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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالھدف . 

مستدام،    :۱٥الھدف   مستدام، وإدارة الغابات على نحو  حمایة النظم اإلیكولوجیة البریة وترمیمھا وتعزیز استخدامھا على نحو 
 ومكافحة التصحر، ووقف تدھور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البیولوجي

0.bالغایة . 

اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصید غیر المشروع لألنواع المحمیة من النباتات والحیوانات واالتجار بھا، والتصدي    :۷-۱٥الغایة 
 لمنتجات األحیاء البریة غیر المشروعة، على مستویي العرض والطلب على السواء

0.cر. المؤش 
 : نسبة األحیاء البریة المتجر بھا، التي جرى صیدھا أو االتجار بھا على نحو غیر مشروع ۱-۷-۱٥المؤشر 

0.d. السلسلة 
  

0.eالبیانات الوصفیة  ث. تحدی 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 

0. g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 

 )UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة (

 البیاناتاإلبالغ عن   .1
1.A  .المنظمة 

 )UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة (
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A  .التعریف والمفاھیم 

 :التعریف
 في الحیاة البریة غیر قانونیة إتجارتعتبر حصة كل 

 
 :المفاھیم

 مجموع قیم التجارة القانونیة وغیر القانونیة وفي الحیاة البریة" ھ اتجار"كل 
  

 اض المھددة باالنقر الحیوانات والنباتات البریة أنواعب ياقیة االتجار الدول"التجارة القانونیة" ھي مجموع قیمة جمیع الشحنات التي تمت وفقاً التف
)CITES،(  باستخدام تصاریح وشھادات صالحة منCITES. 
  

اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة العینات الواردة في قائمة  "االتجار غیر المشروع" ھو مجموع قیمة جمیع
 المدرجة. /باالنقراض

 



2016  تموز/یولیو 19آخر تحدیث:   

   
 

2.B. وحدة القیاس 
 

2.C. التصنیفات 
 

 نوع مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات.  3
3.A. مصادر البیانات 

االتفاقیة الدولیة لالتجار الدولي في أنواع الحیوانات والنباتات البریة  من قبل األطراف في یتم اإلبالغ عن بیانات التجارة القانونیة سنویاً 
 ، التي یدیرھا المركز العالمي لرصد الحفظ في كامبریدج.CITESوالمخزنة في قاعدة بیانات التجارة في  CITES المعّرضة لالنقراض

  
ة المعني بالمخدرات وجمعت في قاعدة بیانات مكتب األمم المتحد وقد جمعت البیانات التجاریة غیر المشروعة المكتشفة من عدد من المصادر

، مع بیانات من تقریر اإلبالغ عن التجارة غیر المشروعة 2017سیتم ملء قاعدة البیانات ھذه، اعتباًرا من  ".World WISE" والجریمة
 السنوي الجدید.

  
االتفاقیة الدولیة لالتجار الدولي في أنواع الحیوانات والنباتات البریة األمریكیة لألنواع المدرجة في  LEMIS منظمة كما یتم تقدیم بیانات أسعار

ضمن التقریر السنوي للوالیات  UNEP-WCMC برنامج األمم المتحدة للبیئة –المركز العالمي لرصد حفظ البیئة  إلى المعّرضة لالنقراض
 .CITES اتفاقیة المتحدة إلى

 

3.B. طریقة جمع البیانات 
، لكن القواعد الموحدة للتجارة القانونیة لألحیاء البریة قد تطورت منذ عام لتعدیالت / المصادقة بین البلدانومن الضروري إجراء بعض ا

تعتبر بعض و ، والوحدة) ثابتة وموجودة في كل عملیة ضبط.للمؤشر العالمي (األنواع، والمنتجات . إن الحقول األساسیة الالزمة1975
بالنسبة للعدید من السلع، على سبیل  .لألخشاب) ضروریة لبعض المنتجاتكتحویل المیغاطون إلى المتر المكعب عملیات تحویل الوحدات (

إقلیمیة أو  صیلبعملیات تف ومع ذلك، للقیام ، من الممكن أن یتم تجمیعھا على أساس "األفراد ككل".طرائدالحیوانات الحیة والب تجارالمثال اال
، وھذه د غیر المشروع یتعلق ببلد المصدر، ولیس بلد االستیالء)تأثیر الصی وطنیة، تكون البیانات عن مصدر الشحنة ضروریة (حیث أن

 البیانات غیر متوفرة لكل عملیة ضبط.
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
 .2017نوفمبر  تشرین الثاني/ البیانات من تقریر التجارة غیر المشروعة فيیجب أن تتوفر الشریحة األولى من 

 

3.Dالزمني لنشر البیانات  ل. الجدو 
 بحاجة للتحدید

 

3.E  .  للبیانات  المزودة الجھات 
 .لكل بلد CITES ھیئة إدارة اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المعّرضة لالنقراض

 

3.F. الجھات المّجمعة للبیانات 
 )UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة (

 UNEP-WCMC برنامج األمم المتحدة للبیئة –المركز العالمي لرصد حفظ البیئة و 

3.G.   المؤسسيالتفویض 
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 اعتبارات منھجیة أخرى.  4
4.A. األساس المنطقي 

 غیر المشروع تجارغیر أن اال الصید غیر المشروع.أعمال ، لذلك من المستحیل مراقبة جمیع الدولیةنوع تحت الحمایة  35000ن ھناك أكثر م
لكن نسبة ، ون التجارة غیر المشروعةعملموسة  تمثل مضبوطات الحیاة البریة أمثلة ھي مؤشر غیر مباشر على الصید غیر المشروع.

خضع للحمایة الدولیة ال یزال ، فإن عدد األنواع التي تباإلضافة إلى ذلك البریة غیر معروفة ومتغیرة.الجریمة الشاملة التي تمثلھا في األحیاء 
یة التفاقیة االتجار بیانات التجارال٪ في قاعدة 100 ، یتم احتجازھا بنسبةیة القانونیة في األنواع المحمیة، بحكم تعریفھاإن التجارة الدول .تنامىی

ملیون سجل تجاري في األنواع  16، والتي تحتوي اآلن على أكثر من CITES ت والنباتات البریة المعّرضة لالنقراضالدولي بأنواع الحیوانا
تقدیر نسبة المضبوطات ، یتم تجارة غیر المشروعة في مؤشر كاملإلثبات بیانات الو .CITES الئحة اتفاقیة االتجار الدولي المدرجة في

 مؤشرك ھا، وانخفاضشر سلبيعلى أنھا مؤالحیوانات البریة ب االتجار غیر المشروع یتم تفسیر الزیادة في حصةو إجمالي التجارة. فيالمجمعة 
 إیجابي.

  
ال تمثل قیمة التجارة القانونیة  ة.، فإن وسیلة التجمیع ضروریمثل اآلالف من المنتجات المتمیزةاألحیاء البریة غیر المشروعة تب االتجارألن 

ومع  ).LEMIS، ألنھا مشتقة من مصدر سوق واحد (قیمة الحقیقیة للشحنات القانونیة، وال اللسوداء الحقیقیة للبنود المضبوطةقیمة السوق ا
 قدم وسیلة منطقیة وثابتة للتجمع على عكس المنتجات.ت ا، فإنھذلك

 

4.B. التعلیقات والقیود 
بلدا ممثلة في قاعدة  120، رغم أن تغطیة العالمیة غیر متوفرة حالیاً ال وتخضع لتقلبات كبیرة.، ر غیر مكتمل لالتجارإن المضبوطات ھي مؤش

 ، فقد تكون التغییرات في العالقة بسبب التغیرات في أي من القیمتین.مؤشر یبحث في العالقة بین قیمتینألن ال نظراً  البیانات الحالیة.
 

4.C. طریقة االحتساب 
، على النحو لوحدات منتجات األنواع المتماثلةالمرجح لألسعار المعلنة للواردات القانونیة تستمد قیمة وحدة المنتجات من األنواع من المتوسط 

 المستمد من نظام الوالیات المتحدة لرصد اإلنفاذ والمعلومات عن نظام األسماك والحیاة البریة.
  

الحیوانات  أنواعب ياقیة االتجار الدولاتف موع جمیع وحدات المنتجات من األنواع الموثقة في تصاریح تصدیرإن قیمة التجارة القانونیة ھي مج
 ، وھي تساوي أسعار وحدات منتجات األنواع على النحو المحدد أعاله. السنویة ھاتقاریركما ھو مذكور في  اضالمھددة باالنقر والنباتات البریة

  
الخاصة بالمصادرة في العالم  WISEوعة ھي مجموع جمیع وحدات منتجات األنواع الموثقة في قاعدة بیانات إن قیمة التجارة غیر المشر

 والتي تضاعف أسعار وحدة منتجات األنواع على النحو المحدد أعاله.
  

 المشروعة)(قیمة التجارة القانونیة + قیمة التجارة غیر  / المؤشر ھو قیمة التجارة غیر المشروعة
  

4.D  .التحقق 
 

4.E. التعدیالت 
 

4.F  .) على المستوى اإلقلیمي2و (  البلدمستوى  ) على  1معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد •

 .ھذه األسواق، ال توجد حالیاً آلیة إلدراج البیانات الناقصة وتقلباتبالنظر إلى عدد المنتجات 
 على المستویین العالمي واالقلیمي •

 على النحو الوارد أعاله

4.G.  المجامیع اإلقلیمیة 
 .البیانات الوطنیة تضاف
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4.H.    المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید
 الوطني

 

4.I  . إدارة الجودة 
 

4.J  . ضمان الجودة  
 

4.K  . تقییم الجودة 
 

 والتفصیل  توافّر البیانات.  5
 :توافر البیانات

60 
 

 ني:التسلسل الزم
 

 تفصیل:ال
عندما تتوفر بیانات المصدر، یمكن تقسیم البیانات على المستوى الوطني. كشكل من أشكال البیانات التجاریة، ال تنطبق قضایا الجنس، 

 .والعمر، وحالة اإلعاقة
 

 االنحراف عن المعاییر الدولیة/المقارنة .  6
 :مصادر التباین

 .الرقم العالمي ھو إجمالي األرقام الوطنیة المقدمة من البلدان
 
 

 قائوثالمراجع وال.  7
 :الرابط

www.unodc.org 
 

 :المرجع
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/Methodological_Annex_final.pdf 
 
http://trade.cites.org/cites_trade_guidelines/en-CITES_Trade_Database_Guide.pdf 
 

http://trade.cites.org/cites_trade_guidelines/en-CITES_Trade_Database_Guide.pdf
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