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

 النظم اإليكولوجية
 الثالثةالدورة 

 1025يناير /الثاينكانون   21-21، أملانيا، بون
 *من جدول األعمال املؤقت )ج( 5 البند

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

 ووضع مفاهيم للقيم

عملية تحديد النطاق لمجموعة من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية تقرير بشأن 
 )ب(( 2)الناتج 

 مذكرة من األمانة

 مقدمة -أواًل 
طلب االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات  - 2

املتعدد التخصصات واملكتب االضطالع بعملية حتديد النظم اإليكولوجية يف دورته الثانية من فريق اخلرباء 
نطاق جمموعة من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية وفقًا إلجراءات إعداد نواتج املنرب املنصوص عليها يف 

. وتنفيذاً هلذا الطلب، أشار الفريق واملكتب إىل أن اإلجراءات مل تنص على إجراء 1/3-املرفق باملقرر م ح د
ديد نطاق إقليمية، ولكنها نصت على إجراء عملية حتديد نطاق أولية وعملية حتديد نطاق كاملة. عملية حت

وُاختذ قرار لالستجابة لطلب االجتماع العام بإجراء عملية حتديد نطاق كاملة بغية االلتزام باجلدول الزمين 
ق األول، الشكل الثاين(. وينص اجلدول )املرف 1/5-إلجناز برنامج العمل الوارد يف املرفق األول باملقرر م ح د

)ب(( يف عام  1الزمين على إجراء حتديد نطاق جمموعة من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية )الناتج 
 . 1025، وأن تبدأ مرحلة التقييم يف عام 1022
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داية املبكرة ولعدة أسباب أراد فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن ييسر لالجتماع العام عملية الب - 1
للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية. وتُعترب هذه اجملموعة من التقييمات أداة رئيسية لتنفيذ مهام املنرب، نظراً 
ألهنا تتعلق ببناء القدرات، وتكوين املعارف، ووضع أدوات لدعم السياسات. عالوة على ذلك، تتسم هذه 

ملي للمنرب الرامي إىل ضمان االستخدام الكامل للمعارف الوطنية، التقييمات بأمهية بالغة يف تعزيز املبدأ الع
ودون اإلقليمية، واإلقليمية، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك ضمان اتباع النهج املنطلق من القاعدة. وتُعترب 
التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية مسامهة هامة يف التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم 

 اإليكولوجية.
، واستجابة لطلب االجتماع العام، دعا رئيس املنرب احلكومات وأصحاب 1022أيار/مايو  30ويف  - 3

املصلحة إىل ترشيح خرباء لتحديد نطاق جمموعة من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي 
اتج برنامج العمل لكل جمموعة إقليمية من )ب( من نو  1وخدمات النظم اإليكولوجية وذلك تنفيذّا للناتج 

اجملموعات اخلمس داخل األمم املتحدة: وهي الدول األفريقية، ودول آسيا واحمليط اهلادئ، ودول أوروبا 
الشرقية، ودول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ودول أوروبا الغربية، ودول أخرى. ويف االجتماع 

، 1022متوز/يوليه  22إىل  1تعدد التخصصات املنعقد يف بون، أملانيا، يف الفةرة من الرابع لفريق اخلرباء امل
خبريًا من مرشحي احلكومات وأصحاب املصلحة من كل جمموعة إقليمية وفقاً  15اختار الفريق واملكتب 

يمية الرئيسية إلجراءات إعداد نواتج املنرب. واقةرح الفريق واملكتب أيضًا دعوة جمموعة من املؤسسات اإلقل
لسد بعض الثغرات اليت ُحددت يف جمال خربات املرشحني. وترد قائمة املشاركني على املوقع الشبكي للمنرب 

(www.ipbes.net.) 
وبغية تعزيز التكامل على نطاق املناطق، ُعقد اجتماع مشةرك بشأن حتديد النطاق اإلقليمي يف  - 2

قر منظمة األمم املتحدة للةربية والعلم والثقافة، يف باريس. يف م 1022آب/أغسطس  11إىل  21الفةرة من 
 وكان اهلدفان الرئيسيان لالجتماع مها:

وضع خيارات هليكل وهنج للتقييم اإلقليمي والتقييم دون اإلقليمي استنادًا إىل االعتبارات  )أ(
 االجتماعية واإليكولوجية؛

سائل العامة املشةركة فيما بني األقاليم، فضاًل وضع النطاق املقةرح للتقييمات، مبا يف ذلك امل )ب(
 عن مسائل أكثر حتديداً بالنسبة لكل منطقة/منطقة دون إقليمية.

ويف سياق التحضري لالجتماع، وضع املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات وثيقة توجيهات  - 5
. وُقدمت مسودة وثيقة التوجيهات 1/3-وفقًا لعملية حتديد النطاق املنصوص عليها يف املرفق باملقرر م ح د

كمسامهة يف االجتماع اإلقليمي املشةرك   1022للدول األعضاء واملراقبني الستعراضها يف حزيران/يونيه 
. مت بلوغ كل أهداف 1022لتحديد النطاق، ومت توزيع الوثيقة بصيغتها النهائية يف منتصف متوز/يوليه 

ثالثًا أدناه(. وُقدمت حصيلة االجتماع اإلقليمي املشةرك لتحديد النطاق،  االجتماع )أنظر الفرع ثانيًا والفرع
وهي مشروع تقرير عن عملية حتديد النطاق اإلقليمي، ومخسة مشاريع تقارير عن حتديد النطاق اإلقليمي، 

 سياق . ويف1022للدول األعضاء، واملراقبني، واخلرباء يف جمال حتديد النطاق الستعراضها يف أيلول/سبتمرب 
االستعراض، طُلب تقدمي املزيد من املسامهات يف عملية حتديد النطاق اإلقليمي، وقد وضعت هذه املسامهات 

 يف االعتبار أدناه.
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 الخيارات بالنسبة لهيكل ونهج التقييم اإلقليمي والتقييم دون اإلقليمي -ثانياً 
الختيار املناطق للتقييمات اإلقليمية للتنوع  حيدد هذا الفرع نتيجة املناقشات بشأن اخليارات بالنسبة - 6

البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اليت اشتملت على ثالثة مكونات، وهي اهليكل اإلقليمي الشامل 
(، والنظم اإليكولوجية البحرية )الفقرة 20(، والنظم اإليكولوجية القطبية )الفقرة 9إىل  1)الفقرات من 

22.) 
ديد النطاق اإلقليمي املعايري التالية الختيار اهليكل اإلقليمي ودون اإلقليمي وحدد اجتماع حت - 1

 للتقييمات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية:
 اخلصائص البيولوجية؛ )أ(

 القرب اجلغرايف؛ )ب(
 أوجه التشابه واحلواجز اإليكولوجية واملناخية؛ )ج(
 واملائية، والسمات اإليكولوجية املشةركة، مثل األنواع املهاجرة؛النظم اإليكولوجية األرضية  )د(

حاالت االعتماد املتبادل على خدمات النظم اإليكولوجية، مثل املياه، ومستجمعات املياه،  (ه)
 وإنتاج الغذاء؛
أوجه التشابه االجتماعي، واالقتصادي، والسياسي، والثقايف، والتارخيي، واللغوي، مبا يف  )و(

 آلليات، واملؤسسات، والعمليات اإلقليمية القائمة.ذلك ا
وعلى أساس هذه املعايري، نظر االجتماع اإلقليمي لتحديد النطاق يف اثنني من اخليارات بالنسبة  - 8

 هليكل التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي على النحو املبني يف وثيقة التوجيهات اليت أُعدت لالجتماع:
موعات اإلقليمية لألمم املتحدة: أفريقيا )مشال أفريقيا، ووسط أفريقيا، هنج قائم على اجمل )أ(

وشرق أفريقيا، واجلنوب األفريقي، وغرب أفريقيا، وغريب احمليط اهلندي(؛ وآسيا واحمليط اهلادئ )جنوب احمليط 
ا الوسطى الشرقية )أوروب وأوروبااهلادئ، ومشال شرق آسيا، وجنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، وغرب آسيا(؛ 

والشرقية(؛ وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )منطقة البحر الكارييب، وأمريكا الوسطى، وأمريكا 
 اجلنوبية(؛ وأوروبا الغربية ودول أخرى )املنطقة األسةرالية اآلسيوية، وأمريكا الشمالية، وأوروبا الغربية(؛

الساحلية داخل نطاق الوالية الوطنية، ويشمل  هنج جغرايف يشمل البلدان واألقاليم واملناطق )ب(
املناطق واملناطق دون اإلقليمية التالية: أفريقيا )مشال أفريقيا، ووسط أفريقيا، وشرق أفريقيا واجلزر اجملاورة، 

وأمريكا الوسطى، وأمريكا اجلنوبية،  لكارييب،وغرب أفريقيا، واجلنوب األفريقي(؛ واألمريكتان )منطقة البحر ا
يكا الشمالية(؛ وآسيا ومنطقة احمليط اهلادئ )أوقيانوسيا، ومشال شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا، وجنوب وأمر 

 آسيا، وغرب آسيا(؛ وأوروبا وآسيا الوسطى )آسيا الوسطى، وأوروبا الشرقية، وأوروبا الوسطى والغربية(.
يمي، أوصى االجتماع املعين وبعد مناقشة مكثفة خليارات هيكل وهنج التقييم اإلقليمي ودون اإلقل - 9

كخيار للتقييمات اإلقليمية   )ب( 8بتحديد النطاق باختيار النهج اجلغرايف على النحو احملدد يف الفقرة 
 جمموعات البلدان يف املرفق. لكاملقةرحة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وترد بناء على ذ
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تقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف املناطق ونظر االجتماع بعد ذلك يف كيفية  - 20
القطبية. وأوصى مبا يلي: )أ( ضم املناطق القطبية إىل املناطق اجلغرافية لألمريكتني وأوروبا وآسيا الوسطى. 

 عمله اجلاري يف االعتبار؛  أخذوسينطوي ذلك على التنسيق مع جملس املنطقة القطبية الشمالية، و 
 (2)تكشاف تقييم للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف أنتاركتيكا بالتعاون مع هيئات)ب( اس

 معاهدة أنتاركتيكا.
ونظر االجتماع أيضًا يف خيارات لتقييم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف البيئة  - 22

بتحديد النطاق بضم املناطق الساحلية الواقعة يف البحرية. ويقضي اخليار الذي اقةرحته حلقة العمل املعنية 
وآسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا وآسيا  ني،نطاق الوالية الوطنية إىل املناطق اجلغرافية ألفريقيا، واألمريكت

الوسطى. وينطوي هذا اخليار أيضًا على إنشاء منطقة خامسة للمحيطات املفتوحة مع الةركيز على املناطق 
نطاق املناطق اإلقليمية أو االقتصادية اخلالصة، مثل مشال احمليط األطلسي، وجنوب احمليط الواقعة خارج 

‘‘. أعماق البحار واحمليط املفتوح’’وجنوب احمليط اهلادئ، واحمليط اهلندي و  ادئ،األطلسي، ومشال احمليط اهل
بحار الداخلية )مثل البحر وستشمل منطقة احمليطات هذه احمليط املتجمد الشمايل، واحمليط اجلنويب، وال

األبيض املتوسط، والبحر األسود، وحبر البلطيق، وحبر قزوين( اليت حتيط هبا مناطق عديدة، وذلك من أجل 
تقييمها ككيان واحد. وسيجري التقييم بالتعاون مع هذه املناطق. وفيما يتعلق بالبيئة البحرية، ستستفيد 

ملنتظمة لإلبالغ العاملي عن حالة البيئة البحرية وتقييمها، مبا يف ذلك التقييمات اإلقليمية من نواتج العملية ا
الرصد األول للمحيطات، كما أهنا ستكمل هذه العملية  صةاجلوانب االجتماعية واالقتصادية، وبصفة خا

 وستساهم يف نواجتها.
لتخصصات واملكتب وعلى أساس نتائج االجتماع اإلقليمي املشةرك، يقةرح فريق اخلرباء املتعدد ا - 21

)ب( أعاله،  8تقييم ما جمموعه مخس مناطق كجزء من التقييم اإلقليمي: املناطق الربية احملددة يف الفقرة 
ومنطقة حميط مفتوح واحدة. وستشمل املناطق الربية األربع مناطق ساحلية داخل نطاق الوالية الوطنية 

يمية العناصر دون اإلقليمية املشةركة، واالختالفات، واملنطقة القطبية الشمالية. وستربز التقييمات اإلقل
 واخلصوصيات، فضاًل عن االعتبارات العابرة للحدود، واملشةركة بني املناطق دون اإلقليمية واملناطق اإلقليمية.

ويف أعقاب استعراض نتائج االجتماع اإلقليمي املشةرك الذي أجرته احلكومات وأصحاب املصلحة  - 23
، اقةرحت بعض احلكومات إيالء املزيد من االعتبار للنهج دون اإلقليمي داخل 1022مرب يف أيلول/سبت

من عملية التقييم  ميةاملنطقة الواحدة، مبا يف ذلك مسألة ما إذا كان ميكن إبعاد وفصل منطقة دون إقلي
ي إضايف منفصل إذا  اإلقليمي. ومن املتوقع أن حيدد االجتماع العام احلدود اجلغرافية ألي تقييم دون إقليم

 )ب((. 1كان هذا التقييم دون اإلقليمي ينبغي أن يكون جزءاً من برنامج العمل )الناتج 

 النطاق المقترح للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية -ثالثاً 
وضع أيضًا االجتماع اإلقليمي املشةرك املعين بتحديد النطاق مشاريع تقارير لتحديد النطاق  - 22

ت اإلقليمية اخلمسة بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وتشمل تقارير حتديد للتقييما
 بالنسبة لكل منطقة. يداً النطاق املسائل العامة املشةركة فيما بني املناطق، فضاًل عن مسائل أكثر حتد

                                                      
 .تتسم اللجنة العلمية للبحوث اخلاصة بأنتاركتيكا، وهي جلنة تابعة للمجلس الدويل للعلم، باألمهية يف هذا الشأن (2)
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وفقًا للجدول الزمين وتقدم تقارير حتديد النطاق التقييمات اإلقليمية يف إطار برنامج العمل. و  - 25
، وسُتقدم لالجتماع العام يف 1026-1025لربنامج العمل، سُتنجز التقييمات اإلقليمية يف فةرة السنتني 

والفريق وفريق خرباء حتديد  تب(، املرفق األول، الشكل الثاين(. غري أن املكIPBES-2/5دورته اخلامسة )
ث سنوات بداًل من سنتني، على أن تكتمل التقييمات النطاق أوصوا بأن متتد فةرة العملية على مدى ثال

، وتُقدم لالجتماع العام يف دورته السادسة. ومن شأن ذلك أن يتيح املزيد من 1021اإلقليمية يف عام 
املراجعة، وإنشاء وحدات دعم تقنية، وإدماج جهود بناء  وحمرريالوقت لةرشيح واختيار الرؤساء، واملؤلفني، 

البيانات الضرورية، ودعم املعارف األصلية واحمللية. كما سيتيح ذلك أيضًا املزيد من الوقت القدرات، وإنشاء 
. اتإلعداد مشاريع التقارير، واستعراضات األقران، والنظر يف تقارير وموجزات التقييم بواسطة مقرري السياس

مبثابة مسامهة بالغة األمهية للتقييم ومن املتوخى أن تكون املدخالت والنتائج املستقاة من التقييمات اإلقليمية 
)ج((. ومن شأن التداخل بني التقييمات اإلقليمية والعاملية على مدى سنتني أن يعزز  1العاملي )الناتج 

 بينها. ماالفرص من أجل حتقيق املزيد من االتساق والتفاعالت في
ودون اإلقليمية بشأن التنوع  وحيدد مشروع التقرير العام لتحديد النطاق للتقييمات اإلقليمية - 26

( العناصر التالية بالنسبة لكل املناطق: النطاق، IPBES/3/6/Add.1البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )
وجمموعات البيانات الرئيسية،  لفصول،واحلدود اجلغرافية، واألساس املنطقي، واملنافع، واالفةراضات؛ وخمطط ا

ادرات، واهليكل التشغيلي، والعملية واجلدول الزمين، وتقدير التكاليف، والشراكات االسةراتيجية، واملب
 واالتصاالت والتواصل، وبناء القدرات.

ونظر االجتماع اإلقليمي املشةرك بتمعن يف وضع هيكل عام للفصول اليت ينبغي إبرازها يف مشاريع  - 21
قليمية ال ينبغي أن تسعى بالضرورة إىل أن تقارير حتديد النطاق. وارتئى أن التقييمات اإلقليمية ودون اإل

يف رفاه اإلنسان، والتنمية  وجيتشمل كل املسائل، وأن تركز بداًل من ذلك على مسامهة التنوع البيول
املستدامة. وهلذا السبب، أُوصى بأن يركز التحليل على خدمات النظم اإليكولوجية الرئيسية يف املناطق 
واملناطق دون اإلقليمية. ويف سياق التباحث بشأن اإلطار املفاهيمي للمنرب، ينبغي أن يبدأ التحليل بالصناديق 

، وأن يواصل يف اجتاه معاكس لعقارب الساعة ‘‘ومنافع الطبيعة لإلنسان’’ ،‘‘ةبنوعية احلياة الطيب’’اخلاصة 
 ، واحملركات إىل أن يبلغ التحليل املتكامل لالستجابات. ‘‘بالطبيعة’’ماراً 
 وعلى أساس هذا النهج، سُتقيم التقييمات اإلقليمية ما يلي من منظور منافع الطبيعة لإلنسان: - 28

إلنسان، مبا يف ذلك ترابط العالقة بني التنوع البيولوجي، ووظائف النظم قيم منافع الطبيعة ل )أ(
اإليكولوجية، وفوائدها للمجتمعات، فضاًل عن حالة سلع وخدمات النظم اإليكولوجية، واجتاهاهتا، 

 الفصول الالحقة؛ ركيزودينامياهتا يف املستقبل أو هيبات الطبيعة باستخدام هذا التحليل لتحديد حمور ت
احلالة واالجتاهات )يف املاضي، واحلاضر، واملستقبل( للتنوع البيولوجي وخدمات النظم  )ب(

 اإليكولوجية، مبا يف ذلك التنوع اهليكلي والوظيفي للنظم اإليكولوجية، والتنوع اجليين؛
 حالة العوامل احملركة املباشرة وغري املباشرة واجتاهاهتا، وأوجه الةرابط بني هذه العوامل؛ )ج(

املخاطر يف املستقبل املرتبطة بالعوامل احملركة غري املباشرة واملباشرة، والطبيعة )التنوع البيولوجي  د()
والنظم اإليكولوجية(، ومنافع الطبيعة لإلنسان )خدمات النظم اإليكولوجية(، ونوعية احلياة الطبيعية )رفاه 

 ؛اقتصادي معقول لكل منها -اإلنسان( اتاحة مستقبل اجتماعي 
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فعالية االستجابات وأنشطة التدخل يف جمايل السياسات واإلدارة، مبا يف ذلك اخلطة  (ه)
، وأهدافها للتنوع البيولوجي احملددة يف آيشي، اليابان، 1010-1022االسةراتيجية للتنوع البيولوجي للفةرة 

 التنوع البيولوجي. يةقواالسةراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي اليت ُوضعت يف إطار اتفا
عالوة على ذلك، أوصى االجتماع اإلقليمي املشةرك بأن يكون التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي  - 29

 وثيق الصلة بالنواتج التالية لربنامج العمل:
ستستفيد التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية من دليل إنتاج التقييمات وتكاملها من مجيع  )أ(

( اجلوانب الرئيسية، IPBES/3/INF/4)أ((. وحيدد الدليل الشامل للتقييم )أنظر  1ها )الناتج املستويات وعرب 
الرئيسية )حتليل  هجياتمثل التعامل مع املقياس واملؤشرات باستخدام مصطلحات عدم اليقني، واملن

جمال القدرات،  السيناريو، والنظر يف القيمة(، وأدوات ومنهجيات دعم السياسات، وحتديد االحتياجات يف
 والثغرات يف املعارف، والبيانات، والربوتوكوالت اخلاصة بإدماج نظم املعارف املتنوعة؛

وستستفيد التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية من املنهجيات واملفاهيم الرئيسية اليت وضعتها  )ب(
)د((، والسيناريوهات )الناتج  3لناتج خمتلف أفرقة اخلرباء وأفرقة العمل، مثل وضع اإلطار املفاهيمي للقيم )ا

((، وأدوات ومنهجيات دعم السياسات ج) 2)ج((، والعمل باستخدام املعارف األصلية واحمللية )الناتج  3
، IPBES/3/INF/7نظر أاصر يف األدلة اخلاصة بكل منها ))ج((. وسُتحدد هذه العن 2)الناتج 

IPBES/3/INF/6 ،IPBES/3/INF/2و ،IPBES/3/5 ،)مع موجزات متضمنة يف دليل التقييمات؛ 
وستدعم أفرقة العمل املعنية ببناء القدرات، ونظم املعارف األصلية واحمللية، واملعارف  )ج(

والبيانات عملية التقييمات اإلقليمية، كما ستتفاعل معها. وستستفيد التقييمات اإلقليمية من املسامهات 
من املسامهات املالية والعينية  لقدرات)أ(، وستستفيد أنشطة بناء ا 2الناتج املالية والعينية اليت سُتيسر يف إطار 

)ب(، كما ستكون هناك استفادة من مسامهات املعارف األصلية واحمللية  2اليت سُتيسر يف إطار الناتج 
 )د(. 2)ج( والناتج  2وغريها من املعارف اليت سُتوفر يف إطار الناتج 

من أجل تنفيذ التقييم اإلقليمي/دون اإلقليمي بشأن التنوع البيولوجي  وكان هناك إدراك بأنه - 10
وخدمات النظم اإليكولوجية، ينبغي أن تكون أفرقة املؤلفني متعددة التخصصات )هناك حاجة مثاًل إىل أن 

ماعية، يف جمال العلوم االجت رباءتضم هذه األفرقة علماء يف جمال الطبيعة، وخرباء اقتصاديني، وغريهم من اخل
واحملامني/اخلرباء يف جمال السياسات(. وينبغي أن تضم أفرقة املؤلفني املذكورة أفرادًا يتمتعون باملعارف األصلية 
واحمللية احلقيقية، فضاًل عن العلماء ذوي اخلربة واملمارسات اجليدة يف جمال العمل باستخدام هذه النظم 

  إلجراء التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية وفقًا للمقرر واختيار أفرقة املؤلفني شيحاملعرفية. وسيتم تر 
. وجتدر اإلشارة إىل أن التقييمات تتيح فرصة بناء القدرات يف املستقبل باتاحتها ملشاركة 1/3-م ح د

 املهنيني الشباب.
التقرير ويربز مشروع التقرير العام لتحديد النطاق الوارد يف مرفق مذكرة األمانة عن مشروع هذا  - 12

( تقييم IPBES/3/6/Add.1للتقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية بشأن التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية )
بتدهور األراضي واستصالحها،  اخلاصةاجلوانب اإلقليمية ودون اإلقليمية ملواضيع املنتدى ذات األولوية 

البيولوجي. ويف تقرير األمني التنفيذي عن تنفيذ برنامج واألنواع الغريبة الغازية، واالستخدام املستدام للتنوع 
(، يقدم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب العديد من IPBES/3/2) 1028-1022العمل للفةرة 

الذي يقةرح اإلدراج الكامل لبعض أو كل املواضيع يف التقييمات  العملاخليارات بشأن تنفيذ برنامج 
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ة والعاملية بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وأن تأخذ التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمي
 هذه املواضيع يف االعتبار بداًل من إجنازها بشكل منفصل بوصفها تقييمات مواضيعية.

( ومذكرة األمانة عن حتديد IPBES/3/2عالوة على ذلك، وكما ُأشري إليه يف تقرير األمني التنفيذي ) - 11
(، سيستفيد IPBES/3/9نطاق األويل للتقييم العاملي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )ال

سُيتخذ عدد من اخلطوات لتعزيز  الغرض،التقييم العاملي من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، وهلذا 
(. IPBES/3/6/Add.1صطلحات )أنظر االتساق، مبا يف ذلك خطوات بشأن مواءمة املؤشرات، واملفاهيم، وامل

ويٌقةرح، على سبيل املثال، أن يضم فريق اخلرباء الذي يتم اختياره لتحديد نطاق التقييم العاملي الرؤساء 
 .قليمياملشاركني لكل عملية تقييم إ

بأن ويف أثناء استعراض الدول األعضاء واملراقبني ملشاريع وثائق حتديد النطاق اإلقليمي، اُقةرح  - 13
املناطق دون اإلقليمية رمبا تكون مهتمة بإجراء تقييماهتا اخلاصة. وميكن أن يساعد التقرير العام لتحديد 

دون اإلقليمية على إعداد وثائقها اخلاصة  اطقالنطاق للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية املذكورة أعاله املن
كن أيضًا أن يكون التقرير العام دلياًل مفيدًا بالنسبة لتحديد النطاق إذا وافق االجتماع العام على ذلك. ومي

للتقييمات األخرى بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اليت تُنجز على مستويات أخرى، مبا 
 الوطنية. ياتيف ذلك املستو 

 هبذه املذكرة كما يلي:وترد نتائج االجتماع اإلقليمي املشةرك، وعملية االستعراض يف اإلضافة املرفقة  - 12
مشروع تقرير حتديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي  )أ(

 (؛IPBES/3/6/Add.1وخدمات النظم اإليكولوجية املشةركة بني مجيع التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية )
قليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم مشروع التقرير التكميلي لتحديد نطاق التقييم اإل )ب(

 (؛IPBES/3/6/Add.2اإليكولوجية ألفريقيا )
مشروع التقرير التكميلي حتديد نطاق التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم  )ج(

 (؛IPBES/3/6/Add.3اإليكولوجية لألمريكتني )
مي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم مشروع التقرير التكميلي لتحديد نطاق التقييم اإلقلي )د(

 (؛IPBES/3/6/Add.4اإليكولوجية آلسيا واحمليط اهلادئ )
مشروع التقرير التكميلي حتديد نطاق التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم  (ه)

 (؛IPBES/3/6/Add.5اإليكولوجية ألوروبا وآسيا الوسطى )
طاق التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم مشروع التقرير التكميلي حتديد ن )و(

 (.IPBES/3/6/Add.6اإليكولوجية للمحيطات املفتوحة )
وقد يرغب االجتماع العام يف أن ينظر أواًل يف التقرير العام لتحديد النطاق للتقييمات اإلقليمية  - 15

(، ومشروع التقرير IPBES/3/6/Add.1ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )
املفتوحة  للمحيطاتالتكميلي للتقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

(IPBES/3/6/Add.6 وقد يرغب االجتماع العام بعد ذلك يف دعوة املناطق إىل أن تنظر، يف إطار مناقشات .)
(، وتقدمي IPBES/3/6/Add.2–5د النطاق اخلاصة بكل منها )إقليمية يف مشاريع التقارير التكميلية لتحدي

 .يةاملشورة لالجتماع العام بشأن هذه املسائل اإلقليم
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 اإلجراء المقترح - رابعاً 
قد يرغب االجتماع العام يف املوافقة على تقارير حتديد النطاق، والشروع يف إعداد التقييمات  - 16

نوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف أفريقيا، واألمريكتني، وآسيا اإلقليمية اخلمسة املقةرحة بشأن الت
وفقًا إلجراءات إعداد نواتج املنتدى لينظر  حةواحمليط اهلادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، ومنطقة احمليطات املفتو 

 فيها االجتماع العام يف دورته السادسة.



IPBES/3/6 

9 

 األول المرفق

قليمي للمناطق األربع الذي أوصى به االجتماع اإلقليمي التقييم اإلقليمي ودون اإل نهج
 المشترك لتحديد النطاق

 اإلقليمي/دون اإلقليمي كما اقترحه االجتماع المشترك لتحديد النطاق النهج
 البلدان/األقاليم املناطق دون اإلقليمية املنطقة
شرق أفريقيا واجلزر  أفريقيا

 اجملاورة
 )أ(، وإثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر، وموريشيوس، وجزيرة مايوت،جزر القمر، وجيبويت، وإريةريا

 ورواندا، وسيشيل، والصومال، وجنوب السودان، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وأوغندا )أ(وريونيون،
أنغوال، وبوتسوانا، وليسوتو، ومالوي، وموزامبيق، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وسوازيلند، وزامبيا،  اجلنوب األفريقي

 وزمبابوي

بوروندي، والكامريون، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، والكونغو، ومجهورية الكونغو  وسط أفريقيا
 الدميقراطية، وغينيا االستوائية، والغابون، وسان تومي وبرينسيـيب

 يةاجلزائر، ومصر، وليبيا، وموريتانيا، واملغرب، والسودان، وتونس، والصحراء الغرب مشال أفريقيا

بيساو،  -بنن، وبوركينا فاسو، والرأس األخضر، وكوت ديفوار، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا  غرب أفريقيا
 وليبرييا، ومايل، والنيجر، ونيجرييا، والسنغال، وسرياليون، وتوغو

 كندا، والواليات املتحدة األمريكية أمريكا الشمالية األمريكتان

 تاريكا، والسلفادور، وغواتيماال، وهندوراس، واملكسيك، ونيكاراغوا، وبنمابليز، وكوس أمريكا الوسطى

)ب( أنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما، وبربادوس، وكوبا، ودومينيكا، واجلمهورية الدومينيكية، منطقة البحر الكارييب

وغرينادا، وهاييت، وجامايكا، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر 
رينادين، وترينيداد وتوباغو. وجيوز أن تشمل )جزر( منطقة البحر الكارييب األقاليم الربيطانية، غ

 والفرنسية، واهلولندية الواقعة فيما وراء البحار

األرجنتني، وبوليفيا )دولة متعددة القوميات(، والربازيل، وشيلي، وكولومبيا، وإكوادور، وغيانا،  أمريكا اجلنوبية
وبريو، وسورينام، وأوروغواي، وفنـزويال )مجهورية البوليفارية(. وقد تشمل هذه  وباراغواي،

 الدول غيانا الفرنسية

آسيا واحمليط 
 اهلادئ

أسةراليا، وفيجي، وكرييبايت، وجزر مارشال، وميكرونيزيا )واليات املوحدة(، وناورو، ونيوزيلندا،  أوقيانوسيا
وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو، وفانواتو، أقاليم جزر )أ( وباالو، وبابوا غينيا اجلديدة، وساموا،

وبولينزيا  )أ(احمليط اهلادئ: جزر كوك، وكاليدونيا اجلديدة، وساموا األمريكية، وتوكيالو،
وكومنولث جزر ماريانا الشمالية، وجزيرة بيتكرين، وواليس  )أ(وغوام، )أ(ونيوي، )أ(الفرنسية،

ر اجملاورة النتاركتيكا يف منطقة احمليط اهلادئ )أو يف منطقيت احمليط وفوتونا. اجلزر احمليطية واجلز 
 اهلادئ واحمليط اهلندي(

بروين دار السالم، وكمبوديا، وإندونيسيا، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وماليزيا، وميامنار،  جنوب شرق آسيا 
 ليشيت، وفييت نام -والفلبني، وسنغافورة، وتايلند، وتيمور 

 الصني، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، واليابان، ومنغوليا، ومجهورية كوريا مشال شرق آسيا
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 البلدان/األقاليم املناطق دون اإلقليمية املنطقة
أفغانستان، وبنغالديش، وبوتان، واهلند، وإيران )اجلمهورية اإلسالمية(، وملديف، ونيبال،  جنوب آسيا

 وباكستان، وسري النكا

ملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، وامل غرب آسيا
واليمن )شبه اجلزيرة العربية(، والعراق، واألردن، ولبنان، ودولة فلسطني، واجلمهورية العربية 

 السورية )املشرق(

أوروبا وآسيا 
 الوسطى

اجلمهورية التشيكية، وإستونيا، ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وبلغاريا، وكرواتيا، وقربص، و  أوروبا الوسطى والغربية
وهنغاريا، والتفيا، وليتوانيا، واجلبل األسود، وبولندا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، 

 ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وتركيا )أوروبا الوسطى(
ونان، وآيسلندا، وآيرلندا، أندورا، وأسةراليا، وبلجيكا، والدامنرك، وفنلندا، وفرنسا، وأملانيا، والي

وإسرائيل، وإيطاليا، وليختنشتاين، ولكسمربغ، ومالطة، وموناكو، وهولندا، والنرويج، 
والربتغال، وسان مارينو، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

 وآيرلندا الشمالية )أوروبا الغربية(

 بيجان، وبيالروس، وجورجيا، ومجهورية مولدوفا، واالحتاد الروسي وأوكرانياأرمينيا، وأذر  أوروبا الشرقية

 كازاخستان، وقريغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان آسيا الوسطى

 )أ( إقليم ما وراء البحار.
لدومينيكية كجزء من أمريكا اقتصادية، وثقافية، وتارخيية ميكن اعتبار اجلمهورية ا -)ب( استنادًا إىل أسباب اجتماعية 

 الوسطى، وغيانا كجزء من منطقة البحر الكارييب.
____________ 


