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 *من جدول األعمال املؤقت)ج(  5البند 

بلن مج اليمل األّملل لسمنبل: مث ئق تحديد نط ق 
التق  م   اإلقس م ة متدهدر األراضل ما تصالحه  

 ممضع مف ه م لسقَ م

عمس ة تحديد النط ق اإلقس مل لملمدعة من التق  م   اإلقس م ة مدمن  بشرأنيل تقل 
 )ب(( 2اإلقس م ة )الن تج 

ستندُّو الب دلدتل مندم   الُن م ل اإلقس مللتق  م لتحديد نط ق اتيم سل التقليل المشلمو 
 آ    الد طىم اإلييدلدت ة فل أمرمب  

 مذكلة من األم نة
للتقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي للتنوُّع البيولوجي  العام تقرير حتديد النطاقوع ملشر  يف اإلطار العام 

لتحديد ( يبِّين مرفق هذه املذكرة مشروع التقرير التكميلي IPBES/3/6/Add.1وخدمات الُنظم اإليكولوجية )
يا الوسطى. وقد أعّد لتنوُّع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية يف أوروبا وآسللتقييم اإلقليمي نطاق ا

د التخصصات واملكتب، استنادًا إىل نتيجة العملية املشَتركة لتحديد النطاق  مشروع التقرير فريق اخلرباء املتعدن
لالطالع على مزيد من التفاصيل  IPBES/3/6)انظر  1/5-د ح اإلقليمي اليت ُأجريت استجابة للمقرَّر م

وروبا وآسيا التكميلي لتحديد النطاق اخلصائص املميزة ألالتقرير  فيما يتعلَّق بالعملية(. وُُيِمل مشروع
 لسياسات.لاً فيدالوسطى واليت يلزم تقييمها ليكون التقييم م

___________________ 

* IPBES/3/1. 
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 ملفق

ستندُّو الب دلدتل مندم   الُن م اإلييدلدت ة ألمرمب  مآ    لنط ق التق  م اإلقس مل  تحديد
 الد طى

 ماالفتلاض   مالمن فع    المنطقل النط ق مالحدمد اللغلاف ة ماأل -أماًل  
 النط ق -ألف  

العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية  حتديد النطاقاحملدد يف مشروع تقرير يف إطار النطاق  - 2
ذات الصلة األساسية املسائل  تتعرلَّق( IPBES/3/6/Add.1) للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

رفاه  يفالتنوُّع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية ودورها ل اجم ات والُفرص يفبالسياسات باخليار 
سياسات القطاعات وأدوات السياسات؛ اإلنسان. وسيبحث التقييم الفرص املتاحة فيما يتعّلق مبا يلي: )أ( 

ية والتكنولوجيات )ب( إدارة اإلنتاج واالستهالك والتنمية االقتصادية؛ و)ج( اهلياكل األساسية اإليكولوج
تعزيز األمن الغذائي والتنمية االقتصادية واملساواة ويف نفس لاإليكولوجية. وسوف يستكشف التقييم الفرص 

ز التقييم  الوقت يتجنَّب تدهور األراضي والتدهور املائي واحلفاظ على املناظر الطبيعية الثقافية. وسوف يركن
 التالية:التساؤالت  أوروبا وآسيا الوسطى بصفة خاصة على بشأن

كيف ميكن محاية الُنظم اإليكولوجية اليت توفنر خدمات الُنظم اإليكولوجية، مثل تلك اليت  )أ( 
تكيُّف القائم على الُنظم اإليكولوجية مع تغُّيُّ املناخ واحللول القائمة على الطبيعة للتنمية يرتكز عليها ال

ظام اإلدارة للنظم األرضية واملاء العذب والُنظم الساحلية ون اللوائحاملستدامة، من خالل االستثمارات و 
 والبحرية؟
ما هي آثار اإلنتاج واالستهالك والتنمية االقتصادية على التنوُّع البيولوجي وخدمات الُنظم  )ب( 

 اإليكولوجية وإسهامها يف رفاه اإلنسان؟ وسيتم تقييم الروابط األساسية مع املناطق األخرى؛
ن للسياسات القطاعية واألدوات اجلديدة للسياسات استغالل الفرص النامجة من كيف ميك )ج( 

 إسهام التنوُّع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية يف رفاه اإلنسان؟
 الحدمد اللغلاف ة لستق  م -ب ء  

 سوف يشمل التقييم البلدان واألقاليم يف ثالث مناطق فرعية: - 1
 األقاليمالبلدان و  املناطق الفرعية

أوروبا الوسطى وأوروبا 
 الغربية

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

 كرواتيا، التفيا، ليتوانيا، هنغاريا )أوروبا الوسطى(
يسلندا، إيطاليا، الربتغال، بلجيكا، الدامنرك، آإسبانيا، إسرائيل، أملانيا، أندورا، أيرلندا، 

، اململكة ةسان مارينو، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، ليختنشتاين، لكسمربغ، مالط
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هولندا، اليونان 

 أوروبا الغربية()
 االحتاد الروسي، أذربيجان، أرمينيا، أوكرانيا، بيالروس، مجهورية ملدوفا، جورجيا أوروبا الشرقية
 أوزبكستان، تركمانستان، طاجيكستان، قُّيغيزستان، كازاخستان آسيا الوسطى
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 أل    المنطقلا - ت م 
، يبِّين الفرع احلايل األساس العام حتديد النطاق رتقرييف مشروع  املبِّيَّ يف إطار األساس املنطقي العام  - 3

كما . وسوف يتناول التقييم عددًا من القضايا الدولية واإلقليمية ذات األولوية العالية  اخلاص باملنطقة املنطقي
يات اجملتمعية. وتشمل األولو  التطلُّعاتيف االتفاقات العاملية واإلقليمية، ويف السياسات الوطنية ويف  هي واردة

اهلامة القضايا اليت تتناوهلا التقييمات املواضيعية األربعة يف برنامج عمل املنرب )التلقيح، تدهور األراضي 
(، باإلضافة إىل الزراعة املستدامة، واحلراجة الدخيلة الضارةواستصالحها، واالستخدام املستدام، واألنواع 

رو اخ والتنوُّع البيولوجي يف الُنظم الساحلية والبحرية. املستدامة، ومصايد األمساك املستدامة، وتغُّيُّ املن  سيتيسَّ
وسياسة املوازنة ، والوسم، االعتمادتقييم الفرص فيما يتعّلق بسياسات القطاع وأدوات السياسة اجلديدة )مثل 

ع لقاء اخلدمات للبيئة، واحملاسبة الوطنية، وُنظم الدف املراعيةاألساسية  اهلياكل، واملعاوضة، و وعدم فقد املوارد
عن طريق اخلربة الطويلة يف جمال السياسات لدى أوروبا واليت تضع املنطقة يف  االجتماعيالبيئية والتقييم 

الدروس املستفادة وحّل القضايا ذات الصلة  تعلُّموضع ممتاز لتقييم آثار السياسات العامة هبدف 
ف عدم اختاذ إجراءات يف جمال السياسات. وسوف ، مبا يف ذلك تكاليوالتكاليف املرتبطة بذلك باملفاضالت

منطقة أوروبا وآسيا الوسطى باستكشاف عدة قضايا عابرة للحدود، مبا يف ذلك نوعية يف تقييم إجراء يسمح 
املياه وكمياهتا، ومصايد األمساك، وتغُّيُّ املناخ وتلّوث اهلواء. وهذا ال بد أن يزيد التوعية بالقضايا البيئية 

 املنطقة بأسرها.اإلسهام يف وضع سياسات أفضل عرب املشَتكة و 
  فعالمن - دات 

فع اليت ختّص ايبِّين الفرع احلايل املن، العام تقرير حتديد النطاقالعامة املبيَّنة يف مشروع  فعايف إطار املن - 4
عديد من البلدان األوروبية وبلدان آسيا وسوف يدعم التقييم تنفيذ االتفاقات اإلقليمية املربمة من ال .املنطقة

الوسطى، مبا يف ذلك االتفاقية اخلاصة بإتاحة ُفرص احلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف 
واالتفاقية )اتفاقية آرهوس( املتعلقة هبا، البيئية اختاذ القرارات بشأهنا واالحتكام إىل القضاء يف املسائل 

الطبيعية بشأن محاية مجيع أنواع املناظر الطبيعية وإدارهتا والتخطيط بشأهنا. وسيدعم التقييم   األوروبية للمناظر
 دون اإلقليمية ذات الصلة. ويف سياق االحتاد األورويب، سوف تشمل هذه األمراللوائح كذلك تنفيذ 

 ص بإطار املياه، واألمراخلاجيهي التو اخلاص بالطيور، واألمر التوجيهي اخلاص باملوائل، واألمر  التوجيهي
النَتات، والسياسة  حبماية املاء من اخلاص التوجيهي اخلاص بإطار االسَتاتيجية البحرية، واألمر التوجيهي

الزراعية املشَتركة والسياسة املشَتركة ملصايد األمساك. زيادة على ذلك، سيكون هذا التقييم اإلقليمي ذات 
الُنظم اإليكولوجية وخدماهتا  حالة حتاد األورويب لرسم خرائط وتقييمصلة باجلهود احلالية اليت يبذهلا اال

وفيما  .(ط وتقييم حالة الُنظم اإليكولوجية وخدماهتاوضع خرائ)املبادرة اخلاصة ب ةالوطني ليمهااقأ يفوتقييمها 
إجراءات ى قانون وأوروبا الشرقية، سيعاِلج التقييم ضمن أمور أخر آسيا الوسطى األقاليم الفرعية يف بيتعّلق 

 احليواناتالغابات لدى االحتاد الروسي، ومفهوم السالمة اإليكولوجية يف كازاخستان والقانون اخلاص حبماية 
اتفاقية حفظ الربية والصيد يف ألبانيا. وميكن أن يدعم التقييم تنفيذ التشريعات الوطنية واالتفاقات البيئية مثل 

، (اتفاقية بوناتفاقية حفظ أنواع احليوانات املهاجرة )، و (اتفاقية بُّينالطبيعية ) األحياء الربية األوروبية وموائلها
. وسوف ُيسِهم التقييم يف بناء )اتفاقية أوسبار( واتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي

دةالعديد من قواعد األدلة  ، إىل الخنراط العلمي للمواطنِّيوااألكادميية، واملعارف األصلية واحمللية، ) املتعدن
آخره( فيما يتعّلق بالروابط بِّي التنوُّع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان. وسوف 
يكتشف خيارات من أجل اإلدارة الفعلية والتدّخالت يف جماالت السياسات العامة على املستويات املناسبة 
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السياسة العامة مثل ُنظم احملاسبة البيئية، واملدفوعات لقاء خدمات الُنظم لإلدارة الرشيدة، مبا يف ذلك أدوات 
وتدابُّي النمو اليت ختص رأس املال الطبيعي. وسوف يساعد التقييم أيضًا على استبانة  ،اإليكولوجية

م التقييمو احتياجات بناء القدرات عرب األقاليم الفرعية.  وطين، على املستويِّي الوطين ودون ال ،سوف يقدن
ومعارف بشأن البيانات؛ وقائمة بالشركاء االسَتاتيجيِّي؛ بيانات معايُّي واضحة وأساليب وموارد )معلومات 

فيما يتعّلق باحلكومات الوطنية واحمللية لدعم التنمية املستدامة  وآليات إلدراج املعارف األصلية واحمللية(
 اإليكولوجية وحتسينها. وحتسِّي رفاه اإلنسان عن طريق احلفاظ على خدمات الُنظم

 االفتلاض   -ه ء  
، يبِّين الفرع احلايل العام تقرير حتديد النطاقيف مشروع  املبيَّنةيف سياق االفَتاضات العامة  - 5

ىل التقييمات الوطنية إاالفَتاضات اليت ختص اإلقليم. وسوف يستند التقييم اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى 
اليت التقييمات يسهم فيها، مبا يف ذلك تلك سوف  ،واإلقليمية اجلارية، وحيثما كان ذلك ممكنًا ومناسباً 

وضع خريطة االحتاد األورويب لاضطلعت هبا مبادرة اقتصاديات الُنظم اإليكولوجية والتنوُّع البيولوجي ومبادرة 
هتا لتقييم بعض اخلدمات وإدراجها يف النظم احملاسبية حبلول سنة وتقييم حالة النظم اإليكولوجية وخدما

د تباينات دون 1010 ستدام خلدمات الُنظم اإليكولوجية، توجر
ُ

. ومن حيث احلماية البيئية واالستخدام امل
لدان إقليمية هامة يف املنطقة، فيما يتعّلق على سبيل املثال بآثار التنمية االقتصادية، اليت تتزايد يف بعض ب

أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بطريقة أسرع مما هي يف كثُّي من بلدان أوروبا الغربية. وسوف 
خترلف التطوُّرات السياسية واالقتصادية والتاريخية داخل وعرب األقاليم الفرعية. وتتيح مليوىل اهتمام 

دية والسياسية الفرصة لنقل الدروس املستفادة بِّي االختالفات بِّي األقاليم الفرعية من حيث تنميتها االقتصا
الفرص الفرعية. وفيما يتعّلق باملنطقة الفرعية ألوروبا الغربية وأوروبا الوسطى، تعترب ذات أمهية خاصة  املناطق

ك لإلدارة الرشيدة. وفيما يتعلق باملنطقة الفرعية آلسيا الوسطى، املتاحة من نظام مُ  يف جمال السياسات شَتر
والَتتيبات املؤسسية الستصالح الُنظم اإليكولوجية يف جمال السياسات عترب ذات أمهية خاصة الفرص تُ 

 عرب احلدود. اإليكولوجيةلألراضي املتدهورة والُنظم اإليكولوجية املائية ومن أجل إدارة الُنظم 

 لفصدتمخطط ا -ث ن ً   
 تقرير حتديد النطاقلفصول املبِّيَّ يف مشروع خمطط اسوف يّتبع تقييم منطقة أوروبا وآسيا الوسطى  - 6

ز، ، بيد أنه العام د على النطاق  ،يف حدود هذا املخططسُّيكن على النحو املبِّيَّ يف الفرع األول  اً إقليمياحملدَّ
 أعاله.

كيف يؤثنر إضافة إىل ذلك، سوف يتناول التحليل يف الفصل الثاين أثر خدمات الُنظم اإليكولوجية و  - 1
الَتكيز على  يتم، سوف الرابعسوق الوظائف يف أوروبا. ويف الفصل  يفتكار واحللول القائمة على الطبيعة االب

 الضارة الغازيةاجلوانب اإلقليمية ودون اإلقليمية لتدهور األراضي واستصالحها وكذلك على األنواع الغريبة 
مل تغيُّي حمرنكة يف التقييم يف أوروبا وآسيا والتكثيف املستدام للزراعة. وسوف ُتدرج احلرائق باعتبارها عوا

لقضايا األساسية، مبا ى العخاص  يوجه، اخلامسالفصل سُّيكز الوسطى بسبب أمهيتها املتزايدة يف املنطقة. و 
 املادةلياف و أل، وااحليويةيف ذلك زيادة الطلب على املواد اخلام البيولوجية يف سياق اقتصاد أحيائي )الطاقة 

كيف تؤثنر قيمة الفصل  الغذاء من األراضي واملياه وتوافر املياه. وسوف يقينم  وتوفُّيتغُّيُّ املناخ، العضوية(، و 
إدراج كيف يساعد على العوامل احملرّكة غُّي املباشرة و  بهالبيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية املرتبطة التنوُّع 

للتنوع  شيمن أهداف آي 1على معاجلة اهلدف  اسبةمثل هذه الِقيرم يف خطط التنمية الوطنية واحمللية واحمل
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ز التقييم على السادس. ويف الفصل البيولوجي حفظ لالستخدام املستدام و التحّديات املقبلة ، سوف يركن
يف القطاعات األساسية يف منطقة أوروبا وآسيا الوسطى مثل محاية الطبيعة، والزراعة واحلراجة ومصايد  الطبيعة

، والطاقة )مبا يف ذلك الطاقة احليوية(، والسياحة والبنية األساسية املكاينة املياه، والتخطيط األمساك وإدار 
واحلوافز )مبا يف ذلك اإلعانات اليت تضر بالتنوُّع البيئي مثل احلوافز اإلُيابية للحفاظ على البيئة واالستخدام 

 للتنوُّع البيولوجي(.املستدام 

     ةملمدعة الب  ن   األ -ث لثً   
 د النطاقحتديت األساسية املبيَّنة يف مشروع تقرير فيما يتجاوز املسائل العامة املتصلة مبجموعة البيانا - 8

د الفرع احلايل القضايا ذات الصلة العام البيانات األساسية اليت ختص املنطقة. وسوف  مبجموعات، حيدن
دة ا جمموعاتمن  جمموعة متنوّعة عريضةيستند التقييم إىل  ار إلطللبيانات اليت تعاِلج العناصر احملدَّ

البيانات ذات الصلة، مبا يف ذلك تلك النامجة من األنشطة اجلارية  املفاهيمي. وسيتم حتديد جمموعات
زرم تنفيذها، من طائفة عريضة من املصادر، مبا يف ذلك املؤسسات واملنظمات العاملية واإلقليمية  واملعت ر

اريع البحوث، مثل بيانات احلفاظ على الَتبة، وحتليل املطبوعات العلمية. وميكن والوطنية، وكذلك من مش
استعادة البيانات واملعلومات اخلاصة باإلقليم، من مراكز البيانات مثل الوكالة األوروبية للبيئة، ومركز البحوث 

ك، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية واملراكز ذات الصلة اليت تقوم  الَتبة.  رصدبتجميع بيانات املشَتر
مبا يف ذلك بالبيانات، . وحتتفظ كيانات أخرى (2)وسيتم جتميعها من شبكات البحوث واملشاريع ذات الصلة

املرفق العاملي ملعلومات التنوُّع البيولوجي، ودائرة معارف احلياة، والفريق املعين بشبكة حفظ رصدات التنوُّع 
توفنر إمكانات االطالع على البيانات اهلامة واملعارف ذات الصلة  وأالطبيعة  البيولوجي واالحتاد الدويل حلفظ

باملنطقة. وسيتم إعداد شراكات اسَتاتيجية مع حائزي البيانات وإنشاء روابط اتصال مع مبادرات توليد 
رص أوسع . ويتباين توافر البيانات فيما يتعّلق باملنطقة بوجه عام مع وجود فاملعارف اجلارية وأنشطتها

لالطالع على البيانات البيئية يف أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى أكثر من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وهذا 
االفتقار إىل توافر وموثوقية البيانات يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى يُعترب شاغاًل أساسيًا يتعِّيَّ أن يعاجله 

ل جهود خاصة إلشراك من املعارف األصلية واحمللية وحائزي املستقاة البيانات واملعلومات  املنرب. وسوف تُبذر
 املعارف اإليكولوجية التقليدية.

 الشلاكة اال تلات ل ة مالمب درا  -رابيً   
واملبادرات املبّينة يف مشروع تقرير  فيما يتجاوز القضايا العامة ذات الصلة بالشراكات االسَتاتيجية - 9

يبِّين الفرع احلايل القضايا ذات الصلة بالشراكات االسَتاتيجية واملبادرات اخلاصة هبذه  ،العام حتديد النطاق
مع حائزي البيانات املذكورين  ،املنطقة. وسيتم إعداد شراكات اسَتاتيجية، سواء بشكل رمسي أو غُّي رمسي

ي إنشاء شراكات أعاله، وسوف تنشأ روابط اتصال مع مبادرات وأنشطة توليد املعارف اجلارية. وينبغ
العاملة  الرابطاتاسَتاتيجية أيضًا مع املنظمات العاملة مع ُنظم املعرفة األصلية واحمللية، عن طريق اجلمعيات و 

 القطبيةمع حائزي املعارف األصلية واحمللية داخل املنطقة. وهذه تشمل على سبيل املثال، جملس املنطقة 
___________________ 

د املصادر يف جمال التنوُّع البيولوجي من الفضاء إىل واقع  تشمل مشاريع وشبكات البحوث (2) ذات الصلة نظام الرصد متعدن
حفظ التنوُّع  - ، وحفظ موائل اجلماعة األوروبية )مونينا1000اتورا ناألنواع، اخلدمة املتعددة النطاقات لرصد الطبيعة، 

ة لرصد التنوُّع البيولوجي، وتشغيل رأس املال الطبيعي وخدمات البيولوجي األورويب(، ومبادرة أرض املستقبل، والشبكة األوروبي
الُنظم اإليكولوجية، علوم الُنظم اإليكولوجية لصاحل السياسات واملمارسة، والشراكة املعنية خبدمات الُنظم اإليكولوجية وشبكة 

 التوعية والبحوث الطويلة األجل بشأن التنوُّع البيولوجي والنظم اإليكولوجية.
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، واالحتاد األورويب للمشاركة العامة يف ملنطقة القطبية اجلنوبيةمبجلس ا اجلنوبية، وأمانة الشعوب األصلية
 البحوث العلمية.

 اله يل التشغ سل -ن م ً   
للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوُّع البيولوجي  العام تقرير حتديد النطاقمشروع كما لوِحظ  - 20

ذ التقييمات على أفضل وجه، حتديد اهلياكل التش سيتعِّي ،وخدمات الُنظم اإليكولوجية غيلية اليت سوف تنفن
مبا يف ذلك بناء القدرات ذات الصلة. وميكن إنشاء وحدات دعم تقنية لتنسيق تنفيذ هذا التقييم، والعمل  

 كجزء من األمانة.

 اليمس ة ماللدمت الزمنل -  د ً   
اإلقليمية ودون اإلقليمية للتقييمات  مالعا تقرير حتديد النطاقيف مشروع العملية واجلدول الزمين ترد  - 22

 للتنوّع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية.

 تقديل التي ل ف -  بيً   
للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوُّع  العام تقرير حتديد النطاق مشروع يرد تقدير التكاليف يف - 21

 البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية.

 مالتداصلاالتص ت  -ث منً   
الرمسية وغُّي الرمسية والعمل القائمة من الضروري هلذا التقييم اإلقليمي أن يعمل باستخدام الشبكات  - 23

ويُعتررب من ة. دون اإلقليمي عرب املستوياتوبشكل مثايل  ،عرب نطاقات من النطاق العاملي إىل النطاق الوطين
حماور االتصاالت اإلقليمية ومراكز التفّوق يف أوروبا الوسطى، ، و األمهية مبكان دور وحدات الدعم التقين

ز بناء القدرات يف األقاليم  مراكزوأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، باإلضافة إىل  التنسيق الوطنية. وسوف يركن
ثقافة الفرعية ألوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، على تشكيل شبكات واحلفاظ عليها، نظراً ألن 

 بناء الشبكات احلالية تُعترب أقل تطّوراً مما هي يف أوروبا الغربية.

 بن ء القدرا  -ت  يً   
د احتياجات لبناء القدرات يف مجيع أحناء املنطقة - 24 ف به أنه توجر بيد أهنا ختتلف على  ،من املعَتر

م أنشطة ب مَّ ناء القدرات وفقًا لذلك. وسوف املستويات دون اإلقليمية وحىت من بلد إىل آخر. وسوف ُتصر
ز بناء القدرات يف املناطق الفرعية يف أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى على مجلة أمور من  يُركن

. ويتعِّيَّ بذل مزيد من اجلهود وختصيصها لتلك املناطق الفرعية. زيادة واستدامتهابينها تشكيل الشبكات 
بِّي العلوم والسياسات وعرب اإلقليم آثار  الَتابطت اهلامة يف ممارسات على ذلك، سوف تكون لالختالفا

هامة إلجراء التقييم )على سبيل املثال احلصول على البيانات واملعلومات( ويتطلَّب إجراء ختطيط دقيق وتنمية 
 للقدرات تتصل بعملية املنرب.

________________ 


