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

 النظم اإليكولوجية
 الدورة الثانية

 3142كانون األول/ديسمرب   41-9كيا، أنطاليا، تر 
 *من جدول األعمال ادلؤقت )أ( 1البند 

برنامج العمل األولي للمنبر: برنامج العمل 
 4102-4102للفترة 

تحديد النطاق األولي للتقييم المواضيعي لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وحفظه 
 وتدعيم القدرات واألدوات

 مذكرة من األمانة
 مقدمة -أواًل 

يعتمده بعد أن  3148-3141يف برنامج العمل للفًتة  ألنو سيكون من الضروري ادلضي قدماً  إدراكاً  - 4
االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

التخصصات على إعداد عدد من وثائق حتديد النطاق األويل يف دورتو الثانية، اتفق ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد 
ادلقدمة إىل ادلنرب والنواتج الواردة يف مشروع برنامج  ادلدخالتو إىل ترتيب أولويات الطلبات واالقًتاحات  استناداً 

م (، وتورد ىذه ادلذكرة حتديد النطاق األويل لتقييم مواضيعي مقًتح لالستخدام ادلستداIPBES/2/2العمل )
دلشاريع اإلجراءات اخلاصة بإعداد نواتج  للتنوع البيولوجي وحفظو وتدعيم القدرات واألدوات. وقد وضعت وفقاً 

 .(IPBES/2/9)ادلنرب

                                                      
* IPBES/2/1. 
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 واالفتراضات واألساس المنطقي والفوائدنطاق ال - ثانياً 
 النطاق - ألف

ولوجية واالقتصادية واالجتماعية يتمثل اذلدف من التقييم ادلواضيعي ادلقًتح يف تقييم األمهية اإليك - 3
والثقافية لألنواع الربية احملصودة وادلتجر فيها بالدرجة األوىل، وحالة حفظها، وزلركات التغيري فيها، ومصادر 
الرزق ادلتصلة هبا وأمهيتها للمجتمعات احمللية والشعوب األصلية، من أجل حتديد وترويج أفضل ادلمارسات 

من التكنولوجيات احلديثة واألصلية وادلعارف والطرائق احمللية بشأن اإلدارة واحلصاد  واألدوات، مبا يف ذلك كل
 ادلستدامني.

 األساس المنطقي - باء
ديثل االستخدام ادلستدام للتنوع البيولوجي طريقة للنهوض بالتنوع البيولوجي وحفظو، وصيانة خدمات  - 2

اعية البشرية، عالوة على كونو طريقة دلعاجلة هتديدات من قبيل النظم اإليكولوجية، والتنمية االقتصادية واالجتم
ادلوائل من مجلة زلركات مباشرة وغري مباشرة أخرى للتنوع البيولوجي واخلسائر الثقافية وفقدان االستغالل ادلفرط 

 على نطاق العامل. وتسري فوائده على الصعد احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية.
عاونة على االستخدام ادلستدام للتنوع البيولوجي، فإن مثة حاجة إىل معلومات بيولوجية وبغية ادل - 1

، السكان، وحالة احلفظ واحلالة اإليكولوجية، واألسواق، اقتصادية أساسية عن األنواع )مثالً  -واجتماعية
لتكنولوجيات ادلالئمة، واألسعار، والطلب، وسلسلة القيمة(، وأدوات لتقييم ادلستويات ادلستدامة للحصاد، وا

وادلعارف األصلية واحمللية، والعمليات التنظيمية، وقدرات ادلستخدمني والسلطات على كفالة اإلدارة ادلالئمة 
 للموارد.

 الفوائد - جيم
سيساىم التقييم يف احلصاد والتجارة ادلستدامني يف األنواع الربية وزيادة حتديد فجوات ادلعارف ذات  - 5

نولوجيات األفضل، مبا يف ذلك ما يتعلق بادلعارف األصلية واحمللية. كما سيساىم يف استحداث الصلة والتك
أنصبة يف أدوات ومنهجيات لدعم السياسات، ويف تعزيز خطط اإلدارة ادلستدامة )مبا يف ذلك إنشاء وإدارة 

 ت يف بلدان ادلنشأ.(، وادلساعدة على االمتثال لتدابري اإلنفاذ، ومعاجلة حاجات بناء القدرااحلصاد
 االفتراضات - دال

سيستند التقييم ادلقًتح إىل األدبيات العلمية الراىنة، ويستفيد من األعمال ادلضطلع هبا حتت إشراف  - 6
مؤسسات من قبيل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلهددة 

مركز رصد احلفظ مة األمم ادلتحدة لألغذية والزراعة، وادلنظمة الدولية لألخشاب ادلدارية، و باالنقراض، ومنظ
التابع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، من مجلة مؤسسات أخرى وثيقة الصلة.  العادلي

والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض واتفاقية التنوع والعمل اجلاري يف إطار اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات 
البيولوجي لو أمهيتو على وجو اخلصوص بالنظر إىل أن اذلدف من ىذه االتفاقية كفالة أن تكون التجارة يف 
األنواع اليت تغطيها االتفاقية قانونية وديكن تتبعها ومستدامة، وبالنظر إىل أن االستخدام ادلستدام للتنوع 

للتنوع البيولوجي أرقام  تشييلوجي ويشار إليو جبالء يف أىداف اوجي ىو اذلدف الثاين التفاقية التنوع البيو البيول
  .48و 7و 6و 1و 2
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وتقييم رلموعات مواضيعية )مثل أنواع األخشاب الثمينة، والنباتات غري اخلشبية، مبا يف ذلك النباتات  - 7
اري مبا يف ذلك أنواع أكمك القرش؛ أو الفقاريات األرضية، مبا يف الطبية؛ واألنواع البحرية ادلصيدة بشكل جت

، ديكن أن يوفر ذلك جلود الزواحف؛ من مجيع أقاليم األمم ادلتحدة(، واليت توجد بشأهنا بيانات جيدة نسبياً 
جارة تأثري للعوامل اإليكولوجية والتجارية واالجتماعية اليت تؤثر على ما إن كان للحصاد والت موضوعياً  بياناً 

-إجيايب أو سليب على مجوع األنواع الربية وخدمات النظم اإليكولوجية وغري ذلك من األصول االجتماعية
االقتصادية والثقافية. وديكن حينئذ ربط ادلعارف ادلتولدة عن ىذه التقييمات مع بناء القدرات واألدوات 

 الضرورية.

 مخطط الفصول - ثالثاً 
 على النحو التايل: تقييم ادلواضيعي يف تقرير يتألف من ستة فصولمن ادلتوخى تقدمي ال - 8
خلفية بشأن مبادئ االستخدام ادلستدام، مبا يف ذلك ادلعايري ادلعًتف هبا بشأن يقدم  4الفصل  - 9

تقييد مستدام؛ وما ديثلو حصاد األنواع  االستخدام ادلستدام للتنوع البيولوجي؛ والنهج التحوطية؛ ونظرية أقصى
لربية من أمهية للمجتمعات احمللية ومصادر الرزق؛ ومسامهة احلصاد ادلستدام يف حفظ ادلوائل والتنوع البيولوجي؛ ا

 والتضافر مع االتفاقيات ادلتصلة بالتنوع البيولوجي والوكاالت ادلتخصصة وأصحاب ادلصلحة اآلخرين.
أن تكون رلموعات من األنواع الربية الفئات ادلصنفة اليت ستجري دراستها، ويفضل حيدد  3الفصل  - 41

اليت جيري حصادىا يف أكثر األحوال وذات القيمة التجارية واليت ذلا سلططات إدارة متماثلة أو أشكال حياة 
، األكماك البحرية وأكماك ادلياه العذبة، والطيور والثدييات والزواحف، والنباتات اخلشبية شلثلة جلميع األقاليم )مثالً 

 ية(، وسيوجز حالة حفظها.وغري اخلشب
 لفئات مصنفة سلتارة ذات أمهية إيكولوجية واقتصادية واجتماعية وثقافية. تقييماً يعرض  2الفصل  - 44
االقتصادية للفئات ادلصنفة اليت يكثر حصادىا يف  -آلثار احملركات االجتماعية تقييماً يقدم  1الفصل  - 43

 إدارة سلتلفة.األسواق واجملتمعات احمللية يف ظل أنظمة 
تأثري احلصاد أو االستغالل على حالة حفظ فئات مصنفة سلتارة، ونظم إيكولوجية، يقيم  5الفصل  - 42

 وخدمات نظم إيكولوجية وغري ذلك من نظم القيمة يف ظل نظم إدارة سلتلفة.
مارسات، توليفة من ادلبادئ التوجيهية لإلدارة وأدواهتا )مبا يف ذلك أفضل ادليعرض  6الفصل  - 41

واإلجراءات، والدروس ادلستفادة والتوصيات( بشأن االستخدام ادلستدام ادلستند إىل فئات مصنفة سلتارة مع 
 إمكانية التطبيق على أنواع أخرى يف إطار نظم إدارة شلاثلة.

 العملية والجدول الزمني - رابعاً 
 م ادلواضيعي واجلدول الزمين للقيام بذلك.نوجز يف اجلدول التايل العملية ادلقًتحة لالضطالع بالتقيي - 45

 اإلجراءات اإلطار الزمين
3142 

 الربع الرابع
يستعرض االجتماع العام، ويقر عملية حتديد النطاق األويل اليت أعدىا فريق اخلرباء ادلتعدد 
التخصصات، ويطلب إىل الفريق وادلكتب ادلضي، تبعًا حلجم التكاليف ادلتفق عليو، يف 

 (.3142كانون األول/ديسمرب   41لكامل بعد دراسة حتديد النطاق التفصيلي )التقييم ا
يطلب الفريق، من خالل األمانة، من احلكومات وغريىا من أصحاب ادلصلحة تعيني  الربع الرابع
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 اإلجراءات اإلطار الزمين
  24 - 3142كانون األول/ديسمرب   46خرباء للمساعدة يف عملية حتديد النطاق )

 (.3141كانون الثاين/يناير 

3141 

 الربع األول
بعد، خرباء )مؤلفان رئيسيان لكل  والتحاور منخيتار الفريق، عن طريق الربيد اإللكًتوين 

رلموعة من اجملموعات ادلواضيعية السبع( من أجل حتديد النطاق باستخدام معايري 
 (.3141فرباير /شباط 4- 41) (IPBES/2/9 نظرا) االختيار ادلعتمدة

 الربع الثاين
ق وادلكتب على عملية حتديد النطاق التفصيلي، مبا يف ذلك ادلخطط يشرف الفري

بداية  التمهيدي والتكاليف واجلدوى )ثالثة أشهر(. ويعقد اجتماع لتحديد النطاق يف
 . 3141بريل شهر نيسان/أ

/ الربع الثالث
 الثاين

يرسل تقييم حتديد النطاق التفصيلي إىل أعضاء ادلنرب وغريىم من أصحاب ادلصلحة 
بريل /أالستعراضو والتعليق عليو خالل أسبوعني من النصف الثاين من شهر نيسان

3141. 

 الربع الثاين

إىل نتائج شلارسة حتديد النطاق التفصيلي والتعليقات الواردة من أعضاء ادلنرب  واستناداً 
م من أصحاب ادلصلحة، يبت الفريق وادلكتب فيما إن كانا يواصالن العمل يف وغريى

ادليزانية الذي أقره االجتماع  غطاءالتقييم، بافًتاض أن من ادلمكن االضطالع بو خالل 
 . 3141العام يف النصف األول من شهر أيار/مايو 

حاب ادلصلحة اآلخرين تعيني خرباء يطلب الفريق، من خالل األمانة، إىل احلكومات وأص الربع الثاين
 شهر(. 4,5) 3141 ويوني/إلعداد التقرير. ويتعني تقدمي التعيينات قبل هناية شهر حزيران

 الربع الثالث
خيتار الفريق الرؤساء ادلشاركني للتقرير، وادلؤلفني الرئيسيني ادلنسقني، وادلؤلفني الرئيسيني، 

 -يوليو/)أول متوز (IPBES/2/9 نظرا) االختيار ادلعتمدةمعايري  باستخدامواحملررين ادلراجعني 
 شهر((. 4,5أغسطس )/آب 45

 /الربع الثالث
 الرابع

يعد الرؤساء ادلشاركون وادلؤلفون الرئيسيون ادلنسقون وادلؤلفون الرئيسيون ادلشروع األول 
فني للمؤل *أشهر(. ويعقد أول اجتماع 6) 3145فرباير /للتقرير قبل منتصف شهر شباط

 .3141سبتمرب /يف أيلول

3145 

 3 -4,5) 3145مارس /يستعرض اخلرباء ادلشروع األول للتقرير حىت هناية شهر آذار الربع األول
 شهر(.

 الربع الثاين
يقوم الرؤساء ادلشاركون للتقرير وادلؤلفون الرئيسيون ادلنسقون وادلؤلفون الرئيسيون بإعداد 

السياسات بتوجيو من احملررين ادلراجعني  دلقرريأول دلوجز ادلشروع الثاين للتقرير ومشروع 
أشهر((. ويعقد اجتماع ثان للمؤلفني يف  2) ويوني/حزيران -بريلأ/والفريق )نيسان

 .3145 ويوني/حزيران

يقوم اخلرباء واحلكومات وأصحاب ادلصلحة اآلخرون باستعراض ادلشروع الثاين للتقرير  الربع الثالث
 )شهران(. 3145أغسطس /وآب ويولي/السياسات خالل شهري متوز ريدلقر وأول موجز 

 /الربع الثالث
 الرابع

يعد الرؤساء ادلشاركون للتقرير وادلؤلفون الرئيسيون ادلنسقون وادلؤلفون الرئيسيون ادلشروع 
السياسات بتوجيو من احملررين ادلراجعني  دلقرريالنهائي للتقرير وادلشروع النهائي دلوجز 

)شهران(. ويعقد  3145أكتوبر /سبتمرب وتشرين األول/يق خالل شهري أيلولوالفر 
  .3145أكتوبر /اجتماع ثالث للمؤلفني يف تشرين األول
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 اإلجراءات اإلطار الزمين

إىل مجيع لغات األمم ادلتحدة الركمية قبل منتصف   السياسات مقرريتتم ترمجة موجز  الربع الرابع
 شهر(. 4,5على األكثر ) 3145ديسمرب /كانون األول

3146 
 الربع األول

السياسات إىل احلكومات وأصحاب ادلصلحة اآلخرين  دلقررييرسل التقرير النهائي وموجز 
فرباير /يناير وشباط/من أجل القيام باستعراض أخري ذلما خالل شهري كانون الثاين

شهر(. ويستحث بقوة على قيام احلكومات بتقدمي تعليقات حتريرية  3 -4,5) 3146
السياسات. وجيب تقدمي تلك التعليقات إىل األمانة قبل أسبوع  دلقرريز على مشروع ادلوج

 من الدورة الرابعة لالجتماع العام.
 السياسات وإقرارمها. دلقررييقوم االجتماع العام باستعراض كل من تقرير التقييم وادلوجز  الربع األول

 رف األصلية واحمللية.يتسم كل اجتماع مبشاركة متوازنة من شلثلني من أصحاب ادلعا *
 التكلفةتقدير  - خامساً 

 لالضطالع بالتقييم ادلواضيعي وإعداد تقرير التقييم ادلواضيعي. يبني اجلدول التايل التكاليف التقديرية - 46
 )بدوالرات الواليات ادلتحدة األمريكية(

 التكلفة االفًتاضات بند التكلفة السنة

3141 

: أعضاء كاً مشًت  11اجتماع لتحديد النطاق )
 خرباء( ادلكتب زائداً /االجتماع العام

 11تكاليف االجتماع )أسبوع، 
 (عينيةبادلائة  35( )مشًتكاً 

351 44 

×  21مة اليومي )االسفر وبدل اإلق
 (دوالر 2111

111 91 

، مشاركاً  رئيساً  71أول اجتماع للمؤلفني )
 زائداً  رئيسياً  ، ومؤلفاً منسقاً  رئيسياً  ومؤلفاً 

 ادلكتب زائداً /عضاء يف االجتماع العامأ 1
 موظف دعم تقين(

 75تكاليف االجتماع )أسبوع، 
 (عينيةبادلائة  35( )مشًتكاً 

111 45 

×  56السفر وبدل اإلقامة اليومي )
 (دوالر 2111

111 468 

ما يعادل وظيفة متفرغ من الفئة الفنية  الدعم التقين
 (عينيةبادلائة  35)

111 75 

3145 

، مشاركاً  رئيساً  71جتماع الثاين للمؤلفني )اال
 41 زائداً  رئيسياً  ، ومؤلفاً منسقاً  رئيسياً  ومؤلفاً 
ادلكتب /أعضاء يف الفريق 1 زائداً  مراجعاً  زلرراً 
 موظف دعم تقين( زائداً 

تكاليف االجتماع )أسبوع واحد، 
 (عينيةبادلائة  35( )مشًتكاً  89

111 45 

×  67) السفر وبدل اإلقامة اليومي
 (دوالر 2111

111 314 

رئيساً  71االجتماع الثالث للمؤلفني )
مشاركاً، ومؤلفًا رئيسيًا منسقاً، ومؤلفًا رئيسياً 

تكاليف االجتماع )أسبوع واحد، 
 بادلائة عينية( 35مشًتكاً( ) 89

111 45 
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 التكلفة االفًتاضات بند التكلفة السنة
أعضاء يف  1زلررًا مراجعًا زائدًا  41زائدًا 

 موظف دعم تقين( 4الفريق/ادلكتب زائداً 
×  67السفر وبدل اإلقامة اليومي )

 دوالر( 2111
111 314 

 ما يعادل وظيفة متفرغ من الفئة الفنية الدعم التقين
 (عينيةبادلائة  35)

111 75 

3146 

 من ني من الرؤساء ادلشاركني واثننيمشاركة اثن
ادلؤلفني الرئيسيني ادلنسقني يف الدورة الرابعة 

 لالجتماع العام

×  2وبدل اإلقامة اليومي )السفر 
 (دوالر 2111

111 9 

السياسات(  دلقرري)موجز التوزيع والتوعية 
 صفحة((  311صفحات( + تقرير ) 41)

السياسات جبميع  دلقرريادلوجز ترمجة 
 النشرلغات األمم ادلتحدة الركمية 

 (والتوعية

111 447 

 999 111   المجموع

 



IPBES/2/16/Add.6 

7 

 المراجع

Liaison Group of Biodiversity-related Conventions. Addis Ababa Principles and Guidelines (AAPG), 

interactive CD-ROM. Available at: https://www.cbd.int/doc/programmes/socio-eco/use/aagp/AAGP.zip.  

CITES document CoP16 Doc. 33 (Rev. 1). Draft guidance on the making of non-detriment findings, Annex 

3: http://www.cites.org/eng/cop/16/doc/E-CoP16-33.pdf.  

CITES Appendices: http://www.cites.org/eng/app/appendices.php. 

CITES Resolution Conf. 16.6. CITES and livelihoods. http://www.cites.org/eng/res/16/16-06.php. 

CITES Resolution Conf. 16.7. Non-detriment findings. http://www.cites.org/eng/res/16/16-07.php. 

Matthew J. Smith and others, “Assessing the impacts of international trade on CITES-listed species: Current 

practices and opportunities for scientific research”, Biological Conservation, vol. 144, no.1 (2011), pp. 82–

91. 

Cancun international expert workshop on CITES non-detriment findings (2008) website: 

http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/TallerNDF/taller_ndf.html. 

Updates of “non-detriment findings” section of the CITES website: 

http://www.cites.org/eng/prog/ndf/index.php.  

International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC), “Wildlife and forest crime analytic 

toolkit”, available from the CITES website at: 

www.cites.org/common/resources/pub/ICCWC_Toolkit_v2_english.pdf. 

Rio Declaration on Environment and Development. Rio de Janeiro, Report of the United Nations Conference 

on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, vol. I, Resolutions Adopted by the 

Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigendum), resolution 1, annex I. 

    

https://www.cbd.int/doc/programmes/socio-eco/use/aagp/AAGP.zip
http://www.cites.org/eng/app/appendices.php
http://www.cites.org/eng/res/16/16-06.php
http://www.cites.org/eng/res/16/16-07.php
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/TallerNDF/taller_ndf.html
http://www.cites.org/eng/prog/ndf/index.php
http://www.cites.org/common/resources/pub/ICCWC_Toolkit_v2_english.pdf

