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

  واستصالحها ووضع مفاهيم للقيم

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

لتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في للتقييم اإلقليمي انطاق تحديد لتقرير التكميلي المشروع 
 األمريكيتين

 مذكرة من األمانة

 لتنوع البيولوجيل اإلقليمية ودون اإلقليمية للتقييماتلعام حتديد النطاق ا تقريرإطار مشروع  يف
تحديد ل التكميلي تقريرالمشروع  يورد ُمرفق هذه املذكرة، (IPBES/3/6/Add.1) وخدمات النظم اإليكولوجية

تعدد امل فريق اخلرباءدَّ وقد أع لألمريكيتني. ةوخدمات النظم اإليكولوجي لتنوع البيولوجيلاإلقليمي  لتقييما نطاق
جريت أُ  اليتاملشرتكة لتحديد النطاق اإلقليمي  عمليةالنتائج  أساسعلى مشروع التقرير املكتب و  التخصصات

(. ويَعرض عمليةالبشأن  تفاصيللالطالع على مزيد من ال IPBES/3/6)أُنظر  1/5-للمقرر م ح د استجابة  
يتعني تقييمها حىت يكون التقييم مريكيتني خاصة باأل خصائص حمددةتحديد النطاق ل التكميلي تقريرال مشروع

 .لسياساتل مفيدا  

                                                      
* IPBES/3/1. 
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 المرفق

 لتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في األمريكيتينلقليمي إ تحديد النطاق لتقييم

 واالفتراضات ،عفمناوال ،األساس المنطقيالحدود الجغرافية، و و  ،النطاق -أواًل 
 النطاق -ألف 

 أوجه، سُينظر يف (IPBES/3/6/Add.1) عامال حتديد النطاق مشروع تقرير يف واردال نطاقال يف إطار -2
تني، مبا يف ذلك أنواع متعددة من ييف األمريك وفيما بينهاوالرتابط داخل املناطق دون اإلقليمية التباين التعقيد، و 

ؤخذ ستُ كما للناس.   ومنافعهوجي يف سياق التنوع البيول، وذلك عدم املساواة )االجتماعية والبيئية واالقتصادية(
تشتمل على التوسع احلضري، ووقف التحول إىل  ،عمليات رئيسية تنييبعني االعتبار يف تقييم منطقة األمريك

وآثارها  دون اإلقليمية،وتدهور األراضي يف املناطق  حراجوإزالة األ ،والتلوث ،واستغالل املوارد الطبيعيةالريف، 
القواعد االجتماعية ب احلوكمةسياق  ثراءإأيضا  سيتم . و ونوعية احلياة ،للناس منافعهاو على التنوع البيولوجي 

كما   القطاعات االقتصادية الرئيسية يف املنطقة.ب تدهور التنوع البيولوجي املرتبط واالجتاهات يفباحلالة والثقافية و 
ومنافع التنوع البيولوجي وخدمات لوجي وتدهور التنوع البيو  فقداناملرتتبة على سيتناول التقييم االنعكاسات 

والثروة احليوانية، ومصائد األمساك، والسياحة، واألعمال  ،والزراعة ،لصناعاتاو للناس  النظم اإليكولوجية
 يف املنطقة.ُسبل كسب العيش والطاقة و  ءالغذاتأمني و  ،واملياه ،التجارية

 حدود الجغرافية للتقييمال - باء
ط االستواء. خب مرورا  ، دون القطبية اجلنوبية إىل املنطقةيف الشمال ن املنطقة الشمالية ن ماتياألمريك دتمت -1

: أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر دون إقليمية، هيأربع مناطق وتشمل هذه املنطقة اإلقليمية 
 :هي بعاألر  اإلقليميةالدول املشمولة يف هذه املناطق و الكارييب وأمريكا اجلنوبية. 

 البلدان واألقاليم املناطق دون اإلقليمية
 كندا والواليات املتحدة األمريكية أمريكا الشمالية
 . نيكاراغوا وبنما ،املكسيك ،هندوراس ،غواتيماال ،السلفادور ،كوستاريكا  ،بليز أمريكا الوسطى
، (أ)، اجلمهورية الدومينيكيةأنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادوس، كوبا، دومينيكا البحر الكارييب

غرينادا، هاييت، جامايكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت 
قاليم الربيطانية والفرنسية وميكن أن تشمل األ. وجزر غرينادين، ترينيداد وتوباغو

 .)جزر( البحر الكارييب منطقة أعايل البحار يف يف واألمريكية واهلولندية الواقعة
 ،وكولومبيا ،وشيلي ،والربازيل ،املتعددة القوميات( بوليفيا )دولةو األرجنتني،  اجلنوبية أمريكا

 ،وأوروغواي ،وسورينام ،وبريو ،وباراغواي ،أ()وغيانا ،(ب)وغيانا الفرنسية ،واإلكوادور
 وفنزويال )اجلمهورية البوليفارية(

من  من أمريكا الوسطى، وغيانا جزءا   جزءا   يةمهورية الدومينيكاجل اعتباروتارخيية، أسس اجتماعية واقتصادية وثقافية  مُيكن، استنادا  إىل  )أ(
 منطقة البحر الكارييب.

 .إقليم أعايل البحار  (ب)
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هبا وتنوع خطوط العرض دون اإلقليمية، وامتداد ملناطق لغريها من ابسبب حجم أمريكا اجلنوبية بالنسبة و 
تقييم املناطق دون اإلقليمية، يف تقسيم هذه املنطقة دون اإلقليمية إىل ُشعب  سُينظر، يف، فيهااجلغرافيا الطبيعية 

 )مثل املخروط اجلنويب ومنطقة األمازون ومنطقة األنديز االستوائية(.فرعية 
 ساس المنطقياأل - جيم

األساس  عهذا الفر  مد  قيُ حتديد النطاق العام،  مشروع تقرير يف الوارد العام ساس املنطقياأل يف سياق -3
 للناس منافعوما يُقدمه من  يف هذه املنطقة الغينالتنوع البيولوجي وفر . ويُ تنيياألمريكحدَّد اخلاص بُـ املنطقي امل

. كما أن املنطقة تتمتع أيضا  بالتنوع البيولوجي ونوعية احلياةالعيش كسب وسبل   القتصاديف اإسهامات رئيسية 
، التنويع واحملافظة على من بني أمور أخرىاحمللية، األصلية و  ة للمجتمعاتاملعارف التقليديالثقايف حيث ُتشج ع 

 كثرية من العامل ملناطق أخرى الغذاء الرئيسي اليت هياحليوانات الداجنة و  النباتات املزروعة أصناف كثرية من
يف  الطبيعة منافع على كبريا    تعتمد اعتمادا   هي أيضا   احمللية اجملتمعات كثري من هذها(. و والبطاط الذرة مثل)

التغريات يف  أدت، والطاقة إلحيائيةالكتلة ا املتزايد على الطلب من أجل تلبيةو العيش وكسب الرزق. 
 لناسلالطبيعة  منافععلى حساب تدهور  احلدود الزراعيةيف  لتوسعإىل ااألرضي األرض والغطاء  اتاستخدام

مراعاة  قلة أو عدممع  قطاع واحدإىل قرار تنموي اختذه  جزئيبشكل ذا . ويُعزى ههاخسائر كبرية فيوقوع و 
احلضري إن التوسع  .للمجتمع متعددة منافع ما له منلتنوع البيولوجي و على ا األجل أو طويلة فوريةال عواقبلل

 الدور الذي تلعبه عن فضال  ، الالتينية يف أمريكا، وخاصة وملكيتها حيازة األراضي هيكل، والتغريات يف السريع
واسعة السواحل لاعلى امتداد  د األمساك العامليةئمصا واملسامهة يف املناخ العاملي يف تنظيم منطقة األمازون

 .ومنافعه على التنوع البيولوجي هلا تأثرياليت  اهلامة من العوامليُعد هذا كله ، تنييألمريكل
 المنافع - دال

احملددة  املنافع عام،ال حتديد النطاق  مشروع تقريريف ةبينالعامة امل املنافع سياق يفهذا الفرع،  يعرض -4
قيم  مبا يف ذلك للناس، ومنافعهقيم التنوع البيولوجي أمهية و على  األمريكيتني تقييم ؤكديُ ذه املنطقة. و اخلاصة هب

 القراري انعص(. وسوف يُثري التقييم معلومات العالئقيةو  والثقافية واالقتصادية اجلوهريةالقيم  من بينها) متعددة
الة حب ( فيما يتعلقواجملتمع املدين القطاعني العام واخلاصاملمارسني والقادة يف واضعي السياسات و  مبا يف ذلك)
النظم استعادة حلفظ و  العامة اتسياسللخيارات َسيطرح و  للناس، ومنافعهاجتاهات التنوع البيولوجي و 

، واحمللية املعارف األصلية تضمن أنظمةستياسات العامة للسهذه اخليارات و . اجملتمعية ومنافعها اإليكولوجية
النظم  من احلصول عليهاب األجيال القادمة تعود علىساليت  املنافعتشمل احلياة و  من طيبةنوعية عزز وتُ 

يف صدارة برامج  ومنافعه التنوع البيولوجي وضع أي) تعميم التنوع البيولوجي تقييم. وسوف يُيسر الاإليكولوجية
 املستويات اإلدارية ( على خمتلفتنميةالعامة لل اتسياسالوالنمو االقتصادي و  العامة والبيئة يم والصحةالتعل

، املباشرة وغري املباشرةللتغيري  احملركةوالعوامل ، النظم اإليكولوجية الرتابط بنيصالت التأكيد على و ، والسياسية
 السيناريوهات. وسيتضمن التقييم و يف املنطقة والطاقة املياهو  األليافء و الغذاعالقة بني للالنتائج الرئيسية كذلك و 

 .يف مجيع القطاعاتكافة األصعدة القادة على  القرار و  لصانعيتوصيات و  عملية أدواتاملوضوعة 
 فتراضاتاال - هاء

 فرتاضاتالا عام،ال حتديد النطاق تقريريف مشروع  بينةُـ العامة امل االفرتاضات هذا الفرع، يف سياق د ديُ  -5
تني هو ياألمريكملنطقة قليمي اإللتقييم رئيسي يف عملية حتديد نطاق اال فرتاضاالو ذه املنطقة. اصة هباخل ددةاحمل

فهذان ذه العملية. االثنتني مهمتان هلرف األصلية واحمللية ااملع وأ ةس علميأسعلى  ةالقائم سواء رفااملعمن أن 
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، ربللنظام الداخلي للمن وفقا  وسيكون مشروع تقرير التقييم، يف التقييم. سُيستخدمان من نظم املعرفة النوعان 
اخلرباء وواضعي السياسات وأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك اجملتمعات  جانبمن قران الستعراض األ ا  حتامُ 

مقاييس التقييم سيعتمد على ومثة افرتاض حاسم آخر أبرزته عملية حتديد النطاق مفاده أن األصلية واحمللية. 
ها على قدر مجيعتكون اإلقليمي ودون اإلقليمي،  الصعيدينعلى جُترى يف حني  ،املقاييس ههذ وأن تدرجيية

تكون باإلضافة إىل النتائج على املستويات اإلقليمية أو العابرة للحدود، و نطاقه. متساو من األمهية بالنسبة ل
مهمة ملراعاة تنوع احليوانات والنباتات والشعوب يف  أيضا   على املستوى احمللي هياليت جُترى عمليات الامناط و األ

، وكذلك الوصول إىل املعلومات ةس علميعلى أسالقائمة  رفا، والفجوات النسبية يف املعدون اإلقليميةاملناطق 
: ، مهامن لغات العملتتطلب لغتني كذلك أن املنطقة سوف   من املفرتضاألصلية واحمللية. و  ارفمن نظم املع

 ليزية واإلسبانية.جناإل
 فصولالُمخطط  - ثانياً 

بيد عام، التقرير حتديد النطاق يف مشروع  واردل الو طط الفصسوف ينتهج تقييم منطقة األمريكيتني خمُ  -6
وباإلضافة املبني يف الفرع األول أعاله. على املستوى اإلقليمي و دد احملنطاق الخاص على  وجهركز بيُ سوف  أنه

طبيعة ال ملنافعاستكماال  لقيمته اإلنسانية الداعمة القيمة اجلوهرية للتنوع البيولوجي  1لفصل اسيدرس إىل ذلك، 
 للناس.

 مجموعات البيانات األساسية - ثالثاً 
حتديد  يف مشروع تقرير الواردةجموعات البيانات األساسية مب املتصلةعامة ال استكماال  للمسائل -1

اخلاصة هبذه املنطقة. احملددة  األساسيةجموعات البيانات مسائل تتعلق مبالفرع هذا  ُيد دعام، الالنطاق 
جمموعات البيانات ذات الصلة من األنشطة اجلارية وسينعكس على التقييم اإلقليمي لألمريكيتني تأثري 

ة ودون ستمدة من جمموعة واسعة من املصادر، مبا يف ذلك املؤسسات واملنظمات العاملية واإلقليمية والوطنيوامل
خطط العمل االسرتاتيجية والوطنية بشأن التنوع البيولوجي، والتقارير الوطنية،  ذلكأمثلة ومن  .الوطنية واحمللية

هيئات البحوث احلكومية و  )برنامج األمم املتحدة اإلامنائي والبنك الدويل(ووكاالت األمم املتحدة 
لتنوع للمعرفة واستخدام ا اللجنة الوطنيةو لدان األمريكية، شبكة معلومات التنوع البيولوجي للب) اإلقليمية/الوطنية

اهليئة الربازيلية للبحوث الزراعية، ووزارة الزراعة يف الواليات املتحدة، وهيئة املسح ، و باملكسيك البيولوجي
لبيانات ااحلصول على أمثلة بوابات اجليولوجي يف الواليات املتحدة، واملعهد الوطين للبحوث يف األمازون(. ومن 

بيانات الوقاعدة  ،املنظومة العاملية لنظم رصد األرض/الفريق املعين بشبكة رصد التنوع البيولوجي :ذات الصلة
بتغري املناخ، ومستودعات البيانات اإلقليمية املعين لشعوب األصلية الدويل لنتدى امللألنواع الغازية، و العاملية 

أمثلة املعاهد البحثية  ومن موعات البيانات دون اإلقليمية أو الوطنية.تغري املناخ وجمل)مركز اجلماعة الكاريبية 
لبحث لعهد الكارييب املو  ،كالة الطاقة الدولية، ومعهد املوارد العامليةو ، و املداريةاملركز الدويل للزراعة : ذات الصلة

ؤلفات العلمية واملشاريع العلمية املاملنشورة ضمن البيانات من  جمموعات سُتستخدم أيضا  . كما نيوالتنمية الزراعي
 دنية.البحثية وامل

 الشراكة االستراتيجية والمبادرات –رابعاً 
 حتديدمشروع تقرير  واملبادرات الواردة يفاالسرتاتيجية لشراكات صلة باالعامة املت واستكماال  للمسائل -8

من خاصة هبذه املنطقة. و بادرات حمددة ماسرتاتيجية و شراكات الفرع مسائل تتعلق بهذا  ، ُيد دعامالالنطاق 
عالقات قوية مع  سُتطورتني يألمريكل آزر، فإن عملية التقييم اإلقليميأجل جتنب االزدواجية وحتديد أوجه الت
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وسيكون االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مبا يف ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي. بشأن  ددة إقليميا  أنشطة حمُ 
ألغذية والزراعة يف أمريكا الالتينية، لألمم املتحدة ا بناء شراكات اسرتاتيجية مع منظمة َقي مة أيضا  من األمور ال

أمريكا الالتينية يف لمجلس الدويل للعلوم ل، واملكتب اإلقليمي واملوارد الطبيعية واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة
. ومن أصحاب املصلحة من التنوع البيولوجي(ريها بشأن اليت جيُ نشر التقييمات يَ ي ذومنطقة البحر الكارييب )ال

اجلهات العامة أو اخلاصة اليت ميكن أن توفر الدعم العلمي والتقين للتقييم معهد البلدان األمريكية للتعاون يف 
منطقة واملنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية و  الزراعة، ومعهد البلدان األمريكية لبحوث التغري العاملي،ميدان 

وشركة   ساو باولو،ومؤسسة دعم البحوث يف والية ، الدويل البنكو لتخطيط التنموي، اومؤسسة  ،البحر الكارييب
 ليست سوى بعض املنظمات اليت تدعم حاليا  ذه وهوصندوق الشعوب األصلية، كولومبيا للبحوث الزراعية 

البيئية شبكة البحوث األصلية و شبكة ا يف ذلك شبكات اجملتمع احمللي، مبومُيكن لمن املبادرات البيئية.  عددا  
 واالتصال.التواصل جملتمعات األصلية واحمللية أو مع باتني يألمريكالتقييم اإلقليمي لساعد يف ربط تُ ، أن ةاألصلي

 الهيكل التشغيلي -خامساً 
 تنفيذ األقدر علىالتشغيلية  ياكلاهل حتديد، ال بد من عامال النطاق حتديدمشروع تقرير لوحظ يف كما  -9
تقين ملنطقة األمريكيتني دعم  إنشاء وحدة ميكنو ا. قدراهت بناء عنصر يف ذلكمبا ، اإلقليمي لألمريكتني تقييمال

 .األمانة كجزء من ، وأن تعملقليمياإلتقييم ال قدميت تنسيقهبدف 
 العملية والجدول الزمني -سادساً 

 اإلقليمية ودون اإلقليميةحتديد النطاق العام للتقييمات  قريرت مشروع يفَترد العملية واجلدول الزمين  -20
 .وخدمات النظم اإليكولوجية لتنوع البيولوجيل

 التكلفة التقديرية -سابعاً 
لتنوع ل اإلقليمية ودون اإلقليميةحتديد النطاق العام للتقييمات  تقرير مشروع يفَترد التكلفة التقديرية  -22

 .إليكولوجيةوخدمات النظم ا البيولوجي
 االتصال والتواصل -ثامناً 

احلكومات الوطنية أن ُتَشجَّع  ،عامال النطاق حتديد يف مشروع تقرير ورد اإلضافة إىل ماب قرتح،ُـ من امل -21
ة واللغات األم. وأيضا ، احمللياللغات تني إىل يألمريكل واحمللية ترمجة املواد ذات الصلة من تقرير التقييم اإلقليمي

القرار من  انعيوص ،وأصحاب املصلحة ،اجملتمع العلمي، وأصحاب املعرفةاملعنيني من مع ارك املنرب سوف يش
وأكادمييات  ،الوطنية ومالعل مؤسساتالوطنية وقائمة غري حصرية من الشركاء، مبا يف ذلك  التنسيق مراكزخالل 

وفروع وكاالت األمم املتحدة ذات ، ستقبلمبادرة أرض املو  ،األمريكية للعلومالبلدان  اتأكادمييشبكة العلوم، و 
األمم املتحدة للبيئة، واللجنة االقتصادية التابع لربنامج  الكارييبالبيئة ملنطقة الصلة )على سبيل املثال، برنامج 

 برنامج األمم املتحدة اإلامنائي، ومنتدى األمم املتحدة الدائم املعينو ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، 
واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، بقضايا الشعوب األصلية، و 

ومراكز التميز )مركز اجلماعة الكاريبية لتغري املناخ(، واملؤسسات التكنولوجية بشأن اتفاقية التنوع البيولوجي(، و 
أمريكا الالتينية يف لمجلس الدويل للعلوم املكتب اإلقليمي ل، و البحثية )معهد االسرتاتيجيات البيئية العاملية

شبكة الوجامعة جزر اهلند الغربية، ومركز  اأمريكهلنود ومنطقة البحر الكارييب، واجلامعات )احتاد التعليم العايل 
واملنظمات غري  ،واملنظمات الدولية ،(إىل آخر ذلكعلومات علوم األرض يف جامعة كولومبيا، نيويورك، الدولية مل
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(، نباتأمريكا الالتينية لل وشبكة ،دمات النظم اإليكولوجيةخب املعنيةاحلكومية احمللية )مثل شبكة أمريكا الالتينية 
، واملؤمترات، والشبكات (SingeriAمثل )واملطبوعات البيئية اإلقليمية  ،واملنشورات العلمية ،ومؤسسات الشراكة

 االستشاري فريقألخرى )على سبيل املثال، املركز الدويل للزراعة املدارية التابع للالعلمية االشبكات و األكادميية 
 لبحوث الزراعية الدولية(.با املعين

 بناء القدرات -تاسعاً 
احلكومات وأصحاب املصلحة  جانبمن  املنرباألولويات املقدمة إىل  إىليستند بناء القدرات سوف  -23

وبرامج  برامج الزماالت،ؤسسات واجملتمعات األصلية واحمللية من خالل ستهدف األفراد وامليوس ،اآلخرين
سيتم دعم إنشاء و/أو وإدارهتا. و  ذات الصلةإىل البيانات الوصول بإمكانية التدريب والدعم التقين فيما يتعلق 

 والشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية. املنتدياتتعزيز 
____________ 


