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 5 من 2 صفحة
 

 

  مقدمة .1

 
باستعراض مدى التقدم ) CBD(، سوف يقوم األطراف المشارآون في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 2010في عام  

وتحديد الهدف  2010جديدة لما بعد عام  المحرز نحو تحقيق هدف التنوع البيولوجي العالمي، وآذلك تطوير، خطة إستراتيجية
من خالل استخدام إطار عمل المؤشرات، وسوف  2010يتم متابعة التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام  .المرتبطة بها) األهداف(

خالل تلك  تعتمد قدرة صناع السياسة و المجتمع على تقييم إنجازاتهم، وتحديد االستجابات المالئمة، على المعلومات المتاحة من
 . المؤشرات

 
 )UNEP(وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ) SCBD(، عقد األمين العام لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 2009في يوليو  

World Conservation Monitoring Centre  اجتماعا مشترآا الستعراض استخدام وفعالية مؤشرات التنوع البيولوجي لعام
 UK Departmentوقد استضاف الورشة .2010متضمنات تطوير األهداف والمؤشرات لما بعد عام والنظر في  2010 for 

Environment, Food and Rural Affairs (Defra)  ، دعم مالي إضافي من جانب برنامج األمم المتحدة للبيئة وحصلت على
)UNEP( والمفوضية األوروبية ،)EC (وآذلك منUK Joint Nature Conservation Committee (JNCC) .  ضمت الورشة

مشارآا من الخبراء المعينين من جانب الحكومات وممثلي االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ووآاالت األمم  70ما يزيد عن 
وفيما يلي  .المتحدة، والمؤسسات البحثية واألآاديمية وآذلك المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية األخرى ذات الصلة

 . ملخصا لهذا االجتماع
 
 

  2010الدروس الرئيسية المستفادة من عمليات مؤشرات التنوع البيولوجي لعام  .2
 

وتنقسم تلك  .لدروس الرئيسية المحددة في ورشة العمل إثر مناقشات مجموعة العمل في اليوم األوللفيما يلي تلخيصا  
 . بتوصيل المؤشراتبإطار العمل، ودروس متعلقة بالمؤشرات نفسها، ودروس متعلقة  متعلقةدروس  :الدروس تقريبا إلى ثالثة فئات

 
 إطار العمل ومضمونمنطق  ) أ(

 
تنفيذه على نطاقات متعددة، من اعتماده سياسيا، وهو ما أدى في المقابل،  تتيحسهلت مرونة إطار العمل، والتي   ) أ(

 . ة في إطار العملإلى زيادة الدعم المقدم لتطوير تفاصيل المؤشرات المتضمن
 

مثل منهج التحليل البيئي الدوافع، الضغوط، (، ويمكن االقتفاء به في إطارات عمل أخرى إطار العمل شاماليعتبر  ) ب(
المؤشرات في للوصول إلى تكامل ، إال أن هناك مشكالت تطرأ على توافقهما معا )الحاالت، التأثيرات واالستجابات

 .متناسقوضع 
 

في األساس حول أولويات االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، إال أن صلته بالقطاعات يتمحور إطار العمل  ) ت(
، أقل وضوحا، مما يعرقل من فهمه واستخدامه بما ال يتوافق مع االتفاقية فريق اإلدارة البيئيةعمليات /األخرى

  .المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 

ية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وإلطار عمل المؤشر، إلى حالة من أدى التطوير المتوازن ألهداف وأغراض االتفاق ) ث(
 . التباعد غير المقصودة

 
 . يمثل تعقد التنوع البيولوجي، وآذلك تعقد إطار العمل، مشكلة مستمرة من حيث وصولهما إلى مختلف الوجهات ) ج(

 
الموارد الوراثية البرية، . لمثالمجموعة المؤشرات الحالية غير مكتملة في عدد من المجاالت؛ تشمل على سبيل ا ) ح(

وجودة النظام األيكولوجي، وخدمات النظام األيكولوجي، واالستخدام المستدام، والرفاهية اإلنسانية، الوصول إلى 
 . الموارد وتقاسم المنافع والمعرفة الوطنية المحلية، وآال من التهديدات واالستجابات بشكل أآثر توسعا

 

  المؤشرتطوير  ) ب(
 

  .إال أن آالهما مطلوب .ر بين الدقة العلمية وتوصيل نتائج المؤشرات إلى عدد من الوجهاتثمة توت ) أ(
 

 . تم تطوير بعض المؤشرات بشكل جيد، إال أن البعض اآلخر ال يزال تحت التطوير ) ب(
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يجب توثيق عملية تمثيل ومالئمة البيانات التي تشكل المؤشرات على نحو شفاف، وآذلك يجب تحسين التغطية  ) ت(
  .الزمنية لها/التصنيفية/لجغرافيةا

 
 . يجري في الوقت الحالي تطوير طرق تقييم أهمية التغيير والتقدم نحو تحقيق الهدف ) ث(

 
 . ليست هناك عملية أو معايير واضحة لتقييم الدقة العلمية للمؤشرات ) ج(

 

 التواصل ) ت(
 

اب األهداف الواضحة والوعي المتزايد آان من ثمار الترآيز على النتائج إيجاد عقول مرآزة وهمم عالية، إال أن غي ) أ(
 . االهتمام العام رفعقد مثل حاجزا أمام 

 
موجها لغرض بعينه حيث رآز بشكل أآبر على تقديم التقارير بدال من ترآيز الجهود التواصل غالبا ما آان  ) ب(

 ".يئةاألخبار الس"المنتظمة لنقل الدروس المستفادة من المؤشرات، وثمة تحديا خاصا يتعلق بتوصيل 
 

رسائل المؤشرات الفردية، وآذلك إال أن  –يعني التنوع البيولوجي األشياء المختلفة من القطاعات المختلفة  ) ت(
 . ذلك في الحسبان على نحو آاملال تأخذ المجموعة آكل، 

 
 

  2010النتائج والتوصيات المقدمة لمؤشرات ما بعد عام  .3
 

التي تتبناها االتفاقية المتعلقة بالتنوع ) األهداف(على الهدف  2010 سوف يعتمد اختيار مؤشرات الفترة التي تلي عام 
إال أن تلك األهداف يجب أن تكون قابلة للقياس، وهو ما يعتمد في المقابل على قدرتنا العلمية لتطوير وتقديم المؤشرات  .البيولوجي

  .جنبا إلى جنب من خالل عملية تكرارية لذا، فإن تطوير األهداف والمؤشرات يجب أن يتم .المالئمة لمتابعة التقدم
 
 

 2010التوصيات الرئيسية لمؤشرات ما بعد عام  ) أ(
 

 : حددت ورشة العمل سلسلة من التوصيات آان من أهمهما ما يلي 
 

من المؤشرات الرئيسية الواسعة النطاق، التي ترتبط بوضوح ) 15 -10(تطوير مجموعة صغيرة /يجب الحفاظ على ) أ(
المعايير األآثر تحديدا، بهدف /ألهداف الفرعية ويتم التأآيد عليها آذلك من قبل المؤشرات الفرعيةبالهدف الرئيسي وا

توصيل مجموعة المؤشرات من خالل رسائل رئيسية وواضحة ذات صلة بالسياسة، في حين الحفاظ على إطار عمل 
 . اإلقليمية/مرن يفي باالحتياجات الوطنية

 
التهديدات الموجهة للتنوع  ":مجاالت مرآزية"الحالي للمؤشرات العالمية في أربعة يجب تعديل وتبسيط إطار العمل  ) ب(

يجب إعادة تنظيم المؤشرات  .البيولوجي؛ حالة التنوع البيولوجي؛ خدمات النظام األيكولوجي، و؛ استجابات السياسة
يجب تفسير  .ز استخدامهاالحالية مع إطار العمل الجديد، حسب الحاجة، بهدف الحفاظ على استمراريتها وتعزي

وتوثيق العالقات بين المجاالت المرآزية والمؤشرات واألهداف بشكل واضح، بما في ذلك األساس واالفتراضات 
 . العلمية الخاصة بكل منها

 
التهديدات التي تستهدف التنوع البيولوجي، وحالة التنوع، ومدى وحالة يجب تطوير بعض المعايير اإلضافية حول  ) ت(

النظام األيكولوجي، وخدمات النظام األيكولوجي واستجابات السياسة بهدف تقديم مجموعة أآثر تكامال ومرونة من 
ونتائج التنوع والتي تربط إجراءات  2010المؤشرات التي تسهل مراقبة التقدم المحرز نحو تحقيق هدف ما بعد عام 

  .البيولوجي بالمنافع العائدة على الشعوب
 

للقدرة الوطنية لتطبيق إطار العمل، وتطوير المؤشر، وتجميع البيانات وإدارة  يجب القيام بمزيد من التطوير ) ث(
ة، المعلومات وإتاحتها بالشكل المالئم لتعزيز آفاءة الدول على تطوير، ومراقبة وتوصيل المؤشرات بطريقة تشارآي

 . ومستدامة ومتكاملة؛ وربطها بالعمليات األخرى مثل، فرق اإلدارة البيئية على آافة المستويات
 

بهدف توصيل مناقشات  2010يجب إعطاء األولوية لتطوير إستراتيجية توصيل أهداف ومؤشرات ما بعد عام  ) ج(
، بين أشياء أخرىبما في ذلك، (ت السياسة وضمان التوصيل الفعال للرسائل المنبثقة من المؤشرات لكافة القطاعا

 ). تقديم الحاالت ذات الصلة بالرفاهية اإلنسانية، وتحديد المدعمين، وتعزيز عملية إبالغ منتظمة، الخ
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وإتاحتها آما ينبغي بهدف زيادة  2010شراآة مرنة وشاملة لتطوير مؤشر ما بعد عام /يجب الحفاظ على عملية ) ح(

ودة، وتنفيذ وتوصيل المؤشرات لكافة المستويات، بما في ذلك تبادل الخبرة وبناء التعاون في التطوير، ومراقبة الج
 . القدرة

 
 

 توصيات إضافية ونقاط عمل ) ب(
 

 :تم تقديم التوصيات اإلضافية التالية والتي تتعلق بالهدف، وإطار العمل، والمؤشرات والعملية 
 

ات النظام األيكولوجي والرفاهية البشرية، وتقدير التنوع البيولوجي، وخدم 2010يجب أن يراعي هدف ما بعد عام  ) أ(
  .الروابط بينها، حتى يتم توصيلها على نحو فعال وآذلك تحسين تفهم العالقة الوثيقة بينها

 
يجب أن يتضمن اإلطار الزمني للهدف الفترة الزمنية الكافية لتحسين حالة التنوع البيولوجي وآذلك المعايير المؤقتة  ) ب(

 . التقديم السريع للتقارير الالزمة لمالئمة السياسة التي تلبي عملية
 

على سبيل المثال، الحفاظ على (يجب صياغة الهدف من حيث المستوى أو التغيير وليس من حيث معدل التغيير  ) ت(
 . ، بهدف تسهيل رفع التقارير وتوصيل آافة المؤشرات)واستعادة المستويات بدال من تقليل معدل الخسارة

 
ة تحديد الهدف في الحسبان، على أال تتقيد بمدى توافر البيانات، والخطوط الرئيسية والنطاقات، يجب وضع عملي ) ث(

 . إلتاحة تطوير المؤشرات الجادة
 

يجب أن تتبع عملية تطوير المؤشرات أفضل الممارسات العلمية المتاحة التي تسمح بتطوير مجموعة واضحة  ) ج(
أآد من أن آل مؤشر له وثائق واضحة، واستعراض نظراء، وموثوقة من المؤشرات، والتي تسمح آذلك بالت

ومنهجية معروفة؛ مع الوصول إلى البيانات األساسية؛ ومراقبة جودة البيانات؛ والخضوع لالختبار المبدئي 
 . والمراجعة الدورية المستقلة للنتائج، للحصول على نتائج مؤشرات مفهومة، ومناسبة من الناحية العلمية

 
مؤشرات الحالية، يجب إسقاط المؤشرات التي تكون احتمالية تجميع البيانات بها ضئيلة والتي تكون فيما بين ال ) ح(

 . مالئمتها المستمرة منخفضة، حتى يتم استخدام موارد مالية وبشرية محدودة/أهميتها
 

طرق  يجب البحث عن التضافرات في استخدام المؤشر عبر فريق اإلدارة البيئية، من خالل استخدام أفضل ) خ(
المعلومات المتاحة، والشبكات ومجموعات البيانات، بهدف توجيه عمليات رفع التقارير وبالتالي زيادة الكفاءة 

 . والتكلفة الفعالة
 

خاصة مؤشرات حالة (يجب إعطاء أولوية آبيرة لتوسيع التغطية التصنيفية، والبيومية والجغرافية للمؤشرات الحالية  ) د(
خاصة في ) وبناء القدرات(يل المثال من خالل التمويل المتزايد لتجميع البيانات الواقعية ، على سب)التنوع البيولوجي

المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي، من خالل إستراتيجية منسقة وعالمية لرصد التنوع البيولوجي، بهدف تقديم تقييم 
 . واإلجراءات الواجب اتخاذها قوي، وموثوق وممثل لحالة التنوع البيولوجي والتهديدات الموجهة إليه،

 
بحيث تشمل المحفزات " لتهديدات التنوع البيولوجي"يجب توسيع المؤشرات التي تدخل في إطار المجال المرآزي  ) ذ(

طبعا النطباقها أو عالقتها بالتنوع البيولوجي، وخدمات النظام ) أو التهديدات(اإلضافية المباشرة وغير المباشرة 
على سبيل المثال، البنك (نسان، واالستفادة على قدر اإلمكان من البيانات المجمعة فعليا األيكولوجي ورفاهية اإل

ويجب ربط مؤشرات التهديد هذه بدقة مع معايير التنوع البيولوجي المناسبة حتى  ).الدولي، التغير المناخي الخ
 . تؤثر على تغير التنوع البيولوجييتضح لصانعي السياسة اإلجراءات التي يجب اتخاذها للحد من التهديدات التي 

 
يجب أن تكون المؤشرات الفردية قابلة للتصنيف، على سبيل المثال في المجموعات الوظيفية، المجموعات  ) ر(

 . التصنيفية، والمناطق اإلحيائية الجغرافية، حتى تسمح بتحديد توجهات وأولويات العمل على نطاقات ذات مغزى
 

والتي تشمل المدخالت (في بداية األمر، إال أنها عملية ذات تكلفة فعالة للمراجعة،  يجب تبني عملية واسعة النطاق ) ز(
، )مع األخذ في الحسبان الحاجة إلى االستقرار على قدر اإلمكان(لمجموعة المؤشر، في الفترات المناسبة ) المستقلة

لحفاظ على مالئمة المؤشرات لهذا إلتاحة التكيف مع االحتياجات والدروس المستفادة الجديدة من الخبرة، بهدف ا
 . الغرض
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 الخطوات القادمة  .4

انظر (سوف يتم إتاحة التقرير الكامل الهتمامات ونتائج ورشة العمل في بداية سبتمبر 
www.cbd.int/doc/?meeting=EMIND‐02(م لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلدراجها آوثيقة ، وسيتم تقديمه لألمين العا

التفاقية التنوع البيولوجي لما بعد  اإلستراتيجية، وآمساهمة لألحداث األخرى في عملية تطوير الخطة  ,SBSTTA 14معلوماتية في 
ة األخرى، وعن طريق المبادرات آما سيتم توزيع نتائجه على نطاق واسع الستخدامها من جانب فرق اإلدارة البيئي .2010عام 

 . المتعلقة وآذلك عن طريق عمليات المؤشر اإلقليمية والوطنية
 

 .ويتوقع أن تثير ورشة العمل أنشطة متابعة إضافية، تشمل المزيد من التطوير والتعاون ألطر عمل المؤشرات المقترحة 
 WCMC -في برنامج األمم المتحدة للبيئة  BIP 2010م لبرنامج وسيتم متابعة تلك األنشطة على قدر اإلمكان من جانب األمين العا

 ). BIP )www.twentyten.net 2010ونشرها من خالل الموقع اإللكتروني لبرنامج 
 
 

 : للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ
 
 مات والبول . د
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