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 2020-2011لتنوع البيولوجي ل تقييم فاعلية أدوات السياسات لتنفيذ الخطة االستراتيجيةأدوات ل
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
الوطنية في  خبراتاستعراض ال إلى األمين التنفيذي، 12/1)ج( من المقرر  20في الفقرة  ،طلب مؤتمر األطراف -1

، باستخدام المعلومات 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  نفيذلت السياساتتقييم فعالية أدوات لاستخدام أدوات 
)د(، طلب مؤتمر  20وفي الفقرة  .، وتحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادةالواردة في التقارير الوطنية الرابعة والخامسة

يعقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر في اجتماع  رعيةهيئة الفالإلى  بشأن هذا البند تقديم تقريراألطراف إلى األمين التنفيذي 
 . األطراف

لهيئة الفرعية إلى ا تقييم تأثيرات أنواع التدابير المتخذة وفقا ألحكام االتفاقية بشأنمعلومات أساسية ُأتيحت وثيقة و  -2
لمحة عامة عن ثيقة على .  وتحتوي هذه الو (UNEP/CBD/SBSTTA/17/3)الوثيقة في  ةالوارد خالل اجتماعها الثامن عشر

الخطة االستراتيجية  ، واالنعكاسات المتعلقة بفهم التأثير الوارد في سياقبموجب االتفاقيةل السابق ذي الصلة بهذه المسألة العم
المذكرة الحالية على  وتستند.  وأمثلة على أنواع تدابير ناجحة فضال عن اعتبارات إضافية، 2012-2011للتنوع البيولوجي 

 االعتبارات السابقة. هذه

 السياسة وتدابير أدواتاألول، ذات صلة بتقييم فعالية في القسم ترد معلومات،  ، تقدم المذكرة الحاليةوفقا لذلكو   -3
ترد في  معلوماتو ؛ التقارير الوطنية الرابعة والخامسةالواردة في  2020 -2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي الخطة  لتنفيذ

ترد في القسم الثالث، بشأن  معلوماتأدوات وتدابير السياسة؛ و ، بشأن التحديات الماثلة فيما يتعلق بتقييم فعالية القسم الثاني
أهمية اتساق السياسات وتعميمها.   ، ومعلومات ترد في القسم الرابع، بشأنهج المستخدمة لتقييم أدوات وتدابير السياسةالنُ 

  تي يتبعها مشروع توصية يرد في القسم السادس.االستنتاجات، الالقسم الخامس  ويتضمن

 1.نتناولها في هذه المذكرة م المسائل التي تم المسائل المتصلة بتلكفي أيضا  الهيئة الفرعية للتنفيذقد تنظر  -4
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بتقييم فاعلية أدوات وتدابير السياسات لتنفيذ الخطة معلومات من األطراف ذات صلة   -أوال
 2020-2011ولوجي لتنوع البيل االستراتيجية

التقارير  تحليلتم  12/1 المقرر، وتمشيا مع UNEP/CBD/SBSTTA/17/3باإلضافة إلى التحليل الوارد في الوثيقة  -5
 أدواتفيما يتعلق بالمعلومات المقدمة بشأن الخبرات في استخدام  يوليو/تموز 15 فيالتي ُتلقيت  الوطنية الرابعة والخامسة

الخطة ، في النهايةو وخطط عمل األطراف،  لتنوع البيولوجيل اسات لتنفيذ الخطة االستراتيجيةوتدابير السي لتقييم أدوات
 شي للتنوع البيولوجي.وتحقيق أهداف إي 2020-2011االستراتيجية 

من االتفاقية األطراف إلى أن تقدم تقريرا عن التدابير المتخذة لتنفيذ االتفاقية ومدى فعاليتها في  26تدعو المادة و  -6
قيق أهداف االتفاقية. ووفقا لذلك، دعت المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقرير الوطني الرابع إلى تقديم معلومات عن فعالية تح

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وفعالية تنفيذها عن طريق طرح األسئلة التالية بالتحديد:

 واتجاهات التنوع البيولوجي هي نتيجة لتدابير اتخذت لتنفيذ ما إذا كانت التغيرات الملحوظة في حالة (أ )
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واالتفاقية؛

ما إذا كانت االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي الحالية مناسبة لمواجهة التهديدات  (ب )
 المحددة التي يتعرض لها التنوع البيولوجي؛ 

كيف يمكن تحسين تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، عند االقتضاء، بما في ذلك  (ج )
 للتغلب على العقبات التي تم تحديدها.المحتملة والوسائل  اقتراحات بشأن السبل

وحسبما لوحظ في  . UNEP/CBD/SBSTTA/17/3 الرابعة في الوثيقة الوطنية الواردة من التقارير وردت المعلوماتو  -7
التي اشتملت  وفي معظم الحاالت في المائة فقط من التقارير على تحليل لفعالية اإلجراءات.  20 فقد اشتمل نحو الوثيقة تلك

 ،، ركز التحليل الوارد في التقارير الوطنية الرابعة على تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيعلى التحليل
وكانت جهود التحليل محدودة بسبب عوامل مثل عدم وجود رصد  . 2010معلومات قليلة عن تعميم وتنفيذ أهداف عام  وقدمت

على أرض الواقع وعامل التأخر للموعد  أو حاالت ، وعدم وجود أدلةمحددة إجراءاتالناجمة عن  منتظم للتنفيذ وال سيما اآلثار
 .بين تنفيذ التدابير وتأثيرها

منهجيات المستخدمة في لاستجابة لطلب من الهيئة الفرعية في اجتماعها السابع عشر، تحليال ل، ن التنفيذيأعد األميو  -8
) والتقارير الوطنية التقييم الذاتي للتقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية استنادا إلى المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الرابعة 

، على معلومات للمذكرة الحاليةمكمل الهذا التقرير، ويحتوي (.  UNEP/CBD/WGRI/5/INF/20( )كانت متوفرةالتي لخامسة ا
، تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيلتقييمات نوعية و ، النتائجحول استخدام المؤشرات وأطر 

لى عدد قليل من حاالت تقييم فعالية التدابير أيضا ع المؤلفات.  كما يحتوي التقريرواستعراض  الحالةعلى  قائمة اتاستعراضو 
 .ترد هذه في الوثيقةالتي و 

الستراتيجيات وخطط العمل تحليل عمل ُطلب من األطراف، من خالل المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية الخامسة،  -9
 .والمتعددة القطاعاتلبرامج القطاعية والخطط وا داخل االستراتيجياتلتعميم التنوع البيولوجي الوطنية للتنوع البيولوجي كتدبير 

من .  و تحتوي على معلومات عن األدوات المحددة التيالتقارير الوطنية لم يستخدم إال القليل فقط من ه تبين أنو   -10
المخصص  التقنيالتحضير لفريق الخبراء  بشأن أجريبالمسح الذي مسألة ذات صلة  تدرجأجل جمع مزيد من البيانات، أُ 

                                                                                                                                                                                           
حسب االقتضاء،  تنفيذ االتفاقية المتعلقة بتعزيزقرارات الطراف في إعداد مساعدة مؤتمر األ)ب(  :علىواليتها  وتشمل 12/26فرعية بموجب المقرر تم إنشاء الهيئة ال 1

سيتم تناول  التفاقية" ومن ثموأية خطط استراتيجية تم اعتمادها بموجب ا صادف عند تنفيذ االتفاقية... إعداد توصيات للتغلب على العقبات التي تُ "بما في ذلك )ج( 
 .بعض العناصر الواردة في هذه المذكرة بالتفصيل خالل االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ
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،  SCBD/SAM/DC/RH/KM/84530،037-2015 رات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي )انظر اإلخطارالمعني بمؤش
أو  التدابيرجهودا لتقييم فعالية  بذلوا مأنه المسح الذي أجريطرفا في  30 وأشار .(2015 /نيسانأبريل 2 الصادر في

جمع مزيد من ومن أجل .  ذات الصلةللتنوع البيولوجي أو استراتيجيات وخطط العمل الوطنية التدخالت التي اتخذتها لتنفيذ 
ريتريا ؛)البرازيل مقابلة متابعة 12أجريت المعلومات،  والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  ؛وجنوب أفريقيا ؛واالتحاد األوروبي ؛وا 

 .لي هذه األطرافبيرو( مع ممثو  باالو؛و  ؛نيوزيلنداو  ؛والمكسيك ؛ألمانيا واليابانو  ؛وأيرلندا الشمالية

من حيث التقدم فيما يتعلق باألدوات المستخدمة لتقييم الفعالية استخدام المؤشرات  العديد من األطراف توقد الحظ -11
أما فيما يتعلق بتقييم التغييرات في الحالة فإنه يفترض ضمنا أن التغييرات أهداف إيشي للتنوع البيولوجي.  نحو تحقيق  المحرز

الواردة في الوثيقة  12الفقرة سببت في تغييرات في الحالة )انظر ل قد تالمجا االتي أجريت في هذ
UNEP/CBD/SBSTTA/17/3في مذكرة من األمين التنفيذي بشأن استخدام مؤشرات لتقييم التقدم  (.  وترد المزيد من المعلومات

. ) الوثيقة نحو تحقيق أهداف إيشي للتنوع البيولوجي في التقارير الوطنية الخامسةالمحرز 
UNEP/CBD/ID/AHTEG/2015/1/INF/3  .) المخصص المعني بمؤشرات الخطة  التقنيلفريق الخبراء وقد أتيحت هذه المذكرة

.  2015سبتمبر/أيلول  17إلى  14في الفترة ما بين في مدينة جنيف، بسويسرا والذي سيجتمع  االستراتيجية للتنوع البيولوجي
التاسع عشر.  وستنظر من جدول أعمال االجتماع  3.4ت من ِقبل الهيئة الفرعية بموجب البند وسيتم مناقشة مسألة المؤشرا

 .المخصص التقنيفريق الخبراء الهيئة الفرعية في توصيات تتعلق بهذه المسألة استنادًا إلى نتائج اجتماع 

األساليب التي استخدام  اف تقارير عنقدم فيه األطر نماذج، في القسم الفرعي ألف، تُ قدم األقسام الفرعية التالية وتُ  -12
القسم الفرعي باء على في حين يحتوي .  في الحالة وجود عالقة سببية بين التدابير المتخذة والتغييرات بصورة جليةتعالج 

وطنية من التقارير الباعتبارها مثاال محددا.  وتعرض أمثلة  مة من األطراف بشأن تقييم فعالية المناطق المحميةمعلومات مقد
 ما لم يرد خالل ذلك، تُأخذ األمثلة من التقارير الوطنية الخامسة.الخامسة وكذلك من مقابالت المتابعة.  

 ألف .  أمثلة للتقييمات التي تم اإلبالغ عنها

رة استخدام دراسات حالة في تقييمهم لفعالية اتخاذ تدابير محددة ) انظر الفقاالتحاد األوروبي، في مقابلته، عن  أبلغ -13
 أدناه(.  41عن دور أصحاب المصلحة المشاركين في عملية التقييم ) انظر الفقرة  إريتريا أبلغتأدناه(.  كما  47

 البرازيل عن تقييم فعالية مجموعة متنوعة من السياسات والمبادرات: أبلغتو   -14

سياسة وهي:  معةبيئية مجتاقتصادية و  -أهداف اجتماعيةمع لتدابير سياسة  ينتقييمعن البرازيل أبلغت  (أ )
(، وبرنامج دعم الحفاظ على PGPMBioالتنوع البيولوجي )الحد األدنى ألسعار المنتجات القائمة على 

اإلنجازات والقيود المفروضة على هذه  وتحديد(، Bolsa Verde" )المنح الخضراء البيئة، والمعروف باسم "
 البرامج؛

 2013منذ عام .  حيث تم تنفيذ هذه الحوافز الضريبية محليةتم تقييم فعالية الحوافز الضريبية للحكومات ال  (ب )
البلديات التي تتبع المعايير البيئية التي وتتلقى .  27والية من إجمالي واليات البرازيل البالغ عددها  17في 

خدمات وتداول السلع التي تم جمعها من ة من ضريبة القيمة المضافة على وضعتها الدولة حصة إضافي
التدبير، بما في ذلك الحاجة إلى تخصيص المتعلقة بالمزايا وأوجه القصور .  كما يحدد التقييم لةقبل الدو 

 ؛أموال إضافية لتغطية النفقات البيئية

تقييم مستوى تعميم االلتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر األمم بالبرازيل  في التحاديالمحاسبة ا قام ديوان (ج )
، وال سيما فيما يتعلق بإدارة االستخدام 1992ية في ريو دي جانيرو في عام المتحدة المعني بالبيئة والتنم
المجتمع المدني، لموارد السمكية التي تشارك فيها الحكومة و المشتركة ل دارةواإلالمستدام للموارد السمكية، 

 ؛نتائجهاتستند إلى شرعت في وضع خطة عمل كما 
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تعاون مع مؤسسة جامعة ريو غراندي االتحادية لقياس كفاءة اتفاقية  على وزارة البيئة في البرازيلوقعت  (د )
األنواع المائية المهددة والمعرضة للخطر في  بشأن MPA/MMA INI 12/2012 المتخذة بين الوزراء القرارات

لمعدالت وفيات األنواع  تقدير على وسيشمل التقييم.  جنوب شرق البالد والمناطق الجنوبية من البرازيل
نتاج المصايدللمقارنة و ذات الصلة،  ، القرارقبل وبعد تنفيذ  السمكية توزيع المكاني وشدة المصيد العرضي وا 

من خالل برنامج  شبكات الصيد معداتالذي يستخدم  وكذلك بروتوكول للرصد الفعال ألسطول الصيد
 ؛على متن السفن مراقبينلوطني ل

" على القائمة هديدعلى وشك الت" حالة د" إلىتهديال" حالة منالحيتان الحدباء تم إعادة تصنيف حالة  (ه )
إلى نجاح تنفيذ اإلجراءات الحكومية، إلى  يرجع ذلك في وكان الفضل  .البرازيلية لألنواع المعرضة للخطر

عادة  جانب مبادرات المجتمع المدني، مما أدى إلى اتخاذ تدابير على المدى الطويل مثل حظر الصيد، وا 
نشاءتحديد مسارات السفن من أج الوطني لألحياء  أبرولهوس متنزه ل الحد من حوادث االصطدام، وا 

 البحرية.

 

ها من قبل استعراضتم علمية لبحوث جرد  قد دعمتالوطني الرابع، أن وزارة البيئة  تقريرهاوأفادت البرازيل أيضا، في  -15
وثيقة من  400المختلفة، ومراجعة أكثر من  وعناصرهاتنفيذ السياسة الوطنية للتنوع البيولوجي  بشأنمنشورة أبحاث و  نظراءال

 .مساعدة في تحليل فعالية السياسةبالجرد من أجل الذات الصلة  الوثائق

من خالل  2013في عام  الستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجياستعراض عن إجراء دومينيكا  -16
االستراتيجيات وخطط اتيجيات على النحو المنشود في إطار هذا االستعراض االستر  .  وتناولالتشاور مع أصحاب المصلحة
ن لم يكن  ساريةجميع االستراتيجيات ال تزال ( أتشير إلى أن: ) التي والنتائج 2040-2000 العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وا 

بين بعض  ( يمكن الجمعجو).  ( تحققت بعض االستراتيجيات من خالل مبادرات ومشاريع أخرىببالقدر نفسه. )
 قتضاء.حسب االتركيزها مجاالت مع اختالف االستراتيجيات 

حفظ األحياء البرية دارات وحدة من إ 3000، ألداء أكثر من 2012المسكيك عن تقييم، ُأجري في عام أبلغت و  -17
.  2008 لىإ 1997في الفترة ما بين عامي  (Las Unidades de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre) المسجلة

دارة فضال عن اآلثار االجتماعية بموجب اإلالحيوانات البرية وموائلها  أعداد حالة حفظفي وستنظر المرحلة الثانية من التقييم 
 .المنطقة، وتحديد أوجه القصور والفرص المتاحة للتغلب عليها الناجمة عنواالقتصادية 

والتغيير في حالة التنوع البيولوجي على المستوى اإلقليمي.  لسلوك بيرو ، في مقابالتها، عن تقييم التغير في اأبلغت و  -18
تدابير محددة ومناطق المتعلقة ب مساهمةالتم تقييم  التيو بيرو أيضا عن وضع معايير كجزء من التقييمات اإلقليمية، وأبلغت 
 .في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجيمن أجل إحراز تقدم  مختلفة

ستخدام ال، ا، في تقييماتهعن استكمالهامقابلتها لمتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في المملكة اأبلغت و  -19
عن  والتقييم النوعيمعلومات إضافية حول تدابير السياسات واإلجراءات المتخذة، ودراسات الحالة،  من خاللالمؤشرات النوعية 

األوجه المتعددة في أهداف  تفسيرلمستوى الكلي لألهداف من أجل التقدم المحرز في أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على ا
 .أيشي للتنوع البيولوجي

 :فعالية من دون اإلشارة إلى منهجيات محددةعمليات تقييم وباإلضافة إلى ذلك، أفاد عدد من البلدان أنها أجرت  -20

عمل الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجيات وخطط التنفيذ االنتهاء من  إلى حدأجرت بوركينا فاسو تحليال  (أ )
الذي تمثل  التحدي الرئيسيبوركينا فاسو .  وحددت 2015-2011 وخطة العمل المنقحة 2001-2025
 كمي لتنفيذ اإلجراءات المقررة؛التقييم الغياب األهداف و في 
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 طة عملهاخ تقييم كجزء من الوطنية للتنوع البيولوجي عملهاوخطط  هاتراتيجياست تنفيذ جيبوتي استعرضت (ب )
 ؛2016-2011 المكاني والتخطيط مجاالت البيئة وسع فياأل

 ؛2011 في يوليو/تموز وعلم الغابات الغابات المتمثلة في األساسية خطتها اليابان استعرضت (ج )

التنوع  وقانون الوطنية للتنوع البيولوجي سياستهال المتعلقة باالمتثالاللوائح سياسات و ال رواندا استعرضت (د )
 تعزيز والسياسات الرامية إلى القوانين وتحديث مراجعة، تم اقتراح ستعراضالا لهذا ونتيجة البيولوجي. 
 ؛المنقحة المؤسسية والترتيبات المستدام للتنوع البيولوجي الحفظ واالستعمال اتساقها مع

 عملهاوخطط  هاتراتيجياست المدرجة في العشرة كل هدف من األهداف تنفيذ نسبة متقي   أنهابتوغو أبلغت  (ه )
، في المائة 50من  بمعدل أعلى هدافاأل من لم ينفذ أي هالتحليل أنوأوضح .  الوطنية للتنوع البيولوجي

 .في المائة 30-25 بينما  سبعة أهداف وتراوح مستوى تنفيذ

 لتقييم فعالية المناطق المحمية  أدوات فعالية اإلدارةباء .  أمثلة محددة: 

 تقاريرها، حيث قدمت األطراف، في المجاالت المحددة لفعالية التقييم واحدا منمية يعد تقييم فعالية المناطق المح -21
 .الوطنية الخامسة، معلومات أشمل عن التقييمات التي أجريت والمنهجيات المستخدمة

ما في ذلك فعالية المناطق المحمية في المجاالت الرئيسية، ب مقي  يُ دارة لفعالية اإلالوطني ها تقييمإلى أن بليز  تأشار و  -22
 .الماليةو المؤسسية واإلدارة  توافر المعلومات، والنجاح التشغيلي، والحكم، والمنفعة االجتماعية واالقتصادية 

 أداة تتبع قدمت مصر تقريرا يفيد بأنها أجرت تقييما لفعالية إدارة المناطق المحمية وفقا للمعايير الدولية باستخدامو  -23
 منطقة محمية. 11والتي توسعت فيما بعد وشملت  ةدارة لسبع مناطق محمياإلفعالية ل

لرصد وتقييم جوانب  ةموحدمبادئ توجيهية عملية من أجل تقييم فعالية إدارة المناطق المحمية، وضعت إندونيسيا، و  -24
إلى ، كانت هناك حاجة مصائد األسماكاألحياء البحرية و  بشأن 2013عام  وفقا لبيانات.  و إدارة المناطق المحمية البحرية

إدارة جيدة  ووصفها بأن كان لديهامنطقة واحدة  تقييمجيدة و  بحالة منطقة ةعشر  ثالث وتمت إدارة، مناطقإدارة ثالثة تحسين 
 .للغاية

لتغيير في الغطاء األرضي واستخدام األراضي بهدف قياس فعالية ديناميكي لتحليل  إجراءعن المكسيك أبلغت و  -25
صور األقمار الصناعية، وعلى الرغم  استنادا إلى بصورة رئيسيةقد تم هذا التحليل .  و يئيةسياسة بكأدوات المحميات الطبيعية 

 2000منذ عام  الموجودة البياناتإال أن لغطاء الحرجي، ا لتحليلها فقدانالتي تم الغالبية العظمى من الحاالت  إظهارمن 
 .فعاليةللمؤشر كتي تم اإلبالغ عنها أنها تزامن مع انخفاض في معدل التغيير داخل المحميات الطبيعية، والت

والمنظمات غير الحكومية  والوالئيةوكاالت إدارة الموارد الوطنية تستفيد ميكرونيزيا، من خالل تحدي ميكرونيزيا،  -26
ويشمل إطار .  رصد اإلقليمي مع مجموعة متناسقة من المؤشراتللالمحلية والمنظمات المجتمعية في البالد من وضع إطار 

، (البريةفي المواقع  بصورة متساويةوهو أمر مفيد )المناطق المحمية البحرية،  في دارةاإلفعالية لأداة  تطوير على هذا رصدال
 .رصد البيولوجي في المناطق البحريةللمجموعة أدوات تغير المناخ، وأدوات و رصد االجتماعي واالقتصادي، لمؤشرات لو 

 .مع مرور الوقت تتبع التقدم المحرز من أجل سياق الوطنيمع ال العالمية اإلدارة فعاليةأداة تتبع  أفريقيا جنوب كي فت -27

من خالل تقييم كل ، 2011و 2009و 2004 أعوامفي ناميبيا، أجريت تقييمات لفعالية إدارة المناطق المحمية في و  -28
دارة المواو البحوث؛ و منطقة محمية بناء على معايير مثل: صياغة خطط العمل العادية؛  برامج التثقيف و تدريب الموظفين؛ و رد؛ ا 

نفاذ القانون . حالةالتقييم و الرصد والتقييم؛ .  و الفوائد االقتصادية للمجتمعات المحلية.  و السلطة التقليدية ومشاركة.  والتوعية  .وا 
من خالل مشروع  أداة وضعتأيضا ناميبيا  واستخدمت  .تحسن كبير في إدارة المناطق المحمية كافةإلى وتشير التقديرات 

 .تقييم فعالية إدارة المناطق المحمية البحريةلساحل ناميبيا وحفظ إدارة 
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 .لتقييم فعالية المناطق المحمية تتبع لفعالية اإلدارةالفلبين بأنها قد طورت أداة أبلغت و  -29

 لما يزيد 2000ناتورا  تقييم موقع.  2010عام تم تقييمها في  متنزها وطنيا 35نحو فعالية إدارة  عنفنلندا أبلغت و  -30
من .  و 37البالغ عددها  ، بما في ذلك جميع المتنزهات الوطنية2010عام التي تم إجرائها منذ  من المواقع موقع 100من 

 .2015المقرر إجراء تقييم فعالية إدارة مستوى نظام المناطق المحمية في عام 

 .قيد التطوير هي لمناطق المحميةفي مالطا، مقاييس ومعايير ومؤشرات تقييم فعالية إدارة او  -31

التي تم إدارتها.   المناطق البحرية فياالتجاهات في تغطية المناطق المحمية تغيرا إيجابيا، ال سيما ، تظهر في تونغاو  -32
 .فعالية، أبرزت المشاورات مع مختلف الطوائف زيادة في تنوع األسماك، وزيادة في صيد األسماكبالفيما يتعلق أما 

  طريقة تقييم سريع وترتيب أوليات إدارة المناطق المحمية، الوطني الرابع تقريرها البرازيل فيواستخدمت  -33

(RAPPAM)  إدارة المناطق المحمية فعالية لتقييم. 

 ةتدابير السياسأدوات و فعالية  التحديات الماثلة في تقييم  -ثانيا

بتجميع اآلراء اإلضافية لألطراف فيما يتعلق  12/1من المقرر  15، في الفقرة علما أيضا األطراف مؤتمر أحاط -43
باالحتياجات العلمية والتقنية المتعلقة بالقضايا المشتركة بين القطاعات وبأهداف معينة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في 

للهيئة  17/1 توصيةفي ال مزيد من اآلراءلل تجميعال هذا قد ُأرفقو ، 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 فعالية األدوات والتدابير السياساتية: في تقييم التحدياتب التالي المتعلق بيانيحتوي على الو ، الفرعية

 تلك التي لها، وخاصة للسياسات آثار محددة وقياس يزيفمن الصعب تم، عادة يقياتطب انهج اتالسياس تقييم يعتبر في حين" 
 من خالل إجراء مثل هذه التقييمات جدوى ينبغي استكشاف.  و المعقدة خريطة السياسة في تقديمهاالتي يتم و  أهداف متعددة

 "دراسات الحالة أو المجاالت المواضيعية في خاصةثار التدابير المتخذة آل تجريبي تقييم
من أجل التوصل إلى فهم كامل لفعالية التدابير المتخذة، و ، UNEP/CBD/SBSTTA/17/3كما لوحظ في الوثيقة و  -35
أخذ هذا الرابط في االعتبار في تقييم ومع ة. التدابير الفردية بسببي من خالل عالقةمؤشرات القاس بالذي يالتقدم تعين ربط ي

 .غالبا ما يعتبر أمرا صعبا، فالتدابير الفردية في الممارسة

ن حالة التنوع البيولوجي نظرة شاملة ع توافر ألمانيا، على سبيل المثال، خالل مقابلة لها أنه على الرغم منالحظت و  -36
محددة تحقق تأثيرها التدابير ال تحول ما إذا كانمحدودية في المعرفة والفهم في كثير من الحاالت  يوجدإال أنه في ألمانيا، 

يذ الزمنية بين تنف الفجوةتأثير فضال عن القياس و التعقيد العالقة السببية بين و بيانات، وأشير إلى انعدام توافر ال  .المنشود
لتقييم العالقة بين التدابير وآثارها، وال سيما على القيام بالمزيد عتزم ألمانيا .  وتالتدابير وتأثيرها باعتبارها التحديات الرئيسية

 .العالقة بين سياسات الزراعة والطاقة وتدهور التنوع الحيوي الزراعي

ن كانت  المدى اق قصيرتقييم آثار السياسات على النتائج البيئية على نطيتم غالبا ما و  -37 النتائج  قد تستغرق هذهوا 
 المؤلفاتتقييم األثر المستمر للسياسات.  فقد لوحظ في ات من أجل وينبغي أن تصمم التقييمعنها.   عقودا من الزمن للكشف
لدراسات الدقيقة مجموعة محدودة من ا تشيرفي حين .  تدابير التنوع البيولوجيفعالية سياسات و  بشأنوجود قاعدة أدلة محدودة 

لمدفوعات مقابل خدمات النظم الثبوتية لقاعدة الو تسبب تخفيضات في إزالة الغابات، التي إلى أن المناطق المحمية 
لمزيد من إلى ا لذلك، دعا الكتاب.  كون أضعف من ذلك بكثيرقد تاإليكولوجية، وسياسات الالمركزية والتدخالت األخرى 

جراء بحث  ذيتنوع البيولوجي مجاالت مختلفة لللالتقييمات   اتالسياقكيف يؤثر البرنامج على مختلف  بشأنمنهجي الصلة، وا 
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مناطق تسرب المكاني آلثار الالآلثار االقتصادية والبيئية، وتحديد لمشترك التتبع الوالبيولوجية والفيزيائية، و  ةوالسياسي ةاالجتماعي
  2.جمع البيانات وتفسير النتائج عملية ليات السببية التي يمكن أن توجهآلامستهدفة، واستخدام نظريات التدخل لتوصيف الغير 

ثار آلتجريبية إجراء تقييمات الفرعية رح أيضا في االجتماع السابع عشر للهيئة أعاله، اقتُ  30كما ورد في الفقرة و  -38
التقييمات اإلقليمية وشبه اإلقليمية  فرتو في هذا السياق، .  و دةفي مجاالت مواضيعية أو دراسات الحالة محدالتدابير المتخذة 

أيضا فرصة لجمع المزيد من  وخدمات النظم اإليكولوجية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي
من هذه  ادسالسل الفص يستكشف ومن المتوقع أن.  أدوات وتدابير السياسةفعالية الخبرات في استخدام األدوات الالزمة لتقييم 

السياسة  لمزجخيارات " الخاص والعامصانعي السياسات في القطاعين حكم والترتيبات المؤسسية و التقييمات، "خيارات لل
دعا مؤتمر و .  "حمل تكلفتهاستتوالتحالفات في أنظمة الحكم متعددة المراكز، وتقييم فعالية هذه الخيارات والنظر في الجهة التي 

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  11/2من المقرر  28في الفقرة  األطراف
. العالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي تقييمهتقييم، في جملة أمور، فعالية االستجابات في ل اإليكولوجية

خيارات إلعداد التقييم  المنبر الحكومي الدولي التنفيذي أن يستكشف معإلى األمين  11/3في مقرره  طلب مؤتمر األطرافو 
ستكشافية االعملية بال.  وجاري العمل حاليا فيما يتعلق العالمي، بما في ذلك مسألة فعالية االستجابة لفقدان التنوع البيولوجي

) لمزيد من  لبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةللمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع ا عالميالتقييم لل
 (.UNEP/CBD/SBSTTA/19/9المعلومات انظر الوثيقة 

 للتقرير توجيهيةمبادئ ب األول، ااجتماعهنفيذ، في المعنية بالتالهيئة الفرعية  من المتوقع أن توصي، وعالوة على ذلك -39
 المبادئ التوجيهية قد توفر.  و الثالث عشر طراف في اجتماعهاأل مؤتمر من قبل االعتماده)أ((  9الفقرة  الوطني السادس )

فعالية األدوات تقييم استخدام األدوات الالزمة ل الخبرات في مزيد من المعلومات عن لجمع وسيلة أخرىللتقرير الوطني السادس 
 .والتدابير السياساتية

 وتعزيز اتساقها اساتيةفعالية األدوات والتدابير السيالُنهج المستخدمة لتقييم   -ثالثا

. تقييمها السياسةتدابير فعالية أدوات و لأدناه لمحة عامة عن مجموعة من السبل التي يمكن  الواردة تقدم األقسام -40
والتي وجدت في ، (انظر القسم األول أعاله)أمثلة الحاالت التي أبلغ عنها األطراف من خالل يتضح االختالف في النهج و 

تلبية األهداف البيئية أن توفر ما يتعلق بتقييم فعالية التدابير القائمة في( ويمكن لالمراجعو لحواشي انظر ابعض المؤلفات )
تنقيح المعايير التنظيمية، وتقديم الحلول النموذجية  معلومات عنمعلومات قيمة عن صنع السياسات، على سبيل المثال 

 . جديدةالللمشاكل 

جميع األطراف أن  على أن فيتبينت مختلفة من القدرات المالية والتقنية، ستوياالنهج المختلفة متتطلب  في حينو  -41
أيضا بعض األطراف في تقاريرها، أن  تقد أشار .  و فعاليةالتقييم  ياتببعض مستو  ضطالعاالتكون في وضع يمكنها من 

 .استخدام مزيج من أساليب التقييم المختلفة يزيد من قوة نتائجها

يمكن تصنيفها  المنهجيات أن هذه يتبينالمنهجيات المستخدمة لتقييم السياسات المتاحة، العديد من  يوجدفي حين و  -42
 بعدشار إليها فيما ) يتدابيرالالتي تركز على اإلدارة التكيفية ويتم تطبيقها أثناء تنفيذ األساليب ( أ: )إلى أربع فئات عريضة

يها ويشار إل( واختبار فرضياتها نجاح تدبير معين فرضيةلوذج سببي ألساليب التي تستخدم نما (ب/التنموي(؛ )التقييم التكوينيب
 األساليب التي تركز على وصف واسع النطاق وتحليل عدد مختار من دراسات الحالة( ج(؛ )تقييم نظرية البرنامجأدناه ك

                                                           
2 Miteva, D. A., S. K.Pattanayak, & P. J. Ferraro ، تقييم تدابير سياسات التنوع البيولوجي، ما هي التدابير التي تصلح؟ والتي ال تصلح؟

 .92-69 ,2012 (1)28 للسياسة االقتصادية سفورداستعراض إك
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ما كان يمكن أن يحدث و  معين بيراألساليب التي تقارن بين الوضع بعد تنفيذ تد( دالحالة(؛ )تقييم دراسة يها أدناه كويشار إل)
 .(تجاربوشبه تجارب كيها أدناه ويشار إل) التدبير تنفيذ هذا في غيابلهذا الوضع 

3/التنمويالتقييم التكويني
 

لماذا ولتقييم سياسات فعالة، اللتقييم ما إذا كانت  ، يمكن استخدامهتقييم التنمويالسمى أيضا ي يالذالتقييم التكويني، و  -43
ويركز هذا النهج أساسا ذ.  تنفيفيما يتعلق بال التي يجب إدخالها تعديالتوما هي السياسات في تحقيق أهدافها،  شلأو تف تنجح

نهج نوعي ويتضمن إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في عملية .  إنه في األساس على عملية تنفيذ السياسات
 .التقييم

ت المحتملة والفعلية على التقدم المحرز وفعالية جهود التنفيذ.  ويتم جمع ويمكن استخدام هذا النهج لتحديد التأثيرا -44
يسمح و .  طرق جمع البيانات األخرى، قبل وأثناء وبعد التنفيذمن خالل أيضا و من خالل المقابالت،  بصورة أساسيةالبيانات، 
شمل عملية التقييم كجزء من تصميم ن المفيد أن تُ وم .  عملية التنفيذ، ويعزز من فهم طبيعة اإلجراء المعنيلتكيفية هذا بإدارة 

 .السياسات من البداية

إشراك المجتمعات المحلية  وعنإريتريا ، على سبيل المثال، عن أهمية تقييم آثار السياسات على أرض الواقع  أبلغتو  -45
 .قييمعملية الت وأصحاب المصلحة الرئيسيين خالل

4تقييم نظرية البرنامج
 

ما إذا كانت األهداف المحددة و لتقييم إلى أي مدى تساعد السياسات لتحقيق األهداف المحددة،  يستخدم هذا النهج -46
يتكون النهج  .  وتتوافق مع احتياجات السياسة الحالية، وعما إذا كانت أدوات السياسة المتاحة مناسبة لتحقيق األهداف المحددة

سبب قيد البحث تشرح كيف أن السياسات والتدابير ي لتدخل الموجزلتطوير نظرية  فيأولى هذه الخطوات تتمثل من خطوتين.  
، على والمبرراتاالفتراضات ومبررات معينة.  ويمكن أن نستمد افتراضات  استنادا إلى، مقصودة وملحوظة نتائجت و مخرجا

مقابالت، ومراقبة صنع جمعها من خالل العمل الميداني )ال التي تمأو المعلومات األكاديمية  المؤلفاتسبيل المثال، من 
لسياق السياسات واآلثار الجانبية نطاقا دراسة أوسع على ويمكن أن تشمل هذه أيضا . السياسات وتحليل الوثائق وغيرها

التي تم المدخالت والسياسات واإلجراءات والمخرجات والنتائج، فضال عن اآلثار الجانبية المحتملة،  وتدعم.  المحتملة
ويمكن أضافة المقصودة(.  )وكذلك غير  ةالمقصود والنتائج سببية مما يدل على العالقات بين الوسائل، نموذج الاعتبارها

 .لى هذه النظريةإ، السياسات ياالحتماالت المقدرة لبعض المخرجات والنتائج التي تحققت، من وجهة نظر صانع

وفر معلومات حول ما إذا كانت السياسات التي ت األساسية، والمبررات أما في الخطوة الثانية، يتم تقييم االفتراضاتو   -47
كيفية جمع البيانات فيما نظرية التدخل على تحديد .  وتساعد بطريقة منطقية تتصل ببعضها البعضوالتدابير والنتائج المتوقعة 

تقييم المعلومات الر وفي الوقت نفسه يوف.  من أجل إجراء تقييم هادف ةالروابط السببيو المخرجات والنتائج والبيانات يتعلق ب
 وخللالتنفيذ  في العجز مجرد ساعد على التمييز بينتم تحقيقها.  كما تالنتيجة التي  فيمساهمة سياسة محددة  حول

 .والمخرجات من ناحية أخرى من ناحية النتائجبالمتعلقة لسياسات والتدابير لاالفتراضات بشأن العالقات السببية 

مثل االتحاد األوروبي  في طبيعةالالمتعلقة ب تشريعاتلل  ة"فحص اللياقة البدني"جراء إبالمفوضية األوروبية تقوم و  -48
تقييم، لوقد وضعت والية مفصلة ل  5.(REFIT)واآلداء  برنامج التنظيمي للياقة البدنية( بموجب الالطيور والموائلوجيهات  ت)

راءات ذات الصلة، والعواقب والنتائج واآلثار المتوقعة، حتوي أيضا على اإلطار المنطقي، بما في ذلك األهداف واإلجوالتي ت
                                                           

 3.5الفصل  2008، دليل تقييم السياسات البيئية ,Crabbé, A. and P. Leroyلمزيد من المعلومات يرجى النظر في مراجع  3
 ,Gysen, J., H. Bruyninckx، و3.2لفصل ا 2008، دليل تقييم السياسات البيئية ,Crabbé, A. and P. Leroyلمزيد من المعلومات يرجى النظر في مراجع  4

and K. Bachus, The modus narrandi.  118-95 ,2006 (1)12، منهجية لتقييم آثار السياسات البيئية، تقييم. 
 .http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htmتم تلخيص المعلومات من الموقع التالي:  5

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
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.  وخالل المرحلة األولى للتقييم، تم إرسال االتحاد األوروبي في طبيعةالالمتعلقة ب تشريعاتالبوالعوامل الخارجية ذات الصلة 
مستوى الدول  منظمات أصحاب المصلحة علىمنظمة من  112تمثيلية، وهيئات منظمة أوروبية و  47استبيانات إلى 

.  2015عام  /تموزالذي اكتمل في يوليوو اإلنترنت العام  عبر من التشاور أسبوعا 12 وتضمنت المرحلة الثانية.  األعضاء
 .2015عام على الدول األعضاء في خريف  عرض مشروع نتائج التقييمومن المتوقع أن يتم 

 2011جري بين سبتمبر/أيلول ت والتقييم، تقييما أُ أجرت وزارة البيئة الكندية، من خالل فرع مراجعة الحساباو  -49
الذي وصف العالقة و  منطقي إلجراء التقييمتم تطوير نموذج وقد   6.سياسة التنوع البيولوجي واألولوياتل 2012ومايو/أيار 

بناء على  تي تحققتال تم تقييم النتائج .  وسياسة التنوع البيولوجي واألولوياتلبين األنشطة والمخرجات والنتائج المرجوة 
 .وتضمنت نتائج التقييم مجموعة من التوصيات الملموسة ر.  معلومات من مجموعة من المصاد

7تقييم دراسة الحالة
 

والسماح إلجراء بمعرفة كيف تعمل سياسة معينة ولماذا، يسمح تقييم دراسات الحالة التي تم اختيارها بصورة جيدة  -50
 موضوع البحث.سياسة معين لل سمح للنظر في وضع وسياقعلى منافع تحالة السة تقييم درانطوي لسياسة.  ويلتقييم 

، بأهمية دراسات الحالة في تقييم اآلثار المترتبة على السياسة الزراعية المشتركة تهوأفاد االتحاد األوروبي، في مقابل -51
(CAP) .  بسبب االختالفات في تتسم بالصعوبة با أورو  جميع أنحاءتقييم أثر التدابير الزراعية المحددة في وقد ُوجد أن

للتدابير التي تم وقد استخدمت دراسات الحالة لتطوير فهم متعمق   .العوامل التي تؤثر على النجاح في مختلف المجاالت
 اتخاذها بنجاح وأين اتخذت ولماذا اتخذت.  

 8 التجارب وشبه التجارب

حاالت الذات الصلة بوضع  UNEP/CBD/SBSTTA/17/3تم ذكر التجارب وشبه التجارب بالفعل في الوثيقة  -52
 مخالفة.ال

بشأنها بالحالة التي لم تتأثر بالتدبير.  وعادة ما تنطوي هذه النهج  تدبيرفي هذه الُنهج، تتم مقارنة حالة تم تنفيذ و  -53
نشاء مجموعة مرجعية وتجريبية )غالبا ما تخصص بشكل عشوائي( لتدبير، واتخاذ ، على صياغة فرضية تأثير تدبير معين، وا 

 اأنها تقتصر في حساباته، فالتجارب وسيلة للتأكد من وجود عالقة سببيةشبه التجارب و  .  وفي حين توفروتقييم االختالفات
 ة.السياس في التدخالتتحدث فيه  السياق الذي على

 أهمية اتساق السياسات وتعميمها  -رابعا

بعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، أقر مؤتمر األطراف أن بناء على االستنتاجات الواردة في الطبعة الرا -54
نحو تحقيق بعض العناصر من معظم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ولكن لم يكن هذا التقدم كافيا ُأحرز تقدما مشجعا هناك 

لى التنوع البيولوجي ومنع استمرار في معظم الحاالت لتحقيق األهداف ما لم تتخذ إجراءات عاجلة وفعالة لخفض الضغوط ع
 (.12/1من المقرر  6)الفقرة  تدهوره؛

 .  لدعم األطراف في قراراتهم بشأن اإلجراءات المستقبلية اأساسي اأمر  فعاليتهاأثبتت التدابير المعلومات التي تعد و  -55

السياسات،  مختلف فيها مزج يفضلسالتي الحكم والظروف بين البلدان، تتعلق ببأن هناك أوضاع مختلفة جدا ومع االعتراف 
هذا صحيح بصفة خاصة نظرا ويعد  . إال أنه من األهمية تقييم آثار السياسات على اتخاذ قرارات صائبة في المستقبل

 .لمحدودية الموارد المالية المتاحة التخاذ تدابير في المستقبل

                                                           
 .7EDE3Dve/default.asp?lang=En&n=E8-http://www.ec.gc.ca/ae-1تم تلخيص المعلومات من الموقع التالي:  6
 3.4الفصل  2008، دليل تقييم السياسات البيئية ,Crabbé, A. and P. Leroyلمزيد من المعلومات يرجى النظر في مراجع  7
 3.3الفصل  2008، دليل تقييم السياسات البيئية ,Crabbé, A. and P. Leroyلمزيد من المعلومات يرجى النظر في مراجع  8

http://www.ec.gc.ca/ae-ve/default.asp?lang=En&n=E87EDE3D-1
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ساق السياسات استدامة وفعالية كل من ات نشئت صلة واضحة بين الفعالية واتساق السياسات.  حيث يدعمأُ و  -56
السياسات المتصلة بصورة مباشرة بالتنوع البيولوجي والسياسات القطاعية األخرى. ويوفر اتساق السياسات فرصة لتحرير 
 الموارد المستخدمة تقليديا من قبل السلطات البيئية لمواجهة وتحييد اآلثار السلبية للسياسات واإلجراءات غير المتسقة مع

اتساق السياسات بين سياسات التنوع أن ما لوحظ من قبل مؤتمر األطراف، وك. المستدام للتنوع البيولوجيالحفظ وااالستخدام و 
من  7) الفقرة  تعميمالفي سياق  اهام اهدف يعد، المعنية البيولوجي والسياسات القطاعية وعبر القطاعية والوزارات الحكومية

 .(12/1االمقرر 

قطاعات  في إدماج التنوع البيولوجي من أجل خطتها االتحادية عن الخامس، تقريرها الوطني في، كاأبلغت بلجيو  -57
معالجة ، و التنفيذ والضعف في عملية تحديد نقاط القوة من أجل 2011في عام  استعراضا لمنتصف المدة ونظمت محددة.  
السلبية اآلثار اإليجابية و تقييم األداء و  تستند إلى مؤشرات بياناتل واستخدم االستعراض المحتملة إذا كانت ذات صلة.  الثغرات

 نهائي إجراء تقييم وكان من المقرر" و" العلم" و" النقل".  التعاون اإلنمائيو"القطاعات التالية " االقتصاد"  فيلتدابير االندماج 
 القطاعات. نوع البيولوجي فيإدماج الت عملية ولتقييم اإلجراءات والتدابير تقييم تنفيذ من أجل 2014في عام 

أفادت أذربيجان في تقريرها الوطني الخامس أن فعالية مبادراتها الرامية إلى تعميم التنوع البيولوجي في االستراتيجيات و  -58
لخطة التنمية الوطنية، أذربيجان اعتمادها مؤخرا والخطط والبرامج للقطاعات اإلنتاجية ذات الصلة قد تحسنت من خالل 

 .لتحسين تعميم التنوع البيولوجي في قطاعات اإلنتاج الرئيسية تمكينيا اإطار  أنشأتالتي " توقعات للمستقبل : "2020

ميل إلى ت القائمة بذاتها الحفظاألمثلة أن سياسة  توضح، UNEP/CBD/SBSTTA/17/3كما لوحظ بالفعل في الوثيقة و  -59
االستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة و   9.متبادلة بشكل عماالدية التدابير السياساتأن يكون أقل فعالية من مزيج متماسك من 

حرائق في غابات وسافانا منطقة الوقطع األشجار غير القانوني و  هاوالحد منإزالة الغابات لمكافحة  2005البرازيلية منذ عام 
معدل إزالة في في المائة  80اض بنسبة إلى انخف والتي أدت، األحيائية في منطقة سيرادو 2009األمازون البرازيلية ومنذ عام 

10.دابير لتعزيز المراقبة والمشاركة العامةتنب اإلى ج أداة سياساتية 20من أكثر من  مزيجلى تستند إالغابات في األمازون، 
 

قد أثبتت التقييمات البيئية االستراتيجية أيضا ، UNEP/CBD/SBSTTA/17/3وعالوة على ذلك، وكما لوحظ في الوثيقة  -60
التقييمات البيئية  وتهدفالخطط أو البرامج المقترحة قبل اعتمادها.  وأالسياسات  تأثيراتكوسيلة لتحديد وتقييم جاحها ن

ة من مرحلة ممكنأبكر ومعالجتها بشكل مناسب في بصورة كاملة تأثيرات التنوع البيولوجي ُتشمل  ضمان أنإلى االستراتيجية 
وبالتالي، فهي أداة هامة لضمان اتساق  . مع االعتبارات االقتصادية واالجتماعية صنع القرار على قدم المساواة عملية

11.السياسات، وبالتالي، تعزيز فعالية السياسات
 

كوينزالند يجريان تقييما والية وكمثال على ذلك، أبلغت أستراليا في تقريرها الوطني الخامس أن حكومتي أستراليا و  -61
هذا التقييم على يساعد له.  و  حاجز المرجاني العظيم والمنطقة الساحلية المتاخمةالعالمي لل التراث منطقةل استراتيجيا شامال

دارة  دارة المخاطر القائمة والناشئة لضمان الحماية المستمرة وا  منطقة التراث العالمي للحاجز المرجاني العظيم تحديد وتخطيط، وا 
التشريعات  بتحليلحكومة والية كوينزالند تقوم ( أشامل: )الستراتيجي االييم تقمكونان للهناك والمنطقة الساحلية المتاخمة له.  و 

آلثار المباشرة وغير المباشرة معالجة التنمية البرية لوالسياسات وأطر التخطيط التي تطبق في المنطقة الساحلية لضمان 
                                                           

9 Hirakuri, S.R. 2003, Can Law Save the Forest? Lessons from Finland and Brazil, Center for International Forestry Research, 
Jakarta, Indonesia, p. 95. 

شأن المنتجات المستدامة غي .  استراتيجيات الحد من إزالة الغابات في البرازيل.  من مراقبة إزالة الغابات غير المشروع إلى التحدي ب2012وزارة البيئة البرازيلية  10
 بشأن التنمية المستدامة. 20غابات البرازيل.  تقرير تم إعداده لمؤتمر ريو +

األمين مذكرة المرفق الثاني ل)الوارد في  الشامل للتنوع البيولوجي التقييم البيئي االستراتيجي مبادئ توجيهية بشأن، مشروع في دورته الثامنة، األطراف أقر مؤتمر 11
، تتوفر وباإلضافة إلى ذلك (UNEP/CBD/COP/8/27/Add.2الوثيقة)، في الشامل للتنوع البيولوجي بشأن تقييم األثر الطوعية بشأن المبادئ التوجيهية فيذيالتن

  UNEP/CBD/COP/11/23 مرفق الوثيقة في المناطق البحرية والساحلية في التقييمات البيئية االستراتيجية في التنوع البيولوجي للنظر في المبادئ التوجيهية الطوعية
 باء( 11/18)انظر المقرر 
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فعالة الترتيبات ال وضعضمن الذي سيالبحري منطقة التراث العالمي للحاجز المرجاني العظيم العنصر  تقود (ب؛ و)والمتراكمة
كال العنصرين على تقييم التراث العالمي للحاجز المرجاني العظيم.  ويعمل لمنطقة في مكانها الصحيح إلدارة المناطق المحمية 

العالمية القيمة  فعالية الترتيبات التشريعية والسياسات والتخطيط لحماية المسائل ذات األهمية البيئية الوطنية، بما في ذلك
 التراث العالمي للحاجز المرجاني العظيم.لمنطقة 

من  3.1 بما في ذلك في إطار البند) تعميم لتحقيق اتساق السياسات المجال ويمكن أن تساهم الجهود المبذولة في  -62
مؤتمر ن ِقبل ماألعمال، و من جدول   5.2بموجب البند  ها األولاجتماع خاللالهيئة الفرعية للتنفيذ  ِقبل جدول األعمال، من

12.بشكل كبير في تعزيز فعالية السياسات والتدابير( من جدول األعمال 10 األطراف في اجتماعه الثالث عشر في إطار البند
 

 االستنتاجات  -خامسا

دابير تشير األدلة الواردة من التقارير الوطنية ومصادر أخرى إلى قيام العديد من األطراف بعمل تقييمات لفعالية ت -63
المنهجيات  السياسة أو اإلجراءات اإلدارية في مناطق معينة وباستخدام مجموعة من األساليب.  غير أن نادرا ما يتم وصف

 بالوضوح مقارنة باألوصاف. فعالية المتعلقة بالبيانات الأساس بالتفصيل ومن ثم ال يتسم دائما 

أيضا اختالف قاعدة األدلة ألنواع مختلفة من التدابير، على أظهرت المعلومات الواردة من المؤلفات الموجزة أعاله و  -64
سبيل المثال، تكون تدابير مثل المدفوعات مقابل خدمات النظام اإليكولوجي وسياسات الالمركزية والتدخالت األخرى أضعف 

 المناطق المحمية.مقارنة ببكثير، 

متعددة لتقييم  وأساليب عاله، إلى أن هناك خياراتالثالث أ القسمالموجزة في تشير المؤلفات ، ولمزيد من التوضيح -65
على نطاق واسع ُطبقت بالفعل السياسة واالستخدام المنتظم للنهج المناسبة، بما في ذلك المنهجيات التي  وتدابير فعالية أدوات

ات التنوع البيولوجي في مجاالت أخرى، يمكن أن تساعد على تحسين نتائج التنوع البيولوجي، وتؤدي إلى تحسين إدماج اعتبار 
التجريبية كما اقترح في االجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية، والتقييمات و وعالوة على ذلك، .  في المجاالت السياسية األخرى

وفر المعلومات التي من شأنها أن تالمجاالت المواضيعية أو دراسات الحالة في آلثار التدابير المتخذة على وجه الخصوص 
 .ذات الصلة

نظري لتوجيه  يمكن وضع إطارمن التقييمات التجريبية، الواردة تجارب الو  المؤلفاتبناء على المعلومات المتاحة في و  -66
بل األمين التنفيذي لدعم الجهود التي تبذلها فعالية التدابير للجولة المقبلة من التقارير الوطنية من قِ التقييمات المتعلقة ب

المنبر الحكومي الدولي للعلوم  جرى في تعاون وثيق معوقد يظري العمل المضطلع به اإلطار الن قد يرسم . األطراف
 والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

شرط إلجراء تقييم لفعالية/آثار التدابير واإلجراءات  وضع ، لتشملUNEP/CBD/SBSTTA/19/9اقترح، في الوثيقة و  -67
للتقارير  مشروع المبادئ التوجيهية فيتنفيذ وستنظر الهيئة الفرعية لل  التوجيهية للتقارير الوطنية السادسة. المتخذة في المبادئ

 في اجتماعها األول. السادسة الوطنية

في ، ، وفقا لواليتهاأيضا الهيئة الفرعيةقد ترغب عملية إعداد التقارير الوطنية، بالصلة  ذياستكماال لهذا العمل و  -68
 النظر في سبل أيضاتنفيذ الفرعية لل الهيئة قد ترغبو   .بشأن فعالية أنواع التدابير المتخذة بموجب االتفاقية اهتعزيز عمل

 .لتحقيق هذه الغاية آليات تعزيزلو  تنفيذ االتفاقية استعراض تحسين

                                                           
 أما فيما يتعلق، التي تبين أهمية تعميم الجهود لفعالية التدابير لتحقيق أهداف إيشي للتنوع البيولوجي.  UNEP/CBD/SBSTTA/17/3أنظر أيضا الوثيقة  12
 L., B. Raphael, and M. Leroy, Concern-focused evaluation for ambiguous andتدابير السياسات، انظر  فعالية بتقييم المنهجيات ذات الصلةب

conflicting policies: An approach from the environmental field, American Journal of Evaluation 31(2) 2010, 180-198 
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 التوصيات المقترحة  -سادسا 

 على غرار ما يلي: اعتماد توصية ب والتقنية والتكنولوجية للمشورة العلمية الهيئة الفرعية قد ترغب
 والتقنية والتكنولوجية للمشورة العلمية إن الهيئة الفرعية

 في تحقيق 2020-2011للتنوع البيولوجي تنفيذ الخطة االستراتيجية التدابير المتخذة ل فعالية أهمية تقييم على إذ تؤكد
 أيشي للتنوع البيولوجي أهداف وتحقيق طة االستراتيجيةللخ نحو التنفيذ الكامل جهود التنفيذتحسين التعلم المستمر و 

 ،2020عام بحلول 
في حين أنها تالحظ أن الهيئة  بموجب االتفاقية، التدابير المتخذة أنواع بشأن فعالية عملها تعزيز على إذ توافق
 تنفيذ االتفاقية؛ استعراض سبل تحسين في قد تنظر أيضا تنفيذالفرعية لل

أو  في مجاالت مواضيعية محددة تجريبية آلثار التدابير المتخذةتوثيق التقييمات الو  إجراء األطراف على تشجع  .1
 األمين التنفيذي؛ إلىتقديم معلومات ذات صلة و  الحالة، دراسات

للتنوع تنفيذ الخطة االستراتيجية التدابير المتخذة ل فعالية تقييم لتوجيه إطارا التنفيذي أن يعد إلى األمين تطلب .2
العمليات ذات  مع وبالتعاون الوثيق المتاحة، المؤلفات ودراسات الحالة باالعتماد على، 2020-2011ولوجي البي

وغيره  منبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةلل الصلة
 .من الشركاء

 
________ 


