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 *من جدول األعمال املؤقت ()ج 5البند 

وثائق تحديد نطاق  :للمنبر يبرنامج العمل األول
لتقييمات اإلقليمية، وتدهور األراضي واستصالحها ا

 ووضع مفاهيم للقيم

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

م مي للتنوع البيولوجي وخدمات النظلتقييم اإلقليا نطاقتحديد ل التكميلي تقريرالمشروع 
 آلسيا والمحيط الهادئ ةاإليكولوجي

 مذكرة من األمانة

ية للتنو  دون اإلقليمو  ةإلقليميتقييمات االعام لل نطاقالحتديد ير تقر رشرو  ملضمن اإلطار العام  
 التكميلي تقريرالمرشرو  حيدد مرفق هذه املذكرة  ،(IPBES/3/6/Add.1) ةم اإليكولوجيالبيولوجي وخدمات النظ

وقد اد.  آسيا واحمليط اهلنطقة مل وخدمات النظم اإليكولوجيةقليمي للتنو  البيولوجي لتقييم اإلا نطاقتحديد ل
تحديد ل املرشرتكةعملية العلى أساس نتائج فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب من قبل  املرفق مت وضع
 انظر، عمليةاللمزيد من التفاصيل برشأن ل) 1/5-م ح د هبا استجابة للمقرر االضطال مت اليت  اإلقليمي النطاق

IPBES/3/6)  مل اليت نطقة آسيا واحمليط اهلاد. لخصائص املميزة ملل نطاقالد تحديل التكميلي تقريرالمرشرو   وُيج
 لسياسات ل مفيدا  تقييم اليكون أن أجل  من هامإىل أن يتم تقييحتتاج 

                                                      
* IPBES/3/1  
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 المرفق

آسيا والمحيط لمنطقة  ةم اإليكولوجيللتنوع البيولوجي وخدمات النظقليمي اإلتقييم لاتحديد نطاق 
 الهادئ

 واالفتراضات ،والمنافع ،واألساس المنطقي ،والحدود الجغرافية ،نطاقال - أوالا 

 نطاقال - ألف
مي للتنو  اإلقليمي ودون اإلقلي لتقييمعام لال تقرير حتديد النطاقيف مرشرو   طاق احملددنالضمن  - 2

يف مجيع أحناء  ودةجالتحديات اهلامة املو مل تترش ،(IPBES/3/6/Add.1) ةم اإليكولوجيالبيولوجي وخدمات النظ
وتدهور  ،واالستهالك البرشري للموارد الطبيعية ،والنمو السكاين ،تغري املناخعلى واحمليط اهلاد. منطقة آسيا 

ة وعرشر التجارة )مبا يف ذلك التجارة غري املالنامجة عن ، واآلثار الغريبةالغازية  األنوا و  ،وإزالة الغابات ،األراضي
إُيابية، مثل اجتاهات  املوارد الطبيعية  وهناك أيضا   يفحكم تالضعف و  ،حلياة الربية(، والتحضر السريعيف أنوا  ا

قضايا ال  كما سيتم تناول البصمة الكربونيةيف  اخنفاضحدوث و  ،واملناطق احملمية الزيادة يف الوعي والغطاء الغايب
الغذاء  أمنبني  التفاعل منطقة آسيا واحمليط اهلاد.، على سبيل املثال، يف معينةإقليمية اطق دون مناليت ختص 
املرشرتكة من قبل البالغة األمهية لنظم البيئية واإلدارة التعاونية ل، والتنو  البيولوجي وسبل العيش، واملاء والطاقة

 أكثر من بلد واحد 
 لتقييملالحدود الجغرافية  -باء 

 على النحو التايل: إقليميةاطق دون منأقاليم يف مخس و  التقييم دوال  رشمل سي - 1

 البلدان واألقاليم قليميةاملناطق دون اإل
املوحدة(، وناورو،  -سرتاليا، وفيجي، وكرييبايت، وجزر مارشال، وميكرونيزيا )والياتأ أوقيانوسيا

ونيوزيلندا، وباالو، وبابوا غينيا اجلديدة، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وتوفالو وفانواتو  
 (أ)، وساموا األمريكية،ا اجلديدةوكاليدونيجزر كوك،  ، وهيجزر احمليط اهلاد.وأقاليم 
وجزيرة ، وكومنولث جزر ماريانا الرشمالية (أ)،وغوام (أ)ونيوي، (أ)وبولينيزيا الفرنسية، (أ)وتوكيالو،
يف منطقة احمليط  ألنتاركتيكااجملاورة واجلزر  واجلزر احمليطية (أ) وفوتونا ،واليس، و (أ)رنبيتكاي

 احمليط اهلندي(يف منطقيت احمليط اهلاد. و اهلاد. )أو 
بروناي دار السالم، وكمبوديا، وإندونيسيا، ومجهورية الو الدميقراطية الرشعبية، وماليزيا،  جنوب شرق آسيا

 نام تي، وفيليرشيت -تيمور وميامنار، والفلبني، وسنغافورة، وتايالند، و 
 ، ومجهورية كورياالصني، ومجهورية كوريا الرشعبية الدميقراطية، واليابان، ومنغوليا مشال شرق آسيا
اإلسالمية(، وجزر املالديف  -أفغانستان، وبنغالديش، وبوتان، واهلند، وإيران )مجهورية  جنوب آسيا

 ونيبال، وباكستان، وسريالنكا
 البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، غرب آسيا

واجلمهورية العربية  ،ودولة فلسطني ،ولبنان ،واألردن ،العراقو بية(  )شبه اجلزيرة العر واليمن
 السورية )املرشرق(

 ليم ما وراء البحار اقأ( أ)
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 األساس المنطقي -جيم 
 ةاإلقليمي اتعام للتقييمال تقرير حتديد النطاقمرشرو   الذي حددهالعام األساس املنطقي ويف سياق  - 3

اخلاص مبنطقة حيدد هذا الفر  األساس املنطقي ، ةم اإليكولوجيي وخدمات النظللتنو  البيولوج ةميودون اإلقلي
إن   العامل يف األكثر أمهيةاالقتصادي والثقايف و  أنوا  التنو  البيولوجي، اليت تستضيف بعض آسيا واحمليط اهلاد.

لة تقييم حاال وسيستعرضاإلنسان  على رفاه  ا  كبري   ا  تأثري  يؤثرالتنو  البيولوجي يف املنطقة لفقدان الكبري عدل امل
جدول يف املنطقة من خالل عدسة  اإلنسانرفاه ب ا يتعلقميف  ةم اإليكولوجيالتنو  البيولوجي وخدمات النظ

ذات تنو  منطقة  ومنطقة آسيا واحمليط اهلاد. هيية املستدامة املقبلة  ائمنواألهداف اإلالتنمية املستدامة أعمال 
كبرية عرب صغرية و جزرية ودول  ،غنيةيف التحضر بسرعة، ودول  ةا دول آخذمتثلهو ، دا  جكبري  اجتماعي وثقايف

على  ةظافحملا من املهم جدا  ف، يف الرفاه العام للسكانسامهة النظم اإليكولوجية يف املنطقة مل   ونظرا  .احمليط اهلاد
حتسني  يفمن الدول يف املنطقة  لسياسة العديدالكبري التحدي  يتمثلو قدرهتا على توفري السلع واخلدمات  

م ور التنو  البيولوجي وخدمات النظتزيد من تدهوال طرق توفر الوصول العادل إىل املوارد بمستوى املعيرشة 
ج هج باملنطقة يقع خارج املناطق احملمية، لذا ينبغي إُياد ن ج التنو  البيولوجي  أنوا  الكثري من ومبا أن  ةاإليكولوجي
يف النظم اإليكولوجية املستدام  ماستعماهلوالتنو  البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي ا علىظ الحفلمبتكرة 
املزيد من الضغوط على التنو  البيولوجي تضع التجارة فيما بني بلدان املنطقة كما أن االستخدامات    املتعددة

دارة العابرة اإلترشكل و أخرى   ولة إىلمن داآلثار البيئية  إزاحة عن طريقيف املنطقة  ةوخدمات النظم اإليكولوجي
 معظم أحناء املنطقة يف  للسياسات ا  كبريا  حتديوخدمات النظم اإليكولوجية للحدود للتنو  البيولوجي 

 المنافع - دال
 فعااملن فر هذا ال يبنيعام، ال تقرير حتديد النطاقيف مرشرو   بإُياز العامة اليت وردت فعااملنويف سياق  - 4
عن حالة  آسيا واحمليط اهلاد. تقريرا  نطقة التقييم اإلقليمي ملسيورد ملنطقة آسيا واحمليط اهلاد.  و ددة احمل

 قاييس ذات الصلة يفامللفقدان عرب لالتأثريات احملتملة و  ةم اإليكولوجيات التنو  البيولوجي وخدمات النظواجتاه
تقييم ال ساعدوسيالعلمية ونظم املعرفة األخرى  ، وذلك باستخدام املعلومات سياق منطقة آسيا واحمليط اهلاد.

عملية أدوات و تطوير حلول السياسات ذات الصلة، وحتديد خيارات السياسات على القرار وصنا   متخذي
يف منطقة آسيا واحمليط  ةم اإليكولوجيعلى التنو  البيولوجي وخدمات النظلحفاظ لإلدارة وأفضل املمارسات ل

الثروة  التباين بنييأخذ التقييم يف االعتبار وسالوطنية   اخلمسة ومكوناهتا إلقليميةدون ا اطقهامنو اهلاد.، 
يف املنطقة لزيادة الصلة على مجيع املستويات جلميع املستخدمني  البرشريالوطنية ومعدالت النمو السكاين 

أعلى تركيز من و واملناطق  البلدانأكرب عدد من منطقة آسيا واحمليط اهلاد. يف يوجد و النهائيني وصنا  القرار  
 ا  اهتمامألن يويل   لذا حيتاج تقرير التقييم اإلقليمي أخرى منطقة حبيث تفوق أياجملتمعات احمللية واألصلية 

 آثار التجارة البينية االقتصادات الوطنية يف املنطقة، و الثقايف، واالعتماد املتبادل بنيو للتنو  البيولوجي  ا  خاص
هذه  تكونولكي بني عوامل أخرى  من فقات املالية والسياسات عرب اإلقليمية القائمة، والتد ،داخل املنطقة

قابلة الدوات واألجمموعات البيانات  انبإىل ج فستؤخذ يف االعتبارللمستخدمني النهائيني،  مناسبة العوامل
احلفاظ أهداف الستدامة و حتقيق االتقييم اإلقليمي يف تقرير   وسيسهم يالسياقأو  للقياس على املستوى احمللي

دخل حيز التنفيذ يف ستأهداف التنمية املستدامة اليت باإلضافة إىل ، للتنو  البيولوجي يرشيآالواردة يف أهداف 
لحكومات، بالنسبة لقيمة ذا آسيا واحمليط اهلاد. نطقة سيكون تقرير التقييم اإلقليمي ملو   1025عام 
وكاالت األمم املتحدة ليكون((، و املهنر جلنة إلنتاجية و اآلسيوية لنظمة امللوكاالت احلكومية الدولية )مثل ول

وشبكة رصد التنو  البيولوجي يف أرض املستقبل ثل م) يةبحثاظ على البيئة، واهليئات العلمية/الومنظمات احلف
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  اجملتمع املديناحمللية وبقية اجملتمعات األصلية و الرشعوب جمتمعات ا واحمليط اهلاد.(، والعلماء، و منطقة آسي
، تجارة داخل املنطقة الواحدةالسياسة املنخرطة يف  لتلك املؤسساتبالنسبة  أيضا  مهما  تقرير التقييم وسيكون 

التعاون االقتصادي آلسيا منظمة ف  والتنمية، مثل احلوسياسة  ة،م اإليكولوجيوالتنو  البيولوجي وخدمات النظ
شبكة آسيا واحمليط اهلاد. الرشاملة، ومنظمة التجارة العاملية، و القتصادية ااإلقليمية والرشراكة  ،واحمليط اهلاد.

عالوة على   شرق آسيا يفمضي احلرتسب الرصد وشبكة  ،احمليط اهلاد. أمانة مجاعةبحوث التغري العاملي، و ل
وجي وخدمات لتنو  البيولبا تعلقةقيمة هليئات التمويل اليت تدعم البحوث امل ذاسيكون تقرير التقييم فذلك، 

التنمية  مصرفو  ،مرفق البيئة العامليةو ، البنك الدويليف منطقة آسيا واحمليط اهلاد.، مثل  ةالنظم اإليكولوجي
 اآلسيوي 

 االفتراضات -هاء 
 يبنيذا الفر  العام، فإن هتقرير حتديد النطاق العامة اليت وردت يف مرشرو  ويف سياق االفرتاضات  -5
آسيا واحمليط اهلاد. منطقة الواقعة يف أن البلدان بض افرتج  واحمليط اهلاد.  وقد آسيا قةنطمب اخلاصة فرتاضاتالا

فيما يتعلق بالتنمية واملوارد تقرير الاملسامهة يف تقييم  والراغبني يف نياملتاحرباء عدد كاف من اخلا سيكون هب
ومنظمات  ون مع اخلرباء الوطنينيتعاونسي خرباء التقييم اإلقليميأن بض افرتج  والتمويل والبيانات واملعرفة  كما

أن معظم احلكومات  أيضا  ض افرتج و األصلية واحلكومات الوطنية  وجمتمعات الرشعوب  ةاحملليواجملتمعات  البحوث
يف فريق برشكل مناسب وعادل  لهميم متثتسي ةاألصلية واجملتمعات احملليوجمتمعات الرشعوب وأصحاب املصلحة 

 قابلة للتكيف والقياس من أجل وضعوالنماذج والسيناريوهات  البياناتستكون و اد.  آسيا واحمليط اهل اءخرب 
 أفضل اسرتاتيجيات اإلدارة 

 الفصلمخطط  - ثانياا 
تقرير حتديد النطاق مرشرو  منطقة آسيا واحمليط اهلاد. خمطط الفصل على النحو املبني يف تقييم ع ب  ت  سي - 6
 أعاله  أوال  يف الفر   واملبني لنطاق احملدد لإلقليماز برشكل خاص على كسري  هعام ولكنال

 مجموعات البيانات الرئيسية - ثالثاا 
حتديد النطاق ية الواردة يف مرشرو  تقرير مبجموعات البيانات الرئيسالعامة املتعلقة  وإىل جانب املسائل - 1
  على وجه التحديد ذه املنطقةهب اخلاصة الرئيسيةجموعات البيانات مب مسائل تتعلق الفر ، حيدد هذا عامال
مبا يف  ،صادراملستمدة من جمموعة واسعة من امل ،جمموعات البيانات ذات الصلة من األنرشطة اجلارية ستعملو 

ملنطقة قليمي التقييم اإل ، على تغذيةةواحمللي ةودون الوطني ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعاملي املؤسسات واملنظمات ذلك
لتنو  البيولوجي الوطنية املتعلقة با خطط العمل على ذلك يف بعض األمثلةوجند  احمليط اهلاد. و آسيا 

 ةاهلنديلومات التنو  البيولوجي، والرشبكة وبوابات البيانات: املرفق العاملي ملع ،واالسرتاتيجية، والتقارير الوطنية
 اكوناهتمع م ع ي برصد األرضلفريق املالتابعة ل شبكة رصد التنو  البيولوجيو ، األحيائية علومات املواردمل

دون اإلقليمية أو الوطنية،  امكوناهتمع  التنو  البيولوجيملراقبة شبكة منطقة آسيا واحمليط اهلاد. و اإلقليمية، 
املبادرات اإلقليمية:  لرصد التنو  البيولوجي؛ وريةكالرشبكة ، والرصد التنو  البيولوجيل يةاليابانرشبكة وال

املنظمة : ةاإلقليمي جنوب شرق آسيا؛ معاهد البحوث ملنطقةولوجية والتنو  البيولوجي اقتصاديات النظم اإليك
احتاد املعلومات املكانية و ، معهد املوارد العاملية(، و أوقيانوسياو  آسيا واحمليط اهلاد. فر )الدولية للتنو  البيولوجي 

ويل للتنمية املتكاملة للجبال، واالحتاد الدويل ، واملركز الدالتابع للمجموعة االسترشارية للبحوث الزراعية الدولية
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املؤلفات من املستمدة البيانات  احلكومية  كما سيتم استخدام جمموعاتومعاهد البحوث حلف  الطبيعة؛ 
 واطن يف تقرير التقييم ة اخلاصة باملالعلميرشاريع وامل ورة،نرشاملة العلمي

 االستراتيجيةوالمبادرات الشراكة  - رابعاا 
حتديد ة يف مرشرو  تقرير االسرتاتيجية املبينالرشراكات واملبادرات بالقضايا العامة املتعلقة  ىل جانبوإ - 8

هذا  يولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، يعرضدون اإلقليمية للتنو  البو  ةاإلقليمي لتقييماتل عامال النطاق
  على وجه التحديد نطقة آسيا واحمليط اهلاد.صة مباخلا ةاالسرتاتيجيبادرات املرشراكات و بالاملتعلقة  املسائلالفر  

آسيا واحمليط اهلاد.  عملية التقييم اإلقليمي ملنطقةوحتديد أوجه التآزر، فستقوم من أجل جتنب االزدواجية و 
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف مثل اتفاقية التنو  يف  اخلاصة بكل إقليم نرشطةبتطوير عالقات قوية مع األ

التابع لرابطة أمم جنوب التنو  البيولوجي مركز شراكة اسرتاتيجية مع  إقامة ولوجي  وسيكون من املفيد أيضا  البي
الدعم  تؤيد  وترشمل اجلهات اخلاصة اليت قد به اخلاصة التنو  البيولوجي اتنرشر تقييمي يشرق آسيا، والذ
رابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلاد.  آسيانطقة حنو تقرير التقييم اإلقليمي ملاملوجه العلمي والتق ي 
ومصرف التنمية ، ابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، ور برنامج جنوب آسيا للتعاون البيئيو ، واحمليط اهلاد.

الوكالة و  ،ووكالة التعاون الدويل اليابانية، جلنوب شرق آسيا، والبنك الدويل، وبرنامج االقتصاد والبيئة اآلسيوي
من املبادرات البيئية   عدددعم ب حاليا  قوم عدد قليل من املؤسسات اليت ت اءمسأوهي رتالية للتنمية الدولية، األس
، يف ربط تقرير التقييم اإلقليمي حلف الرشعوب األصلية يف آسياالرشبكات اجملتمعية احمللية، مثل ساعد وقد ت

 يف التوعية واجلوانب قد تساعداألصلية أو الرشعوب  وجمتمعات احمللية جملتمعاتملنطقة آسيا واحمليط اهلاد. با
  املتعلقة بالتواصل

 الهيكل التشغيلي - خامساا 
 تنفيذقادرة على الية ، فإنه سيلزم حتديد اهلياكل الترشغيلالعام حتديد النطاقكما ورد يف مرشرو  تقرير و  - 9

ميكن   و على أفضل وجهبناء القدرات، ب ملتعلقواحمليط اهلاد.، مبا يف ذلك مكونه ا آسياملنطقة قليمي التقييم اإل
 عمل كجزء من األمانة اإلقليمي، حبيث تتقييم ال لتنسيق تنفيذمنطقة لل ي وحدة دعم تق إنرشاء

 عملية والجدول الزمنيال - سادساا 
دون و  ةإلقليميالعام للتقييمات ا نطاقحتديد التقرير مرشرو  زم ي يف الدول اجلعملية و ال حتديدمت لقد  - 20

  ةم اإليكولوجيية للتنو  البيولوجي وخدمات النظاإلقليم

 تقدير التكلفة - سابعاا 
ية دون اإلقليمو  ةإلقليميالعام للتقييمات ا نطاقحتديد التقرير مرشرو  يف تقدير التكلفة لقد مت إيراد  - 22

  ةم اإليكولوجيللتنو  البيولوجي وخدمات النظ
 والتواصل تاالتصاال -ثامناا 

ينبغي بأنه ح قرتج قد ايف هذا الصدد، فالعام  نطاقحتديد التقرير مرشرو  يف  واردوباإلضافة إىل ما هو  - 21
آسيا واحمليط ملنطقة احمللية على ترمجة املواد ذات الصلة من تقرير التقييم اإلقليمي احلكومات الوطنية/ ترشجيع

وواضعي  ،ع اجملتمع العلمي، وأصحاب املصلحةم نهاج أيضا  امل يعملوساهلاد. إىل اللغات احمللية  
، مبا يف ذلك الرشركاء منقائمة غري حصرية و وطنية ل تصاعن طريق جهات اذوي الصلة /صنا  القرار السياسات

معهد ( واملؤسسات البحثية واألكادميية )رابطة آسيا واحمليط اهلاد. ملؤسسات البحوث الزراعيةمراكز االمتياز )



IPBES/3/6/Add.4 

6 

، ومعهد آسيا لمجلس الدويل للعلمل التابع املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلاد.و ، بيئية العامليةاالسرتاتيجيات ال
(، واملنظمات من بني جهات أخرىآسيا واحمليط اهلاد.، ملنطقة ومركز حبوث الطاقة  ،واحمليط اهلاد. للبحوث

 والرشبكات العلمية  ،واملنظمات غري احلكومية احمللية ،الدولية
 بناء القدرات - تاسعاا 

برنامج عن طريق أنرشطة بناء القدرات  العام، فإنه سيتم دعم نطاقحتديد الكما ورد يف مرشرو  تقرير و  - 23
 مكونات يف تعزيز الربط بني سيساعد ذلكفرقة عمل بناء القدرات  و  تنفذه بهي على النحو الذنهاج عمل امل

 احمللية املعارف األصلية و وب الرشعمعارف و علم املتمثلة يف الاإلقليمي  تقييمال
____________ 


