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االتتم و الي   لسمنبل الحيدمل الدملل لسيسد  
تندو الب دلدتل مندم   مال       فل مل ت ال

 الن م اإلييدلدت ة
 الث لثةالدمرة 

 1025يناير /الثاينكانون   21-21، أملانيا، بون
 *من جدول األعمال املؤقت)ج(  5البند 

لسمنبل: مث ئق تحديد بلن مج اليمل األّملل 
متدهدر األراضل  ،   اإلقس م ةنط ق التق  م

 ما تصالحه  ممضع مف ه م لسقَ م

 (‘1’)ب(  3 الن تج)ط ق لتق  م مداض يل لتدهدر األراضل ما تصالحه : تحديد الن

 مذكلة من األم نة
 مقدمة -أماًل 

يف الدورة الثانية لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوُّع البيولوجي  - 2
كانون األول/ديسمرب   21إىل  9الفرتة من  يا، تركيا، يفلوخدمات الُنظم اإليكولوجية، املعقودة يف أنطا

صالحها. ووفقًا لذلك، ستاأقّرت الدول األعضاء مباشرة إجراء تقييم مواضيعي لتدهور األراضي و ، 1022
، 1/2-املقّرر م ح د)ملنرب ا نواتجأعّد فريق من اخلرباء وثيقة لتحديد النطاق وفقًا لإلجراءات املعنية بإعداد 

، بفضل الدعم العيين 1021أيلول/سبتمرب  22إىل  9ق اخلرباء يف بيجني يف الفرتة من . واجتمع فرياملرفق(
ل هذه املذكرة وثيقة حتديد النطاق اليت أعّدها فريق اخلرباء، وتتاح منها  م من الصني. وتشكِّ السخي املقدَّ

 ق بإصدارها.(، باإلضافة إىل معلومات عن اإلجراء املتعلِّ IPBES/3/INF/18نسخة أطول يف الوثيقة )

                                                           
* IPBES/3/1. 



IPBES/3/7 

2 

 النط ق ماأل  س المنطقل مالف ئدة ماالفتلاض   -ث ن ً  
 النط ق -ألف 

ألغراض هذا التقييم املواضيعي، بأهنا حالة األراضي اليت تنتج عن “ األراضي املتدهورة”تُعرَّف  - 1
اليت ال ميكن استعادهتا التدهور املستمر أو الفقد يف التنوُّع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي وخدماته 

بالتايل إىل الكثري من “ تدهور األراضي”بالعقود. ويشري مصطلح  خالل نطاقات زمنيةمتامًا دون عون 
العمليات اليت تساعد على التناقص أو الفقد يف التنوُّع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي أو خدماته، 

جية الساحلية اليت تعَترب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنظم اإليكولوجية ويشمل تدهور املياه العذبة والُنظم اإليكولو 
نظام قدرة ل باستعادة مياَرس أو يُ َعجِّ بأنه أي نشاط دويل “ االستصالح”ويَعرَّف مصطلح  األرضية.

تبلغ  ليشري إىل أنشطة االستصالح اليت ال“ التأهيل”إيكولوجي من حالة متدهورة. وُيستخَدم مصطلح 
االستعادة بشكل كامل للمجموعة اإلحيائية املتجانسة إىل حالتها قبل حدوث التدهور. وسوف مستوى 

يشمل هذا التقييم سبعة فصول، وتتناول الفصول األربعة األوىل: مفاهيم وتصّورات بشأن تدهور األراضي 
(؛ 2احمللية )الفصل واستصالحها، وفقًا ملختلف اآلراء العاملية، مبا فيها تلك اخلاصة بالشعوب األصلية و 

(؛ وطبيعة ومدى عمليات تدهور األراضي 1والعوامل احملرِّكة املباشرة وغري املباشرة لعمليات التدهور )الفصل 
(؛ 2)الفصل  األداءيف التنوُّع البيولوجي وهيكل النظام اإليكولوجي وسري  تناقصوما ينتج عنه من فقد أو 

(. وسوف 1لناس وأثر تلك التغيريات على نوعية احلياة )الفصل لالطبيعة  افعمنوالفقد أو التناقص يف 
ة العريضة من التصّدي استجابة لتدهور األراضي مبا يلي: )أ( إعداد فيستكشف الفصالن التاليان الطائ

ور واستعمال إطار عريض لتقييم مدى فعالية التدخالت املتوّخاه ملنع ووقف وخفض وختفيف عمليات تده
توفري دعم للقرارات وإرشادات خاصة ( و )ب( 5أو استصالح األراضي املتدهورة )الفصل  هيلاألراضي ولتأ

بالسياسات لصانعي القرار على مجيع املستويات املسؤولني عن التصّدي ملشاكل تدهور األراضي )الفصل 
اريوهات اإلمنائية، مبا يف ذلك النظر ( مستكشفاً جمموعة من السين1(. وُُيَتَتم التقييم بفصل هنائي )الفصل 6

تدهور األراضي على الصعيدين اإلقليمي  نتيجةيف خمَتلف خيارات االستجابة وما يرتتب عليها من آثار 
اجلهات املعنية ذات الصلة منذ استهالل التقييم. ويستند مجيع والعاملي. وسوف يسعى التقييم إىل إشراك 

 1/1-مي الذي اعتمده االجتماع العام للمنرب يف مقرره م ح دالتقييم إىل اإلطار املفاهيهيكل 
(IPBES/2/17.) 

 نط ق التغط ة اللغلاف ة لستق  م -ب ء 
املناطق األرضية واملناطق األحيائية يف العامل، مسلِّمًا بأن العوامل سوف يشتمل التقييم على مجيع  - 2

مثلما هي  القدريف داخل املناطق والبلدان بنفس  الشّدةاحملرّكة لتدهور األراضي وعملياته ميكن أن تتباين يف 
فيما بينها. وسيوىل اهتمام أيضاً إىل آثار تدهور األراضي على املياه العذبة والسهول الفيضية واألراضي الرطبة 

واملائي لناس، مبا يف ذلك تناقص األمن الغذائي لاملتصلة باملياه  املنافعوالُنظم الساحلية بقدر اتصاهلا بتنفيذ 
 وزيادة التعرُّض خلطر الفيضانات.

 األ  س المنطقل -ت م 
يُعَترب تدهور األراضي الذي ينتج أساسًا بشكل مباشر وغري مباشر من األنشطة البشرية، مشكلة  - 1

ضخمة يف كل قارة ما عدا يف أنتاركتيكا )املنطقة املتجمدة اجلنوبية(. وليس من املعروف حساب إمجايل 
بشرية لتدهور األراضي، لكن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة تضع تقديرات لألثر التكلفة ال
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بليون دوالر سنوياً. واستنادًا إىل أعمال اتفاقيات ريو )اتفاقية األمم املتحدة  10االقتصادي مبا يزيد على 
ر يف تلك البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحُّ  ر، وخباصة يف أفريقيا ملكافحة التصحُّ

واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعّلقة بتغريُّ املناخ واتفاقية التنوُّع البيولوجي(، ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية 
فصل النمو ”و “ وقف تدهور األراضي وعكس مساره”(، اقرُتح أن تكون أهداف 10املستدامة )ريو + 

، أّيد قادة العامل، 1022زءًا من أهداف التنمية املستدامة. ويف سنة ج“ االقتصادي عن التدهور البيئي
صالح ستالوهي جهد عاملي “ تحّديلل بون” حركة، للناساستصالح األراضي املتدهورة  مبنافعاعرتافًا منهم 

. 1010اليت فقدت غطاءها احلرجي حبلول عام األراضي مليون هكتار من األراضي املتدهورة و  250
أوىل حنو حتقيق هذا اهلدف، مثة حاجة واضحة لتقييم مدى تدهور األراضي وأسبابه وعملياته وكخطوة 

االستجابات إلصالح وتأهيل األراضي إجراءات ، وكذلك تقييم الناسوالنتائج فيما يتعّلق بالتنوُّع البيولوجي و 
 املتدهورة وجتنُّب التدهور مستقباًل.

 الف ئدة -دات 
م هذا ال - 5 تقييم الذي يتصدره اخلرباء املعلومات واإلرشادات الالزمة لدعم اجلهات املعنية سوف يقدِّ

العاملة على مجيع املستويات للحّد من اآلثار السلبية البيئية واالجتماعية واالقتصادية لتدهور األراضي، 
التقييم تفيد هذا . وسوف يسللناسالطبيعة  منافعولتأهيل وإصالح األراضي املتدهورة للمعاونة على اسرتجاع 

جماالت االهتمام.  استبانةمن املعلومات املتأتية من ُنظم معارف الشعوب األصلية واحمللية لزيادة التوعية و 
وسيساعد على استبانة حلول ممكنة للتحّديات اليت يطرحها تدهور األراضي، ولتوعية صانعي القرار يف 

والرصد واختاذ إجراء لوقف تدهور  للفهميتيح التقييم إطارًا . وسويف اجملتمع املدينالقطاعات العامة واخلاصة 
د ثغرات املعرفة ُصنع القرار على مجيع املستوياتعملية األراضي وعكس مساره بغية دعم  البالغة ، وسيحدِّ

ع نوُّ وجماالت األولوية للبحوث اجلديدة ولالستثمار بغية تعزيز القدرة يف اإلدارة املستدامة لألراضي والت األمهية
 .ومنافعها للناسالبيولوجي 

 االفتلاض   -ه ء 
الغربية وُنظم معارف الشعوب األصلية واحمللية. ومن املعرَتف به أن  العلومسوف يستند التقييم إىل  - 6

عوامل من ُصنع اإلنسان، وهو بالتايل يف هناية األمر نتيجة أساسًا حدوثه  تساعد علىتدهور األراضي 
احلكومة والعوامل احملرِّكة غري املباشرة األخرى )عوامل اجتماعية سياسية واقتصادية ألنشطة املؤسسات و 

وتكنولوجية وثقافية(. وسيتم تقييم استصالح األراضي املتدهورة وما يرتبط بذلك من املياه العذبة والنظم 
إىل حالته وصواًل ظام ، من التأهيل اجلزئي إىل االستصالح الكامل للنيكولوجية الساحلية بأوسع معىن لهاإل

السابقة للتدهور. ويتطّلب التصّدي للعوامل احملرّكة املباشرة وغري املباشرة للتدهور وتعزيز االستصالح وتصميم 
وتنفيذ ُنظم إلدارة مستدامة لألراضي عملية تشاركية تشمل اإلنتاج املشرَتك للمعرفة مع اجلهات املعنية ذات 

 الصلة واملتنوعة.

 الفصدتط مخطّ  -ث لثً  
قّرري السياسات ويف تقرير يضم سبعة فصول، على النحو املبنيَّ مل ملّخصض التقييم يف سوف يُعرَ  - 1

أدناه. وستعِرض مقدمة بإجياز األساس املنطقي والفائدة واالفرتاضات اخلاصة بالتقييم، وكذلك النهج املعَتمد 
ل إليها واألساس املنطقي لرتتيب الفصول. وسيعرض موجز تنفيذي ا لنتائج األساسية اليت مت التوصُّ

 واالستنتاجات ذات الصلة بالسياسات.



IPBES/3/7 

4 

ز الفصل األول على تقييم ومقارنة خمتلف املفاهيم والتصّورات اخلاصة بتدهور األراضي  - 8 وسريكِّ
من العلوم الغربية ومعارف الشعوب األصلية واحمللية. وسيستعرض الفصل أيضًا  املستمدةواستصالحها 

ملفاهيم والنُ ُهج املستخَدمة لتقييم تنوّع عمليات تدهور األراضي وحالة النظم اإليكولوجية واآلثار املرتتبة ا
 عليها، وكذلك املفاهيم والُنهج املستخَدمة لوصف خمتلف االستجابات، مبا يف ذلك التأهيل واالستصالح.

عوامل حمرِّكة عديدة، تشمل كاًل من كيف أصبح تدهور األراضي نتيجة   الثاينسوف يقيِّم الفصل و  - 9
عوامل مباشرة من ُصنع اإلنسان وعوامل طبيعية وتفاعالت بينها، وكذلك عوامل حمرّكة أساسية غري مباشرة. 

)مثل مستويات غري مستدامة  عن أراٍض متدهورةالعوامل احملرّكة املباشرة بشكل مباشر ُتسِفر وميكن أن 
يف عمليات مثل تآكل الرتبة بسبب تقنيات إلدارة غري مستدامة لألراضي الستخراج الكتلة األحيائية( أو 

 فضاًل عن، وُنظم اإلدارة الرشيدةُتسفر عن تدهور األراضي. وتتصل العوامل احملرّكة غري املباشرة باملؤسسات 
حملرّكة املباشرة، على العوامل ا ترتكز عليهارّكة االجتماعية والثقافية والتكنولوجية واالقتصادية اليت احملعوامل ال

إىل العاملية. وسيقيِّم الفصل مدى وشدة خمتلف العوامل احملرّكة وكيف أهنا تتباين وصواًل املستويات احمللية 
وُنظم استخدم األراضي حول العامل. وسوف يشمل اإلقليمية داخل املناطق األحيائية املختلفة ويف املناطق 

امل حمرّكة من ُصنع اإلنسان على النطاقات العاملية والوطنية واإلقليمية واحمللية، تقييم العوامل احملرّكة املباشرة عو 
مبا يف ذلك تغريُّ املناخ بسبب النشاط البشري، وكذلك عوامل حمرّكة طبيعية، مثل الفيضانات والرياح 

بيعية. وسوف يوىل وموجات اجلفاف والتفاعالت بني العوامل احملرّكة من ُصنع اإلنسان والعوامل احملرّكة الط
 اهتمام خاص إىل تغريُّ املناخ وإىل تفاعله مع عوامل حمرّكة أخرى من ُصنع اإلنسان خاصة بتدهور األراضي.

ز الفصل  - 20 على حالة تدهور األراضي واجّتاهاته من حيث الفقد أو التناقص يف  الثالثوسوف يركِّ
ات.  التنوُّع البيولوجي وأداء وظيفة النظام اإليكولوجي، وكذلك عمليات التدهور اليت تنجم عن هذه التغريُّ
ب و  تمّلح، وتدهور ُنظم املياه العذبة، وغزو األنواع الغريبة، الوتشمل عمليات التدهور تآكل الرتبة والرتسُّ

ات يف نظم احلرائق الطبيعية والتلوُّث. وميكن أن يشمل التدهور أيضًا عمليات  نطاق املناظر على وتغريُّ
ات يف الطبيع . وسوف يقيِّم الفصل مستويات تدهور إزالة الغاباتاإليكولوجية عقب  املوصوليةية مثل التغريُّ

ات يف التنوّع البيولوجي وهيكل النظام اإليكولوجي وأداء  األراضي فيما ُيص نوع ومدى وشدة التغريُّ
ات يف الوظائف يف خمتلف املناطق األحيائية ويف ظل خمتلف نظم استعمال األراضي و  إدارهتا. وتشمل التغريُّ

ات على التنوع البيولوجي يف احلياة الربية والتنوُّع البيولوجي الزراعي . وتشمل التغيريات التنوُّع البيولوجي التغريُّ
يف هيكل النظام اإليكولوجي واألداء جوانب مثل اإلنتاجية األّولية، ودورة املغّذيات وتوفري املوئل لألنواع. 

قدرة النظام على االنتعاش )القدرة على التعايف واستعادة هيكل النظم  لفهمهتمام خاص وسوف يوىل ا
ات املفاجئة يف  الوظائفو  عقب حدوث خلل أو اضطراب به(، مبا يف ذلك اإلمكانية املتعّلقة بالعتبات والتغريُّ

 .اهلامة للغايةالصفات األساسية للتنوُّع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية 
ز الفصل الرابع على  - 22 اإلضرار هبا، واآلثار النامجة عن ذلك على  وأمنافع الطبيعة للناس  افتقادوسريكِّ

. وسوف يقيِّم الفصل تدهور األراضي املرتبط بفقد املنافع للناس مبا يف ذلك توفري اخلدمات، طيبة حياة نوعية
وغريها من  تنظيم اخلدمات الثقافيةاملواد اخلام، وكذلك  مثل إنتاج األغذية، ونوعية وكّمية موارد املياه، وتوافر

جوانب الطبيعة اليت يعتربها خمتلف الناس ذات فائدة. وسوف حيّلل الفصل التغيريات يف املنافع للناس من 
تلك اخلاصة مسامهة حيث املسامهة النسبية للتنوُّع البيولوجي وهيكل النظام اإليكولوجي وأداء وظائفه، و 

من ُصنع اإلنسان )على سبيل املثال التكنولوجيات واملعارف( اليت يطبِّقها الناس يف  باألصول البشرية املنشأ
اإلنتاج املشرَتك للمنافع. وسوف تشمل آثار األبعاد املختلفة للنوعية اجليدة للحياة اآلثار على الصحة، 
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ل للموارد الطبيعية، واحلقوق والقيم اليت تعترب ذات وفرص توليد الدخول، والُسبل اجملدية للرزق، والتوزيع العاد
أمهية يف خمتلف الثقافات. وسوف ينظر الفصل يف خمتلف التكاليف اخلاصة بتدهور األراضي فيما يتعّلق 

االقتصادية، ويشمل ذلك تلك التكاليف املرتبطة  االقتصادية وغريالشاملة بالناس، مبا يف ذلك التكاليف 
الذين يتأثرون باملوقع الناس وكذلك التكاليف اليت يتكّبدها يف جماالت أخرى ضي ذاهتا، مبجال تدهور األرا

ات يف خمتلف النظم  الذي حدث به التدهور. وسوف ينظر الفصل يف نوع ومدى وشدة هذه التغريُّ
ستقرار خمتلف نظم الغطاء األرضي وإدارة األراضي، مبا يف ذلك آثارها فيما يتعّلق االظل االجتماعية ويف 

 اإليكولوجي والقدرة على االنتعاش والسالمة الثقافية.االجتماعي و 
وسوف يضع الفصل اخلامس إطارًا لتقييم مدى فعالية التدخالت القائمة ملنع ووقف وخفض  - 21

استصالح األراضي املتدهورة من خالل اسرتجاع التنوُّع البيولوجي لتأهيل و وختفيف عمليات تدهور األراضي و 
سوف يقيِّم الفصل كيف تتباين االستجابات و النظام اإليكولوجي وأداء وظائفه، ومنافعه للناس.  وهيكل

احملرّكة التغيري السابقة واحلالية ملشاكل التدهور وفقًا للسياق، مبا يف ذلك نوع وشدة تدهور األراضي وعوامل 
يتعلق مبنافع الطبيعة للناس ونوعية احلياة.  املباشرة وغري املباشرة، فضاًل عن آثار تدهور األراضي فيما الكامنة

واإلدارة وسوف حيلِّل الفصل مدى فعالية التصّدي لألسباب غري املباشرة لتدهور األراضي )املؤسسات 
املباشرة أو  التغيريمقارنة باجلهود املبذولة للتصّدي لعوامل  (غري املباشرة األخرى وحمرِّكات التغيري الرشيدة

)تقنيات أفضل، واحلصول على التدريب(. وسوف يقيِّم الفصل العوامل النسبية  املنشأاألصول البشرية 
احملتملة، ملختلف خيارات االستجابة املؤسسية أو اإلدارة الرشيدة أو  املخاطرللنجاح أو الفشل، وكذلك 

سوف جية والسياسية. و اإلدارة بوجه عام إزاء جمموعة من املعايري االجتماعية والثقافية واالقتصادية والتكنولو 
االستجابات ملنع تدهور األراضي من احلدوث مقارنة باجلهود للتصّدي آلثاره.  طريقة مقارنةشف تكسي

وسيقيِّم الفصل أيضًا خمتلف االستجابات املؤسسية والسياساتية واإلدارية الرشيدة استنادًا إىل نوع األداة 
م للبحوث وتطوير املستخَدمة، مبا يف ذلك األدوات التشاركية وال تنظيمية واالقتصادية، وكذلك الدعم املقدَّ

 التكنولوجيا، واإلصالح املؤسسي وبناء القدرات.
وسيقوم الفصل السادس بتجميع وترشيد املعلومات الالزمة لدعم عملية ُصنع القرار املستندة إىل  - 22

سؤولني عن اختيار وتنفيذ االسرتاتيجيات السياسات واملمارسني امل ُيص مقرِّرياألدلة وبناء املؤسسات فيما 
للتصدي ملشاكل تدهور األراضي. وسيقيِّم الفصل اإلجراءات الالزمة إلعداد صالحيات مؤسسية أساسية 
يف اكتشاف وحتليل مشاكل تدهور األراضي، وتصميم وتنفيذ وإدارة ورصد اسرتاتيجيات االستجابة، مبا يف 

تدهور  مشاكلاجلهات املعنية. وسيضع الفصل  القرار، وإشراكلوسائل وأدوات دعم ذلك البيانات وا
تملة يف سياق أوسع يف جمال السياسات العامة والسياقات االجتماعية االقتصادية احمل واحللولاألراضي 

غري املباشرة اليت تعترب  التغيريوالبيئية، مع إيالء اهتمام خاص للمؤسسات واإلدارة الرشيدة وغريها من عوامل 
للتدهور. وسينظر يف التفاعالت بني تدهور األراضي وجماالت رئيسية أخرى خاصة  األصليةسباب األ

 ف مع تغريُّ املناخ وختفيف آثارهالفيضان وإدارة املوارد املائية، والتكيُّ  وخطورةبسياسات مثل الفالحة واألغذية 
، والصحة العامة والتنمية الريفية واحلضرية التنوُّع األحيائي الثقايفحفظ واألنواع الغازية وإدارة األمراض، و 

 والصناعية.
، مبا يف ذلك اعتماد املمكنةوسيستكشف الفصل السابع آثار جمموعة من السيناريوهات اإلمنائية  - 21

خيارات االستجابة، وتأثريها على تدهور األراضي على املستوى العاملي، مبا يف ذلك اآلثار على رفاه خمتلف 
األراضي املتدهورة بنجاح وما يرتبط بذلك بشأن املياه العذبة  باستصالحمكانية فيما يتعّلق اإلنسان واإل
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 خاللوالنظم الساحلية. وسيتم إعداد سيناريوهات باستخدام املعلومات املستمدة من التقييم، والعمل من 
زهاملنرب  ا يف ذلك التقييم املنهجي ملمارسات السيناريوهات األخرى من هذا النوع، مب منتظماستعراض  وحيفِّ

املستمر للمنرب لتحليل السيناريوهات ومنذجة التنوُّع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، ليتم إصدارها يف 
يف اجلوانب املستقبلية لتدهور األراضي اليت تعتمد على  التباين. وسيكشف الفصل 1025هناية سنة 

، على النطاقات الوطنية واإلقليمية والدولية (تماعية واقتصاديةمع ما يرتبط بذلك من آثار اج) اراتباالخت
ملعاجلة العوامل احملرِّكة املباشرة وغري املباشرة، وإدخال آليات جديدة لتجنُّب تدهور األراضي والتخفيف من 

 صالح املواقع اليت أصاهبا التدهور.ستاآثاره، وتأهيل و 

   مه تقيتيّ ن التل     ة األميسدم   ال -رابيً  
من املقاالت والُكُتب والتقييمات الوطنية والدولية ذات  تقييمهاسوف ُتستَمد املعلومات اليت يتعنيَّ  - 25

غري احلكومية و الصلة ومن التقارير اليت تُعّدها احلكومات واهليئات التابعة لألمم املتحدة واملنظمات الدولية 
لتوصيات فرقة العمل بشأن معارف الشعوب األصلية  احلكومية ومعارف الشعوب األصلية واحمللية، وفقاً 

 شكل مكتوب.ب غري املتاحةاملعارف  ، مبا فيها(2)واحمللية

 اله يل التشغ سل -ن م ً  
فيّن متفرِّغ(. وسيقوم فريق  وظيفة تشمل ما يعاِدليتألف اهليكل التشغيلي من وحدة دعم تقنية ) - 26

حمررًا مراجعاً، وفقًا لإلجراءات  26مؤلِّفًا و 80سني ُمشارَِكني، واخلرباء املتعدد التخصصات باختيار رئي
 املستهَدفة للمنرب. النواتجاملتعّلقة بإعداد 

ريق وممثل للمكتب اجتماعًا معنياً وسيعقد رئيس وحدة الدعم التقين، والرئيسان املشارِكان، وممثل للف - 21
 باإلدارة كخطوة أوىل حنو تفعيل هذا التقييم.

 الشلاكة اال تلات ل ة مالمب درا  -ً    د 
د تقييم تدهور األراضي مبثابة شركاء حمتملني  - 28 تلك املنظمات اليت تستطيع: أن تسهم لسوف حيدِّ

م املساعدة يف أن ببياناهتا ومعرفتها؛ و  م دعماً عينياً؛ وأن تعمل مبثابة عمالء ومستخِدمني للتقييم؛ وأن تقدِّ تقدِّ
يف ذلك باملساعدة يف مراجعة التقييم. وستكون الشراكات املربمة يف األغلب غري رمسية،  خمتلف املراحل، مبا

التعاون، وال سيما مع اتفاقية  تطويروسيتم  .الشراكات االسرتاتيجيةه ميكن إنشاء عدد حمدود من بيد أن
ر، باعتبارها مستخِدماً أساسياً للتقييم بشأن تدهور  األراضي. األمم املتحدة ملكافحة التصحُّ

                                                           
 .1/5-أقّرها االجتماع العام يف املقرر م ح د (2)
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 اليمس ة ماللدمت الزمنل -  بيً  
ترد أدناه العملية املقرتحة واجلدول الزمين إلعداد تقرير التقييم، مبا يف ذلك اإلجراءات واملعامل  - 29

 األساسية والرتتيبات املؤسسية:
 اإلجراءات والرتتيبات املؤسسية اإلطار الزمين

التقرير التفصيلي لتحديد  ويعتمد، يف دورته الثالثة يستعرض االجتماع العام الربع األول 1025
النط  اق ال  ذي أع  ّده فري  ق اخل  رباء بتحدي  د نط  اق التقي  يم ويطل  ب إىل الفري  ق 

إلج  راء تك  اليف متف  ق عليه  ا، إنش  اء العملي  ة  افظ  ةواملكت  ب، يف ح  دود ح
 التقييم

يطل   ب ال   رئيس، ع   ن طري   ق األمان   ة، ترش   يحات م   ن احلكوم   ات واجله   ات 
 ية األخرى اللتماس خرباء إلعداد تقرير التقييماملعن

واحمل      ّررين املش      ارَِكني للتقري      ر وامل      ؤلِّفني الرئيس      يني  الرئيس      نيُيت      ار الفري      ق  الربع الثاين
 1/2-امل        راجعني باس        تخدام مع        ايري االختي        ار املبّين        ة يف املق        رر م ح د

(IPBES/2/17)املرفق ، 
الرب     ع الثال     ث/ الرب     ع 

 الرابع

واملؤّلف  ون الرئيس  يون املنسِّ  قون واملؤّلف  ون الرئيس  يون  لرئيس  ان املش  اركانايُعِ  د 
 مشروعاً أّولياً للتقرير. ويُعَقد أول اجتماع للمؤّلفني

 يستعرض اخلرباء، املسّودة األوىل للتقرير الربع األول 1026

الرب          ع األول/ الرب          ع 
 الثاين

الرئيس   يون املنّس   قون واملؤّلف   ون للتقي   يم، واملؤّلف   ون  الرئيس   ان املش   اركانيُعِ   د 
مق  ّرري السياس  ات  مللخ  صالرئيس  يون املس  ّودة الثاني  ة للتقري  ر ومس  ّودة أوىل 
ش  هور(. ويُعَق  د اجتم  اع  2يف إط  ار توجيه  ات احمل  رِّرين امل  راجعني والفري  ق )

 ثاٍن للمؤّلفني دون مشاركة املؤّلفني الرئيسيني

الرب       ع الث        اين/ الرب        ع 
 الثالث

اء واحلكوم   ات واجله   ات املعني   ة األخ   رى مبراجع   ة املس   ّودة الثاني   ة يق  وم اخل   رب 
 مقّرري السياسات مللخصللتقرير واملسّودة األوىل 

للتقي   يم، واملؤّلف   ون الرئيس   يون املنسِّ   قون واملؤّلف   ون  الرئيس   ان املش   اركانيُعِ   د  الربع الثالث
مق      ّرري  مللخ      صالرئيس      يون املش      روع النه      ائي للتقري      ر واملش      روع النه      ائي 

السياس   ات مبقتض   ى توجيه   ات احمل   ّررين امل   راجعني والفري   ق. ويُعَق   د اجتم   اع 
 ثالث للمؤلفني

 األمم املتحدة الرمسية الستمقّرري السياسات إىل لغات ملخص تم ترمجة ت الربع الرابع

 مق ّرري السياس ات مللخ صيُرَسل املشروع النهائي للتقري ر واملش روع النه ائي  الربع الرابع
إىل احلكوم  ات واجله  ات املعني   ة األخ  رى م   ن أج  ل املراجع   ة النهائي  ة. وي   تم 
التش   جيع بق   وة اللتم   اس تعليق   ات مكتوب   ة م   ن احلكوم   ات بش   أن مش   روع 

مق  ّرري السياس ات. وينبغ  ي تق دا ه  ذه التعليق ات إىل األمان  ة قب  ل  ملخ ص
 أسبوع من انعقاد الدورة اخلامسة لالجتماع العام 

يُ     دعى االجتم     اع الع     ام، يف دورت     ه اخلامس     ة، إىل مراجع     ة وقب     ول التقري     ر  الربع األول 1021
َعد ملقّرري السياسات

ُ
 ومراجعة وإقرار املوجز امل
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 تقديل التي ل ف -ث منً  
 :التقييم إلجراء التقييم وإعداد تقريرالتقديرية  التكاليف التايليبنيِّ اجلدول  - 10

 كاليف التقديريةالت االفرتاضات بند التكاليف السنة
)ب          دوالرات الوالي          ات 

 املتحدة(

املش         اركني  الرئيس         نياجتم         اع  1025
 واألمانة/وحدة الدعم التقين

 5أس   بوع،  2/1تك   اليف االجتم   اع )
 (مشاركني، يف بون

 صفر

الي       ومي  اإلعاش       ةوب       دل  ياتالس       فر 
 دوالر( 2 150×2)

150 22 

 80االجتم  اع األول للم  ؤّلفني )
، املش      اركان الرئيس      انمش     اركاً: 

واملؤّلف     ون الرئيس      يون املنّس      قون 
واملؤّلف   ون الرئيس   يون، باإلض    افة 
إىل أعض               اء الفريق/املكت               ب 

 وموظف تابع للدعم التقين(

تك     اليف االجتم     اع )أس     بوع واح     د، 
 يف املائة عينية(15)مشاركاً(  85

000 25 

الس       فريات وب       دل اإلعاش       ة الي       ومي 
 دوالراً( 2 150×16)

000 110 

 م التقينالدع
م    ا يع    ادل وظيف    ة متف    رغ م    ن الفئ    ة  

 يف املائة عينية( 50الفنية )

000 15 

 10اجتم       اع امل       ؤّلفني الث       اين ) 1026
، الرئيس      ان املش      اركانمش     اركاً: 

املؤّلف       ون الرئيس       يون املنسِّ       قون 
 زائ           داً واحمل           ّررون املراجع           ون، 

أعض اء الفريق/املكت ب وموظ ف 
 (واحد للدعم التقين

ع )أس     بوع واح     د، تك     اليف االجتم     ا 
 يف املائة عينية( 15مشاركاً( ) 10

150 22 

الس       فريات وب       دل اإلعاش       ة الي       ومي 
 (دوالر 2 150×20)

500 221 

 80اجتم     اع امل     ؤّلفني الثال     ث )
، الرئيس      ان املش      اركانمش     اركاً: 

واملؤلف     ون الرئيس      يون املنّس      قون 
واملؤلف   ون الرئيس   يون )باإلض    افة 

 ائ        داً ز حم        ّرراً مراجع        اً،  26إىل 
أعض اء الفريق/املكت ب وموظ ف 

 (واحد للدعم التقين

تك     اليف االجتم     اع )أس     بوع واح     د، 
 يف املائة عينية( 15مشاركاً( ) 202

150 28 

الس       فريات وب       دل اإلعاش       ة الي       ومي 
 دوالر( 2 150×15)

150 182 

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

000 15 

مش         اركة الرئيس         ني املش         اركني 
واثن     ني م     ن امل     ؤلفني الرئيس     يني 

 التنسيقيني يف االجتماع العام

الس       فريات وب       دل اإلعاش       ة الي       ومي 
 دوالر( 2 150×2)

150 22 

ترمج       ة ملّخ       ص مق       ّرري السياس       ات  التوزيع والتوعية 1021
 ،الس  تلغ  ات األم  م املتح  دة الرمسي  ة ب

 والنشر والتوعية

000 221 

 1 090 000   دوالملم
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 االتص ت مالتدع ة -ت  يً  
مقّرري السياسات وسوف يتاح ملّخص مقّرري  فيما ُيصسوف يُنَشر تقرير التقييم وملّخصه  - 12

السياسات بلغات األمم املتحدة الرمسية الست. وسوف يتاح التقرير وامللّخص لالطالع على املوقع الشبكي 
التقرير  م مواءمةوسوف يت ،املنربيف هدف التوزيع مجيع اجلهات املعنية (. وسوف يستww.ipbes.netللمنرب )

دة ملختلف املستعملني.اً تبع  لالحتياجات احملدَّ

 بن ء القدرا  -ع شلًا 
سيتم تنظيم أنشطة بناء القدرات وفقًا خلطة التنفيذ اليت أعدهتا فرقة العمل املعنية ببناء القدرات، يف  - 11

 برنامج الزماالت. جماالت مثل تنفيذ
_____________________ 


