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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

مستدام،    :١٥الهدف   مستدام، وإدارة الغابات على نحو  حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو 
 ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

0.bالغاية . 

، اتخاذ تدابير لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إلى النظم اإليكولوجية لألراضي والمياه وتقليل  ٢٠٢٠بحلول عام   :  ٨  -١٥ الغاية
 أثر ذلك إلى حد كبير، ومراقبة األنواع ذات األولوية أو القضاء عليها

0.cر. المؤش 

البلدان التي تعتمد تشريعات وطنية ذات صلة، وتخصص موارد كافية لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية  :١-٨-١٥المؤشر   نسبة 
 إلى النظم اإليكولوجية أو مراقبتها

0.d. السلسلة 

  

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 
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0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

( التابعة BIPمجموعة مؤشرات األنواع الغريبة الغازية ضمن شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي )مؤشر استجابة السياسات ضمن  
  المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة   –لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (IUCN) الطبيعة فظاالتحاد الدولي لح

 البياناتعن    غاإلبال .1

1.A  .المنظمة 

 المجموعة المتخصصة في األنواع الغازية -(IUCN)  الطبيعة حفظلاالتحاد الدولي 

 

 التعريف والمفاهيم والتصنيفات.  2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 :التعريف

 يهدف هذا المؤشّر إلى تحديد االتجاهات السائدة في: 

 باالتفاقات المتعددة الجنسيات ذات الصلة، وال سيّما: الدول التزام 

 اعتماد سياسة وطنية تتعلّق باألنواع الغريبة الغازية. ( 1) 

 التي:  للدول النسبة المئوية 

 تعتمد تشريعات وسياسات وطنية ذات صلة باألنواع الغريبة الغازية. )أ( 

من  9 الغايةتُدرج، في استراتيجياتها الوطنية الهادفة إلى منع إدخال األنواع الغريبة الغازية ومراقبتها، غايات وأهداف تتوافق مع )ب( 

 أهداف آيتشي
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 ، وذلك لتنفيذ السياسات المتعلّقة باألنواع الغريبة الغازيةالدول ترجمة الترتيبات المتّخذة في مجال السياسات العامة إلى إجراءات من قِبل 

 الكافية لهذا اإلجراء، وتحديداً:ومنع إدخالها ومراقبتها، وتخصيص الموارد 

 تخصيص الموارد الوطنية الالزمة لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية أو مراقبتها( 2)

 

 :المفاهيم

تعرَّف األنواع "الغريبة" بأنها األنواع التي أُدِخلَت خارج نطاق توزيعها الطبيعي، عن قصد أو بصورة عرضية من جراء النشاط البشري. 

األنواع الغريبة التي تستوطن في نظام إيكولوجي أو موئل طبيعي أو شبه طبيعي، وتشكّل عامل تغيير وعامل تهديد للتنّوع البيولوجي 

 (.2016عرف باسم "األنواع الغريبة الغازية" )اتفاقية التنّوع البيولوجي المحلّي، ت

 

األنواع الغريبة عمداً أو عن غير قصد. وقد أُدِخلت األنواع الغريبة عمداً إلى الغابات، وألغراض الزينة، وتربية األحياء وقد تُدخل هذه 

ي المائية و/أو البحرية، والصيد، ومصائد األسماك، وما إلى ذلك. ومن األمثلة على اإلدخال غير المقصود أو العرضي: األنواع الغريبة الت

بت من الح دائق، ومرافق احتواء االستزراع المائي، والحراجة، وزراعة البساتين، والحيوانات األليفة، واألنواع التي تُربّى عادةً في هُّرِ

عالقة األحواض وتُطلق في البرية؛ ونقل الملوثات، واألنواع المنقولة خلسة، بما في ذلك الكائنات المنقولة من مياه صابورة السفن والمواد ال

 نة، والبذور المحمولة في التربة، والمعدّات، والمركبات، وما إلى ذلك.بجسم السفي

 

العاشبة، واإلبادة،  وتشتمل آليات تأثير األنواع الغازية على المنافسة، واالفتراس، والتهجين، ونقل األمراض، والطفيلية، والحيوانات

 والتجذير. وعادةً ما تفضي هذه اآلثار إلى فقدان التنّوع البيولوجي، وتدهور الموائل، وفقدان خدمات النُظُم اإليكولوجية.

 

 التعليقات والقيود:

  

ال تزال هناك حاجة  نجاح هذا التنفيذ على أرض الواقع.ال يشير اعتماد التشريع بالضرورة إلى وجود لوائح أو سياسة لتنفيذ التشريع أو مدى 

ضد األنواع الغريبة الغازية التي المبذولة الجهود  كافة التشريع ليس بالضرورة أن يلتقط لمزيد من تحسين المؤشرات لجعل هذه الصلة أوضح.

 تحدث على المستوى الوطني.

 

الغازية يُعَدُّ عملية صعبة، وال سيّما من حيث  غريبةال ات اإلدارية المتعلّقة باألنواع إن قياس الموارد الواجب تخصيصها لتيسير تنفيذ اإلجراء

. وقد استخدمت مؤشّرات بديلة لقياس تخصيص الموارد، ومنها: تخصيص بند في الميزانية ألنشطة الدول قياسها بطريقة قابلة للمقارنة بين 

ذلك الوقاية واالستجابة السريعة واإلدارة النشطة(؛ وتعيين موظفين للقيام بأي أنشطة متعلّقة باألنواع الغريبة إدارة األنواع الغازية )بما في 

 الغازية؛ وضع البرامج الفعّالة/المشاريع الخ.

 

2.B. وحدة القياس 

 الدول عدد 

 

2.C. التصنيفات 

 ينطبقال 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 
ية تجميع وتسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بالتشريعات واللوائح الوطنية التي تم سنها فيما يتعلق بمنع إدخال األنواع الغريبة والغاز

. للحصول على معلومات ECOLEXو  FAOLEXوع إلى قاعدتي بيانات عن طريق الرج وإدارتها، إذا تم إنشاؤها بالفعل، كان ذلك أساساً 

 تكميلية تمت استشارة المواقع الحكومية الوطنية.

من أهداف أيشي، تمت استشارة جميع  9لتأكيد ما إذا كانت أهدافها متوافقة مع الهدف  NBSAPSالبيانات المتعلقة باستراتيجيات الدولة و 

  1وثائق االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من موقع الويب الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي

 
1 https://www.cbd.int/countries/ 
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3.B. طريقة جمع البيانات 

التأكد قد تمّ مراجعة الدراسات وقواعد البيانات ذات الصلة لجمع البيانات الخاصة باالستجابات القانونية التي قامت بها الحكومات الوطنية، ول

 من أهداف آيتشي. 9 يةاالغمن مواءمة األهداف الوطنية مع 

إلدارة األنواع الغريبة الغازية، بما في ذلك الوقاية منها واستئصالها ومكافحتها  الدول وجُِمعَت البيانات لقياس الموارد التي تخصصها 

 إلى آب/أغسطس 2020أشهر من آذار/مارس  6والتوعية بها، من خالل مسح على اإلنترنت.  واستهدَف هذا المسح، الذي بقي مفتوحاً لمدة 

، األجهزة اإلحصائية الوطنية وفروع االستراتيجية وخطة العمل الوطنيتان لحفظ التنّوع البيولوجي والمسؤولون من قسم البيئة من 2020

 ,Pagad  يمكن الوصول إلى استبيان المسح على. دولة  142طرفاً في اتفاقية التنّوع البيولوجي. وقد أكمل هذا المسح ما مجموعه  196

La Trobe. ReportShyama; Affleck, Saxbee; McGeoch, Melodie (2020): Factsheet.  

tps://opal.latrobe.edu.au/articles/report/Factsheet/13065152?file=24997454ht   

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

تشمل الوكاالت الوطنية التي تنتج البيانات ذات الصلة المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات األكاديمية التي تعمل بشكل مشترك 

انات من مصادر منشورة وغير منشورة وخبراء األنواع والعلماء ودعاة الحفاظ على البيئة من خالل المراسالت ومنفصل. يتم جمع البي

الحالي. من المتوقع  2020، ويتضمن اآلن تحديث 2016و  2010وورش العمل والمنتديات اإللكترونية. تم حساب هذا المؤشر في عامي 

 2022حتى نهاية الربع الثاني من عام  2022الربع األول من عام أن تكون التحديثات القادمة هي البداية في 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 .2022نهاية الربع الرابع من عام 

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

اإلحصاء الوطنية أو  أجهزةاإلحصاء الوطنية المدرجة؛ وفي حالة عدم وجود  أجهزةتم إرساله إلى جميع  مسح تم جمع البيانات من خالل 

 .استجابتها للوكاالت الوطنية ذات الصلة )وزارات البيئة أو الوكاالت المماثلة(

. تم FAOLEXو  ECOLEX -تم الحصول على البيانات المتعلقة بالتشريعات الوطنية من قاعدتي البيانات/المستودعات الرئيسية للقانون البيئي

 والتقارير الوطنية المقدمة إلى اتفاقية التنوع البيولوجي NBSAPSالحصول على المعلومات المتعلقة باألهداف الوطنية من أحدث 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

 (ISSG)  المتخصصة في األنواع الغازيةالمجموعة   (IUCN SSCاللجنة المعنية ببقاء األنواع في االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة )

3.G. التفويض المؤسسي 

 ال ينطبق

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

، تعُّرف األنواع الغريبة الغازية ومساراتها، ويُحدّد ترتيبها 2020من أهداف آيتشي للتنّوع البيولوجي على أنه "بحلول عام  9 الغايةنص ت

 األولوية، وتخضع للمراقبة األنواع ذات األولوية أو يتم القضاء عليها وتوضع تدابير إلدارة المسارات لمنع إدخالها وانتشارها".حسب 

، تستند السياسات والتشريعات الوطنية الفعالة إلى االستراتيجيات واإلجراءات الوطنية الفعالة لمنع (a) (1)وفي إطار المؤشّر الفرعي 

 اع الغريبة الغازية ومراقبتها. إدخال األنو

https://url6.mailanyone.net/v1/?m=1kQmRb-0000WJ-5C&i=57e1b682&c=avaY8OCfig_yWtnIpsardYqtmcmV6gXq_RtsH3TIfTqisnI1Hi1yVTz18UB_lR9PQxuJZM5FOOsOvYDXQDsG9-hL6RrpWm3C6ikbPikxIfZz9INhDy462KDCg6EdbWIrL3dnMltkcsnIW_ImyPhOYcH9zVDEYBBSEkxUJUxzuC_ycvYniUNcJCTTzT1mfPWAGMRsuyEgegErVG4YuFURt0Kfep9h1EGSSIFyy3lGwpjthJtA3aRvQnfGqWvGhGTz
https://url6.mailanyone.net/v1/?m=1kQmRb-0000WJ-5C&i=57e1b682&c=avaY8OCfig_yWtnIpsardYqtmcmV6gXq_RtsH3TIfTqisnI1Hi1yVTz18UB_lR9PQxuJZM5FOOsOvYDXQDsG9-hL6RrpWm3C6ikbPikxIfZz9INhDy462KDCg6EdbWIrL3dnMltkcsnIW_ImyPhOYcH9zVDEYBBSEkxUJUxzuC_ycvYniUNcJCTTzT1mfPWAGMRsuyEgegErVG4YuFURt0Kfep9h1EGSSIFyy3lGwpjthJtA3aRvQnfGqWvGhGTz
https://opal.latrobe.edu.au/articles/report/Factsheet/13065152?file=24997454
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، واتفاقية التنّوع Butchart et al .(2010)، ونُشر في بوتشارت وآخرون 2010)أ( ألول مرة في عام  (1)لقد تمّ قياس المؤشّر الفرعي 

. وأضيفت اآلن Tittensor et al. (2014)، وتيتينسور وآخرون McGeoch et al. (2010)، ومكجيوخ وآخرون (2014)البيولوجي 

لتشمل )ب( االلتزام الوطني )الوالية والسلطة القانونية( بالمواضيع الرئيسية المتعلقة باألنواع  (1)ر الفرعي أيضاً مؤشّرات إلى المؤشّ

ازية الغريبة الغازية، وتحديداً لتقييم ما إذا كانت الغايات واألهداف الواردة في االستراتيجيات الوطنية لمنع إدخال األنواع الغريبة الغ

 من أهداف آيتشي.  9 لغايةاومراقبتها تتماشى مع 

 

توفير الموارد من جانب الحكومات الوطنية لمنع األنواع الغريبة الغازية ومكافحتها، على النحو المحدّد في  (2)كما يتناول المؤشّر حالياً 

من أهداف التنمية المستدامة )"نسبة البلدان التي تعتمد تشريعات وطنية ذات صلة، وتُخصص موارد كافية لمنع إدخال  15.8.1المؤشّر 

 ألنواع الغريبة الغازية أو مراقبتها"(. وتوفير الموارد الكافية أمر حيوي لضمان تحقيق األهداف المحدّدة وتنفيذها بفعالية.ا
 

4.B. التعليقات والقيود 

ى إن اعتماد التشريعات ذات الصلة ال يشير حكماً إلى وجود أنظمة أو سياسات تضمن تنفيذ هذه التشريعات، أو إلى مدى نجاح هذا التنفيذ عل

طلّب وضع المزيد من المؤشّرات. كما أن التشريعات ال تتناول بالضرورة أرض الواقع. فالتوصّل إلى صلة أكثر وضوحاً في هذا الشأن يت

 جميع الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية.

ريقة قابلة إن قياس الموارد الالزمة لتنفيذ اإلجراءات اإلدارية المتعلّقة باألنواع الغريبة الغازية يُعَدُّ عملية صعبة، وال سيّما لقياسها بط

في الميزانية ألنشطة إدارة األنواع الغازية . وقد استُخدمت مؤشّرات بديلة لقياس تخصيص الموارد، منها تخصيص بند الدول للمقارنة بين 

البرامج  )بما في ذلك الوقاية واالستجابة السريعة واإلدارة النشطة(؛ تعيين موظفين للقيام بأي أنشطة متعلقة باألنواع الغريبة الغازية؛ إعداد

 الفعالة/المشاريع الخ.

 

وتشمل أيضاً التعليقات على جدوى المؤشّر ومدى، مالءمته وأهميته، وحدوده، ومسائل مقارنة البيانات، ووجود فترات ثقة واسعة )مثل 

 يقدم مزيدًا من التفاصيل حول المؤشرات اإلضافية غير الرسمية المستخدمة بشكل شائع مع المؤشر. ؛ب وفيات األمهات(نس

 

4.C. طريقة االحتساب 
 .بيانات يتم تحديثهما سنوياً  ينيتم حساب هذا المؤشر من البيانات المستمدة من مجموعت

 

 )أ( التشريعات الوطنية التي تُعتَبر ذات صلة بمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية ومراقبتها (1)الجزء 

 

لم و(، باستثناء االتحاد األوروبي ككيان. 195في اتفاقية التنوع البيولوجي في التحليل )العدد =  األطراف حالياً  الدول تم النظر في جميع 

 قابلة للمقارنة ولم يتم تضمينها. دول تكن بيانات خمسة 

 

ية ، توجد السياسات ذات الصلة باألنواع الغريبة الغاز الدول حلل هذا المؤشر التشريعات الوطنية ذات الصلة باألنواع الغريبة الغازية. عبر 

في التشريعات واللوائح واألفعال المتعلقة بالبيئة والغابات وصحة النبات وصحة الحيوان ومصايد األسماك والمياه واألنواع بما في ذلك 

نهًجا قطاعيًا إلدارة األنواع الغريبة الغازية. اعتمد عدد قليل  الدول تتبنى معظم  .(GMO)كائن محور وراثياً والحيوانات والنباتات البرية 

للبرلمان األوروبي بشأن منع وإدارة  1143/2014)االتحاد األوروبي( رقم  2014أحد األمثلة على ذلك هو الئحة  -منهًجا أكثر تركيًزا 

  .إدخال وانتشار األنواع الغريبة الغازية

 

تضمن تحديث عام كما في التشريعات الوطنية المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية من منظور شامل.  2016 عامو 2010 عام نظرت بيانات

نظر في سبعة قطاعات تشريعية وطنية؛ القطاعات المواضيعية. لتقدير اعتماد السياسات ذات الصلة باألنواع الغريبة الغازية، تم ال 2020

صحة الحيوان، وصحة النبات، والبيئة )بما في ذلك المناطق المحمية وحماية الحياة البرية(، واألمن البيولوجي، ومصايد األسماك وتربية 

)بما في ذلك الصيد والسياسات األحياء المائية )بما في ذلك األراضي الرطبة والتشريعات البحرية(، واألنواع الغريبة الغازية، وغيرها 

(. ولوحظت أمثلة على التشريعات الوطنية التي تركز على Achatina fulicaالحلزون،  Giant Africanالمتعلقة بأنواع معينة، مثل 

 األنواع الغريبة الغازية على وجه التحديد.
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من أهداف آيتشي للتنّوع البيولوجي الوارد  9 الغاية)ب( مواءمة أهداف االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنّوع البيولوجي مع  (1)الجزء 

 .2020 – 2011للفترة  (NBSAPS) في الخطة االستراتيجية لحفظ التنّوع البيولوجي

(، باستثناء االتحاد األوروبي ككيان. يقيس 195في اتفاقية التنوع البيولوجي في التحليل )العدد =  تم النظر في جميع البلدان األطراف حالياً 

الخاصة بها، وثانيًا، ما إذا كانت هذه  NBSAPSفي األنواع الغريبة الغازية ر ما إذا كانت البلدان لديها أوالً أهداف تتعلق بإدارة هذا المؤش

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 9 الغايةاألهداف تتماشى مع 

 

هي أداة سياسية رئيسية تعكس، كيف تنوي استراتيجيات التنوع  (NBSAPS) االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

البيولوجي الوطنية الوفاء بالتزامات اتفاقية التنوع البيولوجي، وكيف تحدد خطط العمل ذات الصلة الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق هذه 

اصة بهم لتعكس االمتثال للخطة اإلستراتيجية المنقحة الخ NBSAPS األهداف. تلتزم جميع األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بمراجعة

 .أيشي غاياتو

 

ل استجابات السياسات والوالية نتائج المسح اإللكتروني، الذي نُِشر على جميع مراكز التنسيق الوطنية التفاقية التنّوع البيولوجي، حو (2)

 والسلطة القانونية والموارد الالزمة إلدارة التهديد المتمثل باألنواع الغريبة الغازية

نقاط االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي )في أو اإلحصاء الوطنية المدرجة،  أجهزةتم تطوير مسح عبر اإلنترنت وتقديمه إلى جميع 

إحصائي وطني أو عدم استجابة( للحصول على نظرة ثاقبة حول تخصيص الموارد إلدارة األنواع الغريبة الغازية.  ازجهحالة عدم وجود 

بالنظر إلى صعوبة الحصول على معلومات حول مستوى االستثمار الوطني في قضايا األنواع و. 196دولة من أصل  142المسح أكملت 

الفردية، مثل "هل لدى الدولة برنامج مخصص  الدول الغريبة الغازية، فقد تم استخدام مؤشرات بديلة لقياس تخصيص الموارد من قبل 

 وموظف إلدارة األنواع الغريبة الغازية" .

 

 :ب( على النحو التالي 1أ( و ) 1تم حساب الجزء )

 للغزوات البيولوجية.االستراتيجيات الوطنية لمنع ومراقبة األنواع الغريبة الغازية، مدعومة بالسياسات والتشريعات الوطنية لإلدارة الفعالة 

  

ي لديها )أ( تشريعات وسياسات وطنية ذات صلة بشواغل األنواع الغريبة الت الدول تُحسب مكونات هذا المؤشر الفرعي على أنها عدد و

حتى اآلن(  دولة 196) الدولالغازية؛ و )ب( االستراتيجيات الوطنية لمنع ومراقبة األنواع الغريبة الغازية، مقسومة على العدد اإلجمالي 

( 1أول نقطة بيانات للمكون )و؛ 2010هذا المؤشر الفرعي هي عام  ( )أ( من1نقطة البيانات األولى للمكون )والتي تتوافر عنها بيانات. 

 .2016)ب( هي عام 

 

لتنفيذ السياسة والوقاية الفعالة من األنواع الغريبة الغازية  الدول ( المؤشر: ترجمة ترتيبات السياسة إلى إجراءات من قبل 2الجزء )

 .ومكافحتها وتوفير الموارد لهذا اإلجراء

 

بشأن تمويل استجابة األنواع الغريبة الغازية واإلبالغ عن يُحسب هذا المؤشر الفرعي على أنه عدد المستجيبين الوطنيين للمسح السنوي 

نقطة البيانات األولى لهذا وحتى اآلن( التي تتوفر عنها بيانات.  دولة 142) للدول على العدد اإلجمالي  توافر الموارد الكافية، مقسوماً 

 .2016المؤشر الفرعي هي عام 

 

4.D  .التحقق 

تم استخدام مصادر موثوقة وموثوقة لجمع البيانات. في بعض الحاالت، تم االنتهاء من اإلحالة المرجعية مع مواقع الحكومة الوطنية 

 الوطنية أو العقد الوطنية.اإلحصاء  جهزةأ  المسح  للحصول على بيانات تكميلية. استهدف

حول البيانات الوطنية  الدول وصف عملية رصد نتائج تجميع البيانات وضمان جودة النتائج اإلحصائية، بما في ذلك عملية التشاور مع 

 المرجعية ذات الصلة.المقدمة إلى قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. يجب توفير أوصاف وروابط لجميع المواد 

4.E. التعديالت 

 ال ينطبق

 



 2021شباط /فبراير 12آخر تحديث:

 

4.F  .( على  1معالجة القيم الناقصة )  ( على المستوى اإلقليمي2و )  البلدمستوى 

 على مستوى البلد •
 .التي ال تتوافر بيانات عنها من المؤشر الدول يتم حذف 

 

 واالقليميعلى المستويين العالمي   •
 ال ينطبق

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

)التي تتوفر عنها بيانات( التي لديها استجابة معينة لألنواع الغريبة الغازية )المعاهدات،  الدول يُحسب المؤشر على أنه النسبة البسيطة من 

 واالستراتيجية، والتشريعات، والتمويل(.

 

4.H.  المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد  

 الوطني

 ال ينطبق

 

4.I  . إدارة الجودة 

 ال ينطبق

 

4.J  . ضمان الجودة  

 ال ينطبق

 

4.K  . تقييم الجودة 

 ال ينطبق

 

 والتفصيل  توافّر البيانات.  5

 :مصادر البيانات وجمع البيانات

 لقياس هذا المؤشّر، تم تحديث/تطوير مجموعتين من البيانات:

)أ( التشريعات الوطنية التي تُعتَبر ذات صلة بمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية ومراقبتها )تستخدم في "االستراتيجيات الوطنية  (1)الجزء 

يُقابلها التشريعات المعنية باألنواع  الدول لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية ومراقبتها"(. تُجمع البيانات في شكل جدول بيانات يتضمن 

الغريبة الغازية، مع سنة صدور التشريع في كل خلية. وشملت مصادر المعلومات الرئيسية دائرة المعلومات المتعلقة بالقانون البيئي 

(https://www.ecolex.org)حدة ، وقاعدة البيانات التشريعية والسياسية لمنظمة األغذية والزراعة في األمم المتFAOLEX 

(http://www.fao.org/faolex/en/) ومواقع الحكومة الوطنية على شبكة اإلنترنت التي تتضمن معلومات عن التشريعات. وقد جرى ،

 للحصول على توضيحات. الوطني أيضاً التواصل مع الخبراء على المستوى 

 

بيولوجي الوارد من أهداف آيتشي للتنّوع ال 9)ب( مواءمة أهداف االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنّوع البيولوجي مع الهدف  (1)الجزء 

، وتقييم التقدّم المُحَرز نحو تحقيق األهداف على النحو المبين في 2020إلى  2011في الخطة االستراتيجية لحفظ التنّوع البيولوجي للفترة 

ستُخلصت المعلومات التقارير الوطنية الخامسة )المستخدمة في "االستراتيجيات الوطنية لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية ومراقبتها"(. وا
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 دولة  196، وقد شملت هذه الملفات الدول من الموقع الشبكي الخاص باتفاقية التنّوع البيولوجي الذي يضم ملفات 

(/https://www.cbd.int/countries) يُقابلها األنواع الغريبة الغازية في استراتيجية  للدول .  ويجري تنسيق البيانات في جدول بيانات

 من أهداف آيتشي. 9 الغايةوخطة العمل الوطنيتان لحفظ التنّوع البيولوجي، والمواءمة مع 

 

نتائج المسح اإللكتروني، الذي نُِشر على جميع مراكز التنسيق الوطنية التفاقية التنّوع البيولوجي، حول استجابات السياسات  (2)الجزء 

والسياسات الوطنية  والوالية والسلطة القانونية والموارد الالزمة إلدارة التهديد المتمثل باألنواع الغريبة الغازية )المستخدمة في "التشريعات

في  ذات الصلة باألنواع الغريبة الغازية" و"التخصيص الوطني للموارد من أجل منع أو مراقبة األنواع الغريبة الغازية"(. وتُجمع المعلومات

بإدارة األنواع الغريبة الغازية، وذلك المعنية يُقابلها كل موضوع من المواضيع التسعة المتصلة  الدول شكل جدول بيانات يتضمن بيانات 

ع المعنية لكل من الوالية والسلطة القانونية؛ مع مجموعة بيانات إضافية تشير إلى الموارد التمويلية الوارد من آليات التمويل العالمية للمشاري

 باألنواع الغريبة الغازية.

 

 تفصيل:ال

كمؤهل.  الدولة دولة طرف في اتفاقية التنوع البيولوجي. استخدمت جميع مجموعات البيانات التي تم تطويرها لقياس هذا المؤشر اسم  196

 يمكن تجميع مجموعات البيانات إقليمياً إذا رغبت في ذلك.

 االنحراف عن المعايير الدولية/المقارنة   .6

 .جميع مصادر البيانات وطنية، وبالتالي ال توجد فروق بين األرقام العالمية والوطنية
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