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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
تنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في مجال ال

  النظم اإليكولوجية
  الثالثةالدورة 
  ٢٠١٥يناير /الثاينكانون   ١٧-١٢، أملانيا، بون

  *من جدول األعمال املؤقت (ج) ٥البند 

وثائق تحديد برنامج العمل األولي للمنبر: 
نطاق التقييمات اإلقليمية، وتدهور األراضي 

   واستصالحها ووضع مفاهيم للقيم

د النطاق األولي إلجراء تقييم عالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم تقرير تحدي
  )(ج) ٢الناتج (اإليكولوجية: 

  مذكرة من األمانة
  مقدمة  -أوًال 

أحد النواتج النهائية يف  ةخدمات النظم اإليكولوجيبشأن التنوع البيولوجي و  تقييم عاملييُعد إجراء   - ١
. وسيتمثل ٢/٥-عتمد من جانب االجتماع العام يف مقرره م ح دُـ امل ٢٠١٨- ٢٠١٤برنامج عمل املنرب للفرتة 

يف املرفق األول) ، ٢/٥-قرر م ح دُـ امل((ج) من برنامج العمل،  ٢للتقييم العاملي، وفقًا للناتج  العامالنطاق 
التنوُّع البيولوجي  ، وأثروخدمات النظم اإليكولوجية التنوُّع البيولوجيبتقييم احلالة واالجتاهات فيما يتعّلق 

لتنوُّع لوخدمات الُنظم اإليكولوجية على رفاه اإلنسان وفعالية االستجابات، مبا يف ذلك اخلطة االسرتاتيجية 
  .للتنوع البيولوجي وأهداف آيتشي التنوّع البيولوجي التفاقية ٢٠٢٠-٢٠١١للفرتة  البيولوجي

، واالتفاقات البيئية عدة حكومات املقدمة من للطلبات العمل استجابةً  برنامج يف عامليالتقييم أُدرج ال  - ٢
العظمى  لربيطانيا املتحدة، والنرويج، واململكة اليابانومن بينهم أصحاب املصلحة اآلخرين، املتعددة األطراف و 

، العلميةت لالحتادا، واجمللس الدويل للبيئةاملتحدة  البيولوجي، وبرنامج األمم التنوُّعيرلندا الشمالية، واتفاقية آو 
). ركزت هذه الطلبات على احلاجة IPBES/2/INF/9الوثيقة  نظر(أ واملوارد الطبيعية الطبيعة حلفظي عاملال واالحتاد

 التنوُّع من اتفاقيةض ٢٠٢٠-٢٠١١ للفرتة للتنوع البيولوجي اخلطة االسرتاتيجية معتوثيق الروابط إىل 
  .اجلاريةالسابقة و  عمليات التقييم وكذلك مع البيولوجي،
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، الذي ١١/٢قرر ُـ متابعة بشأن املاملنرب  إىل البيولوجي التنوُّعاتفاقية  أمانة منالوارد  الطلبويتضمن   - ٣
 عداداإل يتضمن، برنامج عمل األمني التنفيذيدعا فيه مؤمتر األطراف يف االتفاقية املِنرب أن يضع، بالتعاون مع 

مع الرتكيز  ،٢٠١٨عام  يف، املزمع إطالقه ةوخدمات النظم اإليكولوجي لتنوع البيولوجيل املقبل لتقييم العامليل
فعالية و ، رفاه اإلنسان على وخدمات النظم اإليكولوجية البيولوجي التنوُّع، وأثر احلالة واالجتاهات على

بناء، يف ال مع، أهداف آيتشي الواردة فيها بشأن التنوّع البيولوجيو  اخلطة االسرتاتيجية مبا يف ذلك االستجابات،
 فضالً  ذات الصلة،املواضيعية ودون اإلقليمية و  اإلقليمية ا اخلاصة وغريها من التقييماتعلى تقييما أمور،مجلة 
  .التقارير الوطنية عن
مت  بشأن التنوّع البيولوجي آيتشيأهداف ما تتضمنه من و  أن اخلطة االسرتاتيجية وجتدر اإلشارة إىل  - ٤

االتفاقات املتعلقة بالتنوع  ليس فقط من خالل سيتم تنفيذه لتنوع البيولوجي،ل لكإطار شاما   االعرتاف
 العاملني يف الشركاء اآلخرين والعديد من املتحدة بأكملها من جانب منظومة األمم ، ولكن أيضاً البيولوجي
داخل  املستخدمني جمموعة واسعة من ستتناول لطلبل املنرب استجابة فإن وبالتايل. التنوع البيولوجي برنامج
  .منظومة األمم املتحدة وخارج

 كتباملو  املتعدد التخصصات فريق اخلرباء من قبل األويل حتديد النطاق تقرير مبثابة هذه املذكرة تُعد  - ٥
الكامل  حتديد النطاق الشروع يف للموافقة على كأساس يف دورته الثالثة العامه من جانب االجتماع للنظر في
اتفاقية  أمانة وقد وفرت. دورته الرابعة للنظر فيه يف العامتقدميه إىل االجتماع ل ٢٠١٥عام خالل  العامليللتقييم 
  .هلذه املذكرة املدخالت البيولوجي التنوُّع

  هج الُمقترح لعملية تحديد النطاقالنَ   -  ثانياً 
 حتديد النطاقيذ بتنف، يف الوقت املناسب التقييم العاملي إطالق من أجليُوصي الفريق واملكتب،   - ٦

لإلجراءات املتبعة يف إعداد  وفقاً  الكامل حتديد النطاق إعداد وثيقةيتم . وس٢٠١٥عام  يفللتقييم  الكامل
  .٢/٣- املقرر م ح د يف مرفق بينةُـ املنواتج املنرب 

 ها يفاملتفق علي للمعايري وفقاً  معنية بتحديد النطاقحلقة عمل  تنظيم الواجبة الرئيسية اتخلطو من او   - ٧
، منهم خنبة خمتارة من اً خبري  ٦٠ حوايلتنطوي حلقة العمل على مشاركة أن  ومن املتوقع. النظام الداخلي

الرئيسان املشاركان لكل  وأيضاً )،  IPBES/2/2/Add.1(أُنظر الوثيقة الفريق واملكتبمن أعضاء ، وكذلك رباءاخل
طلب من احلكومات وغريها ويُ . التقييمات اإلقليميةو  يالتقييم العامل بني عالقات قوية بناء دف إقليميتقييم 

يف حني يتوىل الفريق ترشيح  ،من أصحاب املصلحة ترشيح املشاركني يف حلقة العمل املعنية بتحديد النطاق
وفقًا للمعايري التالية: جيب أن يعكس اخلرباء املرشحون نطاق اآلراء العلمية والتقنية اخلرباء. تتم الرتشيحات 

واالجتماعية واالقتصادية واخلربات املوجودة؛ ويعكس التمثيل اجلغرايف املناسب، وذلك بكفالة متثيل اخلرباء من 
ا مبرحلة  انتقال؛ وأن يربز تنوعًا لنظم املعارف ويربز البلدان النامية والبلدان املتقدمة والبلدان اليت متر اقتصادا

 باإلضافة إىل ذلك، .القرار صانعيبعض  نيرشحامل رباءيكون أيضًا من ضمن اخلوينبغي أن توازنًا بني اجلنسني. 
  .تحديد النطاقاملعنية ب عملحلقة اليف  أن تكون ممثلةمانة االتفاقية أل بالنسبة سيكون من املهم

والفائدة منه.  لتقييم العامليل النطاق العام عرضل فرعأعلى  حتديد النطاق ةوثيق شتملتهذا، وس  - ٨
، واهليكل التشغيلي، والشراكات ارفاملعالبيانات و  عن اً فرعأتشمل و ، لفصولل اً تفصيلي اً خمططتتضمن و 

ديرات والتوعية وأنشطة بناء القدرات، وتق ،التواالتصا ،زمينالدول اجلو  عمليةوال، االسرتاتيجية املمكنة
  .التكاليف
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  إجراء الُمشاورات قبل تحديد النطاق  - ثالثاً 
تحديد النطاق، على النحو املتوخى املعنية بالعمل قبل حلقة مشاورات مفتوحة، ستُنظم شار إىل أنه ويُ   - ٩

 أوسع يفمسامهة إتاحة من أجل ، ٢/٣- املقرر م ح د يف مرفق بينةُـ املنواتج املنرب إعداد املتبعة يف جراءات اإليف 
ذا العمل، تتاح للجمهور املعلومات عن الطلبالعمل.  حلقةاملناقشات خالل  العملية ودعم  اتولدى القيام 

توخى أن تنظر ُـ ومن امل لتحديد النطاق وحتديد النطاق األويل نفسه وأي معلومات سابقة لتحديد النطاق. ةاألولي
  مثل تلك املشاورات يف اآليت:

سيعمل الفريق  -  البيولوجي التنوُّعتبطة بالطلبات مثل تلك النامجة عن عمليات اتفاقية احتياجات العضو املر   ) أ(
واملكتب واألمانة مع االتفاقية، مبا يف ذلك أمانتها، من أجل استكشاف نطاق التقييم العاملي فيما يتعلق باخلطة 

مبا فيها كيفية مسامهة التقييم العاملي . والقضايا الرئيسية، ٢٠٢٠-٢٠١١البيولوجي للفرتة  لتنوُّعاالسرتاتيجية ل
، وكيف أنه يعتمد على املعلومات ٢٠٢٠يف تقييم التقدم احملرز حنو بلوغ أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي لعام 

ا، ومدى اتصاله احملتمل بالتقرير اخلامس  صلالواردة يف التقارير الوطنية اخلامسة والسادسة لالتفاقية أو يت
، سوف تعتمد، من بني أمور أخرى، على توقيت إعداد االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العاملالدراسة بشأن 

وتقدمي التقييم العاملي. وجيري املزيد من املشاورات مع أمانة االتفاقية يف ضوء املقررات األخرية الصادرة عن مؤمتر 
اف ويدعو احلكومات األخرى واملنظمات األطراف يف اجتماعه الثاين عشر، والذي، يف مجلة أمور، شجع األطر 

الدولية إىل املسامهة يف عملية حتديد نطاق التقييم العاملي للمنرب يف الوقت املناسب ووفق اإلجراءات اليت حيددها 
يف  ٢٠١٩التقييم إىل منتصف عام  نفيذاملنرب. وقد طُرحت مسالة االحتياجات املتعلقة بتعديل توقيت ت

 أمانة االتفاقية يف أعقاب االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف. مناقشات غري رمسية مع

ا  ) ب( من املتوقع أن تشتمل وثيقة حتديد النطاق الكامل على مناقشة   - كيفية البناء على اجلهود القائمة واالتصال 
ه اجلهود عملية ا. وقد تشمل هذاالتصال على اجلهود القائمة األخرى و بالبناء التقييم العاملي قوم كيفية أن يَ 

الدراسة االستشرافية للتنوع ، مبا يف ذلك التقرير الرابع بشأن الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل
يف االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية وأية  ٢٠١٤الذي صدر يف أكتوبر عام  البيولوجي يف العامل

ألطراف. وتشمل اجلهود األخرى ذات الصلة شراكة مؤشرات التنوع بناء على طلب مؤمتر اتتم متابعة 
اية عام ـالبيولوجي؛ والتقييم العاملي األول للمحيطات، ال التقييمات املخطط هلا و ؛ ٢٠١٤ُمقرر استكماله يف 

لوجي من جانب منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة فيما يتعلق مبصائد األمساك، والغابات، والتنوع البيو 
والزراعة؛ وعملية توقعات البيئة العاملية (بطلب من برنامج األمم املتحدة للبيئة)؛ والتقييمات الوطنية اليت تنفذها 

 إعداد تقاريرها الوطنية لالتفاقية، وغريها من التقييمات الوطنية واإلقليمية والعاملية. عنداحلكومات 

حتديد  تنظر وثيقة أن من املتوقع - اإلقليمية ودون اإلقليميةملنهجية و وا عيةيضااملو  على التقييمات البناءكيفية   (ج)
 املتوخاة يف ودون اإلقليمية التقييمات اإلقليمية على يبين من شأنه أن عامليالتقييم أن ال كيفية يف الكامل النطاق
. وستنعكس العمل من برنامج ٣اهلدف  ُمنفذة كجزء منـال عيةيضاالتقييمات املو على وكذلك )، ب( ٢الناتج 
 املؤشرات املواءمة بني مبا يف ذلك، والعاملية التقييمات اإلقليمية عناصر موعة متنوعة منجمل االتساق تعزيزُج 

 دليلو  )املرفق ،٢/٤-املقرر م ح د(اإلطار املفاهيمي للمنرب، وف يؤدي . هذا، وساملصطلحاتواملفاهيم و 
حتقيق االتساق اليت تيسري  املنهجيةالتقييمات و  )،IPBES/3/INF/4(أنظر  (أ) ٢من أجل الناتج  عدُـ املالتقييمات 
  .ملنربااليت جيريها  عمليات التقييم يف مجيع

____________  


