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 التنمية المستدامة
 عشر الخامسالهدف 

ها على وتعزيز استخدامالنظم اإليكولوجية البرية وترميميها حماية 
ستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، م نحو

وعكس مساره ووقف فقدان التنوع  ووقف تدهور األراضي
 البيولوجي
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ة الداخلية وخدماتها، 15.1 الغاية اه العذب ة للمي ة البرية والنظم اإليكولوجي ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجي

ى نحو مستدام، وذلك  ي الجافة، وضمان استخدامها عل ال واألراض ي الرطبة والجب وال سيما الغابات واألراض

 2020وفقا لاللتزامات بموجب االتفاقات الدولية، بحلول عام 

 يابسةمساحة ال مجموعمساحة الغابات كنسبة من   15.1.1المؤشر 

 المنظمة

 (.FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )

 التعريف

 مساحة الغابات كنسبة من إجمالي مساحة األرض.

 المنهجية
 طريقة الحساب

 100×  ([2015مساحة األرض ) ÷( السنة المرجعية)]منطقة الغابات 

المؤشر على المستوى العالمي أو اإلقليمي عن طريق إضافة جميع قيم الدول على مستوى العالم أو يمكن تجميع هذا 

 في منطقة معينة.

 صنيفالت

 لهذا المؤشر. تصنيفال يوجد 

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 2015بالنسبة للبلدان واألقاليم التي لم ُتقدم المعلومات إلى منظمة األغذية والزراعة لتقييم الموارد الوراثية النباتية لعام 

فيه المعلومات  تأعدت منظمة األغذية والزراعة تقريرًا استخدم .من مساحة الغابات العالمية( %1.2بلدًا وإقليمًا ممثاًل  79)

 التقييم السابقة والبحوث.الموجودة من عمليات 

 عملية الجمع

يتبع شكاًل قياسًيا،  وطني الذييتم جمع البيانات وتقديمها إلى منظمة األغذية والزراعة من قبل البلدان في شكل تقرير  

فة. تقدير مساحة الغابات لنقاط زمنية مختللويتضمن البيانات األصلية والمصادر المرجعية واألوصاف عن كيفية استخدامها 

يقوم المراسلون الوطنيون وفرقهم المعينون رسميًا بإعداد التقارير المحلية )الوطنية( للتقييم. ويعد البعض أكثر من تقرير 

واحد كما أنهم يقدمون تقارير عن المناطق التابعة. أما بالنسبة للبلدان واألقاليم األخرى التي ال توجد فيها معلومات، يتم 

تخضع التقارير  ظمة األغذية والزراعة من خالل المعلومات الموجودة في البحوث. بمجرد استالمهاإعداد تقرير من قبل من

يتم إجراء كما الوطنية لعملية مراجعة صارمة لضمان االستخدام الصحيح للتعريفات والمنهجية وكذلك االتساق الداخلي. 

تشكل االتصاالت المنتظمة بين المراسلين الوطنيين  مقارنة مع التقييمات السابقة ومصادر البيانات األخرى الموجودة.

وموظفي المنظمة عن طريق البريد اإللكتروني وورش عمل المراجعة اإلقليمية / شبه اإلقليمية جزءًا من عملية االستعراض. 

 المعني الغابات رئيس إلى( والزراعة األغذية منظمة تعدها التي التقارير ذلك في بما) الوطنية التقارير جميع إرسال يتم

 والعالمية واإلقليمية الفرعية المستويات على البيانات تجميع يتم ثم. عليها األخيرة اللمسات وضع قبل صحتها من للتحقق

 .والزراعة األغذية منظمة في FRA فريق قبل من
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 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 2019-2017، وسيتم جمع البيانات للفترة 2017في عام  2020لعام  FRAبدأت عملية جمع البيانات لـ 

 إصدار البيانات

. ويتم حاليًا تقييم إمكانيات 2020في أواخر عام  2020سيتم إطالق البيانات التي تتضمن سالسل زمنية محدثة وتشمل سنة 

 تقديم تقارير أكثر تكرارًا عن مساحة الغابات والمؤشرات الرئيسة األخرى.

 مقدمي البيانات

يعد البعض أكثر من تقرير واحد كما وسلون الوطنيون المعينون رسميًا وفرقهم بإعداد التقارير )الوطنية( للتقييم. يعد المرا

أنهم يقدمون تقارير عن المناطق التابعة. أما بالنسبة للبلدان واألقاليم األخرى التي ال توجد فيها معلومات، يتم إعداد تقرير 

 ن خالل المعلومات الموجودة في البحوث.من قبل منظمة األغذية والزراعة م

 تشملهاوالمياه العذبة التي  لليابسةنسبة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي   15.1.2 رالمؤش
 حسب نوع النظام اإليكولوجيبالمناطق المحمية ، 

 المنظمة

 (.UNEP-WCMCالمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )     •

 (BLI)جمعية الطيور العالمية      •

 (.IUCNاالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة )    •

 التعريف

أي تجاهات الزمنية لالنسبة المواقع الهامة للتنوع البيولوجي األرضي والمياه العذبة التي يغطيها المناطق المحمية  يقيس

اه العذبة )أي تلك التي تساهم بشكل كبير في استمرار النسبة المئوية لكل موقع مهم لألرض والتنوع البيولوجي للمي

 التنوع البيولوجي العالمي( التي تغطيها مناطق محمية محددة.

 المنهجية
 طريقة الحساب

يتم حساب هذا المؤشر من بيانات مشتقة من تداخل مكاني بين المضلعات الرقمية للمناطق المحمية من قاعدة البيانات 

( والمضلعات الرقمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية في IUCN  &UNEP-WCMC 2017المحمية )العالمية للمناطق 

المياه العذبة واألرضية )من قاعدة البيانات العالمية الرئيسية مناطق التنوع البيولوجي، بما في ذلك المناطق المهمة للطيور 

متاحة من ال ،، ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسية األخرىفريالصوالتنوع البيولوجي، والتحالف من أجل مواقع االنقراض 

 سنة حول بيانات على بناءً  محددة، زمنية نقطة في المؤشر قيمة حساب يتمخالل أداة التقييم المتكامل للتنوع البيولوجي(. 

 للتنوع رئيسية منطقة كل من مئوية كنسبة المحمية، للمناطق العالمية البيانات قاعدة في المسجلة المحمية المناطق إنشاء

 المحمية. المناطق تغطيها أنها حالياً  بها معترف البيولوجي

، مما المحمية للمناطق العالمية البيانات قاعدة في المحمية المناطق من٪ 12 لـ معروفة غير المحمية المنطقة إنشاء سنة

ة عشوائي سنةيوّلد حالة عدم اليقين حول تغيير تغطية المناطق المحمية بمرور الوقت. لتعكس في حالة عدم اليقين، تم تعيين 

، قمنا بتغيير 2017مرة، مع رسم متوسط. في عام  1000من منطقة محمية أخرى داخل نفس البلد، ثم كرر هذا اإلجراء 

عن طريق تخصيص سنة عشوائية للمناطق المحمية بدون سنة  ،Butchart et al. (2012, 2015)األساليب التي وصفها 
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 التغييرات تعكس أن المرجح ومن الحساب، حيث من كفاءة أكثر الطريقة . هذهتأسيس قبل حساب االتجاهات في التغطية

  الوقت. بمرور المحمية المناطق تغطية في دقة األكثر

ومع  ،مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية التي تغطيها المناطق المحمية بالكاملفي السابق تم عرض المؤشر كنسبة من 

النسبة المئوية لكل منطقة رئيسية من مناطق التنوع البيولوجي التي تغطيها المناطق فقد تم تقديمها اآلن كمتوسط  ذلك

أو المناطق ذات عدد قليل من مناطق المحمية من أجل عكس االتجاهات في تغطية المناطق المحمية بشكل أفضل للبلدان 

 التنوع البيولوجي الرئيسية أو التي ال تغطيها تماًما.

 صنيفالت

البيانات الخاصة بالمؤشر العالمي يتم تجميعها على المستويات الوطنية، فمن السهل التفصيل على المستويات  بما أن

لمي. تشمل مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية جميع أنواع المستوى العا علىأو على العكس التجميع ، الوطنية واإلقليمية

ليابسة ا من خالل يمكن ذكر تركيبة هذا المؤشروبالتالي والجبال. األنظمة اإليكولوجية، بما في ذلك البحرية والمياه العذبة 

 اليابسةية أن تشمل أنظمة يمكن لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية الفرد ومع ذلكمصنفة فيما بينها. العذبة أو  والمياه

والمياه العذبة والبحرية في وقت واحد، وبالتالي فإن تحديد النتائج ليس مجرد إضافة. وأخيرًا يمكن تفصيل المؤشر وفقًا 

لفئات مختلفة إلدارة المناطق المحمية )الفئات من األول إلى السادس( لتعكس أهداف إدارة محددة مختلفة للمناطق 

 المحمية. 

افة إلى تجميع تغطية المناطق المحمية عبر المواقع المهمة لألرض والتنوع البيولوجي للمياه العذبة كمؤشر نحو باإلض

 الخاصة األهمية ذات المحمية للمناطق للتغطية األخرى التفصيالت تشملمن أهداف التنمية المستدامة،  15.1الهدف 

 يلي: ما المستدامة التنمية أهداف نحو كمؤشرات

SDG 14.5.1 المناطق البحريةمقابل المناطق المحمية  نطاق. 

SDG 15.4.1 .تغطية المناطق المحمية من المواقع المهمة للتنوع البيولوجي للجبال 

على سبيل  .تكميلية إضافية مؤشرات على للحصول األخرى البيانات مصادر مع المحمية المناطق تغطية بيانات دمج يمكن

تراكب المناطق المحمية مع خرائط المناطق البيئية لتوفير معلومات حول تغطية المناطق المحمية المثال يمكن استخدام 

 للمختلف المناطق الجغرافية الحيوية. إن تغطية المناطق المحمية لتوزيعات مجموعات مختلفة من األنواع )على سبيل المثا

هات في تغطية التنوع البيولوجي على مستوى األنواع. ، البرمائيات( توفر بشكل خاص مؤشرات لالتجارالثدييات، الطيو

يمكن دمج تغطية المناطق المحمية مع فهرس القائمة الحمراء لتوليد مؤشرات عن تأثيرات المناطق المحمية في الحد من 

مية الحضرية وأخيرًا يمكن للمؤشرات المستمدة من تراكب المناطق المحمية أن تسهم في تنمية التن .ضياع التنوع البيولوجي

 ةالعام المساحةيمكن أن يوفر تراكب المناطق المحمية على الخرائط الحضرية مؤشرًا على  على سبيل المثال ،المستدامة

 كنسبة من المساحة العامة للمدينة.

 معالجة القيم المفقودة 
 على المستوى المحلي

 اسقاط او تقديرة في جميع بلدان العالم، وبالتالي ال يلزم تتاح البيانات للمناطق المحمية ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسي

 للبيانات على المستوى الوطني.
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 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

سنوات، استنادًا إلى المعلومات  10-5( قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية كل WCMCينتج برنامج األمم المتحدة للبيئة )

المقدمة من قبل الوزارات / الوكاالت الوطنية. في الفترة الفاصلة بين تجميع قوائم األمم المتحدة، يعمل المركز العالمي 

سؤولة مع الوزارات / الوكاالت الوطنية والمنظمات غير الحكومية الم بعنايةلرصد البيئة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

كما يتم تحديث  عندما تصبح البيانات الجديدة متاحة،باستمرار  WPAAتحديث  يتمعن التعيين وصيانة المناطق المحمية، 

 قاعدة البيانات العالمية لمناطق التنوع البيولوجي الرئيسية على أساس مستمر، مع تقديم بيانات وطنية جديدة.

 إصدار البيانات

 مؤشر تغطية المناطق المحمية للمواقع الهامة للتنوع البيولوجي. من المتوقع أن يصدر سنوياً 

 مقدمي البيانات

يتم جمع بيانات المناطق المحمية من قبل وزارات البيئة والوزارات األخرى المسؤولة عن تحديد وصيانة المناطق المحمية. 

عمليات أصحاب المصلحة المتعددين، وفًقا يتم تحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية على المستوى الوطني من خالل 

 للمعايير القياسية.
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تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، وترميم الغابات  15.2الغاية 

ي، بحلول ى الصعيد العالم ع الغابات عل ع الغابات وإعادة زر ة زر ي نسب ادة كبيرة ف عام  المتدهورة وتحقيق زي

2020 

 التقدم نحو إدارة مستدامة للغابات15.2.1 المؤشر 

 المنظمة

 (.FAOية والزراعة لألمم المتحدة )منظمة األغذ

 التعريف

. وقد تم 15.2باإلضافة إلى الهدف  15.1والهدف  15للهدف  رئيسي( هو مفهوم SFM"اإلدارة المستدامة للغابات" )

 تحديده رسميًا من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة على النحو التالي:

لقيم االقتصادية واالجتماعية والبيئية لجميع أنواع الغابات وتعزيزها، مفهوم ديناميكي ومتطور ]يهدف[ إلى الحفاظ على ا

 .(A / RES / 62/98لصالح األجيال الحالية والمستقبلية )القرار 

يتألف المؤشر من خمسة مؤشرات فرعية لقياس التقدم المحرز نحو جميع أبعاد اإلدارة المستدامة للغابات. تغطي القيم  

مؤشرات فرعية تركز على توسيع مساحة الغابات والكتلة الحيوية في منطقة الغابات وحماية التنوع  البيئية للغابات ثالثة

المرتبطة بها. تتوافق القيم االجتماعية واالقتصادية للغابات مع القيم البيئية من والبيولوجي وصيانته والموارد الطبيعية 

، من خالل تقييم المجاالت التي تمن التأهيل إلدارة مناطق الغابا زيدمخالل خطط اإلدارة المستدامة. يوفر المؤشر الفرعي 

 يتم التحقق منها بشكل مستقل لالمتثال لمجموعة من المعايير الوطنية أو الدولية.

 المؤشرات الفرعية هي:

 معدل تغير صافي مساحة الغابات. -

 في الغابة.)السطحية( مخزون الكتلة الحيوية فوق األرض  -

 الغابات الواقعة داخل مناطق الحماية المنشأة قانونيًا.نسبة مساحة  -

 نسبة مساحة الغابات في إطار خطة طويلة األجل إلدارة الغابات. -

 الغابات. إدارة شهادة نظام التحقق من منطقة الغابات بشكل مستقل من -

 رؤية لوحة المعلومات نهج عتمادا ويتيح. الخمسة الفرعية بالمؤشرات المتعلق التقدم لتقييم القيادة لوحة استخدام يتم

 .المستدامة التنمية أهداف تحقيق نحو التقدم فيها تحقق التي للمناطق واضحة

 المنهجية
 طريقة الحساب

منطقة الغابات، مخزون الكتلة الحيوية، مساحة الغابات داخل المناطق المحمية، منطقة  تسجيلعلى المستوى الوطني يتم 

 شهادات إلصدار مخطط إطار في الغابات ومنطقة اإلدارة خطة إطار في الغابات التحقق من منطقة، ةالغابات تحت إدارة الخط

سلفًا.  المحددة المرجعية للسنوات بالنسبة (FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ) إلى مستقل الغابات بشكل إدارة

والزراعة بعمل تقديرات على المستوى المحلي لمعدل تغير تقوم منظمة األغذية  سجلة،استنادًا إلى البيانات الوطنية الم

ضمن اطار طق المحمية اصافي مساحة الغابات باستخدام صيغة الفائدة المركبة، وكذلك نسبة مساحة الغابات داخل المن

 ية.خطة إدار
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 صنيفالت

 ال يوجد تفصيل لهذا المؤشر.

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 2015النباتية لعام  الحرجيةبالنسبة للبلدان واألقاليم التي لم ُتقدم المعلومات إلى منظمة األغذية والزراعة لتقييم الموارد 

فيه المعلومات  تأعدت منظمة األغذية والزراعة تقريرًا استخدم .من مساحة الغابات العالمية( %1.2بلدًا وإقليمًا ممثاًل  79)

 لتقييم السابقة والبحوث.الموجودة من عمليات ا

 عملية الجمع

يقوم المراسلون الوطنيون وفرقهم المعينون رسميًا بإعداد التقارير المحلية )الوطنية( للتقييم. ويعد البعض أكثر من تقرير 

لومات، يتم واحد كما أنهم يقدمون تقارير عن المناطق التابعة. أما بالنسبة للبلدان واألقاليم األخرى التي ال توجد فيها مع

تخضع التقارير  إعداد تقرير من قبل منظمة األغذية والزراعة من خالل المعلومات الموجودة في البحوث. بمجرد استالمها

يتم إجراء كما الوطنية لعملية مراجعة صارمة لضمان االستخدام الصحيح للتعريفات والمنهجية وكذلك االتساق الداخلي. 

ومصادر البيانات األخرى الموجودة. تشكل االتصاالت المنتظمة بين المراسلين الوطنيين مقارنة مع التقييمات السابقة 

وموظفي المنظمة عن طريق البريد اإللكتروني وورش عمل المراجعة اإلقليمية / شبه اإلقليمية جزءًا من عملية االستعراض. 

 المعني الغابات رئيس إلى( والزراعة األغذية نظمةم تعدها التي التقارير ذلك في بما) الوطنية التقارير جميع إرسال يتم

 والعالمية واإلقليمية الفرعية المستويات على البيانات تجميع يتم ثم. عليها األخيرة اللمسات وضع قبل صحتها من للتحقق

 والزراعة. األغذية منظمة في FRA فريق قبل من

 فئات عن اختالفها حالة وفي وطنية، وتعريفات فئات تقديم البلدان من ُيطلب دوليًا، للمقارنة قابلة بيانات على للحصول

 كما. وتعريفاتها المنظمة تصنيفات مع لتتوافق الوطنية للبيانات تصنيف إعادة إجراء البلدان من ُيطلب المنظمة، وتعريفات

 .محددة االبالغ لسنوات تقديرات تقديم أجل من الوطنية للبيانات استقراء أو استيفاء استخدام البلدان من ُيطلب

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .2018در في عام امن المقرر أن يتم جمع المص

 إصدار البيانات

 . 2019او  2018التواريخ المتوقعة إلصدار البيانات الجديدة

 مقدمي البيانات

وبالنسبة للبلدان التي ليس لديها مراسل وطني  .FRAمن خالل المراسلين الوطنيين المعينين رسميا لـ  يتم توفير البيانات

 تعد منظمة األغذية والزراعة التقرير  باستخدام المعلومات المبلغ عنها مسبقا والبحث األدبي.
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ي المتضررة من التصحر  15.3الغاية  ي ذلك األراض ة المتدهورة، بما ف ي والترب مكافحة التصحر، وترميم األراض

ي، بحلول عام والجفاف والفيضانات، و ٍل من ظاهرة تدهور األراض ى تحقيق عالٍم خا ي إل  2030السع

 اليابسةمساحة  إلى مجموعنسبة األراضي المتدهورة  15.3.1المؤشر 

 المنظمة

 ( UNCCDاتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ) •

 (FAOمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ) •

 ( UNSD)شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة  •

 ( UNEPمنظمة األمم المتحدة للبيئة ) •

 ( UNFCCCاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) •

 (CBDاتفاقية التنوع البيولوجي ) •

 التعريف

ف تدهور األراضي اعية اإلنتاجية البيولوجية أو االقتصادية وتعقيد األراضي الزراعية المطرية، أو األراضي الزر تخفيضبأنه  ُيعرَّ

من الضغوط، بما في ذلك استخدام األراضي وممارسات  مجموعة، أو الغابات، أو الغابات الناتجة عن يالمروية، أو المراع

 دولة طرف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر. 196اإلدارة. اعتمد هذا التعريف من قبل وتستخدمها 

 وخدمات وظائف لدعم الالزمة األراضي موارد ونوعية كمية فيها تظل التي ةالحال أنه على (LDNُيعرف حياد تدهور األراضي )

 محددة.زمانية ومكانية  بيئية وأنظمة زمنية نطاقات إطار في تزداد أو مستقرة الغذائي األمن وتعزيز اإليكولوجي النظام

األنهار والبحيرات باستثناء المساحة التي تغطيها المياه الداخلية مثل  هو اجمالي مساحة سطح البلد، إجمالي مساحة األرض

 الرئيسية.

 اجمالي من األراضي المتدهورة علىمئوية  ( معبًرا عنه كنسبةkm2وحدة قياس هذا المؤشر هي المدى المكاني )هكتار أو 

 مساحة األرض.

ى تحليل البيانات المتوفرة لثالثة مؤشرات فرعية يتم يعتمد علمتدهور / غير متدهور هو مقياس كمي  SDG 15.3.1مؤشر 

 الفرعية المؤشرات 2013 عام في التصحر مكافحة التفاقية االدارية الهيئة اعتمدتالوطنية.  وذكرها للسلطاتالتحقق منها 

 .والتقييم الرصد منهج من كجزء( الكربون ومخزونات األرض وإنتاجية األرضي الغطاء في االتجاهات)

" ويستند إلى تقييم خط األساس وتقييم التغيير One Out ،All Outلهذا المؤشر المبدأ اإلحصائي " طريقة الحسابتتبع 

 في المؤشرات الفرعية لتحديد مدى األرض تتدهور على مساحة األرض الكلية.

)أ( يتم وصفها على أنها ، مع مراعاة التغيرات في المؤشرات الفرعية التي (One Out, All Out (1OAO)5يتم تطبيق مبدأ 

مستقرة أو غير متغيرة. إذا كان أحد المؤشرات الفرعية سالبًا )أو مستقًرا )ج( سلبية أو متناقصة، )ب( إيجابية أو محسنة، 

معينة، فسُيعتبر موضوًعا متدهوًرا للمصادقة عليه  أرضعندما يتدهور في خط األساس أو سنة المراقبة السابقة( لوحدة 

 طات الوطنية.من قبل السل
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 المنهجية
 طريقة الحساب

استخدام األراضي وأي عوامل  التقييمات المحلية للمناخ، التربة، حالةمن خالل تحليل التغيرات في المؤشرات الفرعية في 

، متدهورة أنها على تصنيفها ينبغي أراضي وحدات أي تحدد أن الوطنية للسلطات يمكنأخرى تؤثر على ظروف األراضي، 

ع اإلجمالي، وتقرير المؤشر. ويعتمد إطار المفاهيم الذي أقرته الهيئة اإلدارية التفاقية مكافحة التصحر في سبتمبر يوتجم

على منهجية شاملة الشتقاق المؤشر. تساعد المنهجية البلدان على اختيار أنسب مجموعات البيانات الخاصة  2017

، أعدت اتفاقية لتسجيلالمؤشر. ولمساعدة البلدان التي تقوم بالرصد وابالمؤشرات الفرعية وتحديد الطرق الوطنية لتقدير 

 ". SDG 15.3.1األمم المتحدة لمكافحة التصحر وشركائها "إرشادات الممارسات الجيدة بشأن مؤشر 

ول على يستمد هذا المؤشر من التصنيف الثنائي لحالة األرض )أي المتدهورة أو غير المتدهورة( الذي يستند في المقام األ

ومع ذلك ونظرًا لطبيعة المؤشر فإن رصد األرض . قابلة للمقارنةموحدة و أكبر قدر ممكن من مصادر بيانات رسمية وطنية

 والمعلومات الجغرافية المكانية من مصادر البيانات اإلقليمية والعالمية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في اشتقاقه.

مدى األراضي المتدهورة على إجمالي  ات في المؤشرات الفرعية من أجل تحديديعتمد قياس المؤشر على تقييم التغير 

ضافة من رأس مغير المؤشرات الفرعية قليلة العدد، والمكونات التكميلية لمراعاة عوامل التدهور المختلفة للمساحة األرض. 

تغييرات في المؤشرات الفرعية في طريقة الحساب حيث ال 1OAOيتم تطبيق مبدأ ؛ المال الطبيعي القائم على األرض

إيجابية أو محسنة، سلبية أو متناقصة، مستقرة أو غير متغيرة. إذا كان أحد المؤشرات الفرعية سلبًيا )أو انها مصورة على 

موضوًعا متدهوًرا  اعتباره يتم معينة، عادًة ما أرضثابًتا عندما يتدهور في خط األساس أو سنة المراقبة السابقة( لوحدة 

 للمصادقة من قبل السلطات الوطنية.

بيانات السالسل الزمنية للمؤشرات  تقديرلولي األتقدير ال( من 0T) واستمدت قيمتها 2015سنة األساس للمؤشر هي  

التقدير  ( منt1-n. تستمد القيم الالحقة للمؤشر خالل كل فترة رصد )2015-2000الفرعية لكل وحدة األراضي خالل الفترة 

التغيرات في المؤشرات الفرعية لمعرفة ما إذا كانت موجبة أو سلبية أو ال يوجد تغيير لكل وحدة أرضية بالنسبة  وتقديرالكمي 

المؤشر باعتباره رقم واحد يحدد مساحة األرض المتدهورة كنسبة من  تسجيللقيمة خط األساس. على الرغم من أنه سيتم 

. كما هو موضح بالسياسات الصلة ذات األخرى الوحدات أو األرض غطاء فئة حسب مكانياً  اتصنيفه فيمكنمساحة األرض، 

، يتم استنباط مؤشر خط األساس وسنوات 15.3.1بالتفصيل في دليل الممارسات الجيدة لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 

ي المؤشرات الفرعية سالبة )أو مستقرة عندما الرصد الالحقة عن طريق جمع كل تلك المجاالت التي تعتبر فيها أي تغييرات ف

 ينطوي على:ومن قبل السلطات الوطنية. ( أو سنة المراقبة السابقة تتدهور في خط األساس

 وتقييم الغطاء األرضي وتغيرات الغطاء األرضي. تقدير -

 تحليل حالة واتجاهات إنتاجية األرض على أساس صافي اإلنتاج األولي. -

 .كبديللكربون العضوي تربة اخزون الكربون، مع تقييم أولي لتحديد قيم وتغيرات م -

والنهائية فيما يتعلق بالسنة األساسية لـكل مؤشر فرعي  في سنوات التقارير المؤقتةمن الممارسات الجيدة تقييم التغيير 

ثم المؤشر. هذا يسهل التجميع المكاني للنتائج من المؤشرات الفرعية لكل وحدة برية لتحديد نسبة األرض التي تدهورت 

لك الوضع . وعالوة على ذلك فإنه يضمن أن األرض المصنفة على أنها متدهورة ستحتفظ بذسنة مراقبةلخط األساس وكل 

 ما لم تتحسن بالنسبة إلى خط األساس أو سنة المراقبة السابقة. 

يمكن تحديد تدهور األراضي )أو التحسين( مقارنة بخط األساس بالرجوع إلى معلمات تصف ميل وحدود الثقة حول اتجاهات 

ضح أثناء فترة األساس. يمكن و / أو الوقت كما هو مو المساحةفي  الحالةالمؤشرات الفرعية، أو إلى مستوى أو توزيع 
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تحديد تقييم التغيرات في المؤشرات الفرعية باستخدام اختبارات الداللة اإلحصائية أو تفسير النتائج في سياق المؤشرات 

 .1في الشكل  SDG 15.3.1والبيانات والمعلومات المحلية. يتم توضيح طريقة حساب مؤشر 

 

 .D، متدهورND غير متدهورشرات الفرعية، حيث : خطوات الشتقاق المؤشر من المؤ1الشكل 

 األرضي الغطاء طبقة داخل المساحة وحدات بجميع i األرضي الغطاء نوع ضمن الرصد فترة في المتدهورة المساحة ُتقدر

 :متدهورة تظل والتي متدهورة بأنها تعريفها سبق التي المساحة وحدات جميع إلى باإلضافة بتدهورها تحديدها تم التي

𝐴(𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑)𝑖,𝑛 =  ∑ 𝐴𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑛 + 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑛

𝑛

𝑖=1
 

 حيث أن:

𝐴(𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑)𝑖,𝑛 :لنوع الغطاء األرضي هي المساحة الكلية المتدهورة i  المراقبةفي سنة n)هكتار( . 

𝐴𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑛 : 1 ة التي تلي تقييمالحالي مراقبةسنة الهي المنطقة المحددة بأنها متدهورة فيOAO للمؤشرات الفرعية. 

𝐴𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑛 : سنة هي المنطقة التي تم تعريفها في السابق على أنها متدهورة والتي ال تزال متدهورة في

 الفرعية. )هكتار( للمؤشرات 1OAO التي تلي تقييم المراقبة

 المتدهور األول النوع من األرضي الغطاء نسبة إعطاء يتم

𝑃𝑖,𝑛 =
𝐴(𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑)𝑖,𝑛

𝐴(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑖,𝑛
 

 حيث أن

𝑃𝑖,𝑛لنوع الغطاء األرضينسبة األراضي المتدهورة  : هي i  في فترة المراقبةn. 

 𝐴(𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑)𝑖,𝑛 : لنوع الغطاء األرضيهي المساحة الكلية المتدهورة i  المراقبةفي سنة nتار(. )هك 

𝐴(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑖,𝑛 : لنوع الغطاء األرضي اإلجمالية المساحةهي i الوطنية. )هكتار( الحدود داخل 
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 فترة خالل m األرض غطاء طبقات عبر تراكم هي األرض مساحة مجموع على تتدهور التي لألرض اإلجمالية المساحة

 n المراقبة

𝐴(𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑)𝑛 =  ∑ 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑𝑖,𝑛

𝑚

𝑖
 

 حيث أن:

𝐴(𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑)𝑛المتدهورة في سنة المراقبة  اإلجماليةي المساحة : هn)هكتار( . 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑𝑖,𝑛لنوع الغطاء األرضيي المساحة الكلية المتدهورة : ه i لمراقبة في سنة اn  

 بواسطةُتعطى النسبة الكلية لألرض التي تتدهور على مساحة األرض اإلجمالية 

𝑃𝑛 =
𝐴(𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑)𝑛

∑ 𝐴(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑚
𝑖

 

 حيث أن:

𝑃𝑛: .هي نسبة األراضي المتدهورة على إجمالي مساحة األرض 

𝐴(𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑑)𝑛 :مراقبةهي المساحة اإلجمالية المتدهورة في سنة ال n .)هكتار( 

𝐴(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) :ار(.)هكت هو إجمالي المساحة ضمن الحدود الوطنية 

 100يتم تحويل النسبة إلى النسبة المئوية بضربها في 

 صنيفالت

 المكانية. الواضحةيمكن تصنيف المؤشر حسب صنف الغطاء األرضي أو وحدة األراضي 

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

بالنسبة للبلدان التي ال تتاح فيها بيانات أو معلومات، يمكن التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وشركائها تقديم 

 أن تصادق عليها السلطات الوطنية.التقديرات من مصادر البيانات اإلقليمية أو العالمية التي يمكن 

 عملية الجمع

 المتحدة األمم اتفاقية إلى الفرعية والمؤشرات المؤشر عن بيانات"( تقاريرلل الرئيسي الكيان)" الوطنية الهيئات ستقدم

 وآليات برامج خالل من أو 2018 عام في تبدأ سنوات أربع كل معياري، شكل في الوطنية تقاريرها في التصحر لمكافحة

 ووصف المرجعية، والمصادر األصلية البيانات ذلك وسيشمل. المتحدة اللجنة اإلحصائية في األمم أقرتها أخرى وطنية بيانات

 مساعدة( النامية أي) المؤهلة البلدان تتلقى وسوف. الفرعية والمؤشرات المؤشر الشتقاق المؤشرات هذه استخدام لكيفية

 التقارير ستخضع تلقيها بمجرد .وشركائها التصحر لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية من الوطنية تقاريرها إلعداد وتقنية مالية

 وكذلك والمنهجية للتعريفات الصحيح االستخدام لضمان اتفاقية مكافحة التصحر وشركائها جانب من مراجعة لعملية الوطنية

 االتصاالت تشكل وسوف. الموجودة األخرى البيانات ومصادر السابقة التقييمات مع مقارنة إجراء يمكن. الداخلي االتساق

 حلقات خالل من المساعدة مكاتب نظام طريق عن التصحر مكافحة اتفاقية وأمانة للتقارير الرئيسي الكيان بين المنتظمة

 بناء في والمساهمة الحاجة، عند البيانات تعديالت إجراء من الممكن العملية. من جزءاً  والوطنية والفرعية اإلقليمية العمل

 المتحدة األمم اتفاقية بواسطة اإلقليمي، العالميإقليمي، -فرعي المستوى على البيانات تجميع يتم ثم. الوطنية القدرات

 وشركائها. التصحر لمكافحة
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 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

األولى المقرر إجراؤها  التسجيلبدأت عملية جمع البيانات الخاصة بتقارير اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر مع فترة 

 والتقارير الالحقة كل أربع سنوات. 2018في 

 إصدار البيانات

 للنماذج الوطنية، الفرعية، اإلقليمية، العالمية. 2019فبراير  2018سيتم إصدار بيانات الفترة المشمولة بالتقارير لعام 

 مقدمي البيانات

االتصال الوطنية التفاقية األمم المتحدة  جهاتستقوم الوزارات أو الوكاالت )"الكيان الرئيسي للتقارير"( الذي يستضيف 

كافحة التصحر، باالشتراك مع المكاتب اإلحصائية الوطنية والوكاالت المتخصصة، بإعداد تقارير وطنية خاصة باالتفاقية لم

البيانات الوطنية من خالل منصات البيانات  الحصول علىوالمؤشرات الفرعية. بخالف ذلك سيتم  15.3.1تشمل المؤشر 

 ية لألمم المتحدة.الوطنية واآلليات التي أقرتها اللجنة اإلحصائ
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ة 15.4الغاية  ي، من أجل تعزيز قدرتها على  كفال ي ذلك تنوعها البيولوج ة الجبلية، بما ف حفظ النظم اإليكولوجي

ة المستدامة، بحلول عام  ى عنها لتحقيق التنمي ي ال غن افع الت  2030توفير المن

 البيولوجي للجباللمواقع المهمة للتنوع لتغطية المناطق المحمية  15.4.1 المؤشر 

 المنظمة

 (.UNEP-WCMCالتابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )الطبيعة المركز العالمي لرصد حفظ  •

 (BLI)جمعية الطيور العالمية  •

 (.IUCNاالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ) •

  التعريف

 لكل المئوية النسبة أي زمنيةال تجاهاتاال وضحي للجبال البيولوجي للتنوع الهامة للمواقع المناطق المحميةتغطية مؤشر  

 تغطيها التي( العالمي البيولوجي التنوع استمرار في كبير بشكل تسهم التي تلك أي) للجبال البيولوجي للتنوع مهم موقع

 .محددة محمية مناطق

 المنهجية
 طريقة الحساب

 قاعدة من المحمية للمناطق الرقمية المضلعات بين المكاني التداخل من المستمدة البيانات من المؤشر هذا حساب يتم

 الرئيسية البيولوجي التنوع لمناطق الرقمية والمضلعات( IUCN & UNEP-WCMC 2017) المحمية للمناطق العالمية البيانات

 والتنوع للطيور المهمة المناطق ذلك في بما الرئيسية، البيولوجي التنوع لمناطق العالمية البيانات قاعدة من) البحرية

 أداة خالل من المتاحة األخرى؛ الرئيسية البيولوجي التنوع مناطق الصفري، االنقراض مواقع أجل من التحالف البيولوجي،

 إنشاء سنة عن بيانات إلى استناداً  محددة، زمنية نقطة في المؤشر قيمة ُتحسب (.البيولوجي للتنوع المتكامل التقييم

 مناطق من رئيسية منطقة كل من مئوية كنسبة المحمية، للمناطق العالمية البيانات دةقاع في المسجلة المحمية المناطق

 المحمية المناطق تغطيها والتي حالياً  بها المعترف البيولوجي التنوع

 المحمية، للمناطق العالمية البيانات قاعدة في المحمية المناطق من٪ 12 حواليلـ معروفة غير المحمية المنطقة إنشاء سنة

 سنة تعيين تم اليقين، عدم حالة لتعكس. الوقت بمرور المحمية المناطق تغطية تغيير حول اليقين عدم من حالة يوّلد مما

 قمنا 2017 عام في. المتوسط رسم مع مرة، 1000 اإلجراء هذا كرر ثم البلد، نفس داخل أخرى محمية منطقة من عشوائياً 

 سنة بدون المحمية للمناطق عشوائية سنة عن طريق تخصيصButchart et al (2012-2015 ) وصفها التي األساليب بتغيير

 األكثر التغييرات تعكس أن المرجح ومن الحساب، حيث من كفاءة أكثر طريقة هذه. التغطية في االتجاهات حساب قبل تأسيس

 .الوقت بمرور المحمية المناطق تغطية في دقة

 ذلك مع. بالكامل المحمية المناطق تغطيها التي الرئيسية البيولوجي التنوع مناطق من كنسبة المؤشر عرض تم السابق في

 المناطق تغطيها التي البيولوجي التنوع مناطق من رئيسية منطقة لكل المئوية النسبة كمتوسط اآلن تقديمها تم فقد

 مناطق من قليل عدد ذات المناطق أو للبلدان أفضل بشكل المحمية المناطق تغطية في االتجاهات عكس أجل من المحمية

 .تماًما تغطيها ال التيو الخالية منها  أو الرئيسية البيولوجي التنوع

 التصنيف

البيانات الخاصة بالمؤشر العالمي على المستويات الوطنية، فمن السهل التفصيل على المستويات الوطنية  يتم تجميع

(، أو على العكس من التجميع إلى المستوى العالمي. تغطي مناطق التنوع البيولوجي e.g., Han et al. 2014واإلقليمية )
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 تسجيليمكن  ( وما بعدها. وبالتاليEdgar et al. 2008الرئيسية جميع أنواع األنظمة اإليكولوجية من خالل البيئة البحرية )

و المياه العذبة، أو مصنفة فيما بينها. ومع ذلك عبر األنظمة البحرية جنبا إلى جنب مع أنظمة األرض أ مجموعةالمؤشر في 

 النتائج تحديد فإن وبالتالييمكن لمناطق التنوع البيولوجي أن تشمل األنظمة البحرية والبرية والمياه العذبة في آن واحد، 

األول إلى  دارة المناطق المحمية )الفئات منإليمكن تصنيف المؤشر وفقًا لـفئات مختلفة  . وأخيراً إضافة مجرد ليس

 السادس( لتعكس أهداف إدارة محددة مختلفة للمناطق المحمية.

 من 14.5 الهدف نحو كمؤشر البحري البيولوجي للتنوع المهمة المواقع عبر المحمية المناطق تغطية تجميع إلى باإلضافة

 أهداف نحو كمؤشرات الخاصة أهمية ذات المحمية للمناطق للتغطية األخرى التفصيالت تشمل المستدامة، التنمية أهداف

نسـبة المواقع الهامة التي تجسـد التنوع البيولوجي لليابسـة والمياه العذبة والتي  SDG 15.1.2تشمل:  المستدامة التنمية

 تشـــــــملها المناطق المحمية، بحســـــــب نوع النظام اإليكولوجي

 SDG 15.4.1 قع المهمة للتنوع البيولوجي الجبلي.التغطية محسوبة بالمناطق المحمية من الموا 

 سبيل على. تكميلية إضافية مؤشرات على للحصول األخرى البيانات مصادر مع المحمية المناطق تغطية بيانات دمج يمكن

 المحمية المناطق تغطية حول معلومات لتوفير إقليمية إيكولوجية خرائط مع المحمية المناطق غطاء استخدام يمكن المثال

 المثال، سبيل على) األنواع من مختلفة مجموعات لتوزيعات المحمية المناطق تغطية. الحيوية الجغرافية المناطق لمختلف

 دمج يمكن. النوع مستوى على البيولوجي التنوع تغطية في لالتجاهات مؤشرات توفير بالمثل . يمكن(والطيور الثدييات

 التنوع ضياع من الحد في المحمية المناطق تأثيرات عن مؤشرات لتوليد الحمراء القائمة فهرس مع المحمية المناطق تغطية

 تنمية في تسهم أن المحمية المناطق غطاء من المستمدة للمؤشرات يمكن وأخيراً (. Butchart et al. 2012) البيولوجي

 على مؤشراً  المدنية الخرائط على المحمية المناطق غطاء يوفر أن يمكن المثال سبيل على المستدامة؛ المدنية التنمية

 للمدينة. العامة المساحة من كنسبة العام الفضاء

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

أو ال يوجد تعويض  ، وبالتاليمالبيانات متاحة للمناطق المحمية ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسية في جميع دول العال

 ني.بيانات على المستوى الوطللتقدير 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

سنوات، استنادًا إلى المعلومات 10-5 قائمة األمم المتحدة للمناطق المحمية كل  WCMC -ينتج برنامج األمم المتحدة للبيئة 

، يعمل المركز العالمي ةالمقدمة من قبل الوزارات / الوكاالت الوطنية. في الفترة الفاصلة بين تجميع قوائم األمم المتحد

مع الوزارات / الوكاالت الوطنية والمنظمات غير الحكومية  بعنايةالتابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  حفظ الطبيعةلرصد 

 البيانات بإتاحة الخاصة العالمية العمل لمحطة مستمر بتحديث ويقومالمسؤولة عن التعيين وصيانة المناطق المحمية، 

 بيانات تقديم مع مستمر، أساس على الرئيسية البيولوجي التنوع لمناطق العالمية البيانات قاعدة تحديث يتم الجديدة. كما

 .جديدة وطنية

 إصدار البيانات

 من المتوقع أن يصدر سنويًا مؤشر تغطية المناطق المحمية للمواقع الهامة للتنوع البيولوجي.
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 مقدمي البيانات

مية من قبل وزارات البيئة والوزارات األخرى المسؤولة عن تحديد وصيانة المناطق المحمية. يتم جمع بيانات المناطق المح

يتم تحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية على المستوى الوطني من خالل عمليات أصحاب المصلحة المتعددين، وفًقا 

 للمعايير القياسية.

 مؤشر الغطاء األخضر للجبال 15.4.2المؤشر 

 ةالمنظم

 (FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )

 التعريف

 الغابات والشجيرات أي - الجبلية المناطق في األخضر النباتي الغطاء في التغيرات قياس إلى األخضر الغطاء مؤشر يهدف

 .الجبلي الهدف في التقدم رصد أجل من - ذلك إلى وما المحاصيل وأراضي والمراعي واألشجار

 البيئات على الحفاظ حالة على مؤشرا سيقدم وبالتالي النباتي، الغطاء في التغييرات عن معلومات المؤشر هذا سيوفر

 .الجبلية

 المنهجية
 طريقة الحساب

 أنتجتها التي للجبال العالمية والخريطة (Collect Earth) أداة من المستخرجة األرضي الغطاء بيانات تجاور عن المؤشر هذا ينتج

 .UNEP-WMCM ل الجبلي التصنيف أساس على 2015 عام في والخريطة العالمية للجبال والزراعة، األغذية منظمة

(Collect Earth أداة ) عبر البيانات تجميع تتيح المصدر ومفتوحة مجانية Google Earth األغراض بما  من متنوعة لمجموعة

 )earth.html-http://www.openforis.org/tools/collect(في ذلك: 

 .دعم مخزونات الغابات الوطنية متعددة المراحل -

 (.LULUCF) والغابات تقييم استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي -

 الحضرية.مراقبة األراضي الزراعية والمناطق  -

 التحقق من الخرائط الموجودة. -

 من الناحية المكانية. الواضحةجمع البيانات االجتماعية االقتصادية  -

 التحديد الكمي إلزالة التصحر وإعادة زرع الغابات. -

 صنيفالت

 ارتفاع الجبل. درجةيتم تفصيل المؤشر من خالل 

 عملية الجمع

شريًكا في كل مكان العالم. سيتم جمع البيانات 30سيتم توليد التقدير من خالل التقييم اإلقليمي الذي يقوم به حوالي 

بنفس المنهجية لضمان تناسق البيانات. تتيح المنهجية تكثيف العينة من أجل الحصول على نفس مستوى عدم اليقين على 

 .الغابات موارد تقييم تعريف لخطط وفقاً  البيانات جمع تنسيق سيتم كما. دون االقليميئشصوالمستويين اإلقليمي 

 

http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
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 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .2016نهاية عام 

 إصدار البيانات

الخريطة الجبلية ال تحتاج إلى أي  ،باستمرار( Collect Earthبيانات ) (FAOحدث منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )تُ 

 تحديث.

 مقدمي البيانات

 تحليل ويجري التحقق من صحة البيانات من قبل البلدان.بإجراء  MPS / FAOستقوم بما أن جميع البيانات متاحة بالفعل، 
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ي،  اتخاذ15.5 الغاية إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوج

ام ع 2020بحلول عام  والقي دة ومنع انقراضها، بحماية األنوا  المهدَّ

 القائمة الحمراء مؤشر 15.5.1المؤشر 

 المنظمة

 (.IUCNاالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة )

 (BLI)جمعية الطيور العالمية 

 التعريف

 حقيقية تغييرات على مبني وهو. عبر مجموعات من الفصائل الكلي االنقراض خطر التغير في الحمراء القائمة مؤشر يقيس

 عنها يعبر( IUCN 2015) المهددة لألنواع الحمراء IUCN قائمة في االنقراض خطر فئات من فئة كل من الفصائل عدد في

 .1 إلى 0 من تتراوح المؤشر في كتغيرات

 المنهجية
 طريقة الحساب

 الحمراء القائمة فئات من فئة كل في الفصائل عدد ضرب خالل من معينة زمنية مرحلة في الحمراء القائمة مؤشر ُيحسب

قسمتها  يتم ( منقرض ومنقرض في البر، يتم جمع تلك القيم ثم5إلى ) مهددة باالنقراض( 1بالوزن. تتراوح القيم من )

 طرح يتم". المنقرضة" للفئة المخصص الوزن في مضروًبا الفصائل عدد إجمالي وهو التهديد لدرجة األقصى الحد على

 .الحمراء القائمة مؤشر قيمة إلعطاء 1 من النهائية القيمة هذه

 : يعبر عن هذا الحساب رياضياً 

𝑅𝐿𝐼𝑡 = 1 −
(𝑆𝑠)(𝑊𝑐𝑡,𝑠)

(𝑊𝐸𝑋)(𝑁)
 

 حيث أن:

(𝑊𝑐𝑡,𝑠) وزن للفئة. 

 (cالوقت). 

 (t) .الفصائل 

(s ).وزن خطر االنقراض 

 الفصائل ، أما 0، أقل تركيز =1الخطر =، قريبة من 2معرضة للخطر =  3، المهددة باالنقراض = 4)المهددة باالنقراض بشدة = 

 (5="البر في منقرضة تكون قد" أو" منقرضة تكون ربما" عالمة تحمل والتي خطير، بشكل باالنقراض المهددة

 (𝑊𝐸𝑋)   =,5 البر في منقرضة" أو" منقرضة" لفصائل المخصص الوزن" . 

(𝑁)الزمنية الفترة في البيانات في نقص أنها على تقييمها تم التي تلك باستثناء للفصائل المقدرة، = العدد اإلجمالي 

 .مرة ألول الفصائل مجموعة تقييم فيها تم التي السنة في" منقرضة" تعتبر التي وتلك الحالية،
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 تطلب الصيغة ما يلي:

 يتم تضمين نفس المجموعة بالضبط من األنواع في جميع الفترات الزمنية. -

ك الناتجة عن تحسن حقيقي أو تدهور في الحالة )باستثناء لالقوائم الحمراء هي تالتغييرات الوحيدة في فئة  -

 التغييرات الناتجة عن تحسين المعرفة أو المراجعات التصنيفية(.

 يتم استبعاد أنواع نقص البيانات. -

 استيفاء يمكن ثم ومن(. التصنيفية المراجعات بسبب) آخر إلى تقييم من قلياًل  الفصائل قوائم تتغير الحاالت من العديد في

 بافتراض ذلك تحقيق الحالية. ويتم تصنيف المعلومات باستخدام السابقة الحمراء القائمة تصنيفات تعديل طريق عن الشروط

 الحمراء، القائمة في مرة ألول الفصائل مجموعة تقييم تم أن منذ طبقت قد بالطبقة الخاصة الحالية الحمراء القائمة فئات أن

 على) سياقية المعلومات هذه مثل تكون ما وغالباً . الوضع في حقيقية تغيرات حدوث إلى تشير معلومات هناك تكن لم ما

 متاحة كافية معلومات هناك تكن لم إذا(. الفصائل نطاق ضمن الموائل لفقدان المعروف بالتاريخ المثال المتعلقة سبيل

 يتم النقطة هذه وعند ،ةالثاني للمرة تقييمها يتم حتى الحمراء القائمة فهرس في مدمجة غير فهي مضافة، جديدة ألنواع

 والموائل والتهديدات، والنطاق السكان في الحديثة لالتجاهات االستكمال الخارجي طريق عن السابقة التقييمات تصحيح

 فقط عادةً  الحمراء القائمة مؤشرات للفصائل؛ ُتحسب متحيز اختيار من الزائفة النتائج لتجنب .االضافية من المعلومة بدعم

 من لعينات أو الحمراء، للقائمة بالنسبة العالم أنحاء جميع في الفصائل جميع تقييم فيها تم التي التصنيفية للمجموعات

 .عشوائية أو منهجية بطريقة اختيارها تم التي الفصائل

 .Butchart et al. (2004, 2005, 2007, 2010)تم وصف الطرق واألسس العلمية لمؤشر القائمة الحمراء من قبل 

 مفردة قائمة فهرس إلنتاج المختلفة التصنيفية للمجموعات الحمراء القائمة مؤشرات تجميع بها يتم التي وصف أيضًا الطرق

 تمي .الحمراء القوائم لمؤشرات حسابي كمتوسط المجمعة الحمراء القوائم مؤشرات حساب يتم بالتحديد. األصناف متعدد

 مع) خطي بشكل المستندة البيانات نقاط بين خطي بشكل تصنيفية للسنوات مجموعة لكل الحمراء القائمة مؤشرات إدراج

 لألصناف الحمراء القائمة مؤشرات بها تتوفر التي السنوات مع لمواءمتها( تقييمهما تم نقطتين أقرب بين ذلك يساوي ميل

 عدم مصادر مختلف االعتبار في تأخذ بحيث سنة لكل تصنيفية مجموعة لكل الحمراء القائمة مؤشرات تصميم تم. األخرى

 :اليقين

انات باالنقراض( إلى جميع أنواع نقص  لالهتمام: يتم تعيين فئات القائمة الحمراء )من أقل قدر نقص البي

 تابعة لتلك المجموعة التصنيفية. الغيرفي فئة نقص البيانات  الفصائل، مع وجود احتمال يتناسب مع عدد تالبيانا

ي غير مؤكد : على الرغم من وجود استكمال خارجي لمؤشرات القائمة الحمراء بناًء على أقرب ميل استكمال خارج

لنقطتي التقييم، إال أن هناك عدم تأكد بمدى دقة هذا الميل، ولدمج عدم التأكد بداًل من االستكمال الخارجي 

 ميل يساوي احتمال وجود مع الطبيعي التوزيع من االستكمال الخارجي في المستخدم الميل اختيار الحتمي؛ يتم

 (.%60معامل االختالف يساوي  أن أي) الميل هذا من %60 يساوي المعياري تقييمتين، االنحراف نقطتين أقرب

ي : من المرجح أن يتغير مؤشر القائمة الحمراء "الحقيقي" من سنة إلى أخرى، ولكن بسبب تكرار التغير الزمن

 غير مؤكدة. محددةالتقييمات فقط على فترات زمنية متعددة، فإن القيمة الدقيقة ألي سنة 

 نافذة من معينة سنة في معينة تصنيفية لمجموعة الحمراء القائمة مؤشر قيمة تعيين يتم واضًحا، حالة عدم التأكد لجعل

 والثاني، العامين لألول سنوات 4-3 أنها على النافذة تعيين مع) المركزية السنة حول تتمحور سنوات، خمس مدتها متحركة

التأكد  عدم حاالت إدراج المؤشر. عمليًا، يتم في بعد التقييم في التأكد عدم إدراج يمكن ال أنه الحظ(. السلسلة في األخيرين
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النحو  على البيانات في نقص من تعاني التي الفصائل خصصت فئة :يلي كما المجمعة الحمراء القوائم مؤشرات في

 موضح هو كما استكمال داخلي واستكمال خارجي تصنيفية مجموعة لكل الحمراء القائمة مؤشر حساب أعاله. يتم الموصوف

 موضح هو كما السنوات نافذة من سنة لكل تصنيفية مجموعة لكل النهائية الحمراء القائمة مؤشر قيمة تعيين ثم يتم. أعاله

 مصادر مختلف تضم مجموعة تصنيفية لكل الكاملة الزمنية للفترة الحمراء القائمة فهرس أنتج" التطبيق" هذا من أعاله. كل

 .المتوسط حساب ويتم تصنيفية، مجموعة لكل عملية آالف عشرة إنشاء يتم .التأكد عدم

 ء أدناه.إنشاء تصنيفات وطنية لمؤشر القائمة الحمرايتم شرح طرق 

 صنيفالت

 توزيع من الجزء المرجح واإلقليمية، الوطنية الحمراء القوائم مؤشرات ليبين" الحمراء القائمة مؤشر"نسبة  تخفيض يمكن

 قيد على البقاء احتمالية فائض المؤشرات هذه ، ُتظهر1المنشور األسلوب على المنطقة، بناء أو البلد داخل يحدث نوع كل

. المنطقة أو البلد داخل تحدث التي والسياسيات والمرجان والبرمائيات والثدييات الطيور لجميع( االنقراض خطر عكس) الحياة

 يتم. العالمية األنواع على الحفاظ في المحتملة لمساهمتها ما منطقة أو بلد في الفصائل حفظ جودة مدى المؤشر يوضح

 :التالي النحو على المؤشر حساب

𝑅𝐿𝐼𝑡,𝑢 = 1 −
(𝑆𝑠)(𝑊𝑡,𝑠) ×

𝑟𝑠𝑢
𝑅𝑠

𝑊𝐸𝑋 × 𝑆𝑠  
𝑟𝑠𝑢
𝑅𝑠

 

 حيث أن:

𝑡 :سنة إعادة التقييم الشاملة. 

𝑢البلد( لوحدة المكانية )أي: ا. 

(𝑊𝑡,𝑠) : للفصائل وزن فئة القائمة الحمراء العالميةs  في وقتt  

 ، أما 0، أقل تركيز =1، قريبة من الخطر =2معرضة للخطر =  3، المهددة باالنقراض = 4)المهددة باالنقراض بشدة = 

 (5="البر في منقرضة تكون قد" أو" منقرضة تكون ربما" عالمة تحمل والتي خطير، بشكل باالنقراض المهددة الفصائل

(𝑊𝐸𝑋)   =5 البر في منقرضة" أو" منقرضة" لفصائل المخصص الوزن". 

𝑟𝑠𝑢 :للفصائل الكلي المدى من هو جزء s الوحدة في u . 

𝑅𝑠الفصائل لحجم الكلي : الحجم s. 

 البسط كان إذا أي) العالمية مؤشرات القائمة الحمراء إلى ممكن قدر بأقل ساهمت قد الدولة كانت إذا (1) من المؤشر يتغير

 مؤشرات القائمة الحمراء إلى ممكن قدر بأكبر ساهم قد البلد كان إذا 0)) إلى( LC هي البلد في األنواع جميع ألن 0 هو

تتضمن المجموعات  (.منقرضة ربما أو منقرضة البلد في الفصائل جميع ألن المقام يساوي البسط كان أي إذا) العالمية

 التي للسنوات الحمراء القائمة الحمراء. فئات IUCN قائمة أجل التصنيفية جميع الفصائل التي تم تقيمها أكثر من مرة من

 نهج اتباع بعد( بها التصنيفية المجموعة في األنواع جميع تقييم تم التي التقييمات أي) الشاملة التقييمات إجراء فيها يتم

Butchart et al. 2007; PLoS ONE 2(1): e140 ، خضعت التي األصناف تلك باستثناء الحالية الفئات مع تتطابق أنها أي 

 الحمراء. القائمة من أدنى أو أعلى لفئة للتأهل كافي بحجم االنقراض خطر في رتدهو أو حقيقي لتحسين

                                                      

 et al. (2014) PLoS ONE 9(11): e113934تم نشره من قبل  1
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 مجموعات األخرى، حسب والجغرافية السياسية والتقسيمات والموائل البيئية األنظمة خالل من المؤشر تفصيل أيًضا يمكن

 المعرضة األنواع من مجموعات قبل تشريعات، من أو محددة دولية باتفاقات المتصلة الفصائل مجموعات حسب التصنيف،

 أو بيولوجية سمات لها أو معينة، بيئي نظام خدمات تقدم التي الفصائل من مجموعات خالل ومن معينة، تهديد لعمليات

 ذات األنواع لتحديد المهددة لألنواع الحمراء IUCN قائمة من المعلومات على الحصول حالة يمكن كل في معينة. حياة تاريخ

 فرعية. بمجموعات الصلة

 التالية: المستدامة التنمية أهداف نحو كما أن تصنيفات فهرس القائمة الحمراء ذات أهمية خاصة كمؤشرات

2.4) (SDG (والدواء الغذاء في المستخدمة األنواع) الحمراء القائمة مؤشر. 

(SDG 2.5) األقارب البرية والسالالت المحلية(. القائمة الحمراء مؤشر( 

 ((SDG 12.2 )مؤشر القائمة الحمراء )آثار االستخدام. 

(SDG 12.4) .)مؤشر القائمة الحمراء )تأثير التلوث 

 ((SDG 13.1  .)مؤشر القائمة الحمراء )تأثير المناخ والتغير 

(SDG 14.1) .)مؤشر القائمة الحمراء )تأثير التلوث على األنواع البحرية 

 SDG 14.2)) البحرية(. ائلالفصالقائمة الحمراء ) مؤشر 

 (SDG 14.3) ( فصائلمؤشر القائمة الحمراء .)الشعب المرجانية 

 ((SDG 14.4  مخصص تقنيين خبراء فريق يعمل حالياً البحرية(  الفصائلمؤشر القائمة الحمراء )آثار االستخدام على 

 هذا استخدام بشأن عليها متفق توصيات وضع على( IUCN) الطبيعة لحفظ الدولي واالتحاد المنظمة بين مشترك

 وتفسيره. المؤشر

 SDG 15.1)) المياه العذبة(.  وفصائلاألرض  فصائلالقائمة الحمراء ) مؤشر 

(SDG 15.2) الخاصة بالغابات( الفصائلالقائمة الحمراء ) مؤشر. 

 (SDG 15.4) الجبلية(. الفصائلالقائمة الحمراء ) مؤشر 

 SDG 15.7)) ستخدام(مؤشر القائمة الحمراء )آثار اال. 

SDG 15.8))  (سريعة االنتشارالغريبة  الفصائلمؤشر القائمة الحمراء )آثار. 

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

سنوات للخطي وعن طريق االستكمال الداخلي الخطي يتم إدراج مؤشرات القائمة الحمراء لكل مجموعة تصنيفية بشكل 

إلى أقرب نقطة زمنية  ، بالعودةأقرب نقطتين مقيمتين، باستثناء الشعب المرجانية( مع ميل يساوي)بين نقاط البيانات 

 تقييم سنة أول قبل سنوات بعشر التجميعي المؤشر بدء سنة تحديد تمغير متوفرة. اللسنوات التقديرات  وارسالها للحاضر

 كانت بأنها معروفة االنخفاضات ألن خطياً  المرجانية الشعاب استنباط يتم لم. بداية نقطة أحدث مع التصنيفية للمجموعة

 1996 عام قبل االنخفاض معدل تحديد يتم ولذلك. قبل ذي عن( الشديد التبيض أحداث بسبب) 1996 عام بعد حدة أكثر

 األخرى. التصنيفية للمجموعات المعدالت كمتوسط

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 ألي الحمراء القائمة مؤشرات إصدار عادة يتم. سنوياً ( IUCN) باالنقراض المهددة للفصائل الحمراء القائمة تحديث يتم

 يتم. IUCN للـ الحمراء القائمة تحديث جانب إلى العام ذلك في شامل بشكل تقييمها إعادة تم التي الفصائل من مجموعات
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 الموقع خالل من التجاري غير لالستخدام مجاًنا متاحة الفصائل، وهي معلومات خدمة بيانات قاعدة في وإدارتها البيانات تخزين

 IUCN قائمة في تقييمها تم التي الفصائل لكل االنقراض مخاطر تقييم إعادة مطلوب .IUCN Red List للـ اإللكتروني

 الخطة تشرح. سنوات أربع كل واحدة مرة مثالي بشكل بها القيام ويتم سنوات، عشر كل واحدة مرة المهددة للفصائل الحمراء

 .تصنيفية مجموعة لكل القادمة التقييم إعادة لعمليات جدواًل  الحمراء للقائمة االستراتيجية

 إصدار البيانات

 الحمراء للقائمة فهرس أول إصدار تم المثال سبيل على. عام كل الحمراء القائمة لفهرس عادةً  متوفرة الجديدة البيانات تصبح

 المتوقع ومن ،2016 عام في والثدييات للطيور الحمراء القائمة لمؤشرات تحديثات إصدار وسيتم ،2015عام في للسيكادس

 .2017 عام في القرش وأسماك أشجار الصنوبر تحديث يتم أن

 مقدمي البيانات

 بصورة العاملة األكاديمية والمؤسسات حكومية الغير والمنظمات بالحكومة المتصلة للبيانات المنتجة الوطنية الوكاالت

 البيئة على الحفاظ خبراء العلماء، األنواع، خبراء المنشورة، وغير المنشورة المصادر من البيانات جمع يتم. ومنفصلة مشتركة

 يتم أو ،IUCN إلى الوطنية الوكاالت قبل من البيانات تقديم يتم. اإللكترونية والمحافل العمل وورش المراسالت خالل من

 .الحمراء القائمة شراكة مبادرات خالل من تجميعها
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اشئة عن استخدام الموارد الجينية، وتعزيز  15.6الغاية  افع الن سبل التعزيز التقاسم العادل والمنصف للمن

اً المناسبة ل ى النحو المتفق عليه دولي ى تلك الموارد، عل  لوصول إل

التقاسم تشريعية وإدارية وسياسية لضمان  اطرا   عدد البلدان التي اعتمدت15.6.1المؤشر 
 والمنصف العادل

 المنظمة

 (CBDأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي )

 التعريف

. للمنافع والمنصف العادل التقاسم لضمان وسياسية وإدارية تشريعية أطر اعتمدت التي البلدان عدد أنه على المؤشر ُيعّرف

 العادل والتقاسم الجينية الموارد على الحصول بشأن ناغويا بروتوكول لتنفيذ البلدان تبذلها التي الجهود إلى ويشير

 الموارد بشأن الدولية واالتفاقية( 2010) البيولوجي بالتنوع المتعلقة لالتفاقية استخدامها عن الناشئة للمنافع والمنصف

 (.2001. )والزراعة لألغذية النباتية الوراثية

عن الفوائد الناشئة عن  المرتبطة بالوراثة الموارد، فضاًل يغطي بروتوكول ناغويا الموارد الجينية والمعارف التقليدية 

فيما يتعلق بالحصول وتقاسم  المقاييساستخدامها من خالل تحديد االلتزامات األساسية لألطراف المتعاقدة لديها التخاذ 

الدولية في المحافظة واالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية  االتفاقيةالمنافع واالمتثال. تتمثل أهداف 

 والزراعة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بما يتماشى مع اتفاقية التنوع البيولوجي. 

 التقليدية والمعارف الجينية ردالموا ومستخدمي لمقدمي والشفافية القانوني التيقن من أكبر قدراً  البروتوكول يوفر

 الجديدة فوائد االكتشافات إلى تؤدي أن يمكن التي الجينية الموارد بشأن البحوث تقدم على يشجع وبالتالي بها، المرتبطة

 مساهمة يعزز وبالتالي مستدام، نحو على واستخدامها الجينية الموارد لحفظ حوافز أيضا ناغويا بروتوكول وينشئ. للجميع

 المستخدمين تشجيع البروتوكول في األطراف على الى ذلك يتعين باإلضافة. اإلنسان ورفاه التنمية في البيولوجي التنوع

 واالستخدام البيولوجي التنوع على الحفاظ أجل من الجينية الموارد استخدام عن الناشئة المنافع توجيه على والمقدمين

 .لمكوناته المستدام

 النباتية الوراثية الموارد تبادل يسهل والذي المنافع، وتقاسم األطراف المتعدد النفاذ النظام وليةالد االتفاقية أنشأت

 متعدد النظام يعد. للمحاصيل الجينية الموارد لتبادل وموثوق شفاف إطار توفير خالل من والتربية، الزراعية البحوث ألغراض

 العادل التقاسم عن فضاًل  المستدام، واستخدامها النباتية الوراثية الموارد على الحفاظ في أساسياً  عاماًل  األطراف

 .استخدامها عن الناشئة للمنافع والمنصف

 المنهجية
 طريقة الحساب

 :يلي بما المتعلقة الدولية واالتفاقية البيولوجي التنوع اتفاقية في طرف كل يوفرها التي المعلومات جمع

 المنافع وتقاسم للتبادل والحصول على المعلومات المنافع تقاسم بشأن سياسية أو إدارية أو تشريعية مقاييس إتاحة·

 والزراعة. لألغذية النباتية الوراثية بالموارد يتعلق فيما الدولية لالتفاقية االمتثال بشأن اإللكتروني التسجيل ونظام

 التصنيف

 محددة إقليمية منظمة في والعضوية اإلقليمية والمجموعة البلد حسب عرضها ويمكن البلدان، قبل من البيانات توفير يتم

 .الدولية واالتفاقية البروتوكول في أطراف غير أو كأطراف وضعهم حسب أو/  و
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 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 جاري التنفيذ.

 إصدار البيانات

. وبالنسبة للبيانات المتعلقة 2016مجموعة البيانات األولى من قبل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في عام  توفرت

 .2018فبراير  1بالمعاهدة الدولية، تم توفير البيانات المحدثة اعتباًرا من 

 مقدمي البيانات

االتصال الوطنية التفاقية  جهاتمعلومات وتقاسم المنافع على النحو الذي تحدده ال والحصول على تبادللهيئات النشر 

 االمتثال بشأن اإلنترنت عبر التقارير لنظام النشر هيئات تعدمنافع نقاط االتصال.  التنوع البيولوجي أو الحصول وتقاسم

 رسمًيا. المعينة الوطنية االتصال جهات وهي والزراعة لألغذية النباتية الوراثية الموارد بشأن الدولية لالتفاقية
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اذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع  15.7الغاية  اتات والحيوانات واالتجار  للفصائلاتخ المحمية من النب

اء البرية غير المشروعةلكل من الطلب والعرض فيها، والتصدي   لمنتجات األحي

 بطريقة غير مشروعة بها نسبة الحياة البرية التي تم االتجار15.7.1المؤشر 
 المنظمة

 (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )

 التعريف

 غير قانونية.الالتجارة في الحياة البرية  جميع نصيب

 المنهجية
 طريقة الحساب

المتماثلة،  الفصائلالمرجح لألسعار المعلنة للواردات القانونية لوحدات منتجات من المتوسط الفصائل تستمد قيمة وحدة 

 األسماك والحياة البرية.  في خدمة تطبيق القانون ونظام المعلوماتعلى النحو المستمد من نظام الواليات المتحدة لرصد 

كما هو مذكور  CITESالموثقة في تصاريح تصدير  الفصائلإن قيمة التجارة القانونية هي مجموع جميع وحدات المنتجات من 

 على النحو المحدد أعاله. الفصائل، وهي تساوي أسعار وحدات منتجات CITESفي التقارير السنوية لـ 

 بالمصادرة الخاصة WISE بيانات قاعدة في الموثقة الفصائل منتجات وحدات جميع مجموع هي مشروعة الغير التجارة قيمة ان

 .أعاله المحدد النحو على الفصائل منتجات وحدة أسعار تضاعف والتي العالم في

 )قيمة التجارة القانونية + قيمة التجارة غير المشروعة[ ÷]قيمة التجارة غير المشروعة المؤشر = 

 صنيفالت

 .اإلعاقة حالة العمر، النوع، قضايا تنطبق رية. الالتجاالبيانات  كشكل من أشكال، تقسيم البيانات إلى المستوى الوطني

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 بالنظر إلى عدد المنتجات وتقلبات األسواق، ال توجد حالًيا آلية إلدراج البيانات المفقودة.

 عملية الجمع

 تطورت قد البرية لألحياء القانونية للتجارة الموحدة القواعد لكن البلدان، بين المصادقة/  التعديالت بعض إجراء الضروري من

 عملية كل في وموجودة ثابتة( الوحدة الفصائل، المنتجات،) العالمي للمؤشر الالزمة األساسية المجاالت إن. 1975 عام منذ

 للعديد بالنسبة. المنتجات لبعض ضرورية( لألخشاب m3 إلى MT من السجالت مثل) حداتالو تحويالت بعض تعتبر .ضبط

 وللقيام". ككل األفراد" أساس على تجميعها يتم أن الممكن الحية، من الحيوانات في التجارة المثال سبيل على السلع، من

 .ضبط عملية لكل متوفرة غير البيانات هذه ضرورية، الشحنة مصدر عن البيانات تكون وطنية، أو إقليمية تقسيم بعمليات

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 .2017مشروع في نوفمبر  غيرالالشريحة األولى من البيانات من تقرير التجارة  توفرت

 إصدار البيانات

 سيتم تحديدها.

 مقدمي البيانات

 لكل بلد. CITESهيئة إدارة 
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ساتخاذ  15.8الغاية  ة  الفصائللمنع إدخال  مقايي ي سريعة االنتشار الغريب ى النظم اإليكولوجية لألراض إل

ى حد كبير، ومراقبة األنواع ذات األولوية أو القضاء عليها، بحلول عام اه وتقليل أثر ذلك إل  2020 والمي

وارد كافية م وتخصيصنسبة البلدان التي تعتمد تشريعات وطنية ذات الصلة  15.8.1المؤشر 
 ومراقبتها إلى النظم اإليكولوجيةسريعة االنتشار الغريبة  الفصائل لمنع ادخال

 المنظمة

 (.IUCNاالتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة )

 التعريف

 :في االتجاهات تحديد إلى المؤشر هذا يهدف

 :التحديد وجه وعلى الصلة، ذات الجنسيات متعددة باالتفاقات البلدان التزام: أ الجزء

 .الغازية الغريبة باألنواع المتعلقة الدولية للسياسة الوطني التبني -

 والسياسات سريعة االنتشار، والتشريعاتالغريبة  الفصائل ومكافحة لمنع الوطنية لالستراتيجيات المئوية النسبة -

 سريعة االنتشار.الغريبة  الفصائل الصلة ذات الوطنية

الغريبة  الفصائل من الفعالة والوقاية السياسة لتنفيذ بلدانال جانب من إجراءات إلى العامة السياسة ترتيبات ترجمة :ب الجزء

الغريبة  الفصائل من الوقاية نحو الوطنية الموارد تخصيص وتحديًدا اإلجراء، لهذا الموارد وتوفير سريعة االنتشار ومكافحتها،

 سريعة االنتشار.

 المنهجية
 طريقة الحساب

 .سنوياً  محدثة بيانات مجموعات أربع من المشتقة البيانات من المؤشر هذا حساب يتم

 سريعة االنتشار.الغريبة  بالفصائل الصلة ذات الدولية االتفاقات/  الدولية باالتفاقيات البلدان التزامات :(1) أ لجزءا

 الفصائل بقضايا الصلة ذات العالمية باالتفاقيات البلدان التزام اتجاه لتحديد الجنسيات متعددة بيئية اتفاقات عشر استخدمت

 :هي األطراف البيئية العشر المتعددة االتفاقات. سريعة االنتشارالغريبة 

 .(CBDاتفاقية التنوع البيولوجي ) -

 .(OIEالمنظمة العالمية لصحة الحيوان ) -

 .(CITESالحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض ) فصائلاتفاقية االتجار الدولي في  -

 .(IPPCالنباتات )االتفاقية الدولية لوقاية  -

 .اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية -

 .اتفاقية األنواع المهاجرة من الحيوانات البرية -

 .بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية -

 .(BWMاالتفاقية الدولية لمراقبة وإدارة مياه صابورة السفن ورواسبها ) -

 .SPSالصحة والصحة النباتية أو  اتفاقيةإجراءات و WHOمنظمة الصحة العالمية  -

 .(WHCاتفاقية التراث العالمي ) -
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 والسيطرة عليها. سريعة االنتشارالغريبة  الفصائلصلة بمنع إدخال  والتشريع الوطني ذ اعتبار : (a.2)أالجزء 

 المتصلة النصوص ذلك في بما سريعة االنتشارالغريبة  بالفصائل صلة ذات وطنية الئحة أو قانون أو تشريع أي تسجيل

 الفصائل على ينطبق كان إذا صلة ذا التشريع بلد، واعُتبر 196 وشملت. التشريع وتاريخ الرئيسية والكلمات بالتشريعات

 قطعة من أكثر إصدار تم إذا. الزراعية واألمراض واآلفات الضارة األعشاب على االقتصار من بداًل  سريعة االنتشارالغريبة 

 تاريخ. تسجيل آخر يتم الصلة، ذات التشريعات من واحدة

أيتشي  أهداف من 9 الهدف لتحقيق( NBSAP) البيولوجي للتنوع الوطنية العمل وخطة استراتيجية تستهدف :(b.2) الجزء أ

Aichi 2020-2001 البيولوجي للتنوع االستراتيجية الخطة في الواردة البيولوجي للتنوع 

 عام بحلول" أنه على ينص حيث سريعة االنتشار،الغريبة  الفصائل على البيولوجي للتنوع أيشي أهداف من 9 الهدف ويركز

 أو األولوية ذات الفصائل في التحكم يتم أولوياتها، وتحديد سريعة االنتشارالغريبة  والفصائل المسارات تحديد يتم ،2020

 وقابلة تنجز في إطار زمني أيشي أهداف". وتأسيسها إدخالها لمنع المسارات إلدارة اجراءات اتخاذ ويتم عليها، القضاء

 للتنوع الوطنية العمل وخطط االستراتيجيات مراجعة على فيها األعضاء الدول جميع البيولوجي التنوع اتفاقية تشجع. للقياس

 البيولوجي للتنوع الوطنية العمل وخطط االستراتيجيات دراسة تمت. استراتيجياتها في أيتشي أهداف ودمج البيولوجي

 البيولوجي للتنوع أيشي أهداف من 9 الهدف أدرجت التي البلدان عدد إلى وأشير البيولوجي، التنوع اتفاقية أعضاء لجميع

 . البيولوجي للتنوع الوطنية العمل وخطط باالستراتيجيات الخاصة أهدافها في

عبر اإلنترنت بشأن استجابات السياسات، الوالية، السلطة القانونية، توفير الموارد إلدارة  المسوحاتنتائج  (3الجزء ب )

 سريعة االنتشار.الغريبة  الفصائل

 على للحصول البيولوجي التنوع التفاقية التابعة االتصال جهات جميع إلى وتقديمه اإلنترنت عبر مسوحات إعداد تم وقد

 نظًرا. دراسة 196 أصل من دولة79 من الخبراء الدراسة أكمل. الغازية الغريبة األنواع رةإلدا الموارد لتخصيص ثاقبة نظرة

 استخدام تم سريعة االنتشار،الغريبة  الفصائل قضايا في القومي االستثمار مستوى حول معلومات على الحصول لصعوبة

 إلدارة وموظف مخصص برنامج الدولة لدى هل" مثل حدة، على دولة كل قبل من الموارد تخصيص لقياس بديلة مؤشرات

 البيئة مرفق مثل العالمية التمويل آليات من تمويل أي على للحصول البلد تقدم هل" "سريعة االنتشار.الغريبة  الفصائل

 "سريعة االنتشار.الغريبة  بالفصائل الصلة ذات للمشاريع العالمي

 تم حساب مؤشرات الجزء األول والجزء ب كما يلي:

 الفصائل: التزام البلدان باالتفاقات متعددة الجنسيات ذات الصلة، واالستراتيجيات الوطنية لمنع ومراقبة جزء أالمؤشر 

 البيولوجية. لالنتهاكات، التي تدعمها السياسات والتشريعات الوطنية من أجل اإلدارة الفعالة سريعة االنتشارالغريبة 

 و التالي:يتم حساب مكونات هذا المؤشر الفرعي على النح

 عدد إجمالي على سريعة االنتشار مقسومةالغريبة  بالفصائل متعلقة الدولية السياسة تبني تبين التي البلدان عدد (1)

  بيانات. عنها تتوفر التي( تاريخه حتى 196) البلدان

( ب) سريعة االنتشار،الغريبة  الفصائل بمخاوف الصلة ذات الوطنية والسياسات التشريعات( أ) لديها التي البلدان عدد (2)

 عدد إجمالي على مقسوًما عليها، سريعة االنتشار والسيطرةالغريبة  الفصائل من للوقاية الوطنية االستراتيجيات

 (تاريخه حتى 196) البلدان
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 هي (b.2) للمكون األولى البيانات ، نقطة2010 هي الفرعي المؤشر هذا من (a.2)1 للمكونتين األولى البيانات نقطة

2017 . 

الغريبة  الفصائل منع سياسة لتنفيذ البلدان جانب من إجراءات إلى العامة السياسة ترتيبات ترجمة (3المؤشر جزء ب )

 .اإلجراء لهذا الموارد وتوفير فيها والتحكم سريعة االنتشار

 الفصائل استجابة تمويل تقرير عن السنوية للمسوحات الوطنيين المستجيبين عدد أنه على الفرعي المؤشر هذا يتم حساب

. بيانات لها تتوفر التي( تاريخه حتى 79) للبلدان اإلجمالي العدد على مقسوًما الكافية، الموارد من سريعة االنتشارالغريبة 

 .2017 هي الفرعي المؤشر لهذا بيانات نقطة أول

 صنيفالت

الدولة كمؤهل. ويمكن تجميع مجموعات البيانات اسم التي استخدمت جميع مجموعات البيانات تطويرها لقياس المؤشر 

 إقليميا.

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 ؤشر.للم عنهايتم حذف البلدان التي ال توفر بيانات 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 بصورة العاملة اديميةاألك والمؤسسات حكومية الغير والمنظمات بالحكومة المتصلة للبيانات المنتجة الوطنية الوكاالت

 البيئة على الحفاظ خبراء العلماء، األنواع، خبراء المنشورة، وغير المنشورة المصادر من البيانات جمع يتم. ومنفصلة مشتركة

 يتم أو ،IUCN إلى الوطنية الوكاالت قبل من البيانات تقديم يتم. اإللكترونية والمحافل العمل وورش المراسالت خالل من

 .الحمراء القائمة شراكة مبادرات خالل من تجميعها

 إصدار البيانات

 .2018من المقرر إطالق اإلصدار التالي خالل مايو ويونيو كان 

 مقدمي البيانات

تفاقية التنوع البيولوجي الاالتصال الوطنية  جهاتالوكاالت الوطنية ذات الصلة، وتحديدا  مسوحاتتم جمع البيانات من 

(https://www.cbd.int/information/nfp.shtmlوهي في األساس وزارات .) .وطنية للبيئة أو وكاالت مماثلة 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbd.int/information/nfp.shtml
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ي عمليات التخطيط، والعمليات اإلنمائية،  15.9الغاية  ي ف إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوج

ي تيجيات الحد من الفقر، والحسابات،واسترا ي والمحل ى الصعيدين الوطن  2020 بحلول عام عل

من  2تشبه أو تواءم مع الهدف  ة)أ( عدد البلدان التي تضع أهدافا وطني 15.9.1المؤشر 
-2011شي للتنوع البيولوجي من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة من تأهداف آي
اتها وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقدم المحرز نحو تحقيق في استراتيجي 2020

هذه األهداف؛ )ب( مراعاة التنوع البيولوجي في النظم الوطنية للمحاسبة واالبالغ، التي 
 تعرف بأنها تنفيذ المحاسبة البيئية االقتصادية

 المنظمة

  (UN Environment) برنامج األمم المتحدة للبيئة

 (CBD)اتفاقية التنوع البيولوجي 

 (UNSD)الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة 

  (UNEP-WCMC)التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئةالمركز العالمي لرصد حفظ البيئة 

 التعريف

 المتعلقة بالتنوع من أهداف آيتشي 2قا للهدف الوطنية المنشأة وف األهدافالتقدم المحرز نحو تحقيق  مؤشريقيس ال

البيولوجي في العمليات تنوع تم إدماج قيم ال على أقصى تقدير،، 2020بحلول العام ؛ 2020-2011البيولوجي للفترة 

 إدراجهاا حاليواستراتيجيات الحد من الفقر وعمليات التخطيط على الصعيدين الوطني والمحلي من الخطة، ويجري  اإلنمائية

 .االقتضاءات ورفع التقارير، بحسب في النظم الوطنية للحساب

 تم تقسيم المؤشر الى مؤشرين فرعيين: 

البيولوجي من ع تنومن أهداف آيتشي المتعلقة بال 2ا وطنية وفقا للهدف عدد البلدان التي أنشأت أهداف)أ(:  15.9.1

البيولوجـي تنوع الوطنية للفي استراتيجياتها وخطط عملها  2020-2011ع البيولوجي للفترة تنولل االستراتيجيةالخطة 

 األهدافوالتقدم المحرز نحو تحقيق هذه 

بتنفيذ التي تعرف التي دمجت قيم التنوع البيولوجي في النظم الوطنية للحسابات ورفع التقارير  عدد البلدان)ب(:  15.9.1

 االقتصادية -نظام المحاسبة البيئية

 المنهجية.
 طريقة الحساب

  :البيولوجي بجمع البيانات من التقارير الوطنية على الشكل التالي تنوعتقوم أمانة اتفاقية ال

البيولوجي في استراتيجياتهم وخطة عملهم  تنوعتشي المتعلقة بالآيإلى أهداف  باالستنادأهدافا وطنية  األطرافنشئ ت

البيولوجي  تنوعأيتشي المتعلقة بالأهداف  م المحرزالبيولوجـي م المحرز في ويرفعون التقارير بشأن التقد تنوعالوطنية لل

 ة.في تقاريرهم الوطني
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ويسمح لهم نموذج التقارير الوطنية بالتحقق من إحدى عالمات التقدم أدناه، ويعين إطار إعداد التقارير عبر االنترنت أرقاما  

 اق مع نموذج اعداد التقارير القائم.على النحو المحدد أدناه. وبالتالي، يستند النظام إلى إعداد األطراف تقريرا ذاتيا وباالتس

 من أهداف ايتشي للتنوع البيولوجي 2من هدف وطني يعكس الهدف  ما 0

 يوجد هدف وطني، لكن يتم االبتعاد عنه 1

 يوجد هدف وطني، لكن ما من تقدم محرز 2

 يوجد هدف وطني وثمة تقدم محرز، لكن بمعدل غير كاف 3

 على الطريق الصحيح لتحقيقهيوجد هدف وطني، والتقدم يسير  4

 يوجد هدف وطني، والتقدم يسير على الطريق الصحيح لتجاوزه 5

 :على النحو التالي 1و  0بين  يتم إعادة وضع درجات لتتراوح ما

 من أهداف ايتشي للتنوع البيولوجي 2ما من هدف وطني يعكس الهدف  0.1

 يوجد هدف وطني، لكن يتم االبتعاد عنه 0.2

 يوجد هدف وطني، لكن ما من تقدم محرز 0.4

 يوجد هدف وطني وثمة تقدم محرز، لكن بمعدل غير كاف 0.6

 يوجد هدف وطني، والتقدم يسير على الطريق الصحيح لتحقيقه 0.8

 يوجد هدف وطني، والتقدم يسير على الطريق الصحيح لتجاوزه 1.0

 المؤشر الفرعي )ب(

 مؤشر الفرعي )ب(الداعمة البيانات الضرورية لل واإلحصاءات االقتصادية -التقييم العالمي للمحاسبة البيئية  ر نتائجتوف

المتحدة بصفتها أمانة لجنة الخبراء المعنية  األممفي  اإلحصائيةالعالمي هو دراسة استقصائية أجرتها الشعبة التقييم 

بعدد البلدان التي تشير إلى أنها نفذت نظام ويعرف المؤشر الفرعي )ب( تها. وتحت رعاي االقتصادية -بالمحاسبة البيئية

للتقييم العالمي. ويهدف التقييم العالمي إلى تقييم التقدم المحرز في في استجابتها  االقتصادية -المحاسبة البيئية

بلد يتبع  100المتحدة في  لألممابعة الت االقتصادية -ل إلى تنفيذ التو أهداف لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئيةالتوص

 اإليكولوجيةامج نظام المحاسبة التجريبية للنظم ريتبع ب 50و االقتصادية –المركزي لنظام المحاسبة البيئية  اإلطار برامج

حاليا . ويجمع التقييم العالمي المعلومات عما إذا كانت البلدان 2020ة االقتصادية بحلول التابعة لنظام المحاسبة البيئي

االقتصادية، الحاسبات المحددة الجاري تنفيذها وخطط الحسابات الجديدة/  -تخطط أو تنفذ حسابات نظام المحاسبة البيئية

المستقبلية. وأجريت الدراية االستقصائية أوال على مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في األمم المتحدة واراض 

، ومؤخرا تم ارسال التقييم العالمي الى مكاتب اإلحصاء الوطنية 2014في العام  . و أجريت مجددا2006إضافية في عام 

 .2020وسيتم اجراء التقييم العالمي التالي في العام  2017للدول األعضاء في األمم المتحدة في يونيو 

 
 صنيفالت

 يتوفر المؤشر على المستوى الوطني.

  معالجة القيم المفقودة
 على المستوى المحلي

 معالجة القيم المفقودة أو الناقصة ليست منسوبة.



ستدام، وإدارة الغابات م ها على نحووتعزيز استخدامالنظم اإليكولوجية البرية وترميميها حماية  

على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ووقف فقدان 

 الهدف الخامس عشر التنوع البيولوجي

30 

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات

 رفع التقارير الموجودة الى اتفاقية التنوع البيولوجي والشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة.

 إصدار البيانات

 يتم نشر البيانات في السنة التالية لجمع البيانات.

 مقدمي البيانات

يشبها من خالل جهات االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي. مكاتب اإلحصاء الوطنية من خالل  وزارات البيئة أو ما

 االقتصادية التابعة لألمم المتحدة. -جهات االتصال للجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية

ي والنظم  a.15الغاية  ادة كبيرة بغرض حفظ التنوع البيولوج ادتها زي حشد الموارد المالية من جميع المصادر وزي

 اإليكولوجية واستخدامها استخدامًا مستداماً 

شأن حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بالمساعدة اإلنمائية الرسمية  a.1.15المؤشر 
ة من األدوات االقتصادية ذات الصلة المستدام، )ب(اإليرادات المحققة واألموال المجمع

 بالتنوع البيولوجي

 المنظمة

 (OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 التعريف

 .البيولوجي للتنوع المانحين جميع من الرسمية اإلنمائية المساعدات إلجمالي اإلجمالية يعرف المؤشر على انه المدفوعات

 المنهجية
 طريقة الحساب

مصدر كمجموع تدفقات المساعدة اإلنمائية الرسمية من جميع المانحين إلى البلدان النامية التي لديها التنوع البيولوجي 

 رئيسي أو هدف مهم.

 صنيفالت

 القطاع، إلخ. نوع المعونة، ل،يالتمو يمكن تصنيف هذا المؤشر من قبل المانح، البلد المتلق، نوع

  معالجة القيم المفقودة
 مستوى المحليعلى ال

 ال يوجد 

 عملية الجمع

في كل بلد / وكالة.  ويكون عادة في وكالة المعونة  DACإحصائيات  وتقديم مسؤول عن جمع معد التقارير االحصائية

 إلخ.، الوطنية، وزارة الشؤون الخارجية أو المالية

 النشرتاريخ 
 جمع البيانات
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 ديسمبر في المفصلة 2015 تدفقات نشر تمفقات العام السابق. يتم نشر البيانات على أساس سنوي في ديسمبر للتد

2016 . 

 إصدار البيانات

 .2016ديسمبر 

 مقدمي البيانات

في اإلدارات الوطنية )وكاالت  معدي التقارير اإلحصائيةالبيانات على أساس سنوي تقويمي من قبل  اإلبالغ عنيتم 

 (.المعونة، وزارات الخارجية أو المالية، إلخ

 

 

ى جميع المستويات بغرض تمويل اإلدارة المستدامة  b.15الغاية  حشد موارد كبيرة من جميع المصادر وعل

ة لتعزيز تلك اإلدارة،  امي ي من الحوافز للبلدان الن ع الغاباتلللغابات وتوفير ما يكف  حفظ الغابات وإعادة زر

البيولوجي واستخدامه لمساعدة اإلنمائية الرسمية بشأن حفظ التنوع  b.1.15المؤشر 
المستدام، )ب(اإليرادات المحققة واألموال المجمعة من األدوات االقتصادية ذات الصلة 

 بالتنوع البيولوجي
 (a.1.15السابق ) ؤشرمكرر للم

ى مكافحة الصيد غير المشروع لألنواع المحمية واالتجار بها،  c.15الغاية  ة إل ي للجهود الرامي تعزيز الدعم العالم

ص سبل كسب الرزق  ى فر ى الحصول عل ي إل ى السع ادة قدرات المجتمعات المحلية عل وذلك بوسائل تشمل زي

 المستدامة

 ا بطريقة غير مشروعةنسبة الحياة البرية المتداولة التي تم االتجار به c.1.15المؤشر 
 (15.7.1) قبللمؤشر السا مكرر
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