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

 النظم اإليكولوجية
 الدورة الثانية

 3142كانون األول/ديسمرب   41-9تركيا،  أنطاليا،
 *من جدول األعمال ادلؤقت )أ( 1البند 

برنامج العمل األولي للمنبر: برنامج العمل 
نطاق لا تحديد4102 - 4102للفترة 

عي للزراعة واألمن الغذائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم ييم المواضيلتقلاألولى 
 اإليكولوجية

 مذكرة من األمانة

 مقدمة - والا أ
 بعد 3148-3141حتقيق تقدم يف برنامج العمل للفًتة ادلضي يف  ألنو سيكون من الضروريإدراكًا  - 4

لسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم للعلوم وااالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل أن يوافق 
من وثائق إعداد عدد ق اخلرباء ادلتعدد التخصصات على يف دورتو الثانية، اتفق ادلكتب وفريعليو اإليكولوجية 

استنادًا إىل ترتيب أولويات الطلبات وادلقًتحات وادلسامهات اليت تقدم للمنرب، والنواتج األويل  لنطاقاحتديد 
 وتورد ىذه. يف تلك الدورة وذلك لكي ينظر فيها االجتماع العام (IPBES/2/2)يف مشروع برنامج العمل  الواردة

تقييم مواضيعي مقًتح للزراعة واألمن الغذائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم لاألويل  نطاقال ديدحتدلذكرة ا
 .(IPBES/2/9)إعداد نواتج ادلنرب اخلاصة بجراءات اإلشروع دلاإليكولوجية. وقد وضعت وفقاً 

                                                      
* IPBES/2/1. 
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 والفوائدالمنطقي  والسندالنطاق  - ثانياا 
 النطاق -ألف 

دلعاجلة احتياجات األمن الغذائي العادلي دون  فعاالً  اً سياساتي اً خيار  ‘‘يف ادلستدامثالتك’’ ىل ديثل هنج - 3
 اإلضرار خبدمات النظم اإليكولوجية وخاصة التنوع البيولوجي؟

اإلنتاجية الزراعية لتوفري الغذاء  الطلب على تزايد معموارد األراضي وادلياه  علىإن الضغوط احملتملة  - 2
مليارات نسمة يعين ضرورة أن توازن السياسات بني القدرات اإلنتاجية لألراضي  9امل البالغ عددىم لسكان الع

وادلياه وقيمتها ادلتأصلة باعتبارىا عناصر توفر خدمات النظم اإليكولوجية. وسوف يرتكز التقييم ادلقًتح على 
وسوف تعاًف على وجو اخلصوص سياق  الوثائق السابقة اليت أوجزت حالة ادلعارف فيما يتعلق هبذه ادلسألة

 السياسات.
تشكل خيارات السياسات ادلتعلقة باإلنتاج الزراعي ادلستدام والتنوع البيولوجي فرصة الستحداث  - 1

قاومة النظم الزراعية وخاصة لالستجابة متكنولوجيا جديدة )دبا يف ذلك بالزما جينية جديدة( ديكن أن تزيد من 
ه. ويف نفس الوقت، قد يكون للممارسات الزراعية تأثري على التنوع البيولوجي وخدمات لتقلبية ادلناخ وتغري 

 بصورة مباشرة. الثنائيةالنظم اإليكولوجية اليت يوفرىا، وسوف يعاًف التقييم ادلقًتح ىذه 
 المنطقي السند -باء 

ادلمارسات  بإتباعاألغذية الضغوط على النظم اإليكولوجية األرضية وادلائية إلنتاج  ختفيفال بد من  - 5
 خلصتلحياة. ويف حني ل الداعمةنظم ىذه ال اليت حتافظ وتقيم خدمات النظم اإليكولوجية اليت تأيت من

لوضع  مثالً عمليات التقييم والتقارير حالة ادلعارف يف ىذا اجملال، فإن ىذه ادلعارف مل تستخدم بصورة كافية 
 م ادلقًتحة قيمة إىل الدراسات احلالية من خالل معاجلة جمموعةسياسات فعالة. وسوف تضيف عملية التقيي

دمات النظم اإليكولوجية باإلضافة إىل خب توسيع اإلعتبارات اخلاصةمن السياسات، واألىم من ذلك،  صغرية
 التنوع البيولوجي.

 الفوائد -جيم 
التنوع ’’ بعنوان عن منظمة األمم ادلتحدة لألغذية والزراعة 3144 صدر عاميستعرض تقرير  - 6

الدراسات اليت أجريت بشأن ىذا ادلوضوع والتعقيدات اليت ينطوي عليها من  ‘‘البيولوجي خلدمة األغذية والزراعة
منظور حبثي، وحيدد العديد من االحتياجات السياساتية. وسوف يركز التقييم ادلقًتح على ىذه القضايا 

 كثر وضوحاً أنظرة مع عارف األصلية واحمللية و صة من نظم ادلستعراض للقرائن ادلستخلا إضافة السياساتية مع
لوظائف األربع للمنرب احلكومي تنقية لعنصر الالنظم اإليكولوجية باستخدام هنج إقليمي، ومن خالل ات خلدم

القدرات، والروابط مع صانعي القرارات، وتوفري األدوات  بناء والحتياجاتالدويل: حتديد الثغرات يف ادلعارف، 
 السياسات. لتقريروالتوجيهات 

 مخطط الفصول - ثالثاا 
 على النحو ادلبني أدناه: من ادلتوخى تقدمي التقييم ادلواضيعي ادلقًتح يف تقرير يضم تسعة فصول - 7
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عرض عام موجز حلالة التقدم يف خمتلف نظم ادلعرفة عن  فضالً ادلفاىيم ذات الصلة  4يقدم الفصل  - 8
دبا يف ذلك  ،نظم زراعة النباتات وتربية احليوانات وسيتناولستخدمة يف أرجاء العامل. وخمتلف نظم اإلنتاج ادل

 تربية األحياء ادلائية.
العالقة بني إنتاج األغذية وخدمات النظم اإليكولوجية من حيث حاالت التآزر  3ويتناول الفصل  - 9

عي ادلقًتح بشأن تدىور األراضي والتنافس. وسيحدث بعض التداخل يف ىذا الفصل مع التقييم ادلواضي
نظر ا)وإنتاج األغذية  للتلقيحسلوب ادلسار السريع أوالتقييم ادلقًتح ب ،IPBES/2/16/Add.2)أنظر )واستصالحها 

(IPBES/2/16/Add.1. 
دبا يف ذلك الصالت مع  ،دور تنظيم خدمات النظم اإليكولوجية يف األمن الغذائي 2الفصل  ويعاًف - 41

ولوجي، وسياق ادلناظر الطبيعية، ونوعية ادلياه وكميتها، والصحة، واالقتصاد واألبعاد االجتماعية. التنوع البي
تتداخل مع التقييم بأسلوب ادلسار  فوسوف تشمل ادلواضيع اليت ستناقش التلقيح )وىي ادلناقشات اليت سو 

النظم اإليكولوجية، وحمركات التنوع  ، وأمهية خدماتIPBES/2/16/Add.1)نظر ا(السريع للتلقيح وإنتاج األغذية 
من احلاجة إىل حنل العسل(، والقضايا االقتصادية، ودور ادللقحات يف  )احلاجة إىل النحل الربي أكثرالبيولوجي 

 .ادلكافحة البيولوجية وحتلل الًتبة خدمات ىامة أخرى ستجرى مناقشتها وتعترباجملتمع الريفي. 
بني الريف  الصالتدبا يف ذلك  ،راضييف الزراعي، واستخدام األثدوافع التك 1ويفحص الفصل  - 44

واحلضر، وحيازة األراضي، والطلبات ادلتغرية، والتجارة الدولية وتأثرياهتا احملتملة على خدمات النظم اإليكولوجية. 
لك على ذ وسيجرى فحصوسيدرج دور وأمهية تربية األحياء ادلائية مع دراسة نظم ادلياه العذبة والبحرية. 

 ادلستوى اإلقليمي.
يف اجلوانب االجتماعية االقتصادية خلدمات النظم اإليكولوجية قيد ادلناقشة، دبا يف  5الفصل  وينظر - 43

ذلك كيفية احملافظة على اجملتمعات الريفية واألصلية ومعارفها لفائدة األجيال القادمة وكيفية إسهام خدمات 
 الناس باألراضي وأنواعها( يف اجملتمعات الريفية ادلستدامة. تعلقالنظم اإليكولوجية الثقافية )مثل 

فيما التعايش مع عدم اليقني الذي يفرضو تغري ادلناخ العادلي، والتكيف والتخفيف  6ويناقش الفصل  - 42
 ادلخاطر يف النظم الزراعية.ب يتعلق
ون أن يقتصر عليها، ترتيب فًتات النهج اجلديدة، دبا يف ذلك د الواعدة ىف فاقاآل 7ويفحص الفصل  - 41

السنتني وتثبيت النيًتوجني. وسوف يشمل ذلك وضع مفهوم لسوق خدمات النظم اإليكولوجية الذي ديكن 
أخرى مثل النهوض  وسائلدلالك األراضي/ادلزارع أن يصل إليها لزيادة قيمة أنشطتو أو أنشطتها. ويتعني وضع 

لنهوض باحلوكمة. وسيجرى توضيح ىذا الفصل ا عن فضالً اء احلوافز بنظم الرقابة والتنظيم واحلوافز، وإلغ
سواق أبدراسات حالة قطرية بشأن بعض ادلسائل مثل إدارة ادلياه يف كوستاريكا والغابات اجملتمعية يف ادلكسيك و 

 .مريكيةاأل ادلياه يف الواليات ادلتحدة
 ضوء الثغرات احملددة يف الفصول السابقة. االحتياجات من العلوم والتكنولوجيا يف 8وحيدد الفصل  - 45
وضع إطار للتكثيف الزراعي ادلستدام الذي يأخذ يف االعتبار بنشاط خدمات  9ويناقش الفصل  - 46

وأدوات دعم  تيةيارات السياسااخلالنظم اإليكولوجية، دبا يف ذلك التنوع البيولوجي وادلياه. وسيشمل ذلك نظر 
 القرار.



IPBES/2/16/Add.7 

4 

 العملية والجدول الزمني - رابعاا 
 بالتقييم ادلواضيعي ادلقًتح واجلدول الزمين إلجرائها: االضطالعحيدد اجلدول التايل عملية  - 47

 اإلجراءات اإلطار الزمين

3142 

اليت أعدىا األويل لنطاق االتحديد  عمليةتعرض االجتماع العام ويوافق على سي الربع الرابع
خصصات، ويطلب من الفريق وادلكتب يف حدود حافظة فريق اخلرباء ادلتعدد الت

ادلفصلة تكاليف متفق عليها، ادلضي يف إجراء التقييم الكامل بعد الدراسة 
 (.3142كانون األول/ديسمرب   41) لتحديد النطاق

يطلب الفريق، من خالل األمانة، ترشيحات من احلكومات وأصحاب ادلصلحة  الربع الرابع
كانون األول/ديسمرب   46) حتديد النطاقعملية ساعدة يف اآلخرين خلرباء للم

 (.3141كانون الثاين/يناير   24 - 3142

3141 

، اخلرباء إلجراء دراسة بعد منخيتار الفريق عن طريق الربيد اإللكًتوين وادلؤدترات  الربع األول
 4-41) (IPBS/2/9أنظر )باستخدام معايري االختيار ادلتفق عليها  حتديد النطاق

 (.3141 فرباير/شباط
دبا يف ذلك لتحديد النطاق  ةادلفصلعملية اليشرف الفريق وادلكتب على  الربع الثاين

يف  حتديد النطاق بشأنأشهر(. ويعقد اجتماع  2ادلخطط والتكاليف واجلدوى )
 .3141بداية نيسان/أبريل 

وغريىم من أصحاب دلنرب اىل أعضاء إ ادلفصلحتديد النطاق يرسل تقرير  الربع الثاين
ادلصلحة الستعراضو والتعليق عليو يف غضون اسبوعني يف النصف الثاين من 

 .3141نيسان/أبريل 
والتعليقات ادلفصلة حتديد النطاق نتائج عملية  بناء علىيقرر الفريق وادلكتب،  الربع الثاين

ان يف ادلتلقاة من أعضاء ادلنرب وغريىم من أصحاب ادلصلحة، ما إذا كانا ديضي
التقييم بافًتاض إنو ديكن إجراؤه يف حدود حافظة ادليزانية اليت يوافق عيها 

 .3141االجتماع العام يف النصف األول من شهر أيار/مايو 
يطلب الفريق، من خالل األمانة، ترشيحات من احلكومات وغريىم من  الربع الثاين

 ةات قبل هنايأصحاب ادلصلحة خلرباء إلعداد التقرير. وتقدم الًتشيح
 شهر(. 4,5) 3141حزيران/يونيو 

 ، وادلؤلفنيادلنسقنيادلؤلفني الرئيسيني و ادلشاركني للتقرير  ؤساءخيتار الفريق الر  الربع الثالث
نظر ا)باستخدام معايري االختيار ادلوافق عليها ادلرجعني واحملررين  الرئيسيني

IPBS/2/9) (4  (. 4,5) 3141آب/أغسطس  45 -دتوز/يوليو)شهر 
/ الربع الثالث

 الربع الرابع
 الرئيسيونوادلؤلفون ادلنسقون ن للتقرير وادلؤلفون الرئيسيون و ادلشارك الرؤساءيعد 

أشهر(. ويعقد  6) 3145األول للتقرير حبلول منتصف شباط/فرباير  ادلشروع
 .3141أول اجتماع للمؤلفني يف أيلول/سبتمرب 

 - 4,5) 3145اء، ادلسودة األوىل للتقرير حىت هناية آذار/مارس يستعرض اخلرب  الربع األول 3145
 شهر(. 3
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 اإلجراءات اإلطار الزمين
الرئيسيون وادلؤلفون ادلنسقون ن للتقرير وادلؤلفون الرئيسيون و ادلشارك الرؤساءيعد  الربع الثاين

السياسات حتت إشراف  دلقرريقدم يموجز  مشروعالثاين للتقرير وأول  ادلشروع
أشهر((.  2) (3145حزيران/يونيو  -ق )نيسان/أبريل والفري ادلراجعني احملررين

 .3145ويعقد اجتماع ثان للمؤلفني يف حزيران/يونيو 
السياسات لالستعراض من  دلقرريالثاين للتقرير وادللخص األول  ادلشروععرض ي الربع ثالث

جانب اخلرباء واحلكومات وأصحاب ادلصلحة اآلخرين خالل دتوز/يوليو 
 )شهران(. 3145وآب/أغسطس 

 /الربع الثالث
 الربع الرابع

 ادلشروعالرئيسيون وادلؤلفون ادلنسقون ن وادلؤلفون الرئيسيون و ادلشارك الرؤساءيعد 
السياسات حتت إشراف احملررين  مقرريالنهائي دللخص  وادلشروعالنهائي للتقرير 

 3145تشرين األول/أكتوبر  - /سبتمربلوالفريق خالل أيلو ادلراجعني 
 .3145ان(. ويعقد اجتماع ثالث للمؤلفني يف تشرين األول/أكتوبر )شهر 

غات األمم ادلتحدة الرمسية لمجيع السياسات إىل  دبقررييًتجم ادللخص اخلاص  الربع الرابع
 شهر(. 4,5كأقصى تقدير )  3145حبلول منتصف كانون األول/ديسمرب 

3146 

السياسات إىل احلكومات وغريىا  مقرريص النهائي للتقرير وملخ ادلشروعرسل ي الربع األول
من أصحاب ادلصلحة إلجراء االستعراض النهائي خالل كانون الثاين/يناير 

شهر(. وجيري تشجيع احلكومات بشدة على  3-4,5) 3146وشباط/فرباير 
السياسات. وينبغي تقدمي  مقرريتقدمي تعليقات مكتوبة عن مشروع ملخص 

 حد من الدورة الرابعة لالجتماع العام.ابوع و ىذه التعليقات لألمانة قبل أس
يستعرض االجتماع العام ويوافق على التقرير، ويستعرض ويوافق على ادللخص  الربع األول

 .3146السياسات خالل دورتو الرابعة يف آذار/مارس  دلقرري

 التكاليف تقدير - خامساا 
 .يتقرير التقييم ادلواضيع لتقييم وإعدادإلجراء ا التكاليف التقديرية، يبني اجلدول التايل - 48

 (بدوالرات الواليات ادلتحدة)
 التكلفة االفًتاضات بند التكاليف السنة

3141 

 11) حتديد النطاقاجتماع 
فريق اخلرباء مشاركاً: أعضاء 

ادلكتب /ادلتعدد التخصصات
 خرباء( زائداً 

 11تكاليف االجتماع )أسبوع واحد، 
 (عينية يف ادلائة 35)مشاركاً( 

351 44 

السفريات وبدل اإلعاشة اليومي 
 دوالر( 2111×21)

111 91 

من  91اجتماع ادلؤلفني األول )
ؤلفني ادل و نيشاركادل الرؤساء

 ؤلفنيادلالرئيسيني ادلنسقني و 
أعضاء من الفريق  1زائداً  ينيالرئيس

  موظف دعم تقين( زائداً  وادلكتب

اركاً مش 95تكلفة االجتماع )أسبوع واحد، 
 يف ادلائة عينية( 35)

751 48 

السفريات وبدل اإلعاشة اليومي 
 دوالر( 2111×74)

 

111 481 
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 التكلفة االفًتاضات بند التكاليف السنة
 51) متفرغ من الفئة الفنية وظيفة ما يعادل الدعم التقين 

 يف ادلائة عينية(
111 75 

3145 

من  91اجتماع ادلؤلفني الثاين )
ؤلفني ادلشاركني و ادل ؤساءر ال
 ؤلفنيادلو ادلنسقني رئيسيني ال

 مراجعاً  حمرراً  41زائدًا  الرئيسيني
 أعضاء يف ادلنرب/ادلكتب 1زائدًا 
 موظف دعم تقينزائداً 

 419تكاليف االجتماع )اسبوع واحد 
 يف ادلائة عينية( 35مشاركني( )

751 48 

السفريات وبدل اإلعاشة اليومي 
 دوالر( 2111×83)

111 361 

 419تكاليف االجتماع )اسبوع واحد 
 يف ادلائة عينية( 35شاركني( )م

751 48 

من  91اجتماع ادلؤلفني الثالث )
ؤلفني ادلشاركني و ادل ؤساءر ال
 ؤلفنيادلو ادلنسقني رئيسيني ال

 مراجعاً  حمرراً  41زائدًا  الرئيسيني
أعضاء يف ادلنرب/ادلكتب  1زائدًا 
 موظف دعم تقين زائداً 

السفريات وبدل اإلعاشة اليومي 
 (دوالر 2111×83)

111 361 

وظيفة واحدة فنية تعادل التفرغ طوال الوقت  الدعم التقين
 يف ادلائة عينية( 51)

111 75 

3146 

ادلشاركة يف الدورة الرابعة 
 لالجتماع العام برئيسيني

واثنني من ادلؤلفني  مشاركني
 الرئيسيني ادلنسقني

 2111×2السفريات وبدل اإلعاشة اليومي )
 دوالر(

111 9 

 دلقرري ملخص)والتوعية  التوزيع
 صفحات( 41) (السياسات
 (صفحة 311والتقرير )

لغات ميع السياسات جب مقرريملخص  ترمجة
 والنشر والتوعيةاألمم ادلتحدة الرمسية 

111 447 

 0 020 011  المجموع
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