
 

K1800076 020218 

األمم 
  املتحدة

  
 

 

 

BES 

  

IPBES/6/INF/8 

 

 والسياسات للعلوم الدويل احلكومي ملنربا
 النظم وخدمات البيولوجي التنوع جمال يف

 اإليكولوجية

Distr.: General 

15 January 2018 

Arabic 

Original: English 

الجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم ا
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية
 سةسادالالدورة 

 2018آذار/مارس  24-18مديني، كولومبيا 
 *من جدول األعمال املؤقت 8البند 

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

 التقييم املواضيعي لألنواع الغريبة الغازية

)ب(  3)الناتج  لالستخدام املستدام لألنواع الربية معلومات عن حتديد نطاق التقييم املواضيعي
’3)‘ 

 مذكرة من األمانة
وافق االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم  ٥/1-من اجلزء اخلامس من املقرر م ح د ٣يف الفقرة  -1

والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على تقرير حتديد النطاق لتقييم مواضيعي 
، بشأن ٥/6-من املقرر م ح د ٥ر. ويف الفقرة لالستخدام املستدام لألنواع الربية، يرد يف املرفق الرابع للمقر 

الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية، قرر االجتماع العام أن ينظر يف دورته السادسة، رهنًا بتوافر األموال 
تعلق ابملفاهيم امل العالقلالستخدام املستدام لألنواع الربية، والتقييم املنهجي  العالقالكافية، يف التقييم املواضيعي 

 .لألنواع الغريبة الغازية العالقاملتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها، والتقييم املنهجي 
وسُيدَعى االجتماع العام، يف دورته السادسة، إىل النظر يف إجراء تقييم مواضيعي لالستخدام املستدام  -2

د، الذي يستنسخ يف مرفق هذه املذكرة، دون حتريره رمسياً. وقد إىل تقرير حتديد النطاق املعتم لألنواع الربية، استناداً 
نُ ق ِّح الفرع السادس من تقرير حتديد النطاق، بشأن العملية واجلدول الزمين، والفرع السابع، بشأن تقديرات 

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

  

                                                      
*  IPBES/6/1. 

 لألمم املتحدةاألغذية والزراعة  منظمة
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 املرفق

 ‘3’)ب(  3تقرير حتديد نطاق تقييم مواضيعي لالستخدام املستدام لألنواع الربية: الناتج 

 النطاق واحملتوى واألساس املنطقي واملنافع والنهج املنهجي - أوالا 
 النطاق - ألف

املواضيعي املقرتح إىل النظر يف النهج املختلفة لتعزيز استدامة استخدام األنواع الربية جلميع يهدف التقييم  -1
الكائنات احلية يف النظم اإليكولوجية اليت تعيش فيها وتعزيز املمارسات والتدابري والقدرات واألدوات ذات الصلة 

لى استدامة استخدام األنواع الربية، وسيعرتف الالزمة للحفاظ عليها من خالل هذا االستخدام. وسريكز التقييم ع
أبوجه الرتابط الكامنة بني استخدام األنواع الربية وسياقاهتا االجتماعية واإليكولوجية األوسع نطاقاً. وسيكون 
التقييم موجهاً حنو إجياد احللول، مع وجود هدف عام يتمثل يف حتديد التحدايت والفرص إلنشاء أو زايدة تعزيز 

ءات والظروف اليت تكفل وتشجع االستخدام املستدام لألنواع الربية ومتنع استخدامها غري املستدام. اإلجرا
وسيجري حتليل األبعاد ذات الصلة ابالستخدام املستدام لألنواع الربية وتقييم حالة واجتاهات االستخدام املستدام 

رة، واملسامهات اليت تقدمها. وسيواصل التقييم استكشاف لألنواع الربية إىل جانب دوافع التغيري املباشرة وغري املباش
السيناريوهات املستقبلية الستخدام األنواع الربية، والعواقب املرتتبة على ذلك ابلنسبة لألنواع الربية ومصريها 
التطوري، كما سيبحث حجم التحدايت والفرص وخيارات السياسات العامة من أجل مواصلة تعزيز كون استخدام 

)لتواريخ  2020نواع الربية مستداماً. وسيغطي اإلطار الزمين للتحليالت احلالة الراهنة واالجتاهات حىت عام األ
 .20٥0و 20٣0عاماً سابقاً( والتوقعات املستقبلية املعقولة مع الرتكيز على فرتات خمتلفة بني عامي  ٥0تصل إىل 

يتسق مع النهج العام للتقييم واإلطار ‘‘ لربيةاألنواع ا’’ وسيؤدي التقييم إىل وضع فهم مشرتك ملصطلح -2
املفاهيمي للمنرب، وأيخذ يف االعتبار التعاريف احلالية اليت تستخدم يف إطار اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت 

البيولوجي،  والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، واتفاقية التنوع
واهليئات الدولية األخرى ذات الصلة، فضاًل عن العديد من النظم املعرفية، مع التسليم، حسب السياق، بوجود 
استمرارية يف حاالت كثرية بني ما يعترب برايً وما يعترب حملياً أو حمتجزاً. وكنقطة انطالق، يشري املصطلح إىل األنواع 

ش يف الرب من األنواع املدجنة. لذلك فإن التقييم لن يتناول، على سبيل املثال، غري املدجنة واجملموعات اليت تعي
إدارة احملاصيل أو تربية املاشية يف املزارع أو األحياء يف مرافق تربية األحياء املائية أو يف املزارع االصطناعية إال ابلقدر 

 الذي قد تتيح فيه هذه األنواع بدائل الستخدام اجلماعات الربية.

وسيعرتف التقييم ابلوحدة غري القابلة لالنفصام بني الطبيعة واإلنسانية، مبا يف ذلك وظائف النظام  -٣
اإليكولوجي واملسامهات اليت تقدمها الطبيعة للناس وللنوعية اجليدة للحياة، على النحو املبني يف اإلطار املفاهيمي 

اثر اإليكولوجية واالجتماعية اإلجيابية والسلبية للمنرب. ولذلك فهو لن يقتصر على أن أيخذ يف االعتبار اآل
الستخدام األنواع الربية بل سرياعي أيضًا آاثر خمتلف النهج، واملمارسات والتكنولوجيا يف طائفة من السياقات 

 السياسية وعالقتها بنظم املعارف املختلفة، مبا يف ذلك املعارف واملمارسات األصلية واحمللية. -االجتماعية 

كز التقييم على االستخدامات االستهالكية وغري االستهالكية لألنواع الربية يف طائفة ممثلة من وسري  -4
التصنيفات واالستخدامات. وسيأخذ التقييم يف االعتبار طائفة واسعة من جوانب االستخدام الفعلي لألنواع 

لتجارية والرتفيهية؛ والسياقات التقليدية الربية، مبا يف ذلك النطاقات املكانية والزمانية؛ وسبل العيش واألغراض ا
والقانونية وغري القانونية. ومن أجل بيان اتساع ودرجة تعقيد استخدامات تقييم األنواع الربية سيغطي التقييم طائفة 
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ولن من وحدات التحليل الربية واملائية التابعة للمنرب، مبا يف ذلك البحرية منها، ويتناول االقرتان والرتابط بينها. 
يكرر التقييم األعمال اليت تقوم هبا التقييمات األخرى، ولكنه سيستعرض األعمال القائمة يف سياق والية املنرب 

 وتقرير حتديد النطاق هذا.

وابالستفادة من التعاريف واملبادئ املعرتف هبا دوليًا لالستخدام املستدام، مثل تعريف وتوصيات  -٥
من اتفاقية التنوع البيولوجي، ومبادئ أديس أاباب ومبادئها  2جي مبوجب املادة االستخدام املستدام للتنوع البيولو 

(، ومفهوم 7/12التوجيهية لالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي، اليت اعتمد مؤمتر األطراف فيها )املقرر 
ت الربية املهددة ابالنقراض، يف إطار اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنباات‘‘ االستنتاجات بعدم الضرر’’

وكذلك ابالستفادة من التوجيهات اليت وضعت من أجل صياغتها وفقًا ملختلف خصائص األنواع، سيشتمل 
التقييم على بيان ما يُعقل إدراجه ضمن إطار االستخدام املستدام لألنواع الربية يف سياق األهداف الدولية مثل 

 اف التنمية املستدامة.أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي وأهد

وسيحدد التقييم الفرص والتحدايت فيما يتعلق إبنشاء أو مواصلة تعزيز الظروف واإلجراءات املفضية  -6
إىل تشجيع استدامة استخدام األنواع الربية ضمن املوائل اليت تعيش فيها. ويف احلاالت اليت يرى التقييم فيها أن 

ينبغي أن يستكشف خيارات السياسات إزاء أي مستوى لالستخدام ميكن استخدام األنواع الربية ليس مستداماً، 
أن يكون مستداماً )إذا كان مثل هذا املستوى موجوداً( ومىت ينبغي تعطيل مجيع أنواع االستخدام من أجل تعايف 

اسعة من وجهات األنواع، مع مراعاة الظروف اإليكولوجية هلذا التعايف. واستناداً إىل الدروس املستفادة من طائفة و 
النظر والنظم املعرفية سيحلل التقييم مواطن القوة والضعف يف نظم احلوكمة والنظم التشريعية والتجارية، واملنهجيات 

 واملمارسات ذات الصلة.

وسيتناول التقييم األسئلة التالية اليت هتم صانعي القرارات الذين يتعاملون مع االستخدام املستدام لألنواع  -7
 الربية:

كيف ميكن وضع تصور سليم لالستخدام املستدام لألنواع الربية، وتفعيل هذا االستخدام  أ()
 (؟2بشكل مناسب )الفصل 

ما هي األساليب واألدوات املوجودة لتقييم وقياس وإدارة االستخدام املستدام لألنواع الربية  )ب(
 (؟2)الفصل 

استخدام األنواع الربية وغري ذلك من الدوافع  ما هي اآلاثر اإلجيابية والسلبية ملختلف مستوايت )ج(
 (؟٣املباشرة على املسامهة اليت تقدمها الطبيعة للناس )الفصل 

ما هي اجلهات الرئيسية اليت من احملتمل أن تستفيد من االستخدام املستدام لألنواع الربية  )د(
 (؟٣)الفصل 

استخدام األنواع الربية، مبا يف ذلك العقبات ما هي الدوافع غري املباشرة اليت تؤثر على استدامة  )ه(
 (؟4اهليكلية واحلوافز الضارة اليت متنع االستخدام املستدام )الفصل 

 (؟٥ما هي السيناريوهات املختلفة املتعلقة ابالستخدام املستدام لألنواع الربية )الفصل  )و(

سيناريوهات استخدام األنواع  ما هي خيارات السياسات العامة ومسارات احلوكمة املتصلة بشىت )ز(
االقتصادية واإليكولوجية اليت ميكن أن تؤدي إىل حتقيق االستخدام -الربية، مبا يف ذلك االعتبارات االجتماعية

 (؟٥املستدام لألنواع الربية يف النظم اإليكولوجية اليت تعيش فيها )الفصل 
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الالزمة لتقييم وقياس وإدارة ما هي استجاابت السياسات العامة واألساليب واألدوات  )ح(
االستخدام املستدام لألنواع الربية اليت أثبتت أهنا مناسبة وفعالة، ويف أي سياقات؟ وضمن أي أطر زمنية؟ وإىل 

 (؟6أي مدى ميكن تكرارها يف سياقات أخرى )الفصل 

جاابت السياسات ما هي الثغرات، يف البياانت واملعارف املتعلقة ابحلالة والعوامل واآلاثر واست )ط(
العامة وأدوات وأساليب دعم السياسات، اليت يتعني معاجلتها من أجل حتسني فهم وتنفيذ جمموعة متنوعة من 

 (؟6اخليارات والفرص املتاحة لتعزيز حفظ الطبيعة عن طريق االستخدام لألنواع الربية )الفصل 

الربية فيما يتعلق ابالستخدامات البديلة ما هي الفرص اليت يوفرها االستخدام املستدام لألنواع  )ي(
 (؟6لألراضي )مثالً األنشطة األقل استدامة يف جمال استخدام األراضي( )الفصل 

 التغطية اجلغرافية للتقييم -ابء 

اإليكولوجية الربية واملائية )مبا يشمل  -سيغطي التقييم كل أحناء العامل، مبا يف ذلك النظم االجتماعية  -8
 ( وترتاوح نطاقات مساحته من احمللية إىل العاملية.النظم البحرية

 األساس املنطقي - جيم

يلزم إجراء تقييم شامل حلالة واجتاهات استخدام األنواع الربية، والسيناريوهات احملتملة يف املستقبل هلذا  -9
حالة واجتاهات اإليكولوجي فضالً عن  -االستخدام، من حيث استدامة االستخدام احلايل يف سياقه االجتماعي 

الدوافع املباشرة وغري املباشرة اليت تؤثر على تلك االستدامة. وسيأخذ التقييم يف االعتبار اآلراء العاملية املتعددة، 
 ونظم املعرفة والتقاليد والقيم الثقافية اليت تعمل يف خمتلف السياقات االجتماعية واإليكولوجية.

سيما تلك اليت تعيش يف البلدان الغنية  لغة لكافة اجملتمعات والويتسم استخدام األنواع الربية أبمهية اب -10
ابلتنوع البيولوجي أو املناطق املخصصة للجهود العاملية يف جمال حفظ الطبيعة. ويوفر التقييم فرصة لتناول النوعية 

من البلدان فإن جوهر اجليدة للحياة، مبا يف ذلك احتياجات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية. وابلنسبة للعديد 
الثقافات وأسباب عيش شعوهبا يستند إىل املوارد الطبيعية اليت تتمتع إبمكانية الوصول إليها والنظم اإليكولوجية 

مثالً  -اليت تشكل جزءاً منها. وهناك أنواع كثرية من األحياء يستخدمها السكان خارج البلدان اليت توجد فيها 
 سياحة.عن طريق التجارة الدولية وال

وهناك رغبة عامة يف محاية األنواع الربية من االنقراض والتدهور، ال سيما يف حالة أبرز أنواع الثدييات  -11
والطيور. ويعترب استخدام هذه األنواع سبباً رئيسياً يف تدهورها وينُتقد علناً هلذا السبب. وإذا أُدير استخدام األنواع 

أن يؤدي إىل انقراضها، بيد أن االستخدام املستدام لألنواع الربية ميكن الربية على حنو غري سليم فإن ذلك ميكن 
أن يشكل أيضًا عاماًل للمحافظة عليها على املدى البعيد. وميثل االستخدام املستدام لألنواع الربية، وليس عدم 

 - حية االجتماعيةاستخدامها، جانبًا مهمًا من جوانب التنمية والسياسات العامة املستدامة والعادلة من النا
 االقتصادية اليت تعمل على حفظ التنوع البيولوجي الذي يعتمد عليه السكان.

وسوف ينتج التقييم خيارات لسيناريوهات سياساتية ومسارات حوكمة من شأهنا أن تعزز حفظ التنوع  -12
عة للناس. وسيساهم اإليكولوجية مثل املسامهات اليت تقدمها الطبي -البيولوجي وصيانة الوظائف االجتماعية 

التقييم يف وضع قاعدة معارف معززة ذات صلة بكل من مفهوم االستخدام املستدام لألنواع الربية والدوافع املباشرة 
وغري املباشرة للممارسات غري املستدامة وسبل مكافحة تلك املمارسات. وسوف يركز على أدوات السياسة العامة 

مدى فعاليتها وسيحفز تطوير أدوات ومنهجيات دعم إضافية للسياسات  القائمة وأدوات دعم السياسات وعلى
 العامة.
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 الفوائد -دال 

سيوفر التقييم للمستخدمني وعامة الناس، مبا يف ذلك احلكومات واملنظمات املتعددة األطراف والقطاع  -1٣
غري احلكومية، حتلياًل مهماً اخلاص واجملتمع املدين، مبا يف ذلك الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، واملنظمات 

وشاماًل يتسم ابملصداقية واملوثوقية والطابع الرمسي ويستند إىل األدلة ويتناول االستخدام املستدام لألنواع الربية 
استناداً إىل احلالة املعرفية الراهنة املستمدة من النظم العلمية ونظم املعارف األخرى، مبا يف ذلك املعارف األصلية 

 ة.واحمللي

وسيسهم التقييم يف حتقيق اهلدف الثاين من أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي يركز على االستخدام  -14
 2020-2011املستدام للتنوع البيولوجي. وسيدعم أيضًا تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 

ملستدام ملخزوانت األمساك والالفقارايت )بشأن االستخدام االستهالكي ا 6وهدف آيتشي للتنوع البيولوجي 
)بشأن احلوافز(، وعناصر  ٣)بشأن حفظ األنواع املهددة ابالنقراض( وعناصر اهلدف  12والنبااتت املائية( و

)بشأن اإلدارة املستدامة للغاابت على وجه  7)بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني(، وعناصر اهلدف  4اهلدف 
)بشأن االستخدام التقليدي  18)بشأن بروتوكول انغواي(، وعناصر اهلدف  16دف اخلصوص(، وعناصر اهل

للموارد البيولوجية(. كما سيدعم التقييم تنفيذ عدد من املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع 
املستدام للتنوع البيولوجي  البيولوجي، مبا يف ذلك فيما يتعلق مببادئ أديس أاباب واملبادئ التوجيهية لالستخدام

وفيما يتعلق ابلتمييز بني االستخدامات الكفافية والصيد القانوين وغري القانوين واالستغالل املفرط والتجارة احمللية 
 والدولية يف عينات ومنتجات األنواع الربية.

اتت الربية املهددة وسيسهم التقييم، يف حتقيق هدف اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبا -1٥
ابالنقراض، وهو ضمان أال هتدد التجارة الدولية يف احليواانت والنبااتت الربية بقاءها على قيد احلياة يف الربية. 
وسيسهم التقييم بتقدمي معلومات إىل األطراف يف االتفاقية ميكن أن تستخدمها يف إصدار التصاريح. وسيوفر 

لتجارة الدولية ستكون ضارًة أو مفيدًة لبقاء األنواع وستبني أمهية وقيمة كذلك معلومات بشأن ما إذا كانت ا
املمارسات املستدامة حلفظ األنواع. وسيأخذ التقييم يف االعتبار احتياجات السلطات الوطنية العلمية واإلدارية من 

ء غري الضار والقانوين، وما يتصل أجل تعزيز استخدام العلوم التطبيقية لتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك استنتاج االقتنا
بذلك من القرارات يف جمال التجارة. كما سيسهم يف استكشاف الظروف اليت تسهم يف االستخدام املستدام 
لألنواع الربية وحتديد األساليب واألدوات اليت ميكن استخدامها لتقييم وقياس وإدارة االستخدام املستدام لألنواع 

 الربية.

 2سيما اهلدف  ن تستخدم التقييم مع العمل على حتقيق أهداف التنمية املستدامة، والوميكن للبلدان أ -16
)بشأن التصدي  1٣)بشأن اإلنتاج واالستهالك املستدامني(، واهلدف  12)بشأن القضاء على اجلوع(، واهلدف 

ى حنو مستدام(، واهلدف )بشأن حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عل 14لتغري املناخ(، واهلدف 
)بشأن تنشيط الشراكة العاملية من أجل  17)بشأن االستخدام املستدام للنظم اإليكولوجية الربية(، واهلدف  1٥

حتقيق التنمية املستدامة(. إضافًة إىل ذلك، يهدف التقييم إىل اإلسهام يف اجلهود الرامية ملكافحة االستخدام غري 
نواع الربية الذي يقوض حتقيق أهداف وغاايت اجتماعية أوسع نطاقاً. وسيسهم أيضاً املستدام وغري القانوين لأل

 ٥)بشأن ضمان احلياة الصحية والرفاه(، واهلدف  ٣)بشأن القضاء على الفقر( واهلدف  1يف حتقيق اهلدف 
 7، واهلدف )بشأن خدمات املياه والصرف الصحي املستدامة( 6)بشأن حتقيق املساواة بني اجلنسني(، واهلدف 

 )بشأن اجملتمعات املساملة والشاملة للجميع(. 16)بشأن الطاقة املستدامة(، واهلدف 
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 النهج املنهجي -هاء 

سيستند التقييم إىل املؤلفات العلمية املتاحة والتقييمات الوطنية ومصادر من نظم معرفية أخرى، مبا يف  -17
سسات والشبكات القائمة )انظر اجلزء الرابع أدانه املتعلق ذلك املعارف األصلية واحمللية، وسيستفيد من عمل املؤ 

ابجلهات صاحبة املصلحة واملبادرات ذات الصلة(. وسينظر يف األعمال ذات الصلة مثل أوجه التقدم اليت أحرزهتا 
م الضرر يف سياق االستنتاجات بعد اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض

وتعريف االستخدام املستدام والتجارة يف األحياء الربية. وسيأخذ يف احلسبان أيضاً تقييمات املنرب اإلقليمية والعاملية 
للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، وكذلك تقييمه لتدهور األراضي واستصالحها، الذي يغطي 

أن يراعي التقييم أيضاً الدليل األويل لتصورات قيم التنوع البيولوجي جوانب عديدة من االستخدام املستدام. وينبغي 
. وستتاح الطالع خرباء التقييم املواد اليت جُتمع خالل عملية حتديد (IPBES/4/INF/13)ومسامهات الطبيعة للناس 

وفقًا إلجراءات متفق النطاق، مبا يف ذلك اإلشارات إىل املؤلفات املنشورة وغري الرمسية. وسيجري إعداد التقييم 
عليها. وستعني مصطلحات الثقة، على النحو املبني يف دليل املنرب للتقييمات، جلميع النتائج الرئيسية الواردة يف 
 املوجزات التنفيذية للفصول التقنية يف تقرير التقييم وكذلك للرسائل الرئيسية يف املوجز اخلاص مبقرري السياسات.

ييم أن يكفل التوازن االنضباطي واإلقليمي واجلنساين، وأن ميثل آراء عاملية خمتلفة، وينبغي لفريق خرباء التق -18
قًا و 12وسيتألف من رئيسني مشاركني و حمررًا مراجعاً، سيتم اختيارهم  12مؤلفًا رئيسيًا و ٣6مؤلفًا رئيسيًا منس ِّ

ت بعد موافقة االجتماع العام على وفقًا لإلجراءات من أجل إعداد نواتج املنرب عقب الدعوة إىل تقدمي ترشيحا
 تقرير حتديد النطاق.

 وسيقدَّم الدعم التقين للتقييم من جانب وحدة دعم تقين تعمل كجزء من األمانة. -19

 وسيعد التقييم على مدى ثالث سنوات. وترد عملية اإلعداد واجلدول الزمين يف اجلزء السادس أدانه. -20

 خمطط الفصول -اثنياا 

واضيعي من جمموعة من ستة فصول مع موجزاهتا التنفيذية، وموجز ملقرري السياسات سيتألف التقييم امل -21
يستخلص الرسائل الرئيسية من هذه الفصول. وسيتضمن التقييم أيضًا مسردًا للمصطلحات ترد فيه مجيع 

 املصطلحات والتعاريف ذات الصلة ابملوضوع.

 متهيد -1الفصل 
للتقييم عن طريق إجياز كيفية معاجلة االستخدام املستدام لألنواع الربية واملسامهات اليت  1ميهد الفصل  -22

، آخذًا يف االعتبار التعاريف ‘‘أنواع برية’’معىن  1تقدمها يف سياق اإلطار املفاهيمي للمنرب. وسيعرف الفصل 
واانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض ومنظمة األغذية اليت تستخدم يف إطار اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احلي

والزراعة لألمم املتحدة واتفاقية التنوع البيولوجي وغريها من اهليئات الدولية املعنية، وكذلك نظم املعارف العديدة، 
 لوجية والتطورية.ويراعي أيضاً االستخدام املستدام هلذه األنواع آخذاً يف االعتبار النواحي البيولوجية واإليكو 

وسيقدم هذا خريطة طريق وأساس منطقي شامل لتسلسل الفصول يف التقييم وكذلك للرتكيز على  -2٣
االستخدامات االستهالكية وغري االستهالكية لعدد من األنواع الربية ضمن جمموعة متثيلية من فئات التصنيف 

دام الفعلي لألنواع الربية. وسيتناول الفصل ابلشرح واالستخدامات. وسرياعي التقييم نطاقاً واسعاً من أوجه االستخ
اإليكولوجي التكاملي املتبع، معرتفًا ابلوحدة اليت ال تنفصم بني الطبيعة واإلنسانية، مبا يف  -النهج االجتماعي 

ل ذلك وظائف النظم اإليكولوجية واملسامهات اليت تقدمها الطبيعة للناس وللنوعية اجليدة للحياة. وسيحدد الفص
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كيفية تعزيز التقييم للممارسات والتدابري والقدرات واألدوات ذات الصلة وسيساعد على حتقيق األهداف والغاايت 
ذات الصلة املتفق عليها دولياً مثل أهداف اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض 

 ف التنمية املستدامة.وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي وأهدا

 تصور االستخدام املستدام لألنواع الربية -2الفصل 

تفصياًل للظروف الالزمة لالستخدام املستدام لألنواع الربية وللمعايري والعناصر الضرورية  2يقدم الفصل  -24
جية. وسيقدم اليت تكفل أن تكون آاثر استخدام األنواع الربية سليمة اجتماعيًا وحمصورة ضمن احلدود اإليكولو 

 الفصل تقييماً مهماً ملبادئ االستخدام املستدام، مبا يف ذلك املعايري املعرتف هبا لالستخدام املستدام لألنواع الربية.

وابالستفادة من التعاريف املعرتف هبا دولياً لالستخدام املستدام ومبادئه ومفاهيمه سيقدم الفصل تفاصيل  -2٥
ألنواع الربية يف سياق أهداف دولية منها أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي يعنيه االستخدام املستدام لعن ما 

وأهداف التنمية املستدامة، وعن تداعياته ابلنسبة لالتفاقيات األخرى مثل اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت 
ياس وإدارة استخدام األنواع والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض. وسيظهر األساليب واألدوات الالزمة لتقييم وق

الربية على حنو مستدام، وكذلك املسامهات اليت تقدمها، مع مراعاة طائفة واسعة من جوانب استخدامها الفعلي، 
مبا يف ذلك النطاقات املكانية والزمانية والكمية، وأغراض االستخدام الكفافية أو التجارية أو الرتفيهية، واالستخدام 

، والسياقات القانونية أو غري القانونية، وكيفية النظر إليها وتصنيفها من جانب السكان احملليني، التقليدي املستدام
إىل جانب اعتبارات أخرى. وسينظر أيضًا يف القيمة اليت ليس حمورها اإلنسان لالستخدام املستدام لألنواع، وال 

نواع. وسيستفيد الفصل من الدليل األويل بشأن سيما من أجل احلفاظ على الرؤى التطورية للنظم اإليكولوجية واأل
 تصورات قيم التنوع البيولوجي ومسامهات الطبيعة للناس.

احلالة واالجتاهات املتعلقة ابستخدام األنواع الربية وآاثرها املرتتبة على األنواع الربية والبيئة  -3الفصل 
 والبشر

استخدام األنواع الربية وأثره على احلالة واالجتاهات املتعلقة حبفظها، واجلوانب البيئية  ٣يقي ِّم الفصل  -26
فيما يتعلق  1اإلجيابية والسلبية ملختلف فئات االستخدامات االستهالكية وغري االستهالكية الواردة يف الفصل 

نيفية النباتية واحليوانية، وما يتصل هبا من وحدات بنخبة من األنواع الربية اليت تشمل طائفة من الفئات التص
التحليل الربية واملائية مبا يف ذلك البحرية منها. وسينفذ ذلك ابلنسبة إىل أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي وأهداف 

نرب، متبعاً التنمية املستدامة. وابلتايل فهو سيجري حتلياًل لالستخدام املستدام لألنواع الربية يغطي مجيع مناطق امل
هنجاً متوازانً عند التعامل مع الفئات التصنيفية ومع األنواع يف كل فئة منها، ومستنداً إىل األعمال ذات الصلة مثل 
االستنتاجات بعدم الضرر اليت توصلت إليها اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة 

اختيار األنواع الربية على خماطر التعرض لالنقراض، واألمهية للمجتمعات احمللية، ابالنقراض. وقد تنطوي معايري 
 وأمثلة أفضل املمارسات، والتقسيم إىل استخدامات استهالكية وغري استهالكية.

وسيقيم الفصل املعرفة املتاحة بشأن أي مستوى لالستخدام ميكن أن يكون مستداماً )إذا كان مثل هذا  -27
( و/أو مىت تلزم اإلدارة لتمكني األنواع من التعايف، مع مراعاة الظروف اإليكولوجية هلذا التعايف. املستوى موجوداً 

سيما تلك اليت يروج هلا يف سياق اتفاقية التجارة الدولية أبنواع  ومن خالل النظر يف ممارسات متعددة لإلدارة، وال
التنوع البيولوجي، واتفاقية حفظ أنواع احليواانت الربية  احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض، واتفاقية

املهاجرة واالتفاقيات املعنية األخرى، وكذلك يف التقييمات اليت أجرهتا منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
نواع الربية على واملنظمات اإلقليمية املعنية إبدارة مصائد األمساك، سيقي ِّم الفصل أثر استخدام جمموعة خمتارة من األ
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الطبيعة، مبا يف ذلك آاثر ذلك على اإليكولوجيا والديناميات والتنوع اجليين جملموعات األنواع أو على العمل املناظر 
للنظم اإليكولوجية. وعند تقييم السياق البيئي الستخدام األنواع الربية سيأخذ الفصل أيضًا يف االعتبار الدوافع 

دهور األراضي وتغري استخدامات األراضي، وحتويل املوائل، والتوسع احلضري، والتلوث، املباشرة ذات الصلة مثل ت
 والتحمض، واإلغناء ابملغذايت، واألنواع الدخيلة الغازية، وتغري املناخ.

أيضًا آاثر استخدام األنواع الربية فيما يتعلق ابملسامهات اليت تقدمها الطبيعة للناس  ٣وسيقيم الفصل  -28
يدة للحياة، آخذاً يف االعتبار الظروف واملعايري والعناصر املتعلقة ابستدامة استخدامها واملبينة يف الفصل وللنوعية اجل

 . وسيستفيد الفصل من الدليل األويل بشأن تصور قيم التنوع البيولوجي ومسامهات الطبيعة للناس.2
 الدوافع غري املباشرة لالستخدام املستدام لألنواع الربية -4الفصل 

الدوافع اإلجيابية والسلبية غري املباشرة لالستخدام املستدام لألنواع الربية مستكشفاً  4سيقي ِّم الفصل  -29
السياسية واالقتصادية والقانونية والثقافية والتكنولوجية  - الرتتيبات املؤسسية ونظم احلوكمة والسياقات االجتماعية

قيم كذلك ظروفاً مثل نظم احليازة، واإلدارة احلضرية، وممارسات الستخدام األنواع الربية على كافة النطاقات. وسي
إدارة األراضي والتشريعات البيئية ذات الصلة وخطط االستخدام غري القانوين. وستشمل الدوافع غري املباشرة اليت 

للكيفية اليت يُنظر فيها الدميغرافيا، ومستوايت الدخل، وأمناط االستهالك، ونظم القيم وغريها. وسيوىل اعتبار 
تساهم هبا الرتتيبات املؤسسية واإلدارية سلبًا وإجياابً يف التغيريات املتعلقة ابستخدام األنواع الربية والتفاعالت بني 

 الدوافع والنواتج البيئية.

 السيناريوهات املستقبلية لالستخدام املستدام لألنواع الربية -5الفصل 

ية احملتملة لالستخدام املستدام وأتثرياته على حفظ األنواع الربية السيناريوهات املستقبل ٥سيقدم الفصل  -٣0
يف سياقاهتا االجتماعي واإليكولوجي األوسع نطاقاً. وعند تقييم اجتاهات وسيناريوهات استخدام األنواع الربية 

وحتليل  2 سوف يراعي الفصل الظروف واملعايري والعناصر األساسية الستدامة هذا االستخدام املبني يف الفصل
. وعند النظر يف السيناريوهات سيستفيد الفصل 4و ٣الدوافع املباشرة وغري املباشرة وفق التقييم الوارد يف الفصلني 

-أيضاً من تقييم املنرب املنهجي لسيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )املقرر م.ح.د
فق الرابع(، ومن الدليل األويل لتصورات قيم التنوع البيولوجي ومسامهات واملر  1، الفرع اخلامس، الفقرة 4/1

. وسيستفيد من السيناريوهات 6الطبيعة للناس وتقييم فعالية االستجاابت السياساتية املقدم يف الفصل 
االستخدام، االستكشافية للمصائر املستقبلية املعقولة لألنواع الربية واملسامهات اليت تقدمها، رهنًا مبستوايت 

وسيدرس أيضًا سيناريوهات فرز السياسات ومسارات احلوكمة اليت ميكن أن تفضي إىل مصائر مستقبلية أكثر 
استدامة. وسرتاعي املصائر والسيناريوهات املستقبلية املعقولة لالستخدام املستدام لألنواع الربية اخلصوصيات 

 .غريةاإلقليمية، مبا يف ذلك خصوصيات الدول اجلزرية الص

 اخليارات واالستجاابت السياساتية -6الفصل 

املعارف املتعلقة بفعالية االستجاابت السياساتية فيما يتعلق ابالستخدام املستدام لألنواع  6سيقي ِّم الفصل  -٣1
الربية وسيحدد اخليارات املمكنة املتاحة لصانعي القرارات والعوائق اليت تواجههم بشأن املسائل ذات الصلة 

ات العامة اليت نوقشت يف الفصول السابقة. وستشمل اخليارات املستكشفة خمتلف الصكوك السياساتية، ابلسياس
مبا يف ذلك الصكوك القانونية والتنظيمية، وأفضل املمارسات. وينبغي أن تشمل اخليارات املستكشفة أيضاً تدابري 

لشبكي وبناء القدرات. إضافًة إىل ذلك سيتم التواصل اليت تعزز االستخدام املستدام عن طريق التوعية والربط ا
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التأكيد على اقرتان الصكوك السياساتية وتكاملها مع مسارات السياسات واحلوكمة البيئية األخرى بوصفها 
 اسرتاتيجيات سياساتية تعزز االستخدام املستدام لألنواع الربية وموائلها.

اهلرمية واملكانية والزمنية، وينظر يف طائفة من ويستكشف الفصل اخليارات املتاحة يف خمتلف النطاقات  -٣2
نظم احلوكمة، ويدرس املعارف املتعلقة هبوية املستفيدين منها أو من يتحملون تكاليف ومنافع تنفيذها. وينظر 
الفصل كذلك يف املعارف املتعلقة بنظم احليازة القانونية والتقليدية ويف دور املؤسسات غري الرمسية وحيدد أيضاً 

ياانت املتاحة بشأن البيئات املواتية والقيود ابلنسبة الستيعاب السياسات العامة والدروس املستفادة، مبا يف ذلك الب
 احللول واألساليب الرامية إىل ضمان النجاح وتلبية احتياجات بناء القدرات يف سياقات متنوعة.

 املؤشرات واملقاييس وجمموعات البياانت -اثلثاا 

عمل املنرب املعنية ابملعارف والبياانت، ومع مراعاة املؤشرات األساسية والبارزة املختارة بدعم من فرقة  -٣٣
للتقييمات اإلقليمية والعاملية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتقييم تدهور األراضي واستصالحها، 

دام املستدام، كتلك اليت وضعتها شراكة سوف يستعرض التقييم استخدام وفعالية املؤشرات القائمة لتقييم االستخ
 مؤشرات التنوع البيولوجي، وسوف يستكشف مؤشرات حمتملة أخرى وجمموعات بياانت ميكن استخدامها.

وسيدرس التقييم مدى توفر البياانت وحداثتها وحيدد الثغرات يف البياانت واملعارف. وجيب أن تسمح  -٣4
لتصنيف حسب املتغريات ذات الصلة مثل املوئل األحيائي والفئات البياانت املختارة لالستخدام يف التقييم اب

التصنيفية ومستوى الدخل. وسيوىل االهتمام، وفقًا خلطة إدارة البياانت واملعلومات اليت وضعها املنرب، لضمان 
غيل متبادل الوصول إىل البياانت الوصفية، كلما أمكن ذلك، وإىل البياانت األساسية املناظرة، من خالل عملية تش

هبدف ضمان إمكانية املقارنة بني التقييمات. إضافًة إىل ذلك فإن فرقة العمل املعنية ابملعارف والبياانت ستضع 
توصيات وإجراءات لضمان توفر البياانت واملعلومات املستخدمة يف التقييم على نطاق واسع لتقييمات املنرب 

 واالستخدامات األخرى يف املستقبل.

قييم أيضًا أي مصادر بياانت ومعلومات أخرى ذات صلة قد توجد أو تنشأ وسيسعى وسيحدد الت -٣٥
للوصول إىل هذه املصادر. وتشمل هذه املصادر املؤسسات العاملية واإلقليمية والوطنية واملنظمات، فضاًل عن 

تقييم على نطاق واسع املؤلفات اليت تضعها اجملتمعات العلمية واألصلية واحمللية. وسوف تُنشر متطلبات عملية ال
 من أجل حتديد وتشجيع تقاسم البياانت واملعلومات ذات الصلة.

وستوجه فرقة العمل املعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية، إىل جانب املعنيني من أصحاب املعارف  -٣6
ة. وسيجري تعزيز القدرة يف هذا اجملال، إجراءات حتليل واستخدام املعارف األصلية واحمللي األصلية واحمللية واخلرباء

 اجلماعية على أداء هذه املهام من خالل بناء القدرات وتقاسم املعارف والتعاون الدويل.

 أصحاب املصلحة املعنيون واملبادرات ذات الصلة -رابعاا 

مبوجب املبادئ التشغيلية للمنرب تعترب الشراكات مهمة من أجل تفادي االزدواجية وتعزيز أوجه التآزر  -٣7
ألنشطة اجلارية. وتشكل الشراكات االسرتاتيجية جزءاً ابلغ األمهية من العديد من األشكال املمكنة للشراكات مع ا

مع املنرب. ويف سياق التقييم املتعلق ابالستخدام املستدام لألنواع الربية فإن الشراكات االسرتاتيجية هي تلك اليت 
هليئات املعنية يف إطار مظلة عاملية واحدة. ويتعني حتديد الشركاء تعزز، على سبيل املثال، العالقات مع العديد من ا

االسرتاتيجيني لعملية التقييم وفقاً لتوجيهات املنرب بشأن تطوير الشراكات االسرتاتيجية وغريها من الرتتيبات التعاونية 
 لية التقييم.، املرفق الثالث(. وتدعى املنظمات الراغبة األخرى لالخنراط يف عم٣/4-)املقرر م.ح.د
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ومتتلك الشعوب األصلية واحمللية عمومًا معارف مهمة تتعلق ابألنواع الربية اليت حتيط هبا، مبا يف ذلك  -٣8
املعارف املتعلقة مبوائلها وتوفرها املومسي وسلوك أنواعها يف حالة األنواع احليوانية واملسائل األخرى، وكثريًا ما 

الكفاف وغريها. وابلتايل تعترب الشعوب األصلية واحمللية من اجلهات  تستخدم هذه الشعوب تلك األنواع ألغراض
الرئيسية صاحبة املصلحة والشريكة للحكومات الوطنية والوكاالت الدولية اليت تسعى إىل محاية التنوع البيولوجي 

حمللية بشدة مع من خالل تدابري احلفظ أو التدخالت التنظيمية. وكثرياً ما تتداخل سبل عيش الشعوب األصلية وا
استخدام األنواع الربية. وميكن للسكان احملليني استخدام حوافز اإلدارة املستدامة لألنواع الربية كأدوات الستدامة 

 استخدام األنواع الربية.

 بناء القدرات -خامساا 

ة مستداماً، من األهداف الرئيسية للتقييم دعم وضع وتعزيز النُ ُهج اليت تكفل كون استخدام األنواع الربي -٣9
وتعزز املمارسات والتدابري والتقنيات والقدرات واألدوات ذات الصلة. وسيسعى التقييم إىل تعزيز األسس العلمية 
الختاذ قرارات مستنرية بشأن هذه املسألة. وسيوفر األساس ألنشطة بناء القدرات من أجل حتسني القدرات البشرية 

رسائله الرئيسية. ويشمل ذلك بناء القدرات من أجل تقدمي بياانت قائمة  واملؤسسية والتقنية من أجل تعزيز تنفيذ
على العلم تعترب ضرورية لتحديد استدامة استخدام األنواع الربية. ويسعى بناء القدرات على املدى البعيد إىل 

املعارف تطوير واستخدام أدوات ومنهجيات لدعم السياسات وإىل حتسني الوصول إىل البياانت واملعلومات و 
 الالزمة والوصول إىل نظم املعارف األصلية واحمللية.

عالوًة على ذلك سُتصمم أنشطة بناء القدرات لتمكني اخلرباء من البلدان النامية من املشاركة الفعالة يف  -40
املتجددة سيما من خالل تنفيذ خطة املنرب  التقييم. وسيحظى التقييم بدعم فرقة العمل املعنية ببناء القدرات، وال

لبناء القدرات. ومتشياً مع اخلطة، سيشمل بناء القدرات أيضاً تعزيز فعالية مسامهات نظم املعارف األصلية واحمللية 
 يف التقييمات.

 العملية واجلدول الزمين -سادساا 
، بشأن التقييمات العالقة، عملية وجدول زمين منقحان مقرتحان إلعداد IPBES/6/8وترد يف الوثيقة  -41
ر التقييم، مبا يف ذلك اإلجراءات واملعامل األساسية والرتتيبات املؤسسية، مع مراعاة الدروس املستفادة من تقري

 التقييمات املنجزة واجلارية.

 تقديرات التكاليف -سابعاا 
ذت يف االعتبار يفIPBES/6/8وترد تقديرات منقحة للتكاليف خاصة هبذا التقييم يف الوثيقة  -42  ، وقد ُأخِّ

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


