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 حكومي دويل نرباملصلحة املتعددين املخصص مل
 التنوع البيولوجي يف جمالللعلوم والسياسات 

  ظام اإليكولوجيوخدمات الن
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١-٧  مجهورية كوريا،،بوسان

 إليكولوجية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اميلتقيياحتليل املشهد 

 مذكرة من األمانة

 إضافة

 موجز تنفيذي

التقييمات هي تقديرات هامة للمعلومات مصممة لتوجيه عملية صنع القرار بشأن قضايا   -  ١
رف النظر عن املوضوع أو اال، جتعل صال تشترك يف مسات هامة عديدة بصوهي عمليات ات. معقدة

وتجرى التقييمات الفعالة . حلول مشتركة للشواغل املشتركة تعميمات وتقدمي إصدارمن املمكن 
بواسطة أفرقة ذات مصداقية من اخلرباء الذين يقدمون جمموعة واسعة من اخلربات والتجارب املتصلة 

 بتجميع معلومات واسعة التنوع وتوليفها مث ويضطلعونبالتأثري على القضايا اليت جيري تقييمها، 
وااالت )  ما تشري إىل درجة اليقنيوكثرياً(ة تبني جماالت االتفاق العام تصنيفها يف ملخصات مفيد

عملية من عناصر   هاماًويف عامل اليوم املعقد، توفر التقييمات عنصراً . من التحقيقاليت تتطلب مزيداً
 وتستعرض هذه الورقة العملية االجتماعية اليت. صنع القرارات البيئية، بربطها بني العلوم والسياسات

صلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، لذات ااملتخصصة تعمل على تنظيم املعرفة 
 وإدماجها وتقدميها بطرق تستنري ا عمليات صنع القرار ووضع السياسات واختاذ يمهاوتقي

 .اإلجراءات
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يس والروابط  لتوفري جمموعة متنوعة من النهج واملقاياستعراضها جرى  تقييما١٦ًوقد اختري   - ٢
وبناء على هذه الدراسات االستعراضية، جرى استخالص دروس موضوعية ميكن تطبيقها . بالسياسات

ن التنوع البيولوجي وخدمات النظم أمكانية إجياد منرب حكومي دويل بشقرارات تتعلق بإضمن 
  .اإليكولوجية

ات أن تصل مبوضوعية إىل طائفة ويتسم املشهد التقييمي باالتساع، إال أنه ينبغي جلميع التقييم  - ٣
بني سياسات مفروضة دقيق  القرار؛ وأن تسهم يف رسم خط وواسعة من اجلمهور، وخباصة صانع
استعراض إجراء  من املصادر األكثر موثوقية؛ وأن تكفل املعلوماتوسياسات ذات صلة؛ وأن تستقي 

قاييس اجلغرافية املتنوعة، يف حني تقدم األقران؛ وأن تتناول جمموعة من امل من قبل للعلم بطريقة شفافة
مشورة أو خيارات متعلقة بسياسات ذات صلة باجلميع؛ وأن تعاجل مسائل تشمل درجات متفاوتة من 

ن تكفل أمناطق ذات درجات متفاوتة من القدرة على املسامهة؛ و  أواًعدم اليقني؛ وأن تشمل بلدان
افظ على لة أمام الرعاة ويف الوقت ذاته حتون مسؤواخنراط مجيع أصحاب املصاحل املالئمني؛ وأن تك

 عندما جيري تنفيذها من قبل املشاركني الذين يعملون وهذه مهمة شاقة، خصوصاً .االستقاللية العلمية
  .إىل حد كبري على أساس طوعي

 : من هذا االستعراض ما يليالرئيسيةوتشمل االستنتاجات   - ٤

جي ذا صلة خبدمات النظم اإليكولوجية مبقاييس يعد التنوع البيولو: املقاييس  )أ(  
ويدحض هذا األمر القول بتفضيل أي  .متعددة، تتراوح من املقاييس احمللية احملضة إىل املقاييس العاملية

وحيتاج  . ملقاييس متعددة وعرب عدة مقاييسًوفقا من ذلك مبزايا العمل مقياس معني، بل ويعترف بدالً
املية إىل جانب التقييمات دون العاملية إىل مزيد من االستكشاف بوصفه ج استخدام التقييمات الع

 وكذلك ،وسيلة لفهم املسائل املشتركة الشاملة للمقاييس، وتعزيز بناء القدرات على الصعيد الوطين
وينبغي للمنرب احملتمل أن  .تعزيز التعاون بني الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب على حد سواء

  ملقاييس متعددة، أو على األقل أن يكون ذا صلة ا؛ على العمل وفقاًقادراًيكون 

لكل اتفاق من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف الرئيسية : املواضيع والتركيز  )ب(  
 إجراء عمليات السبعة، املتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، حاجة مشروعة إىل

ومع ذلك، فكلها تتعلق بالتنوع البيولوجي  .عاجل مسائل حمددة بكل اتفاق منهاتتقييم خاصة به، 
أما  .وخدمات النظم اإليكولوجية، وتستفيد من استخدام نفس املواضيع العامة واللغة واألطر املفاهيمية
اد  إعدبالنسبة لالتفاقات األخرى، مثل تلك اليت تتناول التجارة والصحة واألمن، فرمبا جيري أيضاً

ويشري هذا  .تقييمات ينبغي أن تشمل جوانب تتعلق بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
حتمالية أن يضطلع املنرب احملتمل بدور يف توفري مدخالت بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإىل 

  ملقاييس متعددة؛فقاًلعمليات التقييم وعمليات السياسات فيما يتعلق مبواضيع كثرية وو اإليكولوجية

 قياس كمية ليس من السهل دائماً :والتنوع البيولوجي خدمات النظم اإليكولوجية  )ج(  
وتتمثل  .التنوع البيولوجي، كما ورد تعريفه يف اتفاقية التنوع البيولوجي، وإيصاله إىل غري املتخصصني

جمرد أبعاده املتعلقة باألنواع  ما يقتصر على إحدى النتائج يف أن تعريفه جيري بطرق عديدة، وكثرياً
رح للمرة األوىل يف سبعينيات القرن ، الذي طُ“خدمات النظم اإليكولوجية”مفهوم ظهر و .البيولوجية
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وهو يشري إىل أن الناس يهتمون  .أللفية لاملاضي، وشاع استعماله عن طريق تقييم النظم اإليكولوجية
وقد ثبتت  .ستمدة من خدمات النظم اإليكولوجية بسبب الفوائد املبالتنوع البيولوجي، وخصوصاً

فائدة رؤية املسألة ذه الطريقة، فقد جرى اعتمادها يف حمافل دولية مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
والتنوع  اقتصاديات النظم اإليكولوجية”رى تطبيقها يف الدراسة املعنونة بشأن تغري املناخ، وج

 على مدى  جيداًوهي تقف مثاالً . نطاق واسع على الصعيد الوطين، اليت انتشرت يف“البيولوجي
 إمكانية حتول إطار مفاهيمي وضع إلجراء تقييم ما إىل مفهوم ذي أثر أوسع نطاقا؛

صدر عن التقييمات األكثر فائدة جمموعة متنوعة ت :التواتر الدوري واإلطار الزمين  )د(  
ا وثيقة الصلة وذلك بصورة منتظمة، ومنتج رئيسي  ولكنه،من املنتجات اليت جيري إعدادها بسرعة

وهذه التقييمات ضرورية لتتبع التغريات اليت حتدث يف املعامل  .واحد مرة كل أربع أو مخس سنوات
وتعد التقييمات اليت تجرى ملرة واحدة  .اهلامة مبضي الزمن، وميكن أن تتطور ملواجهة املسائل الناشئة

ن األخرية إا، أقل قيمة من التقييمات اليت تتكرر مبضي الزمن، حيث بشأن مسائل كبرية، إىل حد م
ومع ذلك، فإن إجراء حتقيقات خمصوصة يف مسائل  .سهل تقييم االجتاهات وفعالية السياساتهذه ت

 جيري رصدها بصورة روتينية قد يكون هو السبيل الوحيد للتعامل مع القضايا البيئية الناشئة، حمددة ال
  قد ال تنشأ من تقييمات أوسع نطاقا؛مما يوفر رؤى

يدعو االتفاق البيئي املتعدد  . متغريةبيئة التفويض بإجراء التقييمات وشرعيتها  )ه(  
 من التقييمات، اليت تسعى إىل التأثري فيه، األطراف، على وجه التحديد، إىل إجراء عدد قليل نسبياً

فعلى  . ملحوظاً استثناًءوع البيولوجي يف العاملالدراسة االستشرافية للتنوتعد عملية إعداد تقرير 
 بدعم حكومي قوي  البيئة يف أفريقياتوقعاتتقرير الصعيدين اإلقليمي أو القاري، تتمتع عملية إعداد 

 ما جيري إعداد تقييمات وطنية بواسطة وكثرياً .للغاية من خالل املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة
، مما يعطي احتمالية عالية ألن تكون تلك التقييمات ذات صلة هاأو من أجل يةوكاالت احلكومات املعن

عدها منظمات حكومية دولية، مثل منظمة األمم املتحدة توالعديد من التقييمات اليت  .بالسياسات
عد بشكل مستقل، مثل تقييم النظم تلألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، أو اليت 

لأللفية أو القائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، هلا تطبيقات  يةاإليكولوج
 واسعة حىت بدون وجود صلة مباشرة بأي تقييم بيئي متعدد األطراف؛

مل جير اعتماد معايري موحدة الختيار .  عرب التقييمات متغرية أيضاًاملصداقية العلمية  )و(  
فاملصداقية العلمية تعتمد على نوعية العلماء  .ان باستعراض املخرجاتالعلماء واضطالع األقر

 ملسامهتهم من جمموعة ي وقد حيد الطابع الطوع ما يكون العلماء خمتارين ذاتياًوكثرياً .املشاركني
 اً مدروساًوينبغي اعتبار تعزيز املصداقية العلمية أولوية عالية، تشمل بناء القدرات وج .اخلربات املتاحة

والذي جيب أن (األقران من قبل  هشارك باملسامهة يف إجراء التقييم واستعراضختيار اخلربات اليت ستال
 لتوافق يف اآلراء، ولكن مثة حاجة إىل إدراك فالعديد من التقييمات متثل منظوراً ).يكون عملية شفافة

إيصال مستويات من اليقني حاالت عدم التيقن املتأصلة يف النظم الطبيعية واالجتماعية؛ وستظل عملية 
 . كبرياًممن يسعون إىل اليقني املطلق تشكل حتدياً)  يف كثري من األحيانوإىل اجلمهور(إىل صانعي القرار 

املشورة بشأن التكيف بسرعة مع الظروف املتغرية تقدمي ثايل، ينبغي أن تشمل التقييمات يف الوضع املو
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وقد يشمل املنرب احملتمل القدرة على االضطالع بإجراء تقييم سريع للتغريات  .ث اجلديدةوأو البح
الناشئة واليت يحتمل أن تكون خطرية يف حالة احمليط احليوي، مما يوفر رؤى فورية ويؤدي إىل تقييم 

 الحق أكثر تفصيال؛

 متغرية لقد كان للتقييمات اليت أعدت حىت اآلن تأثريات: األثر واألمهية للسياسات  )ز(  
على عمليات صنع القرار يف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وكانت اهليئة احلكومية الدولية املعنية 

االنتقادات األخرية، فحىت نتائج اهليئة حبسب مع ذلك، وو . يف هذا الصددبتغري املناخ األكثر تأثرياً
كن استعماهلا بطرق خمتلفة قد يكون معلومات مي فالتقييمات اليت توفر بيانات أو .كانت موضع شك

 عندما جيري تقدمي البيانات مبوضوعية وجتميعها من هلا أثر كبري غري مباشر على السياسات، وخصوصاً
وخباصة إعداد االستراتيجيات (وعلى الصعيد الوطين، أثبتت بعض العمليات  .أجل استخدامات متعددة

 عندما يتمتع العلماء املسامهون ، وخصوصاً كبرياً تأثرياًأن هلا) وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
رغم أن احلكومات مل ختتر العلماء املشاركني يف (بسمعة جيدة وجيري اختيارهم من جانب احلكومات 

وينبغي إدراج إطار رمسي لتقييم األثر واألمهية للسياسات  ).اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
 يم، واملطالبة بأن تكون املستهدفات الواردة يف التقييم واضحة املعامل وقابلة للقياس؛كجزء من أي تقي

 لتنوع وجهات النظر ، نظراً كبرياً وميثل حتدياً متغري جداًإشراك أصحاب املصاحل  )ح(  
وسيكون حتسني عملية إشراك أصحاب املصاحل املالئمني يف مجيع  .السياسية واملتعلقة بالتخصصات

ييم مسامهة ذات قيمة يف تطوير الرسائل الرئيسية وتوصيلها، ويف زيادة الشعور بامللكية مراحل التق
 باختيار املشاركني يف ومع ذلك، حتتاج إدارة عملية إشراك أصحاب املصاحل إىل احلذر، بدءاً .والتفهم

د خربة  أن تشمل عمليات التقييم الفعالة وجوويعين هذا أيضاً .التقييم ووضع تعريف واضح لدورهم
 يف جمال التعلم االجتماعي والتيسري؛

كل تقييم يستعمل أو يطور اإلطار املفاهيمي واملنهجيات : اإلطار املفاهيمي  )ط(  
 على أطر عامة، جيري، يف كثري من األحيان، البناء رغم أنه(واملؤشرات وقواعد البيانات اخلاصة به 

القوى الدافعة، :  بعناصره“ات بشأن احلالة البيئيةم املعلوماإلطار التحليلي لتنظي”وخباصة ما يسمى 
وقد يؤدي التباين يف كيفية تطبيق األطر العامة إىل  ).ستجاباتال، وا الناشئةالة، واآلثاراحلوالضغوط، و

 أكثر صعوبة، وإىل تقليص االستفادة من النتائج عرب االتفاقات البيئية املتعددة جعل تبادل املعلومات أمراً
 من منظور العلوم وهناك تقييمات كثرية ضعيفة نسبياً .كاالت األمم املتحدة املختصةاألطراف وو

ويهدف برنامج الس  .االجتماعية، مما يدل على أمهية وجود إطار مفاهيمي متعدد التخصصات
 الدويل للعلم بشأن تغري النظم اإليكولوجية واتمع إىل املساعدة على سد هذه الثغرة؛

 ،ات اليت يستعرضها األقرانبكتا التستفيد معظم التقييمات من : املستخدمةالبيانات  )ي(  
وكذلك من البيانات املقدمة من احلكومات أو املؤسسات البحثية الرمسية، ومن آراء اخلرباء والتقييمات 

 التابع وتعد التقييمات الغنية بالبيانات، مثل تقييمات برنامج تقييم املوارد احلرجية يف العامل .األخرى
 .ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، مفيدة بوجه خاص بسبب إمكانية تطبيق بياناا بطرق عديدة

 .، ولكنه ضروري للغاية صعباًكما أن احلجم اهلائل للبيانات جيعل من عملية جتميعها وتوليفها أمراً
رار إىل حتسني لعلمي يسعى باستموالبيانات العلمية ليست يف مأمن من التعرض للهجوم؛ بل إن املنهج ا
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ولذلك، فإن املصادر املوثوقة للبيانات ميكنها توفري أساس ثابت من  .تفسريها نوعية البيانات أو
تعلق يه على قواعد بيانات موثوقة فيما سعى إىل أن يقوم عملي حمتمل أن رباملعلومات، وينبغي ألي من

 ورمبا بالتعاون مع مؤسسات مثل شبكة الفريق املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،
برصد األرض ملراقبة التنوع البيولوجي، واملرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي، والقائمة احلمراء، 

وميكن للتعاون الوثيق بني هيئات التقييم واألعداد املتزايدة من  .واملركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة
ومثة حتد للعديد من التقييمات يتمثل يف  . للطرفنيوالتوليف العلمي أن يكون مفيداًمراكز التجميع 

 .استعمال معلومات نوعية، قد يأيت الكثري منها من غري العلماء، مثل الشعوب احمللية والشعوب األصلية
عرفة اليت بد من إجياد طرق الستخدام امل ألصحاب املصاحل هؤالء أن يشتركوا، فالريد أُومع ذلك، إذا 

ويوضح تقييم النظم  .ستعراض أقران مالئمخضاعها اللديهم، إىل جانب العثور على وسائل إل
 جلنوب األفريقي قيمة هذا النهج؛يف األلفية  لاإليكولوجية

تضمنت قدرة اليت تقييمات هي القليلة : إيصال الرسالة إىل الفئات املستهدفة الرئيسية  )ك(  
 وصول نتائج التقييم إىل املستخدمني الذين تسعى إىل إعالمهم بشأن كافية على التوصيل لكفالة

وجيب أن يكون إيصال هذه الرسالة على أساس مصداقية علمية قوية، كما يتضح من  .قرارام
 الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ نتيجة ملسائل صغرية املشاكل الرئيسية اليت عاىن منها مؤخراً

ني ال ميكن ألي عملية تقييم أن تحافظ على مصداقيتها إذا نظر إليها على أا تدعو إىل يف حو .نسبياً
يتطلب ما  من عناصر أي تقييم، وعادة  هاماًمواقف خاصة، يظل التوصيل الفعال للنتائج العلمية عنصراً

، بشأن ر تواتراًوميكن لإلنتاج املنتظم لتقارير أكث .دعما لعدة سنوات عقب نشر تقرير التقييم الرئيسي
 يف أذهان الرأي العام؛ الرسالة مسائل حمددة، أن يساعد يف احلفاظ على وجود

 إىل أن قوة التقييمات تعتمد على جودة اخلربات املشاركة يف نظراً: بناء القدرات  )ل(  
منح  ما تإعدادها، فإن اجلهود الرامية إىل بناء القدرات من أجل املسامهة يف إعداد التقييمات كثرياً

، ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٣/٢٢٠ وقد أبرزت اجلمعية العامة، بقرارها .أولوية عالية
وسيكون الوضع املثايل أن جيري متكني أي بلد يرغب يف  .أمهية بناء القدرات العلمية يف البلدان النامية

ب األمر بذل جهد كبري لبناء القدرة وقد يتطل .املسامهة، من املشاركة يف التقييمات العاملية واإلقليمية
وعلى الصعيد الوطين، فإن معظم التقييمات يشترك فيها بالفعل خرباء حمليون، ولكن  .على القيام بذلك

   يف بعض احلاالت على األقل؛ ضرورياًيظل بذل املزيد من جهود بناء القدرات أمراً
فعالية هي تلك اليت هلا يبدو أن التقييمات األكثر : اتمؤسسات من أجل التقييم  )م(  

، أو على األقل بشكل شبه دائم، إىل بيت خربة مؤسسي، أما تلك اليت تفتقر دائماً .بيت خربة مؤسسي
ومع ذلك، قد ينظر  .بصورة كبرية يف وضع غري مريح، على األقل فيما يتعلق باملتابعة والترويج فتكون

وإذا أنشئ  .يف األلفية  متابعة لتقييم النظم اإليكولوجية، جمردإىل املنرب احملتمل على أنه، على األقل جزئياً
 مدخالت تتعلق ن تقييم، وبالتايل سيوفر أيضاًع على مؤسسة جديدة ناشئة املنرب، فسيكون مثاالً

 .يف تقييمات أخرى وعمليات متصلة بالسياسات بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 ملصادر ع عمليات التقييم من بني مهامها ستكون أكثر جذباًوعلى أية حال، فاملؤسسات اليت تض

  .التمويل إذا متكنت من معاجلة التحديات احملددة أعاله بنجاح
___________  


