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تقرير عن ترتيب أولويات الطلبات والمدخالت واالقتراحات المقدمة للمنبر الحكومي
الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
مذكرة من األمانة
استجابة لطلب االجتماع العاـ للمنرب احلكومي الدكيل للعلوـ كالسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي
كخدمات النظم اإليكولوجية يف مقرره ادلنرب ،3/4/أعد الفريق ادلتعدد التخصصات كادلكتب تقريران عن ترتيب
أكلويات الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات ادلقدمة للمنرب (أنظر ادلرفق).
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المرفق
تقرير عن ترتيب أولويات الطلبات والمدخالت والمقترحات
أوالا  -مقدمة
 - 4أعػػد الفريػػق ادلتعػػدد التخصصػػات كمكتػػب ادلنػػرب احلكػػومي الػػدكيل للعلػػوـ كالسياسػػات يف رلػػاؿ التنػػوع
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية التقرير احلايل استجابة دلقرر ادلنرب .3/4
 - 3دعا االجتماع العاـ يف الفقرتني  5ك 6من مقرر ادلنرب  ،3/4األعضاء إىل تقدمي طلبات ،دبػا فيهػا تلػ
احملالػػة مػػن قًبىػ االتفاقػػات البيةيػػة ادلتعػػددة األطػراؼ ذات الصػػلة بػػالتنوع البيولػػوجي كخػػدمات الػػنظم اإليكولوجيػة،
بأتبػػاع اإلجػراءات كاإلرشػػادات ادلتفػػق عليهػػا كادلبينػػة يف مقػػرر ادلنػػرب  ،2/4ادلعػػب بػإجراءات تلقػػي الطلبػػات ادلقدمػػة
إىل ادلنرب كترتيبها حبسب األكلوية .كما دعا ىيةات األمم ادلتحدة ذات الصلة بػالتنوع البيولػوجي كخػدمات الػنظم
اإليكولوجيػة كأصػػحاب ادلصػػلحة ادلعنيػػني إىل تقػػدمي مػػدخالهم كاقرتاحػػاهم باتبػػاع نفػػج اإلجػراءات ادلتفػػق عليهػػا.
كمػػن أج ػ تبسػػي الطلبػػات ادلقدمػػة إىل ادلنػػرب ،شػػج االجتمػػاع العػػاـ علػػج كجػػو اخلصػػو تقػػدمي احلكومػػات
للطلب ػػات احملال ػػة م ػػن قًبى ػ االتفاق ػػات البيةي ػػة ادلتع ػػددة األط ػراؼ ذات الص ػػلة ب ػػالتنوع البيول ػػوجي كخ ػػدمات ال ػػنظم
اإليكولوجي ػة مػػن خػػالؿ رلػػالج إداره ػا أك ىيةاه ػا الفرعيػػة العلميػػة ،ممػػا يسػػم ب ػبعض ادلركنػػة فيمػػا يتعلػػق بادلوعػػد
النهائي لتقدمي الطلبات كذل بسبب جداكؿ اجتماعاها الداخلية.
 - 2كقد تلقت األمانة  33طلبان من  41حكومات كما تلقت  41طلبات من أربعػة مػن االتفاقػات البيةيػة
ادلتع ػػددة األط ػراؼ .كباإلض ػػافة إىل ذل ػ  ،قيػػدمت  31م ػػن ادل ػػدخالت كاالقرتاح ػػات م ػػن قًبى ػ  41م ػػن أص ػػحاب
ادلصػػلحة ذكم الصػػلة .كقامػػت األمانػػة ،كفقػان لطلػب ادلنػػرب ،بإتاحػػة تلػ الطلبػػات كادلػػدخالت كاالقرتاحػػات علػػج
ادلوق الشبكي للمنرب يف الشك الذم ككردت بو( ،)4كترد يف ادلرفػق األكؿ للوييقػة  IPBES/2/INF/9قائمػة مػوجزة
جبمي الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات.
 - 1كيف الفقرة  8من مقرر ادلنرب  ،3/4طلب االجتماع العاـ إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كادلكتػب
أف يقوم ػػا بإع ػػداد تقري ػػر زنت ػػوم عل ػػج قائم ػػة بالطلب ػػات مرتب ػػة حبس ػػب األكلوي ػػة ،فض ػػال ع ػػن قائم ػػة بادل ػػدخالت
كاالقرتاحػػات مرتبػػة حبسػػب األكلويػػة ،لينظػػر فيهمػا االجتمػػاع العػػاـ يف دكرتػػو الثانيػػة متبعػان اإلجػراءات كاإلرشػػادات
ادلتف ػػق عليه ػػا كادلبينػ ػة يف مق ػػرر ادلن ػػرب  .2/4ككفقػ ػان للفق ػػرة  9مػ ػن مق ػػرر ادلن ػػرب  ،2/4يق ػػوـ فري ػػق اخلػ ػرباء ادلتع ػػدد
التخصصػػات كادلكتػػب سػػينظراف يف الطلبػػات كادلػػدخالت كاالقرتاحػػات ادلقدمػػة كربديػػد أكلوياهػػا كفقػان لالعتبػػارات
الواردة يف الفقرة  7من نفج ادلقرر .كباإلضافة إىل ذل  ،ففي الفقرة  43من مقرر ادلنرب  ،2/4حػدد ادلنػرب أيضػان
بأف يقوـ فريق اخلرباء كادلكتب بإعداد تقرير زنتوم علج قائمة بالطلبات ادلرتبة حبسب األكلوية ،إىل جانب ربليػ
بشأف أذنية الطلبات من الناحية العلميػة كمػن ناحيػة السياسػات العامػة ،علػج النحػو ادلشػار إليػو يف الفقػرة  ،7دبػا
يف ذل ػ احلاجػ ػة احملتمل ػػة إىل إجػ ػراء دراس ػػات نطاقي ػػة إض ػػافية ،كآي ػػار الطلب ػػات ادلرتتب ػػة عل ػػج برن ػػامم عم ػ ادلن ػػرب
كاحتياجاتػو مػن ادلػوارد .كطىلىػب أيضػان إىل األمانػة ،كفقػان للنظػاـ الػداخلي لالجتمػاع العػاـ للمنػرب ،أف تقػوـ بتجهيػػز
التقرير كإتاحتو لالجتماع العاـ للنظر فيو عند ازباذ قرارات بشأف برنامم العم ادلستقبلي للمنرب.
(.www.ipbes.net/intersessional-process/previous-comments-received.html (4
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 - 5كترد يف الفرع يانيان ،ادلنهجية اليت استخدمها فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كادلكتب لرتتيب الطلبات
كادل ػػدخالت كاالقرتاح ػػات حس ػػب األكلويػ ػة ،كم ػػا ي ػػرد تنظ ػػيم الطلب ػػات كادل ػػدخالت كاالقرتاح ػػات يف رلموع ػ و
ػات
و
(مكمػ ػالن بػ ػادلرفقني األكؿ
متماس ػػكة أك ’’ح ػػزـ‘‘ كعالقته ػػا دبش ػػركع برن ػػامم العمػ ػ ( )IPBES/2/2يف الف ػػرع يالثػ ػان ي
كالثػػال للوييقػػة  ،)IPBES/2/INF/9كيػػرد شػػرح لرتتيػػب الطلبػػات حسػػب األكلويػػة الػػذم أعػػده الفريػػق كادلكتػػب يف
الفرع رابعان.

ثاني ا  -األسلوب المنهجي لتحديد األولويات
 - 6لقػػد م ،خػػالؿ االجتمػػاعني األكل ػني ادلت ػزامنني للفريػػق كادلكتػػب ،كالل ػذين عقػػدا يف بػػن ن ،النػػركيم ،يف
الفرتة من  3إىل  6حزيراف/يونيو  ،3142ربلي الطلبات ادلقدمة إىل ادلنرب يف ضوء ادلعاين العشرة ادلبينة يف الفقرة
 7من مقرر ادلنرب  2/4م أخذ مشركع اإلطار ادلفاىيمي كمشركع برنامم العم للفػرتة  ،3148-3141الػذين
جرت مناقشتهما يف االجتماعني أيضػان ،يف االعتبػار .كلكػن ،عنػد القيػاـ بػذل  ،حػدد الفريػق كادلكتػب اينػني مػن
القضايا اليت ربتاج إىل ادلعاجلة بعناية أيناء ترتيب الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات حسب األكلوية ،كذنا:
(أ) الكثن من الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات ادلستقلة تغطػي قضػايان ممايلػةن أك ذات صػلة كككػن
ذبميعها كفقان لذل ؛
)ب) الطلب ػػات كادل ػػدخالت كاالقرتاح ػػات ينبغ ػػي ترتيبه ػػا يف ىيكػ ػ يوضػ ػ العالق ػػات بينهػ ػا كك ػػذل
صالها بأىداؼ مشركع برنامم العم كاإلطار ادلفاىيمي ادلقرتح.
 - 7كبإتبػػاع ىػػذه ادلالحظػػاتً ،
عم ػ الفريػػق م ػ ادلكت ػب علػػج ربلي ػ الطلبػػات كادلػػدخالت كاالقرتاحػػات،

كربديد رلموعات الطلبات اليت تعاجل موضوعات أك أفكاران متشاهبة (يشار إليها الحقان بػ ’’احلزـ‘‘) ،ككضعها يف
ىيك ػ عػػاـ منطقػػي .كيسػػتند ىيك ػ احل ػزـ الناذبػػة عػػن ذل ػ  ،كنطاقهػػا كمضػػموىا ،علػػج ادلعلومػػات ادلقدمػػة يف
الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات ،ككذل علج ادلعرفة اليت يكتنزىػا أعضػاء الفريػق كادلكتػب .كيػرد كصػ لنتػائم
ىذا العم دبزيد من التفاصي يف الفرع يالثان.
 - 8كأقر الفريق كادلكتب بأف العديد من احلكومات مل تقدـ طلبات ،كردبا يرج ذل جزئيان إىل توصية
االجتماع العاـ بأنو ،من أج تبسي الطلبات ادلرسلة إىل ادلنرب ،ييشج تقدمي احلكومات للطلبات احملالة من
قًبى االتفاقات البيةية ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة من خالؿ رلالج إدارها أك ىيةاها الفرعية العلمية (الفقرة
 1من ادلقرر ادلنرب ،)2/4/كالعديد من احلكومات علج بينة دبث ىذه التقدكات .كذلذا السبب ،أكىل الفريق
كادلكتب اىتمامان خاصان بالطلبات ادلقدمة من االتفاقات البيةية ادلتعددة األطراؼ لضماف التوازف يف ترتيب
الطلبات حسب األكلوية .كباإلضافة إىل ذل  ،فقد م عقد عدد من االجتماعات اإلقليمية قب عقد
االجتماعني ادلتزامنني للفريق كادلكتب ،كجرل خالذلا ربديد األكلويات (أنظر ،IPBES/2/INF/4
ك ،IPBES/2/INF/6ك ،IPBES/2/INF/7ك )IPBES/2/INF/8كأخذ الفريق كادلكتب تل األكلويات بعني
االعتبار .كيف بعض احلاالت ،م أيناء ادلشاكرات اإلقليمية ربديد موضوعات ذات أكلوية جديدة ن مغطاة يف
الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات ادلقدمة .كسيتم إجراء مزيد من الدراسة لتل ادلوضوعات خالؿ عملية دراسة
النطاقات للتقييمات اإلقليمية كالعادلية.
 - 9كيوض الشك أدناه العالقات بني الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات ،كحزـ الطلبػات كبرنػامم العمػ
.كاس ػ ػػتيخدمت الطلب ػ ػػات كادل ػ ػػدخالت كاالقرتاح ػ ػػات إلس ػ ػػتحداث ح ػ ػػزـ الطلبػ ػ ػات ذات األكلوي ػ ػػة العالي ػ ػػة ،كال ػ ػػيت
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استيخدمت بدكرىا يف بناء برنامم العم (السهمني الفاربي اللوف ادلتجهني إىل اليمني) .كجرم ربديد األكلويػات
يف خطوتني:
(أ) سبػػت اخلطػػوة االكىل يف ربديػػد األكلويػػات أينػػاء اسػػتحداث حػػزـ الطلب ػات .كمل تي ػدرج الطلب ػػات
ادلقدمة الكاملو أك أجزاء الطلبات أك ادلدخالت أك اإلقرتاحات اليت مل تعترب ذات أكلوية عالية دبا فيو الكفاية مػن
قب الفريق كادلكتب ضمن حزـ الطلبات (السهم ذك اللوف األسود ادلتجو إىل األسف )؛
)ب) كاسػػتندت اخلطػػوة الثانيػػة علػػج ربديػػد ألكلويػػات عناصػػر مشػػركع برنػػامم العمػ  .كنػػتم عػػن ىػػذه
اخلطػػوة ترتيػػب أكلويػػات حػػزـ الطلبػػات ادلرتبطػػة بكػ عنصػػر مػػن عناصػػر برنػػامم العمػ (السػػهم ذك اللػػوف األسػػود
ادلتجو إىل اليسار) .كركزت علج مستويات زبصيص ادلوارد لعناصر برنامم العم كحزـ الطلبات ادلرتبطة هبا ،كيرد
كصفها بالتفصي يف الفرع رابعان.
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الشك 4
العالقة بين الطلبات والمدخالت واالقتراحات ،وحزم الطلبات المستمدة منها ،وبرنامج العمل
’حزم‘ الطلبات
(رلموعات من طلبات كمدخالت
كاقرتاحات متشاهبة)

برنامج العمل
الهدف  :0تعزيز أسج قدرات
كمعارؼ كاجهة الرتاب بني العلوـ
كالسياسات من أج تنفيذ ادلهاـ
الرئيسية للمنرب
الهدف  :4تعزيز كاجهة الرتاب بني
العلوـ كالسياسات يف رلاؿ التنوع
البيولوجي كخدمات النيظم اإليكولوجية
علج الصعد دكف اإلقليمية كاإلقليمية
كالعادلية كعربىا
الهدف  :3تعزيز كاجهة الرتاب بني
العلوـ كالسياسات فيما يتعلق بادلسائ
ادلوضوعية كادلنهجية
الهدف  :2اإلبالغ عن أنشطة ادلنرب
كمنجزاتو كالنتائم اليت م توص إليها
كتقييمها

الطلبات والمدخالت
واالقتراحات

ادلرفق األكؿ

ادلرفق الثال

تستخدـ احلزـ
يف بناء برنامم
العم

آليات كأساليب لدعم
تنفيذ برنامم العم
التقييمات الواسعة النطاؽ
مسائ مواضيعية

تتجسد األكلويات
لربنامم العم يف
األكلويات حلزـ الطلبات
ادلرتبطة بو

اإلطار ادلفاىيمي ،كالعناصر الواردة يف الفقرة  7من مقرر ادلنرب  ،2/4كادلشاكرات اإلقليمية،
كالتعليقات علج برنامم العم  ،كالتقدير العلمي السليم الصادر من خرباء الفريق كادلكتب

طلبات من احلكومات
تستخدـ رلموعات
من الطلبات
كادلدخالت
كاالقرتاحات
إلرناد حزـ طلبات

طلبات من االتفاقات البيةية
ادلتعددة األطراؼ
مدخالت كاقرتاحات من
أصحاب ادلصلحة

ذات أكلوية عالية

ال تيدرج الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات
اليت اعتيربت ذات أكلوية منخفضة ضمن
احلزـ أك برنامم العم
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 - 41كاس ػػتندت عملي ػػة ربدي ػػد األكلوي ػػات عل ػػج م ػػا يل ػػي :ادلعلوم ػػات الػ ػواردة يف الطلب ػػات ادلقدم ػػة األص ػػلية؛
كاإلطار ادلفاىيمي؛ كادلعرفة كاخلربة اليت كتلكها أعضاء الفريق كادلكتب؛ كالتقارير الواردة من ادلشػاكرات اإلقليميػة؛
كادلعاين التالية ادلبينة يف الفقرة  7من مقرر ادلنرب  ،2/4الػيت طلػب اإلجتمػاع العػاـ أخػذىا يف االعتبػار عنػد ربليػ
الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات (األسهم ادلنقطة يف الشك أعاله):
(أ )

أذنيتها بالنسبة ذلدؼ ادلنرب ككظائفو كبرنامم عملو؛

(ب) احلاجة ادللحة اليت ربتم أف يتخذ ادلنرب إجراء يف ضػوء ادلخػاطر احملدقػة النامجػة عػن القضػايا الػيت
سيعاجلها ذل اإلجراء؛
(ج)

أذنية اإلجراء ادلطلوب يف تناكؿ سياسات أك عمليات زلددة؛

(د)

النطاؽ اجلغرايف لإلجراء ادلطلوب ،ككذل القضايا اليت سيشملها ىذا اإلجراء؛

(ىػ)

ادلستول ادلتوق لتعقيد القضايا اليت سيتناكذلا اإلجراء ادلطلوب؛

(ك) األعمػاؿ السػابقة كادلبػادرات القائمػة ذات الصػبغة ادلمايلػة كالػدلي علػج كجػود فجػوات متبقيػة،
مث عدـ كجػود ادلعلومػات كاألدكات الالزمػة دلعاجلػة ىػذه القضػايا أك قلػة مػا ىػو متػوافر منهػا ،كتبيػاف األسػباب
اليت ذبع من ادلنرب الكياف األنسب الزباذ إجراء يف شأىا؛
( ز)

مدل توافر ادلؤلفات العلمية كاخلربة للمنرب لكي يتخذ اإلجراءات ادلطلوبة؛

(ح)

حجم اآليار احملتملة لإلجراء ادلطلوب كادلستفيدين احملتملني منو؛

(ط)

االحتياجات من ادلوارد ادلالية كالبشرية ،كادلدة احملتملة لإلجراء ادلطلوب؛

(م)

ربديد األكلويات ضمن الطلبات ادلتعددة ادلقدمة.

 - 44سب ػػت ادلوافق ػػة عل ػػج نت ػػائم عملي ػػة التجميػ ػ يف ح ػػزـ كربدي ػػد األكلوي ػػات م ػػن قًبىػ ػ فري ػػق اخلػ ػرباء ادلتع ػػدد
التخصص ػػات كادلكت ػػب يف اجتماعيهم ػػا ادلت ػزامنني ،الل ػذين يعق ػػدا يف كي ػػب ت ػػاكف ،جن ػػوب أفريقي ػػا ،يف الف ػػرتة م ػػن
 37إىل  21آب/أ سػػطج  ،3142كقػػد م كصػ تلػ النتػػائم دبزيػػد مػػن التفصػػي يف الفػػرعني يالثػان كرابعػان مػن
ىػػذا التقريػػر .كتػػرد الطلبػػات ذات األكلويػػة األعلػػج ،علػػج النحػػو الػػذم اقرتحػػو الفريػػق كادلكتػػب ،يف برنػػامم العمػ
ادلقرتح لتوضي عم ادلنرب خالؿ الفرتة من عاـ  3141إىل عاـ .3148

ثالثاَ  -تجميع الطلبات والمدخالت واالقتراحات ووضعها ضمن هيكل عام منطقي
 - 43يرد يف ادلرفق األكؿ للوييقة  IPBES/2/INF/9موجز جبمي الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات الػيت تلقتهػا
األمانة .كقد م ذبمي الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات يف حزـ ،كما ىو مبني يف الفرع يانيػان ،كذلػ لالسػتفادة
من القواسم ادلشػرتكة يف زلتواىػا ،كلوضػعها يف ىيكػ متسػق .كتػرد القائمػة الكاملػة بػاحلزـ يف ادلرفػق الثػال للوييقػة
 ،IPBES/2/INF/9الذم يتضمن أيضان معلومات تتعلق بالطلبػات كادلػدخالت كاالقرتاحػات ادلكونػة ذلػا ،كدراسػتها
من قًبى الفريق كادلكتب ،كالتوصيات اخلاصة دبعاملة ك حزمة من احلزـ.

 - 42كتيقػػدـ حػػزـ الطلبػػات كادل ػػدخالت كاالقرتاحػػات ى ػذه ص ػػورة شػػاملة عػػن مض ػػموف ادلنػػرب كنطػػاؽ عمل ػو
الشام كما ييرل من كجهة نظر احلكومات ،كاالتفاقات البيةية ادلتعػددة األطػراؼ ،كأصػحاب ادلصػلحة اآلخػرين.
كيف الكثػػن مػػن احلػػاالت ،قػػاـ الفريػػق كادلكتػػب بإكمػػاؿ الطلبػػات أك بتعػػديلها بشػػك طفي ػ دلسػػاعدها يف أف
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تصب مالئمة ألف توض ضمن حزـ متسقة كضػمن ىيكػ عػاـ كاضػ  .كىنػاؾ القليػ مػن الطلبػات كادلػدخالت
كاالقرتاحػػات الػػيت مل يػػتم سبثيلهػػا يف احل ػزـ ،كتػػرد يف ادلرفػػق األكؿ للوييقػػة  IBPES/2/INF/9تفس ػنات لعػػدـ إدراج
طلبات كمدخالت كاقرتاحات زلددة.
 - 41كبالنظر إىل أف اذلدؼ من ىذا الفرع ىو توضي كيفية ارتبػاط احلػزـ دبشػركع برنػامم العمػ  ،يػتم عػر
حزـ الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات علج أساس األىداؼ األربعة ادلقرتحة لربنامم العم (: )IPBES/2/2
(أ) اذلدؼ  :4تعزيز أسج قدرات كمعارؼ كاجهة الرتاب بني العلػوـ كالسياسػات مػن أجػ تنفيػذ
ادلهاـ الرئيسية للمنرب؛
(ب) اذلػػدؼ  :3تعزيػػز كاجهػػة ال ػرتاب بػػني العلػػوـ كالسياسػػات يف رلػػاؿ التنػػوع البيولػػوجي كخػػدمات
النيظم اإليكولوجية علج الصعد دكف اإلقليمية كاإلقليمية كالعادلية كعربىا؛
(ج) اذلػػدؼ  :2تعزيػػز كاجهػػة ال ػرتاب بػػني العلػػوـ كالسياسػػات يف رلػػاؿ التنػػوع البيولػػوجي كخػػدمات
النظم اإليكولوجية فيما يتعلق بادلسائ ادلوضوعية كادلنهجية؛
(د)

اذلدؼ  :1اإلبالغ عن أنشطة ادلنرب كنواذبو كالنتائم اليت م توص إليها كتقييمها.

 - 45لقد ركز عدد كبن من الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات علج ادلسائ ادلواضيعية ،كبصفة خاصة ،علػج
التقييم ادلواضيعي .كال ككن أف تػتم ادلعاملػة الكاملػة لتلػ الطلبػات كادلػدخالت كاالقرتاحػات علػج أىػا تقييمػات
مواضيعية يف إطار اذلدؼ  2سول لعدد زلػدكد جػدان منهػا (ككثلهػا السػهم الرقيػق ادلتجػو مػن احلػزـ إىل التقييمػات
ادلواضيعية يف الشك  3أدناه) كذل بسػبب القيػود علػج الوقػت كادلػوارد البشػرية كالتمويػ  .كلكػن مجيػ الطلبػات
كادلدخالت كاالقرتاحات اليت تركز علج ادلسائ ادلواضيعية تقريبػان ىػي ذات أكلويػة عاليػة تكفػي ألف يوصػي الفريػق
كادلكتػػب دبعاملتهػػا كجػػزء مػػن عمليػػة ربديػػد نطػػاؽ التقييمػػات اإلقليميػػة كالعادليػػة ،كتنفيػػذىا ،جنب ػان إىل جنػػب م ػ
آليػػات كأسػػاليب دعػػم تنفيػػذ برنػػامم العم ػ ادلػرتب هبػػا (اذلػػدؼ  ،3ككثلػػو السػػهم السػػمي ادلتجػػو مػػن احل ػزـ إىل
التقييمػػات اإلقليميػػة كالعادليػػة يف الشػػك  3أدنػػاه) ،كقػػد م التطػػرؽ ذلػذا ادلوضػػوع بقػػدر أكػػرب يف الفػػرع رابعػان .يػػتم
عر حزـ ادلسائ ادلواضيعية يف سياؽ اذلدفني  3ك .2ك يعرضت األكلويات ادلتعلقة دبعاجلة عدد زلػدكد جػدان مػن
ادلسػػائ ادلواض ػيعية كادلنهجيػػة الػػيت يتعػػني االضػػطالع هبػػا يف إطػػار اذلػػدؼ  2خػػالؿ الفػػرتة  3146 -3141يف
الف ػػرع رابعػ ػان .كباإلض ػػافة إىل ذلػ ػ  ،ف ػػإف احل ػػزـ ادلواض ػػيعية رب ػػدد األكلوي ػػات احملتمل ػػة للتع ػػرؼ عل ػػج أدكات دع ػػم
السياسات كبناء القدرات ادلرتب هبا ،كتطويرىا كتطبيقها.
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الشك 3
بيان الطرف المختلفة التي تم بها تناول الحزم المواضيعية للطلبات ،والمدخالت واالقتراحات في برنامج العمل

أنشطة التقييم
اإلقليمي

أنشطة التقييم العادلي

ربديد نطاؽ التقييم
اإلقليمي

الحزم المواضيعية

ربديد نطاؽ التقييم العادلي

اذلدؼ 3
التقييمات ادلواضيعية كادلنهجية
اذلدؼ 2

اإلطار ادلفاىيمي ،كادلشاكرات اإلقليمية ،كالتعليقات علج برنامم العم  ،كالتقدير العلمي
السليم الصادر من خرباء الفريق كادلكتب ،كتقييمات اخلرباء ادلشاركني يف أنشطة ربديد
النطاقات كالتقييم
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 - 46كشدد العديد من الطلبػات ادلقدمػة علػج احلاجػة إىل إدراج أنشػطة بنػاء القػدرات ،كتوليػد ادلعرفػة ،كدعػم
السياسات ،ضمن عمليات التقيػيم .كيف ادلرفػق الثػال للوييقػة  IBPES/2/INF/9م تسػلي الضػوء علػج اإلحػاالت
ادلرجعيػػة بػػني ادلسػػائ ادلواضػػيعية ،كعمليػػات التقيػػيم اإلقليميػػة كالعادليػػة ،كحػػزـ الطلبػػات ذات الصػػلة بأنشػػطة بنػػاء
القدرات ،كتوليد ادلعرفة كدعم السياسات ضمن عمليات التقييم.
 - 47كتتمث حزـ الطلبػات كادلػدخالت كاالقرتاحػات الػيت تتعلػق باذلػدؼ ( 4تعزيػز أسػج القػدرات كادلعػارؼ
بشأف الرتاب بني العلوـ كالسياسات من أج تنفيذ ادلهاـ الرئيسية للمنرب) يف ما يلي:
(أ) التواص ػ (الن ػػركيم ،كادلعهػػد ال ػػوطب للدراس ػػات البيةيػػة) .إف التواص ػ بػػني العلم ػػاء ،كأص ػػحاب
ادلعػػارؼ مػػن بػػني السػػكاف مػػن الشػػعوب األصػػلية كالسػػكاف احملليػػني ،كمقػػررم السياسػػات ،ك ػػنىم مػػن أصػػحاب
ادلعػػارؼ ىػػو عنصػػر أساسػػي يف مجي ػ كظػػائ ادلنػػرب األربعػػة ،كىػػو جػػزء راس ػ يف العديػػد مػػن الطلبػػات ادلقدمػػة
األخػػرل باإلضػػافة إىل الطلػػب ادلقػػدـ مػػن النػػركيم .كتتوافػػق حزمػػة التواص ػ بشػػك عػػاـ م ػ الطلبػػات كادلػػدخالت
كاالقرتاحات ادلفردة ،كلكنهػا ال تشػتم صػراحة علػج التفاصػي الػواردة يف مجيػ تلػ الطلبػات ادلقدمػة .كيتضػمن
اذلدؼ  4دبشركع برنامم العم أربعة نػواتم تعػاجل مسػائ التواصػ بقػدر كبػن ،كمػا أف ياليػة مػن النػواتم األربعػة
الواردة يف إطار اذلدؼ  1ىي منجزات ذات صلة؛
(ب) الرصػد ،كالوصػوؿ إىل البيانػػات ،كذبسػيد البيانػػات بشػك مرئػي (الصػػني ،كادلكسػي  ،كادلملكػػة
ادلتحدة لربيطانيا العظمػج كأيرلنػدا الشػمالية ،كاليابػاف ،كادلرفػق العػادلي دلعلومػات التنػوع البيولػوجي ،كاجمللػج الػدكيل
لالربػػادات العلميػػة ،كاالربػػاد الػػدكيل حلفػػا الطبيعػػة ،كشػػبكة  -منتػػدل حبػػوث التنػػوع البيولػػوجي ،كبرنػػامم األمػػم
ادلتحػدة للبيةػػة) .لقػػد كػاف ىنػاؾ العديػػد مػػن الطلبػػات ادلقدمػػة للمنػرب دلركػػزة أك توحيػػد أك اسػػتحداث أدكات لرصػػد
التنوع البيولوجي كخػدمات الػنظم اإليكولوجيػة كالقػول احملركػة ذلػا ،كللوصػوؿ إىل ىػذه البيانػات كذبسػيدىا بشػك
مرئػػي .كتتعلػػق ىػػذه الطلبػػات يف ادلقػػاـ األكؿ بالنػػاتم ( 4د) دلشػػركع برنػػامم العمػ  ،الػػذم سػػيتناكؿ االحتياجػػات
ذات األكلوية من ادلعارؼ كالبيانات .كينبغي توضي ادلدل الذم ككن أف يشارؾ بػو ادلنػرب بكثافػة أكػرب يف ربفيػز
أك تط ػػوير عملي ػػات الرص ػػد كالوص ػػوؿ إىل البيان ػػات كمنتج ػػات التجس ػػيد ادلرئ ػػي نظ ػران للطل ػػب الق ػػوم م ػػن جان ػػب
احلكومات كأصحاب ادلصلحة؛
(ج) ربديد كتلبية االحتياجات الرئيسية يف رلاؿ بنػاء القػدرات (النػركيم ،كاجمللػج الػدكيل لالربػادات
العلميػػة ،كشػػبكة  -منتػػدل حبػػوث التنػػوع البيولػػوجي) .لقػػد طيلًػب إجػراء ربليػ للقػػدرة علػػج للقيػػاـ بادلهمػػة ادلوكلػػة
للمنػػرب ،هبػػدؼ ربديػػد االحتياجػػات يف رلػػاؿ بنػػاء القػػدرات ،كتلبيتهػػا ،كالػػذم ىػػو ،بطبيعػػة احلػػاؿ ،جػػزء مػػن كاليػػة
ادلنػرب .كأي ًخػذ ىػذا األمػػر بعػني االعتبػػار يف النػواتم ( 4أ) ،ك( 4ب) ،ك( 4ج) دبشػػركع برنػامم العمػ  ،كىػو أيضػان
ذك صػػلة بالكتالوجػػات الػػيت م ربديػػدىا علػػج أىػػا النػػاذبتني ( 1أ) ك( 1ب) .كمػػا سػػيتم القيػػاـ بشػػك منػػتظم
بتحلي ىذه االحتياجات كجزء من عمليات التقييم؛
(د) تولي ػػد ادلعرف ػػة (ادلملك ػػة ادلتح ػػدة ،كاجملل ػػج ال ػػدكيل لالرب ػػادات العلمي ػػة) .لق ػػد أ ًيشػ ػن إيل ربدي ػػد
الفجوات كاالحتياجػات ادلعرفيػة يف عػدد كبػن مػن الطلبػات ادلقدمػة ،سػواءن بوصػفو مػن النتػائم ادلهمػة للتقييمػات،
أك بوص ػػفو م ػػن األم ػػور الض ػػركرية لبن ػػاء قاع ػػدة ادلعلوم ػػات الالزم ػػة لص ػػن القػ ػرار .كباإلض ػػافة إىل ذلػ ػ  ،ش ػػددت
التعليقات الواردة مػن ادلملكػة ادلتحػدة علػج احلاجػة إىل منتجػات مبكػرة يف رلػاؿ توليػد ادلعرفػة مػن أجػ ادلسػاعدة
يف التأين علج اسرتاتيجيات البحوث كسبويلها .إف توليد ادلعرفة ىو أحػد مهػاـ ادلنػرب ،كمػن ادلتوقػ أف تقػوـ العديػد
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من أنشػطتو بتحديػد الفجػوات ادلعرفيػة كاالحتياجػات يف رلػاؿ ادلعرفػة .كيػتم تنػاكؿ ىػذا ادلوضػوع يف النػاتم ( 4د)
دبشركع برنامم العم ؛
(ق) كىناؾ مسألة أخرل كردت ضمنان يف عدد من الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحػات ،كىػي مسػألة
معػػارؼ الشػػعوب األصػػلية كاحملليػػة ،كىنػػاؾ أيض ػان طلػػب صػري مػػن اتفاقيػػة حفػػا ان ػواع احليوانػػات الربيػػة ادلهػػاجرة
لتقي ػ ػػيم ادلع ػ ػػارؼ التقليدي ػ ػػة بش ػ ػػأف األنػ ػ ػواع ادله ػ ػػاجرة (باإلض ػ ػػافة إىل حلقػ ػ ػة العمػ ػ ػ ال ػ ػػيت كرد ذكرى ػ ػػا يف الوييق ػ ػػة
 .)IPBES/2/INF/1كبػالنظر إىل أف مػػن الػػالزـ إدمػػاج معػػارؼ الشػػعوب األصػػلية كادلعػػارؼ احملليػػة يف مجيػ أنشػػطة
ادلنػػرب ،لػػذا مل يػػتم إنشػػاء حزمػػة زلػػددة ذلػػذه ادلسػػألة .كقػػد جػػرل تنػػاكؿ عمليػػة ادلسػػاعدة علػػج ضػػماف إمكانيػػة أف
زندث ىذا اإلدماج يف مجي أنشطة ادلنرب يف الناتم ( 4ج) دبشركع برنامم العم .
 - 48كتتص ػ حػػزـ الطلبػػات كادلػػدخالت كاالقرتاحػػات التاليػػة مباشػػرة باذلػػدؼ ( 3تعزيػػز كاجهػػة ال ػرتاب بػػني
العلػ ػػوـ كالسياسػ ػػات يف رلػ ػػاؿ التنػ ػػوع البيولػ ػػوجي كخػ ػػدمات الػ ػػنيظم اإليكولوجيػ ػػة علػ ػػج النطاقػ ػػات دكف اإلقليميػ ػػة
كاإلقليمية كالعادلية كفيما بينها):
لقػػد طيلً ػب إج ػراء تقييمػػات إقليميػػة كدكف إقليميػػة مػػن قًبى ػ ك ػ مػػن ادلملكػػة ادلتحػػدة كالنػػركيم
)أ)
كبرنامم األمم ادلتحػدة للبيةػة كمنػرب عمػوـ أكركبػا للتنػوع البيولػوجي .كأيدرجػت التقييمػات اإلقليميػة كدكف اإلقليميػة
أيضػان يف الطلبػات ادلقدمػػة لتنػاكؿ أىػداؼ آيتشػػي ادلتعلقػة بػالتنوع البيولػػوجي لعػاـ  ،3131كرؤيػة عػػاـ  3151يف
اخلطػػة االس ػرتاتيجية للتن ػػوع البيولػػوجي للف ػػرتة ( 3131-3144الصػػني ،كاتفاقيػػة التن ػػوع البيولػػوجي) .كاش ػػتملت
الطلبات يف كثن من األحياف علج توصيات زلددة لرب بنػاء القػدرات ،كتوليػد ادلعرفػة ،كأنشػطة دعػم السياسػات
بالتقييمػػات اإلقليميػػة .كاقػ يػرتح أف تسػػتند التقييمػػات العادليػػة علػػج التقييمػػات اإلقليميػػة كدكف اإلقليميػػة ،كبنػػاء عليػػو
فإف التقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية ستسبق التقييمات العادليػة يف توقيتهػا .كقػد أيدرج ىػذا العنصػر يف مشػركع
برنامم العم بوصفو الناتم ( 3ب) ضمن إطار اذلدؼ 3؛
)ب) كطيلػػب إجػراء تقييمػػات عادليػػة مػػن قًبىػ كػ مػػن الصػػني ،كادلملكػػة ادلتحػػدة ،كالنػػركيم ،كاليابػػاف،
كبرن ػػامم األم ػػم ادلتح ػػدة للبية ػػة .كم ػػا أيدرج ػت التقييم ػػات العادلي ػػة صػ ػراحةن أك ض ػػمنان يف الطلب ػػات ادلتعلق ػػة بتن ػػاكؿ
أىػػداؼ آيتشػػي ادلتعلقػػة بػػالتنوع البيولػػوجي لعػػاـ  3131كرؤيػػة عػػاـ ( 3151اتفاقيػػة التنػػوع البيولػػوجي ،كاجمللػػج
الدكيل لالربادات العلمية ،كاالرباد العادلي حلفا الطبيعة) .كدعت عػدة طلبػات إىل إيػالء اىتمػاـ خػا للتنسػيق
مػ أنشػػطة التقيػػيم ال ػواردة يف اتفاقيػػة التنػػوع البيولػػوجي .كاشػػتملت الطلبػػات يف كثػػن مػػن األحيػػاف علػػج توصػػيات
زلددة بالنسبة لألنشطة ادلرتابطة لبناء القدرات كتوليد ادلعرفة كدعم السياسات .كقد أيدرج ىذا العنصر يف مشركع
برنامم العم بوصفو الناتم ( 3ج) يف إطار اذلدؼ 3؛
)ج) كطلبت النركيم تقدمي توجيهات بشػأف إدمػاج التقييمػات عػرب مجيػ ادلقػاييج كوسػيلة لتشػجي
كتسهي عمليات التقييم علج ادلستويني الوطب كدكف اإلقليمي ،ككذل للمساعدة يف ضماف أف تكوف عمليػات
التقيػػيم الػػيت أيجريػػت علػػج مجي ػ ادلسػػتويات متناسػػقة كككػػن إدماجهػػا بالقػػدر الػػالزـ .كقػػد أيدرج ىػػذا العنصػػر يف
مشركع برنامم العم بوصفو الناتم ( 3أ) يف إطار اذلدؼ .3
 - 49يرد فيما يلي موجز حبزـ الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات ادلتعلقة بادلسائ ادلواضيعية اليت ككػن تناكذلػا
يف إطػػار اذل ػػدؼ ( 2تعزي ػػز كاجه ػػة ال ػرتاب ب ػػني العل ػػوـ كالسياس ػػات يف رل ػػاؿ التن ػػوع البيول ػػوجي كخ ػػدمات ال ػػنظم
اإليكولوجية فيما يتعلػق بادلسػائ ادلواضػيعية كادلنهجيػة) كبوصػفها مكونػات للتقييمػات اإلقليميػة كالعادليػة الػيت يػتم
القيػػاـ هبػػا يف إطػػار اذلػػدؼ ( 3تعزيػػز كاجهػػة الػرتاب بػػني العلػػوـ كالسياسػػات يف رلػػاؿ التنػػوع البيولػػوجي كخػػدمات
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الػنيظم اإليكولوجيػة علػج الصػعد دكف اإلقليميػة كاإلقليميػة كالعادليػة كعربىػا) .كباإلضػافة إىل ذلػ  ،فػيمكن تناكذلػا
عن طريق بناء القدرات (اذلدؼ  ،)4كزيادة فر احلصوؿ علج أدكات دعم السياسات (اذلدؼ  .)1كيرد ادلزيػد
مػػن التفاصػػي عػػن كػ حزمػػة مواضػػيعية يف ادلرفػػق الثػػال للوييقػػة  .IBPES/2/INF/9كىنػػاؾ يف األسػػاس  48حزم ػة
ككن ذبميعها معان يف ست رلموعات أكس نطاقان علج النحو التايل:
)أ) الػدكاف الكامنػة كراء التغيػن يف التنػػوع البيولػوجي كخػدمات الػػنظم اإليكولوجيػة كالقػيم كالتحػػوؿ
االجتماعي كاالقتصادم:
’‘4

الػػدكاف االجتماعيػػة كاالقتصػػادية (فرنسػػا ،كاتفاقيػػة التنػػوع البيولػػوجي ،كاتفاقيػػة اإلذبػػار
ال ػػدكيل ب ػػأنواع احليوان ػػات كالنبات ػػات الربي ػػة ادلعرض ػػة لالنقػ ػرا  ،كاتفاقي ػػة حف ػػا انػ ػواع
احليوانات الربية ادلهاجرة ،كاجمللج الدكيل لالربادات العلمية ،كشبكة  -منتػدل حبػوث
التنوع البيولوجي)؛

’‘3

قيم التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية (يتم تناكذلا يف الفقرة التالية)؛

’‘2

رفػػاه اإلنسػػاف ،كالتنػػوع البيولػػوجي كخػػدمات الػػنظم اإليكولوجي ػة (الصػػني ،كادلملكػػة
ادلتحدة ،كاتفاقية التنوع البيولوجي ،كشبكة  -منتدل حبوث التنوع البيولوجي (؛

’‘1

التحوؿ االجتماعي كاالقتصادم لتحقيق االستدامة (اتفاقية التنوع البيولوجي ،كاجمللج
الدكيل لالربادات العلمية ،كشبكة  -منتدل حبوث التنوع البيولوجي)؛

’‘5

اإلدارة ادلس ػػتدامة كاالس ػػتهالؾ كاإلنت ػػاج (فرنس ػػا ،كاتفاقي ػػة التن ػػوع البيول ػػوجي ،كاتفاقي ػػة
اإلذبار الدكيل بػأنواع احليوانػات كالنباتػات الربيػة ادلعرضػة لالنقػرا  ،كشػبكة  -منتػدل
حبوث التنوع البيولوجي)؛

(ب) الضغوط كتأيناها علج التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية:
’‘4

تغػػن ادلنػػاخ (فرنسػػا ،كادلكسػػي  ،كالنػػركيم ،كاتفاقيػػة التنػػوع البيولػػوجي ،كاتفاقيػػة حفػػا
انواع احليوانات الربية ادلهاجرة ،كادلعهد الوطب للدراسات البيةية)؛

’‘3

األن ػ ػواع الغازيػ ػػة (ادلكس ػ ػػي  ،كاليابػ ػػاف ،كاتفاقيػ ػػة التن ػ ػػوع البيولػ ػػوجي ،كادلعهػ ػػد ال ػ ػػوطب
للدراسات البيةية)؛

’‘2

التلوث (ادلكسي )؛

’‘1

االستغالؿ ادلفرط (يتم تناكلو يف إطار االستهالؾ كاإلنتاج ادلستدامني أعاله)؛

’‘5

فقداف ادلوائ كتدىورىا (يتم تناكلو يف إطار االستعادة كالتدىور أدناه)؛

(ج) التنػػوع البيولػػوجي كخػػدمات الػػنظم اإليكولوجي ػة كرفػػاه اإلنسػػاف يف الػػنظم اإليكولوجيػػة األرضػػية
كالنظم اإليكولوجية بادلياه الداخلية:
’‘4

اإلص ػػالح كالت ػػدىور (إيطالي ػػا ،كالص ػػني ،كفرنس ػػا ،كالن ػػركيم ،كاتفاقي ػػة األم ػػم ادلتح ػػدة
دلكافح ػػة التص ػػحر يف البل ػػداف ال ػػيت تع ػػال م ػػن اجلف ػػاؼ الش ػػديد ك/أك م ػػن التص ػػحر،
كخباص ػ ػػة يف أفريقي ػ ػػا ،كاتفاقي ػ ػػة التن ػ ػػوع البيول ػ ػػوجي ،كش ػ ػػبكة  -منت ػ ػػدل حب ػ ػػوث التن ػ ػػوع
البيولوجي(؛
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(د)
كالساحلية:

)ق)
كرفاه اإلنساف:

’‘3

الزراعة كاألمن الغذائي كالتنوع البيولػوجي (فرنسػا ،كاليابػاف ،كاتفاقيػة التنػوع البيولػوجي،
كشبكة  -منتدل حبوث التنوع البيولوجي(؛

’‘2

احلف ػػا كاالس ػػتخداـ ادلس ػػتداـ لل ػػنظم اإليكولوجي ػػة للغاب ػػات (الياب ػػاف ،كاتفاقي ػػة التن ػػوع
البيولوجي ،كشبكة  -منتدل حبوث التنوع البيولوجي(؛

التنػػوع البيولػػوجي كخػػدمات الػػنظم اإليكولوجي ػة كرفػػاه اإلنسػػاف يف الػػنظم اإليكولوجيػػة البحريػػة
’‘4

النظم اإليكولوجية الساحلية (الياباف ،كادلنظمة الدكلية حلماية الطيور)؛

’‘3

النظم اإليكولوجية البحرية (فرنسا ،كالنركيم ،كاتفاقية التنوع البيولوجي ،كاتفاقية حفا
انواع احليوانات الربية ادلهاجرة ،كشبكة  -منتدل حبوث التنوع البيولوجي(؛

األنواع كرلموعات األنواع اليت تثن قلقان خاصان :احلفا كالعالقات خبػدمات الػنظم اإليكولوجيػة
’‘4

األنواع ادلهاجرة (اتفاقية حفا أنواع احليوانات الربية ادلهاجرة)؛

’‘3

ادللقح ػػات كالتلق ػػي (الن ػػركيم ،كنيوزيلن ػػدا ،كاتفاقي ػػة التن ػػوع البيول ػػوجي ،كاتفاقي ػػة حف ػػا
انواع احليوانات الربية ادلهاجرة)؛

’‘2

سػري يف أعػدادىا أك القريبػة

رلموعػات األنػواع الػيت تعػال مػؤخران مػن حػاالت اخنفػا
من االنقرا (اتفاقية التنوع البيولوجي)؛

)ك) التنػػوع الػػورايي :احلفػػا كالعالقػػات خبػػدمات الػػنظم اإليكولوجي ػة كرفػػاه اإلنسػػاف :التنػػوع الػػورايي
للنباتات ادلزركعة كاحليوانات الداجنة كأقارهبا من احليوانات الربية (اتفاقية التنوع البيولوجي).
 - 31حػزـ الطلبػات كادلػدخالت كاالقرتاحػات ادلعنيػة بادلسػائ ادلنهجيػة ذات الصػلة باذلػدؼ ) 2تعزيػز كاجهػة
ال ػرتاب ب ػػني العل ػػوـ كالسياس ػػات يف رل ػػاؿ التن ػػوع البيول ػػوجي كخ ػػدمات ال ػػنظم اإليكولوجي ػػة فيم ػػا يتعل ػػق بادلس ػػائ
ادلواضيعية كادلنهجية) ىي كما يلي:
(أ) النماذج كالسيناريوىات (فرنسا ،كادلكسي  ،كاجمللج الدكيل لالربادات العلمية ،كبرنػامم األمػم
ادلتحػػدة للبيةػػة) .إف سػػيناريوىات التنميػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة يف ادلسػػتقب  ،كدنػػاذج تػػأينات ىػػذه ادلسػػارات
اإلدنائية ىي عناصر أساسية جلمي التقييمات البيةية تقريبان .كقد أيدرجت ىذه احلزمة ضمن مشػركع برنػامم العمػ
يف إطار الناتم ( 2ج) ،كيشم ذل العم ادلتعلق بتنفيذ أدكات دعم السياسات؛
)ب) القػػيم (أس ػرتاليا ،كبػػيالركس ،كالصػػني ،كفرنسػػا ،كادلملكػػة ادلتحػػدة ،كاتفاقيػػة التنػػوع البيولػػوجي،
كاتفاقية حفا انواع احليوانات الربية ادلهاجرة ،كالنشوء األحيائي (بايوجينيسيج)) .لقد م من أكلوية عليا للتقييم
الس ػري لألسػػاليب كاألدكات ،كسػػتوفر نتػػائم ذل ػ التقيػػيم األسػػاس الػػالزـ للكثػػن مػػن عم ػ ادلنػػرب ،دبػػا يف ذل ػ
مساندة عملية ربديد أدكات دعم السياسػات كإسػتخدامها يف ادلسػتقب  .كسػيكوف ىػذا التقيػيم كييػق الصػلة أيضػان
بالعديػػد مػػن االتفاقػػات البيةيػػة ادلتعػػددة األط ػراؼ حيػػن أنػػو يشػػك األسػػاس السػػتحداث كتطبيػػق أدكات دعػػم
السياسات .كقد أيدرجت ىذه احلزمة يف مشركع برنامم العمػ يف إطػار النػاتم ( 2د) ،دبػا يف ذلػ العمػ ادلتعلػق
بتنفيذ أدكات دعم السياسات.
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 - 34حزـ الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات اليت تتعلق باذلدؼ ( 1اإلبالغ عن أنشطة ادلنرب كنواذبو كالنتائم
اليت توص إليها كتقييمها) ،ىي كما يلي:
كات ػػالوج التقييم ػػات (ش ػػبكة  -منت ػػدل حب ػػوث التن ػػوع البيول ػػوجي) .ىػ ػذه اآللي ػػة ى ػػي ،بش ػػك
)أ)
صري  ،جزء من كالية ادلنرب .كقد م تضمينها يف مشركع برنامم العم بوصفها الناتم ( 1أ) .كىي عمليػة بػدأت
بالفعػ  ،كسػػيتم ربػػديثها باسػػتمرار .كمػػا سػػتتم مراجعتهػػا بشػػك دكرم لضػػماف قيامهػػا بتػػوفن ادلعلومػػات ادلناسػػبة
بطريقػػة مفيػػدة ل ػتعلم الػػدركس كتبػػادؿ اخلػػربات .كسيسػػاىم النػػاتم ( 4ج) ،ادلتمث ػ يف دراس ػات حػػاالت إفراديػػة
إقليمية عن معػارؼ الشػعوب األصػلية كاحملليػة ،بشػك مباشػر يف كاتػالوج التقييمػات ،كمػا ستسػاىم يف الكتػالوج
التقييمات األخرل اليت أيجريت كجزء من برنامم عم ادلنرب؛
)ب) االتصػػاالت ،كالتوعيػػة ،كمنتجػػات كعمليػػات ادلشػػاركة (ادلملكػػة ادلتحػػدة ،برنػػامم األمػػم ادلتحػػدة
للبيةة) .ىذه اآللية ىي ،بشك صري  ،جزء مػن كاليػة ادلنػرب .كقػد م تضػمينها يف مشػركع برنػامم العمػ بوصػفها
الناتم ( 1ج) كعملية مستمرة .كباإلضافة إىل ذل فػإف ىػذا األمػر يتعلػق باسػرتاتيجية إشػراؾ أصػحاب ادلصػلحة
كبتنفيذ تل االسرتاتيجية؛
(ج) أدكات دعم القرار (مدرجة يف العديد من الطلبات ادلقدمة بوصفها جػزءان أساسػيان مػن عمليػات
التقي ػػيم) .كق ػػد سب ػػت تغطي ػػة أدكات دع ػػم القػ ػرار يف مش ػػركع برن ػػامم العمػ ػ يف إط ػػار الن ػػاتم ( 1ب) (كى ػػو أح ػػد
كاتالوجػػات أدكات دعػػم السياسػػات ،كيػػتم ربديثػػو باسػػتمرار) ككػػذل يف النػػاتم ( 2د) (قػػيم التنػػوع البيولػػوجي
كخدمات النظاـ اإليكولػوجي) ك( 2ج) (السػيناريوىات كالنمػاذج) .كاشػتملت العديػد مػن طلبػات احلصػوؿ علػج
أدكات دعم القرار علج دعوات لتطوير األدكات من قًبى ادلنرب ،كيشتم اذلدفني ( 2ج) ك( 2د) علج دكر نش
للمنػػرب يف عمليػػات اإلعػػداد أك التطػػوير .كينبغػػي لالجتمػػاع العػػاـ أف يوض ػ نطػػاؽ دكر ادلنػػرب فيمػػا يتجػػاكز دكره
كمركػػز لتبػػادؿ ادلعلومػػات بشػػأف أدكات دعػػم القػرار يف ض ػوء الطلػػب القػػوم مػػن جانػػب احلكومػػات ،كاالتفاقػػات
البيةيػة ادلتعػػددة األطػراؼ ،كأصػػحاب ادلصػػلحة .كذبػػدر يف ىػػذا الصػػدد مالحظػػة أف الفريػػق احلكػومي الػػدكيل ادلعػػب
بتغن ادلناخ يشارؾ بنشاط يف تطوير عدد زلدكد من األدكات الرئيسية لدعم ازباذ القرارات.
 - 33اآلليات التطلعية (برنامم األمم ادلتحدة للبيةة) .لقد طيلًب من ادلنرب أف ينظػر يف إتبػاع عمليػة للتبصػر أك
اذلامػة.

استكشاؼ اآلفاؽ بالنسبة للتنوع البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي كذل لتحديػد القضػايا الناشػةة
ظهػر ىػػذه اآلليػػة يف أىػػداؼ مشػركع برنػػامم العمػ  ،كلكػػن ككػػن إضػػافتها إىل كاليػػات ادلنػػرب كادلكتػػب حبيػػن
كال تى ى
يظالف علج علم بالقضايا اليت قد تنشأ يف ادلستقب .

رابع ا  -ترتيب الطلبات والمدخالت واالقتراحات حسب األولوية
 - 32يف اخلطوة األكىل من عملية ربديد األكلويػات فػإف الطلبػات ادلقدمػة الكاملػة ،أك أجػزاء مػن الطلبػات أك
ادلػدخالت أك االقرتاحػات ،الػػيت ال تعتػرب ذات أكلويػة عاليػػة دبػا فيػو الكفايػػة ،مل تيػدرج ضػمن حػػزـ الطلبػات (انظػػر
الفػػرع يانيػان) .كيف الواقػ فػػإف عػػدد الطلبػػات ادلقدمػػة الكاملػة الػػيت مل يػينظػػر يف إدراجهػػا ضػػمن حػػزـ الطلبػات قليػ
جػػدان ،كيف معظػػم احلػػاالت الػػيت مل يػػتم فيهػػا إدراج أجػزاء مػػن الطلبػػات ادلقدمػػة ضػػمن احل ػزـ فػػإف ذل ػ يكػػوف قػػد
حػػدث نتيجػػة ألىػػا ربتػػوم علػػج أنشػػطة تعتػػرب خػػارج كاليػػة ادلنػػرب .كتػػرد يف ادلرفػػق األكؿ للوييقػػة IBPES/2/INF/9
تربيرات العتبار طلبات مقدمة كاملة أك أجزاء من طلبات مقدمة علج اىا ذات أكلوية أق بالنسبة للمنرب.
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 - 31ككمػػا ىػػو موض ػ يف الفػػرع ياني ػان ،فػػإف مجي ػ حػػزـ الطلبػػات تيعتػػرب ذات أكلويػػة عاليػػة ألىػػا ذات أذنيػػة
و
حتياجات زلددةو للسياسة العامة ،كأف ىناؾ حاجة ملحة ذلا كما أىا ذات
بالنسبة للمنرب ،كذات أذنية يف تلبية ا
جدكل (أم ،أىا تيصن باعتبارىا ذات أكلوية عالية استنادان إىل مجي العناصر الواردة يف الفقرة  7من مقرر ادلنرب
 .)2/4كعليو ،فإف الفريق كادلكتػب يوصػياف بػأف تؤخػذ مجيػ حػزـ الطلبػات بعػني االعتبػار يف إطػار برنػامم عمػ
ادلنػػرب .كتػػرد أدن ػاه ،ككػػذل يف ادلرفػػق الثػػال للوييقػػة  ،IBPES/2/INF/9تفاصػػي بشػػأف ترتيػػب حػػزـ الطلبػػات ىػػذه
حبسب األكلوية ،باإلضافة إىل التوصيات ادلتعلقة بطريقة تناكذلا يف مشركع برنامم العم .
ألف  -األولويات للهدف  0من برنامج العمل
 - 35يىػع ًترب الفريق كادلكتب أف مجي احلػزـ األربعػة ادلبينػة يف الفقػرة  ،47ذات أكلويػة عاليػة (انظػر الفػرع يانيػان)
ػوجز
ألىػػا ضػػركرية دلهػػاـ ادلنػػرب ادلتمثلػػة يف بنػػاء القػػدرات ،كتوليػػد ادلعرفػػة ،كال ػرتاب بػػني العلػػوـ كالسياسػػات .كيػػرد مػ ه
بتفاصػػي حػػزـ الطلبػػات ىػػذه كمػػا يػػرتب هبػػا مػػن طلبػػات كمػػدخالت كاقرتاحػػات يف ادلػػرفقني األكؿ كالثػػال للوييقػػة
.IBPES/2/INF/9
 - 36كبع ػػد النظ ػػر بعناي ػػة يف الطلب ػػات ادلقدم ػػة م ػػن احلكوم ػػات كاالتفاق ػػات البيةي ػػة ادلتع ػػددة األط ػ ػراؼ ،كيف
ادلػػدخالت كاالقرتاحػػات ادلقدمػػة مػػن أصػػحاب ادلصػػلحة اآلخػرين ،ييوصػػج الفريػػق كادلكتػػب بأنػػو ينبغػػي اإلقػرار بػػأف
مجي النواتم احملددة يف إطار اذلدؼ  4من مشػركع برنػامم العمػ ) (IPBES/2/2كحػزـ الطلبػات ادلرتبطػة هبػا ذات
أكلوية عالية جدان بالنسبة لعم ادلنرب كبالتايل ينبغي اإلبقاء عليها يف برنامم العم .
باء -

األولويات للهدف  4من برنامج العمل
 - 37توجيهات بشأف توحيد التقييمات عػرب مجيػ ادلسػتويات .سػيقوـ ادلنػرب بػإجراء تقييمػات علػج مسػتويات
ترتاكح بني الصعيد دكف اإلقليمي كالصعيد العادلي ،كلكنو يشج كييسػر أيضػان التقييمػات علػج الصػعيدين الػوطب
كاحمللػي .ككجػػو أحػد الطلبػات االنتبػاه إىل احلاجػػة إىل تػوفن توجيهػات لضػماف أف تصػػب ىػذه التقييمػػات ادلختلفػػة
متسقةن ،كككن توحيدىا إىل القدر الالزـ جلع األعماؿ اليت يتم القياـ هبا علج أحد ادلستويات مناسػبة لألعمػاؿ
ػدخالت كاقرتاحػ و
و
الػػيت يػػتم القيػػاـ هبػػا علػػج مسػػتول آخػػر .كي ػرد ىػػذا األمػػر بشػػك ضػػمب أيض ػان يف طلبػ و
ػات
ػات كمػ
أخرل .كما أف التوجيهات مطلوبة لتوحيد كقياس معارؼ الشعوب األصلية كاحمللية.
 - 38كبع ػػد النظ ػػر بعناي ػػة يف الطلب ػػات ادلقدم ػػة م ػػن احلكوم ػػات كاالتفاق ػػات البيةي ػػة ادلتع ػػددة األط ػ ػراؼ ،كيف
ادلػدخالت كاالقرتاحػات ادلقدمػػة مػن أصػحاب ادلصػػلحة اآلخػرين ،ييوصػج الفريػػق كادلكتػب بػأف يػتم االعػرتاؼ بػػأف
نػػاتم برنػػامم العمػ ادلتعلػػق بتوجيػػو عمليػػات إنتػػاج كتوحيػػد التقييمػػات الػػواردة مػػن مجيػ ادلسػػتويات ،كعربىػػا ،ىػػو
ناتم ذك أكلوية عالية ،كأف يتم اإلبقاء عليو يف برنامم العم ) ،(IPBES/2/2كأف يتم سبويلو بادلستول ادلقرتح.
 - 39التقييمػات اإلقليميػة .كثػنان مػػا تيطلػب التقييمػات اإلقليميػة كدكف اإلقليميػػة كاألنشػطة ادلرتبطػة هبػا ،سػواء
بش ػػك مباش ػػر أك ػػن مباش ػػر ،كيتواف ػػق ذل ػ م ػ أكلوي ػ وػة عالي ػ وػة ع ػػرب مجي ػ ادلع ػػاين .كيف ى ػػذا الص ػػدد ف ػػإف تل ػ
ػات أك عملي و
التقييمػات مهمػة لتنػاكؿ سياس و
ػات زلػددةو علػج ادلسػتويني الػوطب كاإلقليمػي قػد ال تكػوف مشػػمولة يف
التقييمات العادلية .كباإلضافة إىل ذل فإف التقييمات اإلقليمية ك/أك دكف اإلقليمية ككػن أف تعػاجل بصػورة كاقعيػة
اجملموعػة الكاملػة مػػن حػزـ ادلسػػائ ادلواضػيعية ادلوصػوفو سػػابقان ألىػا تشػػك بنيػة منطقيػة كتغطػػي اجملموعػة الكاملػػة
مػػن الطلبػػات كادلػػدخالت كاالقرتاحػػات .كينبغػػي أف تيػػدمم بشػػك راسػ يف ىػػذه التقييمػػات ،اآلليػػات كاألسػػاليب
ادلتخذة لدعم بناء القدرات ،كإلدماج معارؼ الشعوب األصلية كاحمللية ،كلتوليد ادلعرفة ،كلدعم السياسات ،علػج
النحػػو ال ػذم م التأكيػػد عليػػو يف العديػػد مػػن الطلبػػات ادلقدمػػة ،كتعػػزز خػػالؿ ادلناقشػػات داخ ػ ادلكتػػب كالفريػػق.
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كس ػػل العدي ػػد م ػػن الطلب ػػات الض ػػوء عل ػػج منط ػػق بن ػػاء التقي ػػيم الع ػػادلي باالس ػػتناد إىل التقييم ػػات اإلقليمي ػػة كدكف
اإلقليمية ،كبالتايل فإف التقييم اإلقليمي يسبق التقييم العادلي يف مشركع برنامم العم .
 - 21كبعػػد النظػػر بعنايػػة يف الطلبػػات ادلقدمػػة مػػن احلكومػػات كمػػن االتفاقػػات البيةيػػة ادلتعػػددة األط ػراؼ ،كيف
ادلدخالت كاالقرتاحات ادلقدمة من أصحاب ادلصلحة اآلخرين ،يوصج الفريق كادلكتب دبا يلي:
(أ) يػػتم التسػػليم ب ػػأف أنشػػطة التقييم ػات اإلقليمي ػة كدكف اإلقليمي ػة ذات أكلويػػة عالي ػػة جػػدان لعم ػ
ادلنرب ،كتعاجل مجي كظائفو األربعة ،كينبغي اإلبقاء عليها يف برنامم العم )(IPBES/2/2؛
(ب) عند القياـ بالدراسات النطاقية للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية ،ينبغي إيالء االىتماـ
الكام للمسائ ادلواضيعية احملددة يف حزـ الطلبات كلنتائم ادلشاكرات اإلقليمية اليت أجريت خالؿ فرتة ما بني
الدكرات ( ،IPBES/2/INF/4ك ،IPBES/2/INF/6ك ،IPBES/2/INF/7ك ،IPBES/2/INF/8ك.)IPBES/2/INF/9
 - 24التقييمات العادلية .كثنان ما تيطلب التقييمات العادلية كاألنشطة ادلرتبطة هبا ،كىي تتوافق م أكلوية عالية
جلمي ادلعاين ادلبينة يف الفرع يانيان .كيوصج الفريق كادلكتب باعتبار اجملموعة الكاملة من حزـ ادلسائ ادلواضيعية
علج أىا ذات أكلوية عالية يف التقييمات العادلية ألىا تشك بنية منطقية كتغطي النطاؽ الكام من الطلبات
ادلقدمة من احلكومات كاالتفاقات البيةية ادلتعددة األطراؼ كأصحاب ادلصلحة اآلخرين .كينبغي أف تيدمم
بشك راس يف ىذه التقييمات العادلية ،اآلليات كاألساليب ادلتخذة لدعم بناء القدرات ،كإلدماج معارؼ
الشعوب األصلية كاحمللية ،كلتوليد ادلعرفة ،كلدعم السياسات ،علج النحو الذم م التأكيد عليو يف العديد من
الطلبات ادلقدمة .كأخنان ،فإف العديد من الطلبات قد سل الضوء علج منطق بناء التقييم العادلي باالستناد إىل
التقييمات اإلقليمية ،كبالتايل فإف التقييم اإلقليمي يسبق التقييم العادلي يف مشركع برنامم العم .
 - 23كبعد النظر بعناية يف الطلبات ادلقدمة من احلكومات كمن االتفاقات البيةية ادلتعددة األطراؼ ،كيف
ادلدخالت كاالقرتاحات ادلقدمة من أصحاب ادلصلحة اآلخرين ،ييوصج الفريق كادلكتب دبا يلي:
(أ) إف أنشطة التقييمات العادلية كحزـ الطلبات ادلرتبطة هبا ينبغي أف سبن أكلوية عالية جدان لعم
ادلنرب ،كينبغي اإلبقاء عليها يف برنامم العم )(IPBES/2/2؛

(ب) عند القياـ بالدراسات النطاقية لعمليات التقييم العادلية ،ينبغي إيالء االىتماـ الكام للمسائ
ادلواضيعية احملددة يف حزـ الطلبات ،كللدراسات النطاقية التقييمات اإلقليمية ،كلنتائم ادلشاكرات اإلقليمية اليت
أجريت خالؿ فرتة ما بني الدكرات ( ،IPBES/2/INF/4ك ،IPBES/2/INF/6ك ،IPBES/2/INF/7ك،IPBES/2/INF/8

ك.)IPBES/2/INF/9

جيم -

األولويات للهدف  3من برنامج العمل
 - 22ادلسائ ادلنهجية .لقد حدد الفريق كادلكتب اينتني من ادلسائ ادلنهجية ذات األكلوية العالية اليت ينبغي
تناكذلا كجزء من اذلدؼ  2دبشركع برنامم العم  .كأعطيت األكلوية ذلاتني ادلسألتني دلا ذلا من أذنية عالية جدان
بالنسبة للمنرب (ادلعيار )أ)) كللحاجة ادللحة ذلما بدرجة عالية جدان (ادلعيار (ب)) كألىما توفراف األساس لغنذنا
من منجزات برنامم العم  .كذنا:
(أ) إجراء تقييم سري للسيناريوىات كالنماذج اليت توفر األساس لتوقعات االذباىات ادلستقبلية
للتقييمات ادلواضيعية كاإلقليمية كالعادلية .إف سيناريوىات كتوقعات االذباىات ادلستقبلية ىذه حامسة يف توق
التغينات ادلستقبلية يف رلاؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي ،كيف كض اسرتاتيجيات استباقية
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للحد من التدىور ادلستقبلي للتنوع البيولوجي كخلدمات النظاـ اإليكولوجي ،أك استعادهما .كقد أيدرج ىذا األمر
يف مشركع برنامم العم بوصفو الناتم ( 2ج) كيرافقو أيضان استحداث أدكات دعم السياسات ادلرتبطة بو.
كستكوف ىذه العملية ممايلة لتل اليت اضطلعت هبا اذليةة احلكومية الدكلية ادلعنية بتغن ادلناخ لتطوير رلموعة
متسقة من سيناريوىات كدناذج تقييم ادلناخ اليت يبدأ العم هبا يف ادلراح ادلبكرة من ك تقييم .كقد أعدت كييقة
ربديد نطاؽ أكيل تتضمن بيانان تفصيليان ذلذا النشاط م تقديرات التكلفة كقدمت إىل االجتماع العاـ يف الوييقة
IPBES/2/16/Add.4؛
(ب) إجراء تقييم منهجي سري للقيم النقدية ك ن النقدية للتنوع البيولوجي كخدمات النظاـ
اإليكولوجي كالكيفية اليت تؤخذ هبا يف احلسباف يف أنشطة ادلنرب .كىذه كاحدة من القضايا األكثر صعوبة كاليت
ككن أف تتسبب يف اخلالفات داخ ساحات العلم كالسياسة ،لذا ،فإف التقدـ يف مجي الوظائ األربعة للمنرب
سيتطلب االتفاؽ علج إطار متماس يتضمن رلموعة كاسعة من القيم ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي كخدمات
النظاـ اإليكولوجي .كقد أيدرج تقييم سري لقيم التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف مشركع برنامم
العم بوصفو الناتم ( 2د) .كسنافق ذل استحداث أدكات دعم السياسات ادلتعلقة بالقيم كالتقييم .كقد
أعدت كييقة ربديد نطاؽ أكيل تتضمن بيانان تفصيليان ذلذا النشاط م تقديرات التكلفة كقدمت إىل االجتماع
العاـ يف الوييقة .IPBES/2/16/Add.5
 - 21كبعد النظر بعناية يف الطلبات ادلقدمة من احلكومات كمن االتفاقات البيةية ادلتعددة األطراؼ ،كيف
ادلدخالت كاالقرتاحات ادلقدمة من أصحاب ادلصلحة اآلخرين ،يوصج الفريق كادلكتب دبا يلي:
(أ) يتم التسليم بأف الناذبني ( 2ج) ك( 2د) كحزـ الطلبات ادلرتبطة هبما من األمور ذات األكلوية
العالية جدان لعم ادلنرب ،كينبغي اإلبقاء عليهما يف برنامم العم )(IPBES/2/2؛
(ب) كدبا أف األنشطة الواردة يف إطار اذلدؼ  2تشك نسبة كبنة من ادليزانية ادلطلوبة لتنفيذ برنامم
العم  ،ينبغي إيالء االعتبار لسيناريوىات االستثمار ادلختلفة (أنظر الفقرة  27أدناه).
 - 25ادلسائ ادلواضيعية .لقد اعترب الفريق كادلكتب بأنو ينبغي إعطاء أكلوية عالية لعدد قلي من التقييمات
ادلواضيعية اليت سيتم االضطالع هبا خالؿ الفرتة من  3141إىل  ،3146ألف ذل سيوفر الفرصة لإليبات
العملي السري لفائدة ادلنرب للعلماء كمقررم السياسات كصانعي القرار ك نىم من أصحاب ادلصلحة .كسلطت
العديد من الطلبات ادلقدمة كالتعليقات علج برنامم العم الضوء علج احلاجة إىل منتجات يمبكرة من ادلنرب
تتسم بدرجة عالية من الربكز .كستوفر ىذه التقييمات ادلواضيعية أيضان موقعان إلجراء التجارب ادلتعلقة بتعبةة
اجملتم العلمي كأصحاب ادلعارؼ من الشعوب األصلية كاحمللية؛ كتطوير القدرات كاستحداث أدكات لدعم
السياسات؛ كتوفن نظرة متعمقة قيمة حوؿ العمليات كاإلجراءات الالزمة لعمليات التقييم اإلقليمية كالعادلية
األكثر تعقيدان .كمن بني رلموعة القضايا اليت م ربديدىا ،قاـ ادلكتب كالفريق بتحديد اجملاالت التالية ذات
األكلوية للتقييم ادلواضيعي ،كاليت تتوفر بشأىا كيائق دراسات نطاقية أكلية:
(أ) التلقي كإنتاج الغذاء (استنادان إىل حزمة ادللقحات كالتلقي ) ،دلعاجلة مسألة مثنة للقلق علج
نطاؽ كاس  ،كىي مهمة بالنسبة جلمي اجملتمعات ،كترتب ارتباطان تامان بتوفن اخلدمات كإنتاج الغذاء كرفاىية
اإلنساف .كسيكوف ىذا التقييم ذك صلة مباشرة بالعمليات احلكومية الدكلية القائمة ،كسيستند إىل ادلعلومات
كاألنشطة القائمة دبا يف ذل عم منظمة األمم ادلتحدة لأل ذية كالزراعة ك نىا من اذليةات؛
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(ب) اإلصالح كالتدىور ،دبا يف ذل اجلوانب ادلتعلقة باإلدارة ادلستدامة لنظم األراضي كادلياه
العذبة .كىذه مسألة ىامة بالنسبة جلدكؿ أعماؿ ك من اتفاقية التنوع البيولوجي كاتفاقية مكافحة التصحر،
كتتي الفرصة دلعاجلة قضية ذات أذنية حيوية لكال االتفاقيتني بطريقة متسقة كمتماسكة؛
(ج) إف مسألة األنواع الغريبة التوسعية كتأيناها علج التنوع البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي
ىي قضية ىامة علج جدكؿ أعماؿ اتفاقية التنوع البيولوجي ،كتتغن طبيعتها م مركر الزمن كتزايد العودلة كآيار
تغن ادلناخ .كستساعد فعالية التقييم أيضان يف ربديد نطاؽ ادلعارؼ ادلوجودة حاليان يف ىذا الصدد ،كالطرؽ اليت
ككن أف تستخدـ هبا األدكات كادلنهجيات ادلتاحة للمساعدة يف بناء القدرات؛
)د) كرلاؿ الزراعة كاألمن الغذائي كالتنوع البيولوجي ىو رلاؿ من شأنو أف يوفر فرصة كبنة لتقييم
السب اليت يدعم هبا ك من التنوع البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي قطاعان آخر كيتأيراف بو ،كلبناء ركاب
فعالة بني قطاعي التنوع البيولوجي كالزراعة .إف مث ىذه اجلهود ،اليت ستبب علج عم يتم القياـ بو بالفع م
منظمة األ ذية كالزراعة ،ستكوف مهمة بالنسبة للتأين ادلستقبلي للمنرب؛
(ق) كاالستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي (جزء من احلزمة ادلعنية باإلدارة ادلستدامة كاالستهالؾ
كاإلنتاج) ىو أمر ذك و
أذنية كبنةو بالنسبة جلدكؿ أعماؿ ك و من اتفاقية التنوع البيولوجي كاتفاقية التجارة الدكلية
بأنواع احليوانات كالنباتات الربية ادلهددة باالنقرا  ،كقد أيعطي األكلوية بسبب الطلبات ادلقدمة من قب ك و
كاحدة من تل االتفاقيتني .كال هتم االتفاقية األخنة بالتقييم فق  ،كلكنها هتم أيضان بتحديد أماكن الفجوات
ادلعرفية (سواء يف رلاؿ التنوع البيولوجي أك يف اجملاؿ االجتماعي االقتصادم) ،كادلساعدة يف توفن األدكات كبناء
القدرات اليت تساعد البلداف يف القياـ بتقييماها اخلاصة هبا كتطبيق أدكات أكثر فعالية حلفا التنوع البيولوجي
علج ادلستويات احمللية ،كإدارتو كاستخدامو بطريقة مستدامة؛
(ك) إف األنواع ادلهاجرة ،حبسب تعريفها ،تعرب احلدكد ،كذلا صالت باالقتصاد ،كاالتصاالت،
كتغن ادلناخ ،كمعارؼ الشعوب األصلية كاحمللية .كقدمت اتفاقية حفا انواع احليوانات الربية
كاألنظمة البحريةُ ،
ادلهاجرة عددان من الطلبات اليت ترب األنواع ادلهاجرة دبجموعة من القضايا اليت أينت يف طلبات كمدخالت
كاقرتاحات أخرل .كدبا أف طلب إدراج األنواع ادلهاجرة يأيت من اتفاؽ بيةي متعدد األطراؼ فقد م إدراجو ضمن
األكلويات اليت حددىا الفريق كادلكتب.
 - 26كيرم الفريق كادلكتب أنو ينبغي علج ادلنرب أف يقوـ بإجراء تقييم مواضيعي كاحد سري كلو صلة كييقة
جدان بالسياسات العامة كيتسم بالربكز الشديد كربىاف عملي علج اإلمكانات ،كأف يتم تنفيذه يف عاـ ،3145
كأيدرج ذل التقييم السري يف مشركع برنامم العم بوصفو الناتم ( 2أ) .كيرل الفريق كادلكتب أف موضوع
التلقي كإنتاج ادلواد الغذائية (أنظر الفقرة ( 25أ) أعاله) ىو موضوع مثايل يف ىذا الصدد بسبب صلتو
بالسياسات العامة كبسبب احلقيقة ادلتمثلة يف أف ىناؾ أنشطة كعالقات قائمة ككن أف ييبىن عليها بسرعة.

 - 27كيرم الفريق كادلكتب أنو ينبغي علج ادلنرب أف يقوـ ،باإلضافة إىل ذل  ،بتنفيذ اينني من التقييمات
ادلوضوعية (يتم تنفيذذنا يف عاـ  ،)3146كقد أيدرج التقييماف يف مشركع برنامم العم بوصفهما الناتم
( 2ب) .كسيجرم اختيار ادلواضي ادلراد تناكذلا من القائمة أعاله .كعلج الر م من ارتفاع عدد الطلبات إلجراء
التقييمات ادلواضيعية ،يوصي الفريق كادلكتب بأف ال يتم القياـ بأكثر من تقييم مواضيعي سري كاحد كاينني من
التقييمات ادلواضيعية يف الفرتة  3148 -3141حين أف تكلفة التقييمات اإلضافية قد تتجاكز التموي ادلتاح
كترىق قدرة أمانة ادلنرب كاألكساط العلمية كأصحاب ادلصلحة اآلخرين علج تعبةة ادلوارد البشرية .كيعترب الفريق
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كادلكتب أف التقييمات بشأف ىذه ادلواضي قابلة لإلجناز ضمن اإلطار الزمب لعاـ  3146نظران ألىا ذات نطاؽ
زلدكد نسبيان كىناؾ بيانات كشبكات كافية لتقدمي الدعم ذلا .كيعترب الفريق كادلكتب ادلوضوعاف الثالن كالراب
(أنظر الفقرة ( 25ب) ك(ج) أعاله) متساكياف يف أكلويتهما العالية ،كادلواضي الثالية النهائية (أنظر الفقرة 25
(د) ك(ق) ك(ك أعاله) ذات أكلوية أق قليالن .كيرد ادلزيد من تربيرات األذنية العادلية للمواضي  ،كدرجتها من
االستعجاؿ كأذنيتها بالنسبة للسياسات العامة يف كيائق دراسات النطاؽ األكلية.
 - 28كبالنظر إىل عام زلدكدية ادلوارد احملتم  ،يوصي الفريق كادلكتب باألكلويات التالية لألنشطة ادلدرجة
يف إطار اذلدؼ  ،2كادلرتبة كفقان للمستويات ادلختلفة للموارد ادلتاحة:
(أ)

أعلج درجات التفضي (خيار ادلوارد

العالية):

’‘ 4

ايناف من التقييمات ادلنهجية السريعة (القيم كالسيناريوىات)؛

’‘ 3

تقييم مواضيعي كاحد سري (التلقي كإنتاج الغذاء)؛

’‘ 2

ايناف من التقييمات ادلواضيعية (من القائمة الواردة يف الفقرة  ،25م أخذ
األكلويات اليت أكصج هبا الفريق كادلكتب ضمن ىذه القائمة بعني االعتبار)؛

)ب) التفضي العايل (خيار ادلوارد ادلتوسطة):

)ج)

)د)

’‘ 4

ايناف من التقييمات ادلنهجية السريعة (القيم كالسيناريوىات)؛

’‘ 3

تقييم مواضيعي كاحد سري (التلقي كإنتاج الغذاء)؛

’‘ 2

ايناف من التقييمات ادلواضيعية (من القائمة الواردة يف الفقرة  ،25م أخذ
األكلويات اليت أكصج هبا الفريق كادلكتب ضمن ىذه القائمة بعني االعتبار)؛

التفضي ادلتوس (خيار ادلوارد ادلنخفضة):
’‘ 4

ايناف من التقييمات ادلنهجية السريعة (القيم كالسيناريوىات)؛

’‘ 3

ايناف من التقييمات ادلواضيعية (من القائمة الواردة يف الفقرة  ،25م أخذ
األكلويات اليت أكصج هبا الفريق كادلكتب ضمن ىذه القائمة بعني االعتبار)؛

التفضي ادلنخفض (خيار ادلوارد ادلنخفضة جدان):
’ ‘4ايناف من التقييمات ادلنهجية السريعة (القيم كالسيناريوىات)؛
’‘ 3

تقييم مواضيعي كاحد سري (التلقي كإنتاج الغذاء)؛

 - 29ككما لوحا سابقان ،فقد قاـ الفريق كادلكتب بتحديد أكلوية حزـ ادلسائ ادلواضيعية لتقييم مواضيعي
كاحد سري كاينني من التقييمات ادلواضيعية استنادان إىل ادلعاين ادلبينة يف الفرع يانيان .كتوض األمثلة الثالية التالية
العملية اليت أدت إىل ترتيب ادلسائ ادلواضيعية علج أىا ذات أكلوية منخفضة بالنسبة للتقييم ادلواضيعي السري
كالتقييمات ادلواضيعية .كالقصد من ىذه األمثلة أف تكوف توضيحية كليست شاملة .كال يعكج ىذا الرتتيب
أكلويتها الشاملة بالنسبة لعم ادلنرب .كعلج الر م من أف ىذه ادلسائ ادلواضيعية ال تعترب يف أعلج درجات
األكلوية بالنسبة للهدؼ  ،2إال أف الفريق كادلكتب أكصيا بأف تعام علج اىا ذات أكلوية عالية يف التقييمات
اإلقليمية كالعادلية.
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النظم البحرية كالساحلية .ىناؾ العديد من الطلبات ادلقدمة ادلتعلقة بتقييم العالقة بني التنوع
)أ)
البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي كرفاه اإلنساف يف النظم اإليكولوجية البحرية كالساحلية ،كالسيما يف
العالقة م مصايد األمساؾ ،كىذا ادلوضوع ىو من ادلواضي ذات األكلوية العالية بالنسبة للمنرب .كلكن التقييم
العادلي للمحيطات الذم تصدره األمم ادلتحدة سيتناكؿ العديد من ىذه القضايا ،كمن ادلقرر أف يتم نشره يف
عاـ  .3141كردبا ال يكوف التقييم العادلي للمحيطات بنفج النطاؽ كاحملتول مث تقييم يضطل بو ادلنرب ،كلكن
التداخ احملتم يعب أف التقييم ادلواضيعي الذم يقوـ بو ادلنرب يف نفج الفرتة الزمنية تقريبان ستكوف لو قيمة
مضافة متواضعة كسيناض من أج أف تكوف لديو ىوية مستقلة؛
تغن ادلناخ .ىناؾ العديد من الطلبات ادلقدمة ادلتعلقة بتقييم التفاعالت بني تغن ادلناخ كالتنوع
)ب) ُ
بتغن ادلناخ سيتناكؿ العديد من
البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي .كلكن الفريق احلكومي الدكيل ادلعب ُ
ىذه ادلواضي كمن ادلقرر أف يصدر تقرير تقييمو اخلامج يف عاـ  .3141كيف حني قد ال يكوف لتقرير الفريق
نفج النطاؽ كاحملتول مث تقييم يضطل بو ادلنرب ،كلكن التداخ احملتم يعب أف التقييم ادلواضيعي الذم يقوـ
بو ادلنرب يف نفج الفرتة الزمنية تقريبان ستكوف لو قيمة مضافة متواضعة كسيناض من أج أف تكوف لديو ىوية
مستقلة؛
التغن البيةي .إف ىذا ادلوضوع
للتغنات يف التنوع البيولوجي ك ُ
)ج) الدكاف االجتماعية كاالقتصادية ُ
ىو ذك أكلوية عالية بالنسبة للمنرب ،علي حنو ما أظهرتو الطلبات ادلقدمة كم التأكيد عليو يف اإلطار ادلفاىيمي.
كلكن ىذه ادلسألة ادلواضيعية يك ًضعت جزئيان يف االعتبار يف التقييمات ادلنهجية ادلعنية بالسيناريوىات كبالقيم
(الناذبني ( 2ج) ك( 2د)) .كيوصج الفريق كادلكتب بأف الطريقة األفض ىي تنفيذىا بوصفها جزءان ال يتجزأ من
مجي التقييمات ادلواضيعية كاإلقليمية كالعادلية (انظر اإلطار ادلفاىيمي).

دال -األولويات للهدف  2من برنامج العمل
 - 11اعترب الفريق كادلكتب أف مجي احلزـ الثالث ادلبينة يف الفقرة  34أعاله (كاتالوج التقييمات؛
كاالتصاالت ،كالتوعية ،كمنتجات كعمليات ادلشاركة؛ كأدكات دعم القرار) علج أىا ذات أكلوية عالية ألىا
تتوافق م كاليات ادلنرب (مثالن ،كاتالوج التقييمات) ،أك أىا ذات أكلوية عالية جلمي ادلعاين (انظر الفرع يانيان).
كيرد موجز بتفاصي احلزـ كالطلبات ادلرتبطة هبا يف ادلرفقني األكؿ كالثال للوييقة .IBPES/2/INF/9
 - 14كبعد النظر بعناية يف الطلبات ادلقدمة من احلكومات كاالتفاقات البيةية ادلتعددة األطراؼ ،كادلدخالت
كاالقرتاحات ادلقدمة من أصحاب ادلصلحة اآلخرين ،يوصي الفريق كادلكتب دبا يلي:
يتم التسليم بأف مجي النواتم احملددة يف إطار اذلدؼ  1من مشركع برنامم العم
)أ(
) )IPBES/2/2كحزـ الطلبات ادلرتبطة هبا علج أىا ذات أكلوية عالية جدان لعم ادلنرب؛
(ب) كدبا أف ىذه النواتم الرئيسية تتطلب نسبة صغنة نسبيان من ادليزانية الالزمة لتنفيذ برنامم
العم  ،يوصي الفريق كادلكتب باإلبقاء علج مجي النواتم الواردة يف إطار اذلدؼ  1عند مستول ادلوارد ادلطلوبة.
____________
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