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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
جال التنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في م
 النظم اإليكولوجية

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

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

 ووضع مفاهيم للقيم

ر بشأن عملية تحديد النطاق اإلقليمي لمجموعة من التقييمات اإلقليمية ودون تقري
 )ب(( 2اإلقليمية )الناتج 

مشروع تقرير تحديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي 
 وخدمات النظم اإليكولوجية

 مذكرة من األمانة

 مقدمة -أوالً  
مشروع تقرير حتديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع  تعرض هذه املذكرة - 2

)ب( من برنامج العمل للمنرب احلكومي  1البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على النحو املتوخى يف الناتج 
رق((  وقد أعد هذا الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )أنظر امل

التقرير قري( اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب بناًء على نتيجة العملية املشرتكة لتحديد النطاق اإلقليمي واليت 
 ملزيد من التفاصيل  (IPBES/3/INF/17و IPBES/3/6)انظر  1/5-مت االضطالع هبا استجابة للمقرر م ح د

ط على نطاق التقييمات يد النطاق العام يف تعزيز الرتابويتمثل األساس املنطقي لتقرير حتد - 1
دون اإلقليمية، مع إقساح اجملال يف الوقت نفسه للخصوصيات اجلغراقية والبيولوجية واالجتماعية عن اإلقليمية/

  وسيزود تقرير IPBES/3/6/Add.2–6طري( تقارير تكميلية لتحديد النطاق لكل إقليم مقرتح كما جاء يف الوثائ( 

                                                      
* IPBES/3/1  
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ديد النطاق العام األقاليم الفرعية بل والبلدان بسساس لوضع وثائ( دحددة معينة لتحديد النطاق  وسيقرر حت
االجتماع العام احلدود اجلغراقية ألي تقييم دون إقليمي إضايف منفصل ما إذا كان هذا التقييم يعترب جزءًا من 

 )ب( يف برنامج العمل  1الناتج 
ضع يف االعتبار الفروق اهلامة يف التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وقد ُصمم هذا النهج لي - 3

قيما بني األقاليم قيما يتعل( بكاقة جوانب اإلطار املفاهيمي للمنرب  وهلذا قإنه من األمور احلامسة أن جيري تقييم 
قليمي  ومن املهم أيضاً التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املستويني اإلقليمي ودون اإل

استخدام إطار مشرتك من أجل التوصل إىل رأي متكامل جيعل من املمكن تقييم أثر العوامل احملركة خارج أحد 
 األقاليم على هذا اإلقليم، على سبيل املثال، ووضع أساس للتقييم العاملي القادم 

ة، وكذلك قيما بينها وبني التقييم العاملي وسيتم حتديد روابط بني التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمي - 4
والتقييمات املواضيعية واملنهجية ذات الصلة من أجل تعزيز الرتابط، وحتديد أوجه التآزر، ومعاجلة املسائل 

 املرتابطة  وسيكون النهج املتبع على النحو التايل:
 عن طري(: سيتم تيسري الروابط بني كل من التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية )أ(

تبادالت منتظمة للعمل اجلاري ذي الصلة بني خمتلف أقرقة التقييم اإلقليمي/دون  ‘2’
اإلقليمي )عن طري( تقرير الرئيسني املشاركني(، تيسرها وحدات الدعم التقين 

 واألمانة؛
تكوين قري( إدارة مشرتك مكون من الرئيسني املشاركني، ووحدات الدعم التقين  ‘1’

ليمي، وقري( اخلرباء املتعدد التخصصات ذي الصلة وأعضاء املكتب، لكل تقييم إق
 والذي سيجتمع بصورة منتظمة عن طري( مؤمترات الفيديو؛

عقد اجتماعات ثانية ملؤلفي مجيع التقييمات اإلقليمية يف نفس الوقت ويف نفس  ‘3’
الرئيسيني املكان لضمان عمليات التبادل املباشر بني الرؤساء املشاركني واملؤلفني 

 ؛املنسقني ووحدات الدعم التقين
 سيتم تيسري الروابط بني التقييمات اإلقليمية والتقييمات املواضيعية واملنهجية عن طري(: )ب(

تبادالت منتظمة للعمل اجلاري ذي الصلة بني خمتلف أقرقة التقييم اإلقليمي/دون  ‘2’
ا وحدات الدعم التقين اإلقليمي )عن طري( تقرير الرئيسني املشاركني(، تيسره

 واألمانة؛
لكي ينضموا، حسب مقتضى احلال إىل  املواضيعيدعوة الرئيسني املشاركني للتقييم  ‘1’

 اجتماعات قري( إدارة التقييم اإلقليمي املشرتك بواسطة مؤمتر الفيديو؛
دعوة الرئيسني املشاركني واملؤلفني ذوي الصلة لالنضمام إىل االجتماعات الثانية  ‘3’

 ملؤلفي التقييمات اإلقليمية؛
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 سيتم تيسري الروابط بني كل تقييم من التقييمات اإلقليمية والتقييم العاملي عن طري(: )ج(
تبادالت منتظمة للعمل اجلاري ذي الصلة بني خمتلف أقرقة التقييم اإلقليمي/دون  ‘2’

التقين اإلقليمي )عن طري( تقرير الرئيسني املشاركني(، تيسرها وحدات الدعم 
 واألمانة؛

دعوة الرئيسني املشاركني لكل تقييم من التقييمات اإلقليمية للمشاركة يف حلقة  ‘1’
 عمل خاصة بتحديد نطاق التقييم العاملي؛

املشاركني واملؤلفني ذوي الصلة لكل تقييم من التقييمات اإلقليمية  دعوة الرئيسني ‘3’
 التقييم العاملي ليشكلوا جزءاً من قري( اخلرباء الذي يضطلع ب

 اإلجراء المقترح -ثانياً 
قد يرغب االجتماع العام يف املواققة على تقرير حتديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية و/أو دون  - 5

 اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية املعروض يف املرق( هلذه املذكرة 
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 المرفق

العام للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي مشروع تقرير تحديد النطاق 
 وخدمات النظم اإليكولوجية

 فع واالفتراضاتاالنطاق واألساس المنطقي والمن -أواًل 

 النطاق -ألف 
يتمثل النطاق العام للتقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية يف تقييم احلالة واالجتاهات قيما يتعل( بالتنوع  - 2

لوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والرتابط بينها، وأثر التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية البيو 
للتنوع البيولوجي للفرتة  وأخطارها على رقاه اإلنسان وقعالية االستجابات، مبا يف ذلك اخلطة االسرتاتيجية

اتيجيات وخطط العمل الوطنية الواردة قيها بشسن التنوع البيولوجي واالسرت  آيشيوأهداف  1022-1010
وستتناول التقييمات التنوع البيولوجي وخدمات  ( أ)للتنوع البيولوجي املوضوعة مبوجب اتفاقية التنوع البيولوجي 

  يةوالبحر  واملناط( الساحليةلمياه العذبة، ل، و األرضيةالنظم اإليكولوجية 
م والسياسات يف جمال و بط بني العلارت  تعزيز الويتمثل هدف عمليات التقييم اإلقليمي/دون اإلقليمي يف - 1

التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي  وستحلل التقييمات حالة 
املعارف بشسن التفاعالت يف املاضي واحلاضر واملستقبل بني السكان والطبيعة، مبا يف ذلك عن طري( تسليط 

وسيغطي اإلطار الزمين للتحليالت احلالة اط التحول احملتملة والتغذية املرتدة وعمليات املقايضة  الضوء على نق
املستقبلية، مع الرتكيز على عقود( والتصورات  ةواالجتاهات الراهنة )وكثريًا ما يعود لفرتات زمنية سابقة متتد لعد

خلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي التفاقية باعتبارمها تارخيني رئيسيني مستهدقني متصلني با 1050و 1010
وسيوجه اإلطار املفاهيمي للمنرب هذه التحليالت للنظم االجتماعية واإليكولوجية اليت تعمل  التنوع البيولوجي 

 يف نطاقات خمتلفة زماناً ومكاناً 
 سياسات:وستتناول التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية األسئلة التالية ذات الصلة بال - 3

كيف يسهم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف اقتصاد األقاليم، وُسبل  )أ( 
 معيشتها، ورقاهها؟

ما هي حالة واجتاهات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اليت تؤثر يف املسامهة يف  )ب( 
 اقتصاد األقاليم وُسبل معيشتها ورقاهها؟

اليت حترك التغيري يف حالة واجتاهات التنوع البيولوجي وخدمات النظم  ما هي الضغوط )ج( 
 اإليكولوجية يف األقاليم؛

ما هي التدخالت اليت ميكن القيام هبا لضمان استمرار مسامهة التنوع البيولوجي وخدمات  )د( 
 النظم اإليكولوجية يف استدامة اقتصاد األقاليم، وسبل معيشتها ورقاهها؟

 اخلصوصيات اإلضاقية يف التقارير التكميلية لتحديد النطاق اخلاص بكل إقليم/إقليم قرعي وتُعرض  - 4

                                                      
 ، املرق( األول( 1/5-م ح د رر)ب( لربنامج عمل املنرب )املق 1على النحو الذي عرب عنه الناتج  (  أ)
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 الحدود الجغرافية للتقييم -باء 
 تعرض احلدود اجلغراقية يف التقارير التكميلية لتحديد النطاق اخلاص بكل إقليم/ إقليم قرعي  - 5

 األساس المنطقي -جيم 
مات النظم اإليكولوجية مسامهات رئيسية يف اقتصاد الشعوب، وُسبل يقدم التنوع البيولوجي وخد - 6

وأهداف  1010-1022عيشها ورقاهها يف مجيع أحناء العامل  وحتاول اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 
يولوجي دان التنوع الباملتعلقة بالتنوع البيولوجي توقري إطار شامل الختاذ اإلجراء الفعال والعاجل لوقف قق آيشي

قادرة على التحمل، وتواصل تقدمي اخلدمات ، 1010حبلول عام  ،تكون النظم اإليكولوجية لضمان أن
الضرورية، ومن مث ضمان تنوع حياة الكون، واملسامهة يف رقاه البشر والقضاء على الفقر  وهذه االعتبارات 

، أو بشسن األهداف احملتملة للتنمية 1025مدرجة أيضًا يف العملية اجلارية لوضع خطط التنمية ملا بعد عام 
املستدامة  وتُعد اسرتاتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل اإلقليمية و/أو الوطنية وسائل هامة لتحقي( 

، وتطويعها لكي تالئم األوضاع اإلقليمية والوطنية  وتتطلب كل هذه اجلهود للتنوع البيولوجي يشىآأهداف 
معززًا بني العلماء ومقرري السياسات، والذي تُعد التقييمات اإلقليمية/دون  قاعدة معارف قوية، وتفاعالً 

 اإلقليمية يف وضع أقضل للمسامهة قيها 
وستكون التقييمات ذاهتا وسيلة لتنفيذ وظائف املنرب من حيث عالقتها ببناء القدرات، وتوليد املعارف،  - 1

د هذه التقييمات حامسة لتعزيز املبدأ التشغيلي للمنرب وتطوير أدوات الدعم السياسي  وعالوة على ذلك، تُع
وهو كفالة االستخدام الكامل للمعارف الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك من 

 خالل تطبي( هنج صاعد من القاعدة 
 قليم/إقليم قرعي  وتعرض خصوصيات إضاقية يف التقارير التكميلية لتحديد النطاق بالنسبة لكل إ - 8

 المنافع -دال 
ستزود التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية املستخدمني  - 9

بتحليل يُعول عليه، وقانوين، ورمسي، وعام، وشامل عن احلالة الراهنة للمعارف العلمية واملعارف األخرى  
سياسات بالنسبة لإلدارة املستدامة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم وستحلل اخليارات وأدوات دعم ال

اإليكولوجية ضمن تصورات بديلة، وتقدم قصص النجاح، وأقضل املمارسات، والدروس املستفادة  وستحدد 
 الثغرات احلالية يف القدرات واملعارف، واخليارات اخلاصة مبعاجلتها على املستويات ذات الصلة 

لتقييمات معلومات لطائفة من أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين  وستوقر ا - 20
وستقدم كمصدر للمعلومات املفصلة ذات األشكال البيانية اليت يسهل قهمها، وعلى شكل موجز ملقرري 

ال تشرح  السياسات على حد سواء، حبيث تسلط الضوء على نتائج رئيسية وثيقة الصلة بالسياسات ولكنها
السياسات  وستنشر املعلومات على نطاق واسع، مبا يف ذلك عن طري( استخدام تكنولوجيات جديدة 

 للمعلومات واالتصاالت 
 وتعرض خصوصيات إضاقية يف التقارير التكميلية لتحديد النطاق بالنسبة لكل إقليم/إقليم قرعي   - 22
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 االفتراضات -هاء 
مية ودون اإلقليمية إىل املؤلفات العلمية القائمة، وإىل املعارف األصلية ستستند التقييمات اإلقلي - 21

واحمللية  وستقيم التقييمات اإلقليمية حالة املعرقة بالنسبة ملسائل خاصة بسقاليم قرعية باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من 
لفات غري املعلنة، وكذلك عن التحليل العام  وسيتم مجع هذه املعارف من املؤلفات املنشورة، مبا يف ذلك املؤ 

طري( أكادمييات العلوم، ومعارف البحوث الوطنية، واجلمعيات العلمية، وأوساط البحوث األخرى  وستستخدم 
التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية أيضًا البيانات واملعلومات احلالية اليت حتتفظ هبا مؤسسات عاملية وإقليمية 

تفاقات املتعددة األطراف ذات الصلة  وسيتم إعداد ُمسرد مصطلحات كي ودون إقليمية ووطنية، مثل اال
 تسرتشد به مجيع التقييمات 

وستعرب أقرقة اخلرباء من املؤلفني مبختلف التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية، حسب اإلجراءات، عن  - 23
بعض، ومع أقرقة مماثلة جُتري تقييمات احلاجة إىل إجياد توازن جغرايف يف نطاق اإلقليم  وستتفاعل مع بعضها ال

مواضيعية ومنهجية عاملية، ومع قرق مهام معنية باملعارف والبيانات، ومع نُظم معارف أصلية ودحلية، وبناء 
 ( ب) (IPBES/3/INF/4 )أنظرالقدرات  وستسرتشد أقرقة املؤلفني بالدليل اخلاص بإنتاج وإدماج التقييمات 

 تستند إليها التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية تواقر الدراية الفنية املطلوبة وتشمل االقرتاضات اليت - 24
القادرة والراغبة يف املسامهة يف املبادرة، مع دعم كاٍف، مبا يف ذلك موارد مالية  ومن املفرتض أنه سيكون هناك 

 متويل مباشر وعيين كاٍف، ودعم تقين متاح إلعداد وتنفيذ التقييمات 
 رض خصوصيات إضاقية يف التقارير التكميلية لتحديد النطاق بالنسبة لكل إقليم/إقليم قرعي وتع - 25

 موجز الفصول -ثانياً 
 : إعداد المسرح1الفصل 

أسئلة تتعل( بالسياسات ُحددت لكل إقليم/إقليم قرعي، وكيف سيعرب كل تقييم عن  2 سيقدم الفصل - 26
لتقييم األسئلة املتعلقة بالسياسات، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتنفيذ اإلطار املفاهيمي  وسيوضح كيف يتناول ا

  وسيعرض جوانب إقليمية ودون إقليمية للتنوع البيولوجي آيشياخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي وأهداف 
الغريبة الغازية،  للتحديات املواضيعية ذات األولوية اليت حددها املنرب، مثل تدهور األراضي واستعادهتا، واألنواع

واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي  وسيوجز أيضًا املنهجيات والُنهج املستخدمة يف التقييم، مبا يف ذلك 
هنجه الستخدام نُظم املعارف املختلفة، وسيوضح كيف سيحدد التقييم مظاهر عدم اليقني والثغرات يف البيانات 

 واملعارف، وكيف سيعاجلها 
 افع الطبيعة بالنسبة للشعوب ونوعية الحياة: من2الفصل 

، ‘‘نوعية احلياة الطيبة’’و  ‘‘مناقع الطبيعة للشعوب’’األطر املفاهيمية املعنونة  1 يعكس الفصل - 21
والتدققات بينهما  وسيقدر قيم مناقع الطبيعة للشعوب، مبا يف ذلك عالقة الرتابط بني التنوع البيولوجي 

ية واجملتمع وكذلك حالة واجتاهات وديناميات سلع وخدمات النظم اإليكولوجية يف ووظائف النظم اإليكولوج

                                                      
( يشمل هذا الدليل توجيهات عن التعامل مع النطاق، واملؤشرات، ومصطلحات عدم اليقني، واستخدام منهجيات )حتليل  ب)

التصور، ودراسة القيمة(، وكيفية التعامل مع أدوات دعم السياسات واملنهجيات، وحتديد االحتياجات اخلاصة بالقدرات، 
 ملعارف والبيانات، وبروتوكوالت قيما يتعل( بإدماج ُنظم املعارف املتنوعة والثغرات يف ا
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املستقبل، وما متنحه الطبيعة للشعوب  وسيقدر أيضًا اآلثار املختلفة للتغريات يف مناقع الطبيعة للشعوب على 
العدل، مبا يف ذلك األمن الغذائي، وأمن الطاقة، وأمن سبل كسب العيش والصحة، وسيوضح املسائل املتعلقة ب

العدل بني األجيال، والعالقات االجتماعية، والنواحي الروحية، واهلوية الثقاقية، قيما يتعل( بالتنوع البيولوجي 
وخدمات النظم اإليكولوجية  قسيعكس هذا الفصل اهلدف دال للخطة االسرتاتيجية، وسيتناول رسائل تتعل( 

 ( 26و 25و 24 آيشي إطار هذا اهلدف )أهداف الثالثة يفللتنوع البيولوجي  آيشيبسهداف 

: حالة واتجاهات وديناميات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في المستقبل والتي 3الفصل 
 تُعزز منافع الطبيعة للشعوب

 ، والذي يركز على املكونات والتدققات اليت‘‘الطبيعة’’اإلطار املفاهيمي املعنون  3سيعكس الفصل  - 28
وسيقيم ما هو معروف عن االجتاهات السابقة واحلالية، وديناميات ‘‘  مناقع الطبيعة للشعوب’’تؤثر على 

املستقبل بالنسبة للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وأثرها على السلع واخلدمات األساسية للنظم اإليكولوجية 
يكلي والوظيفي والتنوع الوراثي على حد سواء،   وسيبحث تنوع النظام اإليكولوجي اهل1احملددة يف الفصل 

ويشمل املوائل اهلشة واملناط( الساخنة، واألنواع، والشواغل اخلاصة، واألمهية مثل اتفاقية االجتار الدويل باألنواع 
اً املعرضة لالنقراض واألنواع املهاجرة، واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، واألنواع املهددة باالنقراض  وسيتم أيض

 ‘‘الطبيعة’’ توضيح التوقعات املتاحة بالنسبة لالجتاهات احلالية  وسيستطلع الفصل أيضاً كيف تؤثر التغريات يف
  ويعرب هذا الفصل عن اهلدف جيم للخطة االسرتاتيجية، وسيتناول مسائل ‘‘مناقع الطبيعة للشعوب’’على 

(، وكذلك اجلوانب ذات 23و 21و 22 آيشيالثالثة يف إطار هذا اهلدف )أهداف  آيشيتتعل( بسهداف 
  24يشى رقم آالصلة هبدف 

 المباشرة وغير المباشرة للتغير في سياق المنظورات المختلفة في نوعية الحياة المحركات: 4الفصل 

املؤسسات واحلوكمة ودحركات التغيري ’’أُطر وتدققات اإلطار املفاهيمي اليت تتناول  4 يعكس الفصل - 29
  وسيقيم حالة واجتاهات وديناميات املستقبل اخلاصة ‘‘ودحركات التغري املباشرة‘‘ ’’األخرىغري املباشرة 

مناقع ’’ و ‘‘الطبيعة’’غري املباشرة اليت تؤثر على  احملركاتغري املباشرة، مركزًا بشكل خاص على تلك  باحملركات
املباشرة،  احملركاتم احلالة واالجتاهات يف وسيقي‘‘  لنوعية احلياة الطيبة’’باعتبارها األساس  ‘‘الطبيعة للشعوب
 احملركاتاستنادًا إىل توقعات املستقبل، وحيلل عالقات الرتابط بني  ‘‘الطبيعة’’على  احملركاتوكذلك أثر هذه 

غري املباشرة تغريات السياسات، والتغريات يف النشاط  احملركاتاملباشرة وغري املباشرة وقيما بينها  وتشمل 
 احملركاتوتغري السكان، وعوامل اجتماعية سياسية وثقاقية ودينية، وتغري التكنولوجيا  وتشمل  االقتصادي،

وممارسات إدارة  - مبا يف ذلك عن طري( مصايد األمساك - املباشرة حتول املوئل، واستخدام املوارد املائة
اآلثار على تغري املناخ، والطبيعة، والظواهر األراضي، واستخدام األنواع الربية، والتلوث، واألنواع الغريبة الغازية، و 

املناخية الشديدة  ويعكس هذا الفصل اهلدف باء للخطة االسرتاتيجية، وسيتناول مسائل تشملها أهداف 
 ( 20و 9و 8و 1و 6و 5يشى رقم آيف إطار هذا اهلدف )أهداف  للتنوع البيولوجي آيشي

 عالت العالم الطبيعي والمجتمع البشري: التحليل المتكامل وشامل النطاقات لتفا5الفصل 

مجيع أُطر وتدققات اإلطار املفاهيمي  وسيعتمد على التحليل الذي ورد يف الفصل  5 يعكس الفصل - 10
الساب(، وسيتوسع يف استخدام التصورات والنمذجة يف حتليله  وسريكز على مسائل رئيسية يتوقع أن يواجهها 

القادمة، واليت ستحدد ديناميات التفاعالت بني اجملتمع والطبيعة  وسيشمل اجملتمع على مدى األربعني عامًا 
حتليل هذه الديناميات املتكامل والشامل للقطاعات، مبا يف ذلك التغذية املرتدة، وأوجه التآزر، والفروق الزمنية، 
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فصل املسارات ونقاط التحول، والتحمل وعالقات الرتابط اإلقليمية الشاملة، واملقايضات  وسيستطلع ال
العديدة واألدوار  احملركاتاملختلفة اليت تؤدي إىل التنمية املستدامة؛ وهذا يشمل استطالع التغريات يف مسارات 

 اليت تقوم هبا أوجه التآزر واملقايضات والسلوك املرن 
 طاعات: خيارات للحوكمة والترتيبات المؤسسية وصنع القرار الخاص والعام عبر النطاقات والق6الفصل 

، مستنرياً بتحليل الفصول السابقة، اأُلطر والتدققات اخلاصة باإلطار املفاهيمي عن 6 سيعكس الفصل - 12
وسيقدم خيارات السياسات املختلفة لصانعي القرار ‘‘  غري املباشرة األخرى واحملركاتاملؤسسات واحلوكمة ’’

  وستشمل 5لوارد يف قصول سابقة، وخاصة الفصل على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، استجابة للتصور ا
االتفاقات الدولية واإلقليمية  و اخليارات أدوات السياسة املختلفة، وأدوات السوق، وممارسات احلفظ واإلدارة، 

وسيتناول الفصل اخليارات على النطاقات الزمنية واملكانية املختلفة، من املستوى الدويل إىل اجملتمعات احمللية 
لية واألسر املعيشية  وسيستطلع خيارات ألنواع السياسات واملواءمات يف نظم احلوكمة املتعددة املراكز، واألص

ويقيم قعالية مثل هذه اخليارات، ويبحث من الذي سيكسب أو سيتحمل تكلفتها  وسيحلل هذا الفصل 
كل إقليم، ويقيم خيارات حتديات املستقبل بالنسبة لالستخدام واحلفظ املستدامني يف قطاعات رئيسية يف  

إلدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف اسرتاتيجيات ختفيض الفقر، واحملاسبة الوطنية  
وسيشمل التحليل حواقز، وإعانات ضارة للتنوع البيولوجي، وحواقز إجيابية بالنسبة للحفظ واالستخدام املستدام 

بري املتخذة لتحقي( اإلنتاج واالستهالك املستدامني للتنوع اولوجية، والتدللتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليك
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  وسيحدد الفصل أيضًا البيئات املواتية، وحدود استيعاب السياسات، 

ول مسائل والدروس املستفادة، مبا يف ذلك حلول وطرق لضمان النجاح وتلبية احتياجات بناء القدرات  وسيتنا
 1و 2رقم  آيشيذات الصلة )أهداف للتنوع البيولوجي  آيشيتتعل( باهلدف ألف اخلطة االسرتاتيجية وأهداف 

 ( 4و 3و
 وتعرض خصوصيات إضاقية يف التقارير التكميلية لتحديد النطاق بالنسبة لكل إقليم/إقليم قرعي   - 11

 مجموعات البيانات الرئيسية -ثالثاً 
قييمات اإلقليمية على طائفة متنوعة من جمموعات البيانات اليت تتناول مجيع املكونات ستعتمد الت - 13

اخلاصة باإلطار املفاهيمي  وسيتمثل النشاط الرئيسي للتقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية يف حتديد جمموعات 
اسعة من املصادر، مبا يف البيانات ذات الصلة، مبا يف ذلك تلك الناشئة عن أنشطة جارية وخمططة، من طائفة و 

ذلك مؤسسات ومنظمات عاملية وإقليمية ووطنية، وكذلك مشاريع حبثية، وحتليل من املؤلفات العلمية واملعارف 
األصلية واحمللية  وسيطب( اإلطار املوحد ملعايري البيانات الذي وضعته قرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات على 

سري املقارنات اإلقليمية ودون اإلقليمية املشرتكة وقيما بينها  وستقدم قرقة العمل مجيع التقييمات من أجل تي
املعنية لنظم املعارف األصلية احمللية توجيهات وإجراءات لتحليل واستخدام املعارف األصلية واحمللية  وسيتم تعزيز 

بني األقاليم الفرعية والبلدان حسب طري( التدريب، وتقاسم املعارف، والتعاون  نالقدرة على أداء هذه املهام ع
 احلال  ىمقتض
 ق بالنسبة لكل إقليم/إقليم قرعي وتعرض خصوصيات إضاقية يف التقارير التكميلية لتحديد النطا - 14
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 الشراكة االستراتيجية والمبادرات - رابعاً 
عزيز أوجه التآزر مع طبقًا للمبادئ التشغيلية للمنرب، تُعد الشراكات مهمة لتجنب االزدواجية وت - 15

األنشطة اجلارية  وستساعد الشراكات االسرتاتيجية والتعاون على تنفيذ التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية  
وميكن أن توقر دعمًا علميًا وتقنياً، وجمموعات بيانات وتقارير، ودعمًا إدارياً، وبناء القدرات، والتوعية والربط 

 العلم والسياسات، وخربة العمل مع نُظم معارف أصلية ودحلية  وستكون الشبكي، واخلربة يف الربط بني
الشراكات االسرتاتيجية رمسية وغري رمسية، وسيوضح االهتمام إىل ضمان التوازن اجلغرايف يف تطويرها  وأثناء 

االسرتاتيجيني مرحلة بدء التنفيذ، ستحدد كل عملية من عمليات التقييم اإلقليمي/دون اإلقليمي قائمة بالشركاء 
 احملتملني  

 وتعرض خصوصيات إضاقية يف التقارير التكميلية لتحديد النطاق بالنسبة لكل إقليم/إقليم قرعي   - 16

 الهيكل التشغيلي -خامساً 
سيلزم حتديد اهلياكل التشغيلية اليت ميكنها إجراء تقييم إقليمي/دون إقليمي خاص بشكل أقضل   - 11

عم التقين، تعمل كجزء من األمانة، لكل تقييم إقليمي/دون إقليمي لتنسي( تنفيذ وميكن إنشاء وحدة الد
 التقييمات 

 العملية والجدول الزمني -سادساً 
  ترد يف اجلدول التايل العملية املقرتحة واجلدول الزمين إلجراء التقييمات - 18

 التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية التاريخ
2114 

 ديد نطاق التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليميةحت الربع الثالث
 الربع الرابع

 
طلببببب دعببببم عيببببين )مببببثاًل وحببببدات للببببدعم التقببببين( يتعلبببب( بالتقييمببببات اإلقليميببببة ودون 
اإلقليميببة يرسببل إىل احلكومببات وأصببحاب املصببلحة اآلخببرين لبحببث العببروض املتلقبباة يف 

 الدورة الثالثة لالجتماع العام
صل لتحديد النطاق إىل احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخبرين لبحثبه يُرسل التقرير املف

 الدورة الثالثة لالجتماع العام بمن جان
2115 

يعتمببد االجتمبباع العببام يف دورتببه الثالثببة إجببراء تقييمببات إقليميببة/دون إقليميببة، وينظببر يف  الربع األول
إلقليميبة/دون اإلقليميبة، عروض الدعم التقبين العيبين احملتملبة لكبل تقيبيم مبن التقييمبات ا

 ويطلب من املكتب واألمانة وضع الرتتيبات املؤسسية الالزمة للدعم التقين
، وعقببببد اجتمبببباع للمببببؤلفني الرئيسببببيني، واملببببؤلفني، املشبببباركني طلببببب ترشببببيحات للرؤسبببباء الربع األول

 أسابيع( 20واحملررين املراجعني للتقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية )
 جتمع األمانة قوائم الرتشيحات )أسبوعان(  اينالربع الث

 
، وعقببببد اجتمبببباع املشبببباركني خيتببببار قريبببب( اخلببببرباء املتعببببدد التخصصببببات واملكتببببب الرؤسبببباء الربع الثاين

اإلقليميبببة/ودون اإلقليميبببة  تللمبببؤلفني الرئيسبببيني، واملبببؤلفني واحملبببررين املبببراجعني للتقييمبببا
 )أسبوع واحد(

 املرشحني الذين وقع عليهم االختيار، وسد الثغرات، واستكمال قوائم الرؤساءاالتصال ب  الربع الثاين
أسابيع(، مبا يف ذلك عقد اجتماع ملدة ثالث  4، واملؤلفني واحملررين املراجعني )املشاركني

أيام للرؤساء املشاركني، ووحدة الدعم التقين واألمانة لالنتهاء من اختيار وتوزيع املبؤلفني 
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 التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية التاريخ
 راجعني لكل تقييم من التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليميةواحملررين امل

االجتماعببات األوىل للمببؤلفني ملناقشببة املببوجزات املشببروحة واسببتكمال تكليفببات املببؤلفني  الربع الثالث
 للتقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية

2116 
أشهر( وإرسال  1اىل  6ن الفصول للتقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية )م مشاريعإعداد  الربع األول

 إىل األمانة )وحدات الدعم التقين( والرؤساء اإلقليميني املشاريع
للتقييمبببات اإلقليميبببة/دون اإلقليميبببة، مبببع قبببروق دون  املشبببروع األولجتميبببع الفصبببول يف  الربع األول

 أسابيع( 6إقليمية حسب االقتضاء )
 6يميبببة/دون اإلقليميبببة لكبببي يستعرضبببها اخلبببرباء )للتقييمبببات اإلقل املشبببروع األولإرسبببال  الربع الثاين

 أسابيع(
 للمشببببروع األولترتيببببب تعليقببببات االسببببتعراض بواسببببطة األمانة/وحببببدات الببببدعم التقببببين  الربع الثاين

 للتقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية وإرساهلا للمؤلفني )أسبوعان(
 لثاينان االربع

 والثالث 
ملبوجزات مقببرري السياسبات، )مببوجزات  ملشبباريع األوىلواالثانيببة للفصبول  املشباريعإعبداد 

 أشهر( 5مقرري السياسات( للتقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية )
االجتماعات الثانية للمؤلفني )الرؤساء املشاركون، واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واحملررون  الثالثالربع 

جلميبببببببع التقييمبببببببات  يناملشبببببببروع الثبببببببااملراجعبببببببون ققبببببببط( يف مكبببببببان واحبببببببد السبببببببتكمال 
 أيام( 6اإلقليمية/دون اإلقليمية )

للتقييمببببات اإلقليميببببة/دون اإلقليميببببة مببببع قببببروع دون  املشببببروع الثبببباينجتميببببع الفصببببول يف  الربع الرابع
 مبوجزات مقرري السياسات )شهران( واملشروع األول املرتبطإقليمية حسب االقتضاء، 

ملببببوجزات  واملشببببروع األولتقييمببببات اإلقليميببببة/دون اإلقليميببببة، الثبببباين لل املشببببروعإرسببببال  الربع الرابع
 مقرري السياسات لكي تستعرضها احلكومة واخلرباء )شهران(

2112 
الثاين للتقييمات اإلقليميبة/دون اإلقليميبة،  للمشروعترتيب تعليقات االستعراض بالنسبة  الربع األول

 هلا إىل املؤلفني )أسبوعان(ملوجزات مقرري السياسات، مث إرسا واملشروع األول
الثببببباين  واملشبببببروعلفصبببببول التقييمبببببات اإلقليميبببببة/دون اإلقليميبببببة،  املشبببببروع األولإعبببببداد  الربعان األول والثاين

 أشهر( 5ملوجزات مقرري السياسات )
قييمببات االجتماعببات الثالثببة للمببؤلفني )مبببا يف ذلببك احملببررين املببراجعني(، والسببتكمال الت الربعان األول والثاين

اإلقليميببة/دون اإلقليميببة ومببوجزات مقببرري السياسببات بنبباًء علببى التعليقببات الببواردة مببن 
 استعراضات احلكومة واخلرباء

البببنص النهبببائي للتغيبببريات علبببى التقييمبببات اإلقليميبببة/دون اإلقليميبببة واملبببوجزات اخلاصببببة  الربع الثالث
 مبقرري السياسات )شهر واحد(

 ت مقرري السياسات إىل لغات األمم املتحدة الست )شهر واحد(ترمجة موجزا الربع الثالث
تقببببببدمي التقييمببببببات اإلقليميببببببة/دون اإلقليميببببببة، مبببببببا يف ذلببببببك املببببببوجزات املرتمجببببببة ملقببببببرري  الربع الرابع

 أسابيع( 6السياسات إىل احلكومات الستعراضها النهائي قبل االجتماع العام )
ئية على موجزات مقرري السياسات كي ينظر قيها املؤلفون قبل التعليقات احلكومية النها الربع الرابع

 االجتماع العام
2112 

كانون الثاين/يناير 
)يؤكد قيما  1028

 بعد(

يواق(/يعتمببد االجتمبباع األول التقييمببات اإلقليميببة/دون اإلقليميببة مبببا يف ذلببك مببوجزات 
 مقرري السياسات
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 تقدير التكلفة -سابعاً 
لتايل التكاليف التقديرية إلجراء وإعداد تقرير التقييم يف إقليم واحد  وسيلزم تعديل يبني اجلدول ا - 19

 تقديرات التكلفة حسب الطبيعة واملستوى املتوقع لنشاط التقييم اإلقليمي 

 االقرتاضات بند التكلفة السنة

 التكلفة
)بدوالرات الواليات 

 املتحدة(
، اإلدارة )رئيسبببان مشببباركاناجتمببباع جلنبببة  1025

 ورئيس وحدة الدعم التقين واألمانة(
 صفر تكاليف االجتماع

 × 3السببببببببببفر وبببببببببببدل اإلقامببببببببببة اليببببببببببومي )
 (دوالراً  35150

150 22 

رئببببيس  200االجتمبببباع األول للمببببؤلفني )
مشببارك، ومؤلببف رئيسببي منسبب(، ومؤلببف 

 رئيسي(

تكاليف االجتماع )أسبوع واحد إقليمبي، 
 يف املائة عينية( 15مشارك( ) 200

150 28 

 ×15السبببببببببفر وببببببببببدل اإلقامبببببببببة اليبببببببببومي )
 دوالر( 3000

000 115 

مببا يعببادل وظيفتببني مببن الفئببة الفنيببة علبببى  الدعم التقين
 يف املائة عينية( 50أساس التفرغ )

000 250 

رئببببببيس  30االجتمبببببباع الثبببببباين للمببببببؤلفني ) 1026
مشببببببارك ومؤلببببببف رئيسببببببي منسبببببب( ودحببببببرر 

 مراجع(

دويل،  تكبباليف االجتمبباع )أسبببوع واحببد،
 يف املائة عينية( 15مشارك( ) 30

150 22 

 × 13السببببببببفر وبببببببببدل اإلقامببببببببة اليببببببببومي )
 دوالرا(ً  35150

150 86 

مببا يعببادل وظيفتببني مببن الفئببة الفنيببة علبببى  الدعم التقين
 يف املائة عينية( 50أساس التفرغ )

000 250 

1021 

رئببيس  220االجتمبباع الثالببث للمببؤلفني )
نسبب(، ومؤلببف مشببارك، ومؤلببف رئيسببي م

 رئيسي، ودحرر مراجع(

 ،تكبببببببببباليف االجتمبببببببببباع )أسبببببببببببوع واحببببببببببد
يف املائببببة  15مشبببباركني( ) 220إقليمببببي، 

 عينية(

150 28 

 × 83السببببببببفر وبببببببببدل اإلقامببببببببة اليببببببببومي )
 دوالر( 3000

500 141 

مببا يعببادل وظيفتببني مببن الفئببة الفنيببة علبببى  الدعم التقين
 يف املائة عينية( 50أساس التفرغ )

000 250 
 
 

مشبببببببباركة الرؤسبببببببباء املشبببببببباركني يف الببببببببدورة  1028
 اخلامسة لالجتماع العام

 السببببببببببببببببببفر وبببببببببببببببببببدل اإلقامببببببببببببببببببة اليببببببببببببببببببومي 
 دوالراً( 3 150 × 1)

500 1 

التوزيبببع والتوعيبببة اإلقليميبببة )مبببوجز ملقبببرري 
صببببببفحات وتقريببببببر  20 × 3السياسببببببات 

 صفحة(( 100)

ترمجببببببة مببببببوجزات مقببببببرري السياسببببببات إىل 
دة، والنشببببببببر مجيببببببببع لغببببببببات األمببببببببم املتحبببببببب

 والتوعية

000 221 

 1 193 251   المجموع

 االتصال -ثامناً 
سينشر تقرير التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية وموجزه ملقرري السياسات بالشكل االلكرتوين   - 30

 وسيتاح موجز مقرري السياسات جلميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، وسيطبع حسب الطلب  وستتاح التقارير
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على املوقع الشبكي للمنرب  وستوجه الوثائ( إىل مجيع أصحاب املصلحة التابعني للمنرب وسيتم تطويعها حسب 
 االهتمامات اخلاصة مبختلف املستخدمني 

 بناء القدرات -تاسعاً 
ن اهلدف الرئيسي للتقييمات اإلقليمية هو بناء القدرة على إجراء تقييمات على املستويني اإلقليمي ودو  - 32

اإلقليمي وبدء عملية موسعة لبناء القدرات ستستمر بعد استكمال التقييم  وستدعم قرقة العمل املعنية ببناء 
القدرات، وخاصة عن طري( تنفيذ الربنامج املقرتح بالزماالت، والتبادل والتدريب املعروض يف الوثيقة 

IPBES/3/3
ة اخلرباء اليت ميكن استخدامها لدعم أنشطة   وستحدد التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية جمموع( ج)

 بناء القدرات املتعلقة باملنرب  
 وتعرض خصوصيات إضاقية يف التقارير التكميلية لتحديد النطاق بالنسبة لكل إقليم/إقليم قرعي  - 31

____________ 

                                                      
يشمل الربنامج مكونات من قبيل الزماالت، وبرنامج النتداب موظفني مؤقتني، وتبادل األقراد، وخمطط توجيه، وبرامج   ( ج)

 تدريب 


