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  2018-2014: برنامج العمل للفترة 3/1 -مشروع المقرر م ح د 

  إن االجتماع العام،
الذي يتضمن دروساً  )1(2018-2014بتقرير األمني التنفيذي عن تنفيذ برنامج العمل للفرتة إذ يرحب 

  مستفادة وخيارات ملواصلة تنفيذ برنامج العمل،
وامليزانية املعتمدة ، 1، واجلدول الزمين يف الشكل مواصلة تنفيذ برنامج العمل وفقاً للطرائق املبينة أدناهيقرر 

  ؛3/2-م ح د الواردة يف املقرر

  أوالً 
  بناء القدرات

 1(أ) والناتج  1لتنفيذ الناتج  2018-2014القدرات للفرتة بإنشاء فرقة عمل معنية ببناء إذ يرحب 
  (ب) يف برنامج العمل،

هلذا  ألولااحتياجات املنرب يف جمال بناء القدرات والواردة يف املرفق  أولويات على قائمةيوافق   -1
هليئات الدعم التقين التابعة هلا أن تعمل مع مجيع ا ووحدةاملقرر، ويطلب إىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات 

الفرعية ذات الصلة يف إطار املنرب لضمان تلبية هذه االحتياجات بصورة كاملة، مع إبقاء التقدم احملرز يف تلبيتها 
  قيد االستعراض، وتقدمي تقرير عنها إىل االجتماع العام بصورة منتظمة؛

ويطلب إىل فرقة العمل املعنية  )2(الت وبرنامج التبادل والتدريب،برنامج الزما شروعمب حييط علماً   -2
ير عن التقدم احملرز وتقدمي تقر  مشروع الربنامج ببناء القدرات ووحدة الدعم التقين التابعة هلا مواصلة إعداد وتنفيذ

  التنفيذ؛و إىل االجتماع العام يف دورته الرابعة عن التنفيذ وتقدمي توصيات ملواصلة برنامج التطوير 
 2015باخلطط التمهيدية لعقد أول منتدى لبناء القدرات تابع للمنرب يف عام أيضاً  حييط علماً   -3

مانة وفرقة العمل ، بدعم من األعقد املنتدىأن يمع ممثلي مصادر التمويل التقليدية واحملتملة، ويطلب إىل املكتب 
بناءً على دعوة إىل التعبري  2015خالل النصف الثاين لعام  هلا،املعنية ببناء القدرات ووحدة الدعم التقين التابعة 

عن االهتمام باملشاركة يف املنتدى، وبدعم من األمانة، وفرقة العمل املعنية ببناء القدرات ووحدة الدعم التقين 
  التابعة هلا، ويطلب إعداد وتقدمي تقرير عن نتائج املنتدى لالجتماع العام يف دورته الرابعة؛

  ياً ثان
  أسس المعارف

(ج) يف برنامج العمل،  1بإنشاء فرقة عمل معنية بنظم املعارف األصلية واحمللية لتنفيذ الناتج إذ يرحب 
  (ب) يف برنامج العمل، 4(د) والناتج  1وفرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات لتنفيذ الناتج 

 )3(يةُج للعمل مع املعارف األصلية واحمللبالتقدم احملرز يف إعداد مشروع إجراءات و حييط علماً   -1
واليت استفادت ضمن مجلة أمور، من احلوار الشامل التجرييب بشأن املعارف األصلية واحمللية لتقييم التلقيح 

  وامللقحات املرتبطة بإنتاج األغذية، والطريقة اليت ميكن أن يستفاد ا يف مجيع التقييمات؛

                                                      
)1(  IPBES/3/2.  
  .IPBES/3/3انظر   )2(
  .IPBES/3/INF/2 انظر  )3(
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لتقييمات ا األصلية واحمللية يفاملعارف لنـُُهج وإجراءات ل األويل الدليمواصلة جتريب  يقرر  - 2
 آسياو  ،أوروبا ،احمليط اهلادئو  منطقة آسيان، أفريقيا، ا(األمريكت األربعة اإلقليميةالتقييمات  املواضيعية ويف

  ؛الوسطى)
صلية املعارف األالتقدم احملرز يف إنشاء قائمة اخلرباء وآلية تشاركية للعمل مع نظم  يالحظ  -3

  )4(واحمللية،
  ؛الثاينعلى خطة إدارة البيانات واملعلومات الواردة يف املرفق يوافق   -4
إىل األمانة أن تقدم إىل االجتماع العام للعلم بيانات وخطط إدارة معلومات لكل تقييم  يطلب  -5

  تقرير؛مات يف سياق أي عملية حتديد نطاق أو جار ووضع خطط إدارة بيانات ومعلو 
 بالتقدم الذي أحرزته فرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات لوضع اسرتاتيجية للمعارفحييط علماً   -6
  ويطلب تقدمي معلومات عن االسرتاتيجية إىل االجتماع العام يف دورته الرابعة؛ )5(،والبيانات

  ثالثاً 
  التقييمات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية

 )6(بوضع مشروع دليل إلنتاج وإدماج التقييمات من مجيع املستويات وعلى نطاقها،حييط علماً   -1
لكي يصبح وثيقة حية ميكن استعراضها  2/5-ويطلب أن يستكمل الدليل على النحو املبني يف املقرر م ح د

دة من تنفيذ مواستكماهلا بصورة منتظمة عند الضرورة، استنادًا إىل الدروس املستفادة وأفضل املمارسات املست
  برنامج عمل املنرب؛

على إجراء تقييمات إقليمية ودون إقليمية وفقًا لإلجراءات اخلاصة بإعداد نواتج املنرب، يوافق   -2
، ومشروع تقرير حتديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية 2/3-والواردة يف املرفق باملقرر م ح د

جتماع العام يف هلذا املقرر، كي ينظر فيه اال الثالثظم اإليكولوجية الوارد يف املرفق للتنوع البيولوجي وخدمات الن
  دورته السادسة على النحو التايل:

تقييم إقليمي ودون إقليمي ألفريقيا على النحو املبني يف تقرير حتديد النطاق الوارد يف املرفق   (أ)
  هلذا املقرر؛ الرابع

ملرفق لألمريكتني على النحو املبني يف تقرير حتديد النطاق الوارد يف ا تقييم إقليمي ودون إقليمي  (ب)
  هلذا املقرر؛ اخلامس

تقييم إقليمي ودون إقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ على النحو املبني يف تقرير حتديد النطاق الوارد   (ج)
  هلذا املقرر؛ السادسيف املرفق 

اق الوسطى على النحو املبني يف تقرير حتديد النط تقييم إقليمي ودون إقليمي ألوروبا وآسيا  (د)
  هلذا املقرر؛ السابعالوارد يف املرفق 

  ؛يطاتنطقة احملعلى أن ينظر يف دورته الرابعة خيار االضطالع بتقييم إقليمي مل يوافق  - 3
                                                      

  .IPBES/3/INF/3انظر   )4(
  .نفس املرجع  )5(
  .IPBES/3/INF/4انظر   )6(
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على عملية حتديد نطاق لتقييم عاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،  يوافق  -4
لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته الرابعة وفقاً إلجراءات إعداد نواتج املنرب الواردة يف مذكرة األمانة بشأن 

والذي سيعتمد إىل حد   )7(اإليكولوجية، تقرير حتديد النطاق األويل لتقييم عاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
  كبري دون أن يقتصر على جتميع البيانات واملعارف واملعلومات املتوفرة من التقييمات املواضيعية واإلقليمية واملنهجية؛

إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، بالتشاور مع املكتب، وضع ج منسق من بني  يطلب  -5
توافر املوارد دف لمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، للتقييمات املواضيعية وتقييم عاملي تبعاً العمليات املعتمدة للتقيي

  ضمان االتساق مع احملافظة على نوعية كل تقييم على حدة؛
  رابعاً 

  التقييمات المواضيعية

  )8(غذية؛ألبالتقدم احملرز يف التقييمات اجلارية للتلقيح وامللقحات املرتبطة بإنتاج احييط علماً   -1
على إجراء تقييم مواضيعي لتدهور األراضي واستعادا وفقًا لإلجراءات اخلاصة بإعداد  يوافق  -2

ي ينظر فيها االجتماع هلذا املقرر، ك الثامننواتج املنرب، على النحو املبني يف وثيقة حتديد النطاق الواردة يف املرفق 
  العام يف دورته السادسة؛

حتديد نطاق التقييم املواضيعي بشأن األنواع الغريبة الغازية، على أن يبدأ أوالً على بدء يوافق   -3
  بالنهج التقديرية، كي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته الرابعة؛

على بدء حتديد نطاق التقييم املواضيعي الذي يبدأ أوًال بالنهج التقديرية،  يوافق كذلك  -4
  لوجي، كي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته الرابعة؛لالستخدام املستدام للتنوع البيو 

  خامساً 
  التقييمات المنهجية

التقدم احملرز يف التقييمات اجلارية لتحليل تصورات ومنذجة التنوع البيولوجي وخدمات  يالحظ  -1
  )9(النظم اإليكولوجية؛

يل أويل اخلرباء املنشأ لوضع دلحلني الدورة الرابعة لالجتماع العام، على استمرار فريق يوافق،   -2
وبعد التشاور  والذي ميكن، تبعًا لسلطة الرئيس )10(لوضع التصور لقيم التنوع البيولوجي ومنافع الطبيعة للناس،

  ؛لشركاء االسرتاتيجيني تبعاً لتوفر املواردا يممثلو من خرباء  اً حمدود اً عددمع املكتب توسيعه ليشمل 
تنقيح الدليل األويل بعد استعراضه من قبل احلكومات وأصحاب اخلرباء إىل فريق  يطلب  - 3

ة املصلحة، وتنقيح التقرير بشأن حتديد نطاق التقييمات املنهجية فيما يتعلق مبختلف التصورات لتعدد قيم الطبيع
اليت وذلك على ضوء التعليقات  )11(ومنافعها مبا يف ذلك التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية،

ترد بعد االستعراض الذي جتريه احلكومات وأصحاب املصلحة لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته الرابعة، 
                                                      

  .IPBES/3/9 انظر  )7(
  .IPBES/3/INF/5 انظر  )8(
  .IPBES/3/INF/6 انظر  )9(
  .IPBES/3/INF/7 انظر  )10(
  .IPBES/3/8 انظر  )11(
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أفرقة العمل أفرقة اخلرباء األخرى و و  فرقة العمل املعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية والعمل بشكل متداعم مع
دعم  التقييمات اجلارية، والعمل بشأن فهرس أدوات ومناهج ذلك ، مبا يفالنواتج ذات الصلةب ما يتعلقاملنشأة في

  السياسات وفرقة العمل املعنية بنظم معارف الشعوب األصلية واحمللية؛
  سادساً 

  لكتروني للتقييماتإفهرس 

ويطلب إىل املدير التنفيذي أن  )12(بالتقرير عن حالة الفهرس االلكرتوين للتقييمات،حييط علماً   - 1
د الفهرس االلكرتوين للتقييمات، والتعاون كذلك مع الشبكات واملبادرات القائمة ملواصلة حتسني يواصل تعه

الفهرس االلكرتوين وإجراء استعراض آخر حلالة التقييم والدروس املستفادة يف الوقت املناسب من أجل إثراء 
  )؛ه( 4لناتج وب يف ااالستعراض الذي يقوم به املنرب، واملطل

  سابعاً 
  أدوات السياسات والمنهجيات فهرس

بوضع الفهرس املقرتح ألدوات ومنهجيات دعم السياسات وتقدمي التوجيهات بشأن  يالحظ   -1
  واملنهجيات، وكيفية تشجيعها وحفزها يف سياق املنرب؛ )13(صقل مثل هذه األدوات، كيفية مواصلة

ب، تقدمي التخصصات واملكتإىل األمني التنفيذي، بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد  يطلب  -2
 من جانبضه اعر ستالفهرس املقرتح والدليل األويل بشأن أدوات ومنهجيات دعم السياسات يف سياق املنرب ال

  واملراقبني وأصحاب املصلحة الستعراضه واالضطالع بالعمل لوضع الفهرس؛املنرب أعضاء 
نحو الوارد وضع، توجيهات على ال إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب، مواصلةيطلب   -3

، بشأن كيفية تشجيع وحتفيز أدوات ومنهجيات دعم السياسات يف سياق املنرب، كي 2/5 -يف املقرر م ح د
  االجتماع العام يف دورته الرابعة؛ اينظر فيه

  ألويل؛اعلى مواصلة فريق اخلرباء الستعراض واستكمال عمله احلايل بشأن الفهرس والدليل يوافق   -4
  ثامناً 

  الدعم التقني لبرنامج العمل

كانون   17بعروض املسامهات العينية لدعم تنفيذ برنامج العمل، واليت وردت حىت يرحب   -1
، يف موعد ، ويدعو إىل تقدمي عروض إضافية3/2 -م ح د  املقررب الثاين، واملدرجة يف املرفق 2015الثاين/يناير 

  مبسامهات عينية لدعم تنفيذ برنامج العمل؛ ،2015كانون الثاين/يناير   31أقصاه 
-د ح إىل األمانة، بالتشاور مع املكتب ووفقاً للميزانية املعتمدة الواردة يف مرفق املقرر ميطلب   -2

  لتنفيذ الدعم التقين.الالزمة ، بوضع الرتتيبات املؤسسية 3/2

                                                      
  .IPBES/3/INF/20انظر  )12(
  .IPBES/3/5انظر  )13(
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 2018-2018جدول برنامج العمل 

2014  2015 2016 2017 2018 2019 
 الرابع الثالث الثاين األول الرابع الثالث الثاين األول الرابع الثالث الثاين األول الرابع الثالث الثاين األول الرابع الثالث الثاني األول الرابع الثالث الثاين األول

        

م ح د 
3 ،

12-
كانو17

 ن الثاين/
 يناير

        

، 4م ح د 
8-

 شباط/14
 فرباير (يؤكد

 الحقاً)

    

، 5م ح د 
6-12 

مارس آذار/
(يؤكد 
 الحقاً)

    

، 6م ح د 
9-15 

 نبسان/أبريل
 (يؤكد الحقًا)

    

، 7م ح د 
13-19 

(يؤكد  أيار/مايو
 الحقاً)

    

                                                                  

 فرقة العمل املعنية ببناء القدرات
          
      
      
          

                                                

 فرقة العمل املعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية

      
      
      

          
                                                

 فرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات

      

      
      
          

                                                

 دليل التقييمات

                                                
                                                
                                                

                                                
                                                
  

 حتديد النطاق
  

 التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

                        

                        
                        
                            

                                                
        

 حتديد النطاق
  

 النظم اإليكولوجيةللتنوع البيولوجي وخدمات التقييم العاملي 

      
                
                
                

                                                

 التقييم املواضيعي بشأن التلقيح

                                                    
                                                
                                                
                                                    

                                            
  

 حتديد النطاق

  

 التقييم املواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها
                        

                        
                        

                        
                                                 
        

 حتديد النطاق

  

 التقييم املواضيعي لألنواع الغازية الغريبة
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 حتديد النطاق

  

 التقييم املواضيعي لالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي

      
                
                

                
                                                

 التقييم املنهجي لتحليل السيناريوهات والنمذجة

  

 مواصلة تطوير أدوات ومناهج لتحليل السيناريوهات والنمذجة

      

        
        
        

                                                

 استعراض حتديد النطاق والدليل

  

 تقييم منهجي ملفاهيم متنوعة للقيم

مواصلة تطوير أدوات ومناهج لوضع مفاهيم   
 للقيم

          
          
          

      
    

                                                

 قائمة التقييمات

      
      
      
      

                                                

 قائمة أدوات ومنهجيات دعم السياسات

          
      
      
      

                                                

 االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة

      
      
      
      

                                                
                    

 التقييم

  

 التقييم
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  مرفق األولال

  (ب)) 1(أ) و 1(الناتجان  الحتياجات ذات األولوية لبناء القدراتل ةالُمنقح القائمة

ه واحتياجاته الرئيسية ذات األولوية لبناء القدرات، مينح املنرب األولوية لتحسني الرابطة مع مهام متاشياً  -1
بني العلوم والسياسات على املستويات املالئمة ويوفر ويطلب بعدئذ الدعم املايل وغريه من أشكال الدعم 

برنامج  يهدفو جتماع العام. لالحتياجات ذات األولوية القصوى املتصلة مباشرة بأنشطته، على حنو ما يقرره اال
ذ تنفيب ذات الصلة مواءمة االحتياجات ذات األولوية لبناء القدراتضمان إىل  2018-2014العمل للفرتة 

 من خالل حفز الدعم املايل والعيين.مع املوارد  ،برنامج عمل املنرب

 املعايري التالية:االحتياجات ذات األولوية القصوى لبناء القدرات هي تلك اليت تستويف  -2

ميكن معاجلتها من خالل األنشطة اليت جيري دجمها يف نواتج برنامج عمل املنرب (يتم توفري املوارد   )أ(
 هلا من خالل الصندوق االستئماين للمنرب، واملسامهات العينية، ومنتدى بناء القدرات وآلية املواءمة)؛

  أو:
ارد هلا من برنامج عمل املنرب (يتم توفري املو ميكن معاجلتها من خالل األنشطة اليت تتيح تنفيذ   )ب(

 خالل منتدى بناء القدرات وآلية املواءمة)؛

 ويف كلتا احلالتني:

تكون مدفوعة مبا يتم اإلعراب عنه من مطالب وتعزز قابلية بناء القدرات لالستدامة مبرور   )ج(
 الوقت، مبا يف ذلك من خالل االستفادة من املبادرات واملؤسسات القائمة؛

تشحذ الوعي واالخنراط يف املنرب ودعم التنفيذ والرتابط فيما بني االتفاقات البيئية املتعددة   )د(
 األطراف.

يقر املنرب مع التقدير التعبري عن احتياجات بناء القدرات من خالل الطروح واملشاورات. ويرد ملخص  -3
 ياجات واملوارد.كيفية املواءمة بني هذه االحتإىل   لعمليات اإلعراب وتصنيفها يف اجلدول أدناه. ويشري اجلدول أيضاً 

وباالعتماد على التعبري عن احتياجات بناء القدرات احملددة يف اجلدول، تُقرتح االحتياجات التالية ذات  -4
 إىل جنب مع النهج األنسب لتحديد مصادر الدعم: األولوية جنباً 

ل الربنامج ناوهلا يف املقام األول من خالالرتكيز على القدرة على املشاركة يف نواتج املنرب؛ يتم ت  )أ(
املقرتح للزماالت واملبادالت والتدريب، مع منح األولوية للتقييمات اإلقليمية اليت يقوم ا املنرب. وسيكون تقدمي 
هذه املوارد من خالل الصندوق االستئماين للمنرب واملسامهات العينية. وسيتم توسيع نطاق هذا الربنامج مبرور 

 من خالل تيسري تعبئة املوارد من خالل منتدى بناء القدرات وجتريب اآللية النموذجية للمواءمة؛ الوقت

ولوجي لبيالتقييمات الوطنية للتنوع اوحتسني على إجراء واستخدام  اتالرتكيز على تعزيز القدر   )ب(
تطوير و من خالل تيسري وضع وتنفيذ املقرتحات على أساس اإلعراب عن االهتمام  ة،م اإليكولوجيوخدمات النظ

تيسري من خالل وسيتم توفري موارد الالقدرات على استخدام نتائج التقييم يف تطوير السياسات وُصنع القرارات. 
شاريع الوطنية وتنفيذها الصندوق االستئماين للمنرب واملسامهات العينية، يف حني سُيطلب الدعم لتوضع مقرتحات امل

 من خالل منتدى بناء القدرات وجتريب اآللية النموذجية للمواءمة؛
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الرتكيز على وضع وتنفيذ مشاريع جتريبية أو توضيحية تتناول فئات أخرى من االحتياجات، من   )ج(
سري من خالل يخالل تيسري تطوير املقرتحات وتنفيذها على أساس التعبري عن االهتمام. وسيتم توفري موارد الت

الصندوق االستئماين للمنرب واملسامهات العينية، يف حني سُيطلب الدعم لوضع مقرتحات املشاريع الوطنية وتنفيذها 
 آلية املواءمة؛من خالل منتدى بناء القدرات وجتريب 

ُج و  ويُقر املنرب باحتياجات بناء القدرات احملددة ذات الصلة بتطوير وتعزيز اآللية التشاركية  (د) 
 ماين للمنرب واملسامهات العينية.وتدابري املعارف األصلية واحمللية وذلك عن طريق الصندوق االستئ

احتياجات بناء القدرات التي حددها األعضاء وغيرهم من أصحاب المصلحة، ومصادر الدعم المحتملة 
  لتلبية احتياجاتهم

فئات االحتياجات 
  من القدرات

حلكومات االحتياجات اليت حددا ا
  وأصحاب املصلحة اآلخرون

  املصدر احملتمل للدعم
الصندوق 
 مالحظات آلية املواءمة  االستئماين

تعزيز القدرات  -1
املشاركة  من أجل

الفعالة يف تنفيذ 
 برنامج عمل املنرب

لة املشاركة الفعا من أجلتطوير القدرات   1-1
 يف التقييمات اإلقليمية والعاملية للمنرب

� � 

تنفيذ أولوية يتم 
الصندوق 

االستئماين للمنرب 
إىل حد كبري من 

خالل برنامج 
الزماالت والتبادالت 

 والتدريب

تستكمل من خالل 
  آلية املنرب للمواءمة

تطوير القدرات من أجل املشاركة الفعالة   1-2
 يف عمليات التقييم املواضيعية للمنرب

� � 

عالة الفتطوير القدرات من أجل املشاركة   1-3
يف عمليات التقييم املنهجية اليت يقوم 
ا املنرب لتطوير أدوات دعم السياسات 

 واملنهجيات

� � 

تطوير القدرات من أجل رصد املشاركة   1-4
 الوطنية واإلقليمية يف تنفيذ برنامج عمل
 املنرب، واالستجابة ألوجه القصور احملددة

�   

تطوير القدرات  -2
إجراء  من أجل

التقييمات الوطنية 
 واإلقليمية

 واستخدامها

تطوير القدرات من أجل إجراء عمليات   2-1
درات خمتلف املباالتقييم، مبا يف ذلك 

 واملنهجيات والُنهج

� � 

األولوية آللية املنرب 
 للمواءمة

فيما بني ُصناع تطوير القدرات   2-2
السياسات واملمارسني الستخدام نتائج 

ع ُصنالسياسات و التقييم لتطوير 
 القرارات

�  � 

تطوير القدرات من أجل وضع   2-3
واستخدام أساليب ال تستند إىل 

ي اعتبارات السوق لتقييم التنوع البيولوج
 وخدمات النظم اإليكولوجية

�  � 
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فئات االحتياجات 
  من القدرات

حلكومات االحتياجات اليت حددا ا
  وأصحاب املصلحة اآلخرون

  املصدر احملتمل للدعم
الصندوق 
 مالحظات آلية املواءمة  االستئماين

تطوير القدرات من أجل تقييم املوائل   2-4
والنظم اإليكولوجية ذات األولوية 

ية اإليكولوج احملددة، مبا يف ذلك النظم
 العابرة للحدود البيئية والسياسية

� � 

تطوير القدرات من أجل وضع مؤشرات   2-5
  التقييم واستخدامها الفعال

 � 

تطوير القدرات من أجل تقدير وتقييم   2-6
 خيارات اإلدارة والفعالية

� � 

تطوير القدرات من أجل اسرتجاع   2-7
واستخدام كل البيانات واملعلومات 

 واملعارف ذات الصلة

�  � 

تطوير القدرات الستحداث خمتلف  2-8
اآلراء العاملية ونُظم املعارف األصلية 
واحمللية وإدخاهلا يف خمتلف عمليات 

  التقييم

 �   

تطوير القدرات  -3
رد املوا ألغراض حتديد

 تهااملالية والفنية وتعبئ

تطوير القدرات املؤسسية من أجل   3-1
 وتعبئتها املالية والفنيةحتديد املوارد 

�  � 

مشروع/مشاريع 
جتريبية من خالل 
 آلية املنرب للمواءمة

تطوير القدرات من أجل إبالغ مقدمي   3-2
اخلدمات احملتملني من الدعم املايل 
والفين بوضوح عن احتياجات بناء 

 القدرات

  � 

تطوير القدرات لتحديد االستثمارات  3-3
اجلارية وكذلك الفجوة بني االحتياجات 
احملددة واملوارد املتوافرة لتعزيز فعالية 
الروابط بني العلم والسياسات يف جمال 
التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم 

  اإليكولوجية 

  �  

تطوير القدرات حلشد املوارد املؤسسية  3-4
البيانات واملعارف من والتقنية إلدارة 

أجل فعالية رصد التنوع البيولوجي 
  وخدمات الُنظم اإليكولوجية

�   
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فئات االحتياجات 
  من القدرات

حلكومات االحتياجات اليت حددا ا
  وأصحاب املصلحة اآلخرون

  املصدر احملتمل للدعم
الصندوق 
 مالحظات آلية املواءمة  االستئماين

حتسني  -4
 من أجلالقدرات 
على  احلصول

البيانات واملعلومات 
واملعارف (مبا يف ذلك 

 خربات اآلخرين)

تطوير القدرات من أجل حتسني   4-1
احلصول على البيانات واملعلومات 

مبا يف ذلك التقاطها وإنتاجها  ،واملعارف
وإدارا واستخدامها (مبا يف ذلك 

ن ، واملعارف ماملعارف األصلية واحمللية
العلوم التشاركية، والشبكات 
االجتماعية واألحجام الكبرية من 

 )البيانات

�  � 

مشروع/مشاريع 
جتريبية من خالل 
 آلية املنرب للمواءمة

 علىتطوير القدرات من أجل احلصول   4-2
البيانات واملعلومات واملعارف اليت 
تديرها املنظمات والناشرون الناشطون 

 دولياً 

  � 

تطوير القدرات من أجل تعزيز التعاون   4-3
بني املؤسسات البحثية وواضعي 
السياسات على املستويات الوطنية 
واإلقليمية، ال سيما لتشجيع ُج 
متعددة التخصصات ومتعددة 

 القطاعات

�  � 

تطوير القدرات من أجل حتويل   4-4
التقييمات العلمية واالجتماعية للتنوع 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
يف شكل يسهل فهمها من قبل صناع 

  القرار

�  � 

 فعالة لرتويج حوار علميقدرات تطوير   4-5
مشرتك بني اآلراء العاملية املختلفة 

لية احملوالعلوم احلديثة ونُظم املعارف 
واألصلية، مبا يف ذلك تيسري املشاركة 
الفعالة للمجتمعات احمللية، والعلماء 

 وصانعي السياسات األصلية واحمللية

�  � 

تطوير القدرات من أجل احلصول على   4-6
التقنيات والشبكات اليت تدعم تصنيف 
التنوع البيولوجي والرصد واألحباث 

 واستخدامها

  � 
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فئات االحتياجات 
  من القدرات

حلكومات االحتياجات اليت حددا ا
  وأصحاب املصلحة اآلخرون

  املصدر احملتمل للدعم
الصندوق 
 مالحظات آلية املواءمة  االستئماين

تطوير القدرات  -5
أجل اخنراط معزز من 

وذي مغزى من 
أصحاب املصلحة 

 املتعددين

تطوير القدرات من أجل املشاركة الفعالة   5-1
ألصحاب املصلحة يف التقييم وغريها 
من األنشطة ذات الصلة على املستوى 
الوطين، مبا يف ذلك لفهم من هم 
أصحاب املصلحة وكيف ينبغي 

 إشراكهم

  � 

مشروع/مشاريع 
 جترييب/جتريبية من
خالل آلية املنرب 

 للمواءمة

تطوير القدرات من أجل اإلبالغ الفعال   5-2
ألسباب أمهية التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم اإليكولوجية، وأسباب 
أمهية استخدام قيُمها العديدة يف صنع 

 القرار

�  � 

تطوير القدرات من أجل االستخدام   5-3
اللتزامات االفعال لنواتج املنرب يف تنفيذ 

 الوطنية مبوجب االتفاقات البيئية متعددة
  األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

�  � 

تطوير القدرات لتعزيز خمتلف شبكات  5-4
اجلهات الفعالة، مبا يف ذلك تلك 
الشعوب األصلية واحمللية، من أجل 
 تعزيز تقاسم املعلومات فيما بني خمتلف

  نُظم املعارف

 � 
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 الثانيالمرفق 

  (ب)) 4(د) و 1(الناتجان  خطة إدارة البيانات والمعلومات

  السياق  - أوالً 

اسات يف املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسيبني العلوم والسياسات، وافق  الرتابطمن أجل تعزيز أسس و   - 1
مل برنامج تويش. 2018-2014عمل للفرتة على برنامج  يولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةجمال التنوع الب

عارف امليف جمال األولوية يتم الوفاء باالحتياجات ذات  الذي يهدف إىل ضمان أن(د)،  1على الناتج العمل هذا 
ط حتفيز اجلهود لتوليد معارف جديدة وعن طريق الرب عن طريق السياساتالالزمة لوضع واملعلومات والبيانات 

فرقة و يهدف إىل وضع خطة إلدارة البيانات واملعلومات. (ب)، والذي  4 يشتمل على الناتجكما ؛  شبكيال
مل توتش .هي املسؤولة عن كٍل من هذين الناجتنياالجتماع العام ارف والبيانات اليت أنشاها املعبالعمل املعنية 

 لالزمة لصانعية االعلمية األساسي ارفالوالية لتحديد وترتيب أولويات املععلى عمل الة فرقاملهام الرئيسية ل
تقدمي التوجيه و واملعلومات والبيانات املطلوبة  ارفتسهيل الوصول إىل املعالسياسات على املستويات املناسبة؛ و 

وحتفيز اجلهود لتوليد معارف جديدة يف احلوار مع املنظمات العلمية وواضعي السياسات ومنظمات  دارا؛بشأن إ
  التمويل.

  إعداد مشروع خطة إدارة البيانات واملعلومات.، بوفرقة العمل مع املكتب هاعملقامت األمانة، من خالل   - 2
، 2/5-والدافع األساسي لطلب االجتماع العام خلطة إلدارة البيانات واملعلومات (انظر املقرر م ح د  - 3

املرفق الثالث) هو ضمان الوصول، يف املستقبل، إىل خمرجات املنرب وكذلك إىل املعارف واملعلومات والبيانات 
لالزمة لتحقيقها. وهذا أمر مهم فيما يتعلق بكل من الشفافية وإمكانية تكرار النتائج، وبالتايل فهو مسألة رئيسية ا

بالنسبة ملصداقية املنرب. عالوة على ذلك، فإن من املمارسات املعتادة يف عملية إنتاج املنشورات اليت يستعرضها 
قابلة  تند إليها التحليالت والنتائج أن يتم الكشف عنها وأن تكوناألقران للمعارف واملعلومات والبيانات اليت تس

  للتتبع.
إن وضع اخلطة سيدعم الوصول اآلمن الطويل األمد إىل املعارف واملعلومات والبيانات اليت يتم مجعها   - 4

املبادرات  نمن خالل أنشطة املنرب. وستقوم فرقة العمل، مسنودة بوحدة الدعم الفين، بتنفيذ اخلطة مستفيدة م
  الدولية احلالية، وعاكسة للنهج الذي تتبعه الشراكات االسرتاتيجية أو اآلليات األخرى اليت يتبعها املنرب.

وجيري وضع اخلطة من قبل فرقة العمل كجزء من اسرتاتيجية أمشل للمعارف واملعلومات والبيانات (انظر   - 5
IPBES/3/INF/3دف إىل توجيه أعمال فرق ة العمل على مر سنني وجودها، موفرة السياق للمنجزات )، واليت

األخرى اليت تنطوي على املعارف واملعلومات والبيانات، يف حني تعمل أيضاً كوثيقة مرجعية للمخرجات األخرى 
  لفرقة العمل.

بيانات لويعتزم املنرب أن يستفيد بدقة من املعارف القائمة وحيفز تطوير معارف جديدة من مصادر متنوعة ل  - 6
 واملعلومات املضمونة اجلودة. وبالتايل، فإنه سيكون يف حاجة ألن يدعم الشركاء و/أو أن ينفذ عمليات وهياكل

بناء ل للحفاظ على جودة البيانات وحتسينها امتثاًال ألهداف خمتلفة للسياسات؛ لضمان طول عمر البيانات؛
قامسها ت واملعلومات؛ لتعزيز االتساق عرب منجزات املنرب وتشراكات مع املسامهني يف اخلدمة والقيمني على البيانا

من خالل دعم وضع معايري ومبادئ توجيهية لكافة شرائح اتمع. وجيب أن تكون هذه العمليات واهلياكل قادرة 
  على استيعاب ودمج ختصصات ونظم معارف متنوعة وأن تسمح بإجراء عمليات استعراض للبيانات.
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ل هذه العمليات بقوة مع األنشطة األخرى للمنرب، مبا يف ذلك فرق العمل والتقييمات وجيب أن تتفاع  - 7
األخرى. وتقوم فرقة العمل املعنية بُنظم معارف الشعوب األصلية واحمللية بتطوير إجراءات وأساليب للعمل مع 

ن أنشطة بناء ة جمموعة واسعة مأصحاب املعارف األصلية واحمللية. وستقوم فرقة العمل املعنية ببناء القدرات بإدار 
تحسني الوصول إىل املعارف واملعلومات والبيانات املوجودة حالياً. وسيتم إنشاء تدابري لالقدرات، مبا يف ذلك 

عالقة عمل وثيقة بني فرق العمل الثالث لتسهيل الوصول الكامل إىل املعارف اليت ستكون مطلوبة لألنشطة 
وضع  وستتعاون مجيع فرق العمل الثالث يف تصميم املبادئ التوجيهية املنهجية، ويفواملنجزات املتعلقة باملنرب. 

  املؤشرات واملقاييس، ويف التخطيط حلوارات العلوم والسياسات وعقدها من أجل االستخدام املنسق يف املنرب.
ديد نطاق عملية حتومن املزمع أن تقوم فرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات بتقدمي املشورة خالل   - 8

تقييمات املنرب وتنفيذها. وستقدم فرقة العمل، أثناء عملية حتديد النطاق، املشورة بشأن جودة البيانات، من خالل 
ضمان التحديد الدقيق للمعارف واملعلومات والبيانات ذات الصلة. وستتأكد من أنه قد مت إيالء االعتبار الكامل، 

املنهجيات واملقاييس واملؤشرات العامة املستخدمة باستمرار ضمن التقييمات  حسب االقتضاء، لتحديد واستخدام
وعربها لضمان قابلية البيانات للمقارنة. كما ستقوم فرقة العمل، أثناء إعداد وتقدمي التقييم، بتوفري الدعم فيما 

مل أيضًا بتقدمي م فرقة العيتعلق باحلصول على املعارف واملعلومات والبيانات، وإدارا ومراقبة جودا. وستقو 
الدعم يف نقل املعلومات عن الثغرات يف املعارف والبيانات العلمية اليت مت حتديدها خالل عمليات التقييم للشركاء 
املعنيني، وبتحفيز عملية ملء هذه الثغرات. وباإلضافة إىل ذلك، فإن فرقة العمل مكلفة بتحديد األولويات 

 واملعلومات املطلوبة لواضعي السياسات وتسهيل الوصول إىل املعرفة واملعلومات والبياناتالرئيسية إلدارة البيانات 
الالزمة يف عملية صنع القرار. وعليه، فإن فرقة العمل ستدعم عمل املنرب فيما يتعلق بأدوات ومنهجيات دعم 

ق حتديد الثغرات يمات وعن طريالسياسات عن طريق وضع وتقدمي مبادئ توجيهية إلدارة البيانات واملعلومات للتقي
  يف إدارة البيانات واملعلومات.

  أهداف خطة إدارة البيانات المعلومات  - ثانياً 

إن املشهد احلايل خلدمات البيانات واملعلومات واملعارف ذات الصلة باملنرب متنوع ومتطور، ويفتقر إىل   - 9
للمصادر احلالية للبيانات اليت حيتاجها املنرب وتصنيفها إجراء مراجعة دقيقة  2015التنسيق. وسيتم خالل عام 

من قبل فرقة العمل يف شراكة مع آخرين من أجل دعم إعداد التقييمات املنتظمة وأدوات ومنهجيات دعم 
  السياسات وتوفري الوصول الطويل األجل للبيانات واملعلومات املستخدمة يف التقييمات.

. ولتحقيق 2015األول هو التأكد من إرساء أسس املعرفة باملنرب حبلول عام  واهلدف من اخلطة يف املقام  - 10
ذلك، فقد حددت فرقة العمل األهداف التشغيلية التالية، اليت ينبغي إجنازها عن طريق جمموعة من األنشطة 

  العاجلة ذات األولوية العالية (انظر الفرع رابعاً أدناه)، على النحو التايل:
ومبادئ توجيهية إلدارة املعلومات والبيانات وحتديد املؤشرات واملقاييس احملتملة املراد وضع معايري   (أ)

  استخدامها يف منتجات املنرب؛
السماح بإمكانية الوصول إىل البيانات واملعلومات واملعارف املطلوبة لتنفيذ التقييمات املقررة   (ب)

  يق منصة مستدامة للبيانات واملعلومات؛واستخدام أدوات ومنهجيات دعم السياسات احملددة عن طر 
حتديد الوسائل املطلوبة ملعرفة ومعاجلة فجوات البيانات واملعلومات واحتياجات املنرب بطريقة   (ج)

  منهجية؛
  إقامة تعاون وثيق مع املبادرات الدولية ذات الصلة لدعم املنرب يف تنفيذ اخلطة.  (د)
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تقوم االسرتاتيجية املقرتحة للمعارف واملعلومات والبيانات، واليت س ومع تطور احتياجات املنرب، إىل جانب  - 11
  مبسح وصياغة االحتياجات األوسع يف هذا اال عرب املنرب، ستقوم فرقة العمل مبراجعة اخلطة وحتديثها بانتظام.

  مبادئ إلدارة المعارف والمعلومات والبيانات بالمنبر  - ثالثاً 

على  على املبادئ التشغيلية للمنرب يف سياق املعارف واملعلومات والبيانات وتعمل ستستند املبادئ التالية  - 12
  توسيعها، وستقوم بتوجيه تنفيذ اخلطة:

جيب أن يكون مطورو ومستخدمو نواتج املنرب قادرين على االعتماد على نوعية  - اجلودة واألمن  (أ)
ساعد، أوالً، يانات. وعليه، فستقوم اخلطة ببناء عمليات تاملعرفة، اليت تقوم عليها تلك النواتج، وعمر وسالمة الب

على توفري إمكانية الوصول إىل أفضل املعارف املتاحة ألهداف سياسات خمتلفة؛ ثانياً، لضمان أمن البيانات، 
صل، املعاجلة، واأل املصدر، وكيفيةبشأن وتوافر االحتياطيات منها، على املدى الطويل؛ ثالثاً، لتوفري الشفافية (

 للبيانات أيضاً ملؤشرات املنرب وخمرجات املعرفة األخرى؛ رابعاً، لنشر معايريو والقابلية للتتبع) للبيانات واملعلومات 
الوصفية ورمبا للمعلومات الوصفية األخرى؛ وخامساً، للمساعدة يف ضمان اتساق وتوحيد البيانات واملعلومات 

منهجيات وطرق ألخذ العينات غالبًا ما تكون خمتلفة، أو  لومن خالاليت مت مجعها على مستويات متعددة 
  تفسريها بطريقة صحيحة؛

إن القيِمني على البيانات واملعارف الضرورية لربنامج  - بناء املعرفة عن طريق إقامة الشراكات  (ب)
طة ستقوم، أوًال، اخلميكن تنفيذ الربنامج إال من خالل التعاون. وبالتايل، فإن  عمل املنرب كثريون ومتنوعون، وال

بتشجيع اإلجناز عرب املنرب بكامله عن طريق التفاعل مع النواتج األخرى ودعمها؛ ثانياً، جتنب االزدواجية عن طريق 
االحتفاظ بعالقات مثمرة مع اجلهات الفاعلة ذات الصلة؛ ثالثاً، التعرف على احتياجات ومصاحل القيِمني على 

لوصول، وحقوق امللكية الفكرية، خصوصاً احلاجة الحرتام املعلومات اليت تقدمها البيانات واملعارف، مثل حقوق ا
الشعوب األصلية واتمعات احمللية ومعارف هذه الشعوب واتمعات احمللية، مبا يف ذلك النظر يف التماس املوافقة 

فقتها أو ات واملعارف أو موااملسبقة عن علم من جانب الشعوب األصلية واتمعات احمللية صاحبة هذه املعلوم
تقاسم  ظريلتقدمي حوافز نمشاركتها وتقاسم الفوائد املكتسبة من هذه املعلومات واملعارف؛ ورابعاً، وضع خطط 

  البيانات ونشرها؛
إن الوصول احلر واملفتوح لنواجته، وللمواد اليت تقوم عليها تلك النواتج، هو  - إمكانية الوصول  (ج)

أحد القيم األساسية للمنرب. وبالتايل، فإن اخلطة ستهدف، أوًال، إىل الوصول املفتوح والدائم إىل مصادر البيانات 
رض استخدام صيغ القيود. ثانياً، ف واملعلومات لنواجته (على سبيل املثال، يف املؤلفات العلمية) مع احلد األدىن من

امللفات الشائعة واليت ميكن الوصول إليها يف نواتج املنرب؛ ثالثاً، التأكيد على ضرورة إيصال املعلومات املتعلقة 
بتوافر البيانات واملعلومات؛ ورابعاً، تيسري اكتشاف وتبادل البيانات واملعلومات بلغات متعددة. ويقر املنرب بأن 

بيانات واملعلومات على اإلنرتنت قد ال يعين دائمًا أن بإمكان الدول األعضاء الوصول إليها من خالل إتاحة ال
هياكل أساسية شبكية حمدودة وسرعة إنرتنت حمدودة. ولذلك فإن إتاحة البيانات واملعلومات يف أشكال أخرى 

  ها املنرب؛ستكون مهمة جداً لضمان الوصول الفعلي للبيانات واملعلومات اليت ينتج
ستكون العديد من مصادر البيانات واملعلومات واملعارف  - فروع الدراسة ونظم املعرفة املتنوعة  (د)

حامسًة يف تنفيذ برنامج عمل للمنرب، مبا يف ذلك التخصصات العلمية الطبيعية واالجتماعية، إىل جانب أنواع 
ز ما ية. وهلذا السبب، فإن اخلطة ستعمل على تعزيخمتلفة من املعارف مثل نظم معارف الشعوب األصلية واحملل

يلي، أوًال، تعدد التخصصات؛ ثانياً، نظم إدارة املعارف اليت تتسم بالشمول وتسعى للحصول على أفضل ما يف 
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األشكال املختلفة من املعارف؛ ثالثاً، العمل املشرتك يف توليد املعارف من قبل كل من الباحثني ومستخدمي 
اً، املساواة والتمثيل اإلقليمي املتوازن؛ وخامساً، التعاون الوثيق مع أفرقة العمل املعنية بنظم معارف البحوث؛ رابع

  الشعوب األصلية واحمللية وبناء القدرات؛
يشجع ج العلم املفتوح على توليد املعارف من خالل التعاون القائم على  - العلم املفتوح  (ه)

الوصول احلر واملفتوح إىل املعارف واملعلومات والبيانات. وبالتايل فإن العلم املفتوح يضمن االعرتاف الكامل 
يح. ويعين حبإعمال مجيع الباحثني وأصحاب املصلحة املعنيني ويضمن أن تْنسب إليهم تلك األعمال بشكل ص

اعتماد هذه املبادئ وهذا النهج حدوث تغيري ثقايف كبري يف الطرق اليت يتم ا إجناز العلوم وتقاسم النتائج العلمية 
صلة  من قبل املؤلفني واالت واملؤسسات البحثية، وبالتايل جعلها أكثر والبيانات اليت تشكل األساس هلا علناً 

اب، يف حيدث بالفعل يف خمتلف التخصصات العلمية مثل علم الفلك، وعلم األعصباتمع. إن هذا التغيري الثقا
وعلم الوراثة اجلزيئية، وعلم احمليطات، وغريها. ويف سياق املنرب، فيمكن لنهج العلم املفتوح أن ُحيِدث تقدماً كبرياً 

ي وخدمات النظم ع البيولوججدًا يف تكامل البيانات وحتليلها وتفسريها، وميكن أن يؤدي إىل فهم أفضل للتنو 
  اإليكولوجية.

  تنفيذ خطة إدارة البيانات والمعلومات  - رابعاً 

وبأخذها لألهداف املذكورة أعاله، فقد حددت فرقة العمل األنشطة ذات األولوية العالية املبينة يف   - 13
  اجلدول أدناه.

  2015التنفيذ المقترح لخطة إدارة البيانات والمعلومات في عام 

  املخرجات أو النواتج  حبلول شهر  نشطةاأل
استعراض ووضع مبادئ   -1

توجيهية للبيانات والبيانات 
  الوصفية

مبادئ توجيهية للبيانات والبيانات   2015حزيران/يونيه 
 نطالق منتجات املنرباالوصفية تضمن 

  من قاعدة سليمة وقابلة للتشغيل
توفري مبادئ منهجية للتعامل   -2

املعرفية وعدم مع الفجوات 
  اليقني

ة جوات املعرفيمبادئ للتعامل مع الف  2015حزيران/يونيه 
نطالق منتجات وعدم اليقني تضمن ا

  املنرب من قاعدة سليمة وقابلة للتشغيل
وضع مقرتح إلنشاء منرب   -3

كتشاف املعارف ال 
واملعلومات والبيانات 

  املستدامة والوصول إليها

كتشاف والوصول باستخدام ال لمنرب   2015كانون األول/ديسمرب
شبكة اإلنرتنت، يستند إىل شبكة من 

  املبادرات واملؤسسات ذات الصلة

توفري إمكانية وصول مجيع   -4
خرباء املنرب بسهولة إىل 

  منشورات البحوث األساسية

ييم َمتكن مجيع اخلرباء يف أفرقة خرباء التق  2015كانون األول/ديسمرب
  ىل اموعةوأفرقة العمل من الوصول إ

كاملة من املؤلفات الالزمة إلجراء 
  التقييمات

إقامة اتفاقيات مع الشركاء   -5
االسرتاتيجيني الرئيسيني 

بشأن املعارف واملعلومات 
  والبيانات

تنفيذ تعاون وشراكات طويلة األجل   2015كانون األول/ديسمرب
لتوفري الوصول إىل البيانات واملعلومات 
املوجودة الالزمة لدعم منتجات املنرب 
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  املخرجات أو النواتج  حبلول شهر  نشطةاأل
(على سبيل املثال، أدوات ومنهجيات 

  التقييمات ودعم السياسات)
تنقيح خطة إدارة املعلومات   -6

والبيانات استناداً إىل 
التطورات اليت حتدث يف عام 

2015  

مت حتديث وتنقيح اخلطة للفرتة   2015ول/ديسمربكانون األ
بناء على املعارف  2016-2018

املقرتحة من فرقة العمل، واسرتاتيجية 
املعلومات والبيانات، واملشاورات عرب 
املنرب، والنتائج من األنشطة األخرى 

   2015لفرقة العمل يف عام 

قُرتحت األنشطة احملددة يف اجلدول إما ألا متثل أنشطة ختطيطية ضرورية طويلة األجل، أو وظائف ا  - 14
مطلوبة بالتحديد من قبل االجتماع العام، أو عناصر رئيسية حتتاج التقييمات إىل تواجدها أثناء قيام أفرقة اخلرباء 

سرتاتيجية األمشل للمعارف واملعلومات والبيانات ، ستستند اال2015املعنيني بالتقييم مبهامهم. ويف أواخر عام 
) على هذه العناصر األساسية، وستواصل تطوير اإلطار املعريف IPBES/3/INF/3(انظر  2018-2015للفرتة 

  للمنرب وفقاً ألفضل املمارسات الدولية.
فقاً لواليتها. وسيقوم دد وو وستقوم وحدة الدعم الفين بدعم فرقة العمل حبيث تنفذ التزاماا يف الوقت احمل  - 15

املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات باستعراض مجيع منتجات فرقة العمل، حسب االقتضاء، وتؤمن الروابط 
بينها وبني فرق العمل األخرى وأفرقة اخلرباء ذات الصلة التابعة للمنرب. وستسعى فرقة العمل للتعاون الفعال مع 

ات ني واملؤسسات الرائدة اليت تتمتع ببعد النظر واملسؤولية لقيادة املبادرات القائمة ذمجيع أصحاب املصلحة املعني
  الصلة. وسيتم تطوير هذه العالقات على النحو احملدد يف اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة اخلاصة باملنرب.

يف  واحملددة ،لتنفيذ اخلطة وتصف الفقرات التالية كل نشاط من األنشطة ذات األولوية العالية املقرتحة  - 16
  .اجلدول

  لبيانات والبيانات الفوقيةستعراض وتطوير االمبادئ التوجيهية ال -1النشاط   -ألف 

  لقد حددت فرقة العمل األنواع العامة التالية من البيانات أو املعلومات أو املعارف ذات الصلة باملنرب:  - 17
املالحظات أو القياسات وهي تشكل األساس لعمليات البيانات: يتم احلصول على البيانات من   (أ)

  تصنيفها وفقاً للجوانب التالية:، والتحليل. وميكن والبحث، والتقييم الرصد
  ، وما إىل ذلك)؛املناظر الطبيعيةاملتعلقة بوالبيئية، و  ،املواضيعية (االجتماعية واالقتصادية  ‘1’
  واحمللية)؛ ،ليميةودون اإلق ،واإلقليمية ،(العاملية ةاجلغرافي  ‘2’
  ما؛ على مسة ةأو القائم ،صفيةالو (التصنيف)، و  املنهجية  ‘3’
  األصلية واحمللية؛ ارف الشعوبمعاملستمدة من نظم املواد   ‘4’

البيانات الوصفية: توفر البيانات الوصفية صفات موحدة للبيانات تسهل توصيفها وإدارا   (ب)
  وتبادهلا؛
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مستمد من البيانات عن طريق التجميع والتكامل والتحليل. ومن املعلومات: هي منتج كمي   (ج)
  املرجح أن يعتمد املنرب بدرجة كبرية جداً على التحليل الوصفي للمعلومات من أجل إنتاج التقييمات واملعارف؛

املقاييس واملؤشرات: توفر هذه املعلومات اليت تضع البيانات بطريقة ميكن ا استخدامها    (د)
حديد االجتاهات يف املتغريات الرئيسية، مثل حالة أحد األنواع أو النظم اإليكولوجية أو خدمات كمنتجات لت

هذه النظم. وعلى هذا النحو فإا ميكن أن تغذي أدوات دعم السياسات واملنهجيات بشكل فعال، وميكن 
جي التابعة التفاقية التنوع وع البيولو استخدامها لدعم كتابة التقييمات (بطريقة مشاة لسلسلة التوقعات العاملية للتن

  البيولوجي)؛
، والتفسري، تسب عن طريق التجربة، والتفكرياملعرفة ومنتجات املعرفة: املعرفة هي الفهم الذي يكُ   (ه)

واإلدراك احلسي، واحلدس، والتعلم، واليت يتم تطويرها نتيجة الستخدام وجتهيز املعلومات. وهي تنبئ عن 
م د يتخذها الناس وتدعم عملية صنع القرار. ويف سياق استكماله لتقييماته، فسيقوم املنرب باستخدااإلجراءات اليت ق

  وحتفيز عملية توليد املعرفة ومنتجات املعرفة؛
الروابط واملراجع: ستوفر الروابط، مثل اليت تأخذ شكل املعرفات الرقمية الثابتة لألشياء، واملراجع   (و)

ة الوصول إىل البيانات األصلية والبيانات الوصفية اليت تدعم نواتج املنرب. ومن أجل ضمان الببليوغرافية، إمكاني
إمكانية الوصول الطويل األجل لتلك البيانات، فسيحتاج املنرب ألن حيتفظ بقائمة دقيقة ومستكملة وسهلة املنال 

  عرفة.متنوعة من املصادر ونظم امل من املراجع والروابط، وأن يعتمد سياسة للوصول املفتوح منسقة عرب جمموعة
إن بروتوكوالت البيانات والبيانات الوصفية ضرورية للمساعدة يف زيادة فرص احلصول على البيانات اليت   - 18

أنتجتها مجاعة من أصحاب املصلحة املوزعني على الصعيد العاملي، وزيادة قابلية تلك البيانات لالستعمال. 
ن نظام معياري يكون هلا نفس الشكل واملعىن (بناء اجلمل ودالالت األلفاظ) وبالتايل ميكوالبيانات اليت تتوافق مع 

إدماجها مع غريها من البيانات. فعلى سبيل املثال، يف بوابات البيانات، تكون البيانات سهلة املنال ويتم 
ليت متيز بيانات الوصفية ااستخدامها على نطاق واسع، مما يسمح بقوة التحليالت. إن املعلومات اليت حتدد ال

  شافها.سهل اكتينطاق وسياق البيانات اليت مت مجعها تكون ضرورية إلعادة استخدامها وإدماجها، وبالتايل 
ما وتوصي فرقة العمل بأنه ينبغي اعتماد املعايري واملبادئ التوجيهية للبيانات املقبولة دولياً عند االقتضاء في  - 19

 نات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية باملعىن الواسع، والذي قديتعلق جبميع أنواع البيا
يشمل البيانات املتعلقة باألنواع والبيئة والزراعة واألمساك والنواحي االجتماعية واالقتصادية واملناخ، من بني أمور 

ل املثال تلك التنوع البيولوجي (على سبيأخرى. وقد مت وضع العديد من املبادئ التوجيهية للبيانات املتصلة ب
املتعلقة ببيانات احلدوث يف شكل نقاط) من قبل جمتمع املعلوماتية يف جمال التنوع البيولوجي، حتت مظلة معايري 

. ولكن املبادئ التوجيهية للعديد من أنواع بيانات التنوع البيولوجي )www.tdwg.org(بيانات التنوع البيولوجي 
  كولوجية ال تزال غري موجودة.والنظم اإلي

وتعرتف فرقة العمل بوجود العديد من املبادرات واألنظمة املعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم   - 20
 اإليكولوجية اليت تكون فيها البيانات غري قابلة للتشغيل املتبادل. وتوصي فرقة العمل بإجراء تقييم ألنواع البيانات

باملنرب اليت تستويف بشكل جيد املعايري القائمة وتدعم وضع معايري جديدة بالتعاون مع واملعلومات ذات الصلة 
اموعة احلالية ألصحاب املصلحة واملنظمات على كافة املستويات. وستعمل فرقة العمل مع أصحاب املصلحة 

و يعزز الوصول العام من ى حنوشركائها االسرتاتيجيني لتعزيز قابلية نظم املعارف والبيانات للتشغيل املتبادل عل
  خالل وصالت بينية جيدة التوثيق.
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  توفير مبادئ منهجية للتعامل مع الفجوات المعرفية وعدم اليقين - 2النشاط   -باء 

إن البيانات، واملقاييس والنماذج املشتقة يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ناقصة   - 21
ة يف نطاقها. ويعتمد دعم اختاذ القرار والسياسات الفعالني على ترسيم هذه القيود واإلبالغ وغالباً ما تكون حمدود

عنها بشكل دقيق وواضح. والفشل يف التحديد الكمي والتوثيق حلالة عدم اليقني بشأن املالحظات والقياسات 
بيل املثال جراء ال مربر له، على ساملشتقة أو املؤشرات والتنبؤات، قد يؤدي إىل استنتاجات خاطئة أو إىل اختاذ إ

  فيما يتعلق باالجتاهات أو بتحديد األولويات. وسيكون من الالزم أن تغطي املبادئ التوجيهية املسائل التالية:
القضايا املتعلقة بنوعية البيانات األولية املتوفرة (على سبيل املثال، دقة وإحكام عمليات التحديد   (أ)

أو القياس) هي عامل حمدد رئيسي جلودة التحليالت والقرارات اليت تدعمها. وباإلضافة إىل اختاذ اإلجراءات 
لفة من من أجل التعريف باألنواع املختالوقائية أو التصحيحية، ينبغي تقييم جودة البيانات واإلبالغ عنها 

قافة جودة اإلجراءات اليت تسهم يف نشر ث تقدمي حوافز نظرياستخدامات ما بعد التنفيذ. وسيحتاج املنرب إىل 
البيانات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، واليت تشمل تطوير أساليب ومعايري وأدوات 

جودة البيانات، ومنع األخطاء وتصحيحها، ووضع سياسات تتعلق جبودة البيانات، وبناء  ومبادئ توجيهية لتقييم
  القدرات؛

كما أن جلميع نتائج جتميع وحتليل البيانات املتاحة أوجه من عدم اليقني الكامن اليت حتددها   (ب)
نرب إىل تقييمات املعوامل تشمل حجم واستقالل العينات، وأنواع النماذج، وخصائص منهجية أخرى. وستحتاج 

معاجلة مجيع مصادر عدم اليقني احملتمل بعناية، على سبيل املثال يف املتغريات املتعلقة باملناخ والتنوع البيولوجي 
والنواحي االجتماعية واالقتصادية. ومن املتوقع أن حيدوا من عدم اليقني عن طريق إتباع منهجية دقيقة، والتعامل 

  كلي، وحتديد مسات درجة عدم اليقني يف النتائج اليت توصلوا إليها؛مع حالة عدم اليقني اهلي
بيانات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية املتوفرة للقياس  وكثرياً ما ميثل مدى ونطاق  (ج)

والتحليل نطاق التقييم أو أهداف دعم السياسات بشكل ناقص فقط. ويف العادة، تكون البيانات نادرة بشكل 
منهجي لبعض املناطق، واألنواع، والوظائف، واخلدمات. وملثل هذه االحنرافات القدرة على تشويه نتائج املنرب 
ومؤشراته ومعارفه بطريقة ال تنتزعها ا املقاييس اإلحصائية التقليدية. وستقوم فرقة العمل، مبساندة من وحدة 

احة ونطاق م بدقة درجة التطابق بني نطاق املعلومات املتالدعم الفين، بوضع معايري تسمح ألنشطة املنرب ألن تقي
تقييمات املنرب وأهدافه املتصلة بإعداد التقارير. وستقوم فرقة العمل ووحدة الدعم الفين بدعم فرقة العمل املعنية 

وما ينتج  ببناء القدرات يف األنشطة اليت تساعد على توثيق وتقييم حدود قدرة البيانات املتاحة على متثيل املنرب
  عن ذلك من قيود على القياس واالستدالل، واإلبالغ عن اجلهود املبذولة مللء الفجوات يف املعرفة.

  اكتشاف ووصول لمعارف ومعلومات وبيانات مستدامة لمنبروضع مقترح  - 3النشاط   -جيم 

ة اإلنرتنت ُتسهل على شبكستقوم فرقة العمل، مبساندة من وحدة الدعم الفين، بتطوير بنية حتتية قائمة   - 22
التحديد، وإذا أمكن، الوصول. وسيعتمد نظام اكتشاف املعارف واملعلومات والبيانات والوصول إليها التابع للمنرب 
على التعاون الوثيق مع الشركاء، مثل الشبكات القائمة، لضمان الربط املبسط للبيانات واملعلومات، مع اإلسناد 

م شركاء ية املناسبة، يف تقييمات املنرب ومستودعاته مثل كتالوجه اخلاص بالتقييمات. ويضالصحيح والبيانات الوصف
املنرب يف جمال املعارف واملعلومات وبيانات أولئك الذين يقومون بتوليد وختزين البيانات األولية (مثال، أماكن تواجد 

 تمعات الشعوب األصلية واحمللية، واملؤشراتاألنواع، وصور األقمار الصناعية، والبيانات املناخية)، ومعارف جم
واملقاييس، واملصنفات، واملعارف املتخصصة. إن البنية التحتية الكتشاف املعارف واملعلومات والبيانات والوصول 
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إليها، وما يرتبط ا من تيارات املعلومات والبيانات ستحتاج إىل اختصاصات واضحة وإىل دعم مايل طويل 
  الء مزيد من التطوير هلذه األمور يف التحديث القادم للخطة.األمد. وسيتم إي

  توفير إمكانية وصول جميع خبراء المنبر بسهولة إلى مصنفات البحوث األساسية - 4النشاط   - دال

لقد بات واضحًا لفرقة العمل من خالل املشاورات مع اخلرباء يف خمتلف اجتماعات حتديد النطاق   - 23
أن العديد من اخلرباء ال ميتلكون إمكانية الوصول إىل ثروة من  2014املنرب خالل عام  والتقييم اليت عقدها

املصنفات األساسية اليت يستعرضها األقران، واليت ال غىن عنها لعملية تقييم مدروسة جيداً وشاملة. إن استكشاف 
ح املهمة ن هذه املصنفات سيصبوضمان إمكانية وصول مجيع اخلرباء املعينني من قبل املنرب ألكرب قدر ممكن م

  الرئيسية لوحدة الدعم الفين، اليت تزود باملشورة والدعم من فرقة العمل.
  إقامة اتفاقات مع الشركاء االستراتيجيين الرئيسيين بشأن المعارف والمعلومات والبيانات - 5النشاط   - هاء

من  ئيسيني راسخني يف هذا اال، وذلكسيتم تنفيذ الكثري من العمل احملدد أعاله من قبل شركاء ر   - 24
الرئيسان املشاركان لفرقة العمل خرباء من شىت املنظمات الشريكة االسرتاتيجية  وسيدعوخالل اتفاقات تعاونية. 

تابعة : الس الدويل للعلم، وشبكة رصد التنوع البيولوجي ال، مبا يف ذلك ما يليللمشاركة يف أعمال فرقة العمل
ين برصد األرض، واملركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم للفريق املع

  املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) واملرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي.
شركاء مناقشة مع جمموعة من ال وتقوم وحدة الدعم الفين، أثناء عملها ملساندة فرقة العمل، بإطالق عملية  - 25

االسرتاتيجيني احملتملني. وحتديد هؤالء الشركاء هو اهلدف الرئيسي للخطة خالل العام املقبل. ويتعني على فرقة 
العمل أن تضع إجراءات لتحديد األولويات خاصة بشركاء البيانات من خالل حتديد االحتياجات الرئيسية الشاملة 

ميكنهم  علومات واليت يتعني تلبيتها لكي يتسىن استكمال التقييمات، وأن حتدد الشركاء الذيناملتعلقة بالبيانات وامل
  تقدمي املعلومات يف هذا الصدد.

وبرنامج اإلنسان  ،واليونسكووقد يكون من بني الشركاء احملتملني الس الدويل للعلم، وشبكة جيو بون،   - 26
حدة حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتواحمليط احليوي، واملركز العاملي لرصد 

اإلمنائي مع بوابته الشبكية املعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة 
نظمة األمم ء للنظم اإليكولوجية؛ ومواملوارد الطبيعية مع قائمته احلمراء لألنواع املهددة باالنقراض والقائمة احلمرا

املتحدة لألغذية والزراعة، وذلك يف جمايل الزراعة والغابات اخلاضعني لإلدارة املستدامة ومصائد األمساك؛ والنقل 
الدويل، وهو برنامج مشرتك بني الصندوق العاملي للطبيعة واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية؛ مع شبكته 

التجارة يف األحياء الربية؛ ومشروع خريطة احلياة، الذي يغطي تقييم ورصد توزيع األنواع؛ واللجنة لرصد 
األقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة لليونسكو، ونظام املعلومات البيولوجية اجلغرافية بشأن احمليطات؛ واملرفق 

اإلنرتنت ملوسوعة  بأماكن تواجد األنواع؛ واملصدر التعاوين عرب العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي، مع بياناته املتعلقة
احلياة، مع بياناته املتعلقة باألنواع والسمات، وأيضًا بعنصره املتعلق باملصنفات؛ ومكتبة تراث التنوع البيولوجي، 

بنية التحتية ال وهي مستودع ملصنفات التنوع البيولوجي ميكن الوصول إليه بطريقة مفتوحة؛ واليف ووتش؛ وهي
العلمية اإللكرتونية األوروبية لبحوث التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، مع كتالوجها اخلاص بالتنوع البيولوجي؛ 

وجية والبنك الدويل، مع بياناته املقارنة املعنية بالناتج احمللي اإلمجايل القومي؛ وتقييم مرفق البيئة العاملية للنظم اإليكول
الدويل الجتار اعذبة والبحار، وقاعدة البيانات العاملية للمناطق احملمية وقاعدة بيانات التجارة التفاقية يف املياه ال

  بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض. وميكن أيضاً أن يكون من بني الشركاء املنظمات الوطنية.
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ر اقتصاديات ى تقارير تقييم النظام البيئي لأللفية؛ وتقاريوميكن أن تشمل املنتجات املعرفية ذات الصلة عل  - 27
ها النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي؛ وتقارير الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل اليت تصدرها وتنشر 

تقارير التقييمية واخلاصة، لاتفاقية التنوع البيولوجي؛ تقارير األهداف اإلمنائية لأللفية اليت تصدرها األمم املتحدة؛ وا
واألوراق واملواد الفنية اليت تصدر عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ والبيانات اليت تشكل األساس هلا، 
واملبادئ التوجيهية التقنية وصحائف الوقائع الصادرة من مركز توزيع البيانات التابع للفريق احلكومي الدويل املعين 

ناخ؛ وتقارير البنك الدويل؛ وتقارير التقييم العاملي للمحيطات اليت تصدرها األمم املتحدة وهي قيد بتغري امل
اإلصدار؛ واملسامهات اليت تقدمها مبادرة أرض املستقبل التابعة لتحالف العلوم والتكنولوجيا من أجل االستدامة 

  العاملية.
تملون، إلقليمية، فقد يظهر شركاء إقليميون اسرتاتيجيون حموأثناء االضطالع بالتقييمات اإلقليمية ودون ا  - 28

مثل املكونات اإلقليمية لشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق املعين برصد األرض، مبا يف ذلك شبكة رصد 
ا واحمليط يالتنوع البيولوجي يف املنطقة القطبية الشمالية، والشبكة األوروبية لرصد التنوع البيولوجي، أو شبكة آس

اهلادئ لرصد التنوع البيولوجي. لذا، فإن وحدة الدعم الفين، ستقوم بتحديث ومراجعة الشركاء االسرتاتيجيني 
  بانتظام لضمان أن تكون تقييمات املنرب مدعومة بشكل صحيح بأحدث البيانات واملعلومات.

  2015تطورات التي تحدث في عام تنقيح خطة إدارة البيانات والمعلومات بناء على ال - 6النشاط   - واو

توصي فرقة العمل بضرورة اعتبار خطة إدارة البيانات واملعلومات املقدمة يف هذه املذكرة مشروعًا أولياً   - 29
ستقوم الفرقة بتحديثه وتقدميه إىل االجتماع العام بانتظام، وذلك مع حتسن حتديد االحتياجات من إدارة البيانات 

  يف تنفيذ برنامج العمل.واملعارف مع التقدم 
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  لثالمرفق الثا
تقرير تحديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم 

  (ب))2(الناتج  اإليكولوجية

  النطاق والمنطقة الجغرافية واألساس المنطقي والمنافع واالفتراضات  - أوالً 

  النطاق  -ألف 

يتمثل النطاق العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف تقييم احلالة واالجتاهات فيما يتعلق بالتنوع   - 1
وخدمات النظم  وجي ووظائفالبيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية والرتابط بينها، وأثر التنوع البيول

اإليكولوجية وأخطارها على نوعية احلياة اجليدة وفعالية االستجابات، مبا يف ذلك اخلطة االسرتاتيجية للتنوع 
تنوع الواردة فيها بشأن ال تشيوأهداف آييف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي  2020-2011البيولوجي للفرتة 

وستتناول  )14(.اقيةتفاالعمل الوطنية للتنوع البيولوجي املوضوعة مبوجب البيولوجي واالسرتاتيجيات وخطط ال
التقييمات التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية األرضية، وللمياه العذبة، واملناطق الساحلية 

  والبحرية.
 جمال ودون اإلقليمي يف تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف ويتمثل هدف عمليات التقييم اإلقليمي  - 2

التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي. وستحلل 
التقييمات حالة املعارف بشأن التفاعالت يف املاضي واحلاضر واملستقبل بني السكان والطبيعة، مبا يف ذلك عن 

ريق تسليط الضوء على نقاط التحول احملتملة والتغذية املرتدة وعمليات املقايضة. وسيغطي اإلطار الزمين ط
للتحليالت احلالة واالجتاهات الراهنة (وكثرياً ما يعود لفرتات زمنية سابقة متتد لعدة عقود) والتصورات املستقبلية، 

باعتبارمها تارخيني رئيسيني مستهدفني متصلني باخلطة  2050إىل  2020مع الرتكيز على فرتة زمنية ترتاوح بني 
االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي التفاقية التنوع البيولوجي. والعملية اجلارية حاليًا بشأن وضع خطة جدول أعمال 

 ة. وسيوجه اإلطار املفاهيمي للمنرب هذه التحليالت للنظم االجتماعية واإليكولوجي2015التنمية ملا بعد عام 
  اليت تعمل يف نطاقات خمتلفة زماناً ومكاناً.

  ودون اإلقليمية األسئلة التالية ذات الصلة بالسياسات: وستتناول التقييمات اإلقليمية  - 3
كيف يسهم التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية يف اقتصاد األقاليم، وُسبل   (أ)

  حلياة اجليدة وما أوجه االعتماد املتبادل فيما بينها؟معيشتها، ويف األمن الغذائي ويف نوعية ا
ما هي حالة واجتاهات التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية والديناميات   (ب)

  املستقبلية احملتملة اليت تؤثر يف املسامهة يف اقتصاد األقاليم وسبل معيشتها ورفاهها؟
م  حالة واجتاهات التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظما هي الضغوط اليت حترك التغيري يف  (ج)

  اإليكولوجية ونوعية احلياة اجليدة يف األقاليم؟
ما هي اآلثار الفعلية واحملتملة ملختلف السياسات والتدخالت على مسامهة التنوع البيولوجي   (د)

ة احلياة شتها وأمنها الغذائي ونوعيووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية يف استدامة اقتصاد األقاليم، وسبل معي
  اجليدة فيها؟

                                                      
 املرفق األول). ،2/5-م ح د (ب) لربنامج عمل املنرب (املقرر 2على النحو الذي عرب عنه الناتج  ) 14(
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ما هي الثغرات يف املعارف اليت يتعني معاجلتها من أجل حتسني وفهم وتقييم حمركات وتأثريات   (ه)
  واستجابات التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية على املستوى اإلقليمي؟

  ي.رير التكميلية لتحديد النطاق اخلاص بكل إقليم/إقليم فرعوتُعرض اخلصوصيات اإلضافية يف التقا  - 4
  المنطقة الجغرافية للتقييم  -باء 

كل لكل تقييم، ألغراض التقييمات اإلقليمية، يف تقارير حتديد النطاق اخلاص ب توصف املنطقة اجلغرافية  - 5
وإجراءاته،  االقتضاء، ووفقًا لقواعد املنربوينبغي أن توفر للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، حسب  إقليم.

املعلومات عن الدول واملنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي واألقاليم الواقعة ما وراء البحار املتمتعة بصفة 
  مراقب واخلرباء فيها.
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  األساس المنطقي  -جيم 

ش ونوعية قتصادات، وُسبل العييوفر التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية األساس لال  - 6
وأهداف  2020-2011احلياة اجليدة للشعوب يف مجيع أحناء العامل. وتوفر اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 

املتعلقة بالتنوع البيولوجي إطاراً شامالً الختاذ اإلجراء الفعال والعاجل لوقف فقدان التنوع البيولوجي لضمان  تشيآي
، قادرة على التحمل، وتواصل تقدمي اخلدمات الضرورية، ومن 2020حبلول عام  اإليكولوجية،أن تكون النظم 

مث ضمان تنوع حياة الكون، واملسامهة يف رفاه البشر والقضاء على الفقر. وهذه االعتبارات مدرجة أيضاً يف العملية 
للتنمية املستدامة. وتُعد اسرتاتيجيات  ، أو بشأن األهداف احملتملة2015اجلارية لوضع خطط التنمية ملا بعد عام 

وع البيولوجي، للتن تشيالتنوع البيولوجي وخطط العمل اإلقليمية و/أو الوطنية وسائل هامة لتحقيق أهداف آي
وتطويعها لكي تالئم األوضاع اإلقليمية والوطنية. وتتطلب كل هذه اجلهود قاعدة معارف قوية، وتفاعالً معززاً بني 

ي السياسات وخمتلف نظم املعارف، واليت تُعد التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف وضع جيد العلماء ومقرر 
  للمسامهة فيها.

وستكون التقييمات ذاا وسيلة لتنفيذ وظائف املنرب من حيث عالقتها ببناء القدرات، وحتديد الثغرات   - 7
تعزيز وعالوة على ذلك، تُعد هذه التقييمات حامسة ليف املعارف وتوليد املعارف، وتطوير أدوات الدعم السياسي. 

املبدأ التشغيلي للمنرب وهو كفالة االستخدام الكامل للمعارف الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، حسب االقتضاء، 
  مبا يف ذلك من خالل تطبيق ج صاعد من القاعدة.

 يم فرعي.لنطاق بالنسبة لكل إقليم وإقلوتعرض خصوصيات إضافية يف التقارير التكميلية لتحديد ا  - 8

  المنافع  -دال 

ستزود التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية   - 9
املستخدمني بتحليل يُعول عليه، وقانوين، ورمسي، وعام، وشامل عن احلالة الراهنة للمعارف العلمية واملعارف 

تحلل اخليارات وأدوات دعم السياسات بالنسبة لإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي ووظائف وخدمات األخرى. وس
النظم اإليكولوجية ضمن تصورات بديلة، وتقدم قصص النجاح، وأفضل املمارسات، والدروس املستفادة. وستحدد 

  املستويات ذات الصلة.الثغرات احلالية يف القدرات واملعارف، واخليارات اخلاصة مبعاجلتها على 
وستوفر التقييمات معلومات لطائفة من أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص واتمع املدين.   - 10

وعلى وجه التحديد وردت طلبات للمنرب إلجراء تقييمات إقليمية من كل من الصني والنرويج وبرنامج األمم 
نوعة من حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، إىل جانب جمموعة مت الدويل منرب عموم أوروبا، واالحتاداملتحدة للبيئة، و 

للتنوع  وأهداف آيتشي 2020-2011جي للفرتة الطلبات الداعمة بشأن اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولو 
ات مية جلهوستعرض نتائج التقييمات اإلقلي .(IPBES/2/INF/9)البيولوجي التابعة لالتفاقية، على املستوى اإلقليمي 

عريضة كما ورد يف اسرتاتيجية االتصاالت للمنرب، مع املعلومات املفصلة تشمل أشكال بيانية يسهل فهمها 
وخرائط ونتائج لنظم معلومات جغرافية، وتشمل املخرجات موجز ملقرري السياسات تسلط الضوء على نتائج 

 ذلك نشر املعلومات على نطاق واسع، مبا يفرئيسية وثيقة الصلة بالسياسات ولكنها ال تشرح السياسات. وست
  عن طريق استخدام تكنولوجيات جديدة للمعلومات واالتصاالت.

 وتعرض خصوصيات إضافية يف التقارير التكميلية لتحديد النطاق بالنسبة لكل إقليم وإقليم فرعي.  - 11
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  االفتراضات  -هاء 

األخرى  املؤلفات العلمية والبيانات القائمة واملعلومات ستستند التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية إىل  - 12
مبا فيها، املعارف األصلية واحمللية. وستقيم التقييمات اإلقليمية حالة املعرفة بالنسبة ملسائل خاصة بأقاليم فرعية 

ذلك املؤلفات  باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من التحليل العام. وسيتم مجع هذه املعارف من املؤلفات املنشورة، مبا يف
غري املعلنة، وفقاً للمبادئ التوجيهية للمنرب، وكذلك عن طريق هيئات من قبيل أكادمييات العلوم، ومعارف البحوث 
الوطنية، واجلمعيات العلمية، وأوساط البحوث األخرى والوكاالت البيئية احلكومية واملكاتب األخرى. وستستخدم 

يمية أيضًا البيانات واملعلومات احلالية اليت حتتفظ ا مؤسسات عاملية وإقل ودون اإلقليمية التقييمات اإلقليمية
قليمية مشاركة اخلرباء يف التقييمات اإل ت املتعددة األطراف ذات الصلة. واشرتكودون إقليمية ووطنية، مثل االتفاقا

املتعددة.  ادة من مصادر املعارفتامة مع فرقة العمل املعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية وذلك لكفالة االستف
ووفقاً خلطة املنرب إلدارة البيانات واملعلومات سيوىل اهتمام لكفالة مجع وحفظ البيانات الفوقية والبيانات األساسية 
ما أمكن من خالل عملية تبادل تكفل مقارنة التقييمات بني املناطق. ويف حالة إجراء تقييمات إقليمية جديدة 

ا  البيانات واملعلومات ألغراض أعمال املنرب يف املستقبل. وستحتوي جمموعات البيانات الفوقية، م ينبغي أن تتوفر
كان ممكناً، على معلومات عن املواقع اجلغرافية واإلشارات الزمنية للبيانات األساسية فضالً عن املعايري العلمية اليت 

  مجعت على أساسها.
  مبختلف التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، حسب اإلجراءات، عنوستعرب أفرقة اخلرباء من املؤلفني  - 13

احلاجة إىل إجياد توازن جغرايف يف نطاق اإلقليم. وستتفاعل مع بعضها البعض، ومع أفرقة مماثلة ُجتري تقييمات 
ثيق و مواضيعية ومنهجية عاملية، من أجل ضمان وجود اتساق يف التصورات ويف املنهج. وستعمل أيضًا بشكل 

مع فرق مهام معنية باملعارف والبيانات، مع نُظم معارف أصلية وحملية، وبناء القدرات مع أخذ حقوق أصحاب 
تلك املعارف بعني االعتبار. وستسرتشد أفرقة املؤلفني بالدليل اخلاص بإنتاج وإدماج التقييمات (أنظر 

IPBES/3/INF/4.()14(  
طلوبة التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية توافر الدراية الفنية املوتشمل االفرتاضات اليت تستند إليها   - 14

واعتماد التقييم على املسامهات الطوعية يف املبادرة، مبا يف ذلك موارد مالية. ومن املفرتض أنه سيكون هناك متويل 
  مباشر وعيين كاٍف، ودعم تقين متاح إلعداد وتنفيذ التقييمات.

 يف التقارير التكميلية لتحديد النطاق بالنسبة لكل إقليم وإقليم فرعي. وتعرض خصوصيات إضافية  - 15

  موجز الفصول  -ثانيًا 

 : إعداد المسرح1الفصل 

عرب كل يف سيُحددت لكل إقليم وإقليم فرعي، وتشرح ك أسئلة تتعلق بالسياسات 1سيقدم الفصل   - 16
ة املتعلقة والسياسات. وسيوضح كيف يتناول التقييم األسئلتقييم عن اإلطار املفاهيمي وإطار الرتابط بني العلوم 

لتنوع البيولوجي ا التفاقية 2020-2011للفرتة  بالسياسات، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية
ليت اشي للتنوع البيولوجي. وسيعرض جوانب إقليمية ودون إقليمية للتحديات املواضيعية ذات األولوية توأهداف آي

حددها املنرب، مثل تدهور األراضي واستعادا، واألنواع الغريبة الغازية، واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي على 
                                                      

يشمل هذا الدليل توجيهات عن التعامل مع النطاق، واملؤشرات، ومصطلحات عدم اليقني، واستخدام منهجيات (حتليل   )14(
التصور، ودراسة القيمة)، وكيفية التعامل مع أدوات دعم السياسات واملنهجيات، وحتديد االحتياجات اخلاصة بالقدرات، والثغرات 

  انات، وبروتوكوالت فيما يتعلق بإدراج نُظم املعارف املتنوعة.يف املعارف والبي
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حنو ما مت تناوله يف التقييمات املواضيعية. وسيوجز أيضًا املنهجيات والُنهج املستخدمة يف التقييم، مبا يف ذلك 
ات ة، وسيوضح كيف سيحدد التقييم مظاهر عدم اليقني والثغرات يف البيانجه الستخدام نُظم املعارف املختلف

  واملعارف، وكيف سيعاجلها. وسيحدد أصحاب املصلحة ذوي الصلة الذين يطلبون التقييمات اإلقليمية وأولويام.
 : منافع الطبيعة بالنسبة للشعوب ونوعية الحياة2الفصل 

، ‘‘نوعية احلياة الطيبة’’و‘‘ منافع الطبيعة للشعوب’’املعنونة ر املفاهيمية طُ األُ  2يعكس الفصل   - 17
والتدفقات بينهما. وسيقدر قيم منافع الطبيعة للشعوب، مبا يف ذلك عالقة الرتابط بني التنوع البيولوجي ووظائف 

الة واجتاهات حالنظم اإليكولوجية واتمع واالختالفات اجلغرافية بني إنتاج النظم اإليكولوجية وخدماا وكذلك 
وديناميات سلع وخدمات النظم اإليكولوجية يف املستقبل، وما متنحه الطبيعة للشعوب. وسيطبق مناهج وردت 

(ب).  3(أ)) ويتفاعل بشكل وثيق مع التقييمات املواضيعية يف الناتج  2، الناتج (IPBESيف دليل التقييمات 
ة، وأمن الطبيعة للشعوب يف جماالت األمن الغذائي، وأمن الطاقوسيقدر أيضًا اآلثار املختلفة للتغريات يف منافع 

سبل كسب العيش والصحة واألمن، وحيدد جوانب التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية 
 األساسية للغاية للعالقات االجتماعات والروحية وللهوية الثقافية. وسيتناول أيضًا املسائل املتعلقة بالعدل، مبا يف
ذلك العدل بني األجيال، والعالقات االجتماعية، والنواحي الروحية، واهلوية الثقافية، فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي 
ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية. فسيعكس هذا الفصل على وجه التحديد اهلدف دال للخطة االسرتاتيجية، 

للتنوع  شيتجي الثالثة يف إطار هذا اهلدف (أهداف آيشي للتنوع البيولو توسيتناول رسائل تتعلق بأهداف آي
  .18) وكذلك اهلدف 16و 15و 14 البيولوجي

: حالة واتجاهات وديناميات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في المستقبل والتي 3الفصل 
 تُعزز منافع الطبيعة للشعوب

، والذي يركز على املكونات والتدفقات اليت ‘‘طبيعةال’’اإلطار املفاهيمي املعنون  3سيعكس الفصل   - 18
بل وسيقيم ما هو معروف عن االجتاهات السابقة واحلالية، وديناميات املستق‘‘. منافع الطبيعة للشعوب’’تؤثر على 

 بالنسبة للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وآثارها اإلجيابية والسلبية على السلع واخلدمات األساسية للنظم
. وسيبحث تنوع النظام اإليكولوجي اهليكلي والوظيفي والتنوع الوراثي وجمال 2اإليكولوجية احملددة يف الفصل 

اخلاص  االهتمام ونطاق النظم اإليكولوجية على حد سواء، ويشمل املوائل اهلشة واملناطق الساخنة، واألنواع ذات
 ،ة لالنقراضأنواع احليوانات والنباتات املعرضلة يف اتفاقية االجتار الدويل يف األنواع املشمو  واألمهية اخلاصة مثل

واألنواع املهاجرة، واألنواع املهددة باالنقراض يف إطار االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، مع األخذ بعني االعتبار األنواع 
. م اإليكولوجية وألسباب كسب العيشاملدرجة يف القوائم الوطنية. ويشمل أيضًا األنواع املهمة لوظائف النظ

 وسيتم أيضاً توضيح التوقعات املتاحة بالنسبة لالجتاهات احلالية. وسيستطلع الفصل أيضاً كيف تؤثر التغريات يف
جية، ويعرب هذا الفصل بالتحديد عن اهلدف جيم للخطة االسرتاتي‘‘. منافع الطبيعة للشعوب’’على ‘‘ الطبيعة’’

للتنوع  شيتيف إطار هذا اهلدف (أهداف آيللتنوع البيولوجي شي الثالثة تق بأهداف آيوسيتناول مسائل تتعل
  .14رقم  للتنوع البيولوجي تشي)، وكذلك اجلوانب ذات الصلة دف آي13و 12و 11 البيولوجي
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 : الدوافع المباشرة وغير المباشرة للتغير في سياق وجهات نظر مختلفة في نوعية الحياة4الفصل 

الدوافع و  دارةاملؤسسات واإل’’اخلانات والتدفقات املتعلقة باإلطار املفاهيمي بشأن  4ضمن الفصل يت  -19
لدوافع . وسوف يقوم بتقييم احلالة واالجتاهات والديناميات املستقبلية ل‘‘الدوافع املباشرة’’و ‘‘غري املباشرة األخرى

بوصفها أساس  ‘‘ناسفوائد الطبيعة لل‘‘و ‘‘لطبيعة’’ى غري املباشرة، مع الرتكيز بوجه خاص على تلك اليت تؤثر عل
 "الطبيعة" عن تأثري هذه العوامل يف . وسوف يقيم احلالة واالجتاهات يف الدوافع املباشرة، فضالً ‘‘جودة احلياة’’

ا. وتشمل هعلى أساس التوقعات املستقبلية، وحيلل العالقات املتبادلة يف الدوافع املباشرة وغري املباشرة وفيما بين
العوامل غري املباشرة ما يطرأ من تغريات على السياسة العامة، وعلى النشاط االقتصادي، والتغري السكاين، والتغري 
التكنولوجي. وستتم مراعاة كيفية مسامهة الرتتيبات املؤسسية وترتيبات احلوكمة يف ما يطرأ من تغريات على التنوع 

ية وخدمات النظم اإليكولوجية. وتشمل الدوافع املباشرة حتويل املوائل، البيولوجي، ووظائف النظم اإليكولوج
وممارسات إدارة األراضي، واستخدام األنواع  -مبا يف ذلك من خالل مصائد األمساك  -واستخدام املوارد املائية 

بوجه  ة. ويعكس الفصلطرفالربية، والتلوث، وانتشار األنواع الغريبة، وآثار تغري املناخ على الطبيعة، واألحداث املت
للتنوع  شيتيهداف آأخاص اهلدفني ألف من اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي وسيتناول القضايا اليت تغطيها 

   ).10و 9، و8، و7، و6، و5، و4 للتنوع البيولوجي شيتيآيف إطار هذا اهلدف (ال سيما أهداف  البيولوجي
 النطاق للتفاعالت الطبيعية في العالم الطبيعي والمجتمع البشري: التحليل المتكامل والواسع 5الفصل 

لفصل يف ا الواردكافة خانات وتدفقات اإلطار املفاهيمي. وسيستند إىل التحليل   5يتضمن الفصل   -20
السابق ويستفيد بصورة كبرية من السيناريوهات والنمذجة يف حتليله. وسوف يركز على القضايا الرئيسية اليت من 
املتوقع أن تواجه اتمع على مدى السنوات األربعني املقبلة اليت ستحدد ديناميات التفاعل بني اتمع والطبيعة. 

لة، اق هلذه الديناميات، مبا يف ذلك ردود الفعل، والتآزر، والفرتات الفاصطوواسع الن متكامالً  حتليالً وسوف يشمل 
والنقاط احلرجة، واملرونة، والعالقات عرب اإلقليمية املتبادلة، والبدائل. وسوف يستكشف الفصل مسارات خمتلفة 

الذي تضطلع  والدوراملتعددة  فعوهذا ينطوي على استكشاف التغريات يف مسارات الدوا ،حنو التنمية املستدامة
الطويل املدى للخطة االسرتاتيجية  2050به عمليات التآزر، والبدائل والسلوك املتكّيف. ويتعلق هذا الفصل برؤية 

للتنوع البيولوجي، وسيساعد على حتديد املسارات املمكنة الكفيلة بتحقيق هذه الرؤية. وسيستند بشكل كبري إىل 
 ريوهات ومناذج التنوع البيولوجي، ووظيفة النظام اإليكولوجي وخدمات النظامللسينا يعيضاخمرجات التقييم املو 

  ).(أ) 2(ج) والتوصيات الواردة يف دليل التقييمات اإلقليمية والعاملية (ناتج املنرب  3اإليكولوجي (ناتج املنرب 
 طاعاتات والق: خيارات للحكم، والترتيبات المؤسسية وصنع القرار الخاص والعام عبر النطاق6الفصل 

مبا ورد يف الفصول السابقة من حتليل، فإنه يتضمن خانات وتدفقات اإلطار  6 ذ يسرتشد الفصلإ  -21
اتية . وسيبحث األفكار السياس‘‘ع غري املباشرة األخرىفاملؤسسات واحلكم الرشيد والدوا’’املفاهيمي بشأن 

املختلفة واخليارات املمكنة لصناع القرار على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، استجابة للسيناريو الوارد يف 
اخليارات مهما للسياسات، ولكنه ليس ملزما هلا،  وسيكون استكشاف .5الفصول السابقة، ال سيما يف الفصل 

ملنرب. وستتضمن اخليارات املستكشفة األدوات املختلفة للسياسات، وأدوات السوق على النحو املبني يف مبادئ ا
وممارسات احلفظ واإلدارة، واالتفاقات الدولية واإلقليمية. وسينظر الفصل يف اخليارات على نطاقات مكانية وزمانية 

كشاف اخليارات ية. وسيقوم باستهرمية خمتلفة، من املستوى الدويل إىل اتمعات احمللية واألسر احمللية واألصل
 نكلعمليات مزج ومواءمة السياسات يف نظم احلكم املتعددة احملاور، وتقييم فعالية هذه اخليارات والنظر يف من مي

االستفادة منها أو حتمل تكلفتها. وسيحلل الفصل التحديات املستقبلية لالستخدام املستدام واحلفظ يف القطاعات 
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م، وتقييم اخليارات املتاحة إلدماج التنوع البيولوجي، ووظيفة النظام اإليكولوجي وخدمات الرئيسية يف كل إقلي
النظام اإليكولوجي يف االسرتاتيجيات الوطنية للحد من الفقر واحملاسبة، وعند االقتضاء، االعرتاف حبقوق األرض 

واالستعمال  احلوافز اإلجيابية للحفظاألم. وستشمل التحليالت احلوافز واإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي، و 
املستدام للتنوع البيولوجي، ووظيفة النظام اإليكولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، إىل جانب التدابري املتخذة 
لتحقيق اإلنتاج واالستهالك املستدامني للتنوع البيولوجي، ووظيفة النظام اإليكولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 

لبيئات التمكينية ا ائمة على احلقوق من أجل معاجلة حفظ التنوع البيولوجي. وسيحدد هذا الفصل أيضاً والنهج الق
والقيود الستيعاب السياسات والدروس املستفادة، مبا يف ذلك احللول والطرائق لضمان احتياجات النجاح وبناء 

 تشييآالسرتاتيجية للتنوع البيولوجي وأهداف باهلدفني ألف وهاء من اخلطة ا القدرات. وسيتناول القضايا املتعلقة
  .16) وكذلك اهلدف 20، و19و 18و 17، و4و ،3و ،2، و1شي تيآذات الصلة (ال سيما أهداف 

  .منطقة دون إقليميةو  إضافية يف التقارير االستطالعية التكميلية لكل منطقة صوترد خصائ  -22
  مجموعات البيانات الرئيسية  - ثالثاً 

كونات اخلاصة ملاستستند التقييمات اإلقليمية إىل جمموعة واسعة من جمموعات البيانات اليت تتناول مجيع   -23
ات ذات دون اإلقليمية لتحديد جمموعات البيانو  باإلطار املفاهيمي. وهناك نشاط رئيسي من التقييمات اإلقليمية
هلا، من جمموعة واسعة من املصادر، مبا يف ذلك الصلة، مبا يف ذلك تلك النامجة عن األنشطة اجلارية واملخطط 

املؤسسات واملنظمات العاملية واإلقليمية والوطنية، وكذلك املشاريع البحثية وحتليل املؤلفات العلمية واملعارف 
ية ملعناإلطار املشرتك املتعلق مبعايري للبيانات الذي وضعته الفرقة العاملة ا أيضاً يستخدم األصلية واحمللية. كما س

باملعارف والبيانات على مجيع التقييمات لتيسري املقارنات يف األقاليم وبني األقاليم ويف املناطق دون اإلقليمية. 
وستقدم نظم فرقة العمل املعنية باملعارف األصلية واحمللية التوجيه واإلجراءات الالزمة لتحليل واستخدام املعارف 

اليم لى أداء هذه املهام من خالل التدريب وتبادل املعرفة والتعاون بني األقاألصلية واحمللية. وسيتم تعزيز القدرة ع
 الفرعية والبلدان حيثما دعت احلاجة.

 .منطقة دون إقليميةو إضافية يف التقارير االستطالعية التكميلية لكل إقليم  صوترد خصائ  -24

 والمبادراتالشراكة االستراتيجية   - رابعاً 

التشغيلية للمنرب، تعد الشراكات مهمة من أجل جتنب االزدواجية وتعزيز أوجه التآزر مع لمبادئ ل وفقاً   -25
دون اإلقليمية. وميكن و  األنشطة اجلارية. وستساعد الشراكات والتعاون االسرتاتيجي يف تنفيذ التقييمات اإلقليمية

تواصل، اري، وبناء القدرات والتوعية والأن تقدم الدعم العلمي والتقين وجمموعات البيانات والتقارير، والدعم اإلد
واخلربة يف سد الفجوة بني العلم والسياسة، واخلربة يف العمل مع نظم املعرفة األصلية واحمللية. وستكون الشراكات 

دون و  االسرتاتيجية رمسية وغري رمسية، وستتم مراعاة التوازن اجلغرايف يف وضعها. وستعمل كل عملية تقييم إقليمية
ة أثناء املرحلة األولية بتحديد الئحة الشركاء االسرتاتيجيني املمكنة، مبا يف ذلك الشركاء االسرتاتيجيون الذي يإقليم

 .2018-2014يضمنون القابلية للتكرار واملقارنة مع تقييمات املنرب األخرى يف فرتة ما بعد برنامج العمل 

 .منطقة دون إقليميةو  يلية لكل إقليمإضافية يف التقارير االستطالعية التكم صوترد خصائ  -26

 الهيكل التشغيلي  - خامساً 
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دون اإلقليمي. و  ستكون هناك حاجة إىل حتديد اهلياكل التشغيلية اليت ميكن أن تنفذ أفضل تقييم إقليمي  -27
يذ دون اإلقليمي لتنسيق تنفو  وميكن إنشاء وحدة للدعم الفين، تعمل كجزء من األمانة، لكل تقييم إقليمي

 التقييمات.

  عملية والجدول الزمنيال  - سادساً 

  ترد العملية املقرتحة إلجراء عمليات التقييم واجلدول الزمين يف اجلدول التايل.  -28
  العملية والجدول الزمني للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية

  اإلجراءات والرتتيبات املؤسسية  التاريخ
2015  

  ولألالربع ا
والتقييمات  يةاإلقليم العام يف دورته الثالثة على إجراء التقييماتيوافق االجتماع 

ن بتدهور األراضي، وإضافة تقييمات مواضيعية بشأ (بدءاً  يف آن واحد املواضيعية
) العام ه الدورة الرابعة لالجتماعاألنواع الغازية واالستخدام املستدام، إذا وافقت علي
األمانة وضع ويطلب إىل املكتب و ويطلب تقدمي عروض دعم تقين عيين للتقييمات 
  الرتتيبات املؤسسية الالزمة لتجسيد الدعم الفين

يطلب الرئيس، عن طريق األمانة، من احلكومات واجلهات األخرى من أصحاب   
  املصلحة ترشيح خرباء إلعداد تقرير التقييم

  بتجميع قوائم الرتشيحاتمانة األتقوم   ع الثاينالرب
يقوم فريق من اخلرباء باختيار الرؤساء املشاركني، واملؤلفني الرئيسيني، واملؤلفني، 

عليها  معايري االختيار املعتمدة املنصوص باستخداموحمرري االستعراض للتقييمات 
  ، املرفق)IPBES/2/17( 2/3-املقرر م ح د يف

ق ركون، ورئيس وحدة الدعم التقين وأعضاء فرياجتماع اللجنة اإلدارية (الرؤساء املشا
حتديد أدورهم و كتب) الختيار بقية أعضاء فريق اخلرباء اخلرباء املتعدد التخصصات/امل

  (أي املؤلفون املنسقون، واملؤلفون الرئيسيون وحمررو االستعراض)
لرؤساء ليتم االتصال باملرشحني املختارين، وملء الشواغر، ووضع القائمة النهائية   

  املشاركني واملؤلفني وحمرري االستعراض
اً خبري  15مشارك من كل إقليم، مبا يف ذلك  100للمؤلفني ( األولعقد االجتماع   الربع الثالث

قون الرؤساء املشاركون، واملؤلفون املنس مواضيعي ضمن أفرقة اخلرباء اإلقليميني:
  أعضاء الفريق/املكتب) واملؤلفون الرئيسيون، زائداً 

2016  
  ولألالربع ا

أشهر)؛  7إىل  6وضع املشاريع األوىل للفصول اليت أعدت للتقييمات اإلقليمية (
  ترسل املشاريع إىل األمانة (وحدات الدعم الفين)

  أسابيع) 6إرسال املشروع األول للتقييمات اإلقليمية إىل خرباء االستعراض (  الربع الثاين
ن بتجميع تعليقات االستعراض للمشروع األول م وحدات الدعم الفينألمانة و تقوم ا  

  )أسبوعانالتقييمات اإلقليمية وإرساهلا إىل املؤلفني (
 باالجتماع الثاين ةيف األقاليم مقرتن للتقييمات اإلقليميةللمؤلفني الثانية االجتماعات   لثالثاأوائل الربع الربع الثاين و 

مات األنواع للمؤلفني لتقيي األوىلللمؤلفني لتقييم تدهور األراضي واالجتماعات 
 100الغريبة الغازية واالستخدام املستدام، إذا وافقت الدورة الرابعة لالجتماع العام (
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  اإلجراءات والرتتيبات املؤسسية  التاريخ
 مواضيعي ضمن أفرقة اخلرباء اإلقليميني: اً خبري  15مشارك من كل إقليم، مبا يف ذلك 

  الستعراض)رو االرؤساء املشاركون، واملؤلفون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون، وحمر 
 السياسات إعداد املشروع الثاين من الفصول واملشروع األول من موجز مقرري  الربع الثالث

  شهور)6-5للتقييمات اإلقليمية (
2017  

  الربع االول
إرسال املشروع الثاين من التقييم اإلقليمي واملشروع األول من موجز مقرري 

  (شهران) خلرباءالسياسات إىل احلكومات ولالستعراض من قبل ا
 وجزملجتميع تعليقات استعراض املشروع الثاين للتقييمات اإلقليمية واملشروع األول   األولالربع 

  )أسبوعانالسياسات، مث إرساهلا إىل املؤلفني ( مقرري
ثالث للمؤلفني باالجتماع ال للتقييمات اإلقليمية مقرتنة اجتماعات املؤلفني الثالث  الربع الثاين

 زيةلتقييمات األنواع الغريبة الغا األراضي واجتماعات املؤلفني الثاينلتدهور 
 من كل إقليم: رؤساء مشاركون ومؤلفون منسقون مشاركاً  30واالستخدام املستدام (

  وحمررو استعراض وأعضاء الفريق/املكتب) 
السياسات  قرريملالتغيريات يف النص النهائي للتقييمات اإلقليمية ومواجيزها اخلاصة   الربع الثالث

  .)أشهر 3(
السياسات إىل اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة (شهر  مقرريترمجة مواجيز   الربع الثالث

  واحد)
اسات، إىل السي ملقرريتقدمي التقييمات اإلقليمية، مبا يف ذلك مواجيز مرتمجة   الرابعالربع 

  .أسابيع) 6احلكومات لالستعراض النهائي قبل االجتماع العام (
لفون قبل السياسات لينظر فيها املؤ  مقرريالنهائية على مواجيز  تعليقات احلكومات  الرابعالربع 

  االجتماع العام
2018  

  كانون الثاني/يناير
  )(يؤكد الحقاً 

اجيز ذلك مو  يمية، مبا يفالتقييمات اإلقل/قبول على فقةايقوم االجتماع العام باملو 
  السياسيات. مقرري

  تقدير التكاليف  - سابعاً 

. وسوف حتتاج ةمجيع األقاليم األربعتقييم يف  تقاريريظهر اجلدول أدناه التكلفة التقديرية إلجراء وإعداد   -29
  اإلقليمي.تقديرات التكاليف إىل تعديل يف ضوء الطبيعة املتوقعة ومستوى نشاط التقييم 

التكلفة (بدوالرات   االفرتاضات  بند التكلفة  السنة
  الواليات املتحدة)

 اجتماع جلنة اإلدارة (رئيسان ×4  2015
ول وحدة الدعم مشاركان، مسؤ 

  )التقين، السكرتارية

  صفر  االجتماعيةتكلفة 
السفر وبدل اإلعاشة اليومي 

  دوالر) 3 750×3(
000 45  
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التكلفة (بدوالرات   االفرتاضات  بند التكلفة  السنة
  الواليات املتحدة)

للمؤلفني االجتماع األول  ×4  
املؤلفون  رئيس مشارك، 100(

ون ملؤلفالرئيسيون املنسقون وا
  الرئيسيون)

سبوع، أتكاليف االجتماع (
يف  25مشارك) ( 100مي، يإقل

  )املائة عيناً 

000 75  

  السفر وبدل اإلعاشة اليومي
  والر)د 3 000 × 80(

000 960  

ني تافئمنصبان بدوام كامل متك  الدعم الفين ×4  
  )يف املائة عيناً  50املهنية (للفئة 

000 600  

االجتماع الثاين للمؤلفني × 4  2016
مؤلفون و ، ونمشارك رؤساء 110(

ومؤلفون رئيسيون منسقون، 
  )وحمررو استعراضرئيسيون 

سبوع أتكاليف االجتماع (
مشاركا)  110واحد، دويل، 

  يف املائة عينا) 25(

000 150  

  السفر وبدل اإلعاشة اليومي
  دوالر) 3 000 ×88(

000 056 1  

 نيتافئمتكمنصبان بدوام كامل   الدعم الفين ×4  
  )يف املائة عيناً  50( الفنيةللفئة 

000 600  

االجتماع الثالث للمؤلفني × 4  2017
، مؤلفون ونرؤساء مشارك 30(

رئيسيون منسقون، ومؤلفون 
  رئيسيون وحمررو استعراض

سبوع أتكاليف االجتماع (
 25) (مشاركاً  30واحد، دويل، 
  يف املائة عينا)

500 37  

  السفر وبدل اإلعاشة اليومي    
  )دوالر 3 750 ×24(

000 360  

 نيتافئمتكمنصبان بدوام كامل   الدعم الفين× 4  
  600 000  )يف املائة عيناً  50( الفنيةللفئة 

مشاركة الرؤساء املشاركني يف × 4  2018
  امية لالجتماع العامتالدورة اخل

  وبدل اإلعاشة اليومي السفر
  )دوالر 3 750× 2(

000 30  

 التعميم والتوعية اإلقليمية يف× 4  
السياسيات  مواجيز ملقرري

صفحات) وتقرير  10×3(
  صفحة) 200(

اسات السي ملقرريترمجة املواجيز 
ة ات األمم املتحدة الرمسيميع لغجب

  الست

000 468  

  4 981 500      المجموع

 واصلوالتاالتصاالت   - ثامناً 

سخة املخصص لصانعي السياسات يف ن دون اإلقليمي وموجزهو  وسوف ينشر تقرير التقييم اإلقليمي  -30
إلكرتونية. وسوف يكون املوجز املخصص لصانعي السياسات جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية ويُطبع عند 

املوجهة حنو  سوف تستند أنشطة التوعية،وسوف تكون هذه التقارير متاحة علي املوقع الشبكي للمنرب. و  الطلب.
قطاع عريض من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك اجلمهور العريض، إىل خطة املنرب لالتصاالت والتوعية. وسوف 
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اصة ملختلف م مع االهتمامات اخلئ املنرب وسوف جيري تكييفه ليتوايستهدف النشر مجيع أصحاب املصلحة يف
 لذي وضعه املنرب.للتوجيه ذي الصلة ا املستخدمة يف التقييمات للجمهور وفقاً  املستخدمني وسوف تتاح املعلومات

 بناء القدرات  – تاسعاً 

يتمثل أحد أهم أهداف التقييمات اإلقليمية يف بناء القدرات حىت يتسىن إجراء التقييمات على املستويني   -31
تمر هذا اتمع احمللي بأكمله وسوف يس اإلقليمي ودون اإلقليمي والشروع يف برنامج لبناء القدرات يستهدف

الربنامج بعد انتهاء التقييم. وسوف يتوىل دعم التقييمات اإلقليمية فرقة العمل املعنية ببناء القدرات ووحدا للدعم 
/3/3IPBESالوارد يف الوثيقة  وخاصة من خالل تنفيذ برنامج الزماالت املقرتح، والتبادل والتدريب ،التقين

)15( .
دون اإلقليمية جمموعة من اخلرباء ميكن االستعانة ا لدعم أنشطة بناء القدرات و  حتدد التقييمات اإلقليمية وسوف

 ذات الصلة باملنرب.

  دون إقليمية.و  أو إقليمية يف تقارير التكميلية لكل منطقةويرد املزيد من املعلومات األكثر تفصيال ً   -32

  المرفق الرابع
الناتج ( اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لمنطقة أفريقياتحديد نطاق التقييم 

  (ب))2

  ، واألساس المنطقي، والمنافع، واالفتراضاتالنطاق، المنطقة الجغرافية  - أوالً 

  النطاق  -ألف 

نوع البيولوجي تيف اإلطار احملدد يف التقرير العام لتحديد النطاق للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية لل  - 1
، سريكز التقييم األفريقي على األولويات ث)ل، املرفق الثا3/1-(املقرر م ح دوخدمات النظم اإليكولوجية 

املواضيعية، مبا فيها السلسلة املرتابطة للغذاء والطاقة واملياه وسبل املعيشة، وتدهور األراضي، مبا يف ذلك املخاطر 
ام رين، ومستجمعات املياه إىل السواحل، وحفظ التنوع البيولوجي واالستخداملرتبطة باملناخ مثل التصحر والتغ

،  القتضاءاالغازية. وسيشمل التقييم أيضاً املواضيع الشاملة التالية اليت ينبغي معاجلتها، عند  الغريبةاملستدام، واألنواع 
ئة، ستثمار األجنيب، وصحة البيكجزء من األولويات املواضيعية الواردة أعاله، وهي االتفاقات التجارية، واال

  واألمراض احليوانية.
  الجغرافية للتقييم المنطقة  -باء 

  سيشمل التقييم بعض البلدان واألقاليم يف مخس مناطق دون إقليمية:  - 2
  البلدان واألقاليم  املناطق دون اإلقليمية

وس، وجزيرة وكينيا، ومدغشقر، وموريشي جزر القمر، وجيبويت، وإريرتيا، وإثيوبيا،  شرق أفريقيا واجلزر ااورة
، ورواندا، وسيشيل، والصومال، وجنوب السودان، (أ)، وريونيون(أ)مايوت

  وأوغندا، ومجهورية تنزانيا املتحدة
أنغوال، وبوتسوانا، وليسوتو، ومالوي، وموزامبيق، وناميبيا، وجنوب أفريقيا،   اجلنوب األفريقي

  وسوازيلند، وزامبيا، وزمبابوي

                                                      
 يتضمن الربنامج مكونات مثل الزماالت، وبرنامج إعارة مؤقتة للموظفني وتبادل األفراد، وبرامج توجيهية وتدريبية.  )15(
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بوروندي، والكامريون، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، والكونغو، ومجهورية   وسط أفريقيا
  الكونغو الدميقراطية، وغينيا االستوائية، والغابون، وسان تومي وبرينسيـيب

اجلزائر، ومصر، وليبيا، وموريتانيا، واملغرب، والسودان، وتونس، والصحراء   مشال أفريقيا
  (ب)الغربية

ا، وغينيا، انبنن، وبوركينا فاسو، والرأس األخضر، وكوت ديفوار، وغامبيا، وغ  أفريقياغرب 
  وغويا، ومايل، والنيجر، ونيجرييا، والسنغال، وسرياليون، وتوغينيا بيساو، وليرب 

  أقاليم ما وراء البحار.  (أ)
هذا اإلقليم خيضع ملناقشات بني األطراف املعنية، وفق ما هو معرتف به من جانب جملس األمن واجلمعية العامة   (ب)

  لألمم املتحدة يف قراراما ذات الصلة.
  األساس المنطقي  -جيم 

يف اإلطار العام احملدد يف تقرير حتديد النطاق العام، حيدد هذا اجلزء األساس املنطقي اخلاص مبنطقة   - 3
ئات الصحراوية إىل الغابات البي بنيأفريقيا. وتتسم أفريقيا بتنوع بيولوجي هائل، ونظم إيكولوجية متنوعة ترتاوح 

ما يزيد على  ل البحرية. وهناك أيضًا تنوع بشري كبري يشملاالستوائية املطرية، واملناطق اجلبلية األفريقية، واملوائ
لغة ومجاعات ثقافية متثل تراثًا غنياً وثروة من املعارف األصلية واحمللية نابعة من أطول تاريخ للتفاعل بني  1500

بري ك  البيئات البشرية. وهذه التفاعالت تتسم بأكرب قدر من احلدة يف منطقة أفريقيا حيث يعتمد الناس بشكل
على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وستفضي طبيعة هذه التفاعالت إىل تدهور التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم اإليكولوجية إذا مل يعاد تركيزها الستغالل منافع الطبيعة للبشر بقدر أكرب من الكفاءة، ويف نفس 

عية النظم اإليكولوجية على االنتعاش. وتسلط األولويات املواضيالوقت ضمان االستدامة وقدرة التنوع البيولوجي و 
ضًا على الدور الثقايف الفريد للمنطقة، وأي -ألف) الضوء على تراث التنوع البيولوجي( املشار إليها يف اجلزء أوالً 

 إطار التغري يفالبالغ األمهية الذي يؤديه التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف حتسني سبل املعيشة 
الدميوغرايف (النمو السكاين، والعالقات بني اجلنسني، والتوسع احلضري)، والنمو االقتصادي، واحلد من الفقر. 
وينبغي أن يركز التقييم على الروابط بني التنوع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي ومنافع الطبيعة للبشر، مع 

. عالوة على التنوع الثقايفو  والعالقات االجتماعية، والقيم الروحية، واهلويةإيالء اهتمام خاص ملسائل اإلنصاف، 
ذلك، جيب أن يأخذ التقييم يف االعتبار العالقة بني االتفاقيات التجارية واالستثمارات األجنبية، وبني التنوع 

ؤسسية احملركة لعوامل املالبيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي. وينبغي أن ينظر التقييم يف ماهية السياسات وا
  الداخلية اخلاصة باملنطقة، مقارنة بالعوامل احملركة اخلارجية ذات اآلثار الداخلية.

  المنافع  -دال 

يف إطار املنافع العامة احملددة يف تقرير حتديد النطاق العام، حيدد هذا اجلزء املنافع احملددة اخلاصة مبنطقة   - 4
ة ويات الرئيسية اليت ستساعد مقرري السياسات على وضع حلول سياسية لتلبيأفريقيا. وسيحدد التقييم األول

االحتياجات اخلاصة مبنطقة أفريقيا ككل، فضًال عن املناطق دون اإلقليمية اخلمس وعناصرها الوطنية. وستساعد 
يقية على تطوير ر املعرفة الناجتة عن التقييم، فضًال عن التوصيات يف جمايل السياسات احلكومات واملؤسسات األف

لتنوع البيولوجي، ل تشياسرتاتيجيات تليب األهداف الرامية إىل حتقيق االستدامة واحملافظة الواردة يف أهداف آي
. وسيكون التقييم أيضًا موضع اهتمام 2015وأهداف التنمية املستدامة اليت ستصبح سارية املفعول يف عام 

املؤسسات املشاركة يف السياسات اخلاصة بالتجارة بني البلدان األفريقية، والتنوع البيولوجي وخدمات النظم 
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اهليئة احلكومية ل االحتاد األفريقي، واملؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة، و اإليكولوجية، وسياسة احملافظة والتنمية، مث
عة وسط أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واجلماغابات  الدولية للتنمية يف شرق أفريقيا، وجلنة

لومات هامة ييم مصادر معاالقتصادية لدول غرب أفريقيا. وستكون أيضًا املعارف والتوصيات الناجتة عن التق
ألصحاب املصلحة اآلخرين، مبن فيهم القطاع اخلاص املعين حبالة التنوع البيولوجي يف أفريقيا ومستقبله املستدام. 
وميكن أيضًا ملنظمات اتمع املدين، مثل املنظمات غري احلكومية، ووسائط اإلعالم، واألفراد أن جيدوا يف هذه 

  شر.لمعلومات اليت تربط التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف أفريقيا برفاه البالوثيقة مصدراً مفيداً ل
  االفتراضات  -هاء 

يف إطار االفرتاضات العامة احملددة يف تقرير حتديد النطاق العام، حيدد هذا اجلزء االفرتاضات احملددة   - 5
كون مؤلفو يها التقييم فكرة أن من الضروري ضمان أن ياخلاصة مبنطقة أفريقيا. وتشمل االفرتاضات اليت يستند إل

التقييم هم األفضل تأهيًال، مما حيتم على املنسقني الوطنيني املعينني من احلكومات أن يعتمدوا جًا فعاًال يف 
ترشيح خرباء من أعلى مستوى. ولن يضمن ذلك جودة الوثيقة وحسب بل سيضمن أمهيتها أيضاً. إضافًة إىل 

وي القدرة ذ تفرتض أنه سيتم االعتماد األساسي على توفر ما يلزم من اخلرباء األفريقينيهذه العملية  ذلك فإن
واملوارد الكافية، مبا يف ذلك املوارد املالية. ومن العناصر األساسية هلذا التقييم  واالستعداد للمسامهة يف املبادرة،

الرصد وتوفرها، مبا يف ذلك املعلومات ذات الصلة عن منطقة إمكانية الوصول إىل قواعد البيانات العاملية ونظم 
أفريقيا. ولضمان أن تتسم الوثيقة بأعلى مستوى من اجلودة، ينبغي أن تنتهج مراكز التنسيق الوطنية واملراقبون جاً 

نطقة، هناك ملرتشيح خرباء يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة. ونظراً للحاجة الشديدة لبناء القدرات يف الاستباقياً 
افرتاض آخر بأن التعاون فيما بني البلدان يف املنطقة، وخربائها، ومؤسسات البحث سيكون الزماً لضمان املشاركة 
العادلة لكل البلدان يف التقييم. وستكون هناك أيضاً حاجة إىل استقاء البيانات من شىت املصادر وفق ما حتدده 

ور لى املعارف األصلية واحمللية لسد الثغرات يف املعرفة العلمية واألخذ مبنظإجراءات استخدام املؤلفات واالعتماد ع
خمتلف للفهم العلمي حلاالت التفاعل والرتابط بني الطبائع البشرية. وستكون هناك حاجة أيضًا لدعم برامج 

  ة الثغرات يف البيانات واملعارف.البحوث ملعاجل
  مخطط الفصول  -ثانياً 

قييمات منطقة أفريقيا خمطط الفصول بالصيغة الواردة يف تقرير حتديد النطاق العام للت سيتبع التقييم يف  - 6
نطاق لااإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، ولكنه سريكز بصفة خاصة على 

  أعاله (أنظر الفرع أوًال). الوارد وصفه اص باإلقليماخل
  نات الرئيسيةمجموعات البيا  -ثالثاً 

باإلضافة إىل املسائل العامة ذات الصلة مبجموعات البيانات احملددة يف تقرير حتديد النطاق العام، حيدد   - 7
هذا اجلزء املسائل املتعلقة مبجموعات البيانات اخلاصة مبنطقة أفريقيا. وسيتم النظر يف مجيع مصادر املعلومات 

ن يربز التقييم بصورة شاملة احلالة اإلقليمية ودون اإلقليمية يف أفريقيا، وأاملالئمة عند إعداد التقييم لضمان أن 
املعلومات وردت من جمموعة كبرية من املصادر، مبا فيها املؤسسات واملنظمات العاملية والوطنية ودون الوطنية 

  واحمللية.
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  الشراكات والمبادرات االستراتيجية  -رابعاً 

 مة ذات الصلة بالشراكات واملبادرات االسرتاتيجية اليت ُحددت يف مشروع تقريرباإلضافة إىل املسائل العا  - 8
حتديد النطاق العام، حيدد هذا اجلزء املسائل املتعلقة بالشراكات واملبادرات االسرتاتيجية اخلاصة مبنطقة أفريقيا. 

دم املساعدة نسيق اليت تقوسيتم إعداد خريطة حتديد أصحاب املصلحة لتحديد اموعات التالية: وكاالت الت
االستشاريني، املؤسسات العلمية اليت توفر املعارف والبيانات، و و  التقنية يف أثناء عملية التقييمات، ومراكز البيانات

واجلهات اليت تقدم الدعم اهليكلي للعملية، ومجاعات التعاون االقتصادي، واجلهات اليت توفر البيانات واملعارف 
رب من الشركاء يف جمال التعاون التقين من أجل توفري قدر أكو  واملمولني احملتملني، والشبكاتيف القطاع اخلاص، 

الدعم يف جمال توفري البيانات، والطرق واملوارد، ووكاالت األمم املتحدة، والربامج الدولية للبحوث، والشركاء يف 
  جمال التوعية.

  الهيكل التشغيلي  - خامساً 

قرير حتديد النطاق العام، ستكون هناك حاجة إىل حتديد أفضل اهلياكل التشغيلية كما أُشري إليه يف ت  - 9
القادرة على إجناز التقييمات اإلقليمية يف أفريقيا، مبا يف ذلك مكون بناء القدرات. وميكن إنشاء وحدة دعم تقين 

فرعية ستقرتح ذلك فإن املناطق الخاصة مبنطقة أفريقيا لتنسيق عملية اإلجناز بالعمل كجزء من األمانة. إضافًة إىل 
  مؤسسات توفر الدعم لبناء القدرات من أجل العملية.

  العملية والجدول الزمني  - سادساً 

ترد العملية واجلدول الزمين يف تقرير حتديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع   - 10
  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

  تقدير التكاليف  - سابعاً 

يرد تقدير التكاليف يف تقرير حتديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي   - 11
  وخدمات النظم اإليكولوجية.

  االتصاالت والتواصل  -ثامنًا 

باإلضافة إىل ما ُحدد يف تقرير حتديد النطاق العام يف أفريقيا، سيتسم دور وحدات الدعم التقين، ومراكز   - 12
التنسيق اإلقليمية، واملراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية، ومراكز االمتياز بأمهية بالغة. وسيتم وضع جمموعة أهداف 

يجية التخطيط لة مبنطقة أفريقيا. ويُوصى بتنفيذ اسرتاتوغايات واضحة السرتاتيجية االتصاالت والتواصل ذات الص
واالتصاالت اخلاصة بأصحاب املصلحة بالتعاون مع اختصاصيني يف جمال علوم االتصاالت، وميكن أن يتم ذلك 
بفضل الشراكة مع مؤسسات ذات صلة. وينبغي نقل نتائج التقييم الرئيسية إىل أصحاب املصلحة باللغات 

أن تكون هذه النتائج متاحة وذات صلة باالني الثقايف والسياسي. وستستخدم أدوات التواصل  املناسبة، ويتعني
وأحداث إذكاء الوعي لنشر نتائج التقييم. عالوة على ذلك، ينبغي استخدام  والكتيباتالتقليدية مثل العروض 

ائط ت االتصاالت، وحمافل وسأدوات مالئمة لالتصال والتواصل، مبا يف ذلك املعلومات احلديثة وتكنولوجيا
  اإلعالم، مثل شبكات التواصل االجتماعي، واملواقع الشبكية العلمية، ووسائط اإلعالم األخرى.
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  بناء القدرات  -تاسعاً 

كما أُشري إليه يف مشروع تقرير حتديد النطاق العام، سيدعم برنامج عمل املنرب أنشطة بناء القدرات   - 13
امج فرقة العمل املعنية ببناء القدرات هذا الربنامج. وستتم مواءمة أنشطة بناء القدرات مع برنبالصيغة اليت تنفذ ا 

عمل فرقة العمل، وستُنفذ بصورة مستمرة على مدى فرتة عملية التقييم. وستكون هذه العملية عملية تعليمية. 
ئيسية اليت بعض األولويات الر  . وتشملاملؤسساتو األفراد سيُنفذ بناء القدرات بفضل الشراكات، وسيستهدف 

ُحددت يف جمال بناء القدرات يف أفريقيا ما يلي: زيادة القدرات على تنفيذ واستخدام التقييمات الوطنية واإلقليمية؛ 
وحتسني القدرات من أجل صياغة السياسات؛ وإمكانية احلصول على البيانات واملعلومات واملعارف وإنشاء هذه 

وتكوين املعارف والدروس املستفادة؛ وزيادة القدرات من أجل مشاركة أطراف متعددة مشاركة البيانات واملعلومات 
ذات مغزى؛ وتطوير القدرات للجمع بني العلم واملعارف احمللية؛ وحتسني القدرات من أجل التواصل والتعاون عرب 

لك من اعدة املهارات، مبا يف ذاحلدود واملتعدد التخصصات؛ وبناء القدرات لتحسني قدرات املوارد البشرية وق
خالل التعاون بني الشمال واجلنوب والتعاون بني بلدان اجلنوب، وتعزيز القدرات على مشاركة املنرب مشاركة فعالة 

  يف التقييمات.

  المرفق الخامس

تحديد نطاق التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية ووظائفها لألمريكتين 
  (ب)) 2(الناتج 

  النطاق والمنطقة الجغرافية واألساس المنطقي والمنافع واالفتراضات  - أوالً 

  النطاق  - ألف

يقدم التنوع البيولوجي الثري للمنطقة ومنافعه إىل السكان مسامهات أساسية يف االقتصاد، وسبل كسب   - 1
ع قيام تتسم بالتنوع الثقايف األحيائي، مالعيش، ومستوى املعيشة، والقضاء على الفقر. كما أن هذه املنطقة 

املعارف التقليدية للسكان األصليني واتمعات احمللية برتويج، إىل جانب أمور أخرى، تنويع وحفظ العديد من 
سالالت النباتات املزروعة واحليوانات احمللية اليت توفر الغذاء األساسي للكثري من املناطق األخرى يف العامل. وتوجد 

اإلقليم جتارب ناجحة يف حفظ التنوع البيولوجي، واستصالحه واستخدامه استخداماً مستداماً، مبا يف ذلك، لدى 
بعض األنشطة اليت يقوم ا السكان األصليون واتمعات احمللية. ومن جهة أخرى، يزيد التغري املناخي، والتزايد 

لى التنوع األحيائية ويتواصل التأثري اخلطري للطاقة عالسكاين وما يرتتب على ذلك الطلب على األغذية، والكتلة 
م اإليكولوجية ليس فقط يف الُنظ حمسوسة هذه التأثريات وتكونالبيولوجي وخدمات ووظائف الُنظم اإليكولوجية. 

عض مناطق ب الربية، وإمنا أيضاً يف األراضي الرطبة، والُنظم اإليكولوجية للمياه العذبة، واملياه الساحلية والبحرية. ويف
األمريكتني ُدد درجة هذه التأثريات الواقعة على التنوع البيولوجي وعلى خدمات ووظائف النظام اإليكولوجي 

  االقتصاد، وُسبل كسب العيش ومستوى املعيشة. 
، املرفق الثالث)، فإن 3/1-املقرر م ح دشروع تقرير حتديد النطاق العام (وضمن النطاق احملدد يف م  - 2

من هذا التقييم هو حبث هذه التأثريات، وكذلك التهديدات املستقبلية للتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم  اهلدف
ريكا الشمالية، أمريكا (أم اإليكولوجية ومنافعها بالنسبة ملستوى معيشة جيد يف األمريكتني ويف أقاليمها الفرعية

، البحر الكارييب، أمريكا اجلنوبية)، وذلك مع مراعاة اختالفاا واألنواع العديدة لعدم املساواة االجتماعية الوسطى
واالقتصادية وأوضاعها املادية األحيائية املميزة. وسوف تؤخذ يف االعتبار يف تقييم األمريكتني تلك العمليات 
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ناخ وفقدان ، واستغالل املوارد الطبيعية، والتلوث، وتغري املالرئيسية، اليت تشمل احلضرنة واحنسار الطابع الريفي
وع وتدهور املوائل الطبيعية (الربية، وموائل املياه العذبة، والساحلية والبحرية) يف األقاليم الفرعية، وتأثرياا على التن

ى املعيشة. والغرض ملستو البيولوجي وكذلك منافع التنوع البيولوجي وخدمات ووظائف الُنظم اإليكولوجية للسكان و 
هو جعل املعارف ذات الصلة بالسياسات ميسورة احلصول عليها ومفيدة، باستخدام ج الُنظم املتعدد 
التخصصات واملتعدد املعارف، وحتصني الصالت بني العلم والسياسات الذي يرمي إىل حتسني احلوكمة جتاه 

ظائف الُنظم اإليكولوجية. وسوف ُحيدد التقييم أيضاً االستخدامات املستدامة للتنوع البيولوجي وخدمات وو 
االحتياجات احملددة لكل واحد من األقاليم الفرعية يف أمريكا من حيث ما يتعلق بأدوات الدعم على املستويات 
املختلفة، وثُغرات املعارف واحتياجات بناء القدرات، مبا يف ذلك تطوير القدرة على االستخدامات املستقبلية 

  تدامة للتنوع البيولوجي.املس
  الجغرافية للتقييم  المنطقة  – باء

وألغراض هذا التقييم، فإن األمريكتني متتدان من املنطقة القطبية الشمالية يف الشمال إىل اإلقليم الفرعي   - 3
قسام أالقطيب اجلنويب يف اجلنوب، والذي يعرب خط االستواء. وهناك عدة طرق لتقسيم هذه املنطقة الشاسعة إىل 

شمالية، أمريكا : أمريكا الفرعية، ولكن من أجل نطاق هذا التقييم اإلقليمي ُقسمت املنطقة إىل أربعة أقاليم فرعية
  ، البحر الكارييب، وأمريكا اجلنوبية، على النحو املبني أدناه تفصيلياً:الوسطى

 البلدان  املناطق دون اإلقليمية

 دة األمريكيةكندا والواليات املتح أمريكا الشمالية

 ما، هندوراس، املكسيك، نيكاراغوا وبنوستا ريكا، السلفادور، غواتيماالبيليز، ك أمريكا الوسطى

 البحر الكارييب

، أ)(انتيغوا وبربودا، جزر الباهاما، باربادوس، كوبا، دومينيكا، اجلمهورية الدومينيكية
نسنت سانت فيغرينادا، هاييت، جامايكا، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، 

 وغرينادين وترينيداد وتوباغو

 األرجنتني، بوليفيا (دولة متعددة القوميات)، الربازيل، شيلي، كولومبيا، إكوادور،  أمريكا اجلنوبية 

 ة)نزويال (اجلمهورية البوليفاريوغواي وف، باراغواي، بريو، سورينام، أور )أ(ياناغ

يانا جزءاً من ار غءاً من أمريكا الوسطى، واعتبوتارخيية، ميكن اعتبار اجلمهورية الدومينيكية جز (أ)  وألسباب اجتماعية واقتصادية، وثقافية 
  البحر الكارييب.

وبسبب حجم أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية بالنسبة إىل املناطق دون اإلقليمية األخرى، فإن نطاقها على 
قليمية التقسيمات الفرعية اإلضافية هلذه املناطق دون اإل خطوط العرض وتنوع جغرافيتها املادية، سوف يُنظر إىل

  يف التقييم دون اإلقليمي.
  األساس المنطقي  - جيم

يقدم التنوع البيولوجي وخدمات ووظائف الُنظم اإليكولوجية مسامهات أساسية إىل االقتصاد، وُسبل    - 4
وع البيولوجي العامل. وتسعى اخلطة االسرتاتيجية للتنكسب العيش، واملستوى الالئق ملعيشة السكان يف مجيع أحناء 

وغايات آيتشي للتنوع البيولوجي توفري إطار جامع الختاذ التدابري الفعالة والعاجلة إلدارة التنوع  2011-2020
أكثر مرونة ومقاومة وأن تواصل تقدمي الوظائف  2020البيولوجي لضمان أن ُتصبح الُنظم اإليكولوجية حبلول 

ربم على الفقرواخلد
ُ
دخل هذه ، وتمات األساسية، وتسهم بذلك يف رفع مستوى معيشة السكان والقضاء امل

. إن االسرتاتيجيات وخطط 2015ما جيري حاليًا من وضع جدول أعمال إمنائي ملا بعد االعتبارات أيضًا في
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يولوجي وتطويعها آيتشي للتنوع البالعمل اإلقليمية و/أو الوطنية للتنوع البيولوجي هي أدوات مهمة لتنفيذ أهداف 
للظروف اإلقليمية والوطنية. وحتتاج كل هذه اجلهود إىل قاعدة معارف متينة وإىل تفاعل ُمعزز بني العلماء وصانعي 
السياسات، وبني خمتلف نُظم املعارف اليت ختدمها جبدارة التقييمات اإلقليمية ووشبه اإلقليمية اليت جتعلها قادرة 

ة، وسوف تكون عمليات التقييم ذاا أداة لتنفيذ وظائف املنرب من حيث عالقتها ببناء القدرات، على املسامه
وحتديد الثغرات، وتوليد املعارف، وبلورة أدوات دعم السياسات. ُيضاف إىل ذلك، أن مثل هذه التقييمات تتمتع 

اإلقليمية  امل للمعارف الوطنية، ودونبأمهية حرجة لتعزيز املبدأ التشغيلي للمنرب املتمثل يف االستخدام الك
  واإلقليمية، حسبما يتناسب، مبا يف ذلك ضمان اتباع ج صاعد.

  المنافع  - دال

سوف يقدم التقييم املعلومات إىل طائفة من أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص واتمع   - 5
انات اليت ليت سوف تنتفع من تقاسم املعلومات والبياملدين، مبا يف ذلك السكان األصليون واتمعات احمللية، ا

للمستخدمني  . وسوف يوفر تقييم األمريكتنيللتنوع البيولوجي تسمح بتحقيق التقدم حنو إجناز أهداف آيتشي
يمية إلقلللحالة الراهنة حلالة التنوع البيولوجي اإلقليمية ودون ا وشامالً  ، وكلياً ، ورمسياً حتليًال موثوقًا به، ُمربراً 

وخلدمات ووظائف الُنظم اإليكولوجية، وذلك استناداً إىل الُنظم العلمية ونُظم املعارف األخرى، وخبيارات وأدوات 
دعم السياسات اخلاصة باإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي وخدمات ووظائف الُنظم اإليكولوجية يف إطار تصورات 

فضل املمارسات والدروس املستفادة. وسوف حيدد كذلك الثُغرات قصص النجاح، وأ بديلة، ويقدم التقييم أيضاً 
احلالية يف القدرات واملعارف وكذلك خيارات لعالجها على املستويات ذات الصلة. وسوف يقَدم كمصدر 
للمعلومات التفصيلية مع رسومات بيانية معلوماتية، وخرائط وأدوات بصرية أخرى تشمل مصادر متعددة 

ة من نُظم معارف السكان األصليني واملعارف احمللية، ويف شكل موجز لصناع السياسات، ُتربز للمعلومات املأخوذ
نتائج السياسات الرئيسية وليست السياسات اآلمرة. وسوف تُوزَع هذه املعلومات على نطاق واسع، يشمل 

  استخدام التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصال.
  االفتراضات  - هاء

االفرتاضات العامة اليت أُجزت يف تقرير حتديد النطاق العام، فإن هذا الفرع يبني االفرتاضات  ويف سياق  - 6
اخلاصة ذه املنطقة. إن االفرتاض الرئيسي لتحديد النطاق ألغراض التقييم اإلقليمي لألمريكتني هو أن املعارف 

هذين  كالمها ذاتا صلة ذه العملية. ذلك أنالقائمة على العلوم وعلى معارف السكان األصليني واملعارف احمللية  
النوعني من نُظم املعارف سوف يستخدمان يف التقييم. وطبقاً للنظام الداخلي للمنرب سوف خيضع مشروع تقرير 
التقييم لالستعراض النظري من جانب اخلرباء، وصناع السياسات، وأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك جمتمعات 

 معات احمللية. ومثة افرتاض هام آخر تربزه عملية حتديد النطاق هو أن التقييم سوف يعتمدالسكان األصليني وات
على مقياس وأنه بينما يتم على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، فإن مجيع املقاييس تتمتع بأمهية متساوية 

متع األمناط والعمليات العابر للحدود تتبالنسبة لنطاق التقييم. وباإلضافة إىل النتائج على املستويني اإلقليمي أو 
ذات املستوى احمللي بأمهية أيضًا يف تناول التنوع البيولوجي والتنوع الثقايف األحيائي يف املناطق دون اإلقليمية، 

الشعوب  ومات املأخوذة منوكذلك الثغرات النسبية يف املعارف القائمة على العلوم، وكذلك الوصول إىل، واملعل
تني: اإلجنليزية املونُظم املعارف احمللية. ومن املفرتض كذلك بأن هذه املنطقة سوف تستخدم لغتني ع األصلية

  واإلسبانية.
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  مخطط الفصل  - ثانياً 

سيتبع تقييم منطقة األمريكتني خمطط الفصل املبني يف تقرير حتديد النطاق العام ولكنه سريكز بشكل   - 7
القيمة الذاتية  2املبني يف أوالً أعاله. وباإلضافة إىل ذلك، سوف يبحث الفصل خاص على النطاق احملدد لإلقليم 

  للتنوع البيولوجي فيما وراء قيمته البشرية اليت تعترب أساس منافع الطبيعة للسكان.
  مجموعات البيانات الرئيسية  - ثالثاً 

طاق العام، الواردة يف تقرير حتديد النوإىل جانب املسائل العامة املتعلقة مبجموعات البيانات الرئيسية   - 8
حيدد هذا الفرع مسائل تتعلق مبجموعات البيانات الرئيسية اخلاصة ذه املنطقة على وجه التحديد. وستعمل 
جمموعات البيانات ذات الصلة من األنشطة اجلارية املستمدة من طائفة واسعة من املصادر مبا يف ذلك املؤسسات 

ى واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية، على تغذية التقييم اإلقليمي لألمريكتني. وبعض األمثلة علواملنظمات العاملية، 
ذلك التنوع البيولوجي الوطين وخطط العمل االسرتاتيجية، والتقارير الوطنية، ووكاالت األمم املتحدة، وهيئات 

 اإلقليمية ت الصلة وجمموعات البيانات دونبوابات البيانات ذاو  البحث اإلقليمية والوطنية احلكومية، ومستودعات
الوطنية، وكذلك جمموعات البيانات املستمدة من األدبيات، والبحوث، ومشروعات العلوم اليت يقوم عليها و 

  ون، وذلك طبقاً إلجراءات املنرب.املواطن
  الشراكة والمبادرات االستراتيجية  - رابعاً 

 لشراكات واملبادرات االسرتاتيجية الواردة يف تقرير حتدي النطاقوإىل جانب القضايا العامة املتعلقة با  - 9
العام، يورد هذا الفرع القضايا ذات الصلة بالشراكات واملبادرات اليت ختص هذه املنطقة حتديداً. ولتحاشي 

نشطة االزدواجية وحتديد عناصر التآزر، فإن عملية التقييم اإلقليمية لألمريكتني سوف تطور روابط قوية مع األ
احملددة إقليميًا التابعة لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف املعنية. وسوف تبين أيضًا شراكات اسرتاتيجية مع 
الوكاالت اإلقليمية لألمم املتحدة، وكذلك أصحاب املصلحة يف القطاع العام أو اخلاص الذين ميكنهم تقدمي 

ظمات ت اتمعات احمللية واإلقليمية والوطنية مبا يف ذلك منالدعم العلمي والتقين هلذا التقييم. وميكن لشبكا
اتمع احمللي والسكان األصليني أن تساعد يف ربط التقييم اإلقليمي لألمريكتني بنظم املعارف احمللية وغريها من 

  النظم، واملساعدة على التواصل واالتصال، مبوجب إجراءات املنرب.
  الهيكل التشغيلي   - خامساً 

وكما يُالحظ يف تقرير حتديد النطاق العام، سيتم حتديد اهلياكل التشغيلية األقدر على إجناز التقييم   - 10
اإلقليمي لألمريكتني، مبا يف ذلك مكون بناء القدرات يف هذا التقييم، واالنتفاع به. ومن اجلائز إنشاء وحدة دعم 

  اليت ستعمل كجزء من األمانة.تقين ملنطقة األمريكتني لتنسيق إجناز التقييم اإلقليمي، 
  العملية والجدول الزمني   - سادساً 

لقد مت حتديد العملية واجلدول الزمين يف تقرير حتديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية   - 11
  للتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية. 

  تقدير التكاليف   - سابعاً 

 مت إيراد تقدير التكلفة يف تقرير حتديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي  - 12
  وخدمات الُنظم اإليكولوجية. 
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  االتصاالت والتواصل  - ثامناً 

لوطنية اوباإلضافة إىل ما هو وارد يف تقرير حتديد النطاق العام، فقد اقُرتح بأنه ينبغي تشجيع احلكومات   - 13
واحمللية على ترمجة املواد ذات الصلة من تقرير التقييم اإلقليمي لألمريكتني إىل اللغات احمللية واألهلية. وسوف 

ط اتصال اقيعمل املنرب مع الدوائر العلمية، وحائزي املعارف وأصحاب املصلحة وٌصناع السياسات عن طريق ن
لك مؤسسات العلوم الوطنية واألكادمييات العلمية وأفرع وكاالت وطنية، وقائمة غري حصرية من الشركاء، مبا يف ذ

األمم املتحدة ذات الصلة، وخدمات ووظائف التنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية، والشبكات اإلقليمية/الوطنية، 
/ودون ةومراكز االمتياز، ومؤسسات البحوث، واجلامعات، واملنظمات الدولية، واملنظمات غري احلكومية احمللي

  اإلقليمية واإلقليمية، وشبكات/منظمات السكان األصليني واتمعات احمللية، حسبما يتناسب وتقضي به احلاجة. 
  بناء القدرات  - تاسعاً 

سوف يتأسس بناء القدرات على األولويات اليت قدمتها احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرون وسوف   - 14
عات األصلية واحمللية عن طريق تقدمي الزماالت، وبرامج التدريب والدعم تستهدف األفراد، واملؤسسات واتم

التقين فيما يتعلق باحلصول على البيانات ذات الصلة واملعلومات وإدارا. وسوف تدعم إنشاء و/أو تعزيز املنابر 
  والشبكات اإلقليمية، ودون اإلقليمية والوطنية.

  المرفق السادس

اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لمنطقة آسيا والمحيط تحديد نطاق التقييم 
  (ب))2(الناتج  الهادئ

 الجغرافية، واألساس المنطقي، والمنافع، واالفتراضات والمنطقةالنطاق،   - أوالً 

  النطاق  - ألف

نوع البيولوجي مي للتاإلقلياإلقليمي ودون  عام للتقييمال تقرير حتديد النطاقيف  طاق احملددنالضمن   - 1
ع يف مجي ودةجالتحديات اهلامة املو مل تتش ، املرفق الثالث)،3/1-(املقرر م ح د ةم اإليكولوجيوخدمات النظ

(خصوصًا ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة شدة العواصف  تغري املناخعلى أحناء منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 
بشري للموارد واالستهالك ال، والفقر والنمو السكاين راجع األار اجلليدية)،املتطرفة، وحتمض مياه احمليطات وت

 االجتارا يف ذلك التجارة (مبالنامجة عن ، واآلثار الغازية واألنواع الغريبة ،وإزالة الغابات ،وتدهور األراضي ،الطبيعية
وث السواحل، واإلدارة وتل ،التحضر السريع)، و واملنتجات الغابية غري اخلشبية حلياة الربيةيف أنواع ا وعشر غري امل

 عوامل أخرى املتغرية. وسيتناول التقرير هذه العوامل، إضافًة إىل السيئة للموارد الطبيعية وتأثري نظم احلرائق الربية
ي الزيادة يف الوع إجيابية، مثلاجتاهات  وهناك أيضاً  هلا تأثري على التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي.

اليت قضايا لا. كما سيتم تناول للمنطقة البصمة الكربونيةيف  وحدوث اخنفاض ،واملناطق احملمية والغطاء الغايب
الغذاء واملاء  أمنني ب التفاعل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، على سبيل املثال، يف معينةإقليمية اطق دون منختص 
املشرتكة لبالغة األمهية النظم البيئية واإلدارة التعاونية ل وإدارة النفايات، ، والتنوع البيولوجي وسبل العيش،والطاقة

  من قبل أكثر من بلد واحد.
  الجغرافية للتقييم المنطقة  - باء

  على النحو التايل: إقليميةاطق دون منأقاليم يف مخس و  التقييم دوالً شمل سي  - 2

  البلدان واألقاليم  املناطق دون اإلقليمية



40 

ناورو، املوحدة)، و  -سرتاليا، وفيجي، وكرييبايت، وجزر مارشال، وميكرونيزيا (والياتأ  أوقيانوسيا
ونيوزيلندا، وباالو، وبابوا غينيا اجلديدة، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو وفانواتو. 

 (أ)،وأقاليم جزر احمليط اهلادئ، وهي جزر كوك، وكاليدونيا اجلديدة، وساموا األمريكية
ية، وجزيرة وكومنولث جزر ماريانا الشمال (أ)وغوام، (أ)ونيوي، (أ)وبولينيزيا الفرنسية، (أ)وتوكيالو،
ة احمليط واجلزر احمليطية واجلزر ااورة ألنتاركتيكا يف منطق (أ)، وواليس، وفوتونا.(أ)بيتكايرن

  اهلادئ (أو يف منطقيت احمليط اهلادئ واحمليط اهلندي)
بروناي دار السالم، وكمبوديا، وإندونيسيا، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وماليزيا،   آسياجنوب شرق 

  نام تيليشيت، وفي -وميامنار، والفلبني، وسنغافورة، وتايلند، وتيمور 
  الصني، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، واليابان، ومنغوليا، ومجهورية كوريا  مشال شرق آسيا

ديف اإلسالمية)، وجزر املال -أفغانستان، وبنغالديش، وبوتان، واهلند، وإيران (مجهورية   آسياجنوب 
  النكا ونيبال، وباكستان، وسري

البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة،   غرب آسيا
عربية واألردن، ولبنان، ودولة فلسطني، واجلمهورية ال(شبه اجلزيرة العربية). والعراق،  واليمن

  السورية (املشرق)
  (أ) أقاليم ما وراء البحار.

  األساس المنطقي  - جيم

ودون  ةمياإلقليات عام للتقييمال تقرير حتديد النطاق الذي حددهالعام األساس املنطقي ويف سياق   - 3
مبنطقة آسيا  اخلاصحيدد هذا الفرع األساس املنطقي ة، اإليكولوجيم مية للتنوع البيولوجي وخدمات النظاإلقلي

ية واحمللية)، والثقايف (مبا يف ذلك املعارف األصل أنواع التنوع البيولوجي، اليت تستضيف بعض واحمليط اهلادئ
جلزرية الصغرية ا، ويشتمل الفرع على مسائل مشرتكة وخاصة باألمم العامل يف االقتصادي األكثر أمهيةواجلغرايف و 

يولوجي يف املنطقة التنوع البالكبري لفقدان عدل إن امل مثل ارتفاع مستوى سطح البحر واألنواع الدخيلة التوسعية.
يف ما  ةاإليكولوجي ملة التنوع البيولوجي وخدمات النظتقييم حاال وسيستعرضعلى رفاه اإلنسان.  اً كبري   اً تأثري  يؤثر

املستدامة  يةائمنواألهداف اإلالتنمية املستدامة جدول أعمال نطقة من خالل عدسة يف امل اإلنسانرفاه يتعلق ب
دول آخذة يف  امتثلهو ، جداً كبري   ذات تنوع اجتماعي وثقايفمنطقة  ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ هياملقبلة. 

إليكولوجية يف ة النظم اسامهمل . ونظراً صغرية وكبرية عرب احمليط اهلادئجزرية ، ودول غنيةالتحضر بسرعة، ودول 
التحدي  يتمثلو قدرا على توفري السلع واخلدمات. على  ةظافحملا من املهم جداً ف، يف الرفاه العام للسكاناملنطقة 
وال إىل املوارد  طرق توفر الوصول العادلبحتسني مستوى املعيشة  يفلسياسة العديد من الدول يف املنطقة الكبري 

باملنطقة يولوجي التنوع الب أنواع الكثري من ومبا أن. ةم اإليكولوجيالبيولوجي وخدمات النظور التنوع تزيد من تده
نظام اإليكولوجي لتنوع البيولوجي وخدمات العلى اظ الحفلمبتكرة يقع خارج املناطق احملمية، لذا ينبغي إجياد نـُُهج 

تضع طقة التجارة فيما بني بلدان املن. كما أن االستخدامات املستدام يف النظم اإليكولوجية املتعددة ماستعماهلوا
من اآلثار البيئية  إزاحة عن طريقيف املنطقة  ةاملزيد من الضغوط على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي

 ًا كبرياً حتديوخدمات النظم اإليكولوجية دارة العابرة للحدود للتنوع البيولوجي وتشكل اإلأخرى.  دولة إىل
  معظم أحناء املنطقة.يف  اتللسياس
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  المنافع  - دال

ددة احمل املنافع فرعهذا ال العام، يبني تقرير حتديد النطاقيف  بإجياز العامة اليت وردت املنافعويف سياق   - 4
 ات التنوعن حالة واجتاهع آسيا واحمليط اهلادئ تقريراً نطقة التقييم اإلقليمي ملسيورد ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ. و 

ياق منطقة آسيا س قاييس ذات الصلة يفامللفقدان عرب لالتأثريات احملتملة و  ةم اإليكولوجيالبيولوجي وخدمات النظ
القرار وصناع  ذيمتختقييم الساعد وسي، وذلك باستخدام املعلومات العلمية ونظم املعرفة األخرى. واحمليط اهلادئ

سات إلدارة وأفضل املمار عملية لأدوات و ديد خيارات تطوير حلول السياسات ذات الصلة، وحتالسياسات على 
 دون اإلقليمية اطقهامنو يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،  ةم اإليكولوجيعلى التنوع البيولوجي وخدمات النظلحفاظ ل

ل ك  وسيحدد أيضاً جاً إداريًة للتعامل مع نظم إيكولوجية ومسائل مماثلة مشرتكة يف الوطنية. اخلمسة ومكوناا
أحناء املنطقة. إضافًة إىل ذلك فإنه ميكن أن يساعد يف إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي. 

 يف املنطقة لزيادة الصلة البشريالثروة الوطنية ومعدالت النمو السكاين  التباين بنييأخذ التقييم يف االعتبار وس
أكرب عدد اهلادئ  منطقة آسيا واحمليطويوجد يف  وصناع القرار. على مجيع املستويات جلميع املستخدمني النهائيني

لذا حيتاج تقرير  .أخرى منطقة حبيث تفوق أيأعلى تركيز من اتمعات احمللية واألصلية و البلدان واملناطق من 
الوطنية يف املنطقة،   االقتصاداتللتنوع الثقايف، واالعتماد املتبادل بني اً خاص اً اهتمامألن يويل التقييم اإلقليمي 

ني عوامل أخرى. بمن والتدفقات املالية والسياسات عرب اإلقليمية القائمة،  ،داخل املنطقة آثار التجارة البينيةو 
ات البيانات جمموع انبإىل ج فستؤخذ يف االعتبارللمستخدمني النهائيني،  مناسبةهذه العوامل  تكونولكي 

قيق االستدامة حتالتقييم اإلقليمي يف تقرير السياقي. وسيسهم أو  ى احملليللقياس على املستو قابلة الدوات واأل
باإلضافة إىل  ،2020اليت يتعني حتقيقها حبلول عام  ،للتنوع البيولوجي يشتيآوأهداف احلفاظ الواردة يف أهداف 

سيا آنطقة قليمي ملسيكون تقرير التقييم اإلو . 2015دخل حيز التنفيذ يف عام ستأهداف التنمية املستدامة اليت 
جلنة نتاجية و إلاآلسيوية لنظمة امللوكاالت احلكومية الدولية (مثل وللحكومات، بالنسبة لقيمة ذا واحمليط اهلادئ 

أرض املستقبل مثل ( ةيبحثاظ على البيئة، واهليئات العلمية/الوكاالت األمم املتحدة ومنظمات احلفليكونغ)، و املر 
اتمعات صلية و األالشعوب جمتمعات ا واحمليط اهلادئ)، والعلماء، و البيولوجي يف منطقة آسيوشبكة رصد التنوع 

تجارة السياسة ملنخرطة يف ا لتلك املؤسساتبالنسبة  أيضاً مهماً تقرير التقييم . وسيكون احمللية وبقية اتمع املدين
نظمة مفظ والتنمية، مثل احلوسياسة  ة،لوجيم اإليكو ، والتنوع البيولوجي وخدمات النظداخل املنطقة الواحدة

شبكة ية، و الشاملة، ومنظمة التجارة العاملوالشراكة اإلقليمية االقتصادية  ،التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ
شرق  يفمضي احلرتسب الرصد وشبكة  ،احمليط اهلادئ أمانة مجاعةبحوث التغري العاملي، و لآسيا واحمليط اهلادئ 

اليت تدعم  ومنظمات التعاون االقتصاديقيمة هليئات التمويل  ذاسيكون تقرير التقييم فعالوة على ذلك،  .آسيا
، البنك الدويل يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، مثل ةلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيبا تعلقةالبحوث امل

، إضافًة إىل مصرف التنمية اآلسيويو لتعاون االقتصادي، وصندوق املناخ األخضر، ومنظمة ا ،مرفق البيئة العامليةو 
  املستثمرين من القطاع اخلاص واملنظمات اخلريية.

  االفتراضات  - هاء

فرتاضات الا بنييذا الفرع العام، فإن هتقرير حتديد النطاق العامة اليت وردت يف ويف سياق االفرتاضات   - 5
ط اهلادئ سيكون آسيا واحمليمنطقة الواقعة يف أن البلدان بض افرتُ  أنهواحمليط اهلادئ. ورغم  آسيا نطقةمب اخلاصة

 مية واملوارد والتمويل فيما يتعلق بالتنتقرير الاملسامهة يف تقييم املتاحني والراغبني يف رباء عدد كاف من اخلا
لنظام الداخلي طقة. ووفقاً لوالبيانات واملعرفة، إال أن من املسلم به أنه ستكون هناك حاجة لبناء القدرات يف املن

للمنرب فإن مشروع تقرير التقييم سيكون مفتوحاً الستعراض النظراء من جانب اخلرباء ومقرري السياسات وأصحاب 
ون مع احلكومات عاونتخرباء التقييم اإلقليمي سيأن بض افرتُ  املصلحة، مبا يف ذلك اتمعات األصلية واحمللية. كما

بأنه  أيضاً ض افرتُ و األصلية. وجمتمعات الشعوب  ةواتمعات احملليطنيني ومنظمات البحوث الوطنية واخلرباء الو 
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 ةلياألصلية واتمعات احملوجمتمعات الشعوب احلكومات وأصحاب املصلحة  ستُبذل أقصى املساعي إلشراك
لتكيف والقياس من قابلة لوالنماذج والسيناريوهات  البياناتستكون و آسيا واحمليط اهلادئ.  اءيف فريق خرب  املمثلة

  أجل وضع أفضل اسرتاتيجيات اإلدارة، لكن ستكون هناك ثغرات كبرية يف البيانات يف املنطقة.
  مخطط الفصل  - ثانياً 

ز كسري  هعام ولكنلامنطقة آسيا واحمليط اهلادئ خمطط الفصل املبني يف تقرير حتديد النطاق تقييم ع بِ ت سي  - 6
  أعاله. أوالً يف الفرع  واملبني النطاق احملدد لإلقليمبشكل خاص على 

  مجموعات البيانات الرئيسية  - ثالثاً 

، عامالاق ية الواردة يف تقرير حتديد النطمبجموعات البيانات الرئيسالعامة املتعلقة  وإىل جانب املسائل  - 7
وستعمل . ديدعلى وجه التح ذه املنطقة اخلاصة الرئيسيةجموعات البيانات مب حيدد هذا الفرع مسائل تتعلق

 مبا يف ذلك ،صادراملستمدة من جمموعة واسعة من امل ،جمموعات البيانات ذات الصلة من األنشطة اجلارية
آسيا ملنطقة قليمي التقييم اإل ة، على تغذيةواحمللي ةودون الوطني ةوالوطني ةواإلقليمي ةاملؤسسات واملنظمات العاملي

ي واالسرتاتيجية، لتنوع البيولوجالوطنية املتعلقة با خطط العمل على ذلك يف بعض األمثلةوجند اهلادئ.  احمليطو 
املرفق العاملي ، و )العينية للمعلومات عن العينات كل األساسي الوطيناهلي(وبوابات البيانات:  ،والتقارير الوطنية

لفريق التابعة ل ولوجيشبكة رصد التنوع البيو ، األحيائية املواردعلومات مل ةاهلنديلومات التنوع البيولوجي، والشبكة ملع
 امكونايولوجي مع التنوع البشبكة منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ملراقبة و اإلقليمية،  اكونامع م املعين برصد األرض

 تنوع البيولوجي؛لرصد ال وريةكالشبكة ، والرصد التنوع البيولوجيل يةشبكة اليابانوالدون اإلقليمية أو الوطنية، 
 ؛ معاهد البحوث)جنوب شرق آسيا ملنطقةاقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي (املبادرات اإلقليمية: 

علومات البيولوجية ونظام امل أوقيانوسيا)،و  آسيا واحمليط اهلادئ فرع(املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي (: ةاإلقليمي
لزراعية احتاد املعلومات املكانية التابع للمجموعة االستشارية للبحوث او ، معهد املوارد العامليةو ، اجلغرافية للمحيطات

احلكومية وث ومعاهد البح؛ )حلفظ الطبيعة، واملركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال، واالحتاد الدويل الدولية
شاريع وامل ورة،نشاملة املؤلفات العلميمن املستمدة  البيانات واملنظمات غري احلكومية. كما سيتم استخدام جمموعات

  يف تقرير التقييم. ، إضافًة إىل مصادر املعارف األصلية واحمللية،واطنة اخلاصة باملالعلمي
  والمبادرات االستراتيجية اتالشراك  - رابعاً 

 عامال حتديد النطاقر ة يف تقرياالسرتاتيجية املبينالشراكات واملبادرات بالقضايا العامة املتعلقة  وإىل جانب  - 8
 املسائلا الفرع هذ يولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، يعرضدون اإلقليمية للتنوع البو  ةاإلقليمي لتقييماتل

من أجل و . ديدعلى وجه التح نطقة آسيا واحمليط اهلادئاخلاصة مب ةبادرات االسرتاتيجياملشراكات و بالاملتعلقة 
بتطوير عالقات ادئ آسيا واحمليط اهل أوجه التآزر، فستقوم عملية التقييم اإلقليمي ملنطقةوحتديد جتنب االزدواجية 

اتفاقية و  االتفاقات البيئية املتعددة األطراف مثل اتفاقية التنوع البيولوجييف  اخلاصة بكل إقليم نشطةقوية مع األ
االجتار الدويل يف أنواع النباتات واحليوانات الربية املعرضة لالنقراض، ومع اهليئات اإلقليمية مثل الربنامج البيئي 

التابع البيولوجي  التنوعمركز شراكة اسرتاتيجية مع  إقامة وسيكون من املفيد أيضاً  اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ.
 اخلاصة جيات التنوع البيولو تقييم اننشر مركز البحوث الغابية الدولية، اللذان يلرابطة أمم جنوب شرق آسيا و 

حنو تقرير وجه املالدعم العلمي والتقين  تؤيداليت قد  واألخرى من أصحاب املصلحة . وتشمل اجلهات اخلاصةما
برنامج جنوب آسيا و  ،يط اهلادئرابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحملآسيا واحمليط اهلادئ نطقة التقييم اإلقليمي مل

، وبرنامج االقتصاد ، والبنك الدويلومصرف التنمية اآلسيوي، ابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، ور للتعاون البيئي
عدد قليل  اءمسهي أو الوكالة األسرتالية للتنمية الدولية، و  ،ووكالة التعاون الدويل اليابانية، جلنوب شرق آسياوالبيئة 

حلف ة، مثل ساعد الشبكات اتمعية احملليوقد تمن املبادرات البيئية.  عدددعم ب حالياً قوم سات اليت تمن املؤس
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وجمتمعات احمللية  تمعاتملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ با، يف ربط تقرير التقييم اإلقليمي الشعوب األصلية يف آسيا
لتعاون مع الكثري وسيستفيد التقييم من ا .املتعلقة بالتواصل يف التوعية واجلوانب قد تساعداألصلية أو الشعوب 

  من املراكز املتميزة ومراكز البحوث املوجودة يف املنطقة.
  الهيكل التشغيلي  - خامساً 

التقييم  تنفيذلى قادرة عالية العام، فإنه سيلزم حتديد اهلياكل التشغيل حتديد النطاقكما ورد يف تقرير و   - 9
 ميكن إنشاء. و على أفضل وجهبناء القدرات، ب واحمليط اهلادئ، مبا يف ذلك مكونه املتعلق آسيا ملنطقةقليمي اإل

  عمل كجزء من األمانة.اإلقليمي، حبيث تتقييم ال لتنسيق تنفيذمنطقة للين وحدة دعم تق
  العملية والجدول الزمني  - سادساً 

ية دون اإلقليمو  ةميإلقليالعام للتقييمات ا نطاقالحتديد زمين يف تقرير الدول اجلعملية و ال حتديدمت لقد   - 10
 .ةم اإليكولوجيللتنوع البيولوجي وخدمات النظ

  تقدير التكلفة  - سابعاً 

ية للتنوع ن اإلقليمدو و  ةإلقليميالعام للتقييمات ا نطاقحتديد التقدير التكلفة يف تقرير لقد مت إيراد   - 11
  .ةم اإليكولوجيالبيولوجي وخدمات النظ

  والتواصل تاالتصاال  - ثامناً 

 نبغي تشجيعبأنه يح قرتُ قد ايف هذا الصدد، فالعام  نطاقحتديد اليف تقرير  واردوباإلضافة إىل ما هو   - 12
ا واحمليط اهلادئ إىل آسيملنطقة احمللية على ترمجة املواد ذات الصلة من تقرير التقييم اإلقليمي و  احلكومات الوطنية

صناع القرار و  مقرري السياساتو  ،مع اتمع العلمي، وأصحاب املصلحة أيضاً  املنرب يعملوساللغات احمللية. 
ثل م، مبا يف ذلك مراكز االمتياز (الشركاء منقائمة غري حصرية و وطنية ل تصاعن طريق جهات اذوي الصلة 

رتاتيجيات معهد االسواألكادميية () واملؤسسات البحثية رابطة آسيا واحمليط اهلادئ ملؤسسات البحوث الزراعية
، ومعهد آسيا واحمليط اهلادئ لمجلس الدويل للعلمل التابع املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئو ، البيئية العاملية

واملنظمات  ،)، واملنظمات الدوليةمن بني جهات أخرىآسيا واحمليط اهلادئ، ملنطقة ومركز حبوث الطاقة  ،للبحوث
  والشبكات العلمية. ،احمللية غري احلكومية

  بناء القدرات  - تاسعاً 

 املنربعمل رنامج بعن طريق أنشطة بناء القدرات  العام، فإنه سيتم دعم نطاقحتديد الكما ورد يف تقرير و   - 13
اإلقليمي  تقييمال مكونات يف تعزيز الربط بني سيساعد ذلكفرقة عمل بناء القدرات. و  تنفذه بهي على النحو الذ

ات املسائل ذات وستربز فرقة العمل املعنية ببناء القدر  احمللية.املعارف األصلية و الشعوب معارف و علم املتمثلة يف ال
  األولوية اليت يتعني معاجلتها على املستوى دون اإلقليمي.
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  المرفق السابع
نطاق التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية ألوروبا وآسيا  تحديد

  (ب)) 2(الناتج  الوسطى
  النطاق والمنطقة الجغرافية واألساس المنطقي والمنافع واالفتراضات  - أوالً 

  النطاق  - ألف

ة للتنوع ليمية ودون اإلقليميالعام للتقييمات اإلق يف إطار النطاق احملدد يف تقرير حتديد النطاق  - 1
تتَعلق املسائل األساسية ذات  ، املرفق الثالث)3/1-(املقرر م ح دالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

الصلة بالسياسات باخليارات والُفرص يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية ودورها يف رفاه 
إلنتاج بسياسات القطاعات وأدوات السياسات؛ وإدارة ا رص املتاحة فيما يتعّلقاإلنسان. وسيبحث التقييم الف

واهلياكل األساسية اإليكولوجية والتكنولوجيات اإليكولوجية. وسوف  واالستهالك والتنمية االقتصادية؛
تجنب تدهور ييستكشف التقييم الفرص لتعزيز األمن الغذائي والتنمية االقتصادية واملساواة ويف نفس الوقت 

األراضي والتدهور املائي واحلفاظ على املناظر الطبيعية الثقافية. وسوف يركز التقييم بشأن أوروبا وآسيا الوسطى 
  بصفة خاصة على التساؤالت التالية:

كيف ميكن محاية الُنظم اإليكولوجية اليت توفر خدمات الُنظم اإليكولوجية، مثل تلك اليت   (أ)
التكيف القائم على الُنظم اإليكولوجية مع تغري املناخ واحللول القائمة على الطبيعة للتنمية يرتكز عليها 

املستدامة، من خالل االستثمارات واللوائح ونظام اإلدارة للنظم األرضية واملاء العذب والُنظم الساحلية 
  والبحرية؟

ُنظم ى التنوع البيولوجي وخدمات الما هي آثار اإلنتاج واالستهالك والتنمية االقتصادية عل  (ب)
  اإليكولوجية وإسهامها يف رفاه اإلنسان؟ وسيتم تقييم الروابط األساسية مع املناطق األخرى؛

كيف ميكن للسياسات القطاعية واألدوات اجلديدة للسياسات استغالل الفرص النامجة من   (ج)
  رفاه اإلنسان؟ إسهام التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية يف

  الجغرافية للتقييم المنطقة  - باء

ألغراض هذا التقييم اإلقليمي، مت حتديد ثالث أقاليم فرعية تشمل البلدان واألقاليم التالية، مبا يف   - 2
  ذلك األقاليم البحرية والساحلية:

 داخل منطقة أوروبا وآسيا الوسطى البلدان واألقاليم  املناطق الفرعية

الوسطى وأوروبا أوروبا 
  الغربية

إستونيا، ألبانيا، بلغاريا، البوسنة واهلرسك، بولندا، تركيا، اجلبل األسود، اجلمهورية 
التشيكية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، 

  قربص، كرواتيا، التفيا، ليتوانيا، هنغاريا (جمموعة بلدان أوروبا الوسطى) صربيا، 
 يرلندا، آيسلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا،ا، أندورا، آإسبانيا، إسرائيل، أملاني

الدامنرك، سان مارينو، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، ليختنشتاين، لكسمربغ، 
يرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، ا العظمى وآملكة املتحدة لربيطانيمالطة، امل

  النمسا، هولندا، اليونان (جمموعة بلدان أوروبا الغربية)
  االحتاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أوكرانيا، بيالروس، مجهورية مولدوفا، جورجيا  أوروبا الشرقية
  كازاخستانأوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قريغيزستان،   آسيا الوسطى
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  األساس المنطقي  - جيم

يف إطار األساس املنطقي العام املبني يف تقرير حتديد النطاق العام، يبني الفرع احلايل األساس املنطقي   - 3
اخلاص باملنطقة. وسوف يتناول التقييم عدداً من القضايا الدولية واإلقليمية ذات األولوية العالية كما هي واردة 

العاملية واإلقليمية، ويف السياسات الوطنية ويف التطلعات اتمعية. وتشمل األولويات اهلامة  يف االتفاقات
القضايا اليت تتناوهلا التقييمات املواضيعية األربعة يف برنامج عمل املنرب (امللقحات والتلقيح، وإنتاج األغذية؛ 

 وع البيولوجي وتعزيز القدرات واألدوات،تدهور األراضي واستصالحها، واالستخدام املستدام، وحفظ التن
الضارة)، باإلضافة إىل الزراعة املستدامة، واحلراجة املستدامة، ومصايد األمساك املستدامة،  الغازية واألنواع الغريبة

 والتنوع البيولوجي يف املناطق احلساسة لتغري املناخ. وسيتيسر تقييم الفرص للتعميم عن طريق سياسات القطاع
عدم فقد املوارد، واملعاوضة، واهلياكل وأدوات السياسة اجلديدة (مثل االعتماد، والوسم، وسياسة املوازنة و 

األساسية املراعية للبيئة، واحملاسبة الوطنية، ونُظم الدفع لقاء اخلدمات البيئية والتقييم االجتماعي عن طريق 
اخلربة الطويلة يف جمال السياسات لدى أوروبا واليت تضع املنطقة يف وضع ممتاز لتقييم آثار السياسات العامة 

الدروس املستفادة وحّل القضايا ذات الصلة باملفاضالت والتكاليف املرتبطة بذلك، مبا يف ذلك دف تعلم 
تكاليف عدم اختاذ إجراءات يف جمال السياسات. وسوف يسمح إجراء تقييم يف منطقة أوروبا وآسيا الوسطى 

 املناخ وتلّوث ألمساك، وتغري باستكشاف عدة قضايا عابرة للحدود، مبا يف ذلك نوعية املياه وكمياا، ومصايد ا
اهلواء واألنواع املهاجرة. وهذا ال بد أن يزيد التوعية بالقضايا البيئية املشرتكة واإلسهام يف وضع سياسات أفضل 

  عرب املنطقة بأسرها.
  افعالمن  -دال 

ملنافع اليت ختّص املنطقة. ا يف إطار املنافع العامة املبينة يف تقرير حتديد النطاق العام، يبني الفرع احلايل  - 4
وسوف ُيسِهم التقييم يف بناء العديد من قواعد األدلة املتعددة (األكادميية، واملعارف األصلية واحمللية، واالخنراط 
العلمي للمواطنني، إىل آخره) فيما يتعّلق بالروابط بني التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية ورفاه 

ف يكتشف خيارات من أجل اإلدارة الفعلية والتدّخالت يف جماالت السياسات العامة على اإلنسان. وسو 
املستويات املناسبة لإلدارة الرشيدة، مبا يف ذلك أدوات السياسة العامة مثل نُظم احملاسبة البيئية، واملدفوعات 

ييم أيضاً . وسوف يساعد التقلقاء خدمات الُنظم اإليكولوجية، وتدابري النمو اليت ختص رأس املال الطبيعي
على استبانة احتياجات بناء القدرات عرب األقاليم الفرعية. وسيدعم التقييم األطراف يف تنفيذ االتفاقات العاملية 
واإلقليمية ودون اإلقليمية (انظر التذييل). وعالوة على ذلك، فإن هذا التقييم سيكون وثيق الصلة جبهود 

لتحديد وتقييم حالة النظم اإليكولوجية وخدماا يف األقاليم الوطنية (مبادرة حتديد االحتاد األورويب اجلارية 
م ال وتقييم النظم اإليكولوجية وخدماا). تقييم، وميكن أن يدعم التقييم أيضاً تنفيذ اللوائح الوطنية وسوف يقد

البيانات؛  ت بيانات ومعارف بشأنعلى املستويني الوطين ودون الوطين، معايري واضحة وأساليب وموارد (معلوما
وقائمة بالشركاء االسرتاتيجيني؛ وآليات إلدراج املعارف األصلية واحمللية) فيما يتعّلق باحلكومات الوطنية واحمللية 

  لدعم التنمية املستدامة وحتسني رفاه اإلنسان عن طريق احلفاظ على خدمات الُنظم اإليكولوجية وحتسينها.
  االفتراضات  -هاء 

 يف سياق االفرتاضات العامة املبينة يف تقرير حتديد النطاق العام، يبني الفرع احلايل االفرتاضات اليت  - 5
ختص اإلقليم. وسوف يستند التقييم اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى إىل التقييمات الوطنية واإلقليمية اجلارية، 

ذلك  ييمات الوطنية واإلقليمية اجلارية املخططة، مبا يفوحيثما كان ذلك ممكنًا ومناسباً، سوف يسهم يف التق
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تلك اليت اضطلعت ا مبادرة اقتصاديات الُنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ومبادرة االحتاد األورويب لوضع 
نة س خريطة وتقييم حالة النظم اإليكولوجية وخدماا لتقييم بعض اخلدمات وإدراجها يف النظم احملاسبية حبلول

ستدام خلدمات الُنظم اإليكولوجية، توَجد تباينات دون ُـ . ومن حيث احلماية البيئية واالستخدام امل2020
روبا إقليمية هامة يف املنطقة، فيما يتعّلق على سبيل املثال بآثار التنمية االقتصادية، اليت تتزايد يف بعض بلدان أو 

ىل أسرع مما هي يف كثري من بلدان أوروبا الغربية. وسوف يو الوسطى وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بطريقة 
اهتمام ملخَتلف التطورات السياسية واالقتصادية والتارخيية داخل وعرب األقاليم الفرعية. وتتيح االختالفات بني 

لفرعية. ااألقاليم الفرعية من حيث تنميتها االقتصادية والسياسية الفرصة لنقل الدروس املستفادة بني املناطق 
وفيما يتعّلق باملنطقة الفرعية ألوروبا الغربية وأوروبا الوسطى، تعترب ذات أمهية خاصة الفرص يف جمال السياسات 
املتاحة من نظام ُمشَرتك لإلدارة الرشيدة. وفيما يتعلق باملنطقة الفرعية آلسيا الوسطى، تُعترب ذات أمهية خاصة 

تدهورة والُنظم امل األرضيةملؤسسية الستصالح الُنظم اإليكولوجية الفرص يف جمال السياسات والرتتيبات ا
  عرب احلدود.ذات األمهية اخلاصة اإليكولوجية املائية ومن أجل إدارة الُنظم اإليكولوجية 

  مخطط الفصول  - ثانياً 

لعام، اسوف يّتبع تقييم منطقة أوروبا وآسيا الوسطى خمطط الفصول املبني يف تقرير حتديد النطاق   - 6
) بيد أنه سريكز، يف حدود هذا املخطط، على النطاق احملدد إقليميًا على ، املرفق الثالث3/1-املقرر م ح د(

  ثالث مسائل حمددة يف الفرع أوًال أعاله.
ية احلياة أثر خدمات ونوع ناسطبيعة للمنافع الإضافة إىل ذلك، سوف يتناول التحليل يف الفصل الثاين   - 7

وظائف يف اإلقليم. لإليكولوجية على اتمع وكيف يؤثر االبتكار واحللول القائمة على الطبيعة يف سوق االُنظم ا
عن حمركات التغيري املباشرة وغري املباشرة  4ويف الفصل  ل أيضاً القيم العديدة للتنوع البيولوجي.وسيتناول الفص

ية لتدهور لرتكيز على اجلوانب اإلقليمية ودون اإلقليميف سياق املنظورات املختلفة لنوعية احلياة، سوف يتم ا
األراضي واستصالحها وكذلك على األنواع الغريبة الغازية والتكثيف املستدام للزراعة. وسوف ُتدرج احلرائق 
والفيضانات باعتبارها أحد احملركات يف التقييم يف أوروبا وآسيا الوسطى بسبب أمهيتها املتزايدة يف اإلقليم. 

، الذي يتناول التحليل املتكامل والشامل لتفاعالت العامل الطبيعي واتمع اإلنساين بوجه 5ناقش الفصل وسي
خاص، قضايا تشمل زيادة الطلب على املواد اخلام البيولوجية يف سياق اقتصاد أحيائي (الطاقة احليوية، واأللياف 

يف تؤثر راضي واملياه وتوافر املياه. وسوف يقيم الفصل كواملادة العضوية)، وتغري املناخ، وتوفري الغذاء من األ
قيمة التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية املرتبطة به على احملركات غري املباشرة وكيف يساعد إدراج 

تنوع لل يشتمن أهداف آي 2مثل هذه الِقَيم يف خطط التنمية الوطنية واحمللية واحملاسبة على معاجلة اهلدف 
، الذي يتناول خيارات اإلدارة الرشيدة، والرتتيبات املؤسسية والقطاع اخلاص، وصنع 6البيولوجي. ويف الفصل 

القرار العام عرب النطاقات والقطاعات، سيبحث التقييم بشكل خاص التحّديات املقبلة لالستخدام املستدام 
احلراجة ا الوسطى مثل محاية الطبيعة، والزراعة و وحفظ الطبيعة يف القطاعات األساسية يف منطقة أوروبا وآسي

ومصايد األمساك وإدارة املياه، والتخطيط املكاين، والطاقة (مبا يف ذلك الطاقة احليوية)، والسياحة والبنية 
األساسية واحلوافز (مبا يف ذلك اإلعانات اليت تضر بالتنوع البيئي مثل احلوافز اإلجيابية للحفاظ على البيئة 

  ستخدام املستدام للتنوع البيولوجي).واال
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  مجموعة البيانات األساسية  -ثالثاً 

فيما يتجاوز املسائل العامة املتصلة مبجموعة البيانات األساسية املبينة يف تقرير حتديد النطاق العام،   - 8
حيدد الفرع احلايل القضايا ذات الصلة مبجموعات البيانات األساسية اليت ختص املنطقة. وسوف يستند التقييم 

ميكن أن و ج العناصر احملددة لإلطار املفاهيمي. إىل جمموعة متنوّعة عريضة من جمموعات البيانات اليت تعالِ 
جمموعات البيانات ذات الصلة تلك النامجة من األنشطة اجلارية، مثل مبادرة االحتاد األورويب لتحديد  تشمل

وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية املشار إليها أعاله، باإلضافة إىل تلك املستمدة من طائفة عريضة من 
 ذلك املؤسسات واملنظمات العاملية واإلقليمية والوطنية، وكذلك من مشاريع البحوث، مثل املصادر، مبا يف

 ، وحتليل املطبوعات العلمية،. وميكن استعادة البيانات واملعلومات اخلاصة باإلقليم،األرضبيانات احلفاظ على 
ماعات واملكتب اإلحصائي للج من مراكز البيانات مثل الوكالة األوروبية للبيئة، ومركز البحوث املشَرتك،

األوروبية، ومنظمة التعاون االقتصادي يف منطقة البحر األسود، ومنظمة التعاون االقتصادي، واملراكز ذات 
. )16(الصلة اليت تقوم بتجميع بيانات رصد الرتبة. وسيتم جتميعها من شبكات البحوث واملشاريع ذات الصلة

ياة، والفريق  ذلك املرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي، وموسوعة احلوحتتفظ كيانات أخرى بالبيانات، مبا يف
املعين بشبكة حفظ رصدات التنوع البيولوجي واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة أو توفر إمكانات االطالع على 

يانات وإنشاء زي البالبيانات اهلامة واملعارف ذات الصلة باملنطقة. وسيتم إعداد شراكات اسرتاتيجية مع حائ
روابط اتصال مع مبادرات توليد املعارف اجلارية وأنشطتها. ويتباين توافر البيانات فيما يتعّلق باملنطقة بوجه 
عام مع وجود فرص أوسع لالطالع على البيانات البيئية يف أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى أكثر من أوروبا 

 رة على الوصول إىل البيانات ومقارنتها يف بعض بلدان أوروبا الشرقيةالشرقية وآسيا الوسطى. ويعد عدم القد
وآسيا الوسطى شاغًال أساسياً يتعني أن يعاجله املنرب. وسوف تُبَذل جهود خاصة إلشراك البيانات واملعلومات 

  املستقاة من املعارف األصلية واحمللية وحائزي املعارف اإليكولوجية التقليدية.
  اكة االستراتيجية والمبادراتالشر   - رابعاً 

فيما يتجاوز القضايا العامة ذات الصلة بالشراكات االسرتاتيجية واملبادرات املبّينة يف تقرير حتديد   - 9
النطاق العام، يبني الفرع احلايل القضايا ذات الصلة بالشراكات االسرتاتيجية واملبادرات اخلاصة ذه املنطقة. 

اتيجية، سواء بشكل رمسي أو غري رمسي، مع حائزي البيانات املذكورين أعاله، وسيتم إعداد شراكات اسرت 
وسوف تنشأ روابط اتصال مع مبادرات وأنشطة توليد املعارف اجلارية. وينبغي إنشاء شراكات اسرتاتيجية أيضاً 

حائزي املعارف  املة معمع املنظمات العاملة مع نُظم املعرفة األصلية واحمللية، عن طريق اجلمعيات والرابطات الع
األصلية واحمللية داخل املنطقة. وهذه تشمل على سبيل املثال، جملس املنطقة القطبية اجلنوبية، وأمانة الشعوب 
األصلية مبجلس املنطقة القطبية اجلنوبية، واالحتاد األورويب للمشاركة العامة يف البحوث العلمية. وسوف يساهم 

الدعم  ولوجي يف التقييم اخلاص بأوروبا وآسيا الوسطى، مبا يف ذلك عن طريق تقدمياملنرب األورويب للتنوع البي
  التقين.

                                                      
تشمل مشاريع وشبكات البحوث ذات الصلة نظام الرصد متعدد املصادر يف جمال التنوع البيولوجي من الفضاء إىل   )16(

حفظ التنوع  - ، وحفظ موائل اجلماعة األوروبية (مونينا2000واقع األنواع، اخلدمة املتعددة النطاقات لرصد الطبيعة، ناتورا 
ات املستقبل، والشبكة األوروبية لرصد التنوع البيولوجي، وتشغيل رأس املال الطبيعي وخدمالبيولوجي األورويب)، ومبادرة أرض 

الُنظم اإليكولوجية، علوم الُنظم اإليكولوجية لصاحل السياسات واملمارسة، والشراكة املعنية خبدمات الُنظم اإليكولوجية وشبكة 
 ي والنظم اإليكولوجية.التوعية والبحوث الطويلة األجل بشأن التنوع البيولوج
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  الهيكل التشغيلي  - خامساً 
كما لوِحظ تقرير حتديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات   - 10

ه، مبا يف ذلك غيلية اليت سوف تنفذ التقييمات على أفضل وجالُنظم اإليكولوجية، سيتعني حتديد اهلياكل التش
بناء القدرات ذات الصلة. وميكن إنشاء وحدات دعم تقنية لتنسيق تنفيذ هذا التقييم، والعمل كجزء من 
األمانة. وسيلزم أن يضع اهليكل التشغيلي يف اعتباره املبادرات واملنظمات القائمة، مثل الفريق العامل املعين 

م بادرة حتديد وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية، ووكالة البيئة األوروبية، واملنرب األورويب للتنوع البيولوجي بدعمب
من برنامج األمم املتحدة للبيئة. وستتلقى مبادرة حتديد وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية دعمًا مباشرًا من 

، وبصورة غري مباشرة عن 2020طار رؤية عام ، وهو إجراء لدعم تنسيق ممول يف إESMERALDAمنظمة 
مول يف ومشروع االنفتاح) امل طريق املعارف املتولدة من عدة مشاريع يف االحتاد األورويب (مثل مشروع أوبرا

إطار الربنامج اإلطاري السابع للبحوث والتنمية التكنولوجية، وعن طريق املعرفة املتولدة من مشاريع الرؤية عام 
 جمال البحوث األوروبية عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم ة لالحتاد األورويب، مبا يف ذلكالتابع 2020

اإليكولوجية، واملمولة بصورة مشرتكة عن طريق االحتاد األورويب ودوله األعضاء. وسيحتاج اهليكل التنظيمي 
  يف تيسري التعاون بني خمتلف األقاليم الفرعية.أيضاً إىل املساعدة 

  العملية والجدول الزمني  - سادساً 
ية للتنوّع العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليم ترد العملية واجلدول الزمين يف تقرير حتديد النطاق  - 11

  البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية.
  تقدير التكاليف  - سابعاً 

ة للتنوع البيولوجي اإلقليمية ودون اإلقليميالعام للتقييمات  يرد تقدير التكاليف يف تقرير حتديد النطاق  - 12
  وخدمات الُنظم اإليكولوجية.

  االتصال والتواصل  - ثامناً 
من الضروري هلذا التقييم اإلقليمي أن يعمل باستخدام الشبكات القائمة الرمسية وغري الرمسية والعمل   - 13

َترب من عرب املستويات دون اإلقليمية. ويُععرب نطاقات من النطاق العاملي إىل النطاق الوطين، وبشكل مثايل 
األمهية مبكان دور وحدات الدعم التقين، وحماور االتصاالت اإلقليمية ومراكز التفّوق ومراكز التنسيق الوطنية 
يف أوروبا الوسطى، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وسيشمل االتصال والتواصل يف أوروبا الوسطى وأوروبا 

ناء الشبكات بلوسطى بناء القدرات على تشكيل الشبكات واحلفاظ عليها، نظرًا ألن ثقافة الشرقية وآسيا ا
رتاتيجية وسيلزم أن يكون أي اتصال وتواصل متسقًا مع اس احلالية تُعترب أقل تطّورًا مما هي يف أوروبا الغربية.

  املنرب املتعلقة باالتصال والتواصل. 
  بناء القدرات  - تاسعاً 

َرتف به أن االحتياجات لبناء القدرات تتنوع بدرجة كبرية داخل اإلقليم، ليس فقط من إقليم من املع  - 14
فرعي إىل آخر، بل من بلد إىل آخر. وهلذا سيكون من الضروري إجراء تقييم دقيق الحتياجات بناء القدرات، 

اك حاجة ماسة يف ل، هنوتشجيع وتيسري أنشطة بناء القدرات اليت تليب هذه االحتياجات. وعلى سبيل املثا
أجزاء اإلقليم لتحسني إمكانية احلصول على البيانات واملعلومات واملعارف اليت ستساعد على تعزيز عمليات 
التقييم. وهناك حاجة ملحة يف أجزاء أخرى من اإلقليم إىل زيادة اخلربة يف تطوير استخدام األدوات مثل 

ن سيكون من املهم تقاسم اخلربات على أوسع نطاق ممكن، رمبا ع التصورات واملؤشرات. وأثناء تنفيذ التقييم،
  طريق برامج الزماالت وتبادل املوظفني. وينبغي أن يركز هذا على األفراد والقدرة املؤسسية على حد سواء.
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  التذييل
  أمثلة لالتفاقات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة المحتملة

  لشمال شرق احمليط األطلسي (اتفاقية أوسبار) اتفاقية محاية البيئة البحرية  -1
االتفاقية اخلاصة بإتاحة فرص احلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف اختاذ القرارات   -2

  بشأا واالحتكام إىل القضاء يف املسائل املتعلقة ا (اتفاقية آرهوس)
  األوروبية وموائلها الطبيعية (اتفاقية برن)االتفاقية املعنية حبماية احلياة الربية   -3
  اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة (اتفاقية بون)  -4
  اتفاقية جبال األلب)قية الدولية حلماية جبال األلب (االتفا  -5
  االتفاقية املعنية حبماية واستخدام املوارد املائية والبحريات الدولية العابرة للحدود  -6
  وربالطي األمر التوجيهي لالحتاد األورويب اخلاصو  قية األوروبية للمناظر الطبيعيةاالتفا  -7
  السياسة الزراعية املشرتكة لالحتاد األورويب  -8
  السياسة املشرتكة لالحتاد األورويب ملصايد األمساك    -9

  األمر التوجيهي لالحتاد األورويب اخلاص باملوائل  -10
  حتاد األورويب اخلاص بإطار االسرتاتيجية البحريةاألمر التوجيهي لال  -11
  األمر التوجيهي لالحتاد األورويب اخلاص حبماية املاء من النيرتات  -12
  األمر التوجيهي لالحتاد األورويب اخلاص بإطار املياه  -13
  االتفاقية اإلطارية حلماية البيئة البحرية لبحر قزوين (اتفاقية طهران)  -14
  ملتعلقة حبماية جبال الكاربات وكفالة تنميتها املستدامةاالتفاقية ا  -15
  اللجنة املشرتكة بني الدول واملعنية بالتنمية املستدامة  -16
  اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئًال للطيور املائية (اتفاقية رامسار)  -17

  المرفق الثامن

  ‘)1’(ب)  3لتدهور األراضي واستصالحها: (الناتج تحديد النطاق لتقييم مواضيعي 

  مقدمة  - أوالً 

يف الدورة الثانية لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي   - 1
، 2013رب كانون األول/ديسم  14إىل  9وخدمات الُنظم اإليكولوجية، املعقودة يف أنطاليا، تركيا، يف الفرتة من 

أقّرت الدول األعضاء مباشرة إجراء تقييم مواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها. ووفقًا لذلك، أعّد فريق 
، املرفق). 2/3-من اخلرباء وثيقة لتحديد النطاق وفقًا لإلجراءات املعنية بإعداد نواتج املنرب (املقّرر م ح د

، بفضل الدعم العيين السخي 2014أيلول/سبتمرب  11 إىل 9واجتمع فريق اخلرباء يف بيجني يف الفرتة من 
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املقدم من الصني. وتشكل هذه املذكرة وثيقة حتديد النطاق اليت أعّدها فريق اخلرباء، وتتاح منها نسخة أطول 
  .)IPBES/3/INF/18(يف الوثيقة 

  النطاق واألساس المنطقي والمنفعة واالفتراضات  - ثانياً 

  النطاق  -ألف 

2 -   ا حالة األراضي اليت تنتج عن التد“ األراضي املتدهورة”ف تُعرهور ألغراض هذا التقييم املواضيعي، بأ
املستمر أو فقدان التنوع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي وخدماته اليت ال ميكن استعادا متامًا دون 

مليات بالتايل إىل الكثري من الع“ يتدهور األراض”عون خالل نطاقات زمنية تقدر بعقود. ويشري مصطلح 
اليت تساعد على تناقص أو فقدان التنوع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي أو خدماته، ويشمل تدهور 
مجيع النظم اإليكولوجية األرضية. وسيشمل التقييم أيضاً النظم اإليكولوجية املائية اليت تتأثر بتدهور األراضي. 

بأنه أي نشاط دويل مياَرس أو يـَُعجل باستعادة قدرة نظام إيكولوجي من “ ستصالحاال”ويَعرف مصطلح 
دة ليشري إىل أنشطة االستصالح اليت ال تبلغ مستوى االستعا“ التأهيل”حالة متدهورة. وُيستخَدم مصطلح 

لطبيعي ا بشكل كامل للمجموعة اإلحيائية املتجانسة إىل حالتها قبل حدوث التدهور، مبا يف ذلك التجدد
والنظم اإليكولوجية الناشئة. وسوف يشمل هذا التقييم مثانية فصول، وتتناول الفصول األربعة األوىل: منافع 

)؛ ومفاهيم 1جتنب التدهور واستصالح األراضي املتدهورة من أجل رفاه اإلنسان ونوعية احلياة (الفصل 
شعوب آلراء العاملية، مبا فيها تلك اخلاصة بالوتصّورات بشأن تدهور األراضي واستصالحها، وفقًا ملختلف ا

)؛ وطبيعة ومدى 3)؛ واحملركات املباشرة وغري املباشرة لعمليات التدهور (الفصل 2األصلية واحمللية (الفصل 
عمليات تدهور األراضي وما ينتج عنه من فقد أو تناقص يف التنوع البيولوجي وهيكل النظام اإليكولوجي وسري 

)؛ وأثر التغيريات يف تدهور األراضي واستصالحها علي حتقيق منافع الطبيعة للناس وأثر تلك 4صل األداء (الف
). وسوف يستكشف الفصالن التاليان الطائفة العريضة من التصّدي 5التغيريات على نوعية احلياة (الفصل 

توخاة ملنع التدخالت امل استجابة لتدهور األراضي عن طريق إعداد واستعمال إطار عريض لتقييم مدى فعالية
) وطائفة 6ووقف وخفض وختفيف عمليات تدهور األراضي ولتأهيل أو استصالح األراضي املتدهورة (الفصل 

من تصورات التنمية. وجمموعة من تصورات التنمية، مبا يف ذلك النظر يف خمَتلف خيارات االستجابة وما يرتتب 
). وسريكز الفصل النهائي 7صعيدين اإلقليمي والعاملي (الفصل عليها من آثار نتيجة تدهور األراضي على ال

) على توفري الدعم للقرارات والسياسات ذات الصلة بتوجيه صانعي القرار على مجيع املستويات، 8(الفصل 
واملسؤولني عن التصدي ملشاكل تدهور األراضي وتنفيذ اسرتاتيجيات اإلصالح. وسوف يسعى التقييم إىل 

جلهات املعنية ذات الصلة منذ استهالل التقييم. ويستند هيكل التقييم إىل اإلطار املفاهيمي الذي إشراك مجيع ا
  .2/4اعتمده االجتماع العام للمنرب يف مقرره 

  نطاق التغطية الجغرافية للتقييم  -باء 

أن احملركات ب سوف يشتمل التقييم على مجيع املناطق األرضية واملناطق األحيائية يف العامل، مسلماً   - 3
لتدهور األراضي وعملياته ميكن أن تتباين يف الشّدة يف داخل املناطق والبلدان بنفس القدر مثلما هي فيما 
بينها. وسيشمل التقييم الطائفة الكاملة من النظم املتغرية بفعل البشر، مبا يف ذلك األراضي اجلافة، والنظم 

  .يهاوالغابات، والنظم املائية املرتبطة ذه املناطق، دون أن تقتصر عل الزراعية ونظم الزراعة احلرجية، والسافانا،
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  األساس المنطقي  -جيم 

يُعَترب تدهور األراضي الذي ينتج أساسًا بشكل مباشر وغري مباشر من األنشطة البشرية، مشكلة   - 4
ايل التكلفة ملعروف حساب إمجضخمة يف كل قارة ما عدا يف أنتاركتيكا (املنطقة املتجمدة اجلنوبية). وليس من ا

البشرية لتدهور األراضي، لكن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة تضع تقديرات لألثر االقتصادي مبا يزيد 
بليون دوالر سنوياً. واستنادًا إىل أعمال اتفاقيات ريو (اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف  40على 

ارية ن اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا واتفاقية األمم املتحدة اإلطتلك البلدان اليت تعاين م
)، اقُرتح أن 20املتعّلقة بتغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي)، ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو + 

جزءاً  “القتصادي عن التدهور البيئيفصل النمو ا”و “ وقف تدهور األراضي وعكس مساره”تكون أهداف 
 لتنوع البيولوجيل يتشيآمن أهداف التنمية املستدامة. وتشمل هذه األهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف 

، أّيد قادة 2011. ويف سنة 2015والعملية اجلارية لوضع خطة التنمية ملا بعد عام  15و 14و ،7، و5
هد عاملي وهي ج“ بون للتحّدي”ستصالح األراضي املتدهورة للناس، حركة العامل، اعرتافًا منهم مبنافع ا

مليون هكتار من األراضي املتدهورة واألراضي اليت فقدت غطاءها احلرجي حبلول عام  150الستصالح 
. وكخطوة أوىل حنو حتقيق هذا اهلدف، مثة حاجة واضحة لتقييم مدى تدهور األراضي وأسبابه وعملياته 2020

ألراضي ا ئج فيما يتعّلق بالتنوع البيولوجي والناس، وكذلك تقييم إجراءات االستجابات إلصالح وتأهيلوالنتا
  املتدهورة وجتنب التدهور مستقبًال، واملنافع اليت سيحققها ذلك للناس.

  الفائدة  -دال 

ملعنية دعم اجلهات اسوف يقدم هذا التقييم الذي يتصدره اخلرباء املعلومات واإلرشادات الالزمة ل  - 5
العاملة على مجيع املستويات للحّد من اآلثار السلبية البيئية واالجتماعية واالقتصادية لتدهور األراضي، ولتأهيل 
وإصالح األراضي املتدهورة للمعاونة على اسرتجاع منافع الطبيعة للناس. وسوف يستفيد هذا التقييم من 

عد عوب األصلية واحمللية لزيادة التوعية واستبانة جماالت االهتمام. وسيسااملعلومات املتأتية من نُظم معارف الش
على استبانة حلول ممكنة للتحّديات اليت يطرحها تدهور األراضي، ولتوعية صانعي القرار يف القطاعات العامة 

ألراضي وعكس ا واخلاصة ويف اتمع املدين. وسيتيح التقييم إطارًا للفهم والرصد واختاذ إجراء لوقف تدهور
مساره بغية دعم عملية ُصنع القرار على مجيع املستويات، وسيحدد ثغرات املعرفة البالغة األمهية وجماالت 
األولوية للبحوث اجلديدة ولالستثمار بغية تعزيز القدرة يف اإلدارة املستدامة لألراضي والتنوع البيولوجي ومنافعها 

  للناس.
  االفتراضات  -هاء 

يستند التقييم إىل العلوم ونُظم املعارف األخرى، مبا يف ذلك نظم معارف الشعوب األصلية  سوف  - 6
واحمللية. ومن املعَرتف به أن تدهور األراضي تساعد على حدوثه أساساً عوامل من ُصنع اإلنسان، وهو بالتايل 

ياسية خرى (عوامل اجتماعية سيف اية األمر نتيجة ألنشطة املؤسسات واحلكومة واحملركات غري املباشرة األ
واقتصادية وتكنولوجية وثقافية). وسيتم تقييم استصالح األراضي املتدهورة بأوسع معىن له، من التأهيل اجلزئي 
إىل االستصالح الكامل للنظام وصوًال إىل حالته السابقة للتدهور. ويتطّلب التصّدي للعوامل احملرّكة املباشرة 

وتعزيز االستصالح وتصميم وتنفيذ نُظم إلدارة مستدامة لألراضي عملية تشاركية تشمل وغري املباشرة للتدهور 
اإلنتاج املشَرتك للمعرفة مع اجلهات املعنية ذات الصلة واملتنوعة. وسيضع التقييم يف اعتباره اآلثار السلبية 
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ض، نع، ووقف، وخفلتدهور األراضي واملنافع اليت ميكن أن تعود على الناس على حد سواء، عن طريق م
  وختفيف التدهور واستصالح األراضي املتدهورة.

  مخّطط الفصول  - ثالثاً 

7 -   سوف يُعَرض التقييم يف ملّخص ملقّرري السياسات ويف تقرير يضم مثانية فصول، على النحو املبني
النهج املعَتمد  وكذلك أدناه. وستعِرض مقدمة بإجياز األساس املنطقي والفائدة واالفرتاضات اخلاصة بالتقييم،

واألساس املنطقي لرتتيب الفصول. وسيعرض موجز تنفيذي النتائج األساسية اليت مت التوصل إليها واالستنتاجات 
  ذات الصلة بالسياسات.

، المنافع التي تعود على الناس من تجنب تدهور األراضي واستصالح األراضي 1الفصل   - 8
أن  خصاً خمتصراً للمنافع بالنسبة لرفاه اإلنسان ونوعية احلياة، واليت ميكن. وسيعرض هذا الفصل ملالمتدهورة

تتحقق عن طريق وقف، وختفيض، وختفيف عمليات التدهور وكذلك استصالح األراضي املتدهورة. وسيعتمد 
الفصل على معلومات وآراء ثاقبة مستمدة من فصول أخرى، مسلطاً الضوء على أمثلة من قصص النجاح عن 

ريقة اليت ساعدت ا تدابري حفظ األراضي واستصالحها يف حتقيق حتسينات يف ُسبل املعيشة، وختفيف الط
  حدة الفقر، وتعزيز االستدامة الطويلة األجل الستخدام األراضي واستخراج املوارد الطبيعية.

ز هذا الفصل على ، مفاهيم وتصورات عن تدهور األراضي واستصالحها2الفصل   - 9 قييم ت. سريك
ومقارنة خمتلف املفاهيم والتصّورات اخلاصة بتدهور األراضي واستصالحها املستمدة من العلوم ونظم املعارف 
األخرى، مبا يف ذلك معارف الشعوب األصلية واحمللية. وسيستعرض الفصل أيضًا املفاهيم والنـُُهج املستخَدمة 

م والُنهج ولوجية واآلثار املرتتبة عليها، وكذلك املفاهيلتقييم تنوّع عمليات تدهور األراضي وحالة النظم اإليك
  املستخَدمة لوصف خمتلف االستجابات، مبا يف ذلك التأهيل واالستصالح.

ذا . سوف يقيم ه، المحركات المباشرة وغير المباشرة لتدهور األراضي واستصالحها3الفصل   - 10
عوامل حمركة عديدة، تشمل كًال من عوامل مباشرة الفصل كيف أصبح تدهور األراضي واستصالحها نتيجة 

من ُصنع اإلنسان وعوامل طبيعية وتفاعالت بينها، وكذلك عوامل حمرّكة أساسية غري مباشرة. وميكن أن ُتسِفر 
احملركات املباشرة للتدهور بشكل مباشر عن أراٍض متدهورة (مثل مستويات غري مستدامة الستخراج الكتلة 

ناعات االستخراجية)، مبا يف ذلك اخنفاض يف إنتاجية األراضي أو يف عمليات مثل تآكل الرتبة األحيائية والص
بسبب تقنيات إلدارة غري مستدامة لألراضي، وعوامل حمركة طبيعية، مثل الفيضانات والرياح، واجلفاف اليت 

السلبية واإلجيابية  تشمل الُنهجُتسفر عن تدهور األراضي. وميكن أن تسفر احملركات املباشرة لالستصالح، واليت 
على حد سواء، إما عن وقف أو ختفيض التدهور، واستعادة التنوع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي. 
وتتصل احملركات غري املباشرة لتدهور األراضي واستصالحها باملؤسسات ونُظم اإلدارة الرشيدة، فضًال عن 

ملباشرة، ولوجية واالقتصادية، مبا يف ذلك الفقر، اليت ترتكز عليها احملركات االعوامل االجتماعية والثقافية والتكن
على املستويات احمللية وصوًال إىل العاملية. وسيقيم الفصل مدى وشدة خمتلف احملركات وكيف أا تتباين داخل 

شمل تقييم امل. وسوف يم األراضي حول العااملناطق األحيائية املختلفة ويف املناطق اإلقليمية وُنظم استخد
احملركات املباشرة عوامل حمرّكة من ُصنع اإلنسان على النطاقات العاملية والوطنية واإلقليمية واحمللية، مبا يف ذلك 
تغري املناخ بسبب النشاط البشري، وكذلك عوامل حمرّكة طبيعية، والتفاعالت بني حمركات من ُصنع اإلنسان 

وىل اهتمام خاص إىل تغري املناخ وإىل تفاعله مع حمركات أخرى من ُصنع اإلنسان واحملركات الطبيعية. وسوف ي
  خاصة بتدهور األراضي، مبا يف ذلك التفاعالت بني عمليات تدهور األراضي والظواهر املناخية الشديدة.
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، حالة واتجاهات تدهور األراضي واستصالحها والتغيرات المرتبطة بوظائف التنوع 4الفصل   - 11
. سريكز هذا الفصل على حالة تدهور األراضي واّجتاهاته من حيث التغريات البيولوجي والنظام اإليكولوجي

يف التنوع البيولوجي وأداء وظيفة النظام اإليكولوجي، وكذلك عمليات التدهور واالستصالح اليت تنجم عن 
ات. وتشمل عمليات التدهور تآكل الرتبة، والتلوث، وال ب و تلك التغريفقدان املادة تغدق، والتالحم، والرتس

ات يف نظم احلرائق الطبيعي ة العضوية، ومتلح الرتبة واملياه، وتدهور ُنظم املياه العذبة، وغزو األنواع الغريبة، وتغري
ات يف املوصولية  ث. وميكن أن يشمل التدهور أيضًا عمليات على نطاق املناظر الطبيعية مثل التغريوالتلو

ليات شمل عميكولوجي، والغطاء الربي، واستخدام األراضي، والتغريات يف ممارسات إدارة األراضي. وتاإل
ر عمليات التدهور كذلك استعادة التنوع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي. استصالح جتنب ووقف وحص

ات يف التنوّع شدة التغري وسوف يقيم الفصل مستويات تدهور األراضي واستصالحها فيما خيص نوع ومدى و 
البيولوجي وهيكل النظام اإليكولوجي وأداء الوظائف يف خمتلف املناطق األحيائية ويف ظل خمتلف نظم استعمال 

ات اليت تطرأ على التنوع البيولوجي يف احليا ع البيولوجي التغريات يف التنو ا. وتشمل التغرية الربية األراضي وإدار
ولوجي الزراعي، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي فوق سطح األرض وحتت سطح األرض. وتشمل والتنوع البي

التغيريات يف هيكل النظام اإليكولوجي واألداء جوانب مثل اإلنتاجية األّولية، ودورة املغّذيات وتوفري املوئل 
يكل النظم لتعايف واستعادة هلألنواع. وسوف يوىل اهتمام خاص لفهم قدرة النظام على االنتعاش (القدرة على ا

ات املفاجئة يف  والوظائف عقب حدوث خلل أو اضطراب به)، مبا يف ذلك اإلمكانية املتعّلقة بالعتبات والتغري
  الصفات األساسية للتنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية اهلامة للغاية.

بالتغيرات في خدمات ووظائف النظام ، تدهور األراضي واستصالحها المرتبط 5الفصل   - 12
حها . سريكز هذا الفصل على آثار تدهور األراضي واستصالاإليكولوجي، ورفاه اإلنسان ونوعية الحياة الطيبة

بالنسبة للتغريات يف حتقيق منافع الطبيعة للناس أو اإلضرار ا، واآلثار النامجة عن ذلك على نوعية احلياة. 
ذية، ر األراضي املرتبط بفقد املنافع للناس مبا يف ذلك توفري اخلدمات، مثل إنتاج األغوسوف يقيم الفصل تدهو 

ونوعية وكّمية موارد املياه، وتوافر املواد اخلام، وكذلك تنظيم اخلدمات الثقافية وغريها من جوانب الطبيعة، مع 
من حيث املسامهة  املنافع للناس االعرتاف مبفاهيم قيم الطبيعة املتنوعة. وسوف حيّلل الفصل التغيريات يف

النسبية للتنوع البيولوجي وهيكل النظام اإليكولوجي وأداء وظائفه، ومسامهة تلك اخلاصة باألصول البشرية 
املنشأ (على سبيل املثال التكنولوجيات واملعارف) اليت يطبقها الناس يف اإلنتاج املشَرتك للمنافع. وسوف تشمل 

فة لنوعية احلياة الطيبة اآلثار على الصحة، والفقر، وفرص توليد الدخول، والُسبل ادية آثار األبعاد املختل
للرزق، والتوزيع العادل للموارد الطبيعية، واحلقوق والقيم اليت تعترب ذات أمهية يف خمتلف الثقافات. وسوف ينظر 

، مبا يف ذلك ما يتعّلق بالناسالفصل يف خمتلف التكاليف اخلاصة بتدهور األراضي ومنافع االستصالح في
أو  االقتصادية، ويشمل ذلك تلك التكاليف املرتبطة مبجال تدهور األراضي التكاليف واملنافع االقتصادية وغري

استصالحها والتكاليف أو املنافع اليت يتحملها الناس يف جماالت أخرى الذين يتأثرون باملواقع املتدهورة أو 
ات يف املستصلحة. وبالنسبة لتدهو  ر األراضي واستصالحها، سيبحث الفصل نوع ومدى وشدة هذه التغري

خمتلف النظم االجتماعية ويف ظل خمتلف نظم الغطاء األرضي وإدارة األراضي، مبا يف ذلك آثارها فيما يتعّلق 
  االستقرار االجتماعي واإليكولوجي والقدرة على االنتعاش والسالمة الثقافية.

ذا . سيضع هتجابات لتجنب تدهور األراضي واستصالح األراضي المتدهورة، االس6الفصل   - 13
الفصل إطارًا لتقييم مدى فعالية التدخالت القائمة ملنع ووقف وخفض وختفيف عمليات تدهور األراضي 
ولتأهيل واستصالح األراضي املتدهورة من خالل استعادة التنوع البيولوجي وهيكل النظام اإليكولوجي وأداء 
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ظائفه، ومنافعه للناس. وسوف يقيم الفصل كيف تتباين االستجابات السابقة واحلالية ملشاكل التدهور وُج و 
االستصالح وفقًا للسياق، مبا يف ذلك نوع وشدة تدهور األراضي وعوامل التغيري احملرّكة الكامنة املباشرة وغري 

ياة. وسوف ا يتعلق مبنافع الطبيعة للناس ونوعية احلاملباشرة، فضًال عن آثار تدهور األراضي واستصالحها فيم
حيلل الفصل مدى فعالية التصّدي لألسباب غري املباشرة لتدهور األراضي واستصالحها (املؤسسات واإلدارة 
الرشيدة وحمركات التغيري غري املباشرة األخرى)، مقارنة باجلهود املبذولة للتصّدي لعوامل التغيري املباشرة أو 

صول البشرية املنشأ (تقنيات أفضل، واحلصول على التدريب). وسوف يقيم الفصل العوامل النسبية للنجاح األ
أو الفشل، وكذلك املخاطر احملتملة، ملختلف خيارات االستجابة املؤسسية أو اإلدارة الرشيدة أو اإلدارة بوجه 

شف دية والتكنولوجية والسياسية. وسوف يستكعام إزاء جمموعة من املعايري االجتماعية والثقافية واالقتصا
طريقة مقارنة االستجابات ملنع تدهور األراضي عن طريق االستخدام املستدام مقارنة باجلهود للتصّدي آلثاره 
عن طريق التعديل واالستصالح. وسيقيم الفصل أيضًا خمتلف االستجابات املؤسسية والسياساتية واإلدارية 

 نوع األداة السياسية املستخَدمة، وكذلك الدعم املقدم للبحوث وتطوير التكنولوجيا، الرشيدة استنادًا إىل
  واإلصالح املؤسسي وبناء القدرات.

. سوف يستكشف هذا الفصل آثار طائفة من ، تصورات تدهور األراضي واستصالحها7الفصل   - 14
آثارها املختلفة عرب نطاقات متعددة، و  تصورات التنمية املعقولة، مبا يف ذلك اعتماد خيارات لالستجابات

بالنسبة لتدهور األراضي واستصالحها على املستوى العاملي، مبا يف ذلك اآلثار بالنسبة لرفاه اإلنسان ونوعية 
احلياة، والتعويض احملتمل بني األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية. وستوضع التصورات باستخدام 

التقييم والعمل على نطاق املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع املعلومات املستمدة من 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، حيركها استعراض منهجي لعمليات تصورات أخرى من هذا النوع مبا 

جي وخدمات النظام و يف ذلك التقييم املنهجي اجلاري الذي جيريه املنرب لتحليل التصورات ومنذجة التنوع البيول
. وسيكشف الفصل عن التنوع يف العمليات لتدهور 2015اإليكولوجي، والذي سيصدر يف اية عام 

األراضي واستصالحها يف املستقبل، واليت تعتمد على اخليارات (مع من يرتبط بذلك من آثار اجتماعية 
ة من أجل التصدي ودوليوإقليمية إقليمية  نوطنية ودو  واقتصادية) حتددت على نطاق املناظر الطبيعية، ونطاقات

للمحركات املباشرة وغري املباشرة، واستخدام آليات جديدة لتجنب تدهور األراضي، وختفيف آثارها وإعادة 
  تأهيل واستصالح املواقع املتدهورة.

قوم . وسي، دعم قرارات التصدي لتدهور األراضي ودعم استصالح األراضي المتدهورة8الفصل   -15
ذا الفصل بتجميع وترشيد املعلومات الالزمة لدعم عملية ُصنع القرار املستندة إىل األدلة وبناء املؤسسات ه

بالنسبة ملقرري السياسات واملمارسني املسؤولني عن اختيار وتنفيذ االسرتاتيجيات للتصدي ملشاكل تدهور 
ت الالزمة إلعداد صالحيات مؤسسية يف األراضي واستصالح األراضي املتدهورة. وسيقيم الفصل اإلجراءا

اكتشاف وحتليل مشاكل تدهور األراضي، وتصميم وتنفيذ وإدارة ورصد اسرتاتيجيات االستجابة، مبا يف ذلك 
البيانات والوسائل وأدوات دعم القرار، وإشراك اجلهات املعنية. وسيضع الفصل مشاكل تدهور األراضي 

ال السياسات العامة والسياقات االجتماعية االقتصادية والبيئية، مع واحللول احملتملة يف سياق أوسع يف جم
الرتكيز على أمهية املؤسسات واإلدارة الرشيدة وغريها من احملركات غري املباشرة اليت تعترب احملركات الرئيسية 
 التدهور األراضي واستصالحها على حد سواء. وسينظر يف التفاعالت بني تدهور األراضي واستصالحه

وجماالت رئيسية أخرى خاصة بسياسات مثل الفالحة واألغذية وخطورة الفيضان وإدارة املوارد املائية، والتكيف 
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مع تغري املناخ وختفيف آثاره واألنواع الغازية وإدارة األمراض، وحفظ التنوع األحيائي الثقايف، والصحة العامة 
  والتنمية الريفية واحلضرية والصناعية.

  المعلومات األساسية التي يتعّين تقييمها  - رابعاً 

 سوف ُتستَمد املعلومات اليت يتعني تقييمها من املقاالت والُكُتب والتقييمات اإلقليمية الوطنية والدولية  - 16
ذات الصلة ومن التقارير والبيانات اليت تُعّدها احلكومات واهليئات التابعة لألمم املتحدة واملنظمات الدولية 

كومية وغري احلكومية ومعارف الشعوب األصلية واحمللية، وفقاً لتوصيات فرقة العمل بشأن معارف الشعوب احل
  ، مبا فيها املعارف غري املتاحة بشكل مكتوب، ووفقاً إلجراءات إعداد نواتج املنرب.)17(األصلية واحمللية

  الهيكل التشغيلي  - خامساً 

ق دعم تقنية (تشمل ما يعاِدل وظيفة فّين متفرغ). وسيقوم فرييتألف اهليكل التشغيلي من وحدة   - 17
حمرراً مراجعاً، وفقاً لإلجراءات املتعّلقة  16مؤلفاً و 80اخلرباء املتعدد التخصصات باختيار رئيسني ُمشارَِكني، و

  بإعداد النواتج املستهَدفة للمنرب.
اً معنيًا كان، وممثل للفريق وممثل للمكتب اجتماعوسيعقد رئيس وحدة الدعم التقين، والرئيسان املشاِر   - 18

  باإلدارة كخطوة أوىل حنو تفعيل هذا التقييم.
  الشراكة االستراتيجية والمبادرات  - سادساً 

سوف حيدد تقييم تدهور األراضي مبثابة شركاء حمتملني لتلك املنظمات اليت تستطيع: أن تسهم   - 19
اعدة يف عماً عينيًا؛ وأن تعمل مبثابة عمالء ومستخِدمني للتقييم؛ وأن تقدم املسببياناا ومعرفتها؛ وأن تقدم د

خمتلف املراحل، مبا يف ذلك باملساعدة يف مراجعة التقييم. وستكون الشراكات املربمة يف األغلب غري رمسية، 
تفاقية األمم  سيما مع ابيد أنه ميكن إنشاء عدد حمدود من الشراكات االسرتاتيجية. وسيتم تطوير التعاون، وال

ا املتحدة ملكافحة التصحر، وخاصة ترابطها بني العلوم والسياسات، وجلنتها املعنية بالعلوم والتكنولوجيا، باعتباره
مستخِدمًا أساسيًا للتقييم بشأن تدهور األراضي ومسامهاً رئيسيًا فيه. وينبغي أيضًا تطوير التعاون مع الشراكة 

حالة موارد  الدويل املعين بالرتبة، واملقرر أن يصدر أول تقرير عن احلكومي لرتبة وفريقها التقينالعاملية من أجل ا
  .2015كانون األول/ديسمرب   5الرتبة يف العامل حبلول 

  العملية والجدول الزمني  - سابعاً 

واملعامل األساسية  جراءاتترد أدناه العملية املقرتحة واجلدول الزمين إلعداد تقرير التقييم، مبا يف ذلك اإل  - 20
  والرتتيبات املؤسسية:

 اإلجراءات والرتتيبات املؤسسية  التاريخ
2015  

 الربع األول
ــــالحها،  ـــتصــ ـــي واســـ يعتمد االجتماع العام يف دورته الثالثة إجراء تقييم لتدهور األراضـــ

ويطلب  ،للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية إىل جانب تقييمات إقليمية
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــع  اً عروضـــ ـــ ـــ ــ لتقدمي دعم تقين عيين هلذا التقييم، ويطلب من املكتب واألمانة وضــ

 الرتتيبات املؤسسية الالزمة للدعم التقين

                                                      
 .2/5-أقّرها االجتماع العام يف املقرر م ح د  )17(
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 اإلجراءات والرتتيبات املؤسسية  التاريخ
ـــلحة  ،عن طريق األمانة ،يطلب الرئيس  ـــ ــحاب املصــ ــ ـــ ــــيحات من احلكومات وأصـ ترشــــ

 اآلخرين خلرباء من أجل إعداد تقرير التقييم
 الرتشيحات.جتمع األمانة قوائم  الربع الثاين

رئيسيني،  للتقييم، واملؤلفني الرئيسيني املنسقني، واملؤلفني النيخيتار الرؤساء املشارك 
  ، باستخدام معايري االختيار املعتمدة والوارد يف املقرر االستعراضوحمرري 

  ، املرفق)IPBES/2/17( 2/3-د  ح  م
ق الدعم التقين وأعضاء فرياجتماع اللجنة اإلدارية (الرؤساء املشاركون، ورئيس وحدة 

اخلرباء املتعدد التخصصات/الكتب) الختيار بقية أعضاء فريق اخلرباء وحتديد أدورهم 
 (أي املؤلفون املنسقون الرئيسيون، واملؤلفون الرئيسيون وحمررو االستعراض)

ــــتكمال قوائم   ـــد الثغرات، واســ ـــحني الذين وقع عليهم االختيار، وســـ ــــال باملرشـــ االتصــ
 وحمرري االستعراض املشاركني، واملؤلفنيالرؤساء 

 بعالثاين أوائل الر  الربع
 الثالث

ــــب عقد االجتماع األول للمؤلفني ــ ـــ رؤساء مشاركون، ومؤلفون رئيسيون  :مشاركاً  80 ـــ
ـــيون،  ــ ـــقون ومؤلفون رئيســ ـــ ــــاء الفريق/املكتب زائداً منسـ لف من . وهذا الفريق املؤ أعضـــ

ـــمل  80 ــا خبرياً  20يشـــ ـــ ــــي شـ ــــةيف تدهور األراضــ  ركوا يف التقييمات اإلقليمية (مخســ
 خرباء لكل تقييم من التقييمات اإلقليمية األربعة) 

2016  
 الربع األول

  لفصول ل األوىل شاريعاملإعداد 
 الدعم التقين)  وحدةإىل األمانة ( اأشهر)؛وإرساهل 7إىل  6(من 

 أسابيع) 6جتميع الفصول يف املشروع األول ( 
ــــال  الربع الثاين ــروع األول للتقييمات اإلقليميةإرسـ ــــها لكي يامعة دون اإلقليمية و  املشـــ ـــتعرضـ ســ

 أسابيع) 6اخلرباء (
ــروع األول ل  ـــ ــال املشـ ـــ ـــطة األمانة/وحدإرسـ ــ ـــتعراض بواسـ لدعم ا ةتجميع تعليقات االســـ

 (أسبوعان) إىل املؤلفنيالتقين 
ل وأوائالربعان الثاين 

 الثالثالربع 
ــــرتك ل ـــ ـــ ـــ  بـــاالقرتان مع االجتمـــاعـــات الثـــانيـــة ملؤلفي مؤلفنيلاالجتمـــاعـــات الثـــاين املشــ

ــــاركا، مبا يف ذلك  80( ةاإلقليمي اتالتقييم ــ ـــ ـــ ــــاركوا يف التقييمات  20مشـــ ـــ ـــ ــ مؤلفا شـــ
ـــقون  اإلقليمية): ــيون املنســـ ــــاركون، واملؤلفون الرئيســــ ــاء املشــ ـــيون  واملؤلفونالرؤســــ الرئيســـ
 )االستعراضوحمررون 

ــــول  الثالثالربع  ــاريع الثانية للفصــ ـــ ــروع األول إعداد املشـ ــ ــــات (ملواملشــ ـــياســ  6-5وجز مقرري الســـ
 )أشهر

2017  
 الربع األول

كومة حلمقرري الســياســات، إىل ا وجزلتقييم واملشــروع األول مللالثاين  املشــروع إرســال
 )شهران( ولالستعراض من قبل اخلرباء

ــــروع   الربع األول ــ ــتعراض للمشــ ـــ ــروع األول من موججتميع تعليقات االســـ ـــ ز الثاين من التقييم واملشـــ
  مقرري السياسات وإرساهلا للمؤلفني (أسبوعان)

لتقييمـــات لاالجتمـــاع الثـــالـــث للمؤلفني بـــاالقرتان مع االجتمـــاعـــات الثـــالثـــة للمؤلفني   الربع الثاين
ــقون،  30×4( اإلقليمية ــيون منســ  حمرروو مشــــاركًا: رؤســــاء مشــــاركون، ومؤلفون رئيســ
  وأعضاء الفريق/املكتب) استعراض

 )أشهر 3لسياسات (امقرري  موجزتقييم و الالتغيريات النهائية على نص  الربع الثالث
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 اإلجراءات والرتتيبات املؤسسية  التاريخ
 ترمجة موجز مقرري السياسات إىل لغات األمم املتحدة الست (شهر واحد) الربع الثالث
ـــات إىل تقـــدمي التقييم الربع الرابع ـــ ـــ ـــ ــ ـــيـــاســـ ـــ ـــ ـــ كومـــات احل، مبـــا يف ذلـــك املوجز املرتجم ملقرري الســـ

 أسابيع) 6الستعراضها النهائي قبل االجتماع العام (
ـــات كي ينظر فيها املؤلفون   الربع الرابع ـــ ـــ ــياسـ ــ ـــ التعليقات احلكومية النهائية على موجز مقرري الســـ

  قبل االجتماع العام
2018  

كانون الثاين/يناير 
 (يؤكد فيما بعد) 2018

ــالحها،  العام علىيوافق/يعتمد االجتماع  ــتصــ ـــي واســ ا يف ذلك مبتقييم تدهور األراضـ
 مقرري السياسات موجز

  تقدير التكاليف  - ثامناً 

  اء التقييم وإعداد تقرير التقييم.يبني اجلدول التايل التكاليف التقديرية إلجر   - 21

 االفرتاضات بند التكاليف السنة

  التكاليف التقديرية
 (بدوالرات الواليات املتحدة)

املشاركني واألمانة/وحدة الدعم  للرؤساءاجتماع  2015
 التقين

 5تكاليف االجتماع (أسبوع/اسبوعان، 
 مشاركني، يف بون)

 صفر

  
السفر وبدل اإلقامة اليومي 

 دوالراً) 3 750×3(

250 11 

كًا: رؤساء ر مشا 80االجتماع األول للمؤّلفني ( 
مشاركون، ومؤلفون رئيسيون منسقون، ومؤلفون 

 رئيسيون)

تكاليف االجتماع (أسبوع واحد، 
 يف املائة عينيًا) 25مشاركاً) (80

750 18 

 
السفر وبدل اإلقامة اليومي إقليمي 

 دوالر) 3 7500×64(

000 240 

ما يعادل وظيفة متفرغ من الفئة الفنية  الدعم التقين 
 يف املائة عينية) 50(

000 75 

2016 

يسان الرئاجتماع املؤّلفني الثاين (املشاركون: 
املشاركان، املؤّلفون الرئيسيون املنسقون وحمّررو 

 االستعراض)

تكاليف االجتماع (أسبوع واحد، 
يف املائة  25مشاركاً) ( 15×4

 عينية)

 صفر

السفر وبدل اإلقامة اليومي 
 دوالراً) 3 750×48(

000 144 

اجتماع تنسيق مشرتك للرؤساء املشاركني 
ووحدة الدعم التقين مع الرؤساء املشاركني 

 الدعم التقين للتقييمات املواضيعية ووحدات

 5تكلفة االجتماع (اسبوع واحد، 
 مشاركني)

 صفر

السفر وبدل اإلقامة اليومي 
 دوالراً) 3 750×3(

250 11 

 الدعم التقين

مشاركة أثنان من الرؤساء املشاركني واثنان من 
عة الرئيسيني املنسقني يف الدورة الراب املؤلفني

 لالجتماع العام

ما يعادل وظيفة متفرغ من الفئة الفنية 
 يف املائة عينية) 50(

000 75 

 مشاركاً: 30االجتماع الثالث للمؤلفني (  2017
الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون املنسقون، 

 وحمررو االستعراض)

 صفر تكاليف االجتماع

السفر وبدل اإلقامة اليومي 
  دوالر) 3 750×75(

000 90 
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 االفرتاضات بند التكاليف السنة

  التكاليف التقديرية
 (بدوالرات الواليات املتحدة)

ما يعادل وظيفة من الفئة الفنية على  التقين الدعم
 يف املائة عينية) 50أساس التفرغ (

000 75 

مشاركة رئيسني مشاركني ومؤلفني رئيسيني 
 يف الدورة اخلامسة لالجتماع العام منسقني

السفر وبدل اإلقامة اليومي 
 دوالراً) 3 750×3(

250 11 

ترمجة موجز مقرري السياسات إىل  والتوعية التوزيع 2018
مجيع لغات األمم املتحدة الست، 

 والنشر والتوعية

000 117 

 868 500  المجموع

  االتصال والتوعية  - تاسعاً 

سوف يُنَشر تقرير التقييم وملّخصه فيما خيص مقّرري السياسات وسوف يتاح ملّخص مقّرري   - 22
السياسات بلغات األمم املتحدة الرمسية الست. وسوف يتاح التقرير وامللّخص لالطالع على املوقع الشبكي 

بعاً اجلهات املعنية يف املنرب، وسوف يتم مواءمة التقرير ت. وسوف يستهدف التوزيع مجيع )ww.ipbes.net(للمنرب 
  عية املعتمدة اخلاصة باملنرب.لتو النهائيني، باتباع اسرتاتيجية االتصال وا لالحتياجات احملددة ملختلف املستعملني

  بناء القدرات  -عاشراً 

ببناء القدرات، يف  ة العمل املعنيةسيتم تنظيم أنشطة بناء القدرات وفقًا خلطة التنفيذ اليت أعدا فرق  - 23
  جماالت مثل تنفيذ برنامج الزماالت.

  
___________________________ 

  


