
بو  دودد مدودود ط  األموم المتدودة مدايودة منا،يوا   لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكوون منمموة 
 .االجتمادات وددم طلب نسخ إضافية نس،هم إلى إدضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .من هذه الوثيقة

 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 عشر لسابعاالجتماع ا

 1043 أكتوبر/تشرين األول 41-41، مونتلاير

*تقمن جدول األعمال المؤ 1البند 
 

 

 ع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقيةأنوا تأثيراتتقييم 

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة  -أوال
إدداد معلومات من بينها أمور جملة إلى األمين التنفيذي باء   44/43 من المقرر 4في الفقرة طلب مؤتمر األطراف   -4

أدد هذه المسائل إلى  بشأنتقرير دن التقدم تقديم و   أنواع التدابير المت،ذة وفقا ألدكام االتفاقية تأثيرات،يارات لتقييم  دن
 لمؤتمر األطراف.الثاني دشر قبل االجتماع يعقد لهيئة الفردية اجتمادات ا

 أنواع التدابير المت،ذة وفقا ألدكام االتفاقية. تأثيراتتقييم المتعلقة بوتتضمن هذه الوثيقة المالدمات واالدتبارات   -1
وردت تعليقات من و . 1043/تموز هيولي 11إلى  44من  النمراءهذه المذكرة الستعراض سابق من  مشروع و،ض  -3

 في هذه المذكرة. وتنعكسالمكسيك( و  )كندا طرفين

 أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية تأثيراتتقييم   -ثانيا
 معلومات أساسية -ألف

لالجتماع األول  تدضيراقية  بما في ذلك فعالية الهيئة الفردية  جري استعراض لفعالية العمليات في إطار االتفاأ   -1
 تهاواليبفي تو،لص االستعراض إلى أن الهيئة الفردية  1للفريق العامل المفتوح العضوية الم،صص الستعراض تنفيذ االتفاقية.

أشار أيضا إلى أن االستعراض  ير أنغالمشورة في الوقت المناسب فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية.  إسداءالمتمثلة في  الشاملة
 .متباينةمن االتفاقية  12المدددة الواردة في المادة ومائفها  التجربة من

السبل والوسائل "جدول األدمال وتناول االجتماع السادس دشر للهيئة الفردية كذلك نتائج االستعراض في إطار بند   -2
-1044في ضوء ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  والتقنية والتكنولوجيةلية الهيئة الفردية للمشورة العلمية التدسين فع

والطرائق وال،يارات للتعاون م  المنبر الدكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي و،دمات القضايا   و 1010
للفريق العامل المفتوح العضوية الم،صص لالجتماع األول  أدد يذالتقييم الوجرى تدديث  "(.IPBES)النمم اإليكولوجية 

 الوثيقة من المرفق الثاني) 1002منذ دام التي ددثت التطورات ليشمل ذا االجتماع لهالستعراض تنفيذ االتفاقية 
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UNEP/CBD/SBSTTA/16/2.)2  ال يزال يتعين دليها أن الهيئة الفردية ها من بينإلى جملة نتائج  مددثالتقييم الوأشار
 بداجةأن الهيئة الفردية  و، لص إلى(. 12المادة  من )ب(1ت،ذة لتنفيذ االتفاقية )الفقرة أنواع التدابير الم لتأثيراتييمات توفير تق

. وأشير أيضا إلى أن الهيئة القائمةالمشورة بشأن فعالية األدوات والتدابير والسياسات  إلسداء أكثر بكثيرجهد و إلى تكريس وقت 
من أجل تنفيذ ال،طة  االضطالع بهافي تدديد البدوث الرئيسية التي يتعين  نشطابعض االستثناءات  دورا   م  لم تؤدالفردية 

أنواع معينة من التدابير  إلى أنه من الصعب تدديد تأثيرات ،لص االستعراض المددثاالستراتيجية. وباإلضافة إلى ذلك  
العوامل لتدابير و لالشاملة  سيجري تقييم التأثيراتلى أنه إ كما ،لصت،فف من ددتها. ها أو بمعزل دن دوامل أ،رى تعزز 

 من ،الل االتجاهات في تدقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. األ،رى
فعالية دمليات االستجابة لفقدان التنوع البيولوجي في سياق طلب مؤتمر األطراف إلى األمين  معالجةويمكن أيضا   -6

استكشاف  م  أمانة المنبر الدكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع المتمثل في   44/3التنفيذي  الوارد في المقرر 
  وتقديم ةالبيولوجي و،دمات النمام اإليكولوجي  ،يارات إلدداد تقييم دالمي بشأن التنوع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجي

هذا الجانب من طلب مؤتمر األطراف  في تناولقد ترغب الهيئة الفردية و . لهيئة الفرديةات ااجتمادأدد إلى تقرير دن التقدم 
المنبر الدكومي الدولي للعلوم  فيما بين دوراتة الجارية في العملياالتفاقية  بمساهمةفي إطار بند جدول األدمال المتعلق 

 (.2)البند م اإليكولوجي ولوجي و،دمات النماوالسياسات في مجال التنوع البي
 مندموما دسبما ت فهم التدابير المت،ذة وفقا ألدكام االتفاقية  تأثيرات أنواعباء من هذه الوثيقة تقييم  القسم وسيناقش  -7

التدابير.  تأثيرات أنواعدلى ادتبارات أوس  فيما يتعلق بتقييم  جيمالقسم يدتوي و ديث التقدم ندو تدقيق أهداف االتفاقية. 
 مزيد من ال،طوات من جانب الهيئة الفردية.الت،اذ االمتعلقة بدتبارات القسم دال االفي عرض تو 

 في تحقيق أهداف االتفاقية وتأثيراتهاالتدابير  -باء
من أجل تدقيق أهداف االتفاقية دلى  هاادتماد ماطرف وتعتمد التدابير التي ي،تار "أنواع التدابير". تددد االتفاقية  ال -1

واسعة إلى اإلطار المؤسسي والقدرات المالية والمروف اتية بارات سياسمن ادت تتراوحالتي الم،تلفة   المسائلمن  كبيرددد 
وفقا لالتفاقية  مثل استراتيجيات أو ،طط أو  يت،ذأي إجراء رسمي التدبير دلى . ويمكن أن يشتمل للطرفالوطنية األ،رى 

(  الوطنية للتنوع البيولوجي طط العمل)بما في ذلك االستراتيجيات و،المستدام  واست،دامهلتنوع البيولوجي ابرامج وطنية لدفم 
  دلى الندو المبين المستدام است،دامهو  لتنوع البيولوجيابرامج وسياسات تتضمن دفم  وأ أو متعددة القطادات،طط قطادية و 

طط أو ، وأ)أ( من االتفاقية(  1من المناطق المدمية )المادة من االتفاقية  أو تدابير أكثر تدديدا مثل نمام  6في المادة 
دموما  يمكن أن و  3إدارة الموارد الطبيعية.دلى  المركزيإلضفاء الطاب  ال،دمات النمام اإليكولوجي لمدفودات سياسات 

واردة في مقررات مؤتمر األطراف. أ،رى وبرامج دمل وأدوات  دلى إرشاداتمل التدابير المت،ذة وفقا ألدكام االتفاقية أيضا تتش
لهيئة الفردية تستطي  ادصى من التدابير الم،تلفة لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي  وبالتالي لن ال ي اوادتمدت األطراف ددد

 دسبالتدابير  تأثيراتالهيئة الفردية معالجة  إلىمؤتمر األطراف بدال من ذلك  يطلب و هذه التدابير المدددة.  تأثيراتمناقشة 
 نواع".األ"
أن تقدم تقريرا دن التدابير المت،ذة لتنفيذ االتفاقية ومدى فعاليتها في إلى راف من االتفاقية األط 16المادة تددو و  -9

فعالية  دنمعلومات  إلى تقديملتقرير الوطني الراب  المتعلقة باالمبادئ التوجيهية  ددتوفقا لذلك  و تدقيق أهداف االتفاقية. 
 دديد:األسئلة التالية بالتذها دن طريق طرح وفعالية تنفيالوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجيات و،طط العمل 

                                                           
 .en.pdf-02-16-16/official/sbstta-www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta فيمتادة  2
هي  م  ذلك  و قتصادية"  اال التدابير"و القانونية"التدابير التدابير مثل " فئاتبين م،تلف األلفية في لنمم اإليكولوجية امن تقييم  3يميز الفصل  3

 غير مدددة لألغراض الدالية.
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لتنفيذ  ات،ذتواتجاهات التنوع البيولوجي هي نتيجة لتدابير  دالةما إذا كانت التغيرات الملدومة في  )أ(
 واالتفاقية؛الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجيات و،طط العمل 

لمواجهة التهديدات  مناسبةالدالية ع البيولوجي الوطنية للتنو العمل ،طط االستراتيجيات و ت ما إذا كان )ب(
  ؛لتنوع البيولوجيالتي يتعرض لها االمدددة 

  دند االقتضاء  بما في ذلك االستراتيجيات و،طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيكيف يمكن تدسين تنفيذ  )ج(
 ديدها.للتغلب دلى العقبات التي تم تدالمدتملة والوسائل  بشأن السبلاقترادات 

فلم يشتمل إال قدمت األطراف معلومات شاملة دن اإلجراءات التي تت،ذها من ،الل تقاريرها الوطنية   وفي دين -40
في التقارير الوارد في معمم الداالت  ركز التدليل و تدليل لفعالية اإلجراءات. دلى من التقارير في المائة فقط  10 ندو

تعميم وتنفيذ قليلة دن . وقدمت معلومات يجيات و،طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجياالستراتتنفيذ  دلىالوطنية الرابعة 
الناجمة دن  اآلثار لتنفيذ وال سيمالمنتمم رصد جهود التدليل مددودة بسبب دوامل مثل ددم وجود كانت . و 1040أهداف دام 

لتدابير الذي يمكن فيه أن تصبح نتائج امودد للتأ،ر الاإلجراءات  وددم وجود أدلة دلى أرض الواق  أو داالت ودامل 
تهدف إلى التي مدددة التدابير التعميم و التدليل فعالية يتعلق باألمر كان واضدة. وكانت هذه القيود بارزة بشكل ،اص دندما 

 .1040تدقيق أهداف دام 
دمليات أصداب المصلدة إلى عة في تقاريرها الوطنية الراب قد أشارتودالوة دلى ذلك  دتى إذا كانت األطراف  -44

  من األصل قليل  إن وجد   فال يوجد إال توثيقتدابيرالوتنفذ وت،تار من ،اللها األولويات تددد والترتيبات المؤسسية التي 
الترتيبات و دمليات أصداب المصلدة غير أنه من المرجح أن تؤثر هذه العمليات والترتيبات. وتدديد كيفية إجراء  بشأن

 التدابير. تأثيراتدلى  المشار إليها يةالمؤسس
دملية تنفيذ التدابير والعوامل والسياق التي تددد فإن لتدابير  ة لالنهائي التأثيرات دنمؤشرات رؤى التقدم  وفي دين -41

من دلى جملة أشياء "الصندوق االسود" ويدتوي الكثير.  ال يعرف دنهسود" أدا،ل "صندوق تجري معممها نجاح التدابير  
األطراف التدابير  والترتيبات المؤسسية التي توفر السياق لتنفيذها  واآلثار المترتبة دلى  ت،تار بموجبهاالعمليات التي بينها 

 تكون فعالة.لكي  دابير  أو تسلسل التدابير الالزمالت تأثيراتطرف دلى لدى الالمروف الفيزيائية الديوية المدددة 
 الواردة فيهاوأهداف أيشي  1010-1044ة للتنوع البيولوجي دور الخطة االستراتيجي  -4

  ةالقانوني وتشير المؤلفات. فقط األكاديمية من ديث تدقيق أهداف بيئية معينة المؤلفاتفي التدابير  تأثيراتتناقش ال  -43
تركز دلى يمكن أن فوم البيئية العل مؤلفات اأمواالمتثال له.  إنفاذ تدبير ما بنجاحدلى سبيل المثال إلى تقييم ما إذا كان يتم 

وتدقيق األهداف المجتمعية المشكلة التي تسببها أو المساهمة بشكل كبير في دلها  دل تدبير ما دلىقدرة  بشأن التأثيراتتقييم 
 التي لمشكلةافهم زيادة تدابير تؤدي إلى التقييم ما إذا كانت ويشير األكاديميون في مجال العلوم السياسية إلى األوس  نطاقا. 
 تغيير السلوك والتعاون.و   تسبب التأثيرات

 اإطار مرنالواردة فيها وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  1010-1044ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  وتشكل -41
 يمكن تقييم تأثيراتملموسة دالمية  لتدقيق أهداف االتفاقية. ولذلك  وغايات يهدف إلى ددم األطراف  من ،الل أهداف 

 .التدابير المت،ذة لتدقيق أهداف االتفاقية من ديث التقدم ندو تدقيق ال،طة االستراتيجية وأهداف أيشي
الضغوط  1010-1044األهداف االستراتيجية لل،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تتناول ودالوة دلى ذلك   -42

 ها تتناول  ولكنمباشربشكل  إلى دماية النمم اإليكولوجية واألنواع والتنوع الجيني المباشرة دلى فقدان التنوع البيولوجي وتهدف
تعزيز المناف  للجمي  من التنوع البيولوجي و،دمات النمام إلى  تهدفأيضا األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي  و 

دارة  تهدف إلى تعزيز التنفيذ من ،الل الت،طيط التشاركيكما اإليكولوجي  تأثيرات مناقشة  فإنوبناء القدرات. ولذلك  المعارفوا 
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االدتبار جمي  تأ،ذ بعين  1010-1044التدابير من ديث مساهمتها في تدقيق ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  أنواع
 وصفها في المؤلفات األكاديمية. الواردالمفاهيم الرئيسية 

المساهمة في  التفاقية بشكل غير مباشر دندلالتدابير المت،ذة وفقا ألدكام  أنواع تأثيراتستنمر الهيئة الفردية في و  -46
من ،الل إدداد الطبعة الرابعة  ،اصة  و 40/1استعراض التقدم المدرز ندو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وفقا للمقرر 

تطوير مجمودة مشتركة من مقاييس دلى ري الجا هامن ،الل دمل أيضالتنوع البيولوجي  و بشأن اشرة التوقعات العالمية نمن 
 بداية قائمة إرشادية من المؤشرات كنقطةداليا  وت ست،دمالتنوع البيولوجي الست،دامها في تقييم دالة التنوع البيولوجي وقيمه. 

  4.التقدم قديرلت

 ناجحة أنواع تدابيرعلى أمثلة   -1

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بعض األمثلة فيما يتعلق  تدقيقالتقدم ندو  كشف العمل المضطل  به دتى اآلن لتقييم -71
 معينة من التدابير: تأثيرات أنواعب

أيشي  من أهداف 2و 3الهدفين تدقيق في مثال دالة من الهند يبين كيف تسهم التدابير الدافزة االقتصادية وثمة  -41
هو و   وادد لسمادمن األراضي الزرادية قادلة بسبب االست،دام المفرط في الهند  أصبدت مناطق واسعة و لتنوع البيولوجي. ل

المغذيات دلى دساب ليوريا لالمزاردين  است،دامفي اليوريا وأدى بالتالي إلى إفراط  است،دامنمام الددم القائم ويفضل اليوريا. 
دلى أسعار األسمدة  المفروضة ابط الضو  ت،فيف  قرر مجلس الوزراء الهندي 1009 /شباطفي فبرايرو األ،رى.  األساسية

القائمة دلى البوتاسيوم سمدة األمن ،الل تدرير جزئي ألسعار و في المائة.  40بنسبة  زاد سعرهاي تاستثناء اليوريا  الب
 المغذياتدلى األسعار النسبية لهذه  المدافمةالسيطرة من ،الل نمام ددم أكثر مرونة  تعتزم الدكومة  واستمراروالفوسفات  
اليوريا  ووض  دوافز للمزاردين الست،دام كمية أكثر مالءمة وأنواع متوازنة من األسمدة. وبالتالي  تسهم هذه بمقارنة من،فضة 
ودماية التنوع البيولوجي  (الصغيرة جدا المفصلياتو ودودة األرض  الدفام دلى التنوع البيولوجي للتربة )البكتيريا فيالسياسة 

 5 الزرادي في نهاية المطاف.
إلى أن فعالية إجراءات الدفم  األدلة  تشير أيشيمن أهداف  41في إطار الهدف  المعتمدةوفيما يتعلق بالتدابير  -49

ألنواع نوع من ا 12 000أكثر من دن بيانات  است،دمتجهود تعميم. و،لصت دراسة ب إن لم تكن مصدوبةستكون مددودة  
إلى أنه الطبيعة  لدفمالدولي  داالتدا باالنقراض الصادرة دنراء لألنواع المهددة القائمة الدم التي جرى تقييمها والمدرجة دلى

 المستهدفإجراء الدفم أن إلى  البادثونو،لص  6.الملدومةدالة الدفم األنواع أسوأ من الدفم لكانت دالة جهود  لوال
 نيأن البادثغير ون مثل هذه الجهود. دمقارنة بالمعدل الذي يمكن توقعه بفقدان المعدل  ي،فضاالستراتيجي يمكن أن و 

استجابات   وسيتعين توسي  نطاق الداليدجم العمل مستوى تفوق التهديدات التي تواجه األنواع مستوى أن يشيرون أيضا إلى 
 لصونتنسيق الجهود فإنهم يددون إلى إجراءات الدفم أكثر فعالية  ولكي تكون زمة االنقراض. أمكافدة الدفم بشكل كبير ل

دارتها دلى ندو فعال المواق  الدرجة  هاوتدهور لموائل ل التدميرمزيد من الللدد من  ة النطاقواسعبإجراءات   واستكمالها وا 
 االست،دام المستدام لألراضي المنتجة والمياه بطريقة دادمة للتنوع البيولوجي. تعزيزو  تهاوتجزئ

                                                           
 .44/3 المقررنمر ا 4
دروس دراسات الدالة وال -المستدام  واست،دامهلتنوع البيولوجي االتدابير الدافزة لدفم التفاقية التنوع البيولوجي:  26التقنية رقم المنشورات سلسلة  5

 .16الصفدة  المستفادة 
6 Hoffmann, M. et al. 2010, The Impact of Conservation on the Status of the World’s Vertebrates, Science Vol. 330, 

p. 1503-1509. 
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بالفعل تقديم توجيهات دامة بشأن التدابير األكثر فعالية لمعالجة  أللفية أيضافي ا ةتقييم النمم اإليكولوجيداول قد و  -10
متوسط. وبالتالي  السياق التقديرات تنطبق دلى إال وفر ييمكن أن الشامل ال مثل هذا التقييم غير أن  7 القضايا البيئية.م،تلف 

 لى مروفها ال،اصة.دأللفية ي اف ةتقييم النمم اإليكولوجيقد يكون من الصعب دلى البلدان الفردية تطبيق نتائج 
دلى الندو المطلوب من المنبر  ةالتقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجي ويمكن أن يقدم -14

فعالية  بشأن الرؤىمزيد من ال الدكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجية
للتدابير التي تقييم مصممة ،صيصا دمليات  في وض الفعل بقد ترغب األطراف  غير أنابات لفقدان التنوع البيولوجي. االستج

م  مرور الوقت بغية السياساتية  تعديل وتدسين األدوات –لإلدارة التكيفية لنتائج بمثابة أساس أن تعمل ايمكن و تت،ذها. 
 لتنوع البيولوجي.لائج تدقيق أمثل نت

ال،طط أو البرامج  وأالسياسات  تأثيراتكوسيلة لتدديد وتقييم نجادها وقد أثبتت التقييمات البيئية االستراتيجية أيضا  -11
 مدرجة تماماالتأثيرات دلى التنوع البيولوجي  تكون ضمان أنإلى التقييمات البيئية االستراتيجية  وتهدفقبل ادتمادها. المقتردة 

صن  القرار دلى قدم المساواة م  االدتبارات االقتصادية  ة من دمليةمردلة ممكنأبكر ومعالجتها بشكل مناسب في 
بشأن التقييم البيئي االستراتيجي الشامل للتنوع  اإلرشاداتمشروع  الثامن اجتمادهأيد مؤتمر األطراف في و واالجتمادية. 

التوجيهية الطودية بشأن تقييم األثر الشامل للتنوع  المتعلقة بالمبادئألمين التنفيذي البيولوجي )الوارد في المرفق الثاني بمذكرة ا
التنوع  لمراداةالمبادئ التوجيهية الطودية فإن (. وباإلضافة إلى ذلك  UNEP/CBD/COP/8/27/Add.2البيولوجي  الوثيقة 

الوثيقة بمرفق الفي  متادةالسادلية البيولوجي في التقييمات البيئية االستراتيجية في المناطق البدرية و 
UNEP/CBD/COP/11/23  (.باء 44/41 المقرر)انمر 

 اعتبارات إضافية  -جيم

إلى قياس التقدم في تدقيق أهداف أيشي  في جوهرهالتدابير المت،ذة وفقا ألدكام االتفاقية  تأثيرات أنواعتقييم  يشير -13
التي قد المسائل اإلضافية غير أنه قد يكون هناك ددد من . أدمبشكل التفاقية للتنوع البيولوجي  والتقدم ندو تدقيق أهداف ا
م،تلف من  مزيج تأثيراتتأثير  والداجة إلى تقييم الو  التدبيرسببية بين العالقة التكون ذات صلة في هذا السياق  بما في ذلك 

 .التأثيراتتقييم  التي تؤثر دلى،ارجية والعوامل ال التكاليفمن ديث التدابير  وفعاليةتدابير ال
 العالقة السببية -4

من مؤشرات القاس بالذي يالتقدم يتعين ربط   فهما كامال التدابير المت،ذة وفقا ألدكام االتفاقية تأثيراتمن أجل فهم  -11
يرج  بالفعل تدبير ال ما إذا كان نجاحأن يشير إلى  هذه العالقة السببيةتقييم  ومن شأنالتدابير الفردية. ة بسببي ،الل دالقة

يتعين تدابير مدددة  إلى لتنوع البيولوجي لالتقدم في تدقيق أهداف أيشي ولكي يعزى نتيجة لعوامل أ،رى. هو التدبير  أو  إلى
 هدف.أوال تدديد التدابير المقصود أن تسهم في أي 

دالقة سببية  ما إذا كانت هناكهج لتدديد ددد من الن   إدداد  تم اتاألكاديمية وممارسة تقييم السياس المؤلفاتفي و  -12
 يددث أو ال يددث فيها تعرضمقارنة بين داالت ال  أي وض  داالت م،الفةيتضمن أسلوب شائ  و . التأثيراتبين التدابير و 

العوامل لى التعرف دلى تأثير المتغيرات  أي دأيضا وتعمل الداالت الم،الفة لهذا التدبير  أو قبل وبعد تطبيق هذا التدبير. 
هج ن  وهناك . ما التي تؤثر دلى نتائج تدبيرالملدومة أو المؤسسية أو الفيزيائية الديوية أو االقتصادية  االجتمادية واالقتصادية

وهناك  8.للداالت الم،الفةمتادة لددم التقييم الناجح ال  للتأثيراتبديلة التوزي  دشوائي لألسباب  إدرار مثلاالقتصاد القياسي  

                                                           
 .55-56الصفدتان   اتيةالسياس الردود: 3المجلد   األلفيةفي  لنمم اإليكولوجيةاتقييم  7

8 Miteva, D. A., S. K. Pattanayak, and P. J. Ferraro 2012, Evaluation of Biodiversity Policy Instruments: What 

Works and What Doesn’t?, Oxford Review of Economic Policy Vol. 28 (2), p. 71. 
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ة  وتدت أي يفعالكانت أكثر تدابير بأي دلى األدلة فيما يتعلق  هيركز تقييمالذي النهج القائم دلى األدلة  هو م،تلفة  و طريقة 
 مرف من المروف  في الممارسة العملية.

 مزيج من التدابير  -1

دلى سبيل و رابط بين التدابير الم،تلفة. بعين االدتبار الت فردياتأثيراتها تقييم ال يأ،ذ لكثير من أنواع التدابير  بالنسبة  -16
قد تست،دم دموما إلى إطار قانوني لتصبح فعالة  و  الدوافز االقتصاديةتدتاج معمم التدابير في تسلسل:  توض المثال  

ميل ت اتهاالقائمة بذ الدفماألمثلة أن سياسة  وتوضح 9  أي دوافز اقتصادية  لتعزيز االمتثال.نقديةالتدابير التنميمية دقوبات 
االستراتيجية التي ادتمدتها و  10متبادل تدابير.ة بشكل دما الدالتدابير السياساتية إلى أن يكون أقل فعالية من مزيج متماسك من 

درائق في غابات وسافانا الوقط  األشجار غير القانوني و  هاوالدد منإزالة الغابات لمكافدة  1002الدكومة البرازيلية منذ دام 
في في المائة  10إلى ان،فاض بنسبة  والتي أدت  األديائية في منطقة سيرادو 1009زون البرازيلية ومنذ دام منطقة األما

دابير لتعزيز المراقبة والمشاركة تنب اإلى ج أداة سياساتية 10من أكثر من  مزيجلى تستند إمعدل إزالة الغابات في األمازون  
 11العامة.

 العوامل الخارجية  -3

-1044مساهمتها في تدقيق ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي بأنواع التدابير فيما يتعلق  تأثيراتتقييم  يوفر -17
من الجهات الماندة.  امالي اددم ىالتي تتلقلتدابير لفرصة إلجراء تقييم أكثر تماسكا  يوفر الواردة فيهاوأهداف أيشي  1010

اغتنام هذه الفرصة وتدديد معايير التقييم  فيألدكام االتفاقية  وفقادم تنفيذ التدابير المت،ذة دالتي تقد ترغب الجهات الماندة و 
 ومواءمتها م  أولويات التنفيذ الوطنية ذات الصلة. الواردة فيهاوفقا لل،طة االستراتيجية وأهداف أيشي  اال،اصة به

12 
 عمليات التنفيذ  -1

من دلى سبيل المثال  و ها. بموجب نفذع التدابير يعتمد أيضا دلى العمليات التي ت  باإلضافة إلى ذلك  فإن تأثير أنوا  -11
التدابير وت،تارها أولويات األطراف من ،اللها تددد دمليات أصداب المصلدة والترتيبات المؤسسية التي المرجح أن تؤثر 

سبب  دنداسمة  رؤىقدم ي تنفيذ تدبير ما أن وأساليبللسياق ومن شأن التوثيق الشامل هذه التدابير.  تأثيراتدلى  هاتنفذو 
 .هافشلها أو فعاليت

 توافر البيانات  -2

توافر كمية  وتأثيرات ملدومة تدبير ماإقامة دالقة سببية واضدة بين تهدف إلى التقييم التي  تتطلب جمي  طرائق -19
بنية التدتية والتدريب وددم وجود تاريخ من جم  البيانات ( ضعف ال4) بسببفر البيانات اتو  يتقيدكبيرة من البيانات المدددة. و 

واالجتمادية واالقتصادية  اإليكولوجيةلتددي المتمثل في جم  البيانات ا( 1)و بصورة منهجية في العديد من البلدان 
قتصاديين ،براء من م،تلف الت،صصات  مثل االال ودلى باإلضافة إلى ذلك منهجية موددة. قد تتطلبوالمؤسسية  التي 

 13 هذا التددي. للتغلب دلىودلماء العلوم الطبيعية  تعزيز التعاون بين الت،صصات والشراكات في مجال جم  البيانات 
تكنولوجيات رصد و  طرائق  دلى سبيل المثال  من است،دام القائمة دلى األنواع برامج الرصدستستفيد وباإلضافة إلى ذلك  

 والبرمجيات.للكشف دن األنواع السمعية و البصرية للهدف واألجهزة صرة مداالجديدة مثل أجهزة الكاميرا 

                                                           
 .04الصفدة   اتيةالسياس الردود: 3المجلد   األلفيةفي  لنمم اإليكولوجيةاتقييم  9

10 Hirakuri, S.R. 2003, Can Law Save the Forest? Lessons from Finland and Brazil, Center for International 

Forestry Research, Jakarta, Indonesia, p. 95. 
إلى  غير قانونية إزالة الغابات من السيطرة دلى. البرازيل فيلدد من إزالة الغابات استراتيجيات ل .2402   وزارة البيئةجمهورية البرازيل االتدادية 11
 .24+ ريوللتنمية المستدامة مؤتمر تقرير أدد ل. البلد سافاناو غابات  في اإلنتاج المستدامالمتمثل في  لتدديا

12 Ferraro, P. J. and S.K. Pattanayak 2006, p. 486. 
13 Miteva, D. A., S. K. Pattanayak, and P. J. Ferraro 2012, p. 85. 
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البيئية  اتالرصد دنصرا أساسيا من العلوم والسياس ادتبارينبغي إلى أنه الرصد البيئي  استعراض بشأنورقة  تشيرو  -30
من وفعالة  كن الوصول إليهايمالجودة بيانات دالية مسبقا لضمان  وا،ططيويدث العلماء الذين يطورون برامج الرصد أن 

 المبلغتقديم التزامات أكبر لزيادة دلى الجهات الدكومية ومؤسسات التمويل األ،رى  ويدث البادثون كذلكلتكاليف. ديث ا
دلى توفير تمويل جهات الماندة ال دلى وجه ال،صوص  يمكن تشجي و  14 لتمويل برامج الرصد البيئي.المدى واالستقرار طويل 

والثعابين  األنواع المفترسة )الملقداتلهندسة أو لالرئيسية نواع األالمشهورة والتي تكون من  دالة األنواع غير لبرامج رصد
 وغيرها(.

 
 فعالية التكاليفتقييم طرائق   -6

هذا التدبير.  يفلتكا فعاليةتدابير من ديث أهداف االتفاقية  قد يكون من المفيد أيضا تقييم ال تأثيراتتقييم  إلى جانب -34
تدقيق  يمكن أن يتطلبفعال. وبالتالي  دلى ندومالية لتنفيذه موارد تعبئة إلى  صرادة من أهداف أيشي 10الهدف ى سعيو 

 .فعالة من ديث التكاليفهذا الهدف ادتماد تدابير 
نفس  الجالتي تعلتدابير لم،تلف االتكاليف والمناف   معدالتالتدابير من ،الل مقارنة  فعالية تكاليفيتم تدديد و  -31

المعلومات أن  وفي دين. التكاليف والمناف دن طريق تدليل من ديث التكاليف المشكلة. وهذا يعني أوال تدديد آثار التدابير 
تقييم فعالية أال يرادي ينبغي و . من الصعب تدديد مناف  التدبيريكون قد فقد تكون متادة بسهولة  ما تنفيذ تدبير  تكاليفدن 

أو فرض تنفيذ التدبير  الالزمةالرصد  ،ططوتشغيل  بوض نفقات المرتبطة مثل ال  فدسب المعامالتتكاليف ما تدبير  تكاليف
في هذه الدالة . وبالتالي  تنطبق المرتبطة بالتدبيراالجتمادية  جمي  التكاليف والمناف أ،ذ في االدتبار يينبغي أن بل الم،تار  

 15 .التي ترتكز دليها ةوجي و،دمات النمم اإليكولوجيوس  نطاقا بشأن تقييم التنوع البيولاألمناقشات ال

 دور الهيئة الفرعية -دال

: دن طريقالتدابير دلى مستوى االتفاقية   تأثيرات أنواعالهيئة الفردية ثالثة أدوار متميزة في تقييم تؤدي يمكن أن  -33
التدابير استنادا  تأثيرات أنواعتقييم  (1)واالتفاقية؛ وفقا ألدكام  ات،ذتهاالتدابير التي  تأثيرات أنواعددم األطراف في تدديد  (4)

من التدابير مزيج وما إذا كان يتم ات،اذ  كافيةت،ذ تدابير فعالة إذا كانت ت  ما تراكمي بشكل تقييم  (3)و إلى تجارب األطراف 
الواردة فيها ع البيولوجي وأهداف أيشي للتنو  1010-1044تدقيق ال،طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي بسمح يمن شأنه أن 

 .بشكل فعال من ديث التكاليف

 التدابير تأثيرات أنواعدعم األطراف في تحديد   -4

تددد وت،تار شج  األطراف دلى االن،راط في توثيق وتقييم وتدليل العمليات التي تقد ترغب الهيئة الفردية في أن  -31
نشاء وتشغيل هياكل تنسيق جهود التشاور م  أصداب المصلدة  و دمليات ال مثلاألولويات والتدابير  بموجبها  وتنفذ تعميم  وا 

دن رؤى  هاوالدروس المستفادة منهذه العمليات سير  شأنبتوثيق األدلة ويمكن أن يكشف  .بين الوزارات وما إلى ذلكمشتركة 
 فعالة.التدابير تكون المطلوب لسياق ال بشأنشاملة 

جراءات والتدابير التي تت،ذها ربط اإلشج  األطراف دلى تلهيئة الفردية في أن وباإلضافة إلى ذلك  قد ترغب ا -32
فيما يتعلق بتدقيق أهداف ات تأثيرات تدابير توفير أساس لتقييم مما يؤدي إلىمدددة   وغاياتأيشي مدددة من أهداف أهداف ب

 أيشي للتنوع البيولوجي.
لتقييم المتادة واألدوات واإلرشادات  الطرائقمزيد من المناقشات دول  فيفي االن،راط قد ترغب الهيئة الفردية أيضا و  -36

 التدابير المت،ذة وفقا ألدكام االتفاقية. تأثيرات أنواع
                                                           

14 Lovett, G.M. et al. 2007. Who needs environmental monitoring? Frontiers in Ecology and the Environment 5 (5). 
 .13-10اتية  الصفدات السياس الردود: 3المجلد   األلفيةفي لنمم اإليكولوجية اتقييم : انمر دلى سبيل المثال 15
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 التدابير استنادا إلى خبرات األطراف تأثيرات أنواعتقييم  -1

قيد  1010-1044بيولوجي تنفيذ ال،طة االستراتيجية للتنوع ال إبقاء  40/1قرر مؤتمر األطراف  في المقرر  -37
أن تستند ددم التنفيذ الفعال من ،الل ضمان قرر مؤتمر األطراف أيضا و االستعراض  بددم من هيئات االتفاقية األ،رى. 

. ولذلك األطراف في تنفيذ االتفاقية  بما يتمشى م  مبدأ اإلدارة التكيفية من ،الل التعليم الفعال تجارباإلرشادات الجديدة إلى 
 شأن ومنفيما يتعلق بالتدابير المت،ذة وفقا ألدكام االتفاقية. تجاربهم لهيئة الفردية منتدى لألطراف لمواصلة تقديم ا د توفرق

 من االتفاقية. 41عزز التعاون التقني والعلمي وفقا للمادة ذلك أن ي
جانب تقييم فعالية االستجابات بيتعلق  فيما اإلرشاداتمزيد من اللهيئة الفردية يمكن أن تعد اوباإلضافة إلى ذلك   -31

 المنبره طلب دلى الندو الذيلفقدان التنوع البيولوجي ضمن تقييم دالمي بشأن التنوع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجية  
 .الدكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي و،دمات النمم اإليكولوجية

 كمية لألهداف وطنيةتقييم اآلثار الترا -3

نطاقا وس  األمناقشة الأيضا إلى  بإيجارالتدابير المت،ذة وفقا ألدكام االتفاقية  تجدر اإلشارة  تأثيراتفي سياق تقييم  -39
ة متعددة األطراف تكون فعالالأن االتفاقات البيئية  وأشارت المؤلفات في كثير من األديان إلىفعالية االتفاقية نفسها. المتعلقة ب

إذا دتى و كافيا.   فقد ال يكون هذا المعيار دالة االتفاقيةغير أنه في . المعنيتفاق االاألطراف بالتزاماتها بموجب  أوفتإذا 
وأطر وطنية  تشمل أنشطة استراتيجيات و،طط دمل  تنشيط  في العديد من البلدان  إلى تصميم أو قد أدت االتفاقيةكانت 
 ها تعمل بدال من ذلكفي كثير من الداالت متطلبات واضدة ومدددة  ولكن ال تتضمننفسها االتفاقية فإن ملموسة  زمنية 
التفاقية  فإن مجرد وجود تدابير دلى الصعيد الوطني قد ال لوافرة الممنودة لألطراف لتنفيذها الوبالنمر إلى المرونة  16 كإطار.

الوطني من ،الل  الصعيدية دلى ألهمية بمكان تنفيذ االتفاقبدال من ذلك  من او  17 فعالية االتفاقية.دلى كاف  يعمل كمؤشر
تدابير فعالة تؤدي إلى نتائج إيجابية ندو تدقيق أهداف االتفاقية  مثل ترجمة أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إلى أهداف وطنية 

فعالة نتيجة لذلك الفعالية الالتدابير هذه مثل التنفيذ من ،الل يشكل قد و التقدم.  إلثباتوطنية المؤشرات الطمودة  وتدديد 
 الشاملة لالتفاقية.
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