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التقييمات العالقة: التقييم املواضيعي لالستخدام 
املستدام لألنواع الربية؛ التقييم املنهجي املتعلق 
ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها؛ 

 لألنواع الغريبة الغازية التقييم املواضيعي

معلومات عن حتديد النطاق لتقييم مواضيعي لألنواع الغريبة الغازية ومكافحتها )الناتج 
 ‘(2’ )ب( 3

 مذكرة من األمانة
دويل للعلوم والسياسات الكومي احلاالجتماع العام للمنرب وافق ، 4/1-د.ح.من املقرر م الثالث اجلزءيف  -1

ألنواع الغريبة لتقرير حتديد النطاق لتقييم مواضيعي على يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
، بشأن الرتتيبات 5/6 -د ح.من املقرر م. 5ويف الفقرة  .ملقررذلك اليف املرفق الثالث  الوارد، ومكافحتهاالغازية 

تعلقة ابمليزانية، قرر االجتماع العام أن ينظر يف دورته السادسة، رهناً بتوافر األموال الكافية، يف املالية والرتتيبات امل
التقييم املواضيعي العالق لالستخدام املستدام لألنواع الربية، والتقييم املنهجي العالق املتعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم 

 .ي العالق لألنواع الغريبة الغازيةاملتعددة للطبيعة ومنافعها، والتقييم املنهج
 الغريبة الغازيةنظر يف إجراء التقييم بشأن األنواع يإىل أن  السادسة تهيف دور سُيدعى االجتماع العام و  -2

وقد نُ ّقح الفرع . اً رمسي هيف مرفق هذه املذكرة دون حترير  يستنسخاملعتمد، الذي  النطاقإىل تقرير حتديد  استناداً 
، بشأن تقديرات التكاليف، هبدف السابع والفرعمن تقرير حتديد النطاق، بشأن العملية واجلدول الزمين،  السادس

ن االعتبارات املتعلقة ابلتقييمات العالقة، مبا يف ذلك عملية وجدول مراعاة املعلومات الواردة يف مذكرة األمانة بشأ
  .(IPBES/6/8) مقرتحة منقحة زمين وميزانية

                                                      
*

  6/1IPBES/. 
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 املرفق

 النطاق واألساس املنطقي واملنفعة واالفرتاضات -والً أ
 النطاق -ألف 

من التقييم املواضيعي املقرتح لألنواع الغريبة الغازية ومكافحتها يف تقييم اجملموعة املتنوعة من  الغايةتتمثل  -1
تلك األنواع اليت تؤثر على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ ومدى التهديد الذي تشكله تلك 

مبا يف ذلك آاثرها على التنوع البيولوجي  األنواع على خمتلف فئات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،
الزراعي وعلى أمن الغذاء، والصحة البشرية وأمن سبل املعيشة؛ واملسارات الرئيسية لدخول وانتشار هذه األنواع 
بني البلدان وداخلها؛ واحلالة والتوجهات العاملية املتعلقة ابلتأثريات املرتتبة على تلك األنواع وما يرتبط بذلك من 

خالت اإلدارة حسب املناطق واملناطق دون اإلقليمية، مع مراعاة املعارف ونظم القيم املختلفة؛ ومستوى الوعي تد
بنطاق األنواع الغريبة الغازية وآاثرها؛ وفعالية تدابري الرقابة احلالية على الصعد الدولية والوطنية ودون الوطنية، وما 

ميكن استخدامها من أجل منع تغلغل األنواع الغريبة الغازية والقضاء يتصل بذلك من خيارات السياسة العامة اليت 
 وينبغي التشديد على خيارات االستجابة. عليها ومكافحتها.

اليت احليواانت أو النبااتت أو الكائنات احلية األخرى الغريبة الغازية على أهنا  األنواع التقييمعرِّف يو  -2
، حيث أصبحت راسخة هاأماكن خارج النطاق الطبيعي لتوزيعيف  ةر أو غري مباش ةمباشر  بصورةالناس  أدخلها

 .واألنواع احملليةاحمللية على النظم اإليكولوجية  اً أتثري  وتسبِّّب، ومنتشرة
أو ها ري ثأتعلى تقييم األنواع اليت ينطبق عليها هذا التعريف، وال سيما تلك اليت يتبني  التقييموسريكز  -3

على التنوع البيولوجي، وكذلك على رفاه اإلنسان من خالل أتثريها على خدمات النظم احتمال أتثريها 
 فينبغيلصياغة السياسات، إىل أقصى حد التقييم مفيداً أجل جعل اإليكولوجية. ولكن ابإلضافة إىل ذلك، من 

م أيضاً مصادر املخاطر أن يقيِّّ  ينبغيألنواع الغريبة الغازية احلالية فحسب، بل ل الراهنةاآلاثر أال يقتصر على تقييم 
ن األنواع الغريبة الغازية ال متثل ظاهرة منفعلة حمضة. فمعظم حركة األنواع أبالتقييم أيضاً  يسلِّّمأن  وينبغي. الناشئة

التقييم اسرتاتيجيات  يقرتحأن  ميكنمثاًل عن طريق التجارة. وأخرياً، وذلك البشر،  حيفزهوساطة البشر أو ب يتم
دارة تراعي أن عددًا كبريًا من األنواع الغربية قد يكون إشكاليًا ومفيدًا يف نفس الوقت. وعالوة على اإلللمنع و 

، يف حني تستعصي األنواع األخرى وينبغي االعرتاف بكوهنا مستعصية. ستكون بعض األنواع قابلة للسيطرةذلك، 
 .ة التكيفيةدار اإلمنع و للاسرتاتيجيات  وأن تشملولذلك من الضروري أن تكون االستجاابت مرنة وعملية، 

 نطاق التغطية اجلغرافية للتقييم -ابء 
النظم والبحرية و  وجية الربيةسيكون التقييم عاملياً، ويشمل األنواع الغريبة الغازية يف النظم اإليكول -4

 .ةاإليكولوجية للمياه العذب
 األساس املنطقي -جيم 

، 2020حبلول عام ”للتنوع البيولوجي:  آيتشيمن أهداف  9مباشرة للهدف  املقرتحيستجيب التقييم  -5
د ترتيبها حسب األولوية، وختضع للمراقبة األنواع ذات األولوية  تُعرَّف األنواع الغريبة الغازية ومساراهتا، وحيدَّ

 حو الوارد يف، على الن“أو يتم القضاء عليها وتوضع تدابري إلدارة املسارات ملنع إدخاهلا وانتشارها
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 . ويسهم مباشرة أيضًا يف هدف(1)2020-2011اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 
، 2020حبلول عام ”للتنمية املستدامة:  2030الواردة يف خطة عام  8 - 15، الغاية 15التنمية املستدامة 

 لتقليل بشكل كبري من أثرها يفالرامية إىل منع إدخال األنواع الغريبة الغازية وا األخذ ابلتدابري
الربية واملائية ومكافحة األنواع ذات األولوية منها أو القضاء  النظم اإليكولوجية

. وأخرياً، سيسهم التقييم (https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld)“عليها
اإلدارة املنع و ، ويساعد على حتديد أولوايت 17و 12و 11و 5للتنوع البيولوجي  آيتشيأيضاً يف حتقيق أهداف 

يف إطار هذه األهداف. ومن املسلم به أن األنواع الغريبة الغازية هي من العوامل الدافعة الرئيسية النقراض األنواع 
 العامل.على الصعيد العاملي؛ فهي تؤدي إىل تدهور املوائل وهلا آاثر خطرية على املناطق احملمية يف مجيع أحناء 

تشكل األنواع الغريبة الغازية واحدًا من أخطر التهديدات وأسرعها منوًا ابلنسبة للتنوع البيولوجي و  -6
مسات األنواع الغريبة الغازية وكثرياً ما تتبني يف وخدمات الُنظم اإليكولوجية وأمن الغذاء والصحة وأمن ُسبل العيش. 

وابلنسبة لبلدان كثرية تعترب األنواع سة واالنتشار يف املوائل اجلديدة. حديثة التطور، مثل ازدايد قدراهتا على املناف
الغريبة الغازية هتديدًا أكثر خطورة من تغرير املناخ. وتتسبب األنواع الغريبة الغازية يف انقراض النبااتت واحليواانت 

للتهديد، كما تسبب عجز احملاصيل وتقلص املتوطنة وتدهور الُنظم البيئية واجملتمعات اإليكولوجية النادرة واملعرَّضة 
اإلنتاجية الزراعية وفقدان تنوع األنواع املستنبتة والسالالت احليوانية، وإحلاق الضرر ابملمتلكات والبنية التحتية 

لوجي واملصائد احمللية والسياحة وأنشطة الرتفيه يف اهلواء الطلق. وتتزايد خطورة التهديدات اليت يتعرض هلا التنوع البيو 
احمللي من األنواع الغريبة الغازية البحرية، سواًء كان إدخاهلا عرضيًا أو متعمدًا )مثاًل من مياه الصابورة امللوثة أو 

 الكائنات القشرية اليت تلتصق ابلسفن(، وهي أيضاً ليست مفهومة بوضوح.
للخطر من األنواع الغريبة الغازية نسبة كبرية من األنواع والنظم اإليكولوجية املهددة ابالنقراض  وتتعرض -7

يزال فقدان املوائل هو اخلطر الرئيسي الذي يتهدد معظم األنواع، ولكن أثر  على الصعيدين العاملي واحمللي. وال
اثر يف جزر احمليطات أشد خطورة، حيث تتسبب األنواع األنواع الغريبة الغازية ميثل خطراً إضافياً كبرياً. وتكون اآل

الغريبة الغازية بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف معظم حاالت انقراض الثدييات والطيور والربمائيات والزواحف 
فعلى والسرطاانت الربية واحللزوانت الربية واحلشرات. ولألنواع الغريبة الغازية أيضًا أتثري كبري على االقتصادات: 

جتاوزت  2001الصعيد العاملي مثاًل تشري التقديرات إىل أن تكلفة األضرار اليت جنمت عن هذه األنواع يف عام 
واستخدام مبيدات اآلفات ملكافحة األنواع  .(2)يف املائة من االقتصاد العاملي 5تريليون دوالر، أي ما يعادل  1,4

 ة لفقدان التنوع البيولوجي، وميثل أيضًا خطرًا على صحة اإلنسان.الغريبة الغازية هو أيضًا أحد األسباب الرئيسي
على الصحة العامة كبري عبء  فرض ؤدي إىل تأمراض مسببات األنواع الغريبة الغازية  ميكن أن جتلبوابملثل، 

 األمراض املرتبطة هبا.كبرية لعالج ومكافحة تكاليف  الصحة الزراعية و و 
 الفائدة -دال 

وخدمات النظم اإليكولوجية ريبة الغازية هتديدًا متناميًا بصورة سريعة للتنوع البيولوجي الغ األنواعتثري  -8
صانعو  التهديد لتحديد كمي ضعيف وال يفهمه كثرياً  اهذ خيضعوالتنمية املستدامة والرفاه اإلنساين، وبوجه عام 

الذي متثله هذه األنواع؛ وحيدد السياسات  . ومن شأن التقييم املقرتح أن يزيد الوعي بطبيعة وخطورة التهديدالقرارات

                                                      
 .www.cbd.int/sp/targetsالصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، املرفق. متاح على الرابط:  10/2املقرر (  1)
(2  )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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 منعاليت ميكن استخدامها على الصعيد الدويل من جانب احلكومات، والقطاع اخلاص واجملتمع املدين من أجل 
األنواع الغريبة الغازية، والقضاء عليها أو مكافحتها. ومن شأن هذا التقييم أن يسلط الضوء على  أثرانتشار 

 من إضافة القيمة يف جمال صياغة السياسات الرامية إىل معاجلة أزمة التنوع البيولوجي. املنربالكيفية اليت يتمكن هبا 
األنواع  الذين يتناولون قضااي صانعي القراراتم املسائل اليت هت أمور من بينها إىل معاجلة التقييموسيهدف  -9

 الغريبة الغازية، مثل:
للتنوع البيولوجي ذات  آيتشيما هي أوجه التقدم احملرز على الصعيد العاملي يف معاجلة أهداف  )أ(

 الصلة ابألنواع الغريبة الغازية؟
 إدارة األنواع الغريبة الغازية؟منع و ما هي املبادرات السياساتية العاملية اليت من شأهنا أن تساعد يف  )ب(

 إدارة األنواع الغريبة الغازية؟منع و ما هي العقبات اليت حتول دون األخذ بتدابري  )ج(
 الغريبة الغازية؟ما هي األساليب املتاحة من أجل حتديد األولوايت املتعلقة بتهديدات األنواع  )د(

إدارة األنواع الغريبة الغازية؟ وما هو الدور الذي ميكن منع و لشبكات أن تساعد يف لكيف ميكن  )ه (
 أن تؤديه الشراكات اإلقليمية؟

هل هناك دوافع غري سوية يف السياسة العامة ميكن أن تؤدي بشكل غري مقصود إىل نشوء  )و(
 لغازية؟املخاطر املتعلقة ابألنواع الغريبة ا

 يف ضوء املوارد احملدودة؟ أوالً املسائل اليت ستعاجل  صانعو القراراتيقرر ميكن أن كيف  )ز(
هل سيكون من املفيد وضع قاعدة بياانت للتشريعات وعمليات الرصد ونظم االستجابة اليت  )ح(

عنية األخرى اليت حتتاج إىل بناء تتسم ابلفعالية فيما يتعلق ابألنواع الغريبة الغازية، وكذلك للبلدان واجلهات امل
 القدرات يف هذا اجملال؟

وخدمات النظم ما هي آاثر األنواع الغريبة الغازية وخماطرها وفوائدها ابلنسبة للتنوع البيولوجي  )ط(
 والرفاه البشري؟اإليكولوجية والتنمية املستدامة 

ملنظمات غري احلكومية واجلهات السياسات واألعمال التجارية وا اتستفيد قطاعتكيف ميكن أن  )ي(
 إدارة األنواع الغريبة الغازية؟منع و املعنية األخرى من حتسني 

 تسهمللتنوع البيولوجي ولكن  نع وإدارة األنواع الغريبة الغازية اليت تسبب ضرراً مبملرء ا يقومكيف  )ك(
 يف األنشطة االقتصادية؟

 االفرتاضات -هاء 
واملنشورات غري الرمسية ومعارف املؤلفات العلمية التقييمات و املقرتح إىل ما هو موجود من  التقييمسيستند  -10

، وسيستفيد من العمل الذي تقوم به املؤسسات والشبكات القائمة )انظر الفرع السكان األصليني واملعارف احمللية
ريق التقييم أيضًا من االستفادة من قائمة املتعلق ابجلهات صاحبة املصلحة واملبادرات املعنية(. وسيتمكن ف رابعاً 

مرجعية للمؤلفات املنشورة واملؤلفات غري املعلنة، إىل جانب التعليقات اليت مجعت خالل عملية حتديد النطاق يف 
للتقييم.  املنربالثقة ابلنسبة جلميع النتائج على النحو املبني يف دليل  مستوايتاملؤمتر اإللكرتوين. وسيجري تعيني 

 يكون فريق اخلرباء املعين ابلتقييم متنوعاً من حيث املهارات ونوع اجلنس والتغطية العاملية.وس
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حمرراً مراجعاً، ويتم اختيارهم  12مؤلفاً، و 52اخلرباء املعين ابلتقييم من رئيسني مشاركني، و فريقوسيتألف  -11
على  بعد موافقة االجتماع العامو  الرتشيح وفقاً لإلجراءات املتعلقة إبعداد نواتج املنرب يف أعقاب صدور دعوة إىل

. وسيحصل فريق اخلرباء املعين ابلتقييم على الدعم من وحدة للدعم التقين )تشمل ما يعادل تقرير حتديد النطاق
 وظيفة واحدة ملوظف فين متفرغ(.

لتشاور مع وبناء على طلب االجتماع العام يف دورته الثالثة، وضع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، اب -12
املكتب، هنجًا منسقًا للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، وكذلك للتقييمات املواضيعية. ويف إطار هذا النهج، 
جرى إدخال عشرة من املؤلفني اخلرباء يف موضوع األنواع الغريبة الغازية يف كل فريق من أفرقة التقييم املعنية 

خبرياً يف التقييمات اإلقليمية،  40ويتوقع أن يساهم هؤالء اخلرباء البالغ عددهم  .(3)ابلتقييمات اإلقليمية األربعة
وكذلك، عن طريق سبل افرتاضية، يف التقييمات املواضيعية املتعلقة ابألنواع الغريبة الغازية. وابإلضافة إىل ذلك، 

ل كمؤلَفني رئيسيني يف فريق اخلرباء فهناك خبريان من اخلرباء العشرة يف كل تقييم إقليمي سيجري إدماجهما ابلكام
املعين ابألنواع الغريبة الغازية من أجل كفالة االتساق الكامل بني مجيع التقييمات فيما يتعلق ابألنشطة املنفذة 

 بشأهنا.
 اخلطوط العامة للفصول -اً نياث

 متعلقاً ابلسياسات ومؤلفاً من ستة فصول يرد بياهنا أدانه. التقييم املواضيعي تقريراً  ميثليقرتح أن  -13
فهوم األنواع الغريبة الغازية وسيتضمن املصطلحات تعريفًا ملسيقدم للتقييم. و  مقدمةهو  1الفصل  -14

والتعاريف؛ واملخاطر اليت تشكلها هذه األنواع على النظم اإليكولوجية البحرية والربية والنظم اإليكولوجية للمياه 
لعذبة؛ واألنواع الغريبة الغازية يف سياق اإلطار املفاهيمي للمنرب؛ ونظرة عامة موجزة إىل أمهية فهم التصورات ا

 ويقدم الفصل خريطة طريق للتقييم. السائدة عن األنواع الغريبة الغازية يف إطار نظم القيم املختلفة.
 اتتقييموال، الغازية الغريبةألنواع ل سابقاً  اكتملتاليت للتقييمات  وتوليفاً  حتليالً  2سيقدم الفصل و  -15

السكان معارف  نظممن املستمدة واملعلومات  واملنشورات غري الرمسية،العلمية  واملؤلفات، ة اليت أجراها املنربقليمياإل
األنواع  واملستقبلية النتشار املاضيةالجتاهات لوفر لنا الفصل توليفة يأن  وينبغياحمللية.  ني ونظم املعارفاألصلي

 الفجوات يف معرفتنا. حيدد ها، وأنعالتطوري وتوزر  هاتغري و  امساراهتو الغريبة الغازية 
 من بينها أمور سؤولة عناملاملباشرة وغري املباشرة  للعوامل الدافعة اً وتلخيص حتليالً  3الفصل  وسيقدم -16

ة قليمياإل اتتقييموالمن التقييمات السابقة،  مستمد اهتا،ودينامي هتاوفر و  هااألنواع الغريبة الغازية وانتشار  إدخال
 نياألصليمعارف السكان  نظممن املستمدة واملعلومات  واملنشورات غري الرمسية،العلمية  واملؤلفات، اليت أجراها املنرب

 حمللية.نظم املعارف او 
ألنواع الغريبة تماعي لحتلياًل وتوليفًا عامليًا وشاماًل للتأثري البيئي واالقتصادي واالج 4الفصل  وسيقدم -17

واملؤلفات ، اليت أجراها املنرب قييمات اإلقليمية ودون اإلقليميةمن التقييمات السابقة، مبا يف ذلك الت ، مستمدالغازية
. العلمية واملنشورات غري الرمسية، واملعلومات املستمدة من نظم معارف السكان األصليني ونظم املعارف احمللية

نوعية جلودة لناس و لالطبيعة اليت توفرها فوائد على الطبيعة و الثري األنواع الغريبة الغازية على ريكز الفصل على أتسو 
القيم الثقافية مبا يف ذلك القيم غري االقتصادية، من قبيل  دد يف اإلطار املفاهيمي،احمل على النحواحلياة، 

 والعلمية والروحية واجلمالية. الرتوحييةواالجتماعية، والقيم املشرتكة 
                                                      

 على إجراء أربعة تقييمات إقليمية. 3/1 -من اجلزء الثالث من املقرر م.ح.د 1وافق االجتماع العام يف الفقرة   (3)
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استعراضًا لفعالية وآاثر الربامج واألدوات احلالية والسابقة ملكافحة األنواع الغريبة  5وسيتضمن الفصل  -18
الغازية ودرء خطرها على الصعد العاملي والوطين واحمللي. وسيتضمن على وجه اخلصوص حتلياًل للتجارب السابقة 

 يف اجملاالت التالية:
التنمية و ة التجار ع االنتشار الدويل وما بني الوطين لألنواع الغريبة الغازية، مبا يف ذلك دور من )أ(

 االقتصادية يف هذا الصدد؛
وفعالية تقييم املخاطر كأداة من أدوات إدارة  ،إدارة األنواع الغريبة الغازيةمنع و النهج الوقائي يف  )ب(

 هذه األنواع؛ 
 األمن البيولوجي؛ هنُجاعتماد و تدابري احلجر الوطنية،  )ج(

 وأاألنواع ال ُمدخلة اليت تكون مفيدة  وعلى سبيل املثال،القطاعات، بني  والتنازعد إدارة التعقّ  )د(
 لسياق والقيم؛اب رهناضارة 

للكشف عن حاالت ومسامهة اجلمهور يف البحث العلمي استخدام وسائط اإلعالم االجتماعية  )ه (
 ؛هتاوإدار  هذه احلاالتومنع الغريبة الغازية انتشار تفشي األنواع 

القضاء على األنواع الغريبة الغازية عندما تكون موجودة، مبا يف ذلك خيارات املكافحة من قبيل  )و(
استخدام مبيدات اآلفات، واستخدام الطُعم، واملكافحة البيولوجية، واستنفاد أعداد هذه األنواع عن طريق 

. وسيتم توثيق (gene drive)“ اتحتفيز اجلين”استخدامها واستغالهلا، وغري ذلك من املمارسات مثل تكنولوجيا 
 األساليب األخالقية ملكافحة احليواانت الغازية؛

قدرات البلدان املختلفة على إدارة األنواع الغريبة الغازية، والعقبات اليت حتول دون األخذ  )ز(
 ابألدوات؛

اتفاقية األراضي الرطبة مسار )، مبا فيها مواقع اتفاقية راريبة الغازية يف املناطق احملميةإدارة األنواع الغ )ح(
 ( وحمميات احمليط احليوي؛ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئال للطيور املائية

التعايش، مبا يف ذلك  والنظر يف، األنواع الغريبة الغازيةتوجد فيها البيولوجية اليت  التجمعاتإدارة  )ط(
 .بني األنواع التفاعالت املباشرة وغري املباشرة

ألدوات املمكنة ل حتليالً يقدم سو  ،ةإدارة األنواع الغريبة الغازينع و اخليارات املستقبلية مل 6الفصل  بحثسيو  -19
عن حتليل  ، فضالً هوحجملنوع أتثريها  وفقاً  هااألنواع الغريبة الغازية وتصنيفتبويب ، مثل متخذي القراراتلدعم 
 مكافحتها.وخيارات  هتاوإدار منع األنواع الغريبة الغازية  اختاذ القرارات بشأن، من أجل دعم هافوائدو  هاتكاليف

يقدم الفصل خيارات بشأن إذكاء الوعي على الصعيد العاملي، وبشأن إنشاء نظم لإلنذار املبكر، وبشأن بناء سو 
 أيضاً يم يقرتح التقيوس القدرات، وبشأن تبادل املعارف على الصعيدين الدويل واإلقليمي فيما يتعلق ابملنع واإلدارة.

يجري تقييم خيارات من قبيل تعزيز سسياساتية للتعامل مع عمليات املفاضلة املعقدة بني القطاعات. و  خيارات
الشبكات الدولية والضوابط اجلمركية ووضع االسرتاتيجيات واإلجراءات من أجل التنبؤ ابنتشار األنواع الغريبة 

سيناريوهات ومناذج  ابستخدام املعلومات سيبحث الفصلان، عند اإلمكومكافحته. و  هذا االنتشار ومنعالغازية 
 .مبا يف ذلك انتشارهااملستقبلية لألنواع الغريبة الغازية،  لالجتاهات
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 املؤشرات واملقاييس وجمموعات البياانت -اً اثلث
املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية أغراضًا متعددة ميكن تصنيفها  املؤشرات ختدم -20

الواسع إىل ثالث مهام رئيسية هي: )أ( تتبع األداء؛ و)ب( رصد آاثر السياسات البديلة؛ و)ج( االستكشافات 
 العلمية. وتستخدمها التقييمات يف الغالب للغرضني األولني.

وسيقوم التقييم ابستعراض استخدام وفعالية املؤشرات القائمة، مثل تلك اليت وضعتها الشراكة يف مؤشرات  -21
 التنوع البيولوجي، وسيبحث املؤشرات املمكنة األخرى اليت ميكن استخدامها. 

مال وسيقوم التقييم ابستقصاء مدى توفر البياانت، مع التسليم أبن عملية دراسة النطاق تشري إىل احت -22
التقييم، حيثما أمكن ذلك، على نطاق البلد، أو على  يمشتتة على الصعيد العاملي. وسيجر  البياانتكون تلك 

عند االقتضاء. وينبغي أن يسمح مجع البياانت وتنظيمها ابلتصنيف على “ قابلية للتنفيذ” نطاق أكثر تفصياًل و
 واع.أساس املتغريات ذات الصلة مثل البيئة أو النظام أو األن

 التقييم املنتجات واألدوات املعرفية املوجودة. وسيستخدم -23
 اجلهات صاحبة املصلحة املعنية -اً رابع

الذين يتعاملون مع التنوع  صانعي القراراتستشمل أهم اجلهات صاحبة املصلحة يف هذا التقييم  -24
كز التقييم بشكل دقيق على . ويف حالة مثل هؤالء من أصحاب املصلحة ينبغي أن ير والصحة واحلدودالبيولوجي 

الفوائد اليت جتنيها البلدان ومواطنوها من إدارة خماطر األنواع الغريبة الغازية، مبا يف ذلك الفوائد املرتتبة على رفاه 
اإلنسان. ولكن، ابلنظر إىل أن هذه األنواع كثرياً ما تنتج عن احلركة الدولية لألنواع، أو عن العمليات اليت يدفعها 

مثل التجارة، ستشمل اجلهات صاحبة املصلحة أيضاً منظمات التجارة الدولية، وموظفي احلدود والوكاالت البشر 
اليت تقوم بدور يف احلركة الدولية لألنواع مثل تلك الوكاالت العاملة يف قطاعي احلراجة والزراعة. وجيب القيام 

ملستوايت احمللية. ولذلك، يلزم أن ُتطلع على نتائج التقييم إدارة األنواع الغريبة الغازية على امنع و ابلكثري من أنشطة 
قطاعات واسعة من اجلماهري على نطاقات خمتلفة، مبا يف ذلك أصحاب املعارف األصلية واحمللية، وأن يتم اإلبالغ 

األليفة  عن تلك النتائج بواسطة املواد املراعية للسياق. وابإلضافة إىل ذلك، ميثل طلب اجلماهري على احليواانت
أن حتتاج احلكومات إىل الدعم يف جمال االتصال  ويرجحالنادرة وكائنات الزينة مصدراً غنياً لألنواع الغريبة الغازية، 

مع هذا القطاع ال ُمحدث للمخاطر. وقد تشمل املواد اإلعالمية املفيدة الناشئة عن التقييم أيضًا مواد التدريب 
ألنواع الغريبة اإدارة ملنع و لخطط الناجحة لعية، ودراسات احلاالت اإلفرادية للمسؤولني عن إدارة املوارد الطبي

الغازية. وسينظر التقييم يف فوائد إنشاء شبكة دعم عاملية معنية ابألنواع الغريبة الغازية من أجل املساعدة يف تبادل 
مسألة هامة ابلنسبة للعديد من  اخلربات والتجارب. وقد مثل احلفاظ على القدرة واالستمرارية يف األجل الطويل

 البلدان يف املاضي؛ وسيحتاج التقييم إىل حبث آليات معاجلة تلك املسألة.
 بناء القدرات -اً خامس

ستستخدم قائمة احتياجات بناء القدرات اليت وافق عليها االجتماع العام يف دورته الثالثة يف التقييم  -25
 .املقرتح لألنواع الغريبة الغازية

وسيهدف بناء القدرات يف جمال األنواع الغريبة الغازية إىل حتسني القدرات البشرية واملؤسسية والتقنية  -26
على املدى الطويل من أجل تنفيذ واستخدام التقييمات على حنو مستنري وفّعال من أجل تطوير واستخدام األدوات 

لبياانت واملعلومات واملعارف الالزمة. وسيستفيد والُنهج الرامية إىل دعم السياسات، ولتحسني سبل احلصول على ا
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من النتائج اليت توصل إليها التقييم، هبدف حتسني التفاعل بني العلم والسياسات. وقد تكون إحدى القدرات 
ي اهلامة هي اخلربة يف جمال إجراء التقييمات للمخاطر اليت متثلها األنواع الغريبة الغازية احلالية واحملتملة ابلنسبة أل

 تطور أو مشروع، ووضع خطط األمن البيولوجي وخطط إدارة األنواع بناء على تلك التقييمات.
لألنواع  نياإلدارة السليماملنع و  تعرقلالتقييم الثغرات يف املهارات العلمية واملهارات األخرى اليت  وسيحدد -27

ثر احليوي، واإلدارة التكيفية الفاعلة، واختاذ الغريبة الغازية، مبا يف ذلك ما يتعلق ابلتصنيف، واخلربة يف تقييم األ
القرار بشكل منظم، والتخطيط املنهجي لعمليات احلفظ، والنهج املعروفة لالستجابة واإلدارة )اإلابدة، واملكافحة 

 ذلك من اهلياكل األساسية.املتكاملة لآلفات واملكافحة البيولوجية( وما يرتبط ب
 العملية واجلدول الزمين -اً دسسا

إلعداد تقرير  انمقرتح انعملية وجدول زمين منقحالعالقة  تقييماتال بشأن IPBES/6/8ترد يف الوثيقة  -28
التقييم، مبا يف ذلك اإلجراءات واملعامل األساسية والرتتيبات املؤسسية، مع مراعاة الدروس املستفادة من التقييمات 

 .املنجزة واجلارية

 التكاليف اتتقدير  -سابعاً 
ذت يف االعتبار يفIPBES/6/8ترد تقديرات منقحة للتكاليف خاصة هبذا التقييم يف الوثيقة  -29  ، وقد ُأخِّ

 بشأن الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية للمنرب. IPBES/6/9 الوثيقة
____________ 


