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

  واستصالحها ووضع مفاهيم للقيم

عملية تحديد النطاق اإلقليمي لمجموعة من التقييمات اإلقليمية ودون  بشأنر تقري
 ()ج( 2الناتج ) اإلقليمية

لتنوع البيولوجي وخدمات النظم للتقييم اإلقليمي انطاق لتحديد  التكميلي تقريرالمشروع 
 المفتوحة اإليكولوجية في المحيطات

 مذكرة من األمانة

لتنو  ل اإلقليمية ودون اإلقليمية للتقييمات العامديد الناا  حت تقريررشرو  مل ضمن اإلطار العام
 التكميلي تقريرالمرشرو   مرفق هبذه املذكرة حيدد (IPBES/3/6/Add.1) وخدمات النظم اإليكولوجية البيولوجي

هذا د ع. أاملفتوحة احملياات يف وخدمات النظم اإليكولوجية لتنو  البيولوجيلاإلقليمي  لتقييما ناا تحديد ل
املرشرتكة لتحديد الناا  اإلقليمي  نتائج العملية أساساملكتب على و  املتعدد التخصصات التقرير فريق اخلرباء

برشأن العملية(.  لالطال  على مزيد من التفاصيل IPBES/3/6)أُنظر  1/5-ُأجريت استجابًة للمقرر م ح د اليت
اليت يتعني تقييمها حىت  املفتوحة لمحيااتل املميزةص صائاخلتحديد الناا  لالتكميلي  تقريرال ويعرض مرشرو 
 .لسياساتل مفيداً يكون التقييم 

                                                      
* IPBES/3/1. 
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 المرفق

 قليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في المحيطاتاالتقييم التحديد نطاق  
 المفتوحة

 واالفتراضات والمنافعالمنطقي واألساس النطاق  -أواًل 
 النطاق - ألف

 للتقييمات عامال حتديد الناا  مرشرو  تقرير يف احملدد ناا ال يف إطار ،احملياات املفتوحة تقييم كزسيَ  - 2
 يف املقام األول، (IPBES/3/6/Add.1) وخدمات النظم اإليكولوجية للتنو  البيولوجي اإلقليمية ودون اإلقليمية

أدوات والسياسات و  احلالية القانونية األطر يمتقيعلى و  خارج حدود الوالية الوطنيةالواقعة  املناطق البحرية على
 املفتوحة احملياات طقايف من ةوخدمات النظم اإليكولوجي إدارة التنو  البيولوجي ومدى فعاليتها يف اتالسياس

ما ، مبا يف ذلك املراقبنياملسامهات املقدمة من األعضاء و  طلبات الدولالتقييم  عكسسي. و املناطق الفرعيةو 
 املعادن وال سيما) وغي املتجددة املتجددة مصائد األمساك واستغالل املوارداستدامة  وضوعات مثلمبيتعلق منها 

البحرية  على النظم التغي العاملي وآثارالتنو  البيولوجي، والتنقيب البيولوجي، واألمن الغذائي و (، والوقود
الستعادة التنو   يةاتوخيارات سياس ةمستقبليوضع تصورات على . هذا، وَسيكز التقييم برشدة وتفاعالهتا
تغي  كيفية تأثي معرفة، مبا يف ذلك يهااحلفاظ علو  احملياات املفتوحةيف  وخدمات النظم اإليكولوجية البيولوجي

توزيعات و  العميقة البحرية املوائل التغيات يف من خالل احملياات املفتوحةيف  التنو  البيولوجياملناخ على 
 . للمحياات االستخدامات املختلفةميع الرتاكمية جل واآلثار اجلليد البحري احملياات، وذوبان حتمضو ، األنوا 

 حدود الجغرافية للتقييمال - باء
املناقة  اإلقليمية أو املياه املناطق الواقعة خارج برشكل رئيسي، ،املفتوحة احملياات يرشمل تقييم سوف -1

 لألمم املتحدة العاملي يف التقييم على النحو احملدد طق فرعيةمنا عدةرشمل ي قدكما  ،اخلالصة االقتصادية
 جنوب احمليط اهلادئ؛و  احمليط اهلادئ؛ مشال؛ و جنوب احمليط األطلسي؛ و األطلسياحمليط مشال : للمحياات

تجمد املاحمليط و  احمليط املتجمد الرشمايل التقييم أيضاً  وسيرشمل .املفتوحة احمليااتأعما  و  اهلندي؛ احمليطو 
حاطة إىل حد كبي باليابسة البحار. أما اجلنويب

ُ
، والبحر األسود، وحبر البلايق البحر األبيض املتوسط مثل، امل

 يف التقييمات ملناطق الساحليةا تقييمحبيث ال تكون مرشمولة ضمن  تهاسيتم تغايف، الكارييب والبحر قزوين وحبر
 .اإلقليمية األخرى

 ساس المنطقياأل - جيم
 عام،ال حتديد الناا  مرشرو  تقرير الواردة يف األساس املناقي العام يف سيا عرض هذا الفر ، يَ  -3

وأكثر ، ساح الكوكب يف املائة من 10تغاي  احمليااتف. باحملياات املفتوحة احملدد اخلاص األساس املناقي
 نسبة كبية من على ريةالنظم اإليكولوجية البحوحتتوي . حبريحميط  هو احمليط احليوي يف املائة من 00من 

 واملوارد الوراثية األغذية واأللياف مثل) للناس اخلدمات األساسية وفروتُ كوكب لعلى االكلي  التنو  البيولوجي
(، والروحية القيم الثقافية والعديد من املغذيات، دورةامتصاص الكربون، وتنظيم املناخ، واملسامهات يف والااقة و 

 واسع الناا  تدهور على حدوث هناك أدلة متزايدة ومع ذلك،. رفاه اإلنسانيف حتقيق  اسهامًا كبياً  سهممما يُ 
النظم  وخدمات البحري التنو  البيولوجيتأثيه على و على املستوى العاملي  للنظم اإليكولوجية البحرية
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آثار السياسات  تقييمل حاجةثمة ف ،ولذلكقادمة. وال احلالية لألجيال البرشريةرفاه و منافع للناس اإليكولوجية و 
 يف وخدمات النظم اإليكولوجية يف جمال التنو  البيولوجي واملستقبلية االجتاهات احلالية علىاملمارسات احلالية و 

، من أجل من خالهلا حتقيق أقصى استفادة منهاميكن  برشأن الكيفية اليت وتقدمي معلومات املفتوحة احملياات
 وخيارات سياسة جديدة تقييم تابيق بد من الو  واحلفاظ عليها. للناسالابيعة منافع استعادة التنو  البيولوجي و 

 .املوارد البحرية إىل حقو  الوصولخمتلف  وتأثي واألدوات، السو 
 المنافع - دال

اخلاصة  املنافع عام،ال حتديد الناا  يف مرشرو  تقرير واردةالعامة ال املنافع سيا  يفحُيدد هذا الفر ،  -4
خارج حدود  يف املقام األول تقعمناطق فرعية وما يتبعها من  احملياات املفتوحةومبا أن . املفتوحة باحملياات

التقييم فائدة جلميع أصحاب املصلحة واملنظمات اإلقليمية والوطنية وفو  الوطنية سيكون يف الوالية الوطنية، ف
يف تعزيز سيسهم التقييم . كما يكولوجية البحريةوالدولية اليت هلا مصاحل يف التنو  البيولوجي وخدمات النظم اإل

غيها من يف إطار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار و احلاصلة لتاورات ل دعماً السياسات و الرتابط بني العلوم 
بني الدول يف مؤمتر األمم الذي مت التفا  لوترشمل هذه التاورات أي نتائج . املبادرات ذات الصلة بالسياسات

، مبا يف ذلك اختاذ قرار حبلول هناية الدورة التاسعة والستني للجمعية 1021دة للتنمية املستدامة يف عام املتح
برشأن  تنفيذللاملفاوضات من أجل إبرام اتفا  برشأن ما إذا كان جيب أم ال إطال   1025العامة يف سبتمرب 

. طق الواقعة خارج ناا  الوالية الوطنيةمستدام يف املنا على حنوحفظ التنو  البيولوجي البحري واستخدامه 
املناطق البحرية ذات األمهية ف يوصت)أ( : العمليات األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك أيضاً سيدعم تقييم وال
 اخلاة االسرتاتيجيةة، وهي العملية اجلارية حالياً يف إطار اتفاقية التنو  البيولوجي؛ )ب( بيولوجيالأو  ةيكولوجياإل

 ؛22 اهلدف، وال سيما الواردة هباللتنو  البيولوجي  ييرشآوأهداف  1010-1022بيولوجي للتنو  ال
لرشمال شر  البحرية اتفاقية محاية البيئة  ،على سبيل املثال)ومنها  البحار اإلقليمية لربامج ةاحلالي األعمال )ج(

أعمال و (، برشلونة اتفاقيةملتوسط )واتفاقية محاية البيئة البحرية واملناطق الساحلية للبحر ا احمليط األطلسي
 اإلدارة القائمة على تاوير أدواتبغية األمساك  دئإدارة مصااملعنية باإلقليمية املنظمات و  البيئةحفظ منظمات 

املنظمات  ضعهاتاليت ، برامج العمل برشكل عامو )د(  الوطنية؛ الواقعة خارج حدود الوالية يف املناطق ناطقامل
 مستقبليةوغايات أهداف وأي ( ه) الوطنية؛ الواقعة خارج حدود الوالية يف املناطق ة األخرىواإلقليمي الدولية
  .1025عام  بعدملا  لتنميةخاة األمم املتحدة ليف الواردة ذات الصلة بالبحار و  التنمية املستدامةتتعلق ب

 فتراضاتاال - هاء
بينة االفرتاضات هذا الفر ، يف سيا  قدميُ  -5

ُ
 افرتاضات عام، حتديد الناا  تقريريف مرشرو   العامة امل

إىل نواتج العملية املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة  سوف يستند التقييمو  .املفتوحة احمليااتب خاصة حمددة
وُيسهم أيضًا يستكملها البحرية وتقييمها على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية واالقتصادية؛ و 

التقييم العاملي األول ’’ناتج حتت العنوان األويل ، 1025يف عام  ،عمليةهذه ال يصدر عنسوف فيها. و 
وخدمات  العوامل احملركة لهالتنو  البيولوجي البحري و  برشأنلمعارف املتاحة ، وهو استعراض ل‘‘للمحياات
عد من جانب املنربللنظم اإليكولوجية البحريةبيئية النظم ال

ُ
العاملي  نواتج التقييم . وسوف ُيكمل التقرير امل

 إزاء اإلدارةيارات اخلتقييم و  يةاملستقبل التصورات، والنمذجة، و تكاملامل تحليلال يف جماالت، وخاصة للمحياات
إىل  وصولإمكانية ال برشأناحلالية  املناقرشات أيضاً  ملسيرش. كما اجلديدة اتأدوات السياسوالسياسات و 
والوقف ، املياه األوروبية يف أعما  البحار مناطق، محاية ى سبيل املثالعلا )ومن ذلك، واستغالهل أعما  البحار

. على ناا  واسع حمميات حبرية إقامةو  ،املتوسطاألبيض يف أعما  البحر املؤقت للصيد بالرِشباك اجلرَّافة 
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نظم املعرفة ومجع مبا يف ذلك املعرفة احمللية، املوجودة و  املؤلفات العلمية منذلك  غيوسوف ُتستخدم يف التقييم 
ها. وسوف يعتمد رصدو  البيانات الوطنية والدولية جلمع النظم القائمة ودمج، وغي الرمسيةالبيانات الرمسية 

، بتغي املناخ الفريق احلكومي الدويل املعين مثل، التقييمات األخرى من املنرشورةالتقييم على املعلومات 
، واجلمعيات العلمية الوطنية، ومعاهد البحوث للعلوم الوطنية، واألكادمييات متعددة األطرافتفاقات االو 

استخدام  املتبعة يف املنرب برشأن إلجراءاتا، سيتم تابيق وباإلضافة إىل ذلك. البحثية األخرى واجملتمعات
غي احلكومية ، وشبكات املنظمات د األمساكئمنظمات مصا من خالل مبا يف ذلك األصلية واحمللية، املعارف

 .اآلخرينب املعارف أصحاو 

 فصولالُمخطط  - ثانياً 
بيد عام، التقرير حتديد الناا  يف مرشرو   واردل الو اط الفصخمُ  احملياات املفتوحةسوف ينتهج تقييم  - 6
احلالة، اخلاص ب، 3يف الفصل و دد املبني يف الفر  األول أعاله. احملناا  الخاص على  وجهركز بيُ سوف  أنه
املوائل التقييم رشمل يلناس، سوف لالابيعة  منافعولوجي والنظم اإليكولوجية اليت تقوم عليها اجتاهات التنو  البيو 

. 24 رقم للتنو  البيولوجي يرشيآ ناطق ذات التنو  البيولوجي الرشديد، فضاًل عن مسائل تتعلق هبدفوامل اهلرشة
ية التجارة الدولية يف األنوا  املهددة رشملها اتفاقت، مثل تلك اليت خاصاً  األنوا  اليت تثي قلقاً  رشمل أيضاً يوس

واليت فظ الابيعة )االحتاد الدويل حل جانباحملدد من  باالنقراض، واألنوا  املهاجرة واألنوا  املهددة على النحو
 اإلدارة،يارات خب املتعلق، 6يف الفصل و أمساك القرش والسالحف والثدييات البحرية والايور(.  من بينها

تقييم التحديات حُيلل ال سوفوالقااعات،  النااقاتوصنع القرار اخلاص والعام عرب  ،سيةوالرتتيبات املؤس
الوصول إىل أعما  إمكانية ، مثل املفتوحة احملياات يفالبيئة الستخدام وحفظ استدامة ا اليت تواجه املستقبلية

 األمساك يف احملياات )مثل دئيف القااعات الرئيسية، مثل محاية الابيعة، ومصاكذلك ، و االبحار واستغالهل
، والااقة )مبا يف ذلك الااقة احليوية(، اإلدارةوأنظمة  ،التونة واخلرمان( واألسوا  املرتباة هبا مصائد أمساك

 التنقيب البيولوجي، واستخراج املعادن، وتوفي الغذاء والقااعات األخرى اليت ختاط لالنتقال إىل احمليااتو 
 املثال، تربية األحياء املائية. سبيل ومنها على، املفتوحة

 مجموعات البيانات األساسية - ثالثاً 
يف مرشرو   الواردةجموعات البيانات األساسية مب املتصلةعامة ال الفر ، استكمااًل للمسائلهذا  يُقدم - 1

ويف . ملفتوحةاحملياات ااخلاصة باحملددة  األساسيةجموعات البيانات مسائل تتعلق مبعام، التقرير حتديد الناا  
هذا الصدد، سيكون من املهم تاوير شراكات اسرتاتيجية مع أصحاب البيانات وإقامة صالت مع التقييمات 

، على ناا  واسع، قواعد احملياات املفتوحةوسوف يُابق تقييم اجلارية، مثل التقييم العاملي للمحياات. 
 بياناتوقواعد  ،لمحيااتلعلومات البيولوجية اجلغرافية نظام املميكن الوصول إليها مثل، البيانات الرئيسية اليت 

، AquaMapsو، FishBaseو ،Algabaseو، SeaLifeBase املياه واألمساك والاحالب البحرية املسماة على التوايل
لعلوم  اليابايناملركز الحتاد األورويب، و التابع لواجمللس الدويل الستكرشاف البحار، وإطار مجع البيانات 

 .لحياة البحريةلونظام املعلومات البيولوجية وجيا البحار، وتكنول
 الشراكة االستراتيجية والمبادرات – رابعاً 

واملبادرات الواردة يف االسرتاتيجية لرشراكات صلة باالعامة املت فر ، خارج ناا  املسائلهذا ال يُقدم - 8
باحملياات خاصة مبادرات حمددة ية و اسرتاتيجرشراكات ، مسائل تتعلق بعامالمرشرو  تقرير حتديد الناا  

املنظمات و مع التقييم العاملي للمحياات، اليت جيب تاويرها شراكات سرتاتيجية الرشراكات ا. وترشمل الاملفتوحة
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نظمة التابعة مل الدوليةاألوقيانوغرافية احلكومية مثل اتفاقية التنو  البيولوجي، واللجنة الرئيسية واملبادرات الفاعلة 
 م والثقافة )اليونسكو(، والفريق احلكومي الدويل املعين بتغي املناخ، واملنظمة البحريةو تحدة للرتبية والعلألمم امل
منظمات احلفاظ على البيئة، و د األمساك، ئواملنظمات اإلقليمية إلدارة مصا ،، وبرامج البحار اإلقليميةالدولية

عبة شؤون احملياات وقانون البحار شُ و ، املفتوحة احملياات مناطق عمليات السياسات اإلقليمية اليت تؤثر علىو 
قا  البحار، والفريق العامل لالدولية السلاة التابعة ملكتب الرشؤون القانونية يف األمانة العامة لألمم املتحدة، و 

مه واستخداالبيولوجي البحري التنو  دراسة املسائل املتعلقة حبفظ ، بغية العضويةغي الرمسي املفتوح املخصص 
  الوالية الوطنية.ناا  يف املناطق الواقعة خارج على حنو مستدام 

 الهيكل التشغيلي -خامساً 
 تقدمي األقدر علىالترشغيلية  ياكلاهل حتديد، ال بد من عامال حتديد الناا  تقريرمرشرو  لوحظ يف كما  -0
 تعملتقين دعم  إنرشاء وحدة ميكنو ا. دراهتق بناء عنصر يف ذلكمبا ، للمحياات املفتوحة قليمياإلتقييم ال

 . للمحياات املفتوحة قليمياإلتقييم ال تنفيذ نسيقلت األمانة كجزء من

 العملية والجدول الزمني -سادساً 
 اإلقليمية ودون اإلقليميةحتديد الناا  العام للتقييمات  تقرير مرشرو  يفَترد العملية واجلدول الزمين  -20
 .خدمات النظم اإليكولوجيةو  لتنو  البيولوجيل

 التكلفة التقديرية -سابعاً 
لتنو  ل اإلقليمية ودون اإلقليميةحتديد الناا  العام للتقييمات  تقرير مرشرو  يفَترد التكلفة التقديرية  -22

 .وخدمات النظم اإليكولوجية البيولوجي

 االتصاالت والتواصل -ثامناً 
سيكون لوحدات الدعم التقين، وجهات  ،عامال حتديد الناا  ريف مرشرو  تقري ورد اإلضافة إىل ماب -21

 جمموعة واضحة من وسيتم وضع. حاسمدور ومراكز التميُّز  اإلقليمية ودون اإلقليميةاملراكز و الوطنية،  االتصال
 .باحملياات املفتوحة ذات الصلة والتواصل تاالتصاال السرتاتيجية األهداف والغايات

 بناء القدرات -تاسعاً 
من جانب  عام،ال حتديد الناا  مرشرو  تقرير يف لوحظكما سوف ُتدَّعم أنرشاة بناء القدرات،   -23

بناء القدرات من  وسيتم تنفيذ. القدرات فرقة العمل املعنية ببناء املنرب على النحو الذي تنفذه برنامج عمل
 .ءعلى حد سوا اتواملؤسس األفراد مستوياتيستهدف وف سكذلك الرشراكات و  خالل

____________ 


