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 احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة لث الثااالجتماع
 حكومي دويل للعلوم نرباملتعددين املخصص مل

خدمات  التنوع البيولوجي ويف جمالوالسياسات 
  النظام اإليكولوجي

 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١-٧  مجهورية كوريا،،بوسان
 *املؤقت من جدول األعمال ٣البند 

النظر يف مسألة إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات 
   وخدمات النظام اإليكولوجيييف جمال التنوع البيولوج

  اإليكولوجي خدمات النظامالوضع احلايل واملستقبلي ملؤشرات التنوع البيولوجي و

 مذكرة من األمانة العامة
  إضافة

  )١(موجز تنفيذي

وهي تقدم أدلة على حجم التغري . تعد املؤشرات أدوات لقياس التقدم احملرز واإلبالغ عنه  - ١
 ما تستخدم احلكومات املؤشرات كمقاييس وكثرياً. وتوزيعه ومعدله واجتاهه يف بارامترات حمددة

لها بصورة متزايدة باالقتران مع أهداف السياسات الكمية، يف جمموعة من النطاقات للتقدم، وتستعم
                                                   

*  UNEP/IPBES/3/1.  
أعد هذه الوثيقة املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة، مع مدخالت   )١(

 ربنات حول العالقة بني امل املناقشوهي تستهدف تيسري. وتعليقات موضوعية من طائفة من أصحاب املصلحة
احلكومي الدويل املقترح للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي والنهج احلالية 
واملخططة لوضع وتنفيذ مؤشرات للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي تدعم العمليات املتعلقة 

يل الثغرات الذي أعد للمشتركني يف االجتماع الثاين بالسياسات وتعتمد الوثيقة على حتل
)UNEP/IPBES/2/INF/1(وتشمل بعض املرفقات نفسها تيسريا للعمل ،.  
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ويف حني يتزايد وضع املؤشرات واستخدامها على مجيع املستويات، . وطائفة من التقييمات املواضيعية
  .من املستوى العاملي إىل اإلقليمي وإىل الوطين، فإن الشواغل تثور عادة حول فعاليتها

د واليات شىت لتحسني التعاون يف استحداث واستخدام املؤشرات املتعلقة بالتنوع وتوج  - ٢
وقد اعتمدت عدة عمليات دولية، منها عمليات جلنة التنمية . البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

 املستدامة، واألهداف اإلمنائية لأللفية واتفاقية التنوع البيولوجي، أطر تضم جمموعات من املؤشرات
ورغم وجود هذه اموعة من الواليات والعمليات اليت تتطلب مؤشرات . احملددة اليت تركز عليها

 يف مضمون املؤشرات بني  كبرياًللتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، فإن هناك تداخالً
يات، ويعكس ذلك أمهية التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي لعدد من العمل. األطر

  .باإلضافة إىل اجلهود الرامية إىل مواءمة املؤشرات والتفاعل بني أصحاب املصلحة
 للتنوع البيولوجي وخدمات النظام على أن من املهم أن جمموعة املؤشرات املستحدثة دولياً  - ٣

 على وتعد مؤشرات التنوع البيولوجي أكثر ما تكون تقدماً. اإليكولوجي تعد حمدودة وغري كاملة
ستوى األجناس، يف حني أن املعلومات املتعلقة بالتغريات الوراثية أو يف النظام اإليكولوجي أكثر م

ومع أن مؤشرات خدمات اإلمداد، حسبما عرفت يف تقييم النظم اإليكولوجية يف .  بكثريتفككاً
 - التقييماأللفية، تعترب متطورة نسبيا، فإن فئات أخرى يف خدمات النظام اإليكولوجي املعرفة يف 

 تتسم بتخلف كبري فيما يتعلق - “الثقافية” و“ التنظيمية”  و“الداعمة” فئات اخلدمات وحتديداً
  .بتطور املؤشرات من حيث املفاهيم واالستناد إىل البيانات على حد سواء

ويكمن جزء من التحدي الذي تواجهه مؤشرات خدمات النظام اإليكولوجي يف كون العلوم   - ٤
 من وباملثل، فعلى الرغم من أن كثرياً. تستند بعد بقوة إىل األدلة  عليها تواصل التطور والاليت تقوم 

املؤشرات االقتصادية والصحية واإلمنائية جيري استخدامها، وخاصة على الصعيد الوطين، فإن قلة منها 
  .فحسب تراعي االعتماد على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية

 على الصعيد الدويل، فمن الضروري  فعاالًان استخدام املؤشرات استخداماًوإذا أريد ضم  - ٥
وتوجد مثة جمموعة من هذه اآلليات، من بينها، . إجياد آليات التنسيق للتوليف بني أصحاب املصلحة

ية على الصعيد الدويل، آليات ملؤشرات يف إطار جلنة التنمية املستدامة واألهداف اإلمنائية لأللفية، واتفاق
ومثة إدراك متزايد على الصعيد الوطين .  عدد من املبادرات اإلقليميةوهناك أيضاً. التنوع البيولوجي

للحاجة إىل مؤشرات ميكن ا تقييم وإدارة التقدم يف حتقيق أهداف التنوع البيولوجي، الوطنية والدولية 
اث املؤشرات واستخدامها  على احلاجة إىل بناء القدرات الستحدويصدق هذا أيضاً. على السواء

  .وجيري وضع مبادرات شىت يف قطاعي التنمية والبيئة معاً. بنجاح
وتشري اخلربة املكتسبة من العمليات املتعددة إىل بلوغ مستويات مل يسبق هلا مثيل من االهتمام   - ٦

 كان بوضع مؤشرات للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، وأن احلافز على ذلك جزئياً
 عن حتديات مشتركة هامة، غري أا تكشف أيضاً. شىت الواليات واالتفاقات وآليات التنسيق القائمة

من بينها ثغرات يف إتاحة البيانات وتغطيتها، وختلف استعراض األقران ومصادقتهم العلمية، وضعف 
والرسائل الرئيسية .  القدراتإبالغ الرسائل اليت تنقلها املؤشرات، واحلاجة إىل زيادة االستثمار يف بناء

  :يلي من هذا االستعراض، اليت قد يود املمثلون أن يأخذوها بعني االعتبار يف مداوالم، هي ما



UNEP/IPBES/3/INF/2/Add.1 

3 

هناك حاجة إىل مؤشرات التنوع البيولوجي وخدمات النظام : احلاجة الثابتة  )أ(  
س التقدم الوطين إىل رصد اإليكولوجي يف شىت املستويات من أجل أوجه االستخدام املختلفة، من قيا

على أن تطورها والقياسات واملقاييس . حتقيق االلتزامات الدولية، ومن أجل طائفة من عمليات التقييم
وتوجد ثغرات يف التغطية املواضيعية واجلغرافية . اليت تستند إليها تعد غري كاملة يف الوقت احلايل

ات خلدمات النظام اإليكولوجي غري مؤشرات سيما يف وضع مؤشر ملؤشرات التنوع البيولوجي، وال
   الروابط مع رفاه البشر يف املؤشرات احلالية؛ومل تتضح بعد أيضاً. خدمات اإلمداد

لقد اكتسب قدر كبري من اخلربة يف وضع واستخدام مؤشرات التنوع : اخلربة احلالية  )ب(  
ومثة . البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي على مجيع املستويات عرب طائفة من العمليات واملبادرات

قدر من التنسيق يوفر عن طريق الشراكات القائمة ألصحاب املصلحة املتعددين، مع إسهام الوكاالت 
وجيري بذل اجلهود من أجل حتقيق املواءمة على كافة . يانات واملؤشرات يف شىت العملياتالرئيسية بالب
 فرصة كبرية لزيادة تكامل اجلهود بني وهناك أيضاً). الوطين من العاملي إىل اإلقليمي إىل(املستويات 

  الدولية؛ الدوائر العلمية والوكاالت
 أن تتبع أفضل املؤشرات العلمية املتوفرة ينبغي لعملية وضع املؤشرات: العلوم اجليدة  )ج(  

 وينبغي ملنهجية وضع كل مؤشر أن توثق توثيقاً. اليت متكن املؤشرات من االتسام بالوضوح واملوثوقية
 إمكانية االطالع على البيانات وينبغي أن تتاح أيضاً. واضحا، وأن تستعرض من األقران، وتنشر

ات، مع إخضاع املؤشرات الختبار أويل واستعراض دوري  عن مراقبة جودة البياناألساسية فضالً
  مستقل للنتائج، دف احلصول على مؤشرات جمدية وسليمة علميا؛

 داخل  ما حتدد املؤشرات وتوضع مجاعياًغالباً: األطر النظرية واملفاهيمية للمؤشرات  )د(  
 تتوافر القدرة على اإلعراب ومن املهم أن. أطر، حبيث يتعلق كل مؤشر مبسألة مميزة داخل صورة أكرب

بوضوح عن كيفية التوفيق بني املؤشرات يف كل إطار، خاصة لدى استخدام املؤشرات لفهم آثار 
 من املؤشرات ومثال ذلك أن إطاراً. عدم حتقيقها السياسات أو حتديد أسباب حتقيق بعض األهداف أو

لتنوع البيولوجي، وخدمات النظام يشمل مقاييس األخطار اليت دد التنوع البيولوجي، وحالة ا
 إىل أقصى حد لصانعي القرار حني اإليكولوجي، ورفاهية البشر، واالستجابة للسياسات، سيكون مفيداً

  جيداًيتسىن فهم أثر التغريات يف فئة واحدة من املؤشرات على التغريات يف الفئات األخرى فهماً
يف   القة بني املؤشرات يف أي إطار على حنو واضح، مباوينبغي تفسري وتوثيق الع. ويتسىن تفسريها بيسر

  ذلك أساسها العلمي وأية افتراضات نظرية؛
يتطلب األمر تطوير القدرات الوطنية لتطبيق األطر، ووضع : بناء القدرات  )ه(  

املؤشرات، وجتميع البيانات وإدارة املعلومات، وتزويدها باملوارد املناسبة لتعزيز قدرة البلدان على 
استحداث املؤشرات ورصدها وإبالغها بصورة قائمة على املشاركة ومستدامة ومتكاملة، وربطها 

ومن شأن إنشاء . بالعمليات األخرى، مثل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، على مجيع األصعدة
ت واستعراضها منافذ مناسبة، مبا يف ذلك اآلليات املتعددة األطراف لتبادل املعلومات، لتقاسم البيانا

 وجيري حالياً. على النحو السليم أن يدعم بشدة حتسني إمكانية احلصول على تلك البيانات وتوافرها
تنفيذ برامج دف إىل زيادة تطوير واستخدام مؤشرات التنوع البيولوجي وخدمات النظام 
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 وميكن مواالة ترشيد .اإليكولوجي على الصعيد الوطين، واإلفادة من اخلربات الوطنيةة والدولية معا
  للبناء؛ هذه الربامج واختاذها ركيزة

ينبغي إدراك أمهية وضع استراتيجيات لالتصاالت خاصة : اإلبالغ عن املؤشرات  )و(  
باملؤشرات، تتعلق بأوجه استخدامها املقصودة، وإعالم املناقشات اليت تدور حول السياسات وضمان 

  ؤشرات يف مجيع القطاعات؛ اإليصال الفعال للرسائل الواردة من امل
سيكون من املفيد كل الفائدة لو أن دوائر البحوث والسياسات : التعاون والتيسري  )ز(  

، مستفيدة من املبادرات واخلربات التعاونية احلالية، وواصلت تصميم  على حنو أكثر تنسيقاًعملت سوياً
فالة توافر البيانات واملؤشرات يف املدى املؤشرات املناسبة، وتنفيذ برامج الرصد املستدام الالزمة لك

الطويل، ووضعت استراتيجيات سلمية لالتصاالت بغية ضمان حسن استخدام املؤشرات، ويسرت 
ومن شأن عملية واضحة ومفتوحة، تتيح جلميع . حتسني استخدام املؤشرات على الصعيد الوطين

  أصحاب املصلحة املشاركة بأية طريقة يودوا، أن تدعم ذلك؛
ينبغي بذل اجلهود للنظر يف إشراك مجيع واضعي ومستعملي : املشاركة العاملية  )ح(  

املؤشرات احملتملني من أجل تشجيع اتباع ج منسق إزاء مواضيع مركبة ودينامية مثل التنوع 
وهناك تركيز متزايد على استخدام املؤشرات لرصد فعالية . البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

 االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وغريها من املبادرات العاملية، األمر الذي تترتب عليه آثار عدد من
 - وسيتعني النظر يف عبء املوارد على مجيع املستويات . فيما يتعلق باستثمار الوقت والتمويل واخلربة

عند تعزيز استخدام  -من نظم التنسيق العاملية إىل االستحداث واالستخدام على الصعيد الوطين 
  .املؤشرات، بغية حتقيق أقصى قدر من النجاح

___________  


