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االجتماع العاـ للمنبر الحكومي الدولي للعلـو 
نوع البيولوجي وخدمات والسياسات في مجاؿ الت

 النظم اإليكولوجية
 الدورة الرابعة

 ٕٙٔٓشباط/فرباير  ٕٛ-ٕٕكواالؼببور، 

االجتماع العاـ للمنبر الحكومي الدولي للعلـو والسياسات في مجاؿ التنوع البيولوجي تقرير 
 عن أعماؿ دورتو الرابعة وخدمات النظم اإليكولوجية

 افتتاح الدورة -أوالً 
بلجتماع العاـ للمنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع لرة الرابعة عقدت الدك  - ٔ

 . ٕٙٔٓشباط/فرباير  ٕٛإذل  ٕٕيف كواالؼببور يف الفًتة من  البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية
 ٓٔ/ٓٓيف الساعة  ،كرم عبد اغبميدا ، السيد ز االجتماع العاـرئيس بصورة رظبية كافتتح الدكرة  - ٕ

درم، الريغو كالسيدة آف زاكرم من السيد كل كلمة ترحيبية    . كألقىٕٙٔٓفرباير شباط/ ٕٕمن يـو  صباحان 
باسم اجملموعات اإلقليمية كالدكؿ  تكلموا ف، أدذل فبثلو ية. كعقب تلك اؼببلحظات الًتحيبللمنرب ةالتنفيذي ةاألمين

فيها عن التقدـ  واعامة ربدث، ببيانات لبلجتماع اغبارللتحضَت لاجتمعوا  كانوا قد ،كأصحاب اؼبصلحة األعضاء
كتوقعاهتم  اؼبنرب، دعمل أنشطةمن  باظبهااليت ربدثوا  كما قامت بو اعبهات، ذلك اغبُتحىت  الذم أحرزه اؼبنرب

 .اؼبنرب يف اؼبستقبل تنفيذبشأف ك  الدكرة اغباليةبشأف 
السيد  مبلحظات من إذلاستمع اؼبشاركوف يث ح، نفسو ظهر اليـوبعد  دكرةلاافتتاح  ت حفلةكجر  - ٖ

، نائب ثياكالسيد إبراىيم ك  ؛جنيدم توانكو جعفر، كزير اؼبوارد الطبيعية كالبيئة يف ماليزياداتو سرم حاجي كاف 
 م لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، الذم ربدث بالنيابة عن منظمة األغذية كالزراعة لؤلمم اؼبتحدة،اؼبدير التنفيذ

؛ مج األمم اؼبتحدة اإلمبائي، كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، كمنظمة األمم اؼبتحدة للًتبية كالعلم كالثقافةكبرنا
قبيب بن توف عبد الرزاؽ، رئيس كزراء ماليزيا. كخبلؿ االفتتاح الرظبي، شهد اؼبشاركوف  هدسرم م كالسيد داتو

 كعبلكة على. ٕٕ٘ٓ-ٕٙٔٓ للفًتة اليزياؼبع البيولوجي يف االجتماع إطبلؽ السياسة الوطنية اؼبنقحة بشأف التنو 
 تصور التنوع البيولوجي يف ماليزيا. فنية رئيس الوزراء لوحةإذل ذلك، قدـ كزير اؼبوارد الطبيعية كالبيئة 

السيد أكيم شتاينر،  أف عقد منذمضت سبع سنوات  يف كلمتو الًتحيبية إذل أف زاكرمكأشار السيد  - ٗ
نرب اؼب بشأفألصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين حكومي دكرل ـبصص اجتماع أكؿ ، البيئةم لربنامج اؼبدير التنفيذ
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يف بوتراجايا،  ة، كذلكم اإليكولوجياؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظلعلـو كالسياسات يف ؾباغبكومي الدكرل ل
 العمل على إنشاءلوجي لنجاحها يف التنوع البيو ب األكساط اؼبعنيةىنأ ك  ،ٕٛٓٓنوفمرب تشرين الثاين/ماليزيا، يف 

ثمار األكذل ال. كقاؿ إنو يتطلع إذل هاكالدفاع عن لتنوع البيولوجييف ؾباؿ ا للعلـو كالسياساتواجهة ىذه ال
سيناريوىات بشأف إنتاج األغذية ك ك التلقيح ك حات اؼبلق  بشأف ، التقييمُت اؼبوضوعيُت األكلُت، كال سيما للمنرب

اعتمدت  اليت إف أىداؼ التنمية اؼبستدامة بلن ئقااستطرد لوجي كخدمات النظم اإليكولوجية. ك كمباذج التنوع البيو 
من خبلؿ االستهبلؾ كاإلنتاج اؼبستدامُت، كاإلدارة  ،سبثل خطة عمل غبماية كوكب األرض من التدىور مؤخران 

حفظ احمليطات ) ٗٔؽبدؼ ا جراءات عاجلة بشأف تغَت اؼبناخ. كيتمتعكازباذ إ ،اؼبستدامة للموارد الطبيعية
ضباية النظم ) ٘ٔاؽبدؼ ك ( كالبحار كاؼبوارد البحرية كاستخدامها على كبو مستداـ لتحقيق التنمية اؼبستدامة

اإليكولوجية الربّية كترميمها كتعزيز استخدامها على كبو مستداـ، كإدارة الغابات على كبو مستداـ، كمكافحة 
ما ، ألهنللمنربأنبية خاصة ب( مساره، ككقف فقداف التنوع البيولوجي التصحر، ككقف تدىور األراضي كعكس

، كتعزيز استخدامها على كبو مستداـ كضبايتهالنظم اإليكولوجية البحرية كاألرضية على اعلى اغبفاظ  يركزاف
 مشركعة.كىامة ك  ذات مصداقية معارؼ كعلومان  فيها اؼبنرب وفركىذه ؾباالت يبكن أف ي

كذل أف تقارير التقييم األأ  إف فبا لو أنبية رمزية للمنرب، قائلةأنبية ماليزيا  على درمالريغو ة السيد تأكدك  - ٘
 اغبكومي الدكرلاالجتماع البلد  ىذا يفمضت منذ أف انعقد بعد سبع سنوات  ينظر فيهاسالصادرة عن اؼبنرب 
. اؼبنرب كمهامولى أىداؼ ناقشات عاؼب وكزت خبللالذم تر ، ألصحاب اؼبصلحة اؼبتعدديناألكؿ اؼبخصص 

اليت انعقد ، ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓ للفًتةأحرز يف السنة الثانية من تنفيذ برنامج العمل  كبَتان   إف تقدمان  كأضافت قائلة
خرباء أنشأىا فريق اػبرباء فريق  تسعة عشرمن اػبرباء يف  ٓٓٓٔحوارل شارؾ ك  اجتماعان  ٕٗما ؾبموعو  خبلؽبا

أنو  السنةسيكوف من أىم اإلقبازات خبلؿ ك ربنامج العمل. ل الثمانية عشر تجالنواتعدد التخصصات لتنفيذ اؼب
نتائج ربليل آالؼ  فيبثبل اللذاف، الصادراف عن اؼبنرب تقريرا التقييم األكالف العاـ االجتماععلى  يأعرضس

، د النطاؽربديتقارير  من أربعة أيضان جدكؿ أعماؿ الدكرة الرابعة  كيتضمن. بارزينخرباء من  اؼبنشورات
 اؼبتعلقبناء القدرات، كالعمل  من بينهايف عدد من اجملاالت،  مناقشات حوؿ التقدـ احملرز، ك فكدليبلفهرساف، ك 

حكومة أؼبانيا على دعمها، كحكومة  تشكر ك التعاكف مع اعبهات اؼبعنية. ، ك اؼبعارؼ األصلية كاحمللية بنظم
، كاألعضاء اؼبغادرين للمكتب زاكرمالسيد ، لرئيس اؼبغادركما شكرت ا ،استضافة الدكرة الرابعةماليزيا على 

 .مثمران  لمشاركُت اجتماعان قائلة إهنا تتمٌت ل، اؼبنربيف عمل  هممسانبتعلى 
 يف إنو يرحب باؼبشاركُتخبلؿ االفتتاح الرظبي،  اؼببلحظات اليت قدمهايف  ،السيد جعفر كقاؿ - ٙ

لتنوع دليل على التزامو العميق باف كجوده إ قائبلن  ه،حضور لى . كشكر رئيس الوزراء عماليزيا يفاالجتماع 
 اؼبنرب ال اللحظة، قائبلن إنو على الرغم من أفحىت  هكتنفيذاؼبنرب يف إنشاء  من شاركواصبيع كأثٌت على البيولوجي. 

عن أملو  ، معربان تكبَتة يف العديد من اجملاالالأنبيتو يدؿ على الطموح  فإف برنامج عملويف مراحلو اؼببكرة  يزاؿ
كاسًتسل قائبلن العادل. على نطاؽ ًتجم إذل نتائج ذات مغزل ست نواذبوأف سيحافظ على زطبو ك  اؼبنرب كثقتو يف أف

على مواردىا الطبيعية، كأنو ك  باغبفاظ على بيئتها، ملتزمة منذ زمن طويل شديد التنوع ان بلدإف ماليزيا، باعتبارىا 
بأف  ٕٜٜٔعاـ اؼبعقود يف لبيئة كالتنمية اؼبعٍت بايف مؤسبر األمم اؼبتحدة ىا هدتعب كفت اهنفخور بأف يقوؿ إ

العديد من التحديات،  بيد أهنا تواجو. غايب، كزادت عليوأرضها كغطاء من يف اؼبائة على األقل  ٓ٘على ربافظ 
د البليدرؾ ك التهديدات.  كنقص اؼبوارد البلزمة ؼبواجهة ىذه ،كالصيد غَت اؼبشركع انقراض األنواع،دبا يف ذلك 

لسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات لوضع ا أساسكيف شكل قابل لبلستعماؿ  اؼبعّدة أف البيانات  سبامان 
يف  تفتخر بأهنا استضافتبقوة منذ البداية، ك متوافرة. كلذلك أيدت ماليزيا اؼبنرب  دائمان  ليستالنظم اإليكولوجية 
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د كيعتـز البل. أفضت إذل إنشائوسلسلة األكذل من االجتماعات اغبكومية الدكلية اليت ال ٕٛٓٓبوتراجايا يف عاـ 
لعملية  عياضيللتقييم اؼبو  دبقررم السياساتاؼبوجز اػباص ، دبا يف ذلك نواتج اؼبنربكاملة من أف يستفيد استفادة  

تدابَته الستكماؿ كذلك ع اغبارل، يف االجتما إعداده كتمل الذم سي التلقيح كاؼبلقحات اؼبرتبطة بإنتاج األغذية
كأعرب عن أملو يف أف  كاغبفاظ عليها، ةم اإليكولوجيالتنوع البيولوجي كخدمات النظضباية احمللية الرامية إذل 

د ة إعداد نسخة منقحة كؿبدثة للسياسة الوطنية للبلىذه التدابَت احمللي كمن. بلده األخرل حذك ربذك البلداف
اغبفاظ على ب فع مستول الوعيسًت ف السياسة اؼبنقحة كاحملدثة ي. كقاؿ إع البيولوجبشأف التنو  ٜٜٛٔلعاـ 

للحفاظ على التنوع البيولوجي يف  إطاران كستوفر ، دعمو علىع أصحاب اؼبصلحة ستشجالتنوع البيولوجي، ك 
سًتاتيجية للتنوع االاػبطة تنفيذ ستدعم اعبهود العاؼبية الرامية إذل ك  اليت تتزايد تعقيدان،مواجهة التحديات 

لتنوع البيولوجي. كيف اػبتاـ، أعرب عن أملو يف أف اؼبتعلقة با آيتشيكأىداؼ  ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓللفًتة  البيولوجي
وع البيولوجي، للتأكد من فيما يتعلق بالتن اؼبواجهة ةالعديداؼبسائل على حل  اجملتمع الدكرل العمل معان يواصل 
  يف االجتماع مداكالت مثمرة.ة، كسبٌت للمشاركُتعديد من األجياؿ القادمفيد الأهنا ست

قيادة السيد ب اؼبنربأف تشعر بالفخر ؼبسانبتها يف  ينبغيماليزيا كقاؿ السيد ثياك يف مبلحظاتو إف  - ٚ
حاجة إذل يوجد طلب غَت مسبوؽ على اؼبوارد ك تسعة مليارات، من العادل  عدد سكاف كمع اقًتاب. زاكرم

للتعدم  األماميط اػب كمن ىم علىيفركف من العنف كالكوارث  كمن بينهم من، اىهمكرفمعاعبة صحة اعبميع 
 نظم اإليكولوجية حافزان سؤكلة للدارة اؼباإلك  اؼبسؤكؿوفر التنوع البيولوجي كيبكن أف يعلى اؼبوائل اعبديدة.  البشرم

ساس لبناء األ كأف يوفر ،نمو االقتصادمكإدارة اؼبياه كال كأف يعزز استدامة اإلنتاج الغذائيللتعاكف كبناء السبلـ، 
حوارل البالغ عددىم رباء كاػب، حكومة ٕٗٔالبالغ عددىا  لحكوماتلمستقبل صحي. كأعرب عن شكره 

أصحاب  كسائر ،كككاالت األمم اؼبتحدةكحدات،  ٓٔ البالغ عددىاالدعم التقٍت  ككحدات، خبَت ٓٓٓٔ
لمساعدة على إقباز جدكؿ األعماؿ العاؼبي من لآلية فعالة  وكمسانباهتم يف جعلللمنرب  على دعمهم ،اؼبصلحة

كمنظمة األغذية  مع اتفاقية التنوع البيولوجي كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائيخبلؿ التقييمات العلمية كالشراكات 
 ،تنمية القدرات رتوفمن اعبهات اليت ؼبتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة كغَتىا كمنظمة األمم ا م اؼبتحدةكالزراعة لؤلم

السياسات كاالتصاالت. كشدد على اغباجة إذل كالدعم اػباص ب التقٍتدعم الكإشراؾ أصحاب اؼبصلحة ك 
لتنوع اؼبتعلقة با آيتشيداؼ ة البلزمة لتحقيق أىيقاعدة اؼبعرفاللتطوير  البلـزالدعم  اؼبنرب تلقىيضماف أف 

ي للتنوع البيولوجي كخدمات عاؼبائل تشمل استهبلؿ تقييم ، بوسٖٕٓٓلعاـ  لتنمية اؼبستدامةاالبيولوجي كخطة 
اؼبتبقية من برنامج الثبلث لسنوات لكتعبئة اؼبوارد  من أجل تكميل العمل اإلقليمي اعبارم ةم اإليكولوجيالنظ

 ٕٚإذل  ٖٕعقد يف نَتكيب من ة األمم اؼبتحدة للبيئة ستعبمعيكيف معرض إشارتو إذل أف الدكرة الثانية العمل. 
فريق اػبرباء . كيف اػبتاـ شكر اغبكومات ك بنشاط الدكرة يفاؼبشاركُت إذل اؼبشاركة  دعا، ٕٙٔٓمايو أيار/

أساس  على اؼبساعدة اليت قدموىا يف كضع الرئيس اؼبغادرك  اؼبنربالتخصصات كأعضاء اؼبكتب كأمانة  اؼبتعدد
 .للمنربقوم 

ا أف تستضيف الدكرة الرابعة لبلجتماع العاـ كأثٌت كقاؿ رئيس الوزراء إنو من مصدر الفخر ؼباليزي - ٛ
على اؼبشاركُت لتفانيهم كالتزامهم بالقضية العامة للعمل صباعيان صوب كفالة مستقبل مستداـ لؤلجياؿ 

بلدان على دعمهم للمنرب يف دكرتو  ٕٗٔالقادمة. كىنأ أمانة اؼبنرب كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاؼبشاركُت من 
كأعلن أف ماليزيا تأِقّر كتقد ر شراكة العلماء يف اعبهود اؼبشًتركة ؼبعاعبة اؼبشاكل اغبادة اليت تواجو  الرابعة.

يف اؼبائة  ٓٙاجملتمع. كرغم أف الطبيعة تقيم أكد البشر فإف التقييمات العلمية تشَت إذل تدىور ما ال يقل عن 
لسنوات اػبمسُت اؼباضية. كؽبذا اعتنق قادة البلداف من اؼبوارد الطبيعية بسبب أنشطة اإلنساف، كمعظمها يف ا
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، الذم ٕ٘ٔٓقضية حفظ الطبيعة كما تبُتن أثناء مؤسبر قمة األمم اؼبتحدة العتماد خطة التنمية ؼبا بعد عاـ 
. كتواجو بلداف ـبتلفة ربّديات ـبتلفة يف التعامل مع حفظ الطبيعة ٕ٘ٔٓعأِقد يف نيويورؾ يف أيلوؿ/سبتمرب 

بة للبلداف النامية فإف األمر ينصّب على التوصُّل إذل التوازف الصحيح بُت ضباية تراثها الطبيعي ككفالة كبالنس
 تقدُّمها االقتصادم كاالجتماعي. كالتعاكف بُت اغبكومات كالعلماء أمر جوىرم ؼبواجهة ىذه التحّديات.

د اؼبواطنُت الذين يعانوف من الفقر سنة، إذل تقليل أعدا ٓ٘كقد عمدت ماليزيا، منذ استقبلؽبا قبل  - ٜ
 ٓٔ ٖٓٛيف اؼبائة كزادت ناذبها احمللي اإلصبارل للفرد ليصل إذل أكثر من  ٗيف اؼبائة إذل أقل من  ٜٗمن 

ـ أثنر كثَتان ٕٗٔٓدكالران يف عاـ  ، كىو ما يعٍت أهنا ستصل سريعان إذل مركز البلداف اؼبتقدمة. كلكن ىذا التقدُّ
عية، كاضطلعت اغبكومة استجابة لذلك دببادرات غبفظ التنوُّع البيولوجي كاستخدامو بصورة على البيئة الطبي

مستدامة، مثل اػبطة الرئيسية اؼبركزية حملور الغابات، اليت هتدؼ إذل ربط ذبمُّعات حراجية كربل، كإعادة 
وّقعة بُت بركين كإندكنيسيا تأىيل الِقطع اغبراجية كضبايتها يف سياؽ ىذه العملية؛ كمبادرة قلب بورنيو، اؼب

كماليزيا هبدؼ ضباية النظاـ اإليكولوجي لغابات بورنيو العذراء؛ كالسياسة الوطنية اؼبنّقحة بشأف التنوُّع 
 .ٕٕ٘ٓ-ٕٙٔٓالبيولوجي للفًتة 

كيف اػبتاـ، سبٌّت للمشاركُت النجاح يف مداكالهتم كطالب األكساط العلمية بتوفَت خيارات للقيادات  - ٓٔ
ن أجل كضع سياسات أفضل إلقامة توازف بُت التنمية االجتماعية االقتصادية كالرفاه البيئي، كطالب م

 بغرض كفالة مستقبل مستداـ. مقررم السياساتاغبكومات بتوفَت مزيد من سأبأل اغبوار بُت العلماء ك 
 المسائل التنظيمية -ثانيًا 
 اعتماد جدوؿ األعماؿ وتنظيم العمل -ألف 

 .(IPBES/4/1)مد االجتماع العاـ جدكؿ األعماؿ التارل على أساس جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت عتا - ٔٔ
 .افتتاح الدكرة - ٔ
 اؼبسائل التنظيمية: - ٕ

 جدكؿ األعماؿ كتنظيم العمل؛ إقرار )أ(
 حالة العضوية يف اؼبنرب؛ )ب(
 قبوؿ اؼبراقبُت يف اجتماعات الدكرة الرابعة لبلجتماع العاـ للمنرب. )ج(

 كثائق تفويض اؼبمثلُت. - ٖ
 .ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓتقرير األمُت التنفيذم عن تنفيذ برنامج العمل للفًتة  - ٗ
 برنامج عمل اؼبنرب: - ٘

 إنتاج األغذية؛ك التلقيح للملقحات ك التقييم اؼبواضيعي  (أ)
: تقييم منهجي ذج التنوع البيولوجي كخدمات النأظم اإليكولوجيةاسيناريوىات كمب (ب)

 ؛كاؼبنهجيات كمقًتح بشأف مواصلة تطويرىا لؤلدكات
 بناء القدرات؛ بشأفالعمل  (ج)
 نظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية؛بشأف العمل  (د)
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لتنوع البيولوجي كخدمات النظم لتقرير ربديد النطاؽ من أجل تقييم عاؼبي  (ق)
 اإليكولوجية؛

 تنوعة للقيم اؼبتعددة للطبيعةؼبامفاىيم للالتقرير اؼبنقح لتحديد نطاؽ التقييم اؼبنهجي  (ك)
 ؛كمنافعها

 ؤلنواع الغريبة الغازية؛لتقرير ربديد النطاؽ لتقييم مواضيعي  (ز)
 بلستخداـ اؼبستداـ للتنوع البيولوجي؛لتقرير ربديد النطاؽ لتقييم مواضيعي  (ح)
 العمل اؼبتعلق بأدكات كمنهجيات الدعم السياسايت. (ط)

-ٕٗٔٓتيبات اؼبتعلقة باؼبيزانية اػباصة باؼبنرب: اؼبيزانية كالنفقات للفًتة الًتتيبات اؼبالية كالًت  - ٙ
 سبويل اػبرباء كاؼبشاركُت يف االجتماعات. بشأف ، دبا يف ذلك تقريرٕٛٔٓ

 القواعد كاإلجراءات اػباصة بعمل اؼبنرب: - ٚ
 ترشيح كاختيار أعضاء اؼبكتب؛ (أ)
 إجراءات إعداد نواتج اؼبنرب؛ (ب)
 اءات استعراض اؼبنرب؛إجر  (ج)
 سياسات كإجراءات قبوؿ اؼبراقبُت. (د)

 االتصاالت، كإشراؾ أصحاب اؼبصلحة، كالشراكات االسًتاتيجية. - ٛ
 عمل اؼبنرب كأمانتو.يف شراكة التعاكنية األمم اؼبتحدة للالًتتيبات اؼبؤسسية: ترتيبات  - ٜ

 ت القادمة لبلجتماع العاـ للمنرب.جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت كتاريخ كمكاف انعقاد الدكرا - ٓٔ
 اعتماد مقررات كتقرير الدكرة. - ٔٔ
 اختتاـ الدكرة. - ٕٔ

 حالة العضوية في المنبر -باء 
أفاد الرئيس بأف اإلمارات العربية اؼبتحدة قد انضمت إذل اؼبنرب منذ انعقاد الدكرة الثالثة لبلجتماع  - ٕٔ

دكلة: االرباد الركسي،  ٕٗٔضاء التالية أظباؤىا كالبالغ عددىا العاـ. كبذلك أصبح اؼبنرب يضم الدكؿ األع
كإثيوبيا، كأذربيجاف، كاألرجنتُت، كإسبانيا، كأسًتاليا، كإسرائيل، كأفغانستاف، كإكوادكر، كألبانيا، كأؼبانيا، 

 - اف )صبهوريةكاإلمارات العربية اؼبتحدة، كأنتيغوا كبربودا، كأندكرا، كإندكنيسيا، كأكركغوام، كأكغندا، كإير 
اإلسبلمية(، كأيرلندا، كباكستاف، كالبحرين، كالربازيل، كالربتغاؿ، كبلجيكا، كبنغبلديش، كبنما، كبنن، كبوتاف، 

متعددة القوميات(، كبَتك،  - كبوتسوانا، كبوركينا فاسو، كبوركندم، كالبوسنة كاؽبرسك، كبوليفيا )دكلة
اغو، كتشاد، كتوغو، كتونس، كاعببل األسود، كاعبزائر، كجزر القمر، كبيبلركس، كتايلند، كتركيا، كترينيداد كتوب

كصبهورية أفريقيا الوسطى، كاعبمهورية التشيكية، كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة، كاعبمهورية الدكمينيكية، كصبهورية  
، كزامبيا، كزمبابوم، كوريا، كصبهورية الكونغو الديبقراطية، كصبهورية مولدكفا، كجنوب أفريقيا، كجورجيا، كالدامبرؾ

النكا، كالسلفادكر، كسلوفاكيا، كالسنغاؿ، كسوازيلند،  كسانت كيتس كنيفيس، كسانت لوسيا، كسرم
كالسوداف، كالسويد، كسويسرا، كشيلي، كالصُت، كطاجيكستاف، كالعراؽ، كالغابوف، كغانا، كغرينادا، كغينيا 
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ناـ، كقَتغيزستاف، كالكامَتكف، ككركاتيا،  ندا، كفيجي، كفييتبيساك، كغواتيماال، كغيانا، كفرنسا، كالفلبُت، كفنل
يا، َت ككمبوديا، ككندا، ككوبا، ككوت ديفوار، ككوستاريكا، ككولومبيا، كالكونغو، ككينيا، كالتفيا، كلكسمربغ، كليب

ملكة العربية كليبيا، كليتوانيا، كمارل، كماليزيا، كمدغشقر، كمصر، كاؼبغرب، كاؼبكسيك، كمبلكم، كمالديف، كاؼب
السعودية، كاؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية، كموريتانيا، كموناكو، كالنركيج، كالنمسا، كنيباؿ، 
كالنيجر، كنيجَتيا، كنيكاراغوا، كنيوزيلندا، كاؽبند، كىندكراس، كىنغاريا، كىولندا، كالواليات اؼبتحدة األمريكية، 

 ناف.كالياباف، كاليمن، كاليو 
 قبوؿ المراقبين في الدورة الرابعة لالجتماع العاـ للمنبر -جيم 

أشار الرئيس عند تقدًن ىذا البند إذل أف االجتماع العاـ كاف قد قرر يف دكرتو الثالثة أف يستأنف النظر  - ٖٔ
ؼبراقبُت يف الدكرتُت الثانية يف مسألة قبوؿ اؼبراقبُت يف الدكرة الرابعة كأف السياسة العامة كاإلجراءات اؼبتبعة لقبوؿ ا

(، على أساس أف ٓٙك ٜ٘، الفقرتاف IPBES/3/18لتحديد قبوؿ اؼبراقبُت يف الدكرة الرابعة )انظر  تطبقسكالثالثة 
اؼبراقبُت اؼبقبولُت يف الدكرات األكذل كالثانية كالثالثة سيكونوف من بُت اؼبراقبُت اؼبقبولُت يف الدكرة الرابعة )انظر 

IPBES/1/12 كٕٕ، الفقرة ،IPBES/3/INF/12 كIPBES/4/INF/23)اؼبرفقاف األكؿ كالثاين ،. 
اغبالية  ةالدكر اؼبنظمات التالية كمراقبة خبلؿ  اعتأمدت ،العاـ االجتماع يف اؼبتخذقرار الب عمبلن ك  - ٗٔ

 غَتىااؼبتخصصة ك  اهتاالتفاقيات كاؼبنظمات اؼبتعددة األطراؼ كىيئات األمم اؼبتحدة كككاالك دكؿ الباإلضافة إذل 
-: جامعة إيكسكىي ،الثانية كالثالثةك األكذل الدكرات  خبلؿ بةمدت كمراقاعتأ قد  كانتاليت  من اؼبنظمات 

 كحفظو كتوصيفو البيولوجي التنوع بشأف البحوث كبرنامج ،(BiodivERsA) بيوديفرساكشبكة  ،مارسيليا
كمركز دراسات اؼبوارد  ،للتنوع البيولوجياإللكًتكين  عهدكاؼب، (BIOTA/FAPESP) اؼبستداـ كاستخدامو كاستعادتو

 كالتنميةالعلـو كالسياسات، كجامعة كامربيدج، كاؼبؤسسة الصينية غبفظ التنوع البيولوجي  كمركز ،الطبيعية
 حفظ كمؤسسة ،الصناعات االستخراجية يف أمريكا البلتينيةك  كالتعدين الطاقة بشأف اغبوار كمنظمةاػبضراء، 

 ،يف غواتيماال، كمعهد التنمية اؼبستدامة كالعبلقات الدكلية، كمعهد البيئة كالتنوع البيولوجي كالبيئة الطبيعية رداؼبوا
 كاألعماؿ للفنوف الكاثوليكياؼبعهد  - للهندسة كالتكنولوجيا لويوال ككليةكاالرباد الدكرل لطبلب اغبراجة، 

(Loyola-ICAM  College of Engineering and Technology)، للبحوث،  سواميناثافـ. س.  كمؤسسة
البحث كالتطوير يف نيباؿ، كمعهد  كمركزالوطٍت غبفظ الطبيعة، كجامعة سالتا الوطنية،  االستئماين كالصندكؽ

اعبنراؿ  كجامعةاألكغندية للتثقيف البيئي،  كاؼبؤسسةكجامعة ىونغ كونغ، كشبكة العادل الثالث،  سَتينغا،
 .تارتو كجامعة ،دنربةأدار السبلـ، كجامعة  كجامعةكانبَتا،   معةاكجالوطنية،  سارمينتو

 وثائق تفويض الممثلين -ثالثًا 
من النظاـ الداخلي درس اؼبكتب، دبساعدة األمانة، كثائق تفويض فبثلي أعضاء  ٖٔككفقان للفقرة  - ٘ٔ

التالُت قدموا كثائق تفويض فبثليهم  ٕٛاؼبنرب اؼبشاركُت يف ىذه الدكرة. ككجد اؼبكتب أف أعضاء اؼبنرب الػػػػ 
أك كزير الشؤكف اػبارجية فيها أك نيابةن عنهم، كذلك كفق ما  ةكوماغبالصادرة عن رئيس الدكلة أك رئيس 

 ،كأسًتاليا ،كاألرجنتُت ،كأذربيجاف ،كإثيوبيا ،، كأف ىذه الوثائق سليمة: االرباد الركسئٕتقتضيو اؼبادة 
 ،كأكغندا ،كأكركغوام ،كإندكنيسيا ،كأنتيغوا كبربودا كاإلمارات العربية اؼبتحدة، ،انياكأؼب ،كإكوادكر كإستونيا،

 ،كبوتسوانا كبوتاف كبنغبلديش، ،كبلجيكا ،كالربتغاؿ ،كالربازيل ،كباكستاف اإلسبلمية، –كإيراف )صبهورية 
 ،كاعبزائر ،كتوغو ،كتركيا ،كبيبلركس ،اؼبتعددة القوميات( -كبوليفيا )دكلة  ،كالبوسنة كاؽبرسك ،كبوركندم

 ، ،كجنوب أفريقيا ،كصبهورية مولدكفا ،كصبهورية كوريا ،كاعبمهورية الدكمينيكية ،كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة
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 ،كالسوداف ،كسوازيلند ،كسلوفاكيا كسانت لوسيا، كسانت كيتس كنيفس ،كزمبابوم ،امبياز ، ك كالدامبرؾ
 ،كالكامَتكف ،كفنلندا كالفلبُت، ،كفرنسا ،كغواتيماال ،كغرينادا ا،كغان ،كالصُت ،كشيلي ،كسويسرا ،كالسويد
 ،كمصر ،كمدغشقر ،كماليزيا ،كمارل ،كليبَتيا ،ككينيا ،ككولومبيا ،ككوستاريكا ،ككوبا ،ككندا ،ككمبوديا
ة كاؼبملك كآيرلندا الشمالية،لربيطانيا العظمى  كاؼبملكة اؼبتحدة ،كملديف ،كمبلكم ،كاؼبكسيك كاؼبغرب،

 ،كىنغاريا كىندكراس، ،كاؽبند ،كنيوزيلندا ،كنيباؿ ،كالنمسا ،كالنركيجكموناكو،  ،العربية السعودية، كموريتانيا
 .كاليمن ،كالياباف ،كالواليات اؼبتحدة األمريكية ،كىولندا

يف اؼبنرب يف ىذه الدكرة دكف كثائق تفويض سارية. اعبهات األخرل األعضاء  من ٕٔكشارؾ فبثلو  - ٙٔ
 راقبُت خبلؿ ىذه الدكرة.م كاكلذلك اعتأرب 

 اعتمد االجتماع العاـ تقرير اؼبكتب عن كثائق التفويض. -ٚٔ
 ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓتقرير األمين التنفيذي بشأف تنفيذ برنامج العمل للفترة  -رابعًا 

الذم اعتمد االجتماع  ٘/ٕ - د ح عند تقدًن ىذا البند أشارت األمينة التنفيذية إذل اؼبقرر ـ -ٛٔ
، الذم قّدـ فيو االجتماع العاـ مزيدان ٔ/ٖ - د ح ؛ كاؼبقرر ـٕٛٔٓ-ٕٗٔٓو برنامج العمل للفًتة دبوجب

من اإلرشاد بشأف تنفيذ برنامج العمل. كبعد ذلك أبلغت عن تنفيذ برنامج العمل حىت اآلف، كأبرزت 
يف ذلك التقدُّـ احملرز يف كل ، دبا (IPBES/4/2)اؼبعلومات الواردة يف اؼبذكرة ذات الصلة اؼبقّدمة من األمانة 

ىدؼ من األىداؼ األربعة لربنامج العمل كالنواتج كالتحّديات الثمانية عشر اليت سبت مواجهتها كالدركس 
 ، كىي السنة الثانية لتنفيذ برنامج العمل.ٕ٘ٔٓاؼبستفادة يف 

أفريقيا كسويسرا كغانا  إثيوبيا كأسًتاليا كجنوب فبثل كل منكيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك أدذل ببيانات  -ٜٔ
اليت ىي عضوة  يوفدكؿ األعضاء الاالرباد األكركيب ك باسم الذم ربدث  ىولندافبثل ككندا كاؼبغرب كالنركيج ك 

شعبة شؤكف احمليطات كقانوف البحار يف مكتب الشؤكف القانونية التابع لؤلمم اؼبتحدة؛ فبثلو ؛ ك يف اؼبنرب
 للشعوب األصلية اؼبعٍت بالتنوُّع البيولوجي كخدمات النظم كمنظمات أرض اؼبستقبل كاؼبنتدل الدكرل

 اإليكولوجية كاالرباد الدكرل غبفظ الطبيعة.

كشكر اؼبتحّدثوف حكومة ماليزيا الستضافتها الدكرة اغبالية ككذلك كل من ساىم يف تنفيذ برنامج  -ٕٓ
 العمل يف السنة اؼباضية.

لتنظيم اإللكًتكين للمؤسبر، مع فائدتو، ينبغي أف كفيما يتعّلق بالرسائل، قاؿ عدة متحّدثُت إف ا -ٕٔ
يستكمل باجتماعات كجهان لوجو ككسائل أخرل اعًتافان بالتقييدات التقنية اليت تواجهها بعض اؼبناطق، كقاؿ 
أحد اؼبتحدثُت إف ىناؾ ضركرة للقياـ باتصاالت أكثر تكراران بُت موظفي األمانة ككحدات الدعم التقٍت 

 كاػبرباء.

عدة متحّدثُت إف الطابع الطموح لربنامج العمل ينبغي أف يأناظره كجود موارد بشرية كمالية كقاؿ  -ٕٕ
لتنفيذه. كسأؿ اثناف من اؼبتحّدثُت عّما إذا كاف من اؼبمكن إعادة توزيع األمواؿ من كحدات الدعم التقٍت 

ينما قاؿ متحّدث آخر إف اليت تشهد فائضان يف األمواؿ على الوحدات اليت تواجو تقييدات يف القدرات، ب
و اىتمامان خاصان ٔ/ٖ - د ح آلية اؼبنرب للمواءمة )انظر اؼبقرر ـ ، الفرع أكالن كاؼبرفق األكؿ( ينبغي أف يوج 

للبلداف النامية. كأشار أحد اؼبتحّدثُت بأف يتم بياف اؼبسانبات العينية اؼبقدنمة من أصحاب اؼبصلحة يف 
كقاؿ فبثل اؼبغرب إف بلده ملتـز بصياغة خطة لزيادة الوعي من أجل تعبئة  اؼبيزانية، مثل تنظيم األنشطة.
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أصحاب اؼبصلحة للمسانبة يف قباح برنامج العمل اغبارل، يف حُت تعهند فبثبل أرض اؼبستقبل كاالرباد الدكرل 
 غبفظ الطبيعة دبواصلة دعم منظمتيهما للمنرب.

 برنامج الزماالت )انظر الفرع أكالن من اؼبقرر كأشار أحد اؼبتحدثُت إذل التوازف اإلقليمي يف -ٖٕ
( كقاؿ متحّدثاف إف جهود اؼبنرب ينبغي أف تكوف استكماالن كبناءن على اعبهود اليت تبذؽبا ٔ/ٖ - د ح ـ

اؽبيئات األخرل، كقاؿ أحد اؼبتحدثُت إف صبيع التقييمات ينبغي أف تأخذ يف االعتبار تقييم احمليطات العاؼبي 
، دبا يف ذلك اعبوانب ذه يف إطار العملية اؼبنتظمة لئلببلغ عن حالة البيئة البحريةالذم جرل تنفي

كتقييمها على الصعيد العاؼبي، بينما قاؿ اؼبتحدث اآلخر إف صياغة مؤشرات اؼبنرب  االقتصادية،-االجتماعية
 ينبغي أف تأخذ يف االعتبار اعبهود اغبالية لصياغة مؤشرات التنوُّع البيولوجي.

ؿ أحد اؼبتحدثُت إنو يتعُتن تقليص الفًتة الفاصلة بُت ازباذ القرار يف االجتماع العاـ، كقياـ كقا -ٕٗ
األمانة باؼبتابعة، فبا يسمح بوقت كاٍؼ لتبادؿ اآلراء كاستعراضها كالتعليق عليها. كحث متحّدث آخر على 

 رؼ.زيادة سرعة إنشاء شراكات اسًتاتيجية لتنفيذ بناء القدرات كتوليد اؼبعا

كبعد اؼبناقشات اؼبذكورة أعبله، أّكد الرئيس على أنبية الشراكة بُت اؼبنرب كاتفاقية التنوُّع البيولوجي  -ٕ٘
كدعا األمُت التنفيذم لبلتفاقية، السيد براكليو فَتيرا دم سوزا دياس، إللقاء بياف. كأثٌت السيد دياس على 

ل قائبلن بأهنا تتسم بأنبية كربل لؤلعماؿ اعبارية دبوجب التقييمات اؼبستكملة كاعبارية للمنرب كاؼبنجزات األخر 
االتفاقية، دبا يف ذلك اإلصدار اػبامس من الدراسة االستشرافية للتنوُّع البيولوجي يف العادل، كإحراز أىداؼ 

يد للتنوُّع البيولوجي. كحث على سرعة إصدار تقرير ربد آيتشياػبطة االسًتاتيجية للتنوُّع البيولوجي كأىداؼ 
النطاؽ من أجل تقييم عاؼبي للتنوُّع البيولوجي كخدمات النأظم اإليكولوجية ككفالة مسانبة التقرير يف متابعة 

. كلفت االنتباه أيضان إذل صياغة عدد من التقارير ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓاػبطة االسًتاتيجية للتنوُّع البيولوجي للفًتة 
يد من اإلصدار الرابع من الدراسة االستشرافية للتنوُّع اإلقليمية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة اليت تستف

البيولوجي يف العادل، قائبلن إف ىذه التقارير يبكن أف توف ر معلومات مفيدة للتقييمات اإلقليمية للمنرب اليت 
 ، اعبزء الثالث(.ٔ/ٖ - د ح هبرم القياـ هبا يف الوقت اغباضر )انظر اؼبقرر ـ

 باؼبعلومات اؼبقدنمة. كأحاط االجتماع العاـ علمان  -ٕٙ
 برنامج عمل المنبر –خامسًا 

األكلُت  تقريرم التقييملدل تقدًن الرئيس ؽبذا البند، قاؿ إف االجتماع العاـ سيدعى إذل النظر يف  -ٕٚ
التقييم اؼبواضيعي للملقحات كالتلقيح كإنتاج تقرير : ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓللمنرب اؼبدرجُت يف برنامج العمل للفًتة 

التقييم اؼبنهجي لسيناريوىات كمباذج التنوع البيولوجي كخدمات النظم تقرير )أ((؛ ك  ٖتج األغذية )النا
كالفصوؿ اؼبنفردة كموجزاهتا  قررم السياساتخاص دبدبا يف ذلك موجز )ج((،  ٖاإليكولوجية )الناتج 

 .التنفيذية لكل من ىذين التقييمُت
 األغذيةإنتاج و لتلقيح للملقحات واالتقييم المواضيعي  -ألف 

على إجراء  ٘/ٕ - د ح ـأشارت األمينة التنفيذية إذل أف االجتماع العاـ كاف قد كافق يف مقرره  -ٕٛ
)أ((. كعرضت بعد ذلك تقرير ٖتقييم مواضيعي لعملية التلقيح كاؼبلقحات اؼبرتبطة بإنتاج األغذية )الناتج 

 الفصوؿ اؼبنفردة كموجزاهتا التنفيذية اؼبؤلف منم اؼبواضيعي للملقحات كالتلقيح كإنتاج األغذية، لتقييا
(IPBES/4/INF/1) قررم السياساتاػباص دب كاؼبوجز (IPBES/4/3) كأكجزت عملية إعداد ىيكلهما ،
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قررم كاػبطوات البلزمة لنشرنبا، باإلضافة إذل مشركع مقرر يوافق االجتماع العاـ دبوجبو على اؼبوجز اػباص دب
. كالحظت أنو إذا كافق االجتماع العاـ على اؼبوجز كموجزاهتا التنفيذيةالفصوؿ اؼبنفردة كيقبل  السياسات
بعد  الفصوؿ اؼبنفردة كموجزاهتا التنفيذيةمع إجراء تغيَتات، فسيجرم تعديل  قررم السياساتاػباص دب

 اعبلسة اغبالية حبيث يعكس ىذه التغيَتات.
اء الذم نفذ التقييم، كصفان للتقرير فريق اػبرب اؼبشارؾ ل رئيسالبعد ذلك قدـ السيد سيموف بوتس،  -ٜٕ

 دبزيد من التفصيل، مؤكدان على أهنما وبدداف نطاقان كاسعان من اػبيارات السياساتية اؼبتاحة.
 ،كالربازيل ،كباكستاف ،كإندكنيسيا ،كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك أدذل ببيانات فبثلو كل من أؼبانيا -ٖٓ

 ،كمصر ،كماليزيا ،كفرنسا ،كغواتيماال ،كالصُت ،كسويسرا ،ؾكالدامبر  ،كجنوب أفريقيا ،كتركيا ،كبلجيكا
كالواليات  ،كاؽبند ،كالنمسا ،كالنركيج ،كاؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية ،كاؼبكسيك

 كالياباف، كتناكلت البيانات طائفة كاسعة من اؼبواضيع. ،اؼبتحدة األمريكية
ما كصفوه بأنبية اإلببلغ عن النتائج اليت توصل إليها التقييم. كشدد العديد من اؼبشاركُت على  -ٖٔ

بوجود ثغرات يف اؼبعارؼ كالبيانات، كال سيما يف البلداف  اركُت إف التقرير ينبغي أف يعًتؼكقاؿ عدد من اؼبش
قليمية على النامية، كقاؿ عدد منهم إف التقرير كاؼبوجز ينبغي أف يشَتا بوضوح إذل تأثَت السياقات الوطنية كاإل

التوصيات الناذبة عن التقييم. كجرت مناقشة مستفيضة بشأف ما إذا كاف التقرير ينبغي أف يتضمن البيانات 
كقاؿ اثناف من اؼبشاركُت إف القيود اؼبفركضة على الوصوؿ إذل “. قائمة على االفًتاض”اليت يبكن اعتبارىا 

 حبة اؼبصلحة يف إطار التحضَت للدكرة اغبالية.مشركعي التقرير كاؼبوجز عرقلت نشرنبا بُت اعبهات صا
كدعا عدد من اؼبشاركُت إذل الًتكيز بشكل أقول، دبا يف ذلك يف الرسائل الرئيسية للموجز، على  -ٕٖ

الكائنات احملورة كراثيان؛ كأنبية احملاصيل غَت الغذائية اؼبلقحة؛ كاؼبلقحات الربية؛ كالتجارب الناجحة على 
صد الطويل األجل؛ كأنبية تقوية االرتباط مع التقييمات األخرل، دبا يف ذلك النظر يف الصعيد اإلقليمي؛ كالر 

أنواع اؼبلقحات باعتبارىا أنواعان أحيائية ذات أكلوية يف اإلجراءات الرامية إذل تنفيذ مقررات مؤسبر األطراؼ يف 
 اتفاقية التنوع البيولوجي.

أكتينغ -ألفريد أباكيشارؾ يف رئاستو السيد ق اتصاؿ كيف أعقاب اؼبناقشة، أنشأ االجتماع العاـ فري -ٖٖ
(، لكي يقـو دبعاعبة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية السيد ركبرت كاطسوف )اؼبملكة اؼبتحدةك يبواه )غانا( 

كفقان لذلك، من أجل مواصلة النظر فيو يف  قررم السياساتالقضايا اؼبطركحة كمراجعة اؼبوجز اؼبخصص ؼب
 العاـ.االجتماع 

رئيسو اؼبشارؾ أف الفريق قد توّصل إذل اتفاؽ بشأف نّص منّقح  أفادأعماؿ فريق االتصاؿ  عقبك  -ٖٗ
لتقرير الفصوؿ اؼبنفردة  كأجاز، كبعد ذلك كافق االجتماع العاـ على اؼبوجز قررم السياساتلموجز اػباص دبل

على الرغم باسم بلداف منطقتو فقاؿ إنو التنفيذية. كيف ذلك الوقت ربّدث أحد اؼبشاركُت  وجزاهتاكمالتقييم 
عن يف نوعيتو فإهنا تشعر بالقلق ألنو يفتقر إذل بيانات كثقتها موافقة على اؼبوجز للتلك البلداف  من دعم

أك  األحباثذلك مواصلة  كيشمللسّد الفجوة الناشئة، كأنو ال بد من القياـ دبزيد من العمل  بعض اؼبناطق
 كاؼبلق حات اؼبرتبطة بإنتاج الغذاء. يف صدد التلقيحتوليد مزيد من البيانات 
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سيناريوىات ونماذج التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية: تقييم منهجي لألدوات والمنهجيات  -باء 
 ومقترح بشأف مواصلة تطويرىا

وجي كخدمات النظم التقييم اؼبنهجي لسيناريوىات كمباذج التنوع البيولتقرير قدمت األمينة التنفيذية  -ٖ٘
كاؼبوجز اؼبعد  (IPBES/4/INF/3)دبا يف ذلك الفصوؿ اؼبنفردة كموجزاهتا التنفيذية  )ج((، ٖاإليكولوجية )الناتج 

(، كىيكلو IPBES/4/INF/4كأكجزت العملية اؼبتبعة من أجل إصداره )انظر  ،(IPBES/4/4) قررم السياساتؼب
 قررم السياساتق االجتماع العاـ دبوجبو على اؼبوجز اػباص دبكخطة نشره، باإلضافة إذل مشركع مقرر يواف

، اليت اقًتحت اختصاصات IPBES/4/5. ككجهت االنتباه أيضان إذل الوثيقة الفصوؿ كموجزاهتا التنفيذيةكيقبل 
دكؿ النماذج، دبا يف ذلك الًتتيبات اؼبؤسسية، كاعبك ؼبواصلة تطوير األدكات كاؼبنهجيات اؼبتعلقة بالسيناريوىات 

 الزمٍت كالتكاليف. 
فريق اػبرباء الذم نفذ التقييم، كصفان للتقرير اؼبشارؾ لرئيس الكبعد ذلك قدـ السيد سيموف فَتييو،  -ٖٙ

 الرئيسية كنقاط التوجيو البلحقة.كموجزه دبزيد من التفصيل، كركز على بعض أمثلة النتائج 
 ،كبلجيكا ،كالربازيل ،كإندكنيسيا ،الياكيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك أدذل ببيانات فبثلو كل من أسًت  -ٖٚ

 ،كنيوزيلندا ،كالنركيج ،كاؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية ،كاؼبغرب ،ككندا ،كفرنسا ،كبيبلركس
 طائفة كاسعة من اؼبواضيع. ستقبل، فتناكلواأرض اؼبكفبثل منظمة كالياباف،  ،كالواليات اؼبتحدة األمريكية ،كاؽبند

بوجو عاـ قوبل التقرير بالًتحيب كاإلشادة. كسأؿ عدد من اؼبشاركُت عن كيفية استخدامهما على ك  -ٖٛ
النحو األمثل من أجل إرشاد التقييمات اإلقليمية كالعاؼبية، كعن اؼبوارد اليت قد تتاح ؽبذا الغرض. كأعرب عدد 

بة لبعض اؼبستخدمُت، كاقًتحوا كوسيلة بشكل مفرط بالنس فنيان من اؼبشاركُت عن قلقهم من أف التقرير قد يكوف 
للتعامل مع ىذه اؼبسألة، القياـ بتحديد أنواع السيناريوىات كالنماذج اليت ستكوف مهمة ؼبستخدمُت هنائيُت 

 ، كاألفراد اؼبشاركُت يف إعداد التقييمات اإلقليمية كالعاؼبية.مقررم السياساتؿبددين، دبا يف ذلك 
لتقرير ينبغي أف يوضح بصراحة أنبية اغبجم كالسياؽ عند النظر يف كقاؿ عدد من اؼبشاركُت إف ا -ٜٖ

التوجيهات كاألمثلة، كقاؿ أحدىم إنو يلـز اؼبزيد من األمثلة العامة للعوامل الدافعة اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة. كأشار 
َت اؼبزيد من عدد من اؼبشاركُت إذل أف بعض التوجيهات ذات طابع إلزامي مفرط، كقاؿ أحدىم إنو ينبغي توف

اؼبعلومات بشأف السيناريوىات كالنماذج اؼبتعلقة بتقييم خدمات النظم اإليكولوجية، بينما شكك مشارؾ آخر 
فيما إذا كانت اؼببادئ التوجيهية بشأف كضع السيناريوىات كالنماذج ستكوف ذات فائدة كبَتة يف حالة ظهورىا 

 ضع الستعراض األقراف.حصران يف منشورات يصعب اغبصوؿ عليها نسبيان كزب
أشغار ؿبمد فاضل يشارؾ يف رئاستو السيد كيف أعقاب اؼبناقشة، أنشأ االجتماع العاـ فريق اتصاؿ  -ٓٗ

معاعبة القضايا اؼبطركحة كمراجعة من أجل  باست )النركيج(أندرياس السيد إيفار ك )صبهورية إيراف اإلسبلمية( 
 االجتماع العاـ النظر فيو. يواصل لكيكفقان لذلك،  قررم السياساتاؼبوجز اؼبخصص ؼب

 بناء القدرات بشأفالعمل  -جيم 
 أف االجتماع العاـ أقر يف مقرره يف سياؽ تقدًن ىذا البند الفرعي، أشارت األمينة التنفيذية إذل -ٔٗ

قائمة باالحتياجات ذات األكلوية يف ؾباؿ بناء القدرات تتعلق باؼبنرب، كطلب من فرقة العمل  ٔ/ٖ - د ح ـ
نية ببناء القدرات ضماف تلبية كل ىذه االحتياجات، كإكماؿ التنفيذ التجرييب ؼبشركع برنامج الزماالت اؼبع

كالتبادؿ كالتدريب، كتقدًن توصيات من أجل مواصلة تطوير مشركع الربنامج لبلجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة.  
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لبناء القدرات التابع للمنرب ليشارؾ فيو  كما طلب من اؼبكتب أف ينظم، بدعم من فرقة العمل، اؼبنتدل األكؿ
بناء على دعوة للتعبَت عن االىتماـ  ٕ٘ٔٓفبثلو مصادر التمويل التقليدية كاحملتملة يف النصف الثاين من عاـ 

اليت توفر معلومات  IPBES/4/INF/5عن بناء القدرات، كالوثيقة  IPBES/4/6باؼبشاركة. كقد مت إعداد الوثيقة 
)ب( من نواتج برنامج العمل، كذلك ؼبساعدة  ٔ)أ( ك ٔل الذم مت تنفيذه بشأف الناذبُت أساسية عن العم

االجتماع العاـ يف النظر يف ىذا البند الفرعي. كقدمت األمينة التنفيذية عرضان بشأف التقدـ احملرز حىت اآلف 
اؼبوارد، كاألحداث اؼباضية، بشأف ذبربة مشركع خطة بناء القدرات اػباصة بربنامج العمل، كربط االحتياجات ب

فضبلن عن األحداث اؼبزمع تنظيمها. ككجهت أيضان االنتباه إذل مشركع اؼبقرر الذم سينظر فيو االجتماع العاـ 
 )ب(. ٔ)أ( ك ٔكالذم يقضي دبواصلة األنشطة يف إطار الناذبُت 

ل الثاين لبناء القدرات، كبعد ىذه اؼبقدمة، قاؿ أحد اؼبشاركُت إنو من أجل جذب اؼباكبُت إذل اؼبنتد -ٕٗ
سيكوف من الضركرم اتباع هنج اسًتاتيجي، كالتخطيط حبذر لضماف قباح اؼبنتدل، مضيفان أنو من الضركرم بناء 

 .مقررم السياساتقدرات اؼبؤلفُت فضبلن عن قدرات 

الفقرة كبعد اؼبناقشة، قرر االجتماع العاـ أف فريق االتصاؿ الذم أأنشئ على النحو اؼبنصوص عليو يف  -ٖٗ
 أعبله ينبغي أف يواصل النظر يف ىذه اؼبسألة. ٓٗ

 ظم المعارؼ األصلية والمحليةبشأف نالعمل  -داؿ 
 يف سياؽ تقدًن ىذا البند الفرعي، أشارت األمينة التنفيذية إذل أف االجتماع العاـ طلب يف مقرره -ٗٗ

ج للعمل مع نظم من فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب كضع مشركع إجرا ٘/ٕ- د ح ـ ءات كهنأ
لينظر فيها االجتماع  (ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓ)ج( من نواتج برنامج العمل للفًتة  ٔاؼبعارؼ األصلية كاحمللية )الناتج 

العاـ يف دكرتو الرابعة، كطلب أيضان من فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب أف يعد، بدعم من فرقة العمل 
عارؼ األصلية كاحمللية، قائمة كشبكة للخرباء، فضبلن عن آلية تشاركية للعمل مع احملددة زمنيان اؼبعنية بنظم اؼب

مواصلة ذبربة الدليل  ٔ/ٖ - د ح ـبتلف نظم اؼبعارؼ. كأشارت أيضان إذل أف االجتماع العاـ قرر يف مقرره ـ
 إلقليمية.األكرل اؼبتعلق بنأهج اؼبعارؼ األصلية كاحمللية يف التقييمات اؼبواضيعية كالتقييمات ا

عن أنشطة فرقة العمل  IPBES/4/INF/6ك IPBES/4/7كاستكماالن للمعلومات اؼبقدمة يف الوثيقتُت  -٘ٗ
اؼبتعلقة بنظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية، قدمت عرضان عن التقدـ احملرز حىت اآلف، كبصفة خاصة فيما يتعلق 

صلية كاحمللية يف تقييمات اؼبنرب، كإعداد بتنظيم حلقات عمل رباكرية لتيسَت تطوير مسانبة نظم اؼبعارؼ األ
مشركع ؾبموعة من النهج كاإلجراءات للعمل مع نظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية، ككضع قائمة بأصحاب اؼبعارؼ 
األصلية كاحمللية كاػبرباء يف ىذه اؼبعارؼ، ككضع آلية تشاركية للعمل مع ـبتلف نظم اؼبعارؼ. ككجهت االنتباه 

رر الذم سينظر فيو االجتماع العاـ كالذم سيحيط علمان بالتقدـ احملرز يف التنفيذ التجرييب إذل مشركع اؼبق
إلجراءات معينة بشأف اؼبعارؼ األصلية كاحمللية، كينص على مواصلة ىذا النشاط، فضبلن عن األنشطة األخرل 

 )ج( من نواتج برنامج العمل. ٔالواردة يف الناتج 
لت، قأدمت بيانات من االرباد األكركيب، كالياباف، كاؼبكسيك، كنيوزيلندا، كيف سياؽ اؼبناقشات اليت ت -ٙٗ

 كجنوب أفريقيا، كسويسرا، كالواليات اؼبتحدة.
كأشاد العديد من اؼبشاركُت بعمل اؼبنرب يف ؾباؿ نظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية. كقاؿ العديد من  -ٚٗ

جراءات، كبوجو خاص فيما يتعلق باآللية التشاركية، اؼبشاركُت إف ىناؾ حاجة إذل الوضوح بشأف األساليب كاإل
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، يف كقت IPBES/4/INF/6كعملية الًتشيح لقائمة اػبرباء. كطلب أحد اؼبشاركُت توزيع الوثائق، مثل الوثيقة 
 مبكر دبا يكفي إلتاحة استعراض ؿبتواىا على النحو اؼببلئم.

تشكل القائمة الرظبية، كإف التشاكر مع اػبرباء  كقاؿ أحد اؼبشاركُت إف قائمة اػبرباء اؼبرشحُت ينبغي أف -ٛٗ
 اؼبدرجُت يف القائمة ال ينبغي أف يكوف الزاميان. كقاؿ مشارؾ آخر إف فرادل اػبرباء كحدىم مؤىلوف للًتشيح، ال

 منظماهتم أك مؤسساهتم.
على الرغم  كقاؿ أحد اؼبشاركُت إنو من اؼبهم اإلقرار بأف اؼبنرب سيبقى قائمان بشكل أساسي على العلم -ٜٗ

 من سبثيل أصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحمللية فيو.

الشعوب األصلية كاجملتمعات احمللية ك/أك اػبرباء ”كقاؿ أحد اؼبشاركُت إنو ينبغي االستعاضة عن عبارة  -ٓ٘
فة اػبرباء يف ؾباؿ اؼبعارؼ األصلية كاحمللية، دبن فيهم أصحاب اؼبعر ”يف كل الوثيقة بعبارة “ األصليُت كاحملليُت

 “.من بُت الشعوب األصلية كاجملتمعات احمللية
 ٖٖعلى النحو الوارد يف الفقرة  ئكعقب اؼبناقشة قرر االجتماع العاـ أف يقـو فريق االتصاؿ الذم أنش -ٔ٘

 أعبله دبواصلة النظر يف اؼبسألة.
 ةلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيلتقرير تحديد النطاؽ من أجل تقييم عالمي  -ىاء 

فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات أف االجتماع العاـ قد  أحد أعضاءكلدل تقدًن البند الفرعي، استذكر  -ٕ٘
على إعداد عملية استكشافية بشأف إجراء تقييم عاؼبي ػبدمات التنوع البيولوجي  IPBES-3/1كافق دبقتضى قراره 

لرابعة، ككافق على أف ينظر يف نفس الدكرة يف كالنظم االيكولوجية لكي ينظر فيها االجتماع العاـ خبلؿ دكرتو ا
 IPBES/4/8إمكانية إجراء تقييم إقليمي ؼبنطقة احمليطات اؼبفتوحة. كقدـ بعد ذلك موجزان لعملية ربديد النطاؽ )

( حيث أبرز األحداث الرئيسية اليت أدت إذل إعداد تقرير ربديد النطاؽ، كالعناصر الرئيسية IPBES/4/INF/8ك
 ربرات كفائدة ذبميعو.للتقرير كم

كدعي االجتماع العاـ إذل اؼبوافقة على إجراء التقييم العاؼبي ػبدمات التنوع البيولوجي كالنظم  -ٖ٘
 خاصان  ، هبدؼ إعداد تقرير عن التقييم، يشمل موجزان اؼبنرب نواتجلئلجراءات اػباصة بإعداد  اإليكولوجية كفقان 

 ابعة.لكي ينظر فيو يف دكرتو الس دبقررم السياسات،

كخبلؿ اؼبناقشات اليت جرت بعد ذلك، ألقى ببيانات كل من فبثلي األرجنتُت كبوليفيا كالربازيل كالصُت  -ٗ٘
، كفبثلي غواتيماال يف اؼبنربأعضاء اليت ىي االرباد األكركيب الدكؿ األعضاء يف متكلمان باسم كإكوادكر كىولندا 

يا، كالواليات اؼبتحدة األمريكية كشعبة شؤكف احمليطات كالياباف كنيوزيلندا كالنركيج كباكستاف كجنوب أفريق
 كقانوف البحار التابعة ؼبكتب للشؤكف القانونية يف األمم اؼبتحدة.

كقاؿ الكثَت من اؼبشاركُت إف ىناؾ حاجة إذل ضماف أف يراعي العمل الذم هبرم يف إطار اؼبنرب  -٘٘
ل كينسق مع تلك األنشطة. كعلق العديد من اؼبشاركُت األنشطة اؼبماثلة اليت ذبرم يف اؼبنتديات كاؽبيئات األخر 

على نطاؽ التقييم اؼبقًتح، كأشار أحدىم إذل أف إدراج الًتكيز على احمليطات اؼبفتوحة ال ينبغي أف يستبعد 
عن مدل صحة إجراء تقييم ألىداؼ احتماؿ إجراء تقييم مستقبلي بشأف ىذا اؼبوضوع، كتساءؿ مشارؾ 

كقاؿ آخر إف التقييم اؼبقًتح يفتقر السًتاتيجيات كخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، كطنية، كما ىو حاؿ ا
 .ٕٕٓٓللتنوع البيولوجي بعد عاـ  آيتشيإذل عنصر استشرايف مثل كضع الغايات اؼبستهدفة ؼبتابعة أىداؼ 
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إذل تضييق  آيتشير يف أىداؼ إنو ال ينبغي أف يؤدم النظ إذل أحد اؼبشاركُت أشاركفيما يتعلق بالنقطة األخَتة، 
 الًتكيز على التقييم.

، كاقًتح قررم السياساتكقاؿ العديد من اؼبشاركُت إف التقرير كاف شديد الصعوبة التقنية بالنسبة ؼب -ٙ٘
أحدىم كضع تعريف أفضل للمسائل السياساتية عبعلو أكثر يسران، كدعا آخركف إذل زيادة االتساؽ يف 

ل آخر إذل إدراج مسرد للمصطلحات. كأشار العديد من اؼبشاركُت إذل أف اؼبصطلحات، يف حُت دعا فبث
األنشطة اؼبقًتحة تتجاكز التمويل اؼبتاح يف حُت قاؿ آخر إف كثيقة ربديد النطاؽ تقًتح صياغة يبكن أف ينظر 

 إليو على أنو مألـز للسياسات.

 من أجل إكماؿ التقييم اؼبقًتح.كأشار مشارؾ آخر إذل ضركرة مراعاة تيسَت حوار العلـو كالسياسات  -ٚ٘

كأشار اؼبشاركوف إذل أف تقرير ربديد النطاؽ يتطلب اؼبزيد من الًتكيز على عدد من اؼبوضوعات دبا يف  -ٛ٘
ذلك اؼبعارؼ األصلية كاحمللية، كتعبئة اؼبوارد كخدمات النظم االيكولوجية، كتغَت اؼبناخ، كربليل التأثَتات كالفرص 

رل، كمعلومات خط األساس من حيث مستويات التنوع البيولوجي كخدمات النظم للعمليات كاؼبؤسسات األخ
 اإليكولوجية، كدكافع تلك اؼبستويات، كتوسيع نطاؽ خطة إدارة البيانات.

 ٓٗعلى النحو الوارد يف الفقرة  ئكعقب اؼبناقشة قرر االجتماع العاـ أف يقـو فريق االتصاؿ الذم أنش -ٜ٘
 سألة.أعبله، دبواصلة النظر يف اؼب

 هاومنافع متنوعة للقيم المتعددة للطبيعةالمفاىيم للالتقرير المنقح لتحديد نطاؽ التقييم المنهجي  -واو 
-ـ ح د كلدل تقدًن البند الفرعي، أشار فبثل األمانة إذل أف االجتماع العاـ طلب من خبلؿ مقرره -ٓٙ

فيما يتعلق بوضع مفاىيم ـبتلفة للقيم اؼبتعددة إذل فريق اػبرباء أف ينقح تقرير ربديد نطاؽ التقييم اؼبنهجي  ٔ/ٖ
للطبيعة كمنافعها استنادان إذل التعليقات اليت كردت عقب االستعراض اؼبفتوح من جانب اغبكومات كأصحاب 
اؼبصلحة لكي ينظر فيو االجتماع العاـ خبلؿ دكرتو الرابعة. كقدـ بعد ذلك مشركع تقرير ربديد النطاؽ 

ألكرل لوضع مفاىيم لقيم التنوع البيولوجي كمنافع الطبيعة للناس، كأكجز اؼبعلومات الواردة باإلضافة إذل الدليل ا
 .IPBES/4/INF/13ك IPBES/4/9يف الوثيقتُت 

 ان موجز  يشملعنو تقرير  كدعي االجتماع العاـ إذل اؼبوافقة على إجراء التقييم اؼبنهجي هبدؼ كضع -ٔٙ
 عاـ خبلؿ دكرتو السادسة.لكي ينظر فيو االجتماع ال قررم السياساتؼب

كفرنسا ثيوبيا اكخبلؿ اؼبناقشات التالية، ألقيت بيانات من فبثلي بلجيكا كبوليفيا كبوتسوانا كإكوادكر ك  -ٕٙ
كأكركغوام كاؼبملكة كتركيا كالياباف كاؼبكسيك كاؼبغرب كنيوزيلندا كجنوب أفريقيا كالسويد كاؼبانيا كاؽبند كإندكنيسيا 

كالواليات اؼبتحدة األمريكية، كمن منظمة أرض اؼبستقبل، كاؼبنتدل مى كأيرلندا الشمالية لربيطانيا العظاؼبتحدة 
 الدكرل للشعوب األصلية اؼبعٍت بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية، كاالرباد الدكرل غبفظ الطبيعة.

 ؼبنهجي اؼبقًتح.كأعادت حكومة اؼبكسيك تأكيد عرضها الستضافة كحدة دعم تقٍت لدعم التقييم ا -ٖٙ

من عمليات التقييم  ىاكغَت  اؼبقًتح مكقاؿ العديد من اؼبشاركُت إف ىناؾ حاجة إذل التكامل بُت التقيي -ٗٙ
كأشار مشارؾ آخر إذل أنبية ربقيق التوازف اإلقليمي يف التقييمات اليت يضطلع هبا  القائمة كاؼبقًتحة للمنرب.

 اؼبنرب.
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ربسُت الدليل األكرل لكي يقـو بإرشاد السياسات على كبو أفضل كقاؿ العديد من اؼبشاركُت إنو يبكن  -٘ٙ
 يف حُت ذكر آخركف إنو يبثل تقييمان ىامان قائمان بذاتو. غَت أف مشاركان آخر قاؿ إف النقص اغبارل يف اإلرشاد ال

رد الكافية. يقتضي إعادة توجيو اؼبوارد. كحذر مشارؾ آخر من إجراء التقييم دكف اغبصوؿ على تأكيد بتوفر اؼبوا
كقاؿ العديد من اؼبشاركُت إف من الضركرم النظر يف السياؽ احمللي كتنوع الثقافات. كقاؿ أحد اؼبشاركُت إف من 
الضركرم أف يبُت التقييم كيفية سد الثغرات يف القيم كقاؿ آخر إف من الضركرم أف يتضمن كتابات تتناكؿ 

 ولوجية.كجود قيمة للتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليك

كطرح اؼبزيد من االقًتاحات هبدؼ ؿبدد ىو تعزيز عنصر العلـو االجتماعية، كؼبعاعبة مسألة إعطاء  -ٙٙ
اػبصـو على كبو أفضل، كمبلحظة أنو ينبغي عدـ إجراء مقايضات بالنسبة لبعض القيم. كقاؿ مشارؾ إف 

 ض مع اإلطار اؼبفاىيمي للمنرب.الوثائق تشَت إذل أف اؼبنرب قد كضع بالفعل معارؼ أك أدكات جديدة تتناق

كيف أعقاب اؼبناقشة، قرر االجتماع العاـ أف يقـو فريق االتصاؿ الذم أنشئ على النحو اؼببُت يف  -ٚٙ
 أعبله دبواصلة النظر يف اؼبسألة. ٖٖالفقرة 

 ألنواع الغريبة الغازيةلتقرير تحديد النطاؽ لتقييم مواضيعي  -زاي 
 ٔ/ٖ-ـ ح دثل األمانة إذل أف االجتماع العاـ قد كافق، يف مقرره لدل تقدًن البند الفرعي، أشار فب -ٛٙ

لؤلنواع الغريبة  يعلى بدء ربديد النطاؽ، مستخدمان يف اؼبقاـ األكؿ النهج االفًتاضية من أجل التقييم اؼبواضيع
ابعة. كقدـ بعد لينظر فيو االجتماع العاـ خبلؿ دكرتو الر  ، بغرض إنتاج تقرير لتحديد النطاؽالغازية كمكافحتها

، كدعي IPBES/4/INF/12ك IPBES/4/10ذلك تقرير ربديد النطاؽ الذم يوجز اؼبعلومات الواردة يف الوثيقتُت 
 االجتماع العاـ إذل اؼبوافقة على إجراء تقييم مواضيعي لكي ينظر فيو االجتماع العاـ خبلؿ دكرتو السابعة.

ات كل من فبثلي الربازيل كإكوادكر كفرنسا كأؼبانيا كخبلؿ اؼبناقشات اليت جرت بعد ذلك، ألقى ببيان -ٜٙ
كالياباف كاؼبكسيك كاؼبغرب كنيوزيلندا كالنركيج كالسوداف كالواليات اؼبتحدة كإندكنيسيا كغواتيماال كاؽبند 

 األمريكية.

كقاؿ عدد من اؼبشاركُت إف من الضركرم ذبنب االزدكاجية مع اؼببادرات األخرل، كضماف إدراج  -ٓٚ
ات الصلة يف عمليات التقييم اؼبواضيعية. كعلق عدد من اؼبشاركُت على نطاؽ تقرير ربديد النطاؽ نتائجها ذ

يف التقييم العاؼبي أك اؼبواضيعي، كأف وبدد النطاؽ دبا يتماشى مع  يدرج موضوع األنواع الغريبة الغازيةكاقًتحوا أف 
بيولوجي ألغراض اإليضاح. كقاؿ مشاركاف إف من الضركرم تعريف األنواع الغريبة الغازية الوارد يف اتفاقية التنوع ال

 إدراج األنواع الغريبة الغازية البحرية.

كقدـ العديد من اؼبشاركُت اقًتاحات بشأف مواضيع أك ؾباالت تركيز أخرل يبكن إدراجها، مثل ربليل  -ٔٚ
صلحة اؼبعنيُت، كطرؽ العاملُت يف ؾباؿ الصحة كاألكبئة ضمن أصحاب اؼبدكر أدكات الدعم اؼبمكنة، كذكر 

التعايش مع األنواع الغريبة الغازية اليت ال يبكن القضاء عليها؛ كاألنواع اليت يتوقع أف يكوف لديها القدرة على أف 
تصبح من األنواع الغازية مع ربوؿ النطاقات نتيجة لتغَت اؼبناخ؛ كأخذ بلداف منشأ ىذه األنواع الغريبة الغازية يف 

 لتعامل مع ىذه األنواع.االعتبار، كأدكات ا

كقدـ العديد من اؼبشاركُت تعليقات بشأف توجيهات ازباذ اإلجراءات على الصعيد الوطٍت كغَته، مثل  -ٕٚ
من العبلج؛  إجراء ربليل أكثر تعمقان لؤلنواع الغريبة الغازية على الصعيد الوطٍت؛ كزيادة الًتكيز على الوقاية بدالن 

؛ كاإلعراب عن التأييد لوضع اسًتاتيجيات كطنية بشأف األنواع الغريبة الغازية؛ كتعزيز التوجيهات إلدارة اؼبخاطر
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كالنظر يف مدل فهم صانعي القرارات إلجراءات إدخاؿ األنواع الغريبة الغازية؛ كدراسات اغبالة ذات الصلة 
 بوضع السياسات كالقانوف.

لذم أأنشئ على النحو اؼببُت يف كقرر االجتماع العاـ، عقب مناقشاتو، أف يأواصل فريق االتصاؿ ا -ٖٚ
 النظر يف ىذه اؼبسألة. ٖٖالفقرة 

 الستخداـ المستداـ للتنوع البيولوجيلتقرير تحديد النطاؽ لتقييم مواضيعي  -حاء 
ـ ح كيف معرض تقديبو ؽبذا البند الفرعي، أشار فبثل األمانة إذل أف االجتماع العاـ قد كافق يف مأقرره  -ٗٚ

، ديد النطاؽ إلجراء تقييم مواضيعي بشأف االستخداـ اؼبستداـ للتنوع البيولوجيعلى بدء عملية رب ٔ/ٖ-د
، يف اؼبقاـ األكؿ باستخداـ النأهج االفًتاضية، لينظر فيو االجتماع العاـ يف هبدؼ كضع تقرير لتحديد النطاؽ

مل اؼبعلومات الواردة يف ال  IPBES/4/11وثيقتُت دكرتو الرابعة. مث قردنـ تقرير ربديد النطاؽ، كعرض ؾبأ
هبدؼ كضع تقرير عن على إجراء التقييم اؼبواضيعي، ؼبوافقة إذل ا. كدأعي االجتماع العاـ IPBES/4/INF/12ك

 لينظر فيو االجتماع العاـ يف دكرتو السابعة.نتيجة التقييم، 
ا، فرنسا، أؼبانيا، كيف اؼبناقشات اليت تلت ذلك، أدذل فبثلو بلجيكا، بوليفيا، الربازيل، إكوادكر، إثيوبي -٘ٚ

غواتيماال، اؽبند، الياباف، اؼبكسيك، النركيج، باكستاف، جنوب أفريقيا )باسم الدكؿ األفريقية(، كالواليات 
 اؼبتحدة األمريكية كأكركغوام ببياناهتم.

ة كقاؿ العديد من اؼبشاركُت إف التقييم اؼبواضيعي ينبغي تنسيقو مع التقييمات األخرل كاؼببادرات العاؼبي -ٙٚ
ذات الصلة. كاقًتح عدد من اؼبشاركُت إعادة النظر يف التقييم اؼبقًتح، كطلب أحدىم توخي االتساؽ يف 

 يف صبيع أجزاء التقرير.‘‘ التنمية اؼبستدامة’’ك‘‘ االستخداـ اؼبستداـ’’استخداـ اؼبصطلحُت 
 من األنواع فقط، يف كقاؿ العديد من اؼبشاركُت إف الًتكيز هبب أف يكوف على النظم اإليكولوجية بدالن  -ٚٚ

حُت قاؿ آخر إف شبة حاجة إذل العودة إذل النهج اؼبواضيعي األصلي إزاء الفئات. كاقًتح مشاركاف تأجيل إجراء 
زيادة  ان ؼبالية كالبشرية. كما اقًتأح أيضالتقييم اؼبقًتح إذل برنامج العمل التارل يف ضوء القيود اؼبفركضة على اؼبوارد ا

ت النظم اإليكولوجية، كاؼبمارسات اعبيدة كالدركس اؼبستفادة كعلى جانب الطلب يف الًتكيز على خدما
، يف حُت قاؿ آخر إف اقتصاره  االستخداـ اؼبستداـ. كقاؿ مشارؾ آخر إف نطاؽ الوثيقة كاسع أكثر من البلـز

إذل أف التفاعل اؼبباشر كجها على األنواع الربية فقط يستبعد التنوع البيولوجي الزراعي اؽباـ. كأؼبح أحد اؼبشاركُت 
لوجو قد يأفيد يف اإلعداد النهائي لتقرير ربديد النطاؽ، كطلب آخر إعادة النظر يف مواصلة التطوير كالتوجيو 

 للمؤشرات مع مراعاة الثغرات اليت تعًتم توافر البيانات يف أجزاء ـبتلفة من العادل.
ريق االتصاؿ الذم أأنشئ على النحو اؼببُت يف كقرر االجتماع العاـ، عقب مناقشاتو، أف يأواصل ف -ٛٚ

 النظر يف ىذه اؼبسألة. ٓٗالفقرة 
 العمل المتعلق بأدوات ومنهجيات الدعم السياساتي -طاء 

 اـ قد طلب يف اؼبقررػل األمانة إذل أف االجتماع العػػػار فبثػػػد الفرعي، أشػػػذا البنػػػو ؽبػػد تقديبػكعن -ٜٚ
ادات أكلية بشأف أدكات كمنهجيات الدعم السياسايت الستعراضها كالعمل على تقدًن فهرس كإرش ٔ/ٖ-ـ ح د

، بشأف ٘/ٕ-ـ ح دعن مواصلة تطوير ككضع التوجيهات، على النحو اؼببُت يف اؼبقرر  إنشاء الفهرس؛ فضبلن 
ظر فيها الكيفية اليت يبكن هبا تعزيز أدكات كمنهجيات الدعم السياسايت كربفيزىا يف سياؽ اؼبنرب، كذلك لين

االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة. مث قدـ إفادة عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ىذا اؼبقرر، كعرض ؾبمل اؼبعلومات 
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اؼبتعلق مشركع اؼبقرر االجتماع العاـ سيوافق يف . كذكر أف IPBES/4/INF/14ك IPBES/4/12الواردة يف الوثيقتُت 
فهرس أدكات كمنهجيات الدعم السياسايت كعلى سبديد كالية فريق ذه اؼبسألة على اؽبيكل اإلدارم اؼبقًتح لهب

اػبرباء اؼبعٍت بأدكات كمنهجيات الدعم السياسايت حىت هناية برنامج العمل األكؿ، كطلب إذل فريق اػبرباء 
الفهرس عن التقدـ احملرز فيما يتعلق بران اؼبتعدد التخصصات أف يأقدـ إذل االجتماع العاـ يف دكرتو اػبامسة تقري

 .اإللكًتكين
لربيطانيا العظمى  كيف اؼبناقشات اليت تلت ذلك، أدذل فبثلو بلجيكا، فرنسا، الياباف، اؼبملكة اؼبتحدة -ٓٛ

 ، كالواليات اؼبتحدة األمريكية ببياناهتم.كأيرلندا الشمالية
دد -ٔٛ ح. كقاؿ أحد على ضركرة أف تتناسب األنشطة اؼبقًتحة مع التمويل اؼبتا  ان كأكد عدد من اؼبشاركُت ؾبأ

بشأف  ان ات بشأف اإلدارة، كطلب آخر توضيحتربر قبل ازباذ أم قرار نشرر كىبأ اؼبشاركُت إف الفهرس ينبغي أف يأ 
استخدامو. كقاؿ أحد اؼبشاركُت إف فرقة العمل ينبغي أف تتكامل على كبو أفضل مع التقييمات كاألنشطة 

كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم  األخرل اليت يقـو هبا اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو
 .اإليكولوجية يف ؾباؿ بناء القدرات، كأعرب آخر عن ربفظاتو بشأف سبديد كالية فريق اػبرباء

كقرر االجتماع العاـ، عقب مناقشاتو، أف يأواصل فريق االتصاؿ الذم أأنشئ على النحو اؼببُت يف  -ٕٛ
 النظر يف ىذه اؼبسألة. ٓٗالفقرة 

 عمل المنبرنتائج أعماؿ أفرقة االتصاؿ التي تناولت برنامج  - اءي
 فأفادكا ا،قدـ رؤساؤىا اؼبشًتكوف تقارير عن مداكالهت ،اضطلعت هبا أفرقة االتصاؿ اليتعماؿ األقب كع -ٖٛ
 طألبنسخ منقحة من النصوص اؼبتعلقة باؼبسائل اليت  بشأفإذل اتفاؽ بشأف نص مشركع مقرر ك  وام توصلبأهن

كما ترد النصوص   ،L.5األفرقة مناقشتها لكي ينظر فيها االجتماع العاـ، كيرد نص مشركع اؼبقرر يف الوثيقة من 
 IPBES/4/L.10ك IPBES/4/L.8ك IPBES/4/L.4ك IPBES/4/L.3ك IPBES/4/L.2 الوثائقاؼبنقحة يف 

 لمقرر.لاليت ستشكل مرفقات  ،IPBES/4/L.11ك
-ٕٗٔٓتيبات المتعلقة بالميزانية الخاصة بالمنبر: الميزانية والنفقات للفترة الترتيبات المالية والتر  - سادساً 

 تمويل الخبراء والمشاركين في االجتماعاتبشأف ، بما في ذلك تقرير ٕٛٔٓ
كعند تقديبو ؽبذا البند، توجو الرئيس بالشكر إذل تلك البلداف اليت سانبت حىت اآلف يف الصندكؽ  -ٗٛ

يف كقت قصَت. كأعرب عن شكره  للمنرب إقباز مهمتو حىت اآلف، كأف وبقق الكثَتستئماين، كقاؿ إنو أتاح إلا
منهم بأنبية اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو  ان طوا من كقتهم من دكف مقابل إيبانللخرباء العديدين الذين أع ان أيض

 كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية.
بشأف الًتتيبات اؼبالية  ٕ/ٖ - د ح تنفيذية إذل أف االجتماع العاـ قد دعا يف مقرره ـكأشارت األمينة ال -٘ٛ

عما قدـ لدعم عمل  كالًتتيبات اؼبتعلقة باؼبيزانية إذل تقدًن تعهدات كمسانبات يف الصندكؽ االستئماين فضبلن 
ة العاؼبية كاؼبنظمات اغبكومية اؼبنرب من اؼبسانبات العينية من اغبكومات، كىيئات األمم اؼبتحدة كمرفق البيئ

الدكلية األخرل كغَتىا من اعبهات صاحبة اؼبصلحة، دبا يف ذلك القطاع اػباص كاؼبؤسسات؛ كطلب إذل األمينة 
إذل االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة بشأف النفقات لفًتة  ان ، على ضوء ارشادات اؼبكتب، تقرير التنفيذية أف تقدـ

اع إذل األمينة التنفيذية، أف تقدـ، بالتشاكر مع اؼبكتب، إذل االجتم ان ا طلب أيض؛ كمٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓالسنتُت 
عن اؼبمارسات الراسخة للمنظمات البيئية اؼبتعددة األطراؼ كالفريق اغبكومي الدكرل  ان العاـ يف دكرتو الرابعة تقرير 
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عن  اركُت يف االجتماعات. كربدثت أيضان اؼبعٍت بتغَتُّ اؼبناخ كاؼبنابر اؼبختصة األخرل بشأف سبويل اػبرباء كاؼبش
كضع الصندكؽ االستئماين للمنرب كتنفيذ برنامج العمل بالنسبة للميزانية، كعرضت ؾبمل اؼبعلومات الواردة يف 

. كدأعي االجتماع العاـ للنظر يف التعهدات كاؼبسانبات (IPBES/4/13/Add1ك IPBES/4/13)مذكريت األمانة 
، كأف وبيط ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ نرب. كما دأعي إذل اعتماد اؼبيزانية اؼبنقحة لفًتة السنتُتللصندكؽ االستئماين للم

إذل أهنما ستكوناف حباجة إذل مزيد من التنقيح قبل  ، مأشَتان ٜٕٔٓك ٕٛٔٓعلمنا باؼبيزانيتُت اؼبقًتحتُت لعامي 
 اعتمادنبا.

إكوادكر، إثيوبيا، كندا، ، الربازيل،  كيف اؼبناقشات اليت تلت ذلك أدذل فبثلو األرجنتُت، بلجيكا، بوليفيا -ٙٛ
لربيطانيا  فرنسا، غواتيماال، الياباف، اؼبكسيك، النركيج، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، اؼبملكة اؼبتحدة

 كأكركغوام ببيانات. العظمى كأيرلندا الشمالية
العينية. كتعهد  كقدـ عدد من اؼبشاركُت معلومات عن مسانباهتم يف الصندكؽ االستئماين كمسانباهتم -ٚٛ

بتقدًن لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية  فبثلو بلجيكا، كفرنسا، كالياباف، كالنركيج، كالسويد، كاؼبملكة اؼبتحدة
اؼبزيد من الدعم اؼبارل أك العيٍت. كعلق  و سيجرم تقدًناؼبزيد من الدعم اؼبارل، يف حُت أشار فبثلوف آخركف إذل أن

إذل أف التقييم العاؼبي للتنوع  كاى ربديد أكلويات بنود ـبصصات اؼبيزانية، كأشار العديد من اؼبشاركُت عل
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية ينبغي أف يأعطى األكلوية. كقاؿ بعض اؼبشاركُت إف من الضركرم مواصلة 

جتماع العاـ ينبغي أف تعقد  مناقشة تعبئة اؼبوارد كربقيق أكجو الكفاءة. كقاؿ العديد من اؼبشاركُت إف دكرات اال
 من كل عاـ، من أجل اتاحة اؼبزيد من الوقت لتنفيذ برنامج العمل. كل عامُت بدالن 

يشارؾ يف رئاستو السيد ليونيل سيَتالتا جارا )شيلي( كبعد اؼبناقشة، أنشأ االجتماع العاـ فريق اتصاؿ  -ٛٛ
 .ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓالسنتُت قات فًتة ، ؼبواصلة النظر يف ميزانية كنفكالسيد سبنسر توماس )غرينادا(

 فأفادكا ا،قدـ رؤساؤىا اؼبشًتكوف تقارير عن مداكالهت ،اضطلعت هبا أفرقة االتصاؿ اليتعماؿ األقب كع -ٜٛ
النحو اؼببُت يف الوثيقتُت  علىإذل اتفاؽ بشأف نص مشركع مقرر لكي ينظر فيو االجتماع العاـ،  وام توصلبأهن

IPBES/4/L.5 كIPBES/4/L.12. 
 القواعد واإلجراءات الخاصة بعمل المنبر - سابعاً 
 ترشيح واختيار أعضاء المكتب -ألف 

 اؼبكتب، يف أظباؤىم التالية األعضاءاالجتماع العاـ  انتخب العامة، لبلجتماعات الداخلي للنظاـ كفقان  -ٜٓ
 :اغبارل االجتماع هناية يف عضويتهم فًتات كتبدأ

 :األفريقية الدكؿ من
 يبواه )غانا(* - أكتنغ أباكألفريد السيد  :الرئيس نائب
 (*أفريقيا جنوب) مكيتيٍت غودماف فونديسيلياؼبكتب: السيد  عضو

 )اؼبغرب( السباعي العريب: السيد اؼبناكب العضو
 :اؽبادم احمليط كمنطقة آسيا دكؿ من

 إيراف اإلسبلمية(* ريةو صبهؿبمدم فاضل ) أشغار السيدالرئيس:  نائب
 (كوريا صبهورية)سو  غباميوناؼبكتب: السيد  عضو
 )الصُت( أكيانغ زيوف( كالسيد إندكنسيا) سارم كوساما راتنا ةالسيد: افاؼبناكب افالعضو 
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 :الشرقية أكركبا دكؿ من
 *(كاؽبرسك البوسنة) باركدانوفيتش سنكاالرئيس: السيدة  نائبة

 (أذربيجاف) اؽبفردييفرشاد  السيداؼبكتب:  عضو
 *(تركيا) بلغُتآدـ  السيد: اؼبناكب العضو

 :الكارييب البحر كمنطقةالبلتينية  أمريكا دكؿ من
 (*غريناداسبنسر لينوس توماس ) السيد: الرئيس نائب
 (بوليفيا) باالنزا بيشيكودييغو  السيداؼبكتب:  عضو
 ( كوباطويا ) لورديسنائب الرئيس: السيدة  مناِكبة
 ()كوستاريكا ركلدافعضو اؼبكتب: السيدة كارمن  مناكبة

 :أخرل كدكؿ الغربية باك أكر  دكؿ من
 (*الشمالية كإيرلندا العظمى لربيطانيا اؼبتحدة)اؼبملكة  كاتسوف: السيد ركبرت ت. الرئيس
 *()النركيج باسيت أندرياس إيفاراؼبكتب: السيد  عضو

 .انتخاهبم اؼبعاد اؼبكتب أعضاء أظباء ىي أعبله القائمة يف بنجمة اؼبتبوعة األظباء
ذل العمل إفبثل إحدل الدكؿ األعضاء اؼبكتب كاألمانة  دعا ،اب أعضاء اؼبكتب اعبديدانتخ كعقب -ٜٔ

 اسًتاتيجية صبع األمواؿ من أجل تعزيز إدارة اؼبنرب. مقًتحوضع لبطريقة شفافة 

 إجراءات إعداد نواتج المنبر -باء 
 مقًتحُت عرضان ن جديدين كعند تقدًن ىذا البند الفرعي، كجهت األمينة التنفيذية االنتباه إذل إجراءي -ٕٜ

كنبا: إجراء لسد الفجوات بُت أفرقة اػبرباء اليت تقـو بتنفيذ برنامج عمل على االجتماع العاـ للموافقة عليهما 
 (.، اؼبرفقIPBES/4/7، اؼبرفق(؛ كهنج كإجراءات العمل مع نظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية )IPBES/4/15اؼبنرب )

متحدثان نيابة كفبثل ىولندا ، كاليابافك ألقى ببيانات كل من فبثلي الربازيل كيف اؼبناقشة اليت أعقبت ذل -ٖٜ
 اليت ىي أعضاء يف اؼبنرب.فيو دكؿ األعضاء العن االرباد األكركيب ك 

اػبربات التقنية كالتغطية اعبغرافية بُت اػبرباء اؼبسانبُت يف  من ناحية ثغرات، يف حالة كجود كاقًتح -ٜٗ
كطلب  .ؼبلئهاتقدًن ترشيحات جديدة إذل ف و اغبكومات كأصحاب اؼبصلحة اؼبعني تأدعىبأف برنامج العمل، 

غبصوؿ على توضيح بشأف االلتزامات اؼبالية للحكومات أك اؼبنظمات اليت ترش ح اػبرباء. كأخَتان ا أحد األعضاء
 .وعلى ترشيح خبَت بعين عًتاضلبل إجراءات وبتاج إذلقاؿ أحد اؼبشاركُت إف النظاـ الداخلي 

 ٖٖ الفقرة دبوجب اؼبنشأ االتصاؿ فريق يواصل أفاعبلسة العامة عقب اؼبناقشات اليت أجرهتا  كقررت -ٜ٘
 .اؼبسألة ىذه يف النظر أعبله

 إجراءات استعراض المنبر -جيم 
االنتباه إذل مشركع االختصاصات اؼبقدنـ ليستعرضو  ةالتنفيذي ةاألمين تكلدل تقدًن البند الفرعي لرفت -ٜٙ

. كيقًتح ٘/ٕ - د ح أعده فريق اػبرباء اؼبتعّدد االختصاصات استجابة للمقرنر ـ، كالذم (IPBES/4/16)اؼبنرب 
الفريق القياـ باستعراضُت اثنُت: أحدنبا يف منتصف اؼبدة لينظر فيو االجتماع العاـ يف دكرتو اػبامسة يف عاـ 

، لينظر فيو االجتماع العاـ للمنرب ل الثاين؛ كاآلخر استعراض هنائي تسًتشد بو عملية صياغة برنامج العمٕٚٔٓ
 .ٕٛٔٓيف دكرتو السادسة يف عاـ 



IPBES/4/19 

19 

كقالت إف االجتماع العاـ قد يرغب يف النظر يف دعوة اجمللس الدكرل للعلـو بالتعاكف مع اجمللس الدكرل  -ٜٚ
ض النهائي، للعلـو االجتماعية، إذل أف ىبتار ىيئة استعراض مستقلة إلجراء استعراض منتصف اؼبدة كاالستعرا

كيدير ىيئة االستعراض اؼبستقلة كيطلب إذل فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كإذل اؼبكتب، بتأييد من األمانة، 
 إجراء استعراض منتصف اؼبدة الداخلي كاالستعراض النهائي الداخلي.

ويسرا، كالواليات كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك، ألقى ببيانات فبثلو الربازيل كالياباف كجنوب أفريقيا، كس -ٜٛ
 اليت كانت أعضاء يف اؼبنرب. االرباد األكركيبالدكؿ األعضاء يف اؼبتحدة كفبثل ىولندا الذم ربدث نيابة عن 

السياسات،  مكصرح العديد من اؼبشاركُت بأنو ينبغي توسيع نطاؽ االستعراض حبيث يشمل مقرر  -ٜٜ
/السياسات، كلكنو ال ين بغي أف يشمل الدقة العلمية لنواذبو، حيث أف األخَتة كفعالية اؼبنرب كأداة ترابط للعلـو

قد مت تناكؽبا بالفعل بواسطة عمليات أخرل. كدعا أحد اؼبشاركُت إذل ربسُت زبصيص اؼبوارد من أجل سبويل 
 حضور فريق استعراض منتصف اؼبدة عبلسات االجتماع العاـ.

جراء االستعراضات الداخلية أك كحدثت مناقشة كبَتة حوؿ تواتر االستعراضات؛ كمسألة تفضيل إ -ٓٓٔ
اػبارجية أك االستعراضات بنوعيها، كأم االستعراضات ينبغي أف يكوف داخليان كأيها يكوف خارجيان. كطلب أحد 

 اؼبشاركُت أيضان توضيحان بشأف أىداؼ كل من االستعراضات الداخلية كاػبارجية.
الذم يقضي بتقدًن مكافآت إذل اؼبقي مُت كأعرب العديد من اؼبشاركُت عن عدـ موافقتهم على اؼبقًتح  -ٔٓٔ

اػبارجيُت، كقاؿ أحدىم إف ذلك يبكن أف يثَت مسائل تعارض اؼبصلحة، كاقًتح آخر إصدار شهادات ؽبم بدالن 
من ذلك. كصرح أحد اؼبشاركُت بأنو ألغراض استعراض اؼبنرب، من اؼبهم أف تتوفر للحكومات قناة كاضحة 

 قدًن آرائها.لت
أعبله  ٓٗيف الفقرة  اؼببُتالعامة عقب اؼبناقشات اليت أجرهتا أف يواصل فريق االتصاؿ  اعبلسة كقررت -ٕٓٔ
 .اؼبسألة ىذه يف النظر

 السياسات واإلجراءات لقبوؿ حضور المراقبين -داؿ 
كلدل تقدًن ىذا البند الفرعي، كجهت األمينة التنفيذية االنتباه إذل السياسات كاإلجراءات اؼبقًتحة  -ٖٓٔ

، اليت كاف االجتماع العاـ قد حبثها يف دكراتو األكذل كالثانية (IPBES/4/17)ماح للمراقبُت باغبضور اػباصة بالس
 ٗٔكالثالثة، مأشَتة إذل أف االجتماع العاـ قد يرغب يف اعتماد اإلجراءات، كأف يتناكؿ بصفة خاصة الفقرتُت 

 وضوعتُت ضمن أقواس مربعة.اللتُت ثار اختبلؼ حوؽبما أثناء دكرات سابقة كمن مث ظلتا م ٙٔك
عن آراء متعارضة بشأف مستول التوافق اؼبطلوب للحيلولة دكف قبوؿ مراقب  ، أأعربكعقب ىذا التقدًن -ٗٓٔ

على مشاركة مراقب هبب أف وبصل يف االجتماع العاـ. كأعرب أحد اؼبشاركُت عن رأم مفاده أف االعًتاض 
، للعرؼ السائد بُت االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ على تأييد ثلث األعضاء اغباضرين على األقل، كفقان 

 .بينما قاؿ مشارؾ آخر إف االعًتاض ينبغي أف يتم بتوافق اآلراء
كقرر االجتماع العاـ للمنرب أف يأطربق يف دكرتو اػبامسة اإلجراء اؼبؤقت لقبوؿ مراقبُت يف دكرات  -٘ٓٔ

من تقرير الدكرة األكرل للمنرب كىو اإلجراء الذم كاف قد  ٕٕة االجتماع العاـ للمنرب، على النحو اؼببُتن يف الفقر 
طبق يف الدكرات الثانية كالثالثة كالرابعة. كقرر االجتماع العاـ للمنرب أيضان أف يواصل النظر يف دكرتو اػبامسة يف 

 مشركع سياسات كإجراءات قبوؿ اؼبراقبُت.
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 واستعراضو المنبر تسيير في المتبعة إلجراءاتوا بالقواعد المعني االتصاؿ فريق عمل نتائج -ىاء 
 الفريق أف كأكضحا. وعن مداكالت ان تقرير  ئيساهر  قدـ ،االتصاؿ فريقبو  اضطلع الذم العمل أعقاب يف  -ٙٓٔ

 فريقال منلب نقحة من الوثائق اؼبتعلقة باؼبسائل طأ اؼبنسخ ال بشأفك  قرارتوصل إذل اتفاؽ بشأف نص مشركع 
كالوثائق اؼبنقحة  L.5مشركع اؼبقرر كارد يف الوثيقة إذل أف نص  أشارااالجتماع العاـ. ك  لكي ينظر فيها مناقشتها

 .IPBES/4/L.9ك IPBES/4/L.7ك IPBES/4/L.6يف الوثائق 
 االتصاالت وإشراؾ أصحاب المصلحة والشراكات االستراتيجية - ثامناً 

نشطة اؼبضطلع هبا فيما يتعّلق لبند، تقريران عن األعرضها اقّدمت األمينة التنفيذية، يف معرض  -ٚٓٔ
الذم يبُّت  ٗ/ٖ - د ح باالتصاالت كإشراؾ أصحاب اؼبصلحة كالشراكات االسًتاتيجية عمبلن باؼبقرر ـ

. (IPBES/4/INF/16و IPBES/4/INF/15و IPBES/4/18)اؼبعلومات اؼبوّضحة يف مذكرات األمانة ذات الصلة 
ّد اؼبوافقة على شراكة اسًتاتيجية بُت الشبكة اؼبفتوحة العضوية اؼبؤلّفة كأشارت إذل أف االجتماع العاـ للمنرب قد يو 

 من أصحاب اؼبصلحة كاؼبنرب، استنادان إذل عناصر مذكرة التعاكف بُت اؼبنرب كالشبكة.
كعقب اؼبناقشة، قرر االجتماع العاـ للمنرب أف يواصل فريق االتصاؿ اؼبنشأ على النحو اؼببُّت يف الفقرة  -ٛٓٔ

 يف اؼبسألة.النظر  ٖٖ

 أف او كأكضح. اعن مداكالهت تقريران  ؤساؤىار  قدـ ،االتصاؿبو أفرقة  تاضطلع الذم العمل أعقاب كيف -ٜٓٔ
 منلب نقحة من الوثائق اؼبتعلقة باؼبسائل طأ اؼبكبشأف النسخ  مقررإذل اتفاؽ بشأف نص مشركع  تتوصل فرقةاأل

 .L.5يف الوثيقة  مدرجإذل أف نص مشركع اؼبقرر  اك أشار مناقشتها لكي ينظر فيها االجتماع العاـ. ك  األفرقة
 الترتيبات المؤسسية: ترتيبات األمم المتحدة للشراكة التعاونية في عمل المنبر وأمانتو - تاسعاً 

 أشارت األمينة التنفيذية يف معرض تقديبها للبند إذل أف االجتماع العاـ للمنرب كافق دبوجب مقرره -ٓٔٔ
كمنظمة األمم اؼبتحدة للًتبية تعاكنية بُت اؼبنرب كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة  على إقامة شراكة ٛ/ٕ - د ح ـ

كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي. كلرفتت االنتباه إذل  ،كمنظمة األغذية كالزراعة لؤلمم اؼبتحدةكالعلم كالثقافة، 
ى تلك اؼبنظمات األربع ازباذه الذم يقد ـ معلومات عن اإلجراء الذم يتعُّت عل (IPBES/4/INF/19)التقرير 

لدعم اؼبنرب كبرنامج عملو. كبعد ذلك قّدـ فبثل برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي معلومات أخرل عن اإلسهامات 
 .ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓاؼبوضوعية كالربناؾبية اليت تقدمها اؼبنظمات األربع من أجل تنفيذ برنامج عمل اؼبنرب للفًتة 

 ت وتاريخ ومكاف انعقاد الدورات القادمة لالجتماع العاـ للمنبرجدوؿ األعماؿ المؤق -عاشراً 
قرر االجتماع العاـ أف تتعاكف األمانة مع اؼبكتب على كضع جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت لدكرتو الثالثة، كأف  -ٔٔٔ

يقرر اؼبكتب تاريخ كمكاف انعقاد الدكرة. كدعيت اغبكومات القادرة على استضافة الدكرة إذل تقدًن عركض إذل 
 ألمانة هبذا الشأف.ا

 ىاوتقرير  الدورةاعتماد مقررات  -حادي عشر
 ،يف مرفق ىذا التقريرالواردة هما بصيغت ٘/ٗ-ـ ح دك  ٔ/ٗ -د ح ـ نير قر اؼباعتمد االجتماع العاـ  -ٕٔٔ

النصوص اعتمد  كما،  بصيغتو اؼبعدلة شفويان  ،IPBES-4/L.5إذل نص مشركع اؼبقرر الوارد يف الوثيقة  استنادان 
 .L.12، ككذلك بصيغها اؼبنقحة شفويان  L.11ك L.10ك L.9ك L.8ك L.7ك IPBES-4/L.2–L.6 ائقيف الوث الواردة
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بصيغتو  IPBES/4/L.1إذل مشركع التقرير الوارد يف الوثيقة  اعتمد االجتماع العاـ ىذا التقرير استنادان ك  -ٖٔٔ
 ربت إشراؼ اؼبكتب.النهائية  ستضع التقرير يف صيغتو األمانةأف  ، على أف يكوف مفهومان شفويان  نقحةاؼب

 تُتربسُت النسخضركرة  إذل ،أشار أحد اؼبشاركُت، كأيده آخر ،ٔ/ٖ-اعتماد اؼبقرر ـ ح د  حُت كيف -ٗٔٔ
التقييم اؼبنهجي لسيناريوىات كمباذج التنوع البيولوجي من  قررم السياساتدب ُتاػباص ينمن اؼبوجز  تُتالفرنسي

كاقًتح أف تقدـ الدكؿ  إنتاج األغذية.ك التلقيح ك  للملقحاتؼبواضيعي التقييم اك  ،كخدمات النظم اإليكولوجية
 تافالنسختأعترب  أفعضو آخر  اقًتحبشأف ىذا اؼبوضوع إذل األمانة. ك  اعضاء الناطقة بالفرنسية مبلحظاهتاأل

اللغات  نأسخ لىتعليقات عب لئلدالءكأف تتاح ألعضاء اؼبنرب الفرصة  ،تُتأصلي تُتنسخ ينمن اؼبوجز  تافاإلنكليزي
 اتساقها مع اإلنكليزية. لكفالةاػبمس األخرل 

فعالية كظائف اؼبنرب يف ل ىاؼبتوخستعراض االإف  فقاؿؾبموعة من البلداف  باسم آخر مشارؾ ملكتك -٘ٔٔ
مع إيبلء اىتماـ خاص لئلجراءات  ،جوانب اؼبنرب صبيعشمل يينبغي أف  ٔ/ٗ-من اؼبقرر ـ ح د  الفرع سابعان 

 اؼبصاحل اؼبتعلقة بتضارب

 اختتاـ الدورة -ثاني عشر
 ٕٛمن يـو  ٖٔ/٘ٗعلن الرئيس اختتاـ الدكرة يف الساعة أ اؼبعتادة، اجملامبلتتبادؿ  عقب -ٙٔٔ

 .ٕٙٔٓشباط/فرباير 
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 المرفق

المنبر الحكومي الدولي للعلـو والسياسات في مجاؿ التنوع البيولوجي وخدمات القرارات التي اتخذىا 
 رتو الرابعةدو في  النظم اإليكولوجية

 : برنامج عمل اؼبنربٔ/ٗ -ـ ح د 
 : الًتتيبات اؼبالية كالًتتيبات اؼبتعلقة باؼبيزانيةٕ/ٗ -ـ ح د 
 : القواعد كاإلجراءات اػباصة بعمل اؼبنربٖ/ٗ -ـ ح د 
 : االتصاالت كإشراؾ أصحاب اؼبصلحة كالشراكات االسًتاتيجيةٗ/ٗ -ـ ح د 
 كتاريخ كمكاف انعقاد الدكرة اػبامسة لبلجتماع العاـ: جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت ٘/ٗ -ـ ح د 
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 : برنامج عمل المنبرٔ/ٗ -ـ ح د 

 إف االجتماع العاـ،
الذم يتضمن  (ٔ)،ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓعن تنفيذ برنامج العمل للفًتة  بتقرير األمُت التنفيذمإذ يرحب 

 دركسان كربديات خبلؿ السنة الثانية من التنفيذ،
ىم ثنائية اليت قدمها صبيع اػبرباء حىت اآلف يف تنفيذ برنامج العمل، كإذ يشكر باؼبسانبات االست إذ يأقر

 على التزامهم الذم ال يتزعزع،
-مدة الواردة يف اؼبقرر ـ ح دمواصلة تنفيذ برنامج العمل كفقان للمقررات اؼببينة أدناه كاؼبيزانية اؼبعتيقرر 

ٗ/ٕ، 
 أوالً 

 بناء القدرات
مواصلة ذبربة مشركع الربنامج اػباص بالزماالت،  ؼبعنية ببناء القدراتإذل فرقة العمل ا يطلب - ٔ

 هتوصيات بشأف مواصلة تطوير تقدًن ، ك الذم أحرزه الربنامجكتقدًن تقرير عن التقدـ  (ٕ)كالتبادالت كالتدريب،
 ؛الجتماع العاـ يف دكرتو اػبامسةإذل ا

دبا  (ٖ)،مواصلة ذبربة آلية اؼبواءمة النموذجية إذل فرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات كيطلب أيضان  - ٕ
التنوع البيولوجي كخدمات النظم  اليت تستضيفها بوابة الويب التابعة لشبكةنًتنت إليف ذلك العناصر على ا

مع الشركاء االسًتاتيجيُت الذين يبثلوف اعبهات اؼبنفذة كمصادر التمويل من خبلؿ التعاكف  ،اإليكولوجية
تملة على حد سواء، كتقدًن تقرير عن التقدـ احملرز بشأف التجربة، كتوصيات بشأف مواصلة تطوير التقليدية كاحمل

 ؛اآللية كتنفيذىا لبلجتماع العاـ يف دكرتو اػبامسة
فيما  (ٗ)ربديد األكلويات يف قائمة احتياجات بناء القدرات إذل فرقة العمل كذلك  يطلبك - ٖ

 للمنرب؛هبدؼ تنفيذ برنامج العمل األكؿ  ان إغباحأكثرىا االحتياجات ك تلك أىم بيتعلق 
طلب إذل يبالدركس اؼبستفادة من اؼبنتدل األكؿ لبناء القدرات التابع للمنرب، ك  وبيط علمان  - ٗ

بدعم من األمانة، عقد اجتماع ثاف ، اؼبكتب كفرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات كعبنة الدعم التقٍت التابعة ؽبا
وبضره فبثلو اعبهات اؼبنفذة، كمصادر التمويل التقليدية، كاحملتملة،  ٕٙٔٓالثاين من  للمنتدل يف النصف

 طلب إعداد تقرير عن نتائج اؼبنتدل يأقدـ لبلجتماع العاـ يف دكرتو اػبامسة.يك 

  

                                                      
(ٔ)IPBES/4/2  . 
 .، اؼبرفق الثاينٗ/ٖ -ـ ح د اؼبقرر  ( ٕ)
(ٖ)  IPBES/4/6، القسم رابعان باء. 
 .، اؼبرفق األكؿٔ/ٖ -ـ ح د اؼبقرر  ( ٗ)
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 ثانياً 
 أسس المعارؼ

ألصلية كاحمللية نأظم اؼبعارؼ ا حوؿحلقات العمل اغبوارية ذبربة اؼبػأحرز يف التقدـ ب وبيط علمان  - ٔ
اؼبستخدمة حىت اآلف يف كيطلب مواصلة ذبربة حلقات العمل تلك يف إعداد التقييمات هبدؼ النظر يف اؼبنهجية 

 كذلك لعرضها على االجتماع العاـ يف دكرتو اػبامسة؛تنظيم حلقات العمل، 
صلية كاحمللية كاػبرباء أصحاب اؼبعارؼ األإعداد قائمة بيف حىت اآلف التقدـ اؼبػأحرز ب وبيط علمان  - ٕ

ثأ فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات على مواصلة إعداد تلك القائمة، باالشًتاؾ  (٘)يف ؾباؿ ىذه اؼبعارؼ، كوبر
 ؛اؼبعارؼ األصلية كاحملليةبفرقة العمل اؼبعنية مع 

 كيطلب (ٙ)نهج اآللية التشاركية ألجل العمل مع ـبتلف نأظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية،بوبيط  - ٖ
 عن، بدعم من الفريق العامل بشأف نأظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية، على اآللية كالتقرير أف يشرؼ إذل فريق اػبرباء

 ؛دكرهتا اػبامسة يفالتقدـ اؼبػأحرز يف األنشطة الريادية كالتقدـ بتوصيات بشأف مواصلة تنمية كتنفيذ اآللية 
يف دكرتو اػبامسة عن االجتماع العاـ إذل  ان تقرير أف يقدـ اؼبتعدد التخصصات إذل الفريق  يطلب - ٗ

صبلة أمور،  من، دبا يف ذلك، اؼبنربمنتجات  يفاؼبعارؼ األصلية كاحمللية  اؼبتاحة إلدراجالتقدـ احملرز كاػبيارات 
ة القانونية الدكلية كاإلقليمية كالوطني األطراؼبسبقة عن علم، مع األخذ يف االعتبار  اتعمليات معاعبة اؼبوافق

 كغَت القانونية، حسب االقتضاء؛
، اكرية، من خبلؿ عملية ربأف يواصبلتعدد التخصصات اؼبعمل كفريق اػبرباء ال قةإذل فر  يطلب - ٘

 ، لكي ينظر فيها االجتماع العاـ يف جلستو اػبامسة؛(ٚ)اؼبنربدماج اؼبعارؼ األصلية كاحمللية يف إلهنج كضع 
 ثالثاً 

 ة واإلقليمية ودوف اإلقليميةالتقييمات العالمي
كحبقيقة  ،(ٛ)ادليل إنتاج كإدماج التقييمات من صبيع النطاقات كعربىكتنقيح باستعراض  يرحب - ٔ

دنث بشكل منتظم؛ يفأنو سيتاح يف شكل كتاب إلكًتكين   اؼبوقع الشبكي للمنرب كوبأ
اإلقليمية للتنوع البيولوجي  بالتقدـ احملرز على صعيد التقييمات اإلقليمية كدكف ان أيض يرحب - ٕ

 ؛(ٜ)كخدمات النظم اإليكولوجية
كفقان لئلجراءات إجراء تقييم عاؼبي للتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية،  يوافق على - ٖ

للتقييم العاؼبي للتنوع البيولوجي ، على النحو اؼببُت يف تقرير ربديد النطاؽ (ٓٔ)اػباصة بإعداد نواتج اؼبنرب
 ؛االجتماع العاـ يف دكرتو السابعة لكي ينظر فيو ،ؽبذا اؼبقرر األكؿت النظم اإليكولوجية الوارد يف اؼبرفق كخدما

                                                      
(٘)  IPBES/4/7اعبزء الثالث ،. 
(ٙ)IPBES/4/7  اعبزء الرابع ،. 
(ٚ)  IPBES/4/7 ،،ألف اعبزء اؼبرفق. 
(ٛ)  IPBES/4/INF/9. 
(ٜ)  IPBES/4/INF/10. 
 .، اؼبرفقٖ/ٕ -ـ ح د اؼبقرر   (ٓٔ)
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 رابعاً 
 التقييمات المواضيعية

تقييم اؼبلقحات كالتلقيح كإنتاج الغذاء من تقرير  قررم السياساتاػباص دبوجز اؼب يوافق على - ٔ
 ؛(ٔٔ)كموجزاهتا التنفيذيةالتقرير فرادل فصوؿ  يوافق علىكما  ذا اؼبقرر،ؽب الثاينالوارد يف اؼبرفق 

 ؛(ٕٔ)بالتقدـ احملرز على صعيد تقييم تدىور األراضي كاستصبلحهايرحب   - ٕ
إجراء تقييم مواضيعي بشأف األنواع الدخيلة الغازية تقرير ربديد النطاؽ من أجل على يوافق  - ٖ

 ؛اؼبقرر، كيقرر أف ينظر خبلؿ دكرتو اػبامسة يف تنفيذ التقييم، الوارد يف اؼبرفق الثالث ؽبذا كمكافحتها
 ربديد نطاؽ تقييم االستخداـ اؼبستداـ للتنوع البيولوجي؛بالتقدـ احملرز يف  يرحب - ٗ
مزيد من بإجراء ، بالتشاكر مع اؼبكتب، أف يقـوتعدد التخصصات اؼبفريق اػبرباء طلب إذل ي - ٘

 د ح ي بشأف االستخداـ اؼبستداـ للتنوع البيولوجي الذم شرع فيو عمبلن باؼبقرر ـربديد النطاؽ للتقييم اؼبواضيع
 :كذلك بسبل منها ما يلي، (ٖٔ)، كفقان إلجراءات إعداد نواتج اؼبنربٔ/ٖ-

أصحاب اؼبصلحة ذكم الصلة، مشاركة من اػبرباء، تنطوم على  مباشرة تنظيم حلقة عمل ( أ)
 إعادة النظر يف عنواف التقييم؛ديد نطاؽ التقييم على أف يأراعي منقح للتقرير اؼبتعلق بتحإلعداد مشركع 

اؼبنقح بشأف ربديد النطاؽ من جانب اغبكومات تقرير الشركع ؼب مفتوح استعراضتنظيم  ( ب)
 ؛اؼبنرب نواتجمن إجراءات إعداد من الفقرة )ز(  ٔ/ٖ الفرعمع األخذ يف االعتبار اؼبصلحة،  كأصحاب

 يف دكرتو اػبامسة؛االجتماع العاـ  فيولينظر لتقييم نطاؽ امنقح عن ربديد إعداد تقرير  ( ج)

 خامساً 
 التقييمات المنهجية

التقييم اؼبنهجي لسيناريوىات كمباذج من تقرير  قررم السياساتاؼبوجز اػباص دب يوافق على - ٔ
التقرير فرادل فصوؿ  لىكيوافق عؽبذا اؼبقرر،  الرابعالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية الوارد يف اؼبرفق 

 ؛(ٗٔ)كموجزاهتا التنفيذية
مواصلة العمل فيما يتعلق فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات أف يواصل اإلشراؼ على  يطلب إذل - ٕ

خرباء  فريق، كأف يأعُت ذا اؼبقررؽب اػبامسرفق اؼبيف  الواردةالسيناريوىات كالنماذج يف حدكد االختصاصات ب
األمُت التنفيذم أف يتخذ  إذل كيطلباخلي اؼبعتمد كاالختصاصات، طبقان للنظاـ الد ألداء ىذا العمل، كذلك

 ؛شار إليو يف االختصاصاتلضركرية على النحو اؼباؼبؤسسية ا الًتتيبات
  

                                                      
(ٔٔ)  IPBES/4/INF/1/Rev.1  اهتا التنفيذية، سيتم تنقيحو حبيث يشمل أية تغيَتات موجز ك ير التقر الذم يتضمن فرادل فصوؿ

 .مقررم السياسات موجزيتم إجراؤىا على 
 .IPBES/4/INF/11 الوثيقة  (ٕٔ)
 .، اؼبرفقٖ/ٕ -ـ ح د اؼبقرر   (ٖٔ)
اػباص  كس اؼبوجزاليت تعاهتا التنفيذية، موجز ك تقرير التقييم تضمن فرادل فصوؿ ت يتال  IPBES/4/INF/3/Rev.1 الوثيقة  (ٗٔ)

 .دبقررم السياسات بصيغتو اؼبعتمدة
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 ؛(٘ٔ)بالدليل األكرل بشأف تصور مفهـو قيم التنوع البيولوجي كفوائد الطبيعة للبشر يرحب - ٖ
لتصور اؼبتنوع ؼبفهـو القيم اؼبتعددة للطبيعة كفوائدىا، اؼبتعلق با نطاؽالربديد  تقريرعلى  يوافق - ٗ

على النحو اؼببُت يف اؼبرفق السادس ؽبذا دبا يف ذلك التنوع البيولوجي ككظائف النظاـ اإليكولوجي كخدماتو، 
 ؛اؼبقرر، كيقرر أف ينظر خبلؿ دكرتو اػبامسة يف تنفيذ التقييم

بالتعاكف مع اؼبنرب،  متعدد التخصصات ترشيح اثنُت من اػبرباء يف تقييم إذل فريق اػبرباء يطلب - ٘
 اؼبنرب؛القيم كالتقييم بشكل مناسب يف صبيع تقييمات لضماف إدراج فريق اػبرباء متعدد التخصصات، 

 سادساً 
 فهرس أدوات السياسات والمنهجيات

؛ (ٙٔ)دعم السياساتكمنهجيات  بالتوجيهات اؼبتعلقة دبواصلة العمل بشأف أدكات وبيط علمان  - ٔ
ذات  النواتجكاؼبنهجيات يف صبيع دعم السياسات تكامل العمل بشأف أدكات ربقيق قدر أكرب من شجع كيأ 

تقدًن أدكات دعم السياسات ذات إذل دعو اػبرباء كاغبكومات كأصحاب اؼبصلحة يك  ،عملالالصلة من برنامج 
 ؛دعم السياساتكمنهجيات كات أد فهرسالصلة كاؼبنهجيات من أجل إدراجها يف 

فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات، بدعم من فريق اػبرباء اؼبعٍت بأدكات دعم  يطلب إذل -ٕ
 السياسات كاؼبنهجيات:

مبوذج أكرل  ةإتاحك  (ٚٔ)دعم السياسات كاؼبنهجياتدكات اإللكًتكين ألفهرس ال كضعمواصلة  ( أ)
 لبلجتماعقبل انعقاد الدكرة اػبامسة  استعراضوك  هختبار الللحكومات كأصحاب اؼبصلحة من الفهرس اإللكًتكين 

 ؛العاـ

للنواتج ذات الصلة من برنامج دكات دعم السياسات ألؼبستخدمُت ااحتياجات ـبتلف ربديد  ( ب)
 حسب االقتضاء؛العمل كتسهيل كضعو، 

 ؛اإللكًتكين الفهرسإجراء تقييم الستخداـ كفعالية  )ج(
، اإللكًتكين الفهرسإلشراؼ على ؿبتول اء متعدد التخصصات إذل فريق اػبربا يطلب أيضان  - ٖ

عايَت كعملية شفافة مفتوحة اؼببالتشاكر مع اؼبكتب، دبا يف ذلك من خبلؿ كضع  كضع إدارة الفهرسمواصلة ك 
 إلدراج أدكات دعم السياسات كاؼبنهجيات اليت يقدمها اػبرباء كاغبكومات كأصحاب اؼبصلحة؛

 يف كضعاػبرباء متعدد التخصصات تقدًن تقرير عن التقدـ احملرز  إذل فريق كذلك يطلب - ٗ
 ؛العاـ يف دكرتو اػبامسة ؼبزيد من التوجيواالجتماع إذل لكًتكين إلالفهرس ا
سبديد كالية فريق على اػبامسة،  يف دكرتواالجتماع العاـ يف ىذه اؼبسألة نظر يريثما ، يوافق - ٘

ألدكات اإللكًتكين فهرس الكضع عملو يف لكي يواصل م السياسات دعكمنهجيات أدكات ب اؼبعٍتاػبرباء 
أيضان يدعمهما أف ، كبعد التشاكر مع اؼبكتب، الرؤساءلتقدير  كفقان كاليت يبكن دعم السياسات كمنهجيات 

 كفبثلي الشركاء االسًتاتيجيُت تبعان لتوفر اؼبوارد؛الشخصيات البارزة عددان ؿبدكد من 
                                                      

 .IPBES/4/INF/13الوثيقة   (٘ٔ)
 ، الفرع ثانيان.IPBES/4/12الوثقية  ( ٙٔ)

 .IPBES/4/INF/14الوثيقة   (ٚٔ)
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يتعُت  ،اؼبواردفيما يتعلق بآثار ، اليت تًتتب عليها الواردة يف ىذا اؼبقرر أف األنشطة يبلحظ - ٙ
 .االضطبلع هبا رىنا بتوافر اؼبوارد

 سابعاً 
 االستعراض المستقل

فريق اػبرباء متعدد طلب دبوجبو االجتماع العاـ إذل الذم  ،٘/ٕ - د ح ـ إذل اؼبقرر إذ يشَت
 ،رباإلدارية كالعلمية للمن اؼبهاـء الستعراض فعالية إجرا، كضع بالتشاكر مع اؼبكتب ،التخصصات

 ؛(ٛٔ)للمنرباإلدارية كالعلمية  هاـباقًتاح إجراء استعراض فعالية اؼب بيرح - ٔ
حوؿ مشركع اختصاصات اآلراء قدًن إذل مواصلة تاغبكومات كأصحاب اؼبصلحة  يدعو - ٕ

اؼبقرر، مع األخذ بعُت االعتبار اغباجة إذل دمج  ؽبذا السابع استعراض هناية برنامج العمل الوارد يف اؼبرفق
 لبلستعراض؛ العناصر الداخلية كاػبارجية

إذل فريق اػبرباء متعدد التخصصات، بالتشاكر مع اؼبكتب، زيادة ربسُت نطاؽ  يطلب - ٖ
العاـ  االجتماعفيها كي ينظر برنامج العمل، يف ضوء اؼبدخبلت اؼبذكورة أعبله، ل كاختصاصات استعراض هناية

 ؛يف دكرتو اػبامسة
 ثامناً 

 الدعم التقني لبرنامج العمل
شباط/فرباير  ٕٚ حىت، كاليت كردت العملبعركض اؼبسانبات العينية لدعم تنفيذ برنامج يرحب  - ٔ

إذل تقدًن عركض إضافية دبسانبات عينية  كيدعو، ٕ/ٗ-ـ ح د مرفق اؼبقررمن  ٕاعبدكؿ ، كاؼبدرجة يف ٕٙٔٓ
 ؛ٕٙٔٓآذار/مارس  ٖٔحبلوؿ كذلك نامج العمل، لدعم تنفيذ بر 

الواردة يف مرفق اؼبقرر  اؼبعتمدةأف تتخذ، بالتشاكر مع اؼبكتب ككفقان للميزانية  إذل األمانةيطلب  - ٕ
 ، التدابَت اؼبؤسسية البلزمة لتفعيل الدعم التقٍت.ٕ/ٗ-ح د ـ

 ٔ/ٗ -ـ ح د المرفق األوؿ للمقرر 
 مي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةتقرير تحديد نطاؽ تقييم عال

 النطاؽ والتغطية الجغرافية واألساس المنطقي والفائدة واألسلوب المنهجي -أوالً 
 النطاؽ -ألف 

غبالة اؼبعارؼ بشأف االذباىات اؼباضية كاغباضرة كاحملتملة يف التقييم العاؼبي تقييمان نقديان سيتضمنن  -ٔ
ت اؼبتعددة النطاقات بُت اإلنساف كالطبيعة، مع مراعاة ـبتلف اآلراء كنأظم اؼبعارؼ اؼبستقبل يف سياؽ التفاعبل

الراىنة كاالذباىات )يف اؼباضي كاؼبستقبل( كؿبرّكات التغيَت اؼبباشرة كغَت الة اغب يفحص ىذا التقييمسك  ،العاؼبية
 النظاـ اإليكولوجيع البيولوجي كىيكل وُّ نكخيارات االستجابة بشأف الطبيعة )دبا يف ذلك الت  (ٜٔ)اؼبباشرة كالِقيرم

                                                      
 .IPBES/4/16 الوثيقة  (ٛٔ)

اؼبختلفة لوضع مفاىيم الِقيرم اؼبتعددة سيجرم تقييم الِقيرم كفقان للتعليمات الواردة يف الدليل األّكرل اؼبتعّلق باألشكاؿ   (ٜٔ)
 .(IPBES/4/INF/13))د((  ٖللطبيعة كمنافعها، دبا يف ذلك التنوُّع البيولوجي كخدمات النأظم اإليكولوجية )الناتج 
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كمنافع الطبيعة للناس )دبا يف  (كأدائو لوظائفو على اليابسة كيف اؼبياه الداخلية كاؼبناطق الساحلية كاحمليطات العاؼبية
 يأربز التقييمس. ك (ٕٓ)ذلك سلع النظاـ اإليكولوجي كخدماتو( كالصبلت القائمة بُت العناصر يف اإلطار اؼبفاىيمي

أيضان العتبات كردكد األفعاؿ كاؼبركنة يف ىذه الصبلت، ككذلك الفأرص كأكجو التآزر كاؼبعاكضات بُت ـبتلف 
خيارات االستجابة. كسيعمرد التقييم كذلك إذل ربليل مسانبة التنوُّع البيولوجي كالنأظم اإليكولوجية كفوائدنبا من 

التنمية اؼبستدامة على النحو الذم عرّبت عنو األىداؼ أجل نوعية اغبياة األفضل يف األجل الطويل يف سياؽ 
اإلمبائية لؤللفية. كسينظر التقييم يف أكجو التآزر كاؼبعاكضات اؼبرتبطة بالوفاء بأىداؼ عديدة كالتفاعبلت بُت 

تحليل يف األبعاد االجتماعية )دبا فيها األبعاد الثقافية( كاالقتصادية كالبيئية للتنمية اؼبستدامة. كسيجرم ىذا ال
كأىداؼ آيتشي للتنوُّع  ٕٓ٘ٓكرؤيتها لعاـ  ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓسياؽ اػبطة االسًتاتيجية للتنوُّع البيولوجي 

. كيهدؼ ىذا التقييم إذل تعزيز (ٕٔ)اسًتاتيجيات كخطط العمل الوطنية للتنوُّع البيولوجيككذلك البيولوجي، 
يولوجي كأداء النأظم اإليكولوجية كالسلع كاػبدمات اليت الًتابط بُت العلـو كالسياسات فيما يتعلنق بالتنوُّع الب

يقدمها النظاـ اإليكولوجي جملموعة من اجملاالت اؼبكانية تًتاكح من الصعيد احمللي إذل الصعيد العاؼبي عن طريق 
توفَت اؼبعارؼ كأدكات دعم السياسات اؼبطلوبة لكي تتخذ اغبكومات كالقطاع اػباص كاجملتمع اؼبدين قرارات 

 مستنَتة.
تواريخ  تصل )ل ٕٕٓٓكسيغطي اإلطار الزمٍت للتحليبلت اغبالة الراىنة كالتوجهات اؼبمتدة حىت عاـ  -ٕ

 ٕٕٓٓمع الًتكيز على فًتات ـبتلفة بُت عامي  (ٖٕ)كالتوقعات اؼبستقبلية اؼبعقولة (ٕٕ)(عامان سابقان  ٓ٘إذل 
يسية ذات الصلة باػبطة االسًتاتيجية للتنوع على أف تشمل تلك الفًتات اؼبواعيد اؼبستهدفة الرئ (ٕٗ)،ٕٓ٘ٓك

ىذه التحليبلت  كسيوجو اإلطار اؼبفاىيمي للمنرب كأىداؼ التنمية اؼبستدامة.، ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓللفًتة البيولوجي 
كيقـو بتجميع التقييم  كسيستفيد للنظم االجتماعية كاإليكولوجية اليت تعمل يف نطاقات ـبتلفة زمانان كمكانان.

التابعة للمنرب، ككذلك من التقييمات األخرل اإلقليمية/دكف اإلقليمية األربعة التقييمات  ناذبة عنال اؼبعلومات
كعرب   ال تشملها التقييمات اإلقليمية، كمعاعبة اؼبسائل ذات الطابع العاؼبي اليتذات الصلة السابقة كاعبارية

اػباصة باغبوكمة، ل االقتصادية كالديبغرافية ك مثل العوام ،غَت اؼبباشرةالعاؼبية  ةفعاالد كالعوامل اإلقليمية
يوذل سباإلضافة إذل احملركات غَت اؼبباشرة األخرل ك . إذل جانب عوامل دافعة أخرل ،التكنولوجية كالثقافيةك 

العرض كاالستهبلؾ اليت ك  أمباط اإلنتاجكإذل تأثَتات  إذل دكر اؼبؤسسات )الرظبية كغَت الرظبية(،  اىتماـ خاص
التقييم أيضان يغطي . كسالطبيعة كعلى منافعها اليت تعود على الناس، كعلى نوعية اغبياة اعبيدة تًتتب على

كاألنواع الغازية الغريبة، ، ، كالتغَت يف استخداـ األراضيكالتلوث ،تغَت اؼبناخمثل  ،اؼبباشرة العوامل الدافعة
يدرس ىذا التقييم أيضان مسائل أخرل سؼبناطق. ك كاألمراض اغبيوانية اؼبصدر، دبا يف ذلك تأثَتاهتا على امتداد ا

كاألنواع النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي ذات صلة مثل التنوع البيولوجي كالتنوع الثقايف كالصبلت بينهما، ك 

                                                      
طار الفئات الشاملة احملدندة يف اإل“ نوعية اغبياة اعبيدة”ك “ منافع الطبيعة لئلنساف”ك“ الطبيعة”تأناِظر مصطلحات   (ٕٓ)

ربط الطبيعة  –(، اإلطار اؼبفاىيمي للمنرب ٕ٘ٔٓ( كثبت مصطلحاتو )انظر دياس كآخرين )ٗ/ٕاؼبفاىيمي للمنرب )اؼبقرر ـ ح د 
 (.ٙٔ-ٔ: ٗٔبالبشر، الرأم اغبارل يف االستدامة البيئية، 

 (.، اؼبرفق األكؿ٘/ٕ -)ب( من برنامج عمل اؼبنرب )اؼبقرر ـ ح د ٕكما جاء يف الناتج    (ٕٔ)

السجل األطوؿ أجبلن لعلم حفريات النظم اإليكولوجية لتقدير معدالت ك  البيانات التارىبية الطويلة األجلستخدـ تس  (ٕٕ)
 انقراض األنواع.

التنوع  لنماذجك لسيناريوىات اؼبنهجي تقييم الستستخدـ ؾبموعة من التقنيات على النحو الذم كردت مناقشتو يف   (ٖٕ)
 .IPBES/4/INF/3/Rev.1كالوثيقة  ٔ/ٗ-)أنظر اؼبرفق الرابع للمقرر ـ ح د نظم اإليكولوجيةالبيولوجي كخدمات ال

 من أجل تقييم اآلثار اؼبًتتبة على التغَتات اؼبتوقعة يف اؼبناخ. ٕٓٓٔعاـ  إذلبعض التوقعات تد قد سب  (ٕٗ)
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نوعية حياة دماج الطبيعة كالنظم اإليكولوجية يف التنمية أف يعزز إليبكن كيف يبُت التقييم  س. ك اؼبهاجرة
 اإلنساف.

 :األسئلة التاليةيتناكؿ التقييم العاؼبي سك  -ٖ
ذباىات يف الطبيعة، كمنافع الطبيعة لئلنساف، كؿبركات الدفع غَت اؼبباشرة كاال ةما ىي اغبال )أ(

 كاؼبباشرة؟
يبكن للطبيعة كمنافعها بالنسبة لئلنساف أف تأسهم يف تنفيذ أىداؼ التنمية اؼبستدامة؟ كيف  )ب(

ى األدلة اليت يبكن استخدامها لتقييم حدكث تقدـ كبو ربقيق أىداؼ آيتشي للتنوع كما ىي القاعدة القائمة عل
 البيولوجي؟

يِ أشكاؿ اؼبستقبل اؼبقبوؿ بالنسبة للطبيعة كمنافع الطبيعة لئلنساف كمسانبتها يف النوعية ما ى )ج(
 ؟ 0202اعبيدة للحياة من اآلف كحىت 

ذات الصلة بالطبيعة، كمنافع الطبيعة اسايت التدخل السيسيناريوىات ىي اؼبسارات ك  ما )د(
 ؟لئلنساف، كمسانبتها يف النوعية اعبيدة للحياة اليت يبكن أف تؤدم إذل أشكاؿ اؼبستقبل اؼبستدامة

صانعي القرارات على صبيع كالتحديات، ككذلك اػبيارات اؼبتوافرة أماـ ما ىي الفرص  (ىػ)
 ؟عة لئلنساف كمسانبتها يف النوعية اعبيدة للحياةذات الصلة بالطبيعة كمنافع الطبياؼبستويات 

 التغطية الجغرافية للتقييم -باء 
ألغراض التقييم العاؼبي فإف اؼبساحة اعبغرافية تشمل األراضي كاؼبياه الداخلية كاؼبناطق الساحلية  -ٗ

 كاحمليطات.
 األساس المنطقي -جيم 

حكومي دكرل شامل عاؼبي تقييم بإجراء  يف القياـ ألكؿ مرةؽبذا التقييم ساس اؼبنطقي يتمثل األ -٘
نساف، كمسانبتها يف ربقيق نوعية جيدة للحياة، كالطريقة اليت تتأثر هبا للطبيعة، كمنافع الطبيعة بالنسبة لئل

بواسطة ؿبركات الدفع غَت اؼبباشرة كاؼبباشرة، كإدماج الرؤل العاؼبية اؼبتعددة، كنظم اؼبعارؼ اؼبختلفة كالقيم 
 اؼبتنوعة.

 نوعية اغبياة األفضللوفر الطبيعة كمنافعها للناس أساسان لبلقتصادات كسبل اؼبعيشة، كللقيم الركحية ك تك  -ٙ
يتناكؿ التقييم اؼبسائل على امتداد اؼبناطق كذات الطابع سك  البشر حوؿ العادل. أمنباؼبسانبة يف دبا يف ذلك 

 للبشر، كاليت ال يبكن تناكؽبا يف تقييمات إقليمية. العاؼبي، مثل احملركات العاؼبية، كالعمليات كالنتائج بالنسبة
كالعلماء  (ٕ٘)مقررم السياساتكسيساىم التقييم يف تطوير قاعدة معرفية معززة كتفاعل بُت  -ٚ

 ـبتلف اؼبعارؼ )مثل اؼبعارؼ األصلية كاحمللية( من ـبتلف النظم اؼبعرفية كالقيمية. (26)كمالكي
يبثل التقييم أداة ىامة لبناء ك ببناء القدرات )صلتها من حيث  تنفيذ مهاـ اؼبنربيسهم التقييم يف سك  -ٛ

 ،ربديد الثغرات اؼبعرفية، كتوليد اؼبعارؼكيف القدرات، كسيحدد االحتياجات اؼبستقبلية يف ؾباؿ بناء القدرات(، 

                                                      
 ييمات.قراف، كفقان لقواعد إعداد التقعملية استعراض األستشارؾ اغبكومات يف   (ٕ٘)
 .ٖ/ٗ-. انظر اؼبرفق الثاين للمقرر ـ ح دكضعت إجراءات لضماف إدراج اؼبعارؼ األصلية كاحمللية يف صبيع تقييمات اؼبنرب ( ٕٙ)
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بدأ يتسم ىذا التقييم بأنبية حاظبة يف تعزيز اؼب ،أدكات دعم السياسات. كعبلكة على ذلكعزيز استخداـ كت
الوطنية كدكف اإلقليمية كاإلقليمية، كاألدكات التشغيلي للمنرب اؼبتمثل يف كفالة االستخداـ الكامل للمعارؼ 

 هنج صاعد من القاعدة لتقدًن اؼبعرفة من أجل ازباذ قرارات مستنَتة.دبا يف ذلك اتباع ، بما يتناسبحس
 الفائدة -داؿ 

كومات كاؼبنظمات اؼبتعددة األطراؼ كالقطاع اػباص سيقدـ التقييم العاؼبي للمستخدمُت )مثل اغب -ٜ
يتسم  كاجملتمع اؼبدين )دبا يف ذلك الشعوب األصلية كاجملتمعات احمللية كاؼبنظمات غَت اغبكومية( ربليبلن للموضوع

نأظم ، كيعتمد على اغبالة الراىنة للمعارؼ العلمية كغَتىا من العلى األدلة كيقـوالشرعية باألنبية كاؼبوثوقية ك 
الفعالية  التقييم فعلى سبيل اؼبثاؿ، سيحلل اؼبعرفية )دبا فيها معارؼ الشعوب األصلية كمعارؼ اجملتمعات احمللية(.

اإلدارة ك احملتملة ػبيارات االستجابة كيضع ؽبا النماذج كهبمعها من حيث تعلقها باألىداؼ اإلمبائية اؼبستدامة 
كيف إطار السيناريوىات العاؼبية اؼبعقولة، كسيقدـ أيضان أفضل  ،للطبيعة كمنافع الطبيعة للبشراؼبستدامة 

يحد د الثغرات اغبالية يف القدرات ستوليد اؼبعارؼ اؽبامة ك التحليل أيضان سيأحف ز اؼبمارسات كالدركس اؼبستفادة. ك 
 كخيارات التعامل معها على اؼبستويات ذات الصلة.كاؼبعارؼ كالسياسات 

يف القطاعُت العاـ كاػباص كاجملتمع مات تتصل دبجموعة من أصحاب اؼبصلحة سيقد ـ التقييم معلو ك  -ٓٔ
اسًتاتيجية  يف كاسع النطاؽ على النحو اؼببُتن  صبهورعلى كستعرض االستنتاجات كالرسائل الرئيسية  اؼبدين.

ية اليت ات الرئيسيربز االستنتاج قررم السياساتكستشمل النواتج أيضان موجزان ؼب االتصاالت اليت يتبعها اؼبنرب.
نشر اؼبعلومات على نطاؽ كاسع، دبا يف ذلك )على سبيل اؼبثاؿ ال تأ س. ك هتم السياسات كلكنها ال تفرضها

الرئيسية تعمل النتائج كالرسائل سك  اغبصر( عن طريق استخداـ تكنولوجيات جديدة للمعلومات كاالتصاالت.
 اغبكومية الدكلية، على سبيل اؼبثاؿ، اتفاقية التنوع البيولوجيالناذبة عن التقييم على تزكيد اغبكومات كاؼبنتديات 

تستنَت هبا ك السياسات الرئيسية(  تربز، بقاعدة معرفية )كعمليات اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة اؼبتعلقة باحمليطات
ولوجي كالنظم كاالستخداـ اؼبستداـ للتنوع البيعلى ظ الحفالرامية لكالعاؼبية كاإلقليمية السياسات الوطنية 

جملموعة كاسعة من صانعي القرارات اآلخرين البلزمة اؼبعارؼ أيضان ر التقييم . كسيوف  للناس كفوائدىااإليكولوجية 
 لفصوؿ أدناه.اؼبخطط العاـ ليف  ٙ يف كصف الفصل على النحو اؼببُتن 

ة االستشرافية للتنوع للدراسيهيئو للمسانبة يف اإلصدار اػبامس جيد زمٍت  توقيتكسيجرل التقييم يف  -ٔٔ
 ٕٕٓٓغ يف عاـ يبل  ساتفاقية التنوع البيولوجي. كاإلصدار اػبامس من الدراسة اليت تأعدىا  البيولوجي يف العادل

 شيتآيمنجزات أىداؼ  كيقـو بتقييم ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓعن تنفيذ اػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة 
من جهة، التقارير الوطنية الستة لؤلطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي إذل ستند يساؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي. ك 

من  (UNEP/CBD/SBSTTA/19/9)هبا اؼبنرب  يقـوكغَته من األعماؿ األخرل ذات الصلة اليت  نتيجة التقييمذل إك 
يأعقد خبلؿ يف اجتماع . كمن اؼبتوقع أف تنظر اؽبيئة الفرعية للمشورة العلمية كالتقنية كالتكنولوجية ناحية أخرل

يف ىذا التقييم كيف اآلثار اؼبًتتبة عليو بالنسبة لؤلعماؿ اؼبستقبلية يف إطار اتفاقية  ٜٕٔٓمن عاـ الرابع  فصلال
من الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العادل التنوع البيولوجي، كما يتوقع أف ينشر اإلصدار اػبامس 

 .ٕٕٓٓالثاين من عاـ ل يف الفصيأعقد جتماع ا خبلؿ 
يوضع توقيت ؿبدند الستكماؿ التقييم من أجل تقدًن معلومات ذات صلة بتقييم التقدـ احملرز كبو سك  -ٕٔ

 ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓبلوغ أىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي كاستعراض تنفيذ اػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي 
 ٘/ٜٔ)التوصية  ٕٕٓٓ اتفاقية التنوع البيولوجي يف عاـ اؼبتوخاة يف االجتماع اػبامس عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف
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الصادرة عن اؽبيئة الفرعية اؼبعنية باؼبشورة العلمية كالتقنية كالتكنولوجية(. كقد حأد د نطاؽ التقييم لكي يكوف 
ا الصدد، يف العادل. كيف ىذ الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجيمكمبلن كمسانبان يف النسخة اػبامسة لوثيقة 

التفاقية لؤلطراؼ يف اسيكوف التقييم عمبلن إضافيان كمكمبلن للتقارير الوطنية السادسة 
(UNEP/CBD/SBSTTA/19/9). 

، دبا يف ذلك على كجو اػبصوص سيناريوىاتو كالنظر يف خيارات االستجابة، يف سيجرل التقييمك  -ٖٔ
، كىو ما ٕٕٓٓلتنوع البيولوجي ؼبا بعد سنة توقيت يهيئو لئلسهاـ يف ربديث/متابعة اػبطة االسًتاتيجية ل

ؼبؤسبر األطراؼ يف  ٖٔ/ٕٔسينظره مؤسبر األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعو اػبامس عشر )اؼبقرر 
 اتفاقية التنوع البيولوجي(، كيف منتديات أخرل.

إقباز العديد من األىداؼ  كهبرم التقييم يف توقيت زمٍت جيد على كبو خاص يهيئو للمسانبة يف تقييم -ٗٔ
اؼبتصلة بالتنوع البيولوجي ألىداؼ التنمية اؼبستدامة كاالتفاقيات كاالتفاقات األخرل ذات الصلة، حسب 

 .لتلك االتفاقيات كاالتفاقات لواليات ذات الصلةلاالقتضاء ككفقان 
 األسلوب المنهجي -ىاء 

كاؼبؤلفات   ذلك البيانات الوطنية، حسب االقتضاء()دبا يفالبيانات اؼبتاحة التقييم العاؼبي إذل  ستندسي -٘ٔ
، كفقان للمبادئ التوجيهية احملليةك عارؼ األصلية اؼبالعلمية اؼبنشورة كغَت اؼبنشورة كاؼبعلومات األخرل، دبا يف ذلك 

ان بشكل متكرر يف ىذا التقييم. كيف سياؽ ىذا التقييم ككفق‘‘ التحليل كالتجميع’’كيستخدـ اؼبصطلح . للمنرب
ؼببادئ اؼبنرب فإف التحليل يشَت إذل تقييم ربليلي لقاعدة األدلة؛ كال يشَت إذل حبوث جديدة. أما التجميع فيشَت 

 إذل صبع أدلة من مصادر متعددة كيبثل خطوة رئيسية يف تنفيذ التحليبلت يف سياؽ التقييمات.
بادئ التوجيهية اليت تنفذ يف إطار اؼبنرب كسيستفيد التقييم العاؼبي من التقييمات اؼبواضيعية كاؼبنهجية كاؼب -ٙٔ

على الصعد اإلقليمية/دكف اإلقليمية، إذل جانب التقييمات العاؼبية األخرل ذات الصلة مثل سلسلة الدراسات 
كتقييمات منظمة األغذية كالزراعة لؤلمم اؼبتحدة، كسلسلة توقعات البيئة  االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العادل،

 كالتقييم العاؼبيكتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، الفريق اغبكومي الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ، ، كتقارير العاؼبية
عن حالة البيئة البحرية اؼبنتظمة لئلببلغ ، كالتقييمات األخرل اؼبعدة يف إطار العملية للمحيطات األكؿ

ستخدـ التقييم العاؼبي أيضان البيانات كاؼبعلومات يكس .االقتصاديةك ، دبا يف ذلك اعبوانب االجتماعية كتقييمها
اغبالية اليت ربتفظ هبا مؤسسات عاؼبية كإقليمية كدكف إقليمية ككطنية، مثل االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ 

كستعتمد التقييمات على السيناريوىات كالنماذج اغبالية كما ستستخدـ أيضان السيناريوىات ذات الصلة. 
ج اليت قد ربفنز كجزء من عملية متابعة للتقييم اؼبنهجي، من بُت أمور أخرل. كيف ىذا السياؽ سيعمل كالنماذ 

اؼبنرب بشكل كثيق مع اجملتمعات البحثية، دبا يف ذلك تلك اليت تعمل على اؼبسارات االجتماعية كاالقتصادية 
 ناخ.اؼبشًتكة اليت سيستخدمها الفريق اغبكومي الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼب

. ٕ٘ٔٓكسيعتمد التقييم العاؼبي للمنرب على التقييم العاؼبي األكؿ للمحيطات الذم استكمل يف عاـ  -ٚٔ
كسيشمل مكو ف التقييم الذم يركز على احمليطات عناصر من قبيل القيم، كالعوامل الدافعة غَت اؼبباشرة، 

س كإدارة اؼبوارد البحرية. كسيتناكؿ التقييم أيضان كالسيناريوىات اؼبرتبطة بالتنوع البيولوجي يف البحار كفوائده للنا
بصورة مباشرة كيفية ارتباط التغَتات يف نوعية حياة اإلنساف باالذباىات يف استخداـ احمليطات كالتنوع البيولوجي 

 للمحيطات اؼبوثق يف التقييم العاؼبي األكؿ للمحيطات.
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العمل اؼبعنية بنظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية  كسيعمل اػبرباء اؼبشاركوف يف التقييم عن كثب مع فرقة -ٛٔ
ككفقان  (27)ة.لضماف االستفادة من اؼبصادر اؼبتعددة للمعارؼ باستخداـ إجراءات اؼبعارؼ األصلية كاحمللي

لئلجراءات اؼبتبعة يف إعداد نواتج اؼبنرب، سيعكس فريق اػبرباء للتقييم توازنان جغرافيان كجنسانيان ككذلك توازنان يف 
العلـو الطبيعية ؼبناطق اليابسة كالبحار، كالعلـو االجتماعية السياسات، ك تخصصات العلمية كاػبربات )ال

رم التقييمات ااػبرباء اػبرباء مع أفرقة  كسيعملكاالقتصادية، كاآلداب كالعلـو اإلنسانية(.   إلقليميةاليت ذبأ
كيف اؼبنهج. كسيعمل اػبرباء بشكل كثيق مع كاؼبواضيعية كاؼبنهجية من أجل ضماف كجود اتساؽ يف التصورات 

أفرقة العمل اؼبعنية باؼبعارؼ كالبيانات، كبنأظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية، كبناء القدرات، مع مراعاة حقوؽ ضبلة 
 (IPBES/4/INF/9انظر الوثيقة )تلك اؼبعارؼ. كسيسًتشد فريق اػبرباء بالدليل اػباص بإنتاج كإدماج التقييمات 

يل األكرل عن األشكاؿ اؼبختلفة لوضع مفاىيم القيم اؼبتعددة للطبيعة كمنافعها، دبا يف ذلك خدمات كبالدل
 .(IPBES/4/INF/13)النظم اإليكولوجية كأداؤىا لوظائفها 

كسييسر فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات، عند إشرافو على فريق اػبرباء، التنسيق مع اؽبيئات  -ٜٔ
يات العاؼبية ذات الصلة يف كل مراحل إعداد التقييم لضماف تلبية احتياجات عملت الاالستشارية العلمية كأمانا

 اؼبستخدمُت النهائيُت بشكل فعاؿ.
كسيشارؾ أصحاب اؼبصلحة يف كل عملية التقييم من خبلؿ عدد من اآلليات مثل مشاركة أصحاب  -ٕٓ

حتياجات اؼبنرب للتقييم كمن خبلؿ اؼبصلحة، حسب االقتضاء، يف كضع سيناريوىات كمباذج جديدة استجابةن ال
التشاكر بُت اػبرباء كأصحاب اؼبصلحة يف االجتماعات اليت تعقد بدعم من ناتج بناء القدرات للمنرب أك بدعم 

 عيٍت.

 الخطوط العامة للفصوؿ -اً نيثا
اؽبيكل ف إمن ستة فصوؿ يرد بياهنا أدناه.  بالسياسات كمؤلف تقرير متعلقدبثابة التقييم  تقرير سيكوف -ٕٔ

العاـ للفصوؿ الذم يرد موجزه العاـ ىنا ال وبوؿ دكف تقسيم الفصوؿ إذل كحدات أصغر )طاؼبا احتأفظ 
بالعناكين األكرب يف اؽبيكل العاـ( من أجل كفالة الوضوح كتكليف اؼبؤلفُت دبهاـ قابلة للتنفيذ. كسيتضمن كل 

لبلستنتاجات كالرسائل األساسية ذات األنبية  ان موجز  مقررم السياساتيتضمن موجز سفصل موجزان تنفيذيان. ك 
 على كبو خاؿ من التوجيو اؼبباشر. قررم السياساتاألكرب ؼب

يمهد الفصل األكؿ للتقييم من خبلؿ ربديد العناصر يف العبلقة بُت الناس )الطبيعة، كفوائد الطبيعة سك  -ٕٕ
كغَت اؼبباشرة كاألصوؿ البشرية اؼبنشأ( كتفاعبلهتا للبشر، كنوعية اغبياة اعبيدة، كالعوامل الدافعة للتغيَت اؼبباشرة 

الرئيسية، كفق ما ىو ؿبدد يف اإلطار اؼبفاىيمي للمنرب. كسيشتمل التقييم على أراء عاؼبية متعددة كنظم معرفية 
 لتسلسل الفصوؿ يف التقييم. امبلن ش ان نطقي ان طة طريق كأساسيخر  ٔمتعددة كقيم متنوعة. بعد ذلك يقدـ الفصل 

أكجو التآزر نوعية حياة جيدة، فإف ىذا الفصل سيقر تقييم مسانبات الطبيعة كمنافعها للناس يف ربقيق د كعن
كالتنازالت اؼبرتبطة بتلبية أىداؼ متعددة، كضركرة التكامل اؼبتوازف بُت األبعاد االجتماعية )دبا يف ذلك الثقافية(، 

 دية كالبيئية للتنمية اؼبستدامة.كاألبعاد االقتصا
  

                                                      
 .ٖ/ٗ -ـ ح د اؼبرفق الثاين للمقرر   (ٕٚ)
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لطبيعة لالعاؼبية كعرب اإلقليمية  الةيم اغبقر كسيػأ  ه.أعبل ٖاؼبسألة )أ( يف الفقرة  ٕالفصل كسيتناكؿ  -ٖٕ
للناس كاالذباىات اليت تنطوم عليها، كمسانبتها يف توفَت نوعية حياة جيدة، كعوامل دافعة للتغَت منافعها ك 

اإلطار من  ٔما ىو مبُت يف الشكل  مباشرة كغَت مباشرة، كالتفاعبلت الرئيسية بُت ىذه العناصر كفق
كسيشمل التحليل كالتجميع النظم اإليكولوجية على اليابسة كيف اؼبياه الداخلية كاؼبناطق الساحلية . اؼبفاىيمي

كاحمليطات العاؼبية كما سيشمل ربليبلت ألدكار اؼبؤسسات الرظبية كغَت الرظبية )مثل القواعد كاؼبمارسات الثقافية 
اعيان(. كسيستند ىذا الفصل إذل قواعد أدلة متعددة، دبا يف ذلك العلـو الطبيعية كاالجتماعية اؼبشًتكة اجتم

 غطي ما يلي:يك  ،كاؼبعارؼ األصلية كاحمللية
لتقييمات اؼبنرب اإلقليمية/دكف اإلقليمية كالتقييمات األخرل اليت ذبرل على  كذبميعربليل  )أ(

كالدركس اؼبستفادة سيتم التعرؼ على اؼبسائل الناشئة ك كالتوجهات. النطاؽ اإلقليمي، اليت تركز على اغبالة 
من اؼبناطق، كما سيجرم إبراز النواحي اؼبشًتكة كأكجو التباين بالنسبة للنطاقات اإلقليمية كدكف  دراسات اغبالة

بيولوجية األخذ يف االعتبار عمليات التجميع عرب اؼبناطق بشأف بعض اجملتمعات ال كيبكن أيضان اإلقليمية. 
 اإلقليمية الرئيسية أك النظم اإليكولوجية اؼبشمولة بالتقييم اإلقليمي؛

كالتقييمات اؼبشار  للتقييمات العاؼبية السابقة، دبا يف ذلك التقييمات اؼبواضيعية للمنرب ذبميع )ب(
كاؼبراعاة  االذباىاتك على النطاؽ العاؼبي، مع الًتكيز على اغبالة اعبديدة ككذلك األدلة  ،ٙٔإليها يف الفقرة 

 ؛ركابط عرب اإلقليميةالصروبة لل
بالعوامل الدافعة اؼبؤسسية على اؼبستول العاؼبي كعرب فيما يتعلق  كاالذباىاتتقييم يربز اغبالة  )ج(

عن آثارىا على  اؼبتعددة األطراؼ، فضبلن كالتجارية كالصحية ، مثل مبادرات االستثمار كاالتفاقات البيئية األقاليم
 ناصر األخرل يف اإلطار اؼبفاىيمي؛الع

 لثغرات اؼبعلومات كاؼبعارؼ، فضبلن عن االحتياجات يف ؾباؿ بناء القدرات. ربديد )د(
التقدـ أعبله. كسَتكز الفصل على األدلة اؼبتوفرة لتقييم  ٖاؼبسألة )ب( يف الفقرة  ٖالفصل كسيتناكؿ  -ٕٗ

خدمات النظم اإليكولوجية، مع كظائف ك ة بالتنوع البيولوجي ك اؼبتعلق األىداؼ الدكلية الرئيسية ربقيق احملرز كبو
، ككذلك أىداؼ أىداؼ التنمية اؼبستدامةك  اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجيشي تاىتماـ خاص ألىداؼ آي ءإيبل

التحليبلت الواردة ىذا الفصل إذل التحليل الوارد يف االتفاقيات األخرل ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. كسيستند 
بالتشاكر مع اؼبؤسسات  اؼبتفق عليها دكليان  كالغايات َتكز صراحة على األىداؼسيف الفصل السابق، كلكنو 

. كستستخدـ ىذه ذات الصلة )مثل االتفاقيات اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي كشعبة اإلحصاء باألمم اؼبتحدة(
غطي ىذا يجتماع كاؼبعارؼ األصلية كاحمللية. ك الطبيعة كعلـو اال علـوالتحليبلت قواعد أدلة متعددة، دبا يف ذلك 

 الفصل ما يلي:
 ربليل كذبميع قاعدة األدلة اليت يبكن استخدامها لتحديد التقدـ احملرز باذباه ربقيق أىداؼ )أ(

ذات الصلة، مع إدراؾ أف التقييم النهائي لتحقيق  أىداؼ التنمية اؼبستدامةك اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي  شيتآي
يف العادل باستخداـ قاعدة  الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجيآيتشي سينفذ للنسخة اػبامسة من  أىداؼ

 األدلة ىذه كمعلومات إضافية من بينها التقارير الوطنية يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛
أىداؼ آيتشي كراء إحراز تقدـ أك عدـ إحرازه باذباه ربقيق  الكامنة ربليل كذبميع األسباب )ب(

للتنوع البيولوجي كأىداؼ التنمية اؼبستدامة ذات الصلة كاألىداؼ الدكلية الرئيسية األخرل ذات الصلة بالتنوع 
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خدمات النظم اإليكولوجية. كسيشتمل ذلك على دراسة مسانبات اإلجراءات السياساتية كظائف ك البيولوجي ك 
 اؼ؛كاإلدارية اعبارية كحشد اؼبوارد لتحقيق ىذه األىد

ربليل كذبميع لقاعدة األدلة اليت يبكن أف تثرم كضع أىداؼ جديدة ؼبتابعة اػبطة االسًتاتيجية  )ج(
التفاعبلت بُت االذباىات كبو ربقيق أىداؼ ربليل ، دبا يف ذلك ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓللتنوع البيولوجي للفًتة 

. كسيتضمن الفصل أيضان ٕٓ٘ٓشي للتنوع البيولوجي من أجل فهم كيفية مسانبتها يف ربقيق رؤية عاـ تآي
دراسة توفر اؼبؤشرات الناشئة كاغبالية، دبا يف ذلك اؼبؤشرات اليت هبرم تطويرىا يف سياؽ التزامات اإلببلغ من 

 جانب األطراؼ لبلتفاقيات ذات الصلة اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
اليت يتعُت  القدراتلثغرات يف اؼبعلومات ككذلك االحتياجات إذل البحوث كبناء ا ديدرب )د(

 فهم التقدـ احملرز كبو ربقيق ىذه األىداؼ الدكلية.تعزيز من أجل معاعبتها 
للطبيعة اؼبستقبل اؼبعقوؿ أعبله. كسَتكز الفصل على  ٖاؼبسألة )ج( يف الفقرة  ٗالفصل يتناكؿ سك  -ٕ٘

القول  ة من سيناريوىاتطائفة كاسعكفوائدىا للناس كمسانباهتا يف ربسُت نوعية اغبياة، من خبلؿ النظر يف 
 سيتناكؿ التقييم يف . ك ٕٓ٘ٓكعاـ  ٖٕٓٓمع الًتكيز على األطر الزمنية لعاـ الدافعة اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة، ك 

الطبيعة كفوائدىا للناس على  اؼبباشرة كغَت اؼبباشرةالسيناريوىات اؼبتعلقة بالدكافع كيفية تأثَت ىذه ىذا الفصل  
. تستخدـ ؾبموعة كاملة من اآلراء العاؼبية كالنظم اؼبعرفية ستخداـ مباذج كمية كنوعيةباكنوعية اغبياة اعبيدة 

ككظائف اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي  األىداؼ اؼبتفق عليها دكليان يتعلق ب تقينم نتائج ىذه السيناريوىات فيماسك 
كاالتفاقيات  ٕٓ٘ٓعاـ  ذات الصلة كرؤية أىداؼ التنمية اؼبستدامةكخدمات النظاـ اإليكولوجي، مثل 

، من أجل تيسَت فهم أفضل ألنواع ، حسب االقتضاء ككفقان لوالية كل منهاكاالتفاقات األخرل ذات الصلة
االقتصادية اليت تكوف نواذبها ىي األقرب إذل تلك األىداؼ أك األبعد عنها. ك  التنمية االجتماعية مسارات

 ما يلي:ىذا الفصل شمل يكس
كمسانبتها يف  اإلهبابية كالسلبية يف النظم االجتماعية كالنظم اإليكولوجيةردكد تقييم ال )أ(

 ؛التحوالت اؼبستقبلية احملتملة
يف الطبيعة كفوائدىا للناس كنوعية اغبياة اعبيدة الناذبة عن العوامل الدافعة كإسناد التغيَتات  )ب(

 اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة؛
باتباع الدليل األكرل بشأف التصور اؼبتنوع ؼبفهـو للقيم  بعد دراسة ؾبموعة متنوعة من القيم )ج(

 (IPBES/4/INF/13)اؼبتعددة للطبيعة كفوائدىا، دبا يف ذلك التنوع البيولوجي ككظائف النظاـ اإليكولوجي كفائدة 
 ؛ازباذىاجراءات السياساتية أك عدـ تقييم نتائج ازباذ اإل

 اليقُت يف ازباذ القرارات؛ تقييم عدـ اليقُت كطرائق التعامل مع عدـ )د(
يف سبديد متابعة اػبطة  تدراسة الكيفية اليت يبكن أف تساىم هبا األدلة من السيناريوىا )ق(

 .ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓاالسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة  
ألساليب: فئات كاسعة من ا ثبلثربليل السيناريوىات اؼبستقبلية اؼبعقولة على أساس  لكسيجر  -ٕٙ

للتنوع البيولوجي يف  ة)مثل تلك اليت نفذت للنسخة الرابعة من الدراسة االستشرافي ت اإلحصائيةاالستقراءا
العادل(، كالسيناريوىات اإليضاحية للعوامل الدافعة اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة اؼبقركنة بالنماذج الكمية كالكيفية )مثل 

إليكولوجية(، كاالستنتاجات من النماذج يف دراسات السيناريوىات كالنماذج اؼبستخدمة يف تقييم األلفية للنظم ا
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اغبالة اليت تركز على الدركس العامة اؼبستفادة اليت يبكن استخبلصها من ىذه الدراسات على النطاؽ العاؼبي 
 .(ٔ/ٗ-اؼبرفق الرابع للمقرر ـ ح د أيضان )انظر 

السيناريوىات كالسبل فصل على أعبله. كيركز ال ٖاؼبسألة )د( الواردة يف الفقرة  ٘الفصل يتناكؿ سك  -ٕٚ
كخصوصان على سبل ربقيق األىداؼ كالغايات اؼبتفق عليها دكليان ذات الصلة الرامية إذل ربقيق مستقبل مستداـ، 

مكونات التنمية اؼبستدامة اليت  علىالفصل كسَتكز كخدمات النظاـ اإليكولوجي. ككظائف بالتنوع البيولوجي 
كخدمات النظاـ اإليكولوجي كلذلك فإنو يغطي فقط ؾبموعة فرعية من ئف ككظاتتعلق بالتنوع البيولوجي 

كسيستفيد  و التآزر، كردكد األفعاؿ، كالفرصالتنازالت كأكجمسائل االستدامة. كسيأخذ الفصل يف االعتبار 
بشكل كبَت من العمل القائم على السيناريوىات التشاركية، كيأخذ يف االعتبار ؾبموعة راسخة من عمليات 
صنع القرار يف اغبكومات، كالقطاع اػباص كاجملتمع اؼبدين، كيدرؾ االختبلفات يف القدرة كالسياسات العامة، 

 كسيعمل ىذا الفصل على:
كصف األدكار يف صنع القرارات كيف السياقات اؼبرتبطة هبا، كأثرىا يف ربديد فرص التنمية  )أ(

عية، يإلقليمية كدكف اإلقليمية كالتقييمات اؼبواضاقييمات اؼبنرب اؼبستقبلية باالعتماد على التحليبلت الناذبة عن ت
 كباستكشاؼ ما يلي:

ككيف يبكن أف تعترب داخل نطاؽ الدافعة  العواملك صانعي القرارات طبيعة العبلقة بُت  ‘ٔ’
 سلطتهم )داخلية( أك خارجة عن نطاؽ سلطتهم )خارجية(؛ 

د( يف النظم االجتماعية كالثقافية دكر األطر الزمنية كحاالت التأخر )اعبمو  ‘ٕ’
كاالقتصادية كالطبيعية، دبا يف ذلك دكرىا يف ردكد الفعل البشرية على عوامل التغيَت 

 الداخلية كاػبارجية؛
ربليبلت السياسات كاألدكات التشريعية ذات الصلة على النطاقات من احمللية إذل  ‘ٖ’

 األىداؼ العاؼبية؛ اإلقليمية، ككيف تكوف ىذه منسجمة أك متعارضة مع
أنواع السيناريوىات الواردة أدناه، باالعتماد على العمل اعبارم كالسيناريوىات  استعراض نتائج )ب(

السيناريوىات  اعبديدة اؼبتاحة اليت كضعت استجابة الحتياجات اؼبنرب أك اليت تكوف مهمة لتلك االحتياجات:
؛ اسعة من اإلجراءات الرامية إذل ربسُت التنمية اؼبستدامةالساعية إذل ربقيق اؽبدؼ اليت تنظر يف ؾبموعة ك 

سيناريوىات الفرز السياساتية كاإلدارية اليت تستكشف مسانبات كتأثَتات تدخبلت ؿبددة، دبا يف ذلك 
التبادالت كتكاليف الفرص؛ كاالستنتاجات من النماذج يف دراسات اغبالة كالتحليبلت عرب النطاقات كاؼبناطق 

 ؛(IPBES/4/4الوثيقة  )انظر أيضان 
ربليل مسارات التبعية كىياكل اغبوكمة كاؽبياكل اؼبؤسسية القابلة للتكيف )بدالن من الثابتة(  )ج(

القيم السائدة كاآلثار اؼبستقبلية  كاليت ستحددباعتبارىا دكافع مركزية غَت مباشرة )يف سياؽ اإلطار اؼبفاىيمي( 
 أجل من ٗ-ٔكىذا سيأخذ يف االعتبار اؼبعلومات الواردة من الفصوؿ  للناس.الطبيعة كفوائدىا احملتملة على 

كبالتارل ، ٕٓ٘ٓكرؤية عاـ  اؼبستدامة التنميةأىداؼ  تدعم اليت الصلة ذات بالعمليات اؼبعرفة حالة ربديد
 . ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓاػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة  اؼبسانبة يف متابعة

 كالتحديات يف كجوالفرص أعبله. كسَتكز الفصل على  ٖألة )ق( يف الفقرة اؼبس ٙلفصل اكسيتناكؿ  -ٕٛ
صنعها من الفصوؿ سياقات ك ربليل أدكار صنع القرارات  كسيستند إذلصانعي القرار على صبيع اؼبستويات، 



IPBES/4/19 

36 

 مقررمكسيتناكؿ الفصل بالتحليل اؼبسائل كالفرص احملددة الزباذ اإلجراءات من جانب طائفة من السابقة. 
، دبا يف ذلك ككاالت األمم اؼبتحدة ذات الصلة كاالتفاقات ذات كالقرارات على كافة اؼبستويات السياسات

الصلة بالتنوع البيولوجي كاالتفاقيات كاالتفاقات األخرل ذات الصلة، حسب االقتضاء ككفقان لوالياهتا ذات 
 الصلة.

ددة من عمليات صنع القرارات، كدكر كعند ربديد الفرص كالتحديات ستبذؿ جهود لفهم ؾبموعة متع -ٜٕ
نو فيما ىبص صبيع أاعبداكؿ الزمنية كالتخلف الزمٍت )القصور( يف نظم اجتماعية كثقافية كاقتصادية كطبيعية، كما 

 مهم.كأ مهم كأخرل خارج ربر كأ صانعي القرارات فإف بعض العوامل الدافعة ينظر إليها على أهنا يف حدكد ربر 
طائفة من أصحاب  ا ضمنالتعامل معه اليت يتعُت وكاحتياجاتاؼبستهدؼ اعبمهور يحدد الفصل سك  -ٖٓ

ستويات الشاملة، كصانعي كاؼبشرّعُت كاؼبسؤكلُت عن التخطيط اؼبارل يف اؼب مقررم السياساتاؼبصلحة، مثل 
لية، ، ككذلك أصحاب اؼبصلحة اآلخرين، دبا يف ذلك اجملتمع اؼبدين كالشعوب األصلية كاجملتمعات احملالقرارات

 .النظم اإليكولوجية كأدائها لوظائفهاككظائف  التنوع البيولوجيببشكل مباشر أك غَت مباشر  يرتبطوفالذين 
 البيانات والمعلومات - اً ثالث

سيستفيد التقييم العاؼبي من البيانات كاؼبعلومات اليت تنتجها نظم معرفية متنوعة، تتناكؿ صبيع عناصر  -ٖٔ
كشاؼ العبلقات اؼبتبادلة بُت الطبيعة، كمنافع الطبيعة، كالعوامل الدافعة، كرفاه اإلطار اؼبفاىيمي من أجل است

اإلنساف. كسيتفاعل التقييم مع التقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية للمنرب كمع غَتىا من التقييمات، من أجل 
 حبث كإدماج كتفسَت اؼبسائل عرب اإلقليمية الناشئة اليت تتسم باألنبية العاؼبية.

كسيوذل االعتبار، كفقان ػبطة إدارة بيانات كمعلومات اؼبنرب، لضماف الوصوؿ إذل البيانات الفوقية، كمىت  -ٕٖ
ما أمكن، البيانات الكامنة اؼبناظرة، من خبلؿ عملية مشًتكة التشغيل لضماف اؼبقارنة بُت التقييمات. عبلكةن 

توصيات كإجراءات للتأكد من أف البيانات  على ذلك فإف فرقة العمل اؼبعنية بالبيانات كاؼبعلومات ستضع
كاؼبعلومات اؼبستخدمة يف التقييم العاؼبي ستكوف متوفرة على نطاؽ كاسع من أجل تقييمات اؼبنرب اؼبستقبلية 

 كاالستخدامات األخرل.
ككذلك سيحدد التقييم أم مصادر أخرل قد توجد أك تنشأ للبيانات كاؼبعلومات ذات الصلة اليت  -ٖٖ

ية العاؼبية كيسعى للوصوؿ إليها. كتشمل ىذه اؼبصادر اؼبؤسسات كاؼبنظمات العاؼبية كاإلقليمية تتسم باألنب
كالوطنية كاؼبؤلفات العلمية، كاؼبعارؼ األصلية كاحمللية. كسيجرم اإلببلغ عن احتياجات عملية التقييم على 

 من أجل ربديد كتشجيع تبادؿ البيانات كاؼبعلومات ذات الصلة. كاسع نطاؽ
كستوفر فرقة العمل اؼبعنية بالبيانات كاؼبعارؼ التوجيو الفّعاؿ فيما يتعلق جبودة اؼبعلومات كالبيانات،  -ٖٗ

كستستخدـ ؾبموعة أساسية من اؼبؤشرات اليت تتميز كدرجة سبثيلها.  كخطوطها األساسية كالثقة هبا كمؤشراهتا
بشكل كثيق مع ربطها يتم سيمية/دكف اإلقليمية ك خبطوط أساس مبلئمة باستمرار يف كل التقييمات العاؼبية كاإلقل

كأىداؼ  ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓاألطر الدكلية القائمة، مثل مؤشرات اػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة 
ؼ تقاسم نفس ة القائمة اؼبتعلقة باؼبؤشرات هبدالتنمية اؼبستدامة، باالستفادة من كمع دعم العمليات الدكلي

 كتفادم أعباء اإلببلغ اإلضافية.البيانات كالطرائق 
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كباؼبثل ستوجو فرقة العمل اؼبعنية باؼبعارؼ األصلية كاحمللية اإلجراءات البلزمة لتحليل كاستخداـ  -ٖ٘
اؼبعارؼ األصلية كاحمللية. كستعزز القدرة اعبماعية على أداء ىذه اؼبهاـ من خبلؿ بناء القدرات كتبادؿ اؼبعارؼ 

 .كالتعاكف الدكرل
 لشراكة االستراتيجية والمبادراتا - اً رابع

يف إطار اؼببادئ التشغيلية للمنرب، تعد الشراكات مهمة من أجل ذبنب االزدكاجية كتعزيز أكجو التآزر  -ٖٙ
مع األنشطة اعبارية. كسبثل الشراكات االسًتاتيجية ؾبموعة فرعية بالغة األنبية من األشكاؿ الكثَتة احملتملة 

الشراكات االسًتاتيجية ىي تلك اليت تعزز، على سبيل تكوف التقييم العاؼبي، للشراكة مع اؼبنرب. كيف سياؽ 
اؼبثاؿ، فرص ربسُت اؼبواءمة كاؼبعاملة باؼبثل، كربد من االزدكاجية بُت التقييمات العاؼبية، أك تعزز فرص إقامة 

ء االسًتاتيجيُت لعملية كيتعُت ربديد الشركاكتعهد العبلقات مع ىيئات معنية متعددة ربت مظلة عاؼبية كاحدة. 
(. كمن ٗ/ٖ-ـ ح دالتقييم كفقان للتوجيهات اؼبتعلقة بتطوير شراكات اسًتاتيجية كترتيبات تعاكنية أخرل )اؼبقرر 

، كالفريق (Future Earth)مبادرة أرض اؼبستقبل مت ربديدىم حاليان  نبُت الشركاء االسًتاتيجيُت الرئيسيُت الذي
نظمات األخرل إف اؼب .رصد التنوع البيولوجي، كشراكة مؤشرات التنوع البيولوجياؼبعٍت برصد األرض، كشبكة 
 ية التقييم.ملالراغبة مدعوة للمشاركة يف ع

 الدعم التقني -ساً خام
سيتلقى التقييم الدعم التقٍت من كحدة الدعم التقٍت اليت تقع ضمن أمانة اؼبنرب، كذلك من أجل تعزيز  -ٖٚ

العمل، كمع التقييمات اإلقليمية كاؼبواضيعية بوجو خاص. كتتألف الوحدة من  أكجو التآزر مع بقية برنامج
كستنسق كحدة الدعم التقٍت مع  .كاحد على سبيل اإلعارة لؤلمانة غموظف متفر  كيدعموموظف متفرغ، 

 ، دبا يف ذلك تلك اؼبختصة بالتقييمات اإلقليمية.لخر ألكحدات الدعم التقٍت ا
 بناء القدرات - دساً سا

مثل أحد أىم أىداؼ التقييم العاؼبي يف بناء القدرات حىت يتسٌت إجراء التقييمات على اؼبستول يت -ٖٛ
. كيشمل بناء القدرات كذلك بعد انتهاء التقييمستمر تلبناء القدرات كتشجيع إنشاء شبكة مستقلة العاؼبي 

عبلكةن على رؼ احمللية يف التقييمات. تعزيز اؼبسانبة الفّعالة اليت تقدمها نظم معارؼ الشعوب األصلية كنظم اؼبعا
ذلك فإف تدخبلت بناء القدرات ستصمم لتمكُت اؼبشاركة الفعالة من جانب اػبرباء من البلداف النامية يف 

ستتوذل دعم التقييمات فرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات ككحدهتا للدعم التقٍت، كخاصة من خبلؿ ك التقييم. 
كالتدريب الوارد يف الوثيقة  األفراد كالرصد كتبادؿ كاإلعارة اؼبؤقتة للموظفُت لزماالتتنفيذ الربنامج اؼبقًتح ل

IPBES/4/6.  لتقدًن الدعم إذل أنشطة بناء القدرات  هبميحدد التقييم ؾبموعة من اػبرباء يبكن االستعانة سك
ة للموظفُت كتبادؿ األفراد، كيتضمن الربنامج مكونات تتناكؿ الزماالت، كاإلعارة اؼبؤقت ذات الصلة باؼبنرب.

 كبرامج للتوجيو كالتدريب.
 االتصاالت والتوعية - اً سابع

كيأتاح يف اؼبوقع  يف نسخة إلكًتكنية قررم السياساتينشر تقرير التقييم العاؼبي كموجزه اؼبخصص ؼبس -ٜٖ
ة كيأطبع عند جبميع لغات األمم اؼبتحدة الرظبي قررم السياساتيكوف اؼبوجز اؼبخصص ؼبس. ك الشبكي للمنرب

تستند أنشطة التوعية، اؼبوجهة كبو قطاع عريض من أصحاب اؼبصلحة دبا يف ذلك اعبمهور سالطلب. ك 
يجرم سيستهدؼ النشر صبيع أصحاب اؼبصلحة يف اؼبنرب ك سالعريض، إذل خطة اؼبنرب لبلتصاالت كالتوعية. ك 
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اؼبعلومات الفوقية اؼبستخدمة يف التقييمات  تتاحستكييفو ليتواءـ مع االىتمامات اػباصة ؼبختلف اؼبستخدمُت، ك 
 للجمهور كفقان للتوجيو ذم الصلة الذم كضعو اؼبنرب.

كيتم إجراء االتصاالت كالتوعية منذ انطبلقة التقييم من أجل بناء مشاركة مع اجملتمع العلمي األكسع  -ٓٗ
نوع كنطاؽ نواتج االتصاالت كاؼبستخدمُت النهائيُت للتقييم. كستساعد اؼبشاركة مع اؼبستخدمُت يف ربديد 

 كأدكات دعم السياسات اليت ستأطونر كجزء من عملية التقييم.

 العملية والجدوؿ الزمني -اً ثامن
من أجل تنفيذ كإعداد تقرير التقييم، دبا يف ذلك ترد أدناه العملية اؼبقًتحة كاعبدكؿ الزمٍت اؼبقًتح  -ٔٗ

 ية.اإلجراءات كاؼبعادل األساسية كالًتتيبات اؼبؤسس
 اإلجراءات كالًتتيبات اؼبؤسسية النطاؽ الزمٍت 

العاؼبي للتنوع البيولوجي كخدمات  على إجراء التقييم الرابعةيوافق االجتماع العاـ يف دكرتو  كؿألا فصلال 
دة حالنظم اإليكولوجية، كيطلب عركضان لتقدًن دعم تقٍت عيٍت إلعارة اؼبوظفُت إذل ك 

 لتقييم العاؼبيالدعم التقٍت من أجل إجراء ا
يطلب الرئيس، عن طريق األمانة، من اغبكومات كاعبهات األخرل من أصحاب اؼبصلحة   

 ترشيح خرباء إلعداد تقرير التقييم العاؼبي
 مانة بتجميع قوائم الًتشيحاتاألتقـو  الثاين فصلال 
، كاؼبؤلفُت للتقييم اؼبشاركُت الرؤساءباختيار  الفريق كاؼبكتبيقـو : حزيراف/يونيو *  

كاؼبؤلفُت الرئيسيُت، كاحملررين اؼبراجعُت باستخداـ معايَت ، اؼبعنيُت بالتنسيق الرئيسيُت
 كاؼبرفق األكؿ ٖ/ٖ-االختيار اؼبعتمدة اؼبنصوص عليها يف اؼبقرر ـ ح د

حزيراف/يونيو: اجتماع اللجنة اإلدارية )الرئيساف اؼبشاركاف، كأعضاء كحدة الدعم التقٍت  *  ٕٙٔٓ
كأعضاء الفريق/اؼبكتب( الختيار بقية أعضاء فريق اػبرباء كربديد أدكار كل منهم )أم 
اؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبعنيُت بالتنسيق، كاؼبؤلفُت الرئيسيُت كؿبررم اؼبراجعة( كاإلعداد 

 لبلجتماع األكؿ للمؤلفُت
 الرؤساءائمة قالصيغة النهائية لاالتصاؿ باؼبرشحُت اؼبختارين، كملء الشواغر، ككضع   

 كاحملررين اؼبراجعُتاؼبشاركُت كاؼبؤلفُت 

: مشاركان  ٓ٘ٔلمؤلفُت حبضور حوارل األكؿ ل االجتماع: عقد آب/أغسطس ٜٔ-٘ٔ * الثالث فصلال بداية 
الرؤساء اؼبشاركوف، كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبعنيوف بالتنسيق كاؼبؤلفوف الرئيسيوف، كأعضاء 

 التقٍتالفريق/اؼبكتب ككحدة الدعم 

آب/أغسطس: يقـو الرؤساء اؼبشاركوف )كاثناف أك ثبلثة من اؼبؤلفُت اؼبعنيُت  ٕٙ-ٕٕ* الثالث فصلال 
بالتنسيق( يف التقييم العاؼبي، باؼبشاركة يف االجتماع اؼبشًتؾ الثاين للمؤلفُت اػباص 

 بالتقييمات اإلقليمية كتقييم تدىور األراضي كاستصبلحها

اؼبشاريع األكلية )النسخة صفر( من الفصوؿ كإرساؽبا إذل األمانة عن طريق كحدة إعداد  الرابع فصلال 
 الدعم التقٍت 
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 اإلجراءات كالًتتيبات اؼبؤسسية النطاؽ الزمٍت 

ٕٓٔٚ 

 إذل األمانة  كإرساؽبااؼبشاريع األكذل للفصوؿ  إعداد كؿألا فصلال
 ٙ) اػبرباء للتقييم العاؼبي لكي يستعرضوإرساؿ اؼبشركع األكؿ حزيراف/يونيو: -أيار/مايو الثاين فصلال

 سابيع(أ
 ( كاحد )أسبوعمن أجل مراجعتها  األمانة من جانبذبميع تعليقات االستعراض  

مؤلفان رئيسيان معنيان بالتنسيق،  ٕٓرؤساء مشاركُت، ك ٖللمؤلفُت حبضور: الثاين االجتماع  الثالث فصلال بداية
 ؿبرران مراجعان، كأعضاء الفريق/اؼبكتب، ككحدة الدعم التقٍت ٗٔك

إعداد اؼبشاريع الثانية للفصوؿ دبا يف ذلك الرسـو البيانية، كاؼبشركع األكؿ من اؼبوجز  لثالثا فصلال
 شهور(ٙ-٘اػباص دبقررم السياسات )

ٕٓٔٛ 

إرساؿ اؼبشركع الثاين من التقييم كاؼبشركع األكؿ من اؼبوجز اػباص دبقررم السياسات إذل  كؿاأل فصلال
 أسابيع( ٛ) اغبكومات كلبلستعراض من قبل اػبرباء

للموجز اػباص دبقررم كاؼبشركع األكؿ ذبميع التعليقات الستعراض اؼبشركع الثاين للتقييم  األكؿ فصلال
 (أسبوعافإرساؽبا إذل اؼبؤلفُت )ك ، السياسات

 حضور الرؤساء اؼبشاركُت الدكرة السادسة لبلجتماع العاـ ؼبراقبة عملية نظر االجتماع العاـ األكؿ فصلالهناية 
 يف التقييمات اإلقليمية كتقييمات تدىور األراضي

 بدايةالثاين/ فصلال
 الثالث فصلال

)اؼبشاركوف: الرؤساء اؼبشاركوف، كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبعنيوف  اجتماع اؼبؤلفُت الثالث
بالتنسيق، كاؼبؤلفوف الرئيسيوف، كؿبررك اؼبراجعة، كأعضاء الفريق/اؼبكتب ككحدة الدعم 

 التقٍت( 
 (أشهر ٙ) كللموجز اػباص دبقررم السياساتيف النص للتقييم  النهائية التغيَتاتإعداد  كالرابع الثالث فصبلفال

ٕٜٓٔ 

 ٙإذل اللغات الرظبية الست لؤلمم اؼبتحدة ) اؼبوجز اػباص دبقررم السياساتترصبة  األكؿ فصلال
 (أسابيع

، إذل اغبكومات ؼبقررم السياسات ز اؼبًتجماؼبوج، دبا يف ذلك التقييم تقرير تقدًن األكؿ فصلال
 .أسابيع( ٛلبلستعراض النهائي قبل االجتماع العاـ )

فيها اؼبؤلفوف  لكي ينظر اؼبوجز اػباص دبقررم السياساتالنهائية على  تعليقات اغبكومات األكؿ فصلال
 )أسبوعاف( قبل االجتماع العاـ

يف اؼبوجز اػباص دبقررم السياسات كتقرير االجتماع العاـ  ظرأيار/مايو )يؤكد الحقان(: ين الثاين فصلال
 التقييم التقٍت العاؼبي كقد يوافق على اؼبوجز كيقبل تقرير التقييم

 ىذه اؼبواعيد مؤقتة كقد زبتلف بضعة أسابيع.  *
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 تقدير التكاليف - تاسعاً 
 .تقييمال تقريريظهر اعبدكؿ أدناه التكلفة التقديرية إلجراء كإعداد  - ٕٗ

التكلفة التقديرية )بدكالرات  االفًتاضات بند التكلفة النطاؽ الزمٍت
 الواليات اؼبتحدة(

اجتماع الرؤساء اؼبشاركُت، األمانة/الدعم  ٕٙٔٓ
التقٍت، كأعضاء فريق اػبرباء اؼبتعدد 

 التخصصات/أعضاء اؼبكتب

 أسبوع، ٘,ٓتكاليف مكاف االجتماع )
 مشاركُت، يف بوف( ٓٔ

 صفر

 ٛٔ ٓ٘ٚ دكالران( ٖ ٓ٘ٚ×٘سفر كبدؿ اإلعاشة اليومي )ال
االجتماع األكؿ للمؤلفُت )اغبضور: الرؤساء  

اؼبشاركوف، اؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبعنيوف 
بالتنسيق، اؼبؤلفوف الرئيسيوف، أعضاء 

 الفريق/اؼبكتب(

 تكاليف مكاف االجتماع )أسبوع كاحد،
 ان(ييف اؼبائة عين ٕ٘مشاركان( ) ٘ٔٔ

٘ٓٓ ٖٚ 

 السفر كبدؿ اإلعاشة اليومي
 دكالران( ٖ ٓ٘ٚ×ٙٛ)

٘ٓٓ ٖٕٕ 

حضور الرؤساء اؼبشاركُت لبلجتماع اؼبشًتؾ  
للتقييم اإلقليمي كلتقييم تدىور األراضي 

 كاستصبلحها

 السفر كبدؿ اإلعاشة اليومي
 دكالران( ٖ ٓ٘ٚ×ٕ)

٘ٓٓ ٚ 

ما يعادؿ كظيفة فنية كاحدة على أساس  الدعم التقٍت 
شخص كاحد أك عدة كيساعدىا ؛ التفرغ

 أشخاص )مسانبة عينية(

ٓٓٓ ٔ٘ٓ 

االجتماع الثاين للمؤلفُت )اغبضور: الرؤساء  ٕٚٔٓ
اؼبشاركوف، كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبعنيوف 

بالتنسيق، كؿبررك اؼبراجعة، كأعضاء 
 الفريق/اؼبكتب

 تكاليف مكاف االجتماع )أسبوع كاحد،
 ان(ييف اؼبائة عين ٕ٘مشاركان( ) ٓٗ

 السفر كبدؿ اإلعاشة اليومي
 دكالران( ٖ ٓ٘ٚ×ٖٓ)

ٕ٘ٓ ٔٔ 
 
 

٘ٓٓ ٕٔٔ 
ما يعادؿ كظيفة فنية كاحدة على أساس  الدعم التقٍت 

شخص كاحد أك عدة  ساعدىاالتفرغ؛ كي
 أشخاص )مسانبة عينية(

ٓٓٓ ٔ٘ٓ 

حضور الرؤساء اؼبشاركُت للدكرة السادسة  
 من االجتماع العاـ للمنرب

 كضات اؼبتعلقة بالتقييماتؼبراقبة اؼبفا
 اإلقليمية

٘ٓٓ ٕٕ 

االجتماع الثالث للمؤلفُت )اغبضور: الرؤساء  ٕٛٔٓ
اؼبشاركوف، كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبعنيوف بالتنسيق، 

 كؿبررك اؼبراجعة، كأعضاء الفريق/اؼبكتب

 تكاليف مكاف االجتماع )أسبوع كاحد،
 مشاركان( السفر كبدؿ اإلعاشة ٖٓٔ
 دكالران( ٖ ٓ٘ٚ×ٓٓٔ) اليومي

٘ٓٓ ٖٚ 
 

ٓٓٓ ٖٚ٘ 
تصميم الرسـو كالتجسيد اؼبرئي للبيانات،  االتصاالت 

كالنشر كالتوعية )العبلقات العامة ككسائط 
 اإلعبلـ كما إذل ذلك(

ٓٓٓ ٘ٓٓ 

ما يعادؿ كظيفة فنية كاحدة على أساس  الدعم التقٍت 
التفرغ يساعدىا شخص كاحد أك عدة 

 أشخاص )مسانبة عينية(

ٓٓٓ ٔ٘ٓ 

 ٕٔمشاركة الرؤساء اؼبشاركُت البالغ عددىم  ٜٕٔٓ
رئيسان كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبعنيُت بالتنسيق يف 

 الدكرة السادسة من االجتماع العاـ

 السفر كبدؿ اإلعاشة اليومي
 دكالران( ٖ ٓ٘ٚ×  ٜ)

ٚ٘ٓ ٖٖ 

ظيفة فنية كاحدة على أساس ما يعادؿ ك  الدعم التقٍت 
كاحد أك عدة ؛ يساعدىا شخص التفرغ

 أشخاص )مسانبة عينية(

ٚ٘ٓ ٜٖ 

 ٕ ٕٕٓ ٓٓ٘   المجموع
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 ٔ/ٗ -ـ ح د للمقرر  الثانيالمرفق 

لمنبر الحكومي الدولي للعلـو التقرير التقييم الصادر عن  مقرري السياساتموجز خاص ب
ح التلقيو  لملقحاتبشأف ا والسياسات في مجاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 وإنتاج األغذية

لمنبر الحكومي الدولي للعلـو والسياسات في مجاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم ا
 اإليكولوجية

 ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓمن برنامج العمل للفترة  )أ(( ٖ الناتج)

 :المؤلفوف
فونسيكا، ىياف ت. نغو، جاكوبوس س. بيسميجر، توماس د. بريز، -سايموف ج. بوتس، فيرا إمبيراتريس

 أدـ ج. فانبرغنو ؼ. ديكس، لوكاس أ. غاريبادلدي، روزماري ىيل، جوزيف سيتل  لين
 على النحو التالي: مقرري السياساتالموجز الخاص بىذا  ينبغي أف يشار إلىو 

اؼبوجز (: ٕٙٔٓ) اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية
ؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع التقييم الصادر عن اتقرير من  م السياساتقرر اػباص دب

-سايبوف ج. بوتس، فَتا إمبَتاتريس. بشأف اؼبلقحات كالتلقيح كإنتاج األغذيةكخدمات النظم اإليكولوجية البيولوجي 
ُت ؼ. ديكس، لوكاس أ. غاريبادلدم، ركزمارم فونسيكا، ىياف ت. نغو، جاكوبوس س. بيسميجر، توماس د. بريز، ل

، ـ. أ. آيزف، س. أ. كوننغهاـ، س. إيردرل، ب.ـ. فريتاس، ف. غاالم، ىيل، جوزيف سيتل، أدـ ج. فانربغنج. 
بارا، ج. -د. ج. مارتنس، ج. نيتسرل . خىوستيانسكي، ب .ؾ كوبونغ، ج. رل، -كوفاكسب.ج. كيفاف، أ. ؼ.  

(، (، البلد )يأدرج الحقان درج الحقان تأ . فيانا )احملرركف(. الناشر )يأدرج الحقا(، اؼبدينة )س. بيتيس، ر. رادر، ب. ؼ
 (.ذبهيزهاؼبقابلة من النص العريب بعد  تذبهيز النصوص: يأرجى إدراج الصفحا ) ---إذل  ---من  الصفحات
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ت إشراؼ اؼبنرب اغبكومي الدكرل الذم أأجرم رب ملقحات كالتلقيح كإنتاج األغذيةلليهدؼ التقييم اؼبواضيعي 
إذل تقييم التلقيح اغبيواين كخدمة من خدمات النظم اإليكولوجية الػمأنظ مة اليت يعتمد عليها إنتاج األغذية يف 

يركز التقييم سياؽ مسانباهتا يف اؽببات اليت تقدمها الطبيعة لئلنساف كدعمها لنوعية اغبياة الطيبة. كلتحقيق ذلك 
-حات احمللية كالداجنة، كعلى اغبالة كاالذباىات فيما يتعلق باؼبلقحات كشبكات اؼبلقحاتعلى دكر اؼبلق

النباتات كعملية التلقيح، كالعوامل اليت تدفع التغيَت، كالتأثَتات على رفاه البشر، كإنتاج األغذية استجابة 
 لبللبفاض كالعجز يف عمليات التلقيح كفعالية االستجابة.

ـبصص . كالوثيقة اغبالية عبارة عن موجز IPBES/4/INF/1/Rev.1يف الوثيقة تائج التقييم نيبكن االطبلع على 
 .لمعلومات الواردة يف تقرير التقييم الكاملل قررم السياساتؼب

 الرسائل الرئيسية
 حات والتلقيحقيم الملق  

 -في الطبيعة النظم اإليكولوجيةمن خدمات تنظيمية كخدمة  حيوي دورب يتلقيح الحيواناليقـو  -ٔ
، على ، على األقل جزئيان الػمأزىرة يف اؼبائة من أنواع النباتات الربية ٜٓرب اما يقيعتمد على الصعيد العاؼبي، ف

استمرار عمل النظم مهمة للغاية بالنسبة إذل ىذه النباتات كتعد اغبيوانات. الذم تقـو بو نقل حبوب اللقاح 
 كاسعة من األنواع األخرل.لطائفة اؼبوائل، كتوفر موارد أخرل تشكل اإليكولوجية ألهنا توفر الغذاء ك 

تلقيح الالمحاصيل الغذائية العالمية إلى حد ما على من نواع الرائدة األأكثر من ثالثة أرباع يعتمد  -ٕ
يف اؼبائة  ٖ٘بنحو اؼبلقحات احملاصيل اؼبعتمدة على  تسهمك  - نوعيةالو/أو  مردوداللى إبالنسبة  يالحيوان

 .العاؼبي إنتاج احملاصيل على الصعيدحجم  من
الملقحات تعتمد على التلقيح الحيواني بدرجات متفاوتة، القائمة على وبالنظر إلى أف المحاصيل  - ٖ

ل يعزى مباشرة إلى يصالمحالعالمي الحالي لنتاج اإلفي المائة من  ٛإلى  ٘إلى أف تشير التقديرات فإف 
الواليات المتحدة بدوالرات )ف دوالر و بلي ٚٚ٘-ٖٕ٘قدرىا سنوية قيمة سوقية ب يتلقيح الحيوانال

 ( في جميع أنحاء العالم.(ٕٛ)ٕ٘ٔٓفي عاـ  األمريكية

قتصادات اال اختالؼالمحاصيل، وبالتالي ب اختالؼة التلقيح الحيواني بشكل كبير بتختلف أىمي -ٗ
من التلقيح لنقدية األكثر أنبية يف العادل العديد من احملاصيل اكتستفيد  - المحاصيل القائمة على اإلقليمية

منتجات التصدير يف البلداف النامية )مثل القهوة تأيت يف صدارة ك اغبيواين بالنسبة إذل اؼبردكد ك/أك النوعية 
 فرص العمل كالدخل للمبليُت من الناس.موفرة بذلك كالكاكاك( كالبلداف اؼبتقدمة )مثل اللوز(، ك 

 والتغذية الغذائيةنظم في الة كبير مساىمة   ية التي تعتمد على الملقحاتئالمنتجات الغذا تساىم -٘
كتشمل األنواع اليت تعتمد على اؼبلقحات العديد من الفواكو كاػبضركات كالبذكر،  - البشرية الصحية

 .، كاؼبعادفكبَتة من اؼبغذيات الدقيقة، كالفيتاميناتبنسب   غذاء اإلنسافزكد اؼبكسرات كاحملاصيل الزيتية، اليت تك 

 نوع منألف  ٕٓ، بما في ذلك أكثر من ىي من النوع البريبية العظمى من الملقحات غاللا -ٙ
 ،والطيور، والِتربس، الزنابير، والخنافسو العث، و وبعض األنواع من الذباب والفراشات، النحل، 

 ما في ذلك نحلُ على نطاؽ واسع، ب النحلويتم تدجين بعض أنواع والخفافيش وغيرىا من الفقريات. 

                                                      
 ُت االعتبار.مع أخذ التضخم فقط بع ٕ٘ٔٓكية يف عاـ يالقيمة معدلة لتطابق دكالرات الواليات اؼبتحدة األمر   (28)



IPBES/4/19 

43 

، الطناف نحلال(، وبعض Apis cerana) الشرقي  العسل  (، ونحلُ mellifera Apis) (ٜٕ)الغربي  العسل 
 ىامان  توفر تربية النحل مصدران ك  - المتوحدوعدد قليل من النحل  (،Stingless)عديم الشوكة نحل الوبعض 

 أكثر اؼبلق حات الداّجنة انتشاران الغريب العسل كبل يعد الريف. ك األسر اؼبعيشية يف من مصادر الدخل لكثَت من 
 .مليوف طن من العسل سنويان  ٙ,ٔية تنتج حوارل مليوف خل ٔٛ، كعلى الصعيد العاؼبي ىناؾ حوارل يف العادل

، على الصعيد العالمي دور كبير في تلقيح المحاصيلوالداجنة  ةالملقحات البريلكال النوعين من  -ٚ
و/أو نوعيتها المحاصيل  مردودتوقف وي. ؿ والمكافو لمحصل النسبية تختلف وفقاً إسهاماتها أف رغم 

لمحاصيل ل ان تلقيحيتيح ؾبتمع متنوع من اؼبلقحات وجود ف - تها على حد سواءوفر و  على تنوع الملقحات
األنواع وف تكتلقيح احملاصيل حىت عندما يف يساىم تنوع اؼبلقحات ك . دبفردهمن أم نوع  أكثر فعالية كاستقراران 

األنبية اغبقيقية ؼبسانبة اؼبلقحات الربية يف إنتاج  تقدنركال  .كبَتةوفرة  ب( موجودة مثبلن  العسل كبل) الداجنة
 .احملاصيل

بشكل  فهي تساىمللغذاء تتجاوز مجرد كونها موردًا ، ناسلل لمنافع متعددةالملقحات مصدر  -ٛ
( والكتاف واأللياؼ )مثل القطن ،(وزيت النخيل (ٖٓ)لكانوالا مثالً الوقود الحيوي )مباشر في األدوية وفي 

إلى جانب كونها واألنشطة الترفيهية في الفنوف والحرؼ، )األخشاب(، واآلليات الموسيقية، و  ومواد البناء
  اؼبلقحات كتستخدـ - والتعليم األدب والدين والتكنولوجيافي والموسيقى و  وفلفنفي الهاـ مصادر لإل

امة يف العديد من الثقافات، كتربز النصوص اؼبقدسة اليت تتناكؿ النحل يف صبيع األدياف الرئيسية كرموز ركحية ى
 .أنبية اؼبلقحات للمجتمعات البشرية خبلؿ آالؼ السنُتيف العادل 

التراث األدوار المتواصلة للملقحات في لدى كثير من الناس على  الطيبةوتعتمد نوعية الحياة  -ٜ
وفي العالقات ، وكخلفية طبيعية وحياة حيوانية ذات أىمية جمالية، ز للهويةو لمية؛ كرمذي األىمية العا

اؼبلقحات كالتلقيح بأنبية حاظبة يف تنفيذ  كتتسم - وفي عالقات الحوكمة، االجتماعية؛ وللتعليم والترفيو
نظم اؼببادرة اؼبتعلقة بكالطبيعي؛ ك  ؛ كاتفاقية ضباية الًتاث العاؼبي الثقايفاتفاقية ضباية الًتاث الثقايف غَت اؼبادم

 الًتاث الزراعي اؼبهمة عاؼبيان.
 والتلقيح الملق حاتواالتجاىات في الحالة 

بعض األنواع( على ل بالنسبة وفرةوالوالتنوع )العدد  من حيثالملق حات البرية تقلصت قد ل  -ٓٔ
عن عدـ كجود بيانات كرغم أف  - ية، في شماؿ غرب أوروبا وأمريكا الشمالالمحلي واإلقليميصعيدين ال

أم وبوؿ دكف تقدًن أمريكا البلتينية كأفريقيا كآسيا كأكقيانوسيا يف  )ىوية األنواع كتوزيعها ككفرهتا( الربية اؼبلق حات
كمن مث فإف ىناؾ حاجة ماسة لي. على اؼبستول احملجلت تراجعات قد سأ فاإلقليمي،  ابياف عاـ بشأف كضعه

كالتلقيح على كجو السرعة لتقدًن معلومات عن  اؼبلق حاتلكل من كطٍت على اؼبدل الطويل  دكرل أك إذل رصد
 ذباىات بالنسبة ؼبعظم األنواع كمعظم أكباء العادل.االالة ك اغب

على الصعيد العالمي خالؿ العقود الخمسة الماضية، الداجن الغربي العسل زاد عدد خاليا نحل  -ٔٔ
 -في بعض الدوؿ األوروبية وأمريكا الشمالية خالؿ الفترة نفسهاانخفاض  حاالتعلى الرغم من تسجيل 

ناطق كذلك على األقل يف بعض اؼب كبل العسل الغريباؼبوظبية ؼبستعمرات  اػبسارةكارتفعت يف السنوات األخَتة 
                                                      

يسمى أيضان كبل العسل األكركيب، كيعود أصلو إذل أفريقيا كأكركبا كغريب آسيا كلكن النحالُت كمريب ملكات النحل نشركه   (29)
 عرب أكباء العادل.

 يسمى أيضان زيت بذكر اللفت.  (ٖٓ)
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كبوجود  ؼبعض الظرك ظل ، يف ُتلالنحليبكن ك  .اؼبعتدلة من نصف الكرة األرضية الشمالية كيف جنوب أفريقيا
 .الداجنةمن خبلؿ تقسيم اؼبستعمرات تعويض ىذه اػبسائر ، تكاليف اقتصادية مصاحبة

في المائة من  ٘,ٙٔالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أف لتقييمات القائمة الحمراء تشير  -ٕٔ
ة بالنسبة في المائ ٖٓالنسبة إلى  وترتفع)على الصعيد العالمي الفقارية مهددة باالنقراض  الملق حات

على الصعيد  الحشرية لملق حاتمخصصة لال توجد تقييمات قائمة حمراء عالمية و ة(. يلألنواع الجزر 
بالنسبة تهديد المستويات رتفاع اإلى تشير التقييمات اإلقليمية والوطنية بيد أف . ومع ذلك، العالمي

د اعدأك ، ائة من أنواع النحل كالفراشاتاؼبيف  ٜ يطاؿ التهديد في أكركبا،ف - لنحل والفراشاتبعض أنواع ال
اليت تنعدـ لفراشات )باستثناء األنواع ليف اؼبائة  ٖٔلنحل كليف اؼبائة  ٖٚبنسبة يف االلبفاض  ةآخذىذه األنواع 

 فهي، قوائم اغبمراء الوطنيةالتقييمات  عندما تتوفرك النحل(. من يف اؼبائة  ٚ٘حوارل تضم ك البيانات، بشأهنا 
 يف اؼبائة من أنواع النحل قد تكوف مهددة. ٓٗثر من أكظهر أف تأ 

في  ٖٓٓبنسبة  عيد العالميصى اللع الملق حاتالمحاصيل التي تعتمد على وازداد حجم إنتاج  -ٖٔ
، األمر الذي يجعل سبل كسب الرزؽ تعتمد بشكل متزايد على المائة على مدى العقود الخمسة الماضية

في معدالت النمو و في  اً انخفاض عموماً شهدت ىذه المحاصيل ومع ذلك، فقد  توفير الملقحات.
كتار الواحد من احملاصيل اؽبإنتاجية ف - الملق حاتتعتمد على  ال التيمحاصيل القارنة بم المردوداستقرار 

اؽبكتار الواحد من احملاصيل إنتاجية أكرب مقارنة ب فاكت سنومأقل، كت شهدت زيادة اؼبلق حاتاليت تعتمد على 
اليت أجريت ىذا االذباه ليست كاضحة، تشَت الدراسات  ؿبركاتأف  كيف حُت. اؼبلق حاتاليت ال تعتمد على 

 .اؼبلق حات تنخفض عندماينخفض  اإلنتاجالعديد من احملاصيل على اؼبستول احمللي أف على 
 وخيارات السياسة العامة واإلدارة ، والمخاطر والفرص،التغيير محركات

 يؤدالمباشرة التي ت محركاتالبسبب  تهديداً وتوفير التلقيح  الملق حات صحةفرة وتنوع و و جو اتو  -ٗٔ
االستخداـ دات تغَت استخداـ األراضي ك هداؼبكتشمل  - مخاطر على المجتمعات والنظم اإليكولوجيةإلى 

كتغَت  اؼبْمرضات، ك تطفلةلدخيلة اؼباألنواع اانتشار البيئي، ك  مبيدات اآلفات، كالتلوثر ك دارة الزراعة اؼبكثف إل
توافر البيانات أك منو  حدُّ فيمباشرة فردية أك مزيج منها  حركاتدب اؼبلق حاتتقلص الواضح لربط أما الاؼبناخ. 

اؼبباشرة تؤثر  ركاتدراسات اغبالة الفردية يف صبيع أكباء العادل تشَت إذل أف ىذه احملالكثَت من ، كلكن ىاتعقيد
 .اؼبلق حاتعلى ياف يف كثَت من األح سلبان 
 من حيثوالتلقيح  الملق حاتبلمخاطر والفرص المرتبطة ا إزاءاالستراتيجية  وتتباين االستجابات -٘ٔ

 نسبياً  شاملةردود و ، جنبهاأو تت المخاطرمن تقلل  واضحة نسبياً ية ردود فور بين الطموح والجدوؿ الزمني 
ىناؾ سبع اسًتاتيجيات ك  - الطبيعةبعالقة المجتمع  تهدؼ إلى تحويل الزراعة أوتتعلق باألجل الطويل و 

ذلك ؾبموعة من اغبلوؿ  ، دبا يف(ٔ ـ ؽ س )الجدوؿلمخاطر كالفرص تستجيب لإجراءات، ب، مرتبطة عريضة
أف ربد منها ، كيتوقع صورة متوازيةبيبكن اعتماد ىذه االسًتاتيجيات ك ذل اؼبعارؼ األصلية كاحمللية. ستند إاليت ت

يف أم منطقة من العادل، بغض النظر عن مدل اؼبعرفة اؼبتاحة عن حالة  اؼبلق حاتالبفاض باؼبرتبطة  من اؼبخاطر
 أك فعالية التدخبلت. اؼبلق حات

 االنتقاؿو التلقيح. الملقحات و  هدديارسات الزراعية المكثفة الحالية الممسمات من وىناؾ عدد  -ٙٔ
 استجاباتيوفر الزراعية  الطبيعيةالمناظر  سيطتب عمليةوعكس مسار نحو زراعة أكثر استدامة 

 ئلبقاء علىج متكاملة لثبلثة هنأ كىناؾ  - الملق حات حسارانبلمخاطر المرتبطة على ااستراتيجية رئيسية 
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الوظائف إدارة )أم اإليكولوجي تكثيف النتاجية ىي: )أ( عالية اإلزراعة على ك سليمة  اؼبلق حات عاتو مؾب
تعزيز ك )ب(  (؛ةالبيئالواقع على  الضرر  اغبد مننتاج الزراعي كسبل العيش مع ة لتحسُت اإلطبيعللاإليكولوجية 

كنظم الزراعة  ةيالزراعاغبراجة النظم الزراعية اؼبتنوعة القائمة )دبا يف ذلك حدائق الغابات، كاغبدائق اؼبنزلية، ك 
احمللية األصلية ك اؼبعرفة أك العلم  تتوافق معارسات كالتلقيح من خبلؿ فب اؼبلق حاتكتربية اؼباشية اؼبختلطة( لتعزيز 

بقع  كربط ترميمك االستثمار يف البنية التحتية البيئية من خبلؿ ضباية ك (؛ )ج( على سبيل اؼبثاؿ احملاصيل عاقب)ت
أف يات الزراعية اؼبنتجة. كيبكن ؽبذه االسًتاتيج قناطاؼبشبو الطبيعية يف صبيع أكباء الطبيعية ك متصلة من اؼبوائل 

آثار تغَت استخداـ األراضي، ككثافة إدارة األراضي، كاستخداـ اؼببيدات كتغَت اؼبناخ زبفف بصورة متزامنة من 
 .اؼبلق حاتعلى 
، إلى جانب الحلوؿ أف تشكل المحليةاألصلية و  القائمة على المعارؼ لممارساتيمكن لك -ٚٔ

من بُت ك  - هاوتنوع الملق حاتوفرة دعم  ؿخال وذلك من ،للتحديات القائمة حالً  ،القائمة على العلم
ات عبلقك  ؛كاغبدائق اؼبساحات الربية الطبيعيةعدـ التجانس يف تفضيل نظم زراعية متنوعة؛ ك اؼبمارسات  تلك

 الزراعية نشطةاألإلطبلؽ ( بلن مث اإلزىارؤشرات اؼبوظبية )اؼبب االستعانةك ؛ عديدة بعينهاملقحات القرابة اليت ربمي 
الزىور كغَتىا ، ك اغباملة لؤلعشاش شجاراأل يل إذلاؼب؛ ك اؼبلق حاتكاسعة من طائفة سبييز ك (؛ مثبلن  ة الغرسعملي)

جديد كفهم ؛ ليةاػبتصميم على ربسينات إدخاؿ لمعرفة إذل نتاج اؼبشًتؾ لل اإل. كقد أداؼبلق حاتمن موارد 
 لعلم.ل فان دل يكن معرك  شوكةعدًن الكبل  التعرؼ علىيات؛ ك آلثار الطفيل

مزيج من السمية ومستوى من خالؿ  ،المبيداتمن  الملق حاتالخطر الذي يهدد  ويتأتى -ٛٔ
إدارة  نطاؽلمركبات المستخدمة، و ختالؼ اابختلف من الناحية الجغرافية ياألمر الذي التعرض، 
 ت، وال سيمامبيدات اآلفا وتم إثبات أف .المساحة البرية المعنيةالموائل الموجودة في األراضي و 

في ظروؼ  الملق حاتمميتة على الدوف واسعة من اآلثار المميتة و طائفة على تنطوي  ،الحشرية المبيدات
 واقعيالالتعرض اؼبيداين آلثار  اليت ذبرم تقييمان اؼبتاحة الدراسات اؼبيدانية القليلة توفر ك  - متحكم فيهاتجريبية 

كال يزاؿ غَت  .األنواع اليت سبت دراستها كاستخداـ مبيدات اآلفاتإذل  استنادان  اآلثار تلك نع متضاربةأدلة 
للمبيدات اؼبسجلة اآلثار الضارة دكف اؼبميتة الناصبة عن التعرض اليت تؤثر هبا كيفية ال ما ىي معركؼ حاليان 

ل الطويل. على اؼبدسيما  ال، الربية اؼبلق حاتك  اؼبدارالنحل  تعدادمستعمرات ك على  غبشراتبالنسبة لفرادل ا
دكف أثار آثار فتاكة ك  علىأدلة  إذل يةيدالنيونيكوتينوئز على اؼببيدات اغبشرية ركت اليتاألحباث اغبديثة  كتشَت

 تشَت. كىناؾ أدلة من دراسة حديثة النحل وفرهلذم يااآلثار على التلقيح  نكبعض األدلة ع ،فبيتة على النحل
األدلة، ك  (ٖٔ)الفعلي. اؼبيداينالتعرض حالة يف  ىاتكاثر لقحات الربية ك اؼببقاء على النيونيكوتينوئيدات ذل آثار إ

 .متضاربة الداجنةآلثار على مستعمرات كبل العسل على امن ىذه الدراسات كغَتىا، اؼبستقاة 
، ىذه المبيدات الحد من استخداـب اتلمبيدات الحشر  الملق حاتيمكن تخفيض تعرض و  -ٜٔ

، بما في ذلك ية محددةمن ممارسات تطبيقطائفة ، واعتماد حة اآلفاتأشكاؿ بديلة لمكافوالبحث عن 
تعزيز  اآلفات مبيداتغبد من استخداـ اكتشمل إجراءات  - لحد من انجراؼ المبيداتاتكنولوجيات 

 غبد من االستخداـ العاـ.اكسياسات  ،تثقيف اؼبزارعُت، كالزراعة العضويةب ، مدعومةاإلدارة اؼبتكاملة لآلفات
 األمر الذململقحات، ة لآمنبطريقة ؼببيدات ات اتقييم اؼبخاطر أداة فعالة لتحديد استخدام أف يشكل كيبكن

                                                      
(ٖٔ)Rundlof et al., (2015). Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees. Nature 521: 

77-80 doi:10.1038/nature14420.. 
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 كفقان  كالداجنةالربية لملقحات اؼبختلفة لنواع األ اليت تتعرض ؽبااؼبتفاكتة طر اػبمستويات ينبغي أف ينظر يف 
خطوات ىامة كبو ذبنب  (وسم)دبا يف ذلك ال اؼبستخدمة الحقان  ةيمينظتلقواعد الاسبثل ك لتكوينها البيولوجي. 

نظمة مالصادرة عن توفر مدكنة السلوؾ الدكلية بشأف توزيع اؼببيدات كاستعماؽبا ك . بعينهاسوء استخداـ مبيدات 
الصناعة للحد من اؼبخاطر قطاع ك  اتؤلغذية كالزراعة ؾبموعة من اإلجراءات الطوعية للحكوملؼبتحدة األمم ا

 (ٕٖ).هاتستخدمالبلداف  يف اؼبائة فقط من ٘ٔالرغم من أف كالبيئة، على  على صحة اإلنساف
أو مقاومة  تحم ل مبيدات الحشائشالزراعية تحمل صفات  معظم الكائنات الحية المعدلة وراثياً و  -ٕٓ

األمر ، اليت تتحمل مبيدات اغبشائش االعشاب معظم احملاصيلذبمعات تصاحب كيرجح أف  - الحشرات
احملاصيل  حقوؿيف  تتغذلاليت العواقب الفعلية لوفرة كتنوع اؼبلقحات ك لملقحات. لاؼبوارد الغذائية  نالذم وبد م

استخداـ  زبفيضإذل  اؼبقاكمة للحشراتاحملاصيل  أف تؤدميبكن ك غَت معركفة.  اليت تتحمل مبيدات اغبشائش
آلفات غَت ل الثانومتفشي الر حاالت ظهو  كأالنتشار اآلفات،  كفقان  تلف إقليميان الذم ىباؼببيدات اغبشرية 

فيمكن أف ىذا التخفيض يف استخداـ مبيدات اغبشرات  كإذا ما استمر. آلفاتل قاكمة األكليةاؼبأك  ،اؼبستهدفة
 كزبفيض اؼبقاكمة للحشراتستخداـ احملاصيل ما الية كيفك ىذا الضغط على اغبشرات غَت اؼبستهدفة. من  يقلل

للموافقة  كتقييم اؼبخاطر اؼبطلوب. ةغَت معركف هاعلى كفرة اؼبلقحات كتنوع من تأثَتاستخداـ اؼببيدات اغبشرية 
آثار من  اؼبقاكمة للحشراتلمحاصيل ما ل يةكاف  بصورةعاجل ال ييف معظم البلداف  على احملاصيل اؼبعدلة كراثيان 

آثار غَت من  مة للحشراتاؼبقاك احملاصيل ك اليت تتحمل مبيدات اغبشائش لمحاصيل ما لفبيتة مباشرة أك دكف 
 ذلك نقص البيانات.من أسباب ، ك مباشرة

الفاروا في نحل العسل الغربي  ةواسعة من الطفيليات، بما في ذلك عثطائفة النحل من يعاني  -ٕٔ
على صحة نحل العسل والنحل  كبيراً   خطراً التي تعاود الظهور تلك األمراض الناشئة و وتعد والشرقي. 

زيادة الًتكيز على النظافة كمكافحة كمن شأف  - تجارياً تتم إدارتو ال سيما عندما  ،وحدمتالوالنحل الطناف 
. على حد سواء كالربيةالداجنة ، اؼبلق حات موعةؾبكامل أف يساعد على اغبد من انتشار اؼبرض يف   اؼبْمرضات

 اؼبْمرضاتنتقاؿ الر على نطاؽ كاسع ـباط هاكنقل الداجنةحات اؼبكثفة للملق  ًتبية كيبكن أف تشكل ال
 ،دخيلةأنواع  تفشيك أكثر ضراكة، تكوف  ْمرضاتؼب االنتخاب الطبيعي تتزيد من احتماالأف كالطفيليات، ك 

ؼبلقحات على ا ةغَت مقصود راضر أاحتماؿ كقوع ك . على الصعيد اإلقليمي احمللية اؼبلق حاتأنواع  بعض كانقراض
 .كربسُت استخدامهاات يم التجارة يف ىذه اؼبلقححسُت تنظيبكن اغبد منو بت الداجنةك لربية ا

بعض أنواع الملق حات البرية )النحل الطناف والفراشات، على سبيل المثاؿ( وقد تغيرت مواطن  -ٕٕ
، قد عمومان ك  - استجابة لتغير المناخ المرصود خالؿ العقود األخيرة ،أنشطتها الموسميةو الت وفرتها معد  و 

لعدة عقود،  كالزراعة بصورة كاضحة سبامان كخدمات التلقيح للمناخ على اؼبلق حات  عبارماال تتجلى آثار التغَت 
زيادة تنوع لتغَت اؼبناخ لتأخر االستجابة يف النظم االيكولوجية. كتشمل االستجابات القائمة على التكيف  نظران 

فعالية جهود كدل زبترب أك ترميمها.  اأك إدارهت ، كحفظ اؼبوائل اؼبستهدفةإقليميان  تنوع اؼبزارعزيادة ك احملاصيل 
 .تأمُت التلقيح يف ظل تغَت اؼبناخالتكيف يف 

)المذكورة أعاله  البرية والتلقيح الملق حاتدعم الرامية إلى لعديد من اإلجراءات تنفيذ ايمكن و  -ٖٕ
 سياسةأ ال يل اؼبثاؿ، قد تكوفعلى سبك  - اإلدارةتحسين بأكثر فعالية  ( تنفيذاً ٔ ـ ؽ سلجدوؿ وفي 

                                                      
(ٖٕ) Based on a survey from 2004–2005; Ekström, G., and Ekbom, B. (2010). Can the IOMC Revive the 'FAO 

Code' and take stakeholder initiatives to the developing world? Outlooks on Pest Management 21:125-131.. 
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 ةؾبزأاإلدارة تكوف  قدك يف اؼبمارسات؛  ةؿبلي اتاختبلفال تسمح بك  أكثر فبا ينبغي ةمتجانس الشاملة يةاغبكوم
كاؼبنسق  تضافرلعمل اؼبكيبكن، بفضل امتناقضة بُت القطاعات. األىداؼ تكوف  قد؛ ك تلفةـب مستويات على

 االختصاصاتعرب ك )مثل الزراعة كحفظ الطبيعة(،  ـبتلف القطاعاتعرب صبلت يبٍت الالذم رؼ اتبادؿ اؼبعك 
على سبيل  (، كبُت اؼبستويات )احمللي كالوطٍت كالعاؼبيعلى سبيل اؼبثاؿحبية ر الغَت ك ة، ياغبكومك ، ةاصاػب)

كيتطلب . اؼبلق حاتتغيَتات طويلة األجل تفيد إحداث إذل  الوصوؿالتغلب على ىذه التحديات، ك  ،(اؼبثاؿ
ينبغي االعًتاؼ  وبيد أن جتماعية على اؼبدل الطويل.االعراؼ األك  دكافعالعادات ك ال تغَّت  ةلفعا ةكمو حرساء إ
يشكل ىذا  أف ينبغيك  ،جهود التنسيقبذؿ حىت بعد  اتبقى التناقضات بُت قطاعات السياساحتماؿ أف تب

 .اؼبقبلةاىتماـ يف الدراسات نقطة االحتماؿ 
 

 األغذيةلقيح وإنتاج توال الملق حات علومات أساسية عنم
كتعتمد اإلخصاب كالتكاثر.  كي وبدثلزىور للاألنثوية ك  يةجزاء الذكر األالتلقيح ىو نقل حبوب اللقاح بُت 

ل حبوب ، لنقاؼبلق حات، اؼبعركفة باسم يةناقبلت اغبيوانالاألقل، على على  جزئيان غالبية النباتات اؼبزركعة كالربية، 
 {.ٕ-ٔ} مهمة أيضان اؽبوائي التلقيح  قاح مثل التلقيح الذايت أكلنقل حبوب اللل خر األوسائل الاللقاح، كلكن 

 أيضان تشمل  ها، كلكنال سيما النحلاغبشرات، تتصدرىا  ،ؾبموعة متنوعة من اغبيوانات اؼبلق حاتشمل تك 
ربغش، كالالنمل، ك الًتبس، ك  كالسوس، بعض األنواع من الذباب كالدبابَت كالفراشات كالعث كاػبنافس،

أنواع تعد صبيع بينما ك . (ٔ ـ ؽ س )الشكلاعبرابيات كالقوارض كالزكاحف ك اػبفافيش كالطيور كالثدييات، ك 
ملقحات. تعد خرل األصناؼ األاألنواع ضمن من ( ةأصغر )كمتغَت فإف نسبة ، اؼبلق حاتمن  النحل تقريبان 

يف  ٖٓرائدة يف العادل، يف حُت يًتدد الذباب على اصيل اليف اؼبائة من أنواع احمل ٜٓكيًتدد النحل على أكثر من 
بضعة كىناؾ  يف اؼبائة من أنواع احملاصيل. ٙاؼبائة منها، أما األنواع األخرل من اؼبلقحات فتًتدد على أقل من 

عدًن  بعض النحلك ، الطنافعسل الشرقي، كبعض النحل كبل الالغريب ك العسل من النحل، مثل كبل  داجنة أنواع
ؼبعركفة يف العادل ا ٚٚٓ,ٕٓ ػػػأنواع النحل الػ الغالبية العظمى من إفبيد . توحدكعدد قليل من النحل اؼب، الشوكة

 {.ٖ-ٔ( }داجنةحرة كغَت تعيش برية )أم 
، على الرغم يهاعل لتغذأك لت ك/أك حبوب اللقاحالرحيق مع تجزيارة الزىور يف اؼبقاـ األكؿ لب اؼبلق حاتكتقـو 

أنواع أخرل مثل الزيوت كالعطور ك  أشياء مفيدة مع أيضان ذبقد  ةتخصصاؼب اؼبلق حاتمن  قليبلن  ان عددأف من 
ؾبموعة صغَتة من سول تزكر ال أهنا )أم  األنواع اؼبختصةمن  اؼبلق حاتكبعض بعض الزىور. وفرىا الراتنج اليت ت

على اؼبنواؿ وعة كاسعة من األنواع(. ك زيارة ؾبمأهنا تقـو ب)أم عاـ من النوع الاألنواع اؼبزىرة( كالبعض اآلخر 
ؾبموعة كاسعة يلقحها عدد قليل من األنواع، يف حُت أف النباتات العامة تلقحها  تخصصةاؼبلنباتات فا، نفسو
 دباكالتلقيح،  اؼبلق حاتباؼبرتبطة ؼبتنوعة ا (ٖٖ)مالقي وجزمن ىذا اؼب ألفقسم ال كيتناكؿ {.ٙ-ٔ( }األنواعمن 

إذل توصيف  باءالقسم يسعى ، بينما احملليةاألصلية ك قتصادية كالبيئية كاالجتماعية كالثقافية، ك اال اؼبناظَتغطي ي
، يف حُت ينربم كالنباتات الربية اؼبلق حاتكاحملاصيل اليت تعتمد على كالداجنة الربية  اؼبلق حاتحالة كاذباىات 

لتكيف ل يةكالسياسات اػبيارات اإلداريةك ، اتاتالنب اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة لنظم ملقحات محركاتلل جيمالقسم 
 تأثَتات سلبية.تكوف الكالتخفيف عندما 

                                                      
إذل اؼببادئ  قد تشَت القيم أيضان  ك األنبية )أحيانان أك االشياء ذات القيمة أالقيم ىي األفعاؿ أك العمليات أك الكيانات   (ٖٖ)

 Díaz et al. (2015) “The IPBES Conceptual Framework - connecting nature and people.” Current . انظر:األخبلقية(

Opinion in Environmental Sustainability 14: 1–16. 
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األصلية  قاعدة معرفية كاسعة من مصادر اؼبعرفة العلمية كالتقنية كاالجتماعية كاالقتصاديةل هبرم التقرير تقييمان ك 
 تذييلاليف حُت يشرح  ،اؼبوجزكيف ىذا التقرير اؼبستخدمة يف األساسية اؼبفاىيم  (ٔ) تذييلالكوبدد . احملليةك 
بُت الواردة ؿ و مراجع الفصكتشَت . كتبليغها الثقة يف النتائج الرئيسية درجةحديد لتاؼبصطلحات اؼبستخدمة  (ٕ)

قد ؿبتويات التقرير اليت إذل {، ٗ-ٖ-ٕ اإلطار، ٔ-ٖ-ٕ، على سبيل اؼبثاؿ، }يف ىذا اؼبوجز متعرجُت قوسُت
 كاعبداكؿ. طاراتاإلك  شكاؿكاأل ستنتاجاتاالتدعم 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والتلقيح الملق حاتقيم  -ألف 
 الملق حات، في فهم المحليةو  األصليةفي ذلك العلـو والمعارؼ نظم المعرفة المتنوعة، بما ىم اتس

خالؼ  ال) العالمياالقتصادية والبيئية واالجتماعية والثقافية، وإدارتها على الصعيد  هاوالتلقيح، وقيم
إذل معلومات  مدؤ ، كتلملقحات كالتلقيحلكاسع النطاؽ كمتعدد األبعاد  ان تقدـ اؼبعرفة العلمية فهمك  -(عليو

نظم اؼبعرفة ما تنطوم  كثَتان كالقيم اليت تنتجها. ك  اؼبلق حاتكاػبطوات البلزمة غبماية كظائفها تنوعها ك عن فصلة م
من حيث اغبفاظ على القيم من  إدارة شاملة إدارهتاكاالحتفاء هبا ك عمليات التلقيح على فهم  احملليةاألصلية ك 

بُت  اعبمع خبلؿ منك ة كتنوع اؼبزارع كاغبدائق كاؼبوائل األخرل. كالقيم الركحي، ككفرة الناتج خبلؿ تعزيز اػبصوبة
متعددة،  يةنظم معرف إعماؿكخسائرىا، ب اؼبلق حاتؼبكاسب  كالكلياالقتصادم كاالجتماعي كالثقايف  التقييم
ة دار إلمن اؼبعلومات  ان وفر مزيدي، ك ةحلأصحاب اؼبصمتنوعة من  موعاتـبتلفة جمل منظورات على اغبصوؿ يبكن

 

(. كترد األمثلة ىنا جملرد التوضيح Managed pollinators( كالداجنة )Wild pollinatorsالتنوع العاؼبي للملقحات الربية ) : ٔ ـ ؽ س الشكل
ر الصورة اؼبوائل الطبيعية لكل من ، كيبُت لوف إطاكقد اختَتت لتعكس التنوع الواسع للملقحات اغبيوانية اؼبوجودة على الصعيد اإلقليمي

 .*سيتم إظهار الصور دبجرد التثبت من حقوؽ الطبع/مصادر الصور  اؼبلقحات

 .اإلنكليزية إذل مًتصبة غَت لكوهنا بالبلتينية األجناسأظباء  تأركت :اؼبًتجم مبلحظة
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، ٙ-ٗ، ٕ-ٗ} قائمةفجوات معرفية أساسية ال تزاؿ ىناؾ  أف، رغم بشأهناكازباذ القرارات كالتلقيح  اؼبلق حات
-٘ كالشكل، ٘-٘، ٔ-ٖ-٘، ٘-ٕ-٘، ٔ-ٕ-٘، ٘-ٔ-٘، ٗ-ٔ-٘، ٖ-ٔ-٘، ٕ-ٔ-٘، ٔ-ٔ-٘
 {.ٕ-٘،ٔ-٘ كاإلطاراف ،٘

 يحوالويعتمد لوجية في الطبيعة. النظم اإليكو من خدمات كخدمة أساسي   دورب يتلقيح الحيوانيقـو ال
النباتات البرية المزىرة في العالم، على األقل جزئيا،  أنواع ( منألف نوع ٖٛٓفي المائة )حوالي  ٘,ٚٛ

 ٛٚوفي المائة في المجتمعات االستوائية  ٜٗبين للتكاثر الجنسي، وىذا يتراوح  يعلى التلقيح الحيوان
يف  أساسيان دكرا  اؼبلق حاتكتؤدم  - (مسلم بو لكنو ناقص)لة المعتدطق افي المائة في مجتمعات المن

ؾبموعة كاسعة من اؼبوارد مثل  توفر النباتات الربية ألف نظران من الشبكات الغذائية األرضية  استقرار كعمل العديد
، ٓ-ٗ ،ٙ-ٔ، ٔ-ٕ-ٔ}خرل األصناؼ األلكثَت من البلفقاريات األخرل، كالثدييات كالطيور ك لالغذاء كاؼبأكل 

ٗ-ٗ}. 
التي ، أكثر من ثالثة أرباع أنواع المحاصيل الغذائية الرائدة عالمياً في جودة الو  لمردودااإلنتاج و يستفيد 

 -(ال خالؼ عليو) (ٖٗ)الحيوانيفي المائة من جميع األراضي الزراعية، من التلقيح  ٖ٘إلى  ٖٖ غطيت
كالبذكر  اكوو )الف والن ؿبص ٜٔ إنتاجيعتمد  (ٖ٘)،واعأن ٚٓٔالبالغ عددىا احملاصيل العاؼبية الرائدة من بُت ك 

يف ض البفؤدم إذل ايأف لملقحات الفقداف الكامل لكمن شأف كاعبوز( بدرجات متفاكتة على التلقيح اغبيواين. 
 ٚ يف تأثَت أم لو يكوف لنك  الرائدة، العاؼبية احملاصيل من اؼبائة يف ٕٔ يف اؼبائة يف ٜٓمن  بأكثر احملاصيل إنتاج

يف  ٕٛحملاصيل. كباإلضافة إذل ذلك، فإف ا من اؼبائة يف ٛ يف معركفة غَت آثارتكوف لو ك  احملاصيل، من اؼبائة يف
 فقدأف تاحملاصيل اؼبتبقية  من شأف ، يف حُت أفيتهاإنتاجيف اؼبائة من  ٜٓك ٓٗقد ما بُت اؼبائة من احملاصيل تف

يف اؼبائة من اإلنتاج  ٓٙيأيت ث حجم اإلنتاج العاؼبي، من حيك (. ٕ ـ ؽ س الشكليف اؼبائة ) ٓٗك ٔما بُت 
يف اؼبائة من اإلنتاج  ٖ٘يأيت من احملاصيل اليت ال تعتمد على التلقيح اغبيواين )مثل اغببوب كاحملاصيل اعبذرية(، ك 

كلكنو بو مسلم ) وتم تقييمي يف اؼبائة منو دل ٘ك بشكل جزئي على األقل اؼبلق حات علىمن احملاصيل اليت تعتمد 
، العديد من احملاصيل مثل البطاطا كاعبزر كاعبزر األبيض فإف ذلك،  عن فضبلن ك . (ناقص كغَتىا من كالثـو

إلنتاج األجزاء اليت نستهلكها )اعبذكر كالدرنات كالسيقاف كاألكراؽ  اؼبلق حاتاػبضركات، ال تعتمد مباشرة على 
رىا عرب البذكر أك يف برامج الًتبية. كعبلكة على لنش األنبيةتظل على درجة من  اؼبلق حات بيد أف(، أك الزىور

، ٔ-ٔ} التلقيح اغبيواين. من أيضان تستفيد ات على سبيل اؼبثاؿ( العلفية ) البقولي األنواعالعديد من فإف ذلك، 
ٔ-ٕ-ٔ ،ٖ-ٚ-ٕ} 

                                                      
 عندما ال تكوف ىناؾ عوامل مقيدة أخرل مثل تغذية احملصوؿ.  (ٖٗ)
(ٖ٘) Klein et al. (2007) “Importance of pollinators in changing landscapes for world crops” Proc. R. Soc. B 274: 

، كأنو ال يشمل إال احملاصيل ٕٚٓٓيف كبلين كآخركف،  ٖين مأخوذ من الشكل يرجى مبلحظة أف ىذا الرسم البيا .303-313
(، لكنو ال يشمل احملاصيل اليت تأستخدـ فيها البذكر ؿباصيل ٚٓٔاليت تنتج الفواكو كالبذكر لبلستخداـ البشرم اؼبباشر كغذاء )

ؼ، كاحملاصيل اؼبعركؼ عنها أهنا تتلقح بالرياح فقط، أك فقط للًتبية أك لزراعة أجزاء نباتية لبلستخداـ البشرم اؼبباشر أك لؤلعبل
 بالتلقيح الذايت السليب، أك التكاثر اػبضرم.
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في المائة من اإلنتاج الزراعي العالمي  ٛو ٘تراوح بين ما يعن ىو المسؤوؿ المباشر الحيواني التلقيح و 

كن ىناؾ ملقحات(، وتشمل تضيع لو لم ستنتاج ىذه الكمية من اإلأف الحالي من حيث الحجم )أي 
الحديد وحمض الفوليك في )أ( و فيتامين الكبيرة من المغذيات الدقيقة، مثل  وفر نسباً األطعمة التي ت

-ٕ-٘، ٕ-ٚ-ٖ} (مسلم بو لكنو ناقص( )ألف ٖ ـ ؽ س الشكل) ةالعالميالنظم الغذائية البشرية 
اصيل كالنباتات الربية اليت تقدـ اؼبغذيات الدقيقة البفاض توفر احمل ؼبلقحات اغبيوانية إذلا فقدافكقد يؤدم  -{ٕ

البالغة األنبية يف النظم الغذائية البشرية، األمر الذم يؤثر على األمن الصحي كالغذائي كيثَت خطر معاناة عدد 
أفضل عبلج أف على كبو كبَت  حاليان . كمن اؼبسلم بو متزايد من البشر من نقص فيتامُت ألف كاغبديد كالفوالت

 بالقيمة كأيضان اغبرارية كحدىا،  السعراتب باالحتياجات الغذائية اؼبتنوعة ال ىتماـااليكوف بلجوع كسوء التغذية ل
، ٗ-ٙ-ٕ، ٔ-ٔ} اؼبلق حات على ثَت منهااليت يعتمد الكاسية، األسغَت من منتجات احملاصيل اؼبتأتية الغذائية 

اليت تستهلك كأغذية يف حد ذاهتا يوانية اغب اؼبلق حاتبعض  كيشمل ذلك{. ٕ-ٔ-ٗ-٘، ٛ-ٖ، ٚ-ٖ
 نسبة عالية من الربكتُت كالفيتامينات كاؼبعادف.ربتوم على ك 
خدمات التلقيح ببشكل مباشر المرتبط في المائة من اإلنتاج  ٛإلى  ٘ ػػػػػللالقيمة السوقية السنوية  قدرت

م مسل  ي جميع أنحاء العالم )ف (ٕ٘ٔٓبليوف دوالر )بدوالرات الواليات المتحدة في  ٚٚ٘إلى  ٖٕ٘
كيف اؼبتوسط تكوف احملاصيل اؼبعتمدة  -{ٖ-ٚ-ٗ، ٕ-ٚ-ٖ} ((اء)ب ٖ ـ ؽ س ( )الشكلبو لكنو ناقص

اإلنتاج ث معظم وبد حيث ةموحدبطريقة توزيع ىذه اؼبنافع النقدية ال هبرم ك على اؼبلقحات أعلى سعران. 
 كأمريكاالبحر األبيض اؼبتوسط اؼبطلة على  يةكركبؼبناطق األاأجزاء من شرؽ آسيا، كالشرؽ األكسط ك يف اإلضايف 
يف اؼبائة من إصبارل اإلنتاج الزراعي  ٘ٔإذل  ٘ التلقيح دماتاؼبرتبط خب ضايفاإل نقدمالالناتج كيشكل . الشمالية

. هاكشرقآسيا  أكرب قدر من اؼبسانبات يف الشرؽ األكسط كجنوب اؼبختلفة مع كجوداألمم اؼبتحدة  مناطقيف 
                                                      

(ٖٙ) Klein et al. (2007) “Importance of pollinators in changing landscapes for world crops” Proc. R. Soc. B 274: 
، كأنو ال يشمل إال احملاصيل ٕٚٓٓيف كبلين كآخركف،  ٖمن الشكل  يرجى مبلحظة أف ىذا الرسم البياين مأخوذك  .303-313

(، لكنو ال يشمل احملاصيل اليت تأستخدـ فيها البذكر ؿباصيل ٚٓٔاليت تنتج الفواكو كالبذكر لبلستخداـ البشرم اؼبباشر كغذاء )
اصيل اؼبعركؼ عنها أهنا تتلقح بالرياح فقط، أك فقط للًتبية أك لزراعة أجزاء نباتية لبلستخداـ البشرم اؼبباشر أك لؤلعبلؼ، كاحمل

 بالتلقيح الذايت السليب، أك التكاثر اػبضرم.

 

تداكؽبا يتم ك مباشرة ستهلكها البشر يالعاؼبية الرائدة اليت لمحاصيل ل بلعتماد على التلقيح اغبيواينل: النسبة اؼبئوية ٕ ـ ؽ س الشكل 
(ٖٙ)يف السوؽ العاؼبية.

 

 النسبة المئوية للخسارة في اإلنتاج بسبب فقداف الملقحات في المحاصيل الرئيسية في العالم
 آثار غَت معركفة

البفاض اإلنتاج 
من  ٝ٘ٛبنسبة 

 ةاحملاصيل الرائد

 تاج احملاصيلالبفاض إن
 ٝ ٜٓبنسبة <

 ال كجود آلثار معركفة

 ٓٗالبفاض بنسبة 
 ٝ ٜٓإذل 

إذل  ٔالبفاض بنسبة 
ٗٓٝ 



IPBES/4/19 

51 

زيادة األسعار يف إمدادات احملاصيل العاؼبية اليت تطرأ على التغَتات تتسبب ، يبكن أف تلقيح اغبيوايناليف غياب ك 
لرفاه ل صافية ؿبتملةسنوية ة إذل خسار  مديؤ  األمر الذمستهلكُت كخفض األرباح للمنتجُت، بالنسبة إذل اؼب

إذل  ٕٚٓك هااحملاصيل كمنتجي ستهلكيؼبي ؼبصعيد العابليوف دكالر عل ال ٜٔٔك ٓٙٔتًتاكح بُت االقتصادم 
 ،غَت احملاصيلمن للمنتجُت كاؼبستهلكُت يف أسواؽ أخرل غَت احملاصيل )الزراعة بليوف دكالر أخرل  ٜٚٗ

ز معظم ييف البيانات كترك ةالعديد بالنظر إذل الفجواتك {. ٚ-ٗ( }على سبيل اؼبثاؿ، ، كذبهيز األغذيةراجةكاغب
 ؿبدكدةىي أساليب ذات دقة القيم تقدير لاؼبستخدمة األساليب االقتصادية  فإفلى الدكؿ اؼبتقدمة الدراسات ع

 من خبلؿ أدكات مثل دراستهاك االقتصادية منافع لالكمي ل تقديربيد أف ال{. ٚ-ٗ، ٘-ٗ، ٖ-ٗ، ٕ-ٗ}
باؼبعلومات  أصحاب اؼبصلحةترفد معايَت متعددة، اؼبنافع إذل التكاليف كالتحليبلت القائمة على  ربليبلت نسبة

 تهالملقحات كاستداملالتنوع البيولوجي ب يف إطار التسليم خيارات استخداـ األراضي ًتشد هباستأف  كيبكن
{ٗ-ٔ ،ٗ-ٙ.} 

                                                      
)ٖٚ( Chaplin-Kramer R. et al. (2014) “Global malnutrition overlaps with pollinator-dependent micronutrient 

production.” Proc. R. Soc. B 281: 2014.1799. 

)ٖٛ( 7: e35954 PLoS ONEet al. (2012) “Spatial and temporal trends of global pollination benefit.”  Lautenbach S.. 

 

يبثل ىذا النسبة اؼبعتمدة على  .في إنتاج المغذيات الدقيقة(  Pollination dependency) االعتماد الجزئي على التلقيح )ألف( :ٖ ـ ؽ سالشكل 
 (ٖٚ)(.Chaplin-Kramer et al. (2014). كيستند إذل اؼبرجع )folate-، )ج( الفوالتiron-، )ب( اغبديدVitamin A-التلقيح إلنتاج )أ( فيتامُت ألف

قدير بدوالرات الواليات المتحدة لكل الخريطة العالمية لمنافع التلقيح التي يستفيد منها إنتاج سوؽ المحاصيل المباشرة على أساس ت (B-باء)
كقد قدرت اؼبنافع بدكالرات الواليات اؼبتحدة للعاـ  درجات(. ٘ ×درجات  ٘ىكتار من اإلنتاج اإلضافي على شبكة من خطوط الطوؿ والعرض )

القطرية الصادرة عن منظمة التغذية  ( كؼبكافئات القوة الشرائية. كاستخدمرت التحليبلت البياناتٜٕٓٓكجرل تصحيحها للتضخم )إذل العاـ  ٕٓٓٓ
 .Lautenbach et alكالزراعة لؤلمم اؼبتحدة كاؼبتعلقة بأسعار اإلنتاج ككمياتو ككذلك نسب االعتماد على التلقيح للمحاصيل استنادان إذل اؼبرجع )

(2012).)(ٖٛ) 
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بو لكنو  مسلم)تعددة مىا الومنتجاتها ومزايا الملق حاتعلى  مصادر رزقهم من ناس في الكثيرالعتمد ي
أىم تشكل  فهذه احملاصيل. اؼبلق حاتالعديد من احملاصيل النقدية األكثر أنبية يف العادل على تعتمد  - (ناقص

فرص العمل حيث توفر كالكاكاك( كالبلداف اؼبتقدمة )مثل اللوز(  نبمنتجات التصدير يف البلداف النامية )مثل ال
االقتصادات  اختبلؼب تلفزب اؼبلق حاتفقداف  نك فإف اآلثار اؼبًتتبة عكالدخل للمبليُت من الناس. كلذل

 اؼبلق حاتعلى احملاصيل اليت تعتمد على اليت تتوقف بشكل كبَت أعلى بالنسبة لبلقتصادات أهنا  إذاإلقليمية، 
يف صادية للتلقيح لقيمة االقتا بشأفالدراسات اغبالية تأخذ دل ك مستوردة(. كانت أك   ؿبليان سبت زراعتها )سواء 
س االقتصادات الريفية، على األصوؿ اليت تشكل أس كخاصة، عبوانب غَت النقدية يف االقتصاداتا اغبسباف

اؼبادية )مثل مستعمرات ك (، ُتلاالنح( كاالجتماعية )مثل صبعيات ُتلاالنح العمالة لدلسبيل اؼبثاؿ، اإلنساف )
عن  مكسع الناجاألالتنوع البيولوجي مثل صوؿ الطبيعية )مبيعات العسل( كاألمثل ( كاؼبالية )العسل كبل

األساس للتنمية يشكبلف ا كتوازهنىذه األصوؿ ما ىو متوفر من  فمجموعلملقحات(. ل واتيةاؼبمارسات اؼب
 {.ٚ-ٗ، ٗ-ٗ، ٕ-ٗ، ٚ-ٖاؼبستدامة } يةالريفعيش لااؼبستقبلية كسبل 

 اً للعديد من االقتصادات الريفية ومصدر كيزة ر ل العس جمعسبل العيش القائمة على تربية النحل و  تشكل
 -(خالؼ عليو السواء )الفوائد التعليمية والترفيهية في السياقات الريفية والحضرية على حد من د يعدلل

العسل  من مشعألف طن  ٘ٙسنويان تنتج  ةمليوف خلي ٔٛف إذل أعلى الصعيد العاؼبي، تشَت البيانات اؼبتاحة 
العديد من فضل تأ ك طن. ألف  ٛٔ٘وارل يقدر حبما يف التجارة منها تداكؿ يأ العسل، مليوف طن من  ٙ,ٔك

بيع منتجات  من نأ يبك  ؛ ك اغبد األدىن من االستثماريتطلب  دبا أنوالعسل  صبعاالقتصادات الريفية تربية النحل ك 
ت توقي؛ كيتسم كفوائد طبية ؤلسرة؛ كيبكن أف يأستمد منو غذاء لمتنوعة من دعم اؼبلكية أشكاالن  ؛ كيتيحمتنوعة

تربية ككذلك تتزايد أنبية مع اؼبؤسسات الثقافية كاالجتماعية. صبلت العديد من ال يوفرك باؼبركنة؛  توكمكاف أنشط
غَت كبَتة إمكانيات  كىناؾ . يف كثَت من السياقات اغبضرية ى من البيئةمط حياة مستوحلن ان يار خباعتبارىا النحل 

، ٔ-ٚ-ٗ، ٕ-ٖ-ٗ}النامي سبل العيش اؼبستدامة يف سياقات العادل من أنشطة نشاط مستغلة لًتبية النحل ك
-٘، ٗٔ-٘، ٖٔ-٘، ٕٔ-٘، ٔٔ-٘، ٓٔ-٘، أمثلة عن اغباالت ٔ-ٙ-ٗ-٘، ٘-ٖ-٘، ٗ-ٛ-ٕ-٘

 {.ٕٕ-٘، ٘ٔ-٘، ٗٔ-٘، ٖٔ-٘، ٕٔ-٘ شكاؿاألك  ٕ٘-٘، ٕٗ-٘، ٕٔ
ىم بشكل مباشر اتس إذ أنها ،للغذاء مورداً  مجرد كونهاتتجاوز منافع متعددة للناس، ل مصدر الملق حات
إلى جانب الفنوف والحرؼ، و والوقود الحيوي، واأللياؼ، ومواد البناء، واآلالت الموسيقية،  ،في األدوية

على سبيل ك . (ال خالؼ عليو)تكنولوجيا واللفن والموسيقى واألدب والدين في ار لإللهاـ ادمصتمثل ها أن
 ؛ كما أفالسكرم من العسل اتلفطريات كمضادا اتمضادك مل اؼبضادة للبكتَتيا، ستمد بعض العوااؼبثاؿ، تأ 
على  ،الوقود اغبيوم كاأللياؼ كمصادر األخشاب ىي من بُت أنواعكأشجار القطن كالكافور ا ًتكفزيت اعب

 كشبة أعماؿ .كصيانة اآلالت اؼبوسيقية؛ كيبكن استخداـ مشع العسل غبماية اؼبلق حاتاليت تعتمد على  ،التوارل
 I’m a“ؿ اثعلى سبيل اؼباؼبوسيقى الشعبية كالكبلسيكية ) ، منها يفاؼبلق حاتمن  ة مستوحاةدينيك  ةأدبيك  ةفني

King Bee”  ىاربو مسلكضعها اليت (“Slim Harpo”ك ،“The Flight of Bumblebee”  ريبسكياليت كضعها  
 لنحل يف ـبطوطات اؼبايا )على سبيل اؼبثاؿ، النحلاعن قاطع اؼبقدسة كاؼب؛ (”Rimsky-Korsakov“ كورساكوؼ

الثامن  وسالبابا أكربانعند  ت الثبلثنحبلزخريف ذم الالرسم اليف القرآف الكرًن، ك  كسورة النحل(، الشوكةعدًن 
كالتقاليد الصينية مثل تشوانغ تزك. كينعكس التصميم  ،اؽبندكسية كالبوذيةلدل اؼبقدسة  فقراتكاليف الفاتيكاف، 

اليت يستخدمها ر امتأ ٓٔ ػػناظَت ذات الػاؼب، كشبكات اؼبوجو الركبوتاتطَتاف يف  اؼبلق حاتمن اؼبستوحى لفٍت ا
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، ٕ-٘ تاغباال ن، كاألمثلة عٗ-ٕ-٘، ٖ-ٕ-٘، ٕ-ٕ-٘، ٔ-ٕ-٘واة اليـو }اؽببعض علماء اغبشرات 
 {.ٕٗ-٘، ٓٔ-٘، ٜ-٘، ٛ-٘، ٚ-٘ شكاؿكاأل ،ٙٔ-٘

 العالميفي التراث  لملقحاتل متواصلةالدوار األكثير من الناس على ة لدى  الطيبحياة لانوعية تعتمد 
خفافيش، الو  ،طيورالو  ،زىورالو  ،المساحات البرية الطبيعيةتتجلى في  قيمة جمالية؛ و ز للهويةو كرم  ،الهاـ

في مجاؿ فراشات؛ وفي العالقات االجتماعية وتفاعالت الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية الو 
اليت تعترب  (Agave Landscape)الطبيعية الصبار  مساحةفإف على سبيل اؼبثاؿ، ك  -(ال خالؼ عليو)ة كمو الح

قياـ عتمد على تالًتاث العاؼبي مواقع ضمن  ةاؼبدرج ((Tequila ‘‘تيكيبل’’يف األثرية  تراثان عاؼبيان كمرافق التصنيع
تفضيبلت صبالية عن لناس كيعرب ا؛ سبلمتومريكي ك األصبار للالتلقيح للحفاظ على التنوع اعبيٍت بفافيش اػب

طائر امايكا، ك  عبوطٍتالرمز الىو الطائر الطناف ك ختلفة. اؼبكركبية األثقافية الشاىد اؼبؼبوسم اإلزىار يف كاضحة 
أقنعة كترمز سرم النكا؛ يف فراشة الوطنية الي ى ةاؼبستوطنناح الطائر جفراشة سنغافورة، ك  الشمس رمز

؛ كيتفاعل شعب بوركينا فاسويف  ‘‘بوا’’لخصوبة يف مهرجانات شعب ل ،قداـأ ٚ اليت يبلغ اتساعها ات،فراشال
ا مبوصفهنطقة اعبَتية اؼبك يف الغابات  افعيشيالنحل إؽبُت من آؽبة مع  لتقاليدىم، ، كفقان الفلبُتيف  ‘‘تاغبانوا’’
 تاغباال أمثلة، ٙ-ٖ-٘، ٗ-ٖ-٘، ٖ-ٖ-٘، ٕ-ٖ-٘، ٔ-ٖ-٘}لتنقل أنشطتو الزراعية طلقة اؼبسلطة ال
-٘، ٕٓ-٘، ٜٔ-٘، ٛٔ-٘، ٚٔ-٘، ٙٔ-٘ شكاؿاأل ،ٕٓ-٘، ٜٔ-٘، ٛٔ-٘، ٚٔ-٘، ٙٔ-٘

ٕٔ.} 
 للزراعة الصناعية ىامة إضافة تشكل المعارؼ األصلية والمحلية،ببعضها يرتبط  نظم زراعية متنوعة،ىناؾ 

النحل وتربية عة االزر الحراجة سلع و  لية،المنز ائق حدال، و الوقيدنظم زراعة وتشمل  ،مواتية للملق حات
 ٙٔإذل  ٛىكتار( حوارل  ٕصغَتة )أقل من اليازات الوقت الذم تشكل فيو اغبيف ك . (بو لكنو ناقص مسلم)

كبَتة يف معرفتنا يف ؾباؿ النظم الزراعية اؼبتنوعة ات  ثغر ، توجد العاؼبي على الصعيد يف اؼبائة من األراضي الزراعية
تناكب  يولوجي الزراعي كالتلقيح من خبلؿالب الزراعة التنوعر كيعزز تنوع النظم عارؼ األصلية كاحمللية. اؼبباؼبرتبطة 

اؼبستمر للموارد دماج اإلك ؛ هتاككفر  نباتيةالوارد اؼبكتنوع  ،رتقاءاالمن احملاصيل، كتعزيز اؼبوائل يف مراحل متنوعة 
ب، اسر األاإلمساؾ بك اؼبناحل،  ؾباؿ سبيل اؼبثاؿ يف االبتكارات، علىك ؛ شجرظألة الالربية كإدراج أنواع 

إدراج أنواع النحل الغازية بعلى سبيل اؼبثاؿ كذلك كالتكيف مع التغَت البيئي االجتماعي، ؛ كمكافحة اآلفات
-٘، ٓٔ-٘، ٜ-٘، ٛ-٘، ٚ-٘اغباالت كأمثلة  ،ٛ-ٕ-٘}الزراعية اعبديدة كموارد التلقيح يف فبارساهتا 

 {.ٕٕ-٘، ٘ٔ-٘، ٗٔ-٘ شكاؿاألك  ٖٔ-٘، ٕٔ-٘، ٔٔ
 الملق حاتالقائمة على المعارؼ األصلية والمحلية في دعم وفرة الثقافية الممارسات عدد من ساىم يو 

التنوع البيولوجي يشار إلى ألغراض ىذا التقييم، ) القي م“ الثقافي التنوع البيولوجي”على  والحفاظوتنوعها 
ىذا كيشمل  -(مسل م بو لكنو ناقص)“( وع البيولوجي الثقافيالتن”بينهما باسم  والصالتوالثقافي 

عبلقات القرابة اليت ك  ؛الطبيعية كاغبدائقربية الساحات عدـ التجانس يف اؼبتفضيل ك فبارسات نظم زراعية ـبتلفة؛ 
طائفة كاسعة اليت تعتمد على سبييز البيولوجية  - الزمنيةاستخداـ اؼبؤشرات ك ددة؛ احمل اؼبلق حاتالعديد من  يربم

كتعترب الركابط األخرل.  اؼبلق حاتإذل احملافظة على أشجار التعشيش، كاألزىار كموارد اؼبيل ؛ ك اؼبلق حاتمن 
اؼبستمرة بُت اؼبلقحات كىذه اؼبمارسات الثقافية كما تقـو عليو من نظم اؼبعارؼ احمللية كاألصلية )دبا يف ذلك 

ؼبواقع . كتتمتع ا‘‘الثقايف التنوع البيولوجي’’ اللغات احمللية( من عناصر األظباء اؼبتعددة للملقحات اؼبتنوعة يف
األنواع اؼبعرضة بقيمة ىامة على الصعيد العاؼبي لدكرىا يف حفظ “ الثقايف البيولوجي التنوع”اليت يتم فيها حفظ 

ة ال يستهاف هبا، ػبطر االنقراض كاللغات اؼبهددة أيضان. كعلى الرغم من كضوح أف ىذه اؼبناطق ذات مساح
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، ال تزاؿ ىناؾ ثغرات أساسية يف فهم يف اؼبائة من الغابات يف البلداف النامية ٖٓأكثر من مثبلن شمل تفهي 
، ٔ-٘، أمثلة اغباالت ٕ-ٚ-ٗ-٘، ٚ-ٕ-٘، ٙ-ٕ-٘، ٘-ٕ-٘، ٖ-ٔ-٘}مواقعها كحالتها كاذباىاهتا. 

 {.ٔٔ-٘، ٗ-٘، الشكبلف ٙ-٘، ٘-٘، ٖ-٘
 التي تعتمد على الملق حات النباتات البريةوالمحاصيل و التلقيح و لملقحات بالنسبة لاىات واالتجالحالة  –باء 

اعتماد الزراعة العالمية على المحاصيل التي  وقد ازداد حجم ،كل عاـفي االزدياد  إنتاج الغذاء  يأخذ
أما . (الؼ عليوال خ)في المائة على مدى العقود الخمسة الماضية  ٖٓٓعلى الملق حات بأكثر من قـو ت

ـ ؽ الشكل ) بلدافاحملاصيل كاألصناؼ كال باختبلؼ كبَتان   يختلف اختبلفان فالزراعة على اؼبلق حات اعتماد مدل 
 كالشرؽكالبحر األبيض اؼبتوسط اغبيواين أكرب ازدياد يف مناطق األمريكتُت فوائد التلقيح  كشهدت. (ٗ س

 متنوعة من ؿباصيل الفاكهة كالبذكر.  ب زراعتها ؾبموعةن بسب يف اؼبقاـ األكؿ ، كذلككشرؽ آسيا سطاألك 
{ٖ-ٚ-ٕ ،ٖ-ٚ-ٖ ،ٖ-ٚ-ٗ ،ٖ-ٛ-ٖ.} 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
(ٖٜ)Aizen et al. (2009) “How much does agriculture depend on pollinators? Lessons from long-term trends in crop 

production” Annals of Botany 103: 15791–588.. 

 

لخسارة اؼبتوقعة من حجم اإلنتاج لخريطة العادل توضح اعتماد الزراعة على اؼبلق حات )أم النسبة اؼبئوية  :ٗـ ؽ س   الشكل
إذل بيانات منظمة  ، استنادان ٕٕٔٓك ٜٔٙٔلشريط اؼبلوف( يف عامي يف ا اؼبوصوفةفئات الالزراعي يف غياب التلقيح اغبيواين )

(ٜٖ)(ٜٕٓٓ) (Aizen et al) آيزف كآخركف ؼبنهجية  ( كتبعان ٖٕٔٓاألغذية كالزراعة )قاعدة البيانات اإلحصائية 
 

 النسبة المئوية للخسائر في الزراعة في حالة عدـ وجود تلقيح حيواني

 بيانات توجدال 
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واستقرار في إنتاجية نمو ما يتحقق من  فإف، الملق حاتنحو متزايد على على الزراعة العالمية  حين تعتمد يف
فإنتاجية  -(ال خالؼ عليو) عليهاالتي ال تعتمد  أقل من المحاصيل الملق حاتل التي تعتمد على يصاالمح

مقارنة  من سنة إذل أخرل أكرب ان اؽبكتار الواحد من احملاصيل اليت تعتمد على اؼبلق حات شهدت زيادة أقل، كتفاكت
ىذا االذباه ليست  الدكافع اليت ربرؾكيف حُت أف  اصيل اليت ال تعتمد على اؼبلق حات.بإنتاجية اؽبكتار الواحد من احمل

أف اإلنتاج ينخفض عندما إذل كاضحة، تشَت الدراسات اليت أجريت على العديد من احملاصيل على اؼبستول احمللي 
كعن ع على الصعيد احمللي عن تراج يكشفكثَت من احملاصيل   مردكدكعبلكة على ذلك، فإف  تنخفض اؼبلق حات.

كثر ؾبتمع أشأف من ك  .)ال خبلؼ عليو(اع من األنو  إذل ؾبموعات ـبتلفةعندما تفتقر ؾبتمعات اؼبلق حات استقرار أقل 
زبتلف فيما  اؼبلق حاتأنواع ، كذلك ألف من ؾبتمع أقل تنوعان ، كالتلقيح الكايف، قدران أكرب من االستقراروفر يأف  تنوعان 

أف إذل  ةاحمللياؼبستويات ذلك، تشَت الدراسات على عن  فضبلن . ك كنشاطها سلوكها التغذكمأمباط يف ك الغذاء تفضلو من 
ؾبتمعات فيها تكوف اليت اغبقوؿ يف أكرب منو كفَتة ك متنوعة  اؼبلق حاتؾبتمعات كوف فيها تاغبقوؿ اليت ل يف يصاإنتاج احمل

أكرب من  إنتاج احملاصيل العاؼبيلقحات الربية مسانبة يف ؼبصيل، تقدـ اكفيما ىبص بعض احملا. أقل تنوعان  اؼبلق حات
بشكل كامل فقداف لنحل العسل الداجن أف يعوض يف كثَت من األحياف كال يبكن اؼبسانبة اليت يقدمها كبل العسل. 

فر بأعداد كافية لتلبية اتو أف ي ان دائمال يبكن لعديد من احملاصيل، ك لفعالية  أقلن  كوف ملقحان يأف  والربية، كيبكن اؼبلق حات
الربية ىي  اؼبلق حات. كمع ذلك، فإف بعض أنواع (مسلنم بو لكنو ناقص)التلقيح يف كثَت من البلداف على الطلب 

يف  ٕيبكن أف يعزل إذل أنشطة على الصعيد العاؼبي يف اؼبائة من تلقيح احملاصيل  ٓٛاؼبهيمنة. كتشَت التقديرات إذل أف 
على حد كالداجنة  تنوع خيارات التلقيح، دبا يف ذلك األنواع الربيةكىناؾ حاجة إذل قط من أنواع النحل الربم. اؼبائة ف

-ٛ-ٖ ،ٕ-ٚ-ٖ} (مسلنم بو لكنو ناقص)الطقس كالبيئة يبكن التنبؤ ب الحيث اغبقوؿ اؼبفتوحة نظم معظم سواء، يف 
ٕ ،ٖ-ٛ-ٖ.} 

 ويةالشت اتمستعمر ال ارتفاع خسائرعلى المستوى العالمي، رغم  الداجن عدد خاليا عسل النحل الغربييتزايد 
خسائر وقد ال تسفر (. ٘ ـ ؽ س )الشكل( ال خبلؼ عليو)في بعض الدوؿ األوروبية وأمريكا الشمالية 

 جزئةتمن خالؿ خسائر من ال الحد يمكنهم النحالينبالنظر إلى أف  ال رجوع فيو انخفاضعن  ات دائماً مستعمر ال
يف  عسل النحل الغريبل اؼبوظبيةسائر اػبكزبتلف  -ىاأو حتى تجاوز  الموسميةالخسائر  تعويضل (ٓٗ)اتالمستعمر 

يف العقود األخَتة )على أصبحت  بيد أهنانة، /اؼبقاطعة كالسن الواليةحسب البلد/ كبَتان   اختبلفان أكركبا كأمريكا الشمالية 
مسلنم ) اليت كانت تعترب عاديةيف اؼبائة  ٘ٔإذل  ٓٔ الػ نسبةحياف يف كثَت من األتتجاكز ( الفاركاإدخاؿ كبل األقل منذ 

، ٖ-ٖ-ٖ، ٕ-ٖ-ٖ، ٗ-ٕ-ٗ-ٕ، ٖ-ٕ-ٗ-ٕ}من العادل  األخرلبيانات اؼبناطق كىناؾ نقص كبَت يف  .(بو لكنو ناقص
ٖ-ٖ-ٗ ،ٖ-ٖ-٘}. 

                                                      
يف  رأبيتمن العامبلت يف مستعمرة قوية عدديان كإضافة ملكة جديدة ؾبموعة بأخذ يتم الفصل بُت مستعمرات النحل  (ٓٗ)

 مكاف آخر لتشكيل مستعمرة جديدة؛ كينطوم ىذا النشاط على تكلفة اقتصادية.
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ذل البلداف إعدد خبليا كبل العسل بالنسبة ( لالسنوية نسبة اؼبئويةال توضح معدؿ النمو السنوم )دلخريطة العا :٘ ـ ؽ س الشكل
 .(ٔٗ)(ٖٕٔٓ)إحصاءات الفاك  ٕٕٔٓك ٜٔٙٔنظمة األمم اؼبتحدة لؤلغذية كالزارعة بُت مبتلك البيانات إذل  اريراليت رفعت تق

المحلي صعيدين والتنوع على ال تواجدوالوفرة الفي  البري والفراشات تراجعاً النحل أنواع لعديد من يشهد ا
 خرىاألقاليم الخاصة باأل بياناتال أما ؛(مسل م بو لكنو ناقص)في شماؿ غرب أوروبا وأمريكا الشمالية  إلقليميوا

ورود تقارير الستخالص استنتاجات عامة، رغم  غير كافية حالياً فهي  األخرى الملق حات وتلك الخاصة بأصناؼ
البفاض يف تنوع النحل كالنباتات مت تسجيل  يمي،اإلقلالصعيد على ك  - المحليعلى الصعيد  عن حاالت انخفاض

أمريكا الشمالية،  أكركبا الغربية كشرؽالسيما يف اؼبناطق الصناعية الكربل يف العادل،  اؼبلق حاتالربية اليت تعتمد على 
 Bombus)ة فرانكلُت الطنان، مثل كبلة كبَتان   البفاضان بعض األنواع كشهدت . (ال خبلؼ عليو)على مدل القرف اؼباضي 

franklini)  النحلة الطنانة الصفراء الكبَتة يف غرب الواليات اؼبتحدة األمريكية ك(Bombus distinguendus)  يف أكركبا
 زء صغَت منبالنسبة عبأك معركفة فقط غَت معركفة هي فخرل األنواع اػباصة باألذباىات أما اال. (ال خبلؼ عليو)

مثل العث، األخرل اغبشرية كالفقاريات  اؼبلق حاتالبفاض يف صباعات  كذلك  لجسأ ك . اؼبعنية األنواعمناطق تواجد 
تنوع الًتاجعي ل االذباه ،توقف بل ،ركبية، تباطأيف بعض الدكؿ األك ك . (مسلنم بو لكنو ناقص)كاػبفافيش  ،الطنافكالطائر 

كيف . ةغَت كاضح الظاىرة ال تزاؿ هىذ أك أسبابسبب فإف . كمع ذلك، (مسلنم بو لكنو ناقص)، اغبشرية اؼبلق حات
كبقايا اؼبوائل أطراؼ اغبقوؿ سافة من تنخفض بشدة مع ازدياد اؼبالنحل الربم احمللي كتنوعو كفرة تبُت أف  النأظم الزراعية

 {.ٖ-ٕ-ٖ، ٕ-ٕ-ٖ( }مسلنم بو لكنو ناقص)بضع مئات من األمتار دبستويات الطبيعية كشبو الطبيعية 
في إنتاجية واستقرار نمو فإف ما يتحقق من نحو متزايد على الملق حات، على ة العالمية الزراعفي حين تعتمد 

. فإنتاجية اؽبكتار (ال خالؼ عليو) التي ال تعتمد عليها ل التي تعتمد على الملق حات أقل من المحاصيليصاالمح
مقارنة بإنتاجية  من سنة إذل أخرل أكرب ان الواحد من احملاصيل اليت تعتمد على اؼبلق حات شهدت زيادة أقل، كتفاكت

ىذا االذباه ليست كاضحة،  الدكافع اليت ربرؾكيف حُت أف  اؽبكتار الواحد من احملاصيل اليت ال تعتمد على اؼبلق حات.
أف اإلنتاج ينخفض عندما تنخفض إذل تشَت الدراسات اليت أجريت على العديد من احملاصيل على اؼبستول احمللي 

كعن استقرار أقل عن تراجع على الصعيد احمللي  يكشفكثَت من احملاصيل   مردكدت. كعبلكة على ذلك، فإف اؼبلق حا

                                                      
ق أك يوغوسبلفيا السابقة أك من االرباد السوفيايت الساب مت دمج البيانات اؼبستمدة من البلداف اليت كانت جزءان   (ٔٗ)

 تشيكوسلوفاكيا السابقة.

 (ٕٕٔٓ-ٜٔٙٔخاليا النحل ) النمو السنوي في عدد

 وجد بياناتتال 



IPBES/4/19 

57 

 تنوعان كثر أ ملقحات ؾبتمعشأف من ك  .)متفق عليو( من األنواع إذل ؾبموعات ـبتلفةعندما تفتقر ؾبتمعات اؼبلق حات 
زبتلف فيما تفضلو أنواع اؼبلق حات تمع أقل تنوعان، كذلك ألف من ؾب، كالتلقيح الكايف، قدران أكرب من االستقراروفر يأف 

أف إنتاج إذل  ةاحمللياؼبستويات ذلك، تشَت الدراسات على فضبلن عن . ك كنشاطها يف أمباط سلوكها التغذكمك من الغذاء 
ؾبتمعات  تكوف فيها اغبقوؿ اليتيف أكرب منو كفَتة ك ؾبتمعات اؼبلق حات متنوعة اغبقوؿ اليت تكوف فيها ل يف يصااحمل

بشكل كامل فقداف اؼبلق حات لنحل العسل الداجن أف يعوض يف كثَت من األحياف كال يبكن . اؼبلق حات أقل تنوعان 
على فر بأعداد كافية لتلبية الطلب اتو أف ي دائمان ال يبكن لعديد من احملاصيل، ك لفعالية  أقلن  كوف ملقحان يأف  والربية، كيبكن

. كمع ذلك، فإف بعض أنواع اؼبلق حات الربية ىي اؼبهيمنة. كتشَت (مسلنم بو لكنو ناقص)َت من البلداف التلقيح يف كث
يف اؼبائة فقط من  ٕيبكن أف يعزل إذل أنشطة على الصعيد العاؼبي يف اؼبائة من تلقيح احملاصيل  ٓٛالتقديرات إذل أف 

معظم على حد سواء، يف كالداجنة  قيح، دبا يف ذلك األنواع الربيةتنوع خيارات التلكىناؾ حاجة إذل أنواع النحل الربم. 
 {.ٖ-ٛ-ٖ، ٕ-ٛ-ٖ ،ٕ-ٚ-ٖ( }مسلنم بو لكنو ناقص)الطقس كالبيئة يبكن التنبؤ ب الحيث اغبقوؿ اؼبفتوحة نظم 

  

الثدييات  هاحالة اؼبلقحات من الفقاريات )دبا في )ألف(  دكرل غبفظ الطبيعةبلرباد الحالة تصنيفات اؼبلق حات الربية يف القائمة اغبمراء ل: ٙ ـ ؽ س الشكل
منقرضة : االرباد الدكرل غبفظ الطبيعةفئات اؼبخاطر النسبية لدل  )ج( .األكركبية أنواع النحل كالفراشات ))باء .االرباد الدكرل غبفظ الطبيعةمناطق يف صبيع كالطيور( 

 لبياناتنقص يف ا؛  )أؽ( ؛ أقل إثارة للقلق)شو( شبو مهددة؛)ضع(  ؛ ضعيفة)مو(  ؛ مهددة باالنقراض)مخ( باالنقراض بصورة خطرةمهددة ؛ )مب( يف اغبياة الربية
 .)دل( ؛ دل تقينم)نب(
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تقييمات فر اتتو و لحالة األنواع.  موضوعياً  اً تقييم قائمة التقييم الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تمثل
ىناؾ حوالي (. و ألف ٙ ـ ؽ س ، مثل الطيور والخفافيش )الشكلةر من الملق حات الفقاريلكثيعالمية 
في  ٖٓترتفع النسبة إلى )على الصعيد العالمي باالنقراض مهددة في المائة من الملق حات الفقارية  ٘,ٙٔ

ال خالؼ )من االنقراض  اتجاه نحو مزيد وىناؾ؛ )مسل م بو لكنو ناقص(ة( يألنواع الجزر إلى االمائة بالنسبة 
وتشير  .(ال خالؼ عليو)على الصعيد العالمي  هامعظم الملق حات الحشرية لم يتم تقييمإال أف  .(عليو

ال سيما باالنقراض،  من التهديدمرتفعة لملقحات الحشرية إلى مستويات لالتقييمات اإلقليمية والوطنية 
 (في أحواؿ كثيرة هددة باالنقراضم هافي المائة من أنواع ٓٗأكثر من التي تعتبر بالنسبة للنحل والفراشات )

يف اؼبائة  ٜيف اؼبائة من النحل ك ٜأف إذل  نطاؽ األكركيباألخَتة على التقديرات الكتشَت  -(مسلم بو ولكنو ناقص)
نحل لل بالنسبةيف اؼبائة  ٖٚبنسبة  ضاالبفا كأف اجملموعات تشهد( باء ٙ ـ ؽ س الشكلمن الفراشات مهددة )

البيانات فإف بالنسبة لغالبية النحل األكركيب، ك (. بشأهنا البياناتاليت تنعدـ لفراشات )باستثناء األنواع ليف اؼبائة  ٖٔك
مىت  القوائم اغبمراءفإف  ،الوطٍتد صعيعلى الك إجراء تقييمات االرباد الدكرل غبفظ الطبيعة. دبا يتيح غَت كافية 

يعد يف اؼبقابل، ك اإلقليمي.  عيدصعلى ال وأعلى بكثَت منيف االذباه العاـ كوف يهددة أف عدد األنواع اؼبتبُت ، توافرت
من  نوعان  ٖٓٔكمن بُت . اؼبهددة األنواعما يكوف من  نادران األنواع الشائعة ك من لمحاصيل بشكل عاـ النحل اؼبلق ح ل

فقط ، ككاف نوعاف أكركبا أك أمريكا الشماليةفقط سواء يف نوعا  ٛ٘مت تقييم أنواع النحل الشائعة اؼبلقحة للمحاصيل 
ألقل إثارة للقلق حسب اأهنا تندرج يف فئة األنواع )أم  غَت مهدد نوعان  ٕٗ، ككنوعاف شبو مهددين، نيمهددمنها 

بُت من ك . نوعا ٕٔبالنسبة إذل  البيانات غَت كافية للتقييم ككانتاالرباد الدكرل غبفظ الطبيعة(، لدل اؼبخاطر فئات 
للتقييم  أنواع فقط ٓٔ دل زبضع سول (ٕٗ)،ٕٚٓٓلعاـ  قيح احملاصيل العاؼبيتلتقييم سبت دراستها يف  انوع ٚ٘

 ٓٔال يقل عن بيد أنو من اؼبعركؼ أف ىناؾ ما . بشدة باالنقراض مهددالطناف النحل من ، منها نوع كاحد الرظبي
كإف كاف من الضركرم كذلك النظر يف صحة ، كبل العسلشائعة جدا، دبا يف ذلك ثبلثة أنواع من  أنواع أخرل
 {.ٖ-ٕ-ٖ، ٕ-ٕ-ٖكبل العسل } مستعمرات

 وخيارات السياسة العامة واإلدارة والمخاطر والفرص التغييرمحركات  -جيم
جميع أنحاء  المراقبة والدراسات التجريبية ودراسات النمذجة التي أجريت في من دراسات يشير عدد كبير

 تضر بهاال تزاؿ و الداجنة الملق حات البرية بالتي أضرت المحركات من  لوجود عددير العالم إلى احتماؿ كب
كلكن نقص البيانات، بوجو خاص خارج دكؿ غرب أكركبا كأمريكا الشمالية، كالصبلت  -(مسل م بو لكنو ناقص)

دبحركات مباشرة ؿبددة. اؼبتبادلة بُت احملركات، أدل إذل صعوبة كبَتة يف ربط االلبفاض طويل األمد للملقحات 
بالنسبة على الصعيد احمللي معدالت التلقيح  الًتاجع يف صحة اؼبلقحات كتنوعها كتوفرىا إذل البفاضأدل  كبوجو عاـ

 تغيَت كساىم يف(، هكاستقرار  توكنوعي ردكدخفض كمية اؼباألمر الذم أدل إذل اؼبلق حات )للمحاصيل اليت تعتمد على 
كاؼبمارسات الثقافية أمباط اغبياة اؼبتميزة فقداف كما أدل إذل احمللي كاإلقليمي،   ينديعلى الصعالتنوع النبايت الربم 

دبا يف أف تتطور على اؼبدل الطويل،  خاطر أخرلؼبيبكن ك . (مسلنم بو لكنو ناقص)كالتقاليد نتيجة لفقداف اؼبلق حات 
كفقداف اؼبركنة على اؼبدل الطويل يف نظم إنتاج األغذية.  ،تاؼبلق حاب ُتذلك فقداف القيمة اعبمالية أك الرفاه اؼبرتبط

ذه يبكن ؽبك . ةغرافيتكوينها البيولوجي كمواقعها اعبل أنواع اؼبلق حات كفقان  عامل باختبلؼاألنبية النسبية لكل كزبتلف 
 (ٖٗ)مدل خطرأساس  احملركات علىترتيب  مهمةد يعق   األمر الذمآثارىا، يف أف تتجمع أك تتفاعل  أيضان احملركات 

 {.ٔ-ٕ-ٙ، ٘-ٗ، ٚ-ٕ} (غَت قطعي) الذم يبكن أف تلحقو الضرر
                                                      

(ٕٗ)   Klein et al. (2007). “Importance of pollinators in changing landscapes for world crops.” Proceedings of the 

Royal Society B 274:303-313. 

دبوجبو يأفهم اػبطر على أنو احتماؿ حدكث أثر أك خطر تقنيان للتعرؼ على اػبطر، ك -يستخدـ ىذا التقييم هنجان علميان   (ٖٗ)
 ؿبدد، مقاس كميان.
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إلى مكثفة التقليدية النب ممارسات إدارة األراضي اإلى جىا وتدىور  وتجزئتهاتدمير الموائل ما يؤدي  غالباً 
تشمل ىذه ك  -(مسل م بو لكنو ناقص) لها التعشيشموارد و  (ال خالؼ عليو)الملقحات غذاء تقليل أو تغيير 

اؼبمارسات االستخداـ الكبَت للمواد الكيميائية الزراعية كاؼبمارسات اؼبكثفة للحراثة أك الرعي أك جز األعشاب. كمن 
بحث عن اغبشرات اليت تالبفاض كثافة كتنوع تؤدم إذل موارد اؼبلق حات اليت تطرأ على ىذه التغيَتات اؼبعركؼ أف 

، ٔ-ٔ-ٕ-ٕ} )ال خبلؼ عليو(اإلقليمي ك احمللي على الصعيدين عات اؼبلق حات و ؾبم تغيَت تركيبة كبنيةإذل الطعاـ ك 
ٕ-ٕ-ٔ-ٕ ،ٕ-ٕ-ٕ ،ٕ-ٖ-ٔ-ٕ ،ٕ-ٖ-ٔ-ٖ ،ٖ-ٕ}. 

، وتعالج زراعة أكثر استدامة للتوصل إلىمتم مة لبعضها البعض يُتوخى األخذ بها ثالث استراتيجيات ىناؾ 
، وتعزيز النظم الزراعية اإليكولوجيتكثيف ال: ملقحاتىذه االستراتيجيات عدة محركات ىامة لتراجع ال
اإليكولوجي تكثيف ينطوم ال ‘ٔ’ - (ٔ ـ ؽ س )الجدوؿ المتنوعة القائمة، واالستثمار في البنية التحتية البيئية

ر الضر  اغبد منربسُت اإلنتاج الزراعي كسبل العيش مع كبو يفضي إذل  ىعلطبيعة للالوظائف اإليكولوجية إدارة على 
اغبراجة اغبدائق اؼبنزلية ك اغبدائق الغابية ك نظم مثل إدارة على تعزيز النظم الزراعية اؼبتنوعة القائمة كينطوم  ‘ٕ’.البيئي

 رؼ األصلية كاحملليةاأك اؼبع تماشى مع العلمتعزيز اؼبلق حات كالتلقيح من خبلؿ فبارسات تالزراعية دبا يؤدم إذل 
بقع ؼبوائل شبو شمل تفالبنية التحتية البيئية البلزمة لتحسُت التلقيح أما  ‘ٖ’.ثاؿ(على سبيل اؼب، احملاصيل تعاقب)

كتتصدل زىار. ألالتعشيش ك البلزمة لوارد اؼب تتيح اؼبساحات الربية الطبيعية الزراعية اؼبنتجةموزعةن عرب مناطق طبيعية 
التخفيف من من خبلؿ لبفاض اؼبلق حات الة اماؼبسببات اؽبلعديد من بصورة متزامنة لالثبلث  ىذه االسًتاتيجياتأ 
السياسات كتنطوم . (مسلنم بو لكنو ناقص)األراضي، كاستخداـ اؼببيدات كتغَت اؼبناخ  اتآثار تغَت استخدام
اقتصادية مباشرة للناس كسبل على منافع يف كثَت من اغباالت تألف منها ىذه االسًتاتيجيات كاؼبمارسات اليت ت

ـ ؽ  اعبدكؿيف الزراعة ) إدارة اؼبخاطر اؼبباشرةكسبيل االستجابات اليت مت ربديدىا يف . (لكنو ناقص مسلنم بو)هم عيش
( إذل زبفيف أثر ؿبرؾ كاحد فقط من ؿبركات البفاض اؼبلقحات أك ال زبفف أيان منها. كيبكن أف تظهر لبعض ٔ س

لبية على اؼبلقحات كعلى االستدامة الزراعية ( آثار سٔ ـ ؽ س يف اعبدكؿ *تلك االستجابات )اؼبشار إليها بنجمة
-ٕ-ٖ-ٕ، ٔ-ٖ-ٕ، ٕ-ٕ-ٕ، ٔ-ٕ-ٕ}األكسع نطاقان، كىي تأثَتات يلـز ربديدىا كميان كفهمها بشكل أفضل

ٖ ،ٖ-ٕ-ٖ ،ٖ-ٙ-ٖ ،٘-ٕ-ٛ ،ٙ-ٜ.} 
ضوية العالزراعة منها ف اآلثار السلبية على الملق حات يّ أو تخف ة بقدرتها على تقليصمعروف ثمة استجابات

)ال خالؼ الباحثة عن الطعاـ حة لملق  احشرات للعداد المحلية يزيد من األ، وكالىما وغرس الشرائح الزىرية
 على اؼبدل الطويلوفرة عن البيانات يقتضي األمر كجود سك  -مسل م بو لكنو ناقص()التلقيح من معدالت و  (عليو

 ةدلاألك . اجملموعةعلى مستول منافع  ستجاباتذه االؽبت حىت اآلف(، لتحديد ما إذا كان ةتوفر كىي بيانات غَت م)
إجراءات تعزيز التلقيح على األراضي فإذل حد كبَت من أكركبا كأمريكا الشمالية.  تأيتالزراعة العضوية فوائد على 

بو لكنو  مسلنم)اآلفات الطبيعية  ضبطخدمات النظم اإليكولوجية األخرل، دبا يف ذلك  أيضان عزز تالزراعية اؼبكثفة 
نظم من على سبيل اؼبثاؿ، يف كثَت ك بُت تعزيز اإلنتاجية كتعزيز التلقيح.  معاكضةىناؾ كمع ذلك، قد تكوف . ناقص(
كمن . )ال خبلؼ عليو(اؼبردكد  البفاض ها، عادة ما تؤدم اؼبمارسات العضوية اغبالية إذل كلكن ليس كل، الزراعة

مع اإلنتاج الزراعي العضوم  زيادة يعاجل مسألة اؼبعاكضات عن طريق أفاإليكولوجي تكثيف لشأف الفهم األفضل ل
يف  اهتذلك فائديف ، دبا . كىناؾ ثغرة معرفية فيما يتعلق بتأثَت ىذه االستجابةزيادة فوائد التلقيحالقياـ يف الوقت ذاتو ب
 {.ٕ-ٚ-ٙ، ٔ-ٚ-ٙ، ٗ-ٔ-ٔ-ٗ-ٙ، ٔ-ٔ-ٔ-ٗ-ٙ} التقليل من اؼبعاكضات

إلى زيادة التنوع في المساحات البرية الطبيعية على نطاؽ ئل امو د تنوع أكبر في الما يُؤدي وجو  غالباً 
مسل م بو لكنو )النباتات البرية و محاصيل زيادة فعالية تلقيٍح الو  (ال خالؼ عليو)الملق حات  عاتو مجم
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يبكن تعزيز تنوع موائل (، على سبيل اؼبثاؿ كالرعي، اخل اغبراجة،ك  ،لزراعةلاستخداـ األراضي ) كحسب نوع -(ناقص
دبا يف ذلك احملاصيل اؼبزىرة،  ،ب احملاصيلعاقتعن طريق الزراعة البينية ك اؼبساحات الربية الطبيعية لدعم اؼبلق حات 

. (ال خبلؼ عليو)لي أك الغطاء النبايت احملها لؤلزىار الربية أك حفظترميمها  كأاؼبوائل إنشاء كاغبراجة الزراعية، ك 
اؼبساحات الربية الطبيعية اليت تتوافق نطاقات اغبقل إذل نطاؽ عالية ىذه التدابَت يف حالة تنفيذىا من كيبكن تعزيز ف

مسلنم بو لكنو ) السمات اػباصة باؼبساحات الربية الطبيعيةمع تنقل اؼبلق حات، كمن مث ضماف الربط بُت ىذه 
األراضي ديرم اؼبزارعُت أك مدبكافأة ت {. كيبكن ربقيق مثل ىذه اإلجراءاٖ-ٕ-ٖ، ٖ-ٕ-ٕ، ٕ-ٕ-ٕ} (ناقص
 كأ، من خبلؿ إظهار القيمة االقتصادية ػبدمات التلقيح يف الزراعة، )ال خبلؼ عليو(ؼبمارسات اعبيدة على ا

التطبيق العملي للمزارعُت أك  إجراء)الزراعي( لنقل اؼبعرفة ك اإلرشاد خدمات ، أك اإلنتاج اغبيواين، كاستخداـ راجةاغب
)عشرات  ةأك الطبيعي ةطبيعيالضباية مناطق كاسعة من اؼبوائل شبو كتساعد  .(مسلنم بو لكنو ناقص)راضي األ ديرمم

، لكنها لن (مسلنم بو لكنو ناقص)وطٍت الأك  قليميالصعيد اإلاؽبكتارات أك أكثر( على حفظ موائل اؼبلق حات على 
كبَتة بسبب نطاقات احملميات المن بضعة كيلومًتات ثر من أكال تبعد تدعم مباشرة التلقيح الزراعي يف اؼبناطق اليت 

تعزيز الربط على مستول اؼبساحات الربية كمن شأف . (مسلنم بو لكنو ناقص)لقحات احملاصيل ؼبدكدة الطَتاف احمل
الربية  عزز تلقيح النباتاتأف ي(، اتالطرقحبواؼ )دبا يف ذلك  بقع اؼبوائلالطبيعية، على سبيل اؼبثاؿ عن طريق ربط 

يزاؿ غَت ال اؼبلق حات موائل يف حفظ  ه، كلكن دكر (مسلنم بو لكنو ناقص)من اغبركة عن طريق سبكُت اؼبلق حات 
-ٙ، ٕ-ٔ-ٖ-ٗ-ٙ، ٔ-ٔ-ٖ-ٗ-ٙ، ٖ-ٔ-ٗ-ٙ، ٘-ٔ-ٗ-ٙ، ٓٔ-ٔ-ٔ-ٗ-ٙ، ٕ-ٔ-ٕ-ٕكاضح }

ٗ-ٖ-ٕ-ٕ ،ٙ-ٗ-٘-ٔ-ٙ.} 
التي ستجابات من اال لناسالحياة الطيبة لوعية الملق حات على نتقلص آثار وتخفيف إدارة  يمكن أف تستفيد

اآلثار و ، وكمةالمعارؼ التقليدية والحيازة والحونقص الوصوؿ إلى األراضي التقليدية، سبل تعالج فقداف 
كجرل ربديد عدد من االستجابات اؼبتكاملة  -(مسلم بو لكنو ناقص)لمحركات المباشرة ية لالتراكمية والتفاعل
األمن الغذائي، دبا يف ذلك إمكانية ( ٔ: ، على النحو التارلركات الدافعة لتقلص أعداد اؼبلقحاتاليت تعاجل ىذه احمل

البيولوجي  حفظ التنوع( ٕ ؛اإليكولوجيتكثيف الك  ربديد الفرد لسياساتو الغذائية كالزراعية، كالقدرة على التكيف
يف ؼبسبقة كاؼبستنَتة اوافقة اؼب( ٗ ؛اليت تدعم اؼبلق حاتالتقليدية  ةكمو تعزيز اغب( ٖ ؛كالصبلت بينهما الثقايفكالتنوع 

الثقايف ك الًتاث الزراعي كالبيولوجي باالعًتاؼ ( ٙ ؛يازةاالعًتاؼ باغب( ٘ ؛كالتنمية كتبادؿ اؼبعارؼ ؾباالت حفظ البيئة
-٘، ٜٔ-٘، ٛٔ-٘ ةاغبالعلى ، أمثلة ٗ-٘} كضع إطار حفظ البيئة حبيث يرتبط مع قيم الشعوب( ٚ ؛اؽباـ
 {.ٖ-٘اإلطار ، ٕٚ-٘، ٕٙ-٘ ، الشكبلفٕٙ-٘، ٕ٘-٘، ٕٗ-٘، ٖٕ-٘، ٕٕ-٘، ٕٔ-٘، ٕٓ

حبوب الرحيق و  تنتج لنباتات المزىرة التياوفرة  على نحو يعززإدارة المساحات الحضرية والترفيهية الخضراء 
لمعروؼ ما إذا كاف ىذا ، رغم أنو من غير ا(مسل م بو لكنو ناقص) تهاوفر و من تنوع الملق حات يزيد اللقاح 

كخطوط  حواؼ الطرؽتنطوم يف اؼبدف ك  - المجموعات السكانيةعلى مستوى طويلة األمد ينطوي على منافع 
 أيضان إمكانيات كبَتة على  (افًتاض)كاألراضي الشاغرة  (مسلنم بو لكنو ناقص)لسكك اغبديدية ا كجوانبالكهرباء 

 {.ٙ-ٔ-٘-ٗ-ٙ، ٔ-٘-ٗ-ٙالتعشيش }موارد اإلزىار ك وفَت لدعم اؼبلق حات، لو أديرت بشكل صحيح لت
أنواع باختالؼ  ةسمي  درجة الية )تختلف من السمّ  كل من خالؿعلى الملق حات  خطراً المبيدات تشكل 

اؼبركبات  من حيث اعبغرافيا باختبلؼ طر أيضان اػبىبتلف ك . )ال خالؼ عليو(( ومستوى التعرض الملق حات
اؼبوائل شبو الطبيعية وفرىا ؼببلجئ اليت تردبا من حيث اك  ،)ال خبلؼ عليو(كنطاقها رة األراضي اؼبستخدمة، كنوع إدا

شرية سامة غبشرات اغببيدات كاؼب. (مسلنم بو لكنو ناقص)اؼبساحات الربية الطبيعية اؼبعاعبة يف غَت أك الطبيعية 
، غَت كافية أك ال ربأ الوسم كانت معلومات   ، على سبيل اؼبثاؿ، إذاةباشر اؼبقاتلة الخاطر تزداد اؼبالتلقيح ك   عندماًـت
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السياسة التنظيمية كتقييم اؼبخاطر عند كجود قصور يف للغرض، أك مصابة خبلل أك غَت مناسبة معدات التطبيق تكوف 
كمن شأف زبفيض استخداـ اؼببيدات أك استخدامها يف إطار هنج متكامل إلدارة اآلفات أف  .)ال خبلؼ عليو(

كلكن لمحاصيل كالنباتات الربية، لتلقيح منها ال اليت يوفر الكثَت اؼبلق حاتؾبموعة  استدامةن خطر عدـ ىبفض م
، ٖ-ٔ-ٖ-ٕ، ٕ-ٔ-ٖ-ٕ، ٔ-ٖ-ٕزراعية }ال كفرة النواتجاف ضمبضركرة  يلـز النظر يف ذلك دكف اإلخبلؿ

 {.٘-ٖ-ٕكاإلطار 

 

بيدات النيونيكوتينوئيد اغبشرية تؤدم إذل آثار ؼبالًتكيزات اؼبختلفة  قد أفيد بأف ذا الرسم البياين ما إف كافيبُت ى -ٚ ـ ؽ س الشكل
)الدكائر الزرقاء  أك ال تسفر عن آثار( الدكائر اػبضراء اؼبغلقة) البالغكبل العسل  أفرادعلى  ()آثار ضارة كلكنها غَت مهلكةدكف فبيتة 
بريد، ككلوثياندين، إيبيداكلو : ىي نيونيكوتينوئيديةكاحدة من ثبلثة مبيدات حشرية  اؼبشمولةراسات الد كاستخدمت اؼبفتوحة(.

ختلفة من اؼبنواع كاألض إما عن طريق االستهبلؾ عن طريق الفم أك مباشرة على األعضاء كاألنسجة الداخلية. يكاف التعر ك . كثيامثوكساف
على احملور األفقي.  مبينة ،(ة)النحل الكامل اغبي الكائناعبزيئي كانتهاء دبستول  ستولاؼب مناء ابتد ،تأثَت دكف اؼبميت اليت مت اختبارىاال
 تبُت كامل نطاؽاؼبنطقة اؼبظللة ك عسل، ليست مدرجة. مستعمرات كاملة لنحل المبو أك قباح مثل ستعمرة، اؼباآلثار على مستول ك 
البذكر يف  معاعبةيف حبوب اللقاح بعد  تلوحظاليت  -ا عسل النحل ؽب عريضتيبكن  اليت -كغ( /ميكركغراـ ٖٕ إذل ٜ,ًٓتكيزات )ال

 صبيع الدراسات اؼبيدانية اؼبعركفة.
كغ( /ميكركغراـ ٖٕ إذل ٙ,ٙ اؼبدلكغ، /ميكركغراـ ٛ,ٔ±  ٜ,ٖٔ ؛أزرؽالزيتية ) السلجملقاح حبوب كلوثياندين يف المستويات 

 يف السويدميدانية حديثة يف دراسة  مقاسةكغ( /ميكركغراـ ٙٔ إذل ٚ,ٙ دلاؼبكغ، /ميكركغراـ ٖ,ٔ±  ٖ,ٓٔ ؛كالرحيق )أضبر
 كمبينة خبطوط متقطعة.( ٕ٘ٔٓركندلوؼ كآخركف، )

 (ٕٗٔٓ)غودفرم كآخركف  صبيع الدراسات اليت استعرضهايف عنها  اؼببلغ بعد معاعبة بذكر احملاصيل مقاسقصى للمخلفات األد كاغب
كتشَت اػبطوط ؛ (ميكركغراـ/كغ ٜ,ٔلرحيق )أضبر، كبالنسبة ل ميكركغراـ/كغ( ٔ,ٙ ،أزرؽ)بوب اللقاح غببالنسبة مبينة خبطوط متصلة 

الذم نحل اليستهلكأ  كما .الرحيقسول الباحث عن الطعاـ . كال يستهلك كبل العسل متوسط القيم القصول عبميع الدراسات إذل
الوكالة األمريكية ك ، ٖٕٔٓ EFSA)اؽبيئة األكركبية لسبلمة األغذية ) الغذائي؛من النظاـ  يف اؼبائة ٙٔبنسبة ) رحيقالاػببليا يبقى يف 

(ٗٗ)(.ٕٗٔٓ( USEPAغبماية البيئة )
 

                                                      
(ٗٗ)  EFSA (2013) “Guidance on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, 

Bombus spp. and solitary bees)”. EFSA Journal 11: 3295; USEPA (2014) “Guidance for Assessing Pesticide Risks 

to Bees.” United States Environmental Protection Agency. 
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دوف واسعة من اآلثار المميتة و تؤدي إلى طائفة الحشرية،  ثبت أف مبيدات اآلفات، وال سيما المبيدات
وتقدـ الدراسات الميدانية ، ( خالؼ عليوال)خاضعة للمراقبة في ظروؼ تجريبية  ،على الملق حاتالمميتة 

( أدلة متضاربة على اآلثار بناء ٚ ـ ؽ س الشكل)في الميداف  التعرض الواقعيالقليلة المتاحة لتقييم آثار 
. وفي الوقت الحاضر ال توجد )مسلم بو ولكنو ناقص(واستخداـ المبيدات  هاتالتي تمت دراسألنواع اعلى 

المسجلة و بها اآلثار الضارة دوف المميتة الناجمة عن التعرض للمبيدات  تنعكستي كيفية الإثباتات قطعية لل
البرية ال سيما على المدى الملق حات وتعداد النحل الداجن و على مستعمرات  ،بالنسبة لفرادى الحشرات

استخداـ اؼببيدات  كمعظم الدراسات اليت أجريت على التأثَتات دكف اؼبميتة اؼبًتتبة على اؼبلقحات نتيجة -الطويل
على النيونيكوتينوئيد، كنفذت باستخداـ كبل العسل  اغبشرية اختربت طائفة ؿبدكدة من اؼببيدات كركزت مؤخران 

كالنحل الطّناف، يف حُت ركز عدد أقل من الدراسات على أصناؼ اؼبلقحات اغبشرية األخرل. كبالتارل ال تزاؿ ىناؾ 
(، مع تأثَتات ؿبتملة على التقييم الشامل للمخاطر. كتظهر البحوث اليت عليوال خبلؼ ثغرات كبَتة يف معلوماتنا )

دكف فبيتة مهلكة ك أجريت مؤخران كتركز على اؼببيدات اغبشرية من النيونيكوتينوئيدات أف ىناؾ أدلة ىامة على تأثَتات 
آثار على عمليات  على النحل ربت ظركؼ خاضعة للرقابة )ال خبلؼ عليو(، باإلضافة إذل بعض األدلة على

التلقيح اليت تقدمها )مسلم بو كلكنو ناقص(. كىناؾ أدلة من دراسة أجريت مؤخران تظهر آثار النيونيكوتينوئيد على 
كتضاربت األدلة اليت توصلت  (.مسلم بو كلكنو ناقص) (٘ٗ)ةكاقعي ةميدانيبقاء اؼبلقحات الربية كتكاثرىا يف حاالت 

غَت دراسات أخرل فيما يتعلق بالتأثَتات على اؼبستعمرات الداجنة لنحل العسل ) إليها ىذه الدراسة مع أدلة من
(. كدل ربسم بعد مسألة ما يبثل تعرضان ميدانيان كاقعيان كال التأثَتات التآزرية احملتملة كطويلة األمد ؼببيدات اآلفات قطعي

 .(ٗ-ٔ-ٖ-ٕ)كخبلئطها( )
على أساس المخاطر التي تم  إصدار لوائحمحددة و آفات  مكونات مبيداتالمتعلقة بتقييم المخاطر يشكل 

عن المبيدات المستخدمة في الزراعة  ةالناجمة البيئيمخاطر خفض البإمكانها  ىامة استجاباتها االىتداء إلي
 اغبد منيبكن ك  -{ٔ-ٗ-ٕ-ٗ-ٙ، ٖ-ٔ-ٖ-ٕ، ٔ-ٔ-ٖ-ٕ}( مسل م بو لكنو ناقص) الوطنيصعيد على ال

 ،فبارسات اإلدارة اؼبتكاملة لآلفات، على سبيل اؼبثاؿكذلك باعتماد ستخداـ اؼببيدات، فض اخبالتعرض للمبيدات 
للحد من اقبراؼ الرامية اؼبمارسات كالتكنولوجيات بتطبيق اؼببيدات يتم استخدامها يبكن التخفيف من آثار ما كحيث

عد التثقيف ي{. ك ٗ-ٔ-ٕ-ٗ-ٙ، ٖ-ٔ-ٕ-ٗ-ٙ، ٕ-ٔ-ٕ-ٗ-ٙ، ٖ-ٔ-ٖ-ٕ( }ال خبلؼ عليواؼببيدات )
 اتمبيدات اغبشر كالقائمُت على استعماؿ اؼبرشدين الزراعيُت، ك اؼبزارعُت، اف لضماف قياـ ضركريكالتدريب أمراف 

ة العامة (. كتشمل اسًتاتيجيات السياسمسلنم بو لكنو ناقص) آمنان  استخدامان ؼببيدات كاعبمهور العاـ باستخداـ ىذه ا
دعم دبا يف ذلك سوء االستخداـ، فادم ، أك تاتتخداـ مبيدات اغبشر اليت يبكن أف تساعد على اغبد من اس

الزراعي نتاج مضاعفة اإلعن  اعتماد فبارسات اإلدارة اؼبتكاملة لآلفات، فضبلن اؼبعركفة بتعزيز ، اؼبيدانية الزراعيةاؼبدارس 
خداـ مبيدات اآلفات الصادرة لتوزيع كاستمدكنة قواعد السلوؾ الدكلية  ددرب. ك ()ال خبلؼ عليو اؼبزارعُتل يخادكم

الصناعة، على الرغم من أف كقطاع  اتللحكومموجهة إجراءات طوعية  لؤلمم اؼبتحدة ألغذية كالزراعةاعن منظمة 
-ٗ-ٙ} استخدمهتيف اؼبائة فقط من البلداف  ٘ٔوحي بأف ت ٕ٘ٓٓك ٕٗٓٓيف عامي دراسية استقصائية أأجريت 

البحوث اليت هتدؼ إذل ربسُت فعالية إدارة كمن شأف . {ٕ-ٗ-ٕ-ٗ-ٙ، ٙ-ٕ-ٕ-ٗ-ٙ، ٘-ٕ-ٕ-ٗ-ٙ، ٔ-ٕ
 )اإلدارة اؼبتكاملة لآلفات النظم ذات االستخداـ  احملدكد ؽباك  فاتاػبالية من مبيدات اآلالنظم الزراعية اآلفات يف 

                                                      
(ٗ٘) Rundlöf et al., 2015. Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees. Nature 521:  

77-80 doi:10.1038/nature14420. 
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كىي بدائل ، عةاؼبرتفكيميائية الدخبلت التقليدية ذات اؼبنظم عملية للتوفَت بدائل على ساعد تعلى سبيل اؼبثاؿ( أف 
 .اؼبلق حاتتعرض ؽبا تاؼبخاطر اليت  يف الوقت نفسوكتقلص منتجة، 

الحد وذلك ببشكل غير مباشر،  الملق حاتالضارة على األعشاب مكافحة استخداـ مبيدات األعشاب ليؤثر 
الزراعية  النظمتدعم  -(ال خالؼ عليو)حبوب اللقاح والرحيق التي توفر النباتات المزىرة وتنوع من وفرة 
من  أكثر تنوعان  تؾبتمعاباإلزىار موعة متنوعة من أنواع األعشاب الضارة جملدارة األراضي اليت تسمح إلكاغبضرية 

-ٕ، ٛ-ٔ-ٕ-ٕ-ٕ-، ٗ-ٔ-ٕ-ٕ-ٕ} (مسلنم بو لكنو ناقص)عزز التلقيح ييبكن أف األمر الذم اؼبلق حات، 
اغبد من استخداـ مبيدات بق ذلك {. كيبكن ربقيٕ-ٗ-ٔ-ٖ-ٕ، ٕ-ٔ-ٖ-ٕ، ٖ-ٕ-ٕ-ٕ، ٜ-ٔ-ٕ-ٕ

مراعاة أف ذلك قد ينطوم علي احتماؿ تقدًن األعشاب أك ازباذ هنج أقل صرامة ؼبكافحة األعشاب الضارة، مع 
-ٔ-٘-ٗ-ٙ، ٗ-ٔ-ٕ-ٗ-ٙ، ٖ-ٕ} كالتحكم يف األنواع الغريبة الغازية احملصوؿتضحيات فيما يتعلق بإنتاجية 

األعشاب الضارة نفسها  فيها تأعترباليت  النظم الزراعية التقليدية اؼبتنوعة يف يتمثل يتيح ربقيق ذلكهنج  شبة{. ك ٖ
ميتة اؼبباشرة احملتملة اؼبثار أما اآل{. ٛ-ٔ-ٔ-ٗ-ٙ، ٕ-ٗ-٘ ،ٗ-ٖ-٘ ،ٖ-ٖ-٘منتجات غذائية تكميلية }

 {.ٕ-ٗ-ٔ-ٖ-ٕ} استهادر  ذبرمما  غَت معركفة إذل حد كبَت، كنادران ف اؼبلق حاتعلى األعشاب ؼببيدات 
مة أو مقاوِ األعشاب مبيدات صفات تسمح بتحم ل  المحورة جينياً معظم الكائنات الحية الزراعية تحمل 

إلى جنب مع معظَم المحاصيل التي  الضارة جنباً عشاب ومن المرجح أف ينمو عدد محدود من األلحشرات. ا
مسلم بو ولكنو )قحات مللئية لتتحمل مبيدات األعشاب، األمر الذي قد يؤدي إلى تقليص الموارد الغذا

المحاصيل  على توفر وتنوع الملقحات الباحثة عن الغذاء في حقوؿ الواقعةوال تعرؼ النتائج الفعلية  .(ناقص
انخفاض في إلى المقاِومة للحشرات المحاصيل وتؤدي . {ٔ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ} التي تتحمل مبيدات األعشاب

في المناطق حسب اآلفات السائدة وظهور إصابات بآفات ، األمر الذي يختلف استخداـ المبيدات الحشرية
. وإذا استمر ىذا االنخفاض في (ال خالؼ عليو)ثانوية غير مستهدفة أو آفات أولية مقاِومة للمبيدات 

مسل م بو لكنو )ل ىذا الضغط على الحشرات غير المستهدفة يقلاستخداـ المبيدات الحشرية فسيؤدي إلى ت
وؼ الكيفية التي يؤثر بها استخداـ المحاصيل المقاومة للحشرات وتخفيض استخداـ وليس من المعر . (ناقص

مباشرة فبيتة اإلببلغ عن أم آثار يتم كدل  -{ٔ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ} توافر الملقحات وتنوعها مبيدات اآلفات على
كغَته من العسل كبل على  الثورقبية(العصوية ظبـو )على سبيل اؼبثاؿ، إنتاج اؼبقاِكمة للحشرات حملاصيل ناصبة عن ا

ىناؾ يف حُت أف (، مسلنم بو لكنو ناقص) يف بعض الفراشات يتة. كجرل التعرؼ على آثار فبغشائيات األجنحة
كتلـز دراسة التأثَتات {. ٕ-ٕ-ٖ-ٕ( }مثبلن  السريفيديةجموعات اؼبلق حات األخرل )اؼبتعلقة دببيانات ندرة يف ال

غَت داخلي يف األقارب الربية كاحملاصيل القبباؿ االك اعبيٍت احتماؿ تدفق التحوير  اإليكولوجية كالتطورية اؼبًتتبة على
للموافقة ؼبطلوب تقييم اؼبخاطر اف{. ٕ-ٖ-ٕ-ٖ-ٕ} اؼبلق حاتلكائنات غَت اؼبستهدفة، مثل بالنسبة ل احملورة جينيا

حملاصيل الناصبة عن اباشرة ف اؼبميتة اؼبدك  ثارر اآليف معظم البلداف ال يعاجل بشكل كاؼ  احملورة جينيان  احملاصيلعلى 
محاصيل اؼبتحّملة ؼببيدات األعشاب الضارة  كاحملاصيل اؼبقاكمة أك اآلثار غَت اؼبباشرة للاؼبقاِكمة للحشرات 

آلثار اؼبباشرة كمن شأف التحديد الكمي ل{. ٔ-ٙ-ٕ-ٗ-ٙ}للحشرات، كيعزل ذلك جزئيان إذل نقص البيانات 
األمر اختيار طلب تيعلى معرفة ىل كإذل أم مدل أف يساعد  اؼبلق حاتعلى  ورة جينيان ات احمللكائنلكغَت اؼبباشرة 

 .اؼببلئمة اتاالستجاب
إلى التغيرات االجتماعية  الداجنة، في جزء منو،نخفاض في عدد مستعمرات نحل العسل الغربي يعزى اال

على  -{ٕ-ٖ-ٖ} (غير قطعي) الرديئةية ار ممارسات اإلداللى تربية النحل و/أو واالقتصادية التي تؤثر ع
 اتىناؾ فرص ؼبزيد من االبتكار إال أنو ال تزاؿ على مدل آالؼ السنُت، تطور  اؼبلق حاتالرغم من أف تدجُت 
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-ٖ} (ال خبلؼ عليو) اؼبْمرضاتلطفيليات ك اإدارة ربسُت ، دبا يف ذلك يف ؾباؿ اإلدارةمارسات اؼبكربسُت  ةكبَت ال
من ًتبية الك  (ال خبلؼ عليو)لصفات اؼبطلوبة يف النحل ، كربسُت اختيار ا{ٕ-ٔ-ٔ-ٗ-ٗ-ٙ، ٖ-ٗ-ٖ، ٖ-ٖ

كبل العسل، دبا فيو لنحل، . كيعتمد التدجُت الناجح ل{ٖ-ٔ-ٔ-ٗ-ٗ-ٙ} (ال خبلؼ عليو)لتنوع اعبيٍت أجل ا
، ال يةآكل ىذه النظم اؼبعرفتكيبكن أف يساىم على نظم اؼبعارؼ احمللية كالتقليدية.  غالبان عدًن الشوكة ككذلك النحل 

-ٗ-ٗ-ٙ، ٕ-ٖ-ٖ} (مسلنم بو لكنو ناقص) احملليعلى الصعيد تراجع إذل عمليات سيما يف البلداف االستوائية، 
٘.} 

ل نقُ تو التي تهاجم الفاروا  ةعثحيث تعد واسعة من الطفيليات، طائفة من  الحشرية الملق حاتتعاني 
األمراض الناشئة والتي وتشكل . (ال خالؼ عليو)على ذلك البارزة  األمثلةمن الفيروسات بين نحل العسل 

 كبيراً   على سبيل المثاؿ( تهديداً ، كل من المْمرضات والطفيلياتالحاضن في  تعاود الظهور )بسبب تحوالت 
 مسلم بو لكنو ناقص لكلتا) متوحدوالنحل الالطناف النحل و  ،(ال خالؼ عليو)صحة نحل العسل ل

، ٖ-ٖ-ٖ، ٗ-ٕ}التلقيح الموجو ألغراض تجارية نحل تدجين و  يالتجار التداوؿ خالؿ و  -(المجموعتين
ىذا النوع، يف  إذلاؼبْمرضات  نتقاؿاإذل دل أما صبيع أكباء العادل، إذل  الغريبالعسل كبل كقد نأِقل  -{ٖ-ٗ-ٖ

كمن . (مسلنم بو لكنو ناقص) ىةاألجنحة اؼبشو الربية، مثل فَتكس  اؼبلق حاتإذل ىذا النوع من الفاركا، ك عثة حالة 
كافحة اآلفات )الفاركا كغَتىا من اآلفات( كاؼبْمرضات يف اؼبلق حات اغبشرية زيادة الًتكيز على النظافة كمشأف 

الربية، عن طريق اغبد من انتشار اؼبْمرضات. ، الداجنة ك بأكملواؼبلق حات فوائد صحية جملتمع  اؽبالداجنة أف تكوف 
 تكنولوجياف بيد أ، الداجنةأنواع اؼبلق حات نوع من خيارات لعبلج الفَتكسات يف أم يؤكد كجود يس ىناؾ ما لك 

-ٔ-ٔ-ٗ-ٗ-ٙ( }أسس غَت تاـ) ا العبلجىذكبو  اتسار أحد اؼب تشكلأف  م يبكنوز مض النوكم الريباغب تدخل
ال )عبلجات الكيميائية عسل، مقاكمة لبعض اليف كبل ال طفيلي رئيسيكىي الفاركا،  ةعثكقد طورت {. ٔ-ٖ-ٕ

-ٗ-ٗ-ٙ، ٖ-ٗ-ٖ، ٖ-ٖ-ٖ، ٖ-ٕ-ٖ، ٗ-ٕ}للعبلج خيارات جديدة  األمرطلب كمن مث يت، (خبلؼ عليو
لمواد التعرض لأخرل مثل  بسبب عوامل إجهاد حيافاأل يف بعضآثار اؼبرض كقد تتفاقم {. ٘-ٖ-ٕ-ٔ-ٔ

أمراض عن من البحوث  ل، ىناؾ القليل جدان يف اؼبقابك {. ٚ-ٕ} (قطعي غَت)، الكيميائية أك عدـ كفاية التغذية
 {.ٗ-ٕعلى سبيل اؼبثاؿ( }، األخرل )اغبشرات األخرل كالطيور كاػبفافيش اؼبلق حات

مداىا المحلي أدت إلى التعرض خارج ها تجارة فيالو  هانقل، و ملقحاتلل جماعيةالتربية الاإلدارة التجارية، و 
ال خالؼ ) المحليةالملق حات من وانقراض األنواع اإلقليمية  نقل المْمرضات والطفيليات، و جديد و منغز لل

احملاصيل يف البيوت الببلستيكية لقيح الطناف لتألنواع النحل  اليت تطورت مؤخران  ةًتبية التجاريكقد أسفرت ال. (عليو
إذل األنواع احمللية،  تاؼبْمرضاانتقاؿ ك ، عن غزكات بيولوجية، غَت قارهتا األصلية إذل قارات أخرلإدخاؽبا ، ك اغبقوؿك 

يف النحل اد لبفاض اغباالي ى (. كىناؾ حالة موثقة جيدان مسلنم بو لكنو ناقص)الفرعية( )األنواع  اتكتراجع ؾبانس
يف  األكركيب النحل الطناف األرضي، منذ دخوؿ كانتشار مداه احملليمناطق كثَتة من يف  وكاستئصالالطناف العمبلؽ 

كبل كجود كقد أدل {. ٖ-ٗ-ٖ، ٕ-ٖ-ٗ-ٖ، ٖ-ٖ-ٖ، ٖ-ٕ-ٖ} (ال خبلؼ عليو)جنوب أمريكا اعبنوبية 
أمباط زيارة إذل تغيَت )على سبيل اؼبثاؿ كبل العسل األفريقي يف األمريكتُت(،  هأحفادالداجن كما قبا من عسل ال

أفضل  تنظيمكيبكن لوجود {. ٖ-ٗ-ٖ، ٕ-ٗ-ٖ، ٕ-ٖ-ٖ، ٖ-ٕ-ٖ} )دل ربل(النباتات احمللية يف تلك اؼبناطق 
 د من انتشار الطفيليات كاؼبْمرضاتوبيف صبيع أكباء العادل، كداخل البلداف، أف الداجنة غبركة كافة أنواع اؼبلق حات 

من ك مداىا احمللي خارج  اؼبلق حاتإدخاؿ من احتماؿ  أيضان يقلل أف كالربية على حد سواء، ك  الداجنة اؼبلق حاتإذل 
 {.ٕ-ٗ-ٗ-ٙ} (لكنو ناقص مسلنم بو)سلبية  ان سبب آثار أف ت
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على ىوية الغزاة والسياؽ البيئي  ةكبير بدرجة  والتلقيح  الملق حاتتأثير األنواع الغريبة الغازية على يتوقف 
 اؼبلق حات شبكات غَت  الغريبة تأ  اؼبلق حاتالنباتات الغريبة أك ف -{ٖ-٘-ٖ، ٘-ٕ} (ال خالؼ عليو)والتطوري 

ؤلنواع ل تبعان سلبية أك ؿبايدة أك  األنواع أك الشبكات احمللية يبكن أف تكوف إهبابية لىبة ع، كلكن اآلثار اؼبًتتاحمللية
بلوغها درجة عند اليت يتم إدخاؽبا، لملقحات الغازية كيبكن ل{. ٖ-٘-ٖ، ٘-٘-ٕ، ٕ-٘-ٕ، ٔ-٘-ٕاؼبعنية }

مسلنم بو لكنو )الربية كاحملاصيل الزراعية  يقلل من تكاثر النباتات ، األمر الذمالزىورب ان ضرر لحق أف ت، وفرةعالية من ال
 اؼبلق حاتاستهبلؾ بتؤثر على التلقيح  أف دخيلة اؼبتطفلةاللحيوانات اؼبفًتسة ليبكن ك {. ٗ-ٔ-ٖ-ٗ-ٙ} (ناقص

غَتىا من يضاؼ إليها  غَت عندماتتأك الدخيلة اؼبتطفلة األنواع {. كتتفاقم آثار ٗ-٘-ٕ} (مسلنم بو لكنو ناقص)
-ٖ، ٙ-٘-ٕ} (مسلنم بو لكنو ناقص)األراضي  استخداـِ يف أك  اؼبناخِ أك حدكث تغَت يف  مثل األمراض األخطار،

من مث فإف ىناؾ أنبية ، ك اؼبلق حاتعلى  القضاء على األنواع الغازية اليت تؤثر سلبان ما ينجح  كنادران {. ٗ-٘
-ٔ-ٖ-ٗ-ٙ} (مسلنم بو لكنو ناقص)ة غزكات جديدحدكث لسياسات اليت تركز على التخفيف من آثارىا كمنع ل

ٗ.} 
 ت، وحولرتهاوف معدالتغيرت و  ،هاواطنم( على سبيل المثاؿ )الفراشات الملق حات بعض أنواع تنقل

العديد من و بالنسبة إلى تغير المناخ المرصود خالؿ العقود األخيرة، في حين أنعلى  رداً أنشطتها الموسمية 
مجموعاتها تغير المناخ داخل الموائل تأثيرات شديدة على ت الناجمة عن كانت للتحوالاألخرى   الملق حات

، قد ال تكوف آثار تغَت اؼبناخ اؼبستمر على عمومان ك  -{ٕ-ٕ-ٖ، ٕ-ٕ-ٙ-ٕ} (ال خالؼ عليو)العاـ  هاوتوزيع
االيكولوجية أكقات االستجابة يف النظم تأخر لعدة عقود بسبب  سبامان  ةكالزراعة كاضحكخدمات التلقيح  اؼبلق حات

ؽبيئة اغبكومية الدكلية اليت مت إببلغها إذل اسيناريوىات ال، تشَت صبيع ٕٓ٘ٓما بعد عاـ كيف فًتة . (ال خبلؼ عليو)
مقابل  هاعينبنواع أل بسبب تراجع معدالت الوفرة اجملموعةتركيبة غَت تتمن اؼبتوقع أف ‘ٔ’ :إذل أنواؼبعنية بتغَت اؼبناخ 

وظبي النشاط اؼبيتغَت من اؼبتوقع أف ك  ‘ٕ’ ؛{ٕ-ٕ-ٖ، ٖ-ٕ-ٙ-ٕ} (ال خبلؼ عليو) أخرل تزايد معدالهتا ألنواع
 (مسلنم بو لكنو ناقص)تعطل دكرات اغبياة كالتفاعبلت بُت األنواع فبا يؤدم إذل ، تفاضلي لكثَت من األنواع بشكل

إطار يف السيما  لطبيعية،اؼبساحات الربية ا يف ـبتلف تغَت اؼبناخ معدؿأف يتجاكز توقع ي{. ك ٔ-ٕ-ٙ-ٕ}
الصادرة عن اؽبيئة اغبكومية الدكلية اؼبعنية بتغَت  متوسطة اؼبستول كعالية اؼبستولسيناريوىات انبعاثات غاز الدفيئة 

الطناف نحل أنواع ال)العديد من  اؼبلق حاتلعديد من ؾبموعات يبكن لاألقصى للسرعة اليت  اغبدن  (ٙٗ) اؼبناخ
مسلنم بو لكنو )هتاجر، يف كثَت من اغباالت رغم قدرهتا على اغبركة أف تنتشر هبا أك اؼبثاؿ(، على سبيل  ات،فراشالك 

تقديرات  قد أظهرتفكفاكهة زىرة اآلالـ، بعض احملاصيل، مثل التفاح إذل بالنسبة أما {. ٕ-ٕ-ٙ-ٕ} (ناقص
أفضل الظركؼ اؼبناخية اليت سبلك اؼبناطق  عطل تلقيح احملاصيل ألفيقد  تغَت اؼبناخأف  ةالوطني اتالنماذج على اؼبستوي

مع  التكيف كتشمل ردكد{. ٖ-ٕ-ٙ-ٕ} (مسلنم بو لكنو ناقص)يف اؼبستقبل  طابقتتللمحاصيل كملقحاهتا قد ال 
ترب  ها.ترميمإدارهتا أك اؼبوائل اؼبستهدفة أك  تنوع احملاصيل الزراعية كالتنوع اإلقليمي، كحفظر  زيادةر  تغَت اؼبناخ كدل ىبأ

كبَتة يف ؾباؿ البحوث لفهم ات  فجو ىناؾ ك تكيف يف تأمُت التلقيح يف ظل تغَت اؼبناخ. اؼببذكلة للهود اعبفعالية مدل 
، ٕ-ٓٔ-٘-ٙ، ٘-ٔ-ٗ-ٗ-ٙ، ٕٔ-ٔ-ٔ-ٗ-ٙخيارات التكيف }كفاءة ك  اؼبلق حاتتأثَتات تغَت اؼبناخ على 

ٙ-ٛ-ٔ.} 
  

                                                      
 .لتقرير التقييم اػبامس للهيئة اغبكومية الدكلية اؼبعنية بتغَت اؼبناخ ىاتالسيناريو صيف تو عملية  عأرضت خبلؿكما   (ٙٗ)

(http://sedac.ipcc-data.org/ddc/ar5_scenario_process/RCPs.html). 
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 يةالجينتها، من المرحلة وفر و  هاالملق حات وتنوعحة صالتي تؤثر بشكل مباشر على محركات العديدة لليمكن 
مسل م بو )على الملق حات الواقع الكلي  اإلجهادزيد من ت، وبالتالي متضافرة اً آثار أف تحدث ، األحيائيةإلى 

 االقتصادية، كاؼبؤسسية كالتقنية(-)الديبغرافية، كاالجتماعيةغَت اؼبباشرة ركات احمل كتنتج -{ٚ-ٕ} (لكنو ناقص
 عامبلن لتجارة الدكلية كسبثل ا .(ال خبلؼ عليو)التلقيح عملية لق حات ك )ؿبركات مباشرة( تغَت من تنوع اؼببيئية  ان ضغوط

كقد أدل النمو  .(ال خبلؼ عليو)يف استخداـ األراضي، كغزكات األنواع كفقداف التنوع البيولوجي يكمن كراء التغَت 
قتصادم، كالتجارة كالتبادؿ التجارم اؼبعوؼبُت إذل ربوالت يف اؼبناخ كيف الغطاء كالثراء اال، العاؼبي يف أعداد السكاف

(. ال خبلؼ عليواألحيائي لؤلنواع ) - األرضي، ككثافة اإلدارة كتوازف النظم اإليكولوجية كالغذاء كالتوزيع اعبغرايف
. كباإلضافة إذل (ال خبلؼ عليو)العادل يف صبيع أكباء كالتلقيح  اؼبلق حاتعلى كأدل ىذا كال يزاؿ يؤدم إذل عواقب 

استجابة على الصعيد العاؼبي  اؼبلق حاتزادت مساحة األراضي اؼبخصصة لزراعة احملاصيل اليت تعتمد على فقد ذلك، 
 (ال خبلؼ عليو)إقليمية  رغم كجود تباينات، الناصبة عن تنامي السكاف كتزايد مستول ثرائهمؼبتطلبات السوؽ 

{ٕ-ٛ ،ٖ-ٚ-ٕ ،ٖ-ٚ-ٖ ،ٖ-ٛ.} 
ال ) هموسبل عيش سكافال تتهددمخاطر تؤدي إلى بروز والتلقيح التي تتعرض لها الملق حات التهديدات 
الناس سبل عيش آثار على ؼبا يتسبب فيو عجز التلقيح من من العادل، ىناؾ أدلة األكباء . يف بعض (خالؼ عليو

أمباط ، كفقداف البشرمتاج الغذائي، كنوعية النظاـ الغذائي اإلنتدين نوعية ك  إلنتاجيةإذل البفاض ا ذلك يؤدم حيث)
الغطاء اليت تطرأ على ىذه اؼبخاطر إذل حد كبَت من التغيَتات كتأيت كاؼبمارسات كالتقاليد الثقافية. اؼبتميزة اغبياة 

، ٕ-ٕ-ٕ، ٔ-ٕ-ٕ} (مسلنم بو لكنو ناقص)كأنظمة اإلدارة الزراعية، دبا يف ذلك استخداـ مبيدات اآلفات  نبايتال
ٕ-ٖ-ٔ ،ٕ-ٖ-ٕ-ٖ ،ٖ-ٕ-ٕ ،ٖ-ٖ-ٖ ،ٖ-ٙ ،ٖ-ٛ-ٕ ،ٖ-ٛ-ٖ ،٘-ٗ-ٔ ،٘-ٗ-ٕ ،ٙ-ٕ-ٔ.} 

الطموح من حيث النطاؽ و  بالملق حات والتلقيحلمخاطر والفرص المرتبطة لة االستراتيجي تتباين االستجابة
 واستجابات، أو تتجنبها المخاطرض تخف  فورية و  نسبياً صريحة  استجابات حيث تتراوح بينوالجدوؿ الزمني، 

االسًتاتيجيات  ٔ ـ ؽ س الجدوؿوجز وي - مدىطويلة الوتنطوي على عملية تحوؿ  نسبياً  نطاؽواسعة ال
 ؿبددة على أساس اػبربة كاألدلة اؼبوضحة يف ىذا التقييم.باستجابات رتبطة اؼبختلفة اؼب

 الملق حاتباطر والفرص المرتبطة لمخعلى ااالستراتيجية  استعراض عاـ لالستجابات: ٔ ـ ؽ س الجدوؿ
من تقرير التقييم لتوضيح نطاؽ   ٙك ٘ ُتمن الفصلاأختَتت ؿبددة، الستجابات أمثلة  يعرض اعبدكؿ - والتلقيح

ثل ما بل سب ،اؼبتاحةعبميع االستجابات ليست شاملة القائمة ىذه ك قًتحة. من االسًتاتيجيات اؼبكل اسًتاتيجية 
ربسُت ’’اؼبدرجة باعتبار أهنا تعمل على  كاالستجاباتتاحة اؼبشمولة يف تقرير التقييم. يقرب من نصف اػبيارات اؼب

أما االستجابات اليت تنطوم على آثار على اؼبدل الطويل،  لملقحاتِ لن تكوف كلها ذات فائدة ل ‘‘اغباليةالظركؼ 
اليت مت تنفيذىا  ٙالفصل  استجاباتيع صبكيتضمن اعبدكؿ )*(. قبمة عبلمة فتوسرم ب، ؿبتملةككذلك إهبابية،  ،سلبية

أك غَت اؼبباشرة(  ةاؼبفًتض كليسباشرة )اؼب ىاعلى فوائد كيوجد دليل جيد اإلسنادبالفعل يف مكاف ما يف العادل 
 .الداكن طباػب برزتأأ قد ك  ملقحاتلل
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 في الفصوؿاإلشارات  ستجاباتاللأمثلة  االستراتيجية الطموح

تحسين الظروؼ 
لملقحات الحالية ل
 لتلقيحاأو 

إدارة المخاطر 
 المباشرة

  مثل الغطاء النباتي إنشاء بقع غير مزروعة من
 ىارز اإلفترات تمديد حواؼ الحقوؿ مع 

ٕ-ٕ-ٔ-ٔ ،ٕ-ٕ-ٔ-ٕ ،ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٔ ،
ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٗ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-ٔ ،٘-ٕ-ٚ-
٘ ،٘-ٕ-ٚ-ٚ ،٘-ٖ-ٗ 

 إدارة إزىار احملاصيل ذات اإلزىار اؼبكثف*  ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٛ ،ٕ-ٕ-ٖ ،-ٗٙ-ٔ-ٔ-ٖ 
 تغيَت إدارة األراضي اؼبعشوشبة ٕ-ٕ-ٕ-ٕ ،ٕ-ٕ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-ٚ  
 المواتية ارعين على الممارسات ز مكافأة الم

 للملقحات
ٙ-ٗ-ٔ-ٖ ،٘-ٖ-ٗ 

 متطلبات التلقيح علىعُت ر اؼبزاطبلع إ  ٘-ٗ-ٕ-ٚ ،ٕ-ٖ-ٔ-ٔ ،ٙ-ٗ-ٔ-٘ 
 كالكائنات تقييم ـباطر اؼببيدات  رفع مستول

 جينيان  احملورة
ٕ-ٖ-ٔ-ٕ ،ٕ-ٖ-ٔ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٕ-ٔ-ٔ ،
ٙ-ٗ-ٕ-ٕ-٘ 

 اليت  تطوير كتشجيع استخداـ التكنولوجيات
اقبراؼ اؼببيدات كاؼبمارسات الزراعية اليت  تقلل

 التعرض للمبيداتمن تقلل 

ٕ-ٖ-ٔ-ٕ ،ٕ-ٖ-ٔ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٕ-ٔ-ٖ ،
ٙ-ٗ-ٕ-ٔ-ٕ 

  كعبلج األمراض اليت تصيب عدكل المنع
كضع قواعد تنظيمية لبلذبار اؼبلق حات الداجنة؛ 

 يف اؼبلق حات الداجنة

ٕ-ٗ ،ٙ-ٗ-ٗ-ٔ-ٔ-ٕ-ٕ ،ٙ-ٗ-ٗ-ٔ-
ٔ-ٕ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٗ-ٕ 

   التقليل من استخداـ مبيدات اآلفات )يشمل
 ذلك اإلدارة اؼبتكاملة لآلفات(

ٙ-ٗ-ٕ-ٔ-ٗ 

انتهاز الفرص 
 المباشرة

  ِج سبل العيشإلنتاج كهنأ ادعم إصدار شهادات ٘-ٗ-ٙ-ٔ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٖ 
 الداجن تحسين تربية النحل ٕ-ٗ-ٕ ،ٗ-ٗ-ٔ-ٔ ،٘-ٖ-٘ ،ٙ-ٗ-ٗ-

ٔ-ٖ 
 *كضع ملقحات داجنة بديلة ٕ-ٗ-ٕ 
 ربديد منافع اؼبلق حات الداجنة ربديدا كميا ٙ-ٗ-ٔ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٗ-ٖ 
  الطرقات أرصفةإدارة* ٕ-ٕ-ٕ-ٕ-ٔ ،ٙ-ٗ-٘-ٔ-ٗ ،ٙ-ٗ-٘-

ٔ-ٙ 
  اؼبدف لدعم الشاغرة يف  يضاكاألر االرتفاؽ حقوؽ إدارة

 اؼبلق حات
ٕ-ٕ-ٕ-ٖ ،ٙ-ٗ-٘-ٔ-ٗ ،ٙ-ٗ-٘-ٔ-
ٙ ،ٙ-ٗ-٘-ٗ 

طق انمتحويل 
المساحات البرية 
 الطبيعية الزراعية

يف الزراعة ثتك
إيكولوجيا 

بواسطة اإلدارة 
المكثفة 

لخدمات النظم 
 اإليكولوجية

 دعم نظم الزراعة المتنوعة ٕ-ٕ-ٔ-ٔ ،ٕ-ٕ-ٔ-ٕ ،ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٔ ،
ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٙ ،٘-ٕ-ٛ ،٘-ٗ-ٗ-ٔ ،ٙ-
ٗ-ٔ-ٔ-ٛ 

  الزراعة بدكف حراثةتشجيع ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-٘ 
 تكييف الزراعة مع تغَت اؼبناخ ٕ-ٚ-ٔ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-ٕٔ 
  تشجيع اؼبزارعُت على التعاكف يف زبطيط اؼبساحات الربية

  الطبيعية؛ إشراؾ اجملتمعات )اإلدارة التشاركية(
٘-ٕ-ٚ ،٘-ٗ-٘-ٕ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٗ 

  ة اؼبتكاملة لآلفاتتعزيز اإلدار ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٔ ،ٕ-ٖ-ٔ-ٔ،ٙ-ٗ-ٕ-ٔ-
ٗ ،ٙ-ٗ-ٕ-ٕ-ٛ ،ٙ-ٗ-ٕ-ٗ-ٕ 

 رصد التلقيح على اؼبزارع كتقييمو ٘-ٕ-ٚ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-ٔٓ 
 اعتماد الدفع ؼبشاريع خدمات التلقيح ٙ-ٗ-ٖ-ٖ 
 تطوير كبناء أسواؽ ؼبلقحات داجنة بديلة ٙ-ٗ-ٗ-ٔ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٗ-ٖ 
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 في الفصوؿاإلشارات  ستجاباتاللأمثلة  االستراتيجية الطموح
  بقع اؼبوائل، كتناكب  إلدارةدعم اؼبمارسات التقليدية

احملاصيل، كاإلنتاج اؼبشًتؾ للمعارؼ بُت أصحاب اؼبعارؼ 
 األصلية كاحمللية كالعلماء كأصحاب اؼبصلحة 

ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٔ ،ٕ-ٕ-ٖ ،٘-ٕ-ٚ ،٘-ٗ-
ٚ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٙ-ٖ-ٖ 

تعزيز نظم 
الزراعة المتنوعة 

 القائمة

  دعم نظم الزراعة العضوية، ونظم الزراعة المتنوعة
اسات يالسدبا يف ذلك القدرة على ربديد  الغذائي واألمن

كالتكثيف الزراعية كالغذائية اػباصة، كالقدرة على الصمود، 
 اإليكولوجي

ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٔ ،ٕ-ٕ-ٕ-ٔ-ٙ ،٘-ٕ-ٛ ،
٘-ٗ-ٗ-ٔ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-ٗ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-
ٛ 

  من  ‘‘ايفالثق التنوع البيولوجي’’ اغبفاظ على هنجدعم
ت كتعزيز اؼبعارؼ األصلية خبلؿ االعًتاؼ باغبقوؽ كاغبيازا

 كاحمللية كاغبوكمة التقليدية اليت تدعم اؼبلق حات

٘-ٗ-٘-ٖ ،٘-ٗ-٘-ٗ ،٘-ٗ-ٚ-ٕ ،٘-
ٗ-ٚ-ٖ 

االستثمار في 
البنية التحتية 
 اإليكولوجية 

  يف اؼبناطق اغبضرية أيضان  الطبيعيةترميم الموائل() ٙ-ٗ-ٖ-ٔ-ٔ ،ٙ-ٗ-٘-ٔ-ٔ ،ٙ-ٗ-٘-
ٔ-ٕ 

  الًتاثية  ارساتكاؼبمضباية اؼبواقع ٘-ٕ-ٙ ،٘-ٕ-ٚ ،٘-ٖ-ٕ ،٘-ٗ-٘-ٔ ،
٘-ٗ-٘-ٖ 

 زيادة الربط بُت بقع اؼبوائل ٕ-ٕ-ٔ-ٕ ،ٙ-ٗ-ٖ-ٔ-ٕ 
  دعم التخطيط الستخداـ األراضي على نطاؽ كاسع كدعم

 اؼبمارسات اليت تدير بقع اؼبوائل كالتنوع البيولوجي الثقايف
٘-ٔ-ٖ، ٘-ٕ-ٙ، ٘-ٕ-ٚ ،٘-ٕ-ٜ ،
ٙ-ٗ-ٙ-ٕ-ٔ 

ل عالقة تحوي
 المجتمع بالطبيعة

إدماج معارؼ 
الشعوب وقيمها 

المتنوعة في 
 اإلدارة

 ربويل البحوث يف ؾباؿ اؼبلق حات إذل فبارسات زراعية ٕ-ٕ-ٔ ،ٕ-ٕ-ٕ ،ٕ-ٕ-ٖ ،ٕ-ٕ-ٔ-ٕ ،
ٙ-ٗ-ٔ-٘ ،ٙ-ٗ-ٗ-٘ 

  دعم اإلنتاج اؼبشًتؾ للمعارؼ كتبادؽبا بُت أصحاب
 ٖ-ٖ-ٙ-ٗ-ٙ، ٘-ٔ-ٗ-ٙ، ٖ-ٚ-ٗ-٘ حاب اؼبصلحةاؼبعارؼ األصلية كاحمللية كالعلماء كأص

  تعزيز اؼبعارؼ األصلية كاحمللية اليت تدعم اؼبلق حات
  كالتلقيح، كتبادؿ اؼبعارؼ بُت الباحثُت كأصحاب اؼبصلحة

٘-ٕ-ٚ ،٘-ٗ-ٚ-ٔ ،٘-ٗ-ٚ-ٖ ،ٙ-ٗ-
ٗ-٘ ،ٙ-ٗ-ٙ-ٖ-ٖ 

  دعم أنشطة التلقيح اؼببتكرة اليت تشرؾ أصحاب اؼبصلحة
هم صبلت دبختلف القيم الثقافية االجتماعية الذين لدي

 للملقحات

٘-ٕ-ٖ ،٘-ٖ-ٕ ،٘-ٖ-ٖ ،٘-ٖ-ٗ ،
٘-ٗ-ٚ-ٔ ،ٙ-ٗ-ٗ-٘ 

ربط الناس 
والملق حات 
بُنهج تعاونية 
شاملة لعدة 

 قطاعات

  رصد اؼبلق حات )التعاكف بُت اؼبزارعُت، كاجملتمع األكسع
 كخرباء اؼبلق حات(

٘-ٕ-ٗ ،٘-ٗ-ٚ-ٖ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-ٔٓ ،
ٙ-ٗ-ٗ-٘ ،ٙ-ٗ-ٙ-ٖ-ٗ  

 ة اػبربة يف ؾباؿ التصنيف من خبلؿ التثقيف كالتدريب دزيا
 ٘-ٖ-ٗ-ٙ كالتكنولوجيا 

  برامج التثقيف كالتوعية ٘-ٕ-ٗ ،ٙ-ٗ-ٙ-ٖ-ٔ 
  إدارة اؼبساحات اؼبخصصة للملقحات يف اؼبدف؛ اؼبسارات

 ٖ-ٔ-٘-ٗ-ٙ التعاكنية

  للتلقيح رفيعة اؼبستول مبادرات كاسًتاتيجيات دعم ٘-ٗ-ٚ-ٗ ،ٙ-ٗ-ٔ-ٔ-ٔٓ ،ٙ-ٗ-ٙ-
ٕ-ٕ 
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بشأف لحلوؿ ل كوف مصدراً تاألصلية والمحلية، في إنتاج مشترؾ مع العلم، أف عارؼ نظم الميمكن ل
كقد أدت أنشطة اإلنتاج اؼبشًتؾ  -(مسل م بو لكنو ناقص)لتحديات الراىنة التي تواجو الملق حات والتلقيح ا

ة لسكاف األصليُت كاجملتمعات احمللية كالعلماء إذل العديد من األفكار بُت اؼبزارعُت كاللمعارؼ  دبا يف ذلك: النَت 
فهم امتصاص اؼببيدات يف النباتات الطبية كآثار ؛ ك النحليا من أجل صحة بلاػبتصميم على ربسينات إدخاؿ 

؛ لعلمغَت معركفة على صعيد ا وكةعدًن الشالنحل جديدة من أنواع  ؛ كاستكشاؼاؼبلق حاتاؽبداؿ على موارد  يةطفيل
؛ لغاباتاعسل لالعوائد االقتصادية على ربسينات كإدخاؿ ؛ اؼبلق حاتخطوط أساسية لفهم االذباىات يف كإرساء 

الناجم عن زراعة النب التقليدم يف الظل إذل زراعتو يف الشمس يشكل السبب كراء حاالت التغَت  كاكتشاؼ أف
قيود على استخداـ  ؛ كتنفيذ استجابة سياساتية ػبطر حدكث أضرار فبا أدل إذل فرضرةالطيور اؼبهاجالبفاض أعداد 

 (.٘-٘ك ٗ-٘ فاعبدكالك ، ٖ-ٚ-ٗ-٘، ٕ-ٕ-ٗ-٘، ٔ-ٗ-٘يف االرباد األكركيب )النيوميكوتينوئيدات 
 السريعدي لتصل بالغة األىميةوالتلقيح بيانات والداجنة لملقحات البرية لمراقبة طويلة األجل يمكن أف تتيح ال

عن األمراض، باإلضافة إلى معلومات طويلة األجل  يلتهديدات مثل حاالت التسمم بالمبيدات وتفشل
ىذا الرصد معاعبة كمن شأف  -(ال خالؼ عليو)فعالية التدخالت مدى المزمنة و شكاالت االتجاىات واإل

 اؼبلق حاتيبكن رصد ك خارج أكركبا الغربية. اصة خ هتمااذباىا اؼبلق حات كالتلقيحبشأف حالة  ةَت الفجوات اؼبعرفية الكب
-ٔ-ٙ-ٗ} عمومان  اؼبلق حاتتركز على النحل كالطيور ك اؼبوطنُت ك  تشرؾمشاريع علمية الربية إذل حد ما من خبلؿ 

ٔ-ٔٓ ،ٙ-ٗ-ٙ-ٖ-ٗ.} 
، بما في اإلدارةالقصور في أوجو  بسببفي تنفيذىا عراقيل العديد من اإلجراءات لدعم الملق حات تواجو 
التي  حماية الملق حات ممارساتعدـ التطابق بين ومجّزأة، و متعددة المستويات إدارية وحدات وجود ذلك 

لتي تحقيق اذات الطابع الشامل  يةالحكوم اتسياسالو تسمح بوجود تباينات دقيقة فيما بينها من جهة 
على استخداـ التنافس القطاعات، و مختلف  عبر اتأىداؼ السياس بين التناقضو على نطاؽ واسع، التجانس 
عرب عزز الركابط ي ذمارؼ الالتعاكين كتبادؿ اؼبعك  نسقكبفضل العمل اؼب -(مسل م بو لكنو ناقص)األراضي 

على سبيل اؼبثاؿ(، كبُت الرحبية، غَت ك ة، ياغبكومك ، ةاصاػبعرب الواليات )ك القطاعات )مثل الزراعة كحفظ الطبيعة(، 
. يف اإلدارةىذه أكجو القصور الكثَت من التغلب على  ، يبكنعلى سبيل اؼبثاؿ(، لوطٍت كالعاؼبياؼبستويات )احمللي كا

أطر زمنية لئلدارة إذل نتائج فعالة اليت تعد األساس لتحقيق  ركاتاحملعادات ك الجتماعية ك االعراؼ كوبتاج إرساء األ
ر كجود التعارض بُت قطاعات كلكن ينبغي االعًتاؼ باحتماؿ استمرا {.ٗ-ٚ-ٗ-٘، ٛ-ٕ-ٗ-٘طويلة }

 السياسات حىت بعد االضطبلع جبهود التنسيق، كىي مسألة ينبغي االنتباه إليها يف الدراسات اؼبستقبلية.
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 األوؿ تذييلال
 مقرري السياساتالموجز الخاص بلفهم المصطلحات األساسية 

التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية  اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿللمنرب طار اؼبفاىيمي إف اإل
. كيشمل اإلطار ستة عناصر كداخلها لتفاعبلت اؼبعقدة بُت العادل الطبيعي كاجملتمعات البشريةل جدان ىو مبوذج مبسط 

الطبيعة، كمنافع الطبيعة : (ٔ-ألف ـ ؽ س)الشكل تشك ل نظامان يعمل يف نطاقات ـبتلفة زمانان كمكانان مًتابطة 
َت ناس؛ كاألصوؿ البشرية اؼبنشأ؛ كاؼبؤسسات كنأظم اغبوكمة كؿبر كات التغيَت غَت اؼبباشرة األخرل؛ كؿبركات التغيلل

 لتلك اليتىو نسخة مبسطة  (ٚٗ)(ٕ٘ٔٓ)مقتبس من دياز كآخركف الشكل . ىذا ةطيباؼبباشرة؛ كنوعية اغبياة ال
ستخدـ مأ ص إضايف ، مع نةكل عناصره األساسيبفظ ترب كىي .ٗ/ٕاالجتماع العاـ للمنرب يف مقرره  ااعتمدى

 لملقحات، كالتلقيح، كاإلنتاج الغذائي.التقييم اؼبواضيعي لتطبيقو على لتوضيح 

 

، اليت تستند إذل اإلطار اؼبفاىيمي للمنرب. قررم السياساتتوضيح اؼبفاىيم األساسية اؼبستخدمة يف اؼبوجز اػباص دب :ٔ-ألف ـ ؽ سالشكل 
طارات تشَت  إذل فئات شاملة يندرج يف إطارىا كل إلت يف ىذا الشكل سبثل العناصر الرئيسية للطبيعة كاجملتمع كعبلقاهتما. كالعناكين يف اطاراإلا

َت إذل تش من العلم الغريب كالنظم اؼبعرفية األخرل؛ أما األسهم الغليظة فتدؿ على التأثَتات اليت ربدث بُت العناصر )األسهم اؼبرسومة خبط دقيق
د صية حبتة كال يقالصبلت اؼبسلنم بأنبيتها، رغم أهنا ال سبثل الًتكيز الرئيسي للمنرب(. أما األمثلة الواردة ربت العناكين خبط غليظ فهي أمثلة توضيح

 منها أف تكوف شاملة.

                                                      
(ٗٚ) Díaz S. et al. (2015) “The IPBES Conceptual Framework - connecting nature and people” Current Opinion in 

Environmental Sustainability 14: 1–16. 

 نوعية الحياة الطيبة
ن احملاصيل اليت تساىم يف اؼبلقحات مسؤكلة عن إنتاجية العديد م

 النظم الغذائية الصحية يف العادل؛
 تربية النحل، منتجات النباتات اليت تعتمد على اؼبلقحات، اؼبنتجات

 األخرل من النحل كخبليا النحل اليت تدعم سبل العيش؛
 تساىم اؼبساحات الربية الطبيعية اليت تعتمد على اؼبلقحات يف بناء

 ة كذات مغزل.حياة ثقافية كركحية غني

 منافع الطبيعة للبشر
الغذاء، األلياؼ، مواد البناء كغَتىا من 

اؼبنتجات كاػبدمات اؼبستمدة من النباتات 
اليت تعتمد على اؼبلقحات، العسل 

كاؼبنتجات األخرل من خبليا النحل، 
 القيم الثقافية كاعبمالية.

 (:ألفالقسم )
مرتبطة قيم الال
ملقحات، بال

فعها والتلقيح، ومنا
 للناس

 (:جيمالقسم )
المحركات وخيارات 

 اإلدارة

 القسم )باء(:
 الحالة واالتجاىات في

 قحات والتلقيحللما

 األصوؿ البشرية المنشأ
خبليا النحل، البٌت التحتية األخرل، اؼبعرفة بتقنيات تربية 

النحل، ذبهيز كنقل اؼبعارؼ اؼبتعلقة بدكر اؼبلقحات الربية يف 
 جيالنظم اإليكولو 

اليت تعتمد على اؼبلقحات يف  اؼبساحات الربية الطبيعيةتساىم 

 المباشرة محركاتال
 المحركات الطبيعية 

 المحركات ذات المنشأ البشري
التكثيف الزراعي، ذبزئة اؼبساحات 
الربية الطبيعية، مبيدات اآلفات، 

 ؼبناخإدخاؿ اؼبْمرضات، تغَت ا

 غير المباشرة األخرى محركاتالمؤسسات ونُظم الحوكمة وال
القوانُت الدكلية كالوطنية، األسواؽ العاؼبية كالوطنية، القواعد 
التنظيمية التجارية كالصحية اليت ربكم مستعمرات النحل 
كمنتجاهتا، استَتاد/تصدير مستعمرات النحل الداجن، 

ية، اؼببادرات الدكلية كاإلقليمية كاؼبنتجات، اؼبشاريع البيئية الزراع
 كاحمللية اػباصة باؼبلقحات، األعراؼ

 الطبيعة
اؼبلقحات، النباتات الربية كاؼبزركعة باالعتماد على اؼبلقحات، 

 كتفاعبلهتا، كالنظاـ اإليكولوجي الذم تستوطنو

 األصوؿ البشرية المنشأ
ل، اؼبعرفة بتقنيات تربية النحل، خبليا النحل، البٌت التحتية األخر 

ذبهيز كنقل اؼبعارؼ اؼبتعلقة بدكر اؼبلقحات الربية يف النظم 
تساىم اؼبساحات الربية الطبيعية اليت تعتمد على  اإليكولوجية

 اؼبلقحات يف بناء حياة ثقافية كركحية غنية كذات مغزل.
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 :للمنبر طار المفاىيميلإلالعناصر الرئيسية 
تشمل الغريب  طبيعي مع الًتكيز على التنوع البيولوجي. كيف سياؽ العلميف سياؽ اؼبنرب إذل العادل ال “الطبيعة”تشَت 

كالتطور كاحمليط اغبيوم )بنيتها كأداء كظائفها على حد سواء(  الطبيعة فئات مثل التنوع البيولوجي كالنأظم اإليكولوجية
فة األخرل تشمل الطبيعة فئات مثل كالًتاث التطورم اؼبشًتؾ للبشرية كالتنوع البيولوجي الثقايف. كيف سياؽ نأظم اؼبعر 

 .البشر، كليس ككياف منفصلال تنفصم عراه ب تصل اتصاالن ، كعادة ما ينظر إليها على أهنا تأمأّنا األرض كنأظم اغبياة
دبا يف ذلك نأظم اؼبعرفة األصلية  ،إذل البنية التحتية اؼبقامة كاؼبرافق الصحية كاؼبعرفة “األصوؿ البشرية المنشأ”كتشَت 

اغبسية األشياء من كالتكنولوجيا )كتشمل كبل ، كاحمللية كاؼبعرفة التقنية أك العلمية، ككذلك التعليم الرظبي كغَت الرظبي
خبلؿ للتأكيد على أف اغبياة الطيبة تتحقق من البشرية اؼبنشأ كقد مت إبراز األصوؿ  .( كاألصوؿ اؼباليةكاإلجراءات

 الفوائد. اشًتاؾ الطبيعة كاجملتمعات يف إنتاج 
يف ىذه الفئة سلع  ندرجإذل صبيع اؼبنافع اليت ربصل عليها اإلنسانية من الطبيعة. كت “منافع الطبيعة للناس”كتشَت 

النأظم اإليكولوجية كخدماهتا. كيف سياؽ نأظم اؼبعرفة األخرل، تشَت ىبات الطبيعة كاؼبفاىيم اؼبماثلة إذل منافع الطبيعة 
 ىاعن آثار  فضبلن للناس اآلثار الضارة للطبيعة مفهـو فوائد الطبيعة كيشمل  ية حياة طيبة.اليت يستمد منها الناس نوع

اؼبعاكضة بُت اآلثار اؼبفيدة ك كيف سياقات ـبتلفة. أنواعهم، حياة طيبة  ختلفالناس، دبتحقيق ب فيما يتصلاؼبفيدة 
ن يف سياؽ ذبميعات اآلثار العديدة الناشئة ع ينبغي فهمهاكالضارة للكائنات كالنأظم اإليكولوجية ليست أمران شاذان ك 

 سياقات ؿبددة.يف  نظاـ بيئي معُت
اإلطار اؼبفاىيمي( اليت ىذا خارج عنصر اليت نشأت إذل صبيع تلك العوامل اػبارجية )أم  “التغيير محركات”كتشَت 

تشمل ؿبركات التغيَت طيبة. ك تؤثر على الطبيعة كاألصوؿ البشرية اؼبنشأ كفوائد الطبيعة للناس كنوعية اغبياة ال
 على حد سواءالطبيعية كالبشرية اؼبنشأ  ،كاحملركات اؼبباشرة ،اؼبؤسسات كنأظم اغبوكمة كاحملر كات غَت اؼبباشرة األخرل

 )انظر أدناه(.
اجملتمعات نفسها هبا تنظم اليت طرؽ الهي ف“ المؤسسات ونُظم الحوكمة والمحركات غير المباشرة األخرى”أما 
األسباب الكامنة كراء كىي تشكل خرل. األكونات اؼباعلها مع الطبيعة، كما ينتج عن ذلك من تأثَتات على كتف

 - أك إهبابان  سلبان  - امن ذلك، فإهنا تؤثر عليه بدالن ك الطبيعة؛  مناؼبعٍت زء اعبمع  ان مباشر  اتصاالن تتصل  ال يتالتغيَت ال
صبيع التفاعبلت الرظبية كغَت الرظبية بُت  “المؤسسات”. كتشمل من خبلؿ احملركات اؼبباشرة ذات األصل البشرم

أصحاب اؼبصلحة كاؽبياكل االجتماعية اليت ربد د كيفية ازباذ القرارات كتنفيذىا، ككيفية فبارسة السلطة، ككيفية توزيع 
ُت ـبتلف مراكز كتتجمع العديد من اؼبؤسسات اؼبختلفة لكي تشكل نظم اغبوكمة، تشمل التفاعبلت ب. اؼبسؤكليات

على ـبتلف اؼبستويات من اؼبستول  القول يف اجملتمع )اؼبؤسسية، كالقائمة على القانوف العريف، كاغبكومية، كالقضائية(
، بدرجات ـبتلفة، إمكانية الوصوؿ إذل زبصيص كتوزيع عناصر الطبيعة كربد د اؼبؤسساتاحمللي إذل اؼبستول العاؼبي. 

 .منافعها للناس كالسيطرة عليهاكاألصوؿ البشرية اؼبنشأ ك 
 المحركات الطبيعية” على الطبيعة بصورة مباشرة. كتؤثر ، الطبيعية منها كالبشرية اؼبنشأ، “المحركات المباشرة”

أمباط على سبيل اؼبثاؿ، ) ىي احملركات اليت ال تنشأ نتيجة النشاط اإلنساين كتقع خارج سيطرة اإلنساف “المباشرة
 ،اؼبتواصل أك فًتات الربد كاألعاصَتاعبفاؼ الشديدة مثل كالظواىر اعبوية الطبيعية، كاعبوية األحواؿ اؼبناخية 

ىي احملركات اليت تنشأ عن  “المنشأ البشريةالمحركات المباشرة ” ك. (كالفيضانات، كالزالزؿ كثورات الرباكُت
كإصبلحها مثل تدىور األراضي ) باشرة، أم اؼبؤسسات كنأظم اغبوكمة كغَتىا من احملركات غَت اؼبقرارات اإلنساف

أنواع الناجم عن انبعاثات الغازات ذات اؼبنشأ البشرم كإدخاؿ كتغَتُّ اؼبناخ ربّمض احمليطات ك كتلوث اؼبياه العذبة 
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. كيبكن لبعض ىذه احملركات، مثل التلوث، أف تؤثر تأثَتان سلبيان على الطبيعة؛ كيبكن أف ينطوم بعضها (جديدة
 آثار إهبابية.على  يف حالة ترميم اؼبوئل، اآلخر، كما

حياة إنسانية مكتملة، كىي فكرة تتباين تباينان شديدان بُت ـبتلف اجملتمعات كبُت  ىي إقباز “نوعية الحياة الطيبة” ك
دبا يف ذلك سياؽ، الاجملموعات داخل اجملتمع الواحد. كىي حالة األفراد كاجملموعات اإلنسانية اليت تعتمد على 

صوؿ على الغذاء كاؼباء كالطاقة كأمن اؼبعيشة، ككذلك الصحة كالعبلقات االجتماعية اعبيدة كاإلنصاؼ كاألمن اغب
كمن صبيع كجهات النظر تقريبان تتسم نوعية اغبياة الطيبة بأهنا متعددة األبعاد  كاؽبوية الثقافية كحرية االختيار كالفعل.

كلكن ما تستتبعو نوعية اغبياة الطيبة يتوقف إذل حد   ة كركحانية.كتشمل مكونات مادية ككذلك مكونات غَت مادي
كبَت على اؼبكاف كالزماف كالثقافة، حيث تعتنق ـبتلف اجملتمعات آراءن ـبتلفة بشأف عبلقتها بالطبيعة كتعل ق درجات 

اؼبيداف الركحي، كعلى ـبتلفة من األنبية على اغبقوؽ اعبماعية مقابل اغبقوؽ الفردية، كعلى اؼبيداف اؼبادم مقابل 
كمفهـو الرفاه اإلنساين اؼبستخدـ يف كثَت  القيم الذاتية مقابل القيم العملية، كعلى اغباضر مقابل اؼباضي أك اؼبستقبل.

من اجملتمعات الغربية كصوره البديلة، ككذلك مفاىيم العيش يف كئاـ مع الطبيعة كالعيش بصورة طيبة يف حالة توازف 
 رض ىي أمثلة من ـبتلف اؼبناظَت اؼبتبعة إزاء نوعية اغبياة الطيبة.ككئاـ مع أمنا األ
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 الثاني تذييلال
 درجة الثقةاإلبالغ عن 

- ـ ؽ س الشكل) بشأهنااالتفاؽ دل كمكجودهتا ذل كمية األدلة إستند درجة الثقة يف كل استنتاج رئيسي تيف ىذا التقييم، 
مزيد من التفاصيل عن ىذا النهج يف مذكرة  مت توثيقكقد ماذج كرأم اػبرباء. نالالنظرية، ك ك البيانات، األدلة تضمن كت. (ٕ

 .(IPBES/4/INF/9)اؼبنرب كإدماج تقييمات دليل كضع األمانة بشأف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األدلة ىي:لوصف وجز اصطبلحات اؼب
 توافق.تددة اليت اؼبستقلة اؼبتعغَته من التوليفات أك الدراسات أك شامل  (ٜٗ)كصفي: ربليل ال خالؼ عليو •
دراسة ذبميعية لكجود ؿبدكد من الدراسات؛ ال  عددال يوجد سول  أنو: اتفاؽ عاـ رغم مسل م بو لكنو ناقص •

 غَت دقيقة.بصورة مسألة اؼبوجودة تتناكؿ الدراسات أف أك /ك ةشامل
 وافق.تتوجد دراسات مستقلة متعددة كلكن النتائج ال تأ : غير قطعي •
 .، مع التسليم بوجود ثغرات معرفية كربلؿبدكدةة كجود أدل غير نهائي: •

                                                      
(ٗٛ)  Moss R.H. and Schneider S.H. (2000) “Uncertainties in the IPCC TAR: Recommendations to lead authors 

for more consistent assessment and reporting”, Guidance Papers on the Cross Cutting Issues of the Third 
Assessment Report of the IPCC [eds. R. Pachauri, T. Taniguchi and K. Tanaka], World Meteorological 

Organization, Geneva, pp. 33-51.].. 

نتائج  كما تتبدل يفمباط  استخبلص األدراسات ـبتلفة هتدؼ إذل صادرة عن جمع بُت نتائج لل ةطريقة إحصائي  (ٜٗ)
 .يف سياؽ دراسات متعددةرل النور بُت تلك النتائج أك العبلقات األخرل اليت قد تؼ ختبل، كمصادر االاتالدراس

 

لزاكية العلوية اليمٌت ا كلما اقًتبنا منلثقة. كتزداد الثقة  عن االنوعي ببلغ مبوذج األطر األربعة لئل :ٕـ ؽ س ألف  الشكل
.(Schneiderك Moss) (ٕٓٓٓالتظليل. اؼبصدر: من موس كشنايدر بتصرؼ ) مستولعلى النحو الذم يفيد بو تزايد 

(ٗٛ)
 

 مسلم بو لكنو ناقص عليو ال خالؼ

 افتراضي غير قطعي

 كمية األدلة وجودتها

 عالية

فاؽ
االت

وى 
مست

 

 منخفضة

 قوية منخفضة
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 ٔ/ٗ -ـ ح د مرفق الثالث للمقرر ال
 ‘(ٕ’)ب(  ٖتحديد النطاؽ لتقييم مواضيعي لألنواع الغريبة الغازية ومكافحتها )الناتج 

 النطاؽ واألساس المنطقي والمنفعة واالفتراضات -أواًل 
 النطاؽ -ألف 

عي اؼبقًتح لؤلنواع الغريبة الغازية كمكافحتها يف تقييم اجملموعة اؼبتنوعة من تتمثل الغاية من التقييم اؼبواضي -ٔ
تلك األنواع اليت تؤثر على التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية؛ كمدل التهديد الذم تشكلو تلك 

على التنوع األنواع على ـبتلف فئات التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية، دبا يف ذلك آثارىا 
البيولوجي الزراعي كعلى أمن الغذاء، كالصحة البشرية كأمن سبل اؼبعيشة؛ كاؼبسارات الرئيسية لدخوؿ كانتشار 
ىذه األنواع بُت البلداف كداخلها؛ كاغبالة كالتوجهات العاؼبية اؼبتعلقة بالتأثَتات اؼبًتتبة على تلك األنواع كما 

ناطق كاؼبناطق دكف اإلقليمية، مع مراعاة اؼبعارؼ كنظم القيم يرتبط بذلك من تدخبلت اإلدارة حسب اؼب
اؼبختلفة؛ كمستول الوعي بنطاؽ األنواع الغريبة الغازية كآثارىا؛ كفعالية تدابَت الرقابة اغبالية على الصعد الدكلية 

جل منع تغلغل كالوطنية كدكف الوطنية، كما يتصل بذلك من خيارات السياسة العامة اليت يبكن استخدامها من أ
 كينبغي التشديد على خيارات االستجابة. األنواع الغريبة الغازية كالقضاء عليها كمكافحتها.

اليت اغبيوانات أك النباتات أك الكائنات اغبية األخرل األنواع الغريبة الغازية على أهنا  التقييمعر ؼ يك  -ٕ
، حيث أصبحت راسخة هانطاؽ الطبيعي لتوزيعأماكن خارج اليف  ةأك غَت مباشر  ةمباشر  بصورةالناس  أدخلها
 .كاألنواع احملليةاحمللية على النظم اإليكولوجية  ان تأثَت  كتسب ب، كمنتشرة

أك ىا َت أثتكسَتكز التقييم على تقييم األنواع اليت ينطبق عليها ىذا التعريف، كال سيما تلك اليت يتبُت  -ٖ
رفاه اإلنساف من خبلؿ تأثَتىا على خدمات النظم  على التنوع البيولوجي، ككذلك علىاحتماؿ تأثَتىا 

 فينبغيلصياغة السياسات، إذل أقصى حد التقييم مفيدان أجل جعل اإليكولوجية. كلكن باإلضافة إذل ذلك، من 
م أيضان مصادر أف يقي   ينبغيؤلنواع الغريبة الغازية اغبالية فحسب، بل ل الراىنةاآلثار أال يقتصر على تقييم 

أف األنواع الغريبة الغازية ال سبثل ظاىرة منفعلة ؿبضة. فمعظم بالتقييم أيضان  يسل مأف  كينبغي. الناشئةاؼبخاطر 
التقييم  يقًتحأف  يبكنمثبلن عن طريق التجارة. كأخَتان، كذلك البشر،  وبفزهوساطة البشر أك ب يتمحركة األنواع 
ن األنواع الغربية قد يكوف إشكاليان كمفيدان يف نفس الوقت. دارة تراعي أف عددان كبَتان مللمنع كاإلاسًتاتيجيات 

، يف حُت تستعصي األنواع األخرل كينبغي االعًتاؼ ستكوف بعض األنواع قابلة للسيطرةكعبلكة على ذلك، 
منع للاسًتاتيجيات  كأف تشملبكوهنا مستعصية. كلذلك من الضركرم أف تكوف االستجابات مرنة كعملية، 

 .يفيةة التكدار اإلك 
 نطاؽ التغطية الجغرافية للتقييم -باء 

النظم كالبحرية ك  وجية الربيةسيكوف التقييم عاؼبيان، كيشمل األنواع الغريبة الغازية يف النظم اإليكول -ٗ
 .ةاإليكولوجية للمياه العذب

 األساس المنطقي -جيم 
، ٕٕٓٓحبلوؿ عاـ ”ي: للتنوع البيولوج آيتشيمن أىداؼ  ٜيستجيب التقييم اؼبقًتح مباشرة للهدؼ  -٘

 تأعرنؼ األنواع الغريبة الغازية كمساراهتا، كوبدند ترتيبها حسب األكلوية، كزبضع للمراقبة األنواع ذات األكلوية



IPBES/4/19 

75 

 ، على النحو الوارد يف“أك يتم القضاء عليها كتوضع تدابَت إلدارة اؼبسارات ؼبنع إدخاؽبا كانتشارىا
 . كيسهم مباشرة أيضان يف ىدؼ(ٓ٘)ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓجي للفًتة اػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولو 

، ٕٕٓٓحبلوؿ عاـ ”للتنمية اؼبستدامة:  ٖٕٓٓالواردة يف خطة عاـ  ٛ - ٘ٔ، الغاية ٘ٔالتنمية اؼبستدامة 
 الرامية إذل منع إدخاؿ األنواع الغريبة الغازية كالتقليل بشكل كبَت من أثرىا يف األخذ بالتدابَت

“ الربية كاؼبائية كمكافحة األنواع ذات األكلوية منها أك القضاء عليها النظم اإليكولوجية
(https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld) كأخَتان، سيسهم التقييم أيضان يف .

دارة يف إطار اإلاؼبنع ك ، كيساعد على ربديد أكلويات ٚٔك ٕٔك ٔٔك ٘للتنوع البيولوجي  آيتشيربقيق أىداؼ 
ىذه األىداؼ. كمن اؼبسلم بو أف األنواع الغريبة الغازية ىي من العوامل الدافعة الرئيسية النقراض األنواع على 

 الصعيد العاؼبي؛ فهي تؤدم إذل تدىور اؼبوائل كؽبا آثار خطَتة على اؼبناطق احملمية يف صبيع أكباء العادل.
من أخطر التهديدات كأسرعها مبوان بالنسبة للتنوع البيولوجي تشكل األنواع الغريبة الغازية كاحدان ك  -ٙ

األنواع الغريبة الغازية ما تتبُت يف  ككثَتان كخدمات النأظم اإليكولوجية كأمن الغذاء كالصحة كأمن سأبل العيش. 
داف كثَتة تعترب كبالنسبة لبلظبات حديثة التطور، مثل ازدياد قدراهتا على اؼبنافسة كاالنتشار يف اؼبوائل اعبديدة. 

األنواع الغريبة الغازية هتديدان أكثر خطورة من تغَتُّ اؼبناخ. كتتسبب األنواع الغريبة الغازية يف انقراض النباتات 
كاغبيوانات اؼبتوطنة كتدىور النأظم البيئية كاجملتمعات اإليكولوجية النادرة كاؼبعرنضة للتهديد، كما تسبب عجز 

ة الزراعية كفقداف تنوع األنواع اؼبستنبتة كالسبلالت اغبيوانية، كإغباؽ الضرر باؼبمتلكات احملاصيل كتقلص اإلنتاجي
كالبنية التحتية كاؼبصائد احمللية كالسياحة كأنشطة الًتفيو يف اؽبواء الطلق. كتتزايد خطورة التهديدات اليت يتعرض 

ة، سواءن كاف إدخاؽبا عرضيان أك متعمدان )مثبلن من مياه ؽبا التنوع البيولوجي احمللي من األنواع الغريبة الغازية البحري
 الصابورة اؼبلوثة أك الكائنات القشرية اليت تلتصق بالسفن(، كىي أيضان ليست مفهومة بوضوح.

كتتعرض للخطر من األنواع الغريبة الغازية نسبة كبَتة من األنواع كالنظم اإليكولوجية اؼبهددة باالنقراض  -ٚ
يزاؿ فقداف اؼبوائل ىو اػبطر الرئيسي الذم يتهدد معظم األنواع، كلكن أثر  ؼبي كاحمللي. كالعلى الصعيدين العا

األنواع الغريبة الغازية يبثل خطران إضافيان كبَتان. كتكوف اآلثار يف جزر احمليطات أشد خطورة، حيث تتسبب 
راض الثدييات كالطيور كالربمائيات األنواع الغريبة الغازية بصورة مباشرة أك غَت مباشرة يف معظم حاالت انق

كالزكاحف كالسرطانات الربية كاغبلزكنات الربية كاغبشرات. كلؤلنواع الغريبة الغازية أيضان تأثَت كبَت على 
االقتصادات: فعلى الصعيد العاؼبي مثبلن تشَت التقديرات إذل أف تكلفة األضرار اليت قبمت عن ىذه األنواع يف 

كاستخداـ مبيدات  (ٔ٘)يف اؼبائة من االقتصاد العاؼبي. ٘تريليوف دكالر، أم ما يعادؿ  ٗ,ٔذباكزت  ٕٔٓٓعاـ 
اآلفات ؼبكافحة األنواع الغريبة الغازية ىو أيضان أحد األسباب الرئيسية لفقداف التنوع البيولوجي، كيبثل أيضان 

عبء  فرض ؤدم إذل تأمراض ببات مساألنواع الغريبة الغازية  يبكن أف ذبلبكباؼبثل،  خطران على صحة اإلنساف.
 األمراض اؼبرتبطة هبا.كبَتة لعبلج كمكافحة تكاليف  الصحة الزراعية ك على الصحة العامة ك كبَت 

 الفائدة -داؿ 
كخدمات النظم اإليكولوجية تثَت األنواع الغريبة الغازية هتديدان متناميان بصورة سريعة للتنوع البيولوجي  -ٛ

صانعو  التهديد لتحديد كمي ضعيف كال يفهمو كثَتان  اىذ ىبضعاإلنساين، كبوجو عاـ  كالتنمية اؼبستدامة كالرفاه

                                                      
(٘ٓ  )Decision X/2 of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, annex. Available at 

www.cbd.int/sp/targets. 

(٘ٔ  )Pimentel, D., et al., 2001. “Economic and environmental threats of alien plant, animal, and microbe 

invasions”. Agriculture, Ecosystems and Environment 84: 1–20. 
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. كمن شأف التقييم اؼبقًتح أف يزيد الوعي بطبيعة كخطورة التهديد الذم سبثلو ىذه األنواع؛ كوبدد القرارات
كاجملتمع اؼبدين من السياسات اليت يبكن استخدامها على الصعيد الدكرل من جانب اغبكومات، كالقطاع اػباص 

األنواع الغريبة الغازية، كالقضاء عليها أك مكافحتها. كمن شأف ىذا التقييم أف يسلط الضوء  أثرانتشار  منعأجل 
من إضافة القيمة يف ؾباؿ صياغة السياسات الرامية إذل معاعبة أزمة التنوع  اؼبنربعلى الكيفية اليت يتمكن هبا 

 البيولوجي.
 الذين يتناكلوف قضايا صانعي القراراتاؼبسائل اليت هتم  أمور من بينها  معاعبةكسيهدؼ التقييم إذل -ٜ

 األنواع الغريبة الغازية، مثل:
للتنوع البيولوجي ذات  آيتشيما ىي أكجو التقدـ احملرز على الصعيد العاؼبي يف معاعبة أىداؼ  )أ(

 الصلة باألنواع الغريبة الغازية؟
إدارة األنواع الغريبة منع ك تية العاؼبية اليت من شأهنا أف تساعد يف ما ىي اؼببادرات السياسا )ب(

 الغازية؟
 إدارة األنواع الغريبة الغازية؟منع ك ما ىي العقبات اليت ربوؿ دكف األخذ بتدابَت  )ج(
 ما ىي األساليب اؼبتاحة من أجل ربديد األكلويات اؼبتعلقة بتهديدات األنواع الغريبة الغازية؟ )د(
إدارة األنواع الغريبة الغازية؟ كما ىو الدكر الذم منع ك لشبكات أف تساعد يف ليف يبكن ك )ىػ(

 يبكن أف تؤديو الشراكات اإلقليمية؟
ىل ىناؾ دكافع غَت سوية يف السياسة العامة يبكن أف تؤدم بشكل غَت مقصود إذل نشوء  )ك(

 اؼبخاطر اؼبتعلقة باألنواع الغريبة الغازية؟
 يف ضوء اؼبوارد احملدكدة؟ أكالن اؼبسائل اليت ستعاجل  صانعو القراراتيقرر  يبكن أفكيف  )ز(
ىل سيكوف من اؼبفيد كضع قاعدة بيانات للتشريعات كعمليات الرصد كنظم االستجابة اليت  )ح(

إذل بناء تتسم بالفعالية فيما يتعلق باألنواع الغريبة الغازية، ككذلك للبلداف كاعبهات اؼبعنية األخرل اليت ربتاج 
 القدرات يف ىذا اجملاؿ؟

كخدمات النظم ما ىي آثار األنواع الغريبة الغازية كـباطرىا كفوائدىا بالنسبة للتنوع البيولوجي  )ط(
 كالرفاه البشرم؟اإليكولوجية كالتنمية اؼبستدامة 

السياسات كاألعماؿ التجارية كاؼبنظمات غَت اغبكومية  اتستفيد قطاعتكيف يبكن أف  )م(
 إدارة األنواع الغريبة الغازية؟منع ك عبهات اؼبعنية األخرل من ربسُت كا

للتنوع البيولوجي كلكن  نع كإدارة األنواع الغريبة الغازية اليت تسبب ضرران دبؼبرء ا يقـوكيف  )ؾ(
 يف األنشطة االقتصادية؟ تسهم

 االفتراضات -ىاء 
كاؼبنشورات غَت الرظبية اؼبؤلفات العلمية ك التقييمات سيستند التقييم اؼبقًتح إذل ما ىو موجود من  -ٓٔ

، كسيستفيد من العمل الذم تقـو بو اؼبؤسسات كالشبكات القائمة كمعارؼ السكاف األصليُت كاؼبعارؼ احمللية
اؼبتعلق باعبهات صاحبة اؼبصلحة كاؼببادرات اؼبعنية(. كسيتمكن فريق التقييم أيضان من  رابعان )انظر الفرع 

ة مرجعية للمؤلفات اؼبنشورة كاؼبؤلفات غَت اؼبعلنة، إذل جانب التعليقات اليت صبعت خبلؿ االستفادة من قائم
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الثقة بالنسبة عبميع النتائج على النحو  مستوياتعملية ربديد النطاؽ يف اؼبؤسبر اإللكًتكين. كسيجرم تعيُت 
عان من حيث اؼبهارات كنوع اعبنس كالتغطية للتقييم. كسيكوف فريق اػبرباء اؼبعٍت بالتقييم متنو  اؼبنرباؼببُت يف دليل 

 العاؼبية.
ؿبرران مراجعان، كيتم  ٕٔمؤلفان، ك ٕ٘كسيتألف فريق اػبرباء اؼبعٍت بالتقييم من رئيسُت مشاركُت، ك -ٔٔ

بعد موافقة االجتماع ك اختيارىم كفقان لئلجراءات اؼبتعلقة بإعداد نواتج اؼبنرب يف أعقاب صدكر دعوة إذل الًتشيح 
. كسيحصل فريق اػبرباء اؼبعٍت بالتقييم على الدعم من كحدة للدعم التقٍت لى تقرير ربديد النطاؽع العاـ

 )تشمل ما يعادؿ كظيفة كاحدة ؼبوظف فٍت متفرغ(.
كبناء على طلب االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة، كضع فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات، بالتشاكر مع  -ٕٔ

مات اإلقليمية كدكف اإلقليمية، ككذلك للتقييمات اؼبواضيعية. كيف إطار ىذا النهج، اؼبكتب، هنجان منسقان للتقيي
جرل إدخاؿ عشرة من اؼبؤلفُت اػبرباء يف موضوع األنواع الغريبة الغازية يف كل فريق من أفرقة التقييم اؼبعنية 

خبَتان يف التقييمات  ٓٗم كيتوقع أف يساىم ىؤالء اػبرباء البالغ عددى (ٕ٘)بالتقييمات اإلقليمية األربعة.
اإلقليمية، ككذلك، عن طريق سبل افًتاضية، يف التقييمات اؼبواضيعية اؼبتعلقة باألنواع الغريبة الغازية. كباإلضافة 
إذل ذلك، فهناؾ خبَتاف من اػبرباء العشرة يف كل تقييم إقليمي سيجرم إدماجهما بالكامل كمؤلفرُت رئيسيُت 

باألنواع الغريبة الغازية من أجل كفالة االتساؽ الكامل بُت صبيع التقييمات فيما يتعلق يف فريق اػبرباء اؼبعٍت 
 باألنشطة اؼبنفذة بشأهنا.

 الخطوط العامة للفصوؿ -اً نيثا
 متعلقان بالسياسات كمؤلفان من ستة فصوؿ يرد بياهنا أدناه. يقًتح أف يبثل التقييم اؼبواضيعي تقريران  -ٖٔ
فهـو األنواع الغريبة الغازية كسيتضمن اؼبصطلحات ؼب تعريفان سيقدـ يم. ك ىو مقدمة للتقي ٔالفصل  -ٗٔ

كالتعاريف؛ كاؼبخاطر اليت تشكلها ىذه األنواع على النظم اإليكولوجية البحرية كالربية كالنظم اإليكولوجية للمياه 
زة إذل أنبية فهم التصورات العذبة؛ كاألنواع الغريبة الغازية يف سياؽ اإلطار اؼبفاىيمي للمنرب؛ كنظرة عامة موج

 كيقدـ الفصل خريطة طريق للتقييم. السائدة عن األنواع الغريبة الغازية يف إطار نظم القيم اؼبختلفة.
 اتتقييمكال، الغازية الغريبةؤلنواع ل سابقان  اكتملتاليت للتقييمات  كتوليفان  ربليبلن  ٕسيقدـ الفصل ك  -٘ٔ
معارؼ  نظممن اؼبستمدة كاؼبعلومات  كاؼبنشورات غَت الرظبية،العلمية  تكاؼبؤلفا، ة اليت أجراىا اؼبنربقليمياإل

 كاؼبستقبلية النتشار اؼباضيةبلذباىات لوفر لنا الفصل توليفة يأف  كينبغياحمللية.  ُت كنظم اؼبعارؼاألصليالسكاف 
 معرفتنا.الفجوات يف  وبدد ها، كأفعالتطورم كتوزُّ  ىاتغَت ك  امساراهتك األنواع الغريبة الغازية 

 من بينها أمور سؤكلة عناؼباؼبباشرة كغَت اؼبباشرة  للعوامل الدافعة ان كتلخيص ربليبلن  ٖالفصل كسيقدـ  -ٙٔ
ة قليمياإل اتتقييمكالمن التقييمات السابقة،  مستمد اهتا،كدينامي هتاكفر ك  ىااألنواع الغريبة الغازية كانتشار  إدخاؿ

معارؼ السكاف  نظممن اؼبستمدة كاؼبعلومات  ؼبنشورات غَت الرظبية،كاالعلمية  كاؼبؤلفات، اليت أجراىا اؼبنرب
 حمللية.نظم اؼبعارؼ اك  ُتاألصلي

ؤلنواع الغريبة للتأثَت البيئي كاالقتصادم كاالجتماعي ل كشامبلن  عاؼبيان  كتوليفان  ربليبلن  ٗالفصل كسيقدـ  -ٚٔ
، اليت أجراىا اؼبنرب ليمية كدكف اإلقليميةقييمات اإلقمن التقييمات السابقة، دبا يف ذلك الت ، مستمدالغازية

                                                      
(ٕ٘ )The undertaking of four regional assessments was approved by the Plenary in decision IPBES-3/1, section 

III, paragraph 1.. 
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كاؼبؤلفات العلمية كاؼبنشورات غَت الرظبية، كاؼبعلومات اؼبستمدة من نظم معارؼ السكاف األصليُت كنظم 
الطبيعة اليت توفرىا فوائد على الطبيعة ك الَتكز الفصل على تأثَت األنواع الغريبة الغازية على س. ك اؼبعارؼ احمللية

دبا يف ذلك القيم غَت االقتصادية، من قبيل  دد يف اإلطار اؼبفاىيمي،احمل على النحونوعية اغبياة، دة عبو لناس ك ل
 كالعلمية كالركحية كاعبمالية. الًتكوبيةالقيم الثقافية كاالجتماعية، كالقيم اؼبشًتكة 

افحة األنواع الغريبة استعراضان لفعالية كآثار الربامج كاألدكات اغبالية كالسابقة ؼبك ٘كسيتضمن الفصل  -ٛٔ
الغازية كدرء خطرىا على الصعد العاؼبي كالوطٍت كاحمللي. كسيتضمن على كجو اػبصوص ربليبلن للتجارب السابقة 

 يف اجملاالت التالية:
التنمية ك ة التجار منع االنتشار الدكرل كما بُت الوطٍت لؤلنواع الغريبة الغازية، دبا يف ذلك دكر  )أ(

 الصدد؛ االقتصادية يف ىذا
كفعالية تقييم اؼبخاطر كأداة من أدكات إدارة  ،إدارة األنواع الغريبة الغازيةمنع ك النهج الوقائي يف  )ب(
 ىذه األنواع؛ 
 األمن البيولوجي؛ هنأجاعتماد ك تدابَت اغبجر الوطنية،  )ج(
 كأليت تكوف مفيدة األنواع الػمأدخلة ا كعلى سبيل اؼبثاؿ،القطاعات، بُت  كالتنازعد إدارة التعقّ  )د(

 السياؽ كالقيم؛ب رىناضارة 
للكشف عن كمسانبة اعبمهور يف البحث العلمي استخداـ كسائط اإلعبلـ االجتماعية  )ىػ(

 ؛هتاكإدار  ىذه اغباالتكمنع حاالت انتشار تفشي األنواع الغريبة الغازية 
ذلك خيارات اؼبكافحة من  القضاء على األنواع الغريبة الغازية عندما تكوف موجودة، دبا يف )ك(

قبيل استخداـ مبيدات اآلفات، كاستخداـ الطأعم، كاؼبكافحة البيولوجية، كاستنفاد أعداد ىذه األنواع عن طريق 
. كسيتم توثيق (gene drive)“ ربفيز اعبينات”استخدامها كاستغبلؽبا، كغَت ذلك من اؼبمارسات مثل تكنولوجيا 

 يوانات الغازية؛األساليب األخبلقية ؼبكافحة اغب
قدرات البلداف اؼبختلفة على إدارة األنواع الغريبة الغازية، كالعقبات اليت ربوؿ دكف األخذ  )ز(
 باألدكات؛

اتفاقية األراضي ، دبا فيها مواقع اتفاقية رامسار )ريبة الغازية يف اؼبناطق احملميةإدارة األنواع الغ )ح(
 ( كؿبميات احمليط اغبيوم؛ا موئبل للطيور اؼبائيةالرطبة ذات األنبية الدكلية كخاصة بوصفه

التعايش، دبا يف  كالنظر يف، األنواع الغريبة الغازيةتوجد فيها البيولوجية اليت  التجمعاتإدارة  )ط(
 .بُت األنواع ذلك التفاعبلت اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة

ؤلدكات ل ربليبلن يقدـ سك  ،ةالغازيإدارة األنواع الغريبة نع ك اػبيارات اؼبستقبلية ؼب ٙيبحث الفصل سك  -ٜٔ
 ، فضبلن وكحجملنوع تأثَتىا  كفقان  هااألنواع الغريبة الغازية كتصنيفتبويب ، مثل متخذم القراراتاؼبمكنة لدعم 

كخيارات  هتاكإدار منع األنواع الغريبة الغازية  ازباذ القرارات بشأف، من أجل دعم ىافوائدك  هاتكاليفعن ربليل 
الفصل خيارات بشأف إذكاء الوعي على الصعيد العاؼبي، كبشأف إنشاء نظم لئلنذار  يقدـسك  مكافحتها.

 اؼببكر، كبشأف بناء القدرات، كبشأف تبادؿ اؼبعارؼ على الصعيدين الدكرل كاإلقليمي فيما يتعلق باؼبنع كاإلدارة.
يجرم تقييم س القطاعات. ك سياساتية للتعامل مع عمليات اؼبفاضلة اؼبعقدة بُت خيارات أيضان يقًتح التقييم سك 
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خيارات من قبيل تعزيز الشبكات الدكلية كالضوابط اعبمركية ككضع االسًتاتيجيات كاإلجراءات من أجل التنبؤ 
 اؼبعلومات سيبحث الفصلعند اإلمكاف، كمكافحتو. ك  ىذا االنتشار كمنعبانتشار األنواع الغريبة الغازية 

 .دبا يف ذلك انتشارىااؼبستقبلية لؤلنواع الغريبة الغازية،  لبلذباىاتسيناريوىات كمباذج  باستخداـ
 المؤشرات والمقاييس ومجموعات البيانات -اً ثالث

اؼبؤشرات اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية أغراضان متعددة يبكن تصنيفها  زبدـ -ٕٓ
آثار السياسات البديلة؛ ك)ج( االستكشافات الواسع إذل ثبلث مهاـ رئيسية ىي: )أ( تتبع األداء؛ ك)ب( رصد 

 العلمية. كتستخدمها التقييمات يف الغالب للغرضُت األكلُت.
كسيقـو التقييم باستعراض استخداـ كفعالية اؼبؤشرات القائمة، مثل تلك اليت كضعتها الشراكة يف  -ٕٔ

 امها. مؤشرات التنوع البيولوجي، كسيبحث اؼبؤشرات اؼبمكنة األخرل اليت يبكن استخد
كسيقـو التقييم باستقصاء مدل توفر البيانات، مع التسليم بأف عملية دراسة النطاؽ تشَت إذل احتماؿ   -ٕٕ

التقييم، حيثما أمكن ذلك، على نطاؽ البلد، أك  مكوف تلك البيانات مشتتة على الصعيد العاؼبي. كسيجر 
أف يسمح صبع البيانات كتنظيمها عند االقتضاء. كينبغي “ قابلية للتنفيذ” على نطاؽ أكثر تفصيبلن ك

 بالتصنيف على أساس اؼبتغَتات ذات الصلة مثل البيئة أك النظاـ أك األنواع.
 يستخدـ التقييم اؼبنتجات كاألدكات اؼبعرفية اؼبوجودة.سك  -ٖٕ

 الجهات صاحبة المصلحة المعنية -اً رابع
ذين يتعاملوف مع التنوع ال صانعي القراراتستشمل أىم اعبهات صاحبة اؼبصلحة يف ىذا التقييم  -ٕٗ

. كيف حالة مثل ىؤالء من أصحاب اؼبصلحة ينبغي أف يركز التقييم بشكل دقيق على كالصحة البيولوجي كاغبدكد
الفوائد اليت ذبنيها البلداف كمواطنوىا من إدارة ـباطر األنواع الغريبة الغازية، دبا يف ذلك الفوائد اؼبًتتبة على رفاه 

ر إذل أف ىذه األنواع كثَتان ما تنتج عن اغبركة الدكلية لؤلنواع، أك عن العمليات اليت اإلنساف. كلكن، بالنظ
يدفعها البشر مثل التجارة، ستشمل اعبهات صاحبة اؼبصلحة أيضان منظمات التجارة الدكلية، كموظفي اغبدكد 

يف قطاعي اغبراجة كالزراعة. كالوكاالت اليت تقـو بدكر يف اغبركة الدكلية لؤلنواع مثل تلك الوكاالت العاملة 
إدارة األنواع الغريبة الغازية على اؼبستويات احمللية. كلذلك، يلـز أف تأطلع منع ك كهبب القياـ بالكثَت من أنشطة 

على نتائج التقييم قطاعات كاسعة من اعبماىَت على نطاقات ـبتلفة، دبا يف ذلك أصحاب اؼبعارؼ األصلية 
عن تلك النتائج بواسطة اؼبواد اؼبراعية للسياؽ. كباإلضافة إذل ذلك، يبثل طلب كاحمللية، كأف يتم اإلببلغ 

أف ربتاج  كيرجحاعبماىَت على اغبيوانات األليفة النادرة ككائنات الزينة مصدران غنيان لؤلنواع الغريبة الغازية، 
اؼبواد اإلعبلمية اؼبفيدة  اغبكومات إذل الدعم يف ؾباؿ االتصاؿ مع ىذا القطاع الػمأحدث للمخاطر. كقد تشمل

لخطط لالناشئة عن التقييم أيضان مواد التدريب للمسؤكلُت عن إدارة اؼبوارد الطبيعية، كدراسات اغباالت اإلفرادية 
ألنواع الغريبة الغازية. كسينظر التقييم يف فوائد إنشاء شبكة دعم عاؼبية معنية باألنواع الغريبة اإدارة ؼبنع ك الناجحة 
ن أجل اؼبساعدة يف تبادؿ اػبربات كالتجارب. كقد مثل اغبفاظ على القدرة كاالستمرارية يف األجل الغازية م

الطويل مسألة ىامة بالنسبة للعديد من البلداف يف اؼباضي؛ كسيحتاج التقييم إذل حبث آليات معاعبة تلك 
 اؼبسألة.
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 بناء القدرات -اً خامس
ليت كافق عليها االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة يف التقييم ستستخدـ قائمة احتياجات بناء القدرات ا -ٕ٘

 .اؼبقًتح لؤلنواع الغريبة الغازية
كسيهدؼ بناء القدرات يف ؾباؿ األنواع الغريبة الغازية إذل ربسُت القدرات البشرية كاؼبؤسسية كالتقنية  -ٕٙ

اؿ من أجل تطوير كاستخداـ على اؼبدل الطويل من أجل تنفيذ كاستخداـ التقييمات على كبو مستنَت كفعّ 
األدكات كالنأهج الرامية إذل دعم السياسات، كلتحسُت سبل اغبصوؿ على البيانات كاؼبعلومات كاؼبعارؼ البلزمة. 
كسيستفيد من النتائج اليت توصل إليها التقييم، هبدؼ ربسُت التفاعل بُت العلم كالسياسات. كقد تكوف إحدل 

اؿ إجراء التقييمات للمخاطر اليت سبثلها األنواع الغريبة الغازية اغبالية كاحملتملة القدرات اؽبامة ىي اػبربة يف ؾب
 بالنسبة ألم تطور أك مشركع، ككضع خطط األمن البيولوجي كخطط إدارة األنواع بناء على تلك التقييمات.

لؤلنواع  ُتإلدارة السليمااؼبنع ك  تعرقلالتقييم الثغرات يف اؼبهارات العلمية كاؼبهارات األخرل اليت  كسيحدد -ٕٚ
الغريبة الغازية، دبا يف ذلك ما يتعلق بالتصنيف، كاػبربة يف تقييم األثر اغبيوم، كاإلدارة التكيفية الفاعلة، كازباذ 
القرار بشكل منظم، كالتخطيط اؼبنهجي لعمليات اغبفظ، كالنهج اؼبعركفة لبلستجابة كاإلدارة )اإلبادة، 

 ذلك من اؽبياكل األساسية.ت كاؼبكافحة البيولوجية( كما يرتبط بكاؼبكافحة اؼبتكاملة لآلفا
 العملية والجدوؿ الزمني -اً دسسا

دل ترد أدناه العملية اؼبقًتحة كاعبدكؿ الزمٍت اؼبقًتح إلعداد تقرير التقييم دبا يف ذلك اإلجراءات كاؼبعا -ٕٛ
 .األساسية كالًتتيبات اؼبؤسسية

 ؤسسيةاإلجراءات كالًتتيبات اؼب  التاريخ
اؼبواضيعي بشأف األنواع  على إجراء التقييم الرابعةيوافق االجتماع العاـ يف دكرتو  كؿألا فصلال 

الغازية كمكافحتها باالقًتاف مع التقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي كخدمات 
كيطلب النظم اإليكولوجية، كيطلب عركضان لتقدًن دعم تقٍت عيٍت ؽبذا التقييم، 

 ٍتتقالدعم ال لتطبيقب كاألمانة كضع الًتتيبات اؼبؤسسية البلزمة إذل اؼبكت
يطلب الرئيس، عن طريق األمانة، من اغبكومات كاعبهات األخرل من   

 أصحاب اؼبصلحة ترشيح خرباء إلعداد تقرير التقييم
 مانة بتجميع قوائم الًتشيحاتاألتقـو  الثاين فصلال 

اؼبعنيُت  اؼبشاركُت، كاؼبؤلفُت الرئيسيُت الرئيسُتختيار يقـو فريق من اػبرباء با  ٔالسنة 
كاؼبؤلفُت الرئيسيُت، كاحملررين اؼبراجعُت باستخداـ معايَت االختيار ، بالتنسيق

 ، اؼبرفق(IPBES/2/17) ٖ/ٕ-د ح اؼبعتمدة اؼبنصوص عليها يف اؼبقرر ـ
التقٍت كأعضاء اجتماع اللجنة اإلدارية )الرئيساف اؼبشاركاف، كرئيس كحدة الدعم 

فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات/اؼبكتب( الختيار بقية أعضاء فريق اػبرباء 
كربديد أدكارىم )أم اؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبعنيُت بالتنسيق، كاؼبؤلفُت الرئيسيُت 

 كؿبررم اؼبراجعة( كاإلعداد لبلجتماع األكؿ للمؤلفُت
قائمة الصيغة النهائية لككضع  االتصاؿ باؼبرشحُت اؼبختارين، كملء الشواغر،  

 كاحملررين اؼبراجعُتاؼبشاركُت كاؼبؤلفُت  الرئيسُت

 بدايةالثاين/ فصلال 
 الثالث فصلال

الرئيساف اؼبشاركاف، كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبعنيوف  األكؿ للمؤلفُت االجتماععقد 
يمات خرباء اتصاؿ يشاركوف يف إجراء التقي ٛبالتنسيق كاؼبؤلفوف الرئيسيوف، ك

اإلقليمية )خبَتاف لكل تقييم من التقييمات اإلقليمية األربعة(، كأعضاء 
 الفريق/اؼبكتب
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 ؤسسيةاإلجراءات كالًتتيبات اؼب  التاريخ
إعداد اؼبشاريع األكلية )النسخة صفر( من الفصوؿ كإرساؽبا إذل األمانة )كحدة  الرابع فصلال 

 الدعم التقٍت(

 ٕالسنة 
 

 كحدة الدعم التقٍت(مانة )إذل األ كإرساؽبااؼبشاريع األكذل للفصوؿ  إعداد كؿألا فصلال
 (أسابيع ٙع األكؿ )ك ؼبشر الفصوؿ يف ا ذبميع 
لؤلنواع الغريبة إرساؿ اؼبشركع األكؿ للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية اجملمعة  الثاين فصلال

 (سبوز/يوليو-ع، حزيراف/يونيوأسابي ٙاػبرباء ) الغازية لكي يستعرضها
كذلك  (كحدة الدعم التقٍت) األمانة ن جانبمذبميع تعليقات االستعراض  

 )أسبوعاف( إلرساؿ اؼبشركع األكؿ إذل اؼبؤلفُت
خرباء اتصاؿ يشاركوف يف إجراء  ٛالذم يشمل:  للمؤلفُتالثاين االجتماع  الثالث فصلال بداية

 ُت كاؼبؤلفُت اؼبشاركُتالتقييمات اإلقليمية كأعضاء الفريق/اؼبكتب كالرئيسر 
 اؼبراجعة م بالتنسيق كؿبرر ُتعني اؼبُتالرئيسي

إعداد اؼبشاريع الثانية للفصوؿ كاؼبشركع األكؿ من اؼبوجز اػباص دبقررم  الثالث فصلال
 شهور(ٙ-٘السياسات )

 ٖالسنة 

إرساؿ اؼبشركع الثاين من التقييم كاؼبشركع األكؿ من اؼبوجز اػباص دبقررم  كؿاأل فصلال
 ض من قبل اػبرباء )شهراف(السياسات إذل اغبكومات كلبلستعرا

اؼبشركع الثاين للتقييمات اإلقليمية كاؼبشركع األكؿ  ذبميع التعليقات الستعراض األكؿ فصلال
 (أسبوعافإرساؽبا إذل اؼبؤلفُت )ك ، للموجز اػباص دبقررم السياسات

 بدايةالثاين/ فصلال
 الثالث فصلال

ؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبعنيوف )الرئيساف اؼبشاركاف، كا اجتماع اؼبؤلفُت الثالث
 بالتنسيق، كاؼبؤلفوف الرئيسيوف، كؿبررك مراجعة كأعضاء الفريق/اؼبكتب(

ؼبوجز اػباص دبقررم اك يف النص للتقييمات اإلقليمية  النهائية التغيَتات لثالثا فصلال
 (أشهر ٙ) السياسات

الرظبية الست لؤلمم اؼبتحدة إذل اللغات  اؼبوجز اػباص دبقررم السياساتترصبة  الفصل الرابع
 قبل اعبلسة العامة (أسبوعان  ٕٔ)

، إذل اغبكومات قررم السياساتؼب اؼبوجز اؼبًتجم، دبا يف ذلك التقييمتقدًن  لرابعا فصلال 
 أسابيع( ٙلبلستعراض النهائي قبل االجتماع العاـ )

 لكي ينظر السياسات قررماؼبوجز اػباص دبالنهائية على  تعليقات اغبكومات لرابعا فصلال 
 فيها اؼبؤلفوف قبل االجتماع العاـ

اؼبواضيعية لؤلنواع الغريبة قبوؿ التقييمات على  فقةايقـو االجتماع العاـ باؼبو  الفصل الرابع 
 السياسيات مقررم الغازية، دبا يف ذلك موجز

 تقدير التكاليف -سابعاً 
إذل لبلجتماع العاـ خبصوص ميزانية برامج عمل اؼبنرب  اؼبناقشات اليت دارت خبلؿ الدكرة الرابعةأأشَت يف  -ٜٕ

دكالر. كستأقدـ تقديرات منقحة لتكلفة ىذا التقييم  ٓٓٛ ٓٓٓضركرة أال تتجاكز الكلفة اإلرشادية ؽبذا التقييم 
 خبلؿ الدكرة اػبامسة، عندما يتم النظر يف بدء التقييم.
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 ٔ/ٗ -ـ ح د للمقرر  رابعالمرفق ال
بشأف التقييم المنهجي لسيناريوىات ونماذج التنوع البيولوجي  السياسات مقرريخاص بموجز 

 وخدمات النظم اإليكولوجية

لمنبر الحكومي الدولي للعلـو والسياسات في مجاؿ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اأمانة 
 ٕٙٔٓ، بوف، ألمانيا، اإليكولوجية

 )ج(  ٖالناتج 
 على النحو التالي: مقرري السياساتب وينبغي أف يشار إلى ىذا الموجز الخاص

اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية 
لسيناريوىات اؼبنبثق عن التقييم اؼبنهجي من تقرير التقييم  قررم السياسات(: اؼبوجز اػباص دبٕٙٔٓ)

اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو الذم أجراه  يكولوجيةكمباذج التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإل
. س. فَتييو، ؾ. ف. نيناف، ب. كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية

ميشليك، ق. ر. أكساكايا، ؿ. بركتونز، ك. تيونغ، ؼ. كريستنسن، -ليدرل، ر. ألكيمادم، ؿ. أكوستا
-را، س. لونكست، ـ. أكبرشتاينر، ق. بَتيرا، غ. بيًتسن، ر. بيكسمارايا-، ج. كابودكؾ. ق. ىرىاش

درج تأ . الناشر )يأدرج الحقا(، اؼبدينة )مدركغا، ف. ق. رافندراناث، س. ركندينيٍت، ب. كنتل )احملرركف(
) ذبهيز النصوص: يأرجى إدراج الصفحات  --إذل  --الصفحات من الحقا(، البلد )يأدرج الحقا(، 

 لنص العريب بعد ذبهيزه(.اؼبقابلة من ا
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التقييم المنهجي لسيناريوىات ونماذج من تقرير التقييم المنبثق عن  مقرري السياساتخاص بموجز 
 )ج(( ٖ)الناتج  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 الرسائل الرفيعة المستوى
على الرغم بقدر كبَت يف دعم السياسات،  : يبكن أف تساىم السيناريوىات كالنماذجٔالرسالة العالية اؼبستول 

 من كجود عدة عوائق حالت دكف استخدامها حىت اآلف على نطاؽ كاسع.
: تأوجد طرؽ كأدكات عديدة، كلكن ينبغي مضاىاهتا بدقة باحتياجات أم نشاط بعينو ٕالرسالة العالية اؼبستول 

تطبيقها حبذر، مع مراعاة أكجو عدـ التيقن كقصور من أنشطة التقييم، أك ازباذ القرارات، أك الدعم، كما ينبغي 
 القدرة على التوقع اليت تًتافق مع التوقعات القائمة على النماذج.

يبكن بالتخطيط اؼببلئم، كاالستثمار، كبذؿ اعبهود التغلب على التحديات الكبَتة : ٖالرسالة العالية اؼبستول 
 ماذج.اؼبتبقية يف ؾباؿ كضع كتطبيق السيناريوىات كالن

 مقدمة
بدأ التقييم اؼبنهجي لسيناريوىات كمباذج التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية من أجل تقدًن اؼبشورة 
للخرباء بشأف استخداـ ىذه اؼبنهجيات يف كل العمل الذم يتم االضطبلع بو يف إطار اؼبنرب اغبكومي الدكرل 

دمات النظم اإليكولوجية لضماف مبلءمة السياسات لنواتج للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخ
اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على النحو 
احملدد يف تقرير ربديد النطاؽ الذم أقره االجتماع العاـ للمنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ 

قييم ىو ، اؼبرفق السادس(. كىذا التIPBES/2/17وع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف دكرتو الثانية )التن
للمنرب ألنو يقدـ اإلرشاد بشأف استخداـ السيناريوىات كالنماذج يف التقييمات  أحد أنشطة التقييم األكرل

عمل كأفرقة اػبرباء األخرل التابعة للمنرب اغبكومي اإلقليمية كالعاؼبية كاؼبواضيعية، فضبلن عن تقييمات أفرقة ال
 الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية.

. أما الوثيقة اغبالية فهي عبارة عن موجز IPBES/4/INF/3/Rev.1يف الوثيقة كالتقرير عن نتائج التقييم متاح 
 ل.ت الواردة يف التقرير الكاممن اؼبعلوما قررم السياساتخاص دب

ىي األكصاؼ الكمية كالنوعية للعناصر الرئيسية اليت يتألف منها نظاـ للعبلقات بُت تلك العناصر.  “النماذج”
الدكافع غَت اؼبباشرة كالدكافع ‘ ٔ’كيركز ىذا التقييم أساسان على النماذج اليت تصف العبلقات بُت كل من:

 الطبيعة كمنافع الطبيعة للناس. ‘ ٖ’شرة كالطبيعة؛ الدكافع اؼببا‘ ٕ’اؼبباشرة؛ 
فهي سبثيبلت للحاالت اؼبستقبلية اؼبمكنة بالنسبة لواحد أك أكثر من مكونات النظاـ، كيف  ‘‘السيناريوىات’’أما 

  ة البديلة.ىذا التقييم، بالنسبة لدكافع التغيَت يف الطبيعة كمنافع الطبيعة دبا يف ذلك اػبيارات السياساتية أك اإلداري
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كتقرير التقييم الكامل يتسماف بطابع أكثر  قررم السياساتكألف التقييم يركز على الطرؽ، فإف اؼبوجز اؼبقدـ ؼب
تقنية من التقييمات اؼبواضيعية كاإلقليمية كالعاؼبية للمنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع 

 . كيركز التقييم بصفة خاصة على ما يلي:البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية
التحليبلت الناقدة ألحدث كأفضل اؼبمارسات الستخداـ السيناريوىات كالنماذج يف التقييمات، كرسم  •

 السياسات، كتنفيذ السياسات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية؛
دكات ذات الصلة بالسيناريوىات ألعارؼ، كالطرؽ كاكالسبل اؼبقًتحة لسد الفجوات يف البيانات كاؼب •

 كالنماذج؛
اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف  تتخذىا الدكؿ األعضاء يفكالتوصيات بشأف اإلجراءات اليت  •

لتنفيذ  ، كأصحاب اؼبصلحة كاألكساط العلمية،ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية
، كاؼبشاركة يف بناء فيما يتعلق باستخداـ السيناريوىات كالنماذج أفضل اؼبمارسات اؼبذكورةكتشجيع انتهاج 

 القدرات، كحشد اؼبعارؼ األصلية كاحمللية.
كخبلفان للتقييمات اؼبواضيعية كاإلقليمية كالعاؼبية للمنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع 

كولوجية، فإف التقييم اؼبنهجي ال وبلل اغبالة، كاالذباىات أك التوقعات اؼبستقبلية البيولوجي كخدمات النظم اإلي
 للتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية.

على كبو  ٔكالفصل  قررم السياساتاػباص دبكىناؾ صباىَت كثَتة معنية بالتقييم اؼبنهجي. كسبت صياغة اؼبوجز 
اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو من اعبهات اؼبهتمة بيف ذلك اعبماىَت  يبأكن إطبلع صبهور عريض عليهما، دبا

مقررم كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية، فضبلن عن أصحاب اؼبصلحة، ك 
يشاركوف بصورة مباشرة يف اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع  الذين ال السياسات

بطابع  ٛ-ٕيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية. كتتسم التحليبلت الناقدة كاؼبناظَت الواردة يف الفصوؿ الب
أكثر تقنية، كزباطب األكساط العلمية األكسع باإلضافة إذل أفرقة اػبرباء، كأفرقة العمل التابعة للمنرب اغبكومي 

 النظم اإليكولوجية. الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات
كتشمل اعبماىَت اؼبستهدفة خارج اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات 

 النظم اإليكولوجية اعبهات التالية:
السيناريوىات كالنماذج كمقررك السياسات الذين يرغبوف يف استخداـ  اؼبمارسوف يف ؾباؿ دعم السياسات •

: يقدـ التقييم اإلرشادات بشأف من احمللية إذل العاؼبيةاؼبختلفة  على النطاقات عملية ازباذ القرارات إلرشاد
االستخداـ اؼببلئم كالفعاؿ للسيناريوىات كالنماذج على نطاؽ ؾبموعة كبَتة من سياقات كمستويات ازباذ 

 القرار.
للفجوات الرئيسية يف اؼبعارؼ، كيقًتح سبل سد األكساط العلمية كككاالت التمويل: يقدـ التقييم ربليبلت  •

الفجوات على كبو يزيد من استفادة اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي 
كخدمات النظم اإليكولوجية من السيناريوىات كالنماذج، كمن أجل االستخداـ يف عملية إقرار السياسات 

 .أكسع كازباذ القرارات على نطاؽ
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كتشمل اعبماىَت اؼبستهدفة داخل اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات 
 النظم اإليكولوجية اعبهات التالية:

استعراضان عامان  ٔكالفصل  زاالجتماع العاـ، كاؼبكتب، كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات: يقدـ اؼبوج •
فيما يتعلق باستخداـ السيناريوىات كالنماذج، كؾباالت  نقائصللمنافع كال اساتقررم السيأكسع ؼب

تطبيقها على نواتج اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم 
دكرل للعلـو اإليكولوجية كاألكلويات اػباصة بالتنمية يف اؼبستقبل اليت يبكن أف ييسرىا اؼبنرب اغبكومي ال

 ؛ولوجي كخدمات النظم اإليكولوجيةكالسياسات يف ؾباؿ التنوع البي
أفرقة العمل كأفرقة اػبرباء: يقدـ تقرير التقييم الكامل اإلرشادات بشأف ربفيز، كتيسَت، كدعم استخداـ  •

وع البيولوجي السيناريوىات كالنماذج داخل كخارج اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التن
 ؛م اإليكولوجيةكخدمات النظ

لكل اػبرباء  ٔكالفصل  قررم السياساتاػباص دبالتقييمات اإلقليمية كالعاؼبية كاؼبواضيعية: يقدـ اؼبوجز  •
 ٛ-ٕاستعراضان عامان للمنافع كاحملاذير فيما يتعلق باستخداـ السيناريوىات كالنماذج، كتقدـ الفصوؿ 

اصة يف ؾباؿ السيناريوىات كالنماذج إرشادات بشأف اؼبسائل األكثر تقنية لتطبيق للخرباء العاملُت بصفة خ
 السيناريوىات كالنماذج يف تقييمات التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية.

إرشادات يف ؾباؿ العلم ’’ ، ك‘‘نتائج رئيسية’’إذل  قررم السياساتاػباص دبكتنقسم الرسائل الواردة يف اؼبوجز 
إرشادات للمنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات ’’ ، ك‘‘لسياساتكا

 ‘‘.النظم اإليكولوجية كأفرقة العمل كاػبرباء التابعة لو
كالنتائج الرئيسية ىي رسائل منبثقة عن التحليبلت الناقدة الواردة يف التقييم، كىي موجهة إذل صبهور عريض 

نرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية كخارجو داخل اؼب
 .اؼبنبثقة عن التقييم الثبلث ‘‘الرسائل العالية اؼبستول’’ على حد سواء. كىي مصنفة يف ؾبموعات

و عاـ اعبماىَت اؼبستهدفة خارج كتستند اإلرشادات يف ؾباؿ العلم كالسياسات إذل النتائج الرئيسية، كزباطب بوج
اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية، كما دعا إذل 

 ذلك تقرير ربديد النطاؽ الذم أقره االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية.
ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم  كتستند اإلرشادات للمنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف

اإليكولوجية كأفرقة العمل كأفرقة اػبرباء التابعة لو إذل النتائج الرئيسية، كزباطب بصفة خاصة االجتماع العاـ 
، كاػبرباء اؼبشاركُت يف إقباز النواتج، كما دعا إذل ذلك تقرير كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كمكتبوللمنرب، 

طاؽ الذم أقره االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية. كتقًتح اإلرشادات اإلجراءات اليت يبكن ازباذىا أك ربديد الن
اإلجراءات اليت يتطرؽ إليها اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم 

 اإليكولوجية. 
اػباص  ىذا اؼبوجزكنقطة توجيو ضمن هناية كل نتيجة رئيسية متعرجُت يف  بُت قوسُتالواردة راجع كتشَت اؼب

 أك التوجيهات.ستنتاجات االاليت قد تدعم التقييم ؿبتويات تقرير إذل {، ٔ-ٖ-ٕ} دبقررم السياسات، مثبلن 
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 النتائج الرئيسية
سات، : يمكن أف تساىم السيناريوىات والنماذج بقدر كبير في دعم السيأالرسالة العالية المستوى 

 على نطاؽ واسع. حتى اآلف دوف استخدامها حالتعوائق على الرغم من عدة 
الطبيعة توفر السيناريوىات والنماذج وسيلة فعالة لتناوؿ العالقة بين يمكن أف : ٔ-ٔالنتيجة الرئيسية 

، ولذلك يمكن أف تضيف قيمة كبيرة الستخداـ أفضل ومنافع الطبيعة للناس ونوعية الحياة الجيدة
 -(ٔ-ـ ؽ س معارؼ العلمية والمعارؼ األصلية والمحلية في التقييمات ودعم القرارات )الشكلال

كتؤدم السيناريوىات كالنماذج دكران تكميليان، فهناؾ سيناريوىات تصف اغباالت احملتملة يف اؼبستقبل لدكافع 
إذل عواقب متوقعة فيما يتعلق التغيَت، أك إجراءات السياسة العامة، كىناؾ مباذج تًتجم ىذه السيناريوىات 

بالطبيعة، أك منافع الطبيعة للناس. كعادة ما تتأثر مسانبات السيناريوىات كالنماذج يف عملييت إقرار السياسات 
كازباذ القرارات بشكل من أشكاؿ التقييم، أك عملية دعم القرارات، كىي تستخدـ عادة باالقًتاف مع اؼبعرفة 

، ٕ-ٔ} للغايةة كوف معقدتغالبان ما اليت كسع، األتماعية، كاالقتصادية، كاؼبؤسسية االج اتسياقالاؼبستقاة من 
ٔ-ٖ ،ٔ-ٗ ،ٕ-ٔ ،ٕ-٘}. 

 
 نظرة عامة على األدوار التي تؤديها السيناريوىات والنماذج في ترشيد صنع القرارات. - ٔـ ؽ س الشكل 

السيناريوىات كالنماذج يف صنع السياسات كالقرارات عن طريق اللوحة اؼبوجودة إذل اليسار توضح كيف تأسهم 
كتعكس (. ٕك ٔ فالتقييمات، كأدكات دعم اؼبقررات الرظبية كالعمليات غَت الرظبية )الصناديق كاألسهم أعبله، الفصبل

عدئذ إذل كتًتصبها النماذج ب مقررم السياساتالسيناريوىات خيارات سياساتية ـبتلفة هبرم النظر فيها من جانب 
أف عواقب تًتتب على الطبيعة كمنافع الطبيعة للناس كنوعية اغبياة اعبيدة. كتؤكد اللوحة اؼبوجودة يساران على 

السيناريوىات كالنماذج تعتمد مباشرة على البيانات كاؼبعارؼ لتطويرىا كاختبارىا، كتوفَت قيمة مأضافة عن طريق ذبميع 
فل الشكل(. أما اللوحة إذل اليمُت فتقدـ نظرة تفصيلية للعبلقات بُت كالسهم أس طاراؼبعارؼ كتنظيمها )اإل

للمنرب  لعناصر الرئيسية لئلطار اؼبفاىيميالسيناريوىات )أسهم باللوف األرجواين(، كالنماذج )األسهم الزرقاء(، كا
لصناديق الزرقاء خفيفة اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية )ا

. كتشَت األسهم الرمادية إذل العبلقات اليت ال سبثل ؿبل تركيز رئيسي (ٖ٘)(Diaz et al. 2015يف  ٔاللوف، الفصل 
يعٍت أف التقييم الشامل لرفاه اإلنساف، كارتفاع مستول اؼبعيشة ‘‘ القطاعي الشامل تكاملال’’. إف عنصر للتقييم

ذج عرب قطاعات متعددة )مثل قطاعات الصحة، كالتعليم، كالطاقة( لتناكؿ ؾبموعة أكسع يستتبع غالبان إدماج النماس
 من القيم كاألىداؼ مقارنة باألىداؼ كالقيم اؼبرتبطة مباشرة بالطبيعة كمنافعها.

  

                                                      
(ٖ٘ )Díaz, S., Demissew, S., Joly, C., Lonsdale, W.M. and Larigauderie, A., 2015: A Rosetta Stone for nature’s 

benefits to people. PLoS Biology 13(1): e1002040. 
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دورًا مهمًا في العالقة بين المراحل  المختلفة : يمكن أف تؤدي أنواع السيناريوىاتٕ-ٔالنتيجة الرئيسية 
تنفيذ ‘ ٖ’رسم السياسات؛ ‘ ٕ’وضع برامج العمل؛ ‘ ٔ: ’، وىيرئيسية لدورة السياسات العامةال

 -(ٔـ ؽ س ، والجدوؿ ٗو ٖو ٕ ـ ؽ س استعراض السياسات )األشكاؿ‘ ٗ’السياسات؛ 
اليت تدرس ؾبموعة من اغباالت احملتملة يف اؼبستقبل استنادان إذل مسارات ‘‘ كالسيناريوىات االستطبلعية’’

إما غَت اؼبباشرة )مثل العوامل االجتماعية كالسياسية، كاالقتصادية، كالتكنولوجية(، كإما  -الدكافع احملتملة 
يبكن أف تسهم بقدر كبَت يف ربديد اؼبشاكل ككضع برامج العمل  -اؼبباشرة )مثل ربويل اؼبوئل، كتغَت اؼبناخ( 

كسائل ىامة للتعامل مع اؼبستويات العالية غباالت عدـ على اؼبستول الرفيع. كتقدـ السيناريوىات االستطبلعية 
القدرة على التنبؤ، كمن مث إذل حالة من عدـ اليقُت اؼبرتبطة بطبيعتها دبسار مستقبل العديد من الدكافع. كيبكن 

البحث ’’إما عن طريق ربليل  -لتقييم السياسات البديلة، أك اػبيارات اإلدارية ‘‘ لسيناريوىات اإلجراءات’’
أف تسهم بقدر كبَت يف رسم السياسات كتنفيذىا. كحىت اآلف،  -‘‘فرز السياسات’’كإما ‘‘ عن اؽبدؼ

اأستخدمت السيناريوىات االستطبلعية على نطاؽ أكسع يف التقييمات على اؼبستويات العاؼبية كاإلقليمية 
ات يف الغالب األعم على بينما طأبقت سيناريوىات اإلجراء (،ٔ س ؽ ـ ، اعبدكؿٖ-س ؽ ـ الشكلكالوطنية )

-ٕ، ٕ-ٖ-ٔ} (ٔ-ـ ؽ س ، كاعبدكؿٗ-ـ ؽ س عملية ازباذ القرارات على اؼبستويُت الوطٍت كاحمللي )الشكل
ٔ-ٔ ،ٖ-ٕ-ٕ.} 

 

يبين ىذا الشكل األدوار التي تلعبها مختلف أنواع السيناريوىات والتي تناظر المراحل  - ٕ ـ ؽ سالشكل 
أنواع السيناريوىات موضحة بواسطة رسومات توضيحية تأشَت إذل التغيَتات يف  -ورة السياساتالرئيسية في د

الطبيعة كاؼبزايا اليت تعود من الطبيعة مع مركر الوقت. كتأشَت بطاقات الوسم كاألسهم الرمادية خارج اؼبربعات باللوف 
 السيناريوىات االستطبلعية، سبثل اػبطوط اؼبتقطعة األزرؽ للدائرة إذل اؼبراحل األربع الرئيسية لدكرة السياسات. كيف

)كتأعرؼ  ‘‘سيناريوىات البحث عن اؽبدؼ’’ـبتلف اغباالت اؼبقبولة يف اؼبستقبل، كغالبان ما تستند إذل كصف تفصيلي 
طعة اؼبلونة إذل مستقبليان متفق عليو، كتشَت اػبطوط اؼبتق (، كيبثل الشكل اللؤلؤم ىدفان ‘‘بالسيناريوىات اؼبعيارية’’أيضان 

سيناريوىات فرز السياسات )اليت تأعرؼ أيضان بالسيناريوىات ’’السيناريوىات اليت توفر مسارات بديلة لتحقيق اؽبدؼ. 
، كسبثل اػبطوط اؼبتقطعة خيارات سياساتية متنوعة مطركحة على بساط البحث. كيف تقييم السياسات ‘‘(القبلية

( كتتم مقارنة اؼبسار اؼببلحظ للسياسات اليت نأفذت يف اؼباضي )خط ‘‘ييم البرعدمبالتق’’)الذم يأعرؼ  ‘‘االرذباعي’’
 أسود ثقيل( بالسيناريوىات اليت كاف من اؼبمكن أف ربقق اؽبدؼ اؼبنشود )خط متقطع(.
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لترجمة السيناريوىات البديلة للدوافع، أو اإلجراءات  مفيدة: توفر النماذج وسيلة ٖ-ٔلنتيجة الرئيسية ا
 ٔـ ؽ س  للناس )األشكاؿ ومنافع الطبيعةمجاؿ السياسة العامة إلى عواقب متوقعة بالنسبة للطبيعة في 

: العبلقاتثبلث فئات رئيسية من اليت تعاجل النماذج كيركز التقييم على  - (ٔ ـ ؽ س ، والجدوؿ ٗو ٖو
، دبا يف ذلك التدخبلت السياساتية، باشرةاؼبغَت لتغيَتات يف الدكافع اؼبًتتبة على ا اآلثاراليت تتوقع  النماذج ‘ٔ’

لتغيَتات يف الدكافع اؼبباشرة بالنسبة للطبيعة اليت تتوقع اآلثار اؼبًتتبة على االنماذج  ‘ٕ’لدكافع اؼبباشرة؛ بالنسبة ل
ع تغيَتات يف التنو اليت تتوقع العواقب اؼبًتتبة على الالنماذج ‘ ٖ’)التنوع البيولوجي، كالنظم اإليكولوجية(؛ 

البيولوجي كالنظم اإليكولوجية بالنسبة للمنافع اليت هبنيها الناس من الطبيعة )دبا يف ذلك خدمات النظم 
كيبكن أف تصاغ  أكثر فعالية إذا طأبقت ؾبتمعة. ىذه النماذج مسانبات كيف حاالت كثَتة تكوفاإليكولوجية(. 

اذج اؼبًتابطة، اليت تستخدـ فيها البيانات التجريبية العبلقات اؼبذكورة أعبله باستخداـ ثبلثة هنج عامة: )أ( النم
اؼبتاحة لتقدير قيم البارامًتات اليت ال يكوف ؽبا بالضركرة مدلوؿ إيكولوجي ؿبدد مسبقان، كاليت تكوف العمليات 

)ب( النماذج القائمة على العمليات، اليت توصف فيها العبلقات من ك بالنسبة ؽبا ضمنية كليست صروبة؛
على الفهم العلمي اؼبثبت، كبالتارل تكوف بارامًتات اعتمادان صراحة  اؼبنصوص عليهامليات أك اآلليات حيث الع

)ج( النماذج اؼببنية على مسانبات اػبرباء، كالنماذج اػباصة هبا ذات تفسَت إيكولوجي كاضح كؿبدد مسبقان؛ 
دبا يف ذلك أصحاب اؼبعارؼ احمللية اليت يتم فيها استخداـ اػبربات العملية للخرباء كأصحاب اؼبصلحة، 

 .[ٗ-٘، ٗ، ٖ-ٕ-ٖ، ٔ-ٖ-ٔ، ٕ-ٕ-ٔ] كاألصلية، من أجل كصف العبلقات
: حالت عدة عوائق دوف االستخداـ الواسع النطاؽ والمثمر لسيناريوىات ونماذج ٗ-ٔالنتيجة الرئيسية 

كتشمل  - خاذ القراراتالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليات إقرار السياسات وات
، كمتخذم القرارات، مقررم السياساتاالفتقار بصورة عامة إذل الفهم يف أكساط  ‘ٔ’ىذه العوائق ما يلي: 

 اؼبتعلقة باستخداـ السيناريوىات كالنماذج يف التقييم كدعم القرارات؛  نقائصكاؼبمارسُت بشأف اؼبنافع كال
اؼبطلوبة لوضع كاستخداـ السيناريوىات كالنماذج يف بعض البيانات ككذلك نقص اؼبوارد البشرية كالتقنية  ‘ٕ’

يف كضع  مقررم السياساتكأصحاب اؼبصلحة ك  العلماء االلبراط كالتفاعل فيما بُتعدـ كفاية  ‘ٖ’اؼبناطق؛ 
نقص التوجيهات فيما يتعلق باختيار  ‘ٗ’السيناريوىات كالنماذج للمساعدة يف رسم السياسات كتنفيذىا؛ 

عدـ كفاية تصنيف حاالت عدـ  ‘٘’أكجو القصور يف شفافية كضع كتوثيق السيناريوىات كالنماذج؛ ذج ك النمو 
 اليت تنجم عن قيود البيانات كاؼبشكبلت اليت تعًتم فهم النظاـ أك سبثيلو أك البفاض قابلية توقع النظاـ اليقُت

وائق كالنهج اليت تستخدـ . كترد مناقشة عبميع ىذه الع{ٕ-ٛ، ٕ-ٔ-ٚ، ٙ-ٗ، ٕ-ٖ-ٗ، ٙ-ٕ، ٙ-ٔ}
 .ؼبعاعبتها يف النتائج الرئيسية كنقاط التوجيو البلحقة
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ويبين ىذا الشكل مثااًل الستخداـ السيناريوىات والنماذج لوضع جدوؿ األعماؿ وتصميم  - ٖ ـ ؽ س الشكل

للتنوع البيولوجي التابع لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتقييم  السياسات للتقرير الرابع لتقييم التوقعات العالمية
كاستخدـ التقرير الرابع للتوقعات العاؼبية  -(ٔ)الخطوة  ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

ىات البحث عن األىداؼ من أجل للتنوع البيولوجي أنواعان متعددة من السيناريوىات كالنماذج كاعتمدت بشدة على سيناريو 
. كاشتملت األىداؼ يف تلك ٕٓ٘ٓربقيق األىداؼ اؼبتعددة لبلستدامة الدكلية الرامية إذل  استطبلع السيناريوىات

درجة مئوية )اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ( ككقف فقداف  ٕالسيناريوىات على إبقاء االحًتار العاؼبي ربت 
( انظر الرسم أسفل الشكل اؼبوجود ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓ)اػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي  ٕٓ٘ٓالبيولوجي حبلوؿ عاـ التنوع 

(. كجرل استكشاؼ ثبلثة سيناريوىات معقولة لتحقيق ٕإذل اليسار(، كالقضاء على اعبوع )األىداؼ اإلمبائية لؤللفية( )اػبطوة 
الشكل يف األسفل إذل اليمُت كيفية اختبلؼ ىذه السيناريوىات عن سيناريو العمل ىذه األىداؼ اؼبتعددة لبلستدامة. كيبُت 

(. كاستأخدـ النموذج اؼبتكامل لتقييم االحًتار العاؼبي ٖاؼبعتاد من حيث التأثَتات على التنوع البيولوجي )اػبطوة 
(http://themasites.bpl.nl/models/image) غَت اؼبباشرة كلنمذجة العبلقات للعوامل احملركة سيناريوىات للعوامل احملركة  لتقييم

غَت اؼبباشرة كاؼبباشرة. إف التأثَتات الواقعة على التنوع البيولوجي الربم الذم سبت مبذجتو باستخداـ مبوذج التنوع البيولوجي 
(http://www.globio.info\) GLOBIO3اؼبسانبات النسبية للمحركات غَت  وجود يف األسفل إذل اليسار. كيوضح الرسم اؼب

التقرير الرابع للتوقعات  يشَت(. ك ٗمقارنة بسيناريو العمل اؼبعتاد )اػبطوة  ٕٓ٘ٓاؼبباشرة لوقف فقداف التنوع البيولوجي حبلوؿ 
 اؼبناقشات اليت دارت أثناء االجتماع الثاين العاؼبية للتنوع البيولوجي أنو يبكن الوصوؿ إذل أىداؼ متعددة ككاف عامبلن مهمان يف

ق عشر ؼبؤسبر األطراؼ يف االتفاقية اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي، كاليت انتهت بالتزامات إضافية الزباذ التدابَت كتقدًن التمويل لتحقي
   ل كمراجع إضافية.لبلطبلع على تفاصي ٔيف الفصل  ٔ-ٔ طار(. انظر اإل٘شي للتنوع البيولوجي )اػبطوة تأىداؼ آي

 السيناريوىات
اؼبسارات احملتملة 

للتنمية االجتماعية 
 كاالقتصادية

طة االسًتاتيجية للتنوع اػب (ٔ)
 ٕٕٓٓ-ٕٓٔٓالبيولوجي 

ادة
الزي

 

 وضع وتنفيذ السياسات المحلية

 رسم السياسات كصنع القرارات
 اتفاقية التنوع البيولوجي

ىل يبكن ربقيق رؤية التنوع  (ٕ)
البيولوجي كجزء من صبيع أىداؼ 

 التنمية اؼبستدامة؟

استخداـ سيناريوىات  (ٖ)
استخداـ النماذج الستكشاؼ  (ٗ) البحث عن ىدؼ

اؼبتعلقة بالسياسات ضمن اػبيارات 
 اؼبسارات

يبكن ربقيق أىداؼ متعددة للتنمية  (٘)
اؼبستدامة عن طريق ؾبموعات 

 متنوعة من اػبيارات

تقييم الدراسة  - قييم كدعم القراراتكاجهة الت
 االستشرافية الرابعة للتنوع البيولوجي يف العادل

 العبلقات اؼبرصودة بُت توافر األنواع كالدكافع اؼبباشر

 (%) متوسط توافر األنواع البيولوجية

 ًتكجُتيتقليل إنبعاثات الن

صاف
النق

 

GLOBIO 

كضع النماذج للعواقب اؼبًتتبة 
لتنوع البيولوجي بالنسبة ل

 كخدمات النظم اإليكولوجية

 النماذج

IMAGE 

كضع مباذج التأثَتات بالنسبة 
 للدكافع اؼبباشرة

 السناريو القاعدي

 ٕٓسيناريوىات ريو+

اؼبسانبة النسبية للخيارات اؼبتعلقة بالسياسات الرامية إذل التخفيف من 
كسيناريوىات ثبلثة كضعها  (%) ٕٓ٘ٓفقداف التنوع البيولوجي يف عاـ 

 ٕٓمؤسبر ريـو +

مي
لعال

ي ا
وج

بيول
ع ال

تنو
ال

 
 التكنولوجيا

 العالمية
الحلوؿ 
 الالمركزية

تغيير أنماط 
 االستهالؾ

 اضي اؼبهملةاستصبلح األر 

 زيادة اإلنتاجية الزراعية

 التخفيف من تغَت اؼبناخ

 اغبد من توسع اؽبياكل األساسية

 توسيع نطاؽ اؼبناطق احملمية

 تقليل االستهبلؾ كالنفايات

 وائلاغبد من ذبزئة اؼب

 اػبيارات السياساتية

http://www.globio.info/
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يقدـ ىذا الشكل مثااًل الستخداـ السيناريوىات والنماذج لدعم تصميم السياسات  – ٗ ـ ؽ س لشكلا

حيث تدىورت إمدادات اؼبياه للمزارعُت  ،ند يف ىذه اغبالةمستجمع مياه ثادم، جنويب تايل كترد ىنا حالة. وتنفيذىا
 (ٔ)اػبطوة  زرل بسبب ربويل الغابات الطبيعية إذل مزارع مطاط. ككضعت سيناريوىات لفرز السياساتكاالستهبلؾ اؼبن

تستند إذل قواعد البيانات احمللية كاؼبعارؼ على يد أصحاب اؼبصلحة كالعلماء الستكشاؼ استخدامات مقبولة 
سقوط ثبلثة مستويات معقولة لَتات خدمت النماذج لتقييم تأثستأ بعد ذلك ا. ك (ٕ)اػبطوة  لؤلراضي يف اؼبستقبل

. (ٖ)اػبطوة  يف األهنار نتيجة لتآكل الًتبة، كعلى خدمات النأظم اإليكولوجية األخرل ياألمطار على ؿبتول الطم
وسع سريع يف التطور الذم ينطوم على تسيناريو  من بكثَتأقل  ان سيناريو اغبفظ ىذا ترسبأف ينتج ككاف من اؼبنتظر 
استثمار اؼبوارد لًتصبة ىذه  ترشيداالقتصادم ألداة نظاـ  العنصراصيلو، مث استأخدـ بعد ذلك مزارع اؼبطاط كؿب

استثمار اؼبوارد  ترشيددعم القرارات التابع لنظاـ  عنصر. كاستخدـ (ٗ)اػبطوة  التأثَتات إذل تكاليف كمنافع اقتصادية
يكوف من األفضل فيها ضباية الغابات كإعادة التحريج،  القرار احملليُت لتحديد اؼبناطق اليت مقررممن جانب العلماء ك 

أك زراعة احملاصيل اؼبختلطة. ككافقت البلدية على إهباد كسائل لتحصيل رسـو حفظ على أساس اؼبدفوعات مقابل 
 كاؼبراجعللتفاصيل  ٔيف الفصل  ٕ-ٔ طارنظر اإلا. (٘)اػبطوة  لتمويل ىذه األنشطة‘‘ خدمات مستجمع اؼبياه’’

كللمزيد من اؼبعلومات عن أدكات النمذجة اؼبستخدمة يف  (ٗ٘)(ٖٕٔٓ) Trisurat فية. اؼبصدر: تريسوراتاإلضا
 /http://www.naturalcapitalproject.org/invest       نظراالدراسة، 

http://www.naturalcapitalproject.org/software/#rios 

http://www.ivm.vu.nl/en/Organisation/departments/spatial-analysis-decision-support/Clue/index.aspx 
 

                                                      
(٘ٗ)Trisurat, Y., 2013: Ecological Assessment: Assessing Conditions and Trends of Ecosystem Services of Thadee 

watershed, Nakhon Si Thammarat Province (in Thai with English abstract). Final Report submitted to the ECO-

BEST Project. Bangkok, Faculty of Forestry, Kasetsart University.. 

ستجمع مياه ثادم، إقليم ناخوف سي تامارات التقييم اإليكولوجي: تقييم ظركؼ كاذباىات خدمات النظاـ اإليكولوجي لدل م)
)باللغة التايلندية مع مقتبس باللغة اإلقبليزية(. كقأدـ التقرير األخَت إذل مشركع إيكو بست. بانكوؾ كلية اغبراجة. جامعة  

 (.كاسيتثارت

 النماذج

 رسم السياسات كصنع القرارات
 البلدية كعبنة متجمعات اؼبياه

 كاجهة التقييم كدعم القرارات
 حلقة العمل االستشارية كأدكات نظاـ ترشيد استثمار اؼبوارد

تطبيق رسـو  (٘)
استصبلح كحفظ 
 النظاـ اإليكولوجي

 

تقدير العواقب  (ٗ)
االقتصادية ػبيارات 

 استخداـ األراضي

 

كضع النماذج  (ٖ)
لآلثار اؼبًتتبة 

على إمدادات 
 اؼبياه كالًتسبات

 

 استخداـ سيناريوىات فرز السياسات (ٔ)

 كضع النماذج الستخداـ األراضي (ٕ)
 مبوذج اقتصادم نظاـ ترشيد استثمار اؼبوارد:

خيارات االستخدامات 
البديلة لؤلراضي: 

التنمية الزراعية، حفظ 
 الطبيعة

 السيناريوىات:

 لتغَت استخداـ األراضيكضع النماذج اغبيزية الصروبة 

ـ مباذج ػبدمات النظا  اإليكولوجي

 البيانات كاؼبعارؼ
البيانات اؼبتعلقة بإدارة اؼبستجمعات اؼبائية كاستخداـ 

 األراضي، اؼبعارؼ التقليدية

اؼبستويات اؼبعقولة 
 ؽبطوؿ األمطار

 سنة()طن/ ٖٕٓٓلعاـ  ضبل الًتسب اؼبتوقع

مستول ىطوؿ األمطار 
 ٓٓٛ,ٖ بشدة

 ملم/سنة

مستول متوسط ؽبطوؿ 
 ملم/سنة األمطار

 اعبفاؼ
 ملم/سنة ٜٓٓٔ

 سيناريو اغبفظ -ب سيناريو التنمية -أ

 سيناريوىات االستخداـ البديل لؤلراضي
 مستجمع مياه ثادم، ٖٕٓٓلعاـ 

 أ. سيناريو التنمية

 سيناريو اغبفظ -ب

تشَت األرقاـ إذل 
اؼبنطقة اعبغرافية 

ة دبستجمع احمليط
 اؼبياه

http://www.naturalcapitalproject.org/invest/
http://www.naturalcapitalproject.org/software/#rios
http://www.naturalcapitalproject.org/software/#rios
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النظم اإليكولوجية لوضع جدكؿ األعماؿ، كرسم السياسات كتنفيذىا على  التنوع البيولوجي كخدمات ؾبموعة توضيحية غَت شاملة لتطبيقات سيناريوىات كمباذج - ٔ ـ ؽ س الجدوؿ
 ٔيف الفصل  ٔ-ٔ)انظر اعبدكؿ  اؼبستويُت العاؼبي كالوطٍت

للتوقعات العالمية  ٗالتقرير  
 (ٕٗٔٓللتنوع البيولوجي )

تقرير التقييم الخامس للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 

ناخ )الفريق العامل الثاني الم
 (ٕٗٔٓوالثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(ٕٓٓ٘) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (ٕٔٔٓالمتحدة )

التقييم البيئي 
االستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماؾ 
 في جنوب أفريقيا

أكبر نطاؽ 
 مساحةممكن لل

إقليمي: يشمل  كطٍت: اؼبملكة اؼبتحدة عاؼبي عاؼبي عاؼبي
حليل كمبوديا، الت

كالصُت، كالكس، 
 ناـ تي، كفيكتايلند

كطٍت: مصائد األظباؾ 
الساحلية يف جنوب 

 أفريقيا

-ٕٕٓٓ -الوقت اغبارل  اآلفاؽ الزمنية
ٕٓ٘ٓ 

كما بعد  ٜٕٓٓ ،ٕٓ٘ٓ
 ذلك

 ٖٕٗٓ –الوقت اغبارل  ٖٕٓٓ ٕٓٙٓ ٕٓ٘ٓ
تكمل كل سنتُت أك تس
 سنوات ٗ

الموقف في دورة 
 السياسات العامة

ربديد جدكؿ األعماؿ ككضع 
 السياسات

كضع السياسات  ربديد جدكؿ األعماؿ ربديد جدكؿ األعماؿ ربديد جدكؿ األعماؿ
 كتنفيذىا

 تنفيذ السياسات

البيئة التي يخرج 
 منها الترخيص

األطراؼ التقييم الذم طلبتو 
ؼبتعلقة بالتنوع يف االتفاقية ا

 البيولوجي

تقييم طلبتو البلداف األعضاء 
يف الفريق اغبكومي الدكرل 

 اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ

بدأتو األكساط العلمية، 
كرحبت بو بعد ذلك 

 األمم اؼبتحدة

أكصى بو ؾبلس العمـو 
الربيطاين كمتابعة لتقييم 

 األلفية للنظم اإليكولوجية 

تقييم بيئي اسًتاتيجي 
ة هنر أأجرم للجن

 اؼبيكونغ

تقييم أجرتو إدارة الزراعة 
كالغابات كمصائد 

 األظباؾ يف جنوب أفريقيا

المسائل التي تم 
تناولها باستخداـ 

السيناريوىات 
 والنماذج

ىل من اؼبرجح بلوغ أىداؼ 
اؼبتعلقة بالتنوع  آيتشي

 ؟ٕٕٓٓالبيولوجي حبلوؿ عاـ 
ما ىو اؼبطلوب لتحقيق الرؤية 

 ٕٓ٘ٓاالسًتاتيجية لعاـ 

كيف يبكن أف يؤثر تغَت اؼبناخ 
يف اؼبستقبل على التنوع 

البيولوجي كالنظم اإليكولوجية 
 كاجملتمع؟

ما ىي اغباالت احملتملة 
يف اؼبستقبل للتنوع 

البيولوجي كخدمات 
 النظم اإليكولوجية؟

ما ىي التغيَتات اليت قد 
لوجية ربدث يف النظم اإليكو 
كخدمات كقيم النظم 

اإليكولوجية على مدل 
اػبمسُت سنة اؼبقبلة يف 

 اؼبملكة اؼبتحدة؟

قيم اآلثار االجتماعية 
سد، ال  ءكالبيئية لبنا

سيما على اجملرل 
 لنهر اؼبيكونغ يالرئيس

تنفيذ السياسات بشأف 
اإلدارة اؼبستدامة ؼبصائد 

 األظباؾ
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للتوقعات العالمية  ٗالتقرير  
 (ٕٗٔٓللتنوع البيولوجي )

تقرير التقييم الخامس للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 

ناخ )الفريق العامل الثاني الم
 (ٕٗٔٓوالثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(ٕٓٓ٘) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (ٕٔٔٓالمتحدة )

التقييم البيئي 
االستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماؾ 
 في جنوب أفريقيا

االتفاقية اؼبتعلقة بالتنوع 
 البيولوجي؟

السيناريوىات 
والنماذج للدوافع 

رة المباش
والدوافع غير 

 المباشرة

االستقراءات اإلحصائية 
الذباىات الدكافع حىت عاـ 

ٕٕٓٓ* 
سيناريوىات كمباذج البحث عن 

ىدؼ للتحليبلت حىت عاـ 
سيناريوىات ريو ’’) ٕٓ٘ٓ

 ـ ؽ س ، أنظر الشكل‘‘ٕٓ+
ٖ) 

ربليل ؾبموعة كبَتة من 
السيناريوىات االستطبلعية 
كسيناريوىات الفرز اؼبنشورة 

 ؼبستويُت احمللي كالعاؼبيعلى ا

التشديد على السيناريوىات 
يف دراسات  االستطبلعية

)التقرير اػباص عن  اآلثار
سيناريوىات اإلنبعاثات الذم 
أعده الفريق اغبكومي الدكرل 

 *(اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ
الًتكيز بقوة على مباذج تغَت 

اؼبناخ بوصفها من الدكافع 
اؼبباشرة، كبعض السيناريوىات 

 رتبطة باستخداـ األرضاؼب
سيناريوىات  الًتكيز على

يف كضع  البحث عن أىداؼ
مباذج اؼبناخ كالتخفيف من 

)مسارات تركيز  آثار تغَت اؼبناخ
 التمثيلية(*

السيناريوىات 
االستطبلعية اليت 

تستخدـ أربعة أكصاؼ 
 تفصيلية* 

مباذج الدكافع اؼبباشرة من 
الصورة اؼبدرجة يف مبوذج 

 التقييم*

يناريوىات االستطبلعية الس
اليت تستخدـ ستة أكصاؼ 

 تفصيلية*
التشديد على استخداـ 

 األراضي كدكافع تغَت اؼبناخ

سيناريوىات فرز 
السياسات باستخداـ 
العديد من ـبططات 

 بناء السدكد
الًتكيز على النمو 

االقتصادم كالطلب 
على توليد الكهرباء  

كدافعُت غَت مباشرين 
 رئيسيُت

يم مت أيضان تقي
 سيناريوىات تغَت اؼبناخ

تركز سيناريوىات  -
عن ىدؼ على البحث 

مؤكدة ربديد مسارات 
لكميات الصيد 

 اؼبستدامة

نماذج اآلثار على 
 الطبيعة

االستقراءات اإلحصائية 
لبلذباىات يف مؤشرات التنوع 

 *ٕٕٓٓالبيولوجي حىت عاـ 

ربليل جملموعة كبَتة منشورة من 
النماذج اؼبًتابطة كالقائمة على 

 العمليات

النماذج اؼبًتابطة )أم 
ات بُت ؾباؿ العبلق

 األنواع(

النموذج اؼبًتابط الستجابة 
األنواع )الطيور( الستخداـ 

 األراضي

تقديرات ربويل اؼبوئل 
استنادان إذل ارتفاع 

 السد، كخرائط اؼبوئل

مباذج أثر ديناميات 
السكاف على األظباؾ 

 ذات األنبية االقتصادية
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للتوقعات العالمية  ٗالتقرير  
 (ٕٗٔٓللتنوع البيولوجي )

تقرير التقييم الخامس للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 

ناخ )الفريق العامل الثاني الم
 (ٕٗٔٓوالثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(ٕٓٓ٘) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (ٕٔٔٓالمتحدة )

التقييم البيئي 
االستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماؾ 
 في جنوب أفريقيا

ربليل ؾبموعة كبَتة منشورة من 
ة على النماذج اؼبًتابطة كالقائم

 العمليات 
الًتكيز على آثار ؾبموعة كبَتة 

من الدكافع على التنوع 
 البيولوجي

الًتكيز على آثار تغَت اؼبناخ 
على التنوع البيولوجي ككظائف 

 النظاـ اإليكولوجي

الًتكيز على آثار ؾبموعة 
كبَتة من الدكافع على 

 التنوع البيولوجي

ثار آلالتقييم النوعي 
استخداـ األراضي كتغَت 

اؼبناخ على كظائف النظاـ 
 اإليكولوجي 

الًتكيز على تغَت اؼبوئل  
 بيئيةكمؤشر لآلثار ال

تقديرات مستول 
التأثَت على األنواع 

استنادان إذل إعاقة السد 
ؽبجرة األظباؾ، كعلى 

العبلقات يف موئل 
 األنواع

النماذج اليت أأضيفت 
لؤلنواع اؼبتأثرة  مؤخران 

بشكل غَت مباشر )مثل 
 البطريق(

استخداـ النظاـ 
اإليكولوجي استنادان إذل 

 النماذج قيد النظر

نماذج اآلثار على 
 منافع الطبيعة

 ربليل الدراسات اؼبنشورة
الًتكيز على خدمات النظم 

اإليكولوجية من الغابات 
كالنظم الزراعية كمصائد األظباؾ 

 البحرية
كد للركابط اؼبباشرة تقييم ؿبد

 بالتنوع البيولوجي

ربليل ؾبموعة كبَتة من 
 الدراسات اؼبنشورة

تقييم ؿبدكد للركابط اؼبباشرة 
بالتنوع البيولوجي باستثناء 
 النظم اإليكولوجية البحرية

تقديرات بعض خدمات 
النظم اإليكولوجية )مثل 

إنتاج احملاصيل، كإنتاج 
األظباؾ( من الصورة 

 وذج التقييماؼبدرجة يف مب

النماذج النوعية كاؼبًتابطة 
 ػبدمات النظم اإليكولوجية

ًتابطة الًتكيز على الطرؽ اؼب
 لتقدير القيمة النقدية

الًتكيز على التقييم النقدم، 
باستثناء بالنسبة لقيمة التنوع 

 البيولوجي

تقديرات من كاقع 
التجربة آلثار مصائد 
األظباؾ استنادان إذل 

البفاض اؽبجرة، 
 ئلو لتغيَتات يف اؼبكا

طرؽ متنوعة لتقدير 
التغيَتات يف تدفق اؼبياه 

كنوعيتها، كذبميع 
الركاسب، كخدمات 

االستزراع، كما إذل 
 ذلك

تقديرات للكمية 
اإلصبالية لكمية الصيد 

اؼبسموح هبا استنادان إذل 
 مباذج الثركة السمكية

مشاركة أصحاب 
 المصلحة

اؼبناقشة كاؼبوافقة من جانب 
يف االتفاقية اؼبتعلقة ؼ األطرا

 بالتنوع البيولوجي 
اغبوارات بُت العلماء كاألمانة 

اؼبناقشة كاؼبوافقة من جانب 
البلداف األعضاء يف الفريق 

اغبكومي الدكرل اؼبعٍت بتغَت 
 اؼبناخ

حوارات مع أصحاب 
اؼبصلحة أثناء كضع 

 السيناريوىات

مشاكرة أصحاب اؼبصلحة 
 أثناء كضع السيناريوىات

اعتمدت من جانب شراكة 
‘‘ العيش مع التغَت البيئي’’

حوار موسع يشمل 
العديد من اغبكومات، 

حلقات تدريبية عملية ك 
للخرباء، كمشاكرات 

 عامة

مشاكرة بُت اغبكومة 
كالعلماء كأصحاب 
اؼبصلحة أثناء كضع 

اسًتاتيجية اإلدارة ككضع 
 اغبد اؼبسموح بو للمصيد
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للتوقعات العالمية  ٗالتقرير  
 (ٕٗٔٓللتنوع البيولوجي )

تقرير التقييم الخامس للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 

ناخ )الفريق العامل الثاني الم
 (ٕٗٔٓوالثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(ٕٓٓ٘) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (ٕٔٔٓالمتحدة )

التقييم البيئي 
االستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماؾ 
 في جنوب أفريقيا

االتفاقية فبثلي األطراؼ يف ك 
اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي يف 

 أثناء عملية التقييم

انب مشاركة ضئيلة من ج
أصحاب اؼبصلحة يف كضع 

 السيناريوىات

بُت أصحاب اؼبصلحة 
 اغبكوميُت كغَت اغبكوميُت

أدوات دعم 
 القرارات

ال تأوجد، كلكن األدكات  ال يوجد ال يوجد ال يوجد
 قيد التطوير

طرؽ التقييم البيئي 
ظر االسًتاتيجي )أن

 ( ٕالفصل 

تقييم اسًتاتيجية اإلدارة 
 ( ٕ)أنظر الفصل 

ردبا تكوف االستقراءات قد  النتائج
تقدًن األطراؼ يف سانبت يف 

يف  ات غَت ملزمةتعهداالتفاقية 
بزيادة اؼبوارد  ٕٗٔٓعاـ 

 غبماية التنوع البيولوجي

الوثائق الرئيسية اليت استندت 
إليها اؼبفاكضات يف إطار 

مم اؼبتحدة اإلطارية اتفاقية األ
 تغَت اؼبناخبشأف 

ستأناقش التزامات البلداف 
بتخفيف آثار اؼبناخ يف كانوف 

 ٕ٘ٔٓاألكؿ /ديسمرب 

زيادة الوعي باحتماالت 
تدىور كبَت يف اؼبستقبل 

للتنوع البيولوجي  
كخدمات النظاـ 

 اإليكولوجي

اؼبسانبة يف الورقة البيضاء 
عن البيئة الطبيعية كإحداث 

عملية كضع  أثر يف
اسًتاتيجية التنوع البيولوجي 

 يف إقبلًتا
الًتكيز على تغَت اؼبوئل  

 كمؤشر لآلثار البيئية

أكصت ىيئة هنر 
اؼبيكونغ بوقف 

اختيارم مدتو عشر 
سنوات يف أعماؿ بناء 
سد على ؾبرل النهر. 

سد  ٔٔكىو سد من 
هبرل تشييدىا يف 

 الكس

تأعترب إدارة مصائد 
األظباؾ على نطاؽ 

 إدارة مستدامة. كاسع
مصائد ظبك النازرل 
مرخصة من جانب 

 ؾبلس اإلشراؼ البحرم

استخداـ جديد لبلستقراءات  نقاط القوة
من أجل االسقاطات على 

 اؼبدل القريب
سياؽ كاضح الزباذ القرارات 

 كالبيئة اليت ىبرج منها الًتخيص

االعتماد على سيناريوىات 
كمباذج مشًتكة للدكافع يضمن 

 االتساؽ
اضح الزباذ القرارات ياؽ ك س

 صدرة للًتخيصكالبيئة اؼب

أحد التقييمات األكذل 
على اؼبستول العاؼبي 

للتأثَتات اؼبستقبلية على 
التغَت العاؼبي يف التنوع 

 البيولوجي

الًتكيز على أكجو التآزر 
كاؼبفاضبلت بُت خدمات 

النظم اإليكولوجية كالتقييم 
 النقدم

اذ سياؽ كاضح الزب
ن جانب القرارات م

 صدرة للًتخيصالبيئة اؼب

إشراؾ قوم ألصحاب 
 اؼبصلحة

سياؽ كاضح الزباذ 
ن جانب البيئة القرارات م

 صدرة للًتخيصاؼب
دثة  مشورة كاضحة كؿبأ

تأقدـ بانتظاـ للسياسات 
 كاإلدارة
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للتوقعات العالمية  ٗالتقرير  
 (ٕٗٔٓللتنوع البيولوجي )

تقرير التقييم الخامس للفريق 
الحكومي الدولي المعني بتغير 

ناخ )الفريق العامل الثاني الم
 (ٕٗٔٓوالثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(ٕٓٓ٘) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (ٕٔٔٓالمتحدة )

التقييم البيئي 
االستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماؾ 
 في جنوب أفريقيا

الًتكيز على اؼبستول العاؼبي  مواطن الضعف
وبد من نطاؽ التطبيق بالنسبة 

نية للعديد من السياقات الوط
 كاحمللية الزباذ القرارات

االفتقار إذل السيناريوىات 
كمباذج الدكافع اؼبشًتكة ذبعل 

من التحليل على نطاؽ 
 األىداؼ أمران صعبان 

ضعف معاعبة الدكافع األخرل 
تغَت اؼبناخ كالنطاقات غَت 

اؼبكانية الكبَتة، كاآلفاؽ الزمنية 
البعيدة وبد من فوائد 

علق السياسات كاإلدارة فيما يت
بالتنوع البيولوجي كالنظم 

 اإليكولوجية

ؾبموعة ؿبدكدة للغاية 
من السيناريوىات 

كالنماذج اليت جرل 
 استكشافها 

سياؽ غَت كاضح الزباذ 
القرارات كالبيئة اليت ىبرج 

 منها الًتخيص ضعيفة

اعتماد شديد على 
التقديرات النوعية آلثار 

 الدكافع
ضعف سبثيل التنوع البيولوجي 

ول النوع )الطيور على مست
 فقط(

االستناد إذل السياؽ 
سيما  بدرجة عالية، ال

يف النماذج التجريبية 
ستخدمة، كلذلك 

أ
اؼب

 يصعب التعميم أك 
االستقراء على 

 اؼبستويات األكرب
توصيات ىيئة هنر 
 اؼبيكونغ غَت ملزمة

إذل السياؽ  ان استناد
 بدرجة عالية

عدـ االعتداد بالعديد 
ة من الدكافع الرئيسي

 )مثاؿ ذلك تغَت اؼبناخ(

أمانة االتفاقية اؼبتعلقة بالتنوع  المراجع
(، كوؾ ٕٗٔٓالبيولوجي )

(, ليدرل ٕٗٔٓكآخركف )
(،  تيتنسور ٕٗٔٓكآخركف )
 (ٕٗٔٓكآخركف )

التقرير اػبامس للتقييم للفريق 
( كالفريق ٕٗٔٓالعامل الثاين )

( ٕٗٔٓالعامل الثالث )
التابعُت للفريق اغبكومي 

 رل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخالدك 

تقييم األلفية للنظم 
 (ٕ٘ٓٓاإليكولوجية )

التقييم الوطٍت للنظم 
اإليكولوجية يف اؼبملكة 

 Watson(، ٕٔٔٓاؼبتحدة )

(2012),  
Bateman et al. (2013). 

اؼبركز الدكرل إلدارة 
(، ٕٓٔٓالبيئة )

 من التقييم ٕالفصل 
ngm.nationalgeographi

c.com/2015/05/mekong

-dams/nijhuis-text 

ببلغاين كآخركف 
(, راديبَت ٕٚٓٓ)

(، ٕٚٓٓكآخركف )
 ٕالفصل 

الطرؽ اؼبوضوعة للتقرير  * مالحظات
الرابع للتوقعات العاؼبية 

 للتنوع البيولوجي

كأضعت دعمان لعملية  *
التقييم اليت هبريها الفريق 

اغبكومي الدكرل اؼبعٍت 
 بتغَت اؼبناخ

كضعت لتقييم  *
لنظم األلفية ل

 اإليكولوجية

كأضعت للتقييم الوطٍت  *
للنظم اإليكولوجية يف 

 اؼبملكة اؼبتحدة 
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: ُتوجد طرؽ وأدوات عديدة ذات صلة، ولكن ينبغي مضاىاتها بدقة ٕالرسالة العالية المستوى 
ر وتطبيقها بعناية مع مراعاة نواحي عدـ التيقن وقصو باحتياجات أي نشاط بعينو من أنشطة التقييم، 

 القدرة على التوقع المترافقة مع التوقعات المبنية على النماذج.
: يتطلب التطبيق واالستيعاب بصورة فعالة للسيناريوىات والنماذج في عمليتي ٔ-ٕالنتيجة الرئيسية 

والممارسين وأصحاب  مقرري السياساتإقرار السياسات واتخاذ القرارات المشاركة عن كثب من جانب 
صلة اآلخرين، بمن فيهم عند االقتضاء، أصحاب المعارؼ األصلية والمحلية على المصلحة ذوي ال

كاف عادة ما يشارؾ يف التطبيقات   (٘ ـ ؽ س نطاؽ كل عملية وضع السيناريوىات والتحليل )الشكل
أصحاب اؼبصلحة منذ بداية ك السابقة للسيناريوىات اليت سانبت بنجاح يف نتائج حقيقية يف ؾباؿ السياسات 

بُت العلماء كأصحاب اؼبصلحة يف أثناء كل بصورة متواترة آلراء اتبادؿ استمر حلة ربديد اؼبشكلة، كما مر 
-ٔ} . كيف الغالب وبقق ىذا اؼبستول من اؼبشاركة أكرب فعالية لو عن طريق استخداـ النأهج التشاركيةالعملية

انظر نقطة  ،{ٗ-ٛ، ٕ-ٙ-ٚ، ٘-ٚ، ٗ-ٚ، ٖ-٘-٘، ٕ-ٖ-ٗ، ٕ-ٔ-ٕ-ٖ، ٙ-ٕ، ٗ-ٕ، ٕ-ٗ
 .لبلطبلع على اإلجراءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذه اؼبسألة‘‘ لعلـو كالسياساتبشأف اتوجيهات ’’ربت  ٕالتوجيو 

 

 
، توضح اغباجة إذل كالعلماء كأصحاب اؼبصلحة مقررم السياساتاػبطوات الرئيسية للتفاعبلت بُت  - ٘ ـ ؽ س الشكل

السيناريوىات كالنماذج كتطبيقها. كتشمل كل خطوة االستخداـ التفاعلي للنماذج  اؼببادالت اؼبتكررة طواؿ عملية تطوير
كالبيانات )األسهم الرمادية( كتتطلب تدفق اؼبعلومات بُت النماذج كالبيانات )األسهم اػبضراء(. كيتم توصيف ذلك كدكرة، 

للمزيد من  ٛمن الفصل   ٔ-ٛكالشكل  ٔ-ٗ-ٛ البندغَت أنو يف الكثَت من اغباالت تتداخل ىذه اػبطوات كتتفاعل. أنظر 
 االجتماعية التنمية معهدك  KK Daviesك Thinkstock كاؽبولندية للتقييم البيئي،  PBL ككالةكالصور منقولة عن  التفاصيل.

 .(http://www.iisd.ca/ipbes/ipbes3/12jan.htm)عنوانو الشبكي:  الدكلية

 اػبطوات

 تدفق اؼبعلومات

 التأثَت

 تالبيانا

 النماذج

http://www.iisd.ca/ipbes/ipbes3/12jan.htm
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: غالبًا ما تتطلب السياقات المختلفة في مجالي إقرار السياسات واتخاذ القرارات ٕ-ٕالنتيجة الرئيسية 
تطبيق سيناريوىات، ونماذج، وأدوات دعم مختلفة لذلك ينبغي توخي قدر كبير من الحذر عند وضع 

ال يبكن أف تعاجل  -(ٕو ٔ -ـ ؽ س ، والجدوالف ٙ ـ ؽ س النهج المالئم في أي سياؽ بعينو )الشكل
ؾبموعة كحيدة من السيناريوىات، كالنماذج، كأدكات دعم القرارات لوحدىا كل السياقات يف ؾبارل إقرار 

-ٕ-ٖ، ٗ-ٕ، ٖ-ٕ، ٕ-ٕ، ٘-ٔ} السياسات كازباذ القرارات، لذلك ىناؾ حاجة إذل ؾبموعة من النأهج
توجيهات بشأف ’’ربت  ٔانظر نقطة التوجيو  .{ٕ-ٔ-ٙ، ٖ-٘ ،ٖ-ٗ ،ٕ-ٗ ،٘-ٖ ؛ٕ-ٖ-ٕ-ٖ، ٕ

 لبلطبلع على اإلجراءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذه النتيجة.‘‘ العلـو كالسياسات
أمثلة توضيحية غَت شاملة للنماذج الرئيسية ػبدمات النظم اإليكولوجية، توضح االختبلفات  - ٕ ـ ؽ س الجدوؿ

اغبذر يف اختيار اغبل اؼببلئم يف أم سياؽ بعينو. كالنماذج  يإذل توخيف أىم صفات النموذج، كمن مث اغباجة 
‘‘ الثابتة’’قادرة على التنبؤ بالتغيَتات يف خدمات النظم اإليكولوجية دبركر الوقت، بينما تقدـ النماذج ‘‘ الدينامية’’

من أكصاؼ ىذه النماذج،  للمزيد ٘حملة سريعة غبالة خدمات النظم اإليكولوجية يف كقت معُت كاحد. أنظر الفصل 
 .كمناقشة النماذج اإلضافية كاؼبراجع

نوع  النموذج
 النموذج

النطاؽ المكاني 
 والزماني

سهولة 
 االستخداـ

جماعة 
 المرجع المرونة الممارسة

النموذج اؼبتكامل لتقييم أثر 
 (IMAGE)  الحتباس اغبرارما

ستيهفست  منخفضة صغَت صعب عاؼبي، دينامي  عملية
 كآخركف،
ٕٓٔٗ 

ؾبموعة برؾبيات النمذجة 
"EcoPath برنامج ؿباكاة النظاـ ،"

 "EcoSimاإليكولوجي "

كريستينسن  ةمرتفع كبَت متوسط إقليمي، دينامي عملية
كآخركف، 

ٕٓٓ٘ 

ARIES كآخركف،  فيبل مرتفقة صغَت صعب  ديناميإقليمي،  خبَت
ٕٓٔٗ 

عملية  (INVESTدليل االستثمار )
 كترابط

شارب كآخركف،  ةمتوسط كبَت متوسط  إقليمي، ثابت
ٕٓٔٗ 

TESSA بو كآخركف،  منخفضة  صغَت سهل  ،  ثابتؿبلي خبَت
ٕٓٔٗ 

: النطاقات المكانية والزمانية التي ينبغي أف ُتطبق عليها السيناريوىات والنماذج ٖ-ٕالنتيجة الرئيسية 
ارات. ال توجد مجموعة وحيدة من تتباين بقدر ملحوظ بين مختلف سياقات إقرار السياسات واتخاذ القر 

السيناريوىات والنماذج يمكن أف تعالج بمفردىا النطاقات المكانية والزمانية، وتتطلب العديد من 
التطبيقات الربط بين الكثير من السيناريوىات والنماذج التي تتعامل مع الدوافع، أو إجراءات السياسات 

. سيتطلب تقييم (ٕـ ؽ س  ، والجدوؿٙ ـ ؽ س لشكلالمقترحة التي تعمل على مستويات مختلفة )ا
هبا اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع ضطلع اأنشطة دعم القرارات، دبا فيها األنشطة اليت 

سنوات(،  ٓٔ-٘البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية أك يسرىا، إسقاطات على اآلجاؿ القصَتة )
كما بعد ذلك(. كسًتكز تقييمات اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ  ٕٓ٘ٓ)كاؼبتوسطة كالطويلة 

التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على اؼبستويُت اإلقليمي كالعاؼبي، كلكن ينبغي أيضان أف تستند إذل 
السيناريوىات كالنماذج يف التقييمات اؼبعرفة اؼبستمدة من سيناريوىات كمباذج اؼبستول احمللي. كيتطلب استخداـ 

كدعم القرارات على نطاؽ أكسع )على كبو يتجاكز اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع 
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البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية( تطبيقات على مستويات مكانية ذات نطاؽ كاسع. كتقنيات ربديد 
ين كاؼبكاين متوفرة لربطها على نطاؽ عدة مستويات، كلكن ىناؾ حاجة إذل النطاؽ على مستول النطاقُت الزما

-ٗ، ٕ-ٗ، ٘-ٖ، ٕ-ٖ-ٕ-ٖ، ٕ-ٕ-ٖ، ٗ-ٕ، ٕ-ٕ، ٘-ٔ} اؼبزيد من التحسُت كاالختبار بقدر كبَت
، ‘‘توجيهات بشأف العلـو كالسياسات’’ربت  ٖانظر نقطة التوجيو  .{ٕ-ٗ-ٛ، ٔ-ٗ-ٙ، ٙ-ٗ-٘، ٖ

لبلطبلع على  ‘‘لو ةتوجيهات للمنرب كاألفرقة العاملة كأفرقة اػبرباء التابع’’ربت للمنرب  ٕكنقطة التوجيو 
 .اإلجراءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذا االستنتاج

 

  

أمثلة على استخداـ السيناريوىات كالنماذج يف كضع جداكؿ األعماؿ، كتصميم  - ٙ ـ ؽ س الشكل
خاة من التنوع البيولوجي عرب ؾبموعة من النطاقات اؼبكانية. السياسات كتنفيذىا اؼبتعلقة بتحقيق األىداؼ اؼبتو 

كيشَت الرسم التوضيحي إذل العبلقات العادية بُت النطاؽ اؼبكاين )األسهم العليا(، كنوع العبلقة البينية للعلـو 
كمرحلة دكرة السياسات )اجملموعة الوسطي أسفل  ،كالسياسات )اجملموعة العليا لؤلسهم أسفل الشكل(

 يف ٕ-ٕالشكل  كل( كنوع السيناريوىات اؼبستخدمة )ؾبموعة األسهم السفلى أسفل الشكل(. أنظرالش
 لبلطبلع على اؼبزيد من التفاصيل كاؼبراجع. ٕالفصل 

: يمكن أف تستفيد السيناريوىات والنماذج من المعارؼ األصلية والمحلية ألف ٗ-ٕالنتيجة الرئيسية 
المعلومات على العديد من المستويات، وتساىم في نجاح تطبيق ىذه المعارؼ تسد فجوات كبيرة في 

كىناؾ العديد من األمثلة على حشد اؼبعارؼ  -السيناريوىات والنماذج على رسم السياسات وتنفيذىا
األصلية كاحمللية بنجاح لتحليل السيناريوىات، ككضع النماذج، دبا يف ذلك السيناريوىات كالنماذج القائمة 

. كلكن ىناؾ حاجة إذل بذؿ جهود ىائلة لتوسيع (ٔ  ـ ؽ س)اإلطار  ذل على مصدر اؼبعارؼبالدرجة األك 
نطاؽ مشاركة ىذه اؼبعارؼ. كسيتطلب حشد كربسُت اؼبعارؼ األصلية كاحمللية بذؿ اعبهود على عدة جبهات، 

ترصبتها إذل أشكاؿ دبا فيها كضع اؼبؤشرات كاآلليات اؼببلئمة ؼبساندة أصحاب اؼبعارؼ، كصبع ىذه اؼبعارؼ ك 
، ٔ-ٕ-ٕ، ٕ-ٙ-ٔ، ٕ-ٕ-ٕ-ٔ} يبكن استخدامها يف السيناريوىات كالنماذج، كترصبتها إذل لغات مفهومة

ربت  ٗانظر نقطة التوجيو  .{٘-ٙ-ٚ، ٖ-ٙ-ٚ، ٗ-٘-ٚ، ٗ-ٗ-ٚ، ٖ-ٗ-ٚ، ٔ-ٖ-ٕ-ٗ
راءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذا لبلطبلع على اإلج‘‘  توجيهات للمنرب كاألفرقة العاملة كأفرقة اػبرباء التابعة لو’’

 االستنتاج.
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 -إدماج المعارؼ األصلية والمحلية في النماذج التي ترشد اتخاذ القرارات - ٔ طار ـ ؽ ساإل
يوضح برنامج بوليفيا الوطٍت للحفظ كاالستخداـ اؼبستداـ اؼبعٍت بالصيد التقليدم للتمساح األمريكي 

افظة عليو، إحدل دراسات اغبالة إلدماج اؼبعارؼ األصلية كاحمل (Caiman yacare)االستوائي )الكيمن( 
كاحمللية بنجاح مع مباذج التنوع البيولوجي من أجل إرشاد اػبيارات السياساتية. كيف السابق، جرل تقدير 
حصص الصيد بناء على تقديرات عامة النطاؽ للوفرة النسبية مستمدة من الدراسات االستقصائية العلمية، 

فات كبَتة بُت اؼبناطق. كبعد ازدياد مشاركة اجملتمعات احمللية يف ىذا الربنامج، مت كضع مع كجود اختبل
اقتصادية كثقافية جديدة لصحة النوع ككفرتو. كأجريت إحدل أكؿ -كذبريب مؤشرات بيولوجية كاجتماعية

، حيث أدؾبت (Isiboro Sécure)التجارب يف منطقة أراضي الشعوب األصلية كاؼبنتزه الوطٍت إزيبورك سيكوريو 
اؼبعارؼ التقليدية اؼبتعلقة حبالة الكيماف يف كضع مؤشرات قوية تسًتشد هبا حصص الصيد التقليدم يف 
اؼبنطقة احملمية. كشارؾ مستخدمو اؼبوارد التقليدية يف حلقات العمل حيث قاموا بتحديد اؼبفاىيم كمواءمة 

اؼبتعلقة دبوئل كمناطق الكيماف يف اػبرائط اؼبكانية.  اؼبعايَت ككضع تصورات مفاىيمية للمعارؼ التقليدية
كجرل تكييف مباذج تقدير كفرة أعداد الكيماف حبيث تستفيد من التقنيات اليت اقًتحتها ؾبتمعات الشعوب 
األصلية كتدرج مؤشرات نوعية مثل التغيَتات يف تصورات األفراد لوفرة الكيماف، مثل البيانات احملاسبية 

كمت تكرار العملية مع اجملتمعات احمللية يف صبيع “. أعداد الكيماف أكرب من ذم قبل”بيل معلومات من ق
أكباء منطقة إيزيبورك سيكوريو، كنتج عنها ذبميع تقدير قائم على اؼبعرفة احمللية ألعداد الكيماف يف اؼبنطقة 

، كأرشد ىذا النموذج بدكره احملمية. كاستخدـ ىذا التقدير لوضع مبوذج تنبؤم لتوفره على اؼبستول الوطٍت
اػبيارات السياساتية الوطنية كاإلقليمية كاحمللية فيما يتعلق بتحسُت اإلدارة اؼبستدامة لصيد الكيماف. كجرل 
االعًتاؼ باػبطط الناذبة اؼبتعلقة بإدارة أراضي الشعوب األصلية كاؼبناطق احملمية باعتبارىا تساىم يف زيادة 

يف  ٔ-ٚ طاراليت كاف قد استأنفذ منها كيف التقليل من الصيد غَت اؼبشركع. انظر اإل كفرة الكيماف يف اؼبناطق
 لبلطبلع على اؼبزيد من التفاصيل كاؼبراجع. ٚالفصل 

السيناريوىات والنماذج نقاط قوة ونقاط ضعف، ولذلك فمن األىمية من : لكل ٘-ٕالنتيجة الرئيسية 
 صور بحذر، وإدراجها في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.بمكاف تقييم ما لديها من قدرات ونواحي ق

كقد تعتمد مواطن . (ٕو ٔ ـ ؽ س الجدوالف(وينبغي أيضاً تقييم مصادر ومستويات عدـ اليقين وإدراجها 
القوة كالضعف على السياقات احملددة لدعم القرارات اليت تستخدـ من أجلها السيناريوىات كالنماذج، كتتعلق 

النطاقات اؼبكانية كالزمانية كأنواع مباذج اؼبدخبلت كالنواتج، ككذلك باؼبركنة كسهولة االستخداـ،  جبوانب مثل
كينبع عدـ اليقُت بشأف السيناريوىات كالنماذج من ؾبموعة من اؼبصادر، دبا فيها البيانات . من بُت أمور أخرل

ختبارىا، كعدـ الفهم، أك قصور سبثيل العمليات ، أك البيانات اػباطئة اؼبستخدمة يف كضع النماذج كاالكافيةغَت 
-ٗ، ٕ-ٖ-ٗ، ٙ-ٕ، ٖ-ٖ-ٕ، ٙ-ٔ} األساسية، كضعف قدرة النظاـ على التنبؤ )مثل السلوؾ العشوائي(

، ‘‘توجيهات بشأف العلـو كالسياسات’’ربت  ٗانظر نقطة التوجيو . {ٖ-ٗ-ٛ، ٘-ٙ، ٙ-ٙ-ٗ-٘، ٙ
لبلطبلع على ‘‘ نرب كاألفرقة العاملة كأفرقة اػبرباء التابعة لوتوجيهات للم’’للمنرب  ربت  ٘كنقطة التوجيو 

 .اإلجراءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذا االستنتاج
وبناء القدرات وغيرىا من الجهود للجزء الرفيع المستوى: التخطيط المالئم، واالستثمار،  ٖالرسالة 

 يق السيناريوىات والنماذج.وضع وتطبالمتبقية في عملية كبيرة التحديات يمكن أف تتغلب على ال
: السيناريوىات الحالية المتاحة، بما فيها السيناريوىات الواردة في التقييمات ٔ-ٖالنتيجة الرئيسية 

السابقة التي ُوضعت على المستوى العالمي ال تلبي تمامًا احتياجات تقييمات المنبر بسبب عدـ النظر 
ات، وخيارات اإلجراءات على مستوى النطاقين الزماني الكافي في الدوافع ذات الصلة، وأىداؼ السياس
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ذه النتيجة، كبصفة خاصة فيما يتعلق ؽبشرح المن مزيد  من أجل ٕ ـ ؽ س طارنظر اإلا والمكاني المالئمين.
، ٔ-ٙ-ٔ} ت تلك السيناريوىاتالفريق اغبكومي الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ كمشتقا اليت يقيمها سيناريوىاتالب

توجيهات للمنرب كاألفرقة العاملة كأفرقة اػبرباء ’’ربت  ٕانظر نقطة التوجيو  .{ٕ-ٗ-ٛ، ٘-ٖ، ٕ-ٗ-ٖ
 لبلطبلع على اإلجراءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذا االستنتاج.‘‘ التابعة لو

السيناريوىات في سياؽ الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وعالقتها  - ٕـ ؽ س  طاراإل
 ربالمنب

تقييمات الفريق اغبكومي الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ، كتقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية، كالدراسة استخدمت 
للتنوع البيولوجي يف العادل، كالتوقعات البيئية العاؼبية، كتوقعات الصحارل أكصافان عاؼبية مفصلة  ٕاالستشرافية 

ة. أما التقييمات اإلقليمية التابعة لتقييم األلفية ذات صلة باؼبوضوع لوضع سيناريوىات للدكافع غَت اؼبباشر 
للنظم اإليكولوجية، كتوقعات البيئة العاؼبية، ككذلك العناصر الوطنية للتوقعات البيئية العاؼبية كتلك اليت أأجريت 

 ة.للمملكة اؼبتحدة، كالصُت، كالربازيل فقد استخردمت صوران متغَتة متسقة عاؼبيان ألكصاؼ تفصيلية قائم
كقد كأضعت سيناريوىات كمسارات الفريق اغبكومي الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ، بالتعاكف الوثيق مع الدكائر 

، ٕٓٓٓالعلمية. كحل ؿبل سيناريوىات التقرير اػباص اؼبتعلق بسيناريوىات االنبعاثات الذم يعود إذل عاـ 
خ، إطار جديد بشأف اؼبسارات التمثيلية كالذم طاؼبا استخدمو الفريق اغبكومي الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبنا 

للًتكيزات، كاؼبسارات االجتماعية االقتصادية اؼبشًتكة اليت طورهتا األكساط العلمية. كيتم كضع مسارات الًتكيز 
، كسبثل ؾبموعة من اغباالت اؼبستقبلية اؼبعقولة اليت لبلحًتار العاؼبيالتمثيلية استنادان إذل قيم القسر اإلشعاعي 

ق مع افًتاض زبفيف قوم، كافًتاضُت متوسطُت لبلستقرار، كافًتاض كاحد النبعاثات عالية. كتستكشف تتواف
اؼبسارات االجتماعية كاالقتصادية اؼبشًتكة اليت كأضعت حديثػػػػان ؾبموعةكبَتة من العوامل االجتماعية 

(O’Neill et al., 2014) كاالقتصادية ذبعل من ربقيق أىداؼ التخفيف كالتكيف أمران صعبان إذل حد ما
 (٘٘) 

الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ السيناريوىات كاؼبسارات اؼبعنية كاؼبتاحة من اجملاؿ العلمي،  اغبكومي كيقيم الفريق
كبشكلها اغبارل تطرح السيناريوىات الناذبة عددان من التحديات يف ؾباؿ استخداـ التقييمات، دبا يف ذلك 

لآلثار اؼبًتتبة على التنوع  جموعة العوامل اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة البلزمة لوضع مبوذ عدـ استيفاء ؾب‘ ٔ’اؼبنرب 
اسًتاتيجيات ‘ ٕ’البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية )مثل األنواع الغازية كاستغبلؿ التنوع البيولوجي(؛ 

نطاؽ كاسع(، كذلك يف بعض التخفيف كالتكيف اليت تركز على تغَت اؼبناخ )مثل توزيع الطاقة األحيائية على 
الًتكيز على الديناميات الطويلة األجل على ‘ ٖ’األحياف على حساب التنوع البيولوجي نفسو كرفاه البشر؛ 

النطاؽ العاؼبي )فًتات من العقود إذل القركف( فبا يعٍت أف السيناريوىات تتسم غالبان بعدـ االتساؽ مع 
ات ذات النطاؽ دكف العاؼبي. كبالتارل يتطلب التنوع البيولوجي السيناريوىات القصَتة األجل كالسيناريوى

 .كخدمات النظم اإليكولوجية بذؿ جهود خاصة يف كضع السيناريوىات، كيشمل ذلك مواصلة جهود التعاكف
 كمن شأف التعاكف الوثيق بُت اؼبنرب كالفريق اغبكومي الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ كاألكساط العلمية أف يتيح فرصة

للبناء على مواطن قوة سيناريوىات اؼبسارات االجتماعية االقتصادية اؼبشًتكة اعبديدة كيطابق يف الوقت نفسو 
 (.من أجل مناقشة إضافية لفوائد ىذا التعاكف احملتمل ٕاحتياجات اؼبنرب )انظر نقطة التوجيو 

 .ٕ-ٗ-ٛك  ٕ-ٗ-ٖكلبلطبلع على مزيد من اؼبعلومات انظر الفصلُت 
  

                                                      
(٘٘)  O’Neill, B.C., Kriegler, E., Riahi, K., Ebi, K.L., Hallegatte, S., Carter, T.R., Mathur, R. and van Vuuren, 

D.P., 2014: A new scenario framework for climate change research: the concept of shared socioeconomic 

pathways. Climatic Change, 122(3): 387-400.. 
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لتقييم آثار التي يمكن استخدامها : ىناؾ مجموعة كبيرة من النماذج المتاحة ٕ-ٖجة الرئيسية النتي
سيناريوىات الدوافع وإجراءات السياسات بشأف التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، ولكن ال 

خدمات النظم بوضوح  اليت تربط النماذج ‘ٔ’الفجوات التالية: كىي تشمل . تزاؿ ىناؾ فجوات كبيرة
تتناكؿ  اليت النماذج ‘ٕ’؛ مع البشر )دبا يف ذلك خدمات النظم اإليكولوجية( كنوعية اغبياة اعبيدةاإليكولوجية 

العمليات اإليكولوجية على مستول النطاقُت الزماين كاؼبكاين ذات الصلة باحتياجات تقييم أنشطة دعم 
التعادؿ  نقاطبالنماذج، كمن مث توفر اإلنذار اؼببكر، تتوقع  ‘ٖ’القرارات، دبا يف ذلك تقييمات اؼبنرب؛ 

 .{ٔ-ٖ-ٛ، ٗ-٘، ٖ-ٗ، ٕ-ٗ، ٔ-ٙ-ٔ} التحوالت يف النظاـاإليكولوجية ك -اإليكولوجية كاالجتماعية
لبلطبلع على اإلجراءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ‘‘ توجيهات بشأف العلـو كالسياسات’’ربت  ٖانظر نقطة التوجيو 

 ىذا االستنتاج. 
: ينبغي أف تتسم سيناريوىات ونماذج الدوافع غير المباشرة، والدوافع المباشرة، ٖ-ٖجة الرئيسية النتي

والطبيعة، ومنافع الطبيعة للناس، ونوعية الحياة الجيدة بترابط أفضل من أجل تحسين فهم وتفسيرات 
اإليكولوجية  –عية الواردة بين عناصر النظم االجتماالعالقات الهامة بين ىذه العناصر، والمعلومات 

. كال يتم حصر الركابط بُت التنوع البيولوجي كأداء النظاـ اإليكولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية إال المقترنة
على الركابط  كينطبق األمر نفسوبشكل ضعيف يف معظم التقييمات، أك عمليات رسم السياسات كتنفيذىا. 

. كلذلك ىناؾ صعوبة يف الوقت كالتكامل على نطاؽ القطاعات بُت خدمات النظم اإليكولوجية كنوعية اغبياة
-ٔ}اغبارل فيما يتعلق بتقييم اجملموعة الكاملة للعبلقات كاؼبعلومات اؼبستقاة الواردة يف اإلطار اؼبفاىيمي للمنرب 

 ٖانظر نقطة التوجيو . {ٕ-ٔ-ٖ-ٛ، ٖ-ٙ، ٗ-٘، ٗ-ٗ، ٘-ٔ-ٖ-ٗ، ٖ-ٕ-ٗ، ٖ-ٗ-ٔ، ٔ-ٕ-ٕ
 لبلطبلع على اإلجراءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذا االستنتاج. ‘‘ العلـو كالسياسات توجيهات بشأف’’ربت 

في الدراسات  واإلبالغ عنو لنماذجاتقييم عدـ اليقين المرتبط ب يساءغالبًا ما  :ٗ-ٖالنتيجة الرئيسية 
اـؤ على مفرطة في التفاؤؿ ومفرطة في التش -المنشورة، األمر الذي قد يؤدي إلى مفاىيم خاطئة خطيرة 

فيما يتعلق بدرجة الثقة التي يمكن أف ُتستخدـ بها النتائج في أنشطة التقييم واتخاذ  -حد سواء 
كضع لنهجها إزاء . كرغم أف العديد من الدراسات تتضمن مناقشة نقاط القوة كنقاط الضعف القرارات

إسقاطاهتا دبجموعات بيانات مستقلة  النماذج، ال تتضمن معظم الدراسات تقييمان ناقدان لسبلمة نتائجها دبقارنة
سبامان )أم البيانات غَت اؼبستخدمة يف كضع النماذج أك اؼبعايرة( أك األنواع األخرل من السيناريوىات أك 
النماذج. كىذا األمر يقلل بدرجة كبَتة الثقة اليت يبكن أك ينبغي أف تتوفر لصانعي القرارات يف اإلسقاطات 

-ٖ-ٛ، ٕ-ٕ-ٚ، ٘-ٙ، ٗ-٘، ٙ-ٗ، ٘-ٖ، ٗ-ٖ، ٖ-ٖ، ٖ-ٖ-ٕ، ٖ-ٙ-ٔ} استنادان إذل النماذج
لبلطبلع على اإلجراءات ‘‘ توجيهات بشأف العلـو كالسياسات’’ربت  ٗانظر نقطة التوجيو  .{ٖ-ٗ-ٛ، ٖ

 اؼبقًتحة ؼبعاعبة ىذا االستنتاج. 
ماذج واختبارىا، : ىناؾ فجوات كبيرة في توفر البيانات لوضع السيناريوىات والن٘-ٖالنتيجة الرئيسية 

اؼبكاين  النطاؽكما أف   -(ٚـ ؽ س الشكل ) وال تزاؿ العوائق الكبيرة قائمة فيما يتعلق بتقاسم البيانات
كالزماين كالتفصيلي للبيانات عن التغَتات يف التنوع البيولوجي، كالنظم اإليكولوجية كخدماهتا غَت متكافئ. 

ة بالدكافع غَت اؼبباشرة كالدكافع اؼبباشرة، كغالبان ما تكوف ىناؾ كباؼبثل ىناؾ فجوات كبَتة يف البيانات اػباص
حاالت تضارب مكانية كزمانية بُت البيانات عن الدكافع كالبيانات عن التنوع البيولوجي كخدمات النظم 
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ة اإليكولوجية. كأأحرز تقدـ كبَت يف حشد البيانات اؼبوجودة عن التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي
كدكافعها، كلكن ال يزاؿ يتعُت التغلب على العوائق اليت ربوؿ دكف تقاسم البيانات، كما يتعُت سد الفجوات 

 .{ٕ-ٕ-ٛ، ٔ-ٕ-ٛ، ٗ-ٙ-ٚ، ٖ-ٚ، ٙ-٘، ٙ-ٕ، ٕ-ٙ-ٔ} الرئيسية يف تغطية البيانات اؼبوجودة
راءات اؼبقًتحة ؼبعاعبة لبلطبلع على اإلج‘‘ توجيهات بشأف العلـو كالسياسات’’ربت  ٘انظر نقطة التوجيو 

 ىذا االستنتاج. 
: تتباين القدرات البشرية والتقنية على وضع واستخداـ السيناريوىات والنماذج ٙ-ٖالنتيجة الرئيسية 

. كيتطلب بناء القدرات تدريب العلماء كاؼبمارسُت يف ؾباؿ السياسات على استخداـ بقدر كبير بين المناطق
كزيادة فرص اغبصوؿ على البيانات كالربامج اغباسوبية السهلة االستخداـ ألدكات ىذه السيناريوىات كالنماذج، 

طبلع، بفضل شبكة الربليل السيناريوىات، ككضع النماذج، كدعم القرارات. كمن شأف التنامي السريع لفرص ا
، ٚ-ٗ، ٙ-ٕ} نًتنت، على ؾبموعة كبَتة من البيانات كموارد كضع النماذج أف يدعم عملية بناء القدراتإلا

، كنقطة التوجيو ‘‘توجيهات بشأف العلـو كالسياسات’’ربت  ٙانظر نقطة التوجيو  .{ٔ-ٙ-ٚ، ٕ-ٚ، ٙ-٘
لبلطبلع على اإلجراءات اؼبقًتحة ‘‘ توجيهات للمنرب كاألفرقة العاملة كأفرقة اػبرباء التابعة لو’’للمنرب  ربت  ٖ

 ؼبعاعبة ىذا االستنتاج. 

 

كشبة مثاؿ للتوجو اؼبكاين يف توافر بيانات التنوع البيولوجي، فتصور  – مقرري السياساتص بالخاموجز ال ٚالشكل 
اػبريطة توزيعان مكانيان لسجبلت األنواع اليت يبكن اغبصوؿ عليها حاليان عن طريق اؼبرفق العاؼبي ؼبعلومات التنوع 

كيلومًت(.   ٓ٘الدرجة أل خلية شبكية )كبو  من جزءان  ٖٓالبيولوجي. كتأشَت األلواف إذل عدد سجبلت األنواع لكل 
 ٖ-ٚكالشكل  ٔ-ٖ-ٚنظر ا. www.gbif.orgكتأستخدـ ىذه البيانات غالبان يف كضع النماذج كاالختبارات. اؼبصدر: 

 كاؼبناقشات. لبلطبلع على التفاصيل ٚالفصل  يف

 كثافة المعلومات لدى المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي

 الخلفية المائية

 درجة ٖٓواع داخل كل خلية قوس قياسها عدد سجالت األن
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 اإلرشادات في مجالي العلم والسياسات
فادة من أفضل اؼبمارسات من أجل بناء فهم أكرب للسيناريوىات جرل التعرؼ على الدركس التالية اؼبست

 كالنماذج كتعزيز النهج اؼبستخدمة إزاءىا كاالستخداـ األفضل ؽبا:
التوفيق بعناية بين أنواع  في ضماف العلماء والممارسوف في مجاؿ السياسات قد يرغب: ٔ توجيونقطة ال

مستخدمة واحتياجات كل سياؽ بعينو للسياسات أو السيناريوىات والنماذج وأدوات دعم القرارات ال
اختيار خيارات الدكافع أك السياسات اليت ربدد أنواع  ‘ٔ’كينبغي إيبلء اىتماـ خاص لآليت:  - القرارات

السيناريوىات اؼبناسبة )مثل السيناريوىات االستطبلعية، أك سيناريوىات البحث عن ىدؼ، أك سيناريوىات 
ثار على الطبيعة كمنافعها ذات األنبية اليت ربدد أنواع مباذج اآلثار اليت ينبغي حشدىا؛ اآل ‘ٕ’فرز السياسات(؛ 

نوع عملية رسم  ‘ٗ’القيم اؼبتنوعة اليت ينبغي تناكؽبا كاليت ربدد الطرؽ اؼبناسبة لتقييم ىذه القيم؛  ‘ٖ’
أدكات التقييم أك دعم القرارات السياسات أك ازباذ القرارات اليت هبرم دعمها كاليت ربدد مدل مبلءمة ـبتلف 

-ٖ، ٕ-ٖ-ٕ-ٖ، ٕ-ٕ-ٖ، ٗ-ٕ، ٕ-ٕ، ٘-ٔ} )أم التحليل اؼبتعدد اؼبعايَت كتقييم اسًتاتيجية اإلدارة(
٘ ،ٗ-ٖ-ٕ ،ٙ-ٔ-ٕ}. 

 أف تنظر في األوساط العلمية ومقررو السياسات وأصحاب المصلحة فيقد ترغب : ٕ توجيونقطة ال
يقها على نطاؽ أوسع من أجل تعزيز درجة مالءمة ومقبولية تحسين طرؽ السيناريو التشاركي وتطب

السيناريوىات بالنسبة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. ويشمل ذلك توسيع نطاؽ تركيز 
كمن شأف ىذه اعبهود أف تيسر  -النطاؽ المحلي السائد للُنهج التشاركية إزاء النطاقين اإلقليمي والعالمي

رباء العلميُت كأصحاب اؼبصلحة طواؿ عملية كضع السيناريوىات كالنماذج كتطبيقها. كيشكل اغبوار بُت اػب
توسيع نطاؽ الطرؽ التشاركية على النطاقُت اإلقليمي كالعاؼبي صعوبات صبة تتطلب قدران كبَتان من تنسيق اعبهود 

، ٕ-ٕ} قها على ـبتلف النطاقاتفيما بُت كل اعبهات الفاعلة اؼبشاركة يف كضع السيناريوىات كالنماذج كتطبي
ٕ-ٖ ،ٕ-ٗ ،ٕ-ٙ ،ٖ-ٕ-ٔ-ٕ ،ٚ-ٗ ،ٚ-٘ ،ٚ-ٙ-ٕ ،ٚ-ٙ-ٖ ،ٛ-ٗ}. 

معالجة الفجوات الرئيسية في طرؽ أف تضع أولوية ل األوساط العلمية فيقد ترغب : ٖ توجيونقطة ال
 .جيةوضع نماذج آثار الدوافع وإجراءات السياسات بشأف التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولو 

 -ٙ-ٖفي الفصوؿ عنها إضافية معلومات ، وترد التقييممن  ٛالفصل في  ىذه الفجوات تحديد وجرى
سلسلة السيناريوىات كيبكن أف يركز العمل على طرؽ ربط اؼبدخبلت كاؼبخرجات فيما بُت العناصر الرئيسية ل

اين كالزماين. كينبغي أيضان إيبلء ، كعلى ربط السيناريوىات كالنماذج على مستول النطاقُت اؼبكككضع النماذج
أنبية عالية لتشجيع كربفيز كضع النماذج كاؼبعارؼ اليت تستند إليها ىذه النماذج اليت تربط على كبو أكثر 
صراحة خدمات النظم اإليكولوجية، كاؼبنافع األخرل اليت هبنيها الناس من الطبيعة بالتنوع البيولوجي، فضبلن عن 

ج متكاملة خصائص النظاـ اإليكول وجي كعملياتو. كإحدل الوسائل لتحقيق ذلك ىي النهوض بعملية كضع هنأ
على مستول النظاـ لربط السيناريوىات كالنماذج للدكافع غَت اؼبباشرة كالدكافع اؼبباشرة، كالطبيعة كمنافعها 

قاة على كبو أفضل للناس، كنوعية اغبياة اعبيدة غبصر العبلقات اؽبامة بُت ىذه العناصر كاؼبعلومات اؼبست
(. كيبكن أف يشمل ذلك تشجيع كحفز توسيع نطاؽ أدكات  قررم السياساتاؼبوجز اػباص دب ٛ)الشكل 

التقييم اؼبتكاملة اليت هبرم استخدامها بالفعل على نطاؽ كاسع يف اجملاالت األخرل )مثل اؼبناخ، كالطاقة، 
ار ذات األنبية اؼبباشرة للتنوع البيولوجي كخدمات كالزراعة( من أجل إدراج عملية كضع مباذج الدكافع كاآلث

، ٖ-ٙ، ٕ-ٙ، ٘-ٔ-ٖ-ٗ، ٗ-ٖ-ٕ-ٗ، ٘-ٖ، ٖ-ٕ-ٖ، ٔ-ٙ-ٔ، ٔ-ٕ-ٕ-ٔ} النظم اإليكولوجية
ٛ-ٖ-ٔ}. 
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عناصر النظم، كأنواع  :الربط بين السيناريوىات والنماذج في أربعة أبعاد رئيسية - ٛ ـ ؽ س الشكل
األسهم الرمادية الثقيلة إذل االرتباطات داخل كل بأعد. كتوضح اللوحة  اريوىات كاؼبستويات الزمنية، حيث تشَتالسين

)األسهم الرمادية الثقيلة(،  يألف االرتباطات بُت السيناريوىات كالنماذج عرب اؼبكونات اؼبختلفة لئلطار اؼبفاىيم
فيفة اللوف؛ مثاؿ ذلك ربط التنوع البيولوجي باؼبكونات الفرعية ككذلك بُت مكوناهتا الفرعية )األسهم الزرقاء اػب

للطبيعة الداخلة يف كظيفة النظاـ اإليكولوجي(. كتوضح اللوحة باء الطرؽ اليت يبكن هبا الربط بُت أنواع السيناريوىات، 
ت عرب النطاقات اؼبكانية مثل السيناريوىات االستطبلعية كسيناريوىات التدخل. أما اللوحة جيم فتأشَت إذل االرتباطا

من احمللي إذل العاؼبي. كتوضح اللوحة داؿ االرتباط السابق كاغبارل كما تبُت بصورة متعددة اآلفاؽ اؼبستقبلية )كتأشَت 
شافية(. كتوضح اللوحة داؿ االرتباط فيما بُت اؼباضي كاغباضر كاػبطوط اؼبتقطعة إذل ؾبموعة من السيناريوىات االست

ية اؼبتعددة يف اؼبستقبل )تأشَت اػبطوط اؼبتقطعة إذل ؾبموعة من السيناريوىات االستطبلعية(. كيبكن كاآلفاؽ الزمن
استخداـ بأعدين أك أكثر من أبعاد الربط ىذه معان )مثاؿ ربط ـبتلف أنواع السيناريوىات عرب النطاقات اؼبكانية(. 

 .ٔ-ٙكالشكل  ٕ-ٙكلبلطبلع على التفاصيل انظر الفصل 

أف تنظر في وضع نُهج عملية وفعالة لتقييم مستويات في األوساط العلمية  قد ترغب: ٗ توجيونقطة ال
عدـ اليقين المرتبطة بالسيناريوىات والنماذج واإلبالغ بشأنها، فضاًل عن أدوات تطبيق ىذه الُنهج على 

ـ مقارنات مشًتكة كسيشمل ذلك كضع اؼبعايَت ألفضل اؼبمارسات، كاستخدا - التقييمات واتخاذ القرارات
فيما بُت النماذج كالبيانات، كفيما بُت النماذج كالنماذج لتوفَت تقييمات سليمة كشفافة غباالت عدـ اليقُت، 
كتشجيع البحوث اعبديدة يف ؾباؿ طرؽ قياس حاالت عدـ اليقُت كتأثَتاهتا على عملية ازباذ القرارات كاإلببلغ 

 .{ٖ-ٗ-ٛ، ٖ-ٖ-ٛ، ٕ-ٕ-ٚ، ٘-ٙ، ٖ-ٙ-ٗ، ٘-ٖ، ٖ-ٖ-ٕ، ٖ-ٙ-ٔ} بشأهنا

السيناريوىات 
 ٔ االستطالعية

 نواع السيناريوىات المتعددةأ -باء  عناصر النظم المتعددة -ألف 

 المقاييس الزمنية المتعددة – داؿ المقاييس الحيزية المتعددة – جيم

 عالمية

 المستقبل الحاضر

 محلية إقليمية
المستقبل  الماضي، الحاضر

 القريب
المستقبل في 
 المدى المتوسط

المستقبل 
 البعيد

 أو
يعة
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لة ا
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 نوعية الحياة الجيدة

خيارات 
 لالتدخ

السيناريوىات 
 ٕاالستطالعية 

خيارات 
 التدخل

 الدوافع غير المباشرة منافع الطبيعة

 الطبيعة الدوافع المباشرة
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إمكانية في النظر في تحسين والمؤسسات  التي تملك البيانات الجهاتقد ترغب : ٘ توجيونقطة ال
التي تضطلع  األوساطبالتعاوف الوثيق مع  والعملالوصوؿ إلى مصادر البيانات الموثقة بطريقة جيدة، 

إعداد تعمل على واألوساط التي ( علـو المواطنينوالرصد )تشمل ىذه الجهات  بأنشطة البحث
كيف العديد من اغباالت، ال تتزامن ىذه  - المؤشرات لسد الفجوات في عمليات جمع البيانات وتوفيرىا

اعبهود مع اعبهود الرامية إذل ربسُت عمليات صبع البيانات كإمكانية اغبصوؿ عليها للتحديد الكمي للحالة 
سيناريوىات إذل أنواع إضافية من البيانات ألغراض االستحداث كاالذباىات. كمع ذلك ربتاج النماذج كال

، ٙ-ٕ، ٕ-ٙ-ٔ} كاالختبار اليت ينبغي مراعاهتا عند استحداث أك بلورة نظم الرصد كمنابر تقاسم البيانات
ٖ-٘ ،ٙ-ٖ ،ٙ-ٗ ،ٚ-ٖ ،ٚ-ٙ-ٗ ،ٛ-ٕ}. 

يوىات والنماذج، بما في ذلك تعزيز القدرات البشرية والتقنية على وضع السينار  قد يلـز: ٙ توجيونقطة ال
عن طريق تعزيز الوصوؿ بطريقة مفتوحة وشفافة إلى السيناريوىات وأدوات وضع النماذج، فضاًل عن 

كيبكن تيسَت ذلك  - (ٖ ـ ؽ س البيانات المطلوبة لوضع واختبار ىذه السيناريوىات والنماذج )الجدوؿ
 القرارات؛صانعي دكرات التدريبية للعلماء ك دعم ال ‘ٔ’عن طريق ؾبموعة من اآلليات تشمل ما يلي: 

تشجيع إنشاء شبكات يبكن أف هتيئ الفرص للعلماء  ‘ٖ’تشجيع التوثيق الدقيق للسيناريوىات كالنماذج؛  ‘ٕ’
من كل اؼبناطق لتقاسم اؼبعارؼ، دبا يف ذلك عن طريق منتديات اؼبستخدمُت، كحلقات العمل، كبرامج التدريب 

أدكات دعم السياسات الذم أعده اؼبنرب لتشجيع إمكانية  الئحةاستخداـ  ‘ٗ’تعاكنية؛ الداخلي كاؼبشاريع ال
-ٚ، ٔ-ٔ-ٚ، ٚ-ٗ، ٙ-ٕ} الوصوؿ بصورة مفتوحة للنماذج كالسيناريوىات بعدة لغات إذا كاف ذلك فبكنان 

ٕ ،ٚ-ٙ-ٔ}. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إرشادات للمنبر وأفرقة العمل وأفرقة الخبراء التابعة لو

متطلبات بناء القدرات من أجل تطوير كاستخداـ سيناريوىات كمباذج التنوع  - الموجز الخاص بمقرري السياسات ٖجدوؿ 
 .ٔ-ٚكالشكل  ٔ-ٔ-ٚانظر الفصل  للبلطبلع على التفاصيالبيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية. 

 متطلبات بناء القدرات -أوالً  النشاط
العمليات كالقدرات البشرية لتيسَت إشراؾ أصحاب اؼبصلحة اؼبتعددين دبا يف  إشراؾ أصحاب اؼبصلحة 

 ذلك حائزك اؼبعارؼ التقليدية كاحمللية
ة إذل سيناريوىات كمباذج القدرة على ترصبة السياسات أك احتياجات اإلدار  تعريف اؼبشكلة 

مناسبة
القدرة على اؼبشاركة يف كضع كاستخداـ السيناريوىات الستطبلع األفاؽ  ربليل السيناريوىات 

 اؼبستقبلية احملتملة كالتدخبلت يف ؾباؿ السياسات أك اإلدارة
ائج القدرة على اؼبشاركة يف كضع كاستخداـ النماذج لًتصبة السيناريوىات إذل نت النمذجة 

متوقعة بالنسبة للتنوع البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي
القدرة على إدماج اؼبخرجات من ربليل السيناريوىات كالنمذجة إذل صأنع  صأنع القرارات للسياسات كاإلدارة 

 قرارات
الوصوؿ إذل البيانات، كاؼبعلومات 

 كاؼبعارؼ 
  سهولة اغبصوؿ على البيانات

 حتية كقواعد البيانات إدارة البنيات الت
 أدكات لتجميع البيانات كاستقرائها 

 توحيد االستمارات كتواـؤ الربؾبيات 
قاعدة للموارد كاؼبهارات البشرية للمسانبة يف، كالوصوؿ إذل، كإدارة كربديث 

 قواعد البيانات 
 أدكات كعمليات إلدماج البيانات كاؼبعارؼ احمللية
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الذين يخططوف الستخداـ السيناريوىات والنماذج في قد يرغب الخبراء للمنبر:  ٔ توجيونقطة ال
تقييمات المنبر المواضيعية واإلقليمية والعالمية في النظر في الحصوؿ على أكبر فائدة ممكنة من تحليل 

حىت ك  - ياساتذات الصلة بالس توليف النتائج المنبثقة عن التطبيقات القائمة للسيناريوىات والنماذجو 
يف اغباالت اليت يسمح فيها توقيت التقييمات اؼبستقبلية للمنرب، دبا يف ذلك التقييم العاؼبي، بوضع سيناريوىات 

للمنرب( تتطلب عمليات الوضع ىذه االعتماد على التحليل كالتجميع الفعاؿ  ٕجديدة )انظر نقطة التوجيو 
تشَت التجربة اؼبستمدة من التقييمات السابقة ل كالتجميع ؽبا. ك للسيناريوىات كالنماذج القائمة كإكماؿ التحلي

على مستول النطاقات العاؼبية كاإلقليمية إذل أف الدكرة الكاملة لوضع سيناريوىات جديدة من بدايتها كحىت 
من  سنوات عدةبذؿ اعبهود على مدل  تتطلببلوغ مرحلة التحليل النهائي لآلثار استنادان إذل كضع النماذج 

تقييمات اؼبنرب اغبكومي الدكرل ’’أجل التوصل إذل نتائج تتسم بالدقة كاؼبصداقية بالقدر الكايف لتحقيق أغراض 
 رباءاػبكلذلك ينبغي أف يركز ‘‘. للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النأظم اإليكولوجية

كمع ى العمل بالتعاكف الوثيق مع خرباء نواتج اؼبنرب التقييم اؼبواضيعي كالتقييمات اإلقليمية عل اؼبشاركوف يف
الستغبلؿ قوة النأهج اعبديدة كاستخدامها يف ربليل كتوليف أفضل السيناريوىات األكساط العلمية األكسع 

اؼبتاحة من بُت السيناريوىات االستطبلعية، كسيناريوىات البحث عن ىدؼ، كسيناريوىات فرز السياسات 
لتقييمات مت اعتمادىا لالعاؼبية كاإلقليمية كالوطنية كاحمللية. كينبغي أف تكوف النأهج اليت  على مستول النطاقات

اإلقليمية األربعة متسقة بالقدر الكايف لتساعد يف اؼبسانبة اعبماعية للنتائج يف التقييم العاؼبي، كيف نفس الوقت 
 .{ٕ-ٗ-ٛ، ٘-ٖ، ٖ-ٕ-ٖ، ٕ-ٕ-ٖ، ٔ-٘-ٔ} اتاحة ىامش لبلختبلفات اإلقليمية الكبَتة

والعمل قد يرغب المنبر في أف ينظر في تشجيع األوساط العلمية األوسع نطاقًا للمنبر:  ٕ توجيونقطة ال
الوثيق معها من أجل تطوير مجموعة مرنة وقابلة للتكييف من السيناريوىات المتعددة النطاقات المعدة 

تحفيز كضع ل نسبيان األجل  ةطويل ةسًتاتيجيا نظرةاعتماد  ىذا يعٍتكس -خصيصًا لتلبية أىداؼ المنبر
السيناريوىات اليت تليب االحتياجات، كينطوم على العمل عن كثب مع األكساط العلمية من أجل كضع معايَت 

عدة معايَت ىامة فيما  ٗس ؽ ـ دكؿ اعبيلخص ك عملية إعداد ىذه األكساط للسيناريوىات اعبديدة.  توجو
، اليت يتجاكز كثَت منها اؼبعايَت اليت يستند (ٛ ـ ؽ س الشكل لمنرب )انظر أيضان يتعلق باالحتياجات احملددة ل

 االقتصادية اؼبشًتكة اليت وبفزىا الفريق-إليها التطوير اغبارل لسيناريوىات أخرل مثل اؼبسارات االجتماعية
عاكف الوثيق كالتنسيق فيما كلكن اؼبنرب سيستفيد من الت .(ٕ ـ ؽ سطار الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ )اإل اغبكومي

كتشمل االقتصادية اؼبشًتكة. -يتعلق باألنشطة اعبارية يف األكساط العلمية اليت تقـو بوضع اؼبسارات االجتماعية
 باعتبارىا موردان مشًتكان بُت اؼبنرب كالفريق اغبكومي ،االقتصادية اؼبشًتكة-استخداـ اؼبسارات االجتماعيةميزات 
من اؼبسارات اليت تنطوم توفَت يف اعبهد، كزيادة االتساؽ كربسُت جوانب ال ،اؼبناخ للمنرب اؼبعٍت بتغَت الدكرل

. كسيتطلب كضع ؾبموعة كاملة من السيناريوىات اؼبًتابطة، على النحو اؼببُت على مناقع مشًتكة للمنرب كالفريق
تعلقة بنطاقات مكانية كزمانية ، ربفيز البحوث بشأف ؾبموعة متنوعة من السيناريوىات اؼبٗ ـ ؽ س يف اعبدكؿ

 .{ٕ-ٗ-ٛ، ٚ-ٗ، ٘-ٖ} متعددة. كلذلك ينبغي أف يعترب ىذا ىدفان طويل األجل
للمنبر: من أجل التغلب على العوائق التي تعترض استخداـ السيناريوىات والنماذج، من  ٖ توجيونقطة ال

القدرات داخل األوساط العلمية المهم أف تواصل الدوؿ األعضاء في المنبر القياـ بدعم وتيسير بناء 
كيبكن أف تؤدم فرقة العمل التابعة  - القرارات وفي أوساط الممارسين في مجالي إقرار السياسات واتخاذ

للمنرب كاؼبعنية ببناء القدرات دكران حيويان يف ربقيق ذلك عن طريق اؼبساعدة يف بناء القدرات البشرية كالتقنية اليت 
د تطوير اؼبهارات البلزمة لوضع النماذج كالسيناريوىات كاستخدامها. كينبغي أف تستهدؼ على كجو التحدي

ربقق ىذه اؼبشاركة، عند االقتضاء، الربط بالشبكات كاؼبنتديات ذات الصلة اليت أأنشئت بالفعل يف األكساط 
ناريوىات يلكل السالعلمية كأكساط اؼبمارسُت. كينبغي أيضان أف يضع اؼبنرب معايَت عالية للشفافية بالنسبة 
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كالنماذج اؼبستخدمة يف تقييماتو، أك اليت يتم تعزيزىا عن طريق الناتج اػباص بأدكات كمنهجيات دعم 
-ٙ-ٚ، ٔ-ٙ-ٚ، ٗ-٘-ٚ، ٔ-ٗ-ٚ، ٕ-ٚ، ٔ-ٙ، ٘-ٖ، ٖ-ٕ-ٖ، ٕ-ٕ-ٖ، ٙ-ٕ} السياسات

ٕ}. 
والنماذج، يُفضل أف يشارؾ  للمنبر: نظرًا للطبيعة التقنية العالية المستوى للسيناريوىات ٗ توجيونقطة ال

السيناريوىات والنماذج وأدوات دعم اتخاذ  نقائصفي كل نواتج المنبر خبراء على دراية بمنفعة و 
كيبكن ضماف مشاركة ىؤالء اػبرباء عن طريق تشجيع ترشيح كاختيار اػبرباء اؼبلمُت بالسيناريوىات  - القرارات

اؽ ـبتلف فئات النماذج كالسيناريوىات. كنظران لتنوع السيناريوىات كالنماذج مع مراعاة اػبربة اؼبطلوبة على نط
أفرقة العمل كأفرقة اػبرباء التابعة  تستندكالنماذج كطبيعتها اليت غالبان ما تتسم دبستول عاؿ من التقنية، ينبغي أف 

ينبغي ؽبا أيضا أف ذج، ك للمنرب إذل التقييم اؼبنهجي، كالدليل اؼبتطور اؼبرتبط بو كاػباص بالسيناريوىات كالنما
نواتج اؼبنرب، كيشمل ذلك فرقة العمل اؼبعنية ربقيق من اإلخصائيُت اؼبشاركُت يف تطلب اؼبشورة كالدعم 

باؼبعارؼ، كاؼبعلومات كالبيانات. كنظران ألنبية اؼبعارؼ األصلية كاحمللية لتحقيق أىداؼ اؼبنرب ، ينبغي إيبلء اىتماـ 
ذكم اػبربة يف صوغ كاستخداـ السيناريوىات كالنماذج اليت تستخدـ ىذه  خاص إذل عملية حشد اػبرباء

اؼبعارؼ، دبا يف ذلك النأهج التشاركية. كينبغي أف يعمل اػبرباء اؼبشاركوف يف نواتج اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو 
قة العمل اؼبعنية كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية بالتعاكف الوثيق مع فر 

باؼبعارؼ األصلية كاحمللية من أجل تطبيق ىذه النأهج. كيأعترب االستخداـ األكسع نطاقان للطرؽ التشاركية لوضع 
السيناريوىات يف العمل الذم يضطلع بو اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي 

 حد اؼبسارات اؽبامة احملتملة لزيادة االستفادة من اؼبعارؼ األصلية كاحملليةكخدمات النظم اإليكولوجية أك يعززه أ
{ٕ-ٙ ،ٖ-٘ ،ٙ-ٔ ،ٙ-ٗ ،ٚ-ٗ-ٖ ،ٚ-ٗ-ٗ ،ٚ-٘-ٗ ،ٚ-ٙ-ٖ ،ٚ-ٙ-٘}. 

للمنبر: ينبغي أف ينظر المنبر في وضع آليات لمساعدة الخبراء المشاركين في إنجاز  ٘ توجيونقطة ال
يقـو أف  كمن الضركرم - ىات والنماذج واإلبالغ عن النتائج بفعاليةنواتج المنبر على استخداـ السيناريو 

السيناريوىات كالنماذج اليت تعمل على بالتحليل النقدم كذبميع تقييمات اؼبنرب اػبرباء الذين يشاركوف يف إجراء 
كُت يف نواتج سيحتاج العديد من اػبرباء اؼبشار كذلك . ك كبالتارل وبتمل أف تلزمهم اؼبساعدة، مستويات ـبتلفة

السيناريوىات كالنماذج اؼبستخدمة يف ىذه األنشطة كاإلببلغ  نقائصك اؼبنرب إذل اإلرشاد بشأف تقييم قدرات 
بشأهنا، باإلضافة إذل أنواع حاالت عدـ اليقُت اؼبرتبطة بالتوقعات اؼبنشودة كمصادر كمستويات حاالت عدـ 

كللمشاركُت يف العمل اعبارم باؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات  اليقُت. كؽبذا الغرض، ينبغي لفرقة العمل اؼبعنية
يف كضع مبادئ توجيهية النظر  الدليل اؼبتطور للسيناريوىات كالنماذج كالنواتج األخرل ذات الصلةخبصوص 

 ، كحاالت عدـ اليقُت اؼبرتبطة هبذه السيناريوىات كالنماذج كاإلببلغ بشأهنانقائصعملية لتقييم القدرات كال
{ٕ-ٙ ،ٖ-ٕ-ٔ-ٔ ،ٖ-ٕ-ٕ ،ٖ-ٕ-ٖ ،ٖ-ٖ ،ٖ-ٗ ،ٖ-٘ ،ٗ-ٚ ،ٙ-ٔ ،ٙ-ٖ ،ٙ-ٗ ،ٙ-٘ ،
ٚ-ٕ-ٕ ،ٛ-ٖ-ٔ-ٖ} . 

لمنبر: ُتوجد إمكانية لتعزيز السيناريوىات والنماذج على نطاؽ جميع نواتج المنبر، ل ٙ توجيونقطة ال
كسيتطلب استخداـ  - لذلك ينبغي استعراض خطط تنفيذ ىذه النواتج للتأكد من أنها تبرز ىذه اإلمكانية

السيناريوىات كالنماذج بفعالية يف كضع السياسات كالتنفيذ إدراج ىذه النأهج يف عمليات ازباذ القرارات على 
نطاؽ ؾبموعة كبَتة من السياقات كاؼبستويات اؼبؤسسية. كيبكن أف يساعد اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو 

لنظم اإليكولوجية يف ربقيق ذلك باستكماؿ استخداـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات ا
السيناريوىات كالنماذج يف التقييمات اإلقليمية كالعاؼبية كاؼبواضيعية، كتعزيز كتيسَت استيعاهبا يف العمليات 
األخرل اليت تتجاكز اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم 

ية عن طريق فرقة عمل اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات اإليكولوج
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النظم اإليكولوجية اؼبعنية ببناء القدرات، كاؼبعارؼ األصلية كاحمللية، كفرقة عمل اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو 
ة اؼبعنية باؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات، فضبلن كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجي

-ٔ} عن الناتج اػباص بأدكات كمنهجيات دعم السياسات، كالدليل اؼبتطور اػباص بالسيناريوىات كالنماذج
ٔ ،ٕ-ٔ ،ٕ-٘ ،ٖ-ٕ-ٕ ،ٖ-ٕ-ٖ ،ٖ-٘ ،ٙ-ٔ ،ٚ-ٗ-ٕ ،ٚ-٘-ٖ}. 
. يف األنشطة اليت يقـو هبااؼبنرب  فزىاأف وبسيناريوىات اليت يبكن الاػبصائص اؼبهمة يف  - ٗ ـ ؽ س جدوؿال

من ؾبموعة من اؼبكونات اؼبًتابطة فيما بينها بدالن من ؾبموعة كحيدة  ىذه السيناريوىاتكيبكن أف يتألف إطار 
شديدان على السيناريوىات اغبالية كالسيناريوىات اليت  من التصورات. كيبكن لتلك اؼبكونات أف تعتمد اعتمادان 

آلف يف سياقات أخرل، مع التأكيد بقوة على الطرؽ التشاركية كعلى تطوير األدكات ػبلق كربليل هبرم تطويرىا ا
 ماالرتباطات بُت النطاقات اؼبكانية، كعرب النطاقات الزمنية، كفيما بُت ـبتلف أنواع السيناريوىات )أ

 ٔ-ٕ-ٖ. انظر ٛ ؽ سـ  ، على النحو اؼبوضح يف الشكل(سيناريوىات استطبلعية مقابل سيناريوىات تدخل
 لبلطبلع على اؼبزيد من التفاصيل. ٘-ٖك  ٕ-ٕ-ٖك

وعة مثالية خصائص مجم
 أمثلة سبب األىمية من سيناريوىات المنبر

تعمل احملركات اؼبختلفة للتغَت على مستويات  نطاقات مكانية متعددة 
مكانية ـبتلفة. كزبتلف األنبية النسبية 

احملليات،  للمحركات أيضان كبصورة كبَتة عرب
كالبلداف، كاؼبناطق. إف إدراج النطاقات 

سن اإلقليمية كالوطنية كاحمللية من  شأنو أف وبأ
 فرص بناء القدرات.

تقييم النأظم اإليكولوجية لدل جنوب 
(، OPERASأكبَتاس ) أفريقيا، مشركعا

 (.OPENNESSأكبينيس )

بلن من تتطلب صناعة القرارات غالبان ك النطاقات الزمنية اؼبتعددة
سنوات  ٓٔاؼبنظورين القصَت األجل )حوارل 

أك أقل( كطويل األجل )عقود متعددة(. كقد 
ركزت معظم التقييمات البيئية الدكلية فقط 

 على النطاقات الزمنية األطوؿ أجبلن 

للتوقعات العاؼبية للتنوع  ٗالتقرير 
 ( ٔ ـ ؽ س البيولوجي )انظر اعبدكؿ

أنواع متعددة 
 للسيناريوىات 

يناريوىات استكشافية، باحثة عن س
األىداؼ، كسيناريوىات معنية بفرز 
السياسات كتتناكؿ اؼبراحل اؼبختلفة داخل 

 دكرة السياسات 

للتوقعات العاؼبية للتنوع  ٗالتقرير 
البيولوجي )كىو يركز بالدرجة األكذل على 

افية كالباحثة عن شالسيناريوىات االستك
 األىداؼ(

لناشطُت يف كضع السيناريوىات إف إشراؾ ا تشارأكية
العبلقة البينية للعلـو كالسياسات، كىبلق فرصان يأسهم مسانبة كبَتة يف بناء القدرات يف 

 للمشاركة مع اؼبعارؼ األصلية كاحمللية 

تعترب أفضل األمثلة موجودة على 
النطاقات من احمللي إذل الوطٍت )انظر 

 ( ٗ ـ ؽ س ، كالشكلٔ ـ ؽ س دكؿاعب

آلف تفاعبلت ربدث ا
قوية مع كضع 

السيناريوىات يف قطاعات 
 أخرل 

من اؼبهم تفادم ازدكاجية بذؿ اعبهود كالتعبئة 
. كما مقررم السياساتاؼببالغ فيها للعلماء ك 

أف االستفادة من أكجو التكامل القوية يبكن 
 أف يفيد صبيع األطراؼ الضالعة

اؼبسارات أنشطة االرتباطات مع 
دية اؼبشًتكة لوضع االجتماعية االقتصا

ـ ؽ اإلطار السيناريوىات العاؼبية )انظر 
من أجل دعم الفريق اغبكومي  (ٕس

 الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ.
رتباطات مع مبادرات أخرل تعمل االك 

 بشأف السيناريوىات اؼبتعددة النطاؽ
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 ٔ/ٗ-المرفق الخامس للمقرر ـ ح د
 المتعلقة بالسيناريوىات والنماذجيات االختصاصات لمواصلة تطوير األدوات والمنهج

 السند المنطقي واألىداؼ -ألف
إف تقييم السيناريوىات كالنماذج ىو تقييم منهجي. فهو يبثل اؼبرحلة األكذل من عمل اؼبنرب بشأف  -ٔ

قد بدأ إلسداء مشورة اػبرباء ، اؼبرفق السادس(. ككاف ىذا التقييم ٘/ٕ-ـ ح د ذج )اؼبقرراالسيناريوىات كالنم
استخداـ مثل ىذه اؼبنهجيات يف صبيع األعماؿ اليت تأتخذ داخل إطار اؼبنرب، كذلك لضماف أنبية نواذبو ’’بشأف 

األأسس  ي، اؼبرفق األكؿ(. كىو من النواتج األكذل للمنرب ألنو يأرس٘/ٕ-ـ ح د)اؼبقرر  ‘‘بالنسبة للسياسات
صبيع األعماؿ اؼبواضيعية اإلقليمية كالعاؼبية، كيف  لبلستخداـ اؼبستقبلي للسيناريوىات كالنماذج يف التقييمات

 اؼبستقبلية للمنرب.

تيسَت تدعو اغباجة اآلف إذل بدء مرحلة اؼبتابعة، كذلك نزكالن على طلب االجتماع العاـ، كذلك من أجل  -ٕ
مية كالعاؼبية بشأف اؼبشورة عبميع أفرقة اػبرباء، كخباصة تلك األفرقة العاملة يف التقييمات اؼبواضيعية اإلقلي إسداء

 طوير تلك السيناريوىات كالنماذج.استخداـ السيناريوىات، كغبفز مواصلة ت

 العمل المقترح -باء

 يوىات كالنماذج األنشطة التالية:تتضمن مواصلة العمل بشأف السينار  -ٖ

ليت األفرقة اػبرباء ذات الصلة التابعة للمنرب، كخباصة تلك  : إسداء مشورة اػبرباءٔالنشاط  )أ(
 ؛بشأف استخداـ النماذج كالسيناريوىات اغبالية للوفاء باالحتياجات اغبالية للمنرب تقـو حاليان بعمليات تقييم،

يد الدكائر العلمية األكسع  ى: حفز تطوير السيناريوىات كالنماذج ذات الصلة علٕالنشاط  )ب(
 بلية للمنرب.نطاقان، كذلك من أجل األعماؿ اؼبستق

ذج، اليت تتصف باألنبية اغبرجة بالنسبة عبميع تقييمات ال بشأف السيناريوىات كالنمإف مواصلة العم -ٗ
اية برنامج العمل اؼبنرب، من شأهنا أف تبدأ فوران عقب الدكرة الرابعة لبلجتماع العاـ للمنرب كأف تستمر حىت هن

 .األكؿ

واجهة االحتياجات لحالية لم: إسداء مشورة الخبراء بشأف استخداـ النماذج والسيناريوىات أالنشاط 
 الحالية للمنبر

تشمل صبيع تقييمات اؼبنرب تقييمان لؤلعماؿ اعبارية بشأف السيناريوىات كالنماذج للمناطق اؼبهمة كل  -٘
وجي مستقبل التنوع البيول ىمنطقة على حدة أك للموضوعات، كذلك من أجل إلقاء نظرة متفحصة عل

 كخدمات النظم اإليكولوجية.

عة أنشطة فرعية تدعو اغباجة إذل القياـ هبا عبعل ىذا العمل فبكنان: )أ( تيسَت الوصوؿ إذل كىناؾ أرب -ٙ
الكتابات اؼبهمة بشأف السيناريوىات كالنماذج؛ )ب( تيسَت الوصوؿ إذل ـبرجات السيناريوىات ذات الصلة؛ 

 عمليات التقييم اؼبواضيعية )ج( تنسيق استخداـ السيناريوىات كالنماذج ألجل السماح بعمل اؼبقارنات فيما بُت
 استخداـ السيناريوىات كالنماذج: اإلقليمية، كالعاؼبية؛ ك)د( مواصلة بلورة الدليل اآلخذ يف التطور بشأف

يتم إنشاء قاعدة بيانات للكتابات اغبالية اؼبعنية ستيسَت الوصوؿ إذل الكتابات اؼبهمة:  )أ(
رل خبلؿ بالسيناريوىات كالنماذج كاغبفاظ عليها، لكي  توفر اؼبادة اؼبصدرية لعمليات توحيد اؼبوضوعات اليت ذبأ

تشتمل ساؼبواضيعية، اإلقليمية كالعاؼبية على النطاقات احمللية، كالوطنية، كدكف اإلقليمية كاإلقليمية. ك  التقييمات
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ر، قاعدة البيانات على كرقات خضعت لبلستعراض النظَت، كما ستشتمل على التقارير اؼبتاحة للجمهو 
تأشِجْع كذلك اؼبمارسُت كاػبرباء على تقاسم التقارير اؼبنشورة كالتقارير اليت يصعب الوصوؿ إليها، دبا يف ذلك سك 

همة تقاـ قاعدة البيانات ىذه من خبلؿ التعاكف الوثيق مع فريق اؼبسلغة. ك  مبشأف اؼبعارؼ األصلية كاحمللية بأ
 اؼبعٍت باؼبعارؼ كالبيانات؛

السيناريوىات ذات الصلة: كستأشجرع الدكائر العلمية على تقدًن  ادة من نتائجستفتيسَت اال )ب(
ـبرجاهتا، مثل اػبرائط كقواعد البيانات، كجعلها متوافرة بسهولة أماـ اػبرباء التابعُت للمنرب، كما ستأستخدـ 

ج((، أك ) ٗات )الناتج أدكات دعم السياسات كاؼبنهجي الئحةحاليان داخل اؼبنرب، مثل اعبارم تطويرىا اآلليات 
ؼبخرجات  د((، كنقاط انطبلؽ فبكنة إلنشاء منصة تقـو على الويب) ٔ مستودع اؼبعارؼ كالبيانات )الناتج

 السيناريوىات كالنماذج؛
يتم ذلك من خبلؿ عقد العديد من حلقات ستنسيق استخداـ السيناريوىات كالنماذج: ك  )ج(

ليت تأنظم بالتعاكف الوثيق مع فريق اؼبهمة اؼبعٍت ببناء القدرات(، كالذم يضم كاالفًتاضية )ا اؼباديةالتدريب العملي 
  ـبتلف عمليات التقييم اعبارية؛خرباء يؤدكف عمبلن بشأف السيناريوىات من أجل الفصوؿ ذات الصلة يف

اج يتم إنتسمواصلة بلورة الدليل اإلرشادم الناشئ، اؼبعٍت باستخداـ السيناريوىات كالنماذج: ك  )د(
أدكات دعم السياسات  الئحةاعبهات القائمة على كضع دليل ناشئ كاغبفاظ عليو، كذلك بالتعاكف الوثيق مع 

، اؼبعٍت باستخداـ السيناريوىات كالنماذج يف ٙمن الفصل  باالستفادةج((، كذلك )ٗكاؼبنهجيات )الناتج 
أ((، كبشأف التقييم اؼبنهجي اؼبعٍت ) ٕم )الناتج التقييم كدعم القرارات، كيف الدليل اػباص باؼبنرب اؼبعٍت بالتقيي

 )ج((. ٖبالسيناريوىات كالنماذج )الناتج 
 : حفز تطوير السيناريوىات والنماذج ذات الصلة على يد الدوائر العلمية األوسع نطاقاً ٕالنشاط 

تحتاج ىذه سذج. ك غرات يف السيناريوىات كالنمااؼبستقبلية للمنرب إذل ربديد الثتؤدم األنشطة اعبارية ك س -ٚ
نطاؽ اؼبعارؼ غرات إذل ملئها من أجل التقدـ باؼبعارؼ يف ىذا اؼبيداف على مستويات عديدة، كلتوسيع الث

تدعو اغباجة إذل تطوير سيناريوىات جديدة، سبالنسبة للتقييمات اؼبستقبلية لدل اؼبنرب. كباإلضافة إذل ذلك، 
يحفز سلمية. كلن يقـو اؼبنرب بتوليد ىذه اؼبعارؼ اعبديدة كإمبا خصيصان الحتياجات اؼبنرب، على يد الدكائر الع

 :إنتاجها

يحتاج األمر إذل ربديد سغرات اؼبعارؼ بشأف السيناريوىات كالنماذج: ك فز على ملء ثاغب )أ(
ؿ غرات اؼبستقبلية اليت هبرل ربديدىا من خبللسيناريوىات كالنماذج، ككذلك الثالثأغرات يف تقرير التقييم بشأف ا

 كائر العلمية حبيث يتم معاعبتها؛عمل اؼبنرب، كتوصيلها إذل الد
تطوير سيناريوىات جديدة للمحركات اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة من أجل االستخداـ اؼبستقبلي  حفز )ب(

من جانب اؼبنرب: على النحو الذم يظهر يف تقييم السيناريوىات كالنماذج، كال توجد ىناؾ سيناريوىات حالية 
كينبغي للمنرب أف وبفز توليد ىذه السيناريوىات اعبديدة بالتعاكف مع مراكز البحوث سبامان باحتياجات اؼبنرب. تفي 

قررم اليت تعمل على السيناريوىات ذات الصلة. كسيشمل ذلك، على النحو اؼببُت يف اؼبوجز اؼبوجو ؼب
االجتماعية كاالقتصادية اؼبشًتكة اليت  ، العمل بالتعاكف مع الباحثُت القائمُت على كضع اؼبساراتالسياسات

 خ؛هبرم ربفيزىا من جانب الفريق اغبكومي الدكرل اؼبعٍت بتغَت اؼبنا 
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كستشمل أنشطة اؼبتابعة اؼبتعلقة بالسيناريوىات القائمة كاعبديدة، بناء القدرات هبدؼ ربسُت  )ج(
كأصحاب  مقررم السياساتمن األخذ بالسيناريوىات كالنماذج كاستخدامها من جانب ؾبموعة كاسعة 

)أ(( كأدكات  ٔاؼبصلحة. كينبغي أف يتضمن ذلك العمل مع فرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات )الناتج 
)ج(( كالدعم العيٍت من أجل التشجيع على كضع منهج دراسي كشبكة  ٗكمنهجيات العمل السياسايت )الناتج 

لبلطبلع على أحد أمثلة العمل الذم حفزه  IPBES/4/INF/22ظر للدكرات التدريبية كللسيناريوىات كالنماذج )ان
يقـو فيها العلماء كأصحاب اؼبصلحة بتصميم اسًتاتيجيات لتجنيد  العمل اليتاؼبنرب سابقان( كتنظيم حلقات 

 السيناريوىات كالنماذج من أجل صنع القرارات.

كالبيانات  يق اؼبهمة اؼبعٍت باؼبعارؼمن خبلؿ التعاكف الوثيق مع فر  هبذه األنشطة كلهايتم القياـ سك  -ٛ
عارؼ جديدة كسد )د((، كذلك يف سياؽ اغبوارات اليت سيعقدىا فريق اؼبهمة ىذا لتحفيز توليد م ٔ)الناتج 

 الثغرات اؼبعرفية.

 المتعلقة بالسيناريوىات والنماذجالترتيبات المؤسسية للقياـ باألعماؿ  -جيم

عضوان يأعينوف  ٕ٘إذل  ٕٓيذ ىذا العمل فريق خرباء يتألف من تنفسيقـو ب من أجل ضماف االستمرارية -ٜ
من بُت الرؤساء اؼبشاركُت، كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت، كاؼبؤلفُت الرئيسيُت التابعُت لفريق خرباء تقييم 
السيناريوىات اغبارل، ككذلك من بُت خرباء السيناريوىات الذين يتم اختيارىم للعمل يف عمليات التقييم 

يتم سك  ،يتم البت يف التكوين النهائي لفريق اػبرباء طبقان للنظاـ الداخلي اؼبعتمدساإلقليمية أك اؼبواضيعية. ك 
باستخداـ إجراء  اػبرباتالثغرات احملتملة يف  ملءكسيتم اعتماده من جانب فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات. 

بناء القدرات، كنأظم اؼبعارؼ اؼبعنية ب العملمع أفرقة  بلن تعاكنان كامفريق اػبرباء ىذا  كسيتعاكفلء الثغرات. ؼب
 .األصلية كاحمللية عارؼ اػباصة بالشعوبكالبيانات كاؼب

تواصل كحدة الدعم التقنية اليت يوجد مقرىا يف ككالة التقييم البيئي يف ىولندا، كاليت تقدـ الدعم إذل سك  -ٓٔ
 اية برنامج العمل األكؿ.عملها حىت هن إنتاج التقييم اؼبنهجي بشأف السيناريوىات كالنماذج،

 الجدوؿ الزمني للعمل -داؿ

إذل األنشطة اليت ستتطلب سبويبلن  بالخط العريضٍت ؽبذا العمل. كتشَت العناصر اعبدكؿ الزم كيرد أدناه -ٔٔ
 العينية اؼبقدمة من حكومة ىولندا.من الصندكؽ االستئماين أك دعمان عينيان يفوؽ كيتجاكز التربعات 

 بَت كالًتتيبات اؼبؤسسية التدا

 اختيار فريق اػبرباء على يد فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات  

)أ(: تيسَت الوصوؿ إذل الكتابات ذات الصلة بشأف  ٔبدء النشاط   
 السيناريوىات كالنماذج

ٕٓٔٙ  

 السيناريوىات كالنماذج)ب(: تيسَت الوصوؿ إذل ـبرجات  ٔبدء النشاط 
داخل  السيناريوىات كالنماذج)ج(: تنسيق استخداـ  ٔبدء النشاط 

 نطاؽ اؼبنرب 

)د(: مواصلة بلورة الدليل الذم هبرم تطويره بشأف  ٔبدء النشاط 
 السيناريوىات كالنماذجاستخداـ 

السيناريوىات )أ(: ربفيز ملء الثغرات يف اؼبعارؼ بشأف  ٕبدء النشاط 
 كالنماذج
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 بَت كالًتتيبات اؼبؤسسية التدا

 جديدةسيناريوىات )ب(: تطوير  ٕبدء النشاط 

)ج(: بناء القدرات لتحسُت األخذ بالسيناريوىات  ٕبدء النشاط   
 كالنماذج

 اجتماع فريق الخبراء بشأف الدليل الذي يجري تطويره
تنظيم حلقة عمل يشارؾ فيها فريق الخبراء وغيرىم من العلماء 

  وأصحاب المصلحة من أجل تحديد الثغرات ومعالجتها

كيشمل ذلك مسائل تقدًن الدعم  ٕك ٔشأف النشاطُت تقرير مرحلي ب  
 للتقييم العاؼبي

 تتواصل األنشطة طواؿ العاـ  ٕٚٔٓ
حلقة عمل فريق الخبراء وغيرىم من العلماء وأصحاب المصلحة   

 بشأف وضع سيناريوىات جديدة للمنبر

 عرض أعماؿ فريق الخبراء أثناء الدورة السادسة لالجتماع العاـ.  ٕٛٔٓ
 وتتواصل األنشطة طواؿ العاـ  

 التقرير النهائي لفريق الخبراء بشأف جميع األنشطة  ٜٕٔٓ

 التكلفة -ىاء
اؼبيزانية تقرر أف تظل  (ٕ/ٗ-الًتتيبات اؼبالية كاؼبتعلقة باؼبيزانية )اؼبقرر ـ ح د بشأف مع االتفاؽ  سبشيان  -ٕٔ

 .ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ السنتُت لفًتة الردك  ٕٓٓ ٓٓٓيف حدكد اؼبخصصة لؤلنشطة اؼببينة يف ىذا اؼبرفق 

كمواصلة تطوير  لتقييم البيئي كحدة الدعم التقٍت للتقييم اؼبنهجياؽبولندية ل PBLككالة  تستضيفك  -ٖٔ
تأقِدـ اؼبنظمات الشريكة سبويبلن سكباإلضافة إذل ذلك،  .، دبا يف ذلك تقدًن الدعم العيٍتالسيناريوىات كالنماذج

 كؽ االستئماين لدعم سفر اؼبشاركُت.الستكماؿ التمويل من جانب الصند
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 ٔ/ٗ-للمقرر ـ ح د سادسالمرفق ال
باألشكاؿ المختلفة لوضع مفاىيم القيم المتعددة  فيما يتعلقتحديد نطاؽ التقييم المنهجي 

للطبيعة ومنافعها، بما في ذلك التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وخدماتها )الناتج 
 )د(( ٖ

 اؽ واألساس المنطقي والمنفعة واالفتراضاتالنط - أوالً 
 النطاؽ -ألف 

األشكاؿ اؼبختلفة ؼبفاىيم القيم اؼبتعددة تتمثل غايات التقييم اؼبنهجي اؼبقًتح يف تقييم ما يلي: )أ( كضع  -ٔ
كمنافعها، دبا يف ذلك التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية )من حيث التوفَت كالتنظيم للطبيعة 

كاؼبنهجيات اؼبختلفة اؼبستخدمة  األساليب)ب( ك؛ (ٙ٘)ات الثقافية( دبا يتوافق مع اإلطار اؼبفاىيمي للمنربكاػبدم
كتعمل على ربطها كربقيق  كبأساليب تقديرىا اؼبتنوعة اليت تقر بالقيم اؼبختلفة)ج( النهج كلتقدير القيمة؛ 

اذ القرار؛ ك)د( الثغرات اليت تعًتم اؼبعارؼ التكامل فيما بينها من أجل تقدًن الدعم للسياسات كعمليات ازب
 (ٚ٘)كالبيانات كأكجو عدـ اليقُت.

 نطاؽ التغطية الجغرافية للتقييم -باء 
 سيتيح التقييم إدماج عملية تقدير القيم يف صنع القرارات على أم نطاؽ جغرايف من احمللي إذل العاؼبي. -ٕ

 األساس المنطقي -جيم 
أف يراعي تصميم اغبوكمة كاؼبؤسسات كالسياسات اختبلؼ اؼبفاىيم اؼبتعلقة  الوقت اغبارل، من النادر يف -ٖ

كتشمل مزايا مراعاة تنوع ىذه القيم اؼبتعددة كتعقيدىا ما  (58)بالقيم اؼبتعددة للطبيعة كمنافعها بالنسبة للبشر.
)ب( اختيار ككضع كة؛ يلي: )أ( إظهار األنواع اؼبختلفة من القيم كالنطاؽ الواسع للمنافع اؼبستمدة من الطبيع

)ج( ربديد كمعاعبة النزاعات الكامنة اليت قد تنشأ بسبب اختبلؼ كاألساليب كالنأهج اؼبناسبة لتحديد القيمة؛ 
)د( سبكُت األفراد كاعبماعات فبن ال تسمع أصواهتم يف العادة أك ال ككجهات النظر بشأف القيم كربديد القيم؛ 

إذل اآلليات اليت تساىم يف إنشاء يم؛ ك)ق( تقدًن نظرة كاسعة كمتوازنة تعطى اىتمامان يف سياؽ مناقشة الق
من  أكسعمن شأهنا أف توسع استخداـ عمليات ربديد القيمة لتشمل نطاقات القيمة من القيم اؼبتعددة كاليت 

ف سبثل . كإذا نفذت عمليات ربديد القيمة بطريقة تراعي السياؽ، فمن اؼبمكن أاالعتيادية النهج االقتصادية
موردان ىامان جملموعة من صانعي القرارات، دبا يف ذلك اغبكومات، كمنظمات اجملتمع اؼبدين، كالشعوب األصلية، 

ازباذ يبك ن تلك اجملموعات من كاجملتمعات احمللية، كمديرم النظم البيئية األرضية كالبحرية، كالقطاع اػباص، 
 قرارات مستنَتة.

فاىيم كاؼبنهجيات اؼبتعلقة بوضع األطر ؼبواطن القوة كالضعف يف اؼب كلذلك، فإف إجراء تقييم نقدم -ٗ
كىيكل النظاـ اإليكولوجي كأداؤه   اؼبفاىيمية اؼبتنوعة للقيم اؼبتعددة للطبيعة )دبا يف ذلك التنوع البيولوجي

استخداـ  يقدـ القاعدة اؼبعرفية اليت توجوسلوظائفو( كمنافعها )دبا يف ذلك خدمات النظاـ اإليكولوجي(، 
                                                      

 ، اؼبرفق.ٗ/ٕ-د ح ـ اؼبقرر  (ٙ٘)
 .(IPBES/4/INF/9)اؼبتعلق بالتقييمات  (  باستخداـ إطار اؼبنرب للثقة الوارد يف دليل اؼبنربٚ٘)
 كوبدد استخداـ ىذا اؼبصطلح يف سياؽ اؼبنرب )اؼبقرر“ الطبيعة كمنافعها للناس”(  يعرؼ اإلطار اؼبفاىيمي للمنرب مصطلح ٛ٘)

 اؼبرفق(. ،ٗ/ٕ-ـ ح د
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األدكات القائمة لدعم السياسات كمواصلة تطوير مثل ىذه األدكات، كتساعد عبلكة على ذلك يف تقييم 
مصادر اؼبعلومات اؼبستخدمة يف التقييمات، مع مراعاة الرؤل اؼبختلفة للعادل، كالتقاليد الثقافية، كأطر السياسات 

 الثقة يف القيم كيف أساليب كضع القيمة.كسيأخذ التقييم يف االعتبار درجة  كالظركؼ الوطنية.
كسيعتمد ىذا التقييم على الدليل األكرل اؼبنقح للتقييم اؼبنهجي فيما يتعلق بالقيم اؼبختلفة للطبيعة  -٘

. كالدليل األكرل اؼبشار إليو يف اعبملة السابقة، دل هبِر تقييمان نقديان للمنهجيات كاألساليب اؼبختلفة (ٜ٘)اكمنافعه
الرؤل كالقيم اؼبختلفة يف  كيف أأدخلتمة أك كيفية القياـ عند االقتضاء بإدماج كربط تنوع القيم، أك  لتحديد القي

إذل تقييم أدكات دعم السياسات كاػبيارات السياساتية. كىذا  أك كيف تؤدمالعادل يف عمليات صنع القرار، 
تقييم اإلقليمي كاؼبواضيعي، ستنتج عنو اؼببادئ التقييم، الذم سيأخذ يف االعتبار أيضان التجارب اؼبستفادة أثناء ال

 التوجيهية العملية اؼبنقحة.
بتقييمات اؼبنرب كأنشطتو  ييسر التقييم، كاؼببادئ التوجيهية اؼبنقحة، االضطبلع على كبو متسقسك  -ٙ

 كتنفيذ أعماؿ التقييمات الوطنية ككضعأف تيسر أيضان قحة اؼبن التوجيهية كاؼببادئ كمن شأف التقييم. األخرل
 .الوطنية كالدكلية كيشمل ذلك األعماؿ اليت تتعلق بأىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجيالسياسات 

تطوير األدكات كاؼبنهجيات الرامية إذل إدماج مزيج مناسب من القيم إذل ربفيز التقييم  كقد يؤدم -ٚ
يف ذلك قيم الشعوب األصلية  اغبيوية كاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كالصحية كالكلية )دبا-الفيزيائية

( يف صنع القرار عن طريق طائفة من اعبهات صاحبة اؼبصلحة، دبا يف ذلك اغبكومات كاجملتمعات احمللية
كمنظمات اجملتمع اؼبدين كالشعوب األصلية كاجملتمعات احمللية كمديرم النظم اإليكولوجية، كالقطاع اػباص. 

فقان للدليل األكرل، على االعًتاؼ هبا كلكنو لن يشمل إجراء تقييم اغبيوية ك -كسيعمل حبث القيم الفيزيائية
مفصل آلليات الصبلت بُت عمليات النظم اإليكولوجية ككظائفها كتقدًن اؼبنافع للناس، األمر الذم سيكوف 

 موضوع تقييمات أخرل للمنرب.
رات اؼبتعلقة باؼبوضوع يساعد على ربديد الثغس. ك أنشطة اؼبنربكسينطبق ىذا النشاط بشكل مباشر على  -ٛ

يف ؾباالت اؼبعارؼ، دبا يف ذلك اؼبعارؼ العلمية، كاؼبعارؼ اؼبوجودة لدل الشعوب األصلية كاجملتمعات احمللية، 
ككذلك الثغرات يف كضع السياسات العملية كيف االحتياجات اؼبتعلقة ببناء القدرات. كباإلضافة إذل ذلك، 

بوجو خاص لبلعًتاؼ  اليت تفيد ا يف ذلك السيناريوىات كالنماذج،، دبسيسلط الضوء على النهج كاألساليب
 .األشكاؿ، كللربط بُت ىذه باألشكاؿ اؼبختلفة لوضع مفاىيم القيم اؼبتعددة للطبيعة كمنافعها

اؼبختلفة  كالنأهجالثقافية ؼبختلف اآلراء كالتصورات  باختبلؼ اػبصوصياتكسيبٌت التقييم على االعًتاؼ  -ٜ
 من أجل ربقيق نوعية جيدة للحياة يف سياؽ اإلطار اؼبفاىيمي للمنرب. لرؤية العادل

 االفتراضات -داؿ 
 تشمل صبلة أمور منهاسينفذ ىذا العمل فريق متعدد االختصاصات من اػبرباء يف خلفيات علمية ـبتلفة  -ٓٔ

عبغرافيا، كالقانوف، علم اإلنساف، كالبيولوجيا، كعلـو االتصاؿ، كاإليكولوجيا، كاالقتصاد، كعلـو البيئة، كا
كالفلسفة، كالعلـو السياسية، كتنفيذ السياسات، كعلم النفس، كعلم االجتماع، كاجملاالت ذات الصلة يف 
التحريات متعددة التخصصات، ككذلك أصحاب اؼبصلحة كاؼبختصُت اؼبعنيُت بقرارات التنوع البيولوجي 

غبكومات كاؼبنظمات غَت اغبكومية( باإلضافة إذل كخدمات النظم اإليكولوجية )مثبلن األعماؿ التجارية كا
                                                      

 .IPBES/4/INF/13انظر الوثيقة   (ٜ٘)
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جملموعة من التقاليد الثقافية. كستقـو اغبكومات كأصحاب  الذين ينتموفأصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحمللية 
اؼبصلحة يف اؼبنرب بًتشيح ىؤالء اػبرباء، كسيختارىم فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كفقان لئلجراءات اؼبتبعة من 

 ٜٔقرتُت رية ذات الصلة )انظر الفاد نواتج اؼبنرب، كسيعتمدكف يف عملهم على اؼببادرات اغبالية كاعباأجل إعد
 .(ٕٓك

 للتقييمالعاـ  المخطط -اً نيثا
بلستنتاجات لسيتألف التقييم من موجز لصانعي القرارات كستة فصوؿ يف كل منها موجز تنفيذم  -ٔٔ

 عي القرارات.ذات األنبية األكرب لصانكالرسائل الرئيسية 
األشكاؿ اؼبختلفة لوضع مفاىيم القيم اؼبتعددة للطبيعة سيتألف من مقدمة توضح أنبية  ٔالفصل  -ٕٔ

لحوكمة كالتصميم اؼبؤسسايت كالسياسايت يف السياقات اؼبختلفة لصنع القرارات، كالصبلت بالنسبة لكمنافعها 
يفية استخدامو فيما يتصل مع فهرس اؼبنرب ضحة مع األطر اؼبفاىيمية. كيقدـ الفصل أيضان توضيحان لكاالو 

 .)ج(( ٗ)الناتج  (ٓٙ)ألدكات كمنهجيات الدعم السياسايت
األشكاؿ اؼبختلفة لوضع مفاىيم تغطية ، كفقان لئلطار اؼبفاىيمي كالدليل األكرل للمنرب، ٕالفصل كسيقيم  -ٖٔ

 منها مثبلن اؼبؤلفات العلمية، بوسائل يم القيم اؼبتعددة اؼبتعلقة بالطبيعة كمنافع الطبيعة للناس. كسيستخدـ التقي
الدراسات اإلفرادية النوعية اؼبرتبطة . كسيستفيد التقييم أيضان من االستعراضات اؼبنهجية، كالتحليبلت التجميعية

. للمعلومات أخرل مصادراعبانب العملي لوضع السياسات من صبلة كذلك من باؼبعارؼ األصلية كاحمللية، ك 
األساليب اؼبختلفة لرؤية العادل كما ترتبط بو من أنواع القيم اؼبختلفة  أدخلت هباالطريقة اليت كسيحدد ىذا العمل 

سًتكز القيم اليت يتم النظر فيها على لئلطار اؼبفاىيمي كالدليل األكرل للمنرب،  يف سياقات ازباذ القرارات. ككفقان 
تكوف جوىرية كأساسية )دبا يف ذلك قيم االستخداـ الطبيعة كمنافع الطبيعة للناس، كالنوعية اعبيدة للحياة، كس

كسينطر التقييم يف صبلة أمور منها قيمان عربلقية.  كسبثل أيضان كعدـ االستخداـ، كقيم اؼبَتاث، كقيم اػبيارات( 
 القيم ذات العبلقة يف حاالت عدـ التيقن كحاالت ـباطر األحداث الكارثية.

األساليب كاؼبنهجيات  )أ( لفة لتقدير القيمة، دبا يف ذلكيقي م أساليب كمنهجيات ـبتس ٖالفصل ك  -ٗٔ
لدل  تلك اؼبوجودةكالكلية )دبا يف ذلك  كالصحية اغبيوية، كاالجتماعية، كالثقافية، كاالقتصادية، - الفيزيائية

منهجيات اإلدماج كالربط لؤلنواع اؼبختلفة من القيم. كسيجرم ك)ب( الشعوب األصلية كاجملتمعات احمللية(، 
على استعراض كاسع النطاؽ  الفصل أيضان حبث منظور اعبنسُت اؼبختلفُت كاألجياؿ اؼبختلفة. كسيعتمد

يسلط الضوء على ىذه سلؤلساليب كاؼبنهجيات اليت طأبقت يف مصادر اؼبعلومات اؼبتخصصة اؼبختلفة. ك 
بط فيما بينها، كاالعًتاؼ األساليب كاؼبنهجيات اليت تسمح بتوضيح منهجيات التقييم اؼبختلفة كالتكامل كالر 

بالنظر إذل اختبلؼ طرؽ رؤية العادل كاختبلؼ نظم اؼبعارؼ. كجزء  تقدير القيمةباالختبلفات اعبوىرية بُت هنج 
 التعارض بنواحيالطرؽ كاؼبنهجيات اؼبختلفة يف االعًتاؼ  اليت تساعد هباكيفية المن ذلك سيتمثل يف حبث 

لقيم اليت سبثلها اعبوانب اؼبختلفة للطبيعة ؼبختلف أصحاب اؼبصلحة كالقطاعات احملتملة بُت اكاؼبعاكضة التآزر ك 
سيما تلك اؼبتعلقة بتقييم الركابط بُت األنواع  . كسيتم ربديد النواتج الرئيسية كالمع تلك النواحيالتعامل يف ك 

الطبيعة كالنوعية اعبيدة كمنافع اؼبختلفة للقيم كفقان للطرؽ اؼبختلفة لرؤية العادل، كتلك اليت تربط بُت الطبيعة 
 للحياة.

                                                      
 .IPBES/4/INF/14 الوثيقة انظر  (ٓٙ)
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اؼبستمدة من ، سيقيم من الناحية الكمية كالنوعية النتائج الرئيسية كالدركس اؼبستفادة ٗكالفصل  -٘ٔ
ككضع  اتعملية صنع القرار بالنسبة ل، ٖك ٕمنهجيات كأساليب ربديد القيم اليت جرت تغطيتها يف الفصلُت 

كيف سياقات ـبتلفة )دبا يف ذلك اجملتمع، كالقطاعُت اػباص كالعاـ(. كسيتيح السياسات على اؼبستويات اؼبختلفة 
ذلك ربديد الطرؽ األكثر استخدامان كالطرؽ اليت يبكن استخدامها بفعالية يف إطار قيود متنوعة )على سبيل 

م اؼبتعددة للطبيعة األشكاؿ اؼبختلفة لوضع مفاىيم القياؼبرتبطة بالتمويل أك الزمن( من أجل ربط  القيوداؼبثاؿ، 
كيفية تعامل بتقييم كتفسَت  الفصل أيضان  كسيقـوالسياسات. ك  اؼبؤسسات مع اغبوكمة كتصميم كمنافعها

األساليب كالنهج اؼبختلفة لتحديد القيمة مع قدر متنوع من القيم االجتماعية اؼبشًتكة دبا يف ذلك تلك اؼبرتبطة 
)دبا يشمل اعبوانب اؼبتعلقة باإلجراءات كاالعًتاؼ كالتوزيع(  جياؿضمن اعبيل كبُت األدبفاىيم ـبتلفة لئلنصاؼ 

فضبلن عن اآلثار يف اجملاؿ اؼبنهجي ؼبعاعبة مسألة اإلنصاؼ بُت اعبهات الفاعلة االجتماعية اليت تورل قيمان ـبتلفة 
ربديد عملية  عليها اليت تبٌتلكياف ما )الطبيعة كمنافعها يف ىذه اغبالة(، حىت عند االتفاؽ على أنواع القيم 

. كستوذل أنبية خاصة لتلك الوسائل اليت اعتربىا صانعو القرار ناجحة يف سياقات معينة، أك يف ؾباالت القيمة
سيما تلك  كال ؿبددة مكانية أك زمانية أك ؾباالت ؿبددة للمنظمات االجتماعية. كستحدد النتائج الرئيسية

اليت  من قبيل السيناريوىات كالنماذج، كما ستحدد النأهج األخرل الدعم السياسايت اؼبتعلقة بتحديد أدكات
 أيضان يف الكيفية اليت أأدؾبت هبا حسابات النظم اإليكولوجية يف السياسات الفصل كسينظرأثبتت قباحها. 

ة. ، حسب ما يبلئم الظركؼ الوطنيالوطنية كيف نظم احملاسبة كاإلببلغ ككذلك يف اؼبعايَت احملاسبية ذات الصلة
كسيقدـ أيضان معلومات نوعية ككمية عن الكيفية اليت مت التعامل هبا مع إدراج القيم اؼبتنوعة يف سياقات صنع 
القرار يف كافة النواحي التالية: )أ( اجملاالت اؼبكانية، )ب( اجملاالت الزمانية، )ج( ؾباالت التنظيم االجتماعي، 

ككيفية تأثر القيم اليت ذبازؼ هبا عملية صنع القرار باآلثار الناذبة ، كالتنوع بُت البشر )د( أنواع أصحاب اؼبصلحة
 عن األمور التالية: )أ( التغَت البيئي، )ب( التغَت االجتماعي كالتعلم االجتماعي، )ج( عبلقات القول،

رؼ . كعبلكة على ذلك سيتم التع)د( كاإلدماج كالتفويض، ك)ق( اؼبؤسسات، سواء الرظبية منها كغَت الرظبية
 .على فرص ازباذ القرارات الناصبة عن األخذ بالدركس اؼبستفادة

يسلط الضوء على الثغرات يف اؼبعارؼ كالبيانات كعلى أكجو عدـ اليقُت بالنسبة لربط س ٘الفصل ك  -ٙٔ
للناس مع اغبوكمة كمع التصميم األشكاؿ اؼبختلفة لوضع مفاىيم القيم اؼبتعددة للطبيعة كمنافعها كتكامل 
األشكاؿ كالسياسايت اؼبتعلق بوضع السياسات كصنع القرارات. كسَتكز على ما يلي: )أ( أنواع  اؼبؤسسايت

لقيمة لطبيعة كمنافعها للناس اليت دل تعاجل صراحة أك دل تدرج صراحة يف عملية صنع القرار؛  اؼبفاىيمية اؼبوضوعة
 ،رج صراحة يف عملية صنع القراراليت دل هبر تطويرىا بشكل كاؼ أك دل تدربديد القيمة )ب( أنواع هنج 

األشكاؿ اؼبختلفة لوضع اليت تعيق إدماج  التحدياتككذلك جوانب تفصيلها كتكاملها كالربط بينها؛ )ج( 
للناس يف ؾبموعة من سياقات صنع القرارات ككضع السياسات على  مفاىيم القيم اؼبتعددة للطبيعة كمنافعها
)د( اآلثار اؼبًتتبة بالنسبة ألصحاب اؼبصلحة اؼبختلفُت كبة لبلستدامة، مستويات ـبتلفة فضبلن عن آثارىا بالنس

اغبيوية -كذلك نتيجة لتطبيق ؾبموعة فرعية من القيم بدالن من اجملموعة الكاملة للقيم اؼبعنية الفيزيائية
ألصلية كالكلية )دبا يف ذلك القيم اؼبوجودة لدل الشعوب ا كالصحيةكاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية 

 كاجملتمعات احمللية( عندما توضع ىذه القيم على احملك.
يلقي الضوء على احتياجات بناء القدرات كاػبطوات اؼبطلوبة لبلستجابة لتلك س ٙالفصل ك  -ٚٔ

يستفيد من النتائج اليت مت ساالحتياجات، دبا يف ذلك القدرات البلزمة لؤلخذ بالسياسات ككضعها كتنفيذىا. ك 
لفصوؿ السابقة كيركز على أنواع بناء القدرات البلزمة من أجل ما يلي: )أ( االعًتاؼ الصريح التوصل إليها يف ا

؛ )ب( األنواع اؼبختلفة ألساليب كمنهجيات ربديد لطبيعة كمنافعهاقيم اباألشكاؿ اؼبختلفة لوضع مفاىيم 
السياسات على اؼبستويات القيمة اليت تلـز لبياهنا؛ ك)ج( إدراجها الصريح يف عمليات صنع القرارات ككضع 

 اؼبختلفة كيف ـبتلف السياقات.
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 المعلومات األساسية التي يتعين تقييمها - ثالثاً 
كاؼبنشورات غَت سيجرم تقييم صبيع مصادر اؼبعلومات ذات الصلة، دبا يف ذلك مواد استعراض األقراف،  -ٛٔ

 ، كمعارؼ الشعوب األصلية كاجملتمعات احمللية.الرظبية
 ل التشغيليالهيك -اً رابع

سيتألف اؽبيكل التشغيلي من كحدة للدعم التقٍت )تتألف على األقل فبا يعادؿ كظيفة  ؼبوظف متفرع من  -ٜٔ
من  ٖأك  ٕالفئة الفنية، ككظيفة ؼبوظف إدارم متفرغ(. كسيقـو فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات باختيار 

كفقان لئلجراءات اؼبتعلقة بإعداد نواتج اؼبنرب. كينبغي  من احملررين اؼبراجعُت، ٕٔمؤلفان ك ٓٙالرؤساء اؼبشاركُت، ك
التخصصات كالقطاعات،  صبيع  ككحدة الدعم التقٍت على كفالة التواصل بُتُتأف تثبت قدرات الرؤساء اؼبشارك

 فضبلن عن إدماج األنواع اؼبختلفة من اؼبعارؼ اؼبوجودة لدل اؼبشاركُت.
مية ـبتلفة، أم من اجملاالت الفيزيائية/اغبيوية كعلـو كسيكوف الرؤساء اؼبشاركوف من خلفيات عل -ٕٓ

يشارؾ يف كل فصل ساالجتماع كالعلـو اإلنسانية، كيتمتعوف خبربات قوية يف إدماج تنوع قيم الطبيعة كمنافعها. ك 
راجعُت. ثناف من احملررين اؼبأمؤلفُت رئيسيُت، ك  ٛأك  ٚمؤلفاف أك ثبلثة من اؼبؤلفُت الرئيسُت اؼبعنيُت بالتنسيق، ك

كسيكوف اػبرباء من األكساط األكاديبية كؾبموعات أصحاب اؼبصلحة الرئيسيُت كضبلة معارؼ الشعوب األصلية 
اؼبؤلفوف مناطق األمم  يكاجملتمعات احمللية من أجل ضماف تغطية كاسعة النطاؽ للرؤل اؼبختلفة للعادل. كسيغط

 أخذ مبادرة القيادة ألقساـ ـبتلفة يف كل فصل.اؼبتحدة اػبمس، كؾبموعة من التخصصات، كسيأدعوف إذل 
كستتألف عبنة اإلدارة من كحدة الدعم التقٍت كالرؤساء اؼبشاركُت كمؤلف رئيسي كاحد معٍت بالتنسيق  -ٕٔ

 عن عضوين من أعضاء الفريق كعضو كاحد من أعضاء اؼبكتب. لكل فصل، فضبلن 
 العملية والجدوؿ الزمني -اً خامس

 اؼبنهجي. تقرير التقييممن أجل تنفيذ كإعداد  كاعبدكؿ الزمٍت اؼبقًتح قًتحةالعملية اؼب أدناه ترد -ٕٕ

 اإلجراءات كالًتتيبات اؼبؤسسية  اإلطار الزمٍت

 ٔالسنة 

 بدء عملية التقييم االجتماع العاـ يقرر  الفصل األكؿ
كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين يطلب الرئيس، عن طريق األمانة، من اغبكومات  الفصل األكؿ

من اػبرباء )الرؤساء اؼبشاركوف، كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبعنيوف بالتنسيق، كاؼبؤلفوف 
الرئيسيوف كؿبررك االستعراض( إجراء تقييم بناء على تقرير ربديد النطاؽ الذم 

 أسابيع تقريبا( ٓٔكافق عليو االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة )
كُت للتقرير، كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت، كاؼبؤلفُت ىبتار الفريق الرؤساء اؼبشار  الفصل الثاين

 الرئيسيُت كاحملررين اؼبراجعُت باستخداـ معايَت االختيار اؼبوافق عليها 
إنشاء كحدة الدعم التقٍت، كاجتماع عبنة اإلدارة من أجل التخطيط لبلجتماع  الفصل الثاين

 األكؿ للمؤلفُت بالتعاكف مع كحدة الدعم التقٍت
االجتماع األكؿ للمؤلفُت ؼبواصلة كضع اؼبوجز اؼبشركح كاألقساـ كالفصوؿ،  لفصل الثالثا

 كربديد أدكار كمسؤكليات الكتابة
-الفصل الثالث
 الفصل الرابع

 إعداد اؼبشركع األكؿ لتقرير التقييم

 أسابيع( ٙعملية استعراض األقراف اليت هبريها اػبرباء ) الفصل األكؿ
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 اإلجراءات كالًتتيبات اؼبؤسسية  اإلطار الزمٍت

 ٕالسنة 

االجتماع الثاين للمؤلفُت ؼبعاعبة التعليقات على االستعراض، من أجل كضع  األكؿ الفصل
 ؼبقررم السياساتاؼبشركع الثاين لتقرير التقييم كاؼبشركع األكؿ للموجز اؼبقدـ 

-الفصل األكؿ
 الفصل الثاين

قررم إعداد اؼبشركع الثاين كتقرير التقييم كاؼبشركع األكؿ للموجز اؼبقدـ ؼب
 اتالسياس

اغبكومة كاػبرباء للمشركع الثاين لتقرير التقييم كاؼبشركع األكؿ  استعراضعملية  الفصل الثالث
 أسابيع( ٛمقررم السياسات )للموجز اؼبقدـ إذل 

االجتماع الثالث للمؤلفُت ؼبعاعبة التعليقات على االستعراض، من أجل كضع  الفصل الثالث
مقررم إذل موجز اؼبقدـ لشركع النهائي لاؼبشركع النهائي لتقرير التقييم كاؼب

 السياسات
-الفصل الثالث
 الفصل الرابع

مقررم اؼبقدـ إذل  زإعداد اؼبشركع النهائي لتقرير التقييم كاؼبشركع النهائي للموج
 السياسات

أسبوعان قبل  ٕٔ) تقدًن الوثائق النهائية إذل األمانة من أجل ربريرىا كترصبتها الفصل الرابع
 تماع العاـ(االج

إذل اغبكومات  قررم السياساتتقدًن التقييم، دبا يف ذلك اؼبوجز اؼبخصص ؼب الفصل الرابع
 أسابيع قبل االجتماع العاـ( ٙالستعراضها النهائي قبل االجتماع العاـ )

على سبيل  مقررم السياساتتقدًن التعليقات النهائية للحكومات بشأف موجز  الفصل الرابع
 جتماع العاـبلالتحضَت ل

 لمنربل االجتماع العاـ الفصل الرابع

 تقدير التكاليف - سادساً 
ذا التقييم ينبغي أال ؽببرنامج عمل اؼبنرب إذل أف التكلفة اإلرشادية  يزانيةقشات اؼبتعلقة دباؼبنا خبلؿ أأشَت - ٖٕ

 التقدير، ؽبذا منقحة تقديرات العاـ لبلجتماع اػبامسة الدكرة خبلؿ كسأتقدـ. دكالر ٓٓٛ ٓٓٓتتجاكز مبلغ 
  .التقييم عملية بدء يف النظر إعادة تتم عندما

 والتوعية االتصاؿ - سابعاً 
بلغات  مقررم السياسات موجزكسيتاح  مقررم السياساته الذم ىبص موجز يأنشرر تقرير التقييم ك س - ٕٗ

كطبقان  .(ww.ipbes.net)بكي للمنرب رير لبلطبلع على اؼبوقع الشااح التقكستت األمم اؼبتحدة الرظبية الست.
الدكلية ذات الصلة لكي تعرض عليها نتائج  اؼبنتدياتيتم ربديد سالسًتاتيجية االتصاالت اػباصة باؼبنرب، 

على الصعد اؼبنعقدة كيبكن ؽبذه اؼبنتديات أف تشمل الندكات كاالجتماعات  .مقررم السياساتالتقرير كموجز 
التفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي، ككذلك تلك اليت تعقدىا الوطنية كالدكلية يف إطار ا

 كالقطاع اػباص كاؼبنظمات غَت اغبكومية. اؼبتحدةكيانات األمم 
 بناء القدرات - ثامناً 

 القدراتبناء اؼبعنية بيتم تنظيم أنشطة بناء القدرات طبقان ػبطة التنفيذ اليت كضعتها فرقة العمل س - ٕ٘
 .)مثبلن برنامج الزماالت(
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 ٔ/ٗ-المرفق السابع للمقرر ـ ح د
 مشروع اختصاصات الستعراض منتصف المدة واالستعراض النهائي لفعالية المنبر

 ينظر فيهمايتم إعداد استعراض منتصف مدة داخلي كاستعراض مستقل خارجي هنائي لكي س - ٔ
 سادسة على التوارل. االجتماع العاـ أثناء دكرتيو اػبامسة كال

 استعراض منتصف المدة الداخلي  -ألف 
يأجرل استعراض منتصف اؼبدة على ىيئة استعراض داخلي، كيشمل أعضاءن من فريق اػبرباء اؼبتعدد س - ٕ

َتأكز االستعراض على اعبوانب سالتخصصات، كاؼبكتب كاألمانة، دبا يف ذلك كحدات الدعم التقٍت التابعة ؽبا. ك 
يضع يف اعتباره سة كالتشغيلية كعلى فعالية اؼبهاـ، كاإلجراءات كالًتتيبات اؼبؤسسية للمنرب. كىو بذلك اإلداري

 اختصاصات االستعراض النهائي اػبارجي.
على ىامشي  يجتمع الفريقسيتم أغلب العمل الذم سيقـو بو فريق االستعراض الداخلي عن بأعد، ك س - ٖ

يسعى س. ككإسهاـ يف االستعراض، ٕٙٔٓ عقدنبا يفتخصصات كاؼبكتب اؼبقرر ي فريق اػبرباء اؼبتعدد الاجتماعر 
يف العمل كذلك يف إطار اؼبنرب، كاغبكومات،  اؼبشاركُتفريق االستعراض الداخلي إذل استطبلع آراء اػبرباء 

من خرين كالوكاالت اؼبتعاكنة الشريكة التابعة لؤلمم اؼبتحدة، كالشركاء االسًتاتيجيُت كأصحاب اؼبصلحة اآل
 .خبلؿ إجراء استقصاء

يقـو فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات، استنادان إذل استنتاجات فريق االستعراض الداخلي بإعداد سك  - ٗ
تقرير لكي ينظر فيو االجتماع العاـ يف دكرتو اػبامسة. كينبغي ؽبذا التقرير أف يشتمل على توصيات متعلقة 

عمل. كينبغي ؽبذا التقرير أيضان أف يقًتح اؼبزيد من التوجيهات األكثر ربديدان بتنفيذ اعبزء اؼبتبقي من برنامج ال
 بشأف اختصاصات االستعراض اػبارجي النهائي.

 االستعراض النهائي الخارجي المستقل -باء 
يقـو االستعراض سيقـو االستعراض النهائي بتقييم فعالية اؼبنرب كأداة للربط بُت العلـو كالسياسات. ك س - ٘

النهائي بتحليل اؼبنرب من حيث فاعليتو، ككفاءتو، كأنبيتو كتأثَته قياسان على ضوء أىدافو كمبادئو التشغيلية، 
يقي م أيضان  س. ك UNEP/IPBES.MI/2/9اإلدارية كالعلمية على النحو الوارد يف الوثيقة  ككظائفواألربع  ككظائفو

 قائمة طبقان لنظامو الداخلي )انظر اؼبقرر كفاءة تنفيذ اؼبنرب لربنامج العمل كؽبياكل الدعم ال
يتوذل ىذا س، اؼبرفق طاء(. ك ٖ/ٖ-، اؼبرفق( كإجراءات إعداد نواتج اؼبنرب )انظر اؼبقرر ـ ح دٔ/ٔ-ـ ح د

 االستعراض تقييم ما يلي:
 ؼبنرب األربع؛ا كظائفتنفيذ  )أ(

 تفعيل اؼببادئ التشغيلية للمنرب؛ )ب(
 تج اؼبنرب؛فعالية إجراءات تطوير نوا )ج(
فعالية الًتتيبات اؼبؤسسية للمنرب، دبا يف ذلك االجتماع العاـ، كاؼبكتب، كفريق اػبرباء اؼبتعدد  )د(

التخصصات كاألمانة دبا يف ذلك كحدات الدعم التقنية، كاتفاؽ الشراكة التعاكين لؤلمم اؼبتحدة كالًتتيبات 
 ظاـ الداخلي؛األخرل مع الشركاء االسًتاتيجيُت، كتفاعبلت ذلك كالن

 قواعد اؼبيزانية كالقواعد اؼبالية كالًتتيبات كاؼبمارسات.  )ىػ(
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ستتوذل فرقة مستقلة مكونة من طبسة مستعرضُت كمأدارة بواسطة منظمة دكلية شهَتة إجراء االستعراض  - ٙ
ب توجيو دعوة عُت اؼبكتب اؼبنظمة كفرقة اؼبستعرضُت قبيل الدكرة اػبامسة لبلجتماع العاـ كعقيس. ك النهائي

توجو الدعوة للًتشيحات بالنسبة للمنظمات ذات اؼبؤىبلت اؼبتخصصة يف إجراء سمفتوحة للًتشيحات. ك 
بُت العلم كالسياسات. كينبغي  الربطاالستعراضات اؼبؤسسية، كاليت لديها سجل كاضح للعمل يف مسائل 

 الدراية التكميلية البلزمة للقياـ باالستعراض.ألعضاء فرقة اؼبستعرضُت اػبارجيُت أف تكوف لديهم صبيع اػبربات ك 
يأبٍتر االستعراض النهائي على االستعراض الداخلي اؼبؤقت. كمن بُت الطرؽ اليت سيستخدمها خرباء سك  - ٚ

 التقييم ما يلي:

ذات الصلة، سواء اليت صدرت عن اؼبنرب ذاتو، دبا يف ذلك  كاؼبؤلفاتاستعراض الوثائق  )أ(
 بواسطة صباعة اػبرباء كأصحاب اؼبصلحة ذكل الصلة؛ أـ ي اؼبؤقت، االستعراض الداخل

بُت العلـو  للربطتغطي صبيع اعبوانب ذات الصلة باؼبنرب كأداة  استقصائيةدراسات  )ب(
 كالسياسات؛

مقاببلت رئيسية مع مقدمي اؼبعلومات، دبا يف ذلك مع أعضاء اؼبكتب كفريق اػبرباء اؼبتعدد  )ج(
يف أعماؿ اؼبنرب، كالوكاالت التعاكنية الشريكة  اؼبشاركُتنة ككحدات الدعم التقٍت، كاػبرباء التخصصات، كاألما

 التابعة لؤلمم اؼبتحدة، كالشركاء االسًتاتيجيُت اآلخرين، كاغبكومات كأصحاب اؼبصلحة؛
تركيز اؼبناقشات اعبماعية على مسائل معينة كعلى جوانب اؼبنرب، دبا يف ذلك اؼبسائل ذات  )د(

اؼبكتب كفريق اػبرباء  من عضاء ذكم الصلةلؤل ؾبموعة سبثيليةالصلة بنظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية، كاليت تشمل 
يف أعماؿ اؼبنرب، كالوكاالت التعاكنية  اؼبشاركُتاؼبتعدد التخصصات، كاألمانة ككحدات الدعم التقٍت، كاػبرباء 

 أصحاب اؼبصلحة؛ ،تيجيُت اآلخرين، كاغبكوماتالشريكة التابعة لؤلمم اؼبتحدة، كالشركاء االسًتا
الجتماعات ا دبا يف ذلك ،ٕٚٔٓ عاـ أثناء االجتماعات الرئيسية للمنرب يف اؼبباشر الرصد )ىػ(

فريق خرباء ك فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب كفرقة العمل اجتماعات اليت يعقدىا االجتماع العاـ، ك 
 التقييم؛

 درػػػػػػػيت تقػػػػػ. أما اؼبيزانية اؼبطلوبة التطوعياس ػػػػعلى أس مُت خدماتوللمأقي   ػبارجييق اقدـ الفر يس - ٛ
اليت يعقدىا  العملؼبشاركُت يف حلقة مشاركة خرباء التقييم كادعم تكاليف ل فستأخصصدكالر  ٕٓ٘ ٓٓٓ ػػػػب

 للدعم اؼبارل. اؼبستحقُتفريق الًتكيز 
دكرتو السادسة  يفوقت اؼبناسب لكي ينظر فيو االجتماع العاـ يصدر االستعراض النهائي يف السك 

 .ير برنامج العمل للفًتة القادمةتطو  يثرمسك 
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 الميزانية: الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بٕ/ٗ –المقرر ـ ح د 
 إف االجتماع العاـ، 
ومي الدكرل للعلـو كالسياسات يف باؼبسانبات النقدية كالعينية الواردة منذ إنشاء اؼبنرب اغبك يرحب إذ 

 ،ٕٕٔٓيف عاـ  كخدمات النظم اإليكولوجية ؾباؿ التنوع البيولوجي
 ٕك ٔ بُت يف اعبدكلُتاؼب على النحو ،حبالة اؼبسانبات النقدية كالعينية الواردة حىت اآلف علمان  وبيط كإذ 

 ،من مرفق ىذا اؼبقرر
 ،ٕ٘ٔٓة ما بعد عاـ ت اؼبعلنة لفًت بالتعهُّدا كذلك  وبيط علمان  كإذ 
اعبدكلُت على النحو اؼببُتن يف  ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓكذلك حبالة النفقات يف فًتة السنتُت   وبيط علمان  كإذ 

 ،ت اليت ربققت أثناء فًتة السنتُتهبذا اؼبقرر، ككذلك مستول الوفورا ُتاؼبرفق ٗك ٖ
مسانبات  يف شكلنرب إذل اإلعبلف عن تعهُّدات كمسانبات للصندكؽ االستئماين للم يدعو - ٔ 

يئات التابعة لؤلمم اؼبتحدة كمرفق البيئة العاؼبية كسائر اؼبنظمات اغبكومية الدكلية كاؽبعينية من اغبكومات 
دبا يف ذلك اؿ اؼبنرب، األخرل كأصحاب اؼبصلحة كغَتىم من القادرين على تقدًن ىذه اؼبسانبات لدعم أعم

 قطاع اػباص كاؼبؤسسات؛منظمات التكامل االقتصادم اإلقليمية، كال
األمُت التنفيذم، الذم يعمل بتوجيو من اؼبكتب، أف يقد ـ تقريران إذل االجتماع  إذليطلب  - ٕ 

 ؛ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالعاـ يف دكرتو اػبامسة بشأف النفقات اػباصة بفًتة السنتُت 
 دكالر؛ ٚٔ ٜٗٓ ٙ٘ٗاليت تقدر دببلغ  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓاؼبيزانية اؼبنقنحة لفًتة السنتُت  يعتمد - ٖ 

 من مرفق ىذا اؼبقرر؛ ٘على النحو اؼببُت يف اعبدكؿ 
دكالر  ٛ ٖٕٔ ٙٔٙ ، اللتُت تبلغافٜٕٔٓك ٕٛٔٓباؼبيزانيتُت اؼبقًتحتُت لعامي  وبيط علمان  - ٗ 

مع ، من مرفق ىذا اؼبقرر ٙعلى النحو اؼببُت يف اعبدكؿ ، ٜٕٔٓدكالر لعاـ  ٖ ٘٘ٚ ٓٔٙك ٕٛٔٓلعاـ 
 طلنباف مزيدان من اؼبراجعة قبل اعتمادنبا.تتسأهنما  مبلحظة

اغبكومات القادرة على سبويل مشاركة مواطنيها من أعضاء اؼبكتب اؼبنتخبُت كاػبرباء  يشجع -5
 اؼبختارين يف عمل اؼبنرب على أف تفعل ذلك؛

ر كربت توجيو اؼبكتب، أف يباد (ٔٙ)إذل األمن التنفيذم، كفقا لئلجراءات اؼبالية للمنرب يطلب -ٙ
بالسعي للحصوؿ على التمويل، كوبأّسن بصورة مستمرة كفاءة عمليات اؼبنرب، كيضع اسًتاتيجية عبمع التربعات 

 لكي ينظر فيها االجتماع العاـ يف دكرتو اػبامسة.
 ٕ/ٗ –مرفق المقرر ـ ح د 

 جداوؿ المالية والميزانية
 حالة المساىمات النقدية والعينية المقدمة للمنبر - أوالً 

، إضافةن إذل التعهدات ٕٕٔٓحالة اؼبسانبات النقدية اؼبقدمة منذ إنشاء اؼبنرب يف عاـ  ٔيف اعبدكؿ ترد  -ٔ
 .ٕٙٔٓشباط/فرباير  ٕٙاؼبؤكدة حىت 

                                                      
 ، اؼبرفق.ٚ/ٕ-اؼبقرر ـ ح د(  ٔٙ)
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 ٔاعبدكؿ 
 )بدكالرات الواليات اؼبتحدة( (ٕٙٔٓشباط/فبراير  ٕٙى إل ٕٕٔٓأيار/مايو  ٔ )من ٕٕٔٓحالة المساىمات النقدية التي تلقاىا المنبر والتعهدات المعلنة بعد إنشاء المنبر في نيساف/أبريل 

 

 البلد

 المساىمات
 بسعر الصرؼ اؼبعتمد يف األمم اؼبتحدة ) التعهدات

 
 (ٕٙٔٓشباط/فرباير  ٔ

 المجموع الكلي المجموع ٕٛٔٓ ٕٚٔٓ ٕٙٔٓ المجموع ٕ٘ٔٓ ٕٗٔٓ ٖٕٔٓ ٕٕٔٓ
ٔ ٕ ٖ ٗ (٘( = )ٔ(+)ٕ(+)ٖ(+)ٗ) ٙ ٚ ٛ (ٜ(=)ٙ(+)ٚ+)(ٛ) (ٔٓ(=)٘(+)ٜ) 

 ٜٚ ٓٙٛ -    ٜٚ ٓٙٛ   ٜٚ ٓٙٛ  أسًتاليا
 ٖٔٔ ٜٖٚ ٖٔٔ ٜٖٚ   ٖٔٔ ٜٖٚ صفر     بلجيكا

 ٘ٙٔ ٗٓٚ ٓٙ ٜٙٔ   ٖٓ ٜٛٓ  ٖٓ ٜٛٓ ٘ٓٔ ٛٓ٘ ٖٓ ٜٛٓ ٖٙ ٜٙٗ ٖٛ ٜٗٔ  كندا
 ٖ٘ ٖٙٔ ٖٓ ٓٓٓ   ٘ٔ ٓٓٓ  ٘ٔ ٓٓٓ ٖٕ ٖٙٔ ٖٕ ٖٙٔ    شيلي
 ٕٕٓ ٓٓٓ -    ٕٕٓ ٓٓٓ ٓٙ ٓٓٓ ٓٙٔ ٓٓٓ   الصُت

 ٖٚ ٖٚٓ -    ٖٚ ٖٚٓ  ٖٚ ٖٚٓ   الدمبارؾ
 ٖٔٓ ٔٔ٘ -    ٖٔٓ ٔٔ٘  ٕ٘ٚ ٕٙٙ ٕ٘ ٘ٛٛ  فنلندا
 ٔ ٖٗٓ ٖٖٚ ٕٓٙ ٔٚٚ    ٕٓٙ ٔٚٚ ٕٛٚ ٕٓٙ ٕٗٙ ٜٕٔ ٕٚٗ ٖٔٙ ٕٓٚ ٓٛٙ  فرنسا
 ٜ ٚ٘ٚ ٕ٘ٙ ٖ ٜٕٛ ٖٚٗ ٔ ٜٙٓ ٜٔٗ ٔ ٜٙٓ ٜٔٗ ٔ ٜٙٓ ٜٔٗ ٙ ٚٙٗ ٕٜٚ ٔ ٕٛ٘ ٓٗٛ ٔ ٓ٘ٛ ٜٕٔ ٔ ٜٕٛ ٕٔٚ ٔ ٖٙٚ ٕٓٔ أؼبانيا
 ٕٓ ٓٓٓ     ٕٓ ٓٓٓ  ٓٔ ٓٓٓ ٓٔ ٓٓٓ  اؽبند

 ٔ ٜٚٔ ٜٓٓ ٖٓٓ ٓٓٓ    ٖٓٓ ٓٓٓ ٜٚٛ ٜٓٓ ٖٓٓ ٓٓٓ ٖٖٓ ٓٓٓ ٕٚٙ ٜٓٓ  الياباف
 ٕٔ ٕٔٔ ٖ ٜٛٙ    ٖ ٜٛٙ ٛ ٖٕٗ ٖ ٜٗٗ ٗ ٜٜٕ   التفيا
  ٓٓٔ ٓٓٓ -    ٓٓٔ ٓٓٓ ٓٓٔ ٓٓٓ    ماليزيا
 ٛٚٙ ٕٙٗ -    ٛٚٙ ٕٙٗ  ٛٚٙ ٕٙٗ   ىولندا

 ٛٙ ٘٘ٙ ٙٔ ٓٓٚ    ٙٔ ٓٓٚ ٔ٘ ٜ٘٘ ٛٔ ٕٚٚ ٚٔ ٖٗٔ ٙٔ ٜٗٓ  نيوزيلندا
 ٛ ٛٙٙ ٕٗٔ ٖٓ٘ ٚٙٗ    ٖٓ٘ ٚٙٗ ٛ ٖٚٔ ٘ٚٙ ٛ٘ ٖٚ٘ ٛ ٛٔٔ ٓٙٛ ٓٗٔ ٛ٘ٗ  النركيج

 ٕٓ ٓٓٓ -    ٕٓ ٓٓٓ   ٕٓ ٓٓٓ  صبهورية كوريا
  ٖٓ ٓٓٓ -    ٖٓ ٓٓٓ  ٖٓ ٓٓٓ   جنوب أفريقيا

 ٔ٘ٙ ٕٕ٘ ٓٓٔ ٓٓٓ    ٓٓٔ ٓٓٓ ٔ٘٘ ٕٕ٘ ٕٛٔ ٖ٘٘ ٜٗٔ ٖٛٙ ٕٕٛ ٜٖٗ  السويد
 ٜٙٗ ٗٗٔ ٕٔ٘ ٕٚٓ ٖٛ ٕٚٓ  ٗٛ ٓٓٓ  ٗٛ ٓٓٓ ٕٗٗ ٖٜٚ ٗٛ ٓٓٓ ٗٛ ٖٜٚ ٙٚ ٗٗٔ  سويسرا

 ٕ ٜٗٙ ٜٜٕ ٖٚٔ ٓٙٗ   ٛ٘ٔ ٖٓٚ  ٛ٘ٔ ٖٓٚ ٕ ٖٖٔ ٜٖٛ  ٔ ٙٗٓ ٘ٗٔ ٔ ٕ٘ٛ ٜٗٙ  اؼبملكة اؼبتحدة
 ٔ ٜٚٚ ٓٓ٘ -    ٔ ٜٚٚ ٓٓ٘ ٚٚٗ ٓٓ٘ ٓٓ٘ ٓٓٓ ٓٓ٘ ٓٓٓ ٓٓ٘ ٓٓٓ الواليات اؼبتحدة 

 ٕٛ ٖٛ٘  ٜٗٚ ٘ ٖٜٓ ٕٔٙ ٔ ٜٚٔ ٜٛٙ ٔ ٖٗٛ ٜٖٔ ٕ ٜٕ٘ ٗٓٙ ٖٕ ٕ٘ٙ ٖٚٔ ٖ ٖٔٔ ٕٛٗ ٖٔ ٕٓٙ ٜٗٗ ٗ ٕٙٚ ٜٜٙ ٕ ٖٕٙ ٕٓٔ المجموع
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كما يقابلها من قيم  ،ٕٙٔٓشباط/فرباير  ٕٚحبلوؿ  هاؼبسانبات العينية اؼبتلقا ٕكيوضح اعبدكؿ  -ٕ
دة، على النحو الذم قأدمت أك قأدرت بو كفقان ؼبا يعادؽبا من تكاليف يف تقديرية بدكالرات الواليات اؼبتح

برنامج العمل. كتتوافق اؼبسانبات العينية مع دعم األنشطة اؼبقررة يف إطار برنامج العمل )على سبيل اؼبثاؿ، 
لقنها الصندكؽ الدعم الفٍت، كمرافق االجتماعات كالدعم احمللي(، أك تلك اؼبنظمة لدعم برنامج العمل كدل يت

 االستئماين.

 ٕاعبدكؿ 
 ٕٙٔٓشباط/فبراير  ٕٚفي  المقدمةالمساىمات العينية 

 )بدكالرات الواليات اؼبتحدة(

كما   اؼبقابلةالقيمة  نوع الدعم النشاط اغبكومة/اؼبؤسسة
 قأدمت أك قدرت

 التقني المساىمات العينية المتعلقة بالدعم 

م إجراء التقييمات اإلقليمية مستشار يف أمانة اؼبنرب لدع الصُت
 )ب(( ٕ)الناتج 

 ٓٗٔ ٓٓٓ دعم فٍت

كحدة دعم فٍت إلجراء التقييمات اإلقليمية اػباصة  كولومبيا
 )ب(( ٕباألمريكتُت )الناتج 

 دعم فٍت،
 مرافق االجتماعات

ٓٓٓ ٔٓ 

كحدة دعم فٍت إلجراء التقييمات اإلقليمية اػباصة بآسيا  الياباف
 )ب(( ٕناتج كاحمليط اؽبادئ )ال

 دعم فٍت،
 مرافق االجتماعات

ٚٔٗ ٕٛ٘ 

 كحدة دعم فٍت لتقييم ربليل السيناريو كالنمذجة ىولندا
 )ج(( ٖ)الناتج 

 ٕٓ٘ ٓٓٓ دعم فٍت

 كحدة دعم فٍت لفرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات النركيج
 )أ( ك)ب(( ٔ)الناذباف 

 ٖٓٓ ٓٓٓ دعم فٍت

لفرقة العمل اؼبعنية باؼبعرفة كالبيانات  كحدة الدعم التقٍت صبهورية كوريا
 )د(( ٔ)الناتج 

 ٖٓٓ ٓٓٓ دعم فٍت

كحدة دعم فٍت إلجراء التقييمات اإلقليمية اػباصة بأفريقيا  أفريقيا جنوب
 )ب(( ٕ)الناتج 

 دعم فٍت،
 مرافق االجتماعات

ٓٓٓ ٔ٘ٓ 

كحدة دعم فٍت إلجراء التقييمات اإلقليمية اػباصة بأكركبا  سويسرا
 )ب(( ٕط آسيا )الناتج ككس

 دعم فٍت،
 مرافق االجتماعات

ٕٜٗ ٕٚٔ 

 دعم فٍت يتعلق ببناء القدرات يف سياؽ شبكة برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي
Net BES-  أ( ك)ب((  ٔ)الناذباف( 

 ٜٖٓ ٓٓٓ دعم فٍت

منظمة األمم اؼبتحدة للًتبية كالعلم 
 كالثقافة

نظمة اؼبعارؼ احمللية كحدة دعم فٍت لفرقة العمل اؼبعنية بأ
 )ج(( ٔكاألصلية )الناتج 

 ٔ٘ٔ ٓٔٓ دعم فٍت

 دعم فٍت إلعداد تقارير ربديد النطاؽ لتقييم القيم برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
 )د(( ٖ)الناتج 

 ٓ٘ ٓٓٓ دعم فٍت

 ٖٕٕ ٓٓٔ دعم فٍت دعم فٍت ألمانة اؼبنرب برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة
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كما   اؼبقابلةالقيمة  نوع الدعم النشاط اغبكومة/اؼبؤسسة
 قأدمت أك قدرت

لتصور اؼبتنوع ؼبفهـو القيم اكضع ختلف أنشطة دعم فٍت ؼب (ٕٙ)كاؼبكسي
، دبا يف ذلك التنوع البيولوجي اؼبتعددة للطبيعة كفوائدىا

 النظم اإليكولوجية كخدماهتا كظائفك 

 ٗٗ ٓٓٙ دعم فٍت

 المساىمات العينية المتعلقة باالجتماعات المقررة في إطار برنامج العمل المعتمد
 لربازيلا

 
بشأف اؼبلقحات، كالتلقيح، كإنتاج لفُت للمؤ االجتماع الثاين 

 )أ(( ٖاألغذية يف بيليم، الربازيل )الناتج 
مرافق االجتماعات، 

 يالدعم احملل
– 

اجتماع اػبرباء بشأف أدكات الدعم السياسايت يف بودابست،  جامعة كورفينوس ببودابست، ىنغاريا
  )ج(( ٗ)الناتج 

مرافق االجتماعات، 
 يدعم ؿبل

– 

 بودابست،اجتماع اػبرباء بشأف القيم،  ينوس ببودابست، ىنغارياجامعة كورف
 )د(( ٖ)الناتج 

مرافق االجتماعات، 
 يدعم ؿبل

– 

 منظمة األمم اؼبتحدة لؤلغذية كالزراعة، 
معهد ناقبُت للعلـو البيئية )كزارة ضباية 

، بيجُت  البيئة( كاألكاديبية الصينية للعلـو

 لقحات، كالتلقيح،بشأف اؼب الثالثاجتماع اؼبؤلفُت 
 )أ(( ٖ)الناتج يف ركما كإنتاج األغذية 

مرافق االجتماعات، 
 دعم ؿبلي

– 

 كالنمذجة ىاتاجتماع اؼبؤلفُت الثالث بشأف ربليل السيناريو 
 )ج(( ٖ)الناتج يف بيجُت 

مرافق االجتماعات، 
 دعم ؿبلي

– 

معهد اغبياة الربية يف اؽبند كاؽبيئة الوطنية 
 ، اؽبندبيولوجيللتنوع ال

اجتماع منتدل اؼبنرب لبناء القدرات يف ديهرادكف، اؽبند 
 )أ(( ٔ)الناتج 

مرافق االجتماعات، 
 دعم ؿبلي

– 

 المساىمات العينية لدعم برنامج العمل
اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كآيرلندا 

كاؼبركز العاؼبي لرصد حفظ  الشمالية
الطبيعة التابع لربنامج األمم اؼبتحدة 

 (ٖٙ)للبيئة

 السفر، اإلقامة،  اؼبعد لواضعي السياسات وجزبشأف اؼب اجتماع اؼبؤلفُت
مرافق االجتماعات، 

 الدعم احمللي

ٓٓٓ ٖٓ  

تكاليف التموين  أياـ أصحاب اؼبصلحة يف االجتماع الثالث للمنرب االرباد الدكرل غبفظ الطبيعة
 كاؼبوظفُت

ٓٓٓ ٔٓ  

تكاليف التموين  صلحة يف االجتماع الثالث للمنربأياـ أصحاب اؼب مبادرة أرض اؼبستقبل
 كاؼبوظفُت

ٙ٘ٓ ٙ  

  المساىمات العينية ذات الصلة بأنشطة برنامج العمل األخرى
برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة/أمانة اتفاقية 

 حفظ األنواع اؼبهاجرة
 ٗٚ ٓٓٓ دعم فٍت دعم األمانة يف ؾباؿ العمل اؼبارل كاإلدارم

                                                      
 فًتة خبصوصبو حكومة اؼبكسيك خبلؿ الدكرة الرابعة لبلجتماع العاـ للمنرب  إشارة إذل العرض الذم تقدمت ىذه  (ٕٙ)

 .ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ السنتُت

ة، ككانت يكافق اؼبكتب على حلقة العمل ىذه، اليت دل تكن مدرجة يف أنشطة برنامج العمل الذم خصصت لو ميزان ( ٖٙ)
 جابة لطلب من الرئيسُت اؼبشاركُت للتقييم اؼبواضيعي للملقحات كالتلقيح كإنتاج األغذية.اؼبوافقة است
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 ٕٗٔٓالسنة المالية  نفقات - اً نيثا

 ٕٗٔٓمقارنة دبيزانية  ٕٗٔٓكانوف األكؿ/ديسمرب   ٖٔحىت  ٕٗٔٓنفقات العاـ  ٖيبُت اعبدكؿ  - ٖ
مع اؼبعايَت احملاسبية الدكلية للقطاع  (، سبشيان ٙ/ٕ-اليت اعتمدىا االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية )اؼبقرر ـ ح د

 العاـ.

 ٖاعبدكؿ 
 ٕٗٔٓنفقات العاـ 

 ات الواليات اؼبتحدة()بدكالر 

 بند اؼبيزانية
اؼبيزانية اؼبعتمدة لعاـ 

ٕٓٔٗ 
عاـ  نفقات
 الرصيد ٕٗٔٓ

    اجتماعات ىيئات المنبر -ٔ
    الدكرة الثالثة لبلجتماع العاـ ٔ-ٔ

 ٖٖٗ ٜٗٗ ٙٗ ٙ٘ٓ ٓٛٗ ٓٓٓ تكاليف السفر للمشاركُت يف الدكرات العامة )سفر/بدؿ اإلقامة اليومي(
 ٔٔٗ ٜٚٗ ٛٛٔ ٖ٘ٓ ٓٓٙ ٓٓٓ )الًتصبة كالتحرير( خدمات اؼبؤسبرات

 (ٖٗ ٜٕٗ) ٖٓٔ ٜٕٗ  خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ
 ٕٓٛ ٕٙٗ ٖٖٚ ٖٛ٘ ٔ ٓٗٔ ٓٓٓ ، دكرة االجتماع العاـٔ-ٔاجملموع الفرعي 

    الدكرتاف الثالثة كالرابعة للمكتب كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ٕ-ٔ
 ٖٕ ٕٗٚ ٘ٗ ٕٛ٘ ٜٙ ٓٓٓ ماع للمشاركُت يف دكرات اؼبكتبتكاليف السفر كاالجت

تكاليف السفر كاالجتماع للمشاركُت يف دكرات فريق اػبرباء اؼبتعدد 
 (ٜ ٜٚٙ) ٜٙٔ ٜٚٙ ٓٙٔ ٓٓٓ التخصصات

 ٗٔ ٘ٗٓ ٕٗٔ ٜ٘٘ ٜٕٕ ٓٓٓ ، دكرات اؼبكتب كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصاتٕ-ٔاجملموع الفرعي 
 ٕٓ ٓٓٓ − ٕٓ ٓٓٓ تمثيل اؼبنربتكاليف سفر الرئيس ل

 ٖٙٛ ٜٓ٘ ٕ٘٘ ٕٜٗ ٔ ٜٖٛ ٓٓٓ ، اجتماعات ىيئات المنبرٔالمجموع الفرعي 
 تنفيذ برنامج العمل -ٕ
تعزيز أسس القدرات كاؼبعارؼ عل مستول  :ٔالهدؼ  ٔ-ٕ

 ٜٗٚ ٛٛٛ ٘ٓٗ ٕٔٔ ٔ ٘٘ٔ ٓٓٓ الًتابط بُت العلـو كالسياسات لتنفيذ مهاـ اؼبنرب الرئيسية

تعزيز الصلة بُت العلـو كالسياسات يف ؾباؿ  :ٕالهدؼ  ٕ-ٕ
التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على اؼبستويات دكف 

 اإلقليمية كاإلقليمية كالعاؼبية كفيما بينها
٘ٓٓ ٕٗٛ ٙ٘ٙ ٘ٓٛ (ٔ٘ٙ ٕٙ) 

تعزيز الًتابط بُت العلـو كالسياسات يف ؾباؿ  :ٖالهدؼ  ٖ-ٕ
مات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق بالقضايا التنوع البيولوجي كخد

 اؼبواضيعية كاؼبنهجية
٘ٓٓ ٜٜٚ ٗٛٔ ٕٙٙ ٜٓٔ ٖٖ٘ 

 ٕٛٗ ٜٔٙ ٕٚٔ ٜٕٛ ٕٔٗ ٕٓ٘ نشر كتقييم أنشطة اؼبنرب كنواذبو كاستنتاجاتو: ٗالهدؼ  ٗ-ٕ
 ٔ ٖٚٓ ٕٔٚ ٔ ٛٗٚ ٖٛ٘ ٖ ٙ٘ٓ ٕٓ٘ تنفيذ برنامج العمل ،ٕالمجموع الفرعي 

    األمانة -ٖ
 موظفو األمانة ٔ-ٖ
    موظفو الفئة الفنية كالعليا ٔ-ٔ-ٖ

 ٙٗ ٜٕٓ ٖٕٓ ٜٔٗ ٕٙٚ ٓٓٚ (ٔ-رئيس األمانة )مد
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 بند اؼبيزانية
اؼبيزانية اؼبعتمدة لعاـ 

ٕٓٔٗ 
عاـ  نفقات
 الرصيد ٕٗٔٓ

 ٜٜ ٘ٗ٘ ٗٚ ٘ٔٙ ٗٚٔ ٓٙٔ (ٗ -موظف برامج )ؼ 
 − − − )أ((ٗ-موظف برامج )ؼ 
 ٖٛ ٖٛ٘ ٙٓٔ ٕٕٜ ٘ٗٔ ٕٓٛ (ٖ-موظف برامج )ؼ 
 ٘ٗٔ ٕٓٛ − ٘ٗٔ ٕٓٛ (ٖ-موظف برامج )ؼ 

 ٕٙٔ ٕٖٓ − ٕٙٔ ٕٖٓ (ٕ-معاكف )ؼ  موظف برامج
 ٘٘ٗ ٖٔٚ ٕٔٗ ٕٚٓ ٚٙٛ ٓٗٚ الفنية كالعليا الفئة ، موظفؤ-ٔ-ٖاجملموع الفرعي 

    اؼبوظفوف اإلداريوف ٕ-ٔ-ٖ
 ٜٖ ٖٓٛ ٛٗ ٓٙٛ ٛٛ ٕٓٗ (ٙ-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٓٙ ٖٓٓ ٕٚ ٜٓٗ ٛٛ ٕٓٗ (٘-ع.موظف دعم إدارم )خ
 ٖٚ ٕٙٛ ٕٚ ٗٚٗ ٓٔٔ ٖٓٓ (٘-ع.موظف دعم إدارم )خ

 ٖٚٔ ٙٓ٘ ٜٗٔ ٕٗٚ ٕٙٛ ٓٛٚ ، اؼبوظفوف اإلداريوفٕ-ٔ-ٖاجملموع الفرعي 
    الًتتيبات اؼبؤقتة لدعم لؤلمانة ٖ-ٔ-ٖ

 (ٜٕٓ ٜٖٗ) ٜٛٗ ٜٖٗ ٕٓٛ ٓٓٓ الدعم اؼبؤقت الفٍت/لؤلمانة
 (ٜٕٓ ٜٖٗ) ٜٛٗ ٜٖٗ ٕٓٛ ٓٓٓ الًتتيبات اؼبؤقتة لدعم لؤلمانة، ٖ-ٔ-ٖاجملموع الفرعي 

 ٖٖٛ ٕ٘ٛ ٔ ٓ٘ٓ ٜ٘ٙ ٔ ٖٗٗ ٕٓ٘  موظفو األمانة، ٔ-ٖ المجموع الفرعي
    التكاليف التشغيلية لؤلمانة )غَت اؼبوظفُت( ٕ-ٖ
    سفر موظفي األمانة ٔ-ٕ-ٖ

 ٔٔ ٜٔٗ ٛٛ ٜ٘ٓ ٓٓٔ ٓٓٓ يف مهاـ رظبيةالسفر 
 ٔٔ ٜٔٗ ٛٛ ٜ٘ٓ ٓٓٔ ٓٓٓ ، سفر موظفي األمانةٔ-ٕ-ٖاجملموع الفرعي 

كاليف تشغيلية أخرل لؤلمانة )تشمل اؽباتف، الربيد، ت ٕ-ٕ-ٖ
 (ٗٙ ٚٙٓ) ٗٙ ٚٙٓ − اػبدمات اؼبشًتكة(

 (ٗٙ ٚٙٓ) ٗٙ ٚٙٓ − ، تكاليف تشغيلية أخرل لؤلمانةٕ-ٕ-ٖاجملموع الفرعي 
التكاليف التشغيلية لألمانة )غير  ،ٕ-ٖالفرعي المجموع 
 (ٕ٘ ٕٙٔ) ٕ٘ٔ ٕٙٔ ٓٓٔ ٓٓٓ الموظفين(

 ٖٖٔ ٜٜٙ ٔ ٕٕٓ ٕٔٛ ٔ ٖٗ٘ ٕٓ٘ األمانة )تكاليف الموظفين والتكاليف التشغيلية( ،ٖي المجموع الفرع
 ٕ ٘ٚٗ ٕٜٓ ٖ ٖٓ٘ ٓ٘ٛ ٘ ٜٜٚ ٓٚٚ ( ٖ( + )ٕ( + )ٔوع الفرعي )مجالم

 ٜٛٔ ٗٚٓ ٕٓٛ ٖٛٓ ٛٚٗ ٕٖٛ ئة(ايف اؼب ٛ) الربنامجتكاليف دعم 
 ٕ ٖٚٙ ٜٜٗ ٖ ٗٛٚ ٛ٘ٔ ٙ ٛ٘ٗ ٕ٘ٔ مجموع التكاليف للصندوؽ االستئماني
 ٚٚٚ ٚٗٚ − ٚٚٚ ٚٗٚ يف اؼبائة( ٓٔاؼبسانبة يف احتياطات رأس اؼباؿ اؼبتداكؿ )

 ٖ ٔ٘ٗ ٔٗٚ ٖ ٗٛٚ ٛ٘ٔ ٚ ٖٕ٘ ٜٜٛ المجموع الكلي

 ، برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة.ٗ-إعارة موظف من الرتبة ؼ  )أ(
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 ٕ٘ٔٓالنفقات للسنة المالية  - ثالثاً 
، مقارنة دبيزانية ٕ٘ٔٓكانوف األكؿ/ديسمرب   ٖٔ، يف ٕ٘ٔٓقدرة لعاـ النفقات اؼب ٗيبُت اعبدكؿ   - ٗ

 (.ٕ/ٖ-اليت اعتمدىا االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة )اؼبقرر ـ ح د  ٕ٘ٔٓالعاـ 
 ٗاعبدكؿ 

 ٕ٘ٔٓكانوف األوؿ/ديسمبر   ٖٔ، في ٕ٘ٔٓالنفقات المقدرة لعاـ 
 )بدكالرات الواليات اؼبتحدة(

 بند اؼبيزانية
اؼبيزانية اؼبعتمدة لعاـ 

ٕٓٔ٘ 
عاـ ل اؼبقدر نفاؽاإل

 الرصيد اؼبقدر ٕ٘ٔٓ
    اجتماعات ىيئات المنبر -ٔ 

    لثة لبلجتماع العاـالدكرة الثا ٔ-ٔ
 ٖٗ ٕٕٛ ٖٙٗ ٛٔٚ ٓٛٗ ٓٓٓ تكاليف السفر للمشاركُت يف الدكرة العامة )سفر/بدؿ اإلقامة اليومي(

 ٔٚ ٖٛ٘ ٕٛ٘ ٕٗٙ ٓٓٙ ٓٓٓ خدمات اؼبؤسبرات )الًتصبة كالتحرير(
 ٓٙ ٓٓٓ  – ٓٙ ٓٓٓ )أ(خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ 

 (ٜ٘ ٖٜٔ) ٜ٘ ٖٜٔ  – )ب(خدمات أمن االجتماع العاـ 
 ٛٚ ٕٚٚ ٔ ٔٙٓ ٖٕٚ ٔ ٓٗٔ ٓٓٓ ، دورة االجتماع العاـٔ-ٔلمجموع الفرعي ا

اػبامس كالسادس للمكتب كفريق اػبرباء اؼبتعدد  االجتماعاف ٕ-ٔ
 التخصصات 

      

 ٖٗ ٖٓ٘ ٛٙ ٜٓٚ ٖٓٔ ٓٓ٘ اؼبكتب اجتماعاتتكاليف السفر كاالجتماعات للمشاركُت يف 
فريق اػبرباء  اجتماعاتالجتماعات للمشاركُت يف تكاليف السفر كا

 اؼبتعدد التخصصات
ٓٓٓ ٕٗٓ ٜٕٓ ٖٔٓ ٜٓٛ ٜٔٓ 

 المكتب وفريق الخبراء اجتماعات ،ٕ-ٔالمجموع الفرعي 
 ٖٗٔ ٕٛٙ ٜٜٔ ٕٚٛ ٖٖٗ ٓٓ٘ المتعدد التخصصات

 ٕٓ ٓٓٓ   ٕٓ ٓٓٓ تكاليف سفر الرئيس لتمثيل اؼبنرب ٖ-ٔ
 ٕٕٗ ٖ٘٘ ٔ ٕٔٙ ٘ٗٔ ٔ ٖٓ٘ ٓٓ٘ ات ىيئات المنبر، اجتماعٔالمجموع الفرعي 

       تنفيذ برنامج العمل -ٕ
تعزيز أسس القدرات كاؼبعارؼ على مستول الًتابط  :ٔالهدؼ  ٔ-ٕ

 ٖٙٗ ٜٙٚ ٔ ٖٔٔ ٗٚٚ ٔ ٛ٘ٙ ٓ٘ٚ بُت العلـو كالسياسات لتنفيذ مهاـ اؼبنرب الرئيسية

يف ؾباؿ التنوع تعزيز الصلة بُت العلـو كالسياسات  :ٕالهدؼ  ٕ-ٕ
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على اؼبستويات دكف اإلقليمية 

 كاإلقليمية كالعاؼبية كفيما بينها
ٕ٘ٓ ٛٚٔ ٔ ٜٜٙ ٜٙ٘ ٔ ٘٘ٔ ٔٚ٘ 

كالسياسات فيما يتعلق  اؼبعارؼتعزيز الًتابط بُت  :ٖالهدؼ  ٖ-ٕ
 ٚٙ٘ ٛٔٗ ٔ ٕ٘ٓ ٕٛ٘ ٔ ٕٓٙ ٓٓٓٓ بالقضايا اؼبواضيعية كاؼبنهجية

 ٖٚ ٔٔ٘ ٖٗٓ ٜٜٛ ٕٖٗ ٓٓٓ٘ نشر كتقييم أنشطة اؼبنرب كنواذبو كاستنتاجاتو :ٗالهدؼ  ٗ-ٕ

 ٔ ٕٚٔ ٘٘ٗ ٗ ٖ٘ٙ ٘ٗٓ ٘ ٕٜٗ ٓٓ٘  تنفيذ برنامج العمل ،ٕالمجموع الفرعي 
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 بند اؼبيزانية
اؼبيزانية اؼبعتمدة لعاـ 

ٕٓٔ٘ 
عاـ ل اؼبقدر نفاؽاإل

 الرصيد اؼبقدر ٕ٘ٔٓ
 األمانة -ٖ
       موظفو األمانة ٔ-ٖ
       العلياالفئات موظفو الفئة الفنية و  ٔ-ٔ-ٖ

 ٜٓ ٙٔٗ ٖٜٔ ٗٛٔ ٖٕٛ ٓٓٙ (ٔ-نة )مدرئيس األما
 ٛ٘ٔ ٜٖٙ ٗٙ ٖٔٚ ٖٕٕ ٓٓٔ (ٗ -موظف برامج )ؼ 
 − − − )ج((ٗ-موظف برامج )ؼ 
 ٛٙٔ ٘٘ٙ ٚٔ ٘ٗٗ ٙٛٔ ٓٓٔ (ٖ-موظف برامج )ؼ 
 ٘ٔٔ ٕٔٔ ٓٚ ٜٛٛ ٙٛٔ ٓٓٔ (ٖ-موظف برامج )ؼ 

 ٖٜ ٕٕ٘ ٛٙ ٛٗ٘ ٔٙٔ ٓٓٛ (ٕ-موظف برامج معاكف )ؼ 
 ٖٜ ٖٖٜ – ٖٜ ٖٖٜ (ٕ٘ٔٓ( )بْدءأ  اػبدمة يف أيلوؿ/سبتمرب ٕ-موظف برامج معاكف )ؼ 

 ٜٔٚ ٖٙٚ ٗٔٗ ٜٚٛ ٔ ٖٗٔ ٖٖٙ الفئة الفنية والعليا موظفو ،ٔ-ٔ-ٖالمجموع الفرعي 
       الموظفوف اإلداريوف ٕ-ٔ-ٖ

 ٘ٗ ٚٙٛ ٚٙ ٖٖٔ ٖٔٔ ٓٓٓ (ٙ-موظف دعم إدارم )خ ع
 ٙ٘ ٓٓ٘ –  ٙ٘ ٓٓ٘ (ٕ٘ٔٓؿ/سبتمرب )بْدءأ اػبدمة يف أيلو ( ٙ-موظف دعم إدارم )خ ع
 ٕٛ ٗ٘ٓ ٕٛ ٙٗٗ ٙ٘ ٓٓ٘ (ٕ٘ٔٓ)بْدءأ اػبدمة يف أيلوؿ/سبتمرب ( ٘-موظف دعم إدارم )خ ع
 ٘٘ ٖٕٓ ٚ٘ ٓٚٚ ٖٔٔ ٓٓٓ (٘-موظف دعم إدارم )خ ع
 ٘٘ ٙٙ٘ ٚ٘ ٖٗٗ ٖٔٔ ٓٓٓ (٘-موظف دعم إدارم )خ ع

 ٕٔٗ ٕٚٔ ٕٓٔ ٖٛٚ ٕ٘ٗ ٓٓٓ الموظفوف اإلداريوف ،ٕ-ٔ-ٖالمجموع الفرعي 
       ترتيبات الدعم المؤقتة ٖ-ٔ-ٖ

 (ٓٓٔ ٓٗٚ) ٓٓٔ ٓٗٚ  الدعم اؼبؤقت الفٍت/لؤلمانة  
 (ٓٓٔ ٓٗٚ) ٓٓٔ ٓٗٚ صفر ترتيبات الدعم المؤقتة ،ٖ-ٔ-ٖ المجموع الفرعي
 ٓٙٛ ٕٗٔ ٕٙٚ ٜٔٗ ٔ ٙٛ٘ ٖٖٙ  موظفو األمانة ،ٔ-ٖالمجموع الفرعي

 انة )غير الموظفين(التكاليف التشغيلية لألم ٕ-ٖ
 السفر في مهاـ رسمية ٔ-ٕ-ٖ

      

 ٕٛ ٕٕٔ ٔٚ ٛٛٚ ٓٓٔ ٓٓٓ السفر يف مهاـ رظبية
 ٕٛ ٕٕٔ ٔٚ ٛٛٚ ٓٓٔ ٓٓٓ ، السفر في مهاـ رسمية ٔ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 

    تدريب الموظفين ٕ-ٕ-ٖ
 ٘ ٓٓ٘ ٗ ٓٓ٘ ٓٔ ٓٓٓ تدريب مهٍت على إدارة اؼبشاريع

 ٚ ٓٔٛ ٗ ٜٓٔ ٕٔ ٓٓٓ ظاـ أكموجا كإجراء اؼبقاببلت القائم على الكفاءةتدريب اؼبوظفُت على ن
 ٖٔ ٖٓٔ ٛ ٜٓٙ ٕٕ ٓٓٓ تدريب الموظفين ،ٕ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 

    المعدات ولواـز المكاتب  ٖ-ٕ-ٖ
 (ٖٚٙ) ٘ ٖٚٔ ٗ ٓٓ٘ دكالر( ٓٓ٘ٔمعدات مستهلكة )بنود تقل قيمة كل كحدة منها عن 

 ٕ ٜٙٔ ٜ ٗٛٓ ٕٔ ٓٓٓ لواـز اؼبكاتب
 ٕ ٜٕٚ ٗٔ ٕٕٔ ٙٔ ٓٓ٘ المعدات ولواـز المكاتب ،ٖ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 
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 بند اؼبيزانية
اؼبيزانية اؼبعتمدة لعاـ 

ٕٓٔ٘ 
عاـ ل اؼبقدر نفاؽاإل

 الرصيد اؼبقدر ٕ٘ٔٓ
    المقار ،ٗ-ٕ-ٖ

اؼبسانبة يف التكاليف اؼبشًتكة )صيانة مساحات اؼبكاتب، األمن اؼبشًتؾ، 
 (ٜٜٗ) ٘ٗ ٜٜٗ ٘ٗ ٓٓٓ خدمات اؼبوزع اؽباتفي، إخل(

 (ٜٜٗ) ٘ٗ ٜٜٗ ٘ٗ ٓٓٓ المقار ،ٗ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 
    الطابعات وآالت النسخ وخدمات تكنولوجيا المعلومات  ٘-ٕ-ٖ

 ٕ ٜٙٗ ٕ ٗ٘ٓ ٘ ٓٓٓ تشغيل الطابعات كآالت النسخ كصيانتها
 شراء تراخيص برؾبيات مكتبية )أربعة برامج مايكركسوفت

 بركجيكت كأربعة برنامج أدكب(
 (صفر) ٗ ٓٓٓ ٗ ٓٓٓ

 (٘ٔ ٜٕٚ) ٘ٔ ٜٕٚ –  )د(خدمات تكنولوجيا اؼبعلومات
الطابعات وآالت النسخ وخدمات  ،٘-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 

 تكنولوجيا المعلومات
ٜٓٓٓ ٖٕ٘ ٕٔ (ٖٕ٘ ٕٔ) 

       الهاتف، والرسـو البريدية والنفقات المتنوعة ٙ-ٕ-ٖ
 ٔ ٛٚٗ ٛٔ ٕٕ٘ ٕٓ ٓٓٓ اؽباتف

 (ٔ ٛٚٗ) ٖ ٛٚٗ ٕ ٓٓٓ رسـو بريدية كنفقات متنوعة
 )صفر( ٕٕ ٓٓٓ ٕٕ ٓٓٓ الهاتف، والرسـو البريدية والنفقات المتنوعة ،ٙ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 

       الضيافة  ٚ-ٕ-ٖ
 ٘ ٓٓٓ – ٘ ٓٓٓ الضيافة

 ٘ ٓٓٓ – ٘ ٓٓٓ : الضيافةٚ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 
 ٖ٘ ٓٓ٘ ٗٛٔ ٓٓٓ ٜٕٔ ٓٓ٘ ، تكاليف التشغيل )غير المرتبطة بالموظفين(ٕ-ٖالمجموع الفرعي 

 ٜ٘ٛ ٗٔٚ ٜٓٔ ٜٔٗ ٔ ٙٓٛ ٖٖٔ األمانة )الموظفوف + التكاليف التشغيلية( ،ٖالمجموع الفرعي 
 ٕ ٕ٘ٙ ٕٗ٘ ٙ ٖٙ٘ ٜٓٙ ٛ ٕٓٛ ٖٖٔ ٖ+ٕ+ٔ ،جموع الفرعيمال

 ٔٛٔ ٕٕٗ ٕٕ٘ ٜٕٜ ٗٓٚ ٔٚٔ يف اؼبائة( ٛتكاليف دعم الربنامج )
 ٕ ٙٗٗ ٙٙٚ ٚ ٜ٘ٓ ٖٚ٘ ٜ ٙٓ٘ ٖٗٓ مجموع التكاليف للصندوؽ االستئماني

 (ٚٚٚ ٚٗٚ) ٜٛٚ ٖٕٕ ٕٓ ٙٚٗ يف اؼبائة( ٓٔاحتياطات رأس اؼباؿ اؼبتداكؿ ) اؼبسانبة يف
 ٔ ٜٙٙ ٜٔٓ ٚ ٚ٘ٛ ٓٙٚ ٜ ٕٙ٘ ٓٛٚ مجموع االحتياجات النقدية

 .ٕٗٔٓ)أ(  تكاليف خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ لنشرة مفاكضات األرض للدكرة الثالثة إدرجت يف عاـ 
دكالر(، األمن احمللي الذم قدمو  ٜ٘ ٖٜٔ) ٕ٘ٔٓلثالثة لبلجتماع العاـ، ، اؼبقيدة يف )ب(  مشلت نفقات األمن للدكرة ا

 متطوعو األمم اؼبتحدة كأمن األمم اؼبتحدة من مكتب األمم اؼبتحدة يف فيينا.
 ، برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة.ٗ-)ج(  إعارة موظف من الرتبة ؼ

ا اؼبعلومات ؼبكاتب برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة اؼبوجودة يف بوف بواسطة اتفاؽ )د(  قدـ متطوعو األمم اؼبتحدة خدمات تكنولوجي
 Microsoft Office) ٖ٘ٙمستول اػبدمات. كتشمل اػبدمات مكتب مساعدة اؼبستخِدمُت، كتراخيص برنامج ميكركسوفت أكفيس 

كسيتم  ٕ٘ٔٓكانوف الثاين/يناير  ٔ فاؽ نافذا من نًتنت، كبرؾبيات اغبماية. كأصبح االت، كالشبكات احمللية، كالطباعة، كاإل(365
 سنويان. (ٕ٘ٔٓدكالر لعاـ  ٘ٔ ٜٕٚفرض اؼببلغ اإلصبارل )
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 ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓميزانية فترة السنتين  - رابعاً 
لذلك يظهر  ككفقان  .ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓميزانية فًتة السنتُت  ٕ/ٗ- دبوجب مقرره ـ ح د االجتماع اعتمد - ٘

 .ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓدة لفًتة السنتُت اؼبيزانية اؼبعتم ٘اعبدكؿ 
 ٘اعبدكؿ 

 ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓلفترة السنتين  المعتمدةالميزانية 
 )بدكالرات الواليات اؼبتحدة(

 ٕٚٔٓ ٕٙٔٓ زانيةبنود اؼبي
     اجتماعات ىيئات المنبر -ٔ
     الجتماع العاـا دكرات ٔ-ٔ

  ٓٓ٘ ٓٓٓ  ٓٓ٘ ٓٓٓ  )سفر/بدؿ اإلقامة اليومي( الرابعة تكاليف السفر للمشاركُت يف دكرة االجتماع العاـ
  ٘ٙٚ ٓٓٓ  ٘ٙٚ ٓٓٓ خدمات اؼبؤسبرات )الًتصبة كالتحرير(

  ٘ٙ ٓٓٓ  ٘ٙ ٓٓٓ ع العاـخدمات إعداد تقارير االجتما 
  ٓٓٔ ٓٓٓ  ٓٓٔ ٓٓٓ من االجتماع العاـأتكاليف 

 ٔ ٖٓٗ ٓٓٓ ٔ ٖٓٗ ٓٓٓ دورات االجتماع العاـ ،ٔ-ٔالمجموع الفرعي 
  دكرات اؼبكتب كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات  ٕ-ٔ

  ٓٚ ٜٓٓ  ٓٚ ٜٓٓ  للمكتب دكرتُت تكاليف السفر كاالجتماع للمشاركُت يف
  ٕٓٗ ٓٓٓ  ٕٓٗ ٓٓٓ لبلجتماع العاـيف دكرتُت ف السفر كاالجتماع للمشاركُت تكالي

  ٖٓٔ ٜٓٓ  ٖٓٔ ٜٓٓ المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات دورات ،ٕ-ٔ المجموع الفرعي
  ٕ٘ ٓٓٓ  ٕ٘ ٓٓٓ تكاليف سفر الرئيس لتمثيل اؼبنرب ٖ-ٔ

 ٔ ٘ٙٚ ٜٓٓ ٔ ٘ٙٚ ٜٓٓ اجتماعات ىيئات المنبر ،ٔ المجموع الفرعي
   تنفيذ برنامج العمل -ٕ
تعزيز أسس القدرات كاؼبعارؼ عل مستول الًتابط بُت العلـو كالسياسات  :ٔالهدؼ  ٔ-ٕ

 لتنفيذ مهاـ اؼبنرب الرئيسية
٘ٓٓ ٖٔٚ ٔ ٘ٓٓ ٓٙٚ ٔ 

تعزيز الًتابط بُت العلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات  :ٕالهدؼ  ٕ-ٕ
 ولوجية على اؼبستويات دكف اإلقليمية كاإلقليمية كالعاؼبية كفيما بينهاالنظم اإليك

ٚ٘ٓ ٜ٘ٛ ٔ ٕ٘ٓ ٗٔٗ ٕ 

كالسياسات فيما يتعلق بالقضايا اؼبواضيعية  اؼبعارؼتعزيز الًتابط بُت  :ٖالهدؼ  ٖ-ٕ
 كاؼبنهجية

٘ٓٓ ٙ٘ٔ  ٓٓٓ ٘ٓٚ  

  ٕ٘ٚ ٓٓٓ  ٕ٘ٚ ٓٓٓ نشر كتقييم أنشطة اؼبنرب كنواذبو كاستنتاجاتو :ٗالهدؼ  ٗ-ٕ

 ٗ ٖٕٙ ٓ٘ٚ ٖ ٕٗٛ ٓ٘ٚ تنفيذ برنامج العمل ،ٕالمجموع الفرعي 
   األمانة -ٖ

  
  

  موظفو األمانة ٔ-ٖ
     موظفو الفئة الفنية كالعليا ٔ-ٔ-ٖ

  ٜٕٛ ٓٓٓ  ٜٕٓ ٓٓٚ (ٔ-رئيس األمانة )مد
  ٖٕٗ ٓٓٗ  ٕٕٛ ٓٓٚ (ٗ-موظف برامج )ؼ
 -  )أ((ٗ-موظف برامج )ؼ
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 ٕٚٔٓ ٕٙٔٓ زانيةبنود اؼبي
  ٜ٘ٔ ٓٓٙ  ٜٓٔ ٓٓٛ (ٖ-ف برامج )ؼموظ

  ٜ٘ٔ ٓٓٙ  ٜٓٔ ٓٓٛ (ٖ-موظف برامج )ؼ
  ٓٚٔ ٓٓٓ  ٘ٙٔ ٜٓٓ (ٕ-موظف برامج معاكف )ؼ
  ٓٚٔ ٓٓٓ  ٘ٙٔ ٜٓٓ (ٕ-موظف برامج معاكف )ؼ

 ٔ ٖٕٙ ٓٓٙ ٔ ٕٖٕ ٓٓٛ موظفو الفئة الفنية والعليا ،ٔ-ٔ-ٖالمجموع الفرعي
     موظفو الدعم اإلدارم ٕ-ٔ-ٖ

  ٛٔٔ ٓٓٛ  ٘ٔٔ ٜٓٓ (ٙ-ف دعم إدارم )خ عموظ
  ٛٔٔ ٓٓٛ  ٘ٔٔ ٜٓٓ (ٙ-موظف دعم إدارم )خ ع
  ٛٔٔ ٓٓٛ  ٘ٔٔ ٜٓٓ (٘-موظف دعم إدارم )خ ع
  ٛٔٔ ٓٓٛ  ٘ٔٔ ٜٓٓ (٘-موظف دعم إدارم )خ ع
  ٛٔٔ ٓٓٛ  ٘ٔٔ ٜٓٓ (٘-موظف دعم إدارم )خ ع

  ٜٗ٘ ٓٓٓ  ٜٚ٘ ٓٓ٘ ، موظفو الدعم اإلداريٕ-ٔ-ٖالمجموع الفرعي 
 ٔ ٚ٘ٛ ٓٓٙ ٔ ٕٔٛ ٖٓٓ فموظفو ال ،ٔ-ٖالمجموع الفرعي 

  األمانة: تكاليف التشغيل )غَت اؼبرتبطة باؼبوظفُت( ٕ-ٖ
   ، السفر يف مهاـ رظبيةٔ-ٕ-ٖ

  ٕٓٔ ٓٓٓ  ٕٓٔ ٓٓٓ السفر يف مهاـ رظبية
  ٕٓٔ ٓٓٓ  ٕٓٔ ٓٓٓ ، السفر في مهاـ رسميةٔ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 

     يب اؼبوظفُتتدر  ٕ-ٕ-ٖ

  ٘ٔ ٓٓٓ  ٕ٘ ٓٓٓ تدريب اؼبوظفُت
  ٘ٔ ٓٓٓ  ٕ٘ ٓٓٓ ، تدريب الموظفينٕ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 

     اؼبعدات كلواـز اؼبكاتب  ٖ-ٕ-ٖ
  ٗ ٓٓ٘  ٗ ٓٓ٘ دكالر للوحدة( ٔ ٓٓ٘ستهلكة )بنود تقل قيمتها عن اؼبعدات اؼب

  ٕٔ ٓٓٓ  ٕٔ ٓٓٓ لواـز اؼبكاتب
  ٙٔ ٓٓ٘  ٙٔ ٓٓ٘ المعدات ولواـز المكاتب ،ٖ-ٕ-ٖ المجموع الفرعي

     اؼبقار ٗ-ٕ-ٖ
 اؼبسانبة يف التكاليف اؼبشًتكة )صيانة مساحات اؼبكاتب، األمن اؼبشًتؾ،

 خدمات اؼبوزع اؽباتفي، إخل(
ٓٓٓ ٗ٘  ٓٓٓ ٗ٘  

  ٘ٗ ٓٓٓ  ٘ٗ ٓٓٓ المقار ،ٗ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 
     ت تكنولوجيا اؼبعلوماتكخدماالطابعات كآالت النسخ  ٘-ٕ-ٖ

  ٘ ٓٓٓ  ٘ ٓٓٓ تشغيل الطابعات كآالت النسخ كصيانتها
  ٗ ٓٓٓ  ٗ ٓٓٓ الربؾبيات كالنفقات اؼبتنوعة األخرل 
  ٕ٘ ٓٓٓ  ٕٓ ٓٓٓ خدمات دعم تكنولوجيا اؼبعلومات

  ٖٗ ٓٓٓ  ٜٕ ٓٓٓ ، الطابعات وآالت النسخ وخدمات تكنولوجيا المعلومات٘-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 
     اؽباتف كالربيد كاؼبتفرقات ٙ-ٕ-ٖ
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 ٕٚٔٓ ٕٙٔٓ زانيةبنود اؼبي
  ٕٓ ٓٓٓ  ٕٓ ٓٓٓ اؽباتف

  ٕ ٓٓٓ  ٕ ٓٓٓ  رسـو بريدية كمتفرقات
  ٕٕ ٓٓٓ  ٕٕ ٓٓٓ الهاتف والبريد والمتفرقات، ٙ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 

     الضيافة   ٚ-ٕ-ٖ
  ٘ ٓٓٓ  ٘ ٓٓٓ الضيافة

  ٘ ٓٓٓ  ٘ ٓٓٓ الضيافة ،ٚ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 
  ٕٚ٘ ٓٓ٘  ٕٕٙ ٓٓ٘ : تكاليف التشغيل )غير المرتبطة بالموظفين(ٕ-ٖالمجموع الفرعي،
 ٕ ٘ٔٔ ٓٓٔ ٕ ٗٚٓ ٓٓٛ (يةالتشغيلالتكاليف األمانة )الموظفوف +  ،ٖالمجموع الفرعي 
 ٛ ٗٗٔ ٓ٘ٚ ٚ ٖٛٙ ٓ٘ٗ  ٖ+ٕ+ٔ ،المجموع الفرعي

  ٔ٘ٙ ٓٛ٘  ٗٔٙ ٙٚٙ يف اؼبائة( ٛتكاليف دعم الربنامج )
 ٛ ٜٙٚ ٖٖٓ ٛ ٜٕٛ ٕٙٔ مجموع التكاليف للصندوؽ االستئماني
 -  ٕٙٔ ٖٚٛ يف اؼبائة( ٓٔاؼبسانبة يف احتياطات رأس اؼباؿ اؼبتداكؿ )

 ٛ ٜٙٚ ٖٖٓ ٛ ٕٗٗ ٜٜٜ مجموع االحتياجات النقدية

 ، برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة.ٗ-إعارة موظف من الرتبة ؼ  )أ(
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 ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓلفترة السنتين  رشاديةاإلالميزانية  - خامساً 
( ٚ/ٕ –بشأف السنة اؼبالية كفًتة إعداد اؼبيزانية )اؼبقرر ـ ح د  ٕبشأف اؼبيزانية كاؼبادة  ٜكفقان للمادة  - ٙ

 ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓلفًتة السنتُت  يةدشار اإلاؼبيزانية  ٙترد يف اعبدكؿ 
 ٙاعبدكؿ 

 ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓلفترة السنتين  اإلرشاديةالميزانية 
 رات الواليات اؼبتحدة()بدكال

 ٜٕٔٓ ٕٛٔٓ بنود اؼبيزانية
   اجتماعات ىيئات المنبر -ٔ 

   بلجتماع العاـل السنوية اتالدكر  ٔ-ٔ
)سفر/بدؿ اإلقامة  دكرة االجتماع العاـتكاليف السفر للمشاركُت يف 

  ٓٓ٘ ٓٓٓ  ٓٓ٘ ٓٓٓ اليومي(

  ٘ٙٚ ٓٓٓ  ٘ٙٚ ٓٓٓ خدمات اؼبؤسبرات )الًتصبة كالتحرير(
  ٘ٙ ٓٓٓ  ٘ٙ ٓٓٓ خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ

  ٓٓٔ ٓٓٓ  ٓٓٔ ٓٓٓ خدمات أمن االجتماع العاـ
 ٔ ٖٓٗ ٓٓٓ ٔ ٖٓٗ ٓٓٓ ، دورة االجتماع العاـٔ-ٔالمجموع الفرعي 

    دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات ٕ-ٔ
   ٓٚ ٜٓٓ تكاليف السفر كاالجتماع للمشاركُت يف دكرة اؼبكتب

    ٕٓٗ ٓٓٓ االجتماع العاـتكاليف السفر كاالجتماع للمشاركُت يف دكرة 
، دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد ٕ-ٔالمجموع الفرعي 

  ٖٓٔ ٜٓٓ التخصصات

    ٖٓ ٓٓٓ تكاليف سفر الرئيس لتمثيل اؼبنرب ٖ-ٔ
 ٔ ٖٓٗ ٓٓٓ ٔ ٓٚٚ ٜٓٓ ، اجتماعات ىيئات المنبرٔالمجموع الفرعي 

     تنفيذ برنامج العمل -ٕ
تعزيز أسس القدرات كاؼبعارؼ عل مستول الًتابط بُت  :ٔالهدؼ  ٔ-ٕ
  ٜٔ ٚٙٙ ٔ ٚٙٓ ٓٓ٘ لـو كالسياسات لتنفيذ مهاـ اؼبنرب الرئيسيةالع

تعزيز الصلة بُت العلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع  :ٕالهدؼ  ٕ-ٕ
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على اؼبستويات دكف اإلقليمية 

 كاإلقليمية كالعاؼبية كفيما بينها
٘ٓٓ ٖٗٚ ٔ ٘ٓٓ ٕٔٚ  

فيما يتعلق بالقضايا كاؼبعارؼ الًتابط بُت العلـو  تعزيز :ٖالهدؼ  ٖ-ٕ
  ٓٓٛ ٓٓٓ  ٕٜٓ ٓٓ٘ اؼبواضيعية كاؼبنهجية

  ٛٔٔ ٓ٘ٚ  ٖ٘ٗ ٓٓٓ نشر كتقييم أنشطة اؼبنرب كنواذبو كاستنتاجاتو :ٗالهدؼ  ٗ-ٕ
 ٔ ٖٚٔ ٜٚٔ ٖ ٕٙٙ ٓٓ٘  تنفيذ برنامج العمل ،ٕالمجموع الفرعي 
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 ٜٕٔٓ ٕٛٔٓ بنود اؼبيزانية
 موظفو األمانة ٔ-ٖ
 ظفو الفئة الفنية كالعليامو  ٔ-ٔ-ٖ

  ٕٚٔ ٕٓ٘  ٖ٘ٓ ٓٓٗ (ٔ-رئيس األمانة )مد
  ٓٓٔ ٕ٘ٔ  ٕٓٗ ٖٓٓ (ٗ -موظف برامج )ؼ 
 - - )أ((ٗ-موظف برامج )ؼ 
  ٖٛ ٕٗ٘  ٕٓٓ ٓٓ٘ (ٖ-موظف برامج )ؼ 
  ٖٛ ٕٗ٘  ٕٓٓ ٓٓ٘ (ٖ-موظف برامج )ؼ 

  ٕٚ ٕ٘ٙ  ٗٚٔ ٖٓٓ (ٕ-موظف برامج معاكف )ؼ 
  ٕٚ ٕ٘ٙ  ٗٚٔ ٖٓٓ (ٕ-معاكف )ؼ موظف برامج 

  ٜٖ٘ ٛٓٚ ٔ ٜٕ٘ ٖٓٓ : موظفو الفئة الفنية والعليأ-ٔ-ٖالمجموع الفرعي 
     اؼبوظفوف اإلداريوف ٕ-ٔ-ٖ

  ٓ٘ ٓ٘ٚ  ٕٔٔ ٓٓٛ (ٙ-موظف دعم إدارم )خ.ع
  ٓ٘ ٓ٘ٚ  ٕٔٔ ٓٓٛ  (ٙ-موظف دعم إدارم )خ.ع
  ٓ٘ ٓ٘ٚ  ٕٔٔ ٓٓٛ  (٘-موظف دعم إدارم )خ.ع

  ٓ٘ ٓ٘ٚ  ٕٔٔ ٓٓٛ (٘-وظف دعم إدارم )خ.عم
  ٓ٘ ٓ٘ٚ  ٕٔٔ ٓٓٛ (٘-موظف دعم إدارم )خ.ع

  ٖٕ٘ ٓ٘ٚ  ٜٓٙ ٓٓٓ ، الموظفوف اإلداريوفٕ-ٔ-ٖالمجموع الفرعي 
  ٖٜٚ ٛ٘ٗ ٔ ٜٗٓ ٖٓٓ موظفو األمانة ٔ-ٖالمجموع الفرعي، 

     التكاليف التشغيلية لألمانة )غير الموظفين( ٕ-ٖ
   ر يف مهاـ رظبيةالسف ٔ-ٕ-ٖ

  ٘ٙ ٓٓٓ  ٖٓٔ ٓٓٓ السفر يف مهاـ رظبية
  ٘ٙ ٓٓٓ  ٖٓٔ ٓٓٓ ، السفر في مهاـ رسمية ٔ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 

   تدريب اؼبوظفُت ٕ-ٕ-ٖ
    ٘ٔ ٓٓٓ تدريب مهٍت على إدارة اؼبشاريع

   ٘ٔ ٓٓٓ ، تدريب الموظفينٕ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 
     كاتباؼبعدات كلواـز اؼب  ٖ-ٕ-ٖ

  ٔ ٘ٚٛ  ٗ ٓٓ٘ كل كحدة(لدكالر  ٓٓ٘ٔعن  تهامعدات مستهلكة )بنود تقل قيم
  ٘ ٓٓٓ  ٕٔ ٓٓٓ لواـز اؼبكاتب

  ٙ ٘ٚٛ  ٙٔ ٓٓ٘ ، المعدات ولواـز المكاتبٖ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 
   اؼبقار ٗ-ٕ-ٖ

اؼبسانبة يف التكاليف اؼبشًتكة )صيانة مساحات اؼبكاتب، األمن اؼبشًتؾ، 
  ٛٔ ٓ٘ٚ  ٘ٗ ٓٓٓ دمات اؼبوزع اؽباتفي، إخل(خ

  ٛٔ ٓ٘ٚ  ٘ٗ ٓٓٓ : المقارٗ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 
    كأخرل متنوعةالطابعات كآالت النسخ  ٘-ٕ-ٖ
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 ٜٕٔٓ ٕٛٔٓ بنود اؼبيزانية
  ٕ ٖٛٓ  ٘ ٓٓٓ تشغيل الطابعات كآالت النسخ كصيانتها

  ٔ ٚٙٙ  ٗ ٓٓٓ برؾبيات كنفقات متنوعة أخرل
  ٓٔ ٚٔٗ  ٕ٘ ٓٓٓ خدمات دعم تكنولوجيا اؼبعلومات

، الطابعات وآالت النسخ ودعم تكنولوجيا ٘-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 
  ٗٔ ٚٙٔ  ٖٗ ٓٓٓ المعلومات

   اؽباتف، كالرسـو الربيدية كالنفقات اؼبتنوعة ٙ-ٕ-ٖ
  ٛ ٖٖٖ  ٕٓ ٓٓٓ اؽباتف

 ٖٖٛ  ٕ ٓٓٓ رسـو بريدية كنفقات متنوعة
ريدية والنفقات ، الهاتف، والرسـو البٙ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 

  ٜ ٚٙٔ  ٕٕ ٓٓٓ المتنوعة

   الضيافة  ٚ-ٕ-ٖ
  ٕ ٖٛٓ  ٘ ٓٓٓ الضيافة

  ٕ ٖٛٓ  ٘ ٓٓٓ ، الضيافةٚ-ٕ-ٖالمجموع الفرعي 
  ٙٔٔ ٕٗٓ  ٕٚٙ ٓٓ٘ ، تكاليف التشغيل )غير المرتبطة بالموظفين(ٕ-ٖالمجموع الفرعي 
  ٜٜٓ ٓٓ٘ ٕ ٔٚٔ ٓٓٛ غيلية(، األمانة )الموظفوف + التكاليف التشٖالمجموع الفرعي 

 ٖ ٚٚٗ ٚٔٗ ٚ ٘ٓٙ ٕٓٓ ٖ+ٕ+ٔجموع الفرعي، مال
  ٕٛٚ ٖٜٔ  ٛٓٙ ٙٔٗ يف اؼبائة( ٛتكاليف دعم الربنامج )

 ٖ ٘٘ٚ ٓٔٙ ٛ ٖٕٔ ٙٔٙ مجموع التكاليف للصندوؽ االستئماني
    ٕٜ٘ ٜٙٓ- يف اؼبائة( ٓٔاؼبسانبة يف احتياطات رأس اؼباؿ اؼبتداكؿ )

 ٖ ٘٘ٚ ٓٔٙ ٚ ٕٛٛ ٕٓ٘ تياجات النقديةمجموع االح

 ، برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة.ٗ-إعارة موظف من الرتبة ؼ  )أ(
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 القواعد واإلجراءات الخاصة بعمل المنبر: ٖ/ٗ –المقرر ـ ح د 
 إف االجتماع العاـ، 

 :من خبلؿ (ٗٙ)اجراءات إعداد نواتج اؼبنرب يأنقح
 إلدراجها يف ذا اؼبقررؽبربات، الواردة يف اؼبرفق األكؿ إجراءات سد الثغرات يف اػبيوافق على  ( أ)

 ؛يف إجراءات إعداد نواتج اؼبنرب ٛشكل الفرع 

ؽبذا اؼبقرر،  الثاينإجراءات العمل بنظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية اؼببينة يف اؼبرفق يوافق على  ( ب)
 ؛الث بإجراءات إعداد نواتج اؼبنربإلدراجها يف التذييل الث

 ٖ/ٗ –ؿ للمقرر ـ ح د المرفق األو 
 إجراءات إضافية لسد الفجوات في الخبراء

 مبرر لوضع قاعدة إجرائية إضافية

يأعد ىذا اإلجراء ضركريان بسبب ما تعانيو ؾبموعة الًتشيحات الواردة من اغبكومات كأصحاب  - ٔ
الذين مت اختيارىم  اؼبصلحة من فجوات يف النواحي اعبغرافية كالتخصصية كاعبنسانية. كيصل ؾبموع عدد اػبرباء

خبَتان موزعُت على النحو التارل: الدكؿ  ٜ٘ٗاستجابة عبميع النداءات اليت أأطلقت منذ بداية برنامج العمل إذل 
يف اؼبائة؛ كدكؿ أمريكا البلتينية كمنطقة الكارييب  ٕٔيف اؼبائة؛ كدكؿ آسيا كمنطقة احمليط اؽبادئ  ٚٔاألفريقية 

يف اؼبائة. كتتماثل تلك  ٖ٘يف اؼبائة؛ كدكؿ أكركبا الغربية كدكؿ أخرل  ٓٔالشرقية يف اؼبائة؛ كدكؿ أكركبا  ٚٔ
النسب اؼبئوية بُت الًتشيحات اغبكومية كترشيحات اؼبنظمات غَت اغبكومية. فمن ناحية التوازف بُت اعبنسُت،  

نقص ختيار تعاين من يف اؼبائة من الًتشيحات اغبكومية من النساء. كما أف صبيع عمليات اال ٖٖكانت نسبة 
 معارؼ الشعوب األصلية كاحمللية.ك العلـو االجتماعية يف اػبرباء يف ؾبارل 

كيف حُت يبكن أف يقلل ىذا اإلجراء من أكجو عدـ التوازف، فإف اإلجراء نفسو ال يبكن أف وبل  - ٕ
يقان لذلك اؽبدؼ، قد . كربقيف حُت الدعوة إذل تقدًن الًتشيحاتاؼبشكلة. إذ أف معظم اعبهود ينبغي أف تأبذؿ 

يود أعضاء االجتماع العاـ كأصحاب اؼبصلحة غَت اغبكوميُت بذؿ جهود خاصة يف استجابتهم للدعوات اليت 
، القًتاح خرباء من كبل اعبنسُت كخرباء يف العلـو االجتماعية كيف اؼبعارؼ لتقدًن الًتشيحات تأطلق مستقببلن 

اقصة التمثيل اؼبناسبة للنداء كتضمُت ذلك يف رسالة الدعوة األصلية كاحمللية كيف التخصصات األخرل الن
للًتشيحات. كيسعى فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات يف نداءاتو اؼبستقبلية لوصف التخصصات اؼبطلوبة بصورة 

 أكثر ربديدان.

 هنج لسد الفجوات يف خربات ربديد النطاؽ كإعداد التقييمات كأفرقة العمل

 طوات التالية:يشتمل اإلجراء على اػب - ٖ

وبد د فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات الفجوات يف الًتشيحات اؼبقدمة كقت عملية االختيار  )أ(
هبذه الفجوات. كيبكن أف  ، عقب تعيينهم،كبعد اكتماؿ عملية االختيار، أك ىبطره الرؤساء اؼبشاركوف للتقرير

 تعلق بنظم اؼبعارؼ؛تكوف الفجوات ذات طابع جغرايف أك زبصصي أك جنساين أك م
                                                      

 ، اؼبرفق األكؿ.ٖ/ٖ-د ح ـ اؼبقرر  (ٗٙ)
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ىبطر فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات، عرب األمانة، اغبكومات كأصحاب اؼبصلحة ذكم الصلة  )ب(
 ؛نقص يف عدد اػبرباءكوف ىناؾ تعندما 

هبوز لفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات أف يقًتح خرباء ؿبتملُت كأف يطلب إذل الرؤساء  )ج(
 رباء ؿبتملُت؛خ اؼبشاركُت للتقرير أف يقًتحان 

ذبمع األمانة تلك اؼبقًتحات كتتصل باػبرباء احملتملُت للتأكد من رغبتهم يف الًتشيح كتطلب  )د(
 فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصاتمنهم السَت الذاتية. مث ترسل قائمة اػبرباء احملتملُت الذين أكدكا رغبتهم إذل 

بغرض  الرؤساء اؼبشاركُت، بإعداد قائمة باػبرباء اإلضافيُت كالذم يقـو بناء على السَت الذاتية، كبالتشاكر مع
 ؛ترشيحهم

فريق اػبرباء اػبرباء اإلضافيُت الذين يقًتحهم  حيترشإذل ذات الصلة  اتتدعو األمانة اغبكوم )ق(
 ؛أصحاب اؼبصلحة اؼبعنيُت إذل تقديبهم، أك لتقريريف اكالرؤساء اؼبشاركوف  اؼبتعدد التخصصات

ىذه مدل تطبيق عملية االختيار ك على االجتماع العاـ  يق اػبرباء اؼبتعدد التخصصاتفر  لطعيأ  )ك(
 .دبوجب ىذا اإلجراء نُت يف شىت الوظائفاألشخاص اؼبعين ، كما يأطلعو على اإلجراءات

 ٖ/ٗ –لمقرر ـ ح د المرفق الثاني ل

 نظم المعارؼ األصلية والمحليةبلعمل لإجراءات 
 ارؼ األصلية والمحلية في تقييمات المنبرإجراءات إلدراج نظم المع

تنبثق اإلجراءات الواردة أدناه من اؽبدؼ اؼبعلن للمنرب الرامي إذل إدراج اؼبعارؼ األصلية كاحمللية يف صبيع 
غبكومات كأصحاب على ذلك، ينبغي أف يشجع فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ا جوانب عملو. كبناءن 
ناسب من أصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحمللية كاػبرباء يف ؾباؿ ىذه اؼبعارؼ العدد اؼب حاؼبصلحة على ترشي

على ذلك، ينبغي أف يعمل فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات لضماف إدراج  للمسانبة يف إقباز نواتج اؼبنرب. عبلكةن 
أصحاب ىذه اؼبعارؼ اؼبعارؼ األصلية كاحمللية يف صبيع مراحل تقييمات اؼبنرب، فضبلن عن مشاركة عدد كايف من 

فإف تزامات الدكلية كالتشريعات الوطنية اؼبعموؿ هبا لكاػبرباء يف ؾباؿ ىذه اؼبعارؼ يف كل ىذه اؼبراحل. ككفقان لبل
م حق من اغبقوؽ القائمة اليت تتمتع هبا إلغاء ألأك  انتقاصما يفسر على أنو فيها ىذه اإلجراءات ليس 

 ة.حملليالشعوب األصلية أك اجملتمعات ا
 تسلم الطلبات المقدمة للمنبر -ٔ

 تسلمعند تقدًن مسانبات أك طلبات أك اقًتاحات لعناية اؼبنرب الزباذ إجراءات بشأهنا كفقان إلجراءات  
 ع اغبكوماتالطلبات ككضع األكلويات ؽبذه اؼبسانبات أك الطلبات أك االقًتاحات اؼبقدمة للمنرب تأشجن 

كىيئات األمم اؼبتحدة كغَتىا من أصحاب اؼبصلحة على مراعاة اؼبعارؼ  طراؼية اؼبتعددة األكاالتفاقات البيئ
 ؛ه اؼبعارؼاألصلية كاحمللية ذات الصلة كشواغل كأكلويات أصحاب ىذه اؼبعارؼ كاػبرباء يف ؾباؿ ىذ

. بشأهنا لطلبات اؼبقدمة للمنرب ككضع األكلوياتا تسلم اتإجراء ٖ/ٔ -اؼبقرر ـ ح د مرفق وبدد  
اليت ربدد اؼبعلومات اليت ينبغي أف تصاحب من اإلجراءات،  ٚفة إذل اؼبعلومات اؼببينة مسبقان يف الفقرة كباإلضا
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اؼبعارؼ األصلية  فرالطلبات، ينبغي أيضان أف تصاحب ىذه الطلبات، عند االقتضاء، معلومات عن مدل تو 
 ء يف ؾباؿ ىذه اؼبعارؼ.كاحمللية ذات الصلة، كاؼبسانبة احملتملة ألصحاب ىذه اؼبعارؼ كاػبربا

 تحديد نطاؽ نواتج المنبر - ٕ
إرشادات عن ربديد نطاؽ الناتج كىدفو، كاؼبعلومات، كاالحتياجات من  (٘ٙ)شمل إعداد نواتج اؼبنربت

اؼبوارد البشرية كاؼبالية البلزمة لتحقيق ىذا اؽبدؼ. كىبتار الفريق اػبرباء الذين يضطلعوف بعملية ربديد النطاؽ، 
ذلك ربديد اؼبخطط، كالتكاليف، كاعبدكل. كمن أجل إدراج اؼبعارؼ األصلية كاحمللية يف التقييمات على دبا يف 

كبو مبلئم، فمن األنبية دبكاف توفر اؼبعارؼ كاػبربات األصلية كاحمللية يف أثناء مرحلة ربديد النطاؽ بغية تيسَت 
 نوعة، دبا يف ذلك نظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية.اؼبشاركة يف تصميم التقييم استنادان إذل نظم اؼبعارؼ اؼبت

 تعيين الخبراء )أ(
اػبرباء لتحديد النطاؽ بصورة مفصلة، ينبغي أف يشجع فريق اػبرباء اؼبتعدد  ترشيحعند طلب 

أصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحمللية كاػبرباء يف ؾباؿ  ترشيحالتخصصات اغبكومات، كأصحاب اؼبصلحة على 
ا ينبغي، عند االقتضاء، استخداـ القائمة اليت يوفرىا اؼبنرب كاليت تضم أصحاب اؼبعارؼ ىذه اؼبعارؼ، كم

 األصلية كاحمللية كاػبرباء يف ؾباؿ ىذه اؼبعارؼ. 
 اختيار الخبراء )ب(

ينبغي أف يأربز تكوين فريق اػبرباء الذين سيقوموف بتحديد النطاؽ تنوع نظم اؼبعارؼ القائمة. كعند 
 ٖ-ٖ)ك( ك  -ٔ-ٖزآف ، اؼبرفق األكؿ، اعبٖ/ٖإلجراء ربديد النطاؽ اؼبفصل )اؼبقرر ـ ح د  اختيار اػبرباء

، ينبغي أف يضمن فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات أف فريق ربديد النطاؽ يشمل العدد اؼبناسب من ()ك(
التوقعات، يبكن  دكف يق أصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحمللية كاػبرباء يف ؾباؿ ىذه اؼبعارؼ. كإذا كاف تكوين الفر 

أف  يقـو فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات باالطبلع على قائمة أصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحمللية كاػبرباء يف 
التجارب  فريق ربديد النطاؽ من حيث يفيستطيعوف سد الفجوات اضافيُت  ؾباؿ ىذه اؼبعارؼ لتحديد أفراد

لتقييمات إلجراء ااؼبطلوبُت النقص يف اػبرباء اتباع إجراء سد  نبغيلية. كياؼبعارؼ األصلية كاحمل كاػبربات يف ؾباؿ
 .(ٙٙ)اؼبواضيعية أك اؼبنهجية

 إعداد التقارير - ٖ
 عيُتعداد التقارير، دبا يف ذلك تن سلسلة من اػبطوات إلم (ٚٙ)تتألف إجراءات إعداد نواتج اؼبنرب

 .راجعةاؼبكاختيار أفرقة اؼبؤلفُت، كإعداد مشاريع التقارير، ك 
 ترشيح واختيار الخبراء ألفرقة التقييم )أ(

 الخبراء ترشيح
مؤلفُت  للعملخرباء ، ترشيح عن طريق أمانة اؼبنرب ،اػبرباء اؼبتعدد التخصصاتعندما يطلب فريق 

يبكن لفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات أف يشجع  ،رئيسيُت منسقُت، أك مؤلفُت رئيسيُت، أك ؿبررين مراجعُت
                                                      

 ، اؼبرفق األكؿ.ٖ/ٖ-د ح ـ اؼبقرر  (٘ٙ)

 .األكؿ اؼبرفق، ٖ/ٗ-ـ ح د  اؼبقرر  (ٙٙ)

 .، اؼبرفق األكؿٖ/ٖ-اؼبقرر ـ ح د   (ٚٙ)
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أصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحمللية كاػبرباء يف ؾباؿ ىذه اؼبعارؼ ك/أك  عيُتومات، كأصحاب اؼبصلحة على تكاغب
 أف يستخدـ قائمة أصحاب ىذه اؼبعارؼ كاػبرباء يف ؾباؿ ىذه اؼبعارؼ. 

 اختيار الخبراء
ما، أك تقرير، أك موجز ينبغي أف يأربز تكوين فريق اؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت، كاؼبؤلفُت الرئيسيُت لفصل 

(. كعند إجراء االختيار، ٕ-ٙ-ٖ، اؼبرفق األكؿ، اعبزء ٖ/ٖتنوع نظم اؼبعارؼ حسب االقتضاء )اؼبقرر ـ ح د 
ينبغي أف يكوف ىدؼ الفريق ىو أف يشمل فريق اؼبؤلفُت اؼبعٍت بالفصوؿ ذات الصلة العدد اؼبناسب من اؼبؤلفُت 

إذا كانت ىناؾ فجوات يف اػبربات ك ية كاػبرباء يف ؾباؿ ىذه اؼبعارؼ. من بُت أصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحملل
األصلية كاحمللية، يبكن للفريق، بالتعاكف مع الرؤساء اؼبشاركُت للتقييم، االطبلع على قائمة أصحاب اؼبعارؼ 

طلوبُت إلجراء النقص يف اػبرباء اؼباتباع إجراء سد  نبغياألصلية كاحمللية كاػبرباء يف ؾباؿ ىذه اؼبعارؼ. كي
 .لتقييمات اؼبواضيعية أك اؼبنهجيةا

 اعداد مشاريع التقارير )ب(
 تحديد الموارد ذات الصلة للمعارؼ األصلية والمحلية

اؼبصادر العلمية تتيح إمكانية الوصوؿ إذل بعض اؼبؤلفات يف ؾباؿ اؼبعارؼ األصلية أغلب مع أف 
شبكات اليت ال، ك تبيانااللبحث، كقواعد ا ت اؼبخصصة، كؿبركاتبلباجملؾباؿ ىذه اؼبعارؼ أيضان  يزخركاحمللية، 

يف ؾباالت البيئة، كالتنوع البيولوجي، كاالقتصاد. كينبغي أف وبدد  عادةن  زبتلف عما يبكن االطبلع عليو
رؼ أصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحمللية كاػبرباء يف ؾباؿ ىذه اؼبعارؼ الذين يشاركوف يف فريق اؼبؤلفُت مصادر اؼبعا

األصلية كاحمللية اليت تكوف أكثر صلة بتقييمهم. كينبغي دعوهتم إذل استخداـ القوائم اؼبشركحة للمصادر الرئيسية 
 للمعارؼ األصلية كاحمللية ذات الصلة إذا مت إعداد ىذه القوائم يف إطار تقييمات اؼبنرب.

 المراجعة (ج)
 مراجعة الخبراء

ة كاػبرباء يف ؾباؿ ىذه اؼبعارؼ الذين سانبوا يف التقييم دبعارؼ ألصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحمللي يبكن
يف اؼبوقع أف يستخدموا عمليات التحقق كالتوثيق اجملتمعية اػباصة هبم. كلضماف سهولة استخداـ عملية 

 مرنة. مباذجاؼبراجعة، يبكن تقدًن التعليقات يف 
 المحرروف المراجعوف

من جهد لضماف أف يضم كل فريق تقييم العدد اؼبناسب من ينبغي أف يبذؿ الفريق كل ما يف كسعو 
 احملررين اؼبراجعُت من ذكم اػبربة كالدراية يف ؾباؿ اؼبعارؼ األصلية كاحمللية. 

إذا كانت ىناؾ فجوات يف اػبربات يف ؾباؿ اؼبعارؼ األصلية كاحمللية بالنسبة لفريق احملررين اؼبراجعُت، ك 
ساء اؼبشاركُت للتقييم االطبلع على قائمة أصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحمللية يبكن للفريق، بالتعاكف مع الرؤ 

النقص يف اػبرباء إجراء سد ينبغي كاػبرباء يف ؾباؿ ىذه اؼبعارؼ لتحديد أفراد قادرين على سد ىذه الفجوات. ك 
 .لتقييمات اؼبواضيعية أك اؼبنهجيةاؼبطلوبُت إلجراء ا
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 اساتمقرري السيإعداد الموجزات ل - ٗ
على عاتق  قررم السياساتتقع مسؤكلية إعداد اؼبشاريع األكذل كاؼبشاريع اؼبنقحة للموجزات اؼبوجهة ؼب

الرؤساء اؼبشاركُت اؼبسؤكلُت عن التقرير، كما أف إعداد ىذه اؼبشاريع يعتمد على التمثيل اؼبناسب للمؤلفُت 
(. كينبغي أف يضمن ٛ-ٖ، اؼبرفق األكؿ، اعبزء ٖ/ٖالرئيسيُت اؼبنسقُت، كاؼبؤلفُت الرئيسيُت )اؼبقرر ـ ح د 

شمل العدد اؼبناسب من األفراد ت قررم السياساتاػباص دب عن إعداد اؼبوجز ةلفُت اؼبسؤكلاؼبؤ أفرقة الفريق أف 
 األصلية كاحمللية.كاػبربات من ذكم اؼبعارؼ 

 إعداد التقارير التجميعية - ٘
عي من رؤساء مشاركُت إلعداد التقرير، كمؤلفُت رئيسيُت يبكن أف يتكوف فريق ربرير التقرير التجمي

ينبغي أف يضمن الفريق ك (. ٜ-ٖ(، اؼبرفق األكؿ، اعبزء ٖ/ٖ، كأعضاء الفريق كاؼبكتب )اؼبقرر ـ ح د منسقُت
 أف فريق التحرير يشمل العدد اؼبناسب من األفراد ذكم اػبربة كالدراية يف ؾباؿ اؼبعارؼ األصلية كاحمللية.

 االتصاالت وإشراؾ أصحاب المصلحة والشراكات االستراتيجية :ٗ/ٗ -ـ ح د  لمقررا
 إف االجتماع العاـ، 
إشراؾ أصحاب اؼبصلحة كالشراكات االسًتاتيجية لنجاح اؼبنرب اغبكومي الدكرل للعلـو أنبية  إذ يدرؾ 

الصلة بُت العلـو كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف سعيو لتعزيز 
 كالسياسات،

 أوالً 
 استراتيجية االتصاالت والتوعية

 ؛(ٛٙ)باسًتاتيجية االتصاالت كالتوعيةبالتقدـ احملرز فيما يتعلق وبيط علمان 
 ثانياً 

 استراتيجية إشراؾ إصحاب المصلحة
دمة لتحقيقو كاؼبسانبات العينية اؼبقؼبنرب ا يفبالتقدـ الذم أحرزه أصحاب اؼبصلحة  وبيط علمان  - ٔ 

 ؛(ٜٙ)لبلجتماع العاـكالتنظيم الذايت كىيكلة شبكة مفتوحة العضوية ألصحاب اؼبصلحة منذ الدكرة الثالثة 
 ؛ربسًتاتيجية بُت الشبكات اؼبفتوحة العضوية من أصحاب اؼبصلحة كاؼبنالشراكات ابال يرحب - ٕ 
لقياـ كااؼبفتوحة العضوية، مع شبكة أصحاب اؼبصلحة التعاكف األمُت التنفيذم  إذل يطلب - ٖ 

ككضع اللمسات  ؛(ٓٚ)باألنشطة اؼبوضحة يف اػبطة األكلية للتنفيذ التابعة السًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة
 األخَتة على الًتتيبات اؼبؤسسية البلزمة إلقامة مثل ىذه الشراكات االسًتاتيجية؛

  

                                                      
(ٙٛ)  IPBES/4/INF/15. 
(ٜٙ)  IPBES/4/INF/16. 

 ، التدييل.لثاين، اؼبرفق اٗ/ٖ -اؼبقرر ـ ح د   (ٓٚ)
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 ثالثاً 
 توجيهات بشأف الشراكات االستراتيجية

االتفاقات فرادل تعاكف مع أمانات الذكرة ؼبإذل األمُت التنفيذم كضع اللمسات األخَتة طلب ي - ٔ 
 ؛رباؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية كأمانة اؼبناألطراؼ البيئية اؼبتعددة 

ة منتظمة تقدًن تقرير إذل االجتماع العاـ يف دكرتو اػبامسة كبصور  إذل األمُت التنفيذمطلب ي - ٕ 
 ؛التواصل كالتعاكف مع اؽبيئات الدكلية األخرل ذات الصلة بعد ذلك بشأف

 : جدوؿ األعماؿ المؤقت وتاريخ ومكاف انعقاد الدورة الخامسة لالجتماع العاـ٘/ٗ –ـ ح د 
 إف االجتماع العاـ،  
رة اػبامسة اؼبكتب أف ينظر يف جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت كتاريخ كمكاف انعقاد الدك  إذل يطلب - ٔ 

 لبلجتماع العاـ؛
األمُت التنفيذم أف ينظم الدكرة اػبامسة لبلجتماع العاـ كأف يدعو أعضاء اؼبنرب  إذل يطلب - ٕ 

 كاؼبراقبُت للمشاركة يف الدكرة.
____________ 


