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 برنامج األمم
  المتحدة للبيئة

  
االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

  النظم اإليكولوجية
  الدورة الثانية

  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ١٤- ٩كيا، أنطاليا، تر 
  *من جدول األعمال املؤقت (أ) ٤ البند

  ٢٠١٨-٢٠١٤برنامج العمل للفترة  برنامج العمل األولي للمنبر:

  لألنواع المهاجرةللتقييم المواضيعي  تحديد النطاق األولي
  مذكرة من األمانة

  مقدمة  - أوالً 
، عندما يعتمده ٢٠١٨- ٢٠١٤لفرتة لامج العمل نماً يف بر نه سيكون من الضروري املضي قدألإدراكاً   - ١

يكولوجية إللتنوع البيولوجي وخدمات النظم ايف جمال ااالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات 
يل و أليف دورته الثانية، اتفق املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات على إعداد عدد من وثائق حتديد النطاق ا
برنامج على أساس ترتيب أوليات الطلبات واملقرتحات واملدخالت املقدمة إىل املنرب والنواتج الواردة يف مشروع 

طاق االويل ن، لكي ينظر فيها االجتماع العام يف تلك الدورة. وتورد هذه املذكرة حتديد ال)IPBES/2/2( العمل
  .(IPBES/2/9)املنرب بجراءات اخلاصة اإلفقاً ملشروع املهاجرة. وقد وضعت و  لألنواعلتقييم مواضيعي مقرتح 

  واالفتراضاتالنطاق، والسند المنطقي   -  ثانياً 
  النطاق  - ألف

يهدف التقييم املقرتح إىل تقييم حالة املعرفة عن شواغل رئيسية تتعلق باحلفظ واالستخدام املستدام   - ٢
  املهاجرة. لألنواع

                                                      
* IPBES/2/1.  
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  السند المنطقي  - باء
 مجيعاليت تدعم  يكولوجيةإلاساسية من النظم أاع املهاجرة من احليوانات الربية مكونات نو تعترب األ  - ٣
بنيتها وتربط هذه  يكولوجيةإلانواع رئيسية متنح النظم أحيان رض. وهي يف كثري من األشكال احلياة على األأ

 يكولوجيةإلاخدمات النظم  يمة كبرية يوفر جمموعًة عريضة منقذو  يبعض. وهي أيضاً مورد طبيعببعضها النظم 
 يكولوجيةإلايعاً. وتشمل خدمات النظم والثقافة اليت نعتمد عليها مج ماملتعلقة بالتزويد باملؤن والدعم والتنظي

نواع املهاجرة الثقايف والفكري والروحي. وتقوم األ واإلهلامغذية  وتوزيع البذور واملغذيات، والتلقيح، األ هذه توفري
ا احمللية والوطنية وا للسكانبل املعيشية بدور هام يف الس   قليمية.إلويف اقتصادا

ا الطويلة، اليت يكتنتيجة هلجر ثر الشديد أنواع املهاجرة، يف ذات الوقت، عرضه للتواأل  - ٤ فها الكثري نا
هاجرة نظراً نواع غري املعرض لعدد من التهديدات املتنوعة أكرب مما تتعرض له األتتمن املخاطر. فهي يف املتوسط، 

مواسم  خارجوإمنا أيضًا  ،ليس هذا فحسبيف مواسم التكاثر وئل املالئم امل؛ إذ تتطلب ااحتياجا كثرةإىل  
ا.التكاثر بعض بشري كبري يقع على ط دائم التغري، هناك ضغالعامل الهذا  يفو  ، وعلى طول مسارات هجرا

ا نتيجة للصيد غري املستدام والصيد العرضي على سبيل حيان على احليوانات نفسهألتلك املوائل ويف كثري من ا
عد تزداد ندرة يومًا بصبحت أيف السابق نواع املهاجرة اليت كانت منتشرة ونتيجة لذلك، فإن كثرياً من األ املثال.
  يوم.

  الفوائد  - جيم
وانات الربية نواع احليأتنفيذها يف اطار اتفاقية حفظ و ة السياسات غياصسيدعم هذا التقييم عملية   - ٥

ا و  طراف االخرى. وستساهم يف تنفيذ اخلطة تفاقات البيئية املتعددة األاالاملهاجرة، والصكوك املتصلة 
- ٢٠١١للفرتة  جيو واخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيول ٢٠٢٣- ٢٠١٥نواع املهاجرة للفرتة االسرتاتيجية لأل

نواع ثار األآ دراسةجل أتاج اليها مقررو السياسات من ساسية اليت حيوذلك بتوفري العلوم واملعلومات األ ٢٠٢٠
. وجتدر ةاإليكولوجيوصالت متنقلة بني النظم  عتبارهااب حوضأبشكل  اإلبالغ عن تلك اآلثاراملهاجرة و 

مساك القرش أرضية و يات األي، وخباصة الثدالتصنيفيةن عددًا من االستعراضات ملختلف اجملموعات أاالشارة إىل 
ا يف اطار اتفاقية األأالبحرية و والسالحف  نواع املهاجرة. غري أنه مل يتم مساك املياه العذبة، قد مت االضطالع 

  املهاجرة. لألنواعن يم شامل حىت اآليتقباالطالع 
  صولفمخطط ال  -  ثالثاً 

  :من مثانية فصول مرتبة على النحو التايل يتألفيعتزم عرض التقييم املواضيعي املقرتح يف تقرير   - ٦
  املهاجرة: لألنواعمقدمة  - ١ الفصل  - ٧

  نواع املهاجرة؛تعريف األ  (أ)
  نواع اهلجرة؛أ  (ب)
  نواع املهاجرة.التهديدات الواقعة على األ  (ج)

  :ةاإليكولوجياملهاجرة يف النظم  لألنواع  ةاأليكولوجيتقييم الوظيفة  - ٢ الفصل  - ٨
  املعادن، وحنو ذلك)؛و  ،غذياتاملواد العضوية املنقل الربط بني املوارد (مثال   (أ)

  )؛والتلقيح، وحنو ذلك ذورربط اجملموعات الوراثية (مثال انتشار الب  (ب)
  العمليات بعضها ببعض (مثال الرعي، الذي يشكل بنية تطور اجملموعات النباتية).ربط   (ج)
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  نواع املهاجرة:ألاليت توفرها ا ةاإليكولوجيتقييم املسامهة االقتصادية خلدمات النظم  - ٣ الفصل  - ٩
لتزويد باملؤن نظم إيكولوجية خمتارة يف جماالت اخدمات ما توفره األنواع املهاجرة من قيمة   (أ)

  ؛ةالثقافو والدعم والتنظيم 
نواع املهاجرة وموائلها يف االسرتاتيجيات والعمليات التخطيطية الدولية قيمة األ إلدماجطرق   (ب)

  من الفقر.والوطنية واحمللية للتنمية واحلد 
  نواع املهاجرة:ثار تغري املناخ على األآتقيم  - ٤الفصل   -  ١٠

  فقدان/تغيريات املوائل؛  (أ)
  توافر املوارد؛ يفتغري ال  (ب)
  التغري الدوري يف الظواهر؛   (ج)
  وقف اهلجرة؛  (د)
  استجابات يف جمال السياسات.  (ه)

  رة:نواع املهاجتقييم املعارف التقليدية عن األ - ٥الفصل   -  ١١
  نواع املهاجرة؛أمهية املعارف التقليدية عن األ  (أ)

  .رضية املهاجرةنواع البحرية واألنواع خمتارة من الطيور واألأن أدراسات حالة بش  (ب)
  نواع املهاجرة يف املناطق اخلارجة عن حدود السلطات الوطنية:تقييم األ - ٦ الفصل  -  ١٢

  املهاجرة؛ لألنواعلوطنية بالنسبة أمهية املناطق اخلارجة عن حدود السلطات ا  (أ)
دارة إفعالية السياسات اليت تنظم املناطق اخلارجة عن حدود السلطات الوطنية يف محاية و   (ب)

  نواع املهاجرة؛األ
نواع املهاجرة يف جل زيادة فعالية السياسات الرامية حلفظ واستدامة استخدام األأتوصيات من   (ج)

  ات الوطنية.السلط املناطق اخلارجة عن حدود
  نواع املهاجرة:تقييم نظم املناطق احملمية على ضوء احتياجات األ - ٧الفصل   -  ١٣

ا نظم املناطق احملمية الرئيسية واملبادرات الرامية إىل تعزيز  املدى  (أ) والطريقة اليت تعمل 
ا يف نطاقاتيف سد احتياجات األ ةاإليكولوجيالشبكات  ا؛ نواع املهاجرة طوال دورات حيا   هجر

وجها؛ ةاإليكولوجياالستخدام الراهن واالستخدام احملتمل يف املستقبل ملفاهيم الشبكات   (ب)   و
ذات الصلة باملناطق احملمية والشبكات  الربامجو  بني املبادرات والتآزرفرص تعزيز الفعالية   (ج)
  املهاجرة. ألنواعا حلفظفيما يتعلق باالحتياجات  ةاإليكولوجي

قرار إاملهاجرة يف عمليات التقييمات و  باألنواعخيارات لتعزيز تكامل القضايا املتصلة  - ٨الفصل   -  ١٤
  .تالقراراالسياسات وصنع 
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  العملية والجدول الزمني  -  رابعاً 
  نوجز يف اجلدول التايل العملية املقرتحة لالضطالع بالتقييم املواضيعي واجلدول الزمين للقيام بذلك.  -  ١٥

  اإلجراءات  اإلطار الزمين

٢٠١٣ 

  الربع الرابع
يستعرض االجتماع العام، ويقر عملية حتديد النطاق األويل اليت أعدها فريق اخلرباء املتعدد 

التكاليف املتفق عليه، يف غطاء ، تبعًا لي الفريق واملكتب املضالتخصصات، ويطلب إىل
  )٢٠١٣ول/ديسمرب كانون األ  ١٤تقييم كامل بعد دراسة حتديد النطاق التفصيلي (إجراء 

  الربع الرابع
يطلب الفريق، من خالل األمانة، من احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة تعيني 

كانون   ٣١- ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ١٦طاق (خرباء للمساعدة يف عملية حتديد الن
  )٢٠١٤الثاين/يناير 

٢٠١٤ 

  الربع األول
حتديد دراسة لتحاور من بعد، خرباء من أجل خيتار الفريق، عن طريق الربيد اإللكرتوين وا
شباط/فرباير  ١٤-١) (IPBES/2/9 نظرا( النطاق باستخدام معايري االختيار املعتمدة

٢٠١٤(  

  الربع الثاين
يشرف الفريق واملكتب على عملية حتديد النطاق التفصيلي، مبا يف ذلك املخطط 

يف بداية  جتماع لتحديد النطاقالتمهيدي والتكاليف واجلدوى (ثالثة أشهر). ويعقد ا
  ٢٠١٤شهر نيسان/أبريل 

حتديد النطاق التفصيلي إىل أعضاء املنرب وغريهم من أصحاب املصلحة  ريريرسل تق  الثاين الربع
  ٢٠١٤الثاين من شهر نيسان/أبريل  الستعراضه والتعليق عليه خالل أسبوعني من النصف

  الربع الثاين
حتديد النطاق التفصيلي والتعليقات الواردة من أعضاء املنرب  عملية نتائج واستنادًا إىل

وغريهم من أصحاب املصلحة، يبت الفريق واملكتب فيما إن كانا يواصالن العمل يف 
غطاء امليزانية الذي أقره االجتماع  يف إطارالتقييم، بافرتاض أن من املمكن االضطالع به 

  ٢٠١٤من شهر أيار/مايو  العام يف النصف األول

  الربع الثاين
يطلب الفريق، من خالل األمانة، إىل احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين تعيني خرباء 

اية شهر حزيران/يوني ونصف  شهر( ٢٠١٤ هإلعداد التقرير. ويتعني تقدمي التعيينات قبل 
  )الشهر

  الربع الثالث
ني املنسقني، واملؤلفني الرئيسيني، خيتار الفريق الرؤساء املشاركني للتقرير، واملؤلفني الرئيسي
خالل الفرتة من  )IPBES/2/9 نظرا( واحملررين املراجعني باستخدام معايري االختيار املعتمدة

  )ونصف الشهر (شهر ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٥إىل  أول متوز/يوليه

 الربع الثالث/
  الرابع

الرئيسيون املشروع األول  يعد الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون
للمؤلفني  أشهر). ويعقد أول اجتماع سته( ٢٠١٥للتقرير قبل منتصف شهر شباط/فرباير 

  ٢٠١٤يف أيلول/سبتمرب 

٢٠١٥ 

اية شهر آذار/مارس  الربع األول شهر ونصف ( ٢٠١٥يستعرض اخلرباء املشروع األول للتقرير حىت 
  ).شهران -  الشهر

  الربع الثاين
ؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون بإعداد يقوم الر 

السياسات بتوجيه من احملررين املراجعني  مقررياملشروع الثاين للتقرير ومشروع أول ملوجز 
أشهر). ويعقد اجتماع ثان  ثالثة( هيونيحزيران/إىل  بريلأ(نيسان/يف الفرتة من والفريق 

  ٢٠١٥ هيونيحزيران/ للمؤلفني يف
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  اإلجراءات  اإلطار الزمين

يقوم اخلرباء واحلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرون باستعراض املشروع الثاين للتقرير وأول   الربع الثالث
  (شهران) ٢٠١٥وآب/أغسطس  هيوليالسياسات خالل شهري متوز/ ملقرريموجز 

الربع الثالث/ 
  الرابع

ملنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشروع يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون ا
السياسات بتوجيه من احملررين املراجعني  مقرريالنهائي للتقرير واملشروع النهائي ملوجز 

(شهران). ويعقد  ٢٠١٥والفريق خالل شهري أيلول/سبتمرب وتشرين األول/أكتوبر 
  ٢٠١٥اجتماع ثالث للمؤلفني يف تشرين األول/أكتوبر 

السياسات إىل مجيع لغات األمم املتحدة الرمسية قبل منتصف   مقرريترمجة موجز  تتم  الربع الرابع
  )ونصف الشهر شهر( ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٦ 
  الربع األول

السياسات إىل احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين  مقررييرسل التقرير النهائي وموجز 
 ٢٠١٦ون الثاين/يناير وشباط/فرباير من أجل القيام باستعراض أخري هلما خالل شهري كان

). ويستحث بقوة على قيام احلكومات بتقدمي تعليقات شهران - ونصف الشهر شهر(
إىل األمانة قبل  التعليقات السياسات. وجيب تقدمي تلك مقرريحتريرية على مشروع موجز 

  أسبوع من الدورة الرابعة لالجتماع العام

يوافق عليه يف دورته السياسات و  مقرريوجز مم باستعراض تقرير تقييم يقوم االجتماع العا  الربع األول
  ٢٠١٦الرابعة يف آذار/مارس 

  تقدير التكلفة  - خامساً 
  يبني اجلدول التايل التكاليف التقديرية لالضطالع بالتقييم املواضيعي وإعداد تقرير التقييم املواضيعي.  -  ١٦

  (بدوالرات الواليات املتحدة)
  التكلفة  االفرتاضات  لتكلفةبند ا  السنة

٢٠١٤  

فريق اخلرباء املتعدد اجتماع لتحديد النطاق (
  )التخصصات وأعضاء املكتب واخلرباء

 ٢٥تكاليف االجتماع (أسبوع، 
  املائة عينية)يف  ٢٥ركاً) (امش

٧ ٥٠٠  

السفر وبدل اإلقامة اليومي 
  دوالر) ٣٠٠٠×١٩(

٥٧ ٠٠٠  

، مشاركاً رئيسًا  ٦٥أول اجتماع للمؤلفني (
 ٤ومؤلفًا رئيسيًا منسقاً، ومؤلفًا رئيسيًا زائدًا 

وظف دعم زائداً م ،/املكتبمن الفريقأعضاء 
  تقين)

 ٧٠تكاليف االجتماع (أسبوع، 
  املائة عينية)يف  ٢٥ركاً) (امش

١٥ ٠٠٠  

السفر وبدل اإلقامة اليومي 
  دوالر) ٣٠٠٠×٥٣(

١٥٩ ٠٠٠  

من الفئة الفنية  ما يعادل وظيفة متفرغ  الدعم التقين
  املائة عينية)يف  ٥٠(

٧٥ ٠٠٠  

٢٠١٥  
 رئيساً  ٦٥االجتماع الثاين للمؤلفني (

مشاركاً، ومؤلفًا رئيسيًا منسقاً، ومؤلفاً 
 ٤زائدًا  ،حمررًا مراجعاً  ١٦زائدًا  ،رئيسياً 

تكاليف االجتماع (أسبوع واحد، 
  املائة عينية)يف  ٢٥اً) (ركامش ٨٦

١٥ ٠٠٠  
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  التكلفة  االفرتاضات  لتكلفةبند ا  السنة
زائداً موظف دعم  ،املكتبالفريق/ منأعضاء 

  تقين)
السفر وبدل اإلقامة اليومي 

  دوالر) ٣٠٠٠×٦٥(
١٩٥ ٠٠٠  

رئيساً  ٦٥االجتماع الثالث للمؤلفني (
مشاركاً، ومؤلفًا رئيسيًا منسقاً، ومؤلفًا رئيسياً 

أعضاء يف  ٤زائدًا  ،حمررًا مراجعاً  ١٦زائدًا 
  زائداً موظف دعم تقين) ،الفريق/املكتب

ليف االجتماع (أسبوع واحد، تكا
  املائة عينية)يف  ٢٥ركاً) (امش ٨٦

١٥ ٠٠٠  

السفر وبدل اإلقامة اليومي 
  دوالر) ٣٠٠٠×٦٥(

١٩٥ ٠٠٠  

ما يعادل وظيفة متفرغ من الفئة الفنية   الدعم التقين
  املائة عينية)يف  ٥٠(

٧٥ ٠٠٠  

٢٠١٦  

مشاركة اثنني من الرؤساء املشاركني واثنني من 
 الرئيسيني املنسقني يف الدورة الرابعة املؤلفني

  لالجتماع العام

السفر وبدل اإلقامة اليومي 
  دوالر) ٣٠٠٠×٣(

٩ ٠٠٠  

 السياسات قرريملالتوزيع والتوعية (موجز 
  صفحة))  ٢٠٠تقرير (والصفحات)  ١٠(

السياسات جبميع  مقرريترمجة موجز 
لغات األمم املتحدة الرمسية النشر 

  والتوعية)

١١٧ ٠٠٠  

  ٩٣٤ ٥٠٠     المجموع
       


