
 

ماعات وأال يطلبوا من باب التوفير يطبع عدد محدود من هذه الوثيقة والمرجو من المندوبين أن يحضروا معهم نسخهم إلى االجت
 .نسخًا إضافية 

 
CBD 

 
 

 
 
 

 
 اإلتفاقية المتعلقة
 بالتنوع البيولوجي

 

 

 
 والتقنية والتكنولوجية
 االجتماع الخامس
 مونتريال، كندا

 2000فبراير / شباط4 –يناير / كانون الثاني31
 ∗ من جدول األعمال المؤقت 2-2-4البند 

 وضع مؤشرات للتنوع البيولوجي

 ين التنفيذيمذكرة من األم

 موجز تنفيذي

 ألdف الصdادر عdن مؤتمdر األطdراف، الذي طلب من األمين التنفيذي      4/1 الصdادرة عdن هفمعdتت، ولdلمقرر      3/5اسdتجابة للتوصdية      
الشdروع فdي وضdع بdرنامج عمdل ذي مسdارين، بشdأن مؤشdرات التdنوع البيولوجي، قام األمين التنفيذي، بمساعدة فريق اتصال من الخبراء في             

ن المؤشdرات، باقdتراح هdذه المذكdرة الdتي تتضdمن مجموعdة مddن المؤشdرات الدالdة عdلى الحالdة الdنوعية والضdغوط الواقعdة عdليها، بقصddد                شdؤو 
 .أو تقوم بتحسين برامجها الوطنية للرصد/مساعدة األطراف وغيرها من الحكومات على أن تضع وتشرع في و

 لdإلدارة السdليمة للتdنوع الdبيولوجي عdلى المسdتويين المحلي والوطني، إللقاء       تركdز هdذه المذكdرة عdلى أن المؤشdرات قdد تكdون أداة                
. نظdرة عامdة إقdليمية وعالميdة عdلى وضع واتجاهات مكونات التنوع البيولوجي، في إطار نهج األنظمة اإليكولوجية، واألهداف الثالثة لالتفاقية       

ودرجة التعقيد . دة توعية الجمهور في سبيل تسهيل تنفيذ برامج الرصد الوطنيةوقdد يكdون لهdا أيضdا دور أوسdع من ذلك فمثًال قد تساهم في زيا            
والdتقدم فdي العناصdر المdتغيرة الداخdلة فdي المؤشdرات والتي ينبغي إدراجها في برنامج الرصد ستكون رهنًا بما يتاح من معلومات في كل بلد،                 

 .وفي كل قطاع محدد يجرى رصده

 توصيات مقترحة

 : في أن توصي مؤتمر األطراف بما يلي قد ترغب هفمعتت 

إن المجموعdة األساسdية مdن المؤشdرات الdنوعية الdواردة فdي المرفق بهذه المذكرة ينبغي أن تعتبرها األطراف إطارا لتحديد مؤشراتها الخاصة           
 عddن هddذه المؤشddرات فddي الddتقارير ببddلدها، بشddأن التddنوع الddبيولوجي، وإلدراجهddا فddي بddرامجها المحddلية والوطddنية للرصddد، وإنddه ينddبغي اإلخطddار 

 .الوطنية الثانية

أو تddنفيذ خطddط لوضddع لتddنمية بddرنامج مؤشddرات المسddار الddثاني الddذي يتضddمن مؤشddرات االسddتجابة واالسddتعمال    /وأن تقddوم األطddراف بوضddع و
 .المستدام

دئ توجيهيddة وكddتب مddرجعية للddتدريب عddلى الهيddئات ذات الصddلة بوضddع مddبا/ وأن يطddلب مddن األميddن التddنفيذي أن يقddوم بالddتعاون مddع المddنظمات 
اسdتعمال المجموعdة األساسdية مdن المؤشdرات لتسdهيل إدراج هdذه المجموعdة فdي بdرامج رصdد األطdراف، وأن يقdدم اقتراحا باستعمال الخبراء                  

 بشddأن مؤشddرات التddنوع الddواردة أسddماءهم فddي جddدول الخddبراء، بموجddب االتفاقيddة، لمسddاعدة البddلدان بddناء عddلى طلddبها، فddي وضddع وتddنفيذ بddرامج  
 .البيولوجي
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 مقدمة

 الصادرة عن هفمعتت، وطلب من 3/5 ألف، في اجتماعه الرابع، ساند التوصية 4/1 من مقرره 3إن مؤتمdر األطdراف، في الفقرة       -1
 . األمين التنفيذي أن يقوم بالعمل المبين في المرفق بتلك التوصية، وفقا لإلرشاد الوارد في التوصية نفسها، كي تنظر فيه هفمعتت

 نظرة عامة إلى وضع المؤشرات -أوال

شddأن القضddايا البيddئة المعقddدة،   أن مؤشddرات التddنوع الddبيولوجي هddي مجموعddة مddن األدوات تddلخص الddبيانات المddتوفرة ب      -2
والمdراد مdنها أن تبين الوضع العام واالتجاهات في مجال التنوع البيولوجي وكذلك أن تكون وسيلة لتقييم األداء الوطني، وأن تشير            

 . إلى القضايا الرئيسية التي ينبغي معالجتها من خالل تدخالت أخرى ومن خالل السياسة العامة

ويقوم راسمو السياسة بوضع األهداف .  المؤشdرات بمdثابة جسdر بيdن مجاالت رسم السياسة العامة وبين العلم    وبهdذه الطdريقة تكdون      -3
والمقاصdد الdتي يمكdن قياسdها، بيdنما يقdوم العdلماء بdتحديد المdتغيرات فdي التdنوع الdبيولوجي، وبرصdد الوضع الحالي وبوضع نماذج إلسقاطات                      

وبعد أن يتم اختيار المؤشرات، تعطي هذه المؤشرات بيانا باالتجاهات التي ينبغي أن .وع البيولوجيالمسdتقبل بشdأن مdا سdيكون عdليه وضdع التن       
وبdناء عdلى ما تقدم فأن اختيار المجموعة األساسية من المؤشرات أمر يطلب تعاونا بين راسمي السياسة وبين   . تسdلكها بdرامج الرصdد والdبحث      

 .العلمـاء

ناجحا ينبغي للمؤشر أن يبين المقدار الذي ينسحب عليه المؤشر وأن يبسط المعلومات بحيث تكون وفdي سdبيل جعل المؤشر فعاال و     -4
وينبغي أن . وينdبغي كذلdك أن يكdون المؤشdر مدفوعًا باحتياجات المنتفعين وموافقا للسياسة العامة المتصلة بالموضوع     . أهميdة المؤشdر واضdحة     

     ddدث فddتي تحddتغييرات الddتجيبة للddرات مسddون المؤشddلك         تكddن تddتهدف مddتمع المسddدى المجddهولة لddة بسddون مفهومddان، وأن تكddزمان أو المكddي ال
وحيث أن طريقة التقديم هي جانب مهم في عملية االتصاالت، . المؤشdرات، على أن يكون المؤشر في الوقت ذاته موثوقًا به من الناحية العلمية        

ت بأرقام داخل نص أحد الجداول، أو خطوط بيانية، أو خرائط، تبعا لنوع ويمكن تقديم المؤشرا  . ينdبغي الحdرص عdلى طdريقة تقديdم المؤشرات          
 .المعلومات التي ينبغي إبالغها

 التطورات في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي  -ألف

نافع الناشئة أن أهdداف االتفاقيdة هdي أن تكفdل حمايdة التdنوع الdبيولوجي واالستعمال المستدام للموارد البيولوجية والتوزيع العادل للم         -5
 وتتdبع مdا يحdرز مdن تقdدم نحdو تحقيdق هdذه األهdداف يدعdو فعdًال إلى وضdع مؤشdرات تسdهم في األهداف الثالثة               .عdن اسdتعمال المdوارد الجيdنية     

  .جميعًا

 : والنموذج التالي هو نموذج يعتقد مؤتمر األطراف أنه أنسب النماذج -6

I)     راتddي المؤشddنظر فddوري يddنفيذ الفddار األول للتddرى    أن المسddذي جddائم والddع القddة بالوضddالخاص
 .اختباره وفي مؤشرات الضغط المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام لعناصر ذلك التنوع

II)         ار الثاني فهو للتنفيذ على األجل األطول، ويجب أن يراعي ليس فقط مؤشرات الوضعdا المسdأم
جابة ووضddع تddلك المؤشddرات واختddبارها لألهddداف الddثالثة    القddائم ومؤشddرات الضddغط، بddل كذلddك تddبين مؤشddرات االسddت    

وينddبغي أن يهddدف كذلddك المسddار الddثاني إلى التحسddين المسddتمر لمؤشddرات الوضddع القddائم ومؤشddرات الضddغط    . لالتفاقيddة
 .بالنسبة للهدفين األولين من أهداف االتفاقية الثالثة

ع القائم ولالتجاهات في مكونات التنوع البيولوجي، وينبغي أن يتضمن وينdبغي لمdثل هdذا الdتدبير أن يdنطوي عdلى تقييdم أمdثل للوض              -7
وأن يتضمن كذلك تبين األسباب الرئيسية لضياع التنوع البيولوجي وكذلك المكونات التي قد     . االتجاهdات السdلبية عdلى الdنطاق الوطني والدولي         

 .يقع عليها تهديد

8-          dتقييم، ووضdي الdاهين فdار ذي اتجdتت بمسdادت هفمعdرات نdات ولعناصر        . ع المؤشdتقييم لقطاعdام بdبغي القيdير، ينdدى القصdلى المdفع
أما البرامج . التdنوع الdبيولوجي، التي كانت معروفة ومفهومة إلى درجة معقولة من قبل، باستعمال المؤشرات المعروف أنها ذات قيمة تشغيلية          

 .ي المجاالت التي تحتاج إلى تقدم في المعرفةعلى المدى األطول، التي تتضمن بحثا وبناء قدرات، فينبغي وضعها ف

 في 1997إن فdريق االتصdال األول المعdني بمؤشdرات التdنوع الdبيولوجي بموجdب اتفاقيdة التنوع البيولوجي، والذي انعقد في يونيه             -9
ق االتصddال أن ضddياع التddنوع  وذكddر فddري. واغينddنغن بهولddندا، نظddر فddي توصddيات واتخddاذ قddرارات إداريddة تتعddلق بddالحفظ واالسddتعمال المسddتدام   

الdبيولوجي يdتميز عdادة بتdناقص فdي عdدد كdثير من األنواع وزيادة أنواع أخرى واألسباب الرئيسية المؤدية إلى ذلك هي ضياع الموئل وتدهور             
ات المناخ ودخول أنواع جdودة الdنظام اإليكولوجdي فdي الموائdل المتdبقية، بسبب التلويث أو بسبب اإلفراط في االستغالل وبسبب التجزئة وتغيير         

 . أجنبية إلى غير ذلك

اقdترح أن تكdون كميdة الdنظام اإليكولوجdي وجودتdه مؤشdرين عdالميين متكامdلين لوصdف وتقييdم الوضdع القdائم والdتغير فdي األنظمة                  -10
 أما جودة .)ة أو المساحة العالمية أو المنطق( أن كميdة الdنظام اإليكولوجdي محdددة باعتdبارها نسdبة مdئوية من مجموع مساحة البلد                .اإليكولوجيdة 

 ويعdبر عdنها بنسdبة مdئوية مdن وضdع قائم عند الخط       .الdنظام اإليكولوجdي فهdي مسdتمدة مdن المdتغيرات الdنوعية الداخdلة فdي الdنظام اإليكولوجdي                  
 يكون قيمة أساسية  وخdط أساسdي موضdوع في اآلونة السابقة للتطور الصناعي، لكي   1993 خdط  . وهdناك خطdان أساسdيان مقdترحان       .األساسdي 

 وكddان هddناك تميddز بيddن  .مشddتركة وعادلddة تعddتمد عddليها جميddع البddلدان بصddرف الddنظر عddن درجddة تطورهddا مddن الddناحية االجddتماعية االقتصddادية    
نddواع ويمكddن تقسddيم الطائفddة األولddي مddن المجddاالت إلى األ. المجddاالت الddتي يddتم فيهddا تجddدد حيddوي تddلقائي وبيddن المجddاالت الddتي يصddنعها اإلنسddان 

وهناك طائفة من . الصحراوي واألراضي المعشبة) نصف(البحري والغابات والمياه العذبة والتوندرا و : الرئيسdية السdتة مdن الموائل الطبيعية     
المdتغيرات الdنوعية قdد وضdعت، ومdن هdذه المdتغيرات مdثال توفdر مجموعdة أساسdية مdن األنdواع، والdثراء في األنواع، ومتغيرات في المستوى                
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 UNEP/CBD/SBSTTA/3/9 andأنظر الوثيقتين (لهيكلي للنظام اإليكولوجي، وكذلك بالنسبة لمؤشرات الضغوط واالستعمال المستدام ا
Inf.13.( 

 الصادر 3/10، وللمقرر 2/1خdالل الدورات الست التي عقدها فريق االتصال، نظر كذلك في القضايا اآلتية وفقا لتوصية هفمعتت    -11
 :اف عن مؤتمر األطر

(I)           لمرفق األولdddنية لddياغة الوطddلى الصddاعدة عddاد للمسdddن اإلرشddزيد مddلمية ومddورة عddر مشddتوفي
 .باالتفاقيـة

(II) استعراض منهجيات تقييم التنوع البيولوجي. 

خيdارات لبdناء القddدرات فdي البdلدان الddنامية فdي تطddبيق المdبادئ الdتوجيهية والمؤشddرات الdتي تطdبق عddند وضdع الddتقارير            )ج (
حقddة، وكذلddك بالنسddبة للddنهج الحاليddة لوضddع المؤشddرات والتوصddيات إليجddاد طائفddة أوليddة أساسddية مddن المؤشddرات الخاصddة بالتddنوع     الوطddنية الال

 .البيولوجي خصوصًا فيما يتعلق بالتهديدات

يطلب من ، الصادرة عن هفمعتت التي كان من ضمن ما جاء فيها أن 3/5إن مؤتمdر األطdراف فdي اجdتماعه الdرابع سdاند التوصية               -12
أمانdة االتفاقيdة ومdن أي فdريق اتصdال وضdع مجموعdة مdن المdبادئ تطdبق عdلى الصdعيد الوطdني لرسdم بdرامج الرصد ووضع المؤشرات التي                      

 :تعالج موضوعات مثل الموضوعات اآلتية

(I) الطريقة التي تمّت بها المؤشرات إلى مسائل اإلدارة. 

(II)  المقدرة على تبيين اتجاهات 

(V)  بين التغيرات الطبيعية والتغيرات الناشئة عن صنع اإلنسانالمقدرة على التمييز. 

(VIII) المقدرة على اإلتيان بنتائج موثوق بها. 

 الدرجة التي تكون بها المؤشرات قابلة للتفسير المباشر الواضح  )ـه (

ون في كثير في ضوء أن تطبيق خط األساس السابق للفترة الصناعية قد يك(مسdألة الخطdوط األساسdية لقيdاس األوضاع        )و (
 ).من األحيان أمرا صعب التنفيذ

 التطورات في ظل االتفاقيات األخرى -باء

مdن المdتوقع أن تسdهم اتفاقيdات أخdرى إسdهامًا كdبيرًا فdي تحقيdق أهdداف اتفاقيdة التنوع البيولوجي وتشمل تلك االتفاقيات                    -13
، اتفاقية األراضي )CITES(  لdلخطر مdن األوابdد الحيوانيdة والنباتية     االتفاقيdة بشdأن االتجdار الدولdي فdي األنdواع المعرضdة        : األخdرى مdا يdلي       

الرطdبة، اتفاقيdة بdون بشdأن األنdواع المهاجdرة، اتفاقيdة األمdم المdتحدة لمكافحdة التصdّحر، االتفاقيdة اإلطاريdة لألمdم المdتحدة بشdأن تغييdر المناخ،                          
جميdع هdذه االتفاقdات لهdا إجdراءات للتبليغ بلغت درجة متقدمة من النمو، ولها قواعد      االتفاقيdة الدوليdة لحمايdة النdبات، اتفاقيdة الdتراث العdالمي، و         

 . بيانات تساندها، ويتوقع أن تسهم إسهاما كبيرا في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي

تجddار فddي األنddواع، والمواقddع أن بعddض الddتقارير الddتي أنتجddتها قواعddد الddبيانات المسddاندة لتddلك االتفاقيddات تشddمل موضddوعات مddثل اال   -14
والعمddل الddذي يddرمي إلى تddبيين المؤشddرات فddي بعddض   . والموائddل الهامddة لألنddواع المهاجddرة والddتقدم المحddرز فddي شddؤون الصddيانة فddي الموضddع   

ر مع المجموعات االتفاقيdات قdد شdرع فيه واستمدت منه مؤشرات أساسية ولها فائدة في تنفيذ االتفاقية، عندما تستعمل تلك المؤشرات في تضاف            
 .التكاملية من المعلومات

 ما يجري من مبادرات أخرى -جيم 

أن وضdع المؤشdرات هdو مرحdلة جديdدة نسdبيًا، وأدت إلى كdثير مdن بdرامج البحث والتشغيل التي تستعمل منهجيات مختلفة، يجرى                  -15
أيضddا تddنوع كddبير فddي األهddداف والddتعقيد وإدمddاج   وهddناك ". المؤشddرات"وضddعها عddلى الصddعيد العddالمي والوطddني ودون الوطddني، تحddت رايddة   

 .المنتجات الصادرة عن المؤشرات في وضع القرارات، من ضمن هذه الطائفة من األنشطة

قد أحرزت بعض التقدم، أال أن تقدمًا أقل بكثير قد أحرز في ) مثل الغابات ( وبيdنما البحث عن مؤشرات بيئية في بعض القطاعات      -16
وهذا النقص في التقدم مرده جزئيا إلى الشكوك العلمية، مثل ضعف تفهم العمليات التي تجرى في األنظمة        . ع البيولوجي وضdع مؤشdرات للتdنو     

 .اإليكولوجية ووظائفها، وتمّت كذلك إلى طائفة واسعة من المسائل المتعلقة بالسياسة العامة تقع تحت عنوان التنوع البيولوجي

 شراتالمبادرات العالمية في مجال المؤ -1

، كانت من أولى المبادرات في هذا المجال، 1998أن مdبادرة المؤشdرات البيdئية التي بدأتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في             -17
والمؤشرات األولى .  مؤشرًا72تتمثل في مجموعة أساسية من ) الطاقة، النقل، الغابات، الزراعة   ( وقdد وضdعت مؤشرات في أربعة قطاعات         

وتقdوم المنظمة بتنفيذ مبادرة كبيرة بشأن المؤشرات في إطار إدارتها  . ضdعتها المdنظمة قdد تضdمنت تدبيdرين يتعdلقان بالتdنوع الdبيولوجي           الdتي و  
 ويجdرى وضdع مؤشdرات للتdنوع البيولوجي الزراعي، بالنسبة لألنواع الحية األبدة التي تعتمد         .الخاصdة باألغذيdة والdزراعة ومصdائد األسdماك         

 أما المقادير الكمية والقيمة . الdزراعي، واألنdواع الحيdة األبdدة الdتي تسdاند إنdتاج األغذية والموارد الجينية للكائنات الحية المستأنسة        عdلى النشdاط   
اتفاقيdة التنوع البيولوجي، فقد  /الdنوعية لألنظمdة اإليكولوجيdة، وهdي القيdم الdتي تسdتمد مdن إطdار المؤشdرات الdذي تdم وضdعه فdي ظdل هفمعdتت                     

 وتdم وضdع دراسdات حdاالت، وكdان مdن ضdمن من قام بتقديم هذه        .(generic)مناقشdتها واقdتراحها باعتdبارها مؤشdرات تتعdلق بdاألنواع        جdرى   
 .الدراسات المكسيك وكندا ونيوزيلندا وهولندا
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مبادئ التوجيهية إلعداد وال. إن دراسdات اليونيdب للتdنوع الdبيولوجي فdي األقطdار المختdلفة هdي مdثال أخر لجهد رائد في هذا المجال             -18
أما النظرة العالمية إلى . دراسdات التdنوع الdبيولوجي القطرية هي محاولة أولية لوضع مؤشرات متعلقة بالتنوع البيولوجي على الصعيد الوطني         

ر برنامج البحار اإلقليمية، وفي إطا. ، وهو برنامج صممه اليونيب إلعداد تقييمات بيئة متكاملة، فهي تمثل نهجًا متقدما لوضع المؤشرات           البيdئة 
 مؤشرًا على التنمية المستدامة لمنطقة البحر األبيض المتوسط تقوم بوضعها 130مdثًال فdي إطdار خطdة العمdل المتوسdطية، هdناك مجموعdة من             

ة البيdئية على أساس الوضع  وفdي الdنظرة العامdة األولى العالميdة إلى البيdئة، تdم وضdع تقييdم لألنظمd             . اللجdنة المتوسdطية بشdأن التdنمية المسdتدامة         
القdائم فعdًال والdتغييرات فdي كميdة األنظمdة اإليكولوجيdة ونوعيتها القائمة على مقدار الضغط، وذلك على غرار اإلطار الذي تجرى مناقشته في                 

 .فريق االتصال

 في الموضع وخارج الموضع،  مؤشdرًا عdلى حفظ التنوع البيولوجي  22أن المعهdد العdالمي لdلموارد قdد أعdد قائمdة موجdزة تتضdمن                 -19
في التنوع ) حاالتها أو وضعها ( ويمكن للمؤشرات، في بعض األحوال، أن تقيس العناصر الطبيعية الموجودة . والتdنوع فdي األنواع المستأنسة     

الحفdظ، مثل استجابة  الdبيولوجي مdثل الوضdع فيمdا يتعdلق بالdثراء فdي األنdواع، ومؤشdرات أخdرى تdبيين االسdتجابات للسياسdة العامdة فdي مجdال                    
ومما دخل في نطاق هذا األمر كذلك التغطية واالكتمال ونوعية البيانات والدليل على الفجوات في البيانات . المdنطقة المdزمع القيdام بdالحفظ فيهdا       

ع عddلى األنظمddة  والمعهddد العddالمي لddلموارد يتddناول كذلddك موضddوع المؤشddرات بالddتركيز عddلى مddا يقdd      . الddتي تؤيddد مؤشddرات التddنوع الddبيولوجي  
والمؤشdرات القائمة على أساس الخرائط، مثل النهج  . ويمكdن تغييdر هdذه العوامdل الضdاغطة بdتغيير السياسdة العامdة           . اإليكولوجيdة مdن تهديdدات     

المسائل المعقدة والخرائط مفيدة أيضا كأدوات إلبالغ . الdذي يdأخذ به المعهد الدولي للموارد، يمكن استعمالها لتحديد األولويات في مجال الحفظ           
 .إلى صانعي القرار وإلى الجمهور

أن لجdنة التddنمية المسddتدامة قddد بddدأت العمdل الوثيddق مddع الحكومddات الوطddنية ومdنظمات األمddم المddتحدة والمddنظمات الحكوميddة الدوليddة      -20
وتسعى . 21 من جدول األعمال 40 والمdنظمات غيdر الحكوميdة، فdي األخdذ بdزمام مdبادرة لوضdع مؤشdرات للتdنمية المسdتدامة اسdتجابة للفصل              

والddنهج المعمddول بddه هddو وضddع مؤشddرات مرشddحة لألخddذ بهddا فddي          . اللجddنة إلى اسddتكمال التبddليغات الوطddنية بشddأن الوضddع القddائم فddي البيddئة        
بالضغوط والوضع ، وإيجاد توافق بين الوكاالت المعنية واستعمال اإلطار المتعلق 21الموضdوعات الdتي يdتم تبيdنها في فصول جدول األعمال            

 بيdد أن هdناك فصdوال أخdرى مثل     .، تdم إدراجهمdا  15 وهdناك مؤشdران بشdأن التdنوع الdبيولوجي، يتdناولهما الفصdل               .القdائم واالسdتجابة للضdغوط     
 .المحيطات والمياه العذبة والزراعة والغابات، تتضمن كذلك مؤشرات تتعلق بالتنوع البيولوجي

جdاالت مdثل التdنمية المستدامة الزراعية والريفية، والجبال، وصيد األسماك       أن الفdاو تعمdل عdلى وضdع مؤشdرات فdي م              -21
  .البحرية واإلدارة المستدامة للغابات ومؤشرات المستوى العالمي الشامل من خالل النظام العالمي للرصد األرضي

("  الدولddي لddلحفظ وهddناك مddنظمات أخddرى تسddتعمل مؤشddرات أو تسddتعمل دليddال يتعddلق بالتddنوع الddبيولوجي مddثل االتحddاد  -22
 والدليل األخير ينطوي على .")دليdل الكائdنات الحيdة فdي الكوكب    (" ، والصdندوق العdالمي للطdبيعة       ")بارومdتر االسdتعمال المسdتدام     

 .وجوه شبه هامة مع اإلطار الكمي والنوعي لألنظمة اإليكولوجية الذي تم وضعه بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي

ي عدة مبادرات تتعلق بالمؤشرات البيئية مثل مؤشرات األداء البيئي، ووضع مؤشرات عالمية،        يشdارك البdنك الدولdي ف       -23
 .وقد تكون بعض هذه المؤشرات قابلة للتطبيق بالنسبة للتنوع البيولوجي". المؤشرات على الويب" و

 للمرفق، إليجاد بيانات ويقdوم المdرفق العdالمي للبيdئة بوضdع مؤشdرات عdلى مستوى البرامج، لبرامج التنوع البيولوجي             -24
عddن وقddع بddرامج التddنوع الddبيولوجي، مطddلوبة ألمانddة المddرفق، ولddلوكاالت المddنفذة ولمجddلس المddرفق ولألطddراف فddي اتفاقيddة التddنوع      

 .البيولوجي، وأمانة االتفاقية وهفمعتت وغيرها من أصحاب المصلحة

النظام العالمي لرصد المحيطات، هي كذلك بصدد أن الdنظام العdالمي لرصdد المdناخ، والنظام العالمي لرصد األرض، و        -25
مdثال ذلdك أنdه فdي إطdار الdنظام العdالمي لرصdد المحيطات،         . فdي دور وضdع بdرامج طويdلة اآلجdل تتعdلق برصdد المؤشdرات البيdئية                 

 .  صحة المحيطاتmoduleيجرى وضع مؤشرات تتعلق بموديل 

 المبادرات الوطنية واإلقليمية الخاصة بوضع المؤشرات -2

أن الdبرنامج الوطdني الكdندي للمؤشرات هو من ضمن العدد المتزايد للبرامج الوطنية الخاصة بالمؤشرات البيئية، التي تمثل أدوات         -26
والهدف من البرنامج الكندي هو وضع مجموعة من المؤشرات التي يوثق بها من الناحية العلمية . ومنdتجات للتأثير في عمليات صنع القرارات     

لفهdم، الdتي تتعdلق بعمdل صdانعي القdرارات وبdالجمهور العdام، وتdبيين االتجاهdات نحو التنمية المستدامة، وهي تمثل وضع البيئة                  وتكdون سdهلة ا    
وهdناك بdرامج أخdرى وطdنية قويdة فdي أسddتراليا       . والdبرنامج مصdمم أيضdا لdتوفير إنdذار مdبكر وللمسddاعدة عdلى تقييdم األداء        . الموجdودة فdي كdندا   
 .ج وهولنداوالدانمارك والنروي

أن اليونيddب والبddنك الدولddي والمركddز الدولddي لddلزراعة المداريddة، الموجddود فddي كولومddبيا، قddد شddرعت فddي بddرنامج طمddوح لوضddع          -27
 منطقة حيوية، والهدف منه هو وضع نهج إقليمي 18ويشdمل هdذا الdبرنامج وضع المؤشرات على الصعيد الوطني، وفي           . المؤشdرات اإلقdليمية   

 .البيئة واالستعمال المستدام، مع ما يصاحب ذلك من قواعد بيانات مساندة للمؤشراتإليجاد مؤشرات 

 المؤشرات القطاعية -3

 وبصddفة عامddة تحddاول تddلك الجهddود أن تضddع  .وجddد أن الغابddات هddي موضddوع لكddثير مddن جهddود وضddع المؤشddرات بمقddاييس مختddلفة   -28
البيولوجي هي جانب هام في معظم هذه المبادرات، مثل المركز الدولي لبحوث  ومؤشرات التنوع .وترصdد تدابيdر لdتحقيق االسdتعمال المسdتدام      

الغابdات، والمdنظمة الدولية لألخشاب المدارية، وعمليات هلسنكي ومونتريال وترابوتو، والمركز العالمي لرصد الحفظ، والمعهد العالمي للبيئة          
وقdد قdامت الفdاو بعدد من    ) forest resource accounting" ( الحdراجية  حسdاب المdوارد  " والتdنمية، الdتي تقdوم جميعdا عdلى مسdاندة مفهdوم        

 ). ومن ضمنها بلدان غابات األراضي الجافة ( الممارسات اإلقليمية ودون اإلقليمية كي تضم إلى هذه العملية البلدان التي لم تشارك فيها بعد 
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، ففي كندا، قام مجلس الوزراء الكنديين لشؤون الغابات بمساندة وهdناك عدة بلدان مزودة بجهود وطنية في مجال مؤشرات الغابات          -29
وفdي نطdاق هdذا الجهdد هdناك تسعة مؤشرات مقترحة تتعلق باألنظمة      . مجموعdة متكامdلة مdن المؤشdرات المتعdلقة باالسdتعمال المسdتدام لdلغابات          

 . ألخرى لالستعمال المستداماإليكولوجية واألنواع والتنوع الجيني، إلى جانب عدة مؤشرات تتعلق بالجوانب ا

ويقdوم المركddز العddالمي لرصdد الحفddظ بddبحث يتعdلق بوضddع مؤشddرات حdول الموائddل والتddنوع الdبيولوجي، خصوصddًا بالنسddبة لبddلدان        -30
حدة إدارة الغابdات المداريdة وهdناك محdاوالت مdبذولة لتصdميم وقياس فعالية المؤشرات بمقاييس مختلفة تتراوح بين المقياس العالمي ومقياس و            

 . الشؤون الغابات

ويسdتعمل االتحdاد الدولdي لdلحفظ نظامdًا موحdدًا لdتقييم مؤشdر احdتمالي هdام للوضdع القdائم فdي األنdواع، وهdو العdدد أو النسبة المئوية                        -31
ن الناحية التصنيفية وفيه وجوه بيdد أن تقييdم مقdدار الdتهديد الواقdع عdلى نوع ما هو تقييم ملتٍو م      . لألنdواع المهdددة فdي مdنطقة معيdنة أو بdلد معيdن          

وبضعة مجموعات أخرى صغيرة من ) أي الثدييات والطيور( نقdص كdثيرة، بحيdث لdم يdتم الdتقييم الكامل إال بالنسبة للفقاريات العالية المستوى            
. موعddات القليddلة فقddط، ممddا أتddاح محاولddة اسddتمداد مؤشddرات لهddذه المج )conifers, cycads, swallowtail butterfliesمddثل ( الكائddنات 

وباإلضdافة إلى ذلdك فdأن هdذا المؤشdر ذو حساسdية كdبيرة لمdا يحdدث مdن تغييdرات مdنهجية، ممdا يجعdل مdن الصعب في الوقت الحاضر تتبع ما                   
 . يحدث من تغييرات على مر الزمن

 اقتراح بشأن وضع مجموعة أساسية من مؤشرات التنوع البيولوجي  -ثانيا

  اإليكولوجية إطار نهج األنظمة -ألف 

 .أن نهج األنظمة اإليكولوجية هو إطـار أولي لتنفيذ االتفاقية، شامال النظر في مؤشرات التنوع البيولوجي -32

ونهdج األنظمdة اإليكولوجيdة يوصdف بأنdه اسdتراتيجية إلدارة المdوارد األرضdية والمائيdة الحية، التي تساعد على الحفظ                  -33
 وهdذا النهج قائم على تطبيق منهجيات  .)UNEP/CBD/SBSTTS/5/11أنظdر الوثيقdة     ( واالسdتعمال المسdتدام بطdريقة منصdفة         

عdلمية، مركdزة عdلى مسdتويات التنظيم البيولوجي التي تشمل العمليات والوظائف والتفاعالت األساسية بين الكائنات الحية وبيئتها،              
 .فتهم، هم مكونة ال تتجزأ من مكونات األنظمة اإليكولوجية ويعترف هذا النهج بأن البشر، مع تنوع ثقا      .وبيdن األنظمdة اإليكولوجيdة     

وتتضddمن بعddض سddماته األخddرى تحقيddق الالمركddزية فddي اإلدارة إلى أدنى مسddتوى مناسddب، وإشddراك جميddع القطاعddات المعddنية مddن  
والزمني الذي تحدده هذه المجdتمع ومdن فdروع العdلم، والحفdاظ عdلى الهيdاكل واألداء لحفظ األنظمة اإليكولوجية، والمقياس المكاني         

المشddكلة، والddنظر فddي جميddع أشddكال الddبيانات ذات الصddلة، بمddا فيهddا المعddرفة العddلمية ومعddرفة المجddتمعات مddن السddكان األصddليين          
 .والمحليين، واالبتكارات والممارسات المختلفة

 ؟لماذا نحتاج إلى مجموعة أساسية من المؤشرات في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي -باء 

إن مؤتمdر األطdراف فdي اجdتماعه الdرابع أكdد من جديد األهمية الحيوية للمؤشرات على جميع مستويات التنوع البيولوجي في تنفيذ              -34
االتفاقيdة وكdأداة إلدارة التdنوع الdبيولوجي على المستوى المحلي والمستوى الوطني، ولكن أيضا باعتبار أن هذه المؤشرات لها دور أوسع لبناء      

( وعdddلى نحdddو مdddا نوقdddش األمdddر بتdddبحر فdddي الوثdddائق اإلعالميdddة الموجdddودة أمdddام هفمعdddتت فdddي اجdddتماعها الdddثالث            .  لdddدى الجمهdddور الوعdddي
UENP/CBD/SBSTTA/Inf.13, Inf.14, Inf.15 (    ة أساسية من المؤشرات التي يمكن تطبيقها على النطاق العالميdاد مجموعdأن إيجdف

 : يساعد األطراف على ما يلي في مجال التنوع البيولوجي قد يكون أمرا

تdبين وتحقيdق االتجاهdات والdتهديدات ومdا يتصdل بذلdك مdن ظواهdر تتعdلق بالتdنوع الdبيولوجي، الdتي لهdا طبيعة وطنية،                      )أ( 
 .وللمساعدة على وضع حلول للمشكالت الوطنية واإلقليمية

المتعلقة باتفاقية التنوع ) العالمية / واإلقليمية   (تسdليط الضdوء عdلى االحdتياجات واالتجاهdات الخاصdة بالموارد الوطنية                )ب( 
 .21البيولوجي وبجدول األعمال 

(V) إدارة الموارد البيولوجية وغيرها من الموارد ذات الصلة، التي تتجاوز الحدود الوطنية. 

(VIII)  إيجاد بعض إمكانيات المقارنة التي تحفز البلدان على تحسين أدائها، في مجاالت مثل ما يلي: 

 .المالية من البلدان المانحة في سبيل التنوع البيولوجيالمساعدة  (1)

 .مساندة نقل التكنولوجيا وتطويرها (2)

 .االلتزامات المالية الوطنية بتنفيذ التزامات االتفاقية في سبيل تخفيض اإلعانات الضارة (3)

 :مساعدة الجهات المانحة في برمجة وتنسيق التمويل الدولي )ـه(

(1)       dاالت ذات األولويdة المجdة التي يتم تبينها على      معالجdبيولوجي ذات األولويdنوع الdر التdة وعناص
 .الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي

 .معالجة التهديدات الجديدة والتهديدان الناشئة، وكذلك التهديدات التي تقتضي اهتماما خاصا (2)

(XXVII)  توفير المعلومات بشأن ما يلي: 

نوع البيولوجي وآثار مختلف أنواع التدابير قيdام هفمعdتت بdتقييمات واسdعة للوضdع القdائم فdي الت             (1)
  ) 2، الفقرة 25المادة ( المتخذة وفقا لألحكام االتفاقية 
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قيdام أمانة االتفاقية بوضع تقارير تشمل نظرة عامة عن التنوع البيولوجي على النطاق العالمي،     (2)
ل الddتقييم العddالمي للتddنوع   وتقddوم بإعطddاء ملخصddات دوريddة لالتجاهddات الرئيسddية الddتي تغطddي موضddوعات معيddنة مddث         

الdبيولوجي لdلغابات، والdتقييم العالمي لفاعلية الممارسات اإلدارية الجديدة في تربية األحياء البحرية، كما يدعو إلى ذلك               
 .تفويض جاكرتا بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي، والنظرة العالمية إلى التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

 .استعمال نهج األنظمة اإليكولوجية في تنفيذ خطط وبرامج التنوع البيولوجيتسهيل  )ز(

 ؟ما هي القيم المقصود قياسها باستعمال المؤشرات -جيم 

قdد يكdون من الخطوات التمهيدية نحو إيجاد مجموعة أساسية من مؤشرات التنوع البيولوجي تبيين المسائل األساسية التي قد تساعد      -35
ففdي المقdام األول ينdبغي أن تكdون المسdائل موجdه توجيهdًا وطdنيًا وتتعdلق بالوضdع القdائم فdي مكونات               .  راسdمي السياسdة العامdة      فيهdا المؤشdرات   

والمسائل ). المسdار األول لdبرنامج المؤشرات في ظل االتفاقية   ( التdنوع الdبيولوجي ومdا يقdع عdليها مdن ضdغوط تdؤدي إلى ضdياع ذلdك التdنوع              
سdتجابة الdتي تdتخذها األطdراف لتصdحيح الوضdع المشdار إليdه، وكذلdك فdي سdبيل االستعمال المستدام، سوف يتم يتناولها في                   المتعdلقة بdتدابير اال    

 ).المسار الثاني لبرنامج المؤشرات في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي ( المستقبل القريب 

(I)  الوضع القائم: 

(1)           dنوع الdائم للتdع القdي الوضdية فdات الرئيسdي االتجاهdا هdواع، األنظمة   ( بيولوجي مdنات، األنdالجي
 .؟ وهل الظروف مستقرة أو أخذه في التحسن أو أخذه في التدهور ؟) اإليكولوجية 

 ما هو الوضع القائم في معرفة التنوع البيولوجي ؟  (2)

(II) الضغوط:  

 ما هي أهم التهديدات المباشرة وغير المباشرة الواقعة على التنوع البيولوجي ؟  (1)

 ات األولوية على التنوع البيولوجي تهديدات مستقرة أو متناقصة أو متفاقمة ؟هل هذه التهديد (2)

مdddا هdddي صdddالت الdddربط بيdddن هdddذه الdddتهديدات األولويdddة والdddتغييرات الdddتي تحdddدث فdddي التdddنــوع    (3)
 البيولوجي ؟

ن المعلومات التي ينبغي إن عdددا مdن األحكdام فdي االتفاقيdة ومdن المقdررات السdابقة لمؤتمdر األطdراف توفdر إرشdادا لألطdراف بشأ                    -36
 من 26و) 1 (8 و 7وبdدال مdن تحdليل أكdثر شdموًال، فdي نقطة البداية، قد يكون من المفيد بصفة خاصة النظر في المواد       . للمؤشdرات أن تقيسdها   

 : الصادر عن مؤتمر األطراف 3/10اتفاقية التنوع البيولوجي، وفي المقرر 

 : تطلب من األطراف ما يلي 7فالمادة  -37

(I) تبين وترصد عناصر التنوع البيولوجي الهامة للصيانة ولالستخدام المستدامأن ت . 

وتحيddل األطddراف إلى المddرفق األول باالتفاقيddة، الddذي يتضddمن قائمddة بالفddئات الddتي تسddاعد عddلى     (1)
 ".هامة " تحديد معني كلمة 

ظم  وتقضdي بdإيالء عdناية خاصdة للعناصdر الdتي تطdلب تدابيdر صيانة عاجلة، وتنطوي على أع          (2)
 .إمكانيات لالستعمال المستدام

 .وأن تتبين العمليات واألنشطة التي لها أو يمكن أن يكون لها وقع مناوئ هام على التنوع البيولوجي، وترصد آثارها )ب(

 هاما على فهdي تطdلب مdن األطdراف تdنظيم أو إدارة العمdليات والفdئات مdن األنشdطة الdتي تبين أن لها وقعًا مناوئاً           ) 1 (8أمdا المdادة      -38
 ). 7التنوع البيولوجي، حسب ما حددت ذلك المادة 

 مdن األطdراف أن تقdوم بdاإلبالغ عdن الdتدابير الdتي تتخذها لتنفيذ أحكام االتفاقية، بما في ذلك فعالية تلك التدابير         26وتقتضdي المdادة      -39
لوطddنية مجموعddات مddن المؤشddرات الخاصddة بالوضddع القddائم      يشddير ذلddك إلى الحاجddة إلى أن تتضddمن الddتقارير ا   (فddي الوفddاء بddأهداف االتفاقيddة   

 ).والضغوط واالستجابات فيما يتعلق باألحكام الرئيسية 

 الصdادر عن مؤتمر األطراف فهو يدعو األطراف إلى تضمن تقاريرها الوطنية مجموعة أساسية من المؤشرات    3/10أمdا المقdرر      -40
ية، المياه الداخلية واألنظمة اإليكولوجية الزراعية ويركز المقرر كذلك على مؤشرات الضغوطالغابات األنظمة البحرية والساحل : الdتي تغطdي     

.  

المعاييdر األساسdية لوضdع مجموعdة أساسdية عالميdة سdهلة التطبيق وذات             -دال 
 فعالية من مؤشرات التنوع البيولوجي 

ي بوصdفها عناصdر لمجموعdة أساسية يقوم جميع أطراف     يdتم تdبين عdدد محdدود مdن مؤشdرات التdنوع الdبيولوج         3/10وفقdا لdلمقر ر     -41
 وكذلك ينبغي، في سبيل االمتثال لذلك المقرر، أن تتضمن مؤشرات المسار .االتفاقيdة بتطdبيقها وبdتقديم تقاريdر حdول هdذا التطdبيق بصفة دورية         

 :األول والمسار الثاني الخصائص التالية 

(I) أن تورد معلومات كمية حتى تكون أهميتها واضحة. 
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(II)   تفعينdddتياجات المنdddة باحdddون مدفوعdddتمع   ( أن تكdddة للمجdddبيانات الهامdddاز الdddلى إيجdddاعدة عdddللمس
 ).المقصود إعالمه

(V) أن تكون موثوقة من الناحية العلمية. 

(VIII) أو الزمان/أن تستجيب للتغييرات في المكان و. 

 .أن تكون بسيطة و سهلة الفهم لدى الجمهور المستهدف )ـه(

(XXVII) لومات يمكن جمعها بقدرات عملية وحدود زمنية معقولةأن تكون قائمة على أساس مع. 

 . يمكن وصلها بالتطورات االجتماعية االقتصادية وبمؤشرات االستعمال المستدام وباالستجابة لتلك المؤشرات )ز(

وبلد، فأن معظم مdن المهdم جdدًا وضdع مجموعة أساسية عالمية من المؤشرات، ولكن نظرًا للتغييرات الواسعة في الظروف بين بلد             -42
وعddلى الddرغم مddن المؤشddرات سddوف تكddون ذات قيمddة عddليا عddند اسddتعمالها      . األهddداف عddلى الصddعيد الوطddني سddتكون أهدافddا خاصddة بكddل بddلد     

كمجموعdة، فdأن قdلة الموارد أو القدرات للحصول على البيانات لجميع المؤشرات ينبغي أال تمنع البلدان من تجميع البيانات الخاصة بمؤشرات               
 . رديةف

 موضوع الخط األساسي  -هاء 

خdالل مناقشdات االجdتماع األول لفdريق االتصdال، واالجdتماع الdثالث لdـ هفمعdتت، جdرت مناقشة عدد من الخيارات فيما يتعلق بخط                -43
الصناعي، الوضع القديم ، عdندما بdدء تdنفيذ االتفاقيdة، سdنة معيdنة أخdرى، الخط األساسي السابق للتطور        1993الوضdع القdائم حاليdًا،       ( األسdاس   

 ).القائم، الوضع قبل حدوث التأثيرات إلى أخره 

 كخdط أساسdي يوفdر عdددا كبيرا من المعلومات غير المتضاربة ومن السهل الوصول إليها، غير أن تفسيرات          1993أن اتخdاذ سdنة       -44
تخاذ خط أساسي سابق للتطورات الصناعية، فهو من  أما ا. سdتكون أمرا صعبًا دون وجود خط أساسي أمثل     1993الdتغييرات الdتي حدثdت مdنذ         

شdأنه أن يعطdي معdلومات هامdة حdول الdتغييرات فdي التdنوع الdبيولوجي الناشdئة عن األنشطة البشرية الرئيسية، ولكن سيكون محدودا من حيث            
عة، لن يكون متاحًا على األرجح أال  والdبيانات الخاصdة بخdط أساسdي سdابق لمdا حdدث مdن تأثيdرات على الطبي          .إمكانيdة الحصdول عdلى الdبيانات       

 .بالنسبة لبضعة مؤشرات، وال تجوز التوصية به

وبيdنما يكdون مdن المdرغوب فيdه األخdذ بخdط أساسdي للوضdع القdائم قdبل الdتطورات الصناعية، لتبين االتجاهات على المدى الطويل                     -45

فبالنسبة للمسار األول، . د يقتضي األخذ بخطوط أساسية أحدث تاريخاوللسdماح بوضdع شروًط عامة عالمية وإقليمية، أال أن نقص المعلومات ق          

فمdن المقترح األخذ بنهج مرن ولكنه شفاق بالنسبة لكل مؤشر يتطلب من األطراف أن تتخذ في تقاريرها الوطنية خطًا أساسيا يكون أقدم تاريخ         

 قيام البلدان بالشروع في برنامجها الوطني الخاص بالمؤشرات، على والdنقص فdي البيانات ال ينبغي أن يحول دون      . تسdمح بdه الdبيانات المdتاحة       

أمdا بالنسdبة للمسdار الdثاني فمdن الموصdي بdه األخdذ بخطdوط أساسdية يجdرى التنسيق بينها، للتمكين من وضع            . أسdاس خdط أساسdي أحdدث عهdداً        

. لdنظر عن مرحلة تطويرها االجتماعي واالقتصادي صdورة عامdة إقdليمية وعالميdة، وإيجdاد قاسdم مشdترك وعdادل بيdن جميdع البdلدان بصdرف ا                 

 . وهذا مشابه للعملية الجارية للتنسيق بين المؤشرات االقتصادية االجتماعية

 اقتراح : مجموعة المؤشرات  -واو

يمكddن فddي سddبيل إرشddاد األطddراف فddي وضddع مجموعddة عالميddة قابddلة للتطddبيق مddن مؤشddرات التddنوع الddبيولوجي يسddتخدمها راسddمو السياسddات و     

وكما سبق أن لوحظ ناقش االجتماع األول تفصيليًا اإلطار العام . رصdدها، عقdد فdريق االتصdال المعdني بمؤشرات التنوع البيولوجي اجتمـاعين         

أما االجتماع الثاني فقد اقترح مجموعة أساسية تمهيدية من ). UNEP/CBD/SBSTTA/3/Inf.9, 13, 14, 15(وتبين المؤشرات الممكنة 

وهdذه مؤشdرات نوعيdة تسdمح بdنهج مرن في اختيار المتغيرات التي ينبغي أن        ). أنظdر المdرفق بهdذه المذكdرة         (  للتdنوع الdبيولوجي،      المؤشdرات 

 .ترصدها البلدان على أساس مقدرتها، وما يتاح لديها من بيانات، مع المراعاة الكاملة للتنوع البيولوجي الخاص بمنطقة البلد الذي يعنيه األمر

 :سبيل الشروع في برنامج المؤشرات أوصي االجتماع كذلك بما يلي وفي  -47

(I)           بغي لألطراف أن تستعمل المجموعة األساسية من المؤشرات النوعية لمزيد من تبين ووضعdين

 .برنامجها الوطني الخاص بالمؤشرات المتعلقة بكل بلد مع المتغيرات المتصلة به
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 لمساعدة األطراف على الشروع في برنامجها الخاص بالمؤشرات وعلى  ينdبغي وضdع مdبادئ توجيهيdة تقdنية ومdنهجية            )ب(

 . التنسيق بين تلك البرامج

بالdتعزيز المؤسسي والتدريب والمساعدة التقنية من خبراء معترف بهم ومبادئ   (ينdبغي تقييdم الحاجdة إلى بdناء القdدرات             )ج( 

 ).توجيهية

 .للمؤشرات كما ينبغي الشروع به على المستوى اإلقليميينبغي المضي في العمل الرامي إلى وضع برنامج  )د(

 .ينبغي إنشاء فريق من الخبراء لمساعدة البلدان )ـه(

 .ال بد من القيام بدراسات رائدة هادفة لمساندة المزيد من تطوير اإلطار المقترح للمؤشرات )و( 

األنظمة اإليكولوجية وبين التنوع البيولوجي والمجموعdة األساسdية مdن المؤشرات المقترحة تستجيب إليجاد توليفة بين              -48

السddاحلي، الميddاه الداخddلية، األراضddي   /الغابddات، التddنوع الddبحري ( لألنddواع فddي المجddاالت الموضddوعية الرئيسddية بموجddب االتفاقيddة    

رحة تبين الوضع ، هناك مؤشرات مقت3/10وفي سبيل الوفاء بما يقتضيه المقرر     ). الجافdة، الجdبال، والتdنوع الdبيولوجي الdزراعي           

. القdائم والضdغوط الواقعdة، مdع تطdبيق المdبدأ الdذي يقتضdي جعdل هdذه المؤشdرات بسdيطة وسهلة الحساب ومفيدة ألغراض االتفاقية                 

ومdن المسdلم بdه أن المؤشdرات الخاصdة بالضdغوط قdد تكdون أسdهل مdن حيdث وضdعها وحسdابها، غير أن صلتها بالتنوع البيولوجي                 

. ات األوضاع القائمة، المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالتنوع البيولوجي فيمكن أن يكون من الصعب إيجادها      أمdا مؤشdر   . أصdعب تفسdيراً   

 .ومن المعترف به كذلك أن عددا من المؤشرات المقترحة يكون قابًال للتطبيق في الموقع ال على نطاق وطني للبلد كله

اق التddنوع الddزراعي، مجddاال لمddزيد مddن الddبحث فddي   مddن الموصddي بddه أن يddتخذ التddنوع عddلى الصddعيد الجيddني خddارج سddي    -49

 .المستقبل في المسار الثاني الذي أوصت به هفمعتت في اجتماعها الثالث

وفddي اخddتيار المddتغيرات المddتالئمة عddلى الصddعيد   . إن مجموعddة المؤشddرات الddنوعية تddأخذ فddي الحسddبان نهddج األنظمddة اإليكولوجيddة     -50

ودرجة . يحdدث مdن تغييdرات فdي وظdائف الdنظام اإليكولوجdي وخدماتdه األساسية لحياة البشر ورفاهم        الوطdني، يمكdن أن تعكdس المؤشdرات مdا       

الddتعقيد فddي المddتغيرات المسddتعملة عddلى الصddعيد الوطddني مddن شddأنها أن تحddدد إشddارة اإلنddذار المddبكر بشddأن الddتغيرات فddي عمddليات األنظمddة                

 .اإليكولوجية

وهناك عدة مجموعات من البيانات الموجودة، يمكن . قصdود مdنها أن تطdبق تطdبيقًا فورياً      إن المجموعdة األساسdية مdن المؤشdرات م          -51

مثًال باستعمالها في دليل رأس ( وعلى الرغم من أن المؤشرات أكثر ما تكون نفعًا عند استعمالها كمجموعة  . اسdتعمالها في عدد من المؤشرات     

أال أن المؤشdرات الفردية سوف تسهم أيضا في تحقيق تفهم  ) UNEP/CBD/SBSTTA/3/9, Inf.13 and Inf. 14المdال الوطdني، أنظdر    

 .أفضل لوضع التنوع البيولوجي واالتجاهات فيه

. إن مجموعdة المؤشdرات األساسdية تعكdس عdدة عمdليات مdن األنظمdة اإليكولوجية استجابة للضغوط البشرية ولألنشطة االقتصادية                -52

 .وجي وبين اآلثار االقتصادية االجتماعية يعتبر مالئمًا كي ينظر فيه راسمو السياسة العامةوهذا الترابط بين ضياع التنوع البيول

بيdنما يوجdد عdدد كdبير مdن الdبيانات الخاصdة بالمؤشdرات، الdتي يمكdن جمعها فورًا من الموارد الموجودة، قد يقتضي األمر التنسيق               -53

 تقdوم أمانdة اتفاقية التنوع البيولوجي في تعاون مع المنظمات ذات الصلة بوضع      ولهdذا الغdرض فمdن الموصdي بdه أن           .بيdن مجموعdات الdبيانات     

 وفdي مرحdلة الحقdة قد يحتاج األمر إلى برامج لكفالة جودة البيانات وإلى      .كdتب دليdل ومdبادئ توجيهيdة وأن تقdوم األطdراف بمشdروعات رائdدة                

 .وتنسيق) calibration( عمليات مراوزة 
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وينبغي القيام بتقييم . ن يحتاج األمر إلى مساعدة تقنية على شكل تعزيز مؤسسي وتدريب ومشورة من الخبراءومdن المdتوقع كذلك أ    -54

 .لالحتياجات في مجال التدريب في كل قطر من األقطار

تقdوم فdي الوقdت الحاضdر عdدة مdنظمات وعdدة بdرامج بوضdع مdبادراتها الخاصdة بالمؤشdرات، وهdناك كdثير مdن المشdروعات التي                           -55

وهdناك حاجة واضحة إلى التنسيق مع تلك المبادرات لتفادي االزدواجية غير    . تغطdي العناصdر والمسdائل المختdلفة المتعdلقة بالتdنوع الdبيولوجي             

.المdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddرغوب فيهdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddا  
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 المجموع اللوبية المقترحة من مؤشرات التنوع البيولوجي  : المرفق
 مجموعات البيانات المناهج  التعليقات ∗المجاالت الموضوعية  

Ag‡  M D† IW M/C F ائمالمؤشر الخاص بالوضع الق 
%مقاسddddddddddddddه باعتddddddddddddddبارها نسddddddddddddddبة  

مدى المنطق. مجموع األرض   /المساحة
والموئdل الdذي تdم اكتسdابه أو ضياعه في

 .اآلونة األخيرة 

خddddddddرائط متراكddddddddبة ، 
GIS    مساحات جوية ، 

، تحقيقddddddddddات عddddddddddلى  
 .األرض 

بيانdات االستشdعار عdن بعdد ، خdرائط النبات ، جرد الغطاء من               
 األراضي الرطبة الغابات الوطنية ، خرائط المناطق الساحلية ،

 والمياه العذبة ، 

 
 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 

 
* 
* 

 الموئل 
  ذو انتعاش ذاتي1-1

  من صنع البشر1-2

النظام اإليكولوجي من 
ث الكم

حي
 

يdبين االتجاهdات فdي اضطرابات الموائل
 .الهامة 

GIS  رائطdddddddddddddddddddddخ ، 
 متراكبة

خطdط استعمال األراضي ، بيانات االستشعار عن بعد ، بيانات         
 . بشأن الدراسات المسحية الفاو

 
 
 
 
* 
* 

 
* 
 
 
* 

 

 
* 
* 
 
* 
* 

 
* 
* 
* 
* 

 
* 
* 
* 
* 

 
* 
* 
 
* 

 تجزئة الموائل وتحولها 
  تجزئة النبات األصلي 2-1
  الصرف والملء في األراضي الرطبة2-2
  تحول المناطق الساحلية2-3
 ) .التآكل( التحات 2-4
  الري2-5

لdddبيانات الخاصdddة بdddثرايجdddرى تجميdddع ا
على مستويات(األنواع على نطاق واسع 

.ولكن غير تصنيفية ) تصنيفية مختلفة 

دراسddات مسddحية ،  . قddاعدة بيانddات التddنوع الddبيولوجي الوطddني    برامج الرصد والبحث 
 دراسات مشتركة بين عدة قطاعات ، عينات من التقارير

* * * * * * 
 

  ثراء األنواع-3

النظام اإليكو
لوجي

 

يمكddن أن توفddر معddلومات عddن الddتغييرات
البيdddئة وتوفdddر إشdddارات لإلنdddذار المdddبكر
بشdddأن عمdddليات األنظمdddة اإليكولوجيdddة
وينddبغي أن تddدرج فddي المجموعddة بيانddات
عdddن الشdddروط الخاصdddة بأخطdddار معيdddن

 حجر أساسنdادرة ، متوطdنة ،     : مdثًال   (
اقتصdddddادي ، مجdddddتاح ، آفdddddات ، بهdddddائ

حيوانddddات راعيddddة ، مصddddالح عddddلمية/
 )وظائف أنظمة إيكولوجية ، 

 رد قوائم ج
دراسdddddddddات مسdddddddddحية  
وبddddرامج رصddddد تddddبعًا   
لألنdddواع الdddتي يتdddناولها 

 .األمر 

مسdاحة واسdعة، أمdور مشdتركة بيdن عdدة قطاعات ، عينات من          
 .النتائج 

أو فddي توزيddع المجموعddة الddلوبية    / الddتغير فddي الوفddرة و  -4 * * * * * *
 .المختارة من األنواع 

dddتاج إلى معظdddتي تحdddواع الdddبين األنdddوت
 التدابير 

 
 
 
 

دراسdddddddddات مسdddddddddحية  
 ورصد 

  مجموعات بيانات خاصة باألنواع المهددة والمعرضة للخطر 
* 
 
* 
* 

 
* 
 
* 
* 

 
* 
 
* 
* 

 
* 
 
* 
* 

 
* 
 
* 
* 

 
* 
 
* 
* 

  األنواع المهددة-5
 .لمجموع األنواع إلى مجموعات تصنيفية محددة  % 5-1
 .لألنواع المتوطنة المهددة  % 5-2
  األنواع المهددة في المناطق المحمية 5-3

األنواع
 

ف 
ث الكي

النظام اإليكولوجي من حي
)

االنوعية
( 

 مجموعات البيانات المناهج التعليقات المجاالت الموضوعية
Ag M D IW M/C F 

 المؤشر الخاص بالوضع القائم 

سdتوفر معdلومات عن انخفاض االستيال
 ونسdddddddddddبinbreedingالداخdddddddddddلي 

االسddتيالء الخddارجي ، ونسddبة االنحddراف
……الجيني ، والدفق الجيني ، الخ 

تحdddddليل مورنولوجddddddي  
وارتdddddداد الخddddddلف إلى  
خصddddddddائص السddddddddلف 

 ، DNAوتسلسdddل الdddـ  
  الكهربائيواالستشراد

electrophoresis,  
وتحdليل خصائص نواة    

 الخلية 
 

 Allelicتنوع جيني ثنائي 
 Karyotypeومتغيرات خصائص نواة الخلية 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

  االستعاضة عن الحاصالت األصلية6-1 * 
 االستعاضddة عddن السddالالت األرضddية ببضddعة سddالالت 6-2

ت مستوردة
الجينا

 

 

الdنمو السdريع يdدل غالdباًً عdلى وقdع ضار
فdddيعdddلى التdddنوع الdddبيولوجي ، والdddزيادة 

المdناطق المحميdة أو مdا يdتاخمها قد تعني
 دخوًال غير مشروع 

مdddا يوجdddد مdddن بيانdddات   
إداريdddddة مdddddترجمة إلى  
مسddddddddddتوى الموائddddddddddل 
ودراسdddddddات مسdddddddحية  
اجdتماعية واقتصادية ،    

 وتعدادات 

  بيانات إحصائية أو دراسات مسحية وطنية أو محلية
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

 كثافة السكان 
 متاخمة للموائل الرئيسية/ في7-1
 للمناطق المحميةمتاخمة / في 7-2

ت 
مؤشرا
ضغوط

ال
 

                                                           
∗  F-  التنوع البيولوجي للغاباتM/C – ، التنوع البيولوجي البحري والساحلي IW – ، التنوع البيولوجي للمياه الداخلية D- التنوع البيولوجي لألراضي الجافة M- ، التنوع البيولوجي للجبال Ag-وجي الزراعي التنوع البيول 
 أمر لم يناقشه فريق االتصال المعني بمؤشرات التنوع البيولوجي   ‡
  .قام أيضا باستعراضها فريق االتصال الخاص باألراضي الجافة  †
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أن االتجاهddddات فddddي المقddddدار المحصddddو
الجه/والdتغييرات فdي المقدار المحصود      

يمكddddن أن تعطddddي إنddddذارًا مddddبكرًا بشddddأن
تكdddون الdddبياناتو. اإلفdddراط فdddي الّحصdddد 

أكdddثر فdddائدًة عdddند المقارنdddة بيdddنها بوحdddد
 .مجموعة من عدة مؤشرات 

 

حفdddظ ورصdddد بيانdddات   
 مختارة

اإلحصdاءات الوطdنية ، محفوظdات اإلنتاج التجاري محفوظات          
 طوائف المجتمع المختلفة

 
* 
* 
* 
* 
* 
 
* 

 
* 
* 
* 
* 
* 
 
* 

 
* 
* 
* 
* 
* 
 
* 

 
* 
 
 
 
 
* 
* 

 
* 
 
 
 
 
* 
* 

 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

 االستدال/الحصاد 
 مجاميع اإلنتاج 
 مجاميع التصدير 
 مجاميع االستيراد 
 قدرة المعالجة المحلية 
 االستهالك الداخلي 
 الجهد/االقتناص 
 التغييرات في نسب األنواع التجارية 

االتجاهddddات المتصddddلة بddddتزايد الضddddغوط
البشddرية واالسddتخراج وتدميddر الموائddل

 .……الخ 

حفظ البيانات خرائط 
ذات خطوط متراكبة 
 تقارير ميدانية

اإلحصاءات الوطنية ، المحفوظات التجارية االستشعار عن 
 تمع المختلفةبعد الدراسات المسحية محفوظات طوائف المج

  
* 
* 
* 

 
* 
* 
* 

 
 
* 

 

  
* 
 
* 

 البنية األساسية 
 شبكة الطرق والنقل  
 السدود 
 نسبة تنمية اإلسكان 

توضddddddع مجموعddddddة المؤشddddddرات تddddddبع
ويمكن أن. لالحتياجات الخاصة لكل بلد     

تكddddون عddddلى أسddddاس الddddبيانات المتعddddلق
باإلنddتاج واالسddتيراد والddبيع واالسddتعمال
واإلنdبعاثات وحمولdة عناصر التلويث أو

ة من ملوحة والغبارمستويات ما في البيئ   
والكيماويات الزراعية والمواد الضارة 

 
 
 

حفdddddddddddddظ الdddddddddddddبيانات  
اإلصdddدارات والرصdddد 

 الميداني

 واإلنdddبعاثات ، بيانdddات  محفوظdddات االسdddتيراد واإلنdddتاج والdddبيع  
 الرصد

 
* 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 
* 

 
 
* 

 
 
* 

 
* 
* 
* 

 التلويث 
 نوعية التربة 
 نوعية الماء  
 نوعية الهواء 

 

 مجموعات البيانات المناهج التعليقات المجاالت الموضوعية
Ag M D IW M/C F 

 المؤشر الخاص بالوضع القائم 

نddتائج الدراسddات المسddحية والمشddتركة بيddن القطاعddات ونddتائج        رصد االتجاهات 
 العينات وتقارير الدوريات أو تقارير من المجتمعات المحلية

 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

 األنواع الغريبة 
الموائddddل الddddتي اسddddتعمرتها األنddddواع    %  
 المجتاحة 
الddddتي اسddddتعمرتها المdddناطق المحميddddة  %  

 األنواع المجتاحة

ينdبغي اخdتيار عدة متغيرات تبعًا للمسائل
الخاصة بكل بلد المطلوب رصدتها وتبع

الجفdddاف، مسdddتوى( لdddتوفير الdddبيانـــــات 
الdddddddبحر ، درجdddddddة الحdddddddرارة، وثيdddddddر

 )العواصف ، الخ 

  تّغيير المناخ-12 * * * * * * اإلحصاءات الوطنية ، المحفوظات جاهاترصد االت

ضغوط
ت ال
مؤشرا

 

تdddبين الdddتغييرات فdddي حالdddة الحفdddظ وفdddي
 .استعمال األراضي 

GIS رائط ذاتdddddخ ، 
 خطوط متراكبة

  إحصاءات وطنية استشعار عن بعد) Spatia(خطط حيزية 
* 
* 
* 

 
* 
* 
* 
* 

 
* 
* 
* 
* 

 
* 
* 
* 

 
* 
* 
* 

 
* 
* 
* 
* 

   إدارة الموائل-13
 )IUCN 1-3(الموائل المحمية  % 13-1
 )IUCN 4-5 (الموائل المحمية % 13-2

 الموائل المدارة لإلنتاج%  
 المساحات المحروقة سنويًا/عدد الحرائق 

تdddبين االتجاهdddات وحالdddة الحفdddظ بالنسdddب
لdddddلموائل الضdddddعيفة والمهdddddددة والdddddثري

مddddثل المddddنغروف( بالتddddنوع الddddبيولوجي 
peat-swamps(لخشddddب وبddddرك ا

 واألجراف المرجانية

GIS رائط ذاتdddddخ ، 
 خطوط متراكبة

، إحصddاءات وطddنية استشddعار عddن  ) Spatia(خطddط حيddزية 
 بعد ، دراسات مسحية

 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

 
* 
* 

 ل خاصموئ 
 المتبقي%  
 المحمي%  

ت االستجابة
مؤشرا

 

 
 

 


