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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
التنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في مجال 

 النظم اإليكولوجية
 الرابعةالدورة 

 ٕٙٔٓفرباير /شباط ٕٛ-ٕٕ، كواالدلبور
 *من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت )ح(٘البند 

تقرير تحديد النطاق برنامج عمل المنبر: 
لتقييم مواضيعي يتعلق باالستخدام المستدام 

 للتنوع البيولوجي

 ‘(3’ )ب( 3 الناتجخدام المستدام للتنوع البيولوجي )ييم مواضيعي لالستقتلتحديد النطاق 
 مذكرة األمانة

 المقدمة - أوالا 
اعتمد  ،ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓبشأف برنامج العمل للفرتة  ٔ/ٖ-دح  ـأثناء دورتو الثالثة، ويف مقرره  -ٔ

اإليكولوجية االجتماع العاـ للمنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم 
بدء عملية ربديد النطاؽ، وذلك باستخداـ الُنهج االفرتاضية يف ادلقاـ األوؿ، من أجل وضع تقييم مواضيعي 
لالستخداـ ادلستداـ وحلفظ التنوع البيولوجي وتعزيز القدرات واألدوات، لكي ينظر فيو االجتماع العاـ للمنرب 

 وضع تقرير ربديد نطاؽ عل  يد فري  اخلرباء ادلتعدد التخصصات، أثناء دورتو الرابعة. واستجابة ذلذا ادلقرر، مت
 ٕ٘إىل  ٚلكرتوين، يُعقد خالؿ الفرتة من إعل  ادلوقع الشبكي، أو مؤسبر فتوحة وبدعم من مشاوره م

. وسبثل ىذه ادلذكرة تقرير ربديد النطاؽ ىذا. وتتوافر معلومات إضافية عن ادلؤسبر ٕ٘ٔٓأيلوؿ/سبتمرب 
 يف ادلذكرة ال ي أعداها األمانة بشأف عملية ربديد النطاؽ يف رلاؿ التقييم ادلواضيعي لنأنواع الاازية اإللكرتوين
 .(IPBES/4/INF/12) االستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجيالاريبة و 

 ند المنطقي، المنافع واالفتراضاتالنطاق، الس - ثانياا 
 النطاق - ألف

يعي ادلقرتح يف تقييم الُنهج ادلختلفة لتناوؿ االستخداـ ادلستداـ لنأنواع يتمثل اذلدؼ من التقييم ادلواض -ٕ
ذات الصلة دبا يتمش  مع أىداؼ ادلنرب. إف االستخداـ البشري لنأنواع الربية واألدوات وتعزيز القدرات  ،الربية

لمنافع ال ي بالنسبة ل دث التايارات يف التنوع البيولوجي، دبا ينطوي عليو ذلك من تداعياتيُ ىو حافز ُمهيمن 
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يصل عليها السكاف من الطبيعة ومستوى ادلعيشة. وينصب مناط التقييم عل  ادلمارسات والتدابار ال ي 
ت ِخُذ هنجًا تكاملياً، ُيسلم بالوحدة يػ  ُتستخدـ من أجل استخداـ األنواع الربية ال ي تُعزز االستدامة. ومن مث فإنو 

ُنهج الو  مارساتادلوثقافة اإلنساف. ويبحث التقييم رلموعة من نُظم احلوكمة، و  ال ي ال انفصاـ ذلا بني الطبيعة
ال ي ترمي إىل تعزيز االستخداـ ادلستداـ لنأنواع الربية، وتضم التكنولوجيات احلديثة، وادلعارؼ والطرؽ لدى 

، وحيازة األرض، ادلنافع السكاف األصليني ولدى اجملتمعات احمللية، وسلتلف أمناط اإلدارة ادلستدامة كذلك وجْن 
واألدوار واالستخدامات عل  أساس نوع اجلنس وتداعيات ذلك عل  ادلقررات والسياسات الرمسية. ويتواف  ىذا 

لخطة ل( ٚو ٙف ا(، ومع الااية االسرتاتيجية باء )اذلدفٗو ٖالتقييم مع الااية االسرتاتيجية ألف )اذلدفاف 
، وال ي ترمي إىل تقليل الضاوط ادلباشرة الواقعة عل  التنوع ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓاالسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 

 وتشجيع استخدامو بصورة مستدامة. البيولوجي،

لوفاء باحتياجات كل من األجياؿ لضماف اوالتقييم موجو ضلو إجياد احللوؿ، وُيسلِّم باالستخداـ ادلستداـ  -ٖ
التنوع البيولوجي، يتم تعريف االستخداـ ادلستداـ للتنوع احلاضرة وادلستقبلية. وطبقًا لنص االتفاقية ادلتعلقة ب

استخداـ مكونات التنوع البيولوجي بطريقة ودبعدؿ ال يؤدياف إىل اضلدار التنوع البيولوجي يف ’’البيولوجي بأنو 
دة )ادلا ‘‘ادلدى الطويل، شلا يافظ عل  قدرتو عل  الوفاء باحتياجات وتطلعات األجياؿ احلاضرة وادلستقبلية

 لتحقي  غايات التنمية ادلستدامة.(. ومن مث، يكوف االستخداـ ادلستداـ أيضاً أداة فعالة ٕ

وأفضل ادلمارسات عل  الصعيدين اإلقليمي  ،التقرير ادلعارؼ احلالية مع مراعاة األمثلةقيم وسوؼ ي -ٗ
 ي جُيريها ادلنرب، وال ي من ادلقرر أف والعادلي. وىو يتاج ألف يُفه م  يف سياؽ عمليات التقييم اإلقليمية والعادلية ال

تاطي الكثار من جوانب االستخداـ ادلستداـ ال ي ميكن أف يقرتف هبا التقييم. وبسبب ذلك، وبسبب احلاجة إىل 
الشديد االتساع بال  الستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجيالذي يوؿ دوف ترؾ موضوع اتحديد المواصلة 
‘ ٖ’ )ب( ٖوالناتج  ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓج عمل ادلنرب للفرتة يود ادلالية والزمنية لربناممع حبث القأيضًا ، و ضوابط

بصفة خاصة، يتم انتقاء عدد زلدود من فئات استخداـ األنواع الربية ال ي تعيش يف صبيع ادلناط . وتتواف  ىذه 
 ستخدامات التالية ية من أجل اال، واالستخداـ واالذبار باألنواع الرب للمنافع ادلستداـاجلن الفئات مع 

 وية، دبا يف ذلك النظافة الصحية؛توفار األغذية واألد )أ(
 ، وإمدادات الطاقة؛االشجار اخلشبيةتوفار ادلواد اخلاـ، دبا يف ذلك  )ب(
الصاارة الربية ادلسموح بصيدىا، واالذبار يف اجللود األنواع توفار لواـز الزينة، دبا يف ذلك  )ج(

 احلية.  احليوانات األليفةواأللياؼ، واالذبار يف

وتكوف شاملة دلختلف األبعاد  ،وتتعل  تلك ادلوضوعات بالقضايا ادلهمة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي -٘
 وادلقاييس، كاألنواع الربية يف الُنظم اإليكولوجية البحرية، وادلياه العذبة واألرضية.

 نطاق التغطية الجغرافية للتقييم - باء
قييم عادلياً، يشمل االستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي داخل النظم اإليكولوجية سوؼ يكوف ىذا الت -ٙ

 األرضية، ويف ادلياه العذبة والبحرية داخل ادلناط  األربع ادلعتمد عمل التقييمات اإلقليمية فيها من جانب ادلنرب. 
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 السند المنطقي - جيم
ظم خدمات النُ صيانة ظ التنوع البيولوجي و حفُيشجع االستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي إف  -ٚ

االقتصادية. إف تشجيع االستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي و فرصاً للتنمية االجتماعية يُتيح بينما  ،اإليكولوجية
فرط لنأنواع الربية ادلهددة باالنقراض. وتنسحب منافع االستخداـ ػُ يعن التصدي لتهديدات مثل االستاالؿ ادل

 والوطنية، واإلقليمية والدولية. للتنوع البيولوجي عل  ادلستويات احمللية، ادلستداـ

وتُعترب ادلعرفة ادلتعلقة بأمهية األنواع الربية )اجلوانب اإليكولوجية، واالقتصادية، واالجتماعية والثقافية(،  -ٛ
ير الُنهج اخلاصة ودبحفزات استخدامها، وبشأف رلموعة صكوؾ السياسات ونُظم اإلدارة أمرًا حيويًا لتطو 

 خداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي.باالست

 المنافع -دال 
سوؼ ُيسهم ىذا التقييم يف تطوير وتشجيع وضع هُنج لالستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي، وربديد  -ٜ

ثُارات ادلعارؼ وإبراز الفرص أماـ التحُسن، واالستفادة من سلتلف مصادر ادلعارؼ، دبا يف ذلك معارؼ 
سكاف األصليني وادلعارؼ احمللية. وسوؼ ُيسهم أيضًا يف تطوير أدوات دعم السياسات واالسرتاتيجيات، شلا ال

 يُعزز من خطط اإلدارة ادلستدامة، وُيساعد عل  االمتثاؿ للتدابار وإنفاذىا، والوفاء باحتياجات بناء القدرات.

يوانات والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض، يكتسب العمل يف إطار اتفاقية االذبار الدويل يف أنواع احل -ٓٔ
واالتفاقية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي باىتماـ خاص نظراً ألف الارض من اتفاقية االذبار الدويل يف أنواع احليوانات 

. بقاءىا احليوانات والنباتات الربيةبعينات أال يُهدد االذبار الدويل كيد والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض ىو تأ
وباإلضافة إىل ذلك، فإف االستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي ىو اذلدؼ الثاين لالتفاقية ادلتعلقة بالتنوع 

من اخلطة  ٛٔو ٚ، ٙ، ٗ، ٖالبيولوجي، وُتساؽ اإلشارة الصرية إليو يف أىداؼ آيكي للتنوع البيولوجي 
 .ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓجية للتنوع البيولوجي االسرتاتي

 ضاتترااالف -هاء 
سوؼ ينبن التقييم ادلقرتح عل  الكتابات العلمية احلالية وعل  التقييمات الوطنية، وسوؼ يستفيد من  -ٔٔ

الصلة  يأعماؿ ادلؤسسات والشبكات احلالية )انظر القسم اخلامس أدناه بشأف أصحاب ادلصلحة ذو 
ارات، والشموؿ اجلنساين والعادلي، وادلبادرات(. إف فري  خرباء التقييم، الذي سوؼ يتسم بالتنوع من حيث ادله

من قائمة مرجعية للكتابات ادلنشورة والكتابات والنتائج البحثية غار يكوف قادرًا أيضًا عل  االستفادة سوؼ 
وجزة ػُ األكادميية، إىل جانب التعليقات ال ي مت صبعها أثناء عملية ربديد نطاؽ ادلؤسبر اإللكرتوين. إف العبارات ادل

 .اتتوصل إليها التقييمتلسرية وادلوجزة يف دليل ادلنرب سوؼ توضع عل  صبيع نتائج التقييمات ال ي الدالة عل  ا

سوؼ ياوؿ فري  اخلرباء جاىداً أيضاً تقييم احلالة اإلقليمية لالستخداـ ادلستداـ عن طري  بناء التآزرات  -ٕٔ
حمللية للمزارعني، والصيادين، وصيادي مع نُظم ادلعرفة احمللية ولدى السكاف األصليني، حيث أف اجملتمعات ا

األمساؾ وموظفي احلكومة احملليني اآلخرين، واخلرباء قد يكوف لديهم معارؼ ذات صلة بتاريخ، ومسارات، 
ثة للتايار، وفعالية اجلهود ألجل ربقي  االستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي. وسوؼ تستضئ حدِ ػُ والتأثارات ادل

ة يف دليل التقييمات لدى جراءات العمل بادلعارؼ احمللية ومعارؼ السكاف األصليني ادلوجز ىذه العملية بُنهج وإ
 ادلنرب.
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الستعراض مراجعني زلررين  ٓٔمؤلفًا و ٓ٘سوؼ يتألف فري  خرباء التقييم من رئيسنْي مشاركنْي، و -ٖٔ
ة بالتعيني غداة اعتماد وذلك عقب صدور دعو  ،التقييم، والذين سيتم انتقاؤىم طبقًا إلجراءات نواتج ادلنرب

وتشمل وسوؼ يػ ْلق   ىذا الفري  الدعم من جانب وحدة دعم تقن،  عل  تقرير ربديد النطاؽ.االجتماع العاـ 
 موظف فن متفرغ.ُمعادؿ وظيفة 

ونزواًل عل  طلب الدورة الثالثة لالجتماع العاـ، قاـ الفري  من خالؿ التشاور مع ادلكتب، بتطوير هنج  -ٗٔ
مؤلفني  ٓٔبإدراج  ،يمات اإلقليمية ودوف اإلقليمية وللتقييمات ادلواضيعية. ويقض  مثل ىذا النهجمنس  للتقي

لديهم خربة يف االستخداـ ادلستداـ داخل كل عملية تقييم من التقييمات اإلقليمية األربعة. وسوؼ ُيسهم 
واضيعي لالستخداـ ادلستداـ. وباإلضافة إىل يف التقييم ادلوافرتاضياً يف كل من التقييمات اإلقليمية،  ٓٗاخلرباء الػ 

من كل تقييم من التقييمات  ٓٔذلك، سوؼ يتم اإلدماج الكامل خلبارين من خرباء االستخداـ ادلستداـ الػ 
وذلك لضماف التماسك  ،، يف فري  اخلرباء ادلنوط بو تقييم االستخداـ ادلستداـرئيسينياإلقليمية كمؤلفني 

 االستخداـ ادلستداـ.يف بالعمل ادلتعلقة عمليات التقييم  الكامل فيما بني صبيع

 مخطط الفصول -ثالثاا 
سوؼ يتألف التقييم ادلواضيعي من تقرير تقن مكوف من مخسة فصوؿ وموجز لكي يستشف ُصناع  -٘ٔ

 السياسات الرسائل الرئيسية من ىذه الفصوؿ.

نقديًا دلبادئ االستخداـ  ماً مفهـو االستخداـ ادلستداـ. وسوؼ يقدـ تقيي 1الفصل سوؼ يعرض  -ٙٔ
عرتؼ هبا بشأف االستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي، وادلبدأ التحوطي، وأمهية 

ُ
ادلستداـ، دبا يف ذلك ادلعايار ادل

االستخداـ ادلستداـ بالنسبة للمجتمعات احمللية وفرص كسب العيش، وكذلك أمهية االستخداـ ادلستداـ للتنوع 
ادلستداـ لنأنواع الربية بالنسبة حلفظ ادلوئل والتنوع اجل ْن قتصادات الوطنية، ومسامهة البيولوجي بالنسبة لال

البيولوجي، والتآزرات مع االتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، والوكاالت ادلتخصصة وأصحاب ادلصلحة 
. هبا بصورة مستدامةواستخدامها واالذبار جنيها و  ‘‘األنواع الربية’’ ػػػػاآلخرين. وسوؼ يُعرِّؼ أيضًا ما ادلقصود بػ

ومن أجل تنفيذ التدابار ادلتعلقة باالستخداـ ادلستداـ، يكوف من الضروري أف نفهم التفاعالت والعالقات بني 
العملية التارخيية وادلقررات السياسية واالقتصادية. وسوؼ يتناوؿ ىذا الفصل اجلانبني ادلهمني للااية من جوانب 

بني األجياؿ. واالعرتاؼ دببادئ أديس داخل اجليل الواحد وفيما ولوجي واالستخداـ ادلستداـ  ادلساواة التنوع البي
أبابا واخلطوط التوجيهية لالستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي التابعة لالتفاقية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي، بأهنا 

يف من ادلقرر استخدامها ادلؤشرات ال ي ؼ يدد و أف ىذا الفصل سبنقطة اختالؼ حيوية. يضاؼ إىل ذلك، 
من فئات استخداـ واسعة حوؿ ثالث فئات استهالكية يتمحور تقرير التقييم، الذي يقدـ سلطط التقييم، و 

 اء، وكذلك ادلواد اخلاـ والزينة.األنواع الربية كاذاء وكدو 

هبا خداـ األنواع الربية واالذبار ادلستداـ، واست اجل ْن باستعراض فعالية  4و 3و 2الفصول سوؼ تقـو  -ٚٔ
داخل كل فئة من فئات االستهالؾ الثالث )الاذاء والدواء، وادلواد اخلاـ والزينة(، وذلك بصورة ُمنظمة تنهض 
عل  أساس اإلطار ادلفاىيمي للمنرب. وتتمثل نقطة الرتكيز الرئيسية ذلذه الفصوؿ يف تقييم ادلمارسات، وادلعايار، 

صكوؾ السياسات، وأدوات دعم القرار ومنهجيات احلصاد ادلستداـ واالستخداـ واالذبار يف ونُظم احلوكمة، و 
بني اوح وال ي ترت  ،ذلا األنواع الربيةوزبضع  تاألنواع الربية. وسوؼ تُراعي األمناط ادلختلفة لإلدارة ال ي خضع

واألكثر تصنيعاً،  وبني الُنهج األكرب نطاقاً  األصلية والتقليدية احمللية الضيقة النطاؽ نسبياً، الرتتيبات وادلمارسات
الدولية. ويف داخل التجارية الُنظم للتجارة إىل ُنظم احمللية ذات التوجهات التجارية، ومن الو  ،الكثيفة تكنولوجياً و 
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سياؽ ىذه الفئات الثالث لالستخداـ، سوؼ تتناوؿ ىذه الفصوؿ أمهية األنواع الربية بالنسبة لرفاه اإلنساف، 
ي ترتاوح ما بني احلصاد التجاري وبني حصاد الكفاؼ، وتشمل األنواع البحرية واألرضية. وسوؼ يقـو ىذا ذلوا

الفصل بتقييم ادلنافع ادلستمدة من األنواع الربية وتأثارات استخداـ األنواع الربية عل  الطبيعة، وعل  النظم 
واألمثلة  ،ة/صلاح مبادرات االستخداـ ادلستداـاإليكولوجية وعل  أداء النظاـ اإليكولوجي لوظائفو، وفعالي

والعوامل احملركة )غار ادلباشرة وادلباشرة( ال ي تنظم عمليات التايار يف مثل ىذا االستخداـ. وسوؼ تقـو الفصوؿ 
ربليل االذباىات والسيناريوىات احملتملة لالستخداـ ادلستقبلي لنأنواع الربية، وتداعيات ذلك دبواصلة أيضًا 
تقدمي حساب موضوعي للعوامل اإليكولوجية، والتجارية واالجتماعية ال ي ذلا تأثار عل  اجلوانب اإلجيابية  بارض

واالذبار بأعداد احليوانات الربية وموائلها، وخدمات النظاـ اإليكولوجي وادلوجودات األخرى للجْن والسلبية 
 كل تقرير من التقارير الثالثة عل  جوانب سلتلفة عل  النحو التايل وساركز   الجتماعية االقتصادية والثقافية.ا

جْن األنواع البحرية، و جْن سوؼ يركز عل  توفار األغذية واألدوية، دبا يف ذلك  2الفصل  )أ(
الكفاؼ للفقاريات األرضية، مثل حلم احليوانات الربية، واالستخدامات الزراعية لنأنواع الربية. وسوؼ يشمل 

واستخدامات الصحة العامة من  ،واالستخدامات الطبية ،أيضًا سلتلف جوانب األنواع الربية، وتوفار الدواءذلك 
 ؛البيولوجية، وسوؼ يتناوؿ بعض القضايا مثل التنقيب األحيائي والقرصنة رياتالنباتات، واحليوانات والفط

خشاب ادلقطوعة وأنواع األخشاب عل  توفار ادلادة اخلاـ، دبا يف ذلك حصاد األ 3الفصل ويركز  )ب(
( واأللياؼ اخلشبية وادلنتجات احلراجية غار اخلشبية ال ي ُتستخدـ كمواد اإلعاشةالثمينة )ألغراض التجارة أو 

 الطاقة وعلف ادلاشية؛بمداد اإلخاـ غار غذائية، مثل مواد البناء، و 
، واألغراض الثقافية والرتويية، دبا يف عل  استخداـ األنواع الربية يف أغراض الزينة 4الفصل ويركز  )ج(

واالذبار فيها والفراء والريش، واأللياؼ الصاارة، ، واحلصوؿ عل  اجللود بصيدىاسموح الربية ادل األنواعذلك 
والعاج والشعاب ادلرجانية، وكذلك احلصوؿ عل  احليوانات األليفة احلية، والنباتات واالذبار هبا، مثل أنواع 

 بة، وأنواع الطيور واألوركيد.ارياألمساؾ ال

اخلالصات والدروس ادلستمدة من الفصوؿ الثالثة ادلاضية معاً، ويضمها بعضها  5الفصل وسوؼ جيمع  -ٛٔ
إىل بعض، ويقدـ اخليارات ادلستقبلية لالستخداـ ادلستداـ، دبا يف ذلك ذبميع أدوات دعم السياسات وادلبادئ 

وسوؼ  .ت، واإلجراءات وعمليات التخطيط( بشأف االستخداـ ادلستداـالتوجيهية لإلدارة )مثاًل أفضل ادلمارسا
وذلك لتعزيز بناء القدرات وتوليد ادلعارؼ، وكذلك بالنسبة  ،يوضع تأكيٌد قوي عل  إشراؾ أصحاب ادلصلحة

 معارؼ األصلية واحمللية احلالية.لل

 ومجموعات البياناتمقاييس المؤشرات وال -رابعاا 
ستعراض استخداـ وفعالية ادلؤشرات احلالية ادلستعملة يف تقييم االستخداـ ادلستداـ  سوؼ يقـو التقييم با -ٜٔ

ملة األخرى طوراها شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي، وسوؼ يقـو التقييم باستكشاؼ ادلؤشرات احملت ال يكتلك 
 ال ي ميكن استعماذلا.

ن تسليمو بأف عملية ربديد النطاؽ قد وسوؼ يتوىل التقييم استعراض مدى توافر البيانات، انطالقًا م -ٕٓ
ىذه البيانات ُيتمل أف تكوف غار متاحة بصورة منتظمة بدرجة كبارة عادلياً. أما البيانات  مثلأشارت إىل أف 

دلتاارات ذات الصلة مثل البيئة/النظاـ، بتصنيفها حسب اادلنتقاة الستخدامها يف التقييم فينباي أف تسمح 
 ل ومستويات الصحة وادلساواة.واألنواع، ومستوى الدخ
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وينباي إخضاع كل من الطرائ  العلمية النظامية ونظم ادلعارؼ األصلية واحمللية للبحث، دبا يف ذلك الكم  -ٕٔ
الكبار من البحوث الذي مت توثيقو لدى صبيع مناط  العامل، والذي يشتمل عل  ثروة وتنوع من شلارسات 

تنبن عل  اجملتمع احمللي وال ي أساسها السكاف األصليوف واجملتمعات احمللية االستخداـ ادلستداـ ونُظم اإلدارة ال ي 
والرامية إىل احلفاظ عل  التنوع البيولوجي. وقد زادت جهود الرصد التشاركي ال ي يبذذلا السكاف احملليوف من 

هالؾ ادلوارد. ومن ادلهم حيث ادلعلومات ادلتاحة لعمليات التقييم، وخباصة عمليات التقييم تلك ال ي ُتوِثْ  است
اإلشارة إىل الثارات، وإىل اجلهود الالزمة ادلتعلقة بعدـ توافر رلموعات البيانات حاليًا بسبب عدـ القدرة عل  
احلصوؿ عل  االستمارات اخلاصة بذلك أو تدبار التكاليف. ولذا، فإف األمر يتاج إىل قواعد بيانات مفتوحة، 

بيانات والتحليالت ألجل تطوير وتكامل ونشر البنية التحتية األساسية لرصد وإىل معاىد حقيقية لتبادؿ ال
 وتقييم خدمات النظاـ اإليكولوجي.

 اب المصلحة والمبادرات ذات الصلةأصح -خامساا 
إف أفضل طريقة لتحقي  ادلبادئ األساسية للتقييمات الناجحة )األمهية وادلصداقية ومربرات إجرائها(  -ٕٕ

ركة االسرتاتيجية والفعالة ألصحاب ادلصلحة يف عملية التقييم. كما أف وجود رلموعة تكوف عن طري  ادلشا
ادلصلحة ادلشاركني يف عملية ذباوبية تنبن عل  احلوار ومبدأ ادلعاملة بادلثل ميكن أف تشجع  أصحابمتنوعة من 

بشأف رلموعة  احلهاعل  تبادؿ ادلعارؼ وادلعلومات، وتسمح دلختلف اجملموعات أف تعرب عن مواقفها ومص
 متنوعة من القضايا.

وتضم رلموعة أصحاب ادلصلحة وادلبادرات ذات الصلة اتفاقات بيئية متعددة األطراؼ، وبرامج تابعة  -ٖٕ
لنأمم ادلتحدة، وىيئات دولية، وحكومات وطنية، وأفرقة استشارية علمية، ومنظمات علمية، وشبكات وبرامج، 

 عل  دعم عمليات احلوكمة.صة تعمل حبث، ومنظمات متخص ومراكز
ينهض عدد متزايد من الرتتيبات احلكومية الدولية عل  ادلستوى اإلقليمي بأدوار مهمة يف اجلمع بني  -ٕٗ

العلم والسياسات العامة يف حوكمة التنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية. وميكن مقابلة أصحاب ادلصلحة أيضاً 
عرتؼ هبا دولياً، ػُ ألعماؿ، وفيما بني ادلنظمات غار احلكومية النشطة وادلاجملتمع ادلدين، ويف قطاع ا منظماتبني 

 عارؼ التقليدية وأصحاب األراضي.وكذلك اجملتمعات األصلية واحمللية، دبا يف ذلك حائزو ادل
وباإلضافة إىل ذلك، فقد أنشأ السكاف األصليوف واجملتمعات احمللية زلافلهم ومنابرىم اخلاصة، وتوجد  -ٕ٘

درات، هتمة بدعم أعماؿ أفرقة ادلهمة التابعة للمنرب بشأف ادلعارؼ األصلية وادلعارؼ احمللية وبناء القم شبكات
 وإدارة ادلعارؼ والبيانات.

 بناء القدرات -سادساا 
فيما يتعل  بأنشطة بناء القدرات يف إطار ادلنرب، سوؼ ُتستخدـ قائمة احتياجات بناء القدرات ذات  -ٕٙ

االجتماع العاـ أثناء دورتو الثالثة، يف التقييم ادلقرتح لالستخداـ ادلستداـ، والذي سوؼ  األولوية ال ي أعتمدىا
يشمل بصفة خاصة برنامج الزمالة، ويسمح للباحثني الشباب بادلشاركة يف عمليات التقييم والتدريب وبرامج 

 د فري  مهمة معن ببناء القدرات.التبادؿ ال ي جيري تطويرىا اآلف عل  ي
يف رأس ادلاؿ البشري والبنية التحتية ادلؤسسية  تعزيز من خالؿللمنرب أف ُيسهم مسامهة مهمة  وميكن -ٕٚ

تطوير هُنج لالستخداـ ادلستداـ. وتوجد فروؽ واسعة فيما بني الدوؿ بالنسبة لقدرااها. ولن ُيكتب جلهود تطوير 
ية لدى كل بلد. وميكن للمنرب أف الُنهج ادلستدامة النجاح ما مل يتم تنسيقها ودعمها عرب الوكاالت احلكوم
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يساعد يف تطوير منوذج حوكمة وقدرات تضم صبيع تلك العناصر وأصحاب ادلصلحة، دبا يف ذلك جوانب إدارة 
 ؤسسات وروح ادلبادرة االجتماعية.األعماؿ ادلستدامة، وادلسؤولية االجتماعية للم

سية والتقنية يف ادلدى الطويل من أجل وسوؼ يرمي بناء القدرات إىل ربسني القدرات البشرية وادلؤس -ٕٛ
والفعاؿ، واستخداـ عمليات التقييم ألجل تطوير واستخداـ أدوات دعم السياسات ومنهجيااها،  الرشيدالتنفيذ 

ولتحسني الوصوؿ إىل البيانات الضرورية وادلعلومات وادلعارؼ، ونظم ادلعلومات األصلية واحمللية. وسوؼ يستفيد  
حسني االتصاؿ بني العلم والسياسات العامة. ومن بني القدرات ادلهمة ذل  تلك اخلربات كذلك من التقييم لت

 زمة لوضع خطط اإلدارة ادلستدامة.الال
سوؼ يقـو التقييم بتحديد ثارات ادلهارات العلمية وغارىا من الثارات ال ي تعوؽ وضع هُنج االستخداـ  -ٜٕ

، وادلعايار وادلمارسات البيئية، يكليةلنشطة، وصنع السياسات اذلادلستداـ، مثل علم التصنيف، واإلدارة التكيفية ا
نظم للحفظ

ُ
 والبنية التحتية ادلرتبطة بذلك. وادلواد الثقافية، والتخطيط ادل

 العملية والجدول الزمني -سابعاا 
مل األساسية العملية واجلدوؿ الزمن ادلقرتحني إلعداد تقرير التقييم، دبا يف ذلك اإلجراءات وادلعا أدناهترد  -ٖٓ

 والرتتيبات ادلؤسسية.

 اإلجراءات والرتتيبات ادلؤسسية التاريخ

ٕٓٔٙ 
يعتمد االجتماع العاـ يف دورتو الرابعة إجراء التقييم ادلواضيعي لالستخداـ ادلستداـ  الربع األوؿ

وحفظ التنوع البيولوجي، ويطلب عروضًا للدعم التقن العين ألجل التقييم، ويطلب 
نة، ال ي يزودىا ادلكتب بادلشورة، إنشاء الرتتيبات ادلؤسسية الضرورية الالزمة إىل األما

 للدعم التقن 

ويطلب الرئيس، عن طري  األمانة، ترشيحات اخلرباء من احلكومات وأصحاب 
 ادلصلحة اآلخرين

 تقـو األمانة جبمع قوائم الرتشيحات الربع الثاين
 ادلشارِك نْي للتقييم، وادلؤلِّفني الرئيسيني ادلنسقني، يقـو فري  اخلرباء باختيار الرئيسنْي 

وادلؤلِّفني الرئيسيني واحملّررين ادلراجعني، وذلك باستخداـ معايار االختيار ادلعتمدة 
 ، ادلرف (IPBES/2/17) ٖ/ٕ-د ح ـالواردة يف ادلقرر 

وفري  اخلرباء اجتماع جلنة اإلدارة )الرئيساف ادلشاركاف، ورئيس وحدة الدعم التقن 
ادلتعدد التخصصات/وأعضاء ادلكتب( وذلك الختيار فري  اخلرباء ادلتبقي ودور كل 

 من )ادلؤلفني الرئيسيني ادلنسقني، وادلؤلفني الرئيسيني واحملررين ادلراجعني(

نتقني، واالنتهاء من ملء الشواغر وقائمة الرؤساء ادلشاركني، ػُ التعاقد مع ادلرشحني ادل
  واحملررين ادلراجعني وادلؤلفني

الربع الثاين/أوائل 
 الربع الثالث

مشاركاً  رؤساء مشاركوف، مؤلفوف رئيسيوف  ٚ٘اجتماع ادلؤلفني األوؿ ويضم 
منسقوف، ومؤلفوف رئيسيوف، وشبانية خرباء اتصاؿ مشاركني يف عمليات تقييم إقليمية 

 ء فري  اخلرباء/ادلكتب)خباراف لكل تقييم من التقييمات اإلقليمية األربعة(، أعضا
 مسودات ادلرحلة صفر لفصوؿ يتم إعدادىا وإرساذلا إىل األمانة )وحدة الدعم التقن( الربع الرابع
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 اإلجراءات والرتتيبات ادلؤسسية التاريخ

ٕٓٔٚ 

مسودات ادلرحلة األوىل للفصوؿ جيري إعدادىا وإرساذلا إىل األمانة )وحدة الدعم  الربع األوؿ
 التقن(

 ستة أسابيع(ذبميع الفصوؿ يف مسودة ادلرحلة األوىل )
تُرس ل مسودة ادلرحلة األوىل من التقييمات اإلقليمية ودوف اإلقليمية ادلعنية باالستخداـ  الربع الثاين

ادلستداـ وحفظ التنوع البيولوجي إىل اخلرباء الستعراضها )ستة أسابيع، حزيراف/يونيو، 
 سبوز/يوليو(

تابعة لنأمانة عل  مسودة ذبميع تعليقات ادلراجعة بواسطة وحدة الدعم التقن ال
 ادلرحلة األوىل ال ي أُرسلت إىل ادلؤلفني )أسبوعاف(

من خرباء االتصاؿ ادلشاركني يف  ٛيشملوف مشاركاً،  ٖ٘االجتماع الثاين للمؤلفني ) أوائل الربع الثالث
التقييمات اإلقليمية، وفري  اخلرباء/ادلكتب، والرئيساف ادلشاركاف، وادلؤلفوف الرئيسيوف 

 دلنسقوف واحملرروف ادلراجعوف(ا
ال ي مسودة ادلرحلة الثانية للفصوؿ ومسودة ادلرحلة األوىل من موجز صناع السياسات  الربع الثالث

  مت إعدادىا )من مخسة إىل ستة أشهر(

ٕٓٔٛ  

إرساؿ مسودة ادلرحلة الثانية للتقييم، ومسودة ادلرحلة األوىل دلوجز صناع السياسات  الربع األوؿ
 ىل احلكومة من أجل استعراض اخلرباء ذلا )شهراف(إ

ترتيب تعليقات االستعراض دلسودة ادلرحلة الثانية للتقييم ومسودة ادلرحلة األوىل دلوجز  الربع األوؿ
 صناع السياسات حيث تُرسل إىل ادلؤلفني )أسبوعاف(

الربع الثاين/أوائل 
 الربع الثالث

مشاركاً  رئيساف مشاركاف، مؤلفوف  ٚٙر انعقاد اجتماع ادلؤلفني الثالث حبضو 
 ادلكتبف مراجعوف، وأعضاء فري  اخلرباء/رئيسيوف ُمنسقوف، مؤلفوف رئيسيوف، زلررو 

إدخاؿ التايارات األخارة عل  نص التقييم وعل  ادلوجز لصناع السياسات )ستة  الربع الثالث/الرابع
 أشهر(

ٕٜٓٔ 
 ىل اللاات الرمسية الست لنأمم ادلتحدة ترصبة موجز صناع السياسات إ الربع األوؿ

تقدمي التقييم، دبا يف ذلك ادلوجز ادلرتجم لصناع السياسات، إىل احلكومات  الربع األوؿ
 الستعراضو بصورة هنائية قبل انعقاد االجتماع العاـ )ستة أسابيع(

يبحثو ادلؤلفوف وصوؿ التعليقات احلكومية النهائية عل  موجز صناع السياسات لكي  الربع األوؿ
 قبل انعقاد االجتماع العاـ السابع 

)سيتم مايو أيار/
 تأكيد ىذا ادلوعد(

عل  االجتماع العاـ يف دورتو السابعة أف يعتمد/ويقبل موجز صناع السياسات 
 والتقرير التقن عل  التوايل 
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 تقدير التكاليف -ثامناا 
 إعداد تقرير التقييم.رية إلجراء و التقديالتايل التكلفة  اجلدوؿيبنيِّ  -ٖٔ

 االفرتاضات بند التكاليف العاـ
 التكاليف ادلقدرة
)بدوالرات 

 الواليات ادلتحدة(

اجتماع الرئيسني ادلشاركني واألمانة/  ٕٙٔٓ
 وحدة الدعم التقن

 ٘تكاليف االجتماع )أسبوع واحد/أسبوعاف، 
 ف(بو مشاركني، يف 

 صفر

 ٖ ٓ٘ٚ×ٖالسفر وبدؿ اإلعاشة اليومي )
 الراً(دو 

ٕ٘ٓ ٔٔ 

االجتماع األوؿ للمؤلفني )ادلشاركوف  
الرئيساف ادلشاركاف، ادلؤلفوف الرئيسيوف 
ادلنسقوف، ادلؤلفوف الرئيسيوف، خرباء 

 االتصاؿ وفري  اخلرباء/ادلكتب(

بادلائة،  ٘ٚتكلفة مكاف االنعقاد )توازي 
 مشاركاً  ٙ٘بادلائة عينياً(؛ و ُٕ٘تستكمل بػ 

ٚ٘ٓ ٔٛ 

 ٖ ٓ٘ٚ×ٕٗبدؿ اإلعاشة اليومي )السفر و 
 دوالراً(

٘ٓٓ ٔ٘ٚ 

بادلائة  ٓ٘ما يُعادؿ وظيفة موظف فن متفرغ ) الدعم التقن
 عينياً(

ٓٓٓ ٚ٘ 

االجتماع الثاين للمؤلفني )ادلشاركوف   ٕٚٔٓ
الرئيساف ادلشاركاف، ادلؤلفوف الرئيسيوف 
راجعوف، خرباء 

ُ
ادلنسقوف، احملرروف ادل
 رباء/ادلكتب(االتصاؿ، وفري  اخل

بادلائة،  ٘ٚتكلفة مكاف االنعقاد )توازي 
 مشاركاً  ٖٛبادلائة عينياً(؛ و ُٕ٘تستكمل بػ 

٘ٓٓ ٚ 

 ٖ ٓ٘ٚ×ٖٓالسفر وبدؿ اإلعاشة اليومي )
 دوالراً(

٘ٓٓ ٕٔٔ 

بادلائة  ٓ٘ما يُعادؿ وظيفة موظف فن متفرغ ) الدعم التقن
 عينياً(

ٓٓٓ ٚ٘ 

لفني )ادلشاركوف  االجتماع الثالث للمؤ  ٕٛٔٓ
الرئيساف ادلشاركاف، ادلؤلفوف الرئيسيوف 

ادلنسقوف، مؤلفوف رئيسيوف، خرباء 
االتصاؿ، زلرروف مراجعوف، وفري  

 اخلرباء/ادلكتب(

بادلائة،  ٘ٚتكلفة مكاف االنعقاد )توازي 
 مشاركاً  ٚٙبادلائة عينياً(؛ و ُٕ٘تستكمل بػ 

ٚ٘ٓ ٔٛ 

 ٖ ٓ٘ٚ× ٔ٘السفر وبدؿ اإلعاشة اليومي )
 دوالراً(

ٕ٘ٓ ٜٔٔ 

بادلائة  ٓ٘ما يُعادؿ وظيفة موظف فن متفرغ ) الدعم التقن
 عينياً(

ٓٓٓ ٚ٘ 

 ٚٔٔ ٓٓٓ  نشر ادلعلومات واالتصاؿ

خباراً، من بينهم رئيساف  ٕٔمشاركة  ٜٕٔٓ
مشاركاف، ومن بينهم العديد من ادلؤلفني 
الرئيسيني ادلنسقني وادلؤلفني الرئيسيني يف 

 رة السابعة لالجتماع العاـالدو 

 ٖ ٓ٘ٚ× ٜالسفر وبدؿ اإلعاشة اليومي )
 دوالراً(

ٚ٘ٓ ٖٖ 

ما يعادؿ مخسة أشهر لوظيفة موظف فن  الدعم التقن
 بادلائة عينياً( ٓ٘متفرغ )

ٕ٘ٓ ٖٔ 

 424 555   المجموع

_______________ 


