المدارة[ ]
[[ ]في جميع مستدام

المناطق األحيائية ألنواع 
النظام اإليكولوجي لالتحاد  

الدولي لحفظ الطبيعة[  
الغابات،  أيحسب النوع ])
السافانا  و ]الصحراء،[، 

واألراضي العشبية، 
ضي الرطبة،  األراو 
البحيرات، األنهار،[، و ]
نباتات جبال األلب،[، و ]
نغروف، االمأشجار و 
المستنقعات المالحة، و 

 : أخضر/أصفر الصلة
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 ي: أصفرتصنيف وطن
 الجاهزية: أصفر 

غير جاهز  صلة،  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

هذا  بدعم العديد من األطراف قام
المؤشر مع تعديالت طفيفة. وأشار 

بعض األطراف إلى الحاجة إلى  
 الترابطمؤشر إضافي بشأن  

اقتراح عدد من    وجرى والسالمة. 
المؤشرات البديلة. وعلى وجه  
الخصوص، اقترح العديد من  

األطراف القائمة الحمراء للنظم  
 (. 8-اإليكولوجية )أ

الترابط مؤشر  1-2-ألف
المحافظة   بمعاهدة الخاص

على األنواع المهاجرة من  
 الحيوانات الفطرية 

سالمة  مؤشر  1-3-ألف
 النظم اإليكولوجية

معلومات  مؤشر  1-4-ألف
 حالة األنواع  

مؤشر الكوكب  2-4-ألف
   الحي

  األعدادنسبة  1-8-ألف
 داخل األنواع   المصانة

مساحة    1-أ إجمالي  من  كنسبة  الغابات  مساحة 
- 1-15  األراضي )مؤشر هدف التنمية المستدامة

1) 

 توزيع الغابات 2-أ

 فقدان الغطاء الشجري  3-أ

 مدى المراعي والسافانا  4-أ

 الغطاء األخضر الجبليمؤشر  5-أ

 ية راضي الخثاألمدى وحالة   6-أ

 مك التربة الصقيعية وعمقها ومداها سُ  7-أ

 القائمة الحمراء للنظم اإليكولوجية 8-أ

العالمي    9-أ الحرجي  ألشجار    المتواصلالغطاء 
 المانغروف

 نغروفااالتجاهات في تجزؤ غابات الم 10-أ

ا  11-أ اإليكولوجية  النظم  لمتعلقة التغير في مدى 
 بالمياه بمرور الوقت )مؤشر هدف التنمية المستدامة

6-6-1 ) 

 نغروفااالتجاهات في مدى غابات الم 12-أ

 
)المملكة    Andrew Stott"، السيد  2020البيولوجي لما بعد عام    للتنوع  لإلطار العالميالمشاركين لفريق االتصال بشأن البند "إطار الرصد المقترح    الرئيسينال تمثل التعليقات الواردة في العمود الثالث من الجدول أدناه سوى آراء   4

 )غانا(، بشأن تقييم مؤشرات إطار الرصد. Alfred Oteng-Yeboahيد المتحدة( والس
 . CBD/WG2020/3/3الوثيقة  5
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 المؤشرات التكميلية مؤشرات المكونات موجز التقييم  المؤشر الرئيسي  5ة/المعلم الرئيسي/الهدفالغاي

 
 
 
 

صافي   1-المعلم الرئيسي ألف 
وسالمة   واتصال مساحةالربح في 

في  5نسبة يعادل النظم الطبيعية 
 .المائة على األقل

 
  إيقاف 2-المعلم الرئيسي ألف 

الزيادة في معدل االنقراض أو  
تقليل خطر االنقراض  و عكسها، 

في المائة على األقل،   10بنسبة 
مع انخفاض نسبة األنواع المهددة 

وفرة وتوزيع تحسين باالنقراض، و 
تجمعات األنواع أو على األقل  

 .الحفاظ عليها
 

التنوع   صون   3-المعلم الرئيسي ألف
ل البرية  الجيني  مع واألليفةألنواع   ،

زيادة نسبة األنواع التي تحافظ على  
في المائة على األقل من تنوعها   90

  .الجيني

الشعاب المرجانية، و 
األعشاب البحرية،  و 

موائل  الالطحالب الكبيرة و 
 ([ يةالمد  

 حي المرجاني الغطاء ال 13-أ

 صلب وتكوينهالمرجاني الغطاء ال 14-أ

 ةالعالمي لشعاب المرجانيةامدى   15-أ

البحرية ا  مدى  16-أ )غطاء    ةالعالمي  ألعشاب 
 (هاوتكوين  األعشاب البحرية

 العالمية المستنقعات المالحةمدى   17-أ

 أعشاب البحار مدى مظلة  18-أ

 ها غطاء مظلة الطحالب الكبيرة وتكوين 19-أ

 غطاء المجموعات القاعية الرئيسية 20-أ

 الكثيف طحالب الغطاء   21-أ

 مؤشر اتجاهات مدى األراضي الرطبة  22-أ

ا  23-أ مدى  في  للمياه  التغير  اإليكولوجية  لنظم 
 الداخلية بمرور الوقت

المتعلقة   24-أ اإليكولوجية  النظم  التغير في مدى 
 ( 1-6-6 بالمياه )مؤشر هدف التنمية المستدامة

 اتمؤشر تجزؤ الغاب 25-أ

 مؤشر سالمة المناظر الطبيعية للغابات 26-أ

طبيعية   27-أ إيكولوجية  لنظم  األحيائية  الكتلة 
 ( 2-0-ألفمختارة )

 مؤشر موائل التنوع البيولوجي 28-أ

 منتجات الصحة النباتية العالمية 29-أ

على الصمود  النظم اإليكولوجية    قدرةمؤشر    30-أ
 (BERI) المناخيالبيولوجي 

 (RMFللتجزؤ )الحجم النسبي  31-أ

مؤشر موائل   2-0-ألف
 األنواع 

 

 : أحمر/أصفر الصلة
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أصفر
 الجاهزية: أصفر 

غير صلة منخفضة، ذو : الموجز
 جاهز للتشغيل الكامل

أعربت بعض األطراف عن دعمها 
، ورأى العديد من  رلهذا المؤش

األطراف أنه ال ينبغي إدراج هذا 
 المؤشراتالمؤشر على مستوى  

ينبغي أن يكون على أنه و  ةالرئيسي
تم اقتراح  و . اتمستوى المكون

إضافة مؤشر الكوكب الحي من  
  ى وجر قبل عدد من األطراف. 

 اقتراح عدد من المؤشرات األخرى.
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القائمة    3-0-ألف مؤشر 
هدف    الحمراء )مؤشر 

- 5-15  التنمية المستدامة
1) 

 
 

 أخضر : الصلة
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أخضر 
 الجاهزية: أخضر 

وجاهز   ذو صلة: الموجز
 .لالستخدام

أيدت معظم األطراف استخدام 
 إالالمؤشر على المستوى العالمي. 

أشارت إلى  بعض األطراف  أن
وجود اختالفات في تنفيذ هذا  
 .المؤشر على المستوى الوطني

 اإليكولوجيةمؤشر سالمة المنطقة  32-أ

 مؤشر سالمة التنوع البيولوجي 33-أ

 ات المحيط سالمةمؤشر  34-أ

الضرر المادي لموائل قاع البحار  مؤشر مدى    35-أ
 السائدة

 مؤشر اتجاهات مدى األراضي الرطبة  36-أ

 األنهارمؤشر تجزؤ  37-أ

 اتصل الشجير امؤشر تو  38-أ

تتحسن    39-أ التي  المهددة  لألنواع  المئوية  النسبة 
 لقائمة الحمراءحالتها وفقا ل

لأل  40-أ التطوري  الوضع  المتميزة  تغيير  نواع 
 (EDGE عالميا )مؤشروالمهددة باالنقراض 

 عدد األنواع المهددة حسب مجموعة األنواع  41-أ

 البريةمؤشر الطيور  42-أ

 (MSA) األنواع وفرةمتوسط  43-أ

 مؤشر حماية األنواع 44-أ

 تهاالتغيرات في الكتلة األحيائية للعوالق ووفر  45-أ

 األسماك والكتلة األحيائية وفرة 46-أ

األنواع  عدد  )أو    األعداد   47-أ داخل  السالالت( 
 500 > بأعداد مقارنة  500< أعداد ذات 

 البريةالجينية لألنواع  البياناتبطاقة   48-أ

ة  المحلي  ةفي تنوع األرضي  تغيرات األنواعوفرة/  49-أ
(PREDICTS) 

 األنواع البحرية  وفرة 50-أ

نسبة   4-0-ألف
  ]مظلة[  المجموعات في

األنواع ذات حجم عشيرة 
 500<  [جينيا]فعال 

 

 أخضر : الصلة
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أحمر
 الجاهزية: أصفر 

غير جاهز  صلة،  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

د العديد من األطراف مفهوم هذا  أي  
إلى أنه   غير أنها أشارتالمؤشر؛ 

  تشغيله وأنمن أجل سيتطلب موارد 
على المدى   صعباسيكون  ذلك
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اقتراح عدد من   وجرى القريب. 
 .المؤشرات األخرى 

القيمة شمولية    51-أ ذات  األنواع  على  الحفاظ 
 االجتماعية واالقتصادية وكذلك الثقافية 

عدد الموارد الجينية النباتية والحيوانية لألغذية    52-أ
متوسطة الوالزراعة التي تم تأمينها في مرافق الحفظ  

- 5-2طويلة األجل )هدف التنمية المستدامة  الأو  
1) 

المصنفة على    53-أ المحلية  السالالت  أنها  نسبة 
 معرضة لخطر االنقراض

البرية    54-أ )األقارب  الحمراء  القائمة  مؤشر 
 (المستأنسةللحيوانات 

تقييم مساهمات الطبيعة  الغاية باء 
في الشعوب، أو صيانتها أو 

تعزيزها من خالل الحفظ  
واالستخدام المستدام مع دعم خطة  

 التنمية العالمية لمصلحة الجميع.
  الطبيعة 1-باءالمعلم الرئيسي 

محسوبة  في الشعوبومساهماتها 
جميع القرارات  وتستنير بهابالكامل 

 .العامة والخاصة ذات الصلة
يتم ضمان  2-باءالمعلم الرئيسي 

فئات  لكافةاالستدامة طويلة األجل 
، مع في الشعوب مساهمات الطبيعة
 تعاني حاليا مناستعادة تلك التي 

الحسابات   1-0-باء
االقتصادية البيئية الوطنية  

لخدمات النظم  
 اإليكولوجية*

 

 : أخضر/أصفر الصلة
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أحمر
 الجاهزية: أصفر/أحمر 

غير جاهز  صلة،  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

اقترحت بعض األطراف تقسيم هذا  
فيزيائية المؤشر إلى حسابات 

ونقدية على أن تكون  أحيائية
الحسابات النقدية اختيارية. وذكرت 

بعض األطراف أنه ينبغي إضافة 
 مؤشر بشأن االستخدام المستدام. 

مساهمات الطبيعة   1-2-باء
بما في ذلك تنظيم  في التنظيم

المناخ، والوقاية من الكوارث 
)من الحسابات البيئية  يرهاوغ

 االقتصادية( 

الطبيعة   مساهمات 1-3-باء
  األغذية بما في ذلك  ،المادية
وغيرها )من الحسابات  والمياه
 (االقتصادية البيئية

الطبيعة   مساهمات 1-4-باء
بما في ذلك   ،الماديةغير 

مؤشر )  الجيني لألنواعقع للتنوع  المتو   الفقدان   1-ب
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم  ل  الجيني لألنواعلتنوع  ا

والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم  
 اإليكولوجية( 

)   2-ب الحمراء  القائمة  تقوم  نواع  األمؤشر  التي 
 التلقيح(ب

 مؤشر الحالة الخضراء )الملقحات(  3-ب

 الهواء مؤشر جودة  4-ب

 حساب انبعاثات تلوث الهواء 5-ب

 المصدر في الحياة البرية ةحيواني األمراض 6-ب

 المناخي األثرمؤشر  7-ب

  التنمية المستدامة   تحمض المحيطات )هدف   8-ب
14-3-1 ) 
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في كل   يسهمحالة تدهور، مما 
المستدامة  من أهداف التنمية هدف 

 ذات الصلة. 

)من  المساهمات الثقافية 
 (االقتصادية الحسابات البيئية

 

المياه العذبة   انحسارمستوى اإلجهاد المائي:    9-ب
 كنسبة من موارد المياه العذبة المتاحة 

ذات    10-ب المائية  المسطحات  مياه جودة  نسبة 
المستدامة التنمية  - 6  محيطة جيدة )مؤشر هدف 

3-2 ) 

 Eflowمؤشر  11-ب

للمياه    12-ب اإليكولوجية  النظم  جودة  في  التغير 
 مرور الوقتبالداخلية 

اإليكولوج  13-ب النظم  جودة  في  للمياه  التغير  ية 
 مرور الوقت بالساحلية 

 مستوى التعرية 14-ب

المفقودين    15-ب واألشخاص  الوفيات  عدد 
لكل   الكوارث  بسبب  مباشر  بشكل  والمتضررين 

التنمية   100 000 هدف  )مؤشر  السكان  من 
 ( 1-5-11 المستدامة

 سالمة المناطق البرية  16-ب

 إنتاج الوقود الحيوي  17-ب

 ممكنةصيد أقصى طاقة  18-ب

 عيالسكان المشاركون في الصيد والتجم 19-ب

أو    20-ب المعتدل  الغذائي  األمن  انعدام  انتشار 
 المعاناة منالشديد بين السكان، بناء على مقياس  

 انعدام األمن الغذائي 

 الغابات والتجارة )وقود الخشب(  إنتاج 21-ب

للن  22-ب القانونية  التجارة  في  باتات  االتجاهات 
 الطبية
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 تقييم إدارة الزوار  23-ب

الرسمية    24-ب وغير  الرسمية  التعليم  برامج  عدد 
التي تنقل القيم الروحية والثقافية في شبكة اليونسكو  

 العالمية لمحميات المحيط الحيوي 

عدد المواقع المختلطة )ذات القيم العالمية    25-ب
الطبيعية  والمناظر  والثقافية(،  الطبيعية    المتميزة 

الثقافية )المعترف بها كأعمال مشتركة بين الطبيعة 
والناس( والمواقع الطبيعية ذات القيم الثقافية بما في  
المحلية  المعارف والممارسات  التي تدعم  ذلك تلك 
واألصلية المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو  

 وشبكة اليونسكو العالمية لمحميات المحيط الحيوي 

اللغوي  التن  مؤشر  26-ب التنوع   - وع  اتجاهات 
 ةاألصلي لشعوباللغوي وأعداد المتحدثين بلغات ا

مؤشر تطوير إطار وضع المعايير لحماية    27-ب
 وتعزيز الثقافة والحقوق الثقافية والتنوع الثقافي

 الثقافية الحيويةمؤشر  28-ب

  لعام ثقافةمؤشرات اليونسكو بشأن ال 29-ب
 )مؤشرات متعددة( 2030

تقاسم المنافع الناشئة   الغاية جيم
عن استخدام الموارد الجينية بطريقة 

عادلة ومنصفة، مع تحقيق زيادة 
كبيرة في كال المنافع النقدية وغير 
النقدية التي يتم تقاسمها، بما في 

مؤشر المنافع   1-0-جيم
النقدية الواردة ُيستكمل 

 الحقا*

 إلى مؤشر: بحاجة الصلة
  :الجدوى على المستوى الوطني

 غير متاح 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 متاح تصنيف وطني: غير 
 متاحالجاهزية: غير 

عدد المستخدمين الذين قدموا معلومات ذات    1-ج 
 جينية لنقاط التفتيش المعينة صلة باستخدام الموارد ال

العدد اإلجمالي للشهادات المعترف بها دوليا    2-ج
تبادل معلومات الحصول وتقاسم  والمنشورة في غرفة  

 المنافع
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ذلك لحفظ التنوع البيولوجي  
 واستخدامه المستدام 

زيادة حصة   1-جيمالمعلم الرئيسي 
،  المقدمين  لواردة إلىاالمنافع النقدية 

بما في ذلك أصحاب المعارف  
 .التقليدية

زيادة  -  2المعلم الرئيسي جيم 
المنافع غير النقدية، مثل مشاركة 

مقدمي الخدمات، بما في ذلك  
أصحاب المعارف التقليدية، في  

 البحث والتطوير

 مؤشر ال يوجد : ذو صلة، الموجز
هناك   ذكرت معظم األطراف أن

المؤشرات المتعلقة   حاجة إلى
بالمنافع النقدية وغير النقدية 
للحصول وتقاسم المنافع في  

يجب وضع مؤشر  إال أنهاإلطار. 
ألن المؤشر غير موجود. وأشار  

الحفاظ  بعض األطراف إلى أهمية
 أصحاب المعارف التقليدية. على

عدد بيانات نقاط التفتيش المنشورة في غرفة    3-ج
 تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

عدد شهادات االمتثال المعترف بها دوليا  4-ج
 لألغراض غير التجارية 

المنافع    2-0-جيم مؤشر 
ُيستكمل  النقدية  غير 

  الحقا*

 : بحاجة إلى مؤشرالصلة
  :الجدوى على المستوى الوطني

 غير متاح 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 متاح تصنيف وطني: غير 
 متاحالجاهزية: غير 

 مؤشر ال يوجد : ذو صلة، الموجز
هناك  وذكرت معظم األطراف أن

المؤشرات المتعلقة   حاجة إلى
بالمنافع النقدية وغير النقدية 
للحصول وتقاسم المنافع في  

اإلطار. والحظت بعض األطراف 
أن مثل هذا المؤشر قد ال يكون 

في حالة المنافع غير   ممكنا
النقدية. وأشارت بعض األطراف  
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إلى ضرورة تحقيق اإلنصاف في 
 هذا المؤشر. 

سد الفجوة بين الموارد   الغاية دال 
التنفيذ  المالية المتاحة ووسائل

األخرى والوسائل الالزمة لتحقيق 
 2050رؤية عام 

توفر ونشر  1-دالالمعلم الرئيسي 
الموارد المالية الكافية لتنفيذ 

اإلطار، مما يؤدي إلى سد فجوة  
بما ال يقل عن  ياالتمويل تدريج

  سنويامليار دوالر أمريكي  700
 .2030بحلول عام 

توفر ونشر  2-دالالمعلم الرئيسي 
الوسائل األخرى المالئمة، بما في 

ذلك بناء القدرات والتنمية، والتعاون  
التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا 

 .2030لتنفيذ اإلطار حتى عام 
التخطيط أو    3-دالالمعلم الرئيسي  

الكافية  المالية  بالموارد  االلتزام 
للفترة   األخرى  عام والموارد    من 

مؤشرات  1-0-دال 
تمويل تنفيذ اإلطار  

العالمي للتنوع البيولوجي  
جاهز  المتاح و ال]

  الحقا ُتستكمل لالستخدام[
 (19)يتماشى مع الهدف 

* 
 

 مؤشر: بحاجة إلى الصلة
  :الجدوى على المستوى الوطني

 غير متاح 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 متاح تصنيف وطني: غير 
 متاحالجاهزية: غير 

 مؤشر ال يوجد : ذو صلة، الموجز
ك اهن وذكرت معظم األطراف أن

معلومات مالية للهدف حاجة إلى 
دال. والحظت بعض األطراف 

جميع أنواع  اقتناصالحاجة إلى  
التمويل والتخطيط المالي واإلعانات 

 والقدرة ونقل التكنولوجيا.

في المؤشرات   التي يتم التقاطهاالموارد المالية  1-د 
 18الرئيسية للهدف 

 لبناء القدراتالذي تم حشده التمويل  2-د

المساعدة المالية والتقنية بالدوالر )بما في تقديم    3-د
وبين  الجنوب،  بلدان  بين  التعاون  خالل  من  ذلك 

 الشمال والجنوب والتعاون الثالثي(

حشده  التمويل    4-د تم  تطوير  الذي  لتعزيز 
 وتعميمهاالتكنولوجيا ونقلها ونشرها 

 بالنسبة إلى أعداد األنواع  العلماءعدد  5-د

ال  6-د العلمية  )في  األوراق  المنشورة  نظم مشتركة 
للمحيطات البيولوجي  التنوع  حسب  معلومات   )

 القطاع

 البحري  الرصدعدد محطات  7-د

 جودة المياه  رصدعدد محطات  8-د

 سفن األبحاث التي تتم صيانتها وطنيا  9-د

المخصصة    10-د البحث  ميزانية  إجمالي  نسبة 
 للبحث في مجال التكنولوجيا البحرية

الرسمية حجم    11-د اإلنمائية  المساعدة  تدفقات 
 للمنح الدراسية حسب القطاع ونوع الدراسة 

من   12-د العالمية  تكنولوجيا    الواردات  سلع 
تدفقات  في  تظهر  كما  واالتصاالت  المعلومات 

مؤشر عمليات   2-0-دال
للتنوع التخطيط الوطني 

 البيولوجي ووسائل التنفيذ
بما في ذلك مشاركة لجنة   
  االتصال للشعوب األصلية

 الحقا* ُيستكمل
 

 : بحاجة إلى مؤشرالصلة
  :الجدوى على المستوى الوطني

 غير متاح 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 متاح تصنيف وطني: غير 
   متاحالجاهزية: غير 

واقترح العديد من األطراف أن  
على وضع االستراتيجيات   مؤشر

وخطط العمل الوطنية للتنوع 
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بحلول عام    2040  إلى عام  2030
2030. 

 غير أن . سيكون مفيداالبيولوجي 
مثل هذا المؤشر يحتاج إلى  

 . تطوير

تكنولوجيا  سلع  فئات  حسب  الثنائية  التجارة 
 المعلومات واالتصاالت 

جميع    -  1الهدف   خضوع  ضمان 
على   والبحرية  األرضية  المناطق 
المكاني للتخطيط  العالمي   الصعيد 

البيولوجي  للتنوع  الشامل  المتكامل 
الذي يتناول تغير استخدام األراضي  
بالمناطق  واالحتفاظ  والبحار، 

 السليمة والبرية القائمة. 

مؤشر نسبة   1-0-1
األراضي والبحار التي  

 المكانية خطط[ال]تغطيها 
لتنوع البيولوجي التي  ل

مستوى  على تدمج[ ]
المناظر الطبيعية[ 

ُيستكمل  [ة]المتكامل
 الحقا*

 : أخضر/أصفر الصلة
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 : أحمرتصنيف وطني
 الجاهزية: أصفر 

غير جاهز  صلة،  و: ذالموجز
 للتشغيل الكامل

أيد العديد من األطراف وجود  
 غير أنهامؤشر للتخطيط المكاني؛ 

أن هذا المؤشر يحتاج  أشارت إلى
اقترحت بعض و إلى تطوير. 

األطراف أن هذا المؤشر يمكن أن  
يكون مؤشرا على مستوى المكون. 

وأشارت بعض األطراف إلى  
قضية فقدان الموائل   التقاطضرورة 

وتغير األرض/البحر على مستوى 
تم اقتراح بعض و الرئيسي.  ؤشرالم

 المؤشرات الرئيسية البديلة. 

باألولوية   1-2-1 االحتفاظ 
 ( البريةللمناطق السليمة/

رأس   1-1ه حسابات  تستخدم  التي  البلدان  عدد 
 المال الطبيعي في عمليات التخطيط 

النسبة المئوية للخطط المكانية التي تستخدم   2-1ه
البيولوجي  التنوع  بمناطق  المتعلقة  المعلومات 

 الرئيسية

المناطق   3-1ه داخل  الموجودة  الموائل  بقع 
أو   البحرية  المتكاملة المحمية  لإلدارة  الخاضعة 

 للمناطق الساحلية 

يتم   4-1ه )لم  األخرى  المكانية  اإلدارة  خطط 
 دارة المتكاملة للمناطق الساحلية التقاطها كمناطق لإل

 ( 1-2-14في  أو مناطق محمية بحرية

حسابات   5-1ه تستخدم  التي  البلدان  عدد 
 المحيطات في عمليات التخطيط

التي  العابرة للحدود    األحواض نسبة منطقة    6-1ه
لترتيب تشغيلي للتعاون في مجال المياه  تعمل وفقا  

 ( 2-5-6  )مؤشر هدف التنمية المستدامة

النسبة المئوية من إجمالي مساحة   7-1ه
 األراضي المزروعة 
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ضمان خضوع ما    - 2 الهدف
في المائة على األقل من  20نسبته 

النظم اإليكولوجية المتدهورة للمياه 
العذبة، والنظم اإليكولوجية البحرية  

واألرضية لالستعادة، مع ضمان  
الترابط فيما بينها والتركيز على  

 اإليكولوجية ذات األولوية. النظم 

]النسبة المئوية[  2-0-1
[ المتدهورة ]و[ المساحة]

]أو[ النظم اإليكولوجية 
المحولة التي تخضع  

  [اإليكولوجيةلالستعادة ]

 : أخضر الصلة
  :الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر/أحمر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 : أحمر/أصفرتصنيف وطني
 الجاهزية: أصفر/أحمر 

غير جاهز  صلة،  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

أشار العديد من األطراف إلى  
الحاجة إلى التقاط االستعادة على 

تم و الرئيسية.  المؤشراتمستوى 
 المؤشرات البديلة. بعضاقتراح 

صون واستعادة  2-2-1
النظم اإليكولوجية  ترابط

 الطبيعية 

 

 للموائل ي توزيعالنطاق ال 1-2ه

عالية  مناطق  المؤشر مواقع ندرة األنواع، و   2-2ه
و  البيولوجي،  الطبيعيةالتنوع   الشاسعة  األراضي 

و ل السليمة  لثدييات،  البرية  استقرار  المواقع  ومناطق 
 المناخ

 زيادة الغطاء الحرجي الطبيعي الثانوي  3-2ه

الشجري    4-2ه الغطاء  المداري    األوليفقدان 
 السنوي 

 سالمة المناظر الطبيعية للغاباتمؤشر  5-2ه

 ةمؤشر استعادة النظم اإليكولوجية العالمي 6-2ه

النظم    7-2ه على  التراكمية  البشرية  اآلثار 
 اإليكولوجية البحرية

 البحاراألضرار المادية لموائل قاع  8-2ه

 أنهار تتدفق بحرية 9-2ه

  التي نسبة المساحات الخضراء المزروعة    10-2ه
 في المائة  10عن فيها  لطبيعيةقل األراضي اتال 

البيولوجية  النظم اإليكولوجية  قدرةمؤشر  11-2ه
 ة على الصمود المناخي
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حفظ ما نسبته  ضمان  -  3الهدف 
في المائة على األقل من   30

المناطق األرضية والمناطق البحرية 
على المستوى العالمي، وخصوصا 

المناطق ذات األهمية الخاصة  
البيولوجي ومساهمتها في للتنوع 

الشعوب، من خالل نظم ُتدار  
بشكل فعال ومنصف، وممثلة 

إيكولوجيا ومتصلة بشكل جيد في 
المناطق المحمية وتدابير الحفظ 

الفعالة األخرى القائمة على  
المناطق، ودمجها في المناظر 

الطبيعية األرضية والمناظر  
 الطبيعية البحرية األوسع نطاقا.

المئوية[  ]النسبة 3-0-1
]تغطية[ المناطق المحمية 

تدابير الحفظ الفعالة  و 
األخرى القائمة على  

، حسب الفعالية، المناطق
]نوع النظام اإليكولوجي،[ 

للرابطة  الحالة وفقا ]
األوروبية للسالمة  

   [KBAالبيولوجية/

 : أخضر/أصفر الصلة
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر/أصفر
مع  المستوى العالميالجدوى على 

 تصنيف وطني: أخضر/أصفر 
 الجاهزية: أخضر/أصفر

، جاهز  ذو صلة: الموجز
 لالستخدام في الغالب 

أشارت األطراف إلى   في حين
أهمية تتبع المناطق المحمية، شدد  

العديد من األطراف على الحاجة  
الفعالية والتنفيذ والتمثيل   التقاطإلى 

والجوانب األخرى لتغطية المناطق 
تم اقتراح بعض و المحمية. 

 المؤشرات اإلضافية.

تغطية المناطق  3-2-1
المحمية لمناطق التنوع  

أو  ]و/ ةالبيولوجي الرئيسي
المناطق ذات األهمية 

 اإليكولوجية أو البيولوجية[
)هدفا التنمية المستدامة:  

 ( 2-1-15، و14-5-1

فعالية إدارة المناطق  3-3-1
 المحمية )حماية الكوكب(

 مؤشر حماية األنواع   3-4-1

تخفيض تصنيف المناطق المحمية وتقليص    1-3ه
 ( PADDDحجمها وتدهورها )

 التنوع البيولوجي الرئيسيةحالة مناطق  2-3ه

التنوع   3-3ه لمناطق  المحمية  المناطق  تغطية 
 البيولوجي الرئيسية

 تغطية المناطق المحمية للشعاب المرجانية 4-3ه

الخضراء    5-3ه لحماية  القائمة  الدولي  لالتحاد 
 والمصانة لمناطق المحمية الخاصة با الطبيعة

سكو  عدد هكتارات المواقع المعينة لدى اليون  6-3ه
)مواقع التراث الطبيعي والعالمي المختلط ومحميات 

 المحيط الحيوي(
نسبة المناطق اإليكولوجية األرضية والبحرية    7-3ه

المناطق  حفظ    المصانة بموجب تدابيروللمياه العذبة  
المحمية أو غيرها من تدابير الحفظ الفعالة القائمة  

 على المنطقة

 مؤشر حماية األنواع  8-3ه
المحمية )  ترابطمؤشر    9-3ه -PARCالمناطق 

Connectedness ) 

-Rرامسار لتتبع فعالية اإلدارة )اتفاقية  أداة    10-3ه

METT) 

عدد المناطق المحمية التي أكملت تقييما    11-3ه
 ( SAGEواإلنصاف ) دارةعلى مستوى الموقع لإل

الخاضعة   12-3ه المعتمدة  الغابات  مناطق  عدد 
التحقق منها على   وذات آثار تملإلدارة المستدامة  

 حفظ التنوع البيولوجي
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الحيوي   13-3ه المحيط  لمحميات  المئوية  النسبة 
 التي لها نتيجة حفظ إيجابية وإدارة فعالة 

مدى أراضي الشعوب األصلية   14-3ه
شكل من المعترف بها بوالمجتمعات المحلية 

 شكالاأل

ضمان اتخاذ إجراءات   -4الهدف 
إدارة فعالة للتمكين من تعافي وحفظ 
األنواع والتنوع الجيني لألنواع البرية 

واألليفة، بما في ذلك من خالل  
الحفظ خارج الموقع، واإلدارة الفعالة  
للتفاعالت بين البشر والحياة البرية  

من أجل تجنب الصراعات بين  
 والحياة البرية أو الحد منها.البشر 

نسبة مجموعات   4-0-1
األنواع المتأثرة بالنزاع بين  

  اإلنسان والحياة البرية
مكثفا بسبب   تعافيا]تتطلب 

الحياة و الصراع بين البشر 
 البرية[

 

 الصلة: أصفر 
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أحمر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أحمرتصنيف وطني: 
 ية: أحمر الجاهز 
غير ، ذو صلة متوسطة: الموجز

 جاهز للتشغيل الكامل
رأي  أعرب العديد من األطراف عن

أن المؤشرات تحت هذا   مفاده
الهدف تعتمد على الصياغة  

باإلضافة إلى  و النهائية للهدف. 
ذلك، أعرب العديد من األطراف  
عن أن هذا المؤشر قد ال يكون 

 .مجديا

مؤشر الحالة   4-1-1
 الخضراء لألنواع  

ات التي تتعرض لها تهديدالمقياس تخفيف    1-4ه
 األنواع واستعادتها 

لالتحاد    2-4ه لألنواع  الخضراء  الحالة  مؤشر 
 حسب المؤشرات الفرعية  الدولي لحماية الطبيعة

المتميزة والمهددة تطور  تغير حالة    3-4ه األنواع 
 (EDGEباالنقراض عالميا )مؤشر 

النسبة المئوية لألنواع المهددة التي تتحسن    4-4ه
 حالتها

معاهدة المحافظة   بموجبتفاقات االعدد   5-4ه
 على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية

عدد الموارد   4-0-2
]والحيوانية[   الوراثية النباتية

المؤم نة  ]لألغذية والزراعة[
في مرافق الحفظ  

 : أصفر الصلة
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
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المتوسطة أو الطويلة  
 األجل

مع  الجدوى على المستوى العالمي
 أخضر/أصفر تصنيف وطني: 

 الجاهزية: أخضر/أصفر
، جاهز ذو صلة متوسطة: الموجز

 لالستخدام في الغالب 
أعرب العديد من األطراف عن أن  

هذا المؤشر سيكون أكثر صلة  
  ويعتبر هذابإدراج الموارد الحيوانية. 

  الحالية مؤشراتالالمؤشر أحد 
.  ألهداف التنمية المستدامة

بعض المؤشرات اقترحت األطراف و 
 اإلضافية لهذا الهدف. 

حصاد   يتمضمان أن  -  5الهدف 
األنواع البرية واالتجار بها 

بشكل مستدام وقانوني واستخدامها 
  وآمن على صحة اإلنسان

]الحياة نسبة  5-0-1
البرية[ ]األنواع البرية[  

التي   والنبات[ األخشاب]
يتم حصادها واالتجار بها 

 بشكل قانوني ومستدام

 : أخضر الصلة
  :الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 : أصفرتصنيف وطني
 أصفر/أخضرالجاهزية: 

غير جاهز  صلة،  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

شعر العديد من األطراف أن هذا 
على الرغم   تشغيلهالمؤشر يمكن 

تم اقتراح و من عدم توفره بعد. 
 بعض المؤشرات اإلضافية.

 

  

مؤشر مستجمعات المياه ومصايد األسماك    1-5ه
 المستدامة  الداخلية

الثروةمجلس  مصيد    2-5ه من    ةالبحري  رعاية 
 األسماك 

بموجب   3-5ه الحوتيات  من  المصيد    إجمالي 
 االتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان

ل   4-5ه العرضي  المعرضة المصيد  ألنواع 
 وغير المستهدفة لالنقراض 

درجة تنفيذ الصكوك الدولية التي تهدف إلى    5-5ه
غير   الصيد  ودون    القانونيمكافحة  إبالغ  ودون 

 ( 1-6-14ة تنظيم )مؤشر هدف التنمية المستدام
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األرصدة    5-0-2 نسبة 
المستويات  ضمن  السمكية 

بيولوجيا )هدف   المستدامة 
- 4-14  التنمية المستدامة

1) 

 : أخضر الصلة
  :الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر/أخضر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أصفر /أخضر: تصنيف وطني
 أخضر الجاهزية: 

  للتشغيل جاهزصلة،  ذو: الموجز
 الكامل
هذا   صلةاألطراف عن  أعربت

مستوى المؤشرات المؤشر على 
. ومع ذلك، الحظ العديد الرئيسية

  من شأن مؤشرمن األطراف أن 
أسماك المياه   يلتقطأوسع نطاقا 

العذبة أو األنواع األخرى سيكون 
 وثيق الصلة  

التجارة    6-5ه في    القانونيةوغير    القانونيةنسبة 
 التي تتكون من أنواع مهددة باالنقراض  البريةاألحياء  

  نواع األتصنيف  حسب    القانونيةالتجارة غير    7-5ه
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات   في

 برية المهددة باالنقراض ال

عدد البلدان التي تدمج التجارة في سياساتها    8-5ه
 الوطنية للتنوع البيولوجي

أو تحسن حالة حفظ األنواع المدرجة    اراستقر   9-5ه
اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات   تذييالتفي  

 والنباتات البرية المهددة باالنقراض

صيد   آثاريل تنفيذ تدابير مصممة لتقل 10-5ه
 على األنواع المهاجرة وموائلها  والحيواناتاألسماك 

إدارة مسارات إدخال    - 6الهدف 
ومنع أو األنواع الغريبة الغازية، 

ها واستقرارها معدل إدخال خفض
  في المائة على األقل، 50بنسبة 

األنواع الغريبة   والسيطرة على
يها من أجل الغازية أو القضاء عل

مع لقضاء على آثارها أو تقليلها، ا
األنواع ذات األولوية  التركيز على

 المواقع ذات األولوية.و 

معدل انتشار   6-0-1
 األنواع الغريبة الغازية

 [ تأثيرها]ومعدل 

 تضمن : أصفر/أخضر إذا الصلة
 * التأثير

  :الجدوى على المستوى الوطني
 أصفر 

مع  الجدوى على المستوى العالمي
 * أخضر/أصفر: تصنيف وطني

 الجاهزية: أصفر 
، جاهز  ذو صلة: الموجز

 لالستخدام في الغالب 

األنواع    6-3-1 أثر  نسبة 
الغازية   رصد  الغريبة  )شبكة 

التنوع البيولوجي التابعة للفريق  
 المعني بعمليات رصد األرض( 

الغازية    1-6ه الغريبة  األنواع  في  عدد  المدرجة 
القوائم الوطنية وفقا للسجل العالمي لألنواع الدخيلة  

 والغازية 

تشريعات وطنية  تعتمدنسبة البلدان التي  2-6ه
ذات صلة وتوفر الموارد الكافية لمنع األنواع  

 مراقبتها أو  الغريبة الغازية
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تشير بعض األطراف إلى أن هذا 
المؤشر يجب أن يعالج تأثير 
األنواع الغريبة الغازية وليس 

األطراف  تواقترح. فقط انتشارها
 . مؤشرات بديلة

الحد من التلوث من    - 7الهدف 
جميع المصادر إلى مستويات غير 

ضارة بالتنوع البيولوجي ووظائف  
اإلنسان،  النظم اإليكولوجية وصحة 

بما في ذلك خفض المغذيات 
المفقودة في البيئة إلى النصف على  

األقل، ومبيدات اآلفات بمقدار 
الثلثين على األقل، والقضاء على 

 .تصريف النفايات البالستيكية

مؤشر إمكانية  7-0-1
التلوث بالمغذيات في 

المناطق الساحلية )زيادة  
حمل النيتروجين 

والفوسفات، المصد ر من  
]حسب  الحدود الوطنية(

المائي[ ]حسب   المسطح
الحوض[ )هدف التنمية 

 أ(  1-1-14المستدامة 

 : أخضر/أصفر الصلة
   :الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر/أصفر
مع  المستوى العالميالجدوى على 

 أخضر/أصفر : تصنيف وطني
 الجاهزية: أخضر 

وجاهز  ذو صلة متوسطة،: الموجز
 لالستخدام في الغالب 

رأت بعض األطراف أن هذا  
المؤشر أغفل الجوانب الرئيسية  

، بما في ذلك  للتلوث بالمغذيات
التأثيرات على النظم اإليكولوجية 

واقترحت مؤشرات إضافية أو  البرية
ورأت أطراف أخرى أنه   بديلة.

ينبغي إدراج هذا المؤشر على  
 .مستوى المؤشرات الرئيسية

استخدام األسمدة   7-1-1
 )منظمة األغذية والزراعة( 

مياه نسبة تدفق  7-1-2
المعالجة   الصرف الصحي 

بأمان )هدف التنمية 
 ( 1-3-6ة المستدام

نسبة النفايات  7-4-1
الصلبة للمدن التي تجمع  

ة  )هدف التنمية المستداموتدار
11-6-1)  

التلوث الضوضائي   7-4-2
 تحت الماء 

توليد النفايات  7-4-3
الخطرة )هدف التنمية 

 ( 2-4-12المستدامة 

التفاعلي    1-7ه النيتروجين  فقدان  في  االتجاهات 
 في البيئة
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كثافة حطام   7-0-2
  حسب] البالستيكيةالمواد  

الدقيقة  المواد البالستيكية
)هدف التنمية  والكبيرة[

 (ب 1-1-14المستدامة 

 : أصفر الصلة
   :الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أصفر: تصنيف وطني
 الجاهزية: أصفر 

غير ، ذو صلة متوسطة: الموجز
 جاهز للتشغيل الكامل

رأى بعض األطراف أن المؤشرات 
األخرى المتعلقة بالتأثيرات أو 

الجوانب األخرى للتلوث ستكون ب
لالستخدام على   ذات صلة أكبر

أيدت و . مستوى المؤشرات الرئيسية
 أطراف أخرى استخدام هذا المؤشر.
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مبيدات [  استخدام]  7-0-3
خطورة[ اآلفات   ]األكثر 

من الكمية] مساحة  ]لكل   ]
 األراضي الزراعية[

 : أحمر/أصفر الصلة
   :الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أحمر: تصنيف وطني
 الجاهزية: أصفر 

ال يتم ، ذو صلة أقل: الموجز
 تشغيله بشكل كامل 

في حين أشار العديد من األطراف 
إلى الحاجة إلى مؤشر واحد أو  

عدد من المؤشرات اللتقاط أنواع 
مختلفة من التلوث، أشار العديد من 

األطراف إلى أن هذا المؤشر لن  
اآلثار على التنوع البيولوجي  يلتقط

وأن هناك حاجة إلى مؤشرات 
واقترحت بعض األطراف أنه بديلة. 

تحديد مؤشر   يكون باإلمكان قد
 .7بديل يلتقط كل الهدف 

تغير المناخ تقليل أثر  - 8 الهدف
على التنوع البيولوجي إلى أدنى  

حد، والمساهمة في التخفيف منه 
هج  النُ والتكيف معه من خالل 

مع القائمة على النظم اإليكولوجية، 

[  جرد]قوائم  8-0-1
غازات ]صافي[ ]انبعاثات[ 

االحتباس الحراري الناتجة 
األراضي   اتاستخدام عن

  اتوتغير استخدام

 ةمنخفض/ة: مرتفعالصلة
   :الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر/أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أخضر/أصفر : تصنيف وطني

البلدان التي    عدد 8-1-1
لديها مساهمات محددة وطنيا  

واستراتيجيات طويلة األجل  
وخطط تكيف وطنية 

واتصاالت تكيف تعكس  

الكتل األحيائية فوق سطح األرض   أرصدة  1-8ه
 ار(في الغابات )طن/هكت

وتنفذ استراتيجيات    تعتمدعدد البلدان التي    2-8ه
مع  يتماشى  بما  الكوارث  مخاطر  من  للحد  وطنية 

س الكوارث  يإطار  مخاطر  من  للحد  للفترة  نداي 



CBD/SBSTTA/REC/24/2 
Page 25 

 

 

 المؤشرات التكميلية مؤشرات المكونات موجز التقييم  المؤشر الرئيسي  5ة/المعلم الرئيسي/الهدفالغاي

غيغا طن من ثاني  10المساهمة بـ
أكسيد الكربون على األقل سنويا في  

جهود التخفيف العالمية، وضمان 
أن جميع الجهود المبذولة في  

التخفيف والتكيف تتفادى اآلثار 
 السلبية على التنوع البيولوجي. 

األراضي ]حسب فئة  
األراضي ات استخدام

  اتتغير استخدامو 
األراضي، والفئة الفرعية،  

 ]و[ الطبيعية/المعدلة[

 الجاهزية: أخضر 
حتى  الصلة: ال يمكن تقييم الموجز

 .يتم االتفاق على الهدف
الحظ العديد من األطراف أن  

المؤشر على هذا الهدف سيحتاج 
مع الصياغة النهائية   التواؤمإلى 

للهدف. وأيدت بعض األطراف هذا  
بعض األطراف  غير أنالمؤشر. 

صلة بالتنوع  ذو هال تعتقد أن
خارج نطاق   أنهالبيولوجي و/أو 

رات مؤش عدةتم اقتراح و االتفاقية. 
 بديلة

التنوع البيولوجي )بناء على  
معلومات من اتفاقية األمم 

المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
المناخ وهدف التنمية  

 ( 1-2-13المستدامة 

إجمالي خدمات   8-2-1
تنظيم المناخ التي تقدمها  

حسب نوع  اإليكولوجية النظم
)نظام  اإليكولوجيالنظام 

 الحسابات االقتصادية البيئية(

ن التي  عدد البلدا 8-3-1
وتنفذ استراتيجيات  تعتمد

وطنية للحد من مخاطر  
الكوارث بما يتماشى مع إطار 

نداي للحد من مخاطر  يس
  2030-2015للفترة الكوارث 

الذي يتضمن التنوع البيولوجي  
هدف التنمية  باالستناد إلى)

 ( 1-2-13المستدامة 

المستدامة    2015-2030 التنمية  هدف  )مؤشر 
13-1-2 ) 

التي    3-8ه المحلية  الحكومات  وتنفذ    تعتمدنسبة 
بما  الكوارث  للحد من مخاطر  استراتيجيات محلية 
يتماشى مع االستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر  

 ( 3-1-13الكوارث )مؤشر هدف التنمية المستدامة  

الجزرية    4-8ه والدول  نموا  البلدان  أقل  عدد 
الصغيرة النامية التي لديها مساهمات محددة وطنيا، 
واستراتيجيات طويلة األجل، وخطط تكيف وطنية،  

في   عنه  المبلغ  النحو  على    رسائل واستراتيجيات 
التنمية   والرسائلالتكيف   هدف  )مؤشر  الوطنية 
 ( 1-ب-13 المستدامة

 

بما في  ضمان المنافع،  -  9الهدف 
واألدوية ذلك التغذية واألمن الغذائي  

ال سيما و وسبل العيش للناس، 
للفئات األكثر ضعفا من خالل 
اإلدارة المستدامة لألنواع البرية  

الحسابات  9-0-1
االقتصادية   – البيئية

الوطنية للمنافع الناشئة  
 عن استخدام األنواع البرية 

 الصلة: أصفر 
   :الجدوى على المستوى الوطني

 * أصفر/أحمر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أصفر: تصنيف وطني
 الجاهزية: أصفر/أحمر 

عدد السكان الذين   9-1-1
يستخدمون الموارد األرضية  

لغرض الطاقة والغذاء أو  
الثقافة )بما في ذلك جمع  

ب، والصيد وصيد  الحط
األسماك، والجمع، واالستخدام  

المستويات    1-9ه ضمن  السمكية  األرصدة  نسبة 
امة بيولوجيا )مؤشر هدف التنمية المستدامة المستد

14-4-1 ) 

درجة تنفيذ الصكوك الدولية التي تهدف إلى    2-9ه
غير   الصيد  ودون    القانونيمكافحة  إبالغ  ودون 

 ( 1-6-14 تنظيم )مؤشر هدف التنمية المستدامة
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األرضية، وأنواع المياه العذبة  
واألنواع البحرية وحماية االستخدام 

المألوف المستدام من جانب 
الشعوب األصلية والمجتمعات  

 المحلية. 

غير ، ذو صلة متوسطة: الموجز
 الكاملجاهز للتشغيل 

ه  أشار عدد من األطراف إلى أن
هذا  سيكون من الصعب تشغيل

المؤشر على المستوى الوطني وأن  
تم و المؤشر البديل قد يكون مفيدا. 

 اقتراح العديد من المؤشرات البديلة

الطبي، والحرف اليدوية وغير  
 ذلك( 

نسبة السكان في   9-1-2
العمالة التقليدية )منظمة  

 العمل الدولية( 
الكتلة األحيائية  9-1-3

التفريخ )المتعلقة   ألرصدة
 باألنواع المستغلة تجاريا(

األحيائية    3-9ه )المتعلقة   ألرصدةالكتلة  التفريخ 
 باألنواع المستغلة تجاريا(

والحيوانية    4-9ه النباتية  الجينية  الموارد  عدد 
في مرافق الحفظ متوسطة   المؤمنةلألغذية والزراعة 

- 2  أو طويلة األجل )مؤشر هدف التنمية المستدامة
5-1 ) 

المستخدمة   5-9ه )األنواع  الحمراء  القائمة  مؤشر 
 والدواء( في الغذاء  

حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات  6-9ه
حجم المشاريع الزراعية/الرعوية/الحرجية )مؤشر 

 ( 1-3-2هدف التنمية المستدامة 

ضمان اإلدارة  -  10الهدف 
المستدامة لجميع المناطق الخاضعة 

للزراعة وتربية األحياء المائية 
والحراجة، والسيما من خالل حفظ 

واستخدامه   التنوع البيولوجي
المستدام، مع زيادة إنتاجية نظم 

 اإلنتاج هذه وقدرتها على الصمود.

نسبة المنطقة   10-0-1
الزراعية الخاضعة للزراعة  

  المنتجة والمستدامة
)أضف هدف التنمية 

 ( 1-4-2المستدامة 
 

 الصلة: أخضر 
   :الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 * أخضر/أصفر: تصنيف وطني
 الجاهزية: أخضر/أصفر

وشبه جاهز   ذو صلة: الموجز
 لالستخدام 

أيد معظم األطراف استخدام مؤشر 
على أهداف التنمية المستدامة هذا 

 .الرئيسية مستوى المؤشرات

متوسط دخل   10-1-1
صغار منتجي األغذية حسب 

  المجتمعاتالجنس وحالة  
)مؤشر هدف التنمية  ةاألصلي

  (2-3-2المستدامة 

مساحة الغابات  10-3-1
الخاضعة لإلدارة المستدامة:  

 إدارة الغاباتات مجموع شهاد
الصادرة عن مجلس رعاية  

الغابات وبرنامج تأييد  
 شهادات الغابات

الكربون العضوي في   أرصدةالتغيرات في  1-10ه
 التربة

البرية   2-10ه )األقارب  الحمراء  القائمة  مؤشر 
 (المستأنسةللحيوانات 

التي تقوم  نواع  األمؤشر القائمة الحمراء )  3-10ه
 التلقيح(ب

نسبة السالالت المحلية المصنفة على أنها   4-10ه
 معرضة لخطر االنقراض

المستدامة    5-10ه اإلدارة  نحو  للغابات  التقدم 
 ( 1-2-15ة  )مؤشر هدف التنمية المستدام
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التقدم المحرز   10-0-2
نحو اإلدارة المستدامة 
للغابات )نسبة مساحة 

الغابات الخاضعة لخطة  
  إدارة غابات طويلة األمد(

)أضف هدف التنمية 
 ( (4)1-2-15المستدامة 

 

 الصلة: أخضر 
  :الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر 
مع  المستوى العالميالجدوى على 

 * أخضر/أصفر: تصنيف وطني
 الجاهزية: أخضر/أصفر

وشبه جاهز   ذو صلة: الموجز
 لالستخدام 

أيد معظم األطراف استخدام مؤشر 
على أهداف التنمية المستدامة هذا 

. واقترح مستوى المؤشرات الرئيسية
  تصنيف إضافيبعض األطراف 

 لعناصر.ل
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حفظ وتعزيز  -  11الهدف 
في تنظيم جودة مساهمات الطبيعة 

وجودة وكمية المياه وحماية  الهواء، 
األخطار جميع الشعوب من 

 . المتطرفة  والظواهر

الحسابات   11-0-1
االقتصادية   – البيئية

الوطنية لتنظيم جودة 
الهواء، وجودة وكمية  
المياه، وحماية جميع  

الشعوب من األخطار 
]من   والظواهر المتطرفة

نظم اإليكولوجية[ ال
]للحفاظ على خدمات 

النظم اإليكولوجية ذات  
 الصلة أو زيادتها[

 الصلة: أصفر 
  :الجدوى على المستوى الوطني

 * أصفر/أحمر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أصفر: تصنيف وطني
 الجاهزية: أصفر 

غير ، ذو صلة متوسطة: الموجز
 جاهز للتشغيل الكامل

ه  األطراف إلى أنأشار عدد من 
هذا  سيكون من الصعب تشغيل

المؤشر على المستوى الوطني وأن  
 .مفيداالمؤشر البديل قد يكون 

المستويات  11-1-1
المتوسطة السنوية من  

الجسيمات الدقيقة )مثل 
PM2.5 وPM10  في )

المدن )هدف التنمية  
 ( 2-6-11المستدامة 

معدل الوفيات   11-1-2
بسبب تلوث هواء المنزل  

)مؤشر   ةمحيطوالمنطقة ال
- 3هدف التنمية المستدامة 

9-1 ) 

نسبة المسطحات   11-2-1
مياه جودة المائية ذات 

محيطة جيدة )مؤشر هدف 
 ( 2-3-6 التنمية المستدامة

معدل الوفيات   11-2-2
إلى المياه غير  الذي يرجع

اآلمنة والصرف الصحي غير  
الصحية   اآلمن ونقص النظافة

)التعرض للمياه غير المأمونة  
وخدمات الصرف الصحي  

للجميع  الصحية والنظافة  
(WASH)  مؤشر هدف( )

 ( 2-9-3ة التنمية المستدام

 حسابات انبعاث الهواء  1-11ه

نسبة الوحدات اإلدارية المحلية التي لديها   2-11ه
وإجراءات   لمشاركة    راسخةسياسات  وتشغيلية 

ف المحلية  والصرف  المجتمعات  المياه  إدارة  ي 
 ( 1-ب-6 الصحي )مؤشر هدف التنمية المستدامة

خدمات   3-11ه يستخدمون  الذين  السكان  نسبة 
التنمية  هدف  )مؤشر  بأمان  المدارة  الشرب  مياه 

 ( 1-1-6 المستدامة
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مستوى اإلجهاد   11-2-3
المائي )هدف التنمية 

 ( 2-4-6المستدامة 

عدد الوفيات  11-2-1
واألشخاص المفقودين  

والمتضررين بشكل مباشر 
بسبب الكوارث لكل 

من السكان   100 000
)مؤشر هدف التنمية 

 ( 1-5-11 المستدامة

المنافع نطاق زيادة  -  12الهدف 
 والوصول إليها من المساحات

صحة  من أجل  ، الزرقاءو  الخضراء
في المناطق   هورفاه نساناإل

الحضرية والمناطق المكتظة 
 .بالسكان

متوسط حصة   12-0-1
المساحة المبنية من المدن  
والتي ُتتاح فيها المساحات 
الخضراء/الزرقاء الستخدام  

)هدف التنمية  الجميع
 ( 1-7-11المستدامة 

 الصلة: أصفر 
 ي:الجدوى على المستوى الوطن

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 * أخضر/أصفر: تصنيف وطني
 الجاهزية: أصفر 

غير ، ذو صلة متوسطة: لموجزا
 جاهز للتشغيل الكامل

أعرب العديد من األطراف عن أن  
هذا المؤشر قد ال يكون األكثر 

  ا أطراف غير أنصلة بالهدف. 
إلى استخدامه في   أشارت أخرى 

عملية أهداف التنمية المستدامة.  
المؤشر على  بعض األطرافدعم و 

اقترح و . اتالمكونمؤشرات مستوى 

الحسابات  12-2-1
ة  االقتصادية الوطني – البيئية

 للخدمات الترفيهية والثقافية 
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عدد من األطراف مؤشر التنوع 
 البيولوجي للمدن. 

تنفيذ تدابير على   -  13الهدف 
المستوى العالمي وفي جميع البلدان  

لتيسير الحصول على الموارد  
الجينية وضمان التقاسم العادل  
والمنصف للمنافع الناشئة عن  

استخدام الموارد الجينية، وحسب 
االقتضاء، للمعارف التقليدية  

المرتبطة بها، بما في ذلك من  
خالل الشروط المتفق عليها بصورة 

 ة والموافقة المسبقة عن علم.متبادل

المئوية    13-0-1 ]النسبة 
لديها[ ]مؤشر  للبلدان التي 
األطر  ]مؤشرات[[ 
أو   التشريعية  التشغيلية 
اإلدارية أو السياساتية التي  
و[   إلى  الوصول  ]تسهل 

العادل    تكفل التقاسم 
بما    ،[ للمنافع  والمنصف 
في ذلك تلك المستندة إلى  
  الموافقة المسبقة عن علم و 

عليها  المتفق  الشروط 
متبادلة ]مشتركة بصورة   ]

معلومات في   تبادل  غرفة 
المنافع وتقاسم    [ الحصول 

 * ُتستكمل الحقا

 * : أخضرالصلة
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 تصنيف وطني: أصفر
 * الجاهزية: أخضر

غير جاهز  صلة،  ذو: الموجز
 الكاملللتشغيل 

في حين أن هذا المؤشر سوف  
يحتاج إلى تطوير، فإن معظم 

األطراف أيدت وجود مؤشر حول 
هذا الموضوع مع اإلشارة إلى أن 

الصياغة النهائية والمنهجية سوف 
اقترحت و تحتاج إلى تطوير. 

 األطراف عددا من المؤشرات البديلة

عدد التصاريح أو   13-1-1
ما يعادلها للحصول على  

الجينية )بما في ذلك    الموارد
تلك المتعلقة بالمعارف 

 التقليدية( حسب نوع التصريح 

إجمالي عدد عمليات نقل مواد المحاصيل    1-13ه
بشأن   الدولية  للمعاهدة  األطراف  متعدد  النظام  من 
الموارد الجينية النباتية لألغذية والزراعة الواردة في  

 بلد ما

للتصاريح، أو ما يعادلها،  العدد اإلجمالي    2-13ه
 الممنوحة للحصول على الموارد الجينية

االمتثال   3-13ه لشهادات  اإلجمالي  العدد 
تبادل   غرفة  في  والمنشورة  دوليا  بها  المعترف 

 الحصول وتقاسم المنافعمعلومات 

عدد البلدان التي تتطلب الموافقة المسبقة   4-13ه
رية أو  عن علم والتي نشرت تدابير تشريعية أو إدا

المنافع في غرفة   الحصول وتقاسم  سياساتية بشأن 
 تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

عدد البلدان التي تطلب الموافقة المسبقة    5-13ه
إجراءات  عن  معلومات  نشرت  والتي  علم  عن 
الحصول وتقاسم المنافع في غرفة تبادل معلومات 

 الحصول وتقاسم المنافع

ي اعتمدت األطر التشريعية  عدد البلدان الت  6-13ه
لضمان التقاسم العادل  الالزمة  واإلدارية والسياساتية  

للمنافع   المستدامة  والمنصف  التنمية  )مؤشر هدف 
15-6-1 ) 
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النسبة التقديرية للمنافع النقدية وغير   7-13ه
 لتنوع البيولوجياالنقدية الموجهة نحو حفظ 

 المستدام  هواستخدام

قيم  الكامل لدمج ال  -  14الهدف 
التنوع البيولوجي في السياسات  

والعمليات  واللوائح والتخطيط 
واستراتيجيات الحد من  اإلنمائية

اآلثار  ، وتقييماتوالحسابات ،الفقر
 على جميع مستوياتالبيئية 

الحكومة وعبر جميع قطاعات  
االقتصاد، وضمان مواءمة جميع 
األنشطة والتدفقات المالية مع قيم 

 ولوجي.التنوع البي

مدى ]اعتماد[  14-0-1
األهداف الوطنية إلدماج 

قيم التنوع البيولوجي 
]كحجر زاوية للتنفيذ[ في 

  ، واللوائح ،السياسات
والتخطيط وعمليات 

التنمية واستراتيجيات الحد  
من الفقر ]والحسابات[ 

]المنشأة[ على جميع 
المستويات، مع ضمان 

تعميم قيم التنوع البيولوجي 
اعات  في جميع القط

ودمجها في تقييمات  
 اآلثار البيئية 

 * : أخضر/أصفرالصلة
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 *أصفرتصنيف وطني: 
 الجاهزية: أخضر 

ال يتم تشغيله   ،الصلة ذو: الموجز
  بشكل كامل

بعض األطراف عن دعمها  تأعرب
وأشارت إلى ارتباطه بالخطة  
االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وأهداف أيشي  2020-2011للفترة
للتنوع البيولوجي. واقترحت بعض 

 مقبوالاألطراف أن المؤشر سيكون 
مع بعض التعديالت، لكن بعض 
 األطراف لم تؤيد استخدام المؤشر.

لتشريعات القائمة ا  14-3-1
 ات اآلثار البيئيةلتقييم

 

تماشى مع يس )يُستكمل الحقا 
فريق العمل المعني 

باإلفصاحات المالية المتعلقة  
   (بالطبيعة

 

االعتمادات البشرية لصافي اإلنتاج األولي   1-14ه
(HANPP) 

سالسل الرعاية  عدد حاملي شهادات  2-14ه
حسب بلد   الصادرة عن مجلس رعاية الثروة البحرية

 التوزيع

]عدد البلدان   14-0-2
التي لديها[ تنفيذ نظام 

  -المحاسبة البيئية 
هدف التنمية االقتصادية ])

 ب([ 1-9-15 المستدامة

 * : أصفرلصلةا
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 *أصفرتصنيف وطني: 
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 الجاهزية: أخضر 
يتم ، ال متوسطةذو صلة : الموجز

 تشغيله بشكل كامل 
الحظت بعض األطراف أن هذا  

المؤشر يمكن نقله إلى مستوى  
أو تنقيحه ليكون   مؤشرات المكونات

أيدت األطراف األخرى و .  صلةأكثر 
استخدام مؤشر أهداف التنمية 

 ب 1-9-15المستدامة 
تقييم جميع األعمال   -  15الهدف 

والخاصة،  التجارية )العامة  
والكبرى، والمتوسطة والصغيرة( 

واإلبالغ عن تبعياتها وآثارها على 
التنوع البيولوجي، من المحلي إلى 
العالمي، والحد من اآلثار السلبية 

تدريجيا، بمقدار النصف على األقل  
وزيادة اآلثار اإليجابية، مع الحد 

من المخاطر المتعلقة بالتنوع 
رية البيولوجي على األعمال التجا

واالنتقال نحو االستدامة الكاملة  
لممارسات االستخراج واإلنتاج،  

وسالسل المصادر واإلمداد،  
 . واالستخدام والتخلص

 الشركات]عدد   15-0-1
التي تقيم وتبلغ عن[  

ة من[ ]كميات كمي  
التبعيات ]و[ اآلثار  

]والمخاطر والفرص[  
لألعمال التجارية على  
التنوع البيولوجي ]وما 

بذلك من حقوق يتصل 
 اإلنسان[

 الصلة: أخضر 
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أصفرتصنيف وطني: 
 الجاهزية: أحمر 

 اصلة، ليست جاهز  ذة: الموجز
 للتشغيل الكامل.

رأت معظم األطراف أن وجود  
مؤشر على التبعيات والتأثيرات أمر 

مثل هذا المؤشر   غير أن؛ هام
يحتاج إلى مزيد من التحديد  

  عددااقترحت األطراف و والتفصيل. 
من التعديالت على المؤشر و/أو 

 المؤشرات البديلة 

تماشى مع يس )ُيستكمل الحقا 
فريق العمل المعني 

باإلفصاحات المالية المتعلقة  
 ( بالطبيعة

البصمة   15-4-1
 اإليكولوجية 

معدل إعادة   15-4-2
 التدوير

 

وحدة   1-15ه لكل  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
- 4-9 قيمة مضافة )مؤشر هدف التنمية المستدامة

1) 

التغير في كفاءة استخدام المياه بمرور  2-15ه
 ( 1-4-6 الوقت )مؤشر هدف التنمية المستدامة
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ضمان تشجيع الناس   - 16الهدف 
على اتخاذ خيارات مسؤولة 

والحصول على المعلومات والبدائل  
ذات الصلة وتمكينهم من ذلك، مع 

مراعاة األفضليات الثقافية، لتقليل 
النفايات بمقدار النصف على  

الغذائية األقل، وخاصة النفايات 
والمواد األخرى عندما يتعلق األمر 

 باالستهالك المفرط. 

نصيب الفرد   16-0-2
-  البصمة الماديةمن 

)هدف التنمية المستدامة  
8-4-1/12-2-1 ) 

 : أصفر الصلة
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أخضر/أصفر
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أخضر/أصفر تصنيف وطني: 
 الجاهزية: أخضر 

في الغالب    ذو صلة: الموجز
 وجاهز لالستخدام 

في حين أن هذا المؤشر متاح من  
خالل عملية أهداف التنمية 

 بعض األطراف إال أنالمستدامة، 
أنه يمكن اختيار مؤشر   الحظت

اقترح عدد من  و أكثر صلة.  
األطراف البصمة البيئية أو  

 مؤشرات أخرى. 

معدل إعادة   15-4-2)
 التدوير(

 

مؤشر نفايات  16-0-1
)هدف التنمية  األغذية

 ب( 1-3-12المستدامة 

 الصلة: أصفر 
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أصفرتصنيف وطني: 
 الجاهزية: أصفر 

 غيرصلة في الغالب،  ذو: الموجز
 كامل للتشغيلجاهز 

اقترحت بعض األطراف أنه ينبغي 
تجميع مؤشرات إضافية بشأن 
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النفايات أو الجوانب األخرى للهدف 
على وأن هذا يمكن أن يكون مؤشرا 

أيدت أطراف و . مستوى المكونات
أخرى استخدام هذا المؤشر على  

تم و . ةالرئيسي مستوى المؤشرات
اقتراح عدد من المؤشرات البديلة  

 لهذا الهدف. 
تدابير الوضع وتنفيذ  - 17الهدف 

وتعزيز بناء القدرات في جميع 
المحتملة   الضارةلمنع اآلثار البلدان 

للتكنولوجيا الحيوية على التنوع 
إلنسان أو  البيولوجي وصحة ا

، والحد من السيطرة عليهاأو  تهاإدار 
 هذه اآلثار.مخاطر 

]القدرة   مؤشر 17-0-1
 المعمول بهاو[ التدابير 

]لمنع[ إدارة ]أو[ ]والسيطرة 
على[ اآلثار ]الضارة[  
المحتملة لـ ]الكائنات 

الحية المحورة وغيرها من 
المنتجات من االستخدام 

المستدام للتنوع البيولوجي[  
 الكائنات الحية المحورة]

الناتجة عن التكنولوجيا 
الحيوية الحديثة التنوع 

البيولوجي مع األخذ في  
االعتبار ]الحفظ[ 

العتبارات االقتصادية ]ا
والثقافية واالجتماعية و[ 
صحة اإلنسان ]وسالمة  

 الحقا* ُيستكملالبيئة[ 

 : أخضر/أصفر الصلة
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أصفرتصنيف وطني: 
 الجاهزية: أصفر 

غير جاهز  : ذات صلة، الموجز
 للتشغيل الكامل
أن هذا المؤشر   على الرغم من

سوف يحتاج إلى تطوير، فإن  
معظم األطراف أيدت وجود مؤشر 

حول هذا الموضوع مع اإلشارة إلى 
أن الصياغة النهائية والمنهجية  

اقترح و سوف تحتاج إلى تطوير. 
العديد من األطراف إدخال تغييرات 

 على صياغة هذا المؤشر.

عدد البلدان التي   17-1-1
تقييمات مخاطر سليمة  تجري 

  بشأن قرارالعلميا لدعم اتخاذ 
 السالمة األحيائية

التي    17-1-2 البلدان  عدد 
إدارة  تدابير  وتنفذ  تضع 

 المخاطر
المئوية   النسبة  17-1-3

آليات  لديها  التي  للبلدان 
المعلومات    لتيسير تبادل 

اآلثار  بشأن  عليها  والحصول 
للتكنولوجيا  المحتملة  السلبية 
الحيوية على التنوع البيولوجي 

   وصحة اإلنسان
المئوية  النسبة 17-1-4

قائمة  نظمالتي لديها  للبلدان 
لالستعادة والتعويض عن  

القانونية  ع  1-17ه التدابير  لديها  التي  البلدان  دد 
 واإلدارية الالزمة في مجال السالمة األحيائية

تدابير   2-17ه تنفذ  التي  البلدان  الخاصة  عدد  ها 
 السالمة األحيائية ب

التدابير والوسائل    3-17ه البلدان التي لديها  عدد 
التكنولوجيا   منتجات  وتحديد  الكتشاف  الالزمة 

 األحيائية 

تقييمات مخاطر   تجري عدد البلدان التي    4-17ه
اتخاذ   لدعم  علميا  السالمة    بشأن  قرارالسليمة 

 األحيائية 

عدد البلدان التي تضع وتنفذ تدابير إدارة   5-17ه
 المخاطر

بروتوكول   6-17ه في  لألطراف  المئوية  النسبة 
أحكام   تنفذ  التي  األحيائية  للسالمة  قرطاجنة 

 البروتوكول ذات الصلة 

البلدان التي لديها تدابير قانونية وتقنية   عدد  7-17ه
 لالستعادة والتعويض 
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الحفظ   تصيباألضرار التي 
واالستخدام المستدام للتنوع 

 البيولوجي

النسبة المئوية لألطراف في بروتوكول  8-17ه
نفذ األحكام تي تكوااللمبور التكميلي ال -ناغويا 

 ذات الصلة من البروتوكول التكميلي

إعادة توجيه الحوافز  -  18الهدف 
الضارة بالتنوع البيولوجي أو إعادة 

أو إصالحها أو تحديد الغرض منها 
بطريقة عادلة  القضاء عليها، 

 500ومنصفة، مع خفضها بمقدار 
مليار دوالر أمريكي على األقل  

بما في ذلك اإلعانات سنويا، 
  يكون األكثر ضررا، وضمان أن 

، بما في ذلك الحوافز  للحوافز
االقتصادية والتنظيمية العامة 

  إيجابي أو محايدأثر الخاصة،  و 
 لتنوع البيولوجي.على ا 

]النسبة المئوية  18-0-1
للتخفيض في[ ]قيمة[ 

 األخرى   الحوافزو اإلعانات 
الضارة بالتنوع البيولوجي، 

توجيهها،  يتم إعادةالتي ]
إعادة تحديد الغرض  أو 

فق مع أو[ ]بما يت منها
قواعد منظمة التجارة  

  إلغاؤها العالمية[ ]أو[ 
]كنسبة من إجمالي 

 اإلعانات[
 

 الصلة: أخضر 
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أصفرتصنيف وطني: 
 الجاهزية: أصفر 

غير جاهز  صلة،  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

أشار العديد من األطراف إلى  
الحاجة إلى مؤشر لكل من  

اإلعانات والحوافز اإليجابية. 
اقترحت العديد من األطراف  و 

 وأشارت  1-1-18استخدام المؤشر 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان  

الصياغة الصحيحة    إلىاالقتصادي 
ذلك.  وتم التعبير عنلهذا المؤشر 

المؤشرات تم اقتراح عدد من  و 
 األخرى.

]الحوافز اإليجابية[  18-1-1
]الحوافز االقتصادية القائمة  

لتعزيز حفظ التنوع البيولوجي  
 واستخدامه المستدام[ 

 

التي    1-18ه البلدان  ضرائب متعلقة   تفرضعدد 
 بالتنوع البيولوجي 

التي    2-18ه البلدان  أتعابا  عدد   اورسومتفرض 
 متعلقة بالتنوع البيولوجي

عدد البلدان التي لديها مخططات تراخيص    3-18ه
 ذات صلة بالتنوع البيولوجي  قابلة للتداول

يُ   4-18ه التي  حتمل أن  االتجاهات في العناصر 
بالبيئة   ضارة  اتكون  للزراعة  من  الحكومي  لدعم 

 )تقدير دعم المنتج( 

دعم   5-18ه تدابير  وقيمة  عدد  في  االتجاهات 
 الوقود األحفوري الحكومية

ر دعم الوقود األحفوري لكل وحدة مقدا 6-18ه
من الناتج المحلي اإلجمالي )اإلنتاج واالستهالك(  

 ( 1-ج-12  )مؤشر هدف التنمية المستدامة
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زيادة الموارد المالية   -  19الهدف 
مليار  200إلى  من جميع المصادر

دوالر أمريكي على األقل سنويا، بما  
جديدة  المالية الموارد في ذلك ال

والفعالة، مع زيادة   ضافيةاإلو 
التدفقات المالية الدولية إلى البلدان  

مليارات دوالرات  10النامية بمقدار 
أمريكية على األقل سنويا،  

واالستفادة من التمويل الخاص،  
وزيادة حشد الموارد المحلية، مع  
مراعاة التخطيط المالي الوطني 
للتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء  

جيا والتعاون القدرات ونقل التكنولو 
الالزمة  حتياجات االلتلبية  العلمي،

لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع 
بما  2020البيولوجي لما بعد عام 

يتناسب مع طموح غايات وأهداف 
 .اإلطار

المساعدة   19-0-1
اإلنمائية الرسمية للتنوع 

)هدف التنمية   البيولوجي
 ( 1-أ -15 المستدامة

 

 الصلة: أخضر 

:  المستوى الوطنيالجدوى على 
 أخضر 

مع  الجدوى على المستوى العالمي
 أخضر تصنيف وطني: 
 الجاهزية: أخضر 

 وجاهز لالستخدام  ذو صلة: الموجز
أيدت معظم األطراف هذا المؤشر. 

  أشار عدد من األطراف  غير أن
إلى الحاجة إلى حصر النفقات 

العامة والخاصة المحلية والدولية، 
وفقا  إما كمؤشر واحد مفصل 

المحلي/الدولي   للمستوى 
أو كأربعة مؤشرات.  والعام/الخاص

 تم اقتراح بعض المؤشرات البديلة. و 

مقدار التمويل المقدم من خالل مرفق البيئة   1-19ه 
العالمية والمخصص للمجال البؤري للتنوع البيولوجي 

 ( 10/3)المقرر 

بالتنوع    2-19ه المتعلق  التمويل  وتكوين  مبلغ 
المبلغ عنه لنظام اإلبالغ عن الدائنين في  البيولوجي  

 االقتصادي  في الميدان  منظمة التعاون والتنمية

والتقنية   3-19ه المالية  للمساعدة  الدوالرية  القيمة 
)بما في ذلك من خالل التعاون بين الشمال والجنوب  
والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي( الملتزم  

 بها للبلدان النامية

المتاحة    4-19ه الموارد  لجميع  الدوالرية  القيمة 
لتعزيز القدرة اإلحصائية في البلدان النامية )مؤشر 

 ( 1-19-17هدف التنمية المستدامة 

بالتنوع    5-19ه المتعلق  الخيري  التمويل  مقدار 
 البيولوجي

البحث من  نسبة  ال  6-19ه ميزانية  إجمالي 
 المخصصة للبحث في مجال التكنولوجيا البحرية

إجمالي مبلغ التمويل المعتمد للبلدان   7-19ه
 وتعميم النامية لتعزيز تطوير ونقل ونشر 

التكنولوجيات السليمة بيئيا )مؤشر هدف التنمية 
 ( 1-7-17المستدامة 

]التمويل[  19-0-2
]اإلنفاق[ و]التمويل[ 

الخاص ]اإلنفاق[ على  
الحفظ واالستخدام  

المستدام للتنوع البيولوجي  
اإليكولوجية والنظم 

]وكذلك التنمية والوصول  
ونقل  ،إلى االبتكار

 الصلة: أخضر 
:  الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أصفر/أحمرتصنيف وطني: 
 الجاهزية: أصفر 

غير جاهز  ، ةصل ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

الحظت األطراف أن هذا   في حين
المؤشر أقل جدوى، خاصة بالنسبة  
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والبحث في   ،التكنولوجيا
 مجال االبتكار[ 

إال معظم   للتمويل الخاص،
 اللتقاطأعربت عن دعمها األطراف 

 عناصر التمويل هذه. 

  توجيهضمان  -  20الهدف 
، بما في ذلك المعارف ذات الصلة 

وابتكارات  المعارف التقليدية
وممارسات المجتمعات األصلية 
والمحلية بموجب موافقتها الحرة 

المسبقة عن علم لصنع القرار من 
أجل اإلدارة الفعالة للتنوع 

البيولوجي، مع التمكين من الرصد،  
ومن خالل تعزيز التوعية والتثقيف 

 .والبحوث

مؤشر خاص   20-0-1
بمعلومات التنوع  

البيولوجي ورصده، بما في  
  ك المعارف التقليديةذل

]مع الموافقة المسبقة عن  
  علم[ ]والمعرفة العلمية[

ُيستكمل   ألغراض اإلدارة
 *الحقا

 الصلة: أخضر 
  :الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أصفرتصنيف وطني: 
 الجاهزية: أخضر 

ا ، ليست جاهز صلة ذو: الموجز
 للتجهيز الكامل

يلزم تطوير هذا   الرغم من أنهعلى 
 معظم األطراف إال أن المؤشر، 

وجود مثل هذا المؤشر بشأن   أيدت
المعلومات والرصد، بما في ذلك  

تم اقتراح بعض و المعارف التقليدية. 
 المؤشرات اإلضافية.

تعميم    20-2-1  )1(مدى 
العالمية   المواطنة  تعليم 

التنمية )2(و أجل  من   التعليم 
ذلك   في  بما  المستدامة، 
وحقوق   الجنسين  بين  المساواة 
جميع  على  وذلك  اإلنسان، 
السياسات  )أ(  في  الصعد 
الصعيد   على  التعليمية 

)ب( المناهج   الوطني؛ 
تدريب  )ج(  الدراسية؛ 
الطالب  تقييم  )د(    المعلمين؛ 

المستدامة   التنمية  - 4)هدف 
7-1 ) 

في    1-20ه واألنواع  السجالت  عدد  قاعدة  نمو 
 بيانات مؤشر الكوكب الحي

سجالت    2-20ه التي    تواجدنمو  البحرية  األنواع 
يمكن الوصول إليها من خالل نظام المعلومات عن  

 التنوع البيولوجي للمحيطات*

من    هاتم تقييمالتي  نسبة األنواع المعروفة    3-20ه
 الطبيعة  لحمايةخالل القائمة الحمراء لالتحاد الدولي  

القائمة الحمراء  المدرجة في  ييمات  عدد التق  4-20ه
المهددة الدولي  باالنقراض    لألنواع    لحماية لالتحاد 

 الطبيعة

األحيائية   استقصاء  5-20ه األمية  محو 
(WAZA  -    محو األمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 حدائق الحيوان واألحواض المائية العالمية( لزوار

ضمان المشاركة   -  21الهدف 
 اتلقرار في صنع ا  المنصفة والفعالة

من بالتنوع البيولوجي  ةالمتعلق
جانب الشعوب األصلية 

والمجتمعات المحلية، واحترام  
  على األراضي، واألقاليم هاحقوق

]مؤشر  ]آليات  21-0-1
المشاركة  على ]درجة[[ 

لشعوب  لالكاملة والعادلة[ 
األصلية والمجتمعات  

  كافة المحلية ]احترام 
  ا، وال سيما حقوقهاحقوقه

 الصلة: أخضر 
  :الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أصفرتصنيف وطني: 
 الجاهزية: أصفر 

النسبة المئوية للسكان الذين يعتقدون أن    1-21ه 
اتخاذ القرار شامل ومستجيب، حسب الجنس والعمر  
التنمية  هدف  )مؤشر  السكانية  والفئة  واإلعاقة 

 ( 2-7-16 المستدامة

المؤسسات    2-21ه في  للمناصب  المئوية  النسبة 
)أ(  ذلك  في  بما  والمحلية،  الهيئات  الوطنية 
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النساء والفتيات  ، وكذلكالمواردو 
 والشباب.

 
 

في األرض والمياه 
والموارد[، والنساء والفتيات  

[ التنوع[ كامل تنوعها]في 
ن ي]والمدافعوكذلك الشباب 

عن حقوق اإلنسان[  
صنع  عملية يشاركون في 

بالتنوع   ةالمتعلق اتالقرار 
 البيولوجي

غير جاهز  صلة،  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

أن هذا   إلى األطراف أشارت
المؤشر سيحتاج إلى تعريف  

من التغييرات على  عددا واقترحت 
تم اقتراح بعض و صياغة المؤشر. 
 المؤشرات البديلة. 

)ب( )ج(  التشريعية؛  العامة،   الهيئات الخدمة 
القضائية، مقارنة بالتوزيعات الوطنية، حسب الجنس 

 والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات السكانية

تشغلها    3-21ه التي  المقاعد  في  نسبة  النساء 
الوطنية )أ( المحلية   ،البرلمانات  الحكومات  )ب( 

 ( 1-5-5)مؤشر هدف التنمية المستدامة  

لتتبع    4-21ه نظم  لديها  التي  البلدان  عدد 
المخصصات العامة وتحقيقها للمساواة بين الجنسين 

المستدام التنمية  المرأة )مؤشر هدف  - 5ة  وتمكين 
 (1-ج

راعيين الذين  إجمالي السكان الز   أ( نسبة)  5-21ه
لديهم حقوق ملكية أو حقوق مضمونة على األراضي  

و  الجنس؛  حسب  مالكي    منالمرأة    نسبةالزراعية، 
حسب  عليها الزراعية أو أصحاب الحقوق  األراضي

 نوع الحيازة 

عدد البلدان التي يضمن فيها اإلطار   6-21ه
القانوني )بما في ذلك القانون العرفي( للمرأة 

ملكية األراضي و/أو السيطرة المساواة في حقوق 
 عليها

]تغيير استخدام   21-0-2 
األراضي و[ حيازة 

األراضي ]في األراضي  
التقليدية[ للشعوب 

األصلية والمجتمعات  
المحلية ]حسب الجنس  

 [ ونوع الحيازة

 الصلة: أخضر 
  :الجدوى على المستوى الوطني

 أصفر 
مع  الجدوى على المستوى العالمي

 أصفرتصنيف وطني: 
 الجاهزية: أصفر 

غير جاهز  صلة،  ذو: الموجز
 للتشغيل الكامل

اقترح العديد من األطراف استخدام 
مؤشرات استخدام األراضي وحيازة 

واألهداف   21األراضي للهدف 
إلى   وأشارتاألخرى عبر اإلطار. 

أن المؤشر سيتطلب مزيدا من 
 . ليتم تشغيله بشكل كاملالعمل 
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 2التذييل 

قائمة المؤشرات المقترحة لإلدماج المحتمل كمؤشرات رئيسية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
2020 

 

  الغايات لمسودةمؤشرات بديلة أو إضافية مقترحة  -1الجدول 

 مسودة -1
 الغاية

رسمية  الوثيقة غير الالصالت ب -3 مؤشر مقترح من مجموعة االتصال  -2
 وإطار أهداف التنمية المستدامة  سابقةال

)مؤشر هدف التنمية   11-التكميلي أ  المؤشر  بالمياه بمرور الوقت المتعلقة اإليكولوجيةالنظم  مدىفي  التغير  الغاية ألف 
 ( 1-6-6 المستدامة

شمولية الحفاظ على األنواع ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية 
 وكذلك الثقافية

  51-أالتكميلي  المؤشر

على حالة   المؤشرات   المحافظة  عن  )مفصولة  المهاجرة  األنواع 
 ( CMSالحالية( كمؤشر بديل للتوصيل )مؤشر 

 1-2-ألف مؤشر المكون 

 1-3-ألف مؤشر المكون  النظم اإليكولوجيةسالمة  مؤشر

 32-أن المكو  مؤشر اإليكولوجية المناطقمؤشر سالمة 

المتميزة والمهددة باالنقراض   التطورية   عالميا تغيير حالة األنواع 
 ( EDGE)مؤشر

  40-أي التكميل المؤشر

أ  المؤشر األراضي مساحة الغابات كنسبة من إجمالي مساحة  التنمية   1-التكميلي  مؤشر هدف 
 ( 1-1-15 المستدامة

 13-أ مؤشر التكميليال دة المستعاحي في مناطق الشعاب المرجانية المرجاني الغطاء ال

   2-4-ألفمؤشر المكون   مؤشر الكوكب الحي

 مؤشر الموائل البحرية 
 

 1-8-ألفمؤشر المكون  داخل األنواع األنواع المصانةنسبة 

 8-التكميلي أ المؤشر  اإليكولوجيةالحمراء للنظم  القائمة

  النظمالمحاسبة البيئية واالقتصادية لألمم المتحدة بشأن حالة    نظام
 اإليكولوجية 

 وراثيا المحفوظة داخل األنواع المتميزة المجموعاتنسبة 
 

  ، والسافانا  ،الطبيعية المختارة )مثل الغابات  اإليكولوجيةمدى النظم  
العشبية الرطبة  ،واألراضي  الم  ،واألراضي   ،نغروفاوأشجار 

المالحة المرجانية  ،والمستنقعات  البحرية    ،والشعاب  واألعشاب 
 ( والطحالب الكبيرة والموائل المدية

النظم   الغابات  اإليكولوجيةمدى  )مثل  المختارة  الطبيعية    ،شبه 
العشبية  ،والسافانا الرطبة  ،واألراضي  وأشجار   ،واألراضي 
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ألعشاب وا  ،والشعاب المرجانية  ،والمستنقعات المالحة  ،المانغروف
 ( والطحالب الكبيرة والموائل المدية ،البحرية

  ،والسافانا ،المعدلة المختارة )مثل الغابات اإليكولوجيةمدى النظم 
الرطبة  ،والمراعي الم  ،واألراضي  والمستنقعات    ،نغروفاوأشجار 
والطحالب الكبيرة   ،واألعشاب البحرية  ،والشعاب المرجانية  ،المالحة

 المدية( موائل الو 
 مستدام على نحوالمدارة اإليكولوجية مدى النظم 

النظم  المحاسبة البيئية واالقتصادية لألمم المتحدة بشأن حالة    نظام
 اإليكولوجية 

 والترابط  النظم اإليكولوجيةمؤشر سالمة 
 وراثيا المحفوظة داخل األنواع المتميزة المجموعاتنسبة 

 بالمياه بمرور الوقت اإليكولوجية المتعلقةفي مدى النظم  التغير  الغاية باء
 

التنمية   التكميلي  المؤشر هدف  )مؤشر 
 ( 1-6-6 المستدامة

 1-4-15مؤشر المكون  البصمة اإليكولوجية

التكميلي    الجيني لألنواعالمتوقع للتنوع   الفقدان ا)  1-بالمؤشر  لتنوع مؤشر 
لألنواع الدولي  لمنبر  ل  الجيني  الحكومي 

للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي 
 وخدمات النظم اإليكولوجية(

على المستويين الوطني والمحلي بشأن االستخدام المألوف    التنفيذ
 والمستدام 

 

عدد البلدان التي لديها دستور أو تشريعات وطنية تعترف بالحق  
 في بيئة صحية 

 

  الستخدام التنوع البيولوجي المستدام النسبة المئوية 

بيئة صحية )على سبيل  في  الحق  تنفيذ  عمليات وأدوات لرصد 
في  تلك  المثال،   الوطنية المدرجة  العمل  وخطط  االستراتيجيات 

 (والمبلغ عنها في التقارير الوطنية للتنوع البيولوجي

 

الزراعية الخاضعة  نسبة المنطقة    1-0-10 اإلنتاج الزراعي المستدام 
 للزراعة المنتجة والمستدامة

 (1-4-2هدف التنمية المستدامة )

مساحة   )نسبة  للغابات  المستدامة  اإلدارة  نحو  المحرز  التقدم 
 الغابات الخاضعة لخطة إدارة غابات طويلة األمد(

هدف  )مؤشر   2-0-10المؤشر الرئيسي 
 ( 1-2-15التنمية المستدامة 

على    مقدار  الغاية جيم الحصول  اتفاقات  بموجب  المتلقاة  النقدية  المنافع 
المستدام  واالستعمال  للحفظ  والمخصصة  المنافع  وتقاسم  الموارد 

 للتنوع البيولوجي
وتقاسم  الوصول  أدوات  بموجب  المتلقاة  المالية  المنافع  مقدار 

 المنافع المتخصصة 
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الموارد    مقدار استخدام  من  البلدان  تتلقاها  التي  النقدية  المنافع 
الجينية ومشتقاتها، نتيجة التفاق الحصول وتقاسم المنافع، بما في  

 ذلك المعارف واالبتكارات التقليدية المرتبطة بها

 

الموارد   استخدام  من  البلدان  تتلقاها  التي  النقدية  المنافع  مقدار 
إلالجينية ومشتقاتها، والموج المجتمعات  و   ى الشعوب األصلية هة 

  المحلية من أجل إدارتها للتنوع البيولوجي

 

الحصول   مقدار اتفاقيات  بموجب  المتولدة  النقدية  غير  المنافع 
 وتقاسم المنافع

 

المنافع غير النقدية المتولدة بموجب اتفاقيات متخصصة   مقدار
 أخرى 

 

التنمية  أهداف  تنفيذ  عن  الناتجة  النقدية  غير  الفوائد  مقدار 
 المستدامة

 

  العدل واإلنصاف في تخصيص المنافع

يتعلق  فيما  األصلية  المعارف  أصحاب  مشاركة  بشأن  مؤشر 
 المنافعباستخدام الحصول على الموارد وتقاسم 

 

مؤشرات األطر التشغيلية التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية التي 
التي   تلك  ذلك  في  بما  للمنافع،  والمنصف  العادل  التقاسم  تكفل 
تستند إلى الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة 

  متبادلة

 1-0-13المؤشر الرئيسي 

النقدية   غير  وتقاسم المنافع  الحصول  اتفاقيات  بموجب  المتولدة 
 المنافع

 

عدد طلبات الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بشكل 
 متبادل 

 

  APVنهج  بواسطةعدد المجتمعات المستشارة والمستفيدة 

وتقاسم   عدد الحصول  اتفاقيات  من  المشتركة  البحثية  األوراق 
 المنافع التي تساهم في الحفظ واالستخدام المستدام 

 

اتفاقيات   عدد بموجب  تقاسمها  يتم  التي  النقدية  غير  المنافع 
الحصول وتقاسم المنافع نتيجة الستخدام الموارد الجينية ومشتقاتها 
وما يرتبط بها من معارف وممارسات وابتكارات تقليدية تهدف إلى 
اإلنسان   ورفاهية  البيولوجي  للتنوع  المستدام  واالستخدام  الحفظ 

 والعلمية والبشرية لألطراف وتعزيز القدرات التقنية

 

  التقني المتعلق بمؤشر الوصول وتقاسم المنافع  النقل

  طار اإلمواءمة جميع التدفقات المالية العامة والخاصة مع أهداف    الغاية دال 
 وغاياتهلتنوع البيولوجي ل العالمي

 

  االستخدام الفعال للموارد المالية للتنوع البيولوجي
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البيولوجي    التمويل للتنوع  العالمي  اإلطار  لتنفيذ    والجاهز المتاح 
 لالستخدام 

 

لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي من جميع  التمويل
 المصادر 

 

  مؤشر على السعة 

  اإلعانات مؤشر 

  مؤشر متعلق بحقوق الملكية 

  تمويل التنوع البيولوجي وطنية ل عدد البلدان التي لديها خطط

االستخدام  بشأن  العالمية  العمل  لخطة  والمحلي  الوطني  التنفيذ 
 المألوف المستدام 

 

عدد األطراف التي لديها عمليات وأدوات لقياس الحق في بيئة  
  صحية

 

 
 

 21-1 األهداف لمسودةمؤشرات رئيسية بديلة أو إضافية مقترحة  -2الجدول 

 مسودة -1
 الهدف

رسمية  الوثيقة غير الالصالت ب -3 مؤشر مقترح من مجموعة االتصال  -2
 وإطار أهداف التنمية المستدامة  سابقةال

بصورة   المساحة التي يغطيها تغير استخدام البر والبحر الذي يؤثر  1
 على التنوع البيولوجي سلبية

  

نطاق النظم اإليكولوجية الطبيعية والُمعدلة المختارة )أي الغابات، 
وأشجار   ،والسافانا الرطبة،  واألراضي  العشبية،  واألراضي 

المانغروف، والمستنقعات المالحة، والشعاب المرجانية، واألعشاب 
ية  ( وموائل جبال األلب البحرية، والطحالب الكبيرة، والموائل المد 

 1-0-ألف  المؤشر الرئيسي
  

   والبحر  البرفقدان الموائل بسبب تغير استخدام 

وحيازة ال األراضي  استخدام  تغير  في  واالتجاهات  القائم  وضع 
في   األصلية  التقليدية  المناطقاألراضي  مجتمعات وال  للشعوب 

 المحلية 

  

 6-2ه المؤشر التكميلي ةالعالمي اإليكولوجية  النظممؤشر استعادة   2

المحولة    النسبة أو  المتدهورة  اإليكولوجية  النظم  لمساحة  المئوية 
 الغنية بالكربون والتي تخضع لالستعادة اإليكولوجية

  

3 

  
تغطية المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة  

 على المناطق

  

القائمة  تغ األخرى  الفعالة  الحفظ  وتدابير  المحمية  المناطق  طية 
 ما في ذلك مدى حظر األنشطة الضارة ب المناطقعلى 

  



CBD/SBSTTA/REC/24/2 
Page 43 

 

 

القائمة    تغطية األخرى  الفعالة  الحفظ  وتدابير  المحمية  المناطق 
 لنهج حقوق اإلنسان وفقا على المناطق

القائمة    تغطية األخرى  الفعالة  الحفظ  وتدابير  المحمية  المناطق 
 (واألراضي التقليدية )حسب نوع الحوكمة على المناطق

 تنوع أنواع الحوكمة وفعاليتها في حفظ التنوع البيولوجي
البلدان التي تنفذ تشريعات وطنية أو سياسات أو تدابير أخرى   عدد

 رة المتعلقة بالحفظ تتعلق بالموافقة الحرة والمسبقة والمستني

  

 

والمياه التي    الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية مدى أراضي
 من أشكال االعتراف بالحيازة  بشكل تحظى

الرئيسي   درجة  مؤشر    1-0-21المؤشر 
والمجتمعات  األصلية  الشعوب  مشاركة 
المحلية والنساء والفتيات وكذلك الشباب في  

 بالتنوع البيولوجيصنع القرارات المتعلقة 

ل   مرتبطمؤشر   العالمي  الخضراء  بالمعيار  الدولي  لقائمة  لالتحاد 
 والمصانة لمناطق المحمية الخاصة با لحماية الطبيعة

 

التكميلي   الخضراء    5-3هالمؤشر  القائمة 
الطبيعة لحماية  الدولي  الخاصة    لالتحاد 

 والمصانة لمناطق المحمية با

 المناطق المحمية  حوكمةمؤشر 
 

التكميلي   المناطق   11-3هالمؤشر  عدد 
مستوى  على  تقييما  أكملت  التي  المحمية 

 (SAGEواإلنصاف ) دارةالموقع لإل

يتلقون   الذين  على حقوق اإلنسان فيما    التدريبعدد األشخاص 
 والمصانةيتعلق بالمناطق المحمية 

  

 ةالبيولوجي الرئيسيتغطية المناطق المحمية لمناطق التنوع 
 

المكونات   التنمية )  1-2-3مؤشر  هدفا 
 (2- 1-15، و1-5-14المستدامة: 

   1-3-3مؤشر المكون  ية )حماية الكوكب( فعالية إدارة المناطق المحم

 4-1-3مؤشر المكون  (Protconn) ة المحمي المناطق المتصلة مؤشر

 مؤشر حماية األنواع   1-4-3مؤشر المكون   مؤشر حماية األنواع 

التكميلي بحقوقهم  األشخاص الذين يزيد وعيهمعدد  مؤشر   27-بالغاية    المؤشر 
تطوير إطار وضع المعايير لحماية وتعزيز  

 الثقافة والحقوق الثقافية والتنوع الثقافي

   1-1-4مؤشر المكون  مؤشر الحالة الخضراء لألنواع  4

 بين اإلنسان والحياة البرية النزاعمؤشر 
 

نسبة مجموعات  1-0-4الرئيسي  المؤشر
األنواع المتأثرة بالنزاع بين اإلنسان والحياة 

 البرية

النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة المؤمنة   الجينيةعدد الموارد 
 في مرافق الحفظ متوسطة أو طويلة األجل 

 

ينية  عدد الموارد الج  4-9ه  المؤشر التكميلي
  المؤمنة النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة  

في مرافق الحفظ متوسطة أو طويلة األجل  
 ( 1-5-2  )مؤشر هدف التنمية المستدامة
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نسبة المجموعات في األنواع ذات حجم عشيرة فعال جينيا يزيد  
 500على 
وراثيا المحفوظة داخل   المتميزة المجموعات في األنواعنسبة 
 .األنواع

   4-0-ألف المؤشر الرئيسي

بين  بالنزاع سلبانسبة مجموعات األنواع المعروف أنها تتأثر 
 والمتعافيةاإلنسان والحياة البرية  

  

مكثفة لتجنب االنقراض  تعافياألنواع التي تتطلب إجراءات  نسبة
 لتعافي ل  نشطة والتي تخضع إلدارة

  

 القائمة الحمراء مؤشر
 

الرئيسي هدف    3-0-ألف المؤشر  )مؤشر 
 ( 1-5-15 التنمية المستدامة

5 

  
   اعتماد تدابير للحد من االستخدام غير المشروع 

االستغالل التجاري والتجارة المحلية    الذي يفرضه تهديدلامدى 
 والدولية على صحة اإلنسان أو الحيوان 

  

)األنواع  هاأو استخدام االتجار باألحياء البريةاستدامة  مدى
البرية والبحرية( بشكل قانوني أو غير قانوني أو غير مسموح به 

 اإليكولوجيةمن الناحية 

  

المكو  مؤشر الكوكب الحي الكوكب   2-4-ألفن  مؤشر  مؤشر 
 الحي 

نسبة السالالت المحلية المصنفة على أنها معرضة لخطر  
 االنقراض 

)مؤشر هدف التنمية   53-أالمؤشر التكميلي  
 ( 2-5-2 المستدامة

أو االتجار بها بشكل غير  قنصهاالحيوانات البرية التي تم   نسبة
 مشروع

المكون    ي هدف  ا)مؤشر   1-2-5  مؤشر 
 ( 1-ج-15و 1-7-15 التنمية المستدامة

نسبة األحياء البرية )األنواع البرية والبحرية( التي يتم استغاللها 
بأي طريقة غير قانونية، بما في ذلك التجارة المحلية والدولية  

 غير المشروعة 

المكون م   ي هدف  ا)مؤشر   1-2-5  ؤشر 
 ( 1-ج-15و 1-7-15 التنمية المستدامة

مؤشر القائمة   3-0-ألف لمؤشر الرئيسي ا القائمة الحمراء لتأثيرات االستخداممؤشر 
 الحمراء

  ( 1-5-15  )مؤشر هدف التنمية المستدامة

مؤشر القائمة   3-0-ألف المؤشر الرئيسي  مؤشر القائمة الحمراء لتأثيرات مصايد األسماك
 الحمراء

 ( 1-5-15  )مؤشر هدف التنمية المستدامة

القائمة الحمراء لحالة واتجاهات الحفظ لألنواع التي يتم أو يمكن 
، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر،  تجاريااستغاللها 

تلك التي يحتمل أن تكون في التجارة الدولية، وإدراج األنواع في  

مؤشر القائمة   3-0-ألف المؤشر الرئيسي 
واألنواع   دولياالحمراء )لألنواع المتداولة  
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اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية  مالحق
المحافظة   بمعاهدة الترابط الخاصمؤشر و  راضالمهددة باالنق 

 كمؤشرات رئيسية  على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية

 )مؤشر هدف التنمية المستدامةالمهاجرة( 
15-5-1 ) 

   األنواع استدامة استخدام جميع 

تشريعات ولوائح لحظر التجارة واألسواق في مجموعات   اعتماد
لطبيعة خطر  نظراتصنيفية معينة، مثل الطيور والثدييات )

، والتي ال يمكن قياسها على  المسببة لألمراضانتشار العوامل 
 ( أساس كل نوع على حدة

  

بشكل قانوني نسبة الحياة البرية التي يتم حصادها واالتجار بها 
 ومستدام

   1-0-5الرئيسي  المؤشر

  6-ب المؤشر التكميلي األمراض الحيوانية المنشأ في الحياة البرية

   وضع وتنفيذ التدابير للتصدي لألنواع الغريبة الغازية مدى  6

البلدان التي تتبنى تشريعات وطنية ذات صلة وتوفر   نسبة
 الموارد الكافية لمنع أو السيطرة على األنواع الغريبة الغازية

  هدف)مؤشر  2-5هالتكميلي  المؤشر
 ( 1-8-15مة التنمية المستدا

أحداث إدخال    عدد  1-1-6 مؤشر المكون  معدل إدخال وانتشار وتأثير األنواع الغريبة الغازية 
 األنواع الغريبة الغازية

  هدفمؤشر  3-3-6 مؤشر المكون  مؤشر القائمة الحمراء )تأثيرات األنواع الغريبة الغازية(
 1-5-15مة التنمية المستدا

   األنواع الغريبة الغازية االتجاهات في إدارة مسار 

على األنواع  االتجاهات في تأثيرات األنواع الغريبة الغازية
 المحلية والمناطق المحمية

مؤشر القائمة الحمراء )تأثيرات  6-3-3
 الغازية( األنواع الغريبة

 

أحداث إدخال    عدد  1-1-6 مؤشر المكون  االتجاهات في عدد أحداث إدخال األنواع الغريبة الغازية 
 األنواع الغريبة الغازية

   المياهكمية ومخاطر اللدائن الدقيقة في   7

األحمال الحرجة/السمية للتغذية وترسب النيتروجين في الغالف  
 الجوي 

  

   المياه األرضية والساحلية والبحرية بالمغذيات  تلوث

   الضوضائي   الضوئي آثار التلوث

 ةاإليكولوجي النظمتأثير التلوث على التنوع البيولوجي ووظائف 
 اإليكولوجيةعلى النحو المحدد في فهرس القائمة الحمراء للنظم 

لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والقائمة الحمراء لألنواع المهددة 
 باالنقراض
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والكمية/الحجم/التركيز لمبيدات اآلفات شديدة الخطورة  ،االسم
 منطقة بحرية(/أرضحسب النوع )لكل 

 

من مبيدات اآلفات شديدة  عدد البلدان التي تخلصت تدريجيا
 الخطورة

  

المئوية لألطراف التي تضع وتنفذ إدارة المخاطر وتدابير  النسبة
انتقال المواد الكيميائية خارج الموقع، والتي   تقللالتخفيف التي 

 البرية تضر بالبيئة، إلى المسطحات المائية والموائل 

  

األرض عند مستويات حمل النيتروجين الحرجة أو أقل   نسبة
 منها 

  

)مؤشر  مؤشر القائمة الحمراء  3-0-ألف القائمة الحمراء مؤشر
 (1- 5-15مة التنمية المستدا هدف

 8-أالمؤشر التكميلي  اإليكولوجية القائمة الحمراء لمؤشر النظم

   السمية أو الحمولة السامة لمبيدات اآلفات

مؤشر استخدام ومخاطر مبيدات اآلفات )حسب فئة المخاطر  
 التنوع البيولوجي(على 

  

 11- 2ه و 30-أالمؤشر التكميلي  المناخي على الصمود البيولوجي النظم اإليكولوجية  قدرةمؤشر   8

   مخزون الكربون في الموائل الطبيعية حسب نوع الموائل

   السليمة في تخزين الكربون  اإليكولوجيةمساهمة النظم 

   التنوع البيولوجيمؤشر تأثير تغير المناخ على 

   مؤشر قياس التقليل من تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي

تغيير استخدام األراضي وحيازة األراضي في األراضي التقليدية  
للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية حسب الجنس ونوع 

 الحيازة

  

التنوع البيولوجي عدد البلدان التي تنفذ سياسات الحماية بشأن 
 والتمويل

  

عدد البلدان التي دمجت التنوع البيولوجي في المساهمات 
 المحددة وطنيا

  

البلدان التي لديها مساهمات محددة وطنيا واستراتيجيات   عدد
طويلة األجل وخطط تكيف وطنية واتصاالت تكيف تعكس 

التنوع البيولوجي )بناء على معلومات من اتفاقية األمم المتحدة 
 خ( اإلطارية بشأن تغير المنا

وهدف   )مؤشر 1-1-8مؤشر المكون 
 ( 1-2-13التنمية المستدامة 
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في   مبادرات التكيف القائم على النظام اإليكولوجيعدد 
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

  

   عدد األنواع المتوطنة واألولوية المعرضة لتغير المناخ 

عدد المبادرات والشراكات مع الشعوب األصلية والمجتمعات 
وطنيا واستراتيجيات المحلية التي تساهم في المساهمات المحددة 

 الحد من مخاطر الكوارث 

  

   االيجابية للمناخ  ةالزراعي النظمنسبة 

   استعادة الموائل الغنية بالكربون 

   عزل الكربون عن طريق مبادرات الكربون األزرق 

الحالة واالتجاهات في تغيير استخدام األراضي وحيازة األراضي 
 مجتمعات المحلية؛وال للشعوب األصلية في األراضي التقليدية

  

في مدى وحالة النظم البيئية الغنية بالكربون أو  االتجاهات
 المناطق التي توفر عزل الكربون 

  

تدابير التقدم في تنفيذ المهام الواردة في خطة العمل بشأن    9
 االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي

  

  القانونيعدد الصكوك الوطنية المنشأة للتصدي للصيد غير 
 ومكافحته دون إبالغ ودون تنظيمو 
 

تنفيذ   5-5هالتكميلي    المؤشر درجة 
مكافحة   إلى  تهدف  التي  الدولية  الصكوك 

غير   ودون    القانونيالصيد  إبالغ  ودون 
- 14ة تنظيم )مؤشر هدف التنمية المستدام

6-1 ) 

عدد األشخاص الذين يستخدمون الموارد البرية للطاقة أو الغذاء  
 أو الثقافة 

  

   عدد األنواع والموائل الخاضعة لإلدارة المستدامة

)مؤشر هدف    2-0-5المؤشر الرئيسي   بيولوجيا المستدامة نسبة األرصدة السمكية ضمن المستويات
 ( 1-4-14ة التنمية المستدام

)مؤشر هدف   3-0-ألف  المؤشر الرئيسي القائمة الحمراء مؤشر
  ( 1-5-15ة التنمية المستدام

ممارسة المهن  ب إحصاءات العمل الخاصة حالة واتجاهات
 التقليدية

نسبة السكان في   2-1-9 مؤشر المكون 
 العمالة التقليدية  

تحت مستويات   التي يتم حصادهااالتجاهات في األنواع 
 مستدامة بيولوجيا 

 

نسبة الحياة  1-0-5الرئيسي  المؤشر
البرية التي يتم حصادها واالتجار بها 

 بشكل قانوني ومستدام

   االتجاهات في حالة حفظ األنواع المعرضة للخطر 
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   حيواني المنشأ واإلنسان والحيوان ال التفاعل مؤشر

دخل صغار منتجي األغذية حسب الجنس والوضع  متوسط   10
 بالنسبة إلى الشعوب األصلية 

 ( 2-3-2ة  )مؤشر هدف التنمية المستدام
 

)مؤشر هدف   2-4-10مؤشر المكون  نسبة األراضي المتدهورة من إجمالي مساحة األرض 
 ( 1-3-15ة المستدامالتنمية 

واستعادة  حفظمنطقة مخصصة لإليكولوجيا الزراعية وخطط 
 التنوع البيولوجي األخرى 

  

المنطقة المدمجة في برامج االستعادة والحفظ واالستخدام  
 المستدام لألراضي 

  

المنطقة المدارة بموجب خطط إصدار الشهادات العضوية  
 والمستدامة للغابات

 

مناطق    12-3ه  التكميليالمؤشر   عدد 
الغابات المعتمدة الخاضعة لإلدارة المستدامة  

التحقق منها على حفظ التنوع    وذات آثار تم
 البيولوجي

   المجاالت الخاضعة لإلدارة المستدامة في جميع القطاعات

   عدد تصاريح استغالل غير األخشاب

التكميلي   التقدم نحو اإلدارة المستدامة للغابات هدف    5-10هالمؤشر  )مؤشر 
 ( 1-2-15ة التنمية المستدام

   استخدام الممارسات الزراعية الداعمة للتنوع البيولوجي 

نسبة التحويل الجديد لألراضي من مناطق طبيعية إلى مناطق 
 مزروعة 

  

المساحة المنتجة مع ضمانات بيئية مستهدفة للتنوع  نسبة
 البيولوجي

  

   قدرة موائل الحياة الفطرية داخل المناظر الطبيعية الزراعية

   مؤشرات على الحلول القائمة على الطبيعة  11

حصة االستثمارات في مشاريع التنمية لتعزيز النهج القائمة على  
تحسين جودة الهواء والماء والحماية  من أجل  ةاإليكولوجي النظم

 من المخاطر

  

   األراضي االتجاهات في فقدان  

 المياه وكميتها جودةاالتجاهات في 
 

في مدى   التغير 11-ي هالمؤشر التكميل
بالمياه بمرور  المتعلقة اإليكولوجيةالنظم 
- 6ة )مؤشر هدف التنمية المستدامالوقت 

6-1 ) 
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  تنظيم التي توفر خدمات ةاإليكولوجي  لنظمااتجاهات مناطق 
  اإليكولوجيةخدمات النظم  التي تتألف من) ةاإليكولوجي النظم

 اإليكولوجية( والنظم

  

   )مؤشر سنغافورة(  للمدنمؤشر التنوع البيولوجي   12

   الربط الهيكلي والوظيفي للمناطق الحضرية 

عدد المالحقات القضائية من القرصنة البيولوجية، أو الوصول   13
 غير المشروع إلى الموارد الجينية

  

   1-0-15المؤشر الرئيسي  وآثار األعمال التجارية على التنوع البيولوجي  تبعيات  14

عدد السياسات في القطاعات األخرى غير التنوع البيولوجي التي  
 وأولوياته تدمج قيم التنوع البيولوجي

  

عدد أو حصة البلدان والحكومات المحلية والشركات الخاصة  
في خطط  ةاإليكولوجي  النظمالتي تدمج التنوع البيولوجي وخدمة 

 ISO  عمل السياسات الخاصة بنظام اإلدارة البيئية )أي
 ( أو االلتزامات ذات الصلة باإلجراءات الملموسة، 14001

  

   .للطبيعة قطاعية إيجابيةعدد الدول التي تتبنى خطط عمل 

عدد البلدان التي تطبق نهج الحكومة بأسرها والمجتمع ككل  
لتطوير ومراجعة وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

 للتنوع البيولوجي

  

قيمة اإلعانات والحوافز األخرى التي تضر بالتنوع البيولوجي، 
 تحديد الغرض منها أو إلغاؤها. والتي يتم إعادة توجيهها أو إعادة 

 ،وعمليات التنمية ،والميزنة ،والتخطيط  ،واللوائح ،نسبة السياسات
  كافة على  القطريةواستراتيجيات الحد من الفقر والحسابات 

ضمان  من أجل  المستويات التي تدمج أهداف التنوع البيولوجي 
 تعميم قيم التنوع البيولوجي في جميع القطاعات.

   1-0-18يسي المؤشر الرئ

 
 

الشركات على التنوع البيولوجي وحقوق اإلنسان   وتأثيرات تبعيات  15
 ذات الصلة 

  

    1-4-15مؤشر المكون  اإليكولوجيةالبصمة 

اإليكولوجية األرضية  النظم تحول الغطاء النباتي الطبيعي/ مدى
 الخدماتبسبب اإلنتاج السلعي/

  

والفرص من فريق    ،والمخاطر ، والتأثيرات ،مؤشر على التبعيات
 العمل المعني باإلفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة 
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 الشركات التي تقيم صافي تأثيرها على التنوع البيولوجي عدد
 هوتبلغ عن

  

 ( 1-6-12ة  )مؤشر هدف التنمية المستدام عدد الشركات التي تنشر تقارير االستدامة

عدد الشركات التي تمتثل لمتطلبات الوصول وتقاسم المنافع  
 عنها  وتقوم باإلبالغ

  

عدد البلدان التي لديها تشريعات للتأكد من أن الشركات تبلغ عن  
 آثارها 

  

عدد قطاعات اإلنتاج في كل بلد التي تستخدم خطط إصدار  
أو إرشادات ممارسات  الخاصة بالتنوع البيولوجي الشهادات

 التنوع البيولوجي

  

المئوية لألطراف التي لديها أطر تنظيمية تتطلب من  النسبة
الشركات تقييم تأثيرها على التنوع البيولوجي وعلى حقوق  

 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية واإلبالغ عنه. 

  

ي تمنع وتنظم التأثيرات على  السياسات والتدابير المطبقة الت
 التنوع البيولوجي وحقوق اإلنسان ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. 

  

نسبة اإليرادات اإلجمالية لألعمال )أ( تقييم والكشف عن  
التنوع البيولوجي المادي وتبعيات عملياتها على  المادية تأثيراتال

وسالسل التوريد من خالل المقاييس الكمية؛ )ب( وضع أهداف  
  مستندة إلى العلمللطبيعة؛ )ج( وضع أهداف  مستندة إلى العلم

 للمناخ

  

الشركات التي تبلغ عن   مجموعاإليرادات من  نسبة إجمالي
تحديد أهداف  قامت بالتبعيات والتأثيرات على التنوع البيولوجي و 

 للطبيعة مستندة إلى العلم

  

   مقياس التنوع البيولوجي   16

   1-4-15مؤشر المكون  اإليكولوجيةالبصمة 

التعليم من أجل   )2(؛تعليم المواطنة العالمية )1(مدى تعميم 
المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق  التنمية

اإلنسان، وذلك على جميع الصعد في )أ( السياسات التعليمية 
المناهج الدراسية؛ )ج( تدريب  على الصعيد الوطني؛ )ب(
 المعلمين؛ )د( تقييم الطالب

)هدف التنمية  1-2-20مؤشر المكون 
 ( 1-7-4المستدامة 

 

   البيئية العالمية لالستهالكالتأثيرات 
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؛ )ب( نسبة النفايات الواحدالخطرة المتولدة للفرد  النفايات)أ( 
 حسب نوع المعالجة التي تتم معالجتهاالخطرة 

مياه الصرف  نسبة تدفق  2-1-7المكون 
هدف  مؤشر  المعالجة بأمان )  الصحي

 ( 1-3-6ة التنمية المستدام

   كيلوغرام من البروتين البصمة األرضية لكل 

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات  عدد تصاريح
لالستيراد القانوني للجوائز لألنواع  البرية المهددة باالنقراض 

 المدرجة 

  

عدد البلدان التي تطور أو تتبنى أو تنفذ أدوات سياسات تهدف 
 واإلنتاج المستدامين إلى دعم التحول إلى االستهالك 

 

 ( 1-1-12ة  هدف التنمية المستداممؤشر )
 

تنظيمية فعالة وتدابير  أطراالنسبة المئوية لألطراف التي أنشأت 
أخرى لضمان أن تكون خيارات المستهلكين ضمن معايير 

 مستدامة

  

غذائية صحية ومستدامة )مسح استهالك  نظمالتقدم نحو 
 (، البصمة األرضية لكل كيلوغرام من البروتيناألغذية

  

حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات حجم المشاريع 
 الزراعية/الرعوية/الحرجية

حجم اإلنتاج لكل  6-9ه المؤشر التكميلي
وحدة عمل حسب فئات حجم المشاريع 
الزراعية/الرعوية/الحرجية )مؤشر هدف  

 ( 1-3-2التنمية المستدامة 

التي يتم استخدامها والتي تساهم في   األحيائيةتطوير التكنولوجيا   17
 رفاهالحفظ واالستخدامات المستدامة للتنوع البيولوجي وكذلك 

 اإلنسان

  

منع وإدارة ومراقبة اآلثار من أجل القدرات والتدابير المطبقة 
 األحيائية السلبية للتكنولوجيا 

  

مؤشر التدابير المعمول بها لمنع وإدارة ومكافحة اآلثار السلبية  
مع مراعاة  ،على التنوع البيولوجي األحيائيةالمحتملة للتكنولوجيا 

 حقوق اإلنسان وصحة اإلنسان واالعتبارات االجتماعية والثقافية

  

مؤشر بشأن إنشاء أو الحفاظ على وسائل تنظيم أو إدارة أو  
طر المرتبطة باستخدام وإطالق الكائنات الحية التحكم في المخا

والتي من المحتمل أن   األحيائيةالمحورة الناتجة عن التكنولوجيا 
تؤثر على الحفظ واالستخدام   قديكون لها آثار بيئية ضارة 

المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة  
 اإلنسان؛
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عدد البلدان التي تجري تقييمات علمية سليمة بشأن إطالق  
 األحيائيةالكائنات الحية المحورة الناتجة عن تطبيق التكنولوجيا 

 الحديثة وتقنيات الحمض النووي المؤتلف

  

عدد البلدان التي لديها التدابير الالزمة لتنفيذ رصد وتقييم المسح 
 األفقي

  

شعوب األصلية  ال الموجهة إلىمقدار المدخرات المالية    18
 والمجتمعات المحلية والنساء والفئات الضعيفة األخرى 

  

   مؤشر إصالح الدعم 

   عدد التدابير االقتصادية المعمول بها لحماية التنوع البيولوجي

   اإليكولوجية النظمدفع خدمات 

اإليجابية )حسب النوع( المعمول بها لتعزيز حفظ التنوع   الحوافز
 البيولوجي واستخدامه المستدام 

  

اإلجمالية لإلعانات الضارة مقارنة بقيمة اإلعانات التي  القيمة
 أو إلغاؤها.   تحديد الغرض منهاإعادة توجيهها أو إعادة  جرى 

  

 متعددة األطرافآللية العالمية المقدار األموال المخصصة ل  19

 لتقاسم المنافع.

  

مقدار التدفقات المالية المستهدفة واإلضافية والمستدامة  
، بما في ذلك المساعدة اإلنمائية الرسمية والمنح  ااقتصادي

 والقروض الميسرة ألهداف التنوع البيولوجي المحددة وطنيا

  

   البيولوجي التدفقات المحلية والدولية العامة والخاصة للتنوع 

التمويل المخصص للتنوع البيولوجي على جميع المستويات  
إجمالي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية كنسبة مئوية من 

 التدفقات العامة والخاصة  

  

االستثمار األجنبي المباشر والمساعدة اإلنمائية الرسمية والتعاون  
 القومي اإلجماليفيما بين بلدان الجنوب كنسبة من الدخل 

 ( 1-3-17)مؤشر هدف التنمية المستدامة  

مؤشر يقيس مواءمة التدفقات المالية الخاصة والعامة على  
 التنوع البيولوجي

  

   تمويل التنوع البيولوجي أو األدوات المماثلة ل الوطنية خططالعدد 

العام واإلنفاق الخاص على الحفظ واالستخدام المستدام   اإلنفاق
للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وكذلك التنمية والوصول إلى  

 .والتعاون في الموارد نقل التكنولوجيااالبتكار و 

  

   نسبة خدمة الدين إلى اإلنفاق الحكومي 
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للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  المقدمة مقدار المنح
 خدمات الحفظألغراض 

  

عدد االحتياجات ذات األولوية المعبر عنها لبناء القدرات 
لتنوع  ل العالمي إلطارلوالتنمية، والتطوير التكنولوجي/التقني 

البيولوجي المقدمة من البلدان النامية في آليات غرفة تبادل  
درة والتنمية، والتطوير  الق بناء المعلومات التي تلقت

 التكنولوجي/التقني المطلوب

  

   قيمة تسويق المنتجات الطبيعية 

   قيمة الديون لمقايضات الطبيعة

الدرجة التي يتم بها تعزيز المعارف التقليدية للشعوب األصلية    20
والمجتمعات المحلية وتطبيقها على نطاق واسع في صنع  

 وصنع القرار/تنفيذ التنوع البيولوجي  ،والتخطيط ،السياسات

  

التعليم من أجل   )2(تعليم المواطنة العالمية و )1(مدى تعميم 
المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق  التنمية

اإلنسان، وذلك على جميع الصعد في )أ( السياسات التعليمية 
المناهج الدراسية؛ )ج( تدريب  على الصعيد الوطني؛ )ب(
 المعلمين؛ )د( تقييم الطالب

هدف  مؤشر ) 1-2-20مؤشر المكون 
 ( 1-7-4التنمية المستدامة 

   التنوع البيولوجي في التعليممدى إدراج 

إلى أي مدى تعكس االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
وخطط التنمية الوطنية  ، والمساهمات المحددة وطنياجيالبيولو 

 المعرفة التقليدية واالبتكار والممارسات مع ضمانات مناسبة

  

لمعلومات التنوع المرفق العالمي  النمو في عدد السجالت في
 البيولوجي

 مؤشر تكميلي

المسبقة والمستنيرة للشعوب و  الحرة  طلبات الموافقةمؤشر بشأن 
 األصلية والمجتمعات المحلية

  

عدد التقييمات في القائمة الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض  
 الصادرة عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

  

نسبة السياسات العامة القائمة على معلومات التنوع البيولوجي 
 ورصده

  

نسبة إجمالي السكان الزراعيين الذين لديهم حقوق ملكية أو  )أ(    21
  نسبةب(  )حقوق مضمونة على األراضي الزراعية، حسب الجنس؛  

األراضي  منالمرأة   الحقوق   مالكي  أصحاب  أو   عليها  الزراعية 
 حسب نوع الحيازة 

التكميلي هدف  مؤشر  )  5-21ه المؤشر 
 ( 1-أ-5التنمية المستدامة 
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  التحكمفي ملكية األرض و/أو  للنساءضمان الحقوق القانونية 
 بها 

 ( 2-أ-5هدف التنمية المستدامة  مؤشر )

عدد البلدان التي تعترف بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 
في الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في استراتيجياتها  

 وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي

  

البلدان التي تعترف بالحق في بيئة صحية من خالل  عدد 
دساتيرها أو تشريعاتها أو كأطراف في معاهدات إقليمية ملزمة 

 نا قانو 

  

فيها اإلطار القانوني حقوق  يضمن/عدد البلدان التي يحترم
ا ومياهه االشعوب األصلية والنساء والفتيات في أراضيه

، فيما يتعلق بالتخطيط وصنع القرار بشأن التنوع اوموارده
 البيولوجي

  

   عدد البلدان التي لديها مركز تنسيق جنساني 

   تعرضوا للقتلعدد المدافعين عن البيئة الذين 

المنصفة والمستنيرة في صنع القرار  و عدد آليات الموافقة الكاملة 
 التي تم إنشاؤها وتعزيزها وتنفيذها 

  

عدد األطراف التي تتضمن التقارير الوطنية و/أو االستراتيجيات  
االعتبارات  الخاصة بها  وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 الجنسانية

  

السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار شامل ومتجاوب،  نسبة
 حسب الجنس والعمر واإلعاقة والفئة السكانية

 ( 2-7-16هدف التنمية المستدامة  مؤشر )

نسبة السكان البالغين الذين يتمتعون بحقوق حيازة مضمونة 
يرون أن حقوقهم و ، )ب( قانونالألراضي، )أ( بوثائق معترف بها 

 في األرض مضمونة، حسب الجنس ونوع الحيازة 

 ( 2-4-1هدف التنمية المستدامة  مؤشر )

تأمين الوصول إلى المياه واستخدامها للشعوب األصلية  
 والمجتمعات المحلية، وخاصة النساء والشباب

  

االتجاهات في المشاركة العادلة في صنع القرار المتعلق بالتنوع  
البيولوجي المصنفة حسب الشعوب األصلية والمجتمعات  

 .المحلية، والنساء والفتيات، والشباب

  

استخدام األراضي وتأمين حيازة األراضي  تغير االتجاهات في
 مجتمعات المحليةوال للشعوب األصلية في األراضي التقليدية
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إنشاء آليات للمشاركة الكاملة والعادلة والفعالة للشعوب األصلية  
 ا والمجتمعات المحلية والنساء والشباب وتنفيذها وتعزيزه

 

__________ 

 

 


