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  )الطبعة األولى( الدليل المرجعي للتقرير الوطني الخامس
    

  مقدمة -ألف
 .مـن االتفاقيـة 26للمـادة  اووفقـف الصـادر عـن مـؤتمر األطـرا 10/10يرها الوطنية الخامسة، وفقـا للمقـرر في إعداد تقار  اتفاقية التنوع البيولوجيفي  لمساعدة األطراف هذا الدليل المرجعي أعد

باسـتخدام  وصـى األطـراف بشـدةتولـذلك، . داعمـاً دور هـذا الـدليل علـى كونـه دلـيًال مكمـًال و  ويقتصـر. للتقريـر الـوطني الخـامس التوجيهيـة المبـادئدليل المرجعي بديًال عـن وال يعتبر هذا ال
 جمـع المعلومـات ذات الصـلة يكمـن ومـن أيـنلتقريـر الـوطني الخـامس مع هذا الدليل لتكوين فكرة أكثر وضوحًا عـن المعلومـات التـي يمكـن إدراجهـا فـي اجنبا إلى جنب  التوجيهية المبادئ

  .وكيفية جمعها
  

الدليل هو وضع شروحات تفصـيلية ، فإن الهدف من هذا الرئيسية اإلرشادية تللتقرير الوطني الخامس تنتظم حول عدد من األسئلة العامة وبعض المالحظا التوجيهية المبادئإلى أن  وبالنظر
، وبعـض الجـداول واألشـكال البيانيـة )يالمـوجز التنفيـذ فضـال عـنإدراجهـا فـي كـل جـزء وتـذييل  حمقتـر أو المعلومـات ال حمقتـر المحتـوى ال(اإلبـالغ  نطـاق، وخاصـة فيمـا يتعلـق بيةالتوجيه للمبادئ

وروابط اإلنترنت ذات الصلة التي يقدم هذا الدليل أيضًا المواد المرجعية  ،ني الرابعفي الدليل الذي أعد للتقرير الوط وكما هو الحال. تالتحليال إلجراءها استخدام للبلدانوالمؤشرات التي يمكن 
  .الدليل المرجعي إلعداد التقرير الوطني الرابع ويضم جزءًا من المحتوى الوارد فيه إلىهذا الدليل أيضًا  يستندو . ها عند إعداد كل جزء من التقريراستخداميمكن لألطراف 

  
المصـلحة فرصـة لألطـراف للتفكيـر فـي العمليـة الواجـب اتباعهـا لضـمان مشـاركة أصـحاب  قتراحـاتوالمأمول أن تتـيح هـذه اال. ية لإلبالغ الوطنيتتعلق بالعملية التحضير  راحاتاقتويبدأ الدليل ب

 التنفيـذي بعـد مـوجزبـأن تقـوم األطـراف بإعـداد ال التوجيهيـة المبـادئوتوصـي  .ةالتوجيهيـ المبـادئنفس هيكـل ويتبع الدليل بعد ذلك  .شاملة بصورةالتقرير النهائي الحالة الوطنية  تنعكس فيوأن 
المؤهلة للحصـول علـى أمـوال مـن مرفـق  البلدان أن تتبعهااألول بشكل موجز اإلجراءات الواجب  المرفقترد في و . مرفقاتيشمل هذا الدليل ثالثة و . ثةاألجزاء الرئيسية الثال أكملتأن تكون قد 

وتـرد فــي . 2020 أيشـيأهـداف  تحقيـقس التقـدم نحـو ها لقيـااسـتخداممــن المؤشـرات التـي يمكـن  ثـاني علـى مجموعـة إرشـاديةال المرفـقويحتـوي  .قريـر الـوطني الخـامسإلعـداد الت ةميـالبيئـة العال
  .ذات الصلة ألهداف اإلنمائية لأللفيةا تحقيقنحو أن تجد فيها مجموعة من المؤشرات لقياس التقدم  للبلدانالثالث روابط اإلنترنت التي يمكن  المرفق

  
األطـراف  مـن المستصـوب أن تسـتعمل ،ولـذلك. الظـروف الوطنيـةخـتالف ال نظراً بشكل شامل،  يمكن تطبيقهاالواردة في هذا الدليل هي ذات طبيعة عامة وال  قتراحاتاإلشارة إلى أن اال وتجدر

هـذا الـدليل وأي اقتراحـات إلدخـال المزيـد  فائـدةمـن األطـراف بخصـوص مـدى  مرتـدةوترحـب األمانـة أيضـًا بـأي معلومـات . لذي تراه مالئماً والمواد الواردة في هذا الدليل على النحو ا قتراحاتاال
  .اإلبالغ في المستقبل األخرى ولتحسين دورات الدعمر عند إعداد المواد وأدوات في االعتبا قتراحاتوسوف توضع هذه اال ،من التحسينات عليه



 2

  تتعلق بالعملية التحضيرية قتراحاتا -باء
  

  بدء العملية وتصميمها
  
تجربـة  تبـينو  .)2014 آذار/مـارس 31(ألطـراف امـؤتمر االجتمـاع العاشـر لحـدده  الموعـد النهـائي الـذيلى بدء عملية إعداد التقرير في أقرب وقـت ممكـن لضـمان تقديمـه قبـل ع البلدانشجع تُ 

فـي  البلـدانيوصـى بشـدة بـأن تبـدأ  ،ولـذلك. التقريـر جـاهزًا للتقـديم فـي وقـت أقـربا الوطنيـة فـي الوقـت المحـدد أنـه كلمـا تمـت العمليـة فـي وقـت مبكـر، كـان التي قدمت تقاريرهـ البلدانمن  العديد
  )./http://www.cbd.int/reports/guidelines يولوجيالتفاقية التنوع الب الويبمتاحة على موقع (النهائية للتقرير الوطني الخامس  التوجيهية المبادئحصولها على  بعدالعملية فورًا 

  
التقريـر املة فـي أن تـنعكس الحالـة الوطنيـة بصـورة شـفـي العمليـة التحضـيرية لضـمان  المصـلحةللتقرير الوطني الخامس من جديد أهمية المشـاركة المسـتمرة ألصـحاب  التوجيهية المبادئوتؤكد 
مختلــف أو تحســين مشــاركتهم فــي تنفيــذ االتفاقيــة علــى /فــي هــذه العمليــة ســوف تزيــد مــن ملكيــتهم للتقريــر وتعمــل علــى حشــد و المصــلحةأن مشــاركة أصــحاب هــو واألهــم مــن ذلــك، . الــوطني

أن تستعين بخبير استشاري لتجميـع المعلومـات أو البيانـات األساسـية للتشـاور مـع  للبلدان يجوزن كان اتباع نهج االستعانة بخبير استشاري إلعداد التقرير كامًال، وإ ُيشجع على وال . مستوياتال
  .أصحاب المصلحة المعنيين

  
ها ترتيبـات وآليـات مؤسسـية مختلفـة إلشـراك المختلفـة لـدي البلـدانن ألنظـرًا ى آخـر، وسوف تختلف العمليـة مـن بلـد إلـ. وينبغي التخطيط جيدًا للعملية التحضيرية قبل البدء فعليًا في كتابة التقرير

  :على األسئلة التي يتعين وضعها في االعتبار عند تصميم العملية وتشتمل. المصلحةأصحاب 
هــا وتقــاويم اجتماعات لتشــغيليةا هــإاجراءاتو هياكلهــا ، مــا أصــحاب المصــلحة لتنســيق تنفيــذ االتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك الرصــد واإلبــالغ؟ وٕاذا كــان األمــر كــذلك متعــددةهــل توجــد آليــة عاملــة  •

  ؟القائمة
 بينها؟ تويات التآلف واالرتياح المتبادل؟ وما هي مسالمصلحةأصحاب  مختلف هل توجد منتديات قائمة للحوار والتشاور بين •

 الحوار؟ تشجيعو  لتي تتعلق باالجتماعات وتوزيع المعلوماتما هي التقاليد والممارسات الثقافية الوطنية ا •

 ؟المشمولةواللوجستيات  البلدفي االجتماعات بحجم  لجمع بين األشخاصهل يتأثر ا •

 المتاحة؟ ت؟ وما هو مستوى موارد االتصاال)والتداول بالفيديو الهاتفو  البريد اإللكتروني(هل يمكن تنفيذ األعمال بطريقة فعالة من خالل البنية األساسية لالتصاالت  •

 ة؟ما هو مستوى النفاذ إلى المعلومات المهم •

 ما هي اللغات الوطنية؟ وهل ثمة حاجة إلى ترجمة المواد؟ •

علـى و  .لتنفيـذ عمليـة اإلبـالغ وفقـًا لظروفهـا ومواردهـا الخاصـةوسـيلة أفضـل  تُقـدر ن كل دولـة سـوفألالتي قد ترغب األطراف في النظر فيها نظرًا  المسائلنواع أل إرشادية فقطإن هذه األسئلة 
 .لظروف الوطنيةلبصرف النظر عن السمات الخاصة  مفيدةبدء إعداد التقرير ستكون طريقة بشأن يات العامة ، فإن بعض التوصالرغم من ذلك
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  إنشاء هيئات التنسيق والعمل أو إسناد الدور إلى الهيئات القائمة
  

بعـض البلـدان،  يوفـ. وتقديمهعن تنسيق إعداد التقرير الوطني  الشاملةالمسؤولية ستتولى الجهة التي  ةالوطني نقطة االتصالأن تقرر ينبغي  ،النهائية من األمانة التوجيهية المبادئبعد استالم 
 برصـد ةالوطنيـ لى أي حال، يوصى بأن تقوم نقطة االتصـالوع. يمكن أن يعهد لشخص آخر أو وكالة بالقيام بذلك ،أخرى ؛ وفي حاالتانفسه ةالوطنينقطة االتصال  هذه الجهة هيكون قد ت

  .فقط عمل عدد قليل من الخبراء أو الوكاالت ينعكس في التقريرعليها لضمان أال إلشراف العملية أو ا
  

جنـة أو فريـق للتوجيـه أو تشـكيل ل للبلـدانوٕاذا اقتضـى األمـر، يمكـن . سـد أي ثغـرات بترتيبـات خاصـة حسـب الضـرورةبالهيئات القائمـة بقـدر اإلمكـان و  للبلدان االستعانةومن حيث المبدأ، يمكن 
ومـن المهـم أال تتشـكل هـذه اللجنـة التوجيهيـة أو التنسـيقية فقـط مـن أعضـاء . ضم ممثلين عن وكـاالت وقطاعـات أخـرى، ويفضـل أن يكـون لهـا معرفـة سـابقة باالتفاقيـة وبعمليـة اإلبـالغسيق يالتن

ولكنهـا  ،وسوف يعتمـد اختيـار هـذه القطاعـات علـى الظـروف الوطنيـة. ل القطاعات المعنيةممثلين عن ك ،بقدر اإلمكان ،وينبغي أن تضم اللجنة التوجيهية. وكالة واحدة أو إدارة حكومية واحدة
أو  ،أو الغابـات ،، والـوزارات، والهيئـات التـي تمثـل قطاعـات الزراعـةةالمحليـاألصـلية و  اتومنظمـات المجتمعـ مية، وهيئات القطـاع الخـاص ذات الصـلة،يمكن أن تشمل الهيئات البحثية واألكادي

 والقضــاء علــىوالهيئــات والوكــاالت المعنيــة بالتنميــة المســتدامة  ،والمنظمــات النســائية ،أو القطاعــات األخــرى، وهيئــات اإلدارة البيئيــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،أو الســياحة ،ســماكد األيمصــا
قطاعـات التخطـيط أو علـى مل هـذه القطاعـات تويمكـن أن تشـ .التنـوع البيولـوجيعلـى كمـا ينبغـي توجيـه الجهـود نحـو القطاعـات التـي تـؤثر أنشـطتها بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر  .الفقر، وغيرها

  .ستكون قائمة كل دولة مختلفةو ومرة أخرى، فإن القائمة يمكن أن تكون ال نهائية . قطاعات أخرى كثيرة، فضال عن أو النقل أو الطاقة أو اإلنشاء أو الصحة أو التعليم المالية
  
ه ستكون هناك عادًة حاجة إلى نظرًا ألن، و )2020-2011(وفقًا للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  عملها الوطنية للتنوع البيولوجيتقوم بتحديث استراتيجياتها وخطط  عديدة بلدان نظرًا ألنو 

اآلليـات أو الهيئـات القائمـة  اسـتخدامإعـادة اختـراع العجلـة ويمكنهـا مواصـلة إلـى  البلـدانلن تضـطر لهذه العملية، ف ةلحأصحاب مصمختلف تحديد  فضال عن ،تقنيةلجنة توجيهية وأفرقة  إنشاء
  .إلعداد التقرير الوطني الخامس الحاجةمع تعديل العملية حسب 

  
  :في مهامها األولىلتوجيهية والتنسيقية، ستتمثل وبعد تشكيل اللجنة ا

  لتقرير؛شراكها في كتابة كل جزء من اإالتي يتعين  المعنيةتحديد المنظمات  •
تعمـيم اآلراء مـن و ، وجهـا لوجـهاجتماعـات (للمراحـل المتتابعـة إلعـداد التقريـر، والمنهجيـة الواجـب اتباعهـا  تقيـيم استنادا إلى، معالم البارزةالمبدئي ومجموعة من زمني يم النظر في تقو  •

 المتاحة والموعد النهائي المقرر لالنتهاء من التقرير؛ ، والموارد )وما إلى ذلكالفيديو، ب التداولخالل البريد اإللكتروني، أو الهاتف، أو 
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ت أي عمليــا إجــراء، بعــد )بمــا فيهــا هــذا الــدليل( الداعمــةلإلبــالغ، والمــواد  التوجيهيــة المبــادئبمــا فــي ذلــك  ذات الصــلةيــدها بالمعلومــات و وتز  ،دعــوة المنظمــات المحــددة إلــى المشــاركة •
 ؛المعالم البارزةالمبدئي ومجموعة الزمني التقويم  باستعراض ترجمة يقتضيها األمر، ومطالبتها

 .يةأول ةعام مشورةأو عام أولي اجتماع  عقد •

  
مـن أجـزاء  ءطالع بكتابـة واسـتعراض كـل جـز عمليـة إعـداد التقريـر واالضـإلـى الـدعم التقنـي تقـديم التقنيـة و  المشـورة إنشـاء أفرقـة عاملـة تقنيـة إلسـداء وعند إنشاء الهيئة التنسـيقية مـن المهـم أيضـاً 

ويمكن تشكيل األفرقة العاملة وفقـًا للمواضـيع أو القضـايا . الدعم التقني الالزمينتقديم التقنية أو  المشورةلقائمة التي يمكنها إسداء هذا الدور أيضًا إلى الهيئات ا البلدانويمكن أن تسند  .التقرير
رأس عضــو واحــد أو عــدد قليــل مــن أعضــاء اللجنــة التوجيهيــة أو تــوينبغــي أن ي .ه إلــى أفرقــة معينــةجــزاء الفرديــة للتقريــر وتذييالتــة األأو مــن خــالل إســناد عمليــة كتابــ البلــدبالمتعلقــة ذات الصــلة 

وجود مستوى عـال مـن االتصـال مان ضللخطة التي تضعها الهيئة التنسيقية، ول وفقاالتنسيقية عمل األفرقة العاملة المختلفة وتنسيقه لضمان انتهاء كل من األفرقة العاملة من عمله الخاص به 
  .وينبغي أن يكون منسقو األفرقة العاملة مسؤولين بصفة رئيسية عن تجميع كل المدخالت المقدمة من أعضاء األفرقة العاملة. بين الهيئات التنسيقية واألفرقة العاملة

  
  الوطنية بادل المعلوماتغرفة ت المؤشرات وآلية استخدام، بما في ذلك والبيانات المعلوماتتحديد مصادر 

  
ويمكـن للجنـة التوجيهيـة أو كـل فريـق . الحالـة الوطنيـة بصـورة شـاملة تـنعكس فيهـاينبغي وضع جميع المصادر المالئمة للمعلومات في االعتبار عند إعداد التقرير الـوطني الخـامس لضـمان أن 

ويمكـن أن تتمثـل المصـادر األولـى للمعلومـات فـي . للتقريـر الـوطني الخـامس المطلوبـةاعدة فـي تحديـد مصـادر المعلومـات عامل يـتم إنشـاؤه أو الهيئـات القائمـة التـي يسـند إليهـا هـذا الـدور المسـ
غـراض التخطـيط المتعلقـة بـالتنوع أل وخطـط العمـل الوطنيـة للتنـوع البيولـوجي واالسـتراتيجياتالقطرية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، أو االستعراضات الوطنية لتنفيـذ االتفاقيـة  التقييماتالدراسات أو 
فضـال ، 2020-2011وفقـًا للخطـة االسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي  وخطط العمل الوطنية للتنـوع البيولـوجي االستراتيجيات المضطلع بها لتحديث التقييماتاالستعراضات أو  وخاصةالبيولوجي، 

 المعلومــات أن تشــمليمكــن لهــذه و . ريــو يلــف مســتوياتها والتقــارير المقدمــة إلــى االتفاقيــات المتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي واتفــاقيتوالتنــوع البيولــوجي بمخت ام اإليكولــوجينظــالتقييمــات خــدمات عــن 
ويمكـن أن تكـون المعلومـات  ).وتتعلـق هـذه المعلومـات األخيـرة بشـكل خـاص بمعـارف الشـعوب األصـلية(المعلومات المطبوعة أو اإللكترونية أو حتى المعلومات المتاحة في صـورة شـفوية فقـط 

وينبغـي اتخـاذ  .المحليـةو مجتمعـات األصـلية اللالتفاقيات األخرى، أو المؤسسـات البحثيـة والعلميـة، أو المنظمـات غيـر الحكوميـة، أو  ت الحكومية، أو نقاط االتصال الوطنيةمحفوظة لدى الهيئا
فرصة أيضًا لمناقشة كيفية تحسين إتاحة المعلومات المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي مـن أجـل هـذه العمليـة وأيضـًا مـن أجـل  هناككون وقد ت. الترتيبات إلتاحة هذه المعلومات لعملية اإلبالغ الوطني

علـق بـالتنوع واعـد بيانـات وطنيـة تتق البلـدانوباإلضافة إلى ذلك، أنشأت بعض ). مثًال، اإلبالغ بموجب اتفاقيات واتفاقات أخرى(تم تحديدها  أي إبالغ في المستقبل وأي أغراض أخرى يكون قد
 اسـتخدامويمكـن ). ها أن تستضيف قواعد بيانات تقدم معلومات مفيدة لإلبـالغالتي يمكن( الوطنية غرفة تبادل المعلوماتل آلية أخرى بربط مصادر المعلومات من خال البيولوجي؛ وقامت بلدان

أصحاب المصلحة أثناء المراحل مختلف  أو المدخالت من أصحاب المصلحة المعنيين المختلفين أو إجراء مشاورات مع أو البيانات الوطنية كأداة لجمع المعلومات غرفة تبادل المعلومات آلية
  .المختلفة إلعداد التقرير
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 المزيدأن تجد فيها  البلدانالصلة وروابط اإلنترنت التي تستطيع  وباإلضافة إلى مصادر المعلومات المتاحة على المستوى الوطني، ترد في هذا الدليل أيضًا قائمة بالمواد المرجعية المهمة ذات
لــى النفــاذ إلــى أنظمــة المعلومــات وقواعــد تشــجع البلــدان عشــاملة و  ليســتأن المــواد وروابــط اإلنترنــت المدرجــة فــي هــذه القائمــة  وتجــدر اإلشــارة إلــى. مــن المعلومــات للمســاعدة فــي إعــداد التقريــر

  .من التقرير ذات صلةمعلومات مفيدة ألجزاء أن توفر  لمية ذات الصلة التي يمكنالبيانات اإلقليمية والعا
  

ينصح بأن تعد الوكالة الرئيسية أو الهيئة التنسيقية نموذجَاً◌ للتقريـر، يوضـح  ،للتقرير المطلوبةوأصحاب المصلحة اآلخرين في توفير المعلومات والبيانات ولمساعدة اإلدارات الحكومية المعنية 
آخـر يتمثـل فـي إتاحـة هـذا النمـوذج  خيـار هنـاكو . واضع التي تكون المعلومات مطلوبة فيها لكل جزء وقسم من التقرير وٕارسال هذا النموذج إلى أصحاب المصلحة المعنيين إلرسـال ردودهـمالم

  .متهأصحاب المصلحة المعنيين بتقديم مساهمالمختلف الوطنية للسماح  غرفة تبادل المعلومات يةآلمن خالل 
  

ــدانأن تســتخدم ااســتخدام أحــدث البيانــات والمعلومــات، يمكــن علــى  البلــدان ُتشــجعوفــي حــين  .ة فــي التقريــرة البيانــات أو المعلومــات المســتخدمومــن المهــم أيضــًا ضــمان جــود البيانــات أو  لبل
وتقييمــاتهم بــراء بــآراء الخ لبلــدانأن تســتعين اهــذه البيانــات أو المعلومــات يمكــن  حالــة عــدم وجــودوفــي . والتنفيــذوالتهديــدات  لتحليــل االتجاهــاتالمعلومــات التاريخيــة ذات الصــلة بــالفترات الزمنيــة 

  .الكيفية
  

ويوصى بذلك . التقرير ستخدامها في التحليل طوال فترة إعدادعلى الصعيد الوطني، ال رات، العالمية وتلك التي تم إعدادهاإلى استخدام المؤش لبلدانأن تسعى اوحيثما يكون ذلك ممكنًا، ينبغي 
  .2020لتنوع البيولوجي لعام ل أيشيأهداف تحقيق التقدم نحو  تقييمعند بوجه خاص 

  
  أصحاب المصلحة مع تجميع المسودات واالنتهاء من التقرير من خالل مشورات

  
وينبغــي بعــد ذلــك تعمــيم هــذه المســودة علــى جميــع المشــاركين وتحديــد تــاريخ لتلقــي اآلراء . بعــد اســتكمال مســودات جميــع أجــزاء التقريــر، ينبغــي للجنــة التوجيهيــة تجميعهــا فــي مســودة كاملــة أولــى

 التشـاور أو جوالتمزيد من الحاجة إلى هناك لالنتهاء من إعداد التقرير أو  اختامي اوطني ااجتماعما إذا كانت ستعقد عنها، على اللجنة التوجيهية أن تقرر  عرباآلراء الم لنطاقووفقًا . بشأنها
  .االستعراض

  
 .ا يتعلـق بكـل جانـب مـن جوانـب تنفيـذ االتفاقيـةوتتمثل المهمة الرئيسية في ضمان اتفاق جميع أصحاب المصلحة الرئيسـيين علـى أن المسـودة النهائيـة هـي تعبيـر دقيـق عـن الحالـة الوطنيـة فيمـ

يمكن مثًال إتاحة مسودة تقرير و . ورات بطرائق مختلفة وفقًا للظروف واآلليات الوطنيةاويمكن إجراء المش. الوطنيينبين أصحاب المصلحة  في اآلراء حقيقي هو توليد توافق والهدف من العملية
ة ويمكـن مناقشـة مسـودة تقريـر واالنتهـاء منهـا مـن خـالل حلقـات عمـل وطنيـ. أصحاب المصـلحة مختلف الوطنية بغرض الحصول على تعليقات أكثر من غرفة تبادل المعلومات من خالل آلية

  .أو من خالل استعراضات النظراء أصحاب المصلحةمختلف يحضرها 
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  تقديم التقرير واستخدامه

  
ة علـى الوطنيـة القائمـة المطبقـ بـاإلجراءات دوليـة ويجـب أن تلتـزم هو وثيقة رسمية تقـدمها الحكومـة إلـى هيئـة حكوميـة اتفاقية التنوع البيولوجيمن المهم أن نتذكر أن التقرير الوطني المقدم إلى 

جـراءات وطنيـة معمـول إعلـى تعـدد أصـحاب المصـلحة متوافقـًا مـع أي  ي يـتم إعـداده مـن خـالل عمليـة تقـومسبب يحول دون أن يكون التقرير الذ ال يوجد، على الرغم من ذلكو . هذه التقديمات
 وٕاذا تـم إعـداد .البلـدينبغي أن يكون التقرير المكتمـل متاحـًا علـى نطـاق واسـع فـي  ،األطراف على توصية مؤتمر وفي الوقت نفسه، وبناءً . مسؤولية وزارة الخارجية أو أي سلطة أخرى تحتبها 

هــداف أ تحقيــقلبيولــوجي والتقــدم المحــرز نحــو لتنــوع البيولــوجي، وكــذلك تعمــيم التنــوع ات وخطــط العمــل الوطنيــة لج لتنفيــذ االســتراتيجياالنتــائ التقيــيم الموجــه نحــوفــإن  ،ةحــمقتر بالطريقــة الالتقريــر 
  .الجمهورعامة اإلعالم و  طوالباحثين ووسائ المصلحةولد اهتمامًا كبيرًا بين أصحاب تألهداف اإلنمائية لأللفية سوف لواألهداف ذات الصلة  2020

  
عامـة والمكتبـات والمؤسسـات التعليميـة و " الـرأي صـانعي"لمـان الـوطني والتوزيـع علـى فـي البر  ٕاحاطـاتللصحافة و  اتأن يتضمن إحاط ه يمكنإن اختيار وسيلة هذا التوزيع هو قرار وطني، ولكن

ولوجي، وٕاتاحـة التقريـر لعقد األمم المتحدة للتنوع البي المؤيدةنشطة األأو بالتزامن مع ) أيار/مايو 22(للتنوع البيولوجي  الدوليالتقارير الوطنية في اليوم  طالقويمكن لألطراف أيضًا إ .الجمهور
وعلـى كـل حـال، فـإن أحكـام االتفاقيـة تغطـي تقريبـًا جميـع جوانـب  .التنفيـذ رز اإلنجـازات والعقبـات التـي تعتـرضونشـر الكتيبـات التـي تبـ ،الوطنيـة ة تبـادل المعلومـاتغرفـ آليـة الوطني من خـالل

وينبغـي إشـراك الجميـع فـي  .لجميع القطاعات وجميع المواطنين ابر مهمعتخدامه المستدام يالتنوع البيولوجي واست حفظفإن  ،وباإلضافة إلى ذلك. السياسات العامة مسائلاألنشطة االقتصادية و 
تسـليط الضـوء االتفاقيـة، مـع  رأي الـذي لـم يشـتركوا حتـى اآلن المسـائل التـي تتناولهـالتغييـر  مفيـدةويمكن أن يثبت التقرير أنـه أداة  .2020أهداف تحقيق المناقشة المتعلقة بالتحدي الذي يواجه 

  .بين القضايا اليومية األكثر إلحاحًا التي يواجهها البلدهي من بعيدة تعالج بموجب صك قانوني دولي، بل  ئلمساأنها ليست على 
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  إلعداد التقرير الوطني الخامس اقتراحات -جيم
  

  
  رفاه اإلنسانعلى  هآثار و  التي يتعرض لها والتهديداته تجاهاتث عن حالة التنوع البيولوجي واتحدي. الجزء األول

  

  عامة احاتاقتر 

البيولـوجي واتجاهاتـه تحليل الطريقة التي تغيرت بهـا حالـة التنـوع /وصف ينبغي أن يكون الهدف من هذا الجزء من التقرير .والتهديدات واآلثار واالتجاهات للحالة يم تحديثقديرجى ت  .1
ريخيـة والحديثـة المقدمـة حتـى يمكـن الحصـول علـى صـورة كاملـة للتغيـرات التـي حـدثت مـع مـرور الوقـت، مـع وينبغي تقديم هذا التحليل في سياق البيانـات التا. تقرير الوطني السابقمنذ تقديم ال

افيـة أثنـاء عـدم تـوفر بيانـات لكمـثال، (أي تحـديثات، ينبغـي عليهـا أن توضـح أسـباب ذلـك  البلـدانوٕاذا لـم تقـدم . محاولة تجنب التكرار المطول لما تم تقديمه من قبل في التقارير الوطنية السابقة
  ).أن فترة الخمس سنوات ليست كافية لظهور التغيراتأو  بالغاإل ةر فت

التـي  والتهديـدات لحالـة التنـوع البيولـوجي واتجاهاتـه دقيـقف تقـديم تحـديث مـوجز أو تقـديم عـرض عـام األطـرا إلىطلب في هذا القسم، يُ . المطولة التقييماتالتقرير ب يرجى عدم إثقال .2
. البلدالطريقة التي تتغير بها حالة التنوع البيولوجي في  تقييمبل  ،البلدال ينبغي أن يكون الهدف هو تقديم وصف مطول وشامل للتنوع البيولوجي في  ،وفي هذا الصدد. هميتعرض لها في بلدان

 تقييمـات قائمـةوقـد ترغـب األطـراف أيضـًا فـي اسـتخدام . كثر تفصيًال في حالة توفرهـااأل للتقييماتالتنوع البيولوجي وتقديم روابط على اإلنترنت  تقييماتوقد ترغب األطراف في إبراز أهم نتائج 
 .تعبر بشكل صحيح عن حالتها الوطنية التقييماتهذه  طالما كانتاإلقليمي والعالمي،  نعلى مستويات مختلفة، بما في ذلك المستوي

تشـجع األطـراف و . واآلثـار والتهديـداتيمكـن أن تلعـب دورًا حيويـًا فـي تحليـل الحالـة واالتجاهـات  االعالميـة، فإنهـفـي حالـة تـوفر المؤشـرات الوطنيـة و . تتـوفر مـام المؤشرات حيثااستخد .3
 .الت عند الضرورةلى استخدام هذه المؤشرات، باإلضافة إلى المؤشرات التي يتم إعدادها عالميًا وٕاقليميًا والتي تناسب حالتها الوطنية، مع إدخال التعديع

تستند آراء الخبراء إلى سنوات مـن المالحظـة . في حالة توفر القليل من البيانات والمعلومات المناسبة أو عدم توفرها على اإلطالق اء الخبراء لتحليل الحالة واالتجاهاتم آر ااستخد .4
 .والمعلومات المناسبة أو عدم توفرها على اإلطالق أن يفيد التخطيط في حالة توفر القليل من البيانات ذلكومن شأن . والبحث ويمكن استخدامها كمرجع في التحليل

لـى تحليـل الطريقـة التـي أسـفرت بهـا اإلجـراءات المتخـذة يكـون ممكنـًا، ع مـا، حيثتشـجع األطـراف .التقدم المحرز والنواتج المحققة إلظهارم دراسات الحالة أو قصص النجاح ااستخد .5
مـن أو عنصـر محـدد (لتخفيضـات الملموسـة فـي فقـدان التنـوع البيولـوجي أن تعرض ادراسات الحالة على وينبغي . في التنوع البيولوجيعن تغيرات ) أي اإلجراءات الموضحة في الجزء الثاني(

، قــدر بالمعلومــات الكميــةوينبغــي أن توضــح دراســات الحالــة النتــائج المحققــة . المتخــذة بــاإلجراءات ذلــكارتبــاط عــن كيفيــة منطقــي واضــح  أســاسمحــدد، و فــي نطــاق ) التنــوع البيولــوجي عناصــر
 .اإلمكان
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 كـونوالصـور التـي ي البيانيـة واألشـكال والخـرائط والرسـوم مثـل الجـداوليمكـن لألطـراف اسـتخدام أي أدوات، . م أدوات تقدم أو تنقـل المعلومـات بصـورة فعالـة فـي هـذا التقريـرااستخد .6
حالــة التنــوع البيولــوجي ل يم تحليــل مــوجزلتقــد ســبيل المثــال، يمكــن لألطــراف أن تســتخدم األشــكال أو الخــرائط وعلــى. فــي عــرض أو تلخــيص المعلومــات التــي يحتــوي عليهــا هــذا الجــزء فعالــة

 .انظر األمثلة الواردة أدناه من التقارير الوطنية الرابعة. وتقييماتهمأو آراء الخبراء /واتجاهاته، بناًء على المؤشرات الوطنية في حال توفرها، و

  راجهاإد حمقتر المعلومات ال

 رفـاه اإلنسـانفـي  ةالـنظم اإليكولوجيـخـدمات مـن حيـث إسـهامات التنـوع البيولـوجي و  وخاصـة، هاأهميـة التنـوع البيولـوجي لبلـدان لسـببيمكن لألطراف أن تبـدأ هـذا الجـزء بتحليـل مـوجز  .7
أهميــة عناصــر  توضـيحكمــا يمكـن لألطــراف أيضــًا . لتنـوع البيولــوجيالعناصــر الرئيســية ل يــز علـى عــدد قليــل مـنترك، عنــد االضـطالع بــذلك، الللبلــدانيمكـن و  .االقتصــاديةو  والتنميـة االجتماعيــة
ماليــة والج الترفيهيــةقــيم التنــوع البيولــوجي االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة واإليكولوجيــة والعلميــة والتعليميــة و  االقتصــادية مــن خــالل تحليــلو  والتنميــة االجتماعيــة لرفــاه اإلنســانالتنــوع البيولــوجي 
تشــجع و . البشــرية والمحافظــة علــى ســالمة الــنظم اإليكولوجيــة للشــعوبخــاص علــى وظــائف التنــوع البيولــوجي مــن حيــث تــوفير الســلع والخــدمات  كمــا يمكــن التركيــز بشــكل. والصــحية وغيرهــا

وبـدًال مـن . أن األطـراف ليسـت فـي حاجـة إلـى تغطيـة جميـع القـيم المـذكورة أعـاله رة إلـىوتجـدر اإلشـا. لى تقديم تقديرات للقـيم االقتصـادية فـي صـورة نقديـةع، حيثما يكون ذلك ممكنًا، األطراف
وقد تكون لقيم وتجارب المجتمعات األصـلية . لتنوع البيولوجيمن ا أو اإلقليم الذي تقع فيه هذه العناصر للبلدالتي تكون لها أهمية خاصة  ذات الصلةيمكن لألطراف أن تقدم المعلومات  ،ذلك

  .من المستويات ة التي أعدت على أي مستوىالقائم التقييماتأن هذا التحليل يجب أن يلخص  تجدر اإلشارة إلىكما . لية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي أهمية خاصة في هذا الصددوالمح

لهــا منـذ تقــديم التقريـر الــوطني الرابــع أو التــي يتعـرض والتهديـدات  اهاتــهواتج التغيــرات التـي حــدثت فيمـا يتعلــق بحالـة التنــوع البيولـوجي تسـليط الضــوء علـىوبعـد ذلــك، يمكـن لألطــراف  .8
وأن يركـز  اإليكولوجية في البلد وكذلك أنواع رئيسية قليلـة ذات أهميـة وطنيـة غيـر أنـه ينبغـي أن يالحـظ أن هـذا التحليـل ينبغـي أن يكـون مـوجزاً  النظمويمكن لألطراف أن تغطي جميع . السابق

وفيمـا يتعلـق بتحليـل االتجاهـات، ينبغـي أن تصـف األطـراف التغيـرات التـي طـرأت علـى . ة ذات الصـلة أو نتـائج بـرامج المتابعـةالقائمـ التقييمـاتية التي يتم التوصل إليها من على النتائج الرئيس
 ،اإلجراءات الموضحة فـي الجـزء الثـاني وخاصةكن استخدام دراسات الحالة، ويم. تستخدم المؤشرات الكمية في حال توفرهاأن التنوع البيولوجي أو أية اتجاهات أخرى حدثت مع مرور الوقت و 

المباشـرة  الـدوافعكـًال مـن  التهديـداتوينبغـي أن يغطـي تحليـل . كيـف أدت اإلجـراءات ذات الصـلة إلـى هـذه التغيـراتعـن  واضـحمنطقـي  ساالتنوع البيولوجي مع تقـديم أسـالتغيرات في  لتوضيح
 .القطاعات االقتصادية ذات الصلةبين للتغيرات والربط بينها و  1وغير المباشرة الرئيسية

سـبل  وخاصـة، صـحة اإلنسـان ورفاهـهالتهديدات على يز على ، قد ترغب األطراف في التركةخدمات النظم اإليكولوجي وتوفيرلتنوع البيولوجي ا تداعيات أو آثار انخفاضعند تحليل و  .9
. النخفـاض التنـوع البيولـوجي) االجتماعيـة واالقتصـادية والثقافيـة واإليكولوجيـة(وسـالمة الـنظم اإليكولوجيـة، مـع مراعـاة اآلثـار المتعـددة األبعـاد  من الفقروالحد  العيش المحلية والتنمية المستدامة

 .ويمكن إيالء االهتمام لجميع سلع وخدمات النظم اإليكولوجية المهمة وذات الصلة

                                                 
من تقييم  تجميع التنوع البيولوجيفي  ا هي االتجاهات الحالية في التنوع البيولوجي والعوامل التي تدفع فقدانه؟م لالطالع على تصنيف دوافع التغير، يمكن االسترشاد بنتائج تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية؛ انظر الفصل المعنون 1

  ).انظر المواد المرجعية ومصادر المعلومات الواردة هنا(. النظم اإليكولوجية في األلفية
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التنـوع البيولـوجي واآلثـار  واآلثـار علـى والضـغوط سـباب األساسـيةل مـوجز للتغيـرات المسـتقبلية المحتملـة فـي التنـوع البيولـوجي مـن حيـث األيمكن لألطراف أن تختتم هذا الجـزء بتحليـو  .10
التنـوع البيولـوجي والـنظم  حفـظار فـي زيـادة االسـتثم بما يمكن أن يحدث نتيجـة "أسلوب العمل المعتاد"مقارنة ما يمكن أن يحدث في ظل سياسات عن طريق وذلك  ،هرفاهو صحة اإلنسان  على

وأن يتضـمن أي أوجـه ) إذا تـوفرت هـذه النمـاذج(، أو يعتمـد علـى نمـاذج "مـاذا لـو" فـي شـكلويمكن أن يتخذ تحليل هذه السيناريوهات شـكل تقريـر سـردي . اماإليكولوجية واالستخدام المستدام له
حيـث يكـون قـد لـوحظ حـدوث  وخاصـةثنـين مـن أهـم عناصـر التنـوع البيولـوجي فـي البلـد، إيـل، يمكـن لألطـراف أن تختـار واحـدًا أو وإلجـراء هـذا التحل. عدم تـيقن علمـي يـرد وصـفها فـي النمـوذج
 .تغيرات أو اتجاهات سلبية مع مرور الوقت
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 )ية الرابعةمنقولة من التقارير الوطن 2أمثلة(ستخدمھا ا�طراف بما فيھا الجداول، وا�شكال والمؤشرات أن ت الممكنا�دوات  

 
 

  أشكال لتحليل حالة التنوع البيولوجي 
 

 
 ،معهد بحوث الطبيعة والغابات: المصدر( 2008في عام  الفلمنكي اإلقليمحالة األنواع في  – 1الشكل 

://indicatoren.milieuinfo.be/indicatorenportal.cgi?lang=en&detail=657&id_structuur=71http(.  
 )التقرير الوطني الرابع لبلجيكا(

 
لمئوية في فئات ويوضح عدد األنواع ونسبتها ا. 2008التصنيفية في اإلقليم الفلمنكي من بلجيكا في  المجموعاتلقائمة الحمراء لحالة بعض تقييم ايلخص هذا الشكل (

 ).مختلفة من حيث الخطورة

  

                                                 
  .التي قد ترغب الدول في النظر في استخدامها في تقاريرها الوطنيةتوضح هذه األمثلة بعض األنواع المختلفة من الرسوم البيانية واألشكال  2
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   .)http://environnement.wallonie.be/eew/rapportProblematique.aspx?id=p105 إدارة دراسات الطبيعة والزراعة: المصدر( 2008في عام  والونحالة األنواع في إقليم  – 2الشكل 
 )التقرير الوطني الرابع لبلجيكا(

 

 ).حفظهاللخطر وحالة  2008يلخص هذا الشكل أيضًا بوضوح حالة تعرض بعض األنواع في إقليم والون في بلجيكا عام (
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  )BSAP 2005(خريطة تبين الثراء من حيث األنواع في بوتسوانا  – 3الشكل 

 )الوطني الرابع لبوتسوانا التقرير(

 
أعلى من وتمثل األلوان القاتمة على الخريطة المناطق التي تتميز بمستويات  .تمثل هذه الخريطة تصويرًا بصريًا لمؤشر الثراء في األنواع(

 ).أن تساعد خرائط من هذا النوع في اتخاذ القرارات الخاصة بتخطيط األراضي ويمكن. الثراء في األنواع
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  http://jncc.defra.gov.uk/page-4238: 2008حالة األنواع التي تحظى بأولوية في المملكة المتحدة في عام  – 4شكل ال
 )التقرير الوطني الرابع للمملكة المتحدة(

 
 

وقد . 2007 عام في جرى تقيم استنادا إلى 2008المتحدة في األنواع ذات األولوية في المملكة  حفظهذا الشكل حالة  يبين(
ويمكن أن تساعد مثل هذه األشكال البيانية في تحديد أولويات . تغير األنواع مما يبين كيفيةاألنواع وفقًا لفئات متعددة  صنفت

  .)الحفظحاجة إلى بأكثر األنواع  حفظإجراءات 
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  جيأشكال لتحليل االتجاهات في التنوع البيولو 
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  )EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands: المصدر() 100=  1980( الطيور الشائعة في أوروبا – 2الشكل 

 )التقرير الوطني الرابع لالتحاد األوروبي( 

 
وتساعد . سنة  26لطيور الشائعة في أوروبا من خالل تتبع التغيرات التي طرأت على مدى ا مجموعاتهذا الشكل اتجاهات أعداد  يبين(

 ).هذه الصور في وضع االتجاهات المتغيرة في سياقها التاريخي وحجم التغيرات التي تم رصدهامثل 
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  )Xu et al. 2009من (على مدار السنين مؤشر التغذية البحرية في الصين التغير في  – 8-4الشكل 

 )التقرير الوطني الرابع للصين(

 
ضع ي و وتساعد مثل هذه األشكال البيانية ف. 2005و 1950التغذية البحرية في الصين بين ر هذا الشكل االتجاه في مؤش يبين(

  ).التغيرات التي يتم رصدها، فضال عن توضيح تاريخي االتجاهات الراهنة في سياق
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  مواقع الحفظ الرئيسية في الفلبين : المصدر. فقدان الغابات في القرن العشرين – 2الشكل 

(Haribon and Birdlife International, 2001), citing ESSC booklet, “Decline of the Philippine Forest”.  
 )التقرير الوطني الرابع للفلبين(

 
 ويمكن أن تساعد هذه الخرائط في جعل. في الفلبين ت في الغطاء الحرجي مع مرور الوقتالتغيرا توضيحالخرائط الثالث في  هتساعد هذ(

  )موسة بدرجة أكبراإلحصائيات مل
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 )التقرير الوطني الرابع ألوغندا(

  
 خالل تقديم بيانات عن فترات زمنية متعددة، يمكن مقارنة نمو . أوغنديةهذا الجدول التغيرات في األعداد الخاصة بعدة أنواع  يبين(

 ).تزيد أعدادها أو تنقص ما إذا كانت أنواع معينة فضال عن تحديدمستويات األعداد الراهنة بنظيرتها في الماضي، 
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  .MMA,201049: المصدر. 48معدل إزالة الغابات السنوي في منطقة األمازون الكبرى – 10-1الشكل 

 )التقرير الوطني الرابع للبرازيل(

 
 ة التي تتغير بها الضغوط على التنوعويمكن أن توضح مثل هذه األشكال البيانية الطريق. في األمازون البرازيلية الغاباتهذا الشكل اتجاهات إزالة  يبين(

  ).البيولوجي بمرور الوقت
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  جداول أو أشكال لتحليل التهديدات
  

 
 تقييم النظم اإليكولوجيةجزر القمر، باستخدام إطار  اضطلعت به تقييما للتهديداتلجدول يمثل هذا ا) (لجزر القمر التقرير الوطني الرابع(

 التقييماتويمكن إجراء هذه األنواع من . لتنوع البيولوجي وآثارهاتغير االرئيسية ل الدوافعويحدد . نظم اإليكولوجيةأنواع المختلف ل، لأللفية
  .)البيانات الكمية غير كافيةفيها التي تكون  تفي الحاال باالستعانة برأي الخبراء
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 European forest pattern map based on forest mask of CORINE Land Cover (year 2000 and: مصدر البيانات

1990, 100 m spatial resolution, 25 ha minimum mapping unit; JRC 2008 / Estreguil and Mouton 2008). 

 )التقرير الوطني الرابع لالتحاد األوروبي( 

 
ويمكن أن تساعد مثل هذه الخرائط ). 2000-1990(ت سنوا 10الغابات في أوروبا على مدى فترة  بصريًا لتفتيتتقدم هذه الخريطة تمثيًال (

 ).للحفظفي تحديد المناطق المهمة 
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  .التهديدات التي تتعرض لها أنواع النباتات في جنوب أفريقيا المدرجة على القائمة الحمراء – 6-1الشكل 

  )التقرير الوطني الرابع لجنوب أفريقيا(
  
ويمكن  .التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في جنوب أفريقيا التهديدات الرئيسيةة الحمراء المتضررة من يحدد هذا الشكل عدد أنواع نباتات القائم(

لعمليات أن تساعد مثل هذه األشكال البيانية في توضيح األسباب المباشرة الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي والتي يمكن بدورها أن تمثل دعمًا 
 )صنع القرار
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  أنواع النباتات في جنوب أفريقياتدهور الموائل التي تؤثر على ) ب(فقدان الموائل و(األسباب الكامنة وراء  – 7-1الشكل 

  .المدرجة على القائمة الحمراء
  )التقرير الوطني الرابع لجنوب أفريقيا(

 

التي تسهم في تعرض  )أسفل(وتدهور الموئل ) أعلى( عن أسباب فقدان الموئليقدم هذان المخططان الدائريان معلومات (
  ).أنواع النباتات للخطر في جنوب أفريقيا بعض
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 أشكال لتحليل السيناريوهات

 
  .أثر تغير المناخ على الغابات في المناطق الحضرية في فرنسا – 16الشكل 

  )التقرير الوطني الرابع لفرنسا(
 

في  وتساعد مثل هذه األنواع من الخرائط. هاتسيناريو أحد العلى  ناءً الغابات في فرنسا ب علىيقدم هذا الشكل تحليًال آلثار تغير المناخ (
على التنوع البيولوجي في المستقبل وبهذا يمكن أن تساعد في إفادة القرارات ما يمكن أن تكون عليه اآلثار المحتملة لضغط  توضيح ما

 ).المتعلقة بالسياسات
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  المصادر المرجعية ومصادر المعلومات
  لتقارير العلميةوا التقييمات

  
1. Biodiversity country study 
2. National biodiversity strategy and action plan 
3. National biodiversity assessments 
4. Database of scientific assessments available at https://www.cbd.int/assessments/ 
5. Millennium Ecosystem Assessment: http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx in particular Millennium Ecosystem Assessment, 

2005.Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. World Resources Institute, Washington, DC. 
6. Millennium Ecosystem Assessment – Sub-global Assessments: www.maweb.org/en/Multiscale.aspx  
7. Global International Waters Assessment (GIWA): www.giwa.net  
8. Freshwater assessments available at http://www.unep.org/dewa/assessments/EcoSystems/water/index.asp  
9. Global Forest Resources Assessment of FAO (2005): http://www.fao.org/forestry/fra2005/en/ and Forest Resources Assessment 2010 

available at http://www.fao.org/docrep/013/i1757e/i1757e.pdf 
10. 2011 State of the World’s Forests by FAO available at http://www.fao.org/docrep/013/i2000e/i2000e.pdf. ;The State of the World’s Forest 

(2003) at http://www.fao.org/DOCREP/005/Y7581E/Y7581E00.HTM#TopOfPage . The State of the World’s Forest Genetic Resources 
(2009) at ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/015/k4225e.pdf  

11. Land Degradation Assessment: http://lada.virtualcentre.org/pagedisplay/display.asp  
12. Global Marine Assessments: A survey of global and regional assessments and related activities of the marine environment: www.unep-

wcmc.org/resources/publications/UNEP_WCMC_bio_series/27/GlobalMarineAssessments-HR.pdf The accompanying database is available 
at: www.unep-wcmc.org/GRAMED/  

13. Global Mountain Biodiversity Assessment available at http://www.mountainbiodiversity.org/home.html 
14. Millennium Development Goal Reports: http://www.un.org/millenniumgoals/reports.shtml 
15. Global Biodiversity Outlook: http://www.biodiv.org/gbo3/default.shtml 
16. Global Environment Outlook (GEO): The latest comprehensive GEO report is Global Environment Outlook 4 (2007) at 

http://www.unep.org/geo/geo4/media/ , see also Vital GEO Graphics available at http://www.grida.no/files/publications/vital-geo-
graphics.pdf. GEO Yearbook 2011:Emerging Issues in Our Global Environment at 
http://www.unep.org/yearbook/2011/pdfs/UNEP_YEARBOOK_Fullreport.pdf . GEO Year Book 2012 available at: 
http://www.unep.org/yearbook/2012/ . For previous versions of GEO, UNEP Yearbooks and other publications from 2002 please see 
http://www.unep.org/dewa/ProductsandServices/Publications2011/tabid/51370/Default.aspx  
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17. The GEO for Latin America and Caribbean region available at http://www.unep.org/pdf/GEOLAC_3_ENGLISH.pdf 
18. The Environment Outlook for the Arab Region available at http://www.unep.org/dewa/westasia/eoar/ 

 
19. Integrated assessments and scientific reports available at the webpage of the UNEP Division of Early Warning and Assessment: 

http://www.unep.org/dewa/Assessments/tabid/6350/Default.aspx  
20. First Report of the Census of Marine of Life: http://www.coml.org/pressreleases/census2010/PDF/Highlights-2010-Report-Low-Res.pdf 
21. “Plant at risk” (a study jointly undertaken by Royal Botanic Garden at Kew and IUCN) available at http://www.kew.org/science-

conservation/kew-biodiversity/plants-at-risk/plant-life-under-threat/index.htm 
22. State of the World’s Birds available at http://www.biodiversityinfo.org/default.php?r=sowbhome  
23. The Living Planet Report 2010 by WWF International available at http://assets.panda.org/downloads/lpr2010.pdf 
24. Biodiversity Scenarios-Projections of the 21st century of changes in biodiversity and associated ecosystem services (CBD technical series 50), 

available at http://www.diversitas-international.org/uploads/File/GBO3_Biodiversity_Futures.pdf 
25. The Second Report of the State of the World on Plant Genetic Resources: http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e.pdf 
26. Blue Harvest: Inland Fisheries as Ecosystem Services by UNEP available at http://www.unep.org/pdf/Blue_Harvest.pdf 
27. State of Biodiversity in Africa 2010 available at http://www.unep.org/roa/docs/pdf/StateBiodiversity.pdf 
28. Dead Planet, Living Planet by UNEP available at http://www.unep.org/pdf/RRAecosystems_screen.pdf 
29. “Latin America and the Caribbean: a biodiversity superpower” by UNDP available at: http://www.undp.org/latinamerica/biodiversity-

superpower/English_Report.htm 
30. “Economic values of the wetlands” by WWF International available at http://assets.panda.org/downloads/wetlandsbrochurefinal.pdf 
31. “Africa Footprint Report” by WWF International available at http://assets.panda.org/downloads/aef_2007_final_4_lr.pdf 
32. The report on the State of the Ocean by IUCN, available at http://cmsdata.iucn.org/downloads/ipso_workshop_report_june_2011.pdf 
33. Integrated Global Assessment of Desertification, Land Degradation and Drought available at 

http://www.unccd.int/knowledge/docs/EDLDD%20zef_dp_150.pdf 
34. The UK National Ecosystem Assessment and other papers available at http://uknea.unep-wcmc.org/Resources/tabid/82/Default.aspx 
35. Canadian Biodiversity: ecosystem status and trends 2010 available at http://www.biodivcanada.ca/A519F000-8427-4F8C-9521-

8A95AE287753/EN_CanadianBiodiversity_FULL.pdf 
36. UK Climate Change Risk Assessment Report (including 11 sector reports), available at 

http://www.defra.gov.uk/environment/climate/government/risk-assessment/#report 
37. UNEP-WCMC Datasets, Tools & Reports available at http://www.unep-wcmc.org/datasets-tools--reports_15.html 
38. WWF Living Planet Report: http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/ 
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47. The economics of ecosystems and biodiversity: http://www.teebweb.org/ 
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49. Business and Biodiversity Guide A to Z: http://www.biodiversitya-z.org/ 
50. A-Z Areas of Biodiversity Importance: http://www.biodiversitya-z.org/ 
51. REFORGEN-FAO database on forest genetic resources available at http://www.fao.org/forestry/fgr/64623/en/ 
52. World Resources Institute: http://www.wri.org/ecosystems 
53. Worldwatch Institute: http://www.worldwatch.org/environment-society  
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  ، وتنفيذها، وتعميم التنوع البيولوجيوخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي راتيجياتاالست. الثانيالجزء 

  عامة اقتراحات

اسـتراتيجيات وخطـط عمـل وطنيـة  فـي حالـة عـدم وجـود. الوطنيـة للتنـوع البيولـوجي هـاوخطـط عمل هااسـتراتيجيات يجب على األطراف اإلبالغ في هذا الجزء بصـرف النظـر عـن حالـة .11
والتعمـيم، حتـى يتسـنى  الوطنية للتنوع البيولوجي العملوخطط  ويغطي هذا الجزء كال من تنفيذ االستراتيجيات. اإلبالغ عن أية استراتيجيات وخطط مماثلة أخرى للبلدان، يمكن ولوجيللتنوع البي

المحدثــة الوطنيـة  العمـلوخطـط  تـوفر قـدر كبيـر مــن المعلومـات عـن تنفيـذ االسـتراتيجياتوفـي حالـة عـدم . الجمـع بـين اإلبـالغ عـن األنشـطة المتعلقـة بكـل منهمــا تجنبـا للتكـرار دون داع للبلـدان
  .للتنوع البيولوجيالسابقة الوطنية  العملوخطط  اإلبالغ عن االستراتيجيات للبلدان، يمكن للتنوع البيولوجي

وتعمـيم التنـوع ، الوطنيـة للتنـوع البيولـوجي هـاوخطـط عمل هااسـتراتيجيات المتخـذة لتنفيـذ جميـع اإلجـراءات سـردينبغـي لألطـراف أن تتجنـب  .ن الوصـفعـ تحليـلال تقـديم مزيـد مـن يرجى .12
 .يكون ممكنا ماأو أمثلة داعمة حيث دراسات حالةو وبدال من ذلك، ينبغي لألطراف أن تقدم تحليال لفعالية اإلجراءات المتخذة . البيولوجي

  إدراجها حمقتر المعلومات ال

لى التركيـز علـى الغايـات تشجع األطراف، عند اضطالعها بذلك، عو . للتنوع البيولوجيالمحدثة الوطنية  عملهاوخطط الستراتيجياتها  ذا الجزء بتقديم وصفأن تستهل ه للبلدانيمكن  .13
كما يتعين على األطراف . 2020-2011راتيجية للتنوع البيولوجي إعدادها وفقا للخطة االست األهداف القابلة للقياس التي تم وخاصةالمحددة فيها،  واألهداف والتدابير واإلجراءات ذات األولوية

الطريقــة التــي ) 1(مــن حيــث  وخاصــة، للتنــوع البيولــوجي الســابقةالوطنيــة  العمــلوخطــط واالســتراتيجيات  للتنــوع البيولــوجيالمنقحــة الوطنيــة  العمــلوخطــط ســتراتيجيات االتوضــيح االخــتالف بــين 
الطريقــة التــي ) 3(و؛ 2020-2011 الطريقــة التــي ستســهم بهــا فــي تحقيــق الخطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي) 2(و؛ للتنــوع البيولــوجي أيشــيأهــداف ا فيهــســتحقق بهــا اإلجــراءات الــواردة 

 الصـادر عـن مـؤتمر األطـراف 9/8 الـواردة فـي المقـرر التوجيهيـة المبـادئالطريقـة التـي سـتعالج بهـا ) 4(والتنوع البيولوجي المحددة في الجزء األول؛ يتعرض لها التي  للتهديداتستتصدى بها 
، الطريقـــة التـــي ســـوف تحقـــق بهـــا وخاصـــة) 5(و؛ )وتنفيـــذها ومتابعتهـــا وتنقيحهـــا وخطـــط العمـــل الوطنيـــة للتنـــوع البيولـــوجي االســـتراتيجياتالمبـــادئ التوجيهيـــة لمـــؤتمر األطـــراف حـــول تطـــوير (

والقطاعــات االقتصــادية واالجتماعيــة والمســتويات الحكوميــة الوطنيــة  والبــرامج والسياســات فــي الخطــط إدمــاج اعتبــارات التنــوع البيولــوجي للتنــوع البيولــوجي الوطنيــة العمــلوخطــط اســتراتيجيات 
  .الشاملة

منـذ إعـداد التقريـر الـوطني الرابـع أو  البيولـوجي للتنـوع الوطنيـة العمـلوخطـط سـتراتيجيات اال فيمـا يتعلـق بتنفيـذ بعد ذلك اإلبالغ عن اإلجراءات المتخذة والنتائج المحققة للبلدانيمكن و  .14
تعلـق معظـم اإلجـراءات تن أولـم يتحقـق الكثيـر نحـو تنفيـذها، يمكـن  للتنـوع البيولـوجي الوطنية العمل ةوخطستراتيجية االوفي الحاالت التي يكون قد تم فيها في الماضي القريب تحديث . السابق

التشـريعات والسياسـات ذات ) دون أن تقتصـر علـى(ويمكـن أن تشـمل اإلجـراءات . للتنوع البيولوجي الوطنية العملوخطط ستراتيجيات االسخة السابقة من والنتائج المبلغ عنها في هذا الجزء بالن
مـع (أيضـا ان تقـدم وصـفا مـوجزا  للبلـدانويمكـن . ات الصـلةالمختلفـة ذ األخرىالصلة التي يتم تطويرها، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، وتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة واالستثمارات 
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وسـوف تقـدم هـذه المعلومـات إلـى المـؤتمر . فـي االتفاقيـة القضـايا المشـتركة بـين القطاعـاتو  للعالقة بين اإلجراءات وبـرامج العمـل المختلفـة) الثالث باستخدام مصفوفة في التذييلسرد التفاصيل 
التـي يتعـرض لهـا فـي الجـزء  والتهديـداتوعند تحليل النتائج أو اآلثار، يجب اإلشارة إلى التغيـرات فـي حالـة التنـوع البيولـوجي واتجاهاتـه . الستعراض المتعمقل) وما بعده(الثاني عشر لألطراف 

ح التـي بــرزت مــن خــالل الحـاالت ذات الصــلة أو قصــص النجــاويمكــن اســتخدام  ).للطريقـة التــي أدت بهــا هــذه اإلجـراءات إلــى هــذه التغيــرات أو ارتبطـت بهــا مـع تقــديم األســس المنطقيــة(األول 
 للتنـوع البيولــوجي الوطنيـة العمـل طوخطـسـتراتيجيات االالنتـائج اإليجابيـة والـدروس المسـتفادة التـي تولــدت عـن تنفيـذ  تســليط الضـوء علـىوتفيـد هـذه المعلومـات بشـكل خـاص فـي . أنشـطة التنفيـذ

 .يذوحيث لم تتوفر المتابعة المنتظمة للتنف

ق يـجـزء مـن األنشـطة المخطـط لهـا تـم تنفيـذه ومـدى تحقأي  وخاصـة، للتنـوع البيولـوجي الوطنية العمل طوخطستراتيجيات االتنفيذ  أن تقّيم بصورة كاملةاألطراف بعد ذلك  إلىويطلب  .15
وفــي هــذه الحالــة األخيــرة، تــدعى األطــراف إلــى تحليــل . أو الغايــات التــي لــم تتحقــق ويتعــين علــى األطــراف أيضــا اإلبــالغ عــن األنشــطة التــي لــم تنفــذ واألهــداف. األهــداف والغايــات ذات الصــلة

 .العقبات التي واجهت التنفيذ

لقطاعـات وطريقـة معالجتهـا فـي ا الطريقـة التـي ينظـر بهـا فـي الشـواغل المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي) 1: (من األطراف، عند تنفيذ تعميم التنوع البيولوجي، أن تركز على وصـفويتوقع  .16
لتنميــة المســتدامة واســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر واســتراتيجيات الصــحة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك تحليــل ااســتراتيجيات مثــل المختلفــة، وٕادماجهــا فــي أدوات السياســات الرئيســية القطاعيــة والشــاملة، 
) 3(والطريقة التي يتم بها إدماج التنوع البيولوجي في عمليات أو آليـات التخطـيط ذات الصـلة؛ ) 2(ويها؛ لم يدمج ف التيالقطاعات التي أدمج فيها التنوع البيولوجي بشكل جيد في والقطاعات 

م انهـج النظـل مثـاألدوات المسـتخدمة فـي التعمـيم ) 4(و؛ وبـرامج كـل منهـا وسياسـات اإلجراءات المتخذة والنتائج المحققة في كل قطـاع لتنفيـذ أنشـطة التنـوع البيولـوجي المحـددة فـي اسـتراتيجيات
علــى المسـتوى الــوطني  أوجــه التـآزرالطريقـة التــي يـتم بهــا تحقيـق ) 5(و، وكـذلك التخطــيط المكـاني وتخطــيط المنـاظر الطبيعيــة؛ ةاالســتراتيجي ةالبيئيـ والتقييمــات اآلثــار البيئيـة وتقيـيماإليكولـوجي 

بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة  الدولياتفاقية ا�تجار وواتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصـحر  تغير المناخ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشان مثل لتنفيذ االتفاقيات ذات الصلة

ي األنشـطة التعاونيـة المختلفـة المضـطلع الطريقـة التـي ينظـر بهـا فـي التنـوع البيولـوجي فـ) 6(و ؛حفظ أنواع الحيوانـات البريـة المهـاجرةواتفاقية واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة  ل�نقراض
 .تي ترتبت على تعميم التنوع البيولوجيلنجاح لتوضيح النتائج ا صأن تستخدم حاالت أو قص للبلدانويمكن . بها على مختلف المستويات، بما فيها تلك المتعلقة بالتعاون بين دول الجنوب
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  للتنوع البيولوجي الوطنية العمل طوخطستراتيجيات اال ن استخدامها في تلخيص أو تحليل تنفيذيمك لجداول أو اشكال أو مصفوفات محتملة أمثلة
 

 
  )التقرير الوطني الرابع لزامبيا(

  
 ).هدف كل تحقيقلتقدم نحو ل وقياساتالرئيسية ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، مع بيان األنشطة االلتنفيذ  موجزيرد في هذا الجدول (
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  )التقرير الوطني الرابع لزامبيا(

  
 ستراتيجياتالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من خالل تصنيف األهداف المختلفة لاالتحليل كمي لتنفيذ  الشكليرد في هذا (

  ) .في فئات متعددة للتنفيذ للبلدوخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
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  وروابط اإلنترنت المواد المرجعية

 ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجياال راض تنفيذعاست

 
1. The Voluntary Guidelines for the Review of NBSAPs (annex to decision VIII/8): https://www.cbd.int/decisions/?m=COP-

08&id=11020&lg=0  
2. COP Guidance on Developing, Implementing, Monitoring and Reviewing NBSAPs (COP decision IX/8): 

 https://www.cbd.int/ nbsap/guidance.shtml  
3. UNEP-WCMC Framework for Assessing Implementation of the CBD: http://www.unep-wcmc.org/cbd/assessment/index.html  
4. IUCN Guide to the Assessment of Biodiversity (2000): http://cmsdata.iucn.org/downloads/biodiversity_assessment_guide.pdf  
5. CBD webpage for NBSAPs: http://www.cbd.int/ nbsap/  
6. UK Biodiversity Action Reporting System: http://www.ukbap-reporting.org.uk/; Guidance Note for 2008 Reporting: 

http://www.ukbap.org.uk/library/BRIG/2008GuidanceNoteFinal23April08.pdf  
7. A Biodiversity Outcomes Framework (Environment Canada): http://www.biodivcanada.ca/default.asp?lang=En&n=F14D37B9-1  
8. Assessing NBSAPs by the Institute of Advanced Studies of the United Nations University: 

http://www.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=107&ddlID=807 
9.  Evaluation of the benefits of ecosystem services delivered by the UK Biodiversity Action Plan by DEFRA, UK, available at: 

http://archive.defra.gov.uk/temp/sffsd0702-economic-valuation-uk-bap.pdf 
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  التعميم 

 
1. The Ecosystem Approach Beginners’ Guide and Advance User Guide: http://www.cbd.int/ecosystem/sourcebook/beginner-guide.shtml & 

http://www.cbd.int/ecosystem/sourcebook/advanced-guide.shtml  
2. The Ecosystem Approach Sourcebook: http://www.cbd.int/ecosystem/sourcebook/default.shtml  
3. The Guidelines for Biodiversity-inclusive EIA and SEA: http://www.cbd.int/impact/guidelines.shtml; also see CBD case studies on impact 

assessments at http://www.cbd.int/impact/case-studies/  
4. A Brochure for Biodiversity-inclusive EIA and SEA: http://www.cbd.int/doc/publications/imp-bio-eia-and-sea.pdf 
5. CBD Proposals for Design and Implementation of Incentive Measures: http://www.cbd.int/incentives/tools.shtml; also see CBD case studies 

on incentive measures at http://www.cbd.int/incentives/case-studies.shtml  
6. CBD Options for the Application of Tools for Valuation of Biodiversity and Biodiversity Resources and Functions: 

http://www.cbd.int/incentives/tools.shtml  
7. An Exploration of Tools and Methodologies for Valuation of Biodiversity and Biodiversity Resources and Functions, CBD Technical Series 

No. 28: http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-28.pdf 
8. CBD Training Modules on mainstreaming: http://www.cbd.int/doc/training/ nbsap/b3-train-mainstream-revised-en.pdf  
9. Tools, materials and presentations from regional and subregional capacity-development workshops on implementing national biodiversity 

strategies and action plans and mainstreaming of biodiversity available at https://www.cbd.int/ nbsap/workshops.shtml 
10. CBD webpage for biodiversity for development: http://www.cbd.int/development/  
11. Issue-based Modules for Coherent Implementation of Biodiversity-related Conventions: http://www.svs-unepibmdb.net/  
12. Summary Report of Biodiversity in European Development Cooperation Conference: 

http://www.iisd.ca/download/pdf/sd/ymbvol126num1e.pdf Mainstreaming Biodiversity into National Development Plans (UNDP): 
Overview and Selected Tools: http://www.cbd.int/doc/training/nbsap/train-present-2007-intro-mainstream-en.pdf  

13. Mainstreaming Biodiversity in Production Landscapes (GEF, 2005): http://www.gefweb.org/Outreach/outreach-
publications/documents/MainstreamingBiodiversity.pdf  

14. Mainstreaming Biodiversity into Business (FFI): http://earthmind.net/eibb/docs/workshop-a-ffi-2004-mainisteaming-biodiversity.pdf . 
15. A Review of Biodiversity Conservation Performance Measures (Earthwatch Institute/Rio Tinto): 

http://www.businessandbiodiversity.org/pdf/Biodiversity%20report%20(2).pdf  
16. IUCN/WWF Biodiversity Economics website: www.biodiversityeconomics.org  
17. Integration of Biodiversity into National Environmental Assessment Procedures: www.unep.org/bpsp/HTML%20files/TS-EIA.html  
18. WRI Mainstreaming Ecosystem Services Initiative: http://www.wri.org/project/mainstreaming-ecosystem-services 
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19. WRI Ecosystem Services: A guide for decision makers available at http://www.wri.org/publication/ecosystem-services-a-guide-for-
decision-makers 

20. Incorporating biodiversity into integrated assessments of trade policy in the agriculture sector: 
www.unep.ch/etb/areas/biodivAgriSector.php  

   
21. UN Information Portal on Multilateral Environmental Agreements: http://informea.org/  
22. Development Database on Aid Activities: http://www.oecd.org/dataoecd/50/15/5037782.htm 
23. Biodiversity for Development by South African Ministry of Environment and Tourism available at: 

http://www.environment.gov.za/biodiversity_for_development/biodiversity_development_report.pdf 
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 ذات الصلة من األهداف اإلنمائية لأللفية 2015أهداف عام في  والمساهمات 2020 للتنوع البيولوجي أيشي نحو تحقيق أهدافالتقدم . الجزء الثالث

  
  عامة اقتراحات

يل الطريقة التي تسهم بهـا اإلجـراءات المتخـذة علـى المسـتوى الـوطني لتنفيـذ االتفاقيـة فـي طراف تحلألا إلىالتوجيهية  المبادئتطلب  .ن الوصفع تقييمأو الالتحليل تقديم المزيد من  .17
ألطـراف مـا تـم اإلبـالغ عنـه مـن قبـل فـي األقسـام السـابقة مـن إلـى أن تكـرر احاجـة توجـد وال . اإلنمائيـة لأللفيـة األهـدافذات الصـلة مـن  2015وأهـداف عـام  2020هداف أ تحقيقالتقدم نحو 

 .يالت إضافيةوبدال من ذلك، فإنه يتعين على األطراف االعتماد على المعلومات والنتائج ذات الصلة واالضطالع بتحل. تقريرها الوطني

هـداف األعـن  ، يجـب علـى األطـراف تقـديم معلومـات2020 نحو تحقيـق أهـدافالتقدم المحرز  تقييمعند . األهداف الوطنية واإلجراءات المتخذة والنتائج المحققة تسليط الضوء على .18
لتوضـيح النتـائج او ) الختيـار الحالـةترد أدناه معـايير تفصـيلية (تخدام حاالت أو قصص النجاح اس نويمك. المحققةالنتائج  وخاصةهذه األهداف، تحقيق المتخذة ل تواإلجراءا المعتمدةوطنية ال

 .التقدم

م األطـراف اإلبـالغ عـن تنفيـذ كـل الغايـات واألهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة فـي هـذا الجـزء، بـل أن تقـد إلـىأنـه ال يطلـب  تجـدر اإلشـارة إلـى .األهداف اإلنمائيـة لأللفيـة ذات الصـلة تغطية .19
 2020-2011األطـراف بصـفة خاصـة علـى الطريقـة التـي أسـهم أو يسـهم بهـا تنفيـذ االتفاقيـة والخطـة االسـتراتيجية ومن المتوقع أن تركـز . يمعلومات عن األهداف ذات الصلة بالتنوع البيولوج

 .ذات الصلةاإلنمائية لأللفية  األهداف في

فـي هـذا  لـى اسـتخدام المؤشـرات الكميـةع البلـدانمـا علـى أسـاس علمـي بشـكل أكبـر، تشـجع قائ التقيـيمحتى يكون التحليـل أو  .م المؤشرات حيث تتوفر وحيث يكون ذلك ممكناااستخد .20
الجودة القائمة بتقييمات  لى االستعانةع البلدان تشجعوفي حالة عدم توفر مؤشرات، . ويمكن استخدام مؤشرات أعدت على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني. بقدر اإلمكان التقييمالتحليل او 

 .اإلنمائية لأللفيةواألهداف  2020 للتنوع البيولوجي أيشي نحو تحقيق أهدافالتقدم المحرز  لتقييمالثاني والثالث، على التوالي، مجموعة من المؤشرات  المرفقينوترد في  .على رأي الخبراء

  إدراجها حمقتر المعلومات ال

وأي هـدف لـم يـتم جـزء منـه  بالكامـل وأي هـدف تـم تحقيـقأي هـدف تـم تحقيقـه (مدى تحقيق الغايـات واألهـداف االسـتراتيجية  بتسليط الضوء على أن تستهل األطراف هذا الجزءيمكن  .21
ومن المهم أيضا فـي هـذا الجـزء إبـراز الطريقـة . أن تقدم عددا من الحاالت أو القصص التي تدعم هذه البيانات للبلدان، يمكن جزئيايتعلق باألهداف التي تم تحقيقها بالكامل أو  وفيما). تحقيقه

يمكـن اتبـاع عمليـة مماثلـة لإلبـالغ و  .الـذي يتعـرض لـهفي تحسين حالة التنوع البيولوجي واتجاهاتـه أو فـي تخفيـف الضـغط  2020التي أسهمت او تسهم بها اإلجراءات المتخذة لتحقيق أهداف 
 .الصلة من األهداف اإلنمائية لأللفيةذات  2015عام  نحو تحقيق أهدافعن التقدم المحرز 
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 المعتمــدة، مــع إبــراز األهـداف الوطنيــة للتنــوع البيولـوجي أيشـي نحـو تحقيــق أهــدافلتلخـيص التقــدم المحــرز ) انظــر األمثلـة أدنــاه( بعـد ذلــك اســتخدام جـدول أو مصــفوفة للبلــدانويمكـن  .22
ولهـذا النـوع . أو تمثيـل بصـري مماثـل" إشـارة المـرور"ومن الطرائق التي يمكن استخدامها لعرض التقـدم اسـتخدام خطـة . قدم العامواإلجراءات المتخذة والنتائج المحققة والمؤشرات المستخدمة والت

 .معرفة ما أنجز وما يتعين إنجازه في السنوات الخمس القادمة للبلدانأهمية بالغة ألنه يتيح  التقييممن التحليل او 

فيهـا وحققت نتائج ناجحة، والمجاالت التي اتخذت فيها إجراءات قليلة أو لم تتخـذ  المجاالت التي كانت هذه اإلجراءات ذات فعالية فيها الضوء علىتسليط  للبلدانوختاما، فإنه يمكن  .23
ومـن . ذا الجـزء العقبـات التـي واجهـت التنفيـذوينبغـي أن توصـف فـي هـ. ومن المهم تحليل أسباب تحقيـق النجـاح فـي بعـض المجـاالت وعـدم إمكانيـة تحقيقـه فـي مجـاالت أخـرى. إجراءات بالمرة

. 2020اإلجراءات أو التدابير التي يتعين اتخاذها في السنوات الخمس القادمة لتحقيـق أهـداف  وخاصةات لزيادة تحسين تنفيذ االتفاقية، المهم ايضا تحديد ما ينبغي عمله على مختلف المستوي
 .التنفيذي للتقرير الكاملموجز لويوفر هذا القسم الختامي أساسا مهما لكتابة ا

هـذه الحـاالت او األمثلـة، بـأن تضـع المعـايير التاليـة فـي فـي وتوصـى األطـراف، عنـد التقـدم . لى تقديم حاالت أو أمثلـة لتوضـيح التقـدم المحـرزع البلدان تشجع، وحسبما اقترح أعاله  .24
 .االعتبار

  الحاالت المطلوبة

للتنــوع  أيشــي أهــداف لــى واحــد او أكثــر مــنإ، باإلضــافة 2020-2011المنفــذة لتحقيــق مهمــة الخطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي  االســتجابات يجــب ان تظهــر الحــاالت مــدى اإلجــراءات أو
  .حد إذا كانت تحتوي على تجارب ودروس يمكن تطبيقها على نطاق أوسع أقصىوتعتبر الحالة مفيدة إلى . محدد نطاق، في إطار البيولوجي

  المطلوبة لوماتالمع

 .والمؤشرات المرتبطة به للتنوع البيولوجي أيشي مقارنة بمهمة الخطة االستراتيجية وواحد أو أكثر من أهداف 3وصف كامل لآلثار او النتائج المحققة أو المتوقعة •

 .غيرهالتنوع البيولوجي أو أسباب ت يتعرض لهاالتي  للتهديداتالمتخذة لتحقيق النتائج أو االستجابات  التدابير •

 .وتحقيق مزيد من النتائج التدابير المنفذة أو المخطط لها لضمان استدامة النتائج المحققة •

 .النتائج في المستقبل علىيحتمل أن تؤثر التي النتائج أو  علىأثرت  تكون قد االستنتاج والدروس المستفادة، بما في ذلك العوامل التي ربما •

  المعايير

 2010لتدابير أو االستجابات المنفذة منذ اعة التي تم رصدها نتيجة المقن النتائج أو التأثيرات •

                                                 
  .، مع مراعاة أنه يمكن تحقيق بعض األهداف ببطء على مدار السنوات2020المتوقعة نتيجة بعض اإلجراءات أو التدابير المتخذة لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي " التغييرات المحتملة"يمكن أن تقدم البلدان  3
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 ية لمؤشرات اتفاقية التنوع البيولوجيأي تدبير يتفق مع المجموعة اإلرشادأن تكون قائمة على تدبير واضح للتنوع البيولوجي و  •

 سنة أساس واضحة •

 )، إقليم إيكولوجيبلد، منطقة أحيائيةموئل، (محدد بوضوخ  نطاق •

 )الدورية التقلباتتناقص أكبر من (تكون ذات داللة إحصائية أن  •

  )أكثر من نقطة بيانات واحدة أو حجج مقنعة تبرر استدامتها(أن تكون مستدامة  •
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 مثال للجدول أو المصفوفة الواجب استخدامها 

Progress Towards the 2010 Target 
Key to indicator assessment of change over time: 

 
 = Improving 

  = little or no overall change 
 

 = Deteriorating 
 

 = insufficient or no comparable data 
   

PROTECTING THE COMPONENTS OF BIODIVERSITY 
Goal 1. Promote the conservation of the biological diversity of ecosystems, habitats and biomes  

Global 
targets  

UK contribution to 
global target  

Relevant UK 
indicator and 

associated 
measures 

Assessment of 
change for each 

measure Summary of change 
Related UK 

and national 
targets  Long 

term 4 
Since 
2000 

1.1: At least 
10% of each 
of the 
world’s 
ecological 
regions 
effectively 
conserved.  

Over 2.4 million 
hectares of land and 

freshwater have been 
designated as 

protected areas under 
national and 
international 

legislation, 
representing about 10 
% of the land area of 

the UK. A further one 
million hectares of UK 
coastal seas have also 

been designated. 
These areas have been 

selected to cover 

6. 
Protected 

sites 
www.jncc.
gov.uk/pag

 4241-e 

Area of 
protecte

d sites 

 1996  The total area of land and 
sea protected in the UK 
has increased between 

1996 and 2008 from 2.3 
million to 3.5 million 
hectares - an increase 

of 48%. Since 2000 there 
has been a 12% increase 

No relevant 
UK targets 

Conditio
n of 

features 
on 

protecte
d sites 

  Sites are designated with 
the aim of conserving 
specific biological or 

geomorphological 
features. The condition 

of these features is 
assessed on a rolling 
cycle against agreed 

There are 
separate targets 

in each of the 
countries of the 
UK to achieve 
favourable or 

recovering 
condition on 95 

                                                 
4 The earliest available year is used as the baseline for assessment of long-term change. The base year used for each measure is shown in the table. Where data are unavailable, 

or do not precede 1996, a long-term assessment is not calculated.  
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habitats and species of 
particular importance 

for the Atlantic 
biogeographic region. 

To ensure sites are 
representative of the 

entire region site 
selection is 

coordinated at a 
European level under 

the EU Habitats 
Directive. The UK is 

currently in the 
process of designating 

marine protected 
areas.  

standards. The first set of 
biological feature 

assessments is used to 
compile the condition 
indicator. This shows 
that the percentage of 

features or area in 
favourable condition (or 

in unfavourable but 
recovering condition) is 

generally between 60 and 
85 per cent, although it 
drops to 37 per cent for 

Special Areas of 
Conservation. 

per cent of 
designated 

sites, either by 
area or by 
number of 

features. The 
date for 

achieving this 
target varies 

between 
countries.  

1.2: Areas of 
particular 
importance 
to 
biodiversity 
protected 

4. Priority habitats 
www.jncc.gov.uk/page

 4239- 

   Priority Habitats are 
semi-natural habitats 

identified as priorities for 
conservation in the UK 

Biodiversity Action Plan.  
Based on a comparison 
of the earliest available 
and most recent 
assessment for each 
habitat, the number either 
‘stable’ or ‘increasing’ in 
area has fallen from 21 to 
20 (2.5 per cent of the 
known habitats). 
Despite this position of 
little or no overall 
change, 15 priority 
habitats (44 per cent) are 
still declining in extent.  

In the UK, 
action plans 

and 
conservation 
targets have 

been agreed for 
65 priority 

habitats. 
Targets are 

included for 
maintenance 

and restoration. 



 39

14. Habitat 
connectivity 

www.jncc.gov.uk/page
 4249- 

  Indicator under 
development. 

No relevant 
UK targets 

established. 

Assessment of progress   

Long term declines in habitat extent and quality have been addressed, and in some cases reversed.   
Significant effort has been put into establishing an ecologically coherent series of protected areas across the UK providing protection 
for both nationally and internationally important species and habitats. The effectiveness of these protected areas is measured using a 

monitoring protocol which enables expert assessments to be made by operational staff of the statutory conservation agencies. The 
protected areas are part of the UK’s approach to conserving its important habitats and species – and their role is balanced by 

legislative requirements to take biodiversity into account in decision making, not just in relation to protected areas but also with 
respect to the wider countryside and seas. Significant further investment is required in order to meet targets beyond 2010 for all 

priority habitats.  
 

(NR4 United Kingdom)   

 

  ).ياس للتقدم باستخدام المؤشرات وخطة إشارة المرورق، فضال عن 2010للتنفيذ الوطني ألهداف  دموجز جييرد في هذا الجدول (
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  المواد المرجعية وروابط ا�نترنت 

1. GBO 3: https://www.cbd.int/gbo3/  
2. 2010 Biodiversity Indicator Partnership (2010BIP): www.twentyten.net; www.bipnational.net 
3. National indicators: www.cbd.int/indicators/nationalindicators.shtml and Biodiversity Indicators for National Use: www.unep-

wcmc.org/resources/publications/BINU/Experience_and_Guidance.pdf  
4. European Environment Agency Technical Report: Halting of the loss of biodiversity by 2010:  proposal for a first set of indicators to 

monitor progress in Europe: http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_11/en/Tech_report_11_2007_SEBI.pdf  
5. Millennium Development Goals: www.unmillenniumproject.org/goals/index.htm; MDG Reports: 

http://www.un.org/millenniumgoals/reports.shtml; Info concerning Goal 7, Target 2 available at 
http://www.un.org/millenniumgoals/environ.shtml. The MDG Monitor: http://www.mdgmonitor.org/  

6. Ecosystems, Climate Change and MDGs (working paper by WRI) available at: 
http://pdf.wri.org/working_papers/ecosystems_climate_change_and_millennium_development_goals.pdf.  

7. The Global Monitoring Report of the World Bank available at: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALMONITOR/EXTGLOMONREP2009/0,,menuPK:5924413~pag
ePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:5924405,00.html.  

8. UN Development Group MDG Tracking Tools and Databases at: http://www.undg.org/index.cfm?P=97.  
9. Paris 21: http://www.paris21.org/betterworld/home.htm 
10. The Millennium Development Goals Report 2010: 

http://www.un.org/en/mdg/summit2010/pdf/MDG%20Report%202010%20En%20r15%20-low%20res%2020100615%20-.pdf. MDG 
Report 2011: http://www.beta.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG_Report_2011_EN.pdf; MDG 2011 Progress Chart: 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2011/11-
31330%20(E)%20MDG%20Report%202011_Progress%20Chart%20LR.pdf 

11. UN MDG website: http://www.un.org/millenniumgoals/index.shtml 
12. UNDP webpage for the MDGs : http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview.html  
13. FAO webpage for the MDGs: http://www.fao.org/mdg/en/  
14. Handbook for Monitoring the Millennium Development Goals: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/Handbook.htm  
15. Report on Africa’s Progress Towards the MDGs (2010): http://www.undp.org/africa/documents/mdg/full-report.pdf 
16. Biodiversity and the Millennium Development Goals available at http://www.undp.org/biodiversity/biodiversity_library.shtml  

“Species and People: Linked Futures” by WWF International available at 

http://assets.panda.org/downloads/wwf_mdgreport_2006.pdf 
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  التذييالت
  

  اقتراحات عامة

 والقضـايا المشـتركة بـين لمواضـيعيةابـرامج العمـل  ، فرصـة لإلبـالغ عـن تنفيـذةخاصـ بصـفة، يتـيح التـذييل الثالـث. فـي التـذييالت إدراجهـاإيالء أهمية للمعلومات المكملة التـي يمكـن  .25
والمصــادر . لمــؤتمر األطــراف الثــاني عشــراالجتمــاعين الحــادي عشــر و تلــك المدرجــة فــي برنــامج عمــل االتفاقيــة المتعــدد الســنوات لالســتعراض المتعمــق فــي  وخاصــةفــي االتفاقيــة،  القطاعــات

كما أن الوصف المـوجز لعمليـة إعـداد التقريـر والـوارد فـي التـذييل األول يقـدم معلومـات أساسـية . فة المزيد عن التنفيذ الوطنياإلضافية للمعلومات الواردة في التذييل الثاني تساعد كثيرا في معر 
 .مفيدة

 .لثالثمهما بشكل خاص عند إعداد التذييل ا ذلكيعتبر  .اإلحاالت المهمة حيث يمكن تجنب التداخل بين أجزاء التقرير الرئيسية الثالثة بإدراج السعي إلى .26

 .في التذييل الثاني، إذا اقتضى الحال يمكن للبلدان إدراج المراجع وروابط اإلنترنت أو إضافة المواد المهمة. التحكم في حجم التقرير ككل .27

  المعلومات المقترح إدراجها 

المـوجز مهمـا ألنـه ويعتبـر هـذا الوصـف . أصـحاب المصـلحة لف مجموعاتمختينبغي أن تصف األطراف بإيجاز، في التذييل األول، عملية إعداد التقرير، وخاصة ما يتعلق بإشراك  .28
كما يعتبر إشارة إلـى مـا إذا كـان البلـد قـد اسـتخدم اإلبـالغ الـوطني كعمليـة تهـدف إلـى حشـد الـدعم العـام . كون التقرير نتاجا لمشورات أصحاب المصلحة المتعددين اإلشارة إلى مدىيساعد في 

 .يةوالمشاركة في تنفيذ االتفاق

ويمكــن أن تشــمل هــذه المعلومــات التقــارير الوطنيــة المقدمــة إلــى . إضــافية عــن تنفيــذ االتفاقيـة واالتفاقيــات المتصــلة بهــا تفصــيليةويمكـن للبلــدان أن تقــدم، فــي التــذييل الثــاني، معلومــات  .29
تسـتند إليهـا التقـارير الوطنيـة، باإلضـافة إلـى روابـط اإلنترنـت التـي يمكـن اسـترداد معلومـات إضـافية  واالستعراضات والمنشورات التي التقييماتاالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، وقائمة ب

 .منها

تفاقيـة تلـك الـواردة فـي برنـامج عمـل اال وخاصـةفـي االتفاقيـة،  القطاعـات والقضـايا المشـتركة بـين المواضـيعيةبرامج العمـل  وتدعى األطراف، في التذييل الثالث، إلى اإلبالغ عن تنفيذ .30
اإلبالغ عنه مـن قبـل فـي  مما تاألطراف، في هذا التذييل، إلى أن تكرر حاجة توجد وال . لالستعراض المتعمق في مؤتمر الطراف الحادي عشر ومؤتمر األطراف الثاني عشر المتعدد السنوات

 الطريقــة التــي أســهمت أو تســهم بهــا اإلجــراءات الوطنيــة المتخــذة لتنفيــذ لتســليط الضــوء علــى) دنــاهانظــر المثــال المقتــرح أ(ويمكــن لألطــراف اســتخدام جــدول أو مصــفوفة . لتقريــرالرئيســي لمــتن ال
ررات والخطط أو المق المواضيعيةوتعميم التنوع البيولوجي في تحقيق الغايات واألهداف واألنشطة المقترحة في برامج العمل  2020وأهداف  الوطنية للتنوع البيولوجي العمل ةوخط ةاالستراتيجي

 .القطاعات بالقضايا المشتركة بينذات الصلة 
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برامج العمـل أو الخطـط أو المقـررات الصـادرة عـن مـؤتمر األطـراف، يمكـن للبلـدان أن تركـز علـى (عن تنفيذ برامج العمل المواضيعية والقضايا المشتركة بين القطاعات وعند اإلبالغ  .31
ويمكـن للبلـدان، مـثال، عنـد اإلبـالغ عـن تنفيــذ . المسـتوى الـوطني أو تلـك التـي تكــون ذات صـلة وأهميـة علـى المسـتوى الـوطنيالمهـام الموصـى بهـا علـى /الغايـات واألهـداف واألنشـطة

. 10/405 بــاء ودال 19/13المحــددة فيهـا، وكــذلك المقـررات  4و 2و 1واألحكــام المتصـلة بهمــا، أن تركـز علــى المهـام ) ج( 10، والمـادة )ي( 8برنـامج العمـل فيمــا يتعلـق بالمــادة 
الســـتخدام المســـتدام والمبـــادئ التوجيهيـــة ويمكـــن للبلـــدان أيضـــا اإلبـــالغ عـــن تنفيـــذ المبـــادئ التوجيهيـــة والمعـــايير ذات الصـــلة مثـــل مبـــادئ أديـــس أبابـــا والمبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة با

 .غون ومدونة السلوك األخالقي:أغواي

 .المتعلقة بإعداد المؤشرات واستخدامها التفاصيلمثل ت المهمة ذات الصلة بالتقرير، وأخيرا، يمكن لألطراف أن تدرج مرفقات لتقديم المعلوما .32

                                                 
النظـر فـي إعـداد خطـط دال،  9/13 وصـونها واحترامهـا؛ وفـي المقـرر المعـارف التقليديـة حفـظمجتمعات األصلية والمحلية فـي إعـداد خطـط العمـل المجتمعيـة الراميـة إلـى ال، مساعدة باء 9/13 طراف أيضا في المقرريطلب إلى األ 5

واألحكـام المتصـلة بهـا لتيسـير االتصـاالت بمنظمـات ) ي(8، النظـر فـي تعيـين نقطـة اتصـال وطنيـة للمـادة 10/40 ولـوجي واسـتخدامه المسـتدام وفـي المقـررالتنـوع البيحفـظ المعـارف التقليديـة ذات الصـلة ب لإلبقـاء علـىالعمل الوطنية 
  . ةاألصلية والمحليالمجتمعات 
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  الجداول أو المصفوفات المقترحة 
 

  المواضيعيةمجا1ت البرامج المتعلقة بمصفوفة 1ستعراض تنفيذ برامج العمل  
 

المؤشرات المستخدمة في 
  قياس التنفيذ إن وجدت

النتائج 
  الوطنية

لوطنية في تحقيق المساھمات ا
  ا?ھداف وا?نشطة العالمية

أنشطة التنفيذ الوطنية أو 
  ا�جراءات المتخذة

ا?ھداف الوطنية 
  إن وجدت

الغايات وا?ھداف 
  وا?نشطة العالمية

  المواضيعيةمجا1ت البرامج 

 التنوع البيولوجي الزراعي      
التنوع البيولوجي البحري       

 والساحلي
 البيولوجي للمياه الداخلية التنوع      
 الحرجي التنوع البيولوجي      
التنوع البيولوجي لIراضي       

 الرطبة شبهالجافة وا?راضي 
 التنوع البيولوجي للجزر      
 التنوع البيولوجي للجبال      
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   6القضايا المشتركة بين القطاعاتمصفوفة 1ستعراض تنفيذ 
 

التنفيذ الوطني   النتائج المحققة  ا?ولويات المستقبلية
 والمساھمات الوطنية

مقررات مؤتمر 
ا?طراف ذات 

الصلة، وبرامج 
العمل، وا?نشطة 

  المقترحة

  القضايا المشتركة بين القطاعات

 المنافع وتقاسم ل الحصو    

 التنوع البيولوجي من أجل التنمية    

 والتنوع البيولوجي تغير المناخ    

 الغازيةالغريبة ع ا?نوا    

 مبادرة التصنيف العالمية    

 اتالنبات لحفظا1ستراتيجية العالمية     

    
التنوع البيولوجي /ا1ستخدام المستدام

 والسياحة
 والتثقيف والتوعية العامة ا1تصال    

 الحافزةالتدابير     

 ا?ثر تقييم    

 نھج النظام ا�يكولوجي    

 الجنسانية وا?بعادبيولوجي التنوع ال    

    
 والممارسات ا1بتكاراتالمعارف و

 التقليدية

 
 مصفوفة  https://www.cbd.int/doc/?meeting=sbstta-14المتاحة على موقع ا�نترنت UNEP/CBD/SBSTTA/14/5/Add.1 ترد في التذييل على الوثيقة 

  .المناطق المحميةبشأن برنامج العمل  1ستعراض تنفيذ

                                                 
  .لتلخيص كل قضية من القضايا) جدول واحدبد1 من (في حالة وجود قدر كبير من المحتوى في قضية واحدة، يمكن للبلدان استخدام جداول منفصلة  6 
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 مواد مرجعية وروابط على ا�نترنت 
 
 المواضيعيةاستعراض مجا6ت البرامج  

 
Agricultural biodiversity 

 
• CBD webpage for agricultural biodiversity: http://www.cbd.int/agro/  

• Biodiversity International: http://www.bioversityinternational.org/ 
• Consultative Group on International Agriculture Research: http://www.cgiar.org/ 
• FAO Biodiversity: http://www.fao.org/biodiversity/biodiversity-home/jp/ 

 
Dryland biodiversity 

 
• CBD webpage for dryland biodiversity: http://www.cbd.int/drylands/  
• FAO-Desertification: http://www.fao.org/desertification/default.asp?lang=en. FAO-Land Resources: http://www.fao.org/nr/land/lr-home/en/  
• International Center for Agricultural Research in the Dry Areas: http://www.icarda.org/Facelift.htm 

• International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics: http://www.cimmyt.org/ 
 
Forest biodiversity 

 
• CBD webpage for forest biodiversity: http://www.cbd.int/forest/  
• United Nations Forum on Forests: http://www.un.org/esa/forests/  
• Collaborative Partnership on Forests: http://www.un.org/esa/forests/cpf.html  
• Centre for International Forest Research: http://www.cifor.cgiar.org/ 
• FAO Biodiversity: http://www.fao.org/biodiversity/components/forests/jp/ 

 
Inland waters biodiversity 

 
• CBD webpage for inland waters biodiversity: http://www.cbd.int/waters/  
• National Reporting webpage of the Ramsar Convention: http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-documents-natl-rpts/main/ramsar/1-31-

121_4000_0__ 

• Wetland International: http://www.wetlands.org/ 
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Island biodiversity 
 

• CBD webpage for island biodiversity: http://www.cbd.int/island/  
• International Coral Reef Initiative: http://www.icriforum.org/ 

• Pacific Regional Environment Programme: www.sprep.org 
• Small Island Developing States Network: http://www.sidsnet.org/1d.html 
• International Coral Reef Action Network: http://www.icran.org/action-csi.html  

• CBD Report on Implementation of Resolution 63/214: Towards the Sustainable Development of the Caribbean Sea for Present and Future 
Generations http://www.cbd.int/islands/doc/report-imp-res-63-214-edited.pdf  

• Global Island Database: http://gid.unep-wcmc.org/index.html  

• Trends in Sustainable Development, Small Island States, United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for 
Sustainable Development, 2010: http://www.cbd.int/islands/doc/sids-trends-report-v4-en.pdf  

• Summary of outcomes of Helping Islands Adapt: A Workshop on Regional Action to Combat Invasive Species on Islands to Preserve 
Biodiversity and Adapt to Climate Change: http://www.cbd.int/invasive/doc/workshop-helping-islands-en.pdf  

• SCBD Report to UN-DESA on the Five-year Review of Progress Made in Addressing Vulnerabilities of SIDS through Implementation of the 
Mauritius Strategy for Further Implementation (MSI) of the Barbados Programme of Action: 
http://www.cbd.int/islands/doc/MSI%20+%205%20report-en.pdf  

• National assessment reports prepared by individual SIDS for the five-year review of progress made in addressing vulnerabilities of SIDS 
through http://www.sidsnet.org/msi_5/nars.shtml 

• Global Ocean Protection: present status and future possibilities by IUCN, UNEP, UNEP-WCMC & TNC: http://data.iucn.org/dbtw-
wpd/edocs/2010-053.pdf  

• Conservation International: http://www.conservation.org/Pages/default.aspx 
 

Marine and coastal biodiversity 
• CBD webpage for marine biodiversity: http://www.cbd.int/marine/ 
• A regular process for global reporting and assessment of the state of the marine environment, including socio-economic aspects (regular 

process): http://www.un.org/depts/los/global_reporting/global_reporting.htm 
• The World Ocean Observatory: http://www.thew2o.net/ 
• A guide to ecological scoreboard for marine protected areas in North America by CEC: 

http://www.cec.org/Storage/98/9685_Marine_scorecard_en.pdf 
• Global Ocean Protection-Present Status and Future Possibilities by IUCN: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2010-053.pdf  
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Mountain biodiversity 
 

• CBD webpage for mountain biodiversity: http://www.cbd.int/mountain/  

• Global Mountain Biodiversity Assessment website: http://gmba.unibas.ch/index/index.htm  
• GBIF mountain biodiversity portal: http://www.mountainbiodiversity.org/ 
• International Center for Integrated Mountain Development: http://www.icimod.org/  

 
  القضايا المشتركة بين القطاعاتاستعراض 
 

Access and benefit-sharing 
 

• CBD webpage for the Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing: http://www.cbd.int/abs  
• FAO International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: http://www.planttreaty.org  
• WIPO webpage for genetic resources, traditional knowledge and folklore: http://www.wipo.int/tk/en/genetic/  

 
Biodiversity for development 

 
• CBD webpage for biodiversity and development: http://www.cbd.int/development/  
• UNDP Environment and Energy webpage: http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/overview.html 
 
Communication, education and public awareness 
 
• CBD webpage for CEPA: http://www.cbd.int/cepa/ 
• IUCN CEC webpage: http://www.iucn.org/about/union/commissions/cec/ 
 
Economics, trade and incentive measures 
 
• CBD webpage for economics, trade and incentive measures: http://www.cbd.int/incentives/ 
• IUCN Economics Unit: http://www.iucn.org/about/work/programmes/economics/ 

• TEEB: www.teebweb.org 
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Ecosystem Approach 
 

• CBD webpage for the Ecosystem Approach: http://www.cbd.int/ecosystem/  
 

Biodiversity and Gender 
 

• CBD webpage for biodiversity and gender: http://www.cbd.int/gender/  
 

Global Taxonomy Initiative (GTI) 
 

• CBD webpage for GTI: http://www.cbd.int/gti/  
 

Impact assessments (Biodiversity-inclusive strategic environmental assessments/environmental impact assessments) 
 

• CBD webpage for impact assessments: http://www.cbd.int/impact/   
   

Invasive Alien Species 
 

• CBD webpage for IAS: http://www.cbd.int/invasive/ 

• Global Invasive Species Program: http://www.gisp.org/ 
 

Sustainable use of biodiversity/biodiversity and tourism 
 

• CBD webpage for sustainable use of biodiversity: http://www.cbd.int/sustainable/  
 

Technology transfer and cooperation 
 

• CBD webpage for technology transfer and cooperation: http://www.cbd.int/tech-transfer/ 
 

Traditional knowledge, innovation and practices-Article 8(j) 
 
• CBD Information portal on traditional knowledge: https://www.cbd.int/tk/  

 
 



 49

• United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues: http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx  
• ICLEI: http://www.iclei.org/  
 
Biodiversity and Climate change 
 
• CBD webpage for biodiversity and climate change: http://www.cbd.int/climate/  
• Climate Change Vulnerability Assessment and Adaptation Tools: http://ebmtoolsdatabase.org/resource/climate-change-vulnerability-

assessment-and-adaptation-tools  

• Vulnerability & Adaptation Database: http://projects.wri.org/adaptation-database 
• ‘Natural Solutions: Protected areas helping people cope with climate change’. 2010. IUCN-WCPA, TNC, UNDP, WCS, The World Bank and 

WWF. http://www.cbd.int/climate/doc/natural-solutions-en.pdf 
• ‘Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem-based Approaches to Climate Change’. 2009. World Bank. 

http://www.cbd.int/climate/doc/worldbank-convenient-solutions-en.pdf 
• The Rio Conventions Pavilion website www.riopavilion.org  

• Intergovernmental Panel on Climate Change: www.ipcc.ch  
 

Global Strategy for Plant Conservation (GSPC) 
 

• CBD webpage for GSPC : http://www.cbd.int/gspc/  

• Plants2010: http://www.plants2010.org/  
• Botanical Garden Conservation International: http://www.bgci.org/ 
• Mid-term Review of the European Plant Conservation Strategy: http://www.plantlife.org.uk/international/assets/policies/european-plant-

conservation-strategy/mid-term-review-EPCS.pdf; Review of the ESPC: Progress and Challenges (2007): 
http://www.plantaeuropa.org/assets/publications/21465_PL_Review52pp_1.pdf  

• Important Plant Areas: www.plantlifeipa.org/reports.asp 

• International Pant Protection Convention: http://www.ippc.int/IPP/En/default.htm  
 

Protected Areas 
 

• CBD webpage for protected areas: http://www.cbd.int/protected/  

• Delivering on CBD Commitments by WWF International: http://assets.panda.org/downloads/mava_caucasus_1.pdf 
• IUCN webpage for Protected Areas:http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/  
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• IUCN World Commission on Protected Areas website:http://www.iucn.org/about/union/commissions/wcpa/  
• Earth Toolbox: A multi-organisational initiative (in conjunction with the CBD) building an open-access database of tools and methodologies 

to help field programmes, governments and others implement the Ecosystem Approach. It allows users to search for guidelines/ tools/reports 
for planning, implementation and reporting stages of conservation. http://www.earthtoolbox.net/searchdb.asp 

• Protected Areas Learning Network (PAL net): http://www.parksnet.org/ 

• Protected Planets: www.protectedplanet.net 
• UNEP-WCMC Protected Areas Programme Website: http://www.unep-wcmc.org/protected-areas_24.html  
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  موجز تنفيذي
  تراحات عامةاق

وبـدال مـن . التوصـل إليهـا مـن جميـع أجـزاء التقريـر الجمهـور، وأن يكـون جامعـا ألهـم النتـائج التـي تـمعامـة وأن يحـوز رضـى صـانعي القـرار و  ينبغي أن يكون الموجز التنفيـذي محكمـا .33
بمـا ( ، مع إبراز التغيـرات الرئيسـية فـي حالـة التنـوع البيولـوجي واتجاهاتـهتكرار التفاصيل الواردة في التقرير، ينبغي أن يحمل الموجز التنفيذي الرسائل الرئيسية الموجهة من التقرير إلى الجمهور

 نحــو تحقيــق أهــدافوالتقــدم المحــرز  والتعمــيم الوطنيــة للتنــوع البيولــوجي العمــل ةوخطــ االســتراتيجية(، واإلنجــازات التــي تحققــت فــي التنفيــذ )المباشــرة للتغيــراتفــي ذلــك األســباب المباشــرة وغيــر 
  .وتحقيقها 2020تحسين تنفيذ أهداف ل القيا بهوتحديد التحديات أو جوانب اإلخفاق وما يتعين  ،)2020

 .واالقتراحات المستخلصة من التقرير في صورة مصغرة واالستنتاجاتبل يجب أن تتبلور فيه النتائج الرئيسية . موجز التنفيذي تلخيصا أو مقدمة للتقريروال ينبغي أن يكون ال .34

  الشكل العام المقترح للموجز التنفيذي

  :كل نقطة من النقاط التالية عنقد ترغب البلدان في إعداد فقرة قصيرة واحدة تقريبا 
  )من الجزء األول مأخوذةاط نق(

عـن التنـوع البيولـوجي االسـتثنائي  ويـذكر مثـال أو مثـاالن ).االقتصـاديةو  والتنميـة االجتماعيـة رفـاه اإلنسـانالصـحة البشـرية و  مجـال إبـراز المسـاهمات فـي(للبلد  أهمية التنوع البيولوجي •
 .والنظم اإليكولوجية االستثنائية في البلد

 .التقرير الوطني الرابع أو السابق حالة التنوع البيولوجي واتجاهاته التي طرأت منذ إعدادالتغيرات الرئيسية في  •

) ةالمباشـر  الـدوافع( التهديـداتالـربط بـين و . التهديـداتالكامنـة وراء  والـدوافع. الخاصـة بالبلـد) اإليكولوجيـة الـنظمو (المباشرة وغير المباشرة التـي يتعـرض لهـا التنـوع البيولـوجي  التهديدات •
 .والربط بين هذه والقطاعات االقتصادية ذات الصلة حسب ما يكون مالئما) غير المباشرة الدوافع(واألسباب الكامنة وراءها 

) بــاأللوان( واآلثــار التهديــداتمــع الــربط بــين  اإليكولوجيــة لأللفيــة الــنظم تقيــيم مــن) أو مــا يعادلــه(وقــد يســتخدم رســم بيــاني . اإليكولوجيــة الــنظمالتنــوع البيولــوجي و  آثــار التهديــدات علــى •
 .أو عناصر التنوع البيولوجي ةللنظم اإليكولوجية المختلف) باألسهم(واتجاهات التأثيرات 

جميـع سـلع  وضـعو  .لـكوالحـد مـن الفقـر ومـا إلـى ذ وسبل العيش رفاه اإلنسان ىاإليكولوجية عل النظمتدهور التنوع البيولوجي و  آثاروصف . لآلثاراالقتصادية و االجتماعية  التداعيات •
 .في االعتبار اإليكولوجية المهمة والملموسة النظموخدمات 

مــن حيــث " العمــل بالطريقــة المعتــادة"مــاذا يمكــن أن يحــدث فــي ظــل ســيناريو ) 1: (مــثال .ة اإلنســان ورفاهــهحصــعلــى قبلية المقبولــة للتنــوع البيولــوجي وتــداعياتها الســيناريوهات المســت •
 الـنظمالتنوع البيولوجي و  حفظالستثمار في ايمكن أن يحدث نتيجة  يما الذ) 2(و؟؛ رفاه اإلنسانعلى  ولوجي وتداعياتهاعلى التنوع البيالمستقبلية واآلثار دات والتهدياألسباب الكامنة 

 واستخدامهما المستدام؟ اإليكولوجية
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  )من الجزء الثاني مأخوذةنقاط (

التـي تـم مواءمتهـا  القابلة للقياس 2020لعام الوطنية  فإبراز األهدا، مع الوطنية للتنوع البيولوجي العمل ةوخط االستراتيجية ولوية فيذات األالرئيسية الغايات واألهداف واإلجراءات  •
الوطنيـة  العمـل ةوخطـ ة واالسـتراتيجيةالقديمـ الوطنيـة للتنـوع البيولـوجي العمـل ةوخطـ واالختالفـات الرئيسـية بـين االسـتراتيجية 2020-2011مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .الجديدة للتنوع البيولوجي

مـثال، نسـبة األهـداف االسـتراتيجية (للتنفيـذ  لشـام تقيـيمتقـديم و . التقرير الوطني الرابـع أو السـابق منذ إعداد الوطنية للتنوع البيولوجي العمل ةوخط التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجية •
 .وتحدد أيضا العقبات التي تعترض التنفيذ. إلجراءات الناجحة المنفذةعلى االن او ثالثة أمثلة ايذكر مثو ). المنفذة أو الغايات أو األنشطة

يذكر و . األخرى التنوع البيولوجي في استراتيجيات الحد من الفقر وصكوك السياسات الشاملة تعكسوصف الطريقة التي . إدماج التنوع البيولوجي في السياسات الوطنية األوسع نطاقا •
 .أو إثنان لإلجراءات المتخذة والنتائج المحققة في هذا الصدد المث

أو ال يـذكر مثـو ؟ تدمجهالتنوع البيولوجي بشكل جيد وأيها ال  تدمج التي) والوزارات(القطاعات  ما هي .إدماج التنوع البيولوجي في القطاع االقتصادي والقطاعات األخرى ذات الصلة •
 .راءات المتخذة والنتائج المحققة في القطاعات ذات الصلةإلجعلى اإثنان 

 ).البيئي االستراتيجي التقييممثال، (استخدام األدوات أو اآلليات للتعميم  •

 .لتعميم التنوع البيولوجي األخرى المطلوبةالجهود  •

 )من الجزء الثالث مأخوذةنقاط (

مـثال، إدراج (العشـرين  أيشـياالستراتيجية الخمسـة وأهـداف  الغايات تحقيقوقد ترغب في تلخيص التقدم المحرز نحو . ئجالنتا ىالتركيز عل. 2020 نحو تحقيق أهدافالتقدم المحرز  •
 .2020شامل للطريقة التي يسهم بها التقدم المحرز في بلدك في التنفيذ الشامل ألهداف التنوع البيولوجي لعام  تقييمٕادراج و . )عن كل هدف نقطة واحدة أو فقرة قصيرة

 .ائية لأللفيةاألهداف اإلنم ذات الصلة من 2015أهداف عام  في تحقيق 2020-2011تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  مساهمات •

  .التقدم الشامل في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك المجاالت التي لم يحدث فيها تقدم •
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   7دام المؤشرات في اإلبالغاستخ -دال

  ما أهمية المؤشرات لإلبالغ الوطني؟

وســوف يتــيح . علــى الصــعيد العــالمي واإلقليمــي والــوطني ةمتاحــال، فــإن هنــاك كمــا هــائال مــن البيانــات والمعلومــات ذات الصــلة غيــر كاملــةمعارفنــا عــن التنــوع البيولــوجي  أنفــي حــين  .35
لمسـاعدة فـي لوتعتبـر المؤشـرات أداة يمكـن اسـتخدامها . ات صنع قرارات تعتمد على معلومـات أكثـر وتحقيـق كفـاءات أعظـم فـي إدارة التنـوع البيولـوجياالستخدام األفضل لهذه البيانات والمعلوم

  .استخدام هذه المعلومات بشكل أفضل

الضغوط التي تمارس عليه، أو  جي واتجاهاته، أووالمؤشرات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي تلخص البيانات المعقدة عن القضايا البيئية بهدف اإلشارة إلى الحالة الشاملة للتنوع البيولو  .36
تيســير تحديــد األنمــاط أو مــن خــالل  ح لنــا بــأن نســتخدم المعلومــات ونفهمهــا بشــكل أفضــلالمؤشــرات تســمذلــك أن . تتغيــر بهــا المنــافع التــي نحصــل عليهــا مــن التنــوع البيولــوجي الطريقــة التــي

المسـتدام وفـي  هالتنـوع البيولـوجي واسـتخدامحفـظ  الـدعوة إلـىساعد في تالتغيرات التي تطرأ على التنوع البيولوجي بطريقة فعالة يمكن أن  نشرالقدرة على و . االتجاهات المتغيرة مع مرور الوقت
ويمكـن أن . لـتلخص فـي شـكل بصـري األنمـاط واالتجاهـات المستخلصـة مـن اسـتخدام المؤشـرات أدوات الرسـم البيـاني وتشجع األطراف علـى اسـتخدام. الموارد من أجل تحقيق هذه النتائج إنفاق

وقـد تكـون . علـى نطـاق أوسـع نتـائج مباشـرة وغيـر مباشـرة تتعلـق بـالتنوع البيولـوجيوالجمهـور  تترتب على السياسات والبرامج الحكومية واإلجـراءات التـي تتخـذها القطاعـات االقتصـادية المختلفـة
. الممارسات غير المستدامة في اإلنتاج واالستهالك نتيجة لسياسات الزراعة والنقل والطاقةمثل ، وقد تكون سلبية، حفظزيادة كفاءات استخدام االراضي نتيجة لخطط المثل هذه االثار إيجابية، 

وغالبـا مـا (غيـر متوقعـة  أو) قـد وضـع فـي االعتبـار كجـزء مـن عمليـة التخطـيط حيـث يكـون التنـوع البيولـوجي(ة إلى ذلك، يمكن أن تكون اآلثار متسقة مع النتيجة المتوقعة للسياسات وباإلضاف
وعلـى أسـاس ذلـك، فـإن إدراج المعلومـات . الجمهـورعامـة ا إلى صـانعي السياسـات و ويمكن استخدام المؤشرات لمتابعة هذه اآلثار ونقله). توقعهايكون ذلك نتيجة آثار جانبية كان من الصعب 

فيمـا يتعلــق بالتقــدم نحــو  وخاصــة يـذ االتفاقيــة علــى المسـتوى الــوطني،ونقــل التقـدم المحــرز فــي تنف واســتعراض المسـتمدة مــن المؤشــرات فـي التقــارير الوطنيــة يمكـن أن يكــون أســلوبا فعـاال لمتابعــة
 .مع الخطة االستراتيجية المتسقةالوطنية تحقيق األهداف 

المؤشــرات تتــيح لنــا متابعــة ذلــك أن  .مو يمكــن أن تســد الفجــوة بــين مجــالي صــنع السياســات والعلــ االتجاهــات الوطنيــة تقيــيموباختصــار، فــإن مؤشــرات التنــوع البيولــوجي المســتخدمة فــي  .37
فعاليـة السياسـات أو  كما أن المؤشـرات تتـيح لنـا متابعـة. ية صنع السياسات لتحسين عملية صنع القرار القائم على المعلوماتالتغيرات في التنوع البيولوجي وٕاعادة ضخ هذه المعلومات في عمل

 .الحاجةحسب اإلجراءات القائمة وٕادخال التعديالت عليها 

                                                 
وبصفة خاصة، قد ترغب األطراف في أن تنظر . ويشار إلى بعض هذه الموارد في نهاية هذا القسم. أعدت مجموعة من اإلرشادات بشأن اختيار وٕاعداد واستخدام المؤشرات من خالل عملة االتفاقية ومن قبل شركاء االتفاقية  7

فريق وتستند هذه التوصية إلى اجتماع . وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ائة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التي تحتوي على إطار لمؤشرات للهي 15/1في التوصية 
inf-15-/information/sbstta15-https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-06-الفريق في  اجتماعوترد نتائج .  2020-2011راء التقنيين المخصص لمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الخب

en.pdf . أثناء حلقة العمل أتيحت أيضا في قاعدة بيانات يمكن االطالع عليها على العنوان التالي  حددتوالمؤشرات التيhttps://www.cbd.int/sp/indicators/ .  



 54

  ينبغي ان يوضع في االعتبار عند اختيار أو إعداد المؤشرات الوطنية؟ يلذاما 

وهـي تسـمح بمتابعـة التغيـرات فـي صـورة . التـي يـتم جمعهـا عبـر فتـرة زمنيـة معينـة العمليـةالمؤشرات الكمية على مجموعات البيانـات وتعتمد  .شرات نوعية أو كميةيمكن أن تكون المؤ  .38
تاحـة قـد تكـون فـي بعـض الحـاالت محـدودة أو قـد ال تتـوفر البيانـات الم نظـرا ألنيع الحاالت الحصول على مؤشرات كمية، نه قد ال يكون من الممكن في جمأغير . عددية وحساب االتجاهات

وفــي مثــل هــذه الحــاالت، يمكــن أن تكــون  .أو التقنيــة الالزمــة إلعــداد المؤشــرات قــد ال تتــوفر أوقــد ال يســمح اإلطــار الزمنــي بإعــداد مؤشــرات دقيقــة/وبالمثــل، فــإن المــوارد الماليــة و. المنهجيــات
غيــر أن . ")أي، هــل تتحســن األمــور أم تســوء أم تبقــى علــى حالهــا؟("اتجــاه شــامل عــام  مفيــدة جــدا وأن تقــدم معلومــات كافيــة لتحديــدأو أحكــام الخبــراء  تتقييمــاالقائمــة علــى  الكيفيــةالمؤشــرات 
  .أحوال التنوع البيولوجي لتقييم الكيفيةات الكمية و وقد يكون من المفيد استخدام مزيج من المؤشر . نادرا ما توفر نفس المستوى من التحديد الذي توفره المؤشرات الكمية الكيفيةالمؤشرات 

حجــم التغيـر الـذي طــرأ علـى التنــوع  تحديـدوبشـكل عـام، ينبغــي أن تسـاعد المؤشـرات فــي . حــاول اإلجابـة عليهــانمـن المهـم أيضــا، عنـد اختيـار المؤشــرات، أن تفكـر فــي األسـئلة التـي و  .39
مـثال، سياســة (التـي يتعـرض لهــا التنـوع البيولـوجي  اآلثـار فـي تحديـد مصــدرالمؤشـرات وينبغـي أيضـا أن تســاعد . لتنــوع البيولـوجيالبيولـوجي دون أن نضـطر إلـى قيـاس كــل جانـب مـن جوانـب ا

تمـع حـول مـا إذا كانـت هنـاك الفاعلـة فـي المج الجهـاتتيسـر المناقشـة بـين مـن شـأنها أن والتعمـيم  لالتصـال كـأداةذلك، فإنهـا تعمـل بـالمؤشـرات تقـوم وعنـدما ). محددة أو ممارسة غير مسـتدامة
 .فقدان التنوع البيولوجي دون داع خفضلى تغيير سياسات معينة أو التأثير في ممارسات معينة بهدف إحاجة 

مجموعــة دقيقــة مــن ولــيس مــن الضــروري أن تكــون لــدينا . باعتبــاره عمليــة ولــيس نقطــة نهايــة وينبغــي النظــر إلــى إعــداد مجموعــة مــن المؤشــرات الســتخدامها علــى المســتوى الــوطني .40
نتاجها بصورة منتظمة، فـي إتلك التي تكون مواردها محدودة ولم تصل بعد إلى استخدام مؤشرات تم  وخاصةوقد ترغب البلدان، . في صنع القرارالفوائد منها المؤشرات فعال لكي نبدأ في جني 

ومـع البـدء بعـدد قليـل مـن . اسـتخدامها للمؤشـرات تـدريجيا مـع مـرور الوقـت وأن تتوسـع فـينقطـة بدايـة لتعمـل ككبيـرة لهـا أهميـة حكوميـة  نالبسـيطة تكـو عـدد قليـل مـن المؤشـرات  بوضعأن تبدأ 
 . استخدام المؤشرات وحشد الدعم الستخدامها فيما يتعلق بقضايا أخرى فوائدالمؤشرات المباشرة، سيكون من السهل إثبات 

لـدعم وتنسـيق ) مثال، فرد أو لجنة أو آلية إلحدى الوكاالت(تعيين ميسر  وأإنشاء ورة منتظمة، فإنه قد ثبت في بلدان عديدة أن نتاجها بصإتم  وبالنسبة للبلدان التي ال تملك مؤشرات .41
 .وٕانتاج المعلومات الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي هو وسيلة فعالة للبدء في العمل لوضع المؤشرات جمع

  :نبغي أن تكون المؤشراتوي. ستوى الوطني، هناك عدة قضايا ينبغي أن توضع في االعتباروعند إعداد المؤشرات الستخدامها على الم
وتوفر المعلومات على المسـتوى المالئـم لعمليـة صـنع القـرار المتعلـق بالسياسـات واإلدارة وذلـك مـن  ينبغي أن تنقل المؤشرات رسالة واضحة – ذات صلة بالسياسات وذات مغزى •

مقارنـة بخطـوط األسـاس وأهـداف السياسـات المتفـق عليهـا، إن ) أو الضـغوط أو االسـتجابات أو االسـتخدام أو القـدرة( تـي تطـرأ علـى حالـة التنـوع البيولـوجيالتغيرات ال تقييم خالل
 .أمكن

أو  االستخدام أو االستجابات أو الضغط أو الحالةمثال، (ينبغي أن تعالج المؤشرات الخصائص الرئيسية للتنوع البيولوجي أو القضايا المتصلة به  -ذات صلة بالتنوع البيولوجي •
 ).أو الفوائد القدرة
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 المعـروفجمع باستخدام الطرائق المعيارية تُ  ،ينبغي أن تقوم المؤشرات على أساس بيانات محددة بشكل واضح، ويمكن التحقق منها، ومقبولة علميا -سليمة من الناحية العلمية •
 .بطريقة مالئمة تم التحقق منهالى أساس من المعارف التقليدية التي عنها الدقة واإلحكام، أو أن تقوم ع

، والخبـراء فـي إعـداد المؤشـر أمـرا الرئيسـيينصـحاب المصـلحة أو  السياسـاتوتعتبـر مشـاركة صـناع . تعتمد قوة المؤشر على قبوله على نطاق واسـع -تحظي بقبول واسع النطاق •
 .بالغ األهمية

وأن تكـون جـزءا مـن نظـام متابعـة مسـتدام، وباسـتخدام  ميسـورة التكلفـة ينبغـي أن تكـون المؤشـرات قابلـة للقيـاس بطريقـة دقيقـة – ميسورة التكلفـةقائمة على أساس عملية متابعة  •
 .جوانب التحسن والقصور لتقييمخطوط أساس وأهداف يمكن تعيينها 

خاصــة بعالقــات الســببية قابلــة للتحقيــق والقيــاس الكمــي، وذلــك للــربط بــين مؤشــرات الضــغوط ينبغــي أن تكــون المعلومــات ال -عمليــة نمذجــة ميســورة التكلفــة قائمــة علــى أســاس •
 .اإليكولوجية النظمتحليالت السيناريوهات وتعتبر أساسا لنهج من إجراء ن مكّ تُ هذه لعالقات انماذج ذلك أن . واالستجاباتوالحالة 

ا عن االتجاهات، وأن تسمح، حيث يكون ذلك ممكنا، بالتفرقة بين التغيرات التـي هـي مـن صـنع اإلنسـان والتغيـرات عند كشفه غي أن تكون المؤشرات بالغة الدقةينب -بالغة الدقة •
زمنيـة، ووفقـا لمقـاييس ذات الصـلة بـالقرارات، مـع اتسـامها  ألطـروفقـا  الـنظمولذلك، ينبغي أن تكون المؤشرات قـادرة علـى الكشـف عـن التغيـرات فـي . التي هي من صنع الطبيعة

  .التي يتم الكشف عنها المشاكلومن المهم اكتشاف التغيرات قبل فوات األوان لتصحيح  .التفسير علىالدقة الشديدة بحيث ال تؤثر أخطاء القياس ب

 المهـملـذلك مـن و . لكل مؤشر حدودهو  ،مؤشر كامل في كل الحاالت هناكوليس . يمكن أن يفي بكل هذه المعايير في وقت واحد أنه ال يوجد مؤشر واحد مالحظةغير أنه من المهم  .42
  .القضايا التي يمكن وضعها في االعتبار عند اختيار أو تحديد المؤشرات الستخدامها على المستوى الوطني نوعلأن ننظر إلى هذه المعايير كأفكار 

   2020-2011مؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

للتنــوع  أيشــيأهــداف  وخاصــة، 2020-2011الخطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي  نحــو تحقيــق أهــدافتخدامها لقيــاس التقــدم المحــرز فعــال عــدد مــن المؤشــرات التــي يمكــن اســيوجــد  .43
لــيس هنــاك مــا يبــرر و . يمــة علــى الصــعيد الــوطنمؤشــرات مه اختيــار مــن المهــمأوال، . وعنــد اختيــار المؤشــرات التــي يجــب اســتخدامها، توجــد عــدة أمــور ينبغــي وضــعها فــي االعتبــار. البيولــوجي

ومــن األفضــل، فــي معظــم الحــاالت، اختيــار عــدد قليــل مــن . كمــا أنــه لــيس هنــاك مــا يــدعو إلــى اختيــار عــدد كبيــر مــن المؤشــرات. اختيــار مؤشــرات ال تســتجيب لألولويــات أو المصــالح الوطنيــة
 .بدال من اختيار مؤشرات كثيرة ال وجود لها إال على الورق ةالمؤشرات الموثوق

إطـارا شـامال للمؤشـرات يتكـون مـن مؤشـرات إرشـادية يمكـن اسـتخدامها  2020-2011مؤشـرات الخطـة االسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي المخصـص ل ينقترح اجتماع فريق الخبراء التقنيوا .44
لهيئـة الفرعيـة للمشـورة ا علمـا إطـار المؤشـرات، الـذي أحاطـت بـه لمتويشـ. يمـياإلقلوالـوطني ودون في متابعة التقدم المحـرز نحـو تحقيـق الخطـة االسـتراتيجية علـى المسـتوى العـالمي واإلقليمـي 

وكــان هنــاك اعتــراف بــأن ). انظــر المرفــق الثــاني(عــدة مؤشــرات متاحـة لالســتخدام علــى المســتوى الــوطني علــى ، 15/1 فــي اجتماعهــا الخــامس عشــر فــي توصــيتها العلميـة والتقنيــة والتكنولوجيــة
تحديـد أولويـة التطبيــق علـى المسـتوى الــوطني بالنسـبة للمؤشــرات "وأن األطــراف ينبغـي لهــا " لـوجي وٕاطـار المؤشــرات المقتـرح يــوفران أساسـا مرنـا لألطــراف يمكـن تكييفـهللتنــوع البيو  أيشـيأهـداف "

 ".العالمي حيثما يكون ذلك ممكنا ومالئما الصعيدالجاهزة لالستخدام على 
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، توجد مؤشرات مناسبة في قائمة إطـار المؤشـرات فـي حـين يتعـين تنقـيح بعـض المؤشـرات األخـرى وٕاعـداد بعـض المؤشـرات ذات األولويةوفيما يتعلق ببعض قضايا التنوع البيولوجي   .45
د أعـدت فعـال مؤشـراتها للتنـوع ومـع إدراك الحاجـة إلـى إجـراء هـذه التعـديالت، فقـد يكـون مـن المفيـد لألطـراف التـي تكـون قـ. لذلك فإن األطراف قد ترغب في إعداد مؤشـراتها الخاصـةو . الجديدة

ويـرد أدنـاه مثـال لهـذا . أو مـا إذا كانـت هنـاك حاجـة إلـى مؤشـرات جديـدة/مـا إذا كانـت مؤشـراتها القائمـة فـي حاجـة إلـى التعـديل و مـن أجـل تقيـيمالبيولوجي استعراضها في ضوء اإلطار الجديـد 
 .الةالنوع من االستعراض، جرى تنفيذه في المملكة المتحدة، كدراسة ح
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ويوضـح الشـكل التـالي كيـف يمكـن أن يكـون . وغايـات الخطـة االسـتراتيجية نحـو تحقيـق أهـدافالتقـدم المحـرز  وتقيـيمأنه قد ال يوجـد ارتبـاط مباشـر بـين المؤشـرات  وتجدر اإلشارة إلى .46
التنـوع البيولـوجي،  حفـظمـثال، يعتبـر مؤشـر خـاص بـالجهود الطوعيـة فـي مجـال و . تعـددةمؤشر واحد مهما ألكثر من هدف في إطار غاية، وفعال، فإن مؤشرا واحدا قد يكون ذا أهمية لغايات م

 .بالمواردالخاص  20، وأيضا للھدف بالتوعيةالخاص  1للھدف  المھم) http://jncc.defra.gov.uk/page-4253 انظر(المؤشر المستخدم في المملكة المتحدة مثل 
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  في استخدام المؤشرات في اإلبالغ التجارب الوطنية
  في المملكة المتحدة أيشي نحو تحقيق أهدافاستخدام المؤشرات لقياس التقدم المحرز 

زامـات الدوليـة واألوروبيـة لوقـف أو إبطـاء فقـدان التنـوع البيولـوجي لإلبالغ عن التقدم في االلت 2010و 2007بين عامي  8أعدت مؤشرات التنوع البيولوجي في المملكة المتحدة ونشرت
، تـم اسـتعراض المؤشـرات وتنفيـذ برنـامج عمـل لتكييـف المؤشـرات القائمـة وٕاعـداد مؤشـرات جديـدة 2020–2011وبعد اعتماد الخطة االسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي . 2010بحلول عام 

  .ة والسادسة للتنوع البيولوجيالستخدامها في التقارير الوطنية الخامس

اسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي بعـد التشـاور  )أيرلنـدا الشـماليةو  ويلـزو  ااسكتلندو  لتراإنك(دان المملكة المتحدة الوطنية منقولة في المملكة المتحدة، وأعد كل بلد من بل مسؤوليةوتعتبر البيئة 
 لمعالجـة األهـداف الـواردة فـي وخطـط العمـل الوطنيـة للتنـوع البيولـوجي االسـتراتيجياتت علـى مسـتوى البلـد، أدمجـت فـي راوتـم إعـداد مؤشـ. واسعة من أصـحاب المصـلحة مجموعةمع 

  .واإلبالغ عن األهداف على مستوى البلد وتستخدم في تقييم أعمال التسليم ،وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجيات

التقـدم فـي  مؤشر المملكة المتحدة في مؤشرات كل بلـد مـن البلـدان، ويـوفر آليـة لتقيـيم تم تعميمو . لمؤشرات والبيانات المتاحة في البلدانلة بعد تقييم وتم اختيار مؤشرات المملكة المتحد
شــرات القطريــة دورا فــي التنفيــذ عــب المؤ فــي حــين تل –وتحقــق مؤشــرات المملكــة المتحــدة غرضــا محــددا فــي عمليــة اإلبــالغ الــدولي . أيشــي نحــو تحقيــق أهــداف المملكــة المتحــدة ككــل

  .مدرجا ومتصال من المؤشرات التي تتعلق بالتنفيذ على المستوى القطري واإلبالغ الدولي وبذلك أنشأت المملكة لمتحدة نظاما .التصاالت الداخليةوا

  :"مالءمة المؤشرات للغرض منها"واستخدم عدد من معايير االختيار لضمان 

  :ية؛ فينبغي أن يكونكل مؤشر الخصائص التالينبغي ان تتوفر في 
 ذا صلة بالسياسات وذا مغزى •

 ذا صلة بالتنوع البيولوجي •

 سليما من الناحية العلمية وقائما على أساس منهجي سليم •

 )اآلن 2020( 2010أهداف / موضحا للتقدم نحو بلوغ هدف •

 الفهم سهل •

 المتاحة التي تجمع بطريقة روتينيةقائما على أساس المتابعة الميسورة التكلفة، والبيانات  •

 قابال للنمذجة في عالقات سببية •

 من البيانات شامال لمساحة مكانية وزمنية جيدة •

 للتطبيق على المستوى الوطني قابال •

                                                 
8  4229-http://jncc.defra.gov.uk/page 
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 في مجموعة من المقاييس للجمعقابال  •

 دقيقا في قياس التغير •

  :وينبغي أن تكون المجموعة ككل
  ممثلة •
  محدودة العدد •

. شـرات العمليـة يعتبـر أكثـر أهميـة مـن وجـود مجموعـة مـن المؤشـرات التـي تتسـم بالكمـالايير؛ غيـر أن وجـود مجموعـة مـن المؤ رات الفردية في مدى اسـتيفائها لهـذه المعـوتختلف المؤش
علومات ذات الصـلة علـى اإلنترنـت، وصـفحة يمكـن تنزيلهـا للتغير، بل تشمل معلومات أساسية عن أسباب اختيارها، وروابط للم وتقييماتوالمؤشرات المنشورة ليست مجرد رسوم بيانية 

هـا تقييمـا موضـوعيا، بمـا فـي ذلـك تقيـيم مـا إذا كـان وتسـمح شـفافية المؤشـرات بتقييم). بحيث يمكـن آلخـرين إعـادة رسـم الرسـم البيـاني إذا رغبـوا فـي ذلـك(من اإلنترنت عن قيم البيانات 
بين  للترشيدأو أيرلندا الشمالية ذات أهمية  أو ويلز سكتلنداالترا أو كر القدرة على تفكيك مؤشرات المملكة المتحدة لتوفير معلومات عن إنتعتبو  .تغييرها إذا توفرت خيارات أخرى ينبغي

  .المقاييس الجغرافية

، حيـث يكـون ذلـك ممكنـا، بتحليـل إحصـائي، ولكـن حيـث ال يمكـن ويدعم التقييم. 'التغير مع مرور الوقت'يقيم و  )أخضرو  أصفرو  أحمر( 'إشارة المرورنظام 'وتقيم المؤشرات باستخدام 
ذلـك أن  !فـإن هـذا القيـاس هـو مـن قبيـل التبسـيط ولكـن يبـدو أنـه يـنجح ،وبـالطبع. كثـر مـن تغيـر صـغيرألتحديد ما إذا كـان لـدينا مـا هـو  في المائة 3 بتهسنيستخدم قياس تقديري  ذلك

، علـى الـرغم مـن أنـه فـي حالـة تحديـد األهـداف، 'سـيئة'و أ 'جيـدة'، أو حتـى مـا إذا كانـت الحالـة د بلغ أي هدف منشور أو مفهـوم ضـمنياإشارات المرور ال توضح ما إذا كان التدبير ق
يمكـن تحديثـه سـنويا، فـإن كثيـرا منهـا  نظـرا ألنتدهورت و والمزية التي تحققها إشارات المرور هو توضيح ما إذا كانت حالة المؤشرات قد تحسنت أو . فإن نص المؤشر يشير إلى ذلك

  .ذلك يوفر معلومات سريعة ترتد إلى صناع السياسات

  :للتقييموحيث تتوفر البيانات، تم استخدام فترتين 
ينبغـي عـدم إجـراء ، 1996عـام  يسـبقعلى الرغم من أنه في حالة ما إذا كانت البيانـات ال تعـود إلـى وقـت (لتغير منذ أقدم تاريخ تتوفر عنه البيانات ا تقييم –األجل الطويل  -1

  )ألجل الطويلتقييم ل
 ).أو أقرب تاريخ تتوفر عنه البيانات( 2000لتغير منذ عام ا تقييم –األجل القصير  -2

يهي المعنــي وينظــر الفريــق التــوج. حــدثت تراجعــات فــي األجــل الطويــل فــي كثيــر مــن مؤشــرات األنــواع وعلــى ســبيل المثــال، –وتســتخدم فترتــان زمنيتــان لوضــع المؤشــرات فــي ســياقها 
التغيـر فـي األجـل القصـير،  لتقيـيممتجـددة  بمؤشرات التنوع البيولوجي في المملكة المتحدة الذي يقوم بإبالغ موظـف رفيـع المسـتوى فـي البلـدان األربعـة، فـي اسـتخدام فتـرة عشـر سـنوات

  .2020–2011لوجي للتنوع البيو  ةاالستراتيجيفترة الخطة  التقييم، سيغطي 2020وهو ما يعني أنه بحلول عام 
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  :، جرى استعراض سريع لمؤشرات المملكة المتحدة للتأكد من أنها2010وفي عام 
  ال تزال تقوم على أساس أكثر البيانات المتاحة دقة وموثوقية؛ •

 .ال تزال ذات صلة بالغايات واألهداف الدولية واألوروبية الجديدة •

اسـتعراض نوعيـة وأهميـة المؤشـرات الحاليـة والتغيـرات المحتمـل دخولهـا علـى مجموعـة مؤشـرات التنـوع  20119آذار /حلقـة عمـل منتـدى مؤشـرات التنـوع البيولـوجي فـي مـارسجرى فـي 
لمشاركين في حلقة العمل ونوقشت فـي األفرقـة إلى اقدمت نتائج هذه العمليات و . تعميمه قبل االجتماع ىلنوعية البيانات وجر  وتقييموأعد تحليل للفجوة . البيولوجي في المملكة المتحدة

  .العاملة وفي الجلسة العامة

لـذلك لـم تكـن و  .2020–2011للتنـوع البيولـوجي  ةاالسـتراتيجيالخطـة  وخلصت حلقة العمل إلى أن جميع المؤشرات الحالية ذات صلة بواحد أو أكثر من األهداف العشرين الواردة في
  .ناك حاجة إلى تنقيح شامل لمجموعة المؤشراته

كمــا تــم تحديــد عــدد مــن . إال ارتباطــا غيــر مباشــر أيشــيوتــم تحديــد عــدد قليــل مــن الفجــوات ال توجــد فيهــا مؤشــرات حاليــة لغايــات معينــة، أو ال تــرتبط فيهــا المؤشــرات القائمــة بأهــداف 
  .وجعلها أيسر فهما، أو لمعالجة شواغل تتعلق بنوعية البيانات وتوفرها أهميتها، التنقيحات المحتملة على المؤشرات الحالية لزيادة

وفـي الوقـت . تحت قيادة حكومة المملكة المتحدة والوكاالت التابعة لها وبدعم مـن عقـد يقضـي باسـتجالب القـدرات والخبـرات مـن الخـارج هذه الفجوات والتنقيحات سدالعمل في ويجري 
، وسـوف يسـتمر نشـره سـنويا حيثمـا يمكـن 202010–2011للتنـوع البيولـوجي  ةاالسـتراتيجيالقائمـة لبيـان الـروابط بينهـا وبـين أهـداف وغايـات الخطـة  نفسه، سـوف يعـاد تنظـيم المؤشـرات

  .ذلك

غيــر أنــه مــن . القســم الثالــث وخاصــةتحــدة، لمملكــة الملقــع أن تشــكل مؤشــرات التنــوع البيولــوجي فــي المملكــة المتحــدة جــزءا رئيســيا مــن التقريــر الــوطني الخــامس للتنــوع البيولــوجي ويتو 
الوطنيــة  العمـل ةوخطـ يـذ االسـتراتيجيةالمحتمـل أن تكـون هـذه المؤشـرات مجـرد جـزء مـن المعلومـات المتاحـة عـن التغيـرات التـي طـرأت علـى التنـوع البيولـوجي فـي المملكـة المتحـدة وتنف

، وتلخـيص التقـدم المحـرز لبلـوغ كـل غايـة مـن )باسـتخدام المؤشـرات ذات الصـلة بهـذا الهـدف( أيشيف من أهداف تلخيص التقدم المحرز لبلوغ كل هد وسوف يكون. للتنوع البيولوجي
قـد تحققـت بالكامـل وضـع معلومـات أخـرى فـي  أيشـي أهـدافمـا إذا كانـت  تقيـيمومـن المحتمـل أيضـا أن يتطلـب  .شـاهدا علـى التقـدم) كـل هـدف تقيـيمبتجميـع المعلومـات مـن (الغايات 
ي الجـزء األول مـن إطـار التقريـر ر؛ مثال، االتجاهات في جوانب مـن التنـوع البيولـوجي فـي المملكـة المتحـدة التـي ال تعتبـر جـزءا مـن مجموعـة المؤشـرات، ولكـن قـد يبلـغ عنهـا فـاالعتبا

  .اضر كيفية القيام بذلكالفريق التوجيهي المعني بمؤشرات التنوع البيولوجي في المملكة المتحدة في الوقت الحويناقش . الوطني الخامس

  

                                                 
9  5781-http://jncc.defra.gov.uk/page 
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  )الصين جربهت( 2010 نحو تحقيق أهدافوالتقدم المحرز  حالة التنوع البيولوجي واتجاهاته لتقييماستخدام المؤشرات 

  .الرابع يالتقرير الوطنبشكل خاص بإعداد أو اختيار مؤشرات الستخدامه في  معنياأنشأت الصين فريقا عامال تقنيا 

حالـة التنـوع البيولـوجي  لتقيـيمالبيانـات والمعلومـات الالزمـة إلعـداد الفصـلين األول والرابـع، اقتـرح الفريـق مؤشـرات  وخاصـةالتوجيهية للتقريـر الـوطني الرابـع،  مبادئلل يةبعد دراسة متأنو 
 الخبـراء اثـم عقـدت حلقـة عمـل حضـره. المنظمـات الدوليـة ضوبعـالمعنيـة اإلدارات  ، باسـتخدام البيانـات والمعلومـات المقدمـة مـن2010 نحـو تحقيـق أهـدافواتجاهاتـه والتقـدم المحـرز 

  .الوطنيون المعنيون لتحسين المؤشرات المقترحة من الفريق العامل

ؤشــرات المتعلقــة ، البيانــات الموجــودة عــن إطــالق الملوثــات والمــوارد الحرجيــة وجــودة الميــاه وغطــاء المنــاطق المحميــة واالســتثمار إلعــداد المالخصــوصواســتخدم الفريــق، علــى وجــه 
ات القرن الماضي حتى يواخر ثمانينأاستخدم الفريق بيانات مجمعة عن طريق االستشعار عن بعد لحساب التغيرات في استخدامات األراضي من  اكم. واالستجاباتبالضغوط والحالة 

قـد والمـروج الطبيعيـة وأسـفرت نتـائج التحليـل عـن أن منـاطق الغابـات . والمـروج الطبيعيـةة واألراضي الرطب مثل الغاباتاإليكولوجية المهمة  النظموقام بتحليل التغيرات في  2005عام 
  .في حين زادت مناطق الغاباتالمروج الطبيعية ، تناقصت 2005حتى عام  2000، ومن عام 2005ات القرن الماضي حتى عام يواخر ثمانينأمن  تراجعت

. النقــراضل المعرضــةبهــدف تحليــل حالــة األنــواع  الحمــراءالنقــراض إلعــداد مؤشــر القائمــة لاألنــواع تعــرض عــن مســتوى  2004و 1998 اضــطلع بهمــا فــي تقييمــينواســتخدم الفريــق 
رجــة النقــراض بدلخطــر اوأســماك الميــاه العذبــة  والحيوانــات المستأنســة النباتــات الوعائيــةبعــض األنــواع، مثــل  ت، تعرضــ2004حتــى  1998وأظهــرت نتيجــة التحليــل أنــه فــي الفتــرة مــن 

وأظهـرت النتـائج أنـه بسـبب الصـيد المفـرط . 2008حتـى  1950ة مـن ألمم المتحدة إلعـداد مؤشـر التغذيـة البحريـاألغذية والزراعة لواستخدم الفريق البيانات المقدمة إلى منظمة . أكبر
وفـي الفتـرة . اإليكولوجيـة البحريـة الـنظمضـا ملموسـا، مسـببا تـدهورا خطيـرا فـي ات القرن الماضي، انخفض مؤشر التغذية البحرية في الصـين انخفايات ومنتصف تسعينيفي أوائل ثمانين

  .لوجي، ونتيجة لتنفيذ فترات الحظر الموسمي، ارتفع مؤشر التغذية البحرية في الصين تدريجيا، وأسهم بذلك في االرتقاء بسالمة النظام اإليكو 2008حتى  1997من 

الفريـق أن اسـتخدام المؤشـرات فـي  ورأى. علـى مـدى السـنين ظهـرت اتجاهـات للنمـو السـريعأبناء على بيانات جمعت علـى مـدى السـنين،  الغازيةة قائمة باألنواع الغريب كما أعد الفريق
  .2010 نحو تحقيق أهدافحالة التنوع البيولوجي واتجاهاته والتقدم المحرز  تقييم فيالتقرير الوطني الرابع كانت له فعاليته 
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  العام المقترح للتقرير الوطني الخامسالشكل  - هـاء

غير أنه يمكن للبلدان أن تنظم محتوى كل جزء من أجزاء التقرير على النحو الذي تراه . التوجيهية للتقرير الوطني الخامس المبادئرح في اقتُ  حسبمالعام على هيئة أسئلة اتم تنظيم هذا الشكل 
ى ، بما في ذلك االقتراحات الواردة بين األقواس، هـو المسـاعدة فـي تـذكير البلـدان بـالمحتوى المحتمـل الـذي يمكـن إدراجـه، غيـر أنـه يتعـين علـوالغرض من النقاط الواردة تحت كل سؤال. مالئما

  .البلدان اختيار العناوين الجانبية في تقاريرها

  الموجز التنفيذي

  رفاه اإلنسانوآثاره على  تي يتعرض لها،ال هديداتته والتحديث عن حالة التنوع البيولوجي واتجاهات :الجزء األول

  لبلد؟مهما في ا التنوع البيولوجي لماذا يعتبر: السؤال األول

  االقتصاديةو  والتنمية االجتماعية لرفاه اإلنسانأهمية التنوع البيولوجي  •
  اإليكولوجية االستثنائية في البلد النظميولوجي و بلتنوع العلى اأمثلة  •

  في البلد؟ واتجاهات التنوع البيولوجي حالة غيرات الرئيسية التي حدثت فيما هي الت: ال الثانيالسؤ 

  حالة التنوع البيولوجي واتجاهاته أو التي أصبحت معروفة منذ تقديم آخر تقرير وطني علىالتغيرات التي طرأت  •
   قية إلى تغيرات في التنوع البيولوجيأدت بها اإلجراءات المتخذة لتنفيذ االتفا التيدراسات الحالة، إن وجدت، التي توضح الطريقة  •

  ؟التنوع البيولوجي ما هي التهديدات الرئيسية التي يتعرض لها: السؤال الثالث

 )الرئيسية أو عناصر التنوع البيولوجي/األحيائية والمناطق (أسباب التغير /الضغوط/المباشرة وغير المباشرة الرئيسية للتغير الدوافع •

  ؟االقتصادية والثقافية لهذه اآلثارو االجتماعية  والتداعياتاإليكولوجية  النظمار التغيرات في التنوع البيولوجي على خدمات ما هي آث: السؤال الرابع

مــة ذات الصــلة فــي اإليكولوجيــة المه الــنظمســلع وخــدمات  جميــعوضــع (والحــد مــن الفقــر  وســبل العــيش رفــاه اإلنســاناإليكولوجيــة علــى  الــنظمآثــار تــدهور التنــوع البيولــوجي وخــدمات  •
  )االعتبار

  آثارها؟لتنوع البيولوجي و على اية المحتملة المستقبل ي التغيراتما ه: سؤال اختياري

  )رفاه اإلنسانعلى  وآثارها من حيث األسباب الكامنة والضغوط واآلثار على التنوع البيولوجي" (العمل بالطريقة المعتادة"سيناريوهات  •
 اإليكولوجية النظمفي التنوع البيولوجي و سيناريوهات زيادة االستثمار  •
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  )تنفيذها وتعميم التنوع البيولوجي( وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجيات .الجزء الثاني

  ما هي أهداف التنوع البيولوجي التي حددها البلد؟: الخامس السؤال

 يللتنوع البيولوج أيشيتم إعدادها وفقا ألهداف  التياألهداف  •

  تعميم التنوع البيولوجي؟ة لفعال لتشمل هذه األهداف ولتستخدم كأداة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ةوخطة ستراتيجياال كيف تم تحديث :السادسالسؤال 

جراءات المتخذة لتحقيـق اإل، و للتنوع البيولوجي القديمة نيةالعمل الوط ةوخطة ستراتيجياال والفرق بينها وبين( للتنوع البيولوجي المحدثة العمل الوطنية ةوخطة ستراتيجيلال وصف موجز •
 اإلرشــاداتالمحــددة فــي الجــزء األول، وكيــف تعــالج  للتهديــدات، وكيــف تتصــدى 2020–2011للتنــوع البيولــوجي  ةاالســتراتيجيالخطــة  األهــداف الــواردة أعــاله، وكيــف تســهم فــي تنفيــذ

  )9/8 في المقرر ةالوارد
 .تحقيق إدماج االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في الخطط والبرامج والسياسات الوطنية األوسع نطاقا للتنوع البيولوجي المحدثة العمل الوطنية ةوخطة ستراتيجيلال كيف يمكن •

  ما هي اإلجراءات التي اتخذها البلد لتنفيذ االتفاقية منذ التقرير األخير وما هي نتائج هذه اإلجراءات؟: السؤال السابع

البــرامج والمشــاريع و  التمويــل واالســتثمارات األخــرى للتنفيــذو التشــريعات والسياســات المعتمــدة والمؤسســات واآلليــات المنشــأة ( العمــل الوطنيــة للتنــوع البيولــوجي ةوخطــة ســتراتيجياال تنفيــذ •
  )وما إلى ذلك المنفذة

  النتائج المحققة في ضوء التغيرات اإليجابية في التنوع البيولوجي •
  )عرض عام(بموجب االتفاقية  القضايا المشتركة بين القطاعاتو  المواضيعيةمات اإلجراءات الوطنية في تنفيذ برامج العمل إسها •
 التي تعترض التنفيذ العقبات •

  لقطاعات؟ط والبرامج ذات الصلة والمشتركة بين اما مدى فعالية تعميم التنوع البيولوجي في االستراتيجيات والخط: السؤال الثامن

  األخرىكيف يوضع التنوع البيولوجي في االعتبار في استراتيجيات الحد من الفقر وصكوك السياسات الشاملة الرئيسية  •
  كيف يتم إدماج التنوع البيولوجي في القطاعات المختلفة •
  عمليات التخطيط ذات الصلة كيف يتم إدماج التنوع البيولوجي في •
  التنوع البيولوجي المدرجة في استراتيجياته وخططه وبرامجه راءاتاإلجراءات المتخذة في كل قطاع لتنفيذ إج •
  النتائج التي حققها كل قطاع في تعميم التنوع البيولوجي •
  )إلى ذلكوما  التخطيط المكانيو  اإليكولوجي ماالنظنهج و  التقييمات البيئية االستراتيجيةو  ةالبيئي اآلثارتقييم ( تعميم التنوع البيولوجي األدوات المستخدمة في •
  في تنفيذ االتفاقيات واالتفاقات ذات الصلة أوجه التآزر •
 اإلقليميالتعاون لحدود أو التعاون عبر او  نمائي الدوليالتعاون اإلمثل  البيولوجي في االعتبار في أنشطة أخرى التنوعوضع  •
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  بالكامل؟ العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ةوخطة ستراتيجياال ذتنفإلى أي مدى : لسؤال التاسعا

  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ةوخطة ستراتيجيمدى تنفيذ اال تقييم

  ذات الصلة من األهداف اإلنمائية لأللفية 2015أهداف عام تحقيق في  والمساهمة 2020 للتنوع البيولوجي أيشيأهداف  تحقيقنحو المحرز التقدم . الجزء الثالث

  للتنوع البيولوجي؟ أيشيوأهداف  2020–2011للتنوع البيولوجي  ةاالستراتيجيه البلد نحو تنفيذ الخطة ما هو التقدم الذي أحرز : السؤال العاشر

  )مدى تحقيق الهدف( 2020 نحو تحقيق أهدافمنتصف المدة للتقدم المحرز  تقييم •
  أو اإلنجازات التي تحققت 2020 نحو تحقيق أهدافحاالت لتوضيح التقدم المحرز  •
  2020 نحو تحقيق أهدافلتقدم المحرز جدول مقترح لتلخيص ا •

  
  

إشارة " باستخدام خطة(الشامل  التقييم
 )المرور أو أدوات مشابھة

ا�جراءات  لمحققةاالنتائج  المؤشرات الوطنية أو العالمية المستخدمة
 الوطنية

ا?ھداف 
 الوطنية

 الغايات ا?ھداف
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  في البلد؟ ذات الصلة من األهداف اإلنمائية لأللفية 2015أهداف عام  تنفيذ االتفاقية في تحقيقاهمات التدابير الرامية إلى سما هي م: السؤال الحادي عشر

  في البلد لأللفية اإلنمائية األهدافذات الصلة من  2015أهداف عام تنفيذ  •

  تنفيذ االتفاقية في البلد؟ ة منما هي الدروس المستفاد: السؤال الثاني عشر

  المجاالت التي تم تحقيق إنجازات فيها •
  حدياتتالمجاالت التي لم يحدث فيها تقدم والتي ووجهت فيها  •
  .الفجوات واألولويات المستقبلية بما في ذلك االقتراحات المتعلقة باتخاذ إجراءات على مختلف المستويات •

  تصال ومقدمة موجزة عن عملية إعداد التقرير ومصادر المعلومات اإلضافيةمعلومات اال :التذييالن األول والثاني

  القضايا المشتركة بين القطاعاتو  المواضيعيةتنفيذ برامج العمل  :التذييل الثالث

  )حسب الحاجة(المرفقات 
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  المرفق األول
  

  إعداد التقرير الوطني الخامسمن أجل  الدعم المالي للبلدان المؤهلة
  

، يمكــن للبلــدان المؤهلــة 2011كــانون الثــاني /إلــى الوكــاالت المنفــذة وأمانــات االتفاقيــات المعنيــة فــي ينــاير ةالتنفيــذي لمرفــق البيئــة العالميــ الــرئيس التــي وجههــا مراســالتالبنــاء علــى  .1
 ةاالسـتراتيجي وفقـا للخطـة سـتراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة للتنـوع البيولـوجيفيمـا يتعلـق بتنقـيح وتحـديث اال وخاصـةالتنوع البيولـوجي، يـة متعلقـة بـألنشطة تمكين الالزمة الحصول على األموال

  .مباشرة ةومن أمانة مرفق البيئة العالمي لمنفذةا، وٕاعداد التقارير الوطنية الخامسة، من خالل الوكاالت 2020–2011للتنوع البيولوجي 

 .وعادة ما تكون المبالغ محدودة. مكن تدبير الموارد في الوقت المناسبحتي ي قديم طلبات الدعم المالي في وقت مبكر بقدر اإلمكانيجب تو  .2

وللتقــدم  .http://www.thegef.org/gef/BD_direct_access: يرجــى النظــرمباشــرة،  ةمعلومــات أكثــر تفصــيال عــن الحصــول علــى األمــوال مـن أمانــة مرفــق البيئــة العالميــولالطـالع علــى  .3
 Esther Mwangi بالسـيدة لأو االتصـا http://www.thegef.org/gef/node/3891 :علـى موقـع اإلنترنـت المتـاحالنمـوذج  اسـتخدام ة، يرجىعن طريق وكالة منفذة تابعة لمرفق البيئة العالميبطلب 

 :علــــى عنــــوان البريــــد اإللكترونــــي ببرنــــامج األمــــم المتحــــدة اإلنمــــائي Fabiana Issler أو الســــيدة esther.mwangi@unep.org :ببرنــــامج األمــــم المتحــــدة للبيئــــة علــــى عنــــوان البريــــد اإللكترونــــي
fabiana.issler@undp.org.  
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  )مؤتمر األطرافاالجتماع الحادي عشر ل رر ذي الصلة الصادر عنيحدث في ضوء المق(المرفق الثاني 

  2020-2011قائمة المؤشرات اإلرشادية التي اقترحها فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

إلـى المؤشـرات الجـاهزة ) ألـف(ويشـير الحـرف . ثـالث فئـات للمؤشـرات التشـغيلية 2020-2011 البيولـوجينـوع حدد فريق الخبراء التقنيين المخصـص المعنـي بمؤشـرات الخطـة االسـتراتيجية للت
الحـرف  ويشـير. إال أنها تحتاج الى مزيد من التطوير لتكون جاهزة لالستخدام العالمييمكن استخدامها على الصعيد  التيإلى المؤشرات ) باء(ويشير الحرف . العالميلالستخدام على الصعيد 

 التيالمؤشرات  هي) باء(و) ألف(ومجموعة المؤشرات . أو األصعدة األخرى دون العالمية، ويظهر بالحروف المائلة الوطنيالى المؤشرات اإلضافية قيد البحث لالستخدام على الصعيد ) جيم(
وفقـا ألولوياتهـا  الـوطنيتوضح بعض المؤشرات اإلضافية المتاحة لألطراف لالستخدام على الصعيد  )جيم(حين أن المؤشرات  في، العالمياستخدامها لتقييم التقدم المحرز على الصعيد  ينبغي

 .وظروفها الوطنية

 وأهم المؤشرات التشغيلية ذات الصلة )بالحروف الداكنة(المؤشرات الرئيسية  أهداف أيشي

 بيولوجي عن طريق تعميم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الحكومة والمجتمعالتصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع ال:  الغاية االستراتيجية ألف

كحد أقصى، يكون الناس على علم بقيم  2020بحلول عام   :1الهدف 
التنوع البيولوجي، وبالخطوات التي يمكن اتخاذها لحفظه واستخدامه على 

 .نحو مستدام

  في دعم التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجيةاالتجاهات في التوعية والمواقف والمشاركة العامة 
 )جيم( االتجاهات في التوعية والمواقف إزاء التنوع البيولوجي •
 ) جيم(االتجاهات في إشراك الجمهور العام في التنوع البيولوجي  •
 )يمج(االتجاهات في برامج التواصل واإلجراءات الرامية إلى الترويج للمسؤولية االجتماعية للشركات  •

كحد أقصى، ُتدمج قيم التنوع البيولوجي  2020بحلول عام   :2الهدف 
في االستراتيجيات الوطنية والمحلية للتنمية والحد من الفقر وعمليات 

التخطيط ويجري وٕادماجها، حسب االقتضاء، في نظم الحسابات القومية 
 .ونظم اإلبالغ

االيكولوجية وتقاسم المنافع في التخطيط وصياغة  االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم
  السياسات وتنفيذها والحوافز

االتجاهات في عدد البلدان التي تدرج الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وقيم خدمات النظم االيكولوجية  •
 )باء(في نظم المحاسبة القومية 

 )جيم(البيولوجي وفقا لالتفاقية االتجاهات في عدد البلدان التي أجرت تقييما لقيم التنوع  •
 )جيم(االتجاهات في المبادئ التوجيهية وتطبيقات أدوات التقييم االقتصادي  •
االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وقيم خدمات النظم االيكولوجية في السياسات القطاعية واإلنمائية  •

 )جيم(
مات النظم االيكولوجية في االعتبار في تقييم االتجاهات في السياسات التي تأخذ التنوع البيولوجي وخد •

 )جيم(األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي 

كحد أقصى، ُتلغى الحوافز، بما فيها  2020بحلول عام   :3الهدف 
اإلعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي، أو تزال تدريجيا أو تعدل من أجل 

وُتطبق حوافز إيجابية لحفظ تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية، وتوضع 
التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية 

وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف 
 .االقتصادية الوطنية-االجتماعية

ي التخطيط، وصياغة االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم المنافع ف
  السياسات وتنفيذها، والحوافز

االتجاهات في عدد وقيم الحوافز، بما في ذلك اإلعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي التي تم إلغاؤها أو  •
  )باء(إصالحها أو إزالتها تدريجيا 

تنوع البيولوجي االتجاهات في تحديد وتقييم ووضع وتعزيز الحوافز التي تكافئ المساهمة االيجابية في ال •
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 )جيم(وخدمات النظم االيكولوجية وتفرض عقوبات على اآلثار الضارة 

كحد أقصى، تكون الحكومات وقطاع  2020بحلول عام   :4الهدف 
األعمال وأصحاب المصلحة على جميع المستويات قد اتخذت خطوات 

لتنفيذ خطط أو تكون قد نفذت خططًا من أجل تحقيق اإلنتاج 
لمستدامين وتكون قد سيطرت على تأثيرات استخدام الموارد واالستهالك ا

 .الطبيعية في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة والحراجة ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية غير 
 المستدامة

  )8/15و 7/30المقرران ) (ألف( أو المفاهيم ذات الصلة/االتجاهات في البصمة االيكولوجية و •
االتجاهات في أعداد األنواع المستخدمة، بما في ذلك األنواع المتداولة في التجارة ومخاطر انقراضها  •

 اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراضتستخدمه أيضا ) (ألف(
(CITES)( 

 )جيم(منظور اإلنتاج واالستهالك المستدامين المقيمة من  االيكولوجيةالحدود  •

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل، والتلوث، واألنواع الغازية، وتغير المناخ، واالستغالل 
  المفرط والدوافع الكامنة وراءها

 )10/22المقرر ) (جيم(االتجاهات في التنوع البيولوجي للمدن  •

ع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم المنافع في التخطيط وصياغة االتجاهات في إدماج التنو 
  السياسات وتنفيذها والحوافز

االتجاهات في مدى إدماج قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية في النظم المحاسبية ونظم  •
    )باء(اإلبالغ للمنظمات 

 شرة على التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدامخفض الضغوط المبا:  الغاية االستراتيجية باء

، يخفض معدل فقدان جميع الموائل 2020بحلول عام   :5الهدف 
الطبيعية، بما في ذلك الغابات، إلى النصف على األقل، وحيثما يكون 

ممكنا إلى ما يقرب من الصفر، ويخفض تدهور وتفتت الموائل الطبيعية 
 .بقدر كبير

  والمناطق األحيائية والموائل النظم االيكولوجيةفي مدى وظروف وضعف االتجاهات 
  )ألف(االتجاهات في مخاطر انقراض األنواع المعتمدة على الموائل في كل نوع رئيسي من الموائل  •
 7/30المقرران ) (ألف(االتجاهات في مدى المناطق األحيائية والنظم االيكولوجية والموائل المختارة  •

 )8/15و
 )باء(جاهات في نسبة الموائل المتدهورة أو المعرضة للخطر االت •
 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في تفتيت الموائل الطبيعية  •
 )جيم(االتجاهات في ظروف وضعف النظم االيكولوجية  •
 )جيم(االتجاهات في نسبة الموائل الطبيعية التي جرى تحويلها  •

الزراعة والحراجة ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية غير  االتجاهات في الضغوط الناشئة عن
  المستدامة

  )جيم(االتجاهات في اإلنتاجية الرئيسية  •
تستخدمه أيضا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ) (جيم(االتجاهات في نسبة األراضي المتأثرة بالتصحر  •

 )(UNCCD)التصحر 



 70

الموائل، والتلوث، واألنواع الغازية، وتغير المناخ، واإلفراط في االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل 
  االستغالل والدوافع الكامنة وراءها

 )ألف(االتجاهات في عدد األنواع المعتمدة على الموائل في كل نوع من أنواع الموائل الكبرى  •

، يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد 2020بحلول عام   :6الهدف 
مكية والالفقاريات والنباتات المائية، بطريقة قانونية جميع األرصدة الس

وبتطبيق الُنهج القائمة على النظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد 
المفرط، ووضع خطط وتدابير انعاش لجميع األنواع المستنفدة، وال يكون 

لمصايد األسماك تأثيرات ضارة كبيرة على األنواع المهددة باالنقراض 
ولوجية الضعيفة، وأن تكون تأثيرات مصايد األسماك على والنظم اإليك

األرصدة السمكية واألنواع والنظم اإليكولوجية في نطاق الحدود 
 .اإليكولوجية المأمونة

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة والحراجة ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية غير 
  المستدامة

  )ألف(ض األنواع المائية المستهدفة والمصيد الثانوي االتجاهات في مخاطر انقرا •
 )ألف(االتجاهات في أعداد األنواع المائية المستهدفة والمصيد الثانوي  •
من  4.7المؤشر ) (ألف(االتجاهات في نسبة األرصدة السمكية المستخدمة خارج الحدود البيولوجية اآلمنة  •

 )األهداف اإلنمائية لأللفية
 )جيم(يد بحسب جهد الوحدة االتجاهات في المص •
 )جيم(االتجاهات في قدرات جهد الصيد  •
 )جيم(أو كثافتها /االتجاهات في مناطق ممارسات الصيد المدمرة ووتيرتها و •

االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم المنافع في التخطيط، وصياغة 
  السياسات وتنفيذها، والحوافز

 )باء(تجاهات في نسبة األنواع المستهدفة والمصيد الثانوي المستنفدة بعد تنفيذ خطط االنتعاش اال •

، تدار مناطق الزراعة وتربية األحياء 2020بحلول عام   :7الهدف 
 .المائية والحراجة على نحو مستدام، لضمان حفظ التنوع البيولوجي

جة ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية غير االتجاهات في الضغوط الناشئة عن الزراعة والحرا
  المستدامة

  )باء(االتجاهات في أعداد األنواع المعتمدة على الغابات والزراعة في نظم اإلنتاج  •
 )باء(االتجاهات في اإلنتاج بحسب المدخالت  •
 )8/15و 7/30المقرران ) (جيم(االتجاهات في نسبة المنتجات المشتقة من مصادر مستدامة  •

االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم المنافع في التخطيط، وصياغة 
  السياسات وتنفيذها، والحوافز

االتجاهات في مساحة النظم االيكولوجية الحرجية والزراعية والنظم اإليكولوجية لتربية األحياء المائية التي  •
 )8/15و 7/30لمقرران ا) (باء(تخضع لإلدارة المستدامة 

، يخفض التلوث، بما في ذلك التلوث 2020بحلول عام   :8الهدف 
الناتج عن المغذيات الزائدة، إلى مستويات ال تضر بوظيفة النظم 

 .اإليكولوجية وبالتنوع البيولوجي

االستغالل المفرط االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل والتلوث واألنواع الغازية وتغير المناخ و 
  والدوافع الكامنة وراءها

 )ألف(االتجاهات في حدوث المناطق التي تعاني من نقص األوكسجين وازدهار الطحالب  •
 )8/15و 7/30المقرران ) (ألف(االتجاهات في نوعية المياه في النظم االيكولوجية المائية  •
 ) باء(آثار التلوث على اتجاهات مخاطر االنقراض  •
 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(في معدل ترسب التلوث االتجاهات  •
 )باء(االتجاهات في معدل انتقال الرواسب  •
 )جيم(االتجاهات في انبعاث الملوثات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي في البيئة  •
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 )جيم(االتجاهات في مستويات الملوثات في الحياة البرية  •
 )جيم(الستهالك االتجاهات في بصمة النيتروجين نتيجة ألنشطة ا •
 )جيم(االتجاهات في مستويات األوزون في النظم االيكولوجية الطبيعية  •
 )جيم(االتجاهات في نسبة المياه العادمة التي تطلق بعد المعالجة  •
 )جيم(االتجاهات في مستويات األشعة فوق البنفسجية  •

، ، تعّرف األنواع الغريبة الغازية ومساراتها2020بحلول عام   :9الهدف 
ويحدد ترتيبها حسب األولوية، وتخضع للمراقبة األنواع ذات األولوية أو 

يتم القضاء عليها وتوضع تدابير إلدارة المسارات لمنع إدخالها 
 .وانتشارها

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل، والتلوث، واألنواع الغازية، وتغير المناخ، واالستغالل 
  امنة وراءهاالمفرط والدوافع الك

 )ألف(االتجاهات في أثر األنواع الغريبة الغازية على اتجاهات مخاطر االنقراض  •
 )باء(االتجاهات في اآلثار االقتصادية ألنواع غريبة غازية مختارة  •
 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(االتجاهات في أعداد األنواع الغريبة الغازية  •
 )جيم(مراض الناشئة عن األنواع الغريبة الغازية االتجاهات في إصابة الحياة البرية باأل •

االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم المنافع في التخطيط، وصياغة 
  السياسات وتنفيذها، والحوافز

لغريبة الغازية االتجاهات في استجابة السياسات، والتشريعات وخطط اإلدارة لمكافحة ومنع انتشار األنواع ا •
  )باء(

 )جيم(االتجاهات في إدارة مسارات األنواع الغريبة الغازية  •

، ُتخفض إلى أدنى حد الضغوط البشرية 2015بحلول عام   :10الهدف 
المتعددة على الشعب المرجانية، والنظم اإليكولوجية الضعيفة األخرى 

محافظة على التي تتأثر بتغير المناخ أو تحّمض المحيطات، من أجل ال
 .سالمتها ووظائفها

االتجاهات في الضغوط الناشئة عن تحويل الموائل، والتلوث، واألنواع الغازية، وتغير المناخ، واالستغالل 
  المفرط والدوافع الكامنة وراءها

  )ألف(اتجاهات مخاطر االنقراض في الشعب المرجانية وأسماك الُشعب  •
 )باء(ر االنقراض االتجاهات في آثار تغير المناخ على خط •
 )باء(االتجاهات في أحوال الشعب المرجانية  •
 )باء(االتجاهات في مدى ومعدل التحوالت في الحدود في النظم االيكولوجية الضعيفة  •
 )جيم(االتجاهات في اآلثار المناخية على تكوين المجموعات  •
 )جيم(االتجاهات في اآلثار المناخية على اتجاهات األعداد  •

 تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم اإليكولوجية، واألنواع والتنوع الجيني:  ستراتيجية جيمالغاية اال

في المئة على األقل من  17، يتم حفظ 2020بحلول عام   :11الهدف 
من المناطق  في المئة 10المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية و

ذات األهمية الخاصة للتنوع  الساحلية والبحرية، وخصوصا المناطق
البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، من خالل نظم مدارة بفاعلية 

ومنصفة وتتسم بالترابط الجيد، وممثلة إيكولوجيًا للمناطق المحمية 
وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة، وٕادماجها في 

 .البحرية األوسع نطاقا المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية

االتجاهات في تغطية المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق وحالتها وتمثيلية وفعالية هذه 
  المناطق

االتجاهات في مساحة المناطق المحمية البحرية، وتغطية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية وفعالية اإلدارة  •
  )ألف(

) ألف(أو فعالية اإلدارة بما في ذلك اإلدارة األكثر إنصافا /مناطق المحمية واالتجاهات في أحوال ال •
 )10/31المقرر (

االتجاهات في التغطية التمثيلية للمناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق، بما في ذلك  •
) ألف(صة بالمياه الداخلية المواقع ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي، والنظم األرضية والبحرية والخا
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 )8/15و 7/30المقرران (
االتجاهات في ترابط المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق والمدرجة في المناظر  •

 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(الطبيعية األرضية والبحرية 
 )جيم(لمناطق المحمية االتجاهات في تسليم خدمات النظم االيكولوجية والمنافع المنصفة من ا •

، منع انقراض األنواع المعروفة المهددة 2020بحلول عام   :12الهدف 
باالنقراض وتحسين وٕادامة حالة حفظها، السيما بالنسبة لألنواع األكثر 

 .تدهورا

  اتجاهات في وفرة األنواع وتوزيعها ومخاطر انقراض األنواع
مؤشر اتفاقية األمم المتحدة ) (8/15و 7/30المقرران ) (ألف(االتجاهات في وفرة األنواع المختارة  •

  )(UNCCD)لمكافحة التصحر 
من األهداف  7- 7المؤشر ) (8/15و 7/30المقرران ) (ألف(االتجاهات في مخاطر انقراض األنواع  •

 )(CMS)تستخدمه أيضا اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة ) (اإلنمائية لأللفية
تستخدمه أيضا اتفاقية األمم المتحدة ) (8/15و 7/30المقرران ) (باء(وزيع أنواع مختارة االتجاهات في ت •

 )(UNCCD)لمكافحة التصحر 

، الحفاظ على التنوع الجيني للنباتات 2020بحلول عام   :13الهدف 
المزروعة وحيوانات المزارع والحيوانات األليفة والتنوع الجيني لألقارب 

ألنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية البرية، بما في ذلك ا
فضال عن القيمة الثقافية، ووضع وتنفيذ استراتيجيات لتقليل التآكل 

 .الجيني وصون تنوعها الجيني

  اتجاهات في التنوع الجيني لألنواع
قاربها البرية االتجاهات في التنوع الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزرعة والحيوانات المستأنسة وأ •

  )8/15و 7/30المقرران ) (باء(
 )جيم(االتجاهات في التنوع الجيني ألنواع مختارة  •

االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم المنافع في التخطيط وصياغة 
  السياسات وتنفيذها، والحوافز

نفذة للحد من التآكل الوراثي وحماية التنوع الجيني المرتبط االتجاهات في عدد آليات السياسات الفعالة الم •
 )باء(بالموارد الوراثية النباتية والحيوانية 

 تعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية:  الغاية االستراتيجية دال

، استعادة وصون النظم اإليكولوجية 2020بحلول عام   :14الهدف 
ي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالمياه، الت

وتسهم في الصحة وسبل العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات النساء 
 .والمجتمعات األصلية والمحلية والفقراء والضعفاء

  االتجاهات في توزيع وظروف واستدامة خدمات النظم االيكولوجية لرفاهة البشر المنصفة
  )من األهداف اإلنمائية لأللفية 5-7المؤشر ) (ألف(ي نسبة الموارد المائية الكلية المستخدمة االتجاهات ف •
 9- 7و 8- 7المؤشران ) (ألف(االتجاهات في نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب محسنة  •

 )من األهداف اإلنمائية لأللفية
 )ألف(لنظم االيكولوجية المختارة االتجاهات في المنافع التي يستمدها البشر من خدمات ا •
 )ألف(االتجاهات في أعداد األنواع التي توفر خدمات النظم االيكولوجية واالتجاهات في مخاطر انقراضها  •
 )باء(االتجاهات في تسليم خدمات النظم االيكولوجية المتعددة  •
 )باء(المختارة  االتجاهات في القيم االقتصادية وغير االقتصادية لخدمات النظم االيكولوجية •
االتجاهات في صحة ورفاهية المجتمعات التي تعتمد بصورة مباشرة على سلع وخدمات النظم االيكولوجية  •

 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(المحلية 
االتجاهات في الخسائر البشرية واالقتصادية الناشئة عن الكوارث ذات الصلة بالموارد المائية أو الموارد  •

 )باء(لصلةالطبيعية ذات ا
 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(األغذية  تكوينات: االتجاهات في مساهمة التنوع البيولوجي في التغذية •
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 )جيم(االتجاهات في اإلصابة باألمراض الحيوانية الناشئة  •
 )جيم(االتجاهات في الثروة الخالصة  •
 )8/15و 7/30المقرران ) (جيم(استهالك األغذية : االتجاهات في مساهمة التنوع البيولوجي في التغذية •
 8-1المؤشر ) (جيم(االتجاهات في عدد األطفال الناقصي الوزن الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات  •

 )من األهداف اإلنمائية لأللفية
 )جيم(االتجاهات في النزاعات بشأن الموارد الطبيعية  •
 )جيم(االتجاهات في حالة خدمات النظم االيكولوجية المختارة  •
 )جيم(تجاهات في القدرات البيولوجية اال •

االتجاهات في تغطية المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق وحالتها ومدى تمثيلية 
  وفعالية هذه المناطق

 )باء(االتجاهات في مساحة النظم االيكولوجية المتدهورة التي تم استعادتها أو يجري استعادتها  •

، إتمام تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية 2020ام بحلول ع  :15الهدف 
على التحمل ومساهمة التنوع البيولوجي في مخزون الكربون، من خالل 

على األقل من  في المئة 15الحفظ واالستعادة، بما في ذلك استعادة 
النظم اإليكولوجية المتدهورة، مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير 

 .فحة التصحرالمناخ والتكيف معه ومكا

  االتجاهات في توزيع خدمات النظم االيكولوجية وظروفه واستدامته من أجل الرفاهية المنصفة للبشر
 )ألف(الحالة واالتجاهات في مدى وأحوال الموائل التي توفر مخازن للكربون  •

تمثيلية  االتجاهات في تغطية المناطق المحمية والنهج األخرى المعتمدة على المناطق وحالتها ومدى
  وفعالية هذه المناطق

 )جيم( االتجاهات في أعداد األنواع التي تعتمد على الغابات في الغابات التي يجري استعادتها •

، يسري مفعول بروتوكول ناغويا 2015بحلول عام   :16الهدف 
للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة 

 .تفعيله، بما يتمشى مع التشريع الوطني عن استخدامها، ويتم

  االتجاهات في الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل لمنافعها
 )باء(تحديد مؤشر الحصول وتقاسم المنافع من خالل عملية الحصول وتقاسم المنافع  •

 ارف وبناء القدراتتعزيز التنفيذ من خالل التخطيط التشاركي، وٕادارة المع:  الغاية االستراتيجية هاء

، يكون كل طرف قد أعد واعتمد كأداة 2015بحلول عام   :17الهدف 
من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع 

 .البيولوجي بحيث تكون فعالة وتشاركية ومحدثة

لمنافع في التخطيط، وصياغة االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم ا
  السياسات وتنفيذها، والحوافز

االتجاهات في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك وضع هذه الخطط  •
 )باء(وشموليتها واعتمادها وتنفيذها 

، احترام المعارف واالبتكارات 2020بحلول عام   :18الهدف 
دية للمجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة بحفظ والممارسات التقلي

التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، واحترام استخدامها المألوف للموارد 
البيولوجية، رهنا بالتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ذات الصلة، وأن 
تدمج وتنعكس بالكامل في تنفيذ االتفاقية مع المشاركة الكاملة والفعالة 

 .جتمعات األصلية والمحلية، وذلك على جميع المستويات ذات الصلةللم

االتجاهات في إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية وتقاسم المنافع في التخطيط، وصياغة 
  السياسات وتنفيذها، والحوافز

دية الخاصة بالمجتمعات االتجاهات في التغير في استخدام األراضي، وحيازة األراضي، في المناطق التقلي •
  )10/43المقرر ) (باء(األصلية والمحلية 

 )10/43المقرر ) (باء(االتجاهات في ممارسة المهن التقليدية  •

  التقليدية وتطبيقها/التقنية/االتجاهات في إمكانية الوصول إلى المعارف العلمية
من خالل إدماجها الكامل، والضمانات االتجاهات في المعارف والممارسات التقليدية التي تحظى باالحترام  •

 )باء(والمشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في التنفيذ الوطني للخطة االستراتيجية 
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  التقليدية وتطبيقها/التقنية/االتجاهات في إمكانية الوصول إلى المعارف العلمية
 )8/15و 7/30المقرران ) (باء(غات األصلية االتجاهات في التنوع اللغوي وأعداد المتحدثين بالل •

، إتمام تحسين المعارف والقاعدة 2020بحلول عام   :19الهدف 
العلمية والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وقيمه، ووظيفته، 

وحالته واتجاهاته، واآلثار المترتبة على فقدانه، وتقاسم هذه المعارف 
 .ها وتطبيقها على نطاق واسعوالقاعدة والتكنولوجيات ونقل

  التقليدية وتطبيقها/التقنية/االتجاهات في إمكانية الوصول إلى المعارف العلمية
االتجاهات في تغطية التقييمات دون العالمية الشاملة المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك التقييمات المتعلقة  •

  )باء(اإلدماج في السياسات ببناء القدرات ونقل المعارف، باإلضافة إلى االتجاهات في 
 )جيم(عدد قوائم جرد األنواع المصانة التي تستخدم في تنفيذ االتفاقية  •

، كحد أقصى، ينبغي إحداث زيادة 2020بحلول عام   :20الهدف 
محسوسة في المستويات الحالية لحشد الموارد المالية للتنفيذ الفعال 

من جميع  2020-2011للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
المصادر، وفقا للعملية الموحدة والمتفق عليها في استراتيجية حشد 

ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا على تقييمات االحتياجات . الموارد
 .إلى الموارد التي ستعدها األطراف وتبلغ عنها

  االتجاهات في تعبئة الموارد المالية
 )باء( 10/3المؤشرات الموافق عليها في المقرر  •

 



 75

  المرفق الثالث

  
  هداف اإلنمائية لأللفيةاأل األهداف ذات الصلة من تحقيقمؤشرات قياس التقدم نحو 

  
  

 ، s.un.org/unsd/mi/mi_worldmillennium_new.asphttp://unstat :في ا?مم المتحدة اتمؤشرات التنمية في ا?لفية من إعداد شعبة ا�حصاء 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx 

 

  


