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 ملحوظة لألمين التنفيذي

 
 مقدمة :أوال

 
وجي        آثار   (COP)، درس مؤتمر األطراف     في اجتماعه الثامن   .1 ة للنظام اإلیكول م     (MA)تقييم األلفي رر رق ى المق  وتبن
اهيمي            ومن بين أمور أخرى   .  8/9 ة للنظام اإلیكول    ، فقد شجع ذلك المقرر األطراف على استغالل اإلطار المف يم األلفي وجي  لتقي

ة                ومنهجياته ونتائجه    ة والتكنولوجي ة والتقني ة بالمشورة العلمي ة المعني ة الفرعي ين    (SBSTTA) وطلب من الهيئ ذي  واألم  التنفي
ة   ة منوع ام متابع راف   .  االضطالع بمه ؤتمر األط رر م ا ق ام      آم ة للنظ يم األلفي راء تقي ع، إج ه التاس ي اجتماع درس، ف أن ی

وجي  ام اإلیكول اء الع ل  ، وا2007أثن ر متكام يم آخ راء تقي ة إلج ة لحاج نظم اإلیكولوجي وجي وال وع البيول ارات للتن ًا خي ، وأیض
ة  ين متاحي وجي ل تحس وع البيول ول التن ورة ح ة والمش ات العلمي ة  المعلوم ة والتقني ورة العلمي ة بالمش ة المعني ة الفرعي لهيئ

  .والتكنولوجية
 
رر   .2 تجابة للمق ين  8/9اس ام األم ذي، ق داد التنفي دي تعراضاس بإع وجي    تمهي ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي أثير تقي لت

(UNEP/CBD/SBSTTA/12/4)  .            ة ة بالمشورة العلمي ة المعني ة الفرعي اني عشر، درست الهيئ ا الث ة   وفي اجتماعه والتقني
ؤتمر األطراف             دمت توصيات لم ذي وق ين التنفي م   (والتكنولوجية الملحوظة التي أعدها األم ي  1رة ، الفق 12/3التوصية رق ، الت

ة     ة والتكنولوجي ة والتقني ي نفس     ).  قدمتها الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمي ك، وف ى ذل ة     وعالوة عل التوصية، طلبت الهيئ
ذي أن                   ين التنفي ة من األم ة والتكنولوجي ة والتقني یجمع من األطراف، الحكومات األخرى          ) 1(الفرعية المعنية بالمشورة العلمي

الصلة المعلومات المطلوبة للقيام بتقييم تفصيلي الستخدام وتأثير تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي من وجهة نظر               والمنظمات ذات   
ون   رارات الوطني ّناع الق نهم ص رة (أصحاب المصلحة، وم ددة   ) 2(؛ )أ2الفق كة متع ة متماس تراتيجية دولي داد اس ي إع هم ف یس

ه       (كولوجي الوآاالت لمتابعة تقييم األلفية للنظام اإلی    المي آخر وتوقيت يم ع رة  ) (بما في ذلك دراسة الحاجة إلجراء تقي ؛ )ب2الفق
ات                       ) 3(و اوني أوسع آللي ذ تع ینفذ عددًا من المهام األخرى، بما في ذلك إعداد جرد آلليات وخيارات القابلية للتبادل من أجل تنفي

وع ب        ة تن نظم مراقب ة ل ة الالزم وض باألنظم ات، والنه ادل المعلوم املة  تب وجي ش رة  (يول ).3الفق

                                                      
∗  UNEP/CBD/COP/9/1 
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وقد تم تلقي  .  2007تموز / یوليو12 بتاریخ 083-2007رقم  اإلشعار   التنفيذي األمين   أصدرواستجابة للطلب األول،     .3

ذه    ).  والمملكة المتحدة من استراليا، آندا، ألمانيا، اليابان، السوید، ترینيداد وتوباغو         (سبع استجابات    ت  االستجابا  وعلى أساس ه
ة                 دة للبيئ م المتح امج األم ة           (UNEP)التي تم تقدیمها، وأیضًا التحليالت التي أعدها برن ابع لجامع ة الت د الدراسات المتقدم ومعه

ة للنظام        ، فقد أعد األمين التنفيذي     المصادرمن   ذلك   وغير (UNU-IAS)األمم المتحدة    يم األلفي أثير تقي ى استخدام وت يم عل التقي
 .في الجزء الثاني من المالحظة الراهنةاإلیكولوجي المتضمن 

 
اع    12/3في التوصية رقم   ) ب(2وللتطرق للطلب المتضمن في الفقرة       .4 ة في اجتم للشرآاء المشارآين   ، شارآت األمان

ي  وجي  ف ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي ذي تقي ة  ال دة للبيئ م المتح امج األم ه برن ي رعایت ارك ف ة  یش ة الدولي ویدیة للتنمي ة الس  والوآال
وجي            ).  2007تشرین األول   / أآتوبر 23-22ستوآهولم،  ( ة للنظام اإلیكول يم األلفي ، وقد صاغ المشارآون استراتيجية متابعة لتقي

ویتطرق .  2008شباط  / فبرایر 6مؤتمر عقد بدوائر تليفزیونية مغلقة یوم       التي تم تلقيها أثناء     وقد تم بلورتها في أعقاب التعليقات       
متاحية المعلومات العلمية والمشورة    حظة الراهنة لهذه االستراتيجية، إلى جانب الخيارات األخرى لتحسين          القسم الثالث من المال   

 . 8/9حول التنوع البيولوجي للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية تماشيًا مع المقرر رقم 
 
رة   َرْحلتقدم الُمیوفر القسم الرابع من هذه المالحظة تقریرًا حول ا   .5  من التوصية   3ز في تلبية الطلبات المتضمنة في الفق

ویوفر القسم الخامس مسودة قرار على أساس توصية الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية رقم                 .  12/3
 . في هذه المالحظة5 على 2األقسام من  ونتائج 12/3

 
 قييم األلفية للنظام اإلیكولوجي من وجهة نظر أصحاب المصلحةاستخدام وتأثير ت :ثانيًا

 
ة      .6 ي الوثيق ي وردت ف وجي، والت ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي أثيرات تقي ى ت ت عل ي أجری ة الت يالت التمهيدی ت التحل آان

UNEP/CBD/SBSTTA/12/4    رار   بيننتائجه فهمًا محدودًا لمفهوم تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي و   ، قد أظهرت  صناع الق
وفي نفس الوقت، فقد أآدت على أن هناك     .  في الوقت المحدود منذ نشر تقاریر تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي وإآمال المشروع           

 .نهائيقبل إصدار حكم حاجة لمرور المزید من الوقت 
 
ر     ثمة أدلة متزایدة على أن تقييم األلفية للنظام اإلیكولآانت هناك  وبعد ذلك بعام،     .7 ى الكثي م عل ر ودائ وجي له تأثير آبي

وجي آأساس                       وم خدمات النظام اإلیكول ا مفه ي دخل به ة الت ى نحو خاص، من الطریق من أصحاب المصلحة مثلما یتضح، عل
 . اإلنسان في الخطاب العلمي والسياسيلرفاهية

 
م  .8 ذا القس ة للنظام اإلیلخص ه يم األلفي أثير تقي تخدام وت ات المتاحة حول اس ه المعلوم ا قدمت ى أساس م وجي عل یكول

أثير التقييمات دون       حول    (UNU-IAS)معهد الدراسات المتقدمة التابع لجامعة األمم المتحدة         أعده   تحليلاألطراف،   استخدام وت
وجي       العالمية   ة للنظام اإلیكول ة    واستعراض  (UNEP/CBD/COP/9/INF/30) في تقييم األلفي ات العلمي وسوف یستمر   .   لألدبي
التي أصدرتها الهيئة الفرعية المعنية    12/3من التوصية   ) أ(2لتنفيذي في تجميع المعلومات، مثلما هو مطلوب في الفقرة          األمين ا 

 .بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وفي أن یقدم التحدیثات المستقبلية التي ستكون متاحة من خالل موقع االتفاقية
 

 ية للنظام اإلیكولوجي من جانب الحكومات، المنظمات وصناع القرار استخدام وتأثير تقييم األلف-ألف
 

ال    .9 دول األعم د ج ب بن م بموج تدامة ) "و (54رق ة المس وجي  : التنمي وع البيول ة التن ة   "اتفاقي ة الثاني ت الجلس ، الحظ
تون  اریر والس دة تق م المتح ة لألم ة العام وجي للجمعي ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي يم ِهْظ  وُت.(A/C.2/62/L.45)تقي ارة لتقي ر اإلش

دفها             ة وه ي دارت حول االتفاقي وجي في المناقشة الت ذي یرمي إلحداث تخفيض    األلفية للنظام اإلیكول دان      ال دل فق ر في مع آبي
ضًا ویدل على ذلك أی.  ر مدى تأثير تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي على عملية االتفاقيةِه ُتْظ2010لتنوع البيولوجي بحلول عام ا

راران " (خدمات النظام اإلیكولوجي  "القرارات األخيرة التي صدرت بموجب االتفاقية والتي تستخدم مصطلح          عدد   ؤتمر   في    ق م
، ویدل على ذلك أیضًا      ) في مؤتمر األطراف الثامن    قرارات في مؤتمر األطراف السابع، وسبع       قراراتاألطراف السادس، ست    

اهيمي  اإلرشاد الجدید القائم على اإلطار ال   ال    (مف بيل المث ى س وع         وعل ر الشامل للتن يم األث ة حول تقي ة الطوعي ادئ التوجيهي المب
دادها في                   8/28البيولوجي، المقرر    م إع ي ت ة وخطط العمل الت وجي الوطني وع البيول تراتيجيات التن ، واإلرشاد الموحد حول اس

 ). التي أصدرتها مجموعة العمل هذه2/1 التوصية االتفاقية،تنفيذ  باستعراضالمعنية االجتماع الثاني لمجموعة العمل 
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ة    .10 ات االتفاقي ى عملي وجي عل ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي اهيمي لتقي ار المف أثير األساسي لإلط وید الت ة أن الس ده حقيق تؤآ
ائق           دمتاه من وث ا ق ا     رسمية  والمملكة المتحدة أوردتا فيم ة            ت أنهم يم األلفي ا وراء إطار تقي ر فيم ران التفكي وجي     عتب  للنظام اإلیكول

 . االتفاقيةلتنفيذأولي یسهل وضع مقاربة النظام اإلیكولوجي موضع التنفيذ آإطار عمل 
 

وجي     تلقى عمل فریق االستعراض العلمي والفني التفاقية رامسار مساعدة آبيرة        .11 ة للنظام اإلیكول يم األلفي .  من عمل تقي
دة في ات              اع التاسع لألطراف المتعاق ى االجتم رر         فقد تبن ة رامسار في المق اهيمي لالستخدام     (، الملحق أ  9.1فاقي إطار عمل مف

وجي             ) وصيانة طابعها اإلیكولوجي  الحكيم لألراضي الرطبة     ة للنظام اإلیكول يم األلفي ى مصطلحات تقي ووفق استخدامها مع      تبن
 .اإلرشاد السابق والوثائق

 
ة للنظام              .12 يم األلفي ل تقي م تحلي دة حكومات         وعلى المستوى الوطني، فقد ت وجي من جانب ع ى   للتعرف  اإلیكول اره  عل آث

ة   .  داخليًا وفي العالقات الخارجية، وال سيما فيما یتعلق بالتعاون اإلنمائي الثنائي ومتعدد األطراف           يم األلفي آما آانت عناصر تقي
دان           للنظام اإلیكولوجي ونتائجه موضوعًا للمناقشة         دد من البل ة في ع املة (البرلماني دان أخرى،     ، ضمن ب   ش دا،    ل ا، نيوزلن بلجيك

 لسلسلة جبالها الشمالية آتقریرها الرسمي   دون العالمي  مييالتقوقد نشرت ترینيداد وتوباغو     ).  ترینيداد وتوباغو، المملكة المتحدة   
ا           .  حالة البيئة في البالدعن   ة مصدر إله وجي بمثاب ة للنظام اإلیكول يم األلفي ان تقي د آ ات المتحدة، فق انون   وفي الوالی م لمسودة ق

 . والبيئة واألمنالعالميةلجنة معنية بالموارد یقضي بإنشاء 
 

ذ، أو    .13 درس تنفي ا ت دان أنه دة بل ك، أوردت ع ى ذل الوة عل تهلتوع ات دون  اس ات للتقييم ل، متابع ة بالفع ي العالمي  الت
اغو     (أجریت آجزء من تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي         داد وتوب املة           /و) اليابان، السوید، تریني ة ش ذ تقييمات وطني درس تنفي أو ت

وجي             ة للنظام اإلیكول اغو       (للنظم اإلیكولوجية على غرار تقييم األلفي داد وتوب ان، تریني را، الياب ة      ).  إنجلت ة األوروبي وم الوآال وتق
ان،   .2012، ومن المقرر إآماله في عام (EURECA)تقييم للنظام اإلیكولوجي األوروبي   بالتنسيق إلجراء   للبيئة   رح الياب   وتقت

رى، أن تجري   ة الكب دان الثماني راهن رئاسة مجموعة البل ي الوقت ال ولى ف ي تت دان الت ة بل دان الثماني ة البل ي مجموع أخرى ف
 . تقييمات وطنية على التنوع البيولوجي(G8+8)ثمانية +الكبرى

 
ي     آما آان لتقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي      .14 ة الت ى الطریق ر عل يح      تأثير آبي دان بتطویر أو تنق ا البل وم به استراتيجية  تق

ة     .  التنوع البيولوجي وخطط األعمال خاصتها     ة الثاني ة       في المكسيك  فالدراسة القطری ال الطبيعي ورفاهي ي تسمى رأس الم ، الت
ذي یشكل       ، تستخدم (Capital Natural y Bienestar Humano)اإلنسان  وجي ال ة للنظام اإلیكول يم األلفي األساس  إطار تقي
ة     وخطط العمل  البيولوجي  استراتيجيات التنوع   لعدد من    د التطویر وأیضًا مراجع ي قي وجي وخطط     الت وع البيول  استراتيجية التن
وفمبر           .  األعمال اني   /وتبني استراتيجية التنوع البيولوجي وخطط األعمال في ألمانيا، التي تم تبنيها في ن ى  2007تشرین الث ، عل

ل األهداف واألعمال التي تم اشتقاقها بالنسبة للبالد وتتضمن تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي  لنتائج  تحليل تفصيلي    .  من هذا التحلي
وجي  وع البيول تراتيجية التن ة الس ة الثالث ان أن المراجع ورد الياب ا وت م إآماله ي ت ة، والت يأیضًا الوطني وفمبرف اني / ن تشرین الث

 . تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي، تستفيد بصورة آبيرة من نتائج2007
 

اریعه     خدمات النظام اإلیكولوجي ورفاهية اإلنسان وع     البنك الدولي على نحو متزاید إلى       یشير   .15 روابط   تجري د من مش
تدام  تخدام المس ين االس ة الصریحة ب ة اإلیكولوجي يم  لألنظم ون وق وجي وامتصاص الكرب وع البيول ظ التن ة وحف ة والغاباتي جبلي

 .التحكم في الفيضاناتمكافحة تحات التربة وإمدادات المياه العذبة وبت المياه المرتبطة مستجمعا
 

اخ               المناخ في تأآيد الصالت القائمة بين تغير      .16 ر المن ى أن تغي د    ی وخدمات النظام اإلیكولوجي، وفي التأآيد عل ظهر آأح
ام اإلیكول   ة للنظ يم األلفي إن تقي وجي، ف وع البيول دات للتن ر التهدی ين   وجي أآب ات والمخطط ين صناع السياس وعي ب زز ال د ع ق

دولي                 على التنوع البيولوجي    غير المناخ   توالممارسين حول تأثيرات     ق الحكومي ال ع للفری يم الراب ر التقي ل إصدار تقری وذلك قبي
ي ب        ونتيجة لذلك، فإن    .  (IPCC) المعني بتغير المناخ   ا        آثيرین نظروا لنتائج الفریق الحكومي الدولي المعن ى أنه اخ عل ر المن تغي

 . أمثلة إضافية على االستنتاجات التي توصل لها تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي مع آثار إیجابية آبيرة بالنسبة لتطویر السياسات
 

 المشارآة الواسعة واالستعراض   وقد تم تبني منهجية التقييم، مثلما وفرها تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي، بما في ذلك          .17
ا              .  خدمات النظام اإلیكولوجي   لقضایا أخرى غير تقييم      االرسمي الموسع، تم تبنيه    وب أفریقي د أجرت جن ال، فق بيل المث ى س وعل

 .2007هذه المنهجية في العام أساس تقييمًا على إدارة الفيلة قائم على 
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  استخدام وتأثير تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي على القطاع الخاص-باء

اون مع   " الفرص والتحدیات لألعمال والصناعة  "داد التقریر التوليفي لتقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي حول         تم إع  .18 بالتع
ألف من حوالي       المجلس العالمي لألعمال التجاریة من أجل التنمية المستدامة ممثلي   ة تت  شرآة وأیضًا   200، وهو رابطة عالمي

ة  اءات والطاق ات اإلنش ن قطاع ي صناعة م دینممثل ة والتع وان ِهْظ ُت/1  . واألغذی ل عن ة تحم ناعة  "ر وثيق اع ص اظير قط من
ائج  ول نت ال ح وجياألعم ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي ر " تقي ةُتْظِه دمات  أمثل ا التطرق لقضایا خ تم به ي ی ة الت ى الكيفي ام  عل النظ

    /2. اإلیكولوجي مثلما نوقشت في األقسام المختلفة
 

ا اآلن لتخطيط                    یظهر من التقاریر وال    .19 تم تقييمه وجي ی ة للنظام اإلیكول يم األلفي رسائل اإلخباریة والمقابالت أن نتائج تقي
تراتيجي  ر االس ناعة والتفكي وجي   الص ام اإلیكول دمات النظ ا خ نعكس به ي أن ت ي ینبغ ة الت ول الكيفي ة ح ي إدارة األنظم ف

و             ل خدمات النظام اإلیكول ا          اإلیكولوجية، ومن ینبغي أن یسدد مقاب ال یمكن إیجاده ة فرص أعم اك أی ا إذا آانت هن في  جي، وم
 .اإلشراف المسؤول على مثل هذه الخدمات

 
ذ   (WBCSD)وعلى سبيل المثال، فإن المجلس العالمي لألعمال التجاریة من أجل التنمية المستدامة   .20 ادرة  ینف نظم  مب ال

ر    ن الش ات م ددة القطاع ادة متع بكة قي ي ش تدامة، وه ة المس ا اإلیكولوجي ي تتع نظم  آات العضوة الت دیات ال ایا وتح ي قض ون ف
وجي    ادرة  .  اإلیكولوجية المتشابكة المحددة في تقييم األلفية للنظام اإلیكول ر مجاالت    والمب ة   تعمل عب نظم اإلیكولوجي وإشراف  ال

ر       ف األث تخدام، وتخفي تدامة واالس وجي، اإلدارة المس ام اإلیكول دمات النظ اد ا  .  خ ع االتح اون م ة   وبالتع ظ الطبيع دولي لحف ل
(IUCN)   اظير حول   المجلس العالمي لألعمال التجاریة من أجل التنمية المستدامة     قام ق  في اآلونة األخيرة بإصدار ورقة من  خل

تدامة                   .  أسواق لخدمات النظم اإلیكولوجية    ة المس ة من أجل التنمي ال التجاری المي لألعم ًا لمراجعات    آما بدأ المجلس الع برنامج
  .ةبالتجرعلى سبيل التي تم تنفيذها مع عدد من الشرآات لفية للنظام اإلیكولوجي، تقييم األ

 
درك  .21 اداتوت ناعةاتح زات     الص دین والفل ي بالتع دولي المعن س ال ل المجل ار ، (ICMM)، مث ام  آث ة للنظ يم األلفي تقي

وجي  ام اإلیكول دان النظ ث أن فق وجي حي ة اإلیكول ة حرج ل قضية وصول بری ا یمث دبينم د ى تتع ى نحو متزای ة عل ى التنمي عل
ده المجلس            .  المناطق التي لم تكن ملموسة من قبل       ذي أع ویتضمن إرشاد الممارسات الجيدة حول التعدین والتنوع البيولوجي، ال

اد      ة       الدولي المعني بالتعدین والفلزات بالتعاون مع االتح ة، یتضمن دراسات حال دولي لحفظ الطبيع ق  ال دور الصناعة في    تتعل ب
 .تتعلق أیضًا بتعویضات التنوع البيولوجيتخطيط استخدام األراضي و

 
يم الشامل            .  آما أثر تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي على القطاعات االقتصادیة األخرى             .22 ام التقي ال، ق بيل المث ى س وعل

ة  ي الزراع اه ف ازالت ال(http://www.iwmi.cgiar.org/assessment)إلدارة المي ل التن ام   بتحلي دمات النظ ي خ ة ف متبادل
  .االستخدام غير االستخراجي للمياه یدعمهاالتي التي توفرها مصائد األسماك  وسبل العيشمنتجات الاإلیكولوجي، بما في ذلك 

 
دیان              ،  (WRI)ویقوم معهد الموارد العالمية      .23 د مری تدامة ومعه ة المس المجلس العالمي لألعمال التجاریة من أجل التنمي

وجي   اس 'بتطویر   د     مشترك  (ESR) 'تعراض خدمات نظام إیكول ين الشرآات من تحدی ال    لتمك ال   مخاطر األعم وفرض األعم
ذلك    تدهور خدمات النظام اإلیكولوجي المتنوعة وتطویر   شكلها  یالتي  الجدیدة المحتملة    تراتيجيات مناسبة لالستجابة ل د   /3.اس وق

وجي           ين ا    آان تطویر استعراض خدمات النظام اإلیكول واردة في       من ب ر   اللتوصيات ال ابع       تقری ال الت وليفي للصناعة واألعم الت
 .لتقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي

 
 

 مي استخدام وتأثير تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي على المجتمع العل-جيم
 

إن   من مجموعة واسعة من التخ  بوصفه تقييم ذي أصحاب مصلحة متعددین تم بقيادة عدد آبير من العلماء          .24 صصات، ف
ویعمل العدد الهائل من المساهمين     .  وقد أثر على تفكيرهم وتدریسهم    له صدى لدى العلماء     نتيجة تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي      

 .والتفكير فيما وراء تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي ونتائجه وآثارهوالمراجعين آمضاعفين فيما یتعلق بكل من اإلطار 
 

                                                      
 /1  pdf.aspx.353.document/documents/org.millenniumassessment.www://http 
 /2  pdf.aspx.706.document/documents/org.millenniumassessment.www://http 

3 /  review#-services-ecosystem-corporate-developing/publication/org.wri.www://http 
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وجي   لطلب تقدیم المعلومات  بين مستنداتها من ،آنداقدمت   .25 ة للنظام اإلیكول دليل من عدد من     ،حول تأثير تقييم األلفي  ال
ة          د بحثي ة           العلماء الذین یعملون في جامعات ومعاه نظم اإلیكولوجي دیر ال ات ت ة وآيان ورد     .   وإدارات حكومي ا ی ر من   وبينم الكثي

تخدام  راد اس ام اإلهؤالء األف ة للنظ يم األلفي دو تقي ة، یب دریس والتوعي ي الت وجي ف بة یكول ة بالنس ل قيم ه أق ة أن رارات المتعلق للق
لتقييم دون عالمي بموجب تقييم األلفية للنظام  تلك األماآن التي آانت خاضعة   باستثناء   –أو الرصد على مستوى الموقع      دارة  اإلب

 .اإلیكولوجي
 

ة األبحاث            يذها من جانب      تم تنف   التي البحثيةنشطة  األقدمت استراليا تقریرًا عن      .26 ة، وهي منظم ة الفدرالي ا العلمي وآالته
ث  ة بالكومنول رار (CSIRO)الصناعية والعلمي ات صنع الق ي عملي ذیتها ف دف تغ ال تتضمن  .   به بيل المث ى س ي عل ) 1(وه

تفيد من           بالرصيف المرجاني الكبير    مستجمع المياه  تخطيط السيناریو لمنطقة   ذي یس يم    فلسفة   ، ذلك التخطيط ال يناریوهات التقي س
يما   العالمي ودون العالمي بتقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي ومن          المي   منهجيته ونتائجه، وال س يم دون الع ا؛  التقي وب أفریقي  4/بجن

ات     تدخالت سياسة االقتصاد الكلي     نمذجة قائمة على أساس العمالء لتقييم نتائج        مقاربة  ) 2( ة اإلنسان      في خمسة مكون من رفاهي
ة  ، بما في ذلك  اإلندونيسيةاألسر المعيشيةالموارد الطبيعية في دها تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي واستخدام   حد األبحاث التعاوني

داري        تطویر مؤشرات نوعية   ) 3(و 5/ وبناء القدرات؛  ة في الجزء الم وارد الطبيعي للرفاهية للمجتمعات األصلية ووصولها للم
  .الرطب من شمال استراليا

 
وجي               .27 ة للنظام اإلیكول ذا  .  أید عدد من المقاالت التحریریة في الدوریات العلمية المقاربة القائمة على إطار تقييم األلفي ه

وجي        وقد تزاید حجم     وجي وخدمات النظام اإلیكول ادة    األبحاث التي أجریت على الصالت بين التنوع البيول ة اإلنسان زی ورفاهي
ا أو تشجيعها            االقتباسات التي   عدد  ذي أجري على    ر التحليل ال  ِهْظوُی.  آبيرة  بموجب تشير إلى المفاهيم الرئيسية التي تم تطوریه

وعلى سبيل المثال، فإن عدد .  ر زیادة مطردة في المقاالت المنشورةِهْظُیتقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي أو التي تستشهد بنتائجه 
هذا ویتم ).  1شكل (معامل ثمانية في العقد األخير  اإلیكولوجي قد تزاید بمقدار خدمات النظام حلالمطبوعات التي تستخدم مصط

وجي                      استحداث   ة للنظام اإلیكول يم األلفي ا تقي ي یثيره ى القضایا الت ز عل ة للترآي د بحثي ى معاه ى  (فرق بحثية جدیدة بل وحت وعل
    ). سبيل المثال، مرآز ستوآهولم للمرونة

 
وجي                    عدد المقاالت الع  .  1شكل   ام اإلیكول ة للنظ ي تقييمات األلفي اهيم الرئيسية ف ى المف ة التي تشير إل ع    لمي ا سردها موق آم

 ) 2008شباط / فبرایر29 ((Google Scholar)غوغل سكوالر 
  

 
 

   استخدام وتأثير تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي على المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية-دال 

يم              ةبيرآت أعداد   تبن .28 ائل الرئيسية من تقي انية الرس ات اإلنس  من المنظمات غير الحكومية المشارآة في الحفظ والمعون
ائل في        األلفية للنظام اإلیكولوجي     ذه الرس ى نحو إضافي         واستخدمت ه ر من التقييمات دون         .  النهوض بأنشطتها عل وفي الكثي

                                                      
 4/  html.nv3ps/science/au.csiro.www://http 
 5/  /IndonesianSustainability/research/au.csiro.cse.www://http 

خدمات النظام اإلیكولوجي 

 تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي 

+  تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي 
 اإلطار المفاهيمي 

+ خدمات النظام اإلیكولوجي  
  رفاهية اإلنسان

شها
ست
اال

دد 
ع

ت
دا
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ة     قامت بالتنسيق و   ، حيث   العالمية، آانت المنظمات غير الحكومية قوة دافعة       اد عملي ة       إرش ق وإجراء أنشطة التوعي د  .  التطبي وق
ة                  ة في تطویر أدوات لتسهيل عملي دیدة األهمي ذ آانت بعضها ش ه ونتائجه               تنفي وجي ومنهجيات ة للنظام اإلیكول يم األلفي  إطار تقي

 ). 2انظر الملحق (
 

ة ال                .29 ر الحكومي ة المنظمات غي إن غالبي ر              إال أنه في تقييمها الخاص، ف وجي غي ة للنظام اإلیكول يم األلفي مشارآة في تقي
وجي        راضية عن قدرتها على التأثير بصورة آبيرة في السياسات           ة للنظام اإلیكول ك،      .  آنتيجة لنتائج تقييم األلفي ى ذل وعالوة عل

ة     فإنها تورد أن     اني من        أنشطة التوعية والمتابع ة تع ل  عجز للتقييمات دون العالمي ى ال   . في التموی د أن    وعل ه جانب اآلخر، ُیْعَتق
ام    ة للنظ يم األلفي تخدام إطار تقي وجي الس ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي ي تقي ارآة ف د المش اء والمعاه ين العلم ة ب ع آافي وة دف د ق توج

 .للقطاعات التي تعتمد عليها البلدان فرادىمشترآة للحوار حول الحساسيات البيئية اإلیكولوجي آأداة إرشاد 
 

 المعلومات العلمية والمشورة حول التنوع البيولوجيرات لتحسين متاحية خيا :ثالثًا
 

ة           آما أشرنا أعاله، فإن    .30 ة والتكنولوجي ة والتقني ين    (SBSTTA) الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمي  طلبت من األم
ة ال  القدرة على ت  أو تعزیز   /تتضمن تطویر و   متماسكةالتنفيذي المساهمة في استراتيجية متابعة       متماسكة ذات  قدیم المشورة العلمي

ي    ةالصلة والحادث ع الوضع ف ان، م ة اإلنس ا برفاهي وجي وعالقته ام اإلیكول دمات النظ وجي وخ وع البيول ول التن ا ح ي وقته  ف
يم  الحاجة إلجراء تقييم عالمي آخر وتوقيته، وأیضًا مع األخذ في الحسبان التجارب من التقييمات التي تمت بموجب تق          االعتبار   ي

ة  توصية (األلفية للنظام اإلیكولوجي وغيره من العمليات التي تهدف لتحسين الخبرة العلمية حول التنوع البيولوجي    الهيئة الفرعي
م        ة رق ة والتكنولوجي ة والتقني ة بالمشورة العلمي رة  12/3المعني رر        )).  ب(، الفق ؤتمر األطراف ق إن م ك، ف ى ذل ي وعالوة عل ف

ة       اجتماعه التاسع دراسة     نظم اإلیكولوجي وجي وال وع البيول م   (الحاجة إلجراء تقييم آخر متكامل للتن رر رق رة  8/9المق ) 29، الفق
ة         ة والتقني والخيارات لتحسين متاحية المعلومات العلمية والمشورة حول التنوع البيولوجي للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمي

ائج           ار نت ود                   والتكنولوجية، مع األخذ في االعتب رار الجه ذهن الحاجة لتجنب تك ي ال ات األخرى ذات الصلة، والوضع ف العملي
    ).30، الفقرة 8/9المقرر (
 

 وتعميم مراعاته وتوصيله االستراتيجية لتعریف تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي -ألف
 

م  .31 ي التوصية رق ة و12/3ف ة والتقني ة بالمشورة العلمي ة المعني ة الفرعي ة ، طلبت الهيئ ذي التكنولوجي ين التنفي من األم
 من  –شاملة عن طریق   آمتابعة لتقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي، استراتيجية دولية متماسكة متعددة الوآاالت اإلسهام في إعداد  
ة للنظام          لدعم التقييم الوطني ودون العالمي      تحدید السبل    –بين أشياء أخرى     وجي؛  على أساس إطار مفاهيمي لتقييم األلفي اإلیكول

م                         درات ودع ة الق ة المساعدة في تقوی ة لالتفاقي ة المالي ا لآللي ذ دراسة السبل التي یمكن من خالله وجي       تنفي وع البيول  تقييمات التن
 /6.األهداف الثالثة لالتفاقيةواألخذ في االعتبار الوطنية ودون العالمية؛ 

 
داد    .32 ي إع ارآت ف ة ش إن األمان ه، ف اء علي يم وبن ة لتقي وجي  متابع ام اإلیكول ة للنظ ل  –األلفي ة لتحوی تراتيجية عالمي  اس

ل  ى عم ة إل ا المعرف ي تضطلع به اد األنشطة الت ات وهي تهدف إلرش ة المنظم ة متابع ي عملي ارآة ف ام المش ة للنظ يم األلفي تقي
د   .  اإلیكولوجي بطریقة متماسكة وُمَنسقَّة    م ا         وق امج األم ادة برن تراتيجية بقي ة تطویر االس ة  تمت عملي دة للبيئ ا   لمتح ، وشارك فيه

وقد شارك العدید من تلك     .  متابعتهأو  / في تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي و       مشارآة مرفق البيئة العالمية ومنظمات أخرى آثيرة     
رة                وبر  23-22المنظمات في ورشة عمل في ستوآهولم في الفت ة           2007تشرین األول    / أآت م المتحدة للبيئ امج األم ا برن  أجراه

بواسطة برنامج األمم المتحدة للبيئة یوم  لوآالة السویدیة للتنمية الدولية، آما تم تنظيم مؤتمر الحق بالدوائر التليفزیونية المغلقة             وا
 .2008شباط / فبرایر6
 

 :تتكون االستراتيجية من العناصر التالية .33
 

ة       )أ( ي           –بناء قاعدة المعرف م العلمي الت د والتطرق للفجوات في الفه يم بعض خدمات النظام       لتحدی  أعاقت تقي
    تقييمات أخرى؛إعدادوتحفيز التقييمات دون العالمية القائمة في أول تقييم لأللفية للنظام اإلیكولوجي ولدعم اإلیكولوجي 
 

                                                      
ا حول      /ینبغي أن تتضمن استراتيجية المتابعة أیضًا تطویر و         /6  ة في وقته وجي   أو تقویة القدرات لتقدیم مشورة عملية متماسكة وحادث وع البيول  التن

يم                   ك التقي ذه       .  وخدمات النظام اإلیكولوجي وعالقتها برفاهية اإلنسان؛ واألخذ في االعتبار الحاجة إلجراء تقييم عالمي آخر وتوقيت ذل تم التطرق له وسوف ی
 . القضایا في القسم التالي
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رار           )ب( ة صنع الق وجي في عملي  – إدماج مقاربة خدمات النظام اإلیكولوجي التابعة لتقييم األلفية للنظام اإلیكول
وجي ع       لتنفيذیر وتطبيق أدوات ومنهجيات عملية      لتطو ين           نتائج تقييم األلفية للنظام اإلیكول ة، وب ة واإلقليمي ى المستویات الوطني ل

 آل أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع الخاص؛
 
  لضمان أن تصل نتائج تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي إلى آل أصحاب المصلحة؛–التوعية والنشر   )ج(
 
 . ب أدناهIII سوف نناقش هذا األمر في القسم –خدمات النظام اإلیكولوجيل  العالمية المستقبلية تقييمات )د(
 

ذ بواسطة مجموعة    متابعة تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي      سوف یتم تنسيق     .34 ين للمنظمات الشریكة           تنفي ألف من ممثل  تت
ة   ة تنفيذی ا لجن وف    .  وتقوده اریة س ة استش ا أن مجموع تراتيجي  آم ه االس وفر التوجي ل    .  ت ة عم اء مجموع تم إنش وف ی وس

اون مع                  .  ذات أمانات ُمَوزَّعة بحسب الحاجة    مواضيعية   ك بالتع ة وذل ة عالمي ة أمان دة للبيئ وسوف یستضيف برنامج األمم المتح
 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 
ة    االستراتيجيةعن أهداف   المزید من المعلومات    ) ح(یوفر الملحق    .35 تراتيجية    .   وغایاتها وإنجازاتها المتوقع وتوجد االس

 . UNEP/CBD/COP/9/INF/26الكاملة في الوثيقة 
 

وع           باإلضافة إلى االعتبارات     .36 ة التن ة اتفاقي وجي  حول استراتيجية متابعة تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي، فإن أمان البيول
لة من ورش    اإلیكولوجي اعتبارات إطار تقييم األلفية للنظام تقوم بإدماج   درات حول     الومنهجياته ونتائجه في سلس اء الق عمل لبن

   . التنوع البيولوجيمراعاةاستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية وخطط العمل وتعميم 
 

 دراسة الحاجة لتقييم عالمي آخر وتوقيته -باء
 

وجي  توصلت ورشة عمل ستوآهولم المشار إليها أعاله إلى نتيجة مفادها     .37 أن إجراء تقييم دوري على حالة التنوع البيول
ه ألن                 وخدمات النظام اإلیكولوجي     ًا في رًا مرغوب ة اإلنسان سيكون أم ة للنظام         ) 1(وآثار ذلك على رفاهي يم لأللفي أظهر أول تقي

 للتنمية، وأنه من المتوقع     إلنسان آانت بالفعل شاغًال حرجًا بالنسبة      أن عواقب تغير النظام اإلیكولوجي على رفاهية ا        اإلیكولوجي
ة   .  أن تزداد سوءً   د  ) 2(؛ وهناك حاجة إلجراء تقييم دوري إلمداد صناع القرار بقاعدة المعلومات الضروریة لإلدارة التكيفي توج

 قاعدة العلوم الجدیدة منذ نشر أول تقييم لأللفية للنظام اإلیكولوجي؛ وعملية التقييم الدوري سوف تستغلنتائج مجموعة آبيرة من 
 . اإلرادة السياسية الالزمة للقيام بالعملحشدلقد َثُبَت أن التقييمات الدوریة فعالة في ) 3(معارف ُمَعزَّزة وتساهم فيها أیضًا؛ و

 
 :وهذه المعایير هي.  المعایير المرغوبة إلجراء تقييم الحقمن حددت ورشة العمل عددًا  .38

 
اهيمي     )أ(  ل المف ار العم تخدام إط ي اس وجي     ینبغ ام اإلیكول دمات النظ وجي وخ وع البيول ين التن ربط ب ذي ی ال

ال آإطار عمل               ورفاهية اإلنسان آنقطة االنطالق      ه فع ائج     في أي تقييم الحق حيث أن ذلك قد وضح أن ي وفي توصيل النت تحليل
  لصناع القرار؛

 
تنوع البيولوجي وخدمات النظام      إلجراء تقييم فعال للروابط بين ال     هناك ضرورة لمقاربة متعددة المستویات        )ب( 

 لضمان اإلشراك الفعال ألصحاب المصلحة على آافة المستویات؛اإلیكولوجي ورفاهية اإلنسان و
 

مستقبل لتسهيل تطبيق النتائج والمنهجيات؛  في ال تقييم  أو آلية   أنشطة بناء القدرات في أي عملية       ینبغي إدماج     )ج( 
 و
 

ي أن   )د(  ذ ینبغ ة تتخ ب أصحاب المصلحة   يمالتقيعملي ن جان ة م دخالت فعال بقة لضمان م ات مس ين ترتيب وب
ة      ویجوز أن یقدم فریق مستقل مدخالت ما بين الحكومات، وذلك من خالل          .  الحكومات ة بالمشورة العلمي ة المعني ة الفرعي الهيئ

 .والتقنية والتكنولوجية أو من خالل أیة عملية أخرى
 

ر .39 ل اعتب ة العم ي ورش ارآون ف ك  المش وب وذل ر من المطل رار أآث رة التك ة آثي ات العالمي ون التقييم ه ینبغي أال تك أن
ة                    ة وإجراء التقييمات دون العالمي دة المعرف ة، مع          للسماح بوقت آاف لتطبيق النتائج وتوسيع قاع ة الدوری ين التقييمات العالمي ب
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بة،              وقد اعتبر المشارآون أن ما بين       .  تكلفة التقييمات الوضع في االعتبار     رة مناس ين التقييمات هي فت ى عشر سنوات ب سبع إل
 .2015 على 2012ومن ثم فإن التقييم التالي سيختتم في الفترة من 

 
ًا للتطرق        .40 وجي تتضمن عنصرًا رابع ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي ة تقي تراتيجية متابع إن اس ارات، ف ذه االعتب في ضوء ه

المي، النطاق واإلجراءات لالحتياجات يم ع ة لتقي يم القائم ات التقي ال عملي وجي، وإآم ان محتمل للنظام اإلیكول ي  ث هام ف واإلس
 . تطویر مشهد تقييم بيئي دولي أآثر تماسكًا

 
 حول آلية دولية للخبرة العملية حول التنوع البيولوجي المشاورات -جيم

 
وجي   "المؤتمر الذي عقد حول      وفي أعقاب    .41 وع البيول ة   : التن م والحوآم اریس،    اليونسك " (العل ایر  28-24و، ب انون  / ین آ

ة               ، تم إطالق عملية تشاور دولية لتقييم        )2005الثاني   رة العلمي ة للخب ة دولي ة آللي وع    الحاجة والنطاق واألشكال الممكن حول التن
وجي  ي انطلقت   .(IMoSEB)البيول اریة، الت ة االستش د آانت العملي ام وق ي وقت مبكر من ع ة تضم ، 2006ف دراسات حال

ة الفجوات واالحتياجات في     لتحدید   ة      الواجه ين المعرف ة ب دیم المعلومات              السياسة   - البيني ي خدمت لتق وجي الت وع البيول حول التن
يا        وللمشاورات اإلقليمية في أفریقيا وأميرآا الشمالية        يا وأوقيانوس ا الشمالية وآس امّي          أوروبا وأميرآ ي أجریت في ع  2006، الت

ة في        .   دولية ذات أصحاب مصلحة متعددین    ، والتي وجهتها لجنة توجيهية    2007و ة التوجيهي ر للجن ي أخي اع دول د اجتم وقد عق
نتائج هذه العملية وبيان آامل عن هذا االجتماع النهائي تتاح و.  2007تشرین الثاني من عام / نوفمبر17-15مونتبلييه في الفترة 
  . (UNEP/CBD/COP/9/INF/34)في وثيقة معلومات 

 
ة في  من االحتياجات ولية للخبرة العلمية حول التنوع البيولوجي ثالث فئات رئيسية         حددت اآللية الد   .42 ين  ة البيني الواجه  ب
وبصورة أآثر تحدیدًا، فقد أدرآت    .  لتحسين االتصاالت ) 3(لتوسيع القدرات؛ و  ) 2(للخبرة العلمية المستقلة؛    ) 1: (السياسة-العلم

 :الحاجة لما یلي
 

ذه       ثة في وقتها وسهلة الوصول إليها لدعم حوآمة التنوع البيولوجي           موثوقة وحاد معلومات    )أ(  حيث ال تكون ه
 متاحة في الوقت الراهن؛

 
 حاالت الطوارئ ذات العالقة بالتنوع البيولوجي واالستجابة لها بسرعة؛القدرة على تحدید   )ب( 
  

 على المدى المتوسط والطویل؛زة على المستویات العالمية ودون العالمية، وزََّع أنشطة علمية ُم )ج(
 

  ؛ والمعلوماتالمنظمات ذات الصلة التي تستخدم  صالت ُمَعزَّزة بين  )د( 
  

ين  صالت  )هـ( ةب ة       ة البينيالواجه ات البيئي ن العملي ا م وجي وغيره وع البيول وم التن ة لعل م والسياس ين العل  ب
 .واإلنمائية التي تؤثر على التنوع البيولوجي أو تعتمد عليه

 
وجي،                            .43 ة للنظام اإلیكول يم األلفي ة لتقي داد لدراسة متابع ؤخرًا في اإلع ه م آما رحبت المشاورات بالعمل الذي تم القيام ب

ار الكامل                           وأشارت إلى أن     وجي سوف تأخذ في االعتب وع البيول ة حول التن رة العلمي ة للخب ة الدولي ذا  الدراسة اإلضافية لآللي ه
ل المتواصل إجر .  العم ا أوصت ب ة  آم افية وملح ة إض ى اء دراس دیم مصدر   عل ة لتق ات القائم ز المؤسس يلة وتعزی اء وس إنش

  .خدمات التنوع البيولوجي ورفاهية البشرحول تغير التنوع البيولوجي وتأثيراته على موضوعي للمعلومات 
 

د أشارت مشاور                    .44 وجي، فق ة للنظام اإلیكول يم األلفي رة       وبصورة أآثر تحدیدًا، وفيما له عالقة بتقي ة للخب ة الدولي ات اآللي
 : العلمية حول التنوع البيولوجي إلى أن ینبغي على اآللية أن

 
ة         ، وتشجع،  تبني على   )أ(  ة ودون العالمي وع الب      التقييمات العالمي ة وتوجهات التن وجي وخدمات النظام      لحال يول

 ، وتأثيراتها على رفاهية اإلنسان على مستویات مكانية متعددة؛اإلیكولوجي
 

ك القضایا              وأتضطلع    )ب(  يما تل تنهض بدراسات خاصة حول القضایا الناشئة التي تهم التنوع البيولوجي، وال س
  أو آما ُیْظِهره العلم؛في االستجابة لطلبات صناع القرارأو متعددة الثقافات، سواء /ووطنية الحدود متجاوزة للالتي لها طبيعة 
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ة            تسهم بمعلومات عملية سریعة وم      )ج(  وجي في مستویات زمني التنوع البيول وثوقة حول الطوارئ ذات الصلة ب
 قصيرة؛

 
 تطویر القدرة على توليد واستخدام المعلومات، المنهجية والتقنيات لتحقيق األهداف السابقة؛تشجع   )د( 

 
  ؛ و)ج(و) ب(، )أ(یتم أداؤها بموجب البنود نتائج األنشطة التي  تشجع التواصل الفعال، بما في ذلك  )هـ( 

 
 .حسبما قد یكون مناسبًاتضطلع بأیة أنشطة أخرى تناسب أهدافها   )و( 

 
ر     في    المشارآون وعالوة على هذا، دعا    .45 اع األخي اون             "االجتم ة، بالتع دة للبيئ م المتح امج األم ذي لبرن دیر التنفي مع   الم

وجي            وع البيول ة            األما(الحكومة الفرنسية وغيرها من الحكومات، اتفاقية التن ة والتقني ة بالمشورة العلمي ة المعني ة الفرعي ة، الهيئ ن
وجي،             التشاورعملية  وشرآاء  )  ومكاتب مؤتمر األطراف   والتكنولوجية وع البيول  7/ التابعة آللية الدولية للخبرة العلمية حول التن

ك    لعقد اجتماع بين الحكومات مع المنظمات        ددة األطراف     االالحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، بما في ذل ة متع ات البيئ تفاقي
دني     ك    (ذات الصلة، والمؤسسات األآادیمية والمجتمع الم ا في ذل ة والشعوب األصلية    بم ر في إنشاء   ) المجتمعات المحلي  للتفكي

 : العلم والسياسة للتطرق لألهداف السابقة، على أن تتمتع بالخصائص التاليةبين دولية واجهة بينية 
 

، وأن تبني على الشبكات   ينولكن أیضًا تضم أصحاب مصلحة غير حكومي       ،بين الحكومات  أن تكون مرنة و    )أ( 
  وحائزي المعرفة؛القائمة من العلماء 

 
ات لتقييمات               أن تدرس،     )ب(  بالتعاون مع تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي وآمتابعة له، الحاجة والنطاق والمتطلب

 ولوجي على المستوى العالمي؛ التنوع البيولوجي وتغيرات النظام اإلیك
 

 التكامل مع عمليات التقييم األخرى ذات الصلة؛ وأن تضمن   )ج( 
 

وره           )د(  امج وتط يم البرن ي تقي ة ف ذ البدای تخدم من ى أن تس ا، عل اس فعاليته د لقي راءات رص ا إج ون له أن یك
 ".وتواصله

 
 ي واآللية الدولية للخبرة العلمية حول التنوع البيولوجي تقييم األلفية للنظام اإلیكولوج– االستراتيجيات التقاء -دال

 
ة من        .46 ين     ثمة درجة عالي ة                      التطابق ب وجي واآللي ة للنظام اإلیكول يم األلفي ة لتقي ر في إجراء متابع ات للتفكي ائج العملي نت

دت  .  ية المعلومات العلميةالحاجة لتحسين متاحب اعترفتاقد وآال العمليتين .  الدولية للخبرة العلمية حول التنوع البيولوجي   آما ول
ة     المشاورات اإلقليمية األوسع واألآثر عمومية لآللية الدولية للخبرة العلمية حول التنوع البيولوجي            ى أهمي  دعمًا قویًا وأشارت إل

وجي  ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي ة لتقي ار إجراء متابع ي االعتب ذ ف ة البينياألخ ى الحاجة لتحسين الواجه دت عل ة ة وأآ ين المعرف ب
ددة األطراف      تنفيذوالسياسة على مستویات مختلفة، بما في ذلك الحاجة لتعزیز           ا   . االتفاقيات البيئية متع ة  تمخضت عن     آم اآللي

وجي  وع البيول ول التن ة ح رة العلمي ة للخب ن الدولي ة واضحة، لك ى  حاج ز عل املة، للترآي وجي ليست ش ام اإلیكول دمات النظ خ
آزر                  دراسة آل أشكال    من ثم   ورفاهية اإلنسان، و   ز الت ة القطاع الخاص، وتعزی ة ومعرف ارف التقليدی المعارف، بما في ذلك المع

وم    توافر  یهذا و .  بين مستخدمي المعلومات ومقدميها    ة ذات أصحاب       حول  تفسير موجز للمفه ين الحكومات ومقارب ا ب ة م مقارب
ة                  مصلحة متعددین لتقویة الواجهة البينية بين العلم والسيا        وجي، وهي مقارب وجي وخدمات النظام اإلیكول وع البيول سة حول التن

وجي              وع البيول ة حول التن رة العلمي ة للخب ة دولي ة االستشاریة نحو آلي وافر  ی ،تستفيد من تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي والعملي ت
   . (UNEP/CBD/COP/9/INF/37)، وهي آوثيقة معلومات

 

                                                      
، اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات )CI(بما في ذلك المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، منظمة الحفظ الدولية   / 7

، البرنامج الدولي لعلوم التنوع البيئي (CMS) اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البریة المهاجرة، (CITES)البریة المعرضة لالنقراض 
(DIVERSITAS) الوآالة األوروبية للبيئة ،(EEA) مرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجيال، )الفاو(، منظمة األغذیة والزراعة 

(GBIF) ، المجلس الدولي للعلوم(ICSU) ، االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة(IUCN) ،منظمة حفظ ، اتفاقية رامسار، معهد سميثونيان
يونسكو، برنامج األم ، ال(UNDP)، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (UNCCD) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، (TNC) الطبيعة

الصندوق العالمي ، البنك الدولي، (WCMC)  المرآز العالمي لرصد حفظ الطبيعة-، برنامج األمم المتحدة للبيئة(UNEP)المتحدة للبيئة 
   (WWF) للطبيعة
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ة               أوجه التآزر والتداخل     سيكون من المهم التفكير في     .47 ة الدولي وجي واآللي ة للنظام اإلیكول الممكنة بين متابعة تقييم األلفي
ة تسخير   ومن شأن     .دوائرهماللخبرة العلمية حول التنوع البيولوجي ولتجنب المنافسة المحتملة المتصورة بين العمليتين و         عملي

تقدیم المعلومات العلمية الموثوقة والحادثة  ث فارقًا آبيرًا فيِدْح یمكن أن یُ   طاقة العمليتين وسماتهما المرغوبة أن توفر حًال جذاباً       
  .في وقتها وغير المنحازة وذات الصلة

 
للهيئة الفرعية االجتماع الثاني عشر  تقریر مرحلي عن األعمال األخرى التي قام بها األمين التنفيذي في متابعة :رابعًا

  نية والتكنولوجية  المعنية بالمشورة العلمية والتق
 

م       3الفقرة  في   .48 وم                    12/3 من التوصية رق ة أن یق ة والتكنولوجي ة والتقني ة بالمشورة العلمي ة المعني ة الفرعي ، طلبت الهيئ
 :عدد من المهام األخرى، بما في ذلكاألمين التنفيذي بتنفيذ 

 
وجي       )أ(  وع البيول ة التن الل مقاص ن خ داد، م ن   (CHM)إع دد م ع ع اون م ر وبالتع ات   الش رد آللي آاء، ج
      الحدیثة؛آلليات تبادل المعلومات التعاوني األوسع التبادل للتنفيذ  قابليةوخيارات 

 
ایير       )ب(  تویات ومع ة ومس ق بهيكلي ا یتعل وجي فيم وع البيول ة التن املة لمراقب كة وش م متماس ویر نظ جيع تط تش

 ، مثل المنظومة العالمية لنظم رصد األرض؛لتنفيذلاالستراتيجي مراقبة والتخطيط البيانات، تخطيط شبكة ال
 

للتقييمات المحلية أو الوطنية أو األطراف والحكومات األخرى عن أي إرشاد حول أفضل الممارسات        إبالغ    )ج( 
 دون العالمية المتكاملة؛

 
إلقليمية ودون العالمية هيل، من خالل المنتدیات المناسبة، تقييمات النظام اإلیكولوجي الوطنية وا       تشجيع وتس   )د( 

 .تقدیم التقاریر الوطنيةلتوفيق أنساق آأساس دة حََّوالُم
 

 .ویقدم هذا القسم تقریرًا مرحليًا حول هذه األنشطة .49
 

 قابلية التبادل القائمة آلليات جرد 
 

ة تعاونت  .50 ع األمان ةم دة للبيئ م المتح امج األم ا-برن ق الع ة والمرف ظ الطبيع المي لرصد حف ز الع ات  المرآ لمي لمعلوم
رر استحداث      .   لهذا الطلب   للتطرقالالزمة   السبلالتنوع البيولوجي لدراسة     ى، تق ة   "وآخطوة أول ة حي ى أساس    " وثيق ة عل قائم

ق  تراتيجية     2الملح ة واالس ط العملياتي ن الخط رة م ة ل 2011-2007للفت وجي     التابع وع البيول ات التن المي لمعلوم ق الع لمرف
)http://www.gbif.org/GBIF_org/GBIF_Documents/strategic_plans.pdf( ص ي تلخ ورة ، والت ل بص بالفع

د من ا            . التنوع البيولوجي  يةبطریقة الجرد التكنولوجيات الرئيسية ذات الصلة بمعلومات      آبيرة و  ذ المزی تم تنفي لخطوات  وسوف ی
يما عقب المناقشات            بمجرد الحصول على فهم أفضل        ة حول       الحتياجات األطراف، وال س في سلسلة من ورش العمل اإلقليمي

 .استراتيجية التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية
 

 : أن یتطرق هذا الجرد للمجاالت التاليةالمتصورمن  .51
 ياسات ومعایير وأدوات البيانات؛القابلية للتبادل بما في ذلك سآليات لتحقيق   )أ( 

 
 صلة باالتفاقية؛البيانات ذات الأو تحقيقها في /توجيهها و أمثلة على القابلية للتبادل التي یتم  )ب( 

 
 .آيفية زیادة الوصول للبيانات والمعلوماتتوصيات وإرشادات حول   )ج( 

 
 رصد التنوع البيولوجي تطویر أنظمة 

 
وجي        آبير   اعترافآما أن هناك     .52 ات من         بامن جانب علماء التنوع البيول ربط وجمع مجموعات البيان مصادر  لحاجة ل

ة  یتم تطویرها بإشراف  التنوع البيولوجيمراقبة لبشبكة ت األمانة في إعداد المفهوم الخاص   وقد ساهم .  مختلفة المجموعة المعني
ة ع     تطبيق  ، آجزء من    (GEO-BON)بمراقبات األرض    دة المجتمعي نظم            مجال الفائ ة ل ة العالمي وجي للمنظوم وع البيول ى التن ل

وع               .  (GEOSS)رصد األرض    وسوف توفر شبكة مراقبة التنوع البيولوجي إطارًا عالميًا قویًا من الناحية العلمية لمراقبات التن
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و           .  البيولوجي م فهي سوف تسهل جه وع البيو              ومن ث دان التن المي في التطرق لمشكلة فق ع الع وجي  د الحكومات والمجتم عن  ل
ة                طریق تحسين القدرة على      يناریوهات استجابة اختباری د  .  رصد التوجهات في التنوع البيولوجي على نحو دقيق وتطویر س وق

وم  مسودة آان من المقرر دراسة      ات األرض         تفسير موجز للمفه ة بمراقب ة في المجموعة المعني ة المؤقت رة   أعدتها اللجن في الفت
اع المجموعة              بحيث یتم تبنيها     2008ر  آذا/مارس-آانون الثاني /ینایر من جانب دوائر مراقبة التنوع البيولوجي األوسع في اجتم

 ).UNEP/CBD/COP/9/INF/36انظر الوثيقة  (2008نيسان / أبریل16-14 الفترة المعنية بمراقبات األرض في جنيف في
 
 لنظام اإلیكولوجي  تقييم األلفية لعلى غرارأفضل الممارسات للتقييمات التي د حول اشراإل
 

حول أفضل   وذلك لتقدیم اإلرشاد     ،المطبوعات وأدوات دعم القرارات، أو هي في مرحلة التطویر        لقد تم إعداد عدد من       .53
تم تحدیث    .   على قائمة تمهيدیة2الملحق ویحتوي .  للتقييمات المحلية أو الوطنية أو دون العالمية المتكاملة      الممارسات   وسوف ی

 .من خالل آلية المقاصةدادها هذه القائمة وإع
 

 وتقدیم التقاریر الوطنية الُمَوحَّدةالنظام اإلیكولوجي تقييمات 
 

دة للنظام  حَّ َوعملية إعداد تقييمات وطنية وإقليمية ودون عالمية مُ    ل بعض األدوات المذآورة في الفقرة السابقة        هَِّسوقد تُ  .54
ة      .اإلیكولوجي ذ في   يين  مع الشرآاء الرئيس       وتعمل األمان ك             تنفي ا في ذل رامج العمل خاصتها، بم ددة     ب ات األخرى متع االتفاقي

ين الحكومات بهدف           األطراف، المنظمات الدولية ذات الصلة        ا ب ات م اة       وعملي يم مراع الغ   توفيق وتعم ة اإلب  ذات الصلة    عملي
ات   اأن تتباین    ه من المتوقع  أنه ثمة حاجة ألن نضع في األذهان أن       إال  .  بالتنوع البيولوجي  ًا لالحتياجات          لمقارب د آلخر وفق من بل

 .الوطنية
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  مسودة القرار :خامسًا
  : وفقًا للخطوط التاليةًاأن یتبنى قرار قد یرغب مؤتمر األطراف .55

 
 :مؤتمر األطراف 

 )1فقرة ، ال12/3، التوصية الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةبواسطة تم إعداد النص التالي (
 

ة،                    یدعو .1 ات مختلف دعم، من خالل آلي  األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ألن تشجع وت
ات  وجي تقييم ام اإلیكول ة النظ ة ودون العالمي ة واإلقليمي يناریوهات   الوطني بًا، س ك مناس ان ذل ا آ ك، حيثم ي ذل ا ف ة، بم المتكامل

 ييم األلفية للنظام اإلیكولوجي؛أساس إطار وخبرات تقالتي تبني على ستجابة اال
 
دعو  .2 ات ذات الصلة ی ات األخرى والمنظم ات األصلية  األطراف والحكوم  وأصحاب المصلحة والمجتمع

د تصميم      ما یلي    والمحلية ألن تأخذ في االعتبار     ة  التقييمات عن ة   أو    المحلي ك            وأالوطني ا یكون ذل ة، وحيثم ة المتكامل دون العالمي
 :مناسبًا

 
يهم صنّ       إشراك  )أ( رار   أصحاب المصلحة، بمن ف ة           اع الق ون، والمجتمعات األصلية والمحلي ون والوطني  المحلي
 في التقييم؛

 
ار   )ب( اهيمي اإلط ك     المف ي ذل ا ف ه، بم وجي ومبادئ ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي نظم   لتقي ا ال ي توفره دمات الت الخ

 لفية؛اإلیكولوجية، وذلك آمساهمة في األهداف اإلنمائية لأل
 
ك                     مالءمة  مدى    )ج( ا في ذل ة، بم ا المجتمعات األصلية والمحلي تضمين دراسات الحالة الموثقة التي ساهمت به

 للنظام اإلیكولوجي؛غير السوقية للتنمية المستدامة التقليدیة تسلط الضوء على القيم االقتصادیة وأیضًا الفوائد تلك الدراسات التي 
 
بعض التقييم     )د( ة ل ة المعين وجي    القيم ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي ل تقي ارآين    ات، مث ين المش درات ب ة الق لتنمي

 وأصحاب المصلحة؛
 
تقبلية،                  یكونفائدة توفير، حيثما    ) هـ( ة والمس ة الماضية والحالي ائج البحثي  ذلك ممكنًا، الوصول الحر والمفتوح لكل النت

 وذلك وفقًا للتشریعات الوطنية والدولية؛ والتنوع البيولوجي، والتقييمات والخرائط وقواعد البيانات حول 
 
وجي           التفصيلدعم المزید من    مدى مالءمة   ) و( ألنساق ُمَوحَّدة متماسكة لتجميع وإدماج بيانات ومعلومات التنوع البيول

  للمزید من التقييمات والتحليالت؛
  

   : األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلةیدعو  .3
 

 لحاجة للمزید من التحسين لمتاحية بيانات ومعلومات التنوع البيولوجي وقابليتها للتبادل؛ألن تالحظ ا) أ(
 
د، مع    بغرض التحویل الرقمي للبيانات في صورة     بين الجهود الجاریة    ألن تدعم وتسهم وتعزز التآزر      ) ب( نسق ُمَوحَّ

ة  ن   إتاح د م راء المزی ع، وإج اق واس ى نط ة عل ات واألدوات التحليلي ات   البيان ذه البيان تخدام ه ة الس ألدوات التحليلي ویر ل التط
 ألغراض السياسة واإلدارة؛

 
  إطار تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي وخبراته وذلك عند إعدادیأخذ في االعتبار  .4

 
جب بموالعمل بموجب االتفاقية وذلك وفقًا للمبادئ التوجيهية الستعراض برامج العمل           متعمقة لبرامج   استعراضات   )أ(
ذه لخدمات النظام     به تحليل للمدى الذي تتطرق    ، بما في ذلك     8/15لمقرر رقم    ل 3في الملحق    المتضمنة   االتفاقية برامج العمل ه

 اإلیكولوجي؛ 
 

 ؛2010لما بعد عام مراجعة للخطة االستراتيجية ) ب(
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 حين اإلیكولوجي وخبراتهألن تستخدم بالكامل إطار تقييم األلفية للنظام        األطراف والحكومات األخرى     یدعو .5
تعرض  ع تس ذوتراج تراتيجيات     وتنف لة، واس ة ذات الص ط التنمي ة، وخط ل الوطني ط العم وجي وخط وع البيول تراتيجية التن  اس

  التعاون اإلنمائية، حسبما یكون ذلك مناسبًا؛
 
 ) جدیدالتاليالنص (
 

ب .6 ذي  یطل ين التنفي ن األم تمر  م ام أن یس ذ المه ي تنفي ي ف واردة ف ي أصدرتها 12/3توصية ال  ال ة  الت الهيئ
 الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، بحسب الضرورة؛ 

 
 أن مؤتمر األطراف، آما 

 
  ،7/9 المقرر یسترجعإذ 
 

دإذ  ه       یؤآ ه ونتائج وجي ومنهجيات ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي ار تقي ق إط جيع تطبي ة لتش اء األولوی ي إعط ه ینبغ ى أن عل
 في هذا الصدد،لبناء القدرات المستویات الوطنية ودون الوطنية وأنه توجد حاجة ملحة 

 
يرإذ  نّ  یش داد ص يم دوري إلم راء تقي ة إلج د حاج ه توج ى أن ة    إل إلدارة التكيفي ة ل ات الالزم دة المعلوم رار بقاع اع الق

ار            ولتشجيع اإلرادة السياسية الالزمة للقيام بالعمل في التطرق لفقدان التنوع          وجي وآث دهور خدمات النظام اإلیكول  البيولوجي وت
  على رفاهية اإلنسان،ذلك 

 
ه  .7 بفإن وات      یرح رق لفج دف للتط ي ته وجي الت ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي ة تقي ة لمتابع تراتيجية العالمي باالس

ة للنظام اإلیكو               يم األلفي ة        المعارف، وتشجيع التقييمات دون العالمية، وتشجيع تطبيق إطار تقي ه ونتائجه والتوعي وجي ومنهجيات ل
ة    ي الوثيق منة ف ق   #/UNEP/CBD/COP/9/INFالمتض ي الملح ة ف ذه 1، والملخص ة به راف  الملحوظ دعو األط ، وی

 أن  والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة والمجتمعات المحلية واألصلية وأصحاب المصلحة، ویطلب من األمين التنفيذي             
  ؛يذهتنفیسهم على نحو نشط في 

 
وجي   محول آلية دولية للمعلومات العلعملية التشاور    أیضًا بنتائج    یرحب .8 وع البيول ة   (ية حول التن ة الدولي اآللي

 ؛)للخبرة العلمية حول التنوع البيولوجي
 

يرإذ  .9 وجي  یش ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي ة تقي ين متابع ارب ب ى التق ائج  إل رة  ونت ة للخب ة الدولي اورات اآللي مش
ة  ى آ    العلمي اء عل ة للبن وجي والفرص وع البيول ول التن ًا   ح ين مع ّي العمليت هيللت وع      لتس ول التن ة ح ات العلمي وفير المعلوم ت

و یرحب       ة        البيولوجي، فه دة للبيئ م المتح امج األم ذي لبرن دیر التنفي ة الم ى  بموافق ين الحكومات لدراسة إنشاء       عل اع ب د اجتم عق
ذه             ياسة  دولية فعالة بين العلوم والس    واجهة بينية    دعو ه حول التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإلیكولوجي ورفاهية اإلنسان؛ وی

 تتعلق بمصالح اتفاقية التنوع البيولوجي مع األخذ         ألن تقترح وسيلة لتقدیم معلومات علمية ُمَحسَّنة      العملية، من بين أمور أخرى،      
ة و ة بالمشورة العلمي ة المعني ة الفرعي ار دور الهيئ ي االعتب ه ف ي اجتماع ؤتمر األطراف ف ي م ته ف ة ودراس ة والتكنولوجي التقني

 العاشر؛
 

ات األرض، وبتطویر           یرحب .10  بإنشاء شبكة لمراقبة التنوع البيولوجي، التي أنشئت في ظل مجموعات مراقب
ق    للشبكة، آجزء من       تنفيذخطة   نظم                   تطبي ة ل ة العالمي وجي للمنظوم وع البيول ى التن ة عل دة المجتمعي رصد األرض،   مجال الفائ

دعو  ذا       وی دعم له دیم ال لحة لتق ن أصحاب المص رهم م اء وغي لة والعلم ات ذات الص رى والمنظم ات األخ راف والحكوم األط
 المسعى؛

 
ز التماسك في                    یطلب  .11  من األمين التنفيذي أن یواصل التعاون مع شبكة مراقبة التنوع البيولوجي بهدف تعزی

ق به ا یتعل وجي فيم وع البيول ات التن ة مراقب ایير يكلي تویات ومع بكة الومس يط ش ات، تخط تراتيجي البيان ة والتخطيط االس مراقب
 . لتنفيذها
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 المرفق األول
  /8 استراتيجية عالمية لتحویل المعارف إلى أعمال–متابعة تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي 

 
 الرؤیة

 .م اإلیكولوجي الحرجةومنع التدهور في خدمات النظاعن طریق إیقاف تحسين رفاهية اإلنسان 
 

 الهدف
ة       أن تصبح ى آاف ام عل اعين الخاص والع رار بالقط ة صنع الق ي عملي ًال ف زءًا مكم وجي ج ام اإلیكول دمات النظ ارات خ  اعتب
 .المستویات

 
  االستراتيجية واإلنجازات المتوقعةالغایات

ة        غایاتعلى أساس النتائج الرئيسية للتقييمات المستقلة، فقد تم تحدید أربع   ا من إنجازات وأنشطة متوقع ا یناظره  رئيسية مع م
 .الستراتيجية المتابعة

 
 .مجموعة منوعة من المنظماتبواسطة ویتم تنفيذها ة الواردة في هذه االستراتيجية هي أنشطة جاریة بالفعل واألنشط

 
ي تعمل في المجاال             وتهدف االستراتيجية لتوفير إطار مشترك       ه للمنظمات الت ت ذات الصلة أن تنسق أنشطتها،         یمكن من خالل

ة والبشریة                   اليف المالي ل التك رات من أجل تقلي ذ وأن تبدأ أنشطة مشترآة جدیدة، وتتعاون وتتبادل المعلومات وتشارك الخب  لتنفي
 .يم تأثير األنشطة ذات الصلةمثل هذه االستراتيجية وتعظ

 
 بناء قاعدة المعارف  – 1 الغایة

ام                 الصالتلمعلومات حول   بناء وتحسين قاعدة ا   مواصلة   وجي، وخدمات النظ ام اإلیكول وجي ووظائف النظ وع البيول ين التن  ب
 .  اإلیكولوجي ورفاهية اإلنسان، وتطویر أدوات لتعميم مراعاة خدمات النظام اإلیكولوجي في التنمية وصنع القرار االقتصادي

 
ات،     االحتياجات البحثية والتطرق لها بغرض سد ال    تحدید   :1-1 الغایة ارف والبيان ي المع ر وإدارة     فجوات ف ه صلة بتغي ا ل فيم

 .النظام اإلیكولوجي ودور خدمات النظام اإلیكولوجي في دعم رفاهية اإلنسان
 

ع   ة        :اإلنجاز المتوق د االحتياجات البحثي ارف   تحدی ى نحو واضح، مع           /وفجوات المع ات عل دء   الالبيان اإلجراءات للتطرق    في   ب
  .اإلضافيةلتنمية المعارف العلمية 

 
ل                  األدوات التحليلية لتقييم التغيرات     تطویر   :2-1 الغایة ة مث وجي التي تسببها بعض العوامل الدافع ام اإلیكول في خدمات النظ

ات صنع               تغير المناخ  ، مع التكيف لتقليل تأثيراتها على رفاهية اإلنسان، وإدماج اعتبارات خدمات النظام اإلیكولوجي في عملي
 . المستویاتالقرار على آافة

 
ة   األدوات والمنهجيات إلجراء تقييم متكامل للنظام اإلیكولوجي، تطویر   :اإلنجاز المتوقع  ازالت المتبادل والتحليل االقتصادي للتن

يم     القائمة على أساس تقييم نقدي وغير نقدي لخدمات النظام اإلیكولوجي ومراعاة تعميم           ة تقي ى أساس مقارب تدخالت السياسة عل
  .لنظام اإلیكولوجي ونتائجهاأللفية ل

 
 .قاعدة المعارف حول خدمات النظام اإلیكولوجي عن طریق تطویر التقييمات دون العالميةبناء : 3-1 الغایة

 
دة      :اإلنجاز المتوقع  ة جدی ى أساس إطار    تحفيز الدعم اإلضافي للتقييمات دون العالمية القائمة، واستهالل تقييمات دون عالمي عل
ة يم األلفي ة     تقي نظم اإلیكولوجي ى ال و خاص عل ى نح ز عل ع الترآي وجي، م ام اإلیكول ي    للنظ ا ف تم تغطيته م ی ي ل اطق الت والمن

 .المجموعة األصلية والمتواصلة من التقييمات دون العالمية التابعة لتقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي
 

                                                      
 .INF/9/COP/CBD/UNEP/26االستراتيجية الكاملة متضمنة في الوثيقة .  هذه نسخة مختصرة  /8 
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ز    : 4-1 الغایة ام ا            تطویر وتعزی درات حول خدمات النظ اء الق رامج بن وجي   ب دریب            إلیكول ة اإلنسان التي تساهم في ت ورفاهي
 .متعددي التخصصاتالجيل القادم من الباحثين وصناع القرار 

 
 . یصبح جزءًا ال یتجزأ من المناهج التعليمية– الطبيعي واالجتماعي – علم خدمات النظام اإلیكولوجي :اإلنجاز المتوقع

 
ة اج – 2 الغای ام اإلیكول   إدم ة النظ ة خدم ة      مقارب ى آاف رار عل نع الق ة ص ي عملي وجي ف ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي وجي لتقي

 المستویات
 

وجي        تشجيع   ام اإلیكول نة لخدمات النظ ك اإلدارة الُمَحسَّ ا في ذل وجي، بم ام اإلیكول ارات خدمات النظ التطبيق المنهجي العتب
 . القرار بالقطاع العام والخاص والمجتمع المدنيلزیادة مرونتها أمام تغير المناخ وتقویة األساس للتكييف في عملية صنع

 
ة  اج     : 1-2 الغای ى إدم رار عل درة صّناع الق ة ق ادة      تقوی دابير التكييف لزی ك ت ي ذل ا ف وجي بن ام اإلیكول ارات خدمات النظ اعتب

 .تخطيط التنمية والتنفيذ على آافة المستویات وقطاعات الحكومةالمرونة لتغير المناخ في عمليات 
 

ى                           :ز المتوقع اإلنجا رامج والسياسات عل ة والب ات الميزاني ة وعملي وجي في تخطيط التنمي اج دراسة خدمات النظام اإلیكول إدم
ما یسهم في تحقيق التنمية المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية حيثما آان  المستویات الدولية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية،       

 .ذلك مناسبًا
 

ى أن  الشرآات شجيع تعميم مراعاة اعتبارات خدمات النظام اإلیكولوجي في قرارات القطاع الخاص وتشجيع    ت: 2-2 الغایة  عل
ة بإصالح السياسات                     تصبح   وجي والمطالب ام اإلیكول ة خدمات النظ قوة دافعة حرجة في تطویر األسواق والتكنولوجيات إلعال

 .ف على النظام اإلیكولوجيالعامة لموازاة الحوافز المالية واالقتصادیة مع اإلشرا
 

ات التشغيلية    أطر األعمال و   طيطختعملية صنع القرار،    إدماج اعتبارات خدمات النظام اإلیكولوجي في        :اإلنجاز المتوقع  العملي
ة                    للقطاع الخاص  ق إنشاء حال ك عن طری ة وذل ة والنامي دان المتقدم  على المستویات الدولية واإلقليمية ودون الوطنية، وعبر البل

 .  األعمال لالستثمار في إدارة خدمات النظام اإلیكولوجي
 

  التوعية بتقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي ونشره -3 الغایة

اهيمي  نشر  اره المف وجي وإط ام اإلیكول ة للنظ يم األلفي ائج تقي ين من خالل  نت ه ألصحاب المصلحة المعني ه ومنهجيات وأدوات
 .عليمية قائمة على األفعالتطویر استراتيجيات إعالمية وأدوات ت

 
تراتيجية       ذه االس دعوة،    والمجال الثالث المحوري في ه ة وال رار      ستجابة للحاجة   واالهو التوعي ر من صناع الق الستحداث دوائ

ا                  وجي واالستجابة له ة للنظام اإلیكول يم األلفي وألن .  والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغير ذلك من المؤسسات لدعم نتائج تقي
د              نت م یحقق بع وجي ل ة للنظام اإلیكول يم األلفي إن تقي رار، ف ائج تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي لم تصل على نحو آاف لصناع الق

ارف  .  تأثيره الكامل  ومن ثم، فال تزال توجد فرصة حرجة في ضمان أن تصل نتائج تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي وأیضًا المع
  . رها من خالل استراتيجية المتابعة إلى صناع القراروالمقاربات التي تم تطوی

 
 خدمات النظام اإلیكولوجي لرفاهية اإلنسانرفع الوعي حول أهمية : 1-3 الغایة

 
يما  تطلعات التنمية على مستوى الع     على   أللفية للنظام اإلیكولوجي وآثارها    زیادة الوعي بنتائج تقييم ا     :اإلنجاز المتوقع  الم، وال س

 .ت المستهدفةبين الفئا
 

  للنظام اإلیكولوجي  المستقبليةالتقييمات العالمية – 4 الغایة

ان                   المي ث يم ع إجراء تقي وجي،     محتمل   إنشاء عملية لدراسة االحتياجات والنطاق واإلجراءات الخاصة ب ام اإلیكول ال  للنظ إآم
 .ًاتقييم بيئي دولي أآثر تماسكمشهد في إعداد واإلسهام عمليات التقييم القائمة 

 
 .إنشاء عملية لدراسة االحتياجات والنطاق واإلجراءات الخاصة بإجراء تقييم عالمي ثان للنظام اإلیكولوجي: 1-4 الغایة
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ة          مسودة استراتيجية للقيام بتقييم عالم ثان یتم تطویره وتقدیمه           :اإلنجاز المتوقع  يم األلفي ة تقي للمجموعة االستشاریة التابعة لمتابع
 .وجيللنظام اإلیكول

 
 فيذنترتيبات الت

ة                     تراتيجية العالمي ذ االس ي تنفي ا مسؤوليات ف ي عليه ألف من المؤسسات الشریكة الت .  سيتم تنفيذ االستراتيجية من خالل اتحاد یت
ذها              تعترفوآما   تم بالفعل تنفي وجي ی ة للنظام اإلیكول يم األلفي ة تقي  هذه االستراتيجية، فإن هناك مجموعة آبيرة من أنشطة متابع

آزرات     .  من جانب مؤسسات شریكة مختلفة     ِرح             ولضمان التنسيق والت د ُاْقُت ين الشرآاء وأنشطتهم الموزعة، فق تم تنظيم      ب أن ی ب
 :تنفيذ استراتيجية المتابعة لتقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي آما یليلدارة اإلة يهيكل

 
ة بالمساعدة في          ستتأل مجموعة تنفيذ متابعة تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي        ف من ممثلين من المؤسسات الشریكة الملتزم

اك عضویة مفتوحة      .  تنفيذ هذه االستراتيجية   امج                  .  وستكون هن ة وبرن دة للبيئ م المتح امج األم وسوف یشترك آل من برن
ذه ال          رامج ا                األمم المتحدة اإلنمائي في رئاسة ه ذ االستراتيجية وتشجيع الب ة تنفي ين    مجموعة، وفي تنسيق عملي لمشترآة ب

 .وستصبح الوآاالت الرئيسية في األنشطة المتنوعة بموجب االستراتيجية أعضاء في مجموعة التنفيذ.  الشرآاء
 

ذ   من مجموعة فرعية من أعضاء مجموعة التنفيذ،    اللجنة التنفيذیة ستتألف    وسوف تجتمع بين الجلسات لإلشراف على تنفي
ة، وسيقومون              . االستراتيجية نيابة عن مجموعة التنفيذ     ذه اللجن وسوف یترأس نفس الرؤساء المشترآين لمجموعة التنفيذ ه

ارآة       االت المش ين الوآ ل ب توى العم ى مس يق عل جعون التنس ة ویش طة الجاری تعراض األنش اء  .  باس د الرؤس ا أن أح آم
اه انظر أ  (المشترآين لألمانات الموزعة التي تم إنشاؤها لمجموعات العمل المواضيعية المختلفة            سيصبح عضوًا أیضًا      ) دن

 .في اللجنة
 

ات    للمجموعة االستشاریة لمتابعة تقييم األلفية للنظام اإلیكولوجي  سيكون    ون من أمان يم   تمثيل أوسع، بما في ذلك ممثل تقي
ة                  .  البيئة البحریة، الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومجتمع الجهات المانحة واألعضاء بصورة عام

ة وس دم المجموع ط  وف تق يم رواب ذ، وسوف تق ة التنفي تراتيجية لمجموع ورة االس ن أصحاب  المش رة م ة آبي ع مجموع م
ادة السياسات ومصداقية     المصلحة   ة وقي ة والفني ادة العلمي وال، وتضمن القي ة وجمع األم دعم أنشطة التوعي وتشرآهم، وت
 .ارهما باإلجماع بين آل األعضاءوسوف یشترك في ترأس المجموعة عضوان یتم اختي.  المبادرات

 
ة، التقييمات       (مجال أنشطة مواضيعية  بواسطة   یتم تنظيمها   مواضيعية مجموعات عمل   ال الفجوات البحثي ى سبيل المث وعل

خ       /تعميم المراعاة دون العالمية،    ة، إل ا    .) التكامل، التقييم االقتصادي، التوعي تم تكوینه ات الموزعة    سوف ی د  مع األمان وعن
 . لتسهيل تبادل المعلومات والدروس المستفادة وضمان التنسيق على المستوى العاملالحاجة

 
اون مع     سيستضيف برنامج األمم المتحدة للبيئة        ائي         بالتع دة اإلنم م المتح امج األم ة   برن ة العالمي ذ    األمان دعم مجموعة تنفي  ل

ة والمجموعة             ة التنفيذی وجي، اللجن وجي،             متابعة تقييم األلفية للنظام اإلیكول ة للنظام اإلیكول يم األلفي ة تقي  االستشاریة لمتابع
ر                  ادل المعلومات عب  ةمل امجموعات الع  الوذلك لتشجيع ودعم التنسيق وتدفق المعلومات بين الشرآاء، وتسهيل التنسيق وتب

 .المواضيعية المختلفة
 

وارد   ة الم و تعبئ ذ ه ات التنفي ق بترتيب ام یتعل ر ه ب آخ ع.  وجان ة واس اك مجموع ام  وهن ة للنظ يم األلفي ة تقي طة متابع ن أنش ة م
اإلیكولوجي یتم إجراؤها في الوقت الراهن من قبل المؤسسات الشریكة، وغالبًا ما یتم تمویلها بواسطة عدد من الجهات المانحة           

وارد       ة الم تراتيجية لتعبئ ویر اس ة لتط ة قوی د حاج رة، وتوج ة المباش ات الثنائي الل الترتيب ن خ ار ا .  م ب إط ة وبموج لمجموع
وارد ألنشطة                     ة الم داد استراتيجية لتعبئ يتم إع وجي، س ة للنظام        االستشاریة لمتابعة تقييم األلفية للنظام اإلیكول يم األلفي ة تقي متابع

ددة األطراف                 ة ومتع ي المؤسسات والقطاع الخاص،       واإلیكولوجي وذلك بالتشاور الوثيق مع الجهات المانحة الثنائي وفر ت س  الت
 .الت الشریكة في أنشطتها الرامية لجمع األموالاإلرشاد للوآا
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