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 المتحدة للبيئة
  

االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية
 الدورة الثانية

 3142كانون األول/ديسمرب   41-6كيا، أنطاليا، تر 
 4102 - 4102برنامج العمل األولي للمنبر: برنامج العمل للفترة *من جدول األعمال ادلؤقت )أ( 1البند 

 تحديد النطاق األولي للتقييم المواضيعي السريع لعملية التلقيح وإنتاج الغذاء

 مذكرة من األمانة
 مقدمة -أواًل 

بعد أن يوافق  3145-3141من الضروري حتقيق تقدم يف برنامج العمل للفًتة  إدراكا ألنو سيكون - 4
عليو االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

وثائق حتديد اإليكولوجية يف دورتو الثانية، اتفق ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات على إعداد عدد من 
النطاؽ األويل، استنادًا إىل ترتيب أولويات الطلبات وادلقًتحات ادلدخالت اليت تقدم للمنرب، والنواتج الواردة يف 

لينظر فيها االجتماع العام يف تلك الدورة. وتورد ىذه ادلذكرة حتديد النطاؽ  (IPBES/2/2)مشروع برنامج العمل 
للتلقيح وإنتاج الغذاء. وقد وضعت وفقًا دلشروع إجراءات إعداد نواتج ادلنرب األويل لتقييم مواضيعي سريع مقًتح 

(IPBES/2/9). 

                                                      
*  IPBES/2/1. 
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 واالفتراضات والفوائدالنطاق واألساس المنطقي  -ثانياً 
 النطاق - ألف

يهدؼ التقييم ادلواضيعي السريع ادلقًتح للتلقيح وإنتاج الغذاء إىل تقييم التغريات يف عملية التلقيح  - 3
ها خدمة تنظيمية من خدمات النظام اإليكولوجي مهمة يف إنتاج الغذاء يف سياؽ دورىا يف دعم رفاه بوصف

اإلنسان واحلفاظ على التنوع البيولوجي على حنو أوسع نطاقاً، مع الًتكيز على وضع واجتاىات ديناميات وتنوع 
ى رفاه اإلنسان الناجتة عن اخنفاض عدد العوامل العوامل ادللقحة والتلقيح، والعوامل الدافعة للتغيري، والتأثريات عل

 ادللقحة ونقصاهنا ومدى فعالية االستجابة الخنفاض عدد العوامل ادللقحة واخنفاض فعاليتها.
 األساس المنطقي - باء

إن تقييمًا من النوع ادلقًتح ضروري بوصفو وسيلًة تيسر حتسني االستجابات السياساتية لالخنفاض يف  - 2
لقيح وتدين جودتو بوصفو خدمة تنظيمية ضرورية من خدمات النظام اإليكولوجي اليت تعزز إنتاج مستوى الت

الغذاء ورفاه اإلنسان. وقد ُقدِّرت القيمة االقتصادية على ادلستوى العادلي خلدمة التلقيح اليت توفرىا احلشرات 
بليون دوالر(  344ليون يورو )ب 422قدره  3112مببلغ سنوي يف عام  -النحل بصورة رئيسية  -ادللقحة 

يف ادلائة من القيمة الكلية إلنتاج الغذاء  6,2للمحاصيل الرئيسية اليت توفر الغذاء للعامل. وىذا يعادل حنو 
 (4)الزراعي يف العامل.

 الفوائد - جيم
من  يؤدي التقييم ادلقًتح إىل حتديد النتائج ذات الصلة بالسياسات اليت تساعد يف صنع القرارات - 1

جانب احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع ادلدين يف رلال يتسم بوترية تغري سريعة، وادلسامهة يف تنفيذ اذلدؼ 
من أىداؼ إيتشي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي ضمن اتفاقية التنوع البيولوجي، ويُظهر التقييم ادلقًتح ويسمح  41

رية ومعرضة للمخاطر من خدمات النظام اإليكولوجي يف مبواصلة استعراض الكيفية اليت تساىم هبا خدمة ضرو 
، ويشكل ناجتًا مبكرًا من نواتج ادلنرب يظهر جبالء الكيفية اليت 3142تنفيذ جدول أعمال التنمية دلا بعد عام 

 ميكن أن يساىم هبا ادلنرب يف اجلهود الرامية حلماية التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية ادلستدامة.
 راضاتاالفت - دال

سيستند التقييم ادلقًتح إىل ادلؤلفات العلمية القائمة ويستفيد من أعمال ادلؤسسات القائمة مثل منظمة  - 2
األمم ادلتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، من خالل عملها يف رلال العمل العادلي على صعيد خدمات التلقيح 

مشروع تقييم )’’، ومشروع أالرم (2)ات التنوع البيولوجي، وادلرفق العادلي دلعلوم(3)من أجل الزراعة ادلستدامة
ة ، ومشروع (1)التابع دلركز البحوث الزراعية البيئية‘‘( ادلخاطر الكبرية على التنوع البيولوجي باستخدام طرائق سلتربر

رنامج ، مبا يف ذلك ب(3)، وأعمال مشروع رأس ادلال الطبيعي(2)‘‘حالة واجتاىات عوامل التلقيح األوروبية’’
                                                      

(4)  http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/080915122725.htm. 
 ف وتقييم عيوب التلقيح يف احملاصيل: دليل لالستخدامشبروتوكول لكبرينارد فيسيري، وبرينو فريتاس، وباربرا جيميل ىارن،   (3)

 (.3144، األمم ادلتحدة لألغذية والزراعة)مرفق البيئة العادلية، برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ومنظمة 
مليون سجل من سجالت التنوع  211علومات التنوع البيولوجي خدمة الوصول إىل ما يزيد عن يوفر ادلرفق العادلي دل  (2)

 البيولوجي األساسية ادلوحدة على ادلستوى العادلي.
(1)  http://www.reading.ac.uk/caer/project_alarm.html. 
(2)  http://www.step-project.net/. 

http://www.reading.ac.uk/caer/project_alarm.html
http://www.step-project.net/
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الذي صممو ىذا ‘‘( التقييم ادلتكامل خلدمات النظام اإليكولوجي وعمليات ادلعاوضة)’’إنفيست للنمذجة 
 ادلشروع لتخطيط وتقييم خدمات النظام البيئي.

 مخطط الفصول -ثالثاً 
 أدناه. من ادلزمع أن تُعرض نتائج التقييم ادلواضيعي السريع يف تقرير من مخسة فصول على النحو ادلبني - 3
سيتضمن عرضًا وجيزًا عن تنوع عوامل التلقيح ونظم التلقيح ودورىا يف دعم إنتاج الغذاء  4الفصل  - 4

حتديدًا ورفاه اإلنسان واحلفاظ على التنوع البيولوجي بصورة أعم. وسيقيِّم الفصل حالة واجتاىات العناصر 
يتضمن التقييم دور عوامل التلقيح ادلستوطنة والوظائف البيولوجية اليت تتفاعل لتوفر خدمات التلقيح. وس

والدخيلة، مبا يف ذلك احلشرات واخلفافيش والثدييات األخرى والطيور والزواحف. عالوًة على ذلك سيؤخذ يف 
االعتبار دور العوامل ادلتعددة عرب النطاقات ادلكانية، مثل الًتكيب الوظيفي للعشائر النباتية، وتنوع عوامل 

 يتها، ومومسية ادلناخ وتقلباتو، وتركيب ادلناظر الطبيعية ادلرتبط بعملييت االنتشار والقابلية للحركة.التلقيح وخصوص
سيقيِّم العوامل الدافعة للتغيري يف عوامل التلقيح وخدمات التلقيح، خصوصًا العوامل ذات  3الفصل  - 5

فعة غري ادلباشرة، مبا يف ذلك التجارة األمهية يف إنتاج الغذاء. وسيشتمل على تقييم لعوامل التغيري الدا
والسياسات يف رلاالت مثل الزراعة والتخطيط ادلكاين. وسيقيم الفصل أيضًا العوامل ادلباشرة الدافعة للتغيري يف 
رلال التلقيح، مبا يف ذلك ادلخاطر النامجة عن تغري ادلناخ، واألنواع واألمراض الغازية، والتغريات يف رلال استغالل 

اضي، وادلمارسات الزراعية ادلتغرية واستخدام ادلواد الكيميائية، مبا يف ذلك مبيدات الفطريات وادلبيدات األر 
 .(Neonicotinoids)احلشرية مثل ادلبيدات الشبيهة بالنيكوتني 

سوؼ يقيم حالة واجتاىات التلقيح بوصفو عملية رئيسية يف النظام اإليكولوجي الربي الذي  2الفصل  - 6
اإلنسان والنظام اإليكولوجي الربي الطبيعي. وسوؼ يركز ىذا الفصل على مسامهة التلقيح الذي تقوم بو  يديره

شىت رلموعات العشائر ادللقحة يف رفاه اإلنسان، استنادًا إىل دور التلقيح يف احلفاظ على التنوع البيولوجي 
خدام ادلوارد الطبيعية، مبا يف ذلك االستخدام الزراعي والطبيعي ومحاية اجملتمعات احمللية اليت تعتمد على است

الطيب. وسيتم الًتكيز على الدور ادلهم للتلقيح يف ادلسامهة يف األمن الغذائي، مبا يف ذلك فيما يتعلق بنوعية 
واستقرار وتوفر الغذاء ودوره يف توليد الدخل. وسيقّيم الفصل كيف ميكن حتديد تدين نوعية التلقيح وما ىي 

 النظم الزراعية ادلعرضة الخنفاض فعالية التلقيح ونقصان أعداد العوامل ادللقحة.ادلناطق و 
تحديد قيمة عملية التلقيح إلنتاج الغذاء واآلثار االقتصادية سيقيم ادلنهجيات االقتصادية ل 1الفصل  - 41

الخنفاض أعداد عوامل التلقيح ذات الصلة بإنتاج الغذاء. وسيقيم الفصل مدى إظهار التقديرات احلالية، للقيمة 
،  2لفصل االقتصادية للتلقيح إلنتاج الغذاء، دلسامهات التلقيح يف األمن الغذائي والتنمية وفق ما ىو زلدد يف ا

 كما سيقيم ادلنهجيات والنػُُّهج إلجراء ىذه التقييمات على ادلستويني الوطين واحمللي.
سيقيم االستجابات للمخاطر ادلرتبطة بتدىور خدمات التلقيح وفرص استعادة وتعزيز ىذه  2الفصل  - 44

وحتليل خيارات  اخلدمات. وستخضع التجارب يف رلال استخدام األدوات وادلنهجيات للتخطيط والنمذجة
العمل، للتقييم استنادًا إىل العمل احلايل الذي تقوم بو جهات فاعلة منها منظمة األغذية والزراعة، مبا يف ذلك 
من خالل تقييم الكيفية اليت ميكن هبا إدارة أوجو عدم اليقني اإليكولوجية وتلبية االحتياجات يف رلال البحوث 

ميكن لفهم االخنفاض يف مستوى التلقيح وتدين فعاليتو أن يساعد يف  والرصد. وسيقيم الفصل مرة أخرى كيف
                                                                                                                                                                              

(3)  www.naturalcapitalproject.org. 
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دفع ادلمارسات والسياسات، خصوصًا يف رلال إدارة استغالل األراضي، والبستنة والزراعة، مبا يف ذلك من 
جابة خالل نُػُهج ابتكارية مثل الزراعة الشديدة الًتكيز على اجلانب اإليكولوجي. وسيتضمن تقييم خيارات االست

 اعتبارات عمليات ادلقايضة يف السياسات العامة.
 العملية والجدول الزمني -رابعاً 

 ترد يف اجلدول التايل العملية ادلقًتحة إلجراء التقييم ادلواضيعي السريع واجلدول الزمين لتنفيذىا. - 43

 اإلجراءات اإلطار الزمين

 الربع الرابع 3142

ى عملية التحديد األويل للنطاؽ اليت يعدىا فريق اخلرباء ادلتعدد يستعرض االجتماع العام ويوافق عل
 (.3142كانون األول/ديسمرب   41االختصاصات )

يصدر الفريق نداًء، عرب األمانة، إىل احلكومات وأصحاب ادلصلحة اآلخرين لًتشيح خرباء )رؤساء مشاركني 
وزلررين مراجعني( إلجراء التقييم استنادًا إىل نتائح لتقرير التقييم ومؤلفني رئيسيني منسقني ومؤلفني رئيسيني 
كانون   41 - 3142كانون األول/ديسمرب   6عملية حتديد النطاؽ اليت وافق عليها االجتماع العام )

 (.3141الثاين/يناير 

3141 

 الربع األول
  الرئيسيني ادلنسقني وادلؤلفنيخيتار الفريق، عرب الربيد اإللكًتوين والتحاور عن بعد، الرؤساء ادلشاركني وادلؤلفني

كانون   IPBES/2/9( )44 - 31الرئيسيني واحملررين ادلراجعني باستخدام معايري االختيار ادلعتمدة )أنظر 
 الثاين/يناير(.

الربع األول/ 
 الثاين/الثالث

رون ادلراجعون أول يعد الرؤساء ادلشاركون للتقرير وادلؤلفون الرئيسيون ادلنسقون وادلؤلفون الرئيسيون واحملر 
متوز/يوليو(. وجيتمع ادلؤلفون  32 -كانون الثاين/يناير   32مشروع تقرير وموجز دلقرري السياسات )

الرئيسيون يف شهر شباط/فرباير لالستمرار يف وضع ادلخطط ادلشروح واألجزاء والفصول ادلوكلة إليهم كما 
 للتقرير وإعداد ادلوجز اخلاص مبقرري السياسات.  جيتمعون مرة أخرى يف متوز/يوليو لوضع الصيغة النهائية

 الربع الثالث
 33)وموجز مقرري السياسات يستعرض اخلرباء واحلكومات وأصحاب ادلصلحة اآلخرون مشروع التقرير 

 أيلول/سبتمرب(. 43 -متوز/يوليو 

 الربع الثالث/
 الرابع

نسقون ادلؤلفون الرئيسيون ادلشروع األول للتقرير وموجز ينقح الرؤساء ادلشاركون للتقرير وادلؤلفون الرئيسيون ادل
مقرري السياسات بناًء على توجيهات احملررين ادلراجعني والفريق. وجيتمع ادلؤلفون واحملررون ادلراجعون، مع 

 42عدد قليل من أعضاء الفريق، مرة واحدة إلعداد ادلشروع النهائي للتقرير وموجز مقرري السياسات )
 تشرين الثاين/نوفمرب(.  4 -مرب أيلول/سبت

 الربع الرابع
كانون   2 -تشرين الثاين/نوفمرب  5يًتجرم موجز مقرري السياسات إىل مجيع لغات األمم ادلتحدة الرمسية )

 األول/ديسمرب(. 

 الربع الرابع
خرين يُرسرل ادلشروع النهائي للتقرير وموجز مقرري السياسات إىل احلكومات وأصحاب ادلصلحة اآل

 شباط/فرباير(. 3 -كانون األول/ديسمرب   3الستعراضو بشكل هنائي )

3142 
 كانون الثاين/يناير.   24ترسل احلكومات تعليقات مكتوبة بشأن موجز مقرري السياسات إىل األمانة حبلول  الربع األول

 الربع األول
 5سياسات )يبدأ ذلك بعد يستعرض االجتماع العام التقرير ويقبلو ويوافق على موجز مقرري ال

 شباط/فرباير(.
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 تقدير التكاليف -خامساً 
 يبني اجلدول أدناه التكاليف التقديرية إلجراء التقييم وإعداد تقرير التقييم. - 42

 )بدوالرات الواليات ادلتحدة(

 التكلفة االفًتاضات بند التكلفة السنة

3141 

، ومؤلفا رئيسًا مشاركاً  42االجتماع األول للمؤلفني )
من أعضاء فريق  1رئيسيًا منسقًا ومنسقا رئيسيًا زائدا 

موظف دعم  4اخلرباء ادلتعدد التخصصات/ادلكتب زائدا 
 تقين(

 51تكاليف االجتماع )أسبوع واحد، 
 42 111 يف ادلائة عينية( 32مشاركاً( )نسبة 

 2111×  31اليومي ) بدل اإلقامةالسفر و 
 دوالر(

111 451 

رئيسًا مشاركاً، ومؤلفا  42الثاين للمؤلفني )االجتماع 
رئيسيًا منسقًا ومؤلفا رئيسيًا زائدا أعضاء الفريق/ادلكتب 

 موظف دعم تقين( 4زائداً 

 51تكاليف االجتماع )أسبوع واحد، 
 42 111 يف ادلائة عينية( 32مشاركاً( )نسبة 

 2111×  31اليومي ) بدل اإلقامةالسفر و 
 دوالر(

111 451 

رئيسًا مشاركاً، ومؤلفا  42جتماع الثالث للمؤلفني )اال
 1زلرراً مراجعاً زائدا  43رئيسياً منسقاً ومؤلفا رئيسياً زائدا
 موظف دعم تقين( 4من أعضاء الفريق /ادلكتب زائداً 

 63تكاليف االجتماع )أسبوع واحد، 
 45 421 يف ادلائة عينية( 32مشاركاً( )نسبة 

 2111×  36ليومي )السفر وبدل اإلقامة ا
 دوالر(

111 314 

 الدعم التقين
)نسبة  من الفئة الفنيةتفرغ ما يعادل وظيفة م

 42 111 يف ادلائة عينية( 21

3142 
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