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 : برنامج عمل المنبر4/1 -م ح د 

 إن االجتماع العام،
الذي يتضمن دروساً  (1)،2018-2014عن تنفيذ برنامج العمل للفرتة  بتقرير األمني التنفيذيإذ يرحب 

 وحتديات خالل السنة الثانية من التنفيذ،
هم على باملسامهات االستثنائية اليت قدمها مجيع اخلرباء حىت اآلن يف تنفيذ برنامج العمل، وإذ يشكر  يُقرإذ 

 التزامهم الذي ال يتزعزع،
-مدة الواردة يف املقرر م ح دمواصلة تنفيذ برنامج العمل وفقًا للمقررات املبينة أدناه وامليزانية املعتيقرر 

4/2، 
 أولا 

 بناء القدرات
مواصلة جتربة مشروع الربنامج اخلاص بالزماالت،  إىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات يطلب - 1

إىل  هتوصيات بشأن مواصلة تطوير تقدمي ، و الذي أحرزه الربنامجوتقدمي تقرير عن التقدم  (2)والتبادالت والتدريب،
 ؛الجتماع العام يف دورته اخلامسةا

مبا يف  (3)،مواصلة جتربة آلية املواءمة النموذجية إىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات ويطلب أيضاً  - 2
التنوع البيولوجي وخدمات النظم  اليت تستضيفها بوابة الويب التابعة لشبكةنرتنت إلذلك العناصر على ا

ملنفذة ومصادر التمويل التقليدية مع الشركاء االسرتاتيجيني الذين ميثلون اجلهات امن خالل التعاون  ،اإليكولوجية
واحملتملة على حد سواء، وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز بشأن التجربة، وتوصيات بشأن مواصلة تطوير اآللية 

 ؛وتنفيذها لالجتماع العام يف دورته اخلامسة
فيما يتعلق  (4)حتديد األولويات يف قائمة احتياجات بناء القدرات إىل فرقة العمل كذلك  يطلبو - 3

 للمنرب؛هبدف تنفيذ برنامج العمل األول  اً أكثرها إحلاحاالحتياجات و تلك أهم ب
طلب إىل املكتب يبالدروس املستفادة من املنتدى األول لبناء القدرات التابع للمنرب، و  حييط علماً  - 4

األمانة، عقد اجتماع ثان للمنتدى يف بدعم من ، وفرقة العمل املعنية ببناء القدرات وجلنة الدعم التقين التابعة هلا
طلب إعداد تقرير يحيضره ممثلو اجلهات املنفذة، ومصادر التمويل التقليدية، واحملتملة، و  2016النصف الثاين من 

 عن نتائج املنتدى يُقدم لالجتماع العام يف دورته اخلامسة.

  

                                                      
(1)IPBES/4/2  . 
 .، املرفق الثاين3/4 -م ح د املقرر  ( 2)
(3)  IPBES/4/6، القسم رابعاً باء. 
 .، املرفق األول3/1 -م ح د املقرر  ( 4)
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 ثانياا 
 أسس المعارف

نُظم املعارف األصلية واحمللية  حولحلقات العمل احلوارية جتربة املـُحرز يف التقدم ب حييط علماً  - 1
املستخدمة حىت اآلن يف ويطلب مواصلة جتربة حلقات العمل تلك يف إعداد التقييمات هبدف النظر يف املنهجية 

 وذلك لعرضها على االجتماع العام يف دورته اخلامسة؛تنظيم حلقات العمل، 
أصحاب املعارف األصلية واحمللية واخلرباء إعداد قائمة بيف حىت اآلن حرز التقدم املُـ ب حييط علماً  - 2

ُث فريق اخلرباء املتعدد التخصصات على مواصلة إعداد تلك القائمة، باالشرتاك مع  (5)يف جمال هذه املعارف، وحيح
 ؛املعارف األصلية واحملليةبفرقة العمل املعنية 

إىل  ويطلب (6)العمل مع خمتلف نُظم املعارف األصلية واحمللية،نهج اآللية التشاركية ألجل بحييط  - 3
التقدم  عن، بدعم من الفريق العامل بشأن نُظم املعارف األصلية واحمللية، على اآللية والتقرير أن يشرف فريق اخلرباء

 ؛اخلامسةدورهتا  يفاملـُحرز يف األنشطة الريادية والتقدم بتوصيات بشأن مواصلة تنمية وتنفيذ اآللية 
يف دورته اخلامسة عن االجتماع العام إىل  اً تقرير أن يقدم املتعدد التخصصات إىل الفريق  يطلب - 4

مجلة أمور،  من، مبا يف ذلك، املنربمنتجات  يفاملعارف األصلية واحمللية  املتاحة إلدراجالتقدم احملرز واخليارات 
الدولية واإلقليمية والوطنية القانونية وغري  األطراملسبقة عن علم، مع األخذ يف االعتبار  اتعمليات معاجلة املوافق

 القانونية، حسب االقتضاء؛
، اورية، من خالل عملية حتأن يواصالتعدد التخصصات املعمل وفريق اخلرباء ال قةإىل فر  يطلب - 5

 كي ينظر فيها االجتماع العام يف جلسته اخلامسة؛، ل(7)املنربدماج املعارف األصلية واحمللية يف إلهنج وضع 
 ثالثاا 

 التقييمات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية
وحبقيقة  ،(8)ادليل إنتاج وإدماج التقييمات من مجيع النطاقات وعربهوتنقيح باستعراض  يرحب - 1

 منتظم؛املوقع الشبكي للمنرب وحُيدَّث بشكل  يفأنه سيتاح يف شكل كتاب إلكرتوين 
بالتقدم احملرز على صعيد التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي  اً أيض يرحب - 2

 ؛(9)وخدمات النظم اإليكولوجية
وفقًا لإلجراءات إجراء تقييم عاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،  يوافق على - 3

للتقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات ، على النحو املبني يف تقرير حتديد النطاق (10)اخلاصة بإعداد نواتج املنرب
 ؛االجتماع العام يف دورته السابعة لكي ينظر فيه ،هلذا املقرر األولالنظم اإليكولوجية الوارد يف املرفق 

                                                      
(5)  IPBES/4/7اجلزء الثالث ،. 
(6)IPBES/4/7  اجلزء الرابع ،. 
(7)  IPBES/4/7 ،،ألف اجلزء املرفق. 
(8)  IPBES/4/INF/9. 
(9)  IPBES/4/INF/10. 
 .، املرفق2/3 -م ح د املقرر   (10)
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 رابعاا 
 التقييمات المواضيعية

تقييم امللقحات والتلقيح وإنتاج الغذاء من تقرير  قرري السياساتاخلاص مبوجز امل يوافق على - 1
 ؛(11)وموجزاهتا التنفيذيةالتقرير فرادى فصول  يوافق علىكما ذا املقرر،  هل الثاينالوارد يف املرفق 

 ؛(12)بالتقدم احملرز على صعيد تقييم تدهور األراضي واستصالحهايرحب   - 2
تقييم مواضيعي بشأن األنواع الدخيلة الغازية إجراء تقرير حتديد النطاق من أجل على يوافق  - 3

 ؛، الوارد يف املرفق الثالث هلذا املقرر، ويقرر أن ينظر خالل دورته اخلامسة يف تنفيذ التقييمومكافحتها
 حتديد نطاق تقييم االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي؛بالتقدم احملرز يف  يرحب - 4
مزيد من بإجراء ، بالتشاور مع املكتب، أن يقومتعدد التخصصات املفريق اخلرباء طلب إىل ي - 5

 د ح حتديد النطاق للتقييم املواضيعي بشأن االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي الذي شرع فيه عماًل باملقرر م
 :وذلك بسبل منها ما يلي، (13)، وفقاً إلجراءات إعداد نواتج املنرب3/1-

أصحاب املصلحة ذوي الصلة، إلعداد مشاركة من اخلرباء، تنطوي على  مباشرة تنظيم حلقة عمل (أ)
 إعادة النظر يف عنوان التقييم؛منقح للتقرير املتعلق بتحديد نطاق التقييم على أن يُراعي مشروع 

املنقح بشأن حتديد النطاق من جانب احلكومات تقرير الشروع مل مفتوح استعراضتنظيم  (ب)
 ؛املنرب نواتجمن إجراءات إعداد من الفقرة )ز(  3/1 الفرعمع األخذ يف االعتبار املصلحة،  وأصحاب

 يف دورته اخلامسة؛االجتماع العام  فيهلينظر لتقييم منقح عن حتديد نطاق اإعداد تقرير  (ج)

 خامساا 
 التقييمات المنهجية

اريوهات ومناذج التنوع التقييم املنهجي لسينمن تقرير  قرري السياساتاملوجز اخلاص مب يوافق على - 1
وموجزاهتا التقرير فرادى فصول  ويوافق علىهلذا املقرر،  الرابعالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الوارد يف املرفق 

 ؛(14)التنفيذية
مواصلة العمل فيما يتعلق فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يواصل اإلشراف على  يطلب إىل - 2

خرباء ألداء  فريق، وأن يُعني ذا املقررهل اخلامسرفق امليف  الواردةالسيناريوهات والنماذج يف حدود االختصاصات ب
 الرتتيباتاألمني التنفيذي أن يتخذ  إىل ويطلباخلي املعتمد واالختصاصات، هذا العمل، وذلك طبقاً للنظام الد

 ؛صاصاتشار إليه يف االختلضرورية على النحو املاملؤسسية ا
  

                                                      
(11)  IPBES/4/INF/1/Rev.1  اهتا التنفيذية، سيتم تنقيحه حبيث يشمل أية تغيريات موجز و التقرير الذي يتضمن فرادى فصول

 .مقرري السياسات موجزيتم إجراؤها على 
 .IPBES/4/INF/11 الوثيقة  (12)
 .، املرفق2/3 -م ح د املقرر   (13)
اخلاص  اليت تعكس املوجزاهتا التنفيذية، موجز و تقرير التقييم تضمن فرادى فصول ت يتال  IPBES/4/INF/3/Rev.1 الوثيقة  (14)

 .مبقرري السياسات بصيغته املعتمدة
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 ؛(15)بالدليل األويل بشأن تصور مفهوم قيم التنوع البيولوجي وفوائد الطبيعة للبشر يرحب - 3
لتصور املتنوع ملفهوم القيم املتعددة للطبيعة وفوائدها، مبا املتعلق با نطاقالحتديد  تقريرعلى  يوافق - 4

على النحو املبني يف املرفق السادس هلذا املقرر، يف ذلك التنوع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي وخدماته، 
 ؛ويقرر أن ينظر خالل دورته اخلامسة يف تنفيذ التقييم

بالتعاون مع املنرب،  إىل فريق اخلرباء متعدد التخصصات ترشيح اثنني من اخلرباء يف تقييم يطلب - 5
 املنرب؛القيم والتقييم بشكل مناسب يف مجيع تقييمات لضمان إدراج فريق اخلرباء متعدد التخصصات، 

 سادساا 
 فهرس أدوات السياسات والمنهجيات

؛ (16)دعم السياساتومنهجيات بالتوجيهات املتعلقة مبواصلة العمل بشأن أدوات  حييط علماً  - 1
ذات الصلة  نواتجالواملنهجيات يف مجيع دعم السياسات تكامل العمل بشأن أدوات حتقيق قدر أكرب من شجع ويُ 

تقدمي أدوات دعم السياسات ذات الصلة إىل دعو اخلرباء واحلكومات وأصحاب املصلحة يو  ،عملالمن برنامج 
 ؛دعم السياساتومنهجيات أدوات  فهرسواملنهجيات من أجل إدراجها يف 

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، بدعم من فريق اخلرباء املعين بأدوات دعم السياسات  يطلب إىل -2
 واملنهجيات:

منوذج أويل من  ةإتاحو  (17)دعم السياسات واملنهجياتدوات اإللكرتوين ألفهرس ال وضعمواصلة  (أ)
 ؛العام لالجتماعخلامسة قبل انعقاد الدورة ا استعراضهو  هختبار الللحكومات وأصحاب املصلحة الفهرس اإللكرتوين 

للنواتج ذات الصلة من برنامج دوات دعم السياسات ألملستخدمني ااحتياجات خمتلف حتديد  (ب)
 حسب االقتضاء؛العمل وتسهيل وضعه، 

 ؛اإللكرتوين الفهرسإجراء تقييم الستخدام وفعالية  )ج(
، اإللكرتوين الفهرسإلشراف على حمتوى اإىل فريق اخلرباء متعدد التخصصات  يطلب أيضاً  - 3

عايري وعملية شفافة مفتوحة املبالتشاور مع املكتب، مبا يف ذلك من خالل وضع  وضع إدارة الفهرسمواصلة و 
 إلدراج أدوات دعم السياسات واملنهجيات اليت يقدمها اخلرباء واحلكومات وأصحاب املصلحة؛

الفهرس  يف وضععن التقدم احملرز  إىل فريق اخلرباء متعدد التخصصات تقدمي تقرير كذلك يطلب - 4
 ؛العام يف دورته اخلامسة ملزيد من التوجيهاالجتماع إىل لكرتوين إلا

متديد والية فريق اخلرباء على اخلامسة،  يف دورتهاالجتماع العام يف هذه املسألة نظر يريثما ، يوافق - 5
ومنهجيات ألدوات اإللكرتوين فهرس الوضع عمله يف لكي يواصل دعم السياسات ومنهجيات أدوات ب املعين

عدداً حمدود من أيضاً يدعمهما أن ، وبعد التشاور مع املكتب، الرؤساءلتقدير  وفقاً واليت ميكن دعم السياسات 
 وممثلي الشركاء االسرتاتيجيني تبعاً لتوفر املوارد؛الشخصيات البارزة 

                                                      
 .IPBES/4/INF/13الوثيقة   (15)
 ، الفرع ثانياً.IPBES/4/12الوثقية  ( 16)

 .IPBES/4/INF/14الوثيقة   (17)
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يتعني  ،املواردفيما يتعلق بآثار عليها ، اليت ترتتب الواردة يف هذا املقررأن األنشطة  يالحظ - 6
 .االضطالع هبا رهنا بتوافر املوارد

 سابعاا 
 الستعراض المستقل

 ،فريق اخلرباء متعدد التخصصاتطلب مبوجبه االجتماع العام إىل الذي  ،2/5 - د ح م إىل املقرر إذ يشري
 ،رباإلدارية والعلمية للمن املهامإجراء الستعراض فعالية ، وضع بالتشاور مع املكتب

 ؛(18)للمنرباإلدارية والعلمية  هامباقرتاح إجراء استعراض فعالية امل بيرح - 1
حول مشروع اختصاصات اآلراء قدمي إىل مواصلة تاحلكومات وأصحاب املصلحة  يدعو - 2

هلذا املقرر، مع األخذ بعني االعتبار احلاجة إىل دمج العناصر  السابع استعراض هناية برنامج العمل الوارد يف املرفق
 لالستعراض؛ الداخلية واخلارجية

إىل فريق اخلرباء متعدد التخصصات، بالتشاور مع املكتب، زيادة حتسني نطاق  يطلب - 3
العام  جتماعاالفيها كي ينظر برنامج العمل، يف ضوء املدخالت املذكورة أعاله، ل واختصاصات استعراض هناية

 ؛يف دورته اخلامسة
 ثامناا 

 الدعم التقني لبرنامج العمل
شباط/فرباير  27 حىت، واليت وردت العملبعروض املسامهات العينية لدعم تنفيذ برنامج يرحب  - 1
إىل تقدمي عروض إضافية مبسامهات عينية  ويدعو، 4/2-م ح د مرفق املقررمن  2اجلدول ، واملدرجة يف 2016

 ؛2016آذار/مارس  31حبلول وذلك لدعم تنفيذ برنامج العمل، 
الواردة يف مرفق املقرر  املعتمدةأن تتخذ، بالتشاور مع املكتب ووفقاً للميزانية  إىل األمانةيطلب  - 2

 ، التدابري املؤسسية الالزمة لتفعيل الدعم التقين.4/2-ح د م

 4/1 -م ح د األول للمقرر المرفق 
 تقرير تحديد نطاق تقييم عالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 النطاق والتغطية الجغرافية واألساس المنطقي والفائدة واألسلوب المنهجي -أولا 
 النطاق -ألف 

املاضية واحلاضرة واحملتملة يف حلالة املعارف بشأن االجتاهات التقييم العاملي تقييمًا نقديًا سيتضمَّن  -1
املستقبل يف سياق التفاعالت املتعددة النطاقات بني اإلنسان والطبيعة، مع مراعاة خمتلف اآلراء ونُظم املعارف 

الراهنة واالجتاهات )يف املاضي واملستقبل( وحمرّكات التغيري املباشرة وغري الة احل يفحص هذا التقييمسو  ،العاملية
 النظام اإليكولوجيع البيولوجي وهيكل و  وخيارات االستجابة بشأن الطبيعة )مبا يف ذلك التن  (19)يحماملباشرة والق  

                                                      
 .IPBES/4/16 الوثيقة  (18)

 سيجري تقييم الق يحم وفقاً للتعليمات الواردة يف الدليل األّويل املتعّلق باألشكال املختلفة لوضع مفاهيم الق يحم املتعددة للطبيعة  (19)
 .(IPBES/4/INF/13))د((  3ومنافعها، مبا يف ذلك التنو ع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية )الناتج 



IPBES/4/19 

6 

ومنافع الطبيعة للناس )مبا يف  (وأدائه لوظائفه على اليابسة ويف املياه الداخلية واملناطق الساحلية واحمليطات العاملية
ُيربز التقييم س. و (20)ذلك سلع النظام اإليكولوجي وخدماته( والصالت القائمة بني العناصر يف اإلطار املفاهيمي

أيضًا العتبات وردود األفعال واملرونة يف هذه الصالت، وكذلك الُفرص وأوجه التآزر واملعاوضات بني خمتلف 
د التقييم كذلك إىل حتليل مسامهة التنو ع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية وفوائدمها من خيارات االستجابة. وسيعمح 

أجل نوعية احلياة األفضل يف األجل الطويل يف سياق التنمية املستدامة على النحو الذي عرّبت عنه األهداف 
فاء بأهداف عديدة والتفاعالت بني اإلمنائية لأللفية. وسينظر التقييم يف أوجه التآزر واملعاوضات املرتبطة بالو 

األبعاد االجتماعية )مبا فيها األبعاد الثقافية( واالقتصادية والبيئية للتنمية املستدامة. وسيجري هذا التحليل يف 
وأهداف آيتشي للتنو ع  2050ورؤيتها لعام  2012-2011سياق اخلطة االسرتاتيجية للتنو ع البيولوجي 

. ويهدف هذا التقييم إىل تعزيز الرتابط (21)تيجيات وخطط العمل الوطنية للتنو ع البيولوجياسرتاوكذلك البيولوجي، 
بني العلوم والسياسات فيما يتعلَّق بالتنو ع البيولوجي وأداء الُنظم اإليكولوجية والسلع واخلدمات اليت يقدمها النظام 

احمللي إىل الصعيد العاملي عن طريق توفري املعارف اإليكولوجي جملموعة من اجملاالت املكانية ترتاوح من الصعيد 
 وأدوات دعم السياسات املطلوبة لكي تتخذ احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين قرارات مستنرية.

تواريخ  تصل )ل 2020وسيغطي اإلطار الزمين للتحليالت احلالة الراهنة والتوجهات املمتدة حىت عام  -2
 2020مع الرتكيز على فرتات خمتلفة بني عامي  (23)والتوقعات املستقبلية املعقولة (22)(عامًا سابقاً  50إىل 

على أن تشمل تلك الفرتات املواعيد املستهدفة الرئيسية ذات الصلة باخلطة االسرتاتيجية للتنوع  (24)،2050و
هذه التحليالت  ربوسيوجه اإلطار املفاهيمي للمن وأهداف التنمية املستدامة.، 2020-2011للفرتة البيولوجي 

ويقوم بتجميع التقييم  وسيستفيد للنظم االجتماعية واإليكولوجية اليت تعمل يف نطاقات خمتلفة زمانًا ومكاناً.
التابعة للمنرب، وكذلك من التقييمات األخرى ذات اإلقليمية/دون اإلقليمية األربعة التقييمات  الناجتة عن املعلومات

 وعرب اإلقليمية  ال تشملها التقييمات اإلقليميةاجلة املسائل ذات الطابع العاملي اليت، ومعالصلة السابقة واجلارية
 ،التكنولوجية والثقافيةاخلاصة باحلوكمة، و مثل العوامل االقتصادية والدميغرافية و  ،غري املباشرةالعاملية  ةفعاالد والعوامل

إىل دور  اهتمام خاصيوىل سباإلضافة إىل احملركات غري املباشرة األخرى و . إىل جانب عوامل دافعة أخرى
ترتتب على الطبيعة وعلى العرض واالستهالك اليت و  أمناط اإلنتاجوإىل تأثريات  املؤسسات )الرمسية وغري الرمسية(، 

تغري مثل  ،املباشرة ل الدافعةالعوامالتقييم أيضاً يغطي . وسمنافعها اليت تعود على الناس، وعلى نوعية احلياة اجليدة
واألنواع الغازية الغريبة، واألمراض احليوانية املصدر، مبا يف ذلك ، ، والتغري يف استخدام األراضيوالتلوث ،املناخ

يدرس هذا التقييم أيضًا مسائل أخرى ذات صلة مثل التنوع البيولوجي والتنوع ستأثرياهتا على امتداد املناطق. و 
دماج إلميكن كيف يبني التقييم  س. و واألنواع املهاجرةالنقاط الساخنة للتنوع البيولوجي بينهما، و  الثقايف والصالت

 اإلنسان.نوعية حياة الطبيعة والنظم اإليكولوجية يف التنمية أن يعزز 

                                                      
الفئات الشاملة احملدَّدة يف اإلطار “ نوعية احلياة اجليدة”و “ منافع الطبيعة لإلنسان”و “الطبيعة”تُناظ ر مصطلحات   (20)

ربط الطبيعة  –(، اإلطار املفاهيمي للمنرب 2015( وثبت مصطلحاته )انظر دياس وآخرين )2/4املفاهيمي للمنرب )املقرر م ح د 
 (.16-1: 14بالبشر، الرأي احلايل يف االستدامة البيئية، 

 ، املرفق األول(.2/5 -)ب( من برنامج عمل املنرب )املقرر م ح د 2كما جاء يف الناتج    (21)

السجل األطول أجاًل لعلم حفريات النظم اإليكولوجية لتقدير معدالت و  البيانات التارخيية الطويلة األجلستخدم تس  (22)
 انقراض األنواع.

التنوع البيولوجي  لنماذجو لسيناريوهات املنهجي تقييم الستستخدم جمموعة من التقنيات على النحو الذي وردت مناقشته يف   (23)
 .IPBES/4/INF/3/Rev.1والوثيقة  4/1-)أنظر املرفق الرابع للمقرر م ح د وخدمات النظم اإليكولوجية

 اآلثار املرتتبة على التغريات املتوقعة يف املناخ. من أجل تقييم 2100عام  إىلبعض التوقعات تد قد مت  (24)
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 :األسئلة التاليةيتناول التقييم العاملي سو  -3
لإلنسان، وحمركات الدفع غري املباشرة جتاهات يف الطبيعة، ومنافع الطبيعة واال ةما هي احلال )أ(

 واملباشرة؟
ميكن للطبيعة ومنافعها بالنسبة لإلنسان أن ُتسهم يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة؟ وما كيف  )ب(

هي القاعدة القائمة على األدلة اليت ميكن استخدامها لتقييم حدوث تقدم حنو حتقيق أهداف آيتشي للتنوع 
 البيولوجي؟

أشكال املستقبل املقبول بالنسبة للطبيعة ومنافع الطبيعة لإلنسان ومسامهتها يف النوعية    يما ه )ج(
 ؟ 2050اجليدة للحياة من اآلن وحىت 

ذات الصلة بالطبيعة، ومنافع الطبيعة لإلنسان، التدخل السياسايت سيناريوهات هي املسارات و  ما )د(
 ؟أن تؤدي إىل أشكال املستقبل املستدامةومسامهتها يف النوعية اجليدة للحياة اليت ميكن 

صانعي القرارات على مجيع املستويات والتحديات، وكذلك اخليارات املتوافرة أمام ما هي الفرص  (هـ)
 ؟ذات الصلة بالطبيعة ومنافع الطبيعة لإلنسان ومسامهتها يف النوعية اجليدة للحياة

 التغطية الجغرافية للتقييم -باء 
العاملي فإن املساحة اجلغرافية تشمل األراضي واملياه الداخلية واملناطق الساحلية ألغراض التقييم  -4

 واحمليطات.
 األساس المنطقي -جيم 

حكومي دويل شامل للطبيعة، عاملي تقييم يف القيام ألول مرة بإجراء هلذا التقييم ساس املنطقي يتمثل األ -5
حتقيق نوعية جيدة للحياة، والطريقة اليت تتأثر هبا بواسطة حمركات نسان، ومسامهتها يف ومنافع الطبيعة بالنسبة لإل

 الدفع غري املباشرة واملباشرة، وإدماج الرؤى العاملية املتعددة، ونظم املعارف املختلفة والقيم املتنوعة.
 ألفضلنوعية احلياة التوفر الطبيعة ومنافعها للناس أساساً لالقتصادات وسبل املعيشة، وللقيم الروحية و و  -6

يتناول التقييم املسائل على امتداد املناطق وذات الطابع العاملي، سو  البشر حول العامل. أمنباملسامهة يف مبا يف ذلك 
 مثل احملركات العاملية، والعمليات والنتائج بالنسبة للبشر، واليت ال ميكن تناوهلا يف تقييمات إقليمية.

 (26)والعلماء ومالكي (25)مقرري السياساتززة وتفاعل بني وسيساهم التقييم يف تطوير قاعدة معرفية مع -7
 خمتلف املعارف )مثل املعارف األصلية واحمللية( من خمتلف النظم املعرفية والقيمية.

ميثل التقييم أداة هامة لبناء و ببناء القدرات )صلتها تنفيذ مهام املنرب من حيث يسهم التقييم يف سو  -8
 ،حتديد الثغرات املعرفية، وتوليد املعارفويف القدرات، وسيحدد االحتياجات املستقبلية يف جمال بناء القدرات(، 

يتسم هذا التقييم بأمهية حامسة يف تعزيز املبدأ  ،أدوات دعم السياسات. وعالوة على ذلكعزيز استخدام وت
بما الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، حسواألدوات  كفالة االستخدام الكامل للمعارف التشغيلي للمنرب املتمثل يف

 هنج صاعد من القاعدة لتقدمي املعرفة من أجل اختاذ قرارات مستنرية.مبا يف ذلك اتباع ، يتناسب

                                                      
 قران، وفقاً لقواعد إعداد التقييمات.عملية استعراض األستشارك احلكومات يف   (25)
 .4/3-. انظر املرفق الثاين للمقرر م ح دوضعت إجراءات لضمان إدراج املعارف األصلية واحمللية يف مجيع تقييمات املنرب ( 26)
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 الفائدة -دال 
راف والقطاع اخلاص سيقدم التقييم العاملي للمستخدمني )مثل احلكومات واملنظمات املتعددة األط -9

يتسم  واجملتمع املدين )مبا يف ذلك الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واملنظمات غري احلكومية( حتلياًل للموضوع
، ويعتمد على احلالة الراهنة للمعارف العلمية وغريها من الُنظم املعرفية على األدلة ويقومالشرعية باألمهية واملوثوقية و 
الفعالية احملتملة  التقييم فعلى سبيل املثال، سيحلل الشعوب األصلية ومعارف اجملتمعات احمللية(.)مبا فيها معارف 

اإلدارة املستدامة و خليارات االستجابة ويضع هلا النماذج وجيمعها من حيث تعلقها باألهداف اإلمنائية املستدامة 
ة املعقولة، وسيقدم أيضاً أفضل املمارسات والدروس ويف إطار السيناريوهات العاملي ،للطبيعة ومنافع الطبيعة للبشر

يحدِّد الثغرات احلالية يف القدرات واملعارف والسياسات ستوليد املعارف اهلامة و التحليل أيضاً سُيحفِّز املستفادة. و 
 وخيارات التعامل معها على املستويات ذات الصلة.

يف القطاعني العام واخلاص واجملتمع لحة سيقدِّم التقييم معلومات تتصل مبجموعة من أصحاب املصو  -10
اسرتاتيجية  يف واسع النطاق على النحو املبنيَّ  مجهورعلى وستعرض االستنتاجات والرسائل الرئيسية  املدين.

ية اليت هتم يربز االستنتاجات الرئيس قرري السياساتوستشمل النواتج أيضاً موجزاً مل االتصاالت اليت يتبعها املنرب.
نشر املعلومات على نطاق واسع، مبا يف ذلك )على سبيل املثال ال احلصر( تُ س. و ولكنها ال تفرضهاالسياسات 

الرئيسية الناجتة عن تعمل النتائج والرسائل سو  عن طريق استخدام تكنولوجيات جديدة للمعلومات واالتصاالت.
وعمليات  ثال، اتفاقية التنوع البيولوجيالتقييم على تزويد احلكومات واملنتديات احلكومية الدولية، على سبيل امل

تستنري هبا السياسات و السياسات الرئيسية(  تربز، بقاعدة معرفية )اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة باحمليطات
 دهاوفوائواالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية على ظ الحفالرامية لوالعاملية واإلقليمية الوطنية 

 يف جملموعة واسعة من صانعي القرارات اآلخرين على النحو املبنيَّ الالزمة املعارف أيضًا ر التقييم . وسيوفِّ للناس
 لفصول أدناه.املخطط العام ليف  6وصف الفصل 

للدراسة االستشرافية للتنوع يهيئه للمسامهة يف اإلصدار اخلامس جيد زمين  توقيتوسيجرى التقييم يف  -11
عن  2020غ يف عام يبلِّ ساتفاقية التنوع البيولوجي. واإلصدار اخلامس من الدراسة اليت تُعدها  يف العامل البيولوجي

املتعلقة  شيتآيمنجزات أهداف  ويقوم بتقييم 2020-2011تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 
نتيجة ىل إو من جهة، طراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي التقارير الوطنية الستة لألستند إىل يسبالتنوع البيولوجي. و 

. من ناحية أخرى (UNEP/CBD/SBSTTA/19/9)هبا املنرب  يقوموغريه من األعمال األخرى ذات الصلة اليت  التقييم
من الرابع  فصلاليُعقد خالل ومن املتوقع أن تنظر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يف اجتماع 

يف هذا التقييم ويف اآلثار املرتتبة عليه بالنسبة لألعمال املستقبلية يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي،  2019عام 
يف يُعقد جتماع ا من الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل خالل كما يتوقع أن ينشر اإلصدار اخلامس 

 .2020الثاين من عام الفصل 
ع توقيت حمدَّد الستكمال التقييم من أجل تقدمي معلومات ذات صلة بتقييم التقدم احملرز حنو يوضسو  -12

 2020-2011بلوغ أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي واستعراض تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 
 19/5)التوصية  2020يف عام املتوخاة يف االجتماع اخلامس عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي 

الصادرة عن اهليئة الفرعية املعنية باملشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية(. وقد ُحدِّد نطاق التقييم لكي يكون مكمالً 
يف العامل. ويف هذا الصدد، سيكون  الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجيومسامهًا يف النسخة اخلامسة لوثيقة 

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/19/9)التفاقية لألطراف يف ا إضافياً ومكماًل للتقارير الوطنية السادسة التقييم عمالً 
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، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص سيناريوهاته والنظر يف خيارات االستجابة، يف توقيت سيجرى التقييمو  -13
، وهو ما سينظره مؤمتر 2020 يهيئه لإلسهام يف حتديث/متابعة اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي ملا بعد سنة

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع  12/31األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعه اخلامس عشر )املقرر 
 البيولوجي(، ويف منتديات أخرى.

وجيري التقييم يف توقيت زمين جيد على حنو خاص يهيئه للمسامهة يف تقييم إجناز العديد من األهداف  -14
تصلة بالتنوع البيولوجي ألهداف التنمية املستدامة واالتفاقيات واالتفاقات األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء امل

 .لتلك االتفاقيات واالتفاقات لواليات ذات الصلةلووفقاً 
 األسلوب المنهجي -هاء 

واملؤلفات  االقتضاء( )مبا يف ذلك البيانات الوطنية، حسبالبيانات املتاحة التقييم العاملي إىل  ستندسي -15
، وفقًا للمبادئ التوجيهية احملليةو عارف األصلية املالعلمية املنشورة وغري املنشورة واملعلومات األخرى، مبا يف ذلك 

بشكل متكرر يف هذا التقييم. ويف سياق هذا التقييم ووفقاً ‘‘ التحليل والتجميع’’ويستخدم املصطلح . للمنرب
ل يشري إىل تقييم حتليلي لقاعدة األدلة؛ وال يشري إىل حبوث جديدة. أما التجميع فيشري ملبادئ املنرب فإن التحلي

 إىل مجع أدلة من مصادر متعددة وميثل خطوة رئيسية يف تنفيذ التحليالت يف سياق التقييمات.
 إطار املنرب وسيستفيد التقييم العاملي من التقييمات املواضيعية واملنهجية واملبادئ التوجيهية اليت تنفذ يف -16

على الصعد اإلقليمية/دون اإلقليمية، إىل جانب التقييمات العاملية األخرى ذات الصلة مثل سلسلة الدراسات 
وتقييمات منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، وسلسلة توقعات البيئة  االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل،

 األول والتقييم العامليوتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، دويل املعين بتغري املناخ، الفريق احلكومي الالعاملية، وتقارير 
، مبا يف عن حالة البيئة البحرية وتقييمهااملنتظمة لإلبالغ ، والتقييمات األخرى املعدة يف إطار العملية للمحيطات

 البيانات واملعلومات احلالية اليت حتتفظ ستخدم التقييم العاملي أيضاً يوس .االقتصاديةو ذلك اجلوانب االجتماعية 
وستعتمد هبا مؤسسات عاملية وإقليمية ودون إقليمية ووطنية، مثل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة. 

التقييمات على السيناريوهات والنماذج احلالية كما ستستخدم أيضًا السيناريوهات والنماذج اليت قد حتفَّز كجزء 
لية متابعة للتقييم املنهجي، من بني أمور أخرى. ويف هذا السياق سيعمل املنرب بشكل وثيق مع اجملتمعات من عم

البحثية، مبا يف ذلك تلك اليت تعمل على املسارات االجتماعية واالقتصادية املشرتكة اليت سيستخدمها الفريق 
 احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ.

. 2015العاملي للمنرب على التقييم العاملي األول للمحيطات الذي استكمل يف عام وسيعتمد التقييم  -17
وسيشمل مكوِّن التقييم الذي يركز على احمليطات عناصر من قبيل القيم، والعوامل الدافعة غري املباشرة، 

رية. وسيتناول التقييم أيضاً والسيناريوهات املرتبطة بالتنوع البيولوجي يف البحار وفوائده للناس وإدارة املوارد البح
بصورة مباشرة كيفية ارتباط التغريات يف نوعية حياة اإلنسان باالجتاهات يف استخدام احمليطات والتنوع البيولوجي 

 للمحيطات املوثق يف التقييم العاملي األول للمحيطات.
ملعارف األصلية واحمللية لضمان وسيعمل اخلرباء املشاركون يف التقييم عن كثب مع فرقة العمل املعنية بنظم ا -18

ووفقاً لإلجراءات املتبعة  (27)ة.االستفادة من املصادر املتعددة للمعارف باستخدام إجراءات املعارف األصلية واحمللي
يف إعداد نواتج املنرب، سيعكس فريق اخلرباء للتقييم توازناً جغرافياً وجنسانياً وكذلك توازناً يف التخصصات العلمية 

                                                      
 .4/3 -م ح د املرفق الثاين للمقرر   (27)
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العلوم الطبيعية ملناطق اليابسة والبحار، والعلوم االجتماعية واالقتصادية، واآلداب والعلوم السياسات، و واخلربات )
واملواضيعية واملنهجية من أجل ضمان  إلقليميةاليت جُتري التقييمات ااخلرباء اخلرباء مع أفرقة  وسيعملاإلنسانية(. 

عمل اخلرباء بشكل وثيق مع أفرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات، وجود اتساق يف التصورات ويف املنهج. وسي
وبُنظم املعارف األصلية واحمللية، وبناء القدرات، مع مراعاة حقوق محلة تلك املعارف. وسيسرتشد فريق اخلرباء 

شكال املختلفة وبالدليل األويل عن األ (IPBES/4/INF/9انظر الوثيقة )بالدليل اخلاص بإنتاج وإدماج التقييمات 
لوضع مفاهيم القيم املتعددة للطبيعة ومنافعها، مبا يف ذلك خدمات النظم اإليكولوجية وأداؤها لوظائفها 

(IPBES/4/INF/13). 
وسييسر فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عند إشرافه على فريق اخلرباء، التنسيق مع اهليئات االستشارية  -19

ملية ذات الصلة يف كل مراحل إعداد التقييم لضمان تلبية احتياجات املستخدمني يات العاعملالعلمية وأمانات ال
 النهائيني بشكل فعال.

وسيشارك أصحاب املصلحة يف كل عملية التقييم من خالل عدد من اآلليات مثل مشاركة أصحاب  -20
للتقييم ومن خالل املصلحة، حسب االقتضاء، يف وضع سيناريوهات ومناذج جديدة استجابًة الحتياجات املنرب 

التشاور بني اخلرباء وأصحاب املصلحة يف االجتماعات اليت تعقد بدعم من ناتج بناء القدرات للمنرب أو بدعم 
 عيين.

 الخطوط العامة للفصول -اا نيثا
ن اهليكل إمن ستة فصول يرد بياهنا أدناه.  بالسياسات ومؤلف تقرير متعلقمبثابة التقييم  تقرير سيكون -21

للفصول الذي يرد موجزه العام هنا ال حيول دون تقسيم الفصول إىل وحدات أصغر )طاملا احُتفظ بالعناوين العام 
األكرب يف اهليكل العام( من أجل كفالة الوضوح وتكليف املؤلفني مبهام قابلة للتنفيذ. وسيتضمن كل فصل موجزاً 

قرري والرسائل األساسية ذات األمهية األكرب ملاً لالستنتاجات موجز  مقرري السياساتيتضمن موجز ستنفيذياً. و 
 على حنو خال من التوجيه املباشر. السياسات

يمهد الفصل األول للتقييم من خالل حتديد العناصر يف العالقة بني الناس )الطبيعة، وفوائد الطبيعة سو  -22
واألصول البشرية املنشأ( وتفاعالهتا  للبشر، ونوعية احلياة اجليدة، والعوامل الدافعة للتغيري املباشرة وغري املباشرة

الرئيسية، وفق ما هو حمدد يف اإلطار املفاهيمي للمنرب. وسيشتمل التقييم على أراء عاملية متعددة ونظم معرفية 
 لتسلسل الفصول يف التقييم. امالً  شاً نطقي اً طة طريق وأساسيخر  1متعددة وقيم متنوعة. بعد ذلك يقدم الفصل 

أوجه التآزر نوعية حياة جيدة، فإن هذا الفصل سيقر تقييم مسامهات الطبيعة ومنافعها للناس يف حتقيق وعند 
والتنازالت املرتبطة بتلبية أهداف متعددة، وضرورة التكامل املتوازن بني األبعاد االجتماعية )مبا يف ذلك الثقافية(، 

 دية والبيئية للتنمية املستدامة.واألبعاد االقتصا
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منافعها لطبيعة و لالعاملية وعرب اإلقليمية  الةيم احلقح وسيُـ  ه.أعال 3املسألة )أ( يف الفقرة  2الفصل سيتناول و  -23
للناس واالجتاهات اليت تنطوي عليها، ومسامهتها يف توفري نوعية حياة جيدة، وعوامل دافعة للتغري مباشرة وغري 

وسيشمل . اإلطار املفاهيميمن  1مباشرة، والتفاعالت الرئيسية بني هذه العناصر وفق ما هو مبني يف الشكل 
اه الداخلية واملناطق الساحلية واحمليطات العاملية كما التحليل والتجميع النظم اإليكولوجية على اليابسة ويف املي

سيشمل حتليالت ألدوار املؤسسات الرمسية وغري الرمسية )مثل القواعد واملمارسات الثقافية املشرتكة اجتماعياً(. 
 ،احملليةوسيستند هذا الفصل إىل قواعد أدلة متعددة، مبا يف ذلك العلوم الطبيعية واالجتماعية واملعارف األصلية و 

 غطي ما يلي:يو 
لتقييمات املنرب اإلقليمية/دون اإلقليمية والتقييمات األخرى اليت جترى على النطاق  وجتميعحتليل  )أ(

 والدروس املستفادة دراسات احلالةسيتم التعرف على املسائل الناشئة و اإلقليمي، اليت تركز على احلالة والتوجهات. 
وميكن نواحي املشرتكة وأوجه التباين بالنسبة للنطاقات اإلقليمية ودون اإلقليمية. من املناطق، كما سيجري إبراز ال

األخذ يف االعتبار عمليات التجميع عرب املناطق بشأن بعض اجملتمعات البيولوجية اإلقليمية الرئيسية أو النظم  أيضاً 
 اإليكولوجية املشمولة بالتقييم اإلقليمي؛

والتقييمات املشار إليها  للتقييمات العاملية السابقة، مبا يف ذلك التقييمات املواضيعية للمنرب جتميع )ب(
واملراعاة الصرحية  واالجتاهاتعلى النطاق العاملي، مع الرتكيز على احلالة اجلديدة وكذلك األدلة  ،16يف الفقرة 

 ؛روابط عرب اإلقليميةلل
بالعوامل الدافعة املؤسسية على املستوى العاملي وعرب ما يتعلق في واالجتاهاتتقييم يربز احلالة  )ج(

عن آثارها على  املتعددة األطراف، فضالً والتجارية والصحية ، مثل مبادرات االستثمار واالتفاقات البيئية األقاليم
 العناصر األخرى يف اإلطار املفاهيمي؛

 جات يف جمال بناء القدرات.لثغرات املعلومات واملعارف، فضالً عن االحتيا حتديد )د(
التقدم أعاله. وسريكز الفصل على األدلة املتوفرة لتقييم  3املسألة )ب( يف الفقرة  3الفصل وسيتناول  -24

خدمات النظم اإليكولوجية، مع وظائف و املتعلقة بالتنوع البيولوجي و  األهداف الدولية الرئيسية حتقيق احملرز حنو
، وكذلك أهداف أهداف التنمية املستدامةو  املتعلقة بالتنوع البيولوجيشي تاهتمام خاص ألهداف آي ءإيال

التحليالت الواردة هذا الفصل إىل التحليل الوارد يف االتفاقيات األخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. وسيستند 
ع املؤسسات ذات بالتشاور م املتفق عليها دولياً  والغايات ريكز صراحة على األهدافسيف الفصل السابق، ولكنه 

. وستستخدم هذه التحليالت الصلة )مثل االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي وشعبة اإلحصاء باألمم املتحدة(
غطي هذا الفصل ما يالطبيعة وعلوم االجتماع واملعارف األصلية واحمللية. و  علومقواعد أدلة متعددة، مبا يف ذلك 

 يلي:
 اليت ميكن استخدامها لتحديد التقدم احملرز باجتاه حتقيق أهداف حتليل وجتميع قاعدة األدلة )أ(

ذات الصلة، مع إدراك أن التقييم النهائي لتحقيق  أهداف التنمية املستدامةو املتعلقة بالتنوع البيولوجي  شيتآي
قاعدة األدلة  يف العامل باستخدام الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجيأهداف آيتشي سينفذ للنسخة اخلامسة من 

 هذه ومعلومات إضافية من بينها التقارير الوطنية يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛
وراء إحراز تقدم أو عدم إحرازه باجتاه حتقيق أهداف آيتشي  الكامنة حتليل وجتميع األسباب )ب(

سية األخرى ذات الصلة بالتنوع للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة واألهداف الدولية الرئي
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خدمات النظم اإليكولوجية. وسيشتمل ذلك على دراسة مسامهات اإلجراءات السياساتية وظائف و البيولوجي و 
 واإلدارية اجلارية وحشد املوارد لتحقيق هذه األهداف؛

سرتاتيجية حتليل وجتميع لقاعدة األدلة اليت ميكن أن تثري وضع أهداف جديدة ملتابعة اخلطة اال )ج(
شي تالتفاعالت بني االجتاهات حنو حتقيق أهداف آيحتليل ، مبا يف ذلك 2020-2011للتنوع البيولوجي للفرتة 

. وسيتضمن الفصل أيضاً دراسة توفر 2050للتنوع البيولوجي من أجل فهم كيفية مسامهتها يف حتقيق رؤية عام 
اليت جيري تطويرها يف سياق التزامات اإلبالغ من جانب األطراف املؤشرات الناشئة واحلالية، مبا يف ذلك املؤشرات 

 لالتفاقيات ذات الصلة املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
اليت يتعني معاجلتها  لثغرات يف املعلومات وكذلك االحتياجات إىل البحوث وبناء القدراتا ديدحت )د(

 دولية.فهم التقدم احملرز حنو حتقيق هذه األهداف التعزيز من أجل 
للطبيعة املستقبل املعقول أعاله. وسريكز الفصل على  3املسألة )ج( يف الفقرة  4الفصل يتناول سو  -25

القوى الدافعة  طائفة واسعة من سيناريوهاتوفوائدها للناس ومسامهاهتا يف حتسني نوعية احلياة، من خالل النظر يف 
هذا  سيتناول التقييم يف . و 2050وعام  2030لعام  مع الرتكيز على األطر الزمنيةاملباشرة وغري املباشرة، و 

الطبيعة وفوائدها للناس ونوعية على  املباشرة وغري املباشرةالسيناريوهات املتعلقة بالدوافع كيفية تأثري هذه الفصل  
تقيَّم نتائج سو . تستخدم جمموعة كاملة من اآلراء العاملية والنظم املعرفية باستخدام مناذج كمية ونوعيةاحلياة اجليدة 

وخدمات النظام ووظائف املتعلقة بالتنوع البيولوجي  األهداف املتفق عليها دولياً يتعلق ب هذه السيناريوهات فيما
واالتفاقيات واالتفاقات األخرى ذات  2050ذات الصلة ورؤية عام  أهداف التنمية املستدامةاإليكولوجي، مثل 

 التنمية االجتماعية ، من أجل تيسري فهم أفضل ألنواع مساراتمنها، حسب االقتضاء ووفقًا لوالية كل الصلة
 ما يلي:هذا الفصل شمل ياالقتصادية اليت تكون نواجتها هي األقرب إىل تلك األهداف أو األبعد عنها. وسو 

ومسامهتها يف التحوالت  ردود اإلجيابية والسلبية يف النظم االجتماعية والنظم اإليكولوجيةتقييم ال )أ(
 ؛ملستقبلية احملتملةا

يف الطبيعة وفوائدها للناس ونوعية احلياة اجليدة الناجتة عن العوامل الدافعة وإسناد التغيريات  )ب(
 املباشرة وغري املباشرة؛

بعد دراسة جمموعة متنوعة من القيم باتباع الدليل األويل بشأن التصور املتنوع ملفهوم للقيم املتعددة  )ج(
تقييم  (IPBES/4/INF/13)مبا يف ذلك التنوع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي وفائدة  للطبيعة وفوائدها،

 ؛اختاذهاجراءات السياساتية أو عدم نتائج اختاذ اإل
 تقييم عدم اليقني وطرائق التعامل مع عدم اليقني يف اختاذ القرارات؛ )د(
يف متديد متابعة اخلطة  تيناريوهادراسة الكيفية اليت ميكن أن تساهم هبا األدلة من الس )ه(

 .2020-2011االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  
ألساليب: فئات واسعة من ا ثالثحتليل السيناريوهات املستقبلية املعقولة على أساس  ىوسيجر  -26

للتنوع البيولوجي يف العامل(،  ة)مثل تلك اليت نفذت للنسخة الرابعة من الدراسة االستشرافي االستقراءات اإلحصائية
والسيناريوهات اإليضاحية للعوامل الدافعة املباشرة وغري املباشرة املقرونة بالنماذج الكمية والكيفية )مثل 
السيناريوهات والنماذج املستخدمة يف تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية(، واالستنتاجات من النماذج يف دراسات 
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الدروس العامة املستفادة اليت ميكن استخالصها من هذه الدراسات على النطاق العاملي )انظر احلالة اليت تركز على 
 .(4/1-املرفق الرابع للمقرر م ح د أيضاً 
السيناريوهات والسبل أعاله. ويركز الفصل على  3املسألة )د( الواردة يف الفقرة  5الفصل يتناول سو  -27

على سبل حتقيق األهداف والغايات املتفق عليها دولياً ذات الصلة  وخصوصاً الرامية إىل حتقيق مستقبل مستدام، 
مكونات التنمية املستدامة اليت  علىالفصل وسريكز وخدمات النظام اإليكولوجي. ووظائف بالتنوع البيولوجي 

ل وخدمات النظام اإليكولوجي ولذلك فإنه يغطي فقط جمموعة فرعية من مسائووظائف تتعلق بالتنوع البيولوجي 
وسيستفيد بشكل كبري  ه التآزر، وردود األفعال، والفرصالتنازالت وأوجاالستدامة. وسيأخذ الفصل يف االعتبار 

من العمل القائم على السيناريوهات التشاركية، ويأخذ يف االعتبار جمموعة راسخة من عمليات صنع القرار يف 
فات يف القدرة والسياسات العامة، وسيعمل هذا احلكومات، والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، ويدرك االختال

 الفصل على:
وصف األدوار يف صنع القرارات ويف السياقات املرتبطة هبا، وأثرها يف حتديد فرص التنمية املستقبلية  )أ(

وباستكشاف عية، يإلقليمية ودون اإلقليمية والتقييمات املواضاباالعتماد على التحليالت الناجتة عن تقييمات املنرب 
 ما يلي:

وكيف ميكن أن تعترب داخل نطاق الدافعة  العواملو صانعي القرارات طبيعة العالقة بني  ‘1’
 سلطتهم )داخلية( أو خارجة عن نطاق سلطتهم )خارجية(؛ 

دور األطر الزمنية وحاالت التأخر )اجلمود( يف النظم االجتماعية والثقافية واالقتصادية  ‘2’
ذلك دورها يف ردود الفعل البشرية على عوامل التغيري الداخلية  والطبيعية، مبا يف

 واخلارجية؛
حتليالت السياسات واألدوات التشريعية ذات الصلة على النطاقات من احمللية إىل  ‘3’

 اإلقليمية، وكيف تكون هذه منسجمة أو متعارضة مع األهداف العاملية؛
ة أدناه، باالعتماد على العمل اجلاري والسيناريوهات أنواع السيناريوهات الوارد استعراض نتائج )ب(

السيناريوهات  اجلديدة املتاحة اليت وضعت استجابة الحتياجات املنرب أو اليت تكون مهمة لتلك االحتياجات:
؛ الساعية إىل حتقيق اهلدف اليت تنظر يف جمموعة واسعة من اإلجراءات الرامية إىل حتسني التنمية املستدامة

هات الفرز السياساتية واإلدارية اليت تستكشف مسامهات وتأثريات تدخالت حمددة، مبا يف ذلك التبادالت سيناريو 
وتكاليف الفرص؛ واالستنتاجات من النماذج يف دراسات احلالة والتحليالت عرب النطاقات واملناطق )انظر أيضاً 

 ؛(IPBES/4/4الوثيقة 
واهلياكل املؤسسية القابلة للتكيف )بداًل من الثابتة( حتليل مسارات التبعية وهياكل احلوكمة  )ج(

القيم السائدة واآلثار املستقبلية  واليت ستحددباعتبارها دوافع مركزية غري مباشرة )يف سياق اإلطار املفاهيمي( 
 أجل من 4-1للناس. وهذا سيأخذ يف االعتبار املعلومات الواردة من الفصول الطبيعة وفوائدها احملتملة على 

وبالتايل املسامهة ، 2050ورؤية عام  املستدامة التنميةأهداف  تدعم اليت الصلة ذات بالعمليات املعرفة حالة حتديد
 . 2020-2011اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة  يف متابعة

 وجه والتحديات يفالفرص أعاله. وسريكز الفصل على  3املسألة )ه( يف الفقرة  6لفصل اوسيتناول  -28
صنعها من الفصول سياقات و حتليل أدوار صنع القرارات  وسيستند إىلصانعي القرار على مجيع املستويات، 
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مقرري وسيتناول الفصل بالتحليل املسائل والفرص احملددة الختاذ اإلجراءات من جانب طائفة من السابقة. 
م املتحدة ذات الصلة واالتفاقات ذات الصلة ، مبا يف ذلك وكاالت األموالقرارات على كافة املستويات السياسات

 بالتنوع البيولوجي واالتفاقيات واالتفاقات األخرى ذات الصلة، حسب االقتضاء ووفقاً لوالياهتا ذات الصلة.
وعند حتديد الفرص والتحديات ستبذل جهود لفهم جمموعة متعددة من عمليات صنع القرارات، ودور  -29

نه فيما خيص مجيع أ )القصور( يف نظم اجتماعية وثقافية واقتصادية وطبيعية، كما اجلداول الزمنية والتخلف الزمين
 مهم.كُ مهم وأخرى خارج حتح كُ صانعي القرارات فإن بعض العوامل الدافعة ينظر إليها على أهنا يف حدود حتح 

طائفة من أصحاب  ا ضمنالتعامل معه اليت يتعني هواحتياجاتاجلمهور املستهدف يحدد الفصل سو  -30
ستويات الشاملة، وصانعي واملشرّعني واملسؤولني عن التخطيط املايل يف امل مقرري السياساتاملصلحة، مثل 

، وكذلك أصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك اجملتمع املدين والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، القرارات
 .النظم اإليكولوجية وأدائها لوظائفهاووظائف  نوع البيولوجيالتببشكل مباشر أو غري مباشر  يرتبطونالذين 

 البيانات والمعلومات - اا ثالث
سيستفيد التقييم العاملي من البيانات واملعلومات اليت تنتجها نظم معرفية متنوعة، تتناول مجيع عناصر  -31

الطبيعة، والعوامل الدافعة، ورفاه اإلطار املفاهيمي من أجل استكشاف العالقات املتبادلة بني الطبيعة، ومنافع 
اإلنسان. وسيتفاعل التقييم مع التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للمنرب ومع غريها من التقييمات، من أجل 

 حبث وإدماج وتفسري املسائل عرب اإلقليمية الناشئة اليت تتسم باألمهية العاملية.
لومات املنرب، لضمان الوصول إىل البيانات الفوقية، ومىت وسيوىل االعتبار، وفقًا خلطة إدارة بيانات ومع -32

ما أمكن، البيانات الكامنة املناظرة، من خالل عملية مشرتكة التشغيل لضمان املقارنة بني التقييمات. عالوًة على 
لومات ذلك فإن فرقة العمل املعنية بالبيانات واملعلومات ستضع توصيات وإجراءات للتأكد من أن البيانات واملع

املستخدمة يف التقييم العاملي ستكون متوفرة على نطاق واسع من أجل تقييمات املنرب املستقبلية واالستخدامات 
 األخرى.

وكذلك سيحدد التقييم أي مصادر أخرى قد توجد أو تنشأ للبيانات واملعلومات ذات الصلة اليت تتسم  -33
صادر املؤسسات واملنظمات العاملية واإلقليمية والوطنية باألمهية العاملية ويسعى للوصول إليها. وتشمل هذه امل

 واسع نطاقواملؤلفات العلمية، واملعارف األصلية واحمللية. وسيجري اإلبالغ عن احتياجات عملية التقييم على 
 من أجل حتديد وتشجيع تبادل البيانات واملعلومات ذات الصلة.

التوجيه الفّعال فيما يتعلق جبودة املعلومات والبيانات، والثقة  وستوفر فرقة العمل املعنية بالبيانات واملعارف -34
وستستخدم جمموعة أساسية من املؤشرات اليت تتميز خبطوط ودرجة متثيلها.  وخطوطها األساسية هبا ومؤشراهتا

األطر بشكل وثيق مع ربطها يتم سأساس مالئمة باستمرار يف كل التقييمات العاملية واإلقليمية/دون اإلقليمية و 
وأهداف التنمية  2020-2011الدولية القائمة، مثل مؤشرات اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 

ف تقاسم نفس البيانات ة القائمة املتعلقة باملؤشرات هبداملستدامة، باالستفادة من ومع دعم العمليات الدولي
 والطرائق وتفادي أعباء اإلبالغ اإلضافية.

فرقة العمل املعنية باملعارف األصلية واحمللية اإلجراءات الالزمة لتحليل واستخدام املعارف  وباملثل ستوجه -35
األصلية واحمللية. وستعزز القدرة اجلماعية على أداء هذه املهام من خالل بناء القدرات وتبادل املعارف والتعاون 

 .الدويل
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 الشراكة الستراتيجية والمبادرات - اا رابع
دئ التشغيلية للمنرب، تعد الشراكات مهمة من أجل جتنب االزدواجية وتعزيز أوجه التآزر مع يف إطار املبا -36

األنشطة اجلارية. ومتثل الشراكات االسرتاتيجية جمموعة فرعية بالغة األمهية من األشكال الكثرية احملتملة للشراكة 
هي تلك اليت تعزز، على سبيل املثال، فرص الشراكات االسرتاتيجية تكون مع املنرب. ويف سياق التقييم العاملي، 

حتسني املواءمة واملعاملة باملثل، وحتد من االزدواجية بني التقييمات العاملية، أو تعزز فرص إقامة وتعهد العالقات 
ويتعني حتديد الشركاء االسرتاتيجيني لعملية التقييم وفقاً مع هيئات معنية متعددة حتت مظلة عاملية واحدة. 

(. ومن بني الشركاء 3/4-م ح دات املتعلقة بتطوير شراكات اسرتاتيجية وترتيبات تعاونية أخرى )املقرر للتوجيه
، والفريق املعين برصد (Future Earth)مبادرة أرض املستقبل مت حتديدهم حاليًا  ناالسرتاتيجيني الرئيسيني الذي

نظمات األخرى الراغبة مدعوة إن امل .البيولوجياألرض، وشبكة رصد التنوع البيولوجي، وشراكة مؤشرات التنوع 
 ية التقييم.ملللمشاركة يف ع

 الدعم التقني -ساا خام
سيتلقى التقييم الدعم التقين من وحدة الدعم التقين اليت تقع ضمن أمانة املنرب، وذلك من أجل تعزيز  -37

بوجه خاص. وتتألف الوحدة من موظف  أوجه التآزر مع بقية برنامج العمل، ومع التقييمات اإلقليمية واملواضيعية
وستنسق وحدة الدعم التقين مع وحدات الدعم  .واحد على سبيل اإلعارة لألمانة غموظف متفر  ويدعمهمتفرغ، 
 ، مبا يف ذلك تلك املختصة بالتقييمات اإلقليمية.ىخر ألالتقين ا

 بناء القدرات - دساا سا
لقدرات حىت يتسىن إجراء التقييمات على املستوى العاملي يتمثل أحد أهم أهداف التقييم العاملي يف بناء ا -38

تعزيز املسامهة . ويشمل بناء القدرات كذلك بعد انتهاء التقييمستمر تلبناء القدرات وتشجيع إنشاء شبكة مستقلة 
عالوًة على ذلك فإن الفّعالة اليت تقدمها نظم معارف الشعوب األصلية ونظم املعارف احمللية يف التقييمات. 

ستتوىل و تدخالت بناء القدرات ستصمم لتمكني املشاركة الفعالة من جانب اخلرباء من البلدان النامية يف التقييم. 
دعم التقييمات فرقة العمل املعنية ببناء القدرات ووحدهتا للدعم التقين، وخاصة من خالل تنفيذ الربنامج املقرتح 

يحدد التقييم سو  .IPBES/4/6والتدريب الوارد يف الوثيقة  األفراد والرصد وتبادل للموظفنيواإلعارة املؤقتة  للزماالت
ويتضمن الربنامج  لتقدمي الدعم إىل أنشطة بناء القدرات ذات الصلة باملنرب. هبمجمموعة من اخلرباء ميكن االستعانة 

 ، وبرامج للتوجيه والتدريب.مكونات تتناول الزماالت، واإلعارة املؤقتة للموظفني وتبادل األفراد
 التصالت والتوعية - اا سابع

ويُتاح يف املوقع  يف نسخة إلكرتونية قرري السياساتينشر تقرير التقييم العاملي وموجزه املخصص ملس -39
جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية ويُطبع عند  قرري السياساتيكون املوجز املخصص ملس. و الشبكي للمنرب

تستند أنشطة التوعية، املوجهة حنو قطاع عريض من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك اجلمهور العريض، سالطلب. و 
يجري تكييفه ليتواءم سيستهدف النشر مجيع أصحاب املصلحة يف املنرب و سإىل خطة املنرب لالتصاالت والتوعية. و 

ستخدمة يف التقييمات للجمهور وفقاً تتاح املعلومات الفوقية املسمع االهتمامات اخلاصة ملختلف املستخدمني، و 
 للتوجيه ذي الصلة الذي وضعه املنرب.
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ويتم إجراء االتصاالت والتوعية منذ انطالقة التقييم من أجل بناء مشاركة مع اجملتمع العلمي األوسع  -40
االتصاالت وأدوات واملستخدمني النهائيني للتقييم. وستساعد املشاركة مع املستخدمني يف حتديد نوع ونطاق نواتج 

 دعم السياسات اليت سُتطوَّر كجزء من عملية التقييم.

 العملية والجدول الزمني -اا ثامن
من أجل تنفيذ وإعداد تقرير التقييم، مبا يف ذلك ترد أدناه العملية املقرتحة واجلدول الزمين املقرتح  -41

 اإلجراءات واملعامل األساسية والرتتيبات املؤسسية.
 اإلجراءات والرتتيبات املؤسسية الزمينالنطاق  

العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات  على إجراء التقييم الرابعةيوافق االجتماع العام يف دورته  ولألا فصلال 
دة حالنظم اإليكولوجية، ويطلب عروضًا لتقدمي دعم تقين عيين إلعارة املوظفني إىل و 

 العامليالدعم التقين من أجل إجراء التقييم 
يطلب الرئيس، عن طريق األمانة، من احلكومات واجلهات األخرى من أصحاب املصلحة   

 ترشيح خرباء إلعداد تقرير التقييم العاملي
 مانة بتجميع قوائم الرتشيحاتاألتقوم  الثاين فصلال 
 واملؤلفني الرئيسيني، للتقييم املشاركني الرؤساءباختيار  الفريق واملكتبيقوم : حزيران/يونيه *  

واملؤلفني الرئيسيني، واحملررين املراجعني باستخدام معايري االختيار ، املعنيني بالتنسيق
 واملرفق األول 3/3-املعتمدة املنصوص عليها يف املقرر م ح د

حزيران/يونيه: اجتماع اللجنة اإلدارية )الرئيسان املشاركان، وأعضاء وحدة الدعم التقين  *  2016
وأعضاء الفريق/املكتب( الختيار بقية أعضاء فريق اخلرباء وحتديد أدوار كل منهم )أي 
املؤلفني الرئيسيني املعنيني بالتنسيق، واملؤلفني الرئيسيني وحمرري املراجعة( واإلعداد 

 لالجتماع األول للمؤلفني
 الرؤساءقائمة الصيغة النهائية لاالتصال باملرشحني املختارين، وملء الشواغر، ووضع   

 واحملررين املراجعنياملشاركني واملؤلفني 

: مشاركاً  150لمؤلفني حبضور حوايل األول ل االجتماع: عقد آب/أغسطس 19-15 * الثالث فصلال بداية 
الرؤساء املشاركون، واملؤلفون الرئيسيون املعنيون بالتنسيق واملؤلفون الرئيسيون، وأعضاء 

 التقين الفريق/املكتب ووحدة الدعم

آب/أغسطس: يقوم الرؤساء املشاركون )واثنان أو ثالثة من املؤلفني املعنيني  26-22* الثالث فصلال 
بالتنسيق( يف التقييم العاملي، باملشاركة يف االجتماع املشرتك الثاين للمؤلفني اخلاص 

 بالتقييمات اإلقليمية وتقييم تدهور األراضي واستصالحها

إعداد املشاريع األولية )النسخة صفر( من الفصول وإرساهلا إىل األمانة عن طريق وحدة  الرابع فصلال 
 الدعم التقين 

 إىل األمانة  وإرساهلااملشاريع األوىل للفصول  إعداد ولألا فصلال 2017
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 اإلجراءات والرتتيبات املؤسسية الزمينالنطاق  
 6) اخلرباء للتقييم العاملي لكي يستعرضهإرسال املشروع األول حزيران/يونيه: -أيار/مايو الثاين فصلال

 أسابيع(
 ( واحد )أسبوعمن أجل مراجعتها  األمانة من جانبجتميع تعليقات االستعراض  

مؤلفاً رئيسياً معنياً بالتنسيق،  20رؤساء مشاركني، و 3للمؤلفني حبضور: الثاين االجتماع  الثالث فصلال بداية
 التقينحمرراً مراجعاً، وأعضاء الفريق/املكتب، ووحدة الدعم  14و

إعداد املشاريع الثانية للفصول مبا يف ذلك الرسوم البيانية، واملشروع األول من املوجز اخلاص  الثالث فصلال
 شهور(6-5مبقرري السياسات )

2018 

إرسال املشروع الثاين من التقييم واملشروع األول من املوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل  ولاأل فصلال
 أسابيع( 8ولالستعراض من قبل اخلرباء )احلكومات 

للموجز اخلاص مبقرري واملشروع األول جتميع التعليقات الستعراض املشروع الثاين للتقييم  األول فصلال
 (أسبوعانإرساهلا إىل املؤلفني )و ، السياسات

عملية نظر االجتماع العام  حضور الرؤساء املشاركني الدورة السادسة لالجتماع العام ملراقبة األول فصلالهناية 
 يف التقييمات اإلقليمية وتقييمات تدهور األراضي

 بدايةالثاين/ فصلال
 الثالث فصلال

)املشاركون: الرؤساء املشاركون، واملؤلفون الرئيسيون املعنيون  اجتماع املؤلفني الثالث
ب ووحدة الدعم بالتنسيق، واملؤلفون الرئيسيون، وحمررو املراجعة، وأعضاء الفريق/املكت

 التقين( 
 (أشهر 6) وللموجز اخلاص مبقرري السياساتيف النص للتقييم  النهائية التغيرياتإعداد  والرابع الثالث فصالنال

2019 

 (أسابيع 6إىل اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة ) املوجز اخلاص مبقرري السياساتترمجة  األول فصلال
، إىل احلكومات ملقرري السياسات املوجز املرتجم، مبا يف ذلك التقييم تقرير تقدمي األول فصلال

 .أسابيع( 8لالستعراض النهائي قبل االجتماع العام )
فيها املؤلفون  لكي ينظر املوجز اخلاص مبقرري السياساتالنهائية على  تعليقات احلكومات األول فصلال

 )أسبوعان( قبل االجتماع العام
يف املوجز اخلاص مبقرري السياسات وتقرير االجتماع العام  أيار/مايو )يؤكد الحقاً(: ينظر الثاين فصلال

 التقييم التقين العاملي وقد يوافق على املوجز ويقبل تقرير التقييم

 هذه املواعيد مؤقتة وقد ختتلف بضعة أسابيع.  *
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 تقدير التكاليف - تاسعاا 
 .التقييم تقريريظهر اجلدول أدناه التكلفة التقديرية إلجراء وإعداد  - 42

 االفرتاضات بند التكلفة النطاق الزمين
التكلفة التقديرية 

)بدوالرات الواليات 
 املتحدة(

اجتماع الرؤساء املشاركني، األمانة/الدعم  2016
التقين، وأعضاء فريق اخلرباء املتعدد 

 التخصصات/أعضاء املكتب

 أسبوع، 0,5تكاليف مكان االجتماع )
 مشاركني، يف بون( 10

 صفر

 18 750 دوالراً( 3 750×5السفر وبدل اإلعاشة اليومي )
االجتماع األول للمؤلفني )احلضور:  

الرؤساء املشاركون، املؤلفون الرئيسيون 
املعنيون بالتنسيق، املؤلفون الرئيسيون، 

 أعضاء الفريق/املكتب(

 االجتماع )أسبوع واحد،تكاليف مكان 
 اً(ييف املائة عين 25مشاركاً( ) 115

500 37 

 السفر وبدل اإلعاشة اليومي
 دوالراً( 3 750×86)

500 322 

حضور الرؤساء املشاركني لالجتماع املشرتك  
للتقييم اإلقليمي ولتقييم تدهور األراضي 

 واستصالحها

 السفر وبدل اإلعاشة اليومي
 دوالراً( 3 750×2)

500 7 

ما يعادل وظيفة فنية واحدة على أساس  الدعم التقين 
شخص واحد أو عدة ويساعدها التفرغ؛ 

 أشخاص )مسامهة عينية(

000 150 

االجتماع الثاين للمؤلفني )احلضور: الرؤساء  2017
املشاركون، واملؤلفون الرئيسيون املعنيون 

بالتنسيق، وحمررو املراجعة، وأعضاء 
 الفريق/املكتب

 تكاليف مكان االجتماع )أسبوع واحد،
 اً(ييف املائة عين 25مشاركاً( ) 40

 السفر وبدل اإلعاشة اليومي
 دوالراً( 3 750×30)

250 11 
 
 

500 112 
ما يعادل وظيفة فنية واحدة على أساس  الدعم التقين 

شخص واحد أو عدة  ساعدهاالتفرغ؛ وي
 أشخاص )مسامهة عينية(

000 150 

املشاركني للدورة السادسة  حضور الرؤساء 
 من االجتماع العام للمنرب

 ملراقبة املفاوضات املتعلقة بالتقييمات
 اإلقليمية

500 22 

االجتماع الثالث للمؤلفني )احلضور: الرؤساء  2018
املشاركون، واملؤلفون الرئيسيون املعنيون بالتنسيق، 

 وحمررو املراجعة، وأعضاء الفريق/املكتب

 االجتماع )أسبوع واحد،تكاليف مكان 
 مشاركاً( السفر وبدل اإلعاشة 130
 دوالراً( 3 750×100) اليومي

500 37 
 

000 375 
تصميم الرسوم والتجسيد املرئي للبيانات،  االتصاالت 

والنشر والتوعية )العالقات العامة ووسائط 
 اإلعالم وما إىل ذلك(

000 500 

واحدة على أساس ما يعادل وظيفة فنية  الدعم التقين 
التفرغ يساعدها شخص واحد أو عدة 

 أشخاص )مسامهة عينية(

000 150 

مشاركة الرؤساء املشاركني البالغ عددهم  2019
رئيساً واملؤلفني الرئيسيني املعنيني  12

بالتنسيق يف الدورة السادسة من االجتماع 
 العام

 السفر وبدل اإلعاشة اليومي
 دوالراً( 3 750×  9)

750 33 
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 االفرتاضات بند التكلفة النطاق الزمين
التكلفة التقديرية 

)بدوالرات الواليات 
 املتحدة(

ظيفة فنية واحدة على أساس ما يعادل و  الدعم التقين 
؛ يساعدها شخص واحد أو عدة التفرغ

 أشخاص )مسامهة عينية(

750 93 

 2 022 500   المجموع
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 4/1 -م ح د للمقرر  الثانيالمرفق 

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم التقرير التقييم الصادر عن  مقرري السياساتموجز خاص ب
التلقيح و  لملقحاتبشأن ا في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةوالسياسات 

 وإنتاج األغذية

 لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةا

 2018-2014من برنامج العمل للفترة  )أ(( 3 الناتج)

 :المؤلفون
فونسيكا، هيان ت. نغو، جاكوبوس س. بيسميجر، توماس د. بريز، -سايمون ج. بوتس، فيرا إمبيراتريس

 أدم ج. فانبرغنو ف. ديكس، لوكاس أ. غاريبادلدي، روزماري هيل، جوزيف سيتل لين 
 على النحو التالي: مقرري السياساتالموجز الخاص بهذا  ينبغي أن يشار إلىو 

املوجز اخلاص (: 2016) للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةاملنرب احلكومي الدويل 
ملنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي التقييم الصادر عن اتقرير من  قرري السياساتمب

فونسيكا، هيان -ساميون ج. بوتس، فريا إمبرياتريس. األغذيةبشأن امللقحات والتلقيح وإنتاج وخدمات النظم اإليكولوجية 
هيل، جوزيف ج. ت. نغو، جاكوبوس س. بيسميجر، توماس د. بريز، لني ف. ديكس، لوكاس أ. غاريبادلدي، روزماري 

، م. أ. آيزن، س. أ. كوننغهام، س. إيرديل، ب.م. فريتاس، ن. غاالي، ب.ج. كيفان، أ. ف. سيتل، أدم ج. فانربغن
بارا، ج. س. بيتيس، ر. رادر، -د. ج. مارتنس، ج. نيتسيل . خهوستيانسكي، ب .ك كوبونغ، ج. يل، -كوفاكس

-إىل  ---من  الصفحات(، (، البلد )يُدرج الحقاً درج الحقاً تُ ب. ف. فيانا )احملررون(. الناشر )يُدرج الحقا(، املدينة )
 (.جتهيزهاملقابلة من النص العريب بعد  تجتهيز النصوص: يُرجى إدراج الصفحا ) --
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إىل الذي ُأجري حتت إشراف املنرب احلكومي الدويل  ملقحات والتلقيح وإنتاج األغذيةلليهدف التقييم املواضيعي 
تقييم التلقيح احليواين كخدمة من خدمات النظم اإليكولوجية الـُمنظِّمة اليت يعتمد عليها إنتاج األغذية يف سياق 

على يركز التقييم اهتا يف اهلبات اليت تقدمها الطبيعة لإلنسان ودعمها لنوعية احلياة الطيبة. ولتحقيق ذلك مسامه
النباتات -دور امللقحات احمللية والداجنة، وعلى احلالة واالجتاهات فيما يتعلق بامللقحات وشبكات امللقحات

على رفاه البشر، وإنتاج األغذية استجابة لالخنفاض والعجز وعملية التلقيح، والعوامل اليت تدفع التغيري، والتأثريات 
 يف عمليات التلقيح وفعالية االستجابة.

خمصص . والوثيقة احلالية عبارة عن موجز IPBES/4/INF/1/Rev.1يف الوثيقة نتائج التقييم ميكن االطالع على 
 .لمعلومات الواردة يف تقرير التقييم الكاملل قرري السياساتمل

 الرسائل الرئيسية
 حات والتلقيحقيم الملق  

 -في الطبيعةالنظم اإليكولوجية من خدمات تنظيمية كخدمة   حيوي دورب يتلقيح الحيواناليقوم  -1
، على نقل ، على األقل جزئياً الـُمزهرة يف املائة من أنواع النباتات الربية 90رب اما يقيعتمد على الصعيد العاملي، ف

استمرار عمل النظم مهمة للغاية بالنسبة إىل هذه النباتات وتعد احليوانات. الذي تقوم به حبوب اللقاح 
 واسعة من األنواع األخرى.لطائفة املوائل، وتوفر موارد أخرى تشكل اإليكولوجية ألهنا توفر الغذاء و 

تلقيح الالمحاصيل الغذائية العالمية إلى حد ما على من نواع الرائدة األأكثر من ثالثة أرباع يعتمد  -2
يف املائة من  35بنحو امللقحات احملاصيل املعتمدة على  تسهمو  - نوعيةالو/أو  مردوداللى إبالنسبة  يالحيوان
 .العاملي إنتاج احملاصيل على الصعيدحجم 

الملقحات تعتمد على التلقيح الحيواني بدرجات متفاوتة، القائمة على وبالنظر إلى أن المحاصيل  - 3
ل يعزى مباشرة إلى يصالمحالعالمي الحالي لنتاج اإلفي المائة من  8إلى  5إلى أن تشير التقديرات فإن 

الوليات المتحدة بدولرات )ن دولر و بلي 577-235قدرها قيمة سوقية سنوية ب يتلقيح الحيوانال
 ( في جميع أنحاء العالم.(28)2015في عام  األمريكية

قتصادات ال اختالفالمحاصيل، وبالتالي ب اختالفة التلقيح الحيواني بشكل كبير بتختلف أهمي -4
من التلقيح العديد من احملاصيل النقدية األكثر أمهية يف العامل وتستفيد  - المحاصيل القائمة على اإلقليمية

منتجات التصدير يف البلدان النامية )مثل القهوة والكاكاو( تأيت يف صدارة و احليواين بالنسبة إىل املردود و/أو النوعية 
 فرص العمل والدخل للماليني من الناس.موفرة بذلك والبلدان املتقدمة )مثل اللوز(، و 

 والتغذية الغذائيةنظم في الة كبير اهمة  مس ية التي تعتمد على الملقحاتالمنتجات الغذائ تساهم -5
املكسرات و وتشمل األنواع اليت تعتمد على امللقحات العديد من الفواكه واخلضروات والبذور،  - البشرية الصحية

 .كبرية من املغذيات الدقيقة، والفيتامينات، واملعادنبنسب   غذاء اإلنسانزود واحملاصيل الزيتية، اليت ت

النحل،  نوع منألف  20، بما في ذلك أكثر من هي من النوع البريبية العظمى من الملقحات غاللا -6
والخفافيش وغيرها  ،والطيور، والِتربس، الزنابير، والخنافسو العث، و وبعض األنواع من الذباب والفراشات، 

                                                      
 مع أخذ التضخم فقط بعني االعتبار. 2015كية يف عام يالقيمة معدلة لتطابق دوالرات الواليات املتحدة األمر   (28)
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 (29)الغربي   العسل على نطاق واسع، بما في ذلك نحل   النحلويتم تدجين بعض أنواع من الفقريات. 

(mellifera Apis  ونحل ،)  الشرقي  العسل (Apis cerana وبعض ،)عديم نحل ال، وبعض الطنان نحلال
من مصادر الدخل  هاماً  توفر تربية النحل مصدراً و  - المتوحدوعدد قليل من النحل  (،Stingless)الشوكة 

، وعلى يف العامل أكثر امللقِّحات الداّجنة انتشاراً الغريب العسل حنل يعد الريف. و األسر املعيشية يف لكثري من 
 .مليون طن من العسل سنوياً  1,6ية تنتج حوايل مليون خل 81الصعيد العاملي هناك حوايل 

، على الصعيد العالمي دور كبير في تلقيح المحاصيلوالداجنة  ةالملقحات البريلكال النوعين من  -7
على و/أو نوعيتها المحاصيل  مردودتوقف وي. ل والمكانو لمحصل اا إسهاماتها النسبية تختلف وفقأن رغم 

لمحاصيل أكثر ل اً تلقيحيتيح جمتمع متنوع من امللقحات وجود ف - تها على حد سواءوفر و  تنوع الملقحات
 الداجنةاألنواع تكون تلقيح احملاصيل حىت عندما يف يساهم تنوع امللقحات و . مبفردهمن أي نوع  فعالية واستقراراً 

 .األمهية احلقيقية ملسامهة امللقحات الربية يف إنتاج احملاصيل تقدَّروال  .كبريةوفرة  ب( موجودة مثالً  العسل حنل)
بشكل  فهي تساهمللغذاء تتجاوز مجرد كونها مورداا ، ناسلل لمنافع متعددةالملقحات مصدر  -8

( والكتان واأللياف )مثل القطن ،(وزيت النخيل (30)الكانول مثالا الوقود الحيوي )مباشر في األدوية وفي 
إلى جانب كونها واألنشطة الترفيهية في الفنون والحرف، )األخشاب(، واآلليات الموسيقية، و  ومواد البناء
كرموز   امللقحات وتستخدم - والتعليم األدب والدين والتكنولوجيافي والموسيقى و  ونلفنفي الهام مصادر لإل

روحية هامة يف العديد من الثقافات، وتربز النصوص املقدسة اليت تتناول النحل يف مجيع األديان الرئيسية يف العامل 
 .أمهية امللقحات للمجتمعات البشرية خالل آالف السنني

ذي التراث األدوار المتواصلة للملقحات في لدى كثير من الناس على  الطيبةوتعتمد نوعية الحياة  -9
وفي العالقات ، وكخلفية طبيعية وحياة حيوانية ذات أهمية جمالية، ز للهويةو األهمية العالمية؛ كرم

امللقحات والتلقيح بأمهية حامسة يف تنفيذ  وتتسم - وفي عالقات الحوكمة، الجتماعية؛ وللتعليم والترفيه
نظم الرتاث املبادرة املتعلقة بالعاملي الثقايف والطبيعي؛ و ؛ واتفاقية محاية الرتاث اتفاقية محاية الرتاث الثقايف غري املادي

 الزراعي املهمة عاملياً.
 والتلقيح الملق حاتوالتجاهات في الحالة 

بعض األنواع( على ل بالنسبة وفرةوالوالتنوع )العدد  من حيثالملق حات البرية تقلصت قد ل  -10
عن عدم وجود بيانات ورغم أن  - وأمريكا الشمالية ، في شمال غرب أوروباالمحلي واإلقليميصعيدين ال

أي حيول دون تقدمي أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا يف  )هوية األنواع وتوزيعها ووفرهتا( الربية امللقِّحات
إىل ومن مث فإن هناك حاجة ماسة لي. على املستوى احملجلت تراجعات قد سُ فاإلقليمي،  ابيان عام بشأن وضعه

الة احلوالتلقيح على وجه السرعة لتقدمي معلومات عن  امللقِّحاتلكل من وطين على املدى الطويل  دويل أو رصد
 جتاهات بالنسبة ملعظم األنواع ومعظم أحناء العامل.االو 

على الصعيد العالمي خالل العقود الخمسة الماضية، الداجن الغربي العسل زاد عدد خاليا نحل  -11
 -في بعض الدول األوروبية وأمريكا الشمالية خالل الفترة نفسهاحالت انخفاض على الرغم من تسجيل 

ناطق وذلك على األقل يف بعض امل حنل العسل الغريباملومسية ملستعمرات  اخلسارةوارتفعت يف السنوات األخرية 
                                                      

يسمى أيضاً حنل العسل األورويب، ويعود أصله إىل أفريقيا وأوروبا وغريب آسيا ولكن النحالني ومريب ملكات النحل نشروه   (29)
 عرب أحناء العامل.

 يسمى أيضاً زيت بذور اللفت.  (30)
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وبوجود  بعض الظروفظل ، يف نيلالنحلميكن و  .املعتدلة من نصف الكرة األرضية الشمالية ويف جنوب أفريقيا
 .الداجنةمن خالل تقسيم املستعمرات تعويض هذه اخلسائر ، تكاليف اقتصادية مصاحبة

في المائة من  16,5التحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى أن لتقييمات القائمة الحمراء تشير  -12
في المائة بالنسبة لألنواع  30النسبة إلى  وترتفع)على الصعيد العالمي الفقارية مهددة بالنقراض  الملق حات

. ومع على الصعيد العالمي الحشرية لملق حاتمخصصة لل توجد تقييمات قائمة حمراء عالمية و ة(. يالجزر 
لنحل بعض أنواع البالنسبة تهديد المستويات رتفاع اإلى تشير التقييمات اإلقليمية والوطنية بيد أن ذلك، 

يف  ةآخذهذه األنواع د اعدأو ، املائة من أنواع النحل والفراشاتيف  9 يطال التهديد أوروبا،في ف - والفراشات
تضم و البيانات، اليت تنعدم بشأهنا لفراشات )باستثناء األنواع ليف املائة  31لنحل وليف املائة  37بنسبة االخنفاض 

يف  40أكثر من ظهر أن تُ  فهي، احلمراء الوطنيةقوائم التقييمات  عندما تتوفرو النحل(. من يف املائة  57حوايل 
 املائة من أنواع النحل قد تكون مهددة.

في  300بنسبة  عيد العالميصى اللع الملق حاتالمحاصيل التي تعتمد على وازداد حجم إنتاج  -13
على ، األمر الذي يجعل سبل كسب الرزق تعتمد بشكل متزايد المائة على مدى العقود الخمسة الماضية

في استقرار معدلت النمو و في  اا انخفاض عموماا ومع ذلك، فقد شهدت هذه المحاصيل  توفير الملقحات.
كتار الواحد من احملاصيل اليت تعتمد اهلإنتاجية ف - الملق حاتتعتمد على  ل التيمحاصيل القارنة بم المردود

اليت ال تعتمد اهلكتار الواحد من احملاصيل إنتاجية أكرب مقارنة ب فاوت سنويأقل، وت شهدت زيادة امللقِّحاتعلى 
العديد من اليت أجريت على هذا االجتاه ليست واضحة، تشري الدراسات  حمركاتأن  ويف حني. امللقِّحاتعلى 

 .امللقِّحات تنخفض عندماينخفض  اإلنتاجاحملاصيل على املستوى احمللي أن 
 وخيارات السياسة العامة واإلدارة ، والمخاطر والفرص،التغيير محركات

 يؤدالمباشرة التي ت محركاتالبسبب  تهديداا وتوفير التلقيح  الملق حات صحةوفرة وتنوع و جه اتو  -14
االستخدام دات تغري استخدام األراضي و هداملوتشمل  - مخاطر على المجتمعات والنظم اإليكولوجيةإلى 

وتغري املناخ.  املْمرضات، و لدخيلة املتطفلةاألنواع اانتشار البيئي، و  والتلوثح مبيدات اآلفات، و دارة الزراعة املكثف إل
، هاتوافر البيانات أو تعقيدمنه  حد  فيمباشرة فردية أو مزيج منها  حركاتمب امللقِّحاتتقلص الواضح لربط أما ال

يف كثري  املباشرة تؤثر سلباً  ركاتاحملدراسات احلالة الفردية يف مجيع أحناء العامل تشري إىل أن هذه الكثري من ولكن 
 .امللقِّحاتعلى من األحيان 

 من حيثوالتلقيح  الملق حاتبلمخاطر والفرص المرتبطة ا إزاءالستراتيجية  وتتباين الستجابات -15
 نسبياا  شاملةردود و ، جنبهاأو تت المخاطرمن تقلل  واضحة نسبياا ية ردود فور بين الطموح والجدول الزمني 

هناك سبع اسرتاتيجيات و  - الطبيعةبتهدف إلى تحويل الزراعة أو عالقة المجتمع تتعلق باألجل الطويل و 
ذلك جمموعة من احللول  ، مبا يف(1 م ق س )الجدوللمخاطر والفرص تستجيب لإجراءات، ب، مرتبطة عريضة
أن حتد منها ، ويتوقع صورة متوازيةبميكن اعتماد هذه االسرتاتيجيات و ىل املعارف األصلية واحمللية. ستند إاليت ت

يف أي منطقة من العامل، بغض النظر عن مدى املعرفة املتاحة عن حالة  امللقِّحاتاخنفاض بمن املخاطر املرتبطة 
 أو فعالية التدخالت. امللقِّحات

 النتقالو التلقيح. الملقحات و  هدديارسات الزراعية المكثفة الحالية الممسمات من وهناك عدد  -16
استراتيجية  استجاباتيوفر الزراعية  الطبيعيةالمناظر  تبسيط عمليةوعكس مسار نحو زراعة أكثر استدامة 

 عاتو مجم إلبقاء علىج متكاملة لثالثة هنُ وهناك  - الملق حات حسارانبلمخاطر المرتبطة على ارئيسية 
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الوظائف اإليكولوجية إدارة )أي اإليكولوجي تكثيف النتاجية هي: )أ( اإل عاليةزراعة على و سليمة  امللقِّحات
تعزيز النظم الزراعية و )ب(  (؛ةالبيئالواقع على  الضرر  احلد مننتاج الزراعي وسبل العيش مع طبيعة لتحسني اإللل

نظم الزراعة وتربية املاشية و  ةيالزراعاحلراجة املتنوعة القائمة )مبا يف ذلك حدائق الغابات، واحلدائق املنزلية، و 
 احملاصيل عاقب)تاحمللية األصلية و املعرفة أو العلم  تتوافق معوالتلقيح من خالل ممارسات  امللقِّحاتاملختلطة( لتعزيز 
بقع متصلة من املوائل  وربط ترميمو االستثمار يف البنية التحتية البيئية من خالل محاية و (؛ )ج( على سبيل املثال

أن ختفف بصورة متزامنة الزراعية املنتجة. وميكن هلذه االسرتاتيجيات  قناطاملشبه الطبيعية يف مجيع أحناء الطبيعية و 
 .امللقِّحاتآثار تغري استخدام األراضي، وكثافة إدارة األراضي، واستخدام املبيدات وتغري املناخ على من 
، إلى جانب الحلول القائمة أن تشكل المحليةاألصلية و  القائمة على المعارف لممارساتيمكن لو -17

 من بني تلكو  - هاوتنوع الملق حاتوفرة دعم  لوذلك من خال ،للتحديات القائمة حالا  ،على العلم
ات القرابة عالقو  ؛واحلدائق املساحات الربية الطبيعيةعدم التجانس يف تفضيل نظم زراعية متنوعة؛ و املمارسات 
عملية ) الزراعية نشطةاألإلطالق ( الً مث اإلزهارؤشرات املومسية )املب االستعانةو ؛ عديدة بعينهاملقحات اليت حتمي 

الزهور وغريها من موارد ، و احلاملة لألعشاش شجاراأل يل إىلامل؛ و امللقِّحاتواسعة من طائفة متييز و (؛ مثالً  الغرس
جديد آلثار وفهم ؛ ليةاخلتصميم على حتسينات إدخال لمعرفة إىل نتاج املشرتك لى اإل. وقد أدامللقِّحات

 لعلم.ل مل يكن معروفاً  شوكةعدمي الحنل  التعرف علىيات؛ و الطفيل

مزيج من السمية ومستوى التعرض، من خالل  ،المبيداتمن  الملق حاتالخطر الذي يهدد  ويتأتى -18
الموائل إدارة األراضي و  نطاقلمركبات المستخدمة، و ختالف اابختلف من الناحية الجغرافية ياألمر الذي 

تنطوي  ،الحشرية المبيدات مبيدات اآلفات، ول سيما وتم إثبات أن .المساحة البرية المعنيةالموجودة في 
توفر و  - متحكم فيهافي ظروف تجريبية  الملق حاتمميتة على الدون واسعة من اآلثار المميتة و طائفة على 

 اآلثار تلك نع متضاربةأدلة  واقعيالالتعرض امليداين آلثار  اليت جتري تقييماً املتاحة الدراسات امليدانية القليلة 
اليت كيفية ال ما هي وال يزال غري معروف حالياً  .إىل األنواع اليت متت دراستها واستخدام مبيدات اآلفات استناداً 

مستعمرات على  حلشراتبالنسبة لفرادى اللمبيدات املسجلة اآلثار الضارة دون املميتة النامجة عن التعرض تؤثر هبا 
ز على املبيدات ركت اليتاألحباث احلديثة  وتشريعلى املدى الطويل. سيما  ال، الربية امللقِّحاتو  املدارالنحل  تعدادو 

اآلثار على  نوبعض األدلة ع ،مميتة على النحلدون أثار آثار فتاكة و  علىأدلة  إىل يةيدالنيونيكوتينوئاحلشرية 
امللقحات بقاء على النيونيكوتينوئيدات ىل آثار إ تشري. وهناك أدلة من دراسة حديثة النحل وفرهلذي ياالتلقيح 
آلثار على على امن هذه الدراسات وغريها، املستقاة األدلة، و  (31)الفعلي. امليداينالتعرض حالة يف  هاتكاثر الربية و 

 .متضاربة الداجنةمستعمرات حنل العسل 
والبحث ، هذه المبيدات الحد من استخدامب اتلمبيدات الحشر  الملق حاتيمكن تخفيض تعرض و  -19
، بما في ذلك تكنولوجيات ية محددةمن ممارسات تطبيقطائفة ، واعتماد أشكال بديلة لمكافحة اآلفاتعن 

تعزيز اإلدارة املتكاملة  اآلفات مبيداتحلد من استخدام اوتشمل إجراءات  - لحد من انجراف المبيداتا
 وميكن أن يشكل حلد من االستخدام العام.اوسياسات  ،تثقيف املزارعني، والزراعة العضويةب ، مدعومةلآلفات

ينبغي أن ينظر يف  األمر الذيلملقحات، ة لآمنبطريقة ملبيدات ات اتقييم املخاطر أداة فعالة لتحديد استخدام
متثل و لتكوينها البيولوجي.  وفقاً  والداجنةالربية لملقحات املختلفة لنواع األ اليت تتعرض هلااملتفاوتة طر اخلمستويات 

. بعينهاخطوات هامة حنو جتنب سوء استخدام مبيدات  (وسم)مبا يف ذلك ال املستخدمة الحقاً  ةيمينظتلقواعد الا
                                                      

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

77-80 doi:10.1038/nature14420.. 



IPBES/4/19 

25 

ألغذية والزراعة لملتحدة األمم انظمة مالصادرة عن توفر مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع املبيدات واستعماهلا و 
الصناعة للحد من املخاطر على صحة اإلنسان والبيئة، على قطاع و  اتجمموعة من اإلجراءات الطوعية للحكوم

 (32).هاتستخدمالبلدان  يف املائة فقط من 15الرغم من أن 
أو مقاومة  تحم ل مبيدات الحشائش الزراعية تحمل صفات معظم الكائنات الحية المعدلة وراثياا و  -20

األمر الذي ، اليت تتحمل مبيدات احلشائش االعشاب معظم احملاصيلجتمعات تصاحب ويرجح أن  - الحشرات
اليت احملاصيل  حقوليف  تتغذىاليت العواقب الفعلية لوفرة وتنوع امللقحات و لملقحات. لاملوارد الغذائية  حيد من

استخدام املبيدات  ختفيضإىل  املقاومة للحشراتاحملاصيل  أن تؤديميكن و غري معروفة.  تتحمل مبيدات احلشائش
أو  ،آلفات غري املستهدفةل الثانويتفشي الظهور حاالت  وأالنتشار اآلفات،  وفقاً  تلف إقليمياً الذي خياحلشرية 

هذا من  فيمكن أن يقللهذا التخفيض يف استخدام مبيدات احلشرات  وإذا ما استمر. آلفاتل قاومة األوليةامل
استخدام املبيدات  وختفيض املقاومة للحشراتستخدام احملاصيل ما الية كيفو الضغط على احلشرات غري املستهدفة. 

للموافقة على احملاصيل املعدلة  وتقييم املخاطر املطلوب. ةغري معروف هاعلى وفرة امللقحات وتنوع من تأثرياحلشرية 
ما مميتة مباشرة أو دون آثار من  املقاومة للحشراتلمحاصيل ما ل يةكاف  بصورةعاجل ال ييف معظم البلدان  وراثياً 

ذلك من أسباب ، و آثار غري مباشرةمن  املقاومة للحشراتاحملاصيل و اليت تتحمل مبيدات احلشائش لمحاصيل ل
 نقص البيانات.

الفاروا في نحل العسل الغربي  ةواسعة من الطفيليات، بما في ذلك عثطائفة النحل من يعاني  -21
على صحة نحل العسل والنحل  كبيراا   خطراا التي تعاود الظهور تلك األمراض الناشئة و وتعد والشرقي. 

زيادة الرتكيز على النظافة ومكافحة ومن شأن  - تجارياا تتم إدارته ل سيما عندما  ،متوحدالوالنحل الطنان 
. على حد سواء والربيةالداجنة ، امللقِّحات موعةجمكامل أن يساعد على احلد من انتشار املرض يف   املْمرضات

والطفيليات،  املْمرضاتنتقال العلى نطاق واسع خماطر  هاونقل الداجنةحات املكثفة للملقِّ رتبية وميكن أن تشكل ال
 بعض وانقراض ،دخيلةأنواع  تفشيو أكثر ضراوة، تكون  ْمرضاتمل االنتخاب الطبيعي تاحتماالتزيد من أن و 

 الداجنةو لربية امللقحات على ا ةغري مقصود راضر أاحتمال وقوع و . على الصعيد اإلقليمي احمللية امللقِّحاتأنواع 
 .وحتسني استخدامهاات حسني تنظيم التجارة يف هذه امللقحميكن احلد منه بت

بعض أنواع الملق حات البرية )النحل الطنان والفراشات، على سبيل المثال( وقد تغيرت مواطن  -22
، قد عموماً و  - استجابة لتغير المناخ المرصود خالل العقود األخيرة ،أنشطتها الموسميةو لت وفرتها معد  و 

لعدة عقود،  والزراعة بصورة واضحة متاماً وخدمات التلقيح للمناخ على امللقِّحات  اجلاريال تتجلى آثار التغري 
زيادة تنوع لتغري املناخ لتأخر االستجابة يف النظم االيكولوجية. وتشمل االستجابات القائمة على التكيف  نظراً 

 فعالية جهود التكيفومل ختترب أو ترميمها.  أو إدارهتا ، وحفظ املوائل املستهدفةإقليمياً  تنوع املزارعزيادة و احملاصيل 
 .تأمني التلقيح يف ظل تغري املناخيف 
)المذكورة أعاله  البرية والتلقيح الملق حاتدعم الرامية إلى لعديد من اإلجراءات تنفيذ ايمكن و  -23

 يةاحلكوم سياسةُ اليل املثال، قد تكون على سبو  - اإلدارةتحسين بأكثر فعالية  ( تنفيذاا 1 م ق سلجدول وفي 
 مستويات على ةجمزأاإلدارة تكون  قدو يف املمارسات؛  ةحملي اتاختالفال تسمح بو  ينبغي أكثر مما ةمتجانس الشاملة

الذي رف اتبادل املعواملنسق و  تضافرلعمل املوميكن، بفضل امتناقضة بني القطاعات. األهداف تكون  قد؛ و تلفةخم

                                                      
(32) 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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ة، ياحلكومو ، ةاصاخل) االختصاصاتعرب و خمتلف القطاعات )مثل الزراعة وحفظ الطبيعة(، عرب صالت يبين ال
التغلب على هذه  ،(على سبيل املثال (، وبني املستويات )احمللي والوطين والعامليعلى سبيل املثالحبية ر الغري و 

عادات ال تغرّي  ةفعال ةكمو حرساء إويتطلب . امللقِّحاتتغيريات طويلة األجل تفيد إحداث إىل  الوصولالتحديات، و 
بقى التناقضات بني احتمال أن تبينبغي االعرتاف  هبيد أن جتماعية على املدى الطويل.االعراف األو  دوافعالو 

اهتمام يف الدراسات نقطة يشكل هذا االحتمال  أن ينبغيو  ،جهود التنسيقبذل حىت بعد  اتقطاعات السياس
 .املقبلة

 

 األغذيةتلقيح وإنتاج وال الملق حات علومات أساسية عنم
غالبية وتعتمد اإلخصاب والتكاثر.  كي حيدثلزهور للاألنثوية و  يةجزاء الذكر األالتلقيح هو نقل حبوب اللقاح بني 

ل حبوب اللقاح، ، لنقامللقِّحات، املعروفة باسم يةناقالت احليوانالاألقل، على على  جزئياً النباتات املزروعة والربية، 
 {.2-1} مهمة أيضاً اهلوائي التلقيح  مثل التلقيح الذايت أوقاح لنقل حبوب اللخرى األوسائل الولكن 

بعض  أيضاً تشمل  ها، ولكنال سيما النحلاحلشرات، تتصدرها  ،جمموعة متنوعة من احليوانات امللقِّحاتشمل تو 
اخلفافيش والطيور و والربغش، النمل، و الرتبس، و  والسوس، األنواع من الذباب والدبابري والفراشات والعث واخلنافس،

من  أنواع النحل تقريباً تعد مجيع بينما و . (1 م ق س )الشكلاجلرابيات والقوارض والزواحف و والثدييات، 
ويرتدد النحل على أكثر ملقحات. تعد خرى األصناف األاألنواع ضمن من ( ةأصغر )ومتغري فإن نسبة ، امللقِّحات

يف املائة منها، أما األنواع  30يف العامل، يف حني يرتدد الذباب على اصيل الرائدة يف املائة من أنواع احمل 90من 
من النحل،  داجنة بضعة أنواعوهناك  يف املائة من أنواع احملاصيل. 6األخرى من امللقحات فترتدد على أقل من 

قليل من ، وعدد عدمي الشوكة بعض النحلو ، الطنانعسل الشرقي، وبعض النحل حنل الالغريب و العسل مثل حنل 
حرة وغري تعيش ملعروفة يف العامل برية )أي ا 20,077 ـــأنواع النحل الـ الغالبية العظمى من إنبيد . توحدالنحل امل

 {.3-1( }داجنة
، على الرغم من يهاعل ىتغذأو لت و/أو حبوب اللقاحالرحيق مع تجزيارة الزهور يف املقام األول لب امللقِّحاتوتقوم 

الراتنج اليت أنواع أخرى مثل الزيوت والعطور و  أشياء مفيدة مع أيضاً جتقد  ةتخصصامل امللقِّحاتمن  قليالً  اً عددأن 
جمموعة صغرية من األنواع سوى تزور ال أهنا )أي  األنواع املختصةمن  امللقِّحاتوبعض بعض الزهور. وفرها ت

، على املنوال نفسهة واسعة من األنواع(. و زيارة جمموعأهنا تقوم ب)أي عام من النوع الاملزهرة( والبعض اآلخر 
( األنواعجمموعة واسعة من يلقحها عدد قليل من األنواع، يف حني أن النباتات العامة تلقحها  تخصصةامللنباتات فا
 املناظريغطي ي مباوالتلقيح،  امللقِّحاتباملرتبطة ملتنوعة ا (33)مالقي وجزمن هذا امل ألفقسم ال ويتناول {.1-6}

حالة واجتاهات إىل توصيف  باءالقسم يسعى ، بينما احملليةاألصلية و االقتصادية والبيئية واالجتماعية والثقافية، و 
 جيمالقسم ، يف حني ينربي والنباتات الربية امللقِّحاتواحملاصيل اليت تعتمد على والداجنة الربية  امللقِّحات

لتكيف والتخفيف ل يةوالسياسات اخليارات اإلداريةو ، النباتات املباشرة وغري املباشرة لنظم ملقحات محركاتلل
 تأثريات سلبية.تكون العندما 

األصلية  قاعدة معرفية واسعة من مصادر املعرفة العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصاديةل جيري التقرير تقييماً و 
 (2) تذييلاليف حني يشرح  ،املوجزالتقرير ويف هذا املستخدمة يف األساسية املفاهيم  (1) تذييلالوحيدد . احملليةو 

                                                      
إىل املبادئ  قد تشري القيم أيضاً  و األمهية )أحياناً أو االشياء ذات القيمة أالقيم هي األفعال أو العمليات أو الكيانات   (33)

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

Opinion in Environmental Sustainability 14: 1–16. 
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 بني قوسنيالواردة ل و مراجع الفصوتشري . وتبليغها الثقة يف النتائج الرئيسية درجةحديد لتاملصطلحات املستخدمة 
تدعم قد حمتويات التقرير اليت إىل {، 4-3-2 اإلطار، 1-3-2، على سبيل املثال، }يف هذا املوجز متعرجني

 واجلداول. طاراتاإلو  شكالواأل ستنتاجاتاال
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

(. وترد األمثلة هنا جملرد التوضيح Managed pollinators( والداجنة )Wild pollinatorsالتنوع العاملي للملقحات الربية ) : 1 م ق س الشكل
ويبني لون إطار الصورة املوائل الطبيعية لكل من ، وقد اختريت لتعكس التنوع الواسع للملقحات احليوانية املوجودة على الصعيد اإلقليمي

 .*سيتم إظهار الصور مبجرد التثبت من حقوق الطبع/مصادر الصور  امللقحات

 .اإلنكليزية إىل مرتمجة غري لكوهنا بالالتينية األجناسأمساء  تُركت :املرتجم مالحظة
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 والتلقيح الملق حاتقيم  -ألف 
 الملق حات، في فهم المحليةو  األصليةنظم المعرفة المتنوعة، بما في ذلك العلوم والمعارف هم اتس

خالف  ل) العالميالقتصادية والبيئية والجتماعية والثقافية، وإدارتها على الصعيد  هاوالتلقيح، وقيم
إىل معلومات مفصلة  يدؤ ، وتوالتلقيحلملقحات لواسع النطاق ومتعدد األبعاد  اً تقدم املعرفة العلمية فهمو  -(عليه
األصلية نظم املعرفة ما تنطوي  كثرياً والقيم اليت تنتجها. و  امللقِّحاتواخلطوات الالزمة حلماية وظائفها تنوعها و عن 

من حيث احلفاظ على القيم من خالل تعزيز  إدارة شاملة إدارهتاواالحتفاء هبا و عمليات التلقيح على فهم  احملليةو 
 التقييمبني  اجلمع خالل منو والقيم الروحية وتنوع املزارع واحلدائق واملوائل األخرى. ، ووفرة الناتج ةاخلصوب

 ميكنمتعددة،  يةنظم معرف إعمالوخسائرها، ب امللقِّحاتملكاسب  والكلياالقتصادي واالجتماعي والثقايف 
 امللقِّحاتدارة إلمن املعلومات  اً وفر مزيدي، و ةحلأصحاب املصمتنوعة من  موعاتخمتلفة جمل منظورات على احلصول

، 1-1-5، 6-4، 2-4} قائمةفجوات معرفية أساسية ال تزال هناك  أن، رغم بشأهناواختاذ القرارات والتلقيح 
 ،5-5 والشكل، 5-5، 5-3-1، 5-2-5، 5-2-1، 5-1-5، 5-1-4، 5-1-3، 5-1-2

 {.2-1،5-5 واإلطاران
 يحوالويعتمد النظم اإليكولوجية في الطبيعة. من خدمات كخدمة أساسي   دورب يتلقيح الحيوانيقوم ال
النباتات البرية المزهرة في العالم، على األقل جزئيا،  أنواع ( منألف نوع 308في المائة )حوالي  87,5

 78وفي المائة في المجتمعات الستوائية  94بين للتكاثر الجنسي، وهذا يتراوح  يعلى التلقيح الحيوان
يف استقرار  أساسياً دورا  امللقِّحاتوتؤدي  - (مسلم به لكنه ناقص)المعتدلة طق االمائة في مجتمعات المن في

جمموعة واسعة من املوارد مثل الغذاء  توفر النباتات الربية ألن نظراً من الشبكات الغذائية األرضية  وعمل العديد
-4، 0-4، 6-1، 1-2-1}خرى األصناف األوالطيور و لكثري من الالفقاريات األخرى، والثدييات لواملأوى 

4}. 
التي ، أكثر من ثالثة أرباع أنواع المحاصيل الغذائية الرائدة عالمياا في جودة الو  لمردودااإلنتاج و يستفيد 

من و  -(ل خالف عليه) (34)الحيوانيفي المائة من جميع األراضي الزراعية، من التلقيح  35إلى  33 غطيت
والبذور واجلوز(  اكهو )الف والً حمص 91 إنتاجيعتمد  (35)،أنواع 107البالغ عددها احملاصيل العاملية الرائدة بني 

                                                      
 عندما ال تكون هناك عوامل مقيدة أخرى مثل تغذية احملصول.  (34)
(35) Klein et al. (2007) “Importance of pollinators in changing landscapes for world crops” Proc. R. Soc. B 274: 

، وأنه ال يشمل إال احملاصيل 2007يف كالين وآخرون،  3يرجى مالحظة أن هذا الرسم البياين مأخوذ من الشكل  .303-313
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 إنتاجيف ض اخنفؤدي إىل ايأن لملقحات الفقدان الكامل لومن شأن بدرجات متفاوتة على التلقيح احليواين. 
 يف 7 يف تأثري أي له يكون لنو  الرائدة، العاملية احملاصيل من املائة يف 12 يف املائة يف 90من  بأكثر احملاصيل

يف املائة  28حملاصيل. وباإلضافة إىل ذلك، فإن ا من املائة يف 8 يف معروفة غري آثارتكون له و  احملاصيل، من املائة
ما بني  فقدأن تاحملاصيل املتبقية  من شأن ، يف حني أنيتهاإنتاجيف املائة من  90و 40قد ما بني من احملاصيل تف

يف املائة من اإلنتاج من  60يأيت من حيث حجم اإلنتاج العاملي، و (. 2 م ق س الشكليف املائة ) 40و 1
يف املائة من اإلنتاج من  35يأيت احملاصيل اليت ال تعتمد على التلقيح احليواين )مثل احلبوب واحملاصيل اجلذرية(، و 

ولكنه به مسلم ) هتم تقييمي يف املائة منه مل 5و على األقلبشكل جزئي  امللقِّحات علىاحملاصيل اليت تعتمد 
وغريها من والثوم، العديد من احملاصيل مثل البطاطا واجلزر واجلزر األبيض فإن ذلك،  عن فضالً و . (ناقص

إلنتاج األجزاء اليت نستهلكها )اجلذور والدرنات والسيقان واألوراق  امللقِّحاتاخلضروات، ال تعتمد مباشرة على 
رها عرب البذور أو يف برامج الرتبية. وعالوة على لنش تظل على درجة من األمهية امللقِّحات بيد أن(، أو الزهور

، 1-1} احليواين. التلقيح من أيضاً تستفيد ات على سبيل املثال( العلفية ) البقولي األنواعالعديد من فإن ذلك، 
1-2-1 ،3-7-2} 

 
 
 

                                                      
(، لكنه ال يشمل احملاصيل اليت ُتستخدم فيها البذور حماصيل 107شري املباشر كغذاء )اليت تنتج الفواكه والبذور لالستخدام الب

فقط للرتبية أو لزراعة أجزاء نباتية لالستخدام البشري املباشر أو لألعالف، واحملاصيل املعروف عنها أهنا تتلقح بالرياح فقط، أو 
 بالتلقيح الذايت السليب، أو التكاثر اخلضري.

(36) Klein et al. (2007) “Importance of pollinators in changing landscapes for world crops” Proc. R. Soc. B 274: 
، وأنه ال يشمل إال احملاصيل 2007يف كالين وآخرون،  3يرجى مالحظة أن هذا الرسم البياين مأخوذ من الشكل و  .303-313

(، لكنه ال يشمل احملاصيل اليت ُتستخدم فيها البذور حماصيل 107اشر كغذاء )اليت تنتج الفواكه والبذور لالستخدام البشري املب
فقط للرتبية أو لزراعة أجزاء نباتية لالستخدام البشري املباشر أو لألعالف، واحملاصيل املعروف عنها أهنا تتلقح بالرياح فقط، أو 

 بالتلقيح الذايت السليب، أو التكاثر اخلضري.

 

تداوهلا يتم و مباشرة ستهلكها البشر يلمحاصيل العاملية الرائدة اليت ل العتماد على التلقيح احليواينل: النسبة املئوية 2 م ق س الشكل 
 (36)يف السوق العاملية.

 النسبة المئوية للخسارة في اإلنتاج بسبب فقدان الملقحات في المحاصيل الرئيسية في العالم
 آثار غري معروفة

اخنفاض اإلنتاج 
من  ٪85بنسبة 

 ةاحملاصيل الرائد

 اخنفاض إنتاج احملاصيل
 ٪ 90بنسبة <

 ال وجود آلثار معروفة

اخنفاض بنسبة 
 ٪ 90إىل  40

إىل  1اخنفاض بنسبة 
40٪ 
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في المائة من اإلنتاج الزراعي العالمي  8و 5تراوح بين ما يعن هو المسؤول المباشر الحيواني التلقيح و 

كن هناك ملقحات(، وتشمل تضيع لو لم ستنتاج هذه الكمية من اإلأن الحالي من حيث الحجم )أي 
النظم الحديد وحمض الفوليك في )أ( و فيتامين الكبيرة من المغذيات الدقيقة، مثل   وفر نسباا األطعمة التي ت

وقد  -{2-2-5، 2-7-3} (مسلم به لكنه ناقص( )ألف 3 م ق س الشكل) ةالعالمي الغذائية البشرية
اخنفاض توفر احملاصيل والنباتات الربية اليت تقدم املغذيات الدقيقة البالغة  مللقحات احليوانية إىلا فقدانيؤدي 

األمهية يف النظم الغذائية البشرية، األمر الذي يؤثر على األمن الصحي والغذائي ويثري خطر معاناة عدد متزايد من 
لجوع وسوء أفضل عالج لأن  على حنو كبري حالياً . ومن املسلم به البشر من نقص فيتامني ألف واحلديد والفوالت

املتأتية الغذائية  بالقيمة وأيضاً احلرارية وحدها،  السعراتب باالحتياجات الغذائية املتنوعة ال هتمامااليكون بالتغذية 
-3، 7-3، 4-6-2، 1-1} امللقِّحات على ثري منهااليت يعتمد الكاسية، األسغري من منتجات احملاصيل 

نسبة حتتوي على اليت تستهلك كأغذية يف حد ذاهتا و احليوانية  امللقِّحاتبعض  ويشمل ذلك{. 5-4-1-2، 8
 عالية من الربوتني والفيتامينات واملعادن.

خدمات التلقيح ببشكل مباشر المرتبط في المائة من اإلنتاج  8إلى  5 ـــــللالقيمة السوقية السنوية  قدرت
م به مسل  في جميع أنحاء العالم ) (2015بليون دولر )بدولرات الوليات المتحدة في  577إلى  235

ويف املتوسط تكون احملاصيل املعتمدة على  -{3-7-4، 2-7-3} ((اء)ب 3 م ق س ( )الشكللكنه ناقص
يف اإلنتاج اإلضايف ث معظم حيد حيث ةموحدبطريقة توزيع هذه املنافع النقدية ال جيري و امللقحات أعلى سعراً. 

. الشمالية وأمريكاالبحر األبيض املتوسط املطلة على  يةوروباملناطق األأجزاء من شرق آسيا، والشرق األوسط و 
 مناطقيف املائة من إمجايل اإلنتاج الزراعي يف  15إىل  5 التلقيح دماتاملرتبط خب ضايفاإل نقديالالناتج ويشكل 

يف غياب و . هاوشرقآسيا  أكرب قدر من املسامهات يف الشرق األوسط وجنوب مع وجوداملختلفة األمم املتحدة 
بالنسبة إىل زيادة األسعار يف إمدادات احملاصيل العاملية اليت تطرأ على التغريات تتسبب ، ميكن أن تلقيح احليواينال
ترتاوح لرفاه االقتصادي ل حمتملةصافية سنوية ة إىل خسار  يديؤ  األمر الذيستهلكني وخفض األرباح للمنتجني، امل

بليون دوالر  497إىل  207و هااحملاصيل ومنتجي ستهلكيملي ملبليون دوالر عل الصعيد العا 191و 160بني 
، ، وجتهيز األغذيةراجةواحل ،غري احملاصيلمن للمنتجني واملستهلكني يف أسواق أخرى غري احملاصيل )الزراعة أخرى 

ز معظم الدراسات على الدول ييف البيانات وترك ةالعديد بالنظر إىل الفجواتو {. 7-4( }على سبيل املثال
-4، 3-4، 2-4} حمدودةهي أساليب ذات دقة القيم تقدير لاملستخدمة األساليب االقتصادية  فإناملتقدمة 

املنافع إىل  حتليالت نسبة من خالل أدوات مثل دراستهاو االقتصادية منافع لالكمي ل تقديربيد أن ال{. 4-7، 5
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 رتشد هباستأن  باملعلومات وميكن أصحاب املصلحةترفد معايري متعددة، التكاليف والتحليالت القائمة على 
 {.6-4، 1-4} تهالملقحات واستداملالتنوع البيولوجي ب يف إطار التسليم خيارات استخدام األراضي

به لكنه  مسلم)متعددة ها الومنتجاتها ومزايا الملق حاتعلى  مصادر رزقهم من ناس في الكثيرالعتمد ي
أهم تشكل  فهذه احملاصيل. امللقِّحاتالعديد من احملاصيل النقدية األكثر أمهية يف العامل على تعتمد  - (ناقص

فرص العمل حيث توفر والكاكاو( والبلدان املتقدمة )مثل اللوز(  نبمنتجات التصدير يف البلدان النامية )مثل ال
االقتصادات  اختالفب تلفخت امللقِّحاتفقدان  نوالدخل للماليني من الناس. ولذلك فإن اآلثار املرتتبة ع

 حاتامللقِّ على احملاصيل اليت تعتمد على اليت تتوقف بشكل كبري أعلى بالنسبة لالقتصادات أهنا  إذاإلقليمية، 
يف لقيمة االقتصادية للتلقيح ا بشأنالدراسات احلالية تأخذ مل و مستوردة(. كانت أو   حملياً متت زراعتها )سواء 

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

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

)38( 7:  PLoS ONELautenbach S. et al. (2012) “Spatial and temporal trends of global pollination benefit.” 

54e359. 

 

ميثل هذا النسبة املعتمدة على  .في إنتاج المغذيات الدقيقة(  Pollination dependency) على التلقيحالعتماد الجزئي  )ألف( :3 م ق سالشكل 
 (37)(.Kramer et al. (2014)-Chaplin. ويستند إىل املرجع )folate-، )ج( الفوالتiron-، )ب( احلديدVitamin A-التلقيح إلنتاج )أ( فيتامني ألف

الخريطة العالمية لمنافع التلقيح التي يستفيد منها إنتاج سوق المحاصيل المباشرة على أساس تقدير بدولرات الوليات المتحدة لكل  (B-باء)
وقد قدرت املنافع بدوالرات الواليات املتحدة للعام  درجات(. 5 ×درجات  5هكتار من اإلنتاج اإلضافي على شبكة من خطوط الطول والعرض )

( وملكافئات القوة الشرائية. واستخدمحت التحليالت البيانات القطرية الصادرة عن منظمة التغذية 2009تصحيحها للتضخم )إىل العام  وجرى 2000
 (38)(. .Lautenbach et al(2012)والزراعة لألمم املتحدة واملتعلقة بأسعار اإلنتاج وكمياته وكذلك نسب االعتماد على التلقيح للمحاصيل استناداً إىل املرجع )
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س االقتصادات الريفية، على سبيل األصول اليت تشكل أس وخاصة، جلوانب غري النقدية يف االقتصاداتا احلسبان
 املادية )مثل مستعمرات حنلو (، نيلاالنح)مثل مجعيات  ( واالجتماعيةنيلاالنح العمالة لدىاملثال، اإلنسان )

عن املمارسات  موسع الناجاألالتنوع البيولوجي مثل مبيعات العسل( واألصول الطبيعية )مثل ( واملالية )العسل
األساس للتنمية املستقبلية وسبل يشكالن ا وتوازهنهذه األصول ما هو متوفر من  فمجموعلملقحات(. ل واتيةامل
 {.7-4، 4-4، 2-4، 7-3املستدامة } يةالريفعيش لا

 اا للعديد من القتصادات الريفية ومصدر كيزة ر العسل  جمعسبل العيش القائمة على تربية النحل و  تشكل
 -(خالف عليه لسواء )الفوائد التعليمية والترفيهية في السياقات الريفية والحضرية على حد من د يعدلل

العسل  من مشعألف طن  65سنويًا تنتج  ةمليون خلي 81ن إىل أعلى الصعيد العاملي، تشري البيانات املتاحة 
العديد من فضل تُ و طن. ألف  518وايل يقدر حبما يف التجارة منها تداول يُ مليون طن من العسل،  1,6و

بيع منتجات  من نُ ميكِّ ؛ و األدىن من االستثماراحلد يتطلب  مبا أنهالعسل  مجعاالقتصادات الريفية تربية النحل و 
ت توقي؛ ويتسم ألسرة وفوائد طبية؛ وميكن أن ُيستمد منه غذاء لمتنوعة من دعم امللكية أشكاالً  ؛ ويتيحمتنوعة

تربية وكذلك تتزايد أمهية مع املؤسسات الثقافية واالجتماعية. صالت العديد من ال يوفرو باملرونة؛  تهومكان أنشط
غري كبرية إمكانيات  وهناك . يف كثري من السياقات احلضرية ى من البيئةمط حياة مستوحلن اً يار خباعتبارها  النحل

، 1-7-4، 2-3-4}النامي سبل العيش املستدامة يف سياقات العامل من أنشطة مستغلة لرتبية النحل كنشاط 
، 14-5، 13-5، 12-5، 11-5، 10-5، أمثلة عن احلاالت 5-4-6-1، 5-3-5، 5-2-8-4
 {.22-5، 15-5، 14-5، 13-5، 12-5 شكالاألو  5-25، 5-24، 5-21

هم بشكل مباشر اتس إذ أنها ،للغذاء مجرد كونها مورداا تتجاوز منافع متعددة للناس، ل مصدر الملق حات
 إلى جانبالفنون والحرف، و والوقود الحيوي، واأللياف، ومواد البناء، واآللت الموسيقية،  ،في األدوية

على سبيل و . (ل خالف عليه)تكنولوجيا واللفن والموسيقى واألدب والدين في ار لإللهام ادمصتمثل ها أن
زيت  ؛ كما أنالسكري من العسل اتلفطريات ومضادا اتمضادو ستمد بعض العوامل املضادة للبكترييا، املثال، تُ 

اليت  ،على التوايل ،واأللياف ومصادر األخشابالوقود احليوي  هي من بني أنواعوأشجار القطن والكافور ا رتوفاجل
ة دينيو  ةأدبيو  ةفني ومثة أعمال. وصيانة اآلالت املوسيقية؛ وميكن استخدام مشع العسل حلماية امللقِّحاتتعتمد على 

اليت  ”I’m a King Bee“ل اثعلى سبيل املاملوسيقى الشعبية والكالسيكية ) ، منها يفامللقِّحاتمن  مستوحاة
-Rimsky“ كورساكوف  رميسكياليت وضعها  ”The Flight of Bumblebee“، و”Slim Harpo“) هاربو مسلوضعها 

Korsakov”) وسورة (، الشوكةعدمي  النحل يف خمطوطات املايا )على سبيل املثال، النحلعن قاطع املقدسة وامل؛
 فقراتوالالثامن يف الفاتيكان،  وسأوربانالبابا عند  ت الثالثنحالزخريف ذي الالرسم اليف القرآن الكرمي، و  النحل

من املستوحى والتقاليد الصينية مثل تشوانغ تزو. وينعكس التصميم الفين  ،اهلندوسية والبوذيةلدى املقدسة 
بعض علماء احلشرات اليت يستخدمها ر امتأ 10 ــناظري ذات الـامل، وشبكات املوجه الروبوتاتطريان يف  امللقِّحات

 شكالواأل ،16-5، 2-5 تاحلاال ن، واألمثلة ع4-2-5، 3-2-5، 2-2-5، 1-2-5}واة اليوم اهل
5-7 ،5-8 ،5-9 ،5-10 ،5-24.} 

 ،الهام العالميفي التراث  لملقحاتل متواصلةالدوار األكثير من الناس على الطيبة لدى  حياة لانوعية تعتمد 
خفافيش، الو  ،طيورالو  ،زهورالو  ،الطبيعيةالمساحات البرية تتجلى في  قيمة جمالية؛ و ز للهويةو كرم

في مجال فراشات؛ وفي العالقات الجتماعية وتفاعالت الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية الو 
اليت تعترب  (Agave Landscape)الطبيعية الصبار  مساحةفإن على سبيل املثال، و  -(ل خالف عليه)ة كمو الح

قيام عتمد على تالرتاث العاملي مواقع ضمن  ةاملدرج ((Tequila ‘‘تيكيال’’يف األثرية  تراثًا عامليًا ومرافق التصنيع
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تفضيالت مجالية عن لناس ويعرب ا؛ سالمتهمريكي و األصبار للالتلقيح للحفاظ على التنوع اجليين بفافيش اخل
طائر امايكا، و  جلوطينالرمز الهو الطائر الطنان و ختلفة. املوروبية األثقافية الشاهد اململوسم اإلزهار يف واضحة 

 ات،فراشالأقنعة وترمز سري النكا؛ يف فراشة الوطنية الي ه ةاملستوطنناح الطائر جفراشة سنغافورة، و  الشمس رمز
 ‘‘تاغبانوا’’؛ ويتفاعل شعب بوركينا فاسويف  ‘‘بوا’’لخصوبة يف مهرجانات شعب ل ،قدامأ 7 اليت يبلغ اتساعها

طلقة املسلطة الا مبوصفهنطقة اجلريية املو يف الغابات  انعيشيالنحل إهلني من آهلة مع  لتقاليدهم، ، وفقاً الفلبنييف 
-5، 16-5 تاحلاال أمثلة، 6-3-5، 4-3-5، 3-3-5، 2-3-5، 1-3-5}لتنقل أنشطته الزراعية 

 {.21-5، 20-5، 19-5، 18-5، 17-5، 16-5 شكالاأل ،5-20، 5-19، 5-18، 17
 للزراعة الصناعية هامة إضافة تشكل المعارف األصلية والمحلية،ببعضها يرتبط  متنوعة،نظم زراعية هناك 

النحل وتربية عة االزر الحراجة سلع و  لية،المنز ائق حدال، و الوقيدنظم زراعة وتشمل  ،مواتية للملق حات
 16إىل  8حوايل هكتار(  2صغرية )أقل من اليازات الوقت الذي تشكل فيه احليف و . (به لكنه ناقص مسلم)

كبرية يف معرفتنا يف جمال النظم الزراعية املتنوعة ات  ثغر ، توجد العاملي على الصعيد يف املائة من األراضي الزراعية
تناوب  يولوجي الزراعي والتلقيح من خاللالب الزراعة التنوعح ويعزز تنوع النظم املعارف األصلية واحمللية. باملرتبطة 

املستمر للموارد الربية دماج اإلو ؛ هتاووفر  نباتيةالوارد املوتنوع  ،رتقاءاالمن ائل يف مراحل متنوعة احملاصيل، وتعزيز املو 
ب، ومكافحة اسر األاإلمساك بو املناحل،  جمال االبتكارات، على سبيل املثال يفو ؛ شجرظُلة الوإدراج أنواع 

إدراج أنواع النحل الغازية اجلديدة وموارد بعلى سبيل املثال وذلك والتكيف مع التغري البيئي االجتماعي، ؛ اآلفات
، 12-5، 11-5، 10-5، 9-5، 8-5، 7-5احلاالت وأمثلة  ،8-2-5}الزراعية التلقيح يف ممارساهتا 

 {.22-5، 15-5، 14-5 شكالاألو  5-13
 الملق حاتالقائمة على المعارف األصلية والمحلية في دعم وفرة الثقافية الممارسات عدد من ساهم يو 

التنوع البيولوجي يشار إلى ألغراض هذا التقييم، ) القي م“ الثقافي التنوع البيولوجي”على  والحفاظوتنوعها 
ممارسات هذا ويشمل  -(مسل م به لكنه ناقص)“( التنوع البيولوجي الثقافي”بينهما باسم  والصالتوالثقافي 

 يعالقات القرابة اليت حتمو  ؛الطبيعية واحلدائقربية الساحات عدم التجانس يف املتفضيل و نظم زراعية خمتلفة؛ 
من طائفة واسعة اليت تعتمد على متييز البيولوجية  - الزمنيةاستخدام املؤشرات و ددة؛ احمل امللقِّحاتالعديد من 

وتعترب الروابط املستمرة األخرى.  امللقِّحاتإىل احملافظة على أشجار التعشيش، واألزهار وموارد امليل ؛ و امللقِّحات
بني امللقحات وهذه املمارسات الثقافية وما تقوم عليه من نظم املعارف احمللية واألصلية )مبا يف ذلك األمساء 

ملواقع اليت يتم فيها وتتمتع ا. ‘‘الثقايف ع البيولوجيالتنو ’’املتعددة للملقحات املتنوعة يف اللغات احمللية( من عناصر 
األنواع املعرضة خلطر االنقراض بقيمة هامة على الصعيد العاملي لدورها يف حفظ “ الثقايف البيولوجي التنوع”حفظ 

مثالً شمل تواللغات املهددة أيضاً. وعلى الرغم من وضوح أن هذه املناطق ذات مساحة ال يستهان هبا، فهي 
، ال تزال هناك ثغرات أساسية يف فهم مواقعها وحالتها يف املائة من الغابات يف البلدان النامية 30ثر من أك

-5، 3-5، 1-5، أمثلة احلاالت 2-7-4-5، 7-2-5، 6-2-5، 5-2-5، 3-1-5}واجتاهاهتا. 
 {.11-5، 4-5، الشكالن 5-6، 5

 التي تعتمد على الملق حات النباتات البريةوالمحاصيل و التلقيح و لملقحات بالنسبة لوالتجاهات الحالة  –باء 
قوم اعتماد الزراعة العالمية على المحاصيل التي ت وقد ازداد حجم ،كل عامفي الزدياد  إنتاج الغذاء  يأخذ

مدى أما . (ل خالف عليه)في المائة على مدى العقود الخمسة الماضية  300على الملق حات بأكثر من 
 م ق سالشكل ) بلداناحملاصيل واألصناف وال باختالف كبرياً   يختلف اختالفاً فالزراعة على امللقِّحات اعتماد 

 سطاألو  والشرقوالبحر األبيض املتوسط احليواين أكرب ازدياد يف مناطق األمريكتني فوائد التلقيح  وشهدت. (4
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 ن حماصيل الفاكهة والبذور. متنوعة م بسبب زراعتها جمموعةً  يف املقام األول ، وذلكوشرق آسيا
{3-7-2 ،3-7-3 ،3-7-4 ،3-8-3.} 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
(39)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.. 

 

اإلنتاج لخسارة املتوقعة من حجم لخريطة العامل توضح اعتماد الزراعة على امللقِّحات )أي النسبة املئوية  :4م ق س   الشكل
إىل بيانات منظمة  ، استناداً 2012و 1961يف الشريط امللون( يف عامي  املوصوفةفئات الالزراعي يف غياب التلقيح احليواين )

 Aizen et al)(  (2009)(39)آيزن وآخرون ملنهجية  ( وتبعاً 2013األغذية والزراعة )قاعدة البيانات اإلحصائية 

 النسبة المئوية للخسائر في الزراعة في حالة عدم وجود تلقيح حيواني

 بيانات توجدل 
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واستقرار في إنتاجية نمو ما يتحقق من  فإن، الملق حاتنحو متزايد على على الزراعة العالمية  حين تعتمد يف
فإنتاجية اهلكتار  -(ل خالف عليه) عليهاالتي ل تعتمد  أقل من المحاصيل الملق حاتل التي تعتمد على يصاالمح

مقارنة بإنتاجية اهلكتار  من سنة إىل أخرى أكرب اً وتفاوتالواحد من احملاصيل اليت تعتمد على امللقِّحات شهدت زيادة أقل، 
هذا االجتاه ليست واضحة، تشري  الدوافع اليت حتركويف حني أن  الواحد من احملاصيل اليت ال تعتمد على امللقِّحات.

 امللقِّحات.أن اإلنتاج ينخفض عندما تنخفض إىل الدراسات اليت أجريت على العديد من احملاصيل على املستوى احمللي 
عندما تفتقر وعن استقرار أقل عن تراجع على الصعيد احمللي  يكشفكثري من احملاصيل   مردودوعالوة على ذلك، فإن 

قدرًا أكرب وفر يأن  تنوعاً كثر جمتمع أشأن من و  .)ال خالف عليه(اع من األنو  إىل جمموعات خمتلفةجمتمعات امللقِّحات 
أمناط يف و ختتلف فيما تفضله من الغذاء  امللقِّحاتأنواع ، وذلك ألن من جمتمع أقل تنوعاً ، والتلقيح الكايف، من االستقرار

احلقول اليت ل يف يصاأن إنتاج احملإىل  ةاحمللياملستويات ذلك، تشري الدراسات على عن  فضالً . و ونشاطها سلوكها التغذوي
وفيما . أقل تنوعاً  امللقِّحاتجمتمعات فيها تكون اليت احلقول يف أكرب منه وفرية و متنوعة  امللقِّحاتجمتمعات كون فيها ت

أكرب من املسامهة اليت يقدمها حنل العسل.  إنتاج احملاصيل العامليلقحات الربية مسامهة يف ملخيص بعض احملاصيل، تقدم ا
كون يأن  هية، وميكنالرب  امللقِّحاتبشكل كامل فقدان لنحل العسل الداجن أن يعوض يف كثري من األحيان وال ميكن 

التلقيح يف كثري من على فر بأعداد كافية لتلبية الطلب اتو أن ي دائماً ال ميكن لعديد من احملاصيل، و لفعالية  أقلَّ  ملقحاً 
 80الربية هي املهيمنة. وتشري التقديرات إىل أن  امللقِّحات. ومع ذلك، فإن بعض أنواع (مسلَّم به لكنه ناقص)البلدان 

وهناك يف املائة فقط من أنواع النحل الربي.  2ميكن أن يعزى إىل أنشطة على الصعيد العاملي يف املائة من تلقيح احملاصيل 
حيث ل املفتوحة احلقو نظم معظم على حد سواء، يف والداجنة  تنوع خيارات التلقيح، مبا يف ذلك األنواع الربيةحاجة إىل 

 {.3-8-3، 2-8-3 ،2-7-3} (مسلَّم به لكنه ناقص)الطقس والبيئة ميكن التنبؤ ب ال
في  ويةالشت اتمستعمر ال ارتفاع خسائرعلى المستوى العالمي، رغم الداجن  عدد خاليا عسل النحل الغربييتزايد 

ات مستعمر الخسائر وقد ل تسفر (. 5 م ق س )الشكل( ال خالف عليه)بعض الدول األوروبية وأمريكا الشمالية 
 (40)المستعمرات جزئةتمن خالل خسائر من ال الحد يمكنهم النحالينبالنظر إلى أن  ل رجوع فيه انخفاضعن  دائماا 

يف أوروبا وأمريكا الشمالية  عسل النحل الغريبل املومسيةسائر اخلوختتلف  -هاأو حتى تجاوز  الموسميةالخسائر  تعويضل
( الفارواإدخال حنل يف العقود األخرية )على األقل منذ أصبحت  بيد أهنانة، املقاطعة والسَّ /الواليةحسب البلد/ كبرياً   اختالفاً 
وهناك نقص  .(مسلَّم به لكنه ناقص) اليت كانت تعترب عاديةيف املائة  15إىل  10 الـ نسبةيف كثري من األحيان تتجاوز 
 .{5-3-3، 4-3-3، 3-3-3، 2-3-3، 4-2-4-2، 3-2-4-2}من العامل  األخرىبيانات املناطق كبري يف 

                                                      
يف مكان  رُبيتمن العامالت يف مستعمرة قوية عددياً وإضافة ملكة جديدة جمموعة بأخذ يتم الفصل بني مستعمرات النحل ( 40)

 آخر لتشكيل مستعمرة جديدة؛ وينطوي هذا النشاط على تكلفة اقتصادية.



IPBES/4/19 

36 

 

ىل البلدان اليت إعدد خاليا حنل العسل بالنسبة ( لالسنوية نسبة املئويةال توضح معدل النمو السنوي )ملخريطة العا :5 م ق س الشكل
 .(41)(2013)إحصاءات الفاو  2012و 1961نظمة األمم املتحدة لألغذية والزارعة بني مبتلك البيانات إىل  اريررفعت تق

 المحلي واإلقليميصعيدين والتنوع على ال تواجدوالوفرة الفي  البري والفراشات تراجعاا النحل أنواع لعديد من يشهد ا
وتلك  خرىاألقاليم الخاصة باأل بياناتال أما ؛(لكنه ناقصمسل م به )في شمال غرب أوروبا وأمريكا الشمالية 

ورود تقارير عن لستخالص استنتاجات عامة، رغم  غير كافية حالياا فهي  األخرى الملق حات الخاصة بأصناف
اخنفاض يف تنوع النحل والنباتات الربية مت تسجيل  اإلقليمي،الصعيد على و  - المحليعلى الصعيد  حالت انخفاض
أمريكا الشمالية، على مدى  أوروبا الغربية وشرقالسيما يف املناطق الصناعية الكربى يف العامل،  امللقِّحاتاليت تعتمد على 

 (Bombus franklini)فرانكلني الطنانة ، مثل حنلة كبرياً   اخنفاضاً بعض األنواع وشهدت . (ال خالف عليه)القرن املاضي 
ال خالف )يف أوروبا  (Bombus distinguendus)النحلة الطنانة الصفراء الكبرية يف غرب الواليات املتحدة األمريكية و 

مناطق تواجد  زء صغري منبالنسبة جلأو معروفة فقط غري معروفة هي فخرى األنواع اخلاصة باألجتاهات أما اال. (عليه
 ،الطنانوالطائر مثل العث، األخرى احلشرية والفقاريات  امللقِّحاتاخنفاض يف مجاعات  كذلك  جلسُ و . املعنية األنواع

، احلشرية امللقِّحاتتنوع الرتاجعي ل االجتاه ،توقف بل ،روبية، تباطأيف بعض الدول األو و . (مسلَّم به لكنه ناقص)واخلفافيش 
تبني أن  ويف الُنظم الزراعية. ةغري واضح الظاهرة ال تزاله هذ أو أسبابسبب فإن . ومع ذلك، (مسلَّم به لكنه ناقص)

وبقايا املوائل الطبيعية وشبه الطبيعية أطراف احلقول سافة من تنخفض بشدة مع ازدياد املالنحل الربي احمللي وتنوعه وفرة 
 {.3-2-3، 2-2-3( }مسلَّم به لكنه ناقص)بضع مئات من األمتار مبستويات 

في إنتاجية واستقرار نمو فإن ما يتحقق من نحو متزايد على الملق حات، على الزراعة العالمية في حين تعتمد 
. فإنتاجية اهلكتار (ل خالف عليه) التي ل تعتمد عليها ل التي تعتمد على الملق حات أقل من المحاصيليصاالمح

مقارنة بإنتاجية اهلكتار  من سنة إىل أخرى أكرب اً اوتالواحد من احملاصيل اليت تعتمد على امللقِّحات شهدت زيادة أقل، وتف
هذا االجتاه ليست واضحة، تشري  الدوافع اليت حتركويف حني أن  الواحد من احملاصيل اليت ال تعتمد على امللقِّحات.

لقِّحات. أن اإلنتاج ينخفض عندما تنخفض املإىل الدراسات اليت أجريت على العديد من احملاصيل على املستوى احمللي 
عندما تفتقر وعن استقرار أقل عن تراجع على الصعيد احمللي  يكشفكثري من احملاصيل   مردودوعالوة على ذلك، فإن 

                                                      
من االحتاد السوفيايت السابق أو يوغوسالفيا السابقة أو تشيكوسلوفاكيا  مت دمج البيانات املستمدة من البلدان اليت كانت جزءاً   (41)

 السابقة.

 (2012-1961خاليا النحل ) النمو السنوي في عدد

 وجد بياناتتل 
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قدراً وفر يأن  تنوعاً كثر أ ملقحات جمتمعشأن من و  .)متفق عليه( من األنواع إىل جمموعات خمتلفةجمتمعات امللقِّحات 
يف و ختتلف فيما تفضله من الغذاء أنواع امللقِّحات من جمتمع أقل تنوعاً، وذلك ألن ، والتلقيح الكايف، أكرب من االستقرار

احلقول ل يف يصاأن إنتاج احملإىل  ةاحمللياملستويات ذلك، تشري الدراسات على فضالً عن . و ونشاطها أمناط سلوكها التغذوي
وال . جمتمعات امللقِّحات أقل تنوعاً احلقول اليت تكون فيها يف أكرب منه ة وفري و جمتمعات امللقِّحات متنوعة اليت تكون فيها 

 كون ملقحاً يأن  هبشكل كامل فقدان امللقِّحات الربية، وميكنلنحل العسل الداجن أن يعوض يف كثري من األحيان ميكن 
التلقيح يف كثري من البلدان على الطلب  فر بأعداد كافية لتلبيةاتو أن ي دائماً ال ميكن لعديد من احملاصيل، و لفعالية  أقلَّ 

يف املائة  80. ومع ذلك، فإن بعض أنواع امللقِّحات الربية هي املهيمنة. وتشري التقديرات إىل أن (مسلَّم به لكنه ناقص)
اجة وهناك حيف املائة فقط من أنواع النحل الربي.  2ميكن أن يعزى إىل أنشطة على الصعيد العاملي من تلقيح احملاصيل 

 الحيث احلقول املفتوحة نظم معظم على حد سواء، يف والداجنة  تنوع خيارات التلقيح، مبا يف ذلك األنواع الربيةإىل 
 {.3-8-3، 2-8-3 ،2-7-3( }مسلَّم به لكنه ناقص)الطقس والبيئة ميكن التنبؤ ب

  

الثدييات  هاحالة امللقحات من الفقاريات )مبا في )ألف(  الحتاد الدويل حلفظ الطبيعةالقائمة احلمراء لحالة تصنيفات امللقِّحات الربية يف : 6 م ق س الشكل
منقرضة : االحتاد الدويل حلفظ الطبيعةفئات املخاطر النسبية لدى  )ج( .األوروبية أنواع النحل والفراشات ))باء .االحتاد الدويل حلفظ الطبيعةمناطق يف مجيع والطيور( 

 لبياناتنقص يف ا؛  )أق( ؛ أقل إثارة للقلق)شه( شبه مهددة؛)ضع(  ؛ ضعيفة)مه(  ؛ مهددة باالنقراض)مخ( مهددة باالنقراض بصورة خطرة؛ )مب( احلياة الربيةيف 
 .)مل( ؛ مل تقيَّم)نب(
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تقييمات عالمية فر اتتو و لحالة األنواع.  موضوعياا  اا تقييم قائمة التقييم الحمراء لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تمثل
في  16,5هناك حوالي (. و ألف 6 م ق س ، مثل الطيور والخفافيش )الشكلةلكثير من الملق حات الفقاري

في المائة بالنسبة  30ترتفع النسبة إلى )على الصعيد العالمي بالنقراض مهددة المائة من الملق حات الفقارية 
إل أن  .(ل خالف عليه)اتجاه نحو مزيد من النقراض  وهناك؛ اقص()مسل م به لكنه نة( يألنواع الجزر إلى ا

التقييمات اإلقليمية وتشير  .(ل خالف عليه)على الصعيد العالمي  هامعظم الملق حات الحشرية لم يتم تقييم
والفراشات ل سيما بالنسبة للنحل بالنقراض،  من التهديدمرتفعة لملقحات الحشرية إلى مستويات لوالوطنية 

 -(مسلم به ولكنه ناقص) (في أحوال كثيرة هددة بالنقراضم هافي المائة من أنواع 40أكثر من التي تعتبر )
 الشكليف املائة من الفراشات مهددة ) 9يف املائة من النحل و 9أن إىل  نطاق األورويباألخرية على التقديرات الوتشري 

لفراشات )باستثناء ليف املائة  31لنحل ول بالنسبةيف املائة  37بنسبة  ضااخنفا وأن اجملموعات تشهد( باء 6 م ق س
إجراء تقييمات مبا يتيح البيانات غري كافية فإن بالنسبة لغالبية النحل األورويب، و (. بشأهنا البياناتاليت تنعدم األنواع 

كون يأن عدد األنواع املهددة تبني ،  توافرتمىت القوائم احلمراءفإن  ،الوطيند صعيعلى الو االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة. 
من لمحاصيل بشكل عام يعد النحل امللقِّح ليف املقابل، و اإلقليمي.  عيدصعلى ال هأعلى بكثري منيف االجتاه العام 
يل من أنواع النحل الشائعة امللقحة للمحاص نوعاً  130ومن بني . املهددة األنواعما يكون من  نادراً األنواع الشائعة و 

، ونوعان شبه مهددين، نيمهددمنها فقط ، وكان نوعان فقط سواء يف أوروبا أو أمريكا الشماليةنوعا  58مت تقييم 
االحتاد الدويل حلفظ لدى املخاطر ألقل إثارة للقلق حسب فئات اأهنا تندرج يف فئة األنواع )أي  غري مهدد نوعاً  42و

قيح تلتقييم متت دراستها يف  انوع 57بني من و . نوعا 12بالنسبة إىل  البيانات غري كافية للتقييم وكانتالطبيعة(، 
الطنان النحل من ، منها نوع واحد للتقييم الرمسي أنواع فقط 10 مل ختضع سوى (42)،2007لعام  احملاصيل العاملي

يف ذلك ثالثة  شائعة جدا، مبا أنواع أخرى 10ال يقل عن بيد أنه من املعروف أن هناك ما . بشدة باالنقراض مهدد
 {.3-2-3، 2-2-3حنل العسل } وإن كان من الضروري كذلك النظر يف صحة مستعمرات، حنل العسلأنواع من 

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

 تضر بهال تزال و الداجنة الملق حات البرية بالتي أضرت المحركات من  لوجود عددالعالم إلى احتمال كبير 
ولكن نقص البيانات، بوجه خاص خارج دول غرب أوروبا وأمريكا الشمالية، والصالت  -(مسل م به لكنه ناقص)

ربط االخنفاض طويل األمد للملقحات مبحركات مباشرة حمددة. وبوجه املتبادلة بني احملركات، أدى إىل صعوبة كبرية يف 
بالنسبة على الصعيد احمللي معدالت التلقيح  الرتاجع يف صحة امللقحات وتنوعها وتوفرها إىل اخنفاضأدى  عام

 تغيري هم يفوسا(، هواستقرار  تهونوعي ردودخفض كمية املاألمر الذي أدى إىل امللقِّحات )للمحاصيل اليت تعتمد على 
واملمارسات الثقافية أمناط احلياة املتميزة فقدان كما أدى إىل احمللي واإلقليمي،   ينديالتنوع النبايت الربي على الصع

مبا يف أن تتطور على املدى الطويل،  خاطر أخرىملميكن و . (مسلَّم به لكنه ناقص)والتقاليد نتيجة لفقدان امللقِّحات 
وفقدان املرونة على املدى الطويل يف نظم إنتاج األغذية.  ،امللقِّحاتب نيية أو الرفاه املرتبطذلك فقدان القيمة اجلمال

ذه ميكن هلو . ةغرافيتكوينها البيولوجي ومواقعها اجلل أنواع امللقِّحات وفقاً  عامل باختالفاألمهية النسبية لكل وختتلف 
 (43)مدى خطراحملركات على أساس ترتيب  مهمةد يعقِّ  الذياألمر آثارها، يف أن تتجمع أو تتفاعل  أيضاً احملركات 

 {.1-2-6، 5-4، 7-2} (غري قطعي) الذي ميكن أن تلحقه الضرر

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

Royal Society B 274:303-313. 

تقنيًا للتعرف على اخلطر، ومبوجبه يُفهم اخلطر على أنه احتمال حدوث أثر أو خطر -يستخدم هذا التقييم هنجًا علمياً   (43)
 حمدد، مقاس كمياً.
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تقليل إلى مكثفة التقليدية النب ممارسات إدارة األراضي اإلى جها وتدهور  وتجزئتهاتدمير الموائل ما يؤدي  غالباا 
تشمل هذه املمارسات و  -(مسل م به لكنه ناقص) لها التعشيشموارد و  (ل خالف عليه)الملقحات غذاء أو تغيير 

املعروف أن االستخدام الكبري للمواد الكيميائية الزراعية واملمارسات املكثفة للحراثة أو الرعي أو جز األعشاب. ومن 
إىل بحث عن الطعام و ت احلشرات اليتاخنفاض كثافة وتنوع تؤدي إىل موارد امللقِّحات اليت تطرأ على هذه التغيريات 

-1-2-2، 1-1-2-2} )ال خالف عليه(اإلقليمي و احمللي على الصعيدين عات امللقِّحات و تغيري تركيبة وبنية جمم
2 ،2-2-2 ،2-3-1-2 ،2-3-1-3 ،3-2}. 

، وتعالج هذه زراعة أكثر استدامة للتوصل إلىمتم مة لبعضها البعض ي توخى األخذ بها ثالث استراتيجيات هناك 
، وتعزيز النظم الزراعية المتنوعة اإليكولوجيتكثيف ال: الستراتيجيات عدة محركات هامة لتراجع الملقحات

إدارة على اإليكولوجي تكثيف ينطوي ال ‘1’ - (1 م ق س )الجدول القائمة، والستثمار في البنية التحتية البيئية
 ‘2’.الضرر البيئي احلد منحتسني اإلنتاج الزراعي وسبل العيش مع حنو يفضي إىل  ىعلطبيعة للالوظائف اإليكولوجية 

احلراجة الزراعية مبا احلدائق املنزلية و احلدائق الغابية و نظم مثل إدارة على تعزيز النظم الزراعية املتنوعة القائمة وينطوي 
، احملاصيل تعاقب) ف األصلية واحملليةر اأو املع تماشى مع العلمتعزيز امللقِّحات والتلقيح من خالل ممارسات تيؤدي إىل 

موزعًة عرب مناطق بقع ملوائل شبه طبيعية شمل تفالبنية التحتية البيئية الالزمة لتحسني التلقيح أما  ‘3’.على سبيل املثال(
الثالث  تُ هذه االسرتاتيجياوتتصدى زهار. ألالتعشيش و الالزمة لوارد امل تتيح املساحات الربية الطبيعية الزراعية املنتجة

األراضي،  اتالتخفيف من آثار تغري استخداممن خالل خنفاض امللقِّحات الامة املسببات اهللعديد من بصورة متزامنة ل
تألف منها هذه السياسات واملمارسات اليت توتنطوي . (مسلَّم به لكنه ناقص)واستخدام املبيدات وتغري املناخ 

ومتيل . (مسلَّم به لكنه ناقص)هم اقتصادية مباشرة للناس وسبل عيشعلى منافع يف كثري من احلاالت االسرتاتيجيات 
( إىل ختفيف أثر حمرك واحد فقط 1 م ق س اجلدوليف الزراعة ) إدارة املخاطر املباشرةاالستجابات اليت مت حتديدها يف 

 *تجابات )املشار إليها بنجمةمن حمركات اخنفاض امللقحات أو ال ختفف أياً منها. وميكن أن تظهر لبعض تلك االس
( آثار سلبية على امللقحات وعلى االستدامة الزراعية األوسع نطاقاً، وهي تأثريات يلزم حتديدها 1 م ق س يف اجلدول

، 8-2-5، 3-6-3، 3-2-3، 3-2-3-2، 1-3-2، 2-2-2، 1-2-2}كميًا وفهمها بشكل أفضل
6-9.} 

العضوية الزراعة منها ف اآلثار السلبية على الملق حات ي  أو تخف ة بقدرتها على تقليصمعروف ثمة استجابات
)ل خالف الباحثة عن الطعام حة لملق  احشرات للعداد المحلية يزيد من األ، وكالهما وغرس الشرائح الزهرية

 لطويلعلى املدى اوفرة عن البيانات يقتضي األمر وجود سو  -مسل م به لكنه ناقص()التلقيح من معدلت و  (عليه
على  ةدلاألو . اجملموعةعلى مستوى منافع  ستجاباتذه االهلحىت اآلن(، لتحديد ما إذا كانت  ةتوفر وهي بيانات غري م)

إجراءات تعزيز التلقيح على األراضي الزراعية فإىل حد كبري من أوروبا وأمريكا الشمالية.  تأيتالزراعة العضوية فوائد 
. مسلَّم به لكنه ناقص()اآلفات الطبيعية  ضبطخدمات النظم اإليكولوجية األخرى، مبا يف ذلك  أيضاً عزز تاملكثفة 

، نظم الزراعةمن على سبيل املثال، يف كثري و بني تعزيز اإلنتاجية وتعزيز التلقيح.  معاوضةهناك ومع ذلك، قد تكون 
ومن شأن الفهم . )ال خالف عليه(املردود  ض اخنفاها، عادة ما تؤدي املمارسات العضوية احلالية إىل ولكن ليس كل

مع القيام يف الوقت اإلنتاج الزراعي العضوي  زيادة يعاجل مسألة املعاوضات عن طريق أناإليكولوجي تكثيف لاألفضل ل
من يف التقليل  اهتذلك فائديف ، مبا . وهناك ثغرة معرفية فيما يتعلق بتأثري هذه االستجابةزيادة فوائد التلقيحذاته ب

 {.2-7-6، 1-7-6، 4-1-1-4-6، 1-1-1-4-6} املعاوضات
 عاتو مجمإلى زيادة التنوع في المساحات البرية الطبيعية على نطاق ئل امو ما ي ؤدي وجود تنوع أكبر في ال غالباا 

وحسب  -(مسل م به لكنه ناقص)النباتات البرية و محاصيل زيادة فعالية تلقيٍح الو  (ل خالف عليه)الملق حات 
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(، ميكن تعزيز تنوع موائل املساحات الربية على سبيل املثال والرعي، اخل احلراجة،و  ،لزراعةلاستخدام األراضي ) نوع
مبا يف ذلك احملاصيل املزهرة، واحلراجة الزراعية،  ،ب احملاصيلعاقتعن طريق الزراعة البينية و الطبيعية لدعم امللقِّحات 

. وميكن تعزيز فعالية هذه (ال خالف عليه)لي أو الغطاء النبايت احمللألزهار الربية  هاأو حفظترميمها  وأاملوائل إنشاء و 
املساحات الربية الطبيعية اليت تتوافق مع تنقل امللقِّحات، ومن مث نطاقات احلقل إىل نطاق التدابري يف حالة تنفيذها من 

، 3-2-2، 2-2-2} (مسلَّم به لكنه ناقص) السمات اخلاصة باملساحات الربية الطبيعيةضمان الربط بني هذه 
)ال خالف ملمارسات اجليدة على ااألراضي ديري املزارعني أو ممبكافأة {. وميكن حتقيق مثل هذه اإلجراءات 3-2-3

، أو اإلنتاج احليواين، واستخدام راجةاحل وأ، من خالل إظهار القيمة االقتصادية خلدمات التلقيح يف الزراعة، عليه(
 .(مسلَّم به لكنه ناقص)األراضي  ديريالتطبيق العملي للمزارعني أو م إجراء)الزراعي( لنقل املعرفة و رشاد اإلخدمات 
)عشرات اهلكتارات أو أكثر( على حفظ موائل  ةأو الطبيعي ةطبيعيالمحاية مناطق واسعة من املوائل شبه وتساعد 

، لكنها لن تدعم مباشرة التلقيح الزراعي يف املناطق (ه ناقصمسلَّم به لكن)وطين الأو  قليميالصعيد اإلامللقِّحات على 
مسلَّم )لقحات احملاصيل ملدودة الطريان احملكبرية بسبب نطاقات احملميات المن بضعة كيلومرتات أكثر من ال تبعد اليت 

بقع تعزيز الربط على مستوى املساحات الربية الطبيعية، على سبيل املثال عن طريق ربط ومن شأن . (به لكنه ناقص
مسلَّم به )من احلركة عزز تلقيح النباتات الربية عن طريق متكني امللقِّحات أن ي(، اتالطرقحبواف )مبا يف ذلك  املوائل

-4-6، 10-1-1-4-6، 2-1-2-2يزال غري واضح }ال امللقِّحات موائل يف حفظ  ه، ولكن دور (لكنه ناقص
1-5 ،6-4-1-3 ،6-4-3-1-1 ،6-4-3-1-2 ،6-4-3-2-2 ،6-4-5-1-6.} 

التي ستجابات من ال لناسالحياة الطيبة لالملق حات على نوعية تقلص آثار وتخفيف إدارة  يمكن أن تستفيد
اآلثار التراكمية و ، وكمةازة والحالمعارف التقليدية والحيونقص الوصول إلى األراضي التقليدية، سبل تعالج فقدان 

وجرى حتديد عدد من االستجابات املتكاملة اليت تعاجل  -(مسلم به لكنه ناقص)لمحركات المباشرة ية لوالتفاعل
األمن الغذائي، مبا يف ذلك إمكانية حتديد الفرد ( 1: ، على النحو التايلهذه احملركات الدافعة لتقلص أعداد امللقحات

 الثقايفوالتنوع البيولوجي  حفظ التنوع( 2 ؛اإليكولوجيتكثيف الو  الغذائية والزراعية، والقدرة على التكيفلسياساته 
يف جماالت حفظ ملسبقة واملستنرية اوافقة امل( 4 ؛التقليدية اليت تدعم امللقِّحات ةكمو تعزيز احل( 3 ؛والصالت بينهما

وضع ( 7 ؛اهلامالثقايف و الرتاث الزراعي والبيولوجي باالعرتاف ( 6 ؛يازةحلاالعرتاف با( 5 ؛والتنمية وتبادل املعارف البيئة
-5، 21-5، 20-5، 19-5، 18-5 ةاحلالعلى ، أمثلة 4-5} إطار حفظ البيئة حبيث يرتبط مع قيم الشعوب

 {.3-5اإلطار ، 27-5، 26-5 ، الشكالن5-26، 5-25، 5-24، 5-23، 22
حبوب الرحيق و  تنتج لنباتات المزهرة التياوفرة  على نحو يعززإدارة المساحات الحضرية والترفيهية الخضراء 

، رغم أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا (مسل م به لكنه ناقص) تهاوفر و من تنوع الملق حات يزيد اللقاح 
وخطوط  حواف الطرقتنطوي يف املدن و  - المجموعات السكانيةعلى مستوى طويلة األمد ينطوي على منافع 

 أيضاً إمكانيات كبرية على  (افرتاض)واألراضي الشاغرة  (مسلَّم به لكنه ناقص)لسكك احلديدية ا وجوانبالكهرباء 
 {.6-1-5-4-6، 1-5-4-6التعشيش }موارد اإلزهار و لدعم امللقِّحات، لو أديرت بشكل صحيح لتوفري 

أنواع باختالف  ةسمي  درجة الية )تختلف من السم   كل  من خاللعلى الملق حات  خطراا المبيدات تشكل 
املركبات  من حيث اجلغرافيا باختالف طر أيضاً اخلخيتلف و . )ل خالف عليه(( ومستوى التعرض الملق حات

املوائل شبه الطبيعية أو وفرها ملالجئ اليت ترمبا من حيث او  ،)ال خالف عليه(ونطاقها املستخدمة، ونوع إدارة األراضي 
شرية سامة حلشرات التلقيح احلبيدات وامل. (مسلَّم به لكنه ناقص)املساحات الربية الطبيعية املعاجلة يف غري الطبيعية 

معدات تكون  عندمارتم، غري كافية أو ال حتُ الوسم ، على سبيل املثال، إذا كانت معلومات ةباشر املقاتلة الخاطر تزداد املو 
)ال خالف السياسة التنظيمية وتقييم املخاطر عند وجود قصور يف للغرض، أو مصابة خبلل أو غري مناسبة  التطبيق
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ومن شأن ختفيض استخدام املبيدات أو استخدامها يف إطار هنج متكامل إلدارة اآلفات أن خيفض من خطر  .عليه(
ولكن يلزم النظر يف ذلك لمحاصيل والنباتات الربية، لتلقيح منها ال اليت يوفر الكثري امللقِّحاتجمموعة  استدامةعدم 

 {.5-3-2، واإلطار 3-1-3-2، 2-1-3-2، 1-3-2زراعية }ال وفرة النواتجان ضمبضرورة  دون اإلخالل

 

بيدات النيونيكوتينوئيد احلشرية تؤدي إىل آثار ملالرتكيزات املختلفة  قد أفيد بأن يبني هذا الرسم البياين ما إن كان -7 م ق س الشكل
)الدوائر الزرقاء  أو ال تسفر عن آثار( الدوائر اخلضراء املغلقة) البالغحنل العسل  أفرادعلى  ()آثار ضارة ولكنها غري مهلكةدون مميتة 
بريد، وكلوثياندين، إمييداكلو : هي نيونيكوتينوئيديةواحدة من ثالثة مبيدات حشرية  املشمولةالدراسات  واستخدمت املفتوحة(.

ختلفة من املنواع واألض إما عن طريق االستهالك عن طريق الفم أو مباشرة على األعضاء واألنسجة الداخلية. يكان التعر و . وثيامثوكسان
على احملور األفقي.  مبينة ،(ة)النحل الكامل احلي الكائناجلزيئي وانتهاء مبستوى  ستوىامل منابتداء  ،تأثري دون املميت اليت مت اختبارهاال
رتكيزات ال تبني كامل نطاقاملنطقة املظللة و عسل، ليست مدرجة. مستعمرات كاملة لنحل المنو أو جناح مثل ستعمرة، املاآلثار على مستوى و 
البذور يف مجيع  معاجلةيف حبوب اللقاح بعد  تلوحظاليت  -ا عسل النحل هل تعريضميكن  اليت -كغ( /ميكروغرام 23 إىل 0,9)

 الدراسات امليدانية املعروفة.
كغ( /ميكروغرام 23 إىل 6,6 املدىكغ، /ميكروغرام 1,8±  13,9 ؛أزرقالزيتية ) السلجملقاح حبوب كلوثياندين يف لامستويات 

 يف السويدميدانية حديثة يف دراسة  مقاسةكغ( /ميكروغرام 16 إىل 6,7 املدىكغ، /ميكروغرام 1,3±  10,3 ؛والرحيق )أمحر
 ومبينة خبطوط متقطعة.( 2015روندلوف وآخرون، )

 (2014)غودفري وآخرون  مجيع الدراسات اليت استعرضهايف عنها  املبلغ بعد معاجلة بذور احملاصيل مقاسقصى للمخلفات األد واحل
وتشري اخلطوط ؛ (ميكروغرام/كغ 1,9لرحيق )أمحر، وبالنسبة ل ميكروغرام/كغ( 6,1 ،أزرق)بوب اللقاح حلبالنسبة مبينة خبطوط متصلة 

الذي يبقى نحل اليستهلُك  كما  .الرحيقسوى الباحث عن الطعام . وال يستهلك حنل العسل متوسط القيم القصوى جلميع الدراسات إىل
الوكالة األمريكية حلماية و ، EFSA 2013)اهليئة األوروبية لسالمة األغذية ) من النظام الغذائي؛ يف املائة 16بنسبة ) رحيقالاخلاليا يف 

 2014.)(44) (USEPAالبيئة )

دون المميتة واسعة من اآلثار المميتة و تؤدي إلى طائفة الحشرية،  ثبت أن مبيدات اآلفات، ول سيما المبيدات
وتقدم الدراسات الميدانية القليلة ، (ل خالف عليه)خاضعة للمراقبة في ظروف تجريبية  ،على الملق حات

ألنواع ا( أدلة متضاربة على اآلثار بناء على 7 م ق س الشكل)في الميدان  التعرض الواقعيالمتاحة لتقييم آثار 
                                                      

(44)  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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. وفي الوقت الحاضر ل توجد إثباتات قطعية )مسلم به ولكنه ناقص(واستخدام المبيدات  هاتالتي تمت دراس
المسجلة بالنسبة لفرادى و بها اآلثار الضارة دون المميتة الناجمة عن التعرض للمبيدات  تنعكسكيفية التي لل

ومعظم  -البرية ل سيما على المدى الطويلالملق حات وتعداد النحل الداجن و على مستعمرات  ،راتالحش
الدراسات اليت أجريت على التأثريات دون املميتة املرتتبة على امللقحات نتيجة استخدام املبيدات احلشرية اختربت طائفة 

على النيونيكوتينوئيد، ونفذت باستخدام حنل العسل والنحل الطّنان، يف حني ركز  حمدودة من املبيدات وركزت مؤخراً 
ال عدد أقل من الدراسات على أصناف امللقحات احلشرية األخرى. وبالتايل ال تزال هناك ثغرات كبرية يف معلوماتنا )

أجريت مؤخراً وتركز على املبيدات  (، مع تأثريات حمتملة على التقييم الشامل للمخاطر. وتظهر البحوث اليتخالف عليه
دون مميتة على النحل حتت ظروف خاضعة مهلكة و احلشرية من النيونيكوتينوئيدات أن هناك أدلة هامة على تأثريات 

للرقابة )ال خالف عليه(، باإلضافة إىل بعض األدلة على آثار على عمليات التلقيح اليت تقدمها )مسلم به ولكنه 
من دراسة أجريت مؤخراً تظهر آثار النيونيكوتينوئيد على بقاء امللقحات الربية وتكاثرها يف حاالت ناقص(. وهناك أدلة 

وتضاربت األدلة اليت توصلت إليها هذه الدراسة مع أدلة من دراسات  (.مسلم به ولكنه ناقص) (45)ةواقعي ةميداني
(. ومل حتسم بعد مسألة ما ميثل تعرضاً غري قطعيأخرى فيما يتعلق بالتأثريات على املستعمرات الداجنة لنحل العسل )

 .(4-1-3-2ميدانياً واقعياً وال التأثريات التآزرية احملتملة وطويلة األمد ملبيدات اآلفات )وخالئطها( )
على أساس المخاطر التي تم  إصدار لوائحمحددة و آفات مكونات مبيدات المتعلقة بتقييم المخاطر يشكل 

عن المبيدات المستخدمة في الزراعة  ةالناجمة البيئيمخاطر خفض البإمكانها  هامة استجاباتها الهتداء إلي
 احلد منميكن و  -{1-4-2-4-6، 3-1-3-2، 1-1-3-2}( مسل م به لكنه ناقص) الوطنيصعيد على ال

 ،لى سبيل املثالممارسات اإلدارة املتكاملة لآلفات، عوذلك باعتماد فض استخدام املبيدات، خبالتعرض للمبيدات 
للحد من اجنراف الرامية املمارسات والتكنولوجيات بتطبيق املبيدات يتم استخدامها ميكن التخفيف من آثار ما وحيث

يعد التثقيف {. و 4-1-2-4-6، 3-1-2-4-6، 2-1-2-4-6، 3-1-3-2( }ال خالف عليهاملبيدات )
 اتمبيدات احلشر والقائمني على استعمال املرشدين الزراعيني، و املزارعني، ان لضمان قيام ضروريوالتدريب أمران 

ة العامة (. وتشمل اسرتاتيجيات السياسمسلَّم به لكنه ناقص) آمناً  استخداماً ملبيدات واجلمهور العام باستخدام هذه ا
دعم املدارس مبا يف ذلك سوء االستخدام، فادي ، أو تاتاليت ميكن أن تساعد على احلد من استخدام مبيدات احلشر 

ل يخادالزراعي ومنتاج مضاعفة اإلعن  اعتماد ممارسات اإلدارة املتكاملة لآلفات، فضالً املعروفة بتعزيز ، امليدانية الزراعية
لتوزيع واستخدام مبيدات اآلفات الصادرة عن منظمة مدونة قواعد السلوك الدولية  ددحت. و ()ال خالف عليه املزارعني

دراسية الصناعة، على الرغم من أن وقطاع  اتللحكومموجهة إجراءات طوعية  لألمم املتحدة ألغذية والزراعةا
، 1-2-4-6} استخدمهتيف املائة فقط من البلدان  15وحي بأن ت 2005و 2004يف عامي استقصائية ُأجريت 

اآلفات البحوث اليت هتدف إىل حتسني فعالية إدارة ومن شأن . {6-4-2-4-2، 6-4-2-2-6، 6-4-2-2-5
على سبيل  )اإلدارة املتكاملة لآلفات النظم ذات االستخدام  احملدود هلاو  فاتاخلالية من مبيدات اآلالنظم الزراعية يف 

منتجة، وهي بدائل ، املرتفعةكيميائية الدخالت التقليدية ذات املنظم عملية للتوفري بدائل على ساعد تاملثال( أن 
 .امللقِّحاتتعرض هلا تاملخاطر اليت  يف الوقت نفسهوتقلص 

الحد وذلك ببشكل غير مباشر،  الملق حاتالضارة على األعشاب مكافحة استخدام مبيدات األعشاب ليؤثر 
النظم الزراعية واحلضرية تدعم  -(ل خالف عليه)حبوب اللقاح والرحيق التي توفر النباتات المزهرة وتنوع من وفرة 

من امللقِّحات،  أكثر تنوعاً  تجمتمعاباإلزهار موعة متنوعة من أنواع األعشاب الضارة جملسمح دارة األراضي اليت تإل
                                                      

(45) 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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-1-2-2-2، 8-1-2-2-2-، 4-1-2-2-2} (مسلَّم به لكنه ناقص)عزز التلقيح يميكن أن األمر الذي 
احلد من استخدام مبيدات األعشاب أو ب{. وميكن حتقيق ذلك 2-3-1-4-2، 2-3-1-2، 2-2-2-3، 9

مراعاة أن ذلك قد ينطوي علي احتمال تقدمي تضحيات فيما اختاذ هنج أقل صرامة ملكافحة األعشاب الضارة، مع 
هنج  مثة{. و 3-1-5-4-6، 4-1-2-4-6، 3-2} والتحكم يف األنواع الغريبة الغازية احملصوليتعلق بإنتاجية 

منتجات غذائية األعشاب الضارة نفسها  فيها تُعترباليت  ظم الزراعية التقليدية املتنوعةالن يتمثل يف يتيح حتقيق ذلك
األعشاب ميتة املباشرة احملتملة ملبيدات املثار أما اآل{. 8-1-1-4-6، 2-4-5 ،4-3-5 ،3-3-5تكميلية }

 {.2-4-1-3-2} استهادر  جتريما  غري معروفة إىل حد كبري، ونادراً ف امللقِّحاتعلى 
مة أو مقاوِ األعشاب مبيدات صفات تسمح بتحم ل  المحورة جينياا معظم الكائنات الحية الزراعية تحمل 

إلى جنب مع معظَم المحاصيل التي  الضارة جنباا عشاب ومن المرجح أن ينمو عدد محدود من األلحشرات. ا
مسلم به ولكنه )قحات مللتتحمل مبيدات األعشاب، األمر الذي قد يؤدي إلى تقليص الموارد الغذائية ل

المحاصيل  على توفر وتنوع الملقحات الباحثة عن الغذاء في حقول الواقعةول تعرف النتائج الفعلية  .(ناقص
انخفاض في إلى المقاِومة للحشرات المحاصيل وتؤدي . {1-3-2-3-2} التي تتحمل مبيدات األعشاب

، األمر الذي يختلف في المناطق حسب اآلفات السائدة وظهور إصابات بآفات استخدام المبيدات الحشرية
. وإذا استمر هذا النخفاض في استخدام (ل خالف عليه)ثانوية غير مستهدفة أو آفات أولية مقاِومة للمبيدات 

. (اقصمسل م به لكنه ن)ل هذا الضغط على الحشرات غير المستهدفة يقلالمبيدات الحشرية فسيؤدي إلى ت
وليس من المعروف الكيفية التي يؤثر بها استخدام المحاصيل المقاومة للحشرات وتخفيض استخدام مبيدات 

نامجة عن مباشرة مميتة اإلبالغ عن أي آثار يتم ومل  -{1-3-2-3-2} توافر الملقحات وتنوعها اآلفات على
وغريه من غشائيات العسل على حنل  الثورجنية(العصوية مسوم )على سبيل املثال، إنتاج املقاو مة للحشرات حملاصيل ا

بيانات هناك ندرة يف اليف حني أن (، مسلَّم به لكنه ناقص) يف بعض الفراشات يتة. وجرى التعرف على آثار مماألجنحة
وتلزم دراسة التأثريات اإليكولوجية والتطورية {. 2-2-3-2( }مثالً  السريفيديةجموعات امللقِّحات األخرى )املتعلقة مب

بالنسبة  غري احملورة جينياداخلي يف األقارب الربية واحملاصيل الجنبال االو اجليين احتمال تدفق التحوير املرتتبة على 
ورة احمل احملاصيلللموافقة على ملطلوب تقييم املخاطر اف{. 2-3-2-3-2} امللقِّحاتلكائنات غري املستهدفة، مثل ل

أو املقاو مة للحشرات حملاصيل النامجة عن اباشرة دون املميتة امل ثارح اآليف معظم البلدان ال يعاجل بشكل كاف  جينياً 
محاصيل املتحّملة ملبيدات األعشاب الضارة  واحملاصيل املقاومة للحشرات، ويعزى ذلك جزئياً إىل اآلثار غري املباشرة لل

 ورة جينياً لكائنات احمللآلثار املباشرة وغري املباشرة ن شأن التحديد الكمي لوم{. 1-6-2-4-6}نقص البيانات 
 .املالئمة اتاألمر اختيار االستجابطلب تيعلى معرفة هل وإىل أي مدى أن يساعد  امللقِّحاتعلى 

إلى التغيرات الجتماعية  الداجنة، في جزء منه،نخفاض في عدد مستعمرات نحل العسل الغربي يعزى ال
على الرغم  -{2-3-3} (غير قطعي) الرديئةية ممارسات اإلدار اللى تربية النحل و/أو القتصادية التي تؤثر عو 

 ةكبري ال اتهناك فرص ملزيد من االبتكار إال أنه ال تزال على مدى آالف السنني، تطور  امللقِّحاتمن أن تدجني 
، 3-3-3} (ال خالف عليه) املْمرضاتلطفيليات و اإدارة حتسني ، مبا يف ذلك يف جمال اإلدارةمارسات املوحتسني 

من أجل رتبية الو  (ال خالف عليه)لصفات املطلوبة يف النحل ، وحتسني اختيار ا{6-4-4-1-1-2، 3-4-3
حنل العسل، وكذلك مبا فيه لنحل، . ويعتمد التدجني الناجح ل{3-1-1-4-4-6} (ال خالف عليه)لتنوع اجليين ا

، ال سيما يف يةتآكل هذه النظم املعرفوميكن أن يساهم على نظم املعارف احمللية والتقليدية.  غالباً  عدمي الشوكةالنحل 
 {.5-4-4-6، 2-3-3} (مسلَّم به لكنه ناقص) احملليعلى الصعيد تراجع إىل عمليات البلدان االستوائية، 
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ل الفيروسات نق  تو التي تهاجم الفاروا  ةعثحيث تعد واسعة من الطفيليات، طائفة من  الحشرية الملق حاتتعاني 
األمراض الناشئة والتي تعاود الظهور وتشكل . (ل خالف عليه)على ذلك األمثلة البارزة من بين نحل العسل 
صحة نحل ل كبيراا   على سبيل المثال( تهديداا ، كل من المْمرضات والطفيلياتالحاضن في  )بسبب تحولت 

خالل و  -(المجموعتين مسلم به لكنه ناقص لكلتا) متوحدوالنحل الالطنان النحل و  ،(ل خالف عليه)العسل 
حنل وقد نُق ل  -{3-4-3، 3-3-3، 4-2}التلقيح الموجه ألغراض تجارية نحل تدجين و  يالتجار التداول 
هذا النوع من و  الفاروا،عثة هذا النوع، يف حالة  إىلاملْمرضات  نتقالاإىل دى أما مجيع أحناء العامل، إىل  الغريبالعسل 

زيادة الرتكيز على النظافة ومن شأن . (مسلَّم به لكنه ناقص) األجنحة املشوهةالربية، مثل فريوس  امللقِّحاتإىل 
فوائد صحية  اهلالداجنة أن تكون كافحة اآلفات )الفاروا وغريها من اآلفات( واملْمرضات يف امللقِّحات احلشرية وم

خيارات يس هناك ما يؤكد وجود لو الربية، عن طريق احلد من انتشار املْمرضات. الداجنة و ، بأكملهامللقِّحات جملتمع 
أن  ي ميكنوز مض النووي الريباحل تدخل تكنولوجيان بيد أ، الداجنةأنواع امللقِّحات نوع من لعالج الفريوسات يف أي 

الفاروا،  ةعثد طورت وق{. 1-3-2-1-1-4-4-6( }أسس غري تام) ا العالجهذحنو  اتسار أحد امل تشكل
 األمرطلب ومن مث يت، (ال خالف عليه)عسل، مقاومة لبعض العالجات الكيميائية يف حنل ال طفيلي رئيسيوهي 

آثار وقد تتفاقم {. 5-3-2-1-1-4-4-6، 3-4-3، 3-3-3، 3-2-3، 4-2}للعالج خيارات جديدة 
 (قطعي غري)، لمواد الكيميائية أو عدم كفاية التغذيةالتعرض لأخرى مثل  بسبب عوامل إجهاد حياناأل يف بعضاملرض 

األخرى )احلشرات األخرى والطيور  امللقِّحاتأمراض عن من البحوث  يف املقابل، هناك القليل جداً و {. 2-7}
 {.4-2على سبيل املثال( }، واخلفافيش

مداها المحلي أدت إلى التعرض خارج ها تجارة فيالو  هانقل، و ملقحاتلل جماعيةالتربية الاإلدارة التجارية، و 
ل خالف ) المحليةالملق حات من نقل المْمرضات والطفيليات وانقراض األنواع اإلقليمية ، و جديد و منغز لل

احملاصيل يف البيوت البالستيكية لقيح الطنان لتألنواع النحل  اليت تطورت مؤخراً  ةرتبية التجاريوقد أسفرت ال. (عليه
إىل األنواع احمللية،  املْمرضاتانتقال و ، عن غزوات بيولوجية، غري قارهتا األصلية إىل قارات أخرىإدخاهلا ، و احلقولو 

يف النحل اد خنفاض احلاالي ه (. وهناك حالة موثقة جيداً مسلَّم به لكنه ناقص)الفرعية( )األنواع  اتوتراجع جمانس
يف  األورويب النحل الطنان األرضينذ دخول وانتشار ، ممداه احملليمناطق كثرية من يف  هواستئصالالطنان العمالق 

حنل وجود وقد أدى {. 3-4-3، 2-3-4-3، 3-3-3، 3-2-3} (ال خالف عليه)جنوب أمريكا اجلنوبية 
أمناط زيارة النباتات إىل تغيري )على سبيل املثال حنل العسل األفريقي يف األمريكتني(،  هأحفادالداجن وما جنا من عسل ال

تنظيم أفضل حلركة وميكن لوجود {. 3-4-3، 2-4-3، 2-3-3، 3-2-3} )مل حتل(احمللية يف تلك املناطق 
إىل  د من انتشار الطفيليات واملْمرضاتحييف مجيع أحناء العامل، وداخل البلدان، أن الداجنة كافة أنواع امللقِّحات 

من أن و مداها احمللي خارج  امللقِّحاتإدخال من احتمال  أيضاً يقلل أن واء، و والربية على حد س الداجنة امللقِّحات
 {.2-4-4-6} (مسلَّم به لكنه ناقص)سلبية  اً سبب آثار ت

على هوية الغزاة والسياق البيئي والتطوري  ةكبير بدرجة  والتلقيح  الملق حاتتأثير األنواع الغريبة الغازية على يتوقف 
، ولكن احمللية امللقِّحات شبكات غريِّ الغريبة تُ  امللقِّحاتالنباتات الغريبة أو ف -{3-5-3، 5-2} (ل خالف عليه)

-5-2ألنواع املعنية }ل تبعاً سلبية أو حمايدة أو  األنواع أو الشبكات احمللية ميكن أن تكون إجيابية لىاآلثار املرتتبة ع
، وفرةبلوغها درجة عالية من العند اليت يتم إدخاهلا، لملقحات الغازية وميكن ل{. 3-5-3، 2-5-5، 2-5-2، 1

-4-6} (مسلَّم به لكنه ناقص)يقلل من تكاثر النباتات الربية واحملاصيل الزراعية  ، األمر الذيالزهورب اً ضرر لحق أن ت
م به لكنه مسلَّ ) امللقِّحاتاستهالك بتؤثر على التلقيح  أن دخيلة املتطفلةاللحيوانات املفرتسة لميكن و {. 3-1-4

مثل األخطار، غريها من يضاف إليها  غري عندماتتأو الدخيلة املتطفلة األنواع {. وتتفاقم آثار 4-5-2} (ناقص
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 ونادراً {. 4-5-3، 6-5-2} (مسلَّم به لكنه ناقص)األراضي  استخدام  يف أو  املناخ  أو حدوث تغري يف  األمراض
لسياسات اليت تركز على من مث فإن هناك أمهية ل، و امللقِّحاتعلى  تؤثر سلباً القضاء على األنواع الغازية اليت ما ينجح 

 {.4-1-3-4-6} (مسلَّم به لكنه ناقص)غزوات جديدة حدوث التخفيف من آثارها ومنع 
أنشطتها  ت، وحولرتهاوف معدلتغيرت و  ،هاواطنم( على سبيل المثال )الفراشات الملق حات بعض أنواع تنقل

 الملق حاتالعديد من ه بالنسبة إلى تغير المناخ المرصود خالل العقود األخيرة، في حين أنعلى  رداا الموسمية 
العام  هاوتوزيعمجموعاتها تغير المناخ داخل الموائل تأثيرات شديدة على كانت للتحولت الناجمة عن األخرى  

 امللقِّحات، قد ال تكون آثار تغري املناخ املستمر على عموماً و  -{2-2-3، 2-2-6-2} (ل خالف عليه)
ال خالف )أوقات االستجابة يف النظم االيكولوجية تأخر لعدة عقود بسبب  متاماً  ةوالزراعة واضحوخدمات التلقيح 

املعنية بتغري هليئة احلكومية الدولية اليت مت إبالغها إىل اسيناريوهات ال، تشري مجيع 2050ما بعد عام ويف فرتة . (عليه
مقابل تزايد معدالهتا  هاعينبنواع أل بسبب تراجع معدالت الوفرة اجملموعةتركيبة غري تتمن املتوقع أن ‘1’ :إىل أنهاملناخ 

ومسي لكثري من النشاط امليتغري من املتوقع أن و  ‘2’ ؛{2-2-3، 3-2-6-2} (ال خالف عليه) ألنواع أخرى
-6-2} (مسلَّم به لكنه ناقص)تعطل دورات احلياة والتفاعالت بني األنواع مما يؤدي إىل ، تفاضلي األنواع بشكل

إطار سيناريوهات انبعاثات يف السيما  املساحات الربية الطبيعية، يف خمتلف تغري املناخ معدلأن يتجاوز توقع ي{. و 2-1
األقصى  احلدَّ  (46) مية الدولية املعنية بتغري املناخالصادرة عن اهليئة احلكو  متوسطة املستوى وعالية املستوىغاز الدفيئة 
أن على سبيل املثال(،  ات،فراشالو الطنان نحل أنواع ال)العديد من  امللقِّحاتلعديد من جمموعات ميكن لللسرعة اليت 
بالنسبة أما {. 2-2-6-2} (مسلَّم به لكنه ناقص)هتاجر، يف كثري من احلاالت رغم قدرهتا على احلركة تنتشر هبا أو 

تغري أن  ةالوطني اتتقديرات النماذج على املستوي قد أظهرتفوفاكهة زهرة اآلالم، بعض احملاصيل، مثل التفاح إىل 
يف  طابقتتأفضل الظروف املناخية للمحاصيل وملقحاهتا قد ال اليت متلك عطل تلقيح احملاصيل ألن املناطق يقد  املناخ

تنوع احملاصيل الزراعية  زيادةح  مع تغري املناخ التكيف وتشمل ردود{. 3-2-6-2} (مسلَّم به لكنه ناقص)املستقبل 
تكيف يف تأمني املبذولة للهود اجلفعالية ومل خُيترب مدى  ها.ترميمإدارهتا أو املوائل املستهدفة أو  والتنوع اإلقليمي، وحفظح 

كفاءة و  امللقِّحاتتأثريات تغري املناخ على هم كبرية يف جمال البحوث لفات  فجو هناك و التلقيح يف ظل تغري املناخ. 
 {.1-8-6، 2-10-5-6، 5-1-4-4-6، 12-1-1-4-6خيارات التكيف }

  

                                                      
 .لتقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ هاتالسيناريو توصيف عملية  ُعرضت خاللكما    (46)

(http://sedac.ipcc-data.org/ddc/ar5_scenario_process/RCPs.html). 
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 يةالجينتها، من المرحلة وفر و  هاالملق حات وتنوعصحة التي تؤثر بشكل مباشر على محركات العديدة لليمكن 
مسل م به لكنه )على الملق حات الواقع الكلي  اإلجهادزيد من ت، وبالتالي متضافرة اا آثار أن تحدث ، األحيائيةإلى 

بيئية  اً ضغوطاالقتصادية، واملؤسسية والتقنية( -)الدميغرافية، واالجتماعيةغري املباشرة ركات احمل وتنتج -{7-2} (ناقص
يكمن وراء  عامالً لتجارة الدولية ومتثل ا .(ال خالف عليه)التلقيح عملية لقِّحات و )حمركات مباشرة( تغري من تنوع امل

وقد أدى النمو العاملي يف  .(ال خالف عليه)يف استخدام األراضي، وغزوات األنواع وفقدان التنوع البيولوجي التغري 
والثراء االقتصادي، والتجارة والتبادل التجاري املعوملني إىل حتوالت يف املناخ ويف الغطاء األرضي، وكثافة ، أعداد السكان

(. وأدى هذا وال يزال ال خالف عليهاألحيائي لألنواع ) - اإلدارة وتوازن النظم اإليكولوجية والغذاء والتوزيع اجلغرايف
زادت فقد . وباإلضافة إىل ذلك، (ال خالف عليه)يف مجيع أحناء العامل والتلقيح  امللقِّحاتعلى يؤدي إىل عواقب 

استجابة ملتطلبات السوق على الصعيد العاملي  امللقِّحاتيت تعتمد على مساحة األراضي املخصصة لزراعة احملاصيل ال
، 2-7-3، 8-2} (ال خالف عليه)إقليمية  رغم وجود تباينات، النامجة عن تنامي السكان وتزايد مستوى ثرائهم

3-7-3 ،3-8.} 
ل خالف ) هموسبل عيش سكانال تتهددمخاطر تؤدي إلى بروز والتلقيح التي تتعرض لها الملق حات التهديدات 

 حيثالناس )سبل عيش آثار على ملا يتسبب فيه عجز التلقيح من من العامل، هناك أدلة األحناء . يف بعض (عليه
احلياة أمناط ، وفقدان البشرياإلنتاج الغذائي، ونوعية النظام الغذائي تدين نوعية و  إلنتاجيةإىل اخنفاض ا ذلك يؤدي

وأنظمة  نبايتالغطاء الاليت تطرأ على هذه املخاطر إىل حد كبري من التغيريات وتأيت ليد الثقافية. واملمارسات والتقااملتميزة 
، 1-3-2، 2-2-2، 1-2-2} (مسلَّم به لكنه ناقص)اإلدارة الزراعية، مبا يف ذلك استخدام مبيدات اآلفات 

2-3-2-3 ،3-2-2 ،3-3-3 ،3-6 ،3-8-2 ،3-8-3 ،5-4-1 ،5-4-2 ،6-2-1.} 
الطموح من حيث النطاق و  بالملق حات والتلقيحلمخاطر والفرص المرتبطة لة الستراتيجي تتباين الستجابة

 واستجابات، أو تتجنبها المخاطرض تخف  فورية و  نسبياا صريحة  استجابات حيث تتراوح بينوالجدول الزمني، 
االسرتاتيجيات  1 م ق س الجدولوجز وي - مدىطويلة الوتنطوي على عملية تحول  نسبياا  نطاقواسعة ال

 حمددة على أساس اخلربة واألدلة املوضحة يف هذا التقييم.باستجابات رتبطة املختلفة امل
 الملق حاتبلمخاطر والفرص المرتبطة على االستراتيجية  استعراض عام لالستجابات: 1 م ق س الجدول
من تقرير التقييم لتوضيح نطاق كل  6و 5 نيمن الفصلُاختريت حمددة، الستجابات أمثلة  يعرض اجلدول - والتلقيح

ثل ما يقرب من بل مت ،املتاحةجلميع االستجابات ليست شاملة القائمة هذه و قرتحة. من االسرتاتيجيات املاسرتاتيجية 
سني الظروف حت’’املدرجة باعتبار أهنا تعمل على  واالستجاباتنصف اخليارات املتاحة املشمولة يف تقرير التقييم. 

 ،سلبيةأما االستجابات اليت تنطوي على آثار على املدى الطويل،  لملقحات  لن تكون كلها ذات فائدة ل ‘‘احلالية
اليت مت تنفيذها بالفعل  6الفصل  استجاباتمجيع ويتضمن اجلدول )*(. جنمة عالمة فتوسحم ب، حمتملةوكذلك إجيابية، 

قد و  ملقحاتأو غري املباشرة( لل ةاملفرتض وليسباشرة )امل هاعلى فوائد اإلسناد ويوجد دليل جيديف مكان ما يف العامل 
 .الداكن طباخل برزتأُ 
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تحسين الظروف 
الحالية للملقحات 

 لتلقيحاأو 

إدارة المخاطر 
 المباشرة

  مثل الغطاء النباتي إنشاء بقع غير مزروعة من
 هارز اإلفترات تمديد حواف الحقول مع 

2-2-1-1 ،2-2-1-2 ،2-2-2-1-
1 ،2-2-2-1-4 ،6-4-1-1-1 ،5-
2-7-5 ،5-2-7-7 ،5-3-4 

 3-1-1-46-، 3-2-2، 8-1-2-2-2  *إدارة إزهار احملاصيل ذات اإلزهار املكثف 
 7-1-1-4-6، 3-2-2، 2-2-2-2 تغيري إدارة األراضي املعشوشبة  
 المواتية ارعين على الممارسات ز مكافأة الم

 للملقحات
6-4-1-3 ،5-3-4 

 5-1-4-6، 1-1-3-2، 7-2-4-5  متطلبات التلقيح علىعني ر املزاطالع إ 
 والكائنات تقييم خماطر املبيدات  رفع مستوى

 احملورة جينياً 
2-3-1-2 ،2-3-1-3 ،6-4-2-1-
1 ،6-4-2-2-5 

  اليت  وتشجيع استخدام التكنولوجياتتطوير
اجنراف املبيدات واملمارسات الزراعية اليت  تقلل

 التعرض للمبيداتمن تقلل 

2-3-1-2 ،2-3-1-3 ،6-4-2-1-
3 ،6-4-2-1-2 

  وعالج األمراض اليت تصيب عدوى المنع
امللقِّحات الداجنة؛ وضع قواعد تنظيمية لالجتار 

 يف امللقِّحات الداجنة

2-4 ،6-4-4-1-1-2-2 ،6-4-4-
1-1-2-3 ،6-4-4-2 

   التقليل من استخدام مبيدات اآلفات )يشمل
 ذلك اإلدارة املتكاملة لآلفات(

6-4-2-1-4 

انتهاز الفرص 
 المباشرة

  3-1-4-6، 1-6-4-5 ج  سبل العيشإلنتاج وهنُ ادعم إصدار شهادات 
 4-6، 5-3-5، 1-1-4-4، 2-4-2 الداجن تحسين تربية النحل-

4-1-3 
 *2-4-2 وضع ملقحات داجنة بديلة 
 3-4-4-6، 3-1-4-6 حتديد منافع امللقِّحات الداجنة حتديدا كميا 
  4-6، 4-1-5-4-6، 1-2-2-2-2 *الطرقات أرصفةإدارة-

5-1-6 
  الشاغرة يف املدن لدعم  يضاواألر االرتفاق حقوق إدارة

 امللقِّحات
2-2-2-3 ،6-4-5-1-4 ،6-4-5-
1-6 ،6-4-5-4 

طق انمتحويل 
المساحات البرية 
 الطبيعية الزراعية

يف الزراعة ثتك
إيكولوجيا 

بواسطة اإلدارة 
المكثفة 

لخدمات النظم 
 اإليكولوجية

 1-2-2-2، 2-1-2-2، 1-1-2-2 دعم نظم الزراعة المتنوعة-
1 ،2-2-2-1-6 ،5-2-8 ،5-4-4-
1 ،6-4-1-1-8 

  5-1-1-4-6، 3-1-2-2-2 الزراعة بدون حراثةتشجيع 
 12-1-1-4-6، 1-7-2 تكييف الزراعة مع تغري املناخ 
  تشجيع املزارعني على التعاون يف ختطيط املساحات الربية

  الطبيعية؛ إشراك اجملتمعات )اإلدارة التشاركية(
5-2-7 ،5-4-5-2 ،6-4-1-4 

 2-4-1،6-1-3-2، 1-1-2-2-2 تعزيز اإلدارة املتكاملة لآلفات-
1-4 ،6-4-2-2-8 ،6-4-2-4-2 

 10-1-1-4-6، 7-2-5 رصد التلقيح على املزارع وتقييمه 
 3-3-4-6 اعتماد الدفع ملشاريع خدمات التلقيح 
 3-4-4-6، 3-1-4-4-6 تطوير وبناء أسواق مللقحات داجنة بديلة 
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  بقع املوائل، وتناوب  إلدارةدعم املمارسات التقليدية

احملاصيل، واإلنتاج املشرتك للمعارف بني أصحاب املعارف 
 األصلية واحمللية والعلماء وأصحاب املصلحة 

2-2-2-1-1 ،2-2-3 ،5-2-7 ،5-
4-7-3 ،6-4-6-3-3 

تعزيز نظم 
الزراعة المتنوعة 

 القائمة

  دعم نظم الزراعة العضوية، ونظم الزراعة المتنوعة
اسات يالسمبا يف ذلك القدرة على حتديد  الغذائي واألمن

والتكثيف الزراعية والغذائية اخلاصة، والقدرة على الصمود، 
 اإليكولوجي

2-2-2-1-1 ،2-2-2-1-6 ،5-2-
8 ،5-4-4-1 ،6-4-1-1-4 ،6-4-
1-1-8 

  من  ‘‘ايفالثق التنوع البيولوجي’’ احلفاظ على هنجدعم
خالل االعرتاف باحلقوق واحليازات وتعزيز املعارف األصلية 

 واحمللية واحلوكمة التقليدية اليت تدعم امللقِّحات

5-4-5-3 ،5-4-5-4 ،5-4-7-2 ،
5-4-7-3 

الستثمار في 
البنية التحتية 
 اإليكولوجية 

  4-6، 1-1-5-4-6، 1-1-3-4-6 ()يف املناطق احلضرية أيضاً  الطبيعيةترميم الموائل-
5-1-2 

  5-4-5، 2-3-5، 7-2-5، 6-2-5 الرتاثية  واملمارساتمحاية املواقع-
1 ،5-4-5-3 

 2-1-3-4-6، 2-1-2-2 زيادة الربط بني بقع املوائل 
  دعم التخطيط الستخدام األراضي على نطاق واسع ودعم

 املمارسات اليت تدير بقع املوائل والتنوع البيولوجي الثقايف
5-1-3، 5-2-6، 5-2-7 ،5-2-9 ،
6-4-6-2-1 

تحويل عالقة 
 المجتمع بالطبيعة

إدماج معارف 
الشعوب وقيمها 

المتنوعة في 
 اإلدارة

 1-2-2، 3-2-2، 2-2-2، 1-2-2 حتويل البحوث يف جمال امللقِّحات إىل ممارسات زراعية-
2 ،6-4-1-5 ،6-4-4-5 

  أصحاب دعم اإلنتاج املشرتك للمعارف وتبادهلا بني
 3-3-6-4-6، 5-1-4-6، 3-7-4-5 املعارف األصلية واحمللية والعلماء وأصحاب املصلحة

  تعزيز املعارف األصلية واحمللية اليت تدعم امللقِّحات
  والتلقيح، وتبادل املعارف بني الباحثني وأصحاب املصلحة

5-2-7 ،5-4-7-1 ،5-4-7-3 ،6-
4-4-5 ،6-4-6-3-3 

 املبتكرة اليت تشرك أصحاب املصلحة  دعم أنشطة التلقيح
الذين لديهم صالت مبختلف القيم الثقافية االجتماعية 

 للملقحات

5-2-3 ،5-3-2 ،5-3-3 ،5-3-4 ،
5-4-7-1 ،6-4-4-5 

ربط الناس 
والملق حات 
بن هج تعاونية 
شاملة لعدة 

 قطاعات

  رصد امللقِّحات )التعاون بني املزارعني، واجملتمع األوسع
 امللقِّحات(وخرباء 

5-2-4 ،5-4-7-3 ،6-4-1-1-10 ،
6-4-4-5 ،6-4-6-3-4  

 ة اخلربة يف جمال التصنيف من خالل التثقيف والتدريب دزيا
 5-3-4-6 والتكنولوجيا 

  1-3-6-4-6، 4-2-5 برامج التثقيف والتوعية 
  إدارة املساحات املخصصة للملقحات يف املدن؛ املسارات

 3-1-5-4-6 التعاونية

  6-4-6، 10-1-1-4-6، 4-7-4-5 للتلقيح رفيعة املستوى مبادرات واسرتاتيجيات دعم-
2-2 
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لتحديات بشأن الحلول ل كون مصدراا تاألصلية والمحلية، في إنتاج مشترك مع العلم، أن عارف نظم الميمكن ل
بني للمعارف وقد أدت أنشطة اإلنتاج املشرتك  -(مسل م به لكنه ناقص)الراهنة التي تواجه الملق حات والتلقيح 

ة املزارعني والسكان األصليني واجملتمعات احمللية والعلماء إىل العديد من األفكار  على حتسينات إدخال مبا يف ذلك: النريِّ
ارد اهلدال على مو  يةفهم امتصاص املبيدات يف النباتات الطبية وآثار طفيل؛ و النحليا من أجل صحة الاخلتصميم 

خطوط أساسية ؛ وإرساء لعلمغري معروفة على صعيد ا عدمي الشوكةالنحل جديدة من أنواع  ؛ واستكشافامللقِّحات
الناجم التغري  ؛ واكتشاف أنلغاباتاعسل لالعوائد االقتصادية على حتسينات وإدخال ؛ امللقِّحاتلفهم االجتاهات يف 

؛ الطيور املهاجرةعن زراعة النب التقليدي يف الظل إىل زراعته يف الشمس يشكل السبب وراء حاالت اخنفاض أعداد 
يف االحتاد النيوميكوتينوئيدات قيود على استخدام  وتنفيذ استجابة سياساتية خلطر حدوث أضرار مما أدى إىل فرض

 (.5-5و 4-5 ناجلدوالو ، 3-7-4-5، 2-2-4-5، 1-4-5األورويب )
 السريعلتصدي ل بالغة األهميةوالتلقيح بيانات والداجنة لملقحات البرية لمراقبة طويلة األجل يمكن أن تتيح ال

عن األمراض، باإلضافة إلى معلومات طويلة األجل  يلتهديدات مثل حالت التسمم بالمبيدات وتفشل
هذا الرصد معاجلة الفجوات ومن شأن  -( خالف عليهل)فعالية التدخالت مدى المزمنة و شكالت التجاهات واإل

الربية إىل  امللقِّحاتميكن رصد و خارج أوروبا الغربية. خاصة  هتمااجتاها امللقِّحات والتلقيحبشأن حالة  ةري املعرفية الكب
، 10-1-1-6-4} عموماً  امللقِّحاتتركز على النحل والطيور و املوطنني و  تشركمشاريع علمية حد ما من خالل 

6-4-6-3-4.} 
، بما في ذلك اإلدارةالقصور في أوجه  بسببفي تنفيذها عراقيل العديد من اإلجراءات لدعم الملق حات تواجه 
التي تسمح  حماية الملق حات ممارساتعدم التطابق بين ومجز أة، و متعددة المستويات إدارية وحدات وجود 

على لتي تحقيق التجانس اذات الطابع الشامل  يةالحكوم اتسياسالو بوجود تباينات دقيقة فيما بينها من جهة 
مسل م )على استخدام األراضي التنافس مختلف القطاعات، و  عبر اتأهداف السياس بين التناقضو نطاق واسع، 
القطاعات )مثل الزراعة وحفظ عرب عزز الروابط ي ذيارف الاملعالتعاوين وتبادل و  نسقوبفضل العمل امل -(به لكنه ناقص

، على سبيل املثال(، وبني املستويات )احمللي والوطين والعامليالرحبية، غري و ة، ياحلكومو ، ةاصاخلعرب الواليات )و الطبيعة(، 
جتماعية االعراف إرساء األوحيتاج . يف اإلدارةهذه أوجه القصور الكثري من التغلب على  ، ميكنعلى سبيل املثال(

-7-4-5، 8-2-4-5أطر زمنية طويلة }لإلدارة إىل نتائج فعالة اليت تعد األساس لتحقيق  ركاتاحملعادات و الو 
ولكن ينبغي االعرتاف باحتمال استمرار وجود التعارض بني قطاعات السياسات حىت بعد االضطالع جبهود  {.4

 ها يف الدراسات املستقبلية.التنسيق، وهي مسألة ينبغي االنتباه إلي
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 األول تذييلال
 مقرري السياساتالموجز الخاص بلفهم المصطلحات األساسية 

احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للمنرب طار املفاهيمي إن اإل
. ويشمل اإلطار ستة عناصر وداخلها الطبيعي واجملتمعات البشريةلتفاعالت املعقدة بني العامل ل جداً هو منوذج مبسط 

الطبيعة، ومنافع الطبيعة : (1-ألف م ق س)الشكل تشكِّل نظامًا يعمل يف نطاقات خمتلفة زمانًا ومكانًا مرتابطة 
ري وحمركات التغي للناس؛ واألصول البشرية املنشأ؛ واملؤسسات ونُظم احلوكمة وحمرِّكات التغيري غري املباشرة األخرى؛

 لتلك اليتهو نسخة مبسطة  (47)(2015)مقتبس من دياز وآخرون الشكل . هذا ةطيباملباشرة؛ ونوعية احلياة ال
لتوضيح ستخدم مُ ص إضايف ، مع نةكل عناصره األساسيبتفظ حت وهي .2/4االجتماع العام للمنرب يف مقرره  ااعتمده

 والتلقيح، واإلنتاج الغذائي.لملقحات، التقييم املواضيعي لتطبيقه على 

 

، اليت تستند إىل اإلطار املفاهيمي للمنرب. قرري السياساتتوضيح املفاهيم األساسية املستخدمة يف املوجز اخلاص مب :1-ألف م ق سالشكل 
تشري  إىل فئات شاملة يندرج يف إطارها كل من  طاراتإلطارات يف هذا الشكل متثل العناصر الرئيسية للطبيعة واجملتمع وعالقاهتما. والعناوين يف اإلا

ري إىل الصالت العلم الغريب والنظم املعرفية األخرى؛ أما األسهم الغليظة فتدل على التأثريات اليت حتدث بني العناصر )األسهم املرسومة خبط دقيق تش
د منها أن صالواردة حتت العناوين خبط غليظ فهي أمثلة توضيحية حبتة وال يقاملسلَّم بأمهيتها، رغم أهنا ال متثل الرتكيز الرئيسي للمنرب(. أما األمثلة 

 تكون شاملة.

                                                      
(47) Díaz S. et al. (2015) “The IPBES Conceptual Framework - connecting nature and people” Current Opinion in 

Environmental Sustainability 14: 1–16. 

 نوعية الحياة الطيبة
 امللقحات مسؤولة عن إنتاجية العديد من احملاصيل اليت تساهم يف

 النظم الغذائية الصحية يف العامل؛
 تربية النحل، منتجات النباتات اليت تعتمد على امللقحات، املنتجات

 العيش؛األخرى من النحل وخاليا النحل اليت تدعم سبل 
 تساهم املساحات الربية الطبيعية اليت تعتمد على امللقحات يف بناء

 حياة ثقافية وروحية غنية وذات مغزى.

 منافع الطبيعة للبشر
الغذاء، األلياف، مواد البناء وغريها من 

املنتجات واخلدمات املستمدة من النباتات 
اليت تعتمد على امللقحات، العسل 

خاليا النحل، واملنتجات األخرى من 
 القيم الثقافية واجلمالية.

 (:ألفالقسم )
مرتبطة قيم الال
ملقحات، بال

والتلقيح، ومنافعها 
 للناس

 (:جيمالقسم )
المحركات وخيارات 

 اإلدارة

 القسم )باء(:
 الحالة والتجاهات في

 قحات والتلقيحللما

 األصول البشرية المنشأ
األخرى، املعرفة بتقنيات تربية خاليا النحل، البىن التحتية 

النحل، جتهيز ونقل املعارف املتعلقة بدور امللقحات الربية يف 
 النظم اإليكولوجي

اليت تعتمد على امللقحات يف  املساحات الربية الطبيعيةتساهم 

 المباشرة محركاتال
 المحركات الطبيعية 

 ذات المنشأ البشري المحركات
التكثيف الزراعي، جتزئة املساحات 
الربية الطبيعية، مبيدات اآلفات، 

 إدخال املْمرضات، تغري املناخ

 غير المباشرة األخرى محركاتالمؤسسات ون ظم الحوكمة وال
القوانني الدولية والوطنية، األسواق العاملية والوطنية، القواعد 

اليت حتكم مستعمرات النحل التنظيمية التجارية والصحية 
ومنتجاهتا، استرياد/تصدير مستعمرات النحل الداجن، 

واملنتجات، املشاريع البيئية الزراعية، املبادرات الدولية واإلقليمية 
 واحمللية اخلاصة بامللقحات، األعراف

 الطبيعة
امللقحات، النباتات الربية واملزروعة باالعتماد على امللقحات، 

 والنظام اإليكولوجي الذي تستوطنه وتفاعالهتا،

 األصول البشرية المنشأ
خاليا النحل، البىن التحتية األخرى، املعرفة بتقنيات تربية النحل، 

جتهيز ونقل املعارف املتعلقة بدور امللقحات الربية يف النظم 
تساهم املساحات الربية الطبيعية اليت تعتمد على  اإليكولوجية

 ثقافية وروحية غنية وذات مغزى.امللقحات يف بناء حياة 
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 :للمنبر طار المفاهيميلإلالعناصر الرئيسية 
تشمل الغريب  يف سياق املنرب إىل العامل الطبيعي مع الرتكيز على التنوع البيولوجي. ويف سياق العلم “الطبيعة”تشري 

والتطور واحمليط احليوي )بنيتها وأداء وظائفها على حد سواء(  التنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجيةالطبيعة فئات مثل 
والرتاث التطوري املشرتك للبشرية والتنوع البيولوجي الثقايف. ويف سياق نُظم املعرفة األخرى تشمل الطبيعة فئات مثل 

 .البشر، وليس ككيان منفصلال تنفصم عراه ب تصل اتصاالً أهنا ت، وعادة ما ينظر إليها على أُمّنا األرض ونُظم احلياة
مبا يف ذلك نُظم املعرفة األصلية  ،إىل البنية التحتية املقامة واملرافق الصحية واملعرفة “األصول البشرية المنشأ”وتشري 

احلسية األشياء من ا )وتشمل كال والتكنولوجي، واحمللية واملعرفة التقنية أو العلمية، وكذلك التعليم الرمسي وغري الرمسي
خالل اشرتاك للتأكيد على أن احلياة الطيبة تتحقق من البشرية املنشأ وقد مت إبراز األصول  .( واألصول املاليةواإلجراءات

 الطبيعة واجملتمعات يف إنتاج الفوائد. 
يف هذه الفئة سلع  ندرجالطبيعة. وت إىل مجيع املنافع اليت حتصل عليها اإلنسانية من “منافع الطبيعة للناس”وتشري 

الُنظم اإليكولوجية وخدماهتا. ويف سياق نُظم املعرفة األخرى، تشري هبات الطبيعة واملفاهيم املماثلة إىل منافع الطبيعة 
 هاعن آثار  فضالً للناس اآلثار الضارة للطبيعة مفهوم فوائد الطبيعة ويشمل  اليت يستمد منها الناس نوعية حياة طيبة.

املعاوضة بني اآلثار املفيدة والضارة و ويف سياقات خمتلفة. أنواعهم، حياة طيبة  ختلفالناس، مبتحقيق ب فيما يتصلاملفيدة 
نظام بيئي ن يف سياق جتميعات اآلثار العديدة الناشئة ع ينبغي فهمهاللكائنات والُنظم اإليكولوجية ليست أمراً شاذاً و 

 سياقات حمددة.يف  معني
اإلطار املفاهيمي( اليت هذا خارج عنصر اليت نشأت إىل مجيع تلك العوامل اخلارجية )أي  “التغيير حركاتم”وتشري 

املؤسسات تشمل حمركات التغيري تؤثر على الطبيعة واألصول البشرية املنشأ وفوائد الطبيعة للناس ونوعية احلياة الطيبة. و 
 )انظر أدناه(. على حد سواءالطبيعية والبشرية املنشأ  ،واحملركات املباشرة ،ونُظم احلوكمة واحملرِّكات غري املباشرة األخرى

اجملتمعات نفسها هبا تنظم اليت طرق الهي ف“ المؤسسات ون ظم الحوكمة والمحركات غير المباشرة األخرى”أما 
الكامنة وراء التغيري األسباب وهي تشكل خرى. األكونات املوتفاعلها مع الطبيعة، وما ينتج عن ذلك من تأثريات على 

من خالل  - أو إجياباً  سلباً  - امن ذلك، فإهنا تؤثر عليه بدالً و الطبيعة؛  مناملعين زء اجلمع  اً مباشر  اتصاالً تتصل  ال يتال
مجيع التفاعالت الرمسية وغري الرمسية بني أصحاب  “المؤسسات”. وتشمل احملركات املباشرة ذات األصل البشري

. املصلحة واهلياكل االجتماعية اليت حتدِّد كيفية اختاذ القرارات وتنفيذها، وكيفية ممارسة السلطة، وكيفية توزيع املسؤوليات
وى يف وتتجمع العديد من املؤسسات املختلفة لكي تشكل نظم احلوكمة، تشمل التفاعالت بني خمتلف مراكز الق

على خمتلف املستويات من املستوى احمللي إىل  اجملتمع )املؤسسية، والقائمة على القانون العريف، واحلكومية، والقضائية(
، بدرجات خمتلفة، إمكانية الوصول إىل ختصيص وتوزيع عناصر الطبيعة واألصول وحتدِّد املؤسساتاملستوى العاملي. 

 .يطرة عليهاالبشرية املنشأ ومنافعها للناس والس
 المحركات الطبيعية” على الطبيعة بصورة مباشرة. وتؤثر ، الطبيعية منها والبشرية املنشأ، “المحركات المباشرة”

أمناط على سبيل املثال، ) هي احملركات اليت ال تنشأ نتيجة النشاط اإلنساين وتقع خارج سيطرة اإلنسان “المباشرة
 ،املتواصل أو فرتات الربد واألعاصرياجلفاف الشديدة مثل والظواهر اجلوية الطبيعية، األحوال املناخية واجلوية 

هي احملركات اليت تنشأ عن قرارات  “المنشأ البشريةالمحركات المباشرة ” و. (والفيضانات، والزالزل وثورات الرباكني
وإصالحها وتلوث املياه األراضي مثل تدهور ) ، أي املؤسسات ونُظم احلوكمة وغريها من احملركات غري املباشرةاإلنسان
. وميكن (أنواع جديدةالناجم عن انبعاثات الغازات ذات املنشأ البشري وإدخال وتغري  املناخ حتّمض احمليطات و العذبة 



IPBES/4/19 

52 

لبعض هذه احملركات، مثل التلوث، أن تؤثر تأثريًا سلبيًا على الطبيعة؛ وميكن أن ينطوي بعضها اآلخر، كما يف حالة 
 آثار إجيابية.على  وئل،ترميم امل

حياة إنسانية مكتملة، وهي فكرة تتباين تباينًا شديدًا بني خمتلف اجملتمعات وبني  هي إجناز “نوعية الحياة الطيبة” و
احلصول مبا يف ذلك سياق، الاجملموعات داخل اجملتمع الواحد. وهي حالة األفراد واجملموعات اإلنسانية اليت تعتمد على 

واملاء والطاقة وأمن املعيشة، وكذلك الصحة والعالقات االجتماعية اجليدة واإلنصاف واألمن واهلوية الثقافية على الغذاء 
ومن مجيع وجهات النظر تقريباً تتسم نوعية احلياة الطيبة بأهنا متعددة األبعاد وتشمل مكونات  وحرية االختيار والفعل.

ما تستتبعه نوعية احلياة الطيبة يتوقف إىل حد كبري على املكان  ولكن مادية وكذلك مكونات غري مادية وروحانية.
والزمان والثقافة، حيث تعتنق خمتلف اجملتمعات آراًء خمتلفة بشأن عالقتها بالطبيعة وتعلِّق درجات خمتلفة من األمهية 

وعلى القيم الذاتية مقابل على احلقوق اجلماعية مقابل احلقوق الفردية، وعلى امليدان املادي مقابل امليدان الروحي، 
ومفهوم الرفاه اإلنساين املستخدم يف كثري من اجملتمعات الغربية  القيم العملية، وعلى احلاضر مقابل املاضي أو املستقبل.

وصوره البديلة، وكذلك مفاهيم العيش يف وئام مع الطبيعة والعيش بصورة طيبة يف حالة توازن ووئام مع أمنا األرض هي 
 خمتلف املناظري املتبعة إزاء نوعية احلياة الطيبة.أمثلة من 
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 الثاني تذييلال
 درجة الثقةاإلبالغ عن 

- م ق س الشكل) بشأهنااالتفاق دى وموجودهتا ىل كمية األدلة إستند درجة الثقة يف كل استنتاج رئيسي تيف هذا التقييم، 
مزيد من التفاصيل عن هذا النهج يف مذكرة األمانة  مت توثيقوقد نماذج ورأي اخلرباء. الالنظرية، و و البيانات، األدلة تضمن وت. (2

 .(IPBES/4/INF/9)املنرب وإدماج تقييمات دليل وضع بشأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األدلة هي:لوصف وجز اصطالحات امل
 توافق.تاملستقلة املتعددة اليت غريه من التوليفات أو الدراسات أو شامل  (49)وصفي: حتليل ل خالف عليه •
دراسة جتميعية لوجود حمدود من الدراسات؛ ال  عددال يوجد سوى  أنه: اتفاق عام رغم مسل م به لكنه ناقص •

 غري دقيقة.بصورة مسألة املوجودة تتناول الدراسات أن أو /و ةشامل
 وافق.تتوجد دراسات مستقلة متعددة ولكن النتائج ال تُ : غير قطعي •
 .، مع التسليم بوجود ثغرات معرفية كربىحمدودةوجود أدلة  غير نهائي: •

                                                      
(48)  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.].. 

، اتنتائج الدراس كما تتبدى يفمناط  استخالص األىل دراسات خمتلفة هتدف إصادرة عن جمع بني نتائج لل ةطريقة إحصائي  (49)
 .يف سياق دراسات متعددةرى النور بني تلك النتائج أو العالقات األخرى اليت قد تختالف ومصادر اال

 

الزاوية العلوية اليمىن على  كلما اقرتبنا منلثقة. وتزداد الثقة  عن االنوعي بالغ منوذج األطر األربعة لإل :2م ق س ألف  الشكل
.(Schneiderو Moss) (2000التظليل. املصدر: من موس وشنايدر بتصرف ) مستوىالنحو الذي يفيد به تزايد 

(48) 

 مسلم به لكنه ناقص عليه ل خالف

 افتراضي قطعي غير

 كمية األدلة وجودتها

 عالية

فاق
الت

وى 
مست

 

 منخفضة

 قوية منخفضة
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 4/1 -م ح د مرفق الثالث للمقرر ال
 ‘(2’)ب(  3الغازية ومكافحتها )الناتج تحديد النطاق لتقييم مواضيعي لألنواع الغريبة 

 النطاق واألساس المنطقي والمنفعة والفتراضات -أولا 
 النطاق -ألف 

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

األنواع على خمتلف فئات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك آثارها على التنوع البيولوجي 
نواع الزراعي وعلى أمن الغذاء، والصحة البشرية وأمن سبل املعيشة؛ واملسارات الرئيسية لدخول وانتشار هذه األ

بني البلدان وداخلها؛ واحلالة والتوجهات العاملية املتعلقة بالتأثريات املرتتبة على تلك األنواع وما يرتبط بذلك من 
تدخالت اإلدارة حسب املناطق واملناطق دون اإلقليمية، مع مراعاة املعارف ونظم القيم املختلفة؛ ومستوى الوعي 

ا؛ وفعالية تدابري الرقابة احلالية على الصعد الدولية والوطنية ودون الوطنية، وما بنطاق األنواع الغريبة الغازية وآثاره
يتصل بذلك من خيارات السياسة العامة اليت ميكن استخدامها من أجل منع تغلغل األنواع الغريبة الغازية والقضاء 

 وينبغي التشديد على خيارات االستجابة. عليها ومكافحتها.
 اليت أدخلهااحليوانات أو النباتات أو الكائنات احلية األخرى نواع الغريبة الغازية على أهنا األ التقييمعرِّف يو  -2

، ومنتشرة، حيث أصبحت راسخة هاأماكن خارج النطاق الطبيعي لتوزيعيف  ةأو غري مباشر  ةمباشر  بصورةالناس 
 .واألنواع احملليةاحمللية على النظم اإليكولوجية  اً تأثري  وتسبِّب

أو ها ري أثتوسريكز التقييم على تقييم األنواع اليت ينطبق عليها هذا التعريف، وال سيما تلك اليت يتبني  -3
على التنوع البيولوجي، وكذلك على رفاه اإلنسان من خالل تأثريها على خدمات النظم احتمال تأثريها 

 فينبغيلصياغة السياسات، أقصى حد إىل التقييم مفيداً أجل جعل اإليكولوجية. ولكن باإلضافة إىل ذلك، من 
م أيضاً مصادر املخاطر أن يقيِّ  ينبغيألنواع الغريبة الغازية احلالية فحسب، بل ل الراهنةاآلثار أال يقتصر على تقييم 

ع أن األنواع الغريبة الغازية ال متثل ظاهرة منفعلة حمضة. فمعظم حركة األنوا بالتقييم أيضاً  يسلِّمأن  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 للمنع واإل
تستعصي األنواع األخرى وينبغي االعرتاف بكوهنا مستعصية.  ، يف حنيستكون بعض األنواع قابلة للسيطرةذلك، 

 .ة التكيفيةدار اإلمنع و للاسرتاتيجيات  وأن تشملولذلك من الضروري أن تكون االستجابات مرنة وعملية، 
 نطاق التغطية الجغرافية للتقييم -باء 

النظم اإليكولوجية والبحرية و  وجية الربيةسيكون التقييم عاملياً، ويشمل األنواع الغريبة الغازية يف النظم اإليكول -4
 .ةللمياه العذب

 األساس المنطقي -جيم 
، 2020حبلول عام ”للتنوع البيولوجي:  آيتشيمن أهداف  9يستجيب التقييم املقرتح مباشرة للهدف  -5

 واع ذات األولويةتُعرَّف األنواع الغريبة الغازية ومساراهتا، وحيدَّد ترتيبها حسب األولوية، وختضع للمراقبة األن
 ، على النحو الوارد يف“أو يتم القضاء عليها وتوضع تدابري إلدارة املسارات ملنع إدخاهلا وانتشارها
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 . ويسهم مباشرة أيضًا يف هدف(50)2020-2011اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 
، 2020حبلول عام ”تنمية املستدامة: لل 2030الواردة يف خطة عام  8 - 15، الغاية 15التنمية املستدامة 
 الرامية إىل منع إدخال األنواع الغريبة الغازية والتقليل بشكل كبري من أثرها يف األخذ بالتدابري

“ الربية واملائية ومكافحة األنواع ذات األولوية منها أو القضاء عليها النظم اإليكولوجية
(https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld) وأخرياً، سيسهم التقييم أيضًا يف .

اإلدارة يف إطار املنع و ، ويساعد على حتديد أولويات 17و 12و 11و 5للتنوع البيولوجي  آيتشيحتقيق أهداف 
من العوامل الدافعة الرئيسية النقراض األنواع على  هذه األهداف. ومن املسلم به أن األنواع الغريبة الغازية هي

 الصعيد العاملي؛ فهي تؤدي إىل تدهور املوائل وهلا آثار خطرية على املناطق احملمية يف مجيع أحناء العامل.
تشكل األنواع الغريبة الغازية واحداً من أخطر التهديدات وأسرعها منواً بالنسبة للتنوع البيولوجي وخدمات و  -6

مسات حديثة األنواع الغريبة الغازية ما تتبني يف  وكثرياً م اإليكولوجية وأمن الغذاء والصحة وأمن ُسبل العيش. الُنظ
وبالنسبة لبلدان كثرية تعترب األنواع الغريبة التطور، مثل ازدياد قدراهتا على املنافسة واالنتشار يف املوائل اجلديدة. 

املناخ. وتتسبب األنواع الغريبة الغازية يف انقراض النباتات واحليوانات املتوطنة الغازية هتديداً أكثر خطورة من تغري  
وتدهور الُنظم البيئية واجملتمعات اإليكولوجية النادرة واملعرَّضة للتهديد، كما تسبب عجز احملاصيل وتقلص اإلنتاجية 

الضرر باملمتلكات والبنية التحتية واملصائد الزراعية وفقدان تنوع األنواع املستنبتة والسالالت احليوانية، وإحلاق 
احمللية والسياحة وأنشطة الرتفيه يف اهلواء الطلق. وتتزايد خطورة التهديدات اليت يتعرض هلا التنوع البيولوجي احمللي 

ة أو الكائنات من األنواع الغريبة الغازية البحرية، سواًء كان إدخاهلا عرضياً أو متعمداً )مثالً من مياه الصابورة امللوث
 القشرية اليت تلتصق بالسفن(، وهي أيضاً ليست مفهومة بوضوح.

وتتعرض للخطر من األنواع الغريبة الغازية نسبة كبرية من األنواع والنظم اإليكولوجية املهددة باالنقراض  -7
األنواع، ولكن أثر يزال فقدان املوائل هو اخلطر الرئيسي الذي يتهدد معظم  على الصعيدين العاملي واحمللي. وال

األنواع الغريبة الغازية ميثل خطراً إضافياً كبرياً. وتكون اآلثار يف جزر احمليطات أشد خطورة، حيث تتسبب األنواع 
الغريبة الغازية بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف معظم حاالت انقراض الثدييات والطيور والربمائيات والزواحف 

ت الربية واحلشرات. ولألنواع الغريبة الغازية أيضًا تأثري كبري على االقتصادات: فعلى والسرطانات الربية واحللزونا
جتاوزت  2001الصعيد العاملي مثاًل تشري التقديرات إىل أن تكلفة األضرار اليت جنمت عن هذه األنواع يف عام 

ام مبيدات اآلفات ملكافحة واستخد (51)يف املائة من االقتصاد العاملي. 5تريليون دوالر، أي ما يعادل  1,4
األنواع الغريبة الغازية هو أيضًا أحد األسباب الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي، وميثل أيضًا خطرًا على صحة 

على الصحة كبري عبء  فرض ؤدي إىل تأمراض مسببات األنواع الغريبة الغازية  ميكن أن جتلبوباملثل،  اإلنسان.
 األمراض املرتبطة هبا.كبرية لعالج ومكافحة تكاليف  الصحة الزراعية و العامة و 

 الفائدة -دال 
والتنمية وخدمات النظم اإليكولوجية تثري األنواع الغريبة الغازية هتديداً متنامياً بصورة سريعة للتنوع البيولوجي  -8

. صانعو القرارات اً التهديد لتحديد كمي ضعيف وال يفهمه كثري  اهذ خيضعاملستدامة والرفاه اإلنساين، وبوجه عام 
ومن شأن التقييم املقرتح أن يزيد الوعي بطبيعة وخطورة التهديد الذي متثله هذه األنواع؛ وحيدد السياسات اليت 

                                                      
(50  )Decision X/2 of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, annex. Available 

at www.cbd.int/sp/targets. 

(51  )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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انتشار  منعميكن استخدامها على الصعيد الدويل من جانب احلكومات، والقطاع اخلاص واجملتمع املدين من أجل 
ضاء عليها أو مكافحتها. ومن شأن هذا التقييم أن يسلط الضوء على الكيفية اليت األنواع الغريبة الغازية، والق أثر

 من إضافة القيمة يف جمال صياغة السياسات الرامية إىل معاجلة أزمة التنوع البيولوجي. املنربيتمكن هبا 
األنواع  ون قضاياالذين يتناول صانعي القراراتاملسائل اليت هتم  أمور من بينها وسيهدف التقييم إىل معاجلة -9

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

 الصلة باألنواع الغريبة الغازية؟
 لغازية؟إدارة األنواع الغريبة امنع 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(
 ما هي األساليب املتاحة من أجل حتديد األولويات املتعلقة بتهديدات األنواع الغريبة الغازية؟ )د(
هو الدور الذي ميكن  إدارة األنواع الغريبة الغازية؟ ومامنع و لشبكات أن تساعد يف لكيف ميكن  )هـ(

 أن تؤديه الشراكات اإلقليمية؟
هل هناك دوافع غري سوية يف السياسة العامة ميكن أن تؤدي بشكل غري مقصود إىل نشوء  )و(

 املخاطر املتعلقة باألنواع الغريبة الغازية؟
 ودة؟يف ضوء املوارد احملد أوالً املسائل اليت ستعاجل  صانعو القراراتيقرر ميكن أن كيف  )ز(
هل سيكون من املفيد وضع قاعدة بيانات للتشريعات وعمليات الرصد ونظم االستجابة اليت  )ح(

تتسم بالفعالية فيما يتعلق باألنواع الغريبة الغازية، وكذلك للبلدان واجلهات املعنية األخرى اليت حتتاج إىل بناء 
 القدرات يف هذا اجملال؟

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

السياسات واألعمال التجارية واملنظمات غري احلكومية واجلهات  اتستفيد قطاعتكيف ميكن أن  )ي(
 دارة األنواع الغريبة الغازية؟إمنع و املعنية األخرى من حتسني 

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

 الفتراضات -هاء 
مسية ومعارف واملنشورات غري الر املؤلفات العلمية التقييمات و سيستند التقييم املقرتح إىل ما هو موجود من  -10

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

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

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

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

العام يف دورته الثالثة، وضع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، بالتشاور مع  وبناء على طلب االجتماع -12
املكتب، هنجًا منسقًا للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، وكذلك للتقييمات املواضيعية. ويف إطار هذا النهج، 

من أفرقة التقييم املعنية جرى إدخال عشرة من املؤلفني اخلرباء يف موضوع األنواع الغريبة الغازية يف كل فريق 
خبرياً يف التقييمات اإلقليمية،  40ويتوقع أن يساهم هؤالء اخلرباء البالغ عددهم  (52)بالتقييمات اإلقليمية األربعة.

وكذلك، عن طريق سبل افرتاضية، يف التقييمات املواضيعية املتعلقة باألنواع الغريبة الغازية. وباإلضافة إىل ذلك، 
ن اخلرباء العشرة يف كل تقييم إقليمي سيجري إدماجهما بالكامل كمؤلفحني رئيسيني يف فريق اخلرباء فهناك خبريان م

املعين باألنواع الغريبة الغازية من أجل كفالة االتساق الكامل بني مجيع التقييمات فيما يتعلق باألنشطة املنفذة 
 بشأهنا.

 الخطوط العامة للفصول -اا نيثا
 متعلقاً بالسياسات ومؤلفاً من ستة فصول يرد بياهنا أدناه. يم املواضيعي تقريراً يقرتح أن ميثل التقي -13
فهوم األنواع الغريبة الغازية وسيتضمن املصطلحات مل تعريفاً سيقدم هو مقدمة للتقييم. و  1الفصل  -14

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

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

السكان معارف  نظممن املستمدة واملعلومات  واملنشورات غري الرمسية،العلمية  واملؤلفات، اليت أجراها املنرب
األنواع  ملستقبلية النتشاروا املاضيةالجتاهات لوفر لنا الفصل توليفة يأن  وينبغياحمللية.  ني ونظم املعارفاألصلي

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

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

 حمللية.املعارف ا
ألنواع الغريبة للتأثري البيئي واالقتصادي واالجتماعي ل وشامالً  عاملياً  وتوليفاً  حتليالً  4الفصل وسيقدم  -17

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

نوعية جلودة لناس و لالطبيعة اليت توفرها فوائد على الطبيعة و الريكز الفصل على تأثري األنواع الغريبة الغازية على سو 

                                                      
(52 )The undertaking of four regional assessments was approved by the Plenary in decision IPBES-3/1, section 

III, paragraph 1.. 
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القيم الثقافية مبا يف ذلك القيم غري االقتصادية، من قبيل  دد يف اإلطار املفاهيمي،احمل على النحواحلياة، 
 والعلمية والروحية واجلمالية. الرتوحييةواالجتماعية، والقيم املشرتكة 

استعراضًا لفعالية وآثار 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 

 التالية:يف اجملاالت 
التنمية و ة التجار منع االنتشار الدويل وما بني الوطين لألنواع الغريبة الغازية، مبا يف ذلك دور  )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 الـُمدخلة اليت تكون مفيدة  وعلى سبيل املثال،القطاعات، بني  والتنازعد إدارة التعقّ  )د(

 السياق والقيم؛ب رهناضارة 
ت للكشف عن حاالومسامهة اجلمهور يف البحث العلمي استخدام وسائط اإلعالم االجتماعية  )هـ(

 ؛هتاوإدار  هذه احلاالتومنع انتشار تفشي األنواع الغريبة الغازية 
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)“ حتفيز اجلينات”استخدامها واستغالهلا، وغري ذلك من املمارسات مثل تكنولوجيا 

 األساليب األخالقية ملكافحة احليوانات الغازية؛
قدرات البلدان املختلفة على إدارة األنواع الغريبة الغازية، والعقبات اليت حتول دون األخذ  )ز(
 باألدوات؛

اتفاقية األراضي ، مبا فيها مواقع اتفاقية رامسار )ريبة الغازية يف املناطق احملميةاألنواع الغ إدارة )ح(
 ( وحمميات احمليط احليوي؛الرطبة 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 6يبحث الفصل سو  -19
عن حتليل  ، فضالً هوحجملنوع تأثريها  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 يقرتح التقييم سو  على الصعيدين الدويل واإلقليمي فيما يتعلق باملنع واإلدارة.القدرات، وبشأن تبادل املعارف 

يجري تقييم خيارات من قبيل تعزيز سسياساتية للتعامل مع عمليات املفاضلة املعقدة بني القطاعات. و  خيارات
بانتشار األنواع الغريبة  الشبكات الدولية والضوابط اجلمركية ووضع االسرتاتيجيات واإلجراءات من أجل التنبؤ
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سيناريوهات ومناذج  باستخدام املعلومات سيبحث الفصلعند اإلمكان، ومكافحته. و  هذا االنتشار ومنعالغازية 
 .مبا يف ذلك انتشارهااملستقبلية لألنواع الغريبة الغازية،  لالجتاهات

 المؤشرات والمقاييس ومجموعات البيانات -اا ثالث
املؤشرات املتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية أغراضاً متعددة ميكن تصنيفها الواسع  ختدم -20

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

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

وسيقوم التقييم باستقصاء مدى توفر البيانات، مع التسليم بأن عملية دراسة النطاق تشري إىل احتمال  -22
التقييم، حيثما أمكن ذلك، على نطاق البلد، أو على  يالبيانات مشتتة على الصعيد العاملي. وسيجر كون تلك 

عند االقتضاء. وينبغي أن يسمح مجع البيانات وتنظيمها بالتصنيف على “ قابلية للتنفيذ” نطاق أكثر تفصياًل و
 أساس املتغريات ذات الصلة مثل البيئة أو النظام أو األنواع.

 م التقييم املنتجات واألدوات املعرفية املوجودة.يستخدسو  -23
 الجهات صاحبة المصلحة المعنية -اا رابع

الذين يتعاملون مع التنوع البيولوجي  صانعي القراراتستشمل أهم اجلهات صاحبة املصلحة يف هذا التقييم  -24
شكل دقيق على الفوائد اليت . ويف حالة مثل هؤالء من أصحاب املصلحة ينبغي أن يركز التقييم بوالصحة واحلدود

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

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

لية. ولذلك، يلزم أن ُتطلع على نتائج التقييم إدارة األنواع الغريبة الغازية على املستويات احملمنع و من أنشطة 
قطاعات واسعة من اجلماهري على نطاقات خمتلفة، مبا يف ذلك أصحاب املعارف األصلية واحمللية، وأن يتم اإلبالغ 
عن تلك النتائج بواسطة املواد املراعية للسياق. وباإلضافة إىل ذلك، ميثل طلب اجلماهري على احليوانات األليفة 

أن حتتاج احلكومات إىل الدعم يف جمال االتصال  ويرجحادرة وكائنات الزينة مصدراً غنياً لألنواع الغريبة الغازية، الن
مع هذا القطاع الـُمحدث للمخاطر. وقد تشمل املواد اإلعالمية املفيدة الناشئة عن التقييم أيضًا مواد التدريب 

ألنواع الغريبة اإدارة ملنع و لخطط الناجحة لاحلاالت اإلفرادية  للمسؤولني عن إدارة املوارد الطبيعية، ودراسات
الغازية. وسينظر التقييم يف فوائد إنشاء شبكة دعم عاملية معنية باألنواع الغريبة الغازية من أجل املساعدة يف تبادل 

بالنسبة للعديد من اخلربات والتجارب. وقد مثل احلفاظ على القدرة واالستمرارية يف األجل الطويل مسألة هامة 
 البلدان يف املاضي؛ وسيحتاج التقييم إىل حبث آليات معاجلة تلك املسألة.
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 بناء القدرات -اا خامس
ستستخدم قائمة احتياجات بناء القدرات اليت وافق عليها االجتماع العام يف دورته الثالثة يف التقييم املقرتح  -25

 .لألنواع الغريبة الغازية
القدرات يف جمال األنواع الغريبة الغازية إىل حتسني القدرات البشرية واملؤسسية والتقنية على وسيهدف بناء  -26

املدى الطويل من أجل تنفيذ واستخدام التقييمات على حنو مستنري وفّعال من أجل تطوير واستخدام األدوات 
علومات واملعارف الالزمة. وسيستفيد والُنهج الرامية إىل دعم السياسات، ولتحسني سبل احلصول على البيانات وامل

من النتائج اليت توصل إليها التقييم، هبدف حتسني التفاعل بني العلم والسياسات. وقد تكون إحدى القدرات 
اهلامة هي اخلربة يف جمال إجراء التقييمات للمخاطر اليت متثلها األنواع الغريبة الغازية احلالية واحملتملة بالنسبة ألي 

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

اإلدارة التكيفية الفاعلة، واختاذ الغريبة الغازية، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتصنيف، واخلربة يف تقييم األثر احليوي، و 
القرار بشكل منظم، والتخطيط املنهجي لعمليات احلفظ، والنهج املعروفة لالستجابة واإلدارة )اإلبادة، واملكافحة 

 ذلك من اهلياكل األساسية.املتكاملة لآلفات واملكافحة البيولوجية( وما يرتبط ب
 العملية والجدول الزمني -اا دسسا

مل لعملية املقرتحة واجلدول الزمين املقرتح إلعداد تقرير التقييم مبا يف ذلك اإلجراءات واملعاترد أدناه ا -28
 .األساسية والرتتيبات املؤسسية

 اإلجراءات والرتتيبات املؤسسية  التاريخ
املواضيعي بشأن األنواع  على إجراء التقييم الرابعةيوافق االجتماع العام يف دورته  ولألا فصلال 

الغازية ومكافحتها باالقرتان مع التقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات 
ويطلب النظم اإليكولوجية، ويطلب عروضاً لتقدمي دعم تقين عيين هلذا التقييم، 

 ينتقالدعم ال لتطبيقإىل املكتب واألمانة وضع الرتتيبات املؤسسية الالزمة 
س، عن طريق األمانة، من احلكومات واجلهات األخرى من أصحاب يطلب الرئي  

 املصلحة ترشيح خرباء إلعداد تقرير التقييم
 مانة بتجميع قوائم الرتشيحاتاألتقوم  الثاين فصلال 

املعنيني  املشاركني، واملؤلفني الرئيسيني الرئيسنييقوم فريق من اخلرباء باختيار   1السنة 
الرئيسيني، واحملررين املراجعني باستخدام معايري االختيار واملؤلفني ، بالتنسيق

 ، املرفق(IPBES/2/17) 2/3-د ح املعتمدة املنصوص عليها يف املقرر م
اجتماع اللجنة اإلدارية )الرئيسان املشاركان، ورئيس وحدة الدعم التقين وأعضاء 

اخلرباء  فريق اخلرباء املتعدد التخصصات/املكتب( الختيار بقية أعضاء فريق
وحتديد أدوارهم )أي املؤلفني الرئيسيني املعنيني بالتنسيق، واملؤلفني الرئيسيني 

 وحمرري املراجعة( واإلعداد لالجتماع األول للمؤلفني
قائمة الصيغة النهائية لاالتصال باملرشحني املختارين، وملء الشواغر، ووضع   

 املراجعنيواحملررين املشاركني واملؤلفني  الرئيسني

 بدايةالثاين/ فصلال 
 الثالث فصلال

الرئيسان املشاركان، واملؤلفون الرئيسيون املعنيون  األول للمؤلفني االجتماععقد 
خرباء اتصال يشاركون يف إجراء التقييمات  8بالتنسيق واملؤلفون الرئيسيون، و

اإلقليمية )خبريان لكل تقييم من التقييمات اإلقليمية األربعة(، وأعضاء 
 الفريق/املكتب
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 اإلجراءات والرتتيبات املؤسسية  التاريخ
ن الفصول وإرساهلا إىل األمانة )وحدة إعداد املشاريع األولية )النسخة صفر( م الرابع فصلال 

 الدعم التقين(

 2السنة 
 

 وحدة الدعم التقين(إىل األمانة ) وإرساهلااملشاريع األوىل للفصول  إعداد ولألا فصلال
 (أسابيع 6ع األول )و ملشر الفصول يف ا جتميع 
لألنواع الغريبة إرسال املشروع األول للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية اجملمعة  الثاين فصلال

 (متوز/يوليه-ع، حزيران/يونيهأسابي 6اخلرباء ) الغازية لكي يستعرضها
وذلك  (وحدة الدعم التقين) األمانة من جانبجتميع تعليقات االستعراض  

 )أسبوعان( إلرسال املشروع األول إىل املؤلفني
خرباء اتصال يشاركون يف إجراء  8الذي يشمل:  للمؤلفنيالثاين االجتماع  الثالث فصلال بداية

 ني واملؤلفني املشاركنيالتقييمات اإلقليمية وأعضاء الفريق/املكتب والرئيسح 
 املراجعة ي بالتنسيق وحمرر ني املعنينيالرئيسي

واملشروع األول من املوجز اخلاص مبقرري إعداد املشاريع الثانية للفصول  الثالث فصلال
 شهور(6-5السياسات )

 3السنة 

إرسال املشروع الثاين من التقييم واملشروع األول من املوجز اخلاص مبقرري  ولاأل فصلال
 السياسات إىل احلكومات ولالستعراض من قبل اخلرباء )شهران(

املشروع الثاين للتقييمات اإلقليمية واملشروع األول  جتميع التعليقات الستعراض األول فصلال
 (أسبوعانإرساهلا إىل املؤلفني )و ، للموجز اخلاص مبقرري السياسات

 بدايةالثاين/ فصلال
 الثالث فصلال

)الرئيسان املشاركان، واملؤلفون الرئيسيون املعنيون  اجتماع املؤلفني الثالث
 بالتنسيق، واملؤلفون الرئيسيون، وحمررو مراجعة وأعضاء الفريق/املكتب(

ملوجز اخلاص مبقرري او يف النص للتقييمات اإلقليمية  النهائية التغيريات لثالثا فصلال
 (أشهر 6) السياسات

إىل اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة  مبقرري السياساتاملوجز اخلاص ترمجة  الفصل الرابع
 قبل اجللسة العامة (أسبوعاً  12)

، إىل احلكومات قرري السياساتمل املوجز املرتجم، مبا يف ذلك التقييمتقدمي  لرابعا فصلال 
 أسابيع( 6لالستعراض النهائي قبل االجتماع العام )

 لكي ينظر قرري السياساتاملوجز اخلاص مبالنهائية على  تعليقات احلكومات لرابعا فصلال 
 فيها املؤلفون قبل االجتماع العام

املواضيعية لألنواع الغريبة قبول التقييمات على  فقةايقوم االجتماع العام باملو  الفصل الرابع 
 السياسيات مقرري الغازية، مبا يف ذلك موجز

 تقدير التكاليف -سابعاا 
إىل املناقشات اليت دارت خالل الدورة الرابعة لالجتماع العام خبصوص ميزانية برامج عمل املنرب ُأشري يف  -29

دوالر. وسُتقدم تقديرات منقحة لتكلفة هذا التقييم  800 000ضرورة أال تتجاوز الكلفة اإلرشادية هلذا التقييم 
 خالل الدورة اخلامسة، عندما يتم النظر يف بدء التقييم.
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 4/1 -م ح د للمقرر  رابعالمرفق ال
بشأن التقييم المنهجي لسيناريوهات ونماذج التنوع البيولوجي  مقرري السياساتخاص بموجز 

 وخدمات النظم اإليكولوجية

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اأمانة 
 2016، بون، ألمانيا، اإليكولوجية

 )ج(  3الناتج 
 على النحو التالي: مقرري السياساتوينبغي أن يشار إلى هذا الموجز الخاص ب

(: 2016املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )
لسيناريوهات ومناذج التنوع املنبثق عن التقييم املنهجي من تقرير التقييم  قرري السياساتاملوجز اخلاص مب

املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع الذي أجراه  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
-. س. فريييه، ك. ن. نينان، ب. ليديل، ر. ألكيمادي، ل. أكوستاالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

مارايارا، -، ج. كابودو. تيونغ، ف. كريستنسن، ك. ه. هرهاشميشليك، ه. ر. أكساكايا، ل. بروتونز، و
مدروغا، ن. ه. رافندراناث، س. -س. لونكست، م. أوبرشتاينر، ه. برييرا، غ. بيرتسن، ر. بيكس

درج الحقا(، البلد )يُدرج الحقا(، تُ . الناشر )يُدرج الحقا(، املدينة )روندينيين، ب. ونتل )احملررون(
) جتهيز النصوص: يُرجى إدراج الصفحات املقابلة من النص العريب بعد  --إىل  --الصفحات من 

 جتهيزه(.
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التقييم المنهجي لسيناريوهات ونماذج من تقرير التقييم المنبثق عن  مقرري السياساتخاص بموجز 
 )ج(( 3)الناتج  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 الرسائل الرفيعة المستوى
على الرغم : ميكن أن تساهم السيناريوهات والنماذج بقدر كبري يف دعم السياسات، 1الرسالة العالية املستوى 

 من وجود عدة عوائق حالت دون استخدامها حىت اآلن على نطاق واسع.
بعينه : تُوجد طرق وأدوات عديدة، ولكن ينبغي مضاهاهتا بدقة باحتياجات أي نشاط 2الرسالة العالية املستوى 

من أنشطة التقييم، أو اختاذ القرارات، أو الدعم، كما ينبغي تطبيقها حبذر، مع مراعاة أوجه عدم التيقن وقصور 
 القدرة على التوقع اليت ترتافق مع التوقعات القائمة على النماذج.

التحديات الكبرية  ميكن بالتخطيط املالئم، واالستثمار، وبذل اجلهود التغلب على: 3الرسالة العالية املستوى 
 املتبقية يف جمال وضع وتطبيق السيناريوهات والنماذج.

 مقدمة
بدأ التقييم املنهجي لسيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل تقدمي املشورة 

نرب احلكومي الدويل للخرباء بشأن استخدام هذه املنهجيات يف كل العمل الذي يتم االضطالع به يف إطار امل
للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لضمان مالءمة السياسات لنواتج املنرب 
احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على النحو احملدد يف 

جتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي تقرير حتديد النطاق الذي أقره اال
قييم هو أحد أنشطة التقييم ، املرفق السادس(. وهذا التIPBES/2/17وخدمات النظم اإليكولوجية يف دورته الثانية )

يمات اإلقليمية والعاملية واملواضيعية، للمنرب ألنه يقدم اإلرشاد بشأن استخدام السيناريوهات والنماذج يف التقي األويل
فضاًل عن تقييمات أفرقة العمل وأفرقة اخلرباء األخرى التابعة للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال 

 التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

الوثيقة احلالية فهي عبارة عن موجز خاص . أما IPBES/4/INF/3/Rev.1يف الوثيقة والتقرير عن نتائج التقييم متاح 
 ل.من املعلومات الواردة يف التقرير الكام قرري السياساتمب

هي األوصاف الكمية والنوعية للعناصر الرئيسية اليت يتألف منها نظام للعالقات بني تلك العناصر.  “النماذج”
الدوافع غري املباشرة والدوافع املباشرة؛ ‘ 1’من: ويركز هذا التقييم أساساً على النماذج اليت تصف العالقات بني كل

 الطبيعة ومنافع الطبيعة للناس. ‘ 3’الدوافع املباشرة والطبيعة؛ ‘ 2’
فهي متثيالت للحاالت املستقبلية املمكنة بالنسبة لواحد أو أكثر من مكونات النظام، ويف  ‘‘السيناريوهات’’أما 

  هذا التقييم، بالنسبة لدوافع التغيري يف الطبيعة ومنافع الطبيعة مبا يف ذلك اخليارات السياساتية أو اإلدارية البديلة.
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وتقرير التقييم الكامل يتسمان بطابع أكثر  لسياساتقرري اوألن التقييم يركز على الطرق، فإن املوجز املقدم مل
تقنية من التقييمات املواضيعية واإلقليمية والعاملية للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع 

 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. ويركز التقييم بصفة خاصة على ما يلي:
املمارسات الستخدام السيناريوهات والنماذج يف التقييمات، ورسم  التحليالت الناقدة ألحدث وأفضل •

 السياسات، وتنفيذ السياسات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
 دوات ذات الصلة بالسيناريوهات والنماذج؛ألوالسبل املقرتحة لسد الفجوات يف البيانات واملعارف، والطرق وا •
املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف  تتخذها الدول األعضاء يفشأن اإلجراءات اليت والتوصيات ب •

لتنفيذ وتشجيع  ، وأصحاب املصلحة واألوساط العلمية،جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
ملشاركة يف بناء القدرات، ، وافيما يتعلق باستخدام السيناريوهات والنماذج انتهاج أفضل املمارسات املذكورة
 وحشد املعارف األصلية واحمللية.

وخالفاً للتقييمات املواضيعية واإلقليمية والعاملية للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 
ملستقبلية للتنوع وخدمات النظم اإليكولوجية، فإن التقييم املنهجي ال حيلل احلالة، واالجتاهات أو التوقعات ا

 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.
على حنو  1والفصل  قرري السياساتاخلاص مبوهناك مجاهري كثرية معنية بالتقييم املنهجي. ومتت صياغة املوجز 

املنرب احلكومي الدويل للعلوم من اجلهات املهتمة بمُيكن إطالع مجهور عريض عليهما، مبا يف ذلك اجلماهري 
مقرري والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، فضاًل عن أصحاب املصلحة، و 

يشاركون بصورة مباشرة يف املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي  الذين ال السياسات
بطابع أكثر تقنية،  8-2 الواردة يف الفصول وخدمات النظم اإليكولوجية. وتتسم التحليالت الناقدة واملناظري

وختاطب األوساط العلمية األوسع باإلضافة إىل أفرقة اخلرباء، وأفرقة العمل التابعة للمنرب احلكومي الدويل للعلوم 
 والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات وتشمل اجلماهري املستهدفة خارج املنرب احلكومي 
 النظم اإليكولوجية اجلهات التالية:

السيناريوهات والنماذج ومقررو السياسات الذين يرغبون يف استخدام  املمارسون يف جمال دعم السياسات •
: يقدم التقييم اإلرشادات بشأن يةمن احمللية إىل العاملاملختلفة  على النطاقات عملية اختاذ القرارات إلرشاد

االستخدام املالئم والفعال للسيناريوهات والنماذج على نطاق جمموعة كبرية من سياقات ومستويات اختاذ 
 القرار.

األوساط العلمية ووكاالت التمويل: يقدم التقييم حتليالت للفجوات الرئيسية يف املعارف، ويقرتح سبل سد  •
ن استفادة املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي الفجوات على حنو يزيد م

وخدمات النظم اإليكولوجية من السيناريوهات والنماذج، ومن أجل االستخدام يف عملية إقرار السياسات 
 .واختاذ القرارات على نطاق أوسع
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للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات وتشمل اجلماهري املستهدفة داخل املنرب احلكومي الدويل 
 النظم اإليكولوجية اجلهات التالية:

استعراضاً عاماً أوسع  1والفصل  زاالجتماع العام، واملكتب، وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات: يقدم املوج •
ذج، وجماالت تطبيقها على فيما يتعلق باستخدام السيناريوهات والنما نقائصللمنافع وال قرري السياساتمل

نواتج املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
واألولويات اخلاصة بالتنمية يف املستقبل اليت ميكن أن ييسرها املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف 

 ؛إليكولوجيةولوجي وخدمات النظم اجمال التنوع البي
أفرقة العمل وأفرقة اخلرباء: يقدم تقرير التقييم الكامل اإلرشادات بشأن حتفيز، وتيسري، ودعم استخدام  •

السيناريوهات والنماذج داخل وخارج املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 
 ؛م اإليكولوجيةوخدمات النظ

لكل اخلرباء  1والفصل  قرري السياساتاخلاص مبالتقييمات اإلقليمية والعاملية واملواضيعية: يقدم املوجز  •
للخرباء  8-2استعراضاً عاماً للمنافع واحملاذير فيما يتعلق باستخدام السيناريوهات والنماذج، وتقدم الفصول 

بشأن املسائل األكثر تقنية لتطبيق  العاملني بصفة خاصة يف جمال السيناريوهات والنماذج إرشادات
 السيناريوهات والنماذج يف تقييمات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

إرشادات يف جمال العلم ’’ ، و‘‘نتائج رئيسية’’إىل  قرري السياساتاخلاص مبوتنقسم الرسائل الواردة يف املوجز 
ويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم إرشادات للمنرب احلكومي الد’’ ، و‘‘والسياسات

 ‘‘.اإليكولوجية وأفرقة العمل واخلرباء التابعة له
والنتائج الرئيسية هي رسائل منبثقة عن التحليالت الناقدة الواردة يف التقييم، وهي موجهة إىل مجهور عريض داخل 

ال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وخارجه على حد املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جم
 .املنبثقة عن التقييم الثالث ‘‘الرسائل العالية املستوى’’ سواء. وهي مصنفة يف جمموعات

وتستند اإلرشادات يف جمال العلم والسياسات إىل النتائج الرئيسية، وختاطب بوجه عام اجلماهري املستهدفة خارج 
ومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، كما دعا إىل املنرب احلك

 ذلك تقرير حتديد النطاق الذي أقره االجتماع العام يف دورته الثانية.
وتستند اإلرشادات للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

ولوجية وأفرقة العمل وأفرقة اخلرباء التابعة له إىل النتائج الرئيسية، وختاطب بصفة خاصة االجتماع العام للمنرب، اإليك
، واخلرباء املشاركني يف إجناز النواتج، كما دعا إىل ذلك تقرير حتديد وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات ومكتبه

انية. وتقرتح اإلرشادات اإلجراءات اليت ميكن اختاذها أو اإلجراءات النطاق الذي أقره االجتماع العام يف دورته الث
 اليت يتطرق إليها املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. 

اخلاص مبقرري  املوجز هذاونقطة توجيه ضمن متعرجني يف هناية كل نتيجة رئيسية  بني قوسنيالواردة راجع وتشري امل
 أو التوجيهات.ستنتاجات االاليت قد تدعم التقييم حمتويات تقرير إىل {، 1-3-2} السياسات، مثالً 

  



IPBES/4/19 

66 

 النتائج الرئيسية
على : يمكن أن تساهم السيناريوهات والنماذج بقدر كبير في دعم السياسات، 1الرسالة العالية المستوى 

 على نطاق واسع. حتى اآلن دون استخدامها حالتعوائق الرغم من عدة 
الطبيعة توفر السيناريوهات والنماذج وسيلة فعالة لتناول العالقة بين يمكن أن : 1-1النتيجة الرئيسية 

، ولذلك يمكن أن تضيف قيمة كبيرة لستخدام أفضل المعارف ومنافع الطبيعة للناس ونوعية الحياة الجيدة
وتؤدي  -(1-م ق س المحلية في التقييمات ودعم القرارات )الشكلالعلمية والمعارف األصلية و 

السيناريوهات والنماذج دوراً تكميلياً، فهناك سيناريوهات تصف احلاالت احملتملة يف املستقبل لدوافع التغيري، أو 
بيعة، أو منافع إجراءات السياسة العامة، وهناك مناذج ترتجم هذه السيناريوهات إىل عواقب متوقعة فيما يتعلق بالط

الطبيعة للناس. وعادة ما تتأثر مسامهات السيناريوهات والنماذج يف عملييت إقرار السياسات واختاذ القرارات بشكل 
 اتسياقالمن أشكال التقييم، أو عملية دعم القرارات، وهي تستخدم عادة باالقرتان مع املعرفة املستقاة من 

، 1-2، 4-1، 3-1، 2-1} للغايةة كون معقدتغالباً ما اليت وسع، األاالجتماعية، واالقتصادية، واملؤسسية 
2-5}. 

 
 نظرة عامة على األدوار التي تؤديها السيناريوهات والنماذج في ترشيد صنع القرارات. - 1م ق س الشكل 

اللوحة املوجودة إىل اليسار توضح كيف ُتسهم السيناريوهات والنماذج يف صنع السياسات والقرارات عن طريق 
وتعكس (. 2و 1 نالتقييمات، وأدوات دعم املقررات الرمسية والعمليات غري الرمسية )الصناديق واألسهم أعاله، الفصال

وترتمجها النماذج بعدئذ إىل عواقب  مقرري السياساتا من جانب السيناريوهات خيارات سياساتية خمتلفة جيري النظر فيه
أن السيناريوهات ترتتب على الطبيعة ومنافع الطبيعة للناس ونوعية احلياة اجليدة. وتؤكد اللوحة املوجودة يسارًا على 

يق جتميع املعارف وتنظيمها والنماذج تعتمد مباشرة على البيانات واملعارف لتطويرها واختبارها، وتوفري قيمة ُمضافة عن طر 
والسهم أسفل الشكل(. أما اللوحة إىل اليمني فتقدم نظرة تفصيلية للعالقات بني السيناريوهات )أسهم باللون  طار)اإل

للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات  لعناصر الرئيسية لإلطار املفاهيمياألرجواين(، والنماذج )األسهم الزرقاء(، وا
 .Diaz et alيف  1لتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )الصناديق الزرقاء خفيفة اللون، الفصل يف جمال ا

القطاعي  تكاملال’’. إن عنصر . وتشري األسهم الرمادية إىل العالقات اليت ال متثل حمل تركيز رئيسي للتقييم(53)(2015
يستتبع غالبًا إدماج النماذج عرب قطاعات ساع مستوى املعيشة يعين أن التقييم الشامل لرفاه اإلنسان، وارتف‘‘ الشامل

متعددة )مثل قطاعات الصحة، والتعليم، والطاقة( لتناول جمموعة أوسع من القيم واألهداف مقارنة باألهداف والقيم 
 املرتبطة مباشرة بالطبيعة ومنافعها.

  

                                                      
(53 )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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دوراا مهماا في العالقة بين المراحل  ختلفةالم : يمكن أن تؤدي أنواع السيناريوهات2-1النتيجة الرئيسية 
تنفيذ ‘ 3’رسم السياسات؛ ‘ 2’وضع برامج العمل؛ ‘ 1’: ، وهيالرئيسية لدورة السياسات العامة

 -(1م ق س ، والجدول 4و 3و 2 م ق س استعراض السياسات )األشكال‘ 4’السياسات؛ 
احلاالت احملتملة يف املستقبل استناداً إىل مسارات الدوافع اليت تدرس جمموعة من ‘‘ والسيناريوهات االستطالعية’’

إما غري املباشرة )مثل العوامل االجتماعية والسياسية، واالقتصادية، والتكنولوجية(، وإما املباشرة )مثل  -احملتملة 
ى املستوى ميكن أن تسهم بقدر كبري يف حتديد املشاكل ووضع برامج العمل عل -حتويل املوئل، وتغري املناخ( 

الرفيع. وتقدم السيناريوهات االستطالعية وسائل هامة للتعامل مع املستويات العالية حلاالت عدم القدرة على 
لسيناريوهات ’’التنبؤ، ومن مث إىل حالة من عدم اليقني املرتبطة بطبيعتها مبسار مستقبل العديد من الدوافع. وميكن 

وإما ‘‘ البحث عن اهلدف’’إما عن طريق حتليل  -أو اخليارات اإلدارية لتقييم السياسات البديلة، ‘‘ اإلجراءات
أن تسهم بقدر كبري يف رسم السياسات وتنفيذها. وحىت اآلن، ُاستخدمت السيناريوهات  -‘‘فرز السياسات’’

، 3-س ق م الشكلاالستطالعية على نطاق أوسع يف التقييمات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية )
بينما طُبقت سيناريوهات اإلجراءات يف الغالب األعم على عملية اختاذ القرارات على  (،1 س ق م اجلدول

 {.2-2-3، 1-1-2، 2-3-1} (1-م ق س ، واجلدول4-م ق س املستويني الوطين واحمللي )الشكل

 

يبين هذا الشكل األدوار التي تلعبها مختلف أنواع السيناريوهات والتي تناظر المراحل  - 2 م ق سالشكل 
أنواع السيناريوهات موضحة بواسطة رسومات توضيحية ُتشري إىل التغيريات يف الطبيعة  -الرئيسية في دورة السياسات

واملزايا اليت تعود من الطبيعة مع مرور الوقت. وُتشري بطاقات الوسم واألسهم الرمادية خارج املربعات باللون األزرق 
ت االستطالعية، متثل اخلطوط املتقطعة خمتلف للدائرة إىل املراحل األربع الرئيسية لدورة السياسات. ويف السيناريوها

)وتُعرف أيضاً  ‘‘سيناريوهات البحث عن اهلدف’’احلاالت املقبولة يف املستقبل، وغالبًا ما تستند إىل وصف تفصيلي 
ىل مستقبليًا متفق عليه، وتشري اخلطوط املتقطعة امللونة إ ، وميثل الشكل اللؤلؤي هدفاً (‘‘بالسيناريوهات املعيارية’’

سيناريوهات فرز السياسات )اليت تُعرف أيضاً بالسيناريوهات ’’السيناريوهات اليت توفر مسارات بديلة لتحقيق اهلدف. 
، ومتثل اخلطوط املتقطعة خيارات سياساتية متنوعة مطروحة على بساط البحث. ويف تقييم السياسات ‘‘(القبلية

وتتم مقارنة املسار املالحظ للسياسات اليت نُفذت يف املاضي )خط ( ‘‘بالتقييم البحعدي’’)الذي يُعرف  ‘‘االرجتاعي’’
 أسود ثقيل( بالسيناريوهات اليت كان من املمكن أن حتقق اهلدف املنشود )خط متقطع(.

  

 عن هدف سيناريوهات البحث السيناريوهات الستطالعية

 التصميم

 جدول وضع
 األعمال

 التقييم الرجعي للسياسات سيناريوهات فرز السياسات

 سيناريوهات التدخل

 التنفيذ الستعراض

 املسار املرصود
 املسارات املتوقعة 
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لترجمة السيناريوهات البديلة للدوافع، أو اإلجراءات  مفيدة: توفر النماذج وسيلة 3-1لنتيجة الرئيسية ا
 1م ق س  للناس )األشكال ومنافع الطبيعةالعامة إلى عواقب متوقعة بالنسبة للطبيعة في مجال السياسة 

: العالقاتثالث فئات رئيسية من اليت تعاجل النماذج ويركز التقييم على  - (1 م ق س ، والجدول 4و 3و
ذلك التدخالت السياساتية،  ، مبا يفاملباشرةغري لتغيريات يف الدوافع املرتتبة على ا اآلثاراليت تتوقع  النماذج ‘1’

لتغيريات يف الدوافع املباشرة بالنسبة للطبيعة اليت تتوقع اآلثار املرتتبة على االنماذج  ‘2’لدوافع املباشرة؛ بالنسبة ل
تغيريات يف التنوع البيولوجي اليت تتوقع العواقب املرتتبة على الالنماذج ‘ 3’)التنوع البيولوجي، والنظم اإليكولوجية(؛ 

ويف النظم اإليكولوجية بالنسبة للمنافع اليت جينيها الناس من الطبيعة )مبا يف ذلك خدمات النظم اإليكولوجية(. و 
وميكن أن تصاغ العالقات املذكورة  أكثر فعالية إذا طُبقت جمتمعة. هذه النماذج مسامهات حاالت كثرية تكون

، اليت تستخدم فيها البيانات التجريبية املتاحة لتقدير قيم أعاله باستخدام ثالثة هنج عامة: )أ( النماذج املرتابطة
البارامرتات اليت ال يكون هلا بالضرورة مدلول إيكولوجي حمدد مسبقاً، واليت تكون العمليات بالنسبة هلا ضمنية 

)ب( النماذج القائمة على العمليات، اليت توصف فيها العالقات من حيث العمليات أو و وليست صرحية؛
على الفهم العلمي املثبت، وبالتايل تكون بارامرتات النماذج اخلاصة هبا اعتماداً صراحة  املنصوص عليهايات اآلل

)ج( النماذج املبنية على مسامهات اخلرباء، اليت يتم فيها استخدام وذات تفسري إيكولوجي واضح وحمدد مسبقاً؛ 
حاب املعارف احمللية واألصلية، من أجل وصف اخلربات العملية للخرباء وأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك أص

 .[4-5، 4، 3-2-3، 1-3-1، 2-2-1] العالقات
: حالت عدة عوائق دون الستخدام الواسع النطاق والمثمر لسيناريوهات ونماذج 4-1النتيجة الرئيسية 

وتشمل هذه  - التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليات إقرار السياسات واتخاذ القرارات
، ومتخذي القرارات، واملمارسني مقرري السياساتاالفتقار بصورة عامة إىل الفهم يف أوساط  ‘1’العوائق ما يلي: 

 املتعلقة باستخدام السيناريوهات والنماذج يف التقييم ودعم القرارات؛  نقائصبشأن املنافع وال
طلوبة لوضع واستخدام السيناريوهات والنماذج يف بعض املوكذلك البيانات نقص املوارد البشرية والتقنية  ‘2’

يف وضع  مقرري السياساتوأصحاب املصلحة و  العلماء االخنراط والتفاعل فيما بنيعدم كفاية  ‘3’املناطق؛ 
نقص التوجيهات فيما يتعلق باختيار  ‘4’السيناريوهات والنماذج للمساعدة يف رسم السياسات وتنفيذها؛ 

عدم كفاية تصنيف حاالت عدم  ‘5’صور يف شفافية وضع وتوثيق السيناريوهات والنماذج؛ أوجه القالنموذج و 
 اليت تنجم عن قيود البيانات واملشكالت اليت تعرتي فهم النظام أو متثيله أو اخنفاض قابلية توقع النظام اليقني

اليت تستخدم . وترد مناقشة جلميع هذه العوائق والنهج {8-2، 7-1-2، 4-6، 4-3-2، 2-6، 1-6}
 .ملعاجلتها يف النتائج الرئيسية ونقاط التوجيه الالحقة
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األعمال وتصميم السياسات ويبين هذا الشكل مثالا لستخدام السيناريوهات والنماذج لوضع جدول  - 3 م ق س الشكل

للتقرير الرابع لتقييم التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي التابع لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتقييم الخطة 
واستخدم التقرير الرابع للتوقعات العاملية للتنوع البيولوجي  -(1)الخطوة  2020-2011الستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

نواعًا متعددة من السيناريوهات والنماذج واعتمدت بشدة على سيناريوهات البحث عن األهداف من أجل استطالع أ
. واشتملت األهداف يف تلك السيناريوهات على 2050حتقيق األهداف املتعددة لالستدامة الدولية الرامية إىل  السيناريوهات

قية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ( ووقف فقدان التنوع البيولوجي حبلول درجة مئوية )اتفا 2إبقاء االحرتار العاملي حتت 
( انظر الرسم أسفل الشكل املوجود إىل اليسار(، والقضاء 2020-2011)اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي  2050عام 

سيناريوهات معقولة لتحقيق هذه األهداف املتعددة (. وجرى استكشاف ثالثة 2على اجلوع )األهداف اإلمنائية لأللفية( )اخلطوة 
لالستدامة. ويبني الشكل يف األسفل إىل اليمني كيفية اختالف هذه السيناريوهات عن سيناريو العمل املعتاد من حيث التأثريات 

 (http://themasites.bpl.nl/models/image)(. واسُتخدم النموذج املتكامل لتقييم االحرتار العاملي 3على التنوع البيولوجي )اخلطوة 
سيناريوهات للعوامل احملركة غري املباشرة ولنمذجة العالقات للعوامل احملركة غري املباشرة واملباشرة. إن التأثريات الواقعة على  لتقييم

. ويوضح GLOBIO3 (\http://www.globio.info)التنوع البيولوجي الربي الذي متت منذجته باستخدام منوذج التنوع البيولوجي 
 2050املسامهات النسبية للمحركات غري املباشرة لوقف فقدان التنوع البيولوجي حبلول  الرسم املوجود يف األسفل إىل اليسار

التقرير الرابع للتوقعات العاملية للتنوع البيولوجي أنه ميكن الوصول إىل أهداف  يشري(. و 4مقارنة بسيناريو العمل املعتاد )اخلطوة 
وجي، متعددة وكان عامالً مهماً يف املناقشات اليت دارت أثناء االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيول

 طار(. انظر اإل5شي للتنوع البيولوجي )اخلطوة تمي التمويل لتحقيق أهداف آيواليت انتهت بالتزامات إضافية الختاذ التدابري وتقد
   لالطالع على تفاصيل ومراجع إضافية. 1يف الفصل  1-1

 السيناريوهات
املسارات احملتملة 

للتنمية االجتماعية 
 واالقتصادية

طة االسرتاتيجية للتنوع اخل (1)
 2020-2010البيولوجي 

ادة
الزي

 

 وضع وتنفيذ السياسات المحلية

 رسم السياسات وصنع القرارات
 اتفاقية التنوع البيولوجي

هل ميكن حتقيق رؤية التنوع  (2)
البيولوجي كجزء من مجيع أهداف 

 التنمية املستدامة؟

استخدام سيناريوهات  (3)
النماذج الستكشاف استخدام  (4) البحث عن هدف

اخليارات املتعلقة بالسياسات ضمن 
 املسارات

ميكن حتقيق أهداف متعددة للتنمية  (5)
املستدامة عن طريق جمموعات 

 متنوعة من اخليارات

تقييم الدراسة  - واجهة التقييم ودعم القرارات
 االستشرافية الرابعة للتنوع البيولوجي يف العامل

 املباشرالعالقات املرصودة بني توافر األنواع والدوافع 

 (%) متوسط توافر األنواع البيولوجية

 رتوجنييتقليل إنبعاثات الن

صان
النق

 

GLOBIO 

وضع النماذج للعواقب املرتتبة 
بالنسبة للتنوع البيولوجي 

 وخدمات النظم اإليكولوجية

 النماذج

IMAGE 

وضع مناذج التأثريات بالنسبة 
 للدوافع املباشرة

 السناريو القاعدي

 20سيناريوهات ريو+

املسامهة النسبية للخيارات املتعلقة بالسياسات الرامية إىل التخفيف من فقدان 
وسيناريوهات ثالثة وضعها مؤمتر ريوم  (%) 2050التنوع البيولوجي يف عام 

+20 

مي
لعال

ي ا
وج

بيول
ع ال

تنو
ال

 
 التكنولوجيا

 العالمية
الحلول 
 الالمركزية

تغيير أنماط 
 الستهالك

 استصالح األراضي املهملة

 زيادة اإلنتاجية الزراعية

 التخفيف من تغري املناخ

 احلد من توسع اهلياكل األساسية

 توسيع نطاق املناطق احملمية

 تقليل االستهالك والنفايات

 وائلاحلد من جتزئة امل

 اخليارات السياساتية

http://www.globio.info/
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. لستخدام السيناريوهات والنماذج لدعم تصميم السياسات وتنفيذهايقدم هذا الشكل مثالا  – 4 م ق س لشكلا

حيث تدهورت إمدادات املياه للمزارعني واالستهالك  ،ند يف هذه احلالةمستجمع مياه ثادي، جنويب تايل وترد هنا حالة
تستند إىل  (1)اخلطوة  املنزيل بسبب حتويل الغابات الطبيعية إىل مزارع مطاط. ووضعت سيناريوهات لفرز السياسات

 قواعد البيانات احمللية واملعارف على يد أصحاب املصلحة والعلماء الستكشاف استخدامات مقبولة لألراضي يف املستقبل
 يسقوط األمطار على حمتوى الطمثالثة مستويات معقولة لخدمت النماذج لتقييم تأثريات ستُ بعد ذلك ا. و (2)اخلطوة 

سيناريو أن ينتج . وكان من املنتظر (3)اخلطوة  الرتبة، وعلى خدمات الُنظم اإليكولوجية األخرى يف األهنار نتيجة لتآكل
وسع سريع يف مزارع املطاط وحماصيله، مث اسُتخدم التطور الذي ينطوي على تسيناريو  من بكثريأقل  اً احلفظ هذا ترسب

)اخلطوة  رتمجة هذه التأثريات إىل تكاليف ومنافع اقتصاديةاستثمار املوارد ل ترشيداالقتصادي ألداة نظام  العنصربعد ذلك 
القرار احملليني لتحديد  مقررياستثمار املوارد من جانب العلماء و  ترشيددعم القرارات التابع لنظام  عنصر. واستخدم (4

ووافقت البلدية على  املناطق اليت يكون من األفضل فيها محاية الغابات وإعادة التحريج، أو زراعة احملاصيل املختلطة.
 لتمويل هذه األنشطة‘‘ خدمات مستجمع املياه’’إجياد وسائل لتحصيل رسوم حفظ على أساس املدفوعات مقابل 

 Trisurat (2013)(54) اإلضافية. املصدر: تريسورات واملراجعللتفاصيل  1يف الفصل  2-1 طارنظر اإلا. (5)اخلطوة 
     نظراوللمزيد من املعلومات عن أدوات النمذجة املستخدمة يف الدراسة، 

 http://www.naturalcapitalproject.org/invest/ 

//www.naturalcapitalproject.org/software/#rioshttp: 

http://www.ivm.vu.nl/en/Organisation/departments/spatial-analysis-decision-support/Clue/index.aspx 
 

                                                      
(54)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.. 

التقييم اإليكولوجي: تقييم ظروف واجتاهات خدمات النظام اإليكولوجي لدى مستجمع مياه ثادي، إقليم ناخون سي تامارات )
)باللغة التايلندية مع مقتبس باللغة اإلجنليزية(. وقُدم التقرير األخري إىل مشروع إيكو بست. بانكوك كلية احلراجة. جامعة 

 (.كاسيتثارت

 النماذج

 رسم السياسات وصنع القرارات
 البلدية وجلنة متجمعات املياه

 واجهة التقييم ودعم القرارات
 حلقة العمل االستشارية وأدوات نظام ترشيد استثمار املوارد

تطبيق رسوم  (5)
استصالح وحفظ 
 النظام اإليكولوجي

 

تقدير العواقب  (4)
االقتصادية خليارات 

 استخدام األراضي

 

وضع النماذج  (3)
لآلثار املرتتبة 

على إمدادات 
 املياه والرتسبات

 

 استخدام سيناريوهات فرز السياسات (1)

 وضع النماذج الستخدام األراضي (2)
 منوذج اقتصادي نظام ترشيد استثمار املوارد:

خيارات االستخدامات 
البديلة لألراضي: 

التنمية الزراعية، حفظ 
 الطبيعة

 السيناريوهات:

 لتغري استخدام األراضيوضع النماذج احليزية الصرحية 

 اإليكولوجيالنظام مناذج خلدمات 

 البيانات واملعارف
البيانات املتعلقة بإدارة املستجمعات املائية واستخدام 

 األراضي، املعارف التقليدية

املستويات املعقولة 
 هلطول األمطار

 )طن/سنة( 2030لعام  محل الرتسب املتوقع

مستوى هطول األمطار 
 3,800 بشدة

 ملم/سنة

مستوى متوسط هلطول 
 ملم/سنة األمطار

 اجلفاف
 ملم/سنة 1900

 سيناريو احلفظ -ب سيناريو التنمية -أ

 سيناريوهات االستخدام البديل لألراضي
 مستجمع مياه ثادي، 2030لعام 

 سيناريو التنميةأ. 

 سيناريو احلفظ -ب

تشري األرقام إىل 
املنطقة اجلغرافية 
احمليطة مبستجمع 

 املياه

http://www.naturalcapitalproject.org/invest/
http://www.naturalcapitalproject.org/software/#rios
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النظم اإليكولوجية لوضع جدول األعمال، ورسم السياسات وتنفيذها على  جمموعة توضيحية غري شاملة لتطبيقات سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات - 1 م ق س الجدول
 1يف الفصل  1-1)انظر اجلدول  املستويني العاملي والوطين

للتوقعات العالمية  4التقرير  
 (2014للتنوع البيولوجي )

التقييم الخامس للفريق  تقرير
الحكومي الدولي المعني بتغير 
المناخ )الفريق العامل الثاني 

 (2014والثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(2005) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (2011المتحدة )

التقييم البيئي 
الستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماك 
 في جنوب أفريقيا

أكبر نطاق 
 ممكن للمساحة

إقليمي: يشمل  وطين: اململكة املتحدة عاملي عاملي عاملي
حليل كمبوديا، الت

والصني، والوس، 
 نام تي، وفيوتايلند

وطين: مصائد األمساك 
الساحلية يف جنوب 

 أفريقيا

-2020 -الوقت احلايل  اآلفاق الزمنية
2050 

وما بعد  2090 ،2050
 ذلك

 2034 –الوقت احلايل  2030 2060 2050
تستكمل كل سنتني أو 

 سنوات 4
الموقف في دورة 
 السياسات العامة

حتديد جدول األعمال ووضع 
 السياسات

وضع السياسات  حتديد جدول األعمال حتديد جدول األعمال حتديد جدول األعمال
 وتنفيذها

 تنفيذ السياسات

 البيئة التي يخرج
 منها الترخيص

يف األطراف التقييم الذي طلبته 
االتفاقية املتعلقة بالتنوع 

 البيولوجي

تقييم طلبته البلدان األعضاء 
يف الفريق احلكومي الدويل 

 املعين بتغري املناخ

بدأته األوساط العلمية، 
ورحبت به بعد ذلك 

 األمم املتحدة

أوصى به جملس العموم 
الربيطاين كمتابعة لتقييم 

 األلفية للنظم اإليكولوجية 

تقييم بيئي اسرتاتيجي 
ُأجري للجنة هنر 

 امليكونغ

تقييم أجرته إدارة الزراعة 
والغابات ومصائد 

 األمساك يف جنوب أفريقيا

المسائل التي تم 
تناولها باستخدام 

السيناريوهات 
 والنماذج

هل من املرجح بلوغ أهداف 
املتعلقة بالتنوع  آيتشي

 ؟2020البيولوجي حبلول عام 
ما هو املطلوب لتحقيق الرؤية 

 2050االسرتاتيجية لعام 

كيف ميكن أن يؤثر تغري املناخ 
يف املستقبل على التنوع 

البيولوجي والنظم اإليكولوجية 
 واجملتمع؟

هي احلاالت احملتملة ما 
يف املستقبل للتنوع 

البيولوجي وخدمات 
 النظم اإليكولوجية؟

ما هي التغيريات اليت قد 
حتدث يف النظم اإليكولوجية 

وخدمات وقيم النظم 
اإليكولوجية على مدى 
اخلمسني سنة املقبلة يف 

 اململكة املتحدة؟

قيم اآلثار االجتماعية 
سد، ال  ءوالبيئية لبنا

اجملرى سيما على 
 لنهر امليكونغ يالرئيس

تنفيذ السياسات بشأن 
اإلدارة املستدامة ملصائد 

 األمساك



IPBES/4/19 

72 

للتوقعات العالمية  4التقرير  
 (2014للتنوع البيولوجي )

التقييم الخامس للفريق  تقرير
الحكومي الدولي المعني بتغير 
المناخ )الفريق العامل الثاني 

 (2014والثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(2005) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (2011المتحدة )

التقييم البيئي 
الستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماك 
 في جنوب أفريقيا

االتفاقية املتعلقة بالتنوع 
 البيولوجي؟

السيناريوهات 
والنماذج للدوافع 

المباشرة 
والدوافع غير 

 المباشرة

االستقراءات اإلحصائية 
الجتاهات الدوافع حىت عام 

2020* 
سيناريوهات ومناذج البحث عن 

هدف للتحليالت حىت عام 
سيناريوهات ريو ’’) 2050

 م ق س ، أنظر الشكل‘‘20+
3) 

حتليل جمموعة كبرية من 
السيناريوهات االستطالعية 
وسيناريوهات الفرز املنشورة 
 على املستويني احمللي والعاملي

التشديد على السيناريوهات 
يف دراسات  االستطالعية

)التقرير اخلاص عن  اآلثار
سيناريوهات اإلنبعاثات الذي 

احلكومي الدويل  أعده الفريق
 *(املعين بتغري املناخ

الرتكيز بقوة على مناذج تغري 
املناخ بوصفها من الدوافع 

املباشرة، وبعض السيناريوهات 
 املرتبطة باستخدام األرض

سيناريوهات  الرتكيز على
يف وضع  البحث عن أهداف

مناذج املناخ والتخفيف من 
)مسارات تركيز  آثار تغري املناخ

 التمثيلية(*

السيناريوهات 
االستطالعية اليت 

تستخدم أربعة أوصاف 
 تفصيلية* 

مناذج الدوافع املباشرة من 
الصورة املدرجة يف منوذج 

 التقييم*

السيناريوهات االستطالعية 
اليت تستخدم ستة أوصاف 

 تفصيلية*
التشديد على استخدام 

 األراضي ودوافع تغري املناخ

سيناريوهات فرز 
السياسات باستخدام 

عديد من خمططات ال
 بناء السدود

الرتكيز على النمو 
االقتصادي والطلب 
على توليد الكهرباء 

كدافعني غري مباشرين 
 رئيسيني

مت أيضاً تقييم 
 سيناريوهات تغري املناخ

تركز سيناريوهات  -
عن هدف على البحث 

مؤكدة حتديد مسارات 
لكميات الصيد 

 املستدامة

نماذج اآلثار على 
 الطبيعة

االستقراءات اإلحصائية 
لالجتاهات يف مؤشرات التنوع 

 *2020البيولوجي حىت عام 

حتليل جملموعة كبرية منشورة من 
والقائمة على النماذج املرتابطة 

 العمليات

النماذج املرتابطة )أي 
جمال العالقات بني 

 األنواع(

النموذج املرتابط الستجابة 
دام األنواع )الطيور( الستخ

 األراضي

تقديرات حتويل املوئل 
استناداً إىل ارتفاع 

 السد، وخرائط املوئل

مناذج أثر ديناميات 
السكان على األمساك 

 ذات األمهية االقتصادية
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للتوقعات العالمية  4التقرير  
 (2014للتنوع البيولوجي )

التقييم الخامس للفريق  تقرير
الحكومي الدولي المعني بتغير 
المناخ )الفريق العامل الثاني 

 (2014والثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(2005) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (2011المتحدة )

التقييم البيئي 
الستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماك 
 في جنوب أفريقيا

حتليل جمموعة كبرية منشورة من 
النماذج املرتابطة والقائمة على 

 العمليات 
الرتكيز على آثار جمموعة كبرية 

من الدوافع على التنوع 
 البيولوجي

الرتكيز على آثار تغري املناخ 
على التنوع البيولوجي ووظائف 

 النظام اإليكولوجي

الرتكيز على آثار جمموعة 
كبرية من الدوافع على 

 التنوع البيولوجي

ثار آلالتقييم النوعي 
استخدام األراضي وتغري 

املناخ على وظائف النظام 
 اإليكولوجي 

الرتكيز على تغري املوئل 
 كمؤشر لآلثار البيئية

تقديرات مستوى التأثري 
على األنواع استناداً إىل 

جرة إعاقة السد هل
األمساك، وعلى 

العالقات يف موئل 
 األنواع

النماذج اليت ُأضيفت 
مؤخراً لألنواع املتأثرة 

بشكل غري مباشر )مثل 
 البطريق(

استخدام النظام 
اإليكولوجي استناداً إىل 

 النماذج قيد النظر

نماذج اآلثار على 
 منافع الطبيعة

 حتليل الدراسات املنشورة
الرتكيز على خدمات النظم 

اإليكولوجية من الغابات 
والنظم الزراعية ومصائد األمساك 

 البحرية
تقييم حمدود للروابط املباشرة 

 بالتنوع البيولوجي

حتليل جمموعة كبرية من 
 الدراسات املنشورة

تقييم حمدود للروابط املباشرة 
البيولوجي باستثناء بالتنوع 

 النظم اإليكولوجية البحرية

تقديرات بعض خدمات 
النظم اإليكولوجية )مثل 

إنتاج احملاصيل، وإنتاج 
األمساك( من الصورة 

 املدرجة يف منوذج التقييم

النماذج النوعية واملرتابطة 
 خلدمات النظم اإليكولوجية

رتابطة الرتكيز على الطرق امل
 لتقدير القيمة النقدية

الرتكيز على التقييم النقدي، 
باستثناء بالنسبة لقيمة التنوع 

 البيولوجي

تقديرات من واقع 
التجربة آلثار مصائد 
األمساك استناداً إىل 

اخنفاض اهلجرة، 
 ئلو والتغيريات يف امل

طرق متنوعة لتقدير 
التغيريات يف تدفق املياه 

ونوعيتها، وجتميع 
الرواسب، وخدمات 

االستزراع، وما إىل 
 ذلك

تقديرات للكمية 
اإلمجالية لكمية الصيد 

املسموح هبا استناداً إىل 
 مناذج الثروة السمكية

مشاركة أصحاب 
 المصلحة

املناقشة واملوافقة من جانب 
يف االتفاقية املتعلقة األطراف 

 بالتنوع البيولوجي 

املناقشة واملوافقة من جانب 
البلدان األعضاء يف الفريق 

احلكومي الدويل املعين بتغري 
 املناخ

حوارات مع أصحاب 
املصلحة أثناء وضع 

 السيناريوهات

مشاورة أصحاب املصلحة 
 أثناء وضع السيناريوهات

اعتمدت من جانب شراكة 
‘‘ العيش مع التغري البيئي’’

حوار موسع يشمل 
العديد من احلكومات، 
وحلقات تدريبية عملية 

للخرباء، ومشاورات 
 عامة

مشاورة بني احلكومة 
والعلماء وأصحاب 
املصلحة أثناء وضع 

اإلدارة ووضع  اسرتاتيجية
 احلد املسموح به للمصيد
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للتوقعات العالمية  4التقرير  
 (2014للتنوع البيولوجي )

التقييم الخامس للفريق  تقرير
الحكومي الدولي المعني بتغير 
المناخ )الفريق العامل الثاني 

 (2014والثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(2005) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (2011المتحدة )

التقييم البيئي 
الستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماك 
 في جنوب أفريقيا

احلوارات بني العلماء واألمانة 
االتفاقية ممثلي األطراف يف و 

بالتنوع البيولوجي يف املتعلقة 
 أثناء عملية التقييم

مشاركة ضئيلة من جانب 
أصحاب املصلحة يف وضع 

 السيناريوهات

بني أصحاب املصلحة 
 احلكوميني وغري احلكوميني

أدوات دعم 
 القرارات

ال ُتوجد، ولكن األدوات  ال يوجد ال يوجد ال يوجد
 قيد التطوير

طرق التقييم البيئي 
االسرتاتيجي )أنظر 

 ( 2الفصل 

تقييم اسرتاتيجية اإلدارة 
 ( 2)أنظر الفصل 

رمبا تكون االستقراءات قد  النتائج
تقدمي األطراف يف سامهت يف 

يف  ات غري ملزمةتعهداالتفاقية 
بزيادة املوارد  2014عام 

 حلماية التنوع البيولوجي

الوثائق الرئيسية اليت استندت 
إليها املفاوضات يف إطار 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
 تغري املناخبشأن 

سُتناقش التزامات البلدان 
بتخفيف آثار املناخ يف كانون 

 2015ديسمرب األول /

زيادة الوعي باحتماالت 
تدهور كبري يف املستقبل 

للتنوع البيولوجي  
وخدمات النظام 

 اإليكولوجي

املسامهة يف الورقة البيضاء 
عن البيئة الطبيعية وإحداث 

أثر يف عملية وضع 
اسرتاتيجية التنوع البيولوجي 

 يف إجنلرتا
الرتكيز على تغري املوئل 

 كمؤشر لآلثار البيئية

أوصت هيئة هنر 
امليكونغ بوقف 

اختياري مدته عشر 
سنوات يف أعمال بناء 
سد على جمرى النهر. 

سد  11وهو سد من 
جيرى تشييدها يف 

 الوس

تُعترب إدارة مصائد 
األمساك على نطاق 

 واسع إدارة مستدامة.
مصائد مسك النازيل 
مرخصة من جانب 

 جملس اإلشراف البحري

لالستقراءات استخدام جديد  نقاط القوة
من أجل االسقاطات على 

 املدى القريب
سياق واضح الختاذ القرارات 

 والبيئة اليت خيرج منها الرتخيص

االعتماد على سيناريوهات 
ومناذج مشرتكة للدوافع يضمن 

 االتساق
اضح الختاذ القرارات سياق و 
 صدرة للرتخيصوالبيئة امل

أحد التقييمات األوىل 
على املستوى العاملي 

أثريات املستقبلية على للت
التغري العاملي يف التنوع 

 البيولوجي

الرتكيز على أوجه التآزر 
واملفاضالت بني خدمات 

النظم اإليكولوجية والتقييم 
 النقدي

اذ سياق واضح الخت
القرارات من جانب 

 صدرة للرتخيصالبيئة امل

إشراك قوي ألصحاب 
 املصلحة

سياق واضح الختاذ 
ئة ن جانب البيالقرارات م

 صدرة للرتخيصامل
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للتوقعات العالمية  4التقرير  
 (2014للتنوع البيولوجي )

التقييم الخامس للفريق  تقرير
الحكومي الدولي المعني بتغير 
المناخ )الفريق العامل الثاني 

 (2014والثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(2005) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (2011المتحدة )

التقييم البيئي 
الستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماك 
 في جنوب أفريقيا

مشورة واضحة وحُمدثة 
تُقدم بانتظام للسياسات 

 واإلدارة

الرتكيز على املستوى العاملي  مواطن الضعف
حيد من نطاق التطبيق بالنسبة 
للعديد من السياقات الوطنية 

 واحمللية الختاذ القرارات
االفتقار إىل السيناريوهات 

ومناذج الدوافع املشرتكة جتعل 
التحليل على نطاق من 

 األهداف أمراً صعباً 

ضعف معاجلة الدوافع األخرى 
تغري املناخ والنطاقات غري 

املكانية الكبرية، واآلفاق الزمنية 
البعيدة حيد من فوائد 

السياسات واإلدارة فيما يتعلق 
بالتنوع البيولوجي والنظم 

 اإليكولوجية

جمموعة حمدودة للغاية 
من السيناريوهات 

اليت جرى والنماذج 
 استكشافها 

سياق غري واضح الختاذ 
القرارات والبيئة اليت خيرج 

 منها الرتخيص ضعيفة

اعتماد شديد على 
التقديرات النوعية آلثار 

 الدوافع
ضعف متثيل التنوع البيولوجي 

على مستوى النوع )الطيور 
 فقط(

االستناد إىل السياق 
سيما  بدرجة عالية، ال

يف النماذج التجريبية 
ستخدمة، ولذلك 

ُ
امل

 يصعب التعميم أو 
االستقراء على 

 املستويات األكرب
توصيات هيئة هنر 
 امليكونغ غري ملزمة

إىل السياق  اً استناد
 بدرجة عالية

عدم االعتداد بالعديد 
من الدوافع الرئيسية 

 )مثال ذلك تغري املناخ(

بالتنوع  أمانة االتفاقية املتعلقة المراجع
(، كوك 2014البيولوجي )

(, ليديل 2014وآخرون )
(،  تيتنسور 2014وآخرون )
 (2014وآخرون )

التقرير اخلامس للتقييم للفريق 
( 2014العامل الثاين )

والفريق العامل الثالث 
( التابعني للفريق 2014)

احلكومي الدويل املعين بتغري 
 املناخ

تقييم األلفية للنظم 
 (2005اإليكولوجية )

التقييم الوطين للنظم 
اإليكولوجية يف اململكة 

 Watson(، 2011املتحدة )

(2012),  
Bateman et al. (2013). 

املركز الدويل إلدارة 
(، 2010البيئة )

 من التقييم 2الفصل 
ngm.nationalgeographi

c.com/2015/05/mekong

-dams/nijhuis-text 

بالغاين وآخرون 
(, رادميري 2007)

(، 2007)وآخرون 
 2الفصل 
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للتوقعات العالمية  4التقرير  
 (2014للتنوع البيولوجي )

التقييم الخامس للفريق  تقرير
الحكومي الدولي المعني بتغير 
المناخ )الفريق العامل الثاني 

 (2014والثالث( )

تقييم األلفية للنظم 
 اإليكولوجية

(2005) 

التقييم الوطني للنظم 
اإليكولوجية في المملكة 

 (2011المتحدة )

التقييم البيئي 
الستراتيجي للطاقة 
الكهرومائية في نهر 

 الميكونغ

إدارة مصائد األسماك 
 في جنوب أفريقيا

الطرق املوضوعة للتقرير  * مالحظات
الرابع للتوقعات العاملية 

 للتنوع البيولوجي

ُوضعت دعماً لعملية  *
التقييم اليت جيريها الفريق 

احلكومي الدويل املعين 
 بتغري املناخ

وضعت لتقييم  *
األلفية للنظم 

 اإليكولوجية

ُوضعت للتقييم الوطين  *
للنظم اإليكولوجية يف 

 اململكة املتحدة 
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: ت وجد طرق وأدوات عديدة ذات صلة، ولكن ينبغي مضاهاتها بدقة باحتياجات 2الرسالة العالية المستوى 
وتطبيقها بعناية مع مراعاة نواحي عدم التيقن وقصور القدرة على التوقع أي نشاط بعينه من أنشطة التقييم، 

 المترافقة مع التوقعات المبنية على النماذج.
: يتطلب التطبيق والستيعاب بصورة فعالة للسيناريوهات والنماذج في عمليتي إقرار 1-2النتيجة الرئيسية 

والممارسين وأصحاب  مقرري السياساتالسياسات واتخاذ القرارات المشاركة عن كثب من جانب 
المصلحة ذوي الصلة اآلخرين، بمن فيهم عند القتضاء، أصحاب المعارف األصلية والمحلية على نطاق 

كان عادة ما يشارك يف التطبيقات السابقة   (5 م ق س ة وضع السيناريوهات والتحليل )الشكلكل عملي
أصحاب املصلحة منذ بداية مرحلة حتديد و للسيناريوهات اليت سامهت بنجاح يف نتائج حقيقية يف جمال السياسات 

. ويف الغالب يف أثناء كل العمليةبني العلماء وأصحاب املصلحة بصورة متواترة آلراء اتبادل استمر املشكلة، كما 
، 6-2، 4-2، 2-4-1} حيقق هذا املستوى من املشاركة أكرب فعالية له عن طريق استخدام الُنهج التشاركية

حتت  2انظر نقطة التوجيه  ،{8-4، 7-6-2، 7-5، 7-4، 5-5-3، 4-3-2، 3-2-1-2
 .قرتحة ملعاجلة هذه املسألةلالطالع على اإلجراءات امل‘‘ لعلوم والسياساتبشأن اتوجيهات ’’

 

 
، توضح احلاجة إىل والعلماء وأصحاب املصلحة مقرري السياساتاخلطوات الرئيسية للتفاعالت بني  - 5 م ق س الشكل

املبادالت املتكررة طوال عملية تطوير السيناريوهات والنماذج وتطبيقها. وتشمل كل خطوة االستخدام التفاعلي للنماذج والبيانات 
)األسهم الرمادية( وتتطلب تدفق املعلومات بني النماذج والبيانات )األسهم اخلضراء(. ويتم توصيف ذلك كدورة، غري أنه يف 

 للمزيد من التفاصيل. 8من الفصل   1-8والشكل  1-4-8 البندمن احلاالت تتداخل هذه اخلطوات وتتفاعل. أنظر  الكثري
)عنوانه  الدولية االجتماعية التنمية معهدو  KK Daviesو Thinkstock واهلولندية للتقييم البيئي،  PBL وكالةوالصور منقولة عن 

 .(http://www.iisd.ca/ipbes/ipbes3/12jan.htmالشبكي: 

 اخلطوات

 تدفق املعلومات

 التأثري

 تالبيانا

 النماذج

http://www.iisd.ca/ipbes/ipbes3/12jan.htm


IPBES/4/19 

78 

: غالباا ما تتطلب السياقات المختلفة في مجالي إقرار السياسات واتخاذ القرارات 2-2النتيجة الرئيسية 
ر عند وضع النهج تطبيق سيناريوهات، ونماذج، وأدوات دعم مختلفة لذلك ينبغي توخي قدر كبير من الحذ

ال ميكن أن تعاجل جمموعة  -(2و 1 -م ق س ، والجدولن 6 م ق س المالئم في أي سياق بعينه )الشكل
وحيدة من السيناريوهات، والنماذج، وأدوات دعم القرارات لوحدها كل السياقات يف جمايل إقرار السياسات واختاذ 

 ؛2-3-2-3، 2-2-3، 4-2، 3-2، 2-2، 5-1} القرارات، لذلك هناك حاجة إىل جمموعة من الُنهج
‘‘ توجيهات بشأن العلوم والسياسات’’حتت  1انظر نقطة التوجيه  .{6-1-2، 5-3 ،4-3 ،4-2 ،3-5

 لالطالع على اإلجراءات املقرتحة ملعاجلة هذه النتيجة.
أمثلة توضيحية غري شاملة للنماذج الرئيسية خلدمات النظم اإليكولوجية، توضح االختالفات  - 2 م ق س الجدول

احلذر يف اختيار احلل املالئم يف أي سياق بعينه. والنماذج  ييف أهم صفات النموذج، ومن مث احلاجة إىل توخ
‘‘ الثابتة’’ور الوقت، بينما تقدم النماذج قادرة على التنبؤ بالتغيريات يف خدمات النظم اإليكولوجية مبر ‘‘ الدينامية’’

للمزيد من أوصاف هذه النماذج،  5حملة سريعة حلالة خدمات النظم اإليكولوجية يف وقت معني واحد. أنظر الفصل 
 .ومناقشة النماذج اإلضافية واملراجع

نوع  النموذج
 النموذج

النطاق المكاني 
 والزماني

سهولة 
 الستخدام

جماعة 
 المرجع المرونة الممارسة

النموذج املتكامل لتقييم أثر 
 (IMAGE)  الحتباس احلراريا

ستيهفست  منخفضة صغري صعب عاملي، دينامي  عملية
وآخرون، 
2014 

جمموعة برجميات النمذجة 
"EcoPath برنامج حماكاة النظام ،"

 "EcoSimاإليكولوجي "

كريستينسن  ةمرتفع كبري متوسط إقليمي، دينامي عملية
وآخرون، 
2005 

ARIES وآخرون،  فيال مرتفقة صغري صعب  ديناميإقليمي،  خبري
2014 

عملية  (INVESTدليل االستثمار )
 وترابط

شارب وآخرون،  ةمتوسط كبري متوسط إقليمي، ثابت 
2014 

TESSA به وآخرون،  منخفضة  صغري سهل  ،  ثابتحملي خبري
2014 

المكانية والزمانية التي ينبغي أن ت طبق عليها السيناريوهات والنماذج : النطاقات 3-2النتيجة الرئيسية 
تتباين بقدر ملحوظ بين مختلف سياقات إقرار السياسات واتخاذ القرارات. ل توجد مجموعة وحيدة من 

ت السيناريوهات والنماذج يمكن أن تعالج بمفردها النطاقات المكانية والزمانية، وتتطلب العديد من التطبيقا
الربط بين الكثير من السيناريوهات والنماذج التي تتعامل مع الدوافع، أو إجراءات السياسات المقترحة 

. سيتطلب تقييم أنشطة دعم (2م ق س  ، والجدول6 م ق س التي تعمل على مستويات مختلفة )الشكل
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي هبا املنرب احلكومي الدويل للعلوم ضطلع االقرارات، مبا فيها األنشطة اليت 

سنوات(، واملتوسطة والطويلة  10-5وخدمات النظم اإليكولوجية أو يسرها، إسقاطات على اآلجال القصرية )
وما بعد ذلك(. وسرتكز تقييمات املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي  2050)

ى املستويني اإلقليمي والعاملي، ولكن ينبغي أيضًا أن تستند إىل املعرفة املستمدة وخدمات النظم اإليكولوجية عل
من سيناريوهات ومناذج املستوى احمللي. ويتطلب استخدام السيناريوهات والنماذج يف التقييمات ودعم القرارات 

التنوع البيولوجي وخدمات على نطاق أوسع )على حنو يتجاوز املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال 
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النظم اإليكولوجية( تطبيقات على مستويات مكانية ذات نطاق واسع. وتقنيات حتديد النطاق على مستوى 
النطاقني الزماين واملكاين متوفرة لربطها على نطاق عدة مستويات، ولكن هناك حاجة إىل املزيد من التحسني 

، 6-4-5، 3-4، 2-4، 5-3، 2-3-2-3، 2-2-3، 4-2، 2-2، 5-1} واالختبار بقدر كبري
 2، ونقطة التوجيه ‘‘توجيهات بشأن العلوم والسياسات’’حتت  3انظر نقطة التوجيه  .{8-4-2، 6-4-1

لالطالع على اإلجراءات املقرتحة ملعاجلة  ‘‘له ةتوجيهات للمنرب واألفرقة العاملة وأفرقة اخلرباء التابع’’للمنرب حتت 
 .هذا االستنتاج

 

  

أمثلة على استخدام السيناريوهات والنماذج يف وضع جداول األعمال، وتصميم  - 6 م ق س الشكل
السياسات وتنفيذها املتعلقة بتحقيق األهداف املتوخاة من التنوع البيولوجي عرب جمموعة من النطاقات املكانية. 

العالقة البينية للعلوم  ويشري الرسم التوضيحي إىل العالقات العادية بني النطاق املكاين )األسهم العليا(، ونوع
ومرحلة دورة السياسات )اجملموعة الوسطي أسفل الشكل(  ،والسياسات )اجملموعة العليا لألسهم أسفل الشكل(

 2الفصل  يف 2-2الشكل  ونوع السيناريوهات املستخدمة )جمموعة األسهم السفلى أسفل الشكل(. أنظر
 لالطالع على املزيد من التفاصيل واملراجع.

: يمكن أن تستفيد السيناريوهات والنماذج من المعارف األصلية والمحلية ألن هذه 4-2جة الرئيسية النتي
المعارف تسد فجوات كبيرة في المعلومات على العديد من المستويات، وتساهم في نجاح تطبيق 

عارف األصلية وهناك العديد من األمثلة على حشد امل -السيناريوهات والنماذج على رسم السياسات وتنفيذها
واحمللية بنجاح لتحليل السيناريوهات، ووضع النماذج، مبا يف ذلك السيناريوهات والنماذج القائمة بالدرجة األوىل 

. ولكن هناك حاجة إىل بذل جهود هائلة لتوسيع نطاق مشاركة هذه (1  م ق س)اإلطار  على مصدر املعارف
واحمللية بذل اجلهود على عدة جبهات، مبا فيها وضع املؤشرات  املعارف. وسيتطلب حشد وحتسني املعارف األصلية

واآلليات املالئمة ملساندة أصحاب املعارف، ومجع هذه املعارف وترمجتها إىل أشكال ميكن استخدامها يف 
-7، 1-3-2-4، 1-2-2، 2-6-1، 2-2-2-1} السيناريوهات والنماذج، وترمجتها إىل لغات مفهومة

توجيهات للمنرب واألفرقة ’’حتت  4انظر نقطة التوجيه  .{7-6-5، 7-6-3، 7-5-4، 7-4-4، 4-3
 لالطالع على اإلجراءات املقرتحة ملعاجلة هذا االستنتاج.‘‘  العاملة وأفرقة اخلرباء التابعة له
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يوضح  -إدماج المعارف األصلية والمحلية في النماذج التي ترشد اتخاذ القرارات - 1 طار م ق ساإل
برنامج بوليفيا الوطين للحفظ واالستخدام املستدام املعين بالصيد التقليدي للتمساح األمريكي االستوائي 

واحملافظة عليه، إحدى دراسات احلالة إلدماج املعارف األصلية واحمللية بنجاح  (Caiman yacare))الكيمن( 
تية. ويف السابق، جرى تقدير حصص الصيد بناء مع مناذج التنوع البيولوجي من أجل إرشاد اخليارات السياسا

على تقديرات عامة النطاق للوفرة النسبية مستمدة من الدراسات االستقصائية العلمية، مع وجود اختالفات 
كبرية بني املناطق. وبعد ازدياد مشاركة اجملتمعات احمللية يف هذا الربنامج، مت وضع وجتريب مؤشرات بيولوجية 

دية وثقافية جديدة لصحة النوع ووفرته. وأجريت إحدى أول التجارب يف منطقة أراضي اقتصا-واجتماعية
، حيث أدجمت املعارف التقليدية املتعلقة (Isiboro Sécure)الشعوب األصلية واملنتزه الوطين إزيبورو سيكوريه 

مية. وشارك حبالة الكيمان يف وضع مؤشرات قوية تسرتشد هبا حصص الصيد التقليدي يف املنطقة احمل
مستخدمو املوارد التقليدية يف حلقات العمل حيث قاموا بتحديد املفاهيم ومواءمة املعايري ووضع تصورات 
مفاهيمية للمعارف التقليدية املتعلقة مبوئل ومناطق الكيمان يف اخلرائط املكانية. وجرى تكييف مناذج تقدير 

اقرتحتها جمتمعات الشعوب األصلية وتدرج مؤشرات وفرة أعداد الكيمان حبيث تستفيد من التقنيات اليت 
أعداد ”نوعية مثل التغيريات يف تصورات األفراد لوفرة الكيمان، مثل البيانات احملاسبية معلومات من قبيل 

ومت تكرار العملية مع اجملتمعات احمللية يف مجيع أحناء منطقة إيزيبورو سيكوريه، “. الكيمان أكرب من ذي قبل
جتميع تقدير قائم على املعرفة احمللية ألعداد الكيمان يف املنطقة احملمية. واستخدم هذا التقدير ونتج عنها 

لوضع منوذج تنبؤي لتوفره على املستوى الوطين، وأرشد هذا النموذج بدوره اخليارات السياساتية الوطنية 
. وجرى االعرتاف باخلطط الناجتة واإلقليمية واحمللية فيما يتعلق بتحسني اإلدارة املستدامة لصيد الكيمان

املتعلقة بإدارة أراضي الشعوب األصلية واملناطق احملمية باعتبارها تساهم يف زيادة وفرة الكيمان يف املناطق اليت 
لالطالع على  7يف الفصل  1-7 طاركان قد اسُتنفذ منها ويف التقليل من الصيد غري املشروع. انظر اإل

 اجع.املزيد من التفاصيل واملر 

السيناريوهات والنماذج نقاط قوة ونقاط ضعف، ولذلك فمن األهمية من : لكل 5-2النتيجة الرئيسية 
 بمكان تقييم ما لديها من قدرات ونواحي قصور بحذر، وإدراجها في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.

وقد تعتمد مواطن . (2و 1 م ق س الجدولن(وينبغي أيضاا تقييم مصادر ومستويات عدم اليقين وإدراجها 
القوة والضعف على السياقات احملددة لدعم القرارات اليت تستخدم من أجلها السيناريوهات والنماذج، وتتعلق 
جبوانب مثل النطاقات املكانية والزمانية وأنواع مناذج املدخالت والنواتج، وكذلك باملرونة وسهولة االستخدام، من 

ليقني بشأن السيناريوهات والنماذج من جمموعة من املصادر، مبا فيها البيانات غري وينبع عدم ا. بني أمور أخرى
، أو البيانات اخلاطئة املستخدمة يف وضع النماذج واختبارها، وعدم الفهم، أو قصور متثيل العمليات الكافية

-4، 2-3-4، 6-2، 3-3-2، 6-1} األساسية، وضعف قدرة النظام على التنبؤ )مثل السلوك العشوائي(
، ‘‘توجيهات بشأن العلوم والسياسات’’حتت  4انظر نقطة التوجيه . {8-4-3، 6-5، 5-4-6-6، 6

لالطالع على اإلجراءات ‘‘ توجيهات للمنرب واألفرقة العاملة وأفرقة اخلرباء التابعة له’’للمنرب  حتت  5ونقطة التوجيه 
 .املقرتحة ملعاجلة هذا االستنتاج

وبناء القدرات وغيرها من الجهود يمكن للجزء الرفيع المستوى: التخطيط المالئم، والستثمار،  3الرسالة 
 وضع وتطبيق السيناريوهات والنماذج.المتبقية في عملية كبيرة التحديات أن تتغلب على ال
اردة في التقييمات : السيناريوهات الحالية المتاحة، بما فيها السيناريوهات الو 1-3النتيجة الرئيسية 

السابقة التي و ضعت على المستوى العالمي ل تلبي تماماا احتياجات تقييمات المنبر بسبب عدم النظر 
الكافي في الدوافع ذات الصلة، وأهداف السياسات، وخيارات اإلجراءات على مستوى النطاقين الزماني 



IPBES/4/19 

81 

ذه النتيجة، وبصفة خاصة فيما يتعلق هلشرح المن مزيد  من أجل 2 م ق س طارنظر اإلا والمكاني المالئمين.
، 1-6-1} ت تلك السيناريوهاتالفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ومشتقا اليت يقيمها سيناريوهاتالب

توجيهات للمنرب واألفرقة العاملة وأفرقة اخلرباء ’’حتت  2انظر نقطة التوجيه  .{8-4-2، 3-5، 3-4-2
 الع على اإلجراءات املقرتحة ملعاجلة هذا االستنتاج.لالط‘‘ التابعة له

السيناريوهات في سياق الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وعالقتها  - 2م ق س  طاراإل
 ربالمنب

استخدمت تقييمات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وتقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية، والدراسة 
للتنوع البيولوجي يف العامل، والتوقعات البيئية العاملية، وتوقعات الصحارى أوصافاً عاملية مفصلة  2تشرافية االس

ذات صلة باملوضوع لوضع سيناريوهات للدوافع غري املباشرة. أما التقييمات اإلقليمية التابعة لتقييم األلفية 
لعناصر الوطنية للتوقعات البيئية العاملية كتلك اليت ُأجريت للنظم اإليكولوجية، وتوقعات البيئة العاملية، وكذلك ا

 ة.للمملكة املتحدة، والصني، والربازيل فقد استخحدمت صوراً متغرية متسقة عاملياً ألوصاف تفصيلية قائم
وقد ُوضعت سيناريوهات ومسارات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، بالتعاون الوثيق مع الدوائر 

، 2000علمية. وحل حمل سيناريوهات التقرير اخلاص املتعلق بسيناريوهات االنبعاثات الذي يعود إىل عام ال
والذي طاملا استخدمه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، إطار جديد بشأن املسارات التمثيلية 

األوساط العلمية. ويتم وضع مسارات الرتكيز للرتكيزات، واملسارات االجتماعية االقتصادية املشرتكة اليت طورهتا 
، ومتثل جمموعة من احلاالت املستقبلية املعقولة اليت لالحرتار العامليالتمثيلية استناداً إىل قيم القسر اإلشعاعي 

تتوافق مع افرتاض ختفيف قوي، وافرتاضني متوسطني لالستقرار، وافرتاض واحد النبعاثات عالية. وتستكشف 
جتماعية واالقتصادية املشرتكة اليت ُوضعت حديثــــًا جمموعةكبرية من العوامل االجتماعية املسارات اال

(O’Neill et al., 2014)واالقتصادية جتعل من حتقيق أهداف التخفيف والتكيف أمراً صعباً إىل حد ما 
 (55) 

الدويل املعين بتغري املناخ السيناريوهات واملسارات املعنية واملتاحة من اجملال العلمي،  احلكومي ويقيم الفريق
وبشكلها احلايل تطرح السيناريوهات الناجتة عددًا من التحديات يف جمال استخدام التقييمات، مبا يف ذلك 

لآلثار املرتتبة على التنوع  جمنوذ  عدم استيفاء جمموعة العوامل املباشرة وغري املباشرة الالزمة لوضع‘ 1’املنرب 
اسرتاتيجيات ‘ 2’البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )مثل األنواع الغازية واستغالل التنوع البيولوجي(؛ 

التخفيف والتكيف اليت تركز على تغري املناخ )مثل توزيع الطاقة األحيائية على نطاق واسع(، وذلك يف بعض 
الرتكيز على الديناميات الطويلة األجل على ‘ 3’البيولوجي نفسه ورفاه البشر؛ األحيان على حساب التنوع 

النطاق العاملي )فرتات من العقود إىل القرون( مما يعين أن السيناريوهات تتسم غالبًا بعدم االتساق مع 
البيولوجي  السيناريوهات القصرية األجل والسيناريوهات ذات النطاق دون العاملي. وبالتايل يتطلب التنوع

 .وخدمات النظم اإليكولوجية بذل جهود خاصة يف وضع السيناريوهات، ويشمل ذلك مواصلة جهود التعاون
ومن شأن التعاون الوثيق بني املنرب والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ واألوساط العلمية أن يتيح فرصة 

اعية االقتصادية املشرتكة اجلديدة ويطابق يف الوقت نفسه للبناء على مواطن قوة سيناريوهات املسارات االجتم
 (.من أجل مناقشة إضافية لفوائد هذا التعاون احملتمل 2احتياجات املنرب )انظر نقطة التوجيه 

 .2-4-8و  2-4-3ولالطالع على مزيد من املعلومات انظر الفصلني 
  

                                                      
(55)  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 : هناك مجموعة كبيرة من النماذج المتاحة 2-3النتيجة الرئيسية 
سيناريوهات الدوافع وإجراءات السياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، ولكن ل 

خدمات النظم وضوح ب اليت تربط النماذج ‘1’الفجوات التالية: وهي تشمل . تزال هناك فجوات كبيرة
تتناول  اليت النماذج ‘2’؛ مع البشر )مبا يف ذلك خدمات النظم اإليكولوجية( ونوعية احلياة اجليدةاإليكولوجية 

العمليات اإليكولوجية على مستوى النطاقني الزماين واملكاين ذات الصلة باحتياجات تقييم أنشطة دعم القرارات، 
التعادل اإليكولوجية  نقاطبتوقع النماذج، ومن مث توفر اإلنذار املبكر، ت ‘3’مبا يف ذلك تقييمات املنرب؛ 

انظر نقطة  .{1-3-8، 4-5، 3-4، 2-4، 1-6-1} التحوالت يف النظاماإليكولوجية و -واالجتماعية
 لالطالع على اإلجراءات املقرتحة ملعاجلة هذا االستنتاج. ‘‘ توجيهات بشأن العلوم والسياسات’’حتت  3التوجيه 

: ينبغي أن تتسم سيناريوهات ونماذج الدوافع غير المباشرة، والدوافع المباشرة، 3-3النتيجة الرئيسية 
والطبيعة، ومنافع الطبيعة للناس، ونوعية الحياة الجيدة بترابط أفضل من أجل تحسين فهم وتفسيرات 

اإليكولوجية  –جتماعية الواردة بين عناصر النظم الالعالقات الهامة بين هذه العناصر، والمعلومات 
. وال يتم حصر الروابط بني التنوع البيولوجي وأداء النظام اإليكولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية إال المقترنة

على الروابط بني  وينطبق األمر نفسهبشكل ضعيف يف معظم التقييمات، أو عمليات رسم السياسات وتنفيذها. 
. ولذلك هناك صعوبة يف الوقت احلايل والتكامل على نطاق القطاعات ياةخدمات النظم اإليكولوجية ونوعية احل

-2-2-1}فيما يتعلق بتقييم اجملموعة الكاملة للعالقات واملعلومات املستقاة الواردة يف اإلطار املفاهيمي للمنرب 
حتت  3انظر نقطة التوجيه . {8-3-1-2، 6-3، 5-4، 4-4، 4-3-1-5، 4-2-3، 1-4-3، 1
 لالطالع على اإلجراءات املقرتحة ملعاجلة هذا االستنتاج. ‘‘ بشأن العلوم والسياسات توجيهات’’

في الدراسات  واإلبالغ عنه لنماذجاتقييم عدم اليقين المرتبط ب يساءغالباا ما  :4-3النتيجة الرئيسية 
التشاؤم على  مفرطة في التفاؤل ومفرطة في -المنشورة، األمر الذي قد يؤدي إلى مفاهيم خاطئة خطيرة 

. فيما يتعلق بدرجة الثقة التي يمكن أن ت ستخدم بها النتائج في أنشطة التقييم واتخاذ القرارات -حد سواء 
وضع النماذج، ال تتضمن لنهجها إزاء ورغم أن العديد من الدراسات تتضمن مناقشة نقاط القوة ونقاط الضعف 

قارنة إسقاطاهتا مبجموعات بيانات مستقلة متامًا )أي البيانات معظم الدراسات تقييمًا ناقدًا لسالمة نتائجها مب
غري املستخدمة يف وضع النماذج أو املعايرة( أو األنواع األخرى من السيناريوهات أو النماذج. وهذا األمر يقلل 

، 3-6-1} ذجبدرجة كبرية الثقة اليت ميكن أو ينبغي أن تتوفر لصانعي القرارات يف اإلسقاطات استناداً إىل النما
انظر نقطة  .{8-4-3، 8-3-3، 7-2-2، 6-5، 5-4، 4-6، 3-5، 3-4، 3-3، 2-3-3

 لالطالع على اإلجراءات املقرتحة ملعاجلة هذا االستنتاج. ‘‘ توجيهات بشأن العلوم والسياسات’’حتت  4التوجيه 
والنماذج واختبارها، ول  : هناك فجوات كبيرة في توفر البيانات لوضع السيناريوهات5-3النتيجة الرئيسية 

املكاين والزماين  النطاقكما أن   -(7م ق س الشكل ) تزال العوائق الكبيرة قائمة فيما يتعلق بتقاسم البيانات
والتفصيلي للبيانات عن التغريات يف التنوع البيولوجي، والنظم اإليكولوجية وخدماهتا غري متكافئ. وباملثل هناك 
فجوات كبرية يف البيانات اخلاصة بالدوافع غري املباشرة والدوافع املباشرة، وغالبًا ما تكون هناك حاالت تضارب 

عن الدوافع والبيانات عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وُأحرز تقدم مكانية وزمانية بني البيانات 
كبري يف حشد البيانات املوجودة عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ودوافعها، ولكن ال يزال يتعني 

 ئيسية يف تغطية البيانات املوجودةالتغلب على العوائق اليت حتول دون تقاسم البيانات، كما يتعني سد الفجوات الر 
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توجيهات ’’حتت  5انظر نقطة التوجيه  .{8-2-2، 8-2-1، 7-6-4، 7-3، 5-6، 2-6، 1-6-2}
 لالطالع على اإلجراءات املقرتحة ملعاجلة هذا االستنتاج. ‘‘ بشأن العلوم والسياسات

تخدام السيناريوهات والنماذج بقدر : تتباين القدرات البشرية والتقنية على وضع واس6-3النتيجة الرئيسية 
. ويتطلب بناء القدرات تدريب العلماء واملمارسني يف جمال السياسات على استخدام هذه كبير بين المناطق

السيناريوهات والنماذج، وزيادة فرص احلصول على البيانات والربامج احلاسوبية السهلة االستخدام ألدوات حتليل 
نرتنت، إلطالع، بفضل شبكة االذج، ودعم القرارات. ومن شأن التنامي السريع لفرص االسيناريوهات، ووضع النما

-7، 6-5، 7-4، 6-2} على جمموعة كبرية من البيانات وموارد وضع النماذج أن يدعم عملية بناء القدرات
لمنرب  ل 3، ونقطة التوجيه ‘‘توجيهات بشأن العلوم والسياسات’’حتت  6انظر نقطة التوجيه  .{7-6-1، 2

لالطالع على اإلجراءات املقرتحة ملعاجلة هذا ‘‘ توجيهات للمنرب واألفرقة العاملة وأفرقة اخلرباء التابعة له’’حتت 
 االستنتاج. 

 

ومثة مثال للتوجه املكاين يف توافر بيانات التنوع البيولوجي، فتصور  – مقرري السياساتالخاص بموجز ال 7الشكل 
اخلريطة توزيعاً مكانياً لسجالت األنواع اليت ميكن احلصول عليها حالياً عن طريق املرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي. 

كيلومرت(. وُتستخدم هذه   50ية )حنو من الدرجة أى خلية شبك جزءاً  30وُتشري األلوان إىل عدد سجالت األنواع لكل 
 7الفصل  يف 3-7والشكل  1-3-7نظر ا. www.gbif.orgالبيانات غالبًا يف وضع النماذج واالختبارات. املصدر: 

 واملناقشات. لالطالع على التفاصيل

 كثافة المعلومات لدى المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي

 المائيةالخلفية 

 درجة 30عدد سجالت األنواع داخل كل خلية قوس قياسها 
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 اإلرشادات في مجالي العلم والسياسات
املمارسات من أجل بناء فهم أكرب للسيناريوهات والنماذج جرى التعرف على الدروس التالية املستفادة من أفضل 

 وتعزيز النهج املستخدمة إزاءها واالستخدام األفضل هلا:
التوفيق بعناية بين أنواع  في ضمان العلماء والممارسون في مجال السياسات قد يرغب: 1 توجيهنقطة ال

السيناريوهات والنماذج وأدوات دعم القرارات المستخدمة واحتياجات كل سياق بعينه للسياسات أو 
اختيار خيارات الدوافع أو السياسات اليت حتدد أنواع  ‘1’وينبغي إيالء اهتمام خاص لآليت:  - القرارات

العية، أو سيناريوهات البحث عن هدف، أو سيناريوهات فرز السيناريوهات املناسبة )مثل السيناريوهات االستط
 ‘3’اآلثار على الطبيعة ومنافعها ذات األمهية اليت حتدد أنواع مناذج اآلثار اليت ينبغي حشدها؛  ‘2’السياسات(؛ 

لسياسات أو نوع عملية رسم ا ‘4’القيم املتنوعة اليت ينبغي تناوهلا واليت حتدد الطرق املناسبة لتقييم هذه القيم؛ 
اختاذ القرارات اليت جيري دعمها واليت حتدد مدى مالءمة خمتلف أدوات التقييم أو دعم القرارات )أي التحليل 

-3-4، 5-3، 2-3-2-3، 2-2-3، 4-2، 2-2، 5-1} املتعدد املعايري وتقييم اسرتاتيجية اإلدارة(
2 ،6-1-2}. 

تحسين  أن تنظر في لسياسات وأصحاب المصلحة فياألوساط العلمية ومقررو اقد ترغب : 2 توجيهنقطة ال
طرق السيناريو التشاركي وتطبيقها على نطاق أوسع من أجل تعزيز درجة مالءمة ومقبولية السيناريوهات 
بالنسبة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. ويشمل ذلك توسيع نطاق تركيز النطاق المحلي 

ومن شأن هذه اجلهود أن تيسر احلوار بني اخلرباء  -النطاقين اإلقليمي والعالمي السائد للن هج التشاركية إزاء
العلميني وأصحاب املصلحة طوال عملية وضع السيناريوهات والنماذج وتطبيقها. ويشكل توسيع نطاق الطرق 
التشاركية على النطاقني اإلقليمي والعاملي صعوبات مجة تتطلب قدراً كبرياً من تنسيق اجلهود فيما بني كل اجلهات 

-2، 4-2، 3-2، 2-2} ملشاركة يف وضع السيناريوهات والنماذج وتطبيقها على خمتلف النطاقاتالفاعلة ا
6 ،3-2-1-2 ،7-4 ،7-5 ،7-6-2 ،7-6-3 ،8-4}. 

معالجة الفجوات الرئيسية في طرق وضع أن تضع أولوية ل األوساط العلمية فيقد ترغب : 3 توجيهنقطة ال
 وجرى .شأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةنماذج آثار الدوافع وإجراءات السياسات ب

وميكن  -6-3في الفصول عنها إضافية معلومات ، وترد التقييممن  8الفصل في  هذه الفجوات تحديد
سلسلة السيناريوهات ووضع أن يركز العمل على طرق ربط املدخالت واملخرجات فيما بني العناصر الرئيسية ل

يناريوهات والنماذج على مستوى النطاقني املكاين والزماين. وينبغي أيضاً إيالء أمهية عالية ، وعلى ربط السالنماذج
لتشجيع وحتفيز وضع النماذج واملعارف اليت تستند إليها هذه النماذج اليت تربط على حنو أكثر صراحة خدمات 

ع البيولوجي، فضاًل عن خصائص النظام النظم اإليكولوجية، واملنافع األخرى اليت جينيها الناس من الطبيعة بالتنو 
اإليكولوجي وعملياته. وإحدى الوسائل لتحقيق ذلك هي النهوض بعملية وضع هُنج متكاملة على مستوى النظام 
لربط السيناريوهات والنماذج للدوافع غري املباشرة والدوافع املباشرة، والطبيعة ومنافعها للناس، ونوعية احلياة اجليدة 

قرري املوجز اخلاص مب 8ات اهلامة بني هذه العناصر واملعلومات املستقاة على حنو أفضل )الشكل حلصر العالق
(. وميكن أن يشمل ذلك تشجيع وحفز توسيع نطاق أدوات التقييم املتكاملة اليت جيري استخدامها  السياسات

من أجل إدراج عملية وضع مناذج بالفعل على نطاق واسع يف اجملاالت األخرى )مثل املناخ، والطاقة، والزراعة( 
، 1-6-1، 1-2-2-1} الدوافع واآلثار ذات األمهية املباشرة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

3-2-3 ،3-5 ،4-2-3-4 ،4-3-1-5 ،6-2 ،6-3 ،8-3-1}. 
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عناصر النظم، وأنواع السيناريوهات  :في أربعة أبعاد رئيسيةالربط بين السيناريوهات والنماذج  - 8 م ق س الشكل
األسهم الرمادية الثقيلة إىل االرتباطات داخل كل بُعد. وتوضح اللوحة ألف االرتباطات  واملستويات الزمنية، حيث تشري

)األسهم الرمادية الثقيلة(، وكذلك بني مكوناهتا  يبني السيناريوهات والنماذج عرب املكونات املختلفة لإلطار املفاهيم
الفرعية )األسهم الزرقاء اخلفيفة اللون؛ مثال ذلك ربط التنوع البيولوجي باملكونات الفرعية للطبيعة الداخلة يف وظيفة 

ريوهات النظام اإليكولوجي(. وتوضح اللوحة باء الطرق اليت ميكن هبا الربط بني أنواع السيناريوهات، مثل السينا
االستطالعية وسيناريوهات التدخل. أما اللوحة جيم فُتشري إىل االرتباطات عرب النطاقات املكانية من احمللي إىل العاملي. 
وتوضح اللوحة دال االرتباط السابق واحلايل كما تبني بصورة متعددة اآلفاق املستقبلية )وُتشري اخلطوط املتقطعة إىل 

شافية(. وتوضح اللوحة دال االرتباط فيما بني املاضي واحلاضر واآلفاق الزمنية املتعددة كستجمموعة من السيناريوهات اال
يف املستقبل )ُتشري اخلطوط املتقطعة إىل جمموعة من السيناريوهات االستطالعية(. وميكن استخدام بُعدين أو أكثر من 

نطاقات املكانية(. ولالطالع على التفاصيل انظر أبعاد الربط هذه معًا )مثال ربط خمتلف أنواع السيناريوهات عرب ال
 .1-6والشكل  2-6الفصل 

أن تنظر في وضع ن هج عملية وفعالة لتقييم مستويات عدم في األوساط العلمية  قد ترغب: 4 توجيهنقطة ال
اليقين المرتبطة بالسيناريوهات والنماذج واإلبالغ بشأنها، فضالا عن أدوات تطبيق هذه الن هج على 

وسيشمل ذلك وضع املعايري ألفضل املمارسات، واستخدام مقارنات مشرتكة  - تقييمات واتخاذ القراراتال
فيما بني النماذج والبيانات، وفيما بني النماذج والنماذج لتوفري تقييمات سليمة وشفافة حلاالت عدم اليقني، 

وتأثرياهتا على عملية اختاذ القرارات واإلبالغ وتشجيع البحوث اجلديدة يف جمال طرق قياس حاالت عدم اليقني 
 .{3-4-8، 3-3-8، 2-2-7، 5-6، 3-6-4، 5-3، 3-3-2، 3-6-1} بشأهنا

السيناريوهات 
 1 الستطالعية

 نواع السيناريوهات المتعددةأ -باء  عناصر النظم المتعددة -ألف 

 المقاييس الزمنية المتعددة – دال المقاييس الحيزية المتعددة – جيم

 عالمية

 المستقبل الحاضر

 محلية إقليمية
المستقبل  الماضي، الحاضر

 القريب
المستقبل في 
 المدى المتوسط

المستقبل 
 البعيد

 أو
يعة

لطب
لة ا

حا
يعة 

لطب
ع ا

مناف
الة 

ح
 

 أو
يعة

لطب
لة ا

حا
يعة 

لطب
ع ا

مناف
الة 

ح
 

 الحياة الجيدةنوعية 

خيارات 
 التدخل

السيناريوهات 
 2الستطالعية 

خيارات 
 التدخل

 الدوافع غير المباشرة منافع الطبيعة

 الطبيعة الدوافع المباشرة
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إمكانية الوصول في النظر في تحسين والمؤسسات  التي تملك البيانات الجهاتقد ترغب : 5 توجيهنقطة ال
 بأنشطة البحثالتي تضطلع  األوساطلوثيق مع بالتعاون ا والعملإلى مصادر البيانات الموثقة بطريقة جيدة، 

إعداد المؤشرات لسد الفجوات تعمل على ( واألوساط التي علوم المواطنينوالرصد )تشمل هذه الجهات 
ويف العديد من احلاالت، ال تتزامن هذه اجلهود مع اجلهود الرامية إىل  - في عمليات جمع البيانات وتوفيرها

وإمكانية احلصول عليها للتحديد الكمي للحالة واالجتاهات. ومع ذلك حتتاج  حتسني عمليات مجع البيانات
النماذج والسيناريوهات إىل أنواع إضافية من البيانات ألغراض االستحداث واالختبار اليت ينبغي مراعاهتا عند 

-7، 3-7، 4-6، 3-6، 5-3، 6-2، 2-6-1} استحداث أو بلورة نظم الرصد ومنابر تقاسم البيانات
6-4 ،8-2}. 

تعزيز القدرات البشرية والتقنية على وضع السيناريوهات والنماذج، بما في ذلك  قد يلزم: 6 توجيهنقطة ال
عن طريق تعزيز الوصول بطريقة مفتوحة وشفافة إلى السيناريوهات وأدوات وضع النماذج، فضالا عن 

وميكن تيسري ذلك  - (3 م ق س البيانات المطلوبة لوضع واختبار هذه السيناريوهات والنماذج )الجدول
 القرارات؛صانعي دعم الدورات التدريبية للعلماء و  ‘1’طريق جمموعة من اآلليات تشمل ما يلي:  عن

تشجيع إنشاء شبكات ميكن أن هتيئ الفرص للعلماء  ‘3’تشجيع التوثيق الدقيق للسيناريوهات والنماذج؛  ‘2’
لقات العمل، وبرامج التدريب من كل املناطق لتقاسم املعارف، مبا يف ذلك عن طريق منتديات املستخدمني، وح

أدوات دعم السياسات الذي أعده املنرب لتشجيع إمكانية  الئحةاستخدام  ‘4’الداخلي واملشاريع التعاونية؛ 
-7، 1-1-7، 7-4، 6-2} الوصول بصورة مفتوحة للنماذج والسيناريوهات بعدة لغات إذا كان ذلك ممكناً 

2 ،7-6-1}. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إرشادات للمنبر وأفرقة العمل وأفرقة الخبراء التابعة له

متطلبات بناء القدرات من أجل تطوير واستخدام سيناريوهات ومناذج التنوع  - السياسات الموجز الخاص بمقرري 3جدول 
 .1-7والشكل  1-1-7انظر الفصل  لالطالع على التفاصيلالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. 

 متطلبات بناء القدرات -أولا  النشاط
إشراك أصحاب املصلحة املتعددين مبا يف العمليات والقدرات البشرية لتيسري  إشراك أصحاب املصلحة 

  ذلك حائزو املعارف التقليدية واحمللية
القدرة على ترمجة السياسات أو احتياجات اإلدارة إىل سيناريوهات ومناذج  تعريف املشكلة 

 مناسبة
القدرة على املشاركة يف وضع واستخدام السيناريوهات الستطالع األفاق  حتليل السيناريوهات 

  املستقبلية احملتملة والتدخالت يف جمال السياسات أو اإلدارة
القدرة على املشاركة يف وضع واستخدام النماذج لرتمجة السيناريوهات إىل نتائج  النمذجة 

 متوقعة بالنسبة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
جات من حتليل السيناريوهات والنمذجة إىل ُصنع القدرة على إدماج املخر  ُصنع القرارات للسياسات واإلدارة 

  قرارات
الوصول إىل البيانات، واملعلومات 

 واملعارف 
  سهولة احلصول على البيانات

 إدارة البنيات التحتية وقواعد البيانات 
 أدوات لتجميع البيانات واستقرائها 

 توحيد االستمارات وتواؤم الربجميات 
قاعدة للموارد واملهارات البشرية للمسامهة يف، والوصول إىل، وإدارة وحتديث 

 قواعد البيانات 
 أدوات وعمليات إلدماج البيانات واملعارف احمللية
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تقييمات الذين يخططون لستخدام السيناريوهات والنماذج في قد يرغب الخبراء للمنبر:  1 توجيهنقطة ال
توليف المنبر المواضيعية واإلقليمية والعالمية في النظر في الحصول على أكبر فائدة ممكنة من تحليل و 

حىت يف احلاالت و  - ذات الصلة بالسياسات النتائج المنبثقة عن التطبيقات القائمة للسيناريوهات والنماذج
ح فيها توقيت التقييمات املستقبلية للمنرب، مبا يف ذلك التقييم العاملي، بوضع سيناريوهات جديدة )انظر اليت يسم

للمنرب( تتطلب عمليات الوضع هذه االعتماد على التحليل والتجميع الفعال للسيناريوهات  2نقطة التوجيه 
ستمدة من التقييمات السابقة على مستوى تشري التجربة املوالنماذج القائمة وإكمال التحليل والتجميع هلا. و 

النطاقات العاملية واإلقليمية إىل أن الدورة الكاملة لوضع سيناريوهات جديدة من بدايتها وحىت بلوغ مرحلة التحليل 
من أجل التوصل إىل نتائج  سنوات عدةبذل اجلهود على مدى  تتطلبالنهائي لآلثار استناداً إىل وضع النماذج 

تقييمات املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف ’’واملصداقية بالقدر الكايف لتحقيق أغراض  تتسم بالدقة
التقييم املواضيعي  املشاركون يف رباءاخلولذلك ينبغي أن يركز ‘‘. جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية

الستغالل ومع األوساط العلمية األوسع نواتج املنرب  والتقييمات اإلقليمية على العمل بالتعاون الوثيق مع خرباء
قوة الُنهج اجلديدة واستخدامها يف حتليل وتوليف أفضل السيناريوهات املتاحة من بني السيناريوهات االستطالعية، 
وسيناريوهات البحث عن هدف، وسيناريوهات فرز السياسات على مستوى النطاقات العاملية واإلقليمية والوطنية 

لتقييمات اإلقليمية األربعة متسقة بالقدر الكايف لتساعد يف مت اعتمادها لحمللية. وينبغي أن تكون الُنهج اليت وا
-1} املسامهة اجلماعية للنتائج يف التقييم العاملي، ويف نفس الوقت اتاحة هامش لالختالفات اإلقليمية الكبرية

5-1 ،3-2-2 ،3-2-3 ،3-5 ،8-4-2}. 
والعمل قد يرغب المنبر في أن ينظر في تشجيع األوساط العلمية األوسع نطاقاا للمنبر:  2 توجيهنقطة ال

الوثيق معها من أجل تطوير مجموعة مرنة وقابلة للتكييف من السيناريوهات المتعددة النطاقات المعدة 
تحفيز وضع ل نسبياً األجل  ةطويل ةاسرتاتيجي نظرةاعتماد  هذا يعينوس -خصيصاا لتلبية أهداف المنبر

السيناريوهات اليت تليب االحتياجات، وينطوي على العمل عن كثب مع األوساط العلمية من أجل وضع معايري 
عدة معايري هامة فيما  4س ق م دول اجليلخص و عملية إعداد هذه األوساط للسيناريوهات اجلديدة.  توجه

، اليت يتجاوز كثري منها املعايري اليت يستند إليها (8 م ق س الشكل يتعلق باالحتياجات احملددة للمنرب )انظر أيضاً 
 احلكومي االقتصادية املشرتكة اليت حيفزها الفريق-التطوير احلايل لسيناريوهات أخرى مثل املسارات االجتماعية

لق ولكن املنرب سيستفيد من التعاون الوثيق والتنسيق فيما يتع .(2 م ق سطار الدويل املعين بتغري املناخ )اإل
وتشمل ميزات االقتصادية املشرتكة. -باألنشطة اجلارية يف األوساط العلمية اليت تقوم بوضع املسارات االجتماعية

 الدويل باعتبارها موردًا مشرتكًا بني املنرب والفريق احلكومي ،االقتصادية املشرتكة-استخدام املسارات االجتماعية
من املسارات اليت تنطوي على مناقع هد، وزيادة االتساق وحتسني جوانب توفري يف اجلال ،املعين بتغري املناخ للمنرب

م  . وسيتطلب وضع جمموعة كاملة من السيناريوهات املرتابطة، على النحو املبني يف اجلدولمشرتكة للمنرب والفريق
متعددة. ولذلك  ، حتفيز البحوث بشأن جمموعة متنوعة من السيناريوهات املتعلقة بنطاقات مكانية وزمانية4 ق س

 .{2-4-8، 7-4، 5-3} ينبغي أن يعترب هذا هدفاً طويل األجل
للمنبر: من أجل التغلب على العوائق التي تعترض استخدام السيناريوهات والنماذج، من  3 توجيهنقطة ال

وفي المهم أن تواصل الدول األعضاء في المنبر القيام بدعم وتيسير بناء القدرات داخل األوساط العلمية 
وميكن أن تؤدي فرقة العمل التابعة للمنرب  - القرارات أوساط الممارسين في مجالي إقرار السياسات واتخاذ

واملعنية ببناء القدرات دوراً حيوياً يف حتقيق ذلك عن طريق املساعدة يف بناء القدرات البشرية والتقنية اليت تستهدف 
النماذج والسيناريوهات واستخدامها. وينبغي أن حتقق هذه  على وجه التحديد تطوير املهارات الالزمة لوضع

املشاركة، عند االقتضاء، الربط بالشبكات واملنتديات ذات الصلة اليت أُنشئت بالفعل يف األوساط العلمية وأوساط 
ستخدمة يف ناريوهات والنماذج املياملمارسني. وينبغي أيضًا أن يضع املنرب معايري عالية للشفافية بالنسبة لكل الس
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، 2-2-3، 6-2} تقييماته، أو اليت يتم تعزيزها عن طريق الناتج اخلاص بأدوات ومنهجيات دعم السياسات
3-2-3 ،3-5 ،6-1 ،7-2 ،7-4-1 ،7-5-4 ،7-6-1 ،7-6-2}. 

للمنبر: نظراا للطبيعة التقنية العالية المستوى للسيناريوهات والنماذج، ي فضل أن يشارك في  4 توجيهنقطة ال
 - السيناريوهات والنماذج وأدوات دعم اتخاذ القرارات نقائصكل نواتج المنبر خبراء على دراية بمنفعة و 

لمني بالسيناريوهات والنماذج مع وميكن ضمان مشاركة هؤالء اخلرباء عن طريق تشجيع ترشيح واختيار اخلرباء امل
مراعاة اخلربة املطلوبة على نطاق خمتلف فئات النماذج والسيناريوهات. ونظرًا لتنوع السيناريوهات والنماذج 

أفرقة العمل وأفرقة اخلرباء التابعة للمنرب إىل  تستندوطبيعتها اليت غالباً ما تتسم مبستوى عال من التقنية، ينبغي أن 
ينبغي هلا أيضا أن تطلب املشورة نهجي، والدليل املتطور املرتبط به واخلاص بالسيناريوهات والنماذج، و التقييم امل
نواتج املنرب، ويشمل ذلك فرقة العمل املعنية باملعارف، واملعلومات حتقيق من اإلخصائيني املشاركني يف والدعم 

ق أهداف املنرب ، ينبغي إيالء اهتمام خاص إىل عملية حشد والبيانات. ونظراً ألمهية املعارف األصلية واحمللية لتحقي
اخلرباء ذوي اخلربة يف صوغ واستخدام السيناريوهات والنماذج اليت تستخدم هذه املعارف، مبا يف ذلك الُنهج 

تنوع التشاركية. وينبغي أن يعمل اخلرباء املشاركون يف نواتج املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال ال
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بالتعاون الوثيق مع فرقة العمل املعنية باملعارف األصلية واحمللية من أجل 
تطبيق هذه الُنهج. ويُعترب االستخدام األوسع نطاقاً للطرق التشاركية لوضع السيناريوهات يف العمل الذي يضطلع 

يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية أو يعززه أحد  به املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات
، 3-4-7، 4-6، 1-6، 5-3، 6-2} املسارات اهلامة احملتملة لزيادة االستفادة من املعارف األصلية واحمللية

7-4-4 ،7-5-4 ،7-6-3 ،7-6-5}. 
الخبراء المشاركين في إنجاز نواتج للمنبر: ينبغي أن ينظر المنبر في وضع آليات لمساعدة  5 توجيهنقطة ال

يقوم اخلرباء أن  ومن الضروري - المنبر على استخدام السيناريوهات والنماذج واإلبالغ عن النتائج بفعالية
مستويات السيناريوهات والنماذج اليت تعمل على بالتحليل النقدي وجتميع تقييمات املنرب الذين يشاركون يف إجراء 

سيحتاج العديد من اخلرباء املشاركني يف نواتج املنرب إىل كذلك . و حيتمل أن تلزمهم املساعدةوبالتايل ، خمتلفة
السيناريوهات والنماذج املستخدمة يف هذه األنشطة واإلبالغ بشأهنا،  نقائصو اإلرشاد بشأن تقييم قدرات 

ستويات حاالت عدم اليقني. وهلذا باإلضافة إىل أنواع حاالت عدم اليقني املرتبطة بالتوقعات املنشودة ومصادر وم
الدليل وللمشاركني يف العمل اجلاري خبصوص الغرض، ينبغي لفرقة العمل املعنية باملعارف واملعلومات والبيانات 

يف وضع مبادئ توجيهية عملية لتقييم القدرات النظر  املتطور للسيناريوهات والنماذج والنواتج األخرى ذات الصلة
، 1-1-2-3، 6-2} دم اليقني املرتبطة هبذه السيناريوهات والنماذج واإلبالغ بشأهنا، وحاالت عنقائصوال
3-2-2 ،3-2-3 ،3-3 ،3-4 ،3-5 ،4-7 ،6-1 ،6-3 ،6-4 ،6-5 ،7-2-2 ،8-3-1-
3} . 

لمنبر: ت وجد إمكانية لتعزيز السيناريوهات والنماذج على نطاق جميع نواتج المنبر، لذلك ل 6 توجيهنقطة ال
وسيتطلب استخدام  - تعراض خطط تنفيذ هذه النواتج للتأكد من أنها تبرز هذه اإلمكانيةينبغي اس

السيناريوهات والنماذج بفعالية يف وضع السياسات والتنفيذ إدراج هذه الُنهج يف عمليات اختاذ القرارات على 
كومي الدويل للعلوم والسياسات نطاق جمموعة كبرية من السياقات واملستويات املؤسسية. وميكن أن يساعد املنرب احل

يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف حتقيق ذلك باستكمال استخدام السيناريوهات والنماذج 
يف التقييمات اإلقليمية والعاملية واملواضيعية، وتعزيز وتيسري استيعاهبا يف العمليات األخرى اليت تتجاوز املنرب 

لعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية عن طريق فرقة عمل احلكومي الدويل ل
املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية املعنية ببناء 

علوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي القدرات، واملعارف األصلية واحمللية، وفرقة عمل املنرب احلكومي الدويل لل
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وخدمات النظم اإليكولوجية املعنية باملعارف واملعلومات والبيانات، فضاًل عن الناتج اخلاص بأدوات ومنهجيات 
-2-3، 2-2-3، 5-2، 1-2، 1-1} دعم السياسات، والدليل املتطور اخلاص بالسيناريوهات والنماذج

3 ،3-5 ،6-1 ،7-4-2 ،7-5-3}. 
. يف األنشطة اليت يقوم هبااملنرب  أن حيفزهاسيناريوهات اليت ميكن الاخلصائص املهمة يف  - 4 م ق س جدولال

من جمموعة من املكونات املرتابطة فيما بينها بداًل من جمموعة وحيدة  هذه السيناريوهاتوميكن أن يتألف إطار 
شديدًا على السيناريوهات احلالية والسيناريوهات اليت  من التصورات. وميكن لتلك املكونات أن تعتمد اعتماداً 

جيري تطويرها اآلن يف سياقات أخرى، مع التأكيد بقوة على الطرق التشاركية وعلى تطوير األدوات خللق وحتليل 
هات سيناريو  ياالرتباطات بني النطاقات املكانية، وعرب النطاقات الزمنية، وفيما بني خمتلف أنواع السيناريوهات )أ

 2-2-3و 1-2-3. انظر 8 م ق س ، على النحو املوضح يف الشكل(استطالعية مقابل سيناريوهات تدخل
 لالطالع على املزيد من التفاصيل. 5-3و 

وعة مثالية خصائص مجم
 أمثلة سبب األهمية من سيناريوهات المنبر

تعمل احملركات املختلفة للتغري على مستويات  نطاقات مكانية متعددة 
مكانية خمتلفة. وختتلف األمهية النسبية 
للمحركات أيضًا وبصورة كبرية عرب احملليات، 
والبلدان، واملناطق. إن إدراج النطاقات 

شأنه أن حُيسن اإلقليمية والوطنية واحمللية من 
 فرص بناء القدرات.

 تقييم الُنظم اإليكولوجية لدى جنوب
(، OPERASأوبرياس ) أفريقيا، مشروعا

 (.OPENNESSأوبينيس )

تتطلب صناعة القرارات غالباً كالً من املنظورين  النطاقات الزمنية املتعددة
سنوات أو أقل(  10القصري األجل )حوايل 

وطويل األجل )عقود متعددة(. وقد ركزت 
معظم التقييمات البيئية الدولية فقط على 

 األطول أجالً  النطاقات الزمنية

للتوقعات العاملية للتنوع  4التقرير 
 ( 1 م ق س البيولوجي )انظر اجلدول

أنواع متعددة 
 للسيناريوهات 

سيناريوهات استكشافية، باحثة عن 
األهداف، وسيناريوهات معنية بفرز 
السياسات وتتناول املراحل املختلفة داخل دورة 

 السياسات 

لتنوع للتوقعات العاملية ل 4التقرير 
البيولوجي )وهو يركز بالدرجة األوىل على 

افية والباحثة عن شالسيناريوهات االستك
 األهداف(

إن إشراك الناشطني يف وضع السيناريوهات  تشارُكية
ُيسهم مسامهة كبرية يف بناء القدرات يف العالقة 
البينية للعلوم والسياسات، وخيلق فرصاً 

 لية للمشاركة مع املعارف األصلية واحمل

تعترب أفضل األمثلة موجودة على النطاقات 
م ق  دولاجلمن احمللي إىل الوطين )انظر 

 ( 4 م ق س ، والشكل1 س

حتدث اآلن تفاعالت 
قوية مع وضع 

السيناريوهات يف 
 قطاعات أخرى 

من املهم تفادي ازدواجية بذل اجلهود والتعبئة 
. كما مقرري السياساتاملبالغ فيها للعلماء و 

ستفادة من أوجه التكامل القوية ميكن أن أن اال
 يفيد مجيع األطراف الضالعة

املسارات أنشطة االرتباطات مع 
االجتماعية االقتصادية املشرتكة لوضع 

م ق اإلطار السيناريوهات العاملية )انظر 
من أجل دعم الفريق احلكومي  (2س

 الدويل املعين بتغري املناخ.
تعمل رتباطات مع مبادرات أخرى االو 

 بشأن السيناريوهات املتعددة النطاق
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 4/1-المرفق الخامس للمقرر م ح د
 المتعلقة بالسيناريوهات والنماذجالختصاصات لمواصلة تطوير األدوات والمنهجيات 

 السند المنطقي واألهداف -ألف
املنرب بشأن إن تقييم السيناريوهات والنماذج هو تقييم منهجي. فهو ميثل املرحلة األوىل من عمل  -1

قد بدأ إلسداء مشورة اخلرباء ، املرفق السادس(. وكان هذا التقييم 2/5-م ح د ذج )املقرراالسيناريوهات والنم
استخدام مثل هذه املنهجيات يف مجيع األعمال اليت تُتخذ داخل إطار املنرب، وذلك لضمان أمهية نواجته ’’بشأن 

اأُلسس  ياملرفق األول(. وهو من النواتج األوىل للمنرب ألنه يُرس، 2/5-م ح د)املقرر  ‘‘بالنسبة للسياسات
مجيع األعمال لالستخدام املستقبلي للسيناريوهات والنماذج يف التقييمات املواضيعية اإلقليمية والعاملية، ويف 

 املستقبلية للمنرب.

تيسري لعام، وذلك من أجل تدعو احلاجة اآلن إىل بدء مرحلة املتابعة، وذلك نزواًل على طلب االجتماع ا -2
املشورة جلميع أفرقة اخلرباء، وخباصة تلك األفرقة العاملة يف التقييمات املواضيعية اإلقليمية والعاملية بشأن  إسداء

 طوير تلك السيناريوهات والنماذج.استخدام السيناريوهات، وحلفز مواصلة ت

 العمل المقترح -باء

 ات والنماذج األنشطة التالية:يوهتتضمن مواصلة العمل بشأن السينار  -3

اليت تقوم ألفرقة اخلرباء ذات الصلة التابعة للمنرب، وخباصة تلك  : إسداء مشورة اخلرباء1النشاط  )أ(
 ؛بشأن استخدام النماذج والسيناريوهات احلالية للوفاء باالحتياجات احلالية للمنرب حالياً بعمليات تقييم،

يد الدوائر العلمية األوسع  ىالسيناريوهات والنماذج ذات الصلة عل: حفز تطوير 2النشاط  )ب(
 بلية للمنرب.نطاقاً، وذلك من أجل األعمال املستق

ذج، اليت تتصف باألمهية احلرجة بالنسبة جلميع تقييمات اإن مواصلة العمل بشأن السيناريوهات والنم -4
 .اية برنامج العمل األولماع العام للمنرب وأن تستمر حىت هناملنرب، من شأهنا أن تبدأ فوراً عقب الدورة الرابعة لالجت

واجهة الحتياجات : إسداء مشورة الخبراء بشأن استخدام النماذج والسيناريوهات الحالية لم1النشاط 
 الحالية للمنبر

كل منطقة تشمل مجيع تقييمات املنرب تقييماً لألعمال اجلارية بشأن السيناريوهات والنماذج للمناطق املهمة   -5
وجي وخدمات النظم مستقبل التنوع البيول ىعلى حدة أو للموضوعات، وذلك من أجل إلقاء نظرة متفحصة عل

 اإليكولوجية.

وهناك أربعة أنشطة فرعية تدعو احلاجة إىل القيام هبا جلعل هذا العمل ممكناً: )أ( تيسري الوصول إىل  -6
( تيسري الوصول إىل خمرجات السيناريوهات ذات الصلة؛ )ج( الكتابات املهمة بشأن السيناريوهات والنماذج؛ )ب

تنسيق استخدام السيناريوهات والنماذج ألجل السماح بعمل املقارنات فيما بني عمليات التقييم املواضيعية 
 استخدام السيناريوهات والنماذج: اإلقليمية، والعاملية؛ و)د( مواصلة بلورة الدليل اآلخذ يف التطور بشأن

يتم إنشاء قاعدة بيانات للكتابات احلالية املعنية سيسري الوصول إىل الكتابات املهمة: ت )أ(
بالسيناريوهات والنماذج واحلفاظ عليها، لكي توفر املادة املصدرية لعمليات توحيد املوضوعات اليت جُترى خالل 

تشتمل ساملواضيعية، اإلقليمية والعاملية على النطاقات احمللية، والوطنية، ودون اإلقليمية واإلقليمية. و  التقييمات
ْع سقاعدة البيانات على ورقات خضعت لالستعراض النظري، كما ستشتمل على التقارير املتاحة للجمهور، و  ُتشج 
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ارير اليت يصعب الوصول إليها، مبا يف ذلك بشأن كذلك املمارسني واخلرباء على تقاسم التقارير املنشورة والتق
همة املعين تقام قاعدة البيانات هذه من خالل التعاون الوثيق مع فريق املسلغة. و  ياملعارف األصلية واحمللية بأ

 باملعارف والبيانات؛
السيناريوهات ذات الصلة: وسُتشجحع الدوائر العلمية على تقدمي  ستفادة من نتائجتيسري اال )ب(

خمرجاهتا، مثل اخلرائط وقواعد البيانات، وجعلها متوافرة بسهولة أمام اخلرباء التابعني للمنرب، كما سُتستخدم اآلليات 
ج((، أو مستودع ) 4أدوات دعم السياسات واملنهجيات )الناتج  الئحةحالياً داخل املنرب، مثل اجلاري تطويرها 

ملخرجات السيناريوهات  د((، كنقاط انطالق ممكنة إلنشاء منصة تقوم على الويب) 1 املعارف والبيانات )الناتج
 والنماذج؛

يتم ذلك من خالل عقد العديد من حلقات التدريب ستنسيق استخدام السيناريوهات والنماذج: و  )ج(
لتعاون الوثيق مع فريق املهمة املعين ببناء القدرات(، والذي يضم خرباء واالفرتاضية )اليت تُنظم با املاديةالعملي 

  خمتلف عمليات التقييم اجلارية؛يؤدون عماًل بشأن السيناريوهات من أجل الفصول ذات الصلة يف
يتم إنتاج دليل سمواصلة بلورة الدليل اإلرشادي الناشئ، املعين باستخدام السيناريوهات والنماذج: و  )د(

أدوات دعم السياسات  الئحةاجلهات القائمة على وضع واحلفاظ عليه، وذلك بالتعاون الوثيق مع  ناشئ
، املعين باستخدام السيناريوهات والنماذج يف التقييم 6من الفصل  باالستفادةج((، وذلك )4واملنهجيات )الناتج 

أ((، وبشأن التقييم املنهجي املعين ) 2ودعم القرارات، ويف الدليل اخلاص باملنرب املعين بالتقييم )الناتج 
 )ج((. 3بالسيناريوهات والنماذج )الناتج 

 : حفز تطوير السيناريوهات والنماذج ذات الصلة على يد الدوائر العلمية األوسع نطاقاا 2النشاط 

هذه  تحتاجسغرات يف السيناريوهات والنماذج. و املستقبلية للمنرب إىل حتديد الثتؤدي األنشطة اجلارية و س -7
نطاق املعارف بالنسبة غرات إىل ملئها من أجل التقدم باملعارف يف هذا امليدان على مستويات عديدة، ولتوسيع الث

تدعو احلاجة إىل تطوير سيناريوهات جديدة، خصيصاً سللتقييمات املستقبلية لدى املنرب. وباإلضافة إىل ذلك، 
 :يحفز إنتاجهاسقوم املنرب بتوليد هذه املعارف اجلديدة وإمنا الحتياجات املنرب، على يد الدوائر العلمية. ولن ي

يحتاج األمر إىل حتديد الثُغرات سغرات املعارف بشأن السيناريوهات والنماذج: و فز على ملء ثاحل )أ(
غرات املستقبلية اليت جيرى حتديدها من خالل عمل لسيناريوهات والنماذج، وكذلك الثيف تقرير التقييم بشأن ا
 وائر العلمية حبيث يتم معاجلتها؛املنرب، وتوصيلها إىل الد

تطوير سيناريوهات جديدة للمحركات املباشرة وغري املباشرة من أجل االستخدام املستقبلي  حفز )ب(
من جانب املنرب: على النحو الذي يظهر يف تقييم السيناريوهات والنماذج، وال توجد هناك سيناريوهات حالية 

وينبغي للمنرب أن حيفز توليد هذه السيناريوهات اجلديدة بالتعاون مع مراكز البحوث باحتياجات املنرب. تفي متاماً 
، قرري السياساتاليت تعمل على السيناريوهات ذات الصلة. وسيشمل ذلك، على النحو املبني يف املوجز املوجه مل

اعية واالقتصادية املشرتكة اليت جيري حتفيزها من العمل بالتعاون مع الباحثني القائمني على وضع املسارات االجتم
 خ؛جانب الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنا 
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وستشمل أنشطة املتابعة املتعلقة بالسيناريوهات القائمة واجلديدة، بناء القدرات هبدف حتسني  )ج(
وأصحاب املصلحة.  مقرري السياساتاألخذ بالسيناريوهات والنماذج واستخدامها من جانب جمموعة واسعة من 

)أ(( وأدوات ومنهجيات العمل  1وينبغي أن يتضمن ذلك العمل مع فرقة العمل املعنية ببناء القدرات )الناتج 
)ج(( والدعم العيين من أجل التشجيع على وضع منهج دراسي وشبكة للدورات التدريبية  4السياسايت )الناتج 

لالطالع على أحد أمثلة العمل الذي حفزه املنرب سابقاً( وتنظيم  IPBES/4/INF/22وللسيناريوهات والنماذج )انظر 
يقوم فيها العلماء وأصحاب املصلحة بتصميم اسرتاتيجيات لتجنيد السيناريوهات والنماذج  العمل اليتحلقات 

 من أجل صنع القرارات.

)الناتج والبيانات  من خالل التعاون الوثيق مع فريق املهمة املعين باملعارف هبذه األنشطة كلهايتم القيام سو  -8
عارف جديدة وسد الثغرات )د((، وذلك يف سياق احلوارات اليت سيعقدها فريق املهمة هذا لتحفيز توليد م 1

 املعرفية.

 المتعلقة بالسيناريوهات والنماذجالترتيبات المؤسسية للقيام باألعمال  -جيم

عضوًا يُعينون  25إىل  20تنفيذ هذا العمل فريق خرباء يتألف من سيقوم ب أجل ضمان االستمراريةمن  -9
من بني الرؤساء املشاركني، واملؤلفني الرئيسيني املنسقني، واملؤلفني الرئيسيني التابعني لفريق خرباء تقييم السيناريوهات 

تيارهم للعمل يف عمليات التقييم اإلقليمية أو املواضيعية. احلايل، وكذلك من بني خرباء السيناريوهات الذين يتم اخ
يتم اعتماده من جانب فريق اخلرباء سو  ،يتم البت يف التكوين النهائي لفريق اخلرباء طبقاً للنظام الداخلي املعتمدسو 

فريق  ونوسيتعالء الثغرات. ملباستخدام إجراء  اخلرباتالثغرات احملتملة يف  ملءوسيتم املتعدد التخصصات. 
 عارف اخلاصة بالشعوببناء القدرات، ونُظم املعارف والبيانات واملاملعنية ب العملمع أفرقة  تعاوناً كامالً اخلرباء هذا 

 .األصلية واحمللية

تواصل وحدة الدعم التقنية اليت يوجد مقرها يف وكالة التقييم البيئي يف هولندا، واليت تقدم الدعم إىل سو  -10
 اية برنامج العمل األول.املنهجي بشأن السيناريوهات والنماذج، عملها حىت هنإنتاج التقييم 

 الجدول الزمني للعمل -دال

إىل األنشطة اليت ستتطلب متويالً من  بالخط العريضين هلذا العمل. وتشري العناصر اجلدول الزم ويرد أدناه -11
 ينية املقدمة من حكومة هولندا.العالصندوق االستئماين أو دعماً عينياً يفوق ويتجاوز التربعات 

 التدابري والرتتيبات املؤسسية 

 اختيار فريق اخلرباء على يد فريق اخلرباء املتعدد التخصصات  

)أ(: تيسري الوصول إىل الكتابات ذات الصلة بشأن  1بدء النشاط   
 السيناريوهات والنماذج

201

6 
 

 السيناريوهات والنماذج)ب(: تيسري الوصول إىل خمرجات  1بدء النشاط 
داخل نطاق  السيناريوهات والنماذج)ج(: تنسيق استخدام  1بدء النشاط 

 املنرب 

)د(: مواصلة بلورة الدليل الذي جيري تطويره بشأن استخدام  1بدء النشاط 
 السيناريوهات والنماذج

السيناريوهات )أ(: حتفيز ملء الثغرات يف املعارف بشأن  2بدء النشاط 
 والنماذج
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 التدابري والرتتيبات املؤسسية 

 جديدةسيناريوهات )ب(: تطوير  2بدء النشاط 

 )ج(: بناء القدرات لتحسني األخذ بالسيناريوهات والنماذج 2بدء النشاط   
 اجتماع فريق الخبراء بشأن الدليل الذي يجري تطويره

تنظيم حلقة عمل يشارك فيها فريق الخبراء وغيرهم من العلماء 
  من أجل تحديد الثغرات ومعالجتها وأصحاب المصلحة

ويشمل ذلك مسائل تقدمي الدعم  2و 1تقرير مرحلي بشأن النشاطني   
 للتقييم العاملي

201

7 
 تتواصل األنشطة طوال العام 

حلقة عمل فريق الخبراء وغيرهم من العلماء وأصحاب المصلحة بشأن   
 وضع سيناريوهات جديدة للمنبر

201

8 
 الخبراء أثناء الدورة السادسة لالجتماع العام. عرض أعمال فريق 

 وتتواصل األنشطة طوال العام  

201

9 
 التقرير النهائي لفريق الخبراء بشأن جميع األنشطة 

 التكلفة -هاء
امليزانية تقرر أن تظل  (4/2-الرتتيبات املالية واملتعلقة بامليزانية )املقرر م ح د بشأن مع االتفاق  متشياً  -12

 .2017-2016 السنتني لفرتة دوالر 200 000يف حدود املخصصة لألنشطة املبينة يف هذا املرفق 

ومواصلة تطوير  لتقييم البيئي وحدة الدعم التقين للتقييم املنهجياهلولندية ل PBLوكالة  تستضيفو  -13
ُتقد م املنظمات الشريكة متويالً سوباإلضافة إىل ذلك،  .، مبا يف ذلك تقدمي الدعم العيينالسيناريوهات والنماذج

 الستكمال التمويل من جانب الصندوق االستئماين لدعم سفر املشاركني.
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 4/1-للمقرر م ح د سادسالمرفق ال
باألشكال المختلفة لوضع مفاهيم القيم المتعددة  فيما يتعلقتحديد نطاق التقييم المنهجي 

 3ذلك التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وخدماتها )الناتج للطبيعة ومنافعها، بما في 
 )د((

 النطاق واألساس المنطقي والمنفعة والفتراضات - أولا 
 النطاق -ألف 

األشكال املختلفة ملفاهيم القيم املتعددة تتمثل غايات التقييم املنهجي املقرتح يف تقييم ما يلي: )أ( وضع  -1
مبا يف ذلك التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )من حيث التوفري والتنظيم واخلدمات ومنافعها، للطبيعة 

واملنهجيات املختلفة املستخدمة لتقدير  األساليب)ب( و؛ (56)الثقافية( مبا يتوافق مع اإلطار املفاهيمي للمنرب
وتعمل على ربطها وحتقيق التكامل فيما  وعةوبأساليب تقديرها املتن اليت تقر بالقيم املختلفة)ج( النهج والقيمة؛ 

بينها من أجل تقدمي الدعم للسياسات وعمليات اختاذ القرار؛ و)د( الثغرات اليت تعرتي املعارف والبيانات وأوجه 
 (57)عدم اليقني.

 نطاق التغطية الجغرافية للتقييم -باء 
 نطاق جغرايف من احمللي إىل العاملي. سيتيح التقييم إدماج عملية تقدير القيم يف صنع القرارات على أي -2

 األساس المنطقي -جيم 
 الوقت احلايل، من النادر أن يراعي تصميم احلوكمة واملؤسسات والسياسات اختالف املفاهيم املتعلقة يف -3

ا يلي: وتشمل مزايا مراعاة تنوع هذه القيم املتعددة وتعقيدها م (58)بالقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها بالنسبة للبشر.
)ب( اختيار ووضع األساليب و)أ( إظهار األنواع املختلفة من القيم والنطاق الواسع للمنافع املستمدة من الطبيعة؛ 

)ج( حتديد ومعاجلة النزاعات الكامنة اليت قد تنشأ بسبب اختالف وجهات ووالُنهج املناسبة لتحديد القيمة؛ 
)د( متكني األفراد واجلماعات ممن ال تسمع أصواهتم يف العادة أو ال تعطى والنظر بشأن القيم وحتديد القيم؛ 

إىل اآلليات اليت تساهم يف إنشاء القيمة من اهتمامًا يف سياق مناقشة القيم؛ و)ه( تقدمي نظرة واسعة ومتوازنة 
 النهج االقتصاديةمن  أوسعمن شأهنا أن توسع استخدام عمليات حتديد القيمة لتشمل نطاقات القيم املتعددة واليت 

. وإذا نفذت عمليات حتديد القيمة بطريقة تراعي السياق، فمن املمكن أن متثل مورداً هاماً جملموعة من االعتيادية
صانعي القرارات، مبا يف ذلك احلكومات، ومنظمات اجملتمع املدين، والشعوب األصلية، واجملتمعات احمللية، ومديري 

 اختاذ قرارات مستنرية.ميكِّن تلك اجملموعات من لبحرية، والقطاع اخلاص، النظم البيئية األرضية وا
فاهيم واملنهجيات املتعلقة بوضع األطر ملواطن القوة والضعف يف املولذلك، فإن إجراء تقييم نقدي  -4

وأداؤه لوظائفه(  وهيكل النظام اإليكولوجي املفاهيمية املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة )مبا يف ذلك التنوع البيولوجي
يقدم القاعدة املعرفية اليت توجه استخدام األدوات القائمة سومنافعها )مبا يف ذلك خدمات النظام اإليكولوجي(، 

لدعم السياسات ومواصلة تطوير مثل هذه األدوات، وتساعد عالوة على ذلك يف تقييم مصادر املعلومات 
                                                      

 ، املرفق.2/4-د ح م املقرر  (56)
 .(IPBES/4/INF/9)(  باستخدام إطار املنرب للثقة الوارد يف دليل املنرب املتعلق بالتقييمات 57)
 وحيدد استخدام هذا املصطلح يف سياق املنرب )املقرر“ الطبيعة ومنافعها للناس”(  يعرف اإلطار املفاهيمي للمنرب مصطلح 58)

 املرفق(. ،2/4-م ح د
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 تلفة للعامل، والتقاليد الثقافية، وأطر السياسات والظروف الوطنية.املستخدمة يف التقييمات، مع مراعاة الرؤى املخ
 وسيأخذ التقييم يف االعتبار درجة الثقة يف القيم ويف أساليب وضع القيمة.

وسيعتمد هذا التقييم على الدليل األويل املنقح للتقييم املنهجي فيما يتعلق بالقيم املختلفة للطبيعة  -5
 املشار إليه يف اجلملة السابقة، مل جير  تقييمًا نقديًا للمنهجيات واألساليب املختلفة . والدليل األويل(59)اومنافعه

الرؤى والقيم املختلفة يف  كيف أُدخلتلتحديد القيمة أو كيفية القيام عند االقتضاء بإدماج وربط تنوع القيم، أو  
اسات واخليارات السياساتية. وهذا إىل تقييم أدوات دعم السي أو كيف تؤديالعامل يف عمليات صنع القرار، 

التقييم، الذي سيأخذ يف االعتبار أيضاً التجارب املستفادة أثناء التقييم اإلقليمي واملواضيعي، ستنتج عنه املبادئ 
 التوجيهية العملية املنقحة.

. ه األخرىبتقييمات املنرب وأنشطت ييسر التقييم، واملبادئ التوجيهية املنقحة، االضطالع على حنو متسقسو  -6
السياسات  وتنفيذ أعمال التقييمات الوطنية ووضعأن تيسر أيضًا قحة املن التوجيهية واملبادئ ومن شأن التقييم

 .الوطنية والدولية ويشمل ذلك األعمال اليت تتعلق بأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي
-تطوير األدوات واملنهجيات الرامية إىل إدماج مزيج مناسب من القيم الفيزيائيةإىل حتفيز التقييم  وقد يؤدي -7

( واجملتمعات احملليةاحليوية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والصحية والكلية )مبا يف ذلك قيم الشعوب األصلية 
ومنظمات اجملتمع املدين يف صنع القرار عن طريق طائفة من اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك احلكومات 

-والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ومديري النظم اإليكولوجية، والقطاع اخلاص. وسيعمل حبث القيم الفيزيائية
احليوية وفقاً للدليل األويل، على االعرتاف هبا ولكنه لن يشمل إجراء تقييم مفصل آلليات الصالت بني عمليات 

 وتقدمي املنافع للناس، األمر الذي سيكون موضوع تقييمات أخرى للمنرب.النظم اإليكولوجية ووظائفها 
يساعد على حتديد الثغرات املتعلقة باملوضوع س. و أنشطة املنربوسينطبق هذا النشاط بشكل مباشر على  -8

لية، يف جماالت املعارف، مبا يف ذلك املعارف العلمية، واملعارف املوجودة لدى الشعوب األصلية واجملتمعات احمل
وكذلك الثغرات يف وضع السياسات العملية ويف االحتياجات املتعلقة ببناء القدرات. وباإلضافة إىل ذلك، سيسلط 

باألشكال بوجه خاص لالعرتاف  اليت تفيد ، مبا يف ذلك السيناريوهات والنماذج،الضوء على النهج واألساليب
 .األشكال، وللربط بني هذه هااملختلفة لوضع مفاهيم القيم املتعددة للطبيعة ومنافع

املختلفة  والُنهجالثقافية ملختلف اآلراء والتصورات  باختالف اخلصوصياتوسيبىن التقييم على االعرتاف  -9
 لرؤية العامل من أجل حتقيق نوعية جيدة للحياة يف سياق اإلطار املفاهيمي للمنرب.

 الفتراضات -دال 
 تشمل مجلة أمور منهامن اخلرباء يف خلفيات علمية خمتلفة سينفذ هذا العمل فريق متعدد االختصاصات  -10

علم اإلنسان، والبيولوجيا، وعلوم االتصال، واإليكولوجيا، واالقتصاد، وعلوم البيئة، واجلغرافيا، والقانون، والفلسفة، 
يات متعددة والعلوم السياسية، وتنفيذ السياسات، وعلم النفس، وعلم االجتماع، واجملاالت ذات الصلة يف التحر 

التخصصات، وكذلك أصحاب املصلحة واملختصني املعنيني بقرارات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
)مثاًل األعمال التجارية واحلكومات واملنظمات غري احلكومية( باإلضافة إىل أصحاب املعارف األصلية واحمللية 

جملموعة من التقاليد الثقافية. وستقوم احلكومات وأصحاب املصلحة يف املنرب برتشيح هؤالء اخلرباء،  الذين ينتمون

                                                      
 .IPBES/4/INF/13انظر الوثيقة   (59)
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وسيختارهم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفقاً لإلجراءات املتبعة من أجل إعداد نواتج املنرب، وسيعتمدون يف 
 .(20و 19تني قر رية ذات الصلة )انظر الفعملهم على املبادرات احلالية واجلا

 للتقييمالعام  المخطط -اا نيثا
الستنتاجات والرسائل لسيتألف التقييم من موجز لصانعي القرارات وستة فصول يف كل منها موجز تنفيذي  -11

 ذات األمهية األكرب لصانعي القرارات.الرئيسية 
ددة للطبيعة ومنافعها األشكال املختلفة لوضع مفاهيم القيم املتعسيتألف من مقدمة توضح أمهية  1الفصل  -12

ضحة مع الحوكمة والتصميم املؤسسايت والسياسايت يف السياقات املختلفة لصنع القرارات، والصالت الو بالنسبة ل
األطر املفاهيمية. ويقدم الفصل أيضاً توضيحاً لكيفية استخدامه فيما يتصل مع فهرس املنرب ألدوات ومنهجيات 

 .)ج(( 4)الناتج  (60)الدعم السياسايت
األشكال املختلفة لوضع مفاهيم تغطية ، وفقاً لإلطار املفاهيمي والدليل األويل للمنرب، 2الفصل وسيقيم  -13

 منها مثالً املؤلفات العلمية، بوسائل القيم املتعددة املتعلقة بالطبيعة ومنافع الطبيعة للناس. وسيستخدم التقييم 
الدراسات اإلفرادية النوعية املرتبطة فيد التقييم أيضًا من . وسيستاالستعراضات املنهجية، والتحليالت التجميعية

. للمعلومات أخرى مصادراجلانب العملي لوضع السياسات من مجلة كذلك من باملعارف األصلية واحمللية، و 
فة األساليب املختلفة لرؤية العامل وما ترتبط به من أنواع القيم املختل أدخلت هباالطريقة اليت وسيحدد هذا العمل 

سرتكز القيم اليت يتم النظر فيها على لإلطار املفاهيمي والدليل األويل للمنرب،  يف سياقات اختاذ القرارات. ووفقاً 
الطبيعة ومنافع الطبيعة للناس، والنوعية اجليدة للحياة، وستكون جوهرية وأساسية )مبا يف ذلك قيم االستخدام 

وسينطر التقييم يف مجلة أمور منها القيم قيماً عحالقية.  ومتثل أيضاً ت( وعدم االستخدام، وقيم املرياث، وقيم اخليارا
 ذات العالقة يف حاالت عدم التيقن وحاالت خماطر األحداث الكارثية.

األساليب واملنهجيات  )أ( يقيِّم أساليب ومنهجيات خمتلفة لتقدير القيمة، مبا يف ذلكس 3الفصل و  -14
لدى  تلك املوجودةوالكلية )مبا يف ذلك  والصحية احليوية، واالجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، - الفيزيائية

منهجيات اإلدماج والربط لألنواع املختلفة من القيم. وسيجري أيضاً و)ب( الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية(، 
على استعراض واسع النطاق لألساليب  الفصل حبث منظور اجلنسني املختلفني واألجيال املختلفة. وسيعتمد

يسلط الضوء على هذه األساليب سواملنهجيات اليت طُبقت يف مصادر املعلومات املتخصصة املختلفة. و 
واملنهجيات اليت تسمح بتوضيح منهجيات التقييم املختلفة والتكامل والربط فيما بينها، واالعرتاف باالختالفات 

بالنظر إىل اختالف طرق رؤية العامل واختالف نظم املعارف. وجزء من ذلك  تقدير القيمةاجلوهرية بني هنج 
واملعاوضة التآزر و  التعارض بنواحيالطرق واملنهجيات املختلفة يف االعرتاف  اليت تساعد هباكيفية السيتمثل يف حبث 

مع تلك التعامل يف قطاعات و احملتملة بني القيم اليت متثلها اجلوانب املختلفة للطبيعة ملختلف أصحاب املصلحة وال
سيما تلك املتعلقة بتقييم الروابط بني األنواع املختلفة للقيم وفقاً للطرق  . وسيتم حتديد النواتج الرئيسية والالنواحي

 الطبيعة والنوعية اجليدة للحياة.املختلفة لرؤية العامل، وتلك اليت تربط بني الطبيعة ومنافع 
منهجيات املستمدة من الكمية والنوعية النتائج الرئيسية والدروس املستفادة ، سيقيم من الناحية 4والفصل  -15

ووضع السياسات  اتعملية صنع القرار بالنسبة ل، 3و 2وأساليب حتديد القيم اليت جرت تغطيتها يف الفصلني 
يتيح ذلك حتديد على املستويات املختلفة ويف سياقات خمتلفة )مبا يف ذلك اجملتمع، والقطاعني اخلاص والعام(. وس

 القيودالطرق األكثر استخدامًا والطرق اليت ميكن استخدامها بفعالية يف إطار قيود متنوعة )على سبيل املثال، 
                                                      

 .IPBES/4/INF/14 الوثيقة انظر  (60)
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مع  األشكال املختلفة لوضع مفاهيم القيم املتعددة للطبيعة ومنافعهااملرتبطة بالتمويل أو الزمن( من أجل ربط 
كيفية تعامل األساليب والنهج بتقييم وتفسري  الفصل أيضًا  وسيقومالسياسات. و  املؤسسات احلوكمة وتصميم

املختلفة لتحديد القيمة مع قدر متنوع من القيم االجتماعية املشرتكة مبا يف ذلك تلك املرتبطة مبفاهيم خمتلفة 
الً عن اآلثار )مبا يشمل اجلوانب املتعلقة باإلجراءات واالعرتاف والتوزيع( فض ضمن اجليل وبني األجياللإلنصاف 

يف اجملال املنهجي ملعاجلة مسألة اإلنصاف بني اجلهات الفاعلة االجتماعية اليت تويل قيماً خمتلفة لكيان ما )الطبيعة 
. وستوىل أمهية حتديد القيمةعملية اليت تبىن عليها ومنافعها يف هذه احلالة(، حىت عند االتفاق على أنواع القيم 

تربها صانعو القرار ناجحة يف سياقات معينة، أو يف جماالت حمددة مكانية أو زمانية خاصة لتلك الوسائل اليت اع
الدعم  سيما تلك املتعلقة بتحديد أدوات وال أو جماالت حمددة للمنظمات االجتماعية. وستحدد النتائج الرئيسية

أيضاً  الفصل وسينظرجناحها. اليت أثبتت  من قبيل السيناريوهات والنماذج، كما ستحدد الُنهج األخرى السياسايت
الوطنية ويف نظم احملاسبة واإلبالغ وكذلك  يف الكيفية اليت أُدجمت هبا حسابات النظم اإليكولوجية يف السياسات

، حسب ما يالئم الظروف الوطنية. وسيقدم أيضًا معلومات نوعية وكمية عن يف املعايري احملاسبية ذات الصلة
مع إدراج القيم املتنوعة يف سياقات صنع القرار يف كافة النواحي التالية: )أ( اجملاالت  الكيفية اليت مت التعامل هبا

، والتنوع بني البشر املكانية، )ب( اجملاالت الزمانية، )ج( جماالت التنظيم االجتماعي، )د( أنواع أصحاب املصلحة
عن األمور التالية: )أ( التغري البيئي، )ب( التغري وكيفية تأثر القيم اليت جتازف هبا عملية صنع القرار باآلثار الناجتة 

 االجتماعي والتعلم االجتماعي، )ج( عالقات القوى،
. وعالوة على ذلك سيتم التعرف على )د( واإلدماج والتفويض، و)ه( املؤسسات، سواء الرمسية منها وغري الرمسية

 .فرص اختاذ القرارات النامجة عن األخذ بالدروس املستفادة
يسلط الضوء على الثغرات يف املعارف والبيانات وعلى أوجه عدم اليقني بالنسبة لربط وتكامل س 5الفصل و  -16

للناس مع احلوكمة ومع التصميم املؤسسايت األشكال املختلفة لوضع مفاهيم القيم املتعددة للطبيعة ومنافعها 
 األشكال املفاهيمية املوضوعةيلي: )أ( أنواع والسياسايت املتعلق بوضع السياسات وصنع القرارات. وسريكز على ما 

حتديد لقيمة لطبيعة ومنافعها للناس اليت مل تعاجل صراحة أو مل تدرج صراحة يف عملية صنع القرار؛ )ب( أنواع هنج 
وكذلك جوانب تفصيلها  ،اليت مل جير تطويرها بشكل كاف أو مل تدرج صراحة يف عملية صنع القرارالقيمة 

األشكال املختلفة لوضع مفاهيم القيم املتعددة للطبيعة اليت تعيق إدماج  التحدياتبط بينها؛ )ج( وتكاملها والر 
للناس يف جمموعة من سياقات صنع القرارات ووضع السياسات على مستويات خمتلفة فضاًل عن آثارها  ومنافعها

لفني وذلك نتيجة لتطبيق جمموعة فرعية )د( اآلثار املرتتبة بالنسبة ألصحاب املصلحة املختوبالنسبة لالستدامة، 
 والصحيةاحليوية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية -من القيم بداًل من اجملموعة الكاملة للقيم املعنية الفيزيائية

 والكلية )مبا يف ذلك القيم املوجودة لدى الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية( عندما توضع هذه القيم على احملك.
يلقي الضوء على احتياجات بناء القدرات واخلطوات املطلوبة لالستجابة لتلك االحتياجات، س 6صل الفو  -17

يستفيد من النتائج اليت مت التوصل إليها يف سمبا يف ذلك القدرات الالزمة لألخذ بالسياسات ووضعها وتنفيذها. و 
باألشكال املختلفة ي: )أ( االعرتاف الصريح الفصول السابقة ويركز على أنواع بناء القدرات الالزمة من أجل ما يل

؛ )ب( األنواع املختلفة ألساليب ومنهجيات حتديد القيمة اليت تلزم لبياهنا؛ لطبيعة ومنافعهاقيم الوضع مفاهيم 
و)ج( إدراجها الصريح يف عمليات صنع القرارات ووضع السياسات على املستويات املختلفة ويف خمتلف 

 السياقات.
 المعلومات األساسية التي يتعين تقييمها - ثالثاا 

واملنشورات غري سيجري تقييم مجيع مصادر املعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك مواد استعراض األقران،  -18
 ، ومعارف الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية.الرمسية
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 الهيكل التشغيلي -اا رابع
على األقل مما يعادل وظيفة  ملوظف متفرع من  سيتألف اهليكل التشغيلي من وحدة للدعم التقين )تتألف -19

من الرؤساء  3أو  2الفئة الفنية، ووظيفة ملوظف إداري متفرغ(. وسيقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات باختيار 
 من احملررين املراجعني، وفقاً لإلجراءات املتعلقة بإعداد نواتج املنرب. وينبغي أن تثبت 12مؤلفاً و 60املشاركني، و

التخصصات والقطاعات، فضالً عن  مجيع  ووحدة الدعم التقين على كفالة التواصل بنينيقدرات الرؤساء املشارك
 إدماج األنواع املختلفة من املعارف املوجودة لدى املشاركني.

وسيكون الرؤساء املشاركون من خلفيات علمية خمتلفة، أي من اجملاالت الفيزيائية/احليوية وعلوم االجتماع  -20
يشارك يف كل فصل مؤلفان أو سوالعلوم اإلنسانية، ويتمتعون خبربات قوية يف إدماج تنوع قيم الطبيعة ومنافعها. و 

ثنان من احملررين املراجعني. وسيكون أمؤلفني رئيسيني، و  8أو  7ثالثة من املؤلفني الرئيسني املعنيني بالتنسيق، و
املصلحة الرئيسيني ومحلة معارف الشعوب األصلية واجملتمعات اخلرباء من األوساط األكادميية وجمموعات أصحاب 

املؤلفون مناطق األمم املتحدة اخلمس،  ياحمللية من أجل ضمان تغطية واسعة النطاق للرؤى املختلفة للعامل. وسيغط
 وجمموعة من التخصصات، وسُيدعون إىل أخذ مبادرة القيادة ألقسام خمتلفة يف كل فصل.

ارة من وحدة الدعم التقين والرؤساء املشاركني ومؤلف رئيسي واحد معين بالتنسيق لكل وستتألف جلنة اإلد -21
 عن عضوين من أعضاء الفريق وعضو واحد من أعضاء املكتب. فصل، فضالً 

 العملية والجدول الزمني -اا خامس
 املنهجي. التقييمتقرير من أجل تنفيذ وإعداد  واجلدول الزمين املقرتح العملية املقرتحة أدناه ترد -22

 اإلجراءات والرتتيبات املؤسسية  اإلطار الزمين

 1السنة 

 بدء عملية التقييم االجتماع العام يقرر  الفصل األول
وأصحاب املصلحة اآلخرين يطلب الرئيس، عن طريق األمانة، من احلكومات  الفصل األول

املعنيون بالتنسيق، من اخلرباء )الرؤساء املشاركون، واملؤلفون الرئيسيون 
واملؤلفون الرئيسيون وحمررو االستعراض( إجراء تقييم بناء على تقرير حتديد 

 أسابيع تقريبا( 10النطاق الذي وافق عليه االجتماع العام يف دورته الرابعة )
خيتار الفريق الرؤساء املشاركني للتقرير، واملؤلفني الرئيسيني املنسقني، واملؤلفني  الفصل الثاين

 الرئيسيني واحملررين املراجعني باستخدام معايري االختيار املوافق عليها 
إنشاء وحدة الدعم التقين، واجتماع جلنة اإلدارة من أجل التخطيط لالجتماع  الفصل الثاين

 ون مع وحدة الدعم التقيناألول للمؤلفني بالتعا
االجتماع األول للمؤلفني ملواصلة وضع املوجز املشروح واألقسام والفصول،  الفصل الثالث

 وحتديد أدوار ومسؤوليات الكتابة
-الفصل الثالث
 الفصل الرابع

 إعداد املشروع األول لتقرير التقييم

 أسابيع( 6اخلرباء )عملية استعراض األقران اليت جيريها  الفصل األول

 2السنة 
االجتماع الثاين للمؤلفني ملعاجلة التعليقات على االستعراض، من أجل وضع  الفصل األول

 ملقرري السياساتاملشروع الثاين لتقرير التقييم واملشروع األول للموجز املقدم 
-الفصل األول
 الفصل الثاين

قرري األول للموجز املقدم ملإعداد املشروع الثاين وتقرير التقييم واملشروع 
 السياسات
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 اإلجراءات والرتتيبات املؤسسية  اإلطار الزمين
احلكومة واخلرباء للمشروع الثاين لتقرير التقييم واملشروع األول  استعراضعملية  الفصل الثالث

 أسابيع( 8مقرري السياسات )للموجز املقدم إىل 
االجتماع الثالث للمؤلفني ملعاجلة التعليقات على االستعراض، من أجل وضع  الفصل الثالث

مقرري إىل موجز املقدم لاملشروع النهائي لتقرير التقييم واملشروع النهائي ل
 السياسات

-الفصل الثالث
 الفصل الرابع

مقرري املقدم إىل  زإعداد املشروع النهائي لتقرير التقييم واملشروع النهائي للموج
 السياسات

أسبوعًا قبل  12) حتريرها وترمجتهاتقدمي الوثائق النهائية إىل األمانة من أجل  الفصل الرابع
 االجتماع العام(

إىل احلكومات  قرري السياساتتقدمي التقييم، مبا يف ذلك املوجز املخصص مل الفصل الرابع
 أسابيع قبل االجتماع العام( 6الستعراضها النهائي قبل االجتماع العام )

على سبيل  مقرري السياساتتقدمي التعليقات النهائية للحكومات بشأن موجز  الفصل الرابع
 جتماع العامالتحضري لال

 لمنربل االجتماع العام الفصل الرابع

 تقدير التكاليف - سادساا 
ذا التقييم ينبغي أال هلبرنامج عمل املنرب إىل أن التكلفة اإلرشادية  يزانيةقشات املتعلقة مباملنا خالل ُأشري - 23

 التقدير، هلذا منقحة تقديرات العام لالجتماع اخلامسة الدورة خالل وُستقدم. دوالر 800 000تتجاوز مبلغ 
  .التقييم عملية بدء يف النظر إعادة تتم عندما

 والتوعية التصال - سابعاا 
بلغات  مقرري السياسات موجزوسيتاح  مقرري السياساته الذي خيص موجز ُينشحر تقرير التقييم و س - 24

وطبقاً  .(ww.ipbes.net)رير لالطالع على املوقع الشبكي للمنرب ااح التقوستت األمم املتحدة الرمسية الست.
الدولية ذات الصلة لكي تعرض عليها نتائج التقرير  املنتدياتيتم حتديد سالسرتاتيجية االتصاالت اخلاصة باملنرب، 

على الصعد الوطنية املنعقدة كن هلذه املنتديات أن تشمل الندوات واالجتماعات ومي .مقرري السياساتوموجز 
والدولية يف إطار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة بالتنوع البيولوجي، وكذلك تلك اليت تعقدها كيانات 

 والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية. املتحدةاألمم 
 بناء القدرات - ثامناا 

)مثالً  بناء القدراتاملعنية بيتم تنظيم أنشطة بناء القدرات طبقاً خلطة التنفيذ اليت وضعتها فرقة العمل س - 25
 .برنامج الزماالت(
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 4/1-المرفق السابع للمقرر م ح د
 مشروع اختصاصات لستعراض منتصف المدة والستعراض النهائي لفعالية المنبر

االجتماع  ينظر فيهمايتم إعداد استعراض منتصف مدة داخلي واستعراض مستقل خارجي هنائي لكي س - ١
 العام أثناء دورتيه اخلامسة والسادسة على التوايل. 

 استعراض منتصف المدة الداخلي  -ألف 
ملتعدد ُيجرى استعراض منتصف املدة على هيئة استعراض داخلي، ويشمل أعضاًء من فريق اخلرباء اس - 2

رُيكز االستعراض على اجلوانب سالتخصصات، واملكتب واألمانة، مبا يف ذلك وحدات الدعم التقين التابعة هلا. و 
يضع يف اعتباره ساإلدارية والتشغيلية وعلى فعالية املهام، واإلجراءات والرتتيبات املؤسسية للمنرب. وهو بذلك 

 اختصاصات االستعراض النهائي اخلارجي.
على هامشي  يجتمع الفريقسأغلب العمل الذي سيقوم به فريق االستعراض الداخلي عن بُعد، و  يتمس - 3

يسعى س. وكإسهام يف االستعراض، 2016 عقدمها يفي فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب املقرر اجتماعح 
إطار املنرب، واحلكومات، يف العمل وذلك يف  املشاركنيفريق االستعراض الداخلي إىل استطالع آراء اخلرباء 

من خالل والوكاالت املتعاونة الشريكة التابعة لألمم املتحدة، والشركاء االسرتاتيجيني وأصحاب املصلحة اآلخرين 
 .إجراء استقصاء

يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، استناداً إىل استنتاجات فريق االستعراض الداخلي بإعداد تقرير سو  - 4
ه االجتماع العام يف دورته اخلامسة. وينبغي هلذا التقرير أن يشتمل على توصيات متعلقة بتنفيذ اجلزء لكي ينظر في

املتبقي من برنامج العمل. وينبغي هلذا التقرير أيضاً أن يقرتح املزيد من التوجيهات األكثر حتديداً بشأن اختصاصات 
 االستعراض اخلارجي النهائي.

 الخارجي المستقلالستعراض النهائي  -باء 
يقوم االستعراض سيقوم االستعراض النهائي بتقييم فعالية املنرب كأداة للربط بني العلوم والسياسات. و س - 5

 ووظائفهالنهائي بتحليل املنرب من حيث فاعليته، وكفاءته، وأمهيته وتأثريه قياساً على ضوء أهدافه ومبادئه التشغيلية، 
يقيِّم أيضاً كفاءة تنفيذ س. و UNEP/IPBES.MI/2/9لمية على النحو الوارد يف الوثيقة اإلدارية والع ووظائفهاألربع 

 املنرب لربنامج العمل وهلياكل الدعم القائمة طبقًا لنظامه الداخلي )انظر املقرر 
يتوىل هذا س، املرفق طاء(. و 3/3-، املرفق( وإجراءات إعداد نواتج املنرب )انظر املقرر م ح د1/1-م ح د

 االستعراض تقييم ما يلي:
 ملنرب األربع؛ا وظائفتنفيذ  )أ(

 تفعيل املبادئ التشغيلية للمنرب؛ )ب(
 فعالية إجراءات تطوير نواتج املنرب؛ )ج(
فعالية الرتتيبات املؤسسية للمنرب، مبا يف ذلك االجتماع العام، واملكتب، وفريق اخلرباء املتعدد  )د(

حدات الدعم التقنية، واتفاق الشراكة التعاوين لألمم املتحدة والرتتيبات األخرى التخصصات واألمانة مبا يف ذلك و 
 مع الشركاء االسرتاتيجيني، وتفاعالت ذلك والنظام الداخلي؛

 قواعد امليزانية والقواعد املالية والرتتيبات واملمارسات.  )هـ(
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نظمة دولية شهرية إجراء االستعراض ستتوىل فرقة مستقلة مكونة من مخسة مستعرضني وُمدارة بواسطة م - 6
عني املكتب املنظمة وفرقة املستعرضني قبيل الدورة اخلامسة لالجتماع العام وعقب توجيه دعوة مفتوحة يس. و النهائي

توجه الدعوة للرتشيحات بالنسبة للمنظمات ذات املؤهالت املتخصصة يف إجراء االستعراضات سللرتشيحات. و 
بني العلم والسياسات. وينبغي ألعضاء فرقة املستعرضني  الربطسجل واضح للعمل يف مسائل املؤسسية، واليت لديها 

 اخلارجيني أن تكون لديهم مجيع اخلربات والدراية التكميلية الالزمة للقيام باالستعراض.
اء ُيبينح االستعراض النهائي على االستعراض الداخلي املؤقت. ومن بني الطرق اليت سيستخدمها خرب سو  - 7

 التقييم ما يلي:

ذات الصلة، سواء اليت صدرت عن املنرب ذاته، مبا يف ذلك  واملؤلفاتاستعراض الوثائق  )أ(
 بواسطة مجاعة اخلرباء وأصحاب املصلحة ذوى الصلة؛ أم االستعراض الداخلي املؤقت، 

 لوم والسياسات؛بني الع للربطتغطي مجيع اجلوانب ذات الصلة باملنرب كأداة  استقصائيةدراسات  )ب(
مقابالت رئيسية مع مقدمي املعلومات، مبا يف ذلك مع أعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد  )ج(

يف أعمال املنرب، والوكاالت التعاونية الشريكة  املشاركنيالتخصصات، واألمانة ووحدات الدعم التقين، واخلرباء 
 خرين، واحلكومات وأصحاب املصلحة؛التابعة لألمم املتحدة، والشركاء االسرتاتيجيني اآل

تركيز املناقشات اجلماعية على مسائل معينة وعلى جوانب املنرب، مبا يف ذلك املسائل ذات  )د(
املكتب وفريق اخلرباء  من عضاء ذوي الصلةلأل جمموعة متثيليةالصلة بنظم املعارف األصلية واحمللية، واليت تشمل 

يف أعمال املنرب، والوكاالت التعاونية  املشاركنيت الدعم التقين، واخلرباء املتعدد التخصصات، واألمانة ووحدا
 أصحاب املصلحة؛ ،الشريكة التابعة لألمم املتحدة، والشركاء االسرتاتيجيني اآلخرين، واحلكومات

الجتماعات اليت ا مبا يف ذلك ،2017 عام أثناء االجتماعات الرئيسية للمنرب يف املباشر الرصد )هـ(
 فريق خرباء التقييم؛و فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب وفرقة العمل اجتماعات يعقدها االجتماع العام، و 

 درـــــــيت تقـــــ. أما امليزانية املطلوبة التطوعياس ــــعلى أس مني خدماتهللُمقيِّ  يق اخلارجيقدم الفر يس - 8
اليت يعقدها  العململشاركني يف حلقة ركة خرباء التقييم وامشادعم تكاليف ل فسُتخصصدوالر  250 000 ــــب

 للدعم املايل. املستحقنيفريق الرتكيز 
 يثريسو دورته السادسة  يفيصدر االستعراض النهائي يف الوقت املناسب لكي ينظر فيه االجتماع العام سو 

 .ير برنامج العمل للفرتة القادمةتطو 
____________ 


