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

 النظم اإليكولوجية
 الدورة الثانية
 3142كانوف األكؿ/ديسمرب   41-9 أنطاليا، تركيا،

 *من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت )أ( 1 البند

برنامج العمل األولي للمنبر: برنامج العمل 
 4102 - 4102للفترة 

منبر الحكومي المقدمة لل واالقتراحاتلطلبات والمدخالت ب أولويات ايرتن تتقرير ع
 ت النظم اإليكولوجيةالدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدما

 مذكرة من األمانة

استجابة لطلب االجتماع العاـ للمنرب احلكومي الدكيل للعلـو كالسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي 
ترتيب عن  ، أعد الفريق ادلتعدد التخصصات كادلكتب تقريران 4/3/كخدمات النظم اإليكولوجية يف مقرره ادلنرب

 .()أنظر ادلرفقمنرب ادلقدمة لل القرتاحاتكالطلبات كادلدخالت أكلويات ا

                                                      
* IPBES/2/1. 
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 المرفق

 لطلبات والمدخالت والمقترحاتاأولويات  رتيبتتقرير عن 

 مقدمة - أوالا 
أعػػػد الفريػػػق ادلتعػػػدد التخصصػػػات كمكتػػػب ادلنػػػرب احلكػػػومي الػػػدكيل للعلػػػـو كالسياسػػػات يف رلػػػاؿ التنػػػوع  - 4

 .4/3ستجابة دلقرر ادلنرب ااحلايل  البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية التقرير
تلػ   هػا، األعضاء إىل تقدمي طلبات، دبػا في4/3ادلنرب  رمقر من  6ك 5الفقرتني  يف االجتماع العاـدعا  - 3
، ةم اإليكولوجيػػالػػنظبػػالتنوع البيولػػوجي كخػػدمات  ذات الصػػلةاالتفاقػػات البيةيػػة ادلتعػػددة األطػػراؼ  ًقبىػػ  الػػة مػػناحمل
مػػة ادلقد  تلقػػي الطلبػػات ات إجراء، ادلعػػب بػػ4/2ادلنػػرب  مقػػرريف  كادلبينػػة ت ادلتفػػق عليهػػااكاإلرشػػاد اتاإلجػػراء أتبػػاعب

م ة بػالتنوع البيولػوجي كخػدمات الػنظكما دعا ىيةات األمم ادلتحدة ذات الصل .حبسب األكلوية كترتيبهادلنرب إىل ا
 .ات ادلتفػػق عليهػػاتبػػاع نفػػج اإلجػػراءبا مقرتاحػػاهكا ماب ادلصػػلحة ادلعنيػػني إىل تقػػدمي مػػدخالهكأصػػح ةاإليكولوجيػػ

احلكومػػػات  تقػػػدمي علػػػج كجػػػو اخلصػػػو  االجتمػػػاع العػػػاـشػػػج  ادلقدمػػػة إىل ادلنػػػرب، طلبػػػات أجػػػ  تبسػػػي  المػػػن ك 
م بػػػالتنوع البيولػػػوجي كخػػػدمات الػػػنظ البيةيػػػة ادلتعػػػددة األطػػػراؼ ذات الصػػػلةاالتفاقػػػات  احملالػػػة مػػػن ًقبىػػػ للطلبػػػات 

بعض ادلركنػػة فيمػػا يتعلػػق بادلوعػػد ، ممػػا يسػػم  بػػالفرعيػػة العلميػػة اىيةاهػػا أك مػػن خػػالؿ رلػػالج إدارهػػ ةلوجيػػاإليكو 
 . الداخلية اجتماعاهكذل  بسبب جداكؿ االنهائي لتقدمي الطلبات 

االتفاقػات البيةيػة مػن طلبات من أربعػة  41 حكومات كما تلقت 41من  طلبان  33كقد تلقت األمانة  - 2
أصػػػحاب مػػػن  41 بىػػػمػػػن قً  كاالقرتاحػػػاتمػػػن ادلػػػدخالت  31 متقيػػػد   ،ذلػػػ كباإلضػػػافة إىل  .ادلتعػػػددة األطػػػراؼ

علػػج كاالقرتاحػػات ادلػػدخالت تلػػ  الطلبػػات ك  بإتاحػػةادلنػػرب، ب كقامػػت األمانػػة، كفقػػان لطلػػ. ادلصػػلحة ذكم الصػػلة
وجزة مػقائمػة  IPBES/2/INF/9 ترد يف ادلرفػق األكؿ للوييقػة، ك (4)بوككردت الذم شك  الادلوق  الشبكي للمنرب يف 

 .طلبات كادلدخالت كاالقرتاحاتالجبمي  
فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كادلكتػب  إىل االجتماع العاـ، طلب 4/3ادلنرب  رمقر من  8الفقرة  يفك  - 1

بادلػػػػدخالت ، فضػػػػال عػػػػن قائمػػػػة حبسػػػػب األكلويػػػػةبػػػػة بالطلبػػػػات مرت  زنتػػػػوم علػػػػج قائمػػػػة  اد تقريػػػػرعػػػػدقومػػػػا بإأف ي
ات اإلرشػػادك  اتاإلجػػراء عػػان بمتالثانيػػة  يف دكرتػػو االجتمػػاع العػػاـ امػػهنظػػر فييل، سػػب األكلويػػةحببػػة مرت   االقرتاحػػاتك 

رباء ادلتعػػػػدد فريػػػػق اخلػػػػ يقػػػػـو، 4/2ادلنػػػػرب  مقػػػػررن مػػػػ 9للفقػػػػرة  كفقػػػػان . ك 4/2ادلنػػػػرب  مقػػػػرريف  ةادلبينػػػػادلتفػػػػق عليهػػػػا ك 
عتبػػارات لال أكلوياهػػا كفقػػان  كربديػػد مػػةادلقد   كادلػػدخالت كاالقرتاحػػات يف الطلبػػات افنظر التخصصػػات كادلكتػػب سػػي

حػدد ادلنػرب أيضػان  ،4/2ادلنرب  مقررمن  43ففي الفقرة  ،افة إىل ذل اإلضبك . رقر من نفج ادل 7الواردة يف الفقرة 
ربليػ   إىل جانب ادلرت بة حبسب األكلوية، الطلباتبتقرير زنتوم علج قائمة  بإعدادكتب ادلفريق اخلرباء ك يقـو أف ب

، دبػا 7علػج النحػو ادلشػار إليػو يف الفقػرة  ،ةمػاعالمػن ناحيػة السياسػات ك يػة العلم الطلبات من الناحية يةأذن بشأف
برنػػػامم عمػػػ  ادلنػػػرب  علػػػج ادلرتتبػػػة كآيػػػار الطلبػػػات ،ةإضػػػافي يػػػةنطاقإجػػػراء دراسػػػات  ة احملتملػػػة إىلاحلاجػػػيف ذلػػػ  
 بتجهيػػزتقػـو أف  ـ الػداخلي لالجتمػاع العػاـ للمنػرب،لنظػال كفقػػان  ،إىل األمانػة أيضػان  بلىػكطى . مػن ادلػوارد وكاحتياجاتػ

 . برنامم العم  ادلستقبلي للمنرب عند ازباذ قرارات بشأفالعاـ للنظر فيو  تماعجالتقرير كإتاحتو لال

                                                      
((4 www.ipbes.net/intersessional-process/previous-comments-received.html. 

http://www.ipbes.net/intersessional-process/previous-comments-received.html#beforeone
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لطلبات ا كادلكتب لرتتيب اخلرباء ادلتعدد التخصصاتفريق كترد يف الفرع يانيان، ادلنهجية اليت استخدمها  - 5
 قرتاحػػػػات يف رلموعػػػػاتو االالطلبػػػػات كادلػػػػدخالت ك تنظػػػػيم ة، كمػػػػا يػػػػرد األكلويػػػػ حسػػػػباالقرتاحػػػػات ادلػػػػدخالت ك ك 

ادلرفقني األكؿ بػػػ ان )ميكمػػػالن يالثػػػيف الفػػػرع  (IPBES/2/2) شػػػركع برنػػػامم العمػػػ دبكعالقتهػػػا  ‘‘حػػػـز’’أك  متماسػػػكةو 
الفريػػق كادلكتػػب يف أعػػده  حسػػب األكلويػػة الػػذمالطلبػػات  لرتتيػػبشػػرح  يػػرد، ك (IPBES/2/INF/9كالثػػال للوييقػػة 

 . ان رابعالفرع 

 األولويات تحديداألسلوب المنهجي ل - ثانياا 
يف  ،، النػػػركيما يف بػػن نعقػػد ينذلػػالك ادلكتػػب، للفريػػق ك  ني ادلتػػزامننياالجتمػػاعني األكلػػ خػػالؿ ،قػػد مل - 6

العشرة ادلبينة يف الفقرة  ادلعاينربلي  الطلبات ادلقدمة إىل ادلنرب يف ضوء ، 3142 ونيويحزيراف/ 6إىل  3الفرتة من 
ن يالػذ ،3148-3141للفػرتة  مشركع برنامم العم اإلطار ادلفاىيمي ك  مشركعأخذ م   4/2من مقرر ادلنرب  7

ادلكتػب اينػني مػن ، حػدد الفريػق ك القيػاـ بػذل  كلكػن، عنػد. ، يف االعتبػارأيضػان  هما يف االجتماعنيقشتجرت منا
 : حسب األكلوية، كذنا االقرتاحاتجلة بعناية أيناء ترتيب الطلبات كادلدخالت ك ادلعاالقضايا اليت ربتاج إىل 

أك ذات صػلة كككػن  ممايلػةن  قضػايان  تغطػي ادلستقلة االقرتاحاتكادلدخالت ك من الطلبات  الكثن )أ(
 لذل ؛ ذبميعها كفقان 

ا ككػػػذل  نهػػػيوضػػػ  العالقػػػات بيىيكػػػ  يف  ترتيبهػػػاينبغػػػي  الطلبػػػات كادلػػػدخالت كاالقرتاحػػػات (ب(
 . اإلطار ادلفاىيمي ادلقرتحك  العم برنامم أىداؼ مشركع صالها ب

، الطلبػػػات كادلػػػدخالت كاالقرتاحػػػاتربليػػػ  ب علػػػج كتػػػادل  الفريػػػق مػػػ  ، عًمػػػكبإتبػػػاع ىػػػذه ادلالحظػػػات - 7
كضعها يف ك  ،(‘‘ـزاحل’’ بػ إليها الحقان يشار متشاهبة ) اليت تعاجل موضوعات أك أفكاران طلبات ربديد رلموعات الك 

 يف ادلعلومػػات ادلقدمػػة ذلػػ ، كنطاقهػػا كمضػػموىا، علػػج ـز الناذبػػة عػػناحلػػسػػتند ىيكػػ  كي. ىيكػػ  عػػاـ منطقػػي
لنتػائم  يػرد كصػ ك . كتػبادلأعضػاء الفريػق ك  كاالقرتاحات، ككذل  علج ادلعرفة اليت يكتنزىػاكادلدخالت  الطلبات

 . ان يالثالفرع  يف زيد من التفاصي دب ىذا العم 

جزئيان إىل توصية ، كردبا يرج  ذل  لعديد من احلكومات مل تقدـ طلباتكتب بأف اكادلالفريق ر كأق - 8
الة من احملطلبات لل احلكوماتتقدمي  ج ش  يي  ،  تبسي  الطلبات ادلرسلة إىل ادلنربمن أج ،أنوب العاـ االجتماع

)الفقرة  الفرعية العلمية اإدارها أك ىيةاهمن خالؿ رلالج تعددة األطراؼ ذات الصلة ادلاالتفاقات البيةية  ًقبى 
كذلذا السبب، أكىل الفريق . من احلكومات علج بينة دبث  ىذه التقدكاتالعديد ك  (،4/2/ادلنرب قررادلمن  1
وازف يف ترتيب من االتفاقات البيةية ادلتعددة األطراؼ لضماف التات ادلقدمة طلببال خاصان  ادلكتب اىتمامان ك 

عقد قب   فقد م عقد عدد من االجتماعات اإلقليمية ،إىل ذل كباإلضافة . ألكلويةحسب ا الطلبات
 ،IPBES/2/INF/4أنظر ) خالذلا ربديد األكلويات كجرل، للفريق كادلكتب ادلتزامنني االجتماعني

بعني األكلويات تل  ( كأخذ الفريق كادلكتب IPBES/2/INF/8ك ،IPBES/2/INF/7ك، IPBES/2/INF/6ك
ة يف مغطاجديدة  ن ربديد موضوعات ذات أكلوية أيناء ادلشاكرات اإلقليمية م ، بعض احلاالتيف ك . راالعتبا

 دراسةلتل  ادلوضوعات خالؿ عملية  إجراء مزيد من الدراسةكسيتم . ادلقدمة كاالقرتاحاتطلبات كادلدخالت ال
 . اإلقليمية كالعادليةقييمات لتل النطاقات

 كبرنػامم العمػ  اتطلبػحـز ال، ك الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحاتلعالقات بني االشك  أدناه كيوض   - 9
الػػػػػيت ك  عاليػػػػػة،ال كلويػػػػػةاألذات  اتطلبػػػػػالحػػػػػـز  إلسػػػػػتحداثالطلبػػػػػات كادلػػػػػدخالت كاالقرتاحػػػػػات خدمت كاسػػػػػتي .
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كلويػات جرم ربديد األك . (إىل اليمني جهنيادلتالفاربي اللوف  نيسهمعم  )الالبدكرىا يف بناء برنامم  خدمتاستي 
 : يف خطوتني
لطلبػػػات ارج د  مل تيػػػك  .اتطلبػػػحػػػـز ال اسػػػتحداثأينػػػاء اخلطػػػوة االكىل يف ربديػػػد األكلويػػػات  سبػػػت )أ(

لكفاية مػن قرتاحات اليت مل تعترب ذات أكلوية عالية دبا فيو اادلدخالت أك اإل كاملو أك أجزاء الطلبات أكال ادلقدمة
 (؛سف ادلتجو إىل األاألسود ذك اللوف  السهم) الطلبات حـز ادلكتب ضمنقب  الفريق ك 

كنػػتم عػػن ىػػذه  .ألكلويػػات عناصػػر مشػػركع برنػػامم العمػػ  سػػتندت اخلطػػوة الثانيػػة علػػج ربديػػدكا ب((
ذك اللػػوف األسػػود السػػهم العمػػ  ) برنػػامم اصػػرنعنصػػر مػػن عادلرتبطػػة بكػػ   الطلبػػات ترتيػػب أكلويػػات حػػـز اخلطػػوة
يرد ادلرتبطة هبا، ك الطلبات حـز ص ادلوارد لعناصر برنامم العم  ك صيكركزت علج مستويات زب. (إىل اليسارادلتجو 
 . ان رابعيف الفرع  بالتفصي  هاكصف
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 4الشك  
 العالقة بين الطلبات والمدخالت واالقتراحات، وحزم الطلبات المستمدة منها، وبرنامج العمل

 
 
 
 
 

       
 
 

 
 
 
 
 
 

 
، كادلشاكرات اإلقليمية، 4/2من مقرر ادلنرب  7اإلطار ادلفاىيمي، كالعناصر الواردة يف الفقرة  

 كالتعليقات علج برنامم العم ، كالتقدير العلمي السليم الصادر من خرباء الفريق كادلكتب 

قدرات  تعزيز أسج :0الهدف 
لعلـو معارؼ كاجهة الرتاب  بني اك 

ادلهاـ  تنفيذمن أج   كالسياسات
 منربالرئيسية لل
كاجهة الرتاب  بني  تعزيز :4الهدف 

العلـو كالسياسات يف رلاؿ التنوع 
البيولوجي كخدمات النيظم اإليكولوجية 
علج الصعد دكف اإلقليمية كاإلقليمية 

 كالعادلية كعربىا 
كاجهة الرتاب  بني تعزيز  :3الهدف 

العلـو كالسياسات فيما يتعلق بادلسائ  
 ادلوضوعية كادلنهجية 

ادلنرب  اإلبالغ عن أنشطة :2الهدف 
كمنجزاتو كالنتائم اليت م توص  إليها 

 كتقييمها 

آليات كأساليب لدعم 
 تنفيذ برنامم العم  

 التقييمات الواسعة النطاؽ
 مسائ  مواضيعية 

 طلبات من احلكومات
البيةية  االتفاقاتطلبات من 

 ادلتعددة األطراؼ
مدخالت كاقرتاحات من 

 أصحاب ادلصلحة

تستخدـ احلـز 
رنامم يف بناء ب
 العم  

تتجسد األكلويات 
لربنامم العم  يف 

األكلويات حلـز الطلبات 
 ادلرتبطة بو

تستخدـ رلموعات 
من الطلبات 
كادلدخالت 
  كاالقرتاحات

إلرناد حـز طلبات 
 ذات أكلوية عالية

 كاالقرتاحاتالطلبات كادلدخالت ال تيدرج 
اليت اعتيربت ذات أكلوية منخفضة ضمن 

 أك برنامم العم احلـز 

 الطلبات‘ حزم’ برنامج العمل
)رلموعات من طلبات كمدخالت 

 متشاهبة( كاقرتاحات
 ادلرفق الثال

الطلبات والمدخالت 
 واالقتراحات
 ادلرفق األكؿ
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األصػػػلية؛  لطلبػػػات ادلقدمػػػةا: ادلعلومػػػات الػػػواردة يف األكلويػػػات علػػػج مػػػا يلػػػي كاسػػػتندت عمليػػػة ربديػػػد - 41
؛ من ادلشػاكرات اإلقليميػة الواردة تقاريرالك  ؛ادلكتبأعضاء الفريق ك  ؛ كادلعرفة كاخلربة اليت كتلكهااإلطار ادلفاىيميك 
أخػذىا يف االعتبػار عنػد ربليػ   ع العػاـاإلجتمػا  ، الػيت طلػب4/2ادلنرب  مقررمن  7لتالية ادلبينة يف الفقرة ادلعاين اك 
 :(يف الشك  أعاله ةنقطادلاالقرتاحات )األسهم طلبات كادلدخالت ك ال

 عملو؛برنامم ك  كظائفوك النسبة ذلدؼ ادلنرب ب أذنيتها (أ)
النامجػة عػن القضػايا الػيت  احملدقػة إجراء يف ضػوء ادلخػاطر ادلنرب تخذيت ربت م أف يلااحلاجة ادللحة  (ب)

 اإلجراء؛ ذل ها اجليعس
 ؿ سياسات أك عمليات زلددة؛ك اتنأذنية اإلجراء ادلطلوب يف  (ج)
 إلجراء ادلطلوب، ككذل  القضايا اليت سيشملها ىذا اإلجراء؛لنطاؽ اجلغرايف ال (د)
 تعقيد القضايا اليت سيتناكذلا اإلجراء ادلطلوب؛لستول ادلتوق  ادل ػ(ى)
 ،فجػوات متبقيػةكجػود مايلػة كالػدلي  علػج ادلة الصػبغئمػة ذات ؿ السػابقة كادلبػادرات القااعمػاأل (ك)

 األسػبابتبيػاف ، ك منهػا تػوافرم ىػو مػا ةقلػادلعلومػات كاألدكات الالزمػة دلعاجلػة ىػذه القضػايا أك  عدـ كجػودمث  
 ؛إجراء يف شأىا األنسب الزباذ الكياف اليت ذبع  من ادلنرب

 جراءات ادلطلوبة؛اإلتخذ رب لكي يمنلفر ادلؤلفات العلمية كاخلربة لاتو مدل  (ز)
 ؛وإلجراء ادلطلوب كادلستفيدين احملتملني منلحجم اآليار احملتملة  (ح)
 ؛ادلطلوب جراءدة احملتملة لإلادلادلوارد ادلالية كالبشرية، ك  من اتياجتاالح (ط)

 الطلبات ادلتعددة ادلقد مة.ربديد األكلويات ضمن  )م(
فريػػػق اخلػػػرباء ادلتعػػػػدد   بىػػػاألكلويػػػات مػػػػن قً  ربديػػػديف حػػػـز ك  تجميػػػ العمليػػػػة سبػػػت ادلوافقػػػة علػػػج نتػػػائم  - 44

كيػػػب تػػػاكف، جنػػػوب أفريقيػػػا، يف الفػػػرتة مػػػن يف   اقػػػدعي  نذيلػػػ، المػػػا ادلتػػػزامننيهيف اجتماعيكتػػػب ادلالتخصصػػػات ك 
ن مػػ ان رابعػػان ك يالثػػيف الفػػرعني  دبزيػػد مػػن التفصػػي  ، كقػػد م كصػػ  تلػػ  النتػػائم3142أ سػػطج /آب 21 إىل 37

العمػػ   ، يف برنػػاممادلكتػػب، علػػج النحػػو الػػذم اقرتحػػو الفريػػق ك ذات األكلويػػة األعلػػجكتػػرد الطلبػػات . ىػػذا التقريػػر
 .3148عاـ إىل  3141خالؿ الفرتة من عاـ  ادلنرب ادلقرتح لتوضي  عم 

 منطقيالطلبات والمدخالت واالقتراحات ووضعها ضمن هيكل عام تجميع  -ثالثاَ 
مي  الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات الػيت تلقتهػا موجز جب IPBES/2/INF/9األكؿ للوييقة  يرد يف ادلرفق - 43

، كما ىو مبني يف الفرع ذبمي  الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات م كقد . األمانة  لالسػتفادةكذلػ  ، ان يانيػيف حـز
ـز يف ادلرفػق الثػال للوييقػة املػة بػاحلكتػرد القائمػة الك. لوضػعها يف ىيكػ  متسػق، ك من القواسم ادلشػرتكة يف زلتواىػا

IPBES/2/INF/9 ، كدراسػتها، ادلكو نػة ذلػا طلبػات كادلػدخالت كاالقرتاحػاتبال معلومات تتعلق الذم يتضمن أيضان 
 . حزمة من احلـز اخلاصة دبعاملة ك توصيات ال، ك   الفريق كادلكتببى من قً 
 وعملػػػادلنػػػرب كنطػػػاؽ  صػػػورة شػػػاملة عػػػن مضػػػموف ذهىػػػكادلػػػدخالت كاالقرتاحػػػات  ـ حػػػـز الطلبػػػاتقػػػد  كتي  - 42

كأصػحاب ادلصػلحة اآلخػرين.  ،كاالتفاقات البيةية ادلتعػددة األطػراؼ ،رل من كجهة نظر احلكوماتالشام  كما يي 
أف يف دلسػػػاعدها بشػػػك  طفيػػػ   يلهاعػػػدبإكمػػػاؿ الطلبػػػات أك بتكتػػػب الكثػػػن مػػػن احلػػػاالت، قػػػاـ الفريػػػق كادليف ك 
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طلبػات كادلػدخالت القليػ  مػن الىنػاؾ ك  .ىيكػ  عػاـ كاضػ  ضػمنة ك حـز متسق ضمنتصب  مالئمة ألف توض  
تفسػػػنات لعػػػدـ إدراج  IBPES/2/INF/9تػػػرد يف ادلرفػػػق األكؿ للوييقػػػة ، ك ـزاحلػػػكاالقرتاحػػػات الػػػيت مل يػػػتم سبثيلهػػػا يف 

 . زلددةطلبات كمدخالت كاقرتاحات 
احلػـز دبشػركع برنػامم العمػ ، يػتم عػر  ة ارتبػاط توضي  كيفيبالنظر إىل أف اذلدؼ من ىذا الفرع ىو ك  - 41
 ( :IPBES/2/2لربنامم العم  ) ادلقرتحةاألربعة األىداؼ  الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات علج أساس حـز

تعزيز أسج قدرات كمعارؼ كاجهة الرتاب  بني العلػـو كالسياسػات مػن أجػ  تنفيػذ : 4اذلدؼ  )أ(
 ؛ادلهاـ الرئيسية للمنرب

كاجهػػة الػػرتاب  بػػني العلػػـو كالسياسػػات يف رلػػاؿ التنػػوع البيولػػوجي كخػػدمات تعزيػػز : 3ؼ اذلػػد )ب(
 علج الصعد دكف اإلقليمية كاإلقليمية كالعادلية كعربىا؛ النيظم اإليكولوجية 

يف رلػػاؿ التنػػوع البيولػػوجي كخػػدمات  كاجهػػة الػػرتاب  بػػني العلػػـو كالسياسػػاتتعزيػػز : 2اذلػػدؼ  )ج(
 ؛يما يتعلق بادلسائ  ادلوضوعية كادلنهجيةفالنظم اإليكولوجية 

 .توص  إليها كتقييمها م كالنتائم اليت كنواذبواإلبالغ عن أنشطة ادلنرب : 1اذلدؼ  )د(
علػج ، عية، كبصفة خاصةاضيادلو  علج ادلسائ كادلدخالت كاالقرتاحات  لقد ركز عدد كبن من الطلبات - 45

عاملػة الكاملػة لتلػ  الطلبػات كادلػدخالت كاالقرتاحػات علػج أىػا تقييمػات كال ككن أف تػتم ادل. التقييم ادلواضيعي
ييمػات ـز إىل التقاحلػمػن ادلتجػو  الرقيػقسػهم ال)ككثلهػا سول لعدد زلػدكد جػدان منهػا  2مواضيعية يف إطار اذلدؼ 

مجيػ  الطلبػات  ود علػج الوقػت كادلػوارد البشػرية كالتمويػ . كلكػنبسػبب القيػ كذل  (أدناه 3 ادلواضيعية يف الشك 
الفريػق يوصػي  تكفػي ألف ىػي ذات أكلويػة عاليػة تقريبػان ادلواضيعية  كز علج ادلسائ كادلدخالت كاالقرتاحات اليت تر 

 مػػ  إىل جنػػبجنبػػان  ، كتنفيػػذىا،التقييمػػات اإلقليميػػة كالعادليػػةعمليػػة ربديػػد نطػػاؽ كجػػزء مػػن تهػػا  عاملدبكادلكتػػب 
 ـز إىلاحلػػمػػن  السػػمي  ادلتجػػوسػػهم ال ثلػػوكك، 3دلػػرتب  هبػػا )اذلػػدؼ ادعػػم تنفيػػذ برنػػامم العمػػ  آليػػات كأسػػاليب 

يػػتم . ان رابعػػا ادلوضػػوع بقػػدر أكػػرب يف الفػػرع ذذلػػ قػػد م التطػػرؽ، ك (أدنػػاه 3يف الشػػك   التقييمػػات اإلقليميػػة كالعادليػػة
مػن  دكد جػدان ة عدد زلػاجلعدب ادلتعلقة كلوياتت األرضعي ك . 2ك 3 نيفادلواضيعية يف سياؽ اذلد عر  حـز ادلسائ 

يف  3146 -3141خػػػالؿ الفػػػرتة  2عية كادلنهجيػػػة الػػػيت يتعػػػني االضػػػطالع هبػػػا يف إطػػػار اذلػػػدؼ يضػػػاادلو  ادلسػػػائ 
 أدكات دعػػػػم د األكلويػػػػات احملتملػػػػة للتعػػػػرؼ علػػػػجفػػػػإف احلػػػػـز ادلواضػػػػيعية ربػػػػد، ان. كباإلضػػػػافة إىل ذلػػػػ رابعػػػػالفػػػػرع 

 .يقها، كتطويرىا كتطبهبا السياسات كبناء القدرات ادلرتب 
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 3الشك  
 بيان الطرف المختلفة التي تم بها تناول الحزم المواضيعية للطلبات، والمدخالت واالقتراحات في برنامج العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3اذلدؼ 

اإلطار ادلفاىيمي، كادلشاكرات اإلقليمية، كالتعليقات علج برنامم العم ، كالتقدير العلمي 
اء الفريق كادلكتب، كتقييمات اخلرباء ادلشاركني يف أنشطة ربديد السليم الصادر من خرب 

 النطاقات كالتقييم

 التقييمات ادلواضيعية كادلنهجية

 2اذلدؼ 

 م المواضيعيةالحز 

 أدكات دعم السياسات كبناء القدرات

 1ك 4اذلدفني 

أنشطة التقييم 
 اإلقليمي

ربديد نطاؽ التقييم 
 اإلقليمي

 أنشطة التقييم العادلي ربديد نطاؽ التقييم العادلي
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، كدعػم علػج احلاجػة إىل إدراج أنشػطة بنػاء القػدرات، كتوليػد ادلعرفػة كشدد العديد من الطلبػات ادلقدمػة - 46
 التحػااإل م تسػلي  الضػوء علػج IBPES/2/INF/9 عمليات التقيػيم. كيف ادلرفػق الثػال للوييقػة سات، ضمنالسيا
بنػػاء أنشػػطة بػػني ادلسػػائ  ادلواضػػيعية، كعمليػػات التقيػػيم اإلقليميػػة كالعادليػػة، كحػػـز الطلبػػات ذات الصػػلة ب رجعيػػةادل

 . دعم السياسات ضمن عمليات التقييمد ادلعرفة ك القدرات، كتولي
عػارؼ ادلقػدرات ك ال)تعزيػز أسػج  4كتتمث  حـز الطلبػات كادلػدخالت كاالقرتاحػات الػيت تتعلػق باذلػدؼ  - 47
 الرتاب  بني العلـو كالسياسات من أج  تنفيذ ادلهاـ الرئيسية للمنرب( يف ما يلي: بشأف

كأصػػػحاب  ،العلمػػػاءادلعهػػػد الػػػوطب للدراسػػػات البيةيػػػة(. إف التواصػػػ  بػػػني ك  ،النػػػركيم) التواصػػػ  أ()
ك ػػنىم مػػن أصػػحاب  ،السياسػػات كمقػػررم ،احملليػػنيالسػػكاف ك  ةاألصػػليمػػن الشػػعوب سػػكاف الادلعػػارؼ مػػن بػػني 

ادلعػػػارؼ ىػػػو عنصػػػر أساسػػػي يف مجيػػػ  كظػػػائ  ادلنػػػرب األربعػػػة، كىػػػو جػػػزء راسػػػ  يف العديػػػد مػػػن الطلبػػػات ادلقدمػػػة 
صػػ  بشػػك  عػػاـ مػػ  الطلبػػات كادلػػدخالت األخػػرل باإلضػػافة إىل الطلػػب ادلقػػدـ مػػن النػػركيم. كتتوافػػق حزمػػة التوا

كيتضػمن  .ت ادلقدمػةكاالقرتاحات ادلفردة، كلكنهػا ال تشػتم  صػراحة علػج التفاصػي  الػواردة يف مجيػ  تلػ  الطلبػا
بعػة األر  النػواتميػة مػن تعػاجل مسػائ  التواصػ  بقػدر كبػن، كمػا أف يال نػواتمشركع برنامم العم  أربعة دب 4اذلدؼ 

 ات ذات صلة؛ز نجمىي  1ؼ الواردة يف إطار اذلد
الصػػني، كادلكسػي ، كادلملكػػة ) الرصػد، كالوصػوؿ إىل البيانػػات، كذبسػيد البيانػػات بشػك  مرئػي )ب(

اجمللػج الػدكيل ، كادلرفػق العػادلي دلعلومػات التنػوع البيولػوجي، ك ظمػج كأيرلنػدا الشػمالية، كاليابػافادلتحدة لربيطانيا الع
، كبرنػػامم األمػػم منتػػدل حبػػوث التنػػوع البيولػػوجي - شػػبكةك ، حلفػػا الطبيعػػةالػػدكيل  ، كاالربػػادلالربػػادات العلميػػة

رصػػد أدكات ل اسػػتحداثتوحيػػد أك  كأ دلركػػزة اف ىنػاؾ العديػػد مػػن الطلبػػات ادلقدمػػة للمنػربلقػػد كػػ. (ادلتحػدة للبيةػػة
بشػك   ىاسػيدكذبكالقػول احملركػة ذلػا، كللوصػوؿ إىل ىػذه البيانػات  ةلوجي كخػدمات الػنظم اإليكولوجيػالتنوع البيو 

 االحتياجػػاتد( دلشػػركع برنػػامم العمػػ ، الػػذم سػػيتناكؿ ) 4 بالنػػاتمؿ ىػػذه الطلبػػات يف ادلقػػاـ األك كتتعلػػق . مرئػػي
 يف ربفيػزأكػرب و ادلنػرب بكثافػة بػشارؾ ككن أف ي الذم دلادل كينبغي توضي البيانات. ك  ادلعارؼ من ذات األكلوية
للطلػػػب القػػػوم مػػػن جانػػػب  نظػػػران  ت كمنتجػػػات التجسػػػيد ادلرئػػػيعمليػػػات الرصػػػد كالوصػػػوؿ إىل البيانػػػاأك تطػػػوير 

 ؛صلحةاحلكومات كأصحاب ادل
اجمللػج الػدكيل لالربػادات ك  ،النػركيم) بنػاء القػدراتيف رلاؿ  الرئيسية االحتياجات كتلبيةربديد  )ج(

بادلهمػػة ادلوكلػػة علػػج للقيػػاـ  إجػػراء ربليػػ  للقػػدرةب لًػػطي لقػػد (. منتػػدل حبػػوث التنػػوع البيولػػوجي - شػػبكةك ، العلميػػة
مػػن كاليػػة  جػػزء ،كالػػذم ىػػو، بطبيعػػة احلػػاؿ ،، كتلبيتهػػابنػػاء القػػدراتيف رلػػاؿ  االحتياجػػات، هبػػدؼ ربديػػد للمنػػرب
 كىػو أيضػػان ، شػػركع برنػامم العمػػ دب ج() 4ك ،ب() 4ك ،()أ 4 النػواتميف  االعتبػػار األمػػر بعػنيذ ىػذا ًخػػأي . ك ادلنػرب
القيػػػاـ بشػػػك  منػػػتظم  سػػػيتمب(. كمػػػا ) 1ك ()أ 1 النػػػاذبتني أىػػػا بالكتالوجػػػات الػػػيت م ربديػػػدىا علػػػجصػػػلة ذك 

 ؛كجزء من عمليات التقييم الحتياجاتاىذه بتحلي  
ربديػػػػد  ن إيللقػػػد أيًشػػػ. (اجمللػػػج الػػػدكيل لالربػػػادات العلميػػػةك  ،ادلملكػػػة ادلتحػػػدة)توليػػػد ادلعرفػػػة  )د(

لتقييمػات، ادلهمػة لنتػائم المػن بوصػفو  سػواءن ادلقدمػة، يف عػدد كبػن مػن الطلبػات ادلعرفيػة االحتياجػات ك  فجواتال
ت ، شػػػػددصػػػن  القػػػرار. كباإلضػػػافة إىل ذلػػػ بوصػػػفو مػػػن األمػػػور الضػػػركرية لبنػػػاء قاعػػػدة ادلعلومػػػات الالزمػػػة لك أ
توليػد ادلعرفػة مػن أجػ  ادلسػاعدة ة يف رلػاؿ منتجػات مبكػر دلملكػة ادلتحػدة علػج احلاجػة إىل مػن ا ات الواردةتعليقال

العديػد  تقػـو كمػن ادلتوقػ  أف ادلنػرب، مهػاـ حػدإف توليد ادلعرفة ىو أ. هاكسبويلالبحوث رتاتيجيات اسعلج التأين يف 
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 ()د 4 النػاتميف  ادلوضػوع يػتم تنػاكؿ ىػذاك ادلعرفػة. يف رلػاؿ االحتياجػات ادلعرفيػة ك  فجػواتأنشػطتو بتحديػد المن 
 شركع برنامم العم ؛دب

كىػي مسػألة  ،كادلدخالت كاالقرتاحػات الطلباتيف عدد من  ان ضمن كىناؾ مسألة أخرل كردت )ق(
 تفاقيػػة حفػػا انػػواع احليوانػػات الربيػػة ادلهػػاجرةاطلػػب صػػري  مػػن  ىنػػاؾ أيضػػان الشػػعوب األصػػلية كاحملليػػة، ك معػػارؼ 

وييقػػػػػة ال الػػػػػيت كرد ذكرىػػػػػا يفعمػػػػػ  الة ادلهػػػػػاجرة )باإلضػػػػػافة إىل حلقػػػػػاألنػػػػػواع  لتقيػػػػػيم ادلعػػػػػارؼ التقليديػػػػػة بشػػػػػأف
IPBES/2/INF/1)يف مجيػػ  أنشػػطة احملليػػة ادلعػػارؼ األصػػلية ك الشػػعوب معػػارؼ النظر إىل أف مػػن الػػالـز إدمػػاج . كبػػ

ضػػماف إمكانيػػة أف علػػج  ةسػػاعددلتنػػاكؿ عمليػػة ا قػػد جػػرل يػػتم إنشػػاء حزمػػة زلػػددة ذلػػذه ادلسػػألة. ك مل لػػذا ادلنػػرب،
 شركع برنامم العم .ج( دب) 4 الناتمزندث ىذا اإلدماج يف مجي  أنشطة ادلنرب يف 

كاجهػػة الػػػرتاب  بػػػني تعزيػػػز ) 3التاليػػػة مباشػػرة باذلػػػدؼ  كاالقرتاحػػػاتكتتصػػ  حػػػـز الطلبػػػات كادلػػدخالت  - 48
اإلقليميػػػػة النطاقػػػػات دكف علػػػػج كخػػػػدمات الػػػػنيظم اإليكولوجيػػػػة  البيولػػػػوجي التنػػػػوعالعلػػػػـو كالسياسػػػػات يف رلػػػػاؿ 

 (:كالعادلية كفيما بينها اإلقليميةك 
 كالنػػػركيمادلملكػػة ادلتحػػدة ًقبىػػ  كػػ  مػػن مػػن  إقليميػػةيػػة كدكف تقييمػػات إقليمب إجػػراء لًػػطي لقػػد  أ((

درجػت التقييمػات اإلقليميػة كدكف اإلقليميػة كأي . عمػـو أكركبػا للتنػوع البيولػوجي كمنػربكبرنامم األمم ادلتحػدة للبيةػة 
يف  3151عػػاـ كرؤيػة  ،3131لعػاـ  ادلتعلقػة بػالتنوع البيولػػوجي شػػيتيآلتنػاكؿ أىػداؼ  ادلقدمػػة طلبػاتاليف  أيضػان 

 كاشػػػتملت .(اتفاقيػػػة التنػػػوع البيولػػػوجيك  ،الصػػػني) 3131-3144 للفػػػرتة اخلطػػػة االسػػػرتاتيجية للتنػػػوع البيولػػػوجي
السياسػات أنشػطة دعػم ك  ،، كتوليػد ادلعرفػةعلج توصيات زلددة لرب  بنػاء القػدرات كثن من األحياف  يف طلباتال
 كبنػػاء عليػػو، قييمػػات اإلقليميػػة كدكف اإلقليميػػةادليػػة علػػج التالتقييمػػات العتسػػتند ح أف كاقػػرتي  .التقييمػػات اإلقليميػػةب

ا العنصػر يف مشػركع درج ىػذكقػد أي . هػاتيوقتالعادليػة يف سبق التقييمات تيمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية سالتقيفإف 
 ؛3اذلدؼ  ضمن إطار ()ب 3 الناتم برنامم العم  بوصفو

 كاليابػػاف، ،، كالنػػركيمادلملكػػة ادلتحػػدةك  ،الصػػنيمػػن ًقبىػػ  كػػ  مػػن  عادليػػةتقييمػػات  إجػػراءلػػب كطي  ب((
 تنػػػاكؿادلتعلقػػػة ب الطلبػػػاتيف  أك ضػػػمنان  ت التقييمػػػات العادليػػػة صػػػراحةن أيدرجػػػكمػػػا  .األمػػػم ادلتحػػػدة للبيةػػػة برنػػػاممك 

اجمللػػج ك )اتفاقيػػة التنػػوع البيولػػوجي،  3151كرؤيػػة عػػاـ  3131لعػػاـ  ادلتعلقػػة بػػالتنوع البيولػػوجي أىػػداؼ آيتشػػي
للتنسػيق عػدة طلبػات إىل إيػالء اىتمػاـ خػا  كدعت  .( االرباد العادلي حلفا الطبيعةك  ،لالربادات العلمية الدكيل

توصػػيات علػػج كثػػن مػػن األحيػػاف يف  طلبػػات ال كاشػػتملت .تفاقيػػة التنػػوع البيولػػوجيمػػ  أنشػػطة التقيػػيم الػػواردة يف ا
درج ىذا العنصر يف مشركع كقد أي  .دعم السياساتة ك لبناء القدرات كتوليد ادلعرفبطة رتالألنشطة ادلبالنسبة زلددة 

 ؛3يف إطار اذلدؼ  ()ج 3 الناتمصفو و ببرنامم العم  
تشػجي  لكوسػيلة  ادلقػاييجمجيػ  ج التقييمػات عػرب ا دمػإتوجيهات بشػأف تقدمي  ت النركيمكطلب (ج(

عمليػات ضماف أف تكوف  للمساعدة يف كذل ، ك دلستويني الوطب كدكف اإلقليميكتسهي  عمليات التقييم علج ا
درج ىػػذا العنصػػر يف كقػػد أي  .بالقػػدر الػػالـز جريػػت علػػج مجيػػ  ادلسػػتويات متناسػػقة كككػػن إدماجهػػاالػػيت أي التقيػػيم 

 . 3اذلدؼ  يف إطار ()أ 3 الناتم صفوو بمشركع برنامم العم  
ا اضيعية اليت ككػن تناكذلػو ادل بادلسائ  يرد فيما يلي موجز حبـز الطلبات كادلدخالت كاالقرتاحات ادلتعلقة - 49

يف رلػػػاؿ التنػػػوع البيولػػػوجي كخػػػدمات الػػػنظم  كاجهػػػة الػػػرتاب  بػػػني العلػػػـو كالسياسػػػاتتعزيػػػز ) 2يف إطػػػار اذلػػػدؼ 
يػتم لتقييمػات اإلقليميػة كالعادليػة الػيت ( كبوصػفها مكونػات لعية كادلنهجيػةاضػيفيما يتعلػق بادلسػائ  ادلو  اإليكولوجية
كاجهػػة الػػرتاب  بػػني العلػػـو كالسياسػػات يف رلػػاؿ التنػػوع البيولػػوجي كخػػدمات تعزيػػز ) 3يف إطػػار اذلػػدؼ  القيػػاـ هبػػا
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كذلػا ايمكن تن، فػكباإلضػافة إىل ذلػ . علػج الصػعد دكف اإلقليميػة كاإلقليميػة كالعادليػة كعربىػا(الػنيظم اإليكولوجيػة 
كيرد ادلزيػد . (1ذلدؼ زيادة فر  احلصوؿ علج أدكات دعم السياسات )ا، ك (4طريق بناء القدرات )اذلدؼ ن ع

 ةحزمػػ 48 يف األسػػاس ىنػػاؾك  IBPES/2/INF/9. مواضػػيعية يف ادلرفػػق الثػػال للوييقػػةمػػن التفاصػػي  عػػن كػػ  حزمػػة 
 : علج النحو التايل ست رلموعات أكس  نطاقان  يف ككن ذبميعها معان 

 التحػػوؿة كالقػيم ك م اإليكولوجيػيف التنػػوع البيولػوجي كخػدمات الػػنظالػدكاف  الكامنػة كراء التغيػن  أ((
 : االقتصادمك  االجتماعي

تفاقيػػة اإلذبػػار كا ،كاتفاقيػػة التنػػوع البيولػػوجي ،فرنسػػا) الػػدكاف  االجتماعيػػة كاالقتصػػادية ‘4’
اتفاقيػػػػة حفػػػػا انػػػػواع ك  ،الػػػػدكيل بػػػػأنواع احليوانػػػػات كالنباتػػػػات الربيػػػػة ادلعرضػػػػة لالنقػػػػرا 

منتػدل حبػوث  - شبكةك ، العلمية جمللج الدكيل لالرباداتاك ، احليوانات الربية ادلهاجرة
 ؛(يالبيولوجالتنوع 

 ؛يف الفقرة التالية( تناكذلايتم ) ةم اإليكولوجييم التنوع البيولوجي كخدمات النظق ‘3’
)الصػػػني، كادلملكػػػة  ةم اإليكولوجيػػػات الػػػنظ، كالتنػػػوع البيولػػػوجي كخػػػدمرفػػػاه اإلنسػػػاف ‘2’

 ؛) البيولوجيدل حبوث التنوع منت - شبكةك اتفاقية التنوع البيولوجي، ك ، ادلتحدة
جمللج اك )اتفاقية التنوع البيولوجي،  التحوؿ االجتماعي كاالقتصادم لتحقيق االستدامة ‘1’

 ؛(يمنتدل حبوث التنوع البيولوج - شبكة، ك الدكيل لالربادات العلمية
فاقيػػػة تكا، يػػػة التنػػػوع البيولػػػوجياتفاقك ، فرنسػػػا) اإلدارة ادلسػػػتدامة كاالسػػػتهالؾ كاإلنتػػػاج ‘5’

منتػدل  - شػبكةك ، اإلذبار الدكيل بػأنواع احليوانػات كالنباتػات الربيػة ادلعرضػة لالنقػرا 
 ؛(يحبوث التنوع البيولوج

 :ةم اإليكولوجيلج التنوع البيولوجي كخدمات النظع اتأيناهالضغوط ك  ب()

قيػػة حفػػا اتفاك ، لػػوجياتفاقيػػة التنػػوع البيو ك  ،النػػركيمك  ،ادلكسػػي ك  ،فرنسػػا) تغػػن ادلنػػاخ ‘4’
 ؛(ادلعهد الوطب للدراسات البيةيةك  ،انواع احليوانات الربية ادلهاجرة

ادلعهػػػػػد الػػػػػوطب ك التنػػػػػوع البيولػػػػػوجي،  اتفاقيػػػػػةك  ،اليابػػػػػافادلكسػػػػػي ، ك ) الغازيػػػػػةاألنػػػػػواع  ‘3’
 ؛(للدراسات البيةية

 (؛ادلكسي ) التلوث ‘2’
 ج ادلستدامني أعاله(؛يف إطار االستهالؾ كاإلنتا  تم تناكلوي) االستغالؿ ادلفرط ‘1’
 ؛أدناه( تدىورالك  االستعادةتم تناكلو يف إطار ي) ا  كتدىورىفقداف ادلوائ ‘5’

األرضػػية الػػنظم اإليكولوجيػػة ة كرفػػاه اإلنسػػاف يف م اإليكولوجيػػالتنػػوع البيولػػوجي كخػػدمات الػػنظ (ج)
 : دلياه الداخليةكالنظم اإليكولوجية با
اتفاقيػػػػة األمػػػػم ادلتحػػػػدة ك  ،النػػػػركيمك ، كفرنسػػػػا، صػػػػنيإيطاليػػػػا، كال) تػػػػدىورالك  صػػػػالحاإل ‘4’

دلكافحػػػػة التصػػػػحر يف البلػػػػداف الػػػػيت تعػػػػال مػػػػن اجلفػػػػاؼ الشػػػػديد ك/أك مػػػػن التصػػػػحر، 
منتػػػػػدل حبػػػػػوث التنػػػػػوع  - شػػػػػبكةك ، كاتفاقيػػػػػة التنػػػػػوع البيولػػػػػوجي، كخباصػػػػػة يف أفريقيػػػػػا

 ؛)يالبيولوج
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اتفاقيػة التنػوع البيولػوجي، ك ، يابػافكال، فرنسػا) التنوع البيولػوجيالزراعة كاألمن الغذائي ك  ‘3’
 ؛)يمنتدل حبوث التنوع البيولوج - شبكةك 

اتفاقيػػػة التنػػػوع ك  ،اليابػػػاف) ادلسػػػتداـ للػػػنظم اإليكولوجيػػػة للغابػػػات احلفػػػا كاالسػػػتخداـ ‘2’
 ؛)يمنتدل حبوث التنوع البيولوج - شبكةك البيولوجي، 

إلنسػػاف يف الػػنظم اإليكولوجيػػة البحريػػة رفػػاه اة ك م اإليكولوجيػػالتنػػوع البيولػػوجي كخػػدمات الػػنظ )د(
 :كالساحلية

 ؛(ادلنظمة الدكلية حلماية الطيورك ، الياباف) اإليكولوجية الساحلية النظم ‘4’
اتفاقية حفا ك ، التنوع البيولوجي كاتفاقية ،النركيمك  ،فرنسا) النظم اإليكولوجية البحرية ‘3’

 ؛)يحبوث التنوع البيولوجمنتدل  - شبكةك  ،انواع احليوانات الربية ادلهاجرة
ة م اإليكولوجيػ: احلفا كالعالقات خبػدمات الػنظخاصان  رلموعات األنواع اليت تثن قلقان ك  األنواع (ق(

 :رفاه اإلنسافك 
 ؛(ادلهاجرةنواع احليوانات الربية أاتفاقية حفا ) األنواع ادلهاجرة ‘4’
اتفاقيػػػة حفػػػا ك ، لتنػػػوع البيولػػػوجياتفاقيػػػة اك ، النػػػركيم، كنيوزيلنػػػدا) التلقػػػي ك  حػػػاتادللق   ‘3’

 ؛(انواع احليوانات الربية ادلهاجرة
 ةبػػيالقر يف أعػدادىا أك  سػري حػاالت اخنفػا  مػن مػؤخران رلموعػات األنػواع الػيت تعػال  ‘2’

 (؛اتفاقية التنوع البيولوجي)من االنقرا  
 التنػػوع الػػوراييسػػاف: كرفػػاه اإلن ةم اإليكولوجيػػاحلفػػا كالعالقػػات خبػػدمات الػػنظ: التنػػوع الػػورايي ك((

 .()اتفاقية التنوع البيولوجي الربية ا من احليواناتأقارهبت ادلزركعة كاحليوانات الداجنة ك للنباتا
كاجهػة تعزيػز  (2حػـز الطلبػات كادلػدخالت كاالقرتاحػات ادلعنيػة بادلسػائ  ادلنهجيػة ذات الصػلة باذلػدؼ  - 31

فيمػػػا يتعلػػػق بادلسػػػائ  لبيولػػػوجي كخػػػدمات الػػػنظم اإليكولوجيػػػة يف رلػػػاؿ التنػػػوع ا الػػػرتاب  بػػػني العلػػػـو كالسياسػػػات
 : كادلنهجية( ىي كما يلي ادلواضيعية
، كبرنػامم األمػم جمللج الدكيل لالربادات العلميةافرنسا، كادلكسي ، ك ) النماذج كالسيناريوىات أ()

كدنػػػاذج تػػػأينات ىػػػذه ادلسػػػارات إف سػػػيناريوىات التنميػػػة االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة يف ادلسػػػتقب ،  .ادلتحػػػدة للبيةػػػة(
ضمن مشػركع برنػامم العمػ  ىذه احلزمة  تدرجكقد أي  .اإلدنائية ىي عناصر أساسية جلمي  التقييمات البيةية تقريبان 

 ؛، كيشم  ذل  العم  ادلتعلق بتنفيذ أدكات دعم السياسات()ج 2 الناتميف إطار 
البيولػػػوجي، التنػػػوع ملكػػػة ادلتحػػػدة، كاتفاقيػػػة أسػػػرتاليا، كبػػػيالركس، كالصػػػني، كفرنسػػػا، كادل) القػػػيم ب((

تقييم من  أكلوية عليا للم لقد  .)بايوجينيسيج(( ، كالنشوء األحيائياتفاقية حفا انواع احليوانات الربية ادلهاجرةك 
ادلنػػرب، دبػػػا يف ذلػػػ  عمػػػ  لكثػػػن مػػن ل التقيػػػيم األسػػػاس الػػالـزذلػػ  نتػػػائم سػػتوفر ، ك لألسػػػاليب كاألدكات السػػري 
أيضػان الصػلة  كييػقسػيكوف ىػذا التقيػيم ك  .كإسػتخدامها يف ادلسػتقب  عملية ربديد أدكات دعم السياسػاتمساندة 

تطبيػػػق أدكات دعػػػم ك  السػػػتحداثسػػػاس حيػػػن أنػػػو يشػػػك  األالتفاقػػػات البيةيػػػة ادلتعػػػددة األطػػػراؼ لعديػػػد مػػػن ابا
دبػا يف ذلػ  العمػ  ادلتعلػق  (،)د 2 النػاتم إطػاريف مشركع برنامم العمػ  يف ىذه احلزمة  تدرجكقد أي  .السياسات

 .أدكات دعم السياسات بتنفيذ
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كالنتائم  كنواذبواإلبالغ عن أنشطة ادلنرب ) 1اذلدؼ باالقرتاحات اليت تتعلق حـز الطلبات كادلدخالت ك  - 34
 :، ىي كما يلي(اليت توص  إليها كتقييمها

، بشػػػك  ذه اآلليػػػة ىػػػيىػػػ. البيولػػػوجي(منتػػػدل حبػػػوث التنػػػوع  - شػػػبكة) كاتػػػالوج التقييمػػػات أ((
كىي عمليػة بػدأت  .()أ 1 الناتم صفهاو بيف مشركع برنامم العم   ام تضمينهكقد . من كالية ادلنرب صري ، جزء

تػػوفن ادلعلومػػات ادلناسػػبة ب بشػػك  دكرم لضػػماف قيامهػػاتم مراجعتهػػا كمػػا سػػت. ، كسػػيتم ربػػديثها باسػػتمراربالفعػػ 
 فراديػػةإ التحػػا اتدراسػػ)ج(، ادلتمثػػ  يف  4 النػػاتمكسيسػػاىم  .اتلػػدركس كتبػػادؿ اخلػػرب تعلم ابطريقػػة مفيػػدة لػػ

سػاىم يف الكتػالوج ، كمػا ستكاتػالوج التقييمػات، بشػك  مباشػر يف  الشػعوب األصػلية كاحملليػةمعػارؼ عن إقليمية 
 ؛كجزء من برنامم عم  ادلنرب  جريتأي  التقييمات األخرل اليت

برنػػامم األمػػم ادلتحػػدة  ،ادلملكػػة ادلتحػػدة) شػػاركةمنتجػػات كعمليػػات ادلك  ،كالتوعيػػة االتصػػاالت، (ب(
كقػد م تضػمينها يف مشػركع برنػامم العمػ  بوصػفها  .مػن كاليػة ادلنػربجزء  ، بشك  صري ،ىذه اآللية ىي للبيةة(.
اسػرتاتيجية إشػراؾ أصػحاب ادلصػلحة بيتعلػق األمػر ىػذا فػإف ذل   إىلكباإلضافة  .عملية مستمرةك )ج( 1 الناتم

 ؛السرتاتيجيةبتنفيذ تل  اك 
مػن عمليػات  أساسػيان  بوصفها جػزءان  طلبات ادلقدمةمن ال ة يف العديدمدرج) أدكات دعم القرار (ج)

كىػػػو أحػػػد  ))ب(  1 النػػػاتم إطػػػار أدكات دعػػػم القػػػرار يف مشػػػركع برنػػػامم العمػػػ  يف كقػػػد سبػػػت تغطيػػػة .(التقيػػػيم
قػػػيم التنػػػوع البيولػػػوجي ) ()د 2 لنػػػاتمايف  ( ككػػػذل ، كيػػػتم ربديثػػػو باسػػػتمرارأدكات دعػػػم السياسػػػات كاتالوجػػػات

ات احلصػوؿ علػج العديػد مػن طلبػ كاشػتملت .(نمػاذجالسػيناريوىات كال)( )ج 2ك (جيكخدمات النظاـ اإليكولػو 
د( علج دكر نش  ) 2ك ()ج 2ني فيشتم  اذلد، ك تطوير األدكات من ًقبى  ادلنربل اتدعو علج أدكات دعم القرار 

 طػػػاؽ دكر ادلنػػػرب فيمػػػا يتجػػػاكز دكره  نأف يوضػػػ العػػػاـ لالجتمػػػاعكينبغػػػي  .تطػػػويرالعػػػداد أك عمليػػػات اإليف  للمنػػػرب
، كاالتفاقػػات وء الطلػػب القػػوم مػػن جانػػب احلكومػػاتأدكات دعػػم القػػرار يف ضػػ تبػػادؿ ادلعلومػػات بشػػأفكمركػػز ل

ادلعػػب ومي الػػدكيل أف الفريػػق احلكػػمالحظػػة ر يف ىػػذا الصػػدد كذبػػد .كأصػػحاب ادلصػػلحة ،البيةيػة ادلتعػػددة األطػػراؼ
 .شارؾ بنشاط يف تطوير عدد زلدكد من األدكات الرئيسية لدعم ازباذ القراراتبتغن ادلناخ ي

ك أ تبصػرلل عمليػةإتبػاع لقد طيًلب من ادلنرب أف ينظػر يف  .)برنامم األمم ادلتحدة للبيةة( اآلليات التطلعية - 33
 .لتحديػد القضػايا الناشػةة اذلامػةكذل  كولوجي خدمات النظاـ اإليبالنسبة للتنوع البيولوجي ك  استكشاؼ اآلفاؽ

ػػال تى ك  كاليػػات ادلنػػرب كادلكتػػب حبيػػن إىل  تهاضػػافركع برنػػامم العمػػ ، كلكػػن ككػػن إر ىػػذه اآلليػػة يف أىػػداؼ مشػػظهى
 . القضايا اليت قد تنشأ يف ادلستقب بعلج علم  يظالف

 حسب األولوية المدخالت واالقتراحاتو  طلباتالترتيب  -رابعاا 
 كأ الطلبػاتأك أجػزاء مػن  ،الكاملػة دلقدمػةت ااالطلبػ فػإف من عملية ربديد األكلويػات ىليف اخلطوة األك  - 32

)انظػػر  اتطلبػحػػـز ال درج ضػمنتيػ ويػة عاليػػة دبػا فيػو الكفايػػة، ملال تعتػرب ذات أكلالػػيت  ،االقرتاحػاتادلػدخالت أك 
قليػػ   اتطلبػػحػػـز ال يف إدراجهػػا ضػػمن لػػيت مل يػين ظػػرة اكاملػػال طلبػػات ادلقدمػػةالفػػإف عػػدد يف الواقػػ  ك  .ان(يانيػػالفػػرع 
فػػإف ذلػػ  يكػػوف قػػد  ـزاحلػػ ضػػمن الطلبػػات ادلقدمػػةج أجػػزاء مػػن ا در يػػتم فيهػػا إ، كيف معظػػم احلػػاالت الػػيت مل جػػدان 

 IBPES/2/INF/9 تػػرد يف ادلرفػػق األكؿ للوييقػػةك  .أنشػػطة تعتػػرب خػػارج كاليػػة ادلنػػرب حػػدث نتيجػػة ألىػػا ربتػػوم علػػج
 . بالنسبة للمنربكلوية أق  طلبات مقدمة كاملة أك أجزاء من طلبات مقدمة علج اىا ذات أ ارالعتبرات تربي
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 ذات أذنيػػػة أكلويػػػة عاليػػػة ألىػػػاعتػػػرب ذات تي طلبػػػات فػػػإف مجيػػػ  حػػػـز ال، ان يانيػػػىػػػو موضػػػ  يف الفػػػرع مػػػا كك  - 31
كما أىا ذات  ذلا حاجة ملحةناؾ ى أف، ك للسياسة العامة زلددةو  حتياجاتو بالنسبة للمنرب، كذات أذنية يف تلبية ا

ادلنرب  مقررمن  7الفقرة الواردة يف عناصر الإىل مجي     باعتبارىا ذات أكلوية عالية استنادان صن  تي أىا ، جدكل )أم
الطلبػات بعػني االعتبػار يف إطػار برنػامم عمػ  بػأف تؤخػذ مجيػ  حػـز  افوصػيكعليو، فإف الفريق كادلكتػب ي(. 4/2

ىػػذه  الطلبػػات حػػـزترتيػػب بشػػأف تفاصػػي  ، IBPES/2/INF/9اه، ككػػذل  يف ادلرفػػق الثػػال للوييقػػة أدنػػكتػػرد  .ادلنػػرب
 ادلتعلقة بطريقة تناكذلا يف مشركع برنامم العم .توصيات حبسب األكلوية، باإلضافة إىل ال

 برنامج العملمن  0األولويات للهدف  -ألف 

ان( يانيػذات أكلويػة عاليػة )انظػر الفػرع  ،47الفقػرة ادلبينػة يف عػة األربـز احلػ الفريق كادلكتب أف مجي  ترب ع  يػى  - 35
 كيػػرد مػػوجزه  .الػػرتاب  بػػني العلػػـو كالسياسػػاتك  ،القػػدرات، كتوليػػد ادلعرفػػةبنػػاء ألىػػا ضػػركرية دلهػػاـ ادلنػػرب ادلتمثلػػة يف 

 الثػػال للوييقػػةقرتاحػػات يف ادلػػرفقني األكؿ ك تب  هبػػا مػػن طلبػػات كمػػدخالت كاىػػذه كمػػا يػػر حػػـز الطلبػػات تفاصػػي  ب
IBPES/2/INF/9. 

يف بعػػػػد النظػػػػر بعنايػػػػة يف الطلبػػػػات ادلقدمػػػػة مػػػػن احلكومػػػػات كاالتفاقػػػػات البيةيػػػػة ادلتعػػػػددة األطػػػػراؼ، ك ك  - 36
 فإلقػػرار بػػأأنػػو ينبغػػي اوصػػج الفريػػق كادلكتػػب بيي ، دلقدمػػة مػػن أصػػحاب ادلصػػلحة اآلخػػريناالقرتاحػػات اادلػػدخالت ك 

ذات  هبػا ادلرتبطػة اتطلبػالكحػـز  (IPBES/2/2) من مشػركع برنػامم العمػ  4دؼ احملددة يف إطار اذل النواتممجي  
 . يف برنامم العم  اكبالتايل ينبغي اإلبقاء عليه بالنسبة لعم  ادلنرب أكلوية عالية جدان 

 من برنامج العمل 4األولويات للهدف  -باء 

 مسػتوياتبػإجراء تقييمػات علػج  نػربسػيقـو ادل. سػتوياتلتقييمات عػرب مجيػ  ادلا توحيدتوجيهات بشأف  - 37
ن الػوطب ات علػج الصػعيديالتقييمػأيضػان  يشج  كييسػر و، كلكنالصعيد العادلياإلقليمي ك دكف  ترتاكح بني الصعيد

 ختلفػػةادلىػذه التقييمػػات تصػػب   أفات لضػماف توجيهػػاالنتبػاه إىل احلاجػػة إىل تػوفن  اتطلبػػأحػد الككجػػو  .كاحمللػي
ألعمػاؿ ل مناسػبةادلستويات  يتم القياـ هبا علج أحداألعماؿ اليت إىل القدر الالـز جلع  توحيدىا ككن متسقةن، ك 

 قرتاحػػاتو كا مػػدخالتو ك  طلبػػاتو يف  أيضػػان األمػػر بشػػك  ضػػمب رد ىػػذا يػػك  .آخػػر مسػػتول علػػج الػػيت يػػتم القيػػاـ هبػػا
 . األصلية كاحملليةالشعوب معارؼ لتوحيد كقياس  ةمطلوبكما أف التوجيهات  .أخرل
كبعػػػػد النظػػػػر بعنايػػػػة يف الطلبػػػػات ادلقدمػػػػة مػػػػن احلكومػػػػات كاالتفاقػػػػات البيةيػػػػة ادلتعػػػػددة األطػػػػراؼ، كيف  - 38

ف بػػأ االعػرتاؼ تمأف يػػوصػج الفريػػق كادلكتػب بػادلػدخالت كاالقرتاحػات ادلقدمػػة مػن أصػحاب ادلصػػلحة اآلخػرين، يي 
ىػػو مػػن مجيػػ  ادلسػػتويات، كعربىػػا،  اردةالػػو  إنتػػاج كتوحيػػد التقييمػػاتعمليػػات توجيػػو ادلتعلػػق ب برنػػامم العمػػ  نػػاتم
 ادلقرتح.  ، كأف يتم سبويلو بادلستول(IPBES/2/2)تم اإلبقاء عليو يف برنامم العم  ، كأف يذك أكلوية عالية ناتم
سػػواء  ،هبػا التقييمػات اإلقليميػة كدكف اإلقليميػػة كاألنشػطة ادلرتبطػة تيطلػبمػػا  كثػنان  .التقييمػات اإلقليميػة - 39

ىػػػذا الصػػػدد فػػػإف تلػػػ  يف ك  .مجيػػػ  ادلعػػػاين عػػػرب عاليػػػةو  أك  ػػػن مباشػػػر، كيتوافػػػق ذلػػػ  مػػػ  أكلويػػػةو  بشػػػك  مباشػػػر
قػد ال تكػوف مشػػمولة يف  الػوطب كاإلقليمػي علػج ادلسػتويني زلػددةو  عمليػاتو أك  سياسػاتو مهمػة لتنػاكؿ  التقييمػات

كاقعيػة اإلقليمية ككػن أف تعػاجل بصػورة  /أك دكففإف التقييمات اإلقليمية ككباإلضافة إىل ذل   .التقييمات العادلية
كاملػػة الموعػة اجملتغطػػي تشػػك  بنيػة منطقيػة ك ألىػا  فو سػػابقان و وصػادلادلسػػائ  ادلواضػيعية  كاملػة مػػن حػـزالموعػة اجمل
سػػاليب كاألليػػات اآل أف تيػػدمم بشػػك  راسػػ  يف ىػػذه التقييمػػات،كينبغػػي  .االقرتاحػػاتالطلبػػات كادلػػدخالت ك مػػن 

، علػج دعم السياساتلك  ،توليد ادلعرفةل، ك احملليةاألصلية ك  الشعوب معارؼ، كإلدماج القدرات ادلتخذة لدعم بناء
 .داخػػ  ادلكتػػب كالفريػػق ادلناقشػػاتخػػالؿ يػػو يف العديػػد مػػن الطلبػػات ادلقدمػػة، كتعػػزز م التأكيػػد عل مذالنحػػو الػػ
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التقييمػػػات اإلقليميػػػة كدكف  إىل الضػػػوء علػػػج منطػػػق بنػػػاء التقيػػػيم العػػػادلي باالسػػػتنادطلبػػػات كسػػػل  العديػػػد مػػػن ال
 .لتقييم العادلي يف مشركع برنامم العم يسبق ا التقييم اإلقليميفإف ، كبالتايل اإلقليمية

االتفاقػػات البيةيػػة ادلتعػػددة األطػػراؼ، كيف مػػن كبعػػد النظػػر بعنايػػة يف الطلبػػات ادلقدمػػة مػػن احلكومػػات ك  - 21
 :دبا يلياآلخرين، يوصج الفريق كادلكتب ادلدخالت كاالقرتاحات ادلقدمة من أصحاب ادلصلحة 

لعمػػػ   أكلويػػػة عاليػػػة جػػػدان ذات ة كدكف اإلقليميػػػ ةاإلقليميػػػ اتأنشػػػطة التقييمػػػ يػػػتم التسػػػليم بػػػأف )أ(
 ؛(IPBES/2/2) يف برنامم العم  ا، كينبغي اإلبقاء عليهادلنرب، كتعاجل مجي  كظائفو األربعة

إيالء االىتماـ  ، ينبغيإلقليميةاإلقليمية كدكف ا اتلتقييمية لالنطاق الدراساتب القياـ عند ب()
بني  خالؿ فرتة ما ئم ادلشاكرات اإلقليمية اليت أجريتنتالك  اتطلبحـز الادلواضيعية احملددة يف  الكام  للمسائ 

 .(IPBES/2/INF/9ك ،IPBES/2/INF/8ك ،IPBES/2/INF/7ك ،IPBES/2/INF/6ك ،IPBES/2/INF/4) اتدكر ال
، كىي تتوافق م  أكلوية عالية هبا . كثنان ما تيطلب التقييمات العادلية كاألنشطة ادلرتبطةالعادليةالتقييمات  - 24

ادلسائ  ادلواضيعية  كاملة من حـزالاجملموعة  باعتباريوصج الفريق كادلكتب ك  .جلمي  ادلعاين ادلبينة يف الفرع يانيان 
 ىا تشك  بنية منطقية كتغطي النطاؽ الكام  من الطلباتكلوية عالية يف التقييمات العادلية ألأعلج أىا ذات 

كينبغي أف تيدمم  ادلقدمة من احلكومات كاالتفاقات البيةية ادلتعددة األطراؼ كأصحاب ادلصلحة اآلخرين.
، اآلليات كاألساليب ادلتخذة لدعم بناء القدرات، كإلدماج معارؼ العادلية بشك  راس  يف ىذه التقييمات

يو يف العديد من م م التأكيد علذدعم السياسات، علج النحو الللية كاحمللية، كلتوليد ادلعرفة، ك الشعوب األص
 إىل الضوء علج منطق بناء التقييم العادلي باالستناد قد سل  العديد من الطلباتأخنان، فإف ك  الطلبات ادلقدمة.
 .ييم العادلي يف مشركع برنامم العم ، كبالتايل فإف التقييم اإلقليمي يسبق التقةالتقييمات اإلقليمي

االتفاقات البيةية ادلتعددة األطراؼ، كيف من كبعد النظر بعناية يف الطلبات ادلقدمة من احلكومات ك  - 23
 : وصج الفريق كادلكتب دبا يليادلدخالت كاالقرتاحات ادلقدمة من أصحاب ادلصلحة اآلخرين، يي 

أكلوية عالية جدان لعم  ينبغي أف سبن  الطلبات ادلرتبطة هبا كحـز أنشطة التقييمات العادلية  إف )أ(
 ؛(IPBES/2/2) ادلنرب، كينبغي اإلبقاء عليها يف برنامم العم 

، ينبغي إيالء االىتماـ الكام  للمسائ  لعمليات التقييم العادلية يةالنطاق الدراساتالقياـ ب عند ب()
نتائم ادلشاكرات اإلقليمية اليت لك  التقييمات اإلقليمية، النطاقية ، كللدراساتادلواضيعية احملددة يف حـز الطلبات
، IPBES/2/INF/8، كIPBES/2/INF/7، كIPBES/2/INF/6، كIPBES/2/INF/4) تاأجريت خالؿ فرتة ما بني الدكر 

 .(IPBES/2/INF/9ك
 من برنامج العمل 3األولويات للهدف  - جيم

كلوية العالية اليت ينبغي ادلنهجية ذات األ ادلسائ ني من تاين دلكتباقد حدد الفريق ك ل .ادلسائ  ادلنهجية - 22
 دلا ذلا من أذنية عالية جدان ذلاتني ادلسألتني  كأعطيت األكلوية .شركع برنامم العم دب 2ا كجزء من اذلدؼ تناكذل
ا غنذنما توفراف األساس لألىك  ()ب(ادلعيار ) عالية جدان ذلما بدرجة لحاجة ادللحة لأ(( ك  (ادلعيار) نسبة للمنربلبا

 : كذنا .من منجزات برنامم العم 
االذباىات ادلستقبلية  اليت توفر األساس لتوقعاتنماذج السيناريوىات ك إجراء تقييم سري  لل )أ(

 توق ىذه حامسة يف الذباىات ادلستقبلية اتوقعات إف سيناريوىات ك  .لتقييمات ادلواضيعية كاإلقليمية كالعادليةل
اسرتاتيجيات استباقية  يف كض ك  ،ات ادلستقبلية يف رلاؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجين التغي
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األمر درج ىذا كقد أي  .، أك استعادهمادمات النظاـ اإليكولوجيخلك لتنوع البيولوجي ل يستقبلادلتدىور الللحد من 
 .أدكات دعم السياسات ادلرتبطة بو تحداثاس أيضان  ورافقكي ()ج 2 الناتمبوصفو يف مشركع برنامم العم  

لتطوير رلموعة  ذليةة احلكومية الدكلية ادلعنية بتغن ادلناخا هبا تضطلعممايلة لتل  اليت اىذه العملية  ستكوفك 
كقد أعدت كييقة  .ادلراح  ادلبكرة من ك  تقييميف  اهبالعم   يبدأليت اتقييم ادلناخ دناذج ة من سيناريوىات ك متسق
 ذلذا النشاط م  تقديرات التكلفة كقدمت إىل االجتماع العاـ يف الوييقة تفصيليان  نطاؽ أكيل تتضمن بيانان  ربديد

IPBES/2/16/Add.4؛ 
قيم النقدية ك ن النقدية للتنوع البيولوجي كخدمات النظاـ تقييم منهجي سري  لل إجراء ب()

كاحدة من القضايا األكثر صعوبة كاليت ىذه ك  .ادلنرب ا يف احلسباف يف أنشطةهب خذتؤ ية اليت كيفالاإليكولوجي ك 
للمنرب ربعة الوظائ  األمجي   يفتقدـ ال داخ  ساحات العلم كالسياسة، لذا، فإف ككن أف تتسبب يف اخلالفات

رلموعة كاسعة من القيم ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي كخدمات  إطار متماس  يتضمنتطلب االتفاؽ علج سي
مشركع برنامم قيم التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف ج تقييم سري  لدر كقد أي  .لوجيالنظاـ اإليكو 
كقد . التقييمبالقيم ك ادلتعلقة أدكات دعم السياسات  استحداثكسنافق ذل   .()د 2 الناتم العم  بوصفو

التكلفة كقدمت إىل االجتماع  ذلذا النشاط م  تقديرات تفصيليان  أعدت كييقة ربديد نطاؽ أكيل تتضمن بيانان 
 .IPBES/2/16/Add.5 العاـ يف الوييقة

االتفاقات البيةية ادلتعددة األطراؼ، كيف من كبعد النظر بعناية يف الطلبات ادلقدمة من احلكومات ك  - 21
 :ادلدخالت كاالقرتاحات ادلقدمة من أصحاب ادلصلحة اآلخرين، يوصج الفريق كادلكتب دبا يلي

من األمور ذات األكلوية  د( كحـز الطلبات ادلرتبطة هبما) 2ك ()ج 2 الناذبني سليم بأفيتم الت أ()
 ؛(IPBES/2/2) العالية جدان لعم  ادلنرب، كينبغي اإلبقاء عليهما يف برنامم العم 

تنفيذ برنامم تشك  نسبة كبنة من ادليزانية ادلطلوبة ل 2يف إطار اذلدؼ الواردة األنشطة  دبا أفك  (ب)
 .(أدناه 27الفقرة  )أنظر ادلختلفةسيناريوىات االستثمار عم ، ينبغي إيالء االعتبار لال

عدد قلي  من التقييمات لأكلوية عالية  و ينبغي إعطاءأنبادلكتب ك الفريق لقد اعترب  .يةواضيعادلسائ  ادل - 25
إليبات لسيوفر الفرصة ذل  ، ألف 3146 إىل 3141االضطالع هبا خالؿ الفرتة من  ادلواضيعية اليت سيتم

ت سلطك  .أصحاب ادلصلحة القرار ك نىم منصانعي السياسات ك  مقررمدلنرب للعلماء ك فائدة ال ي سر العملي ال
من ادلنرب ميبكرة  احلاجة إىل منتجاتالضوء علج عم  الكالتعليقات علج برنامم طلبات ادلقدمة العديد من ال

ة تعبةب إلجراء التجارب ادلتعلقة موقعان  التقييمات ادلواضيعية أيضان ىذه ستوفر ك  .تتسم بدرجة عالية من الربكز
دعم لأدكات  كاستحداثمن الشعوب األصلية كاحمللية؛ كتطوير القدرات أصحاب ادلعارؼ اجملتم  العلمي ك 

ية كالعادللعمليات التقييم اإلقليمية الالزمة قيمة حوؿ العمليات كاإلجراءات  كتوفن نظرة متعمقة السياسات؛
ذات  التالية اجملاالتبتحديد ادلكتب كالفريق  قاـ، يدىادليت م ربالقضايا ارلموعة  بني منك . كثر تعقيدان األ

 : ةأكليدراسات نطاقية يائق تتوفر بشأىا ك عي، كاليت اضيو ادلتقييم لاألكلوية ل
مثنة للقلق علج سألة دلعاجلة م ،(التلقي حزمة ادللقحات ك إىل  ستنادان التلقي  كإنتاج الغذاء )ا أ()

رفاىية ء ك إنتاج الغذابتوفن اخلدمات ك  رتباطان تامان ارتب  اجملتمعات، كتمي  مهمة بالنسبة جل كىي نطاؽ كاس ،
يات احلكومية الدكلية القائمة، كسيستند إىل ادلعلومات لعملذك صلة مباشرة باىذا التقييم  كسيكوف .اإلنساف

 ؛كالزراعة ك نىا من اذليةاتلأل ذية  األمم ادلتحدة منظمة األنشطة القائمة دبا يف ذل  عم ك 
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اإلدارة ادلستدامة لنظم األراضي كادلياه ادلتعلقة بوانب اجل، دبا يف ذل  كالتدىور صالحاإل ب()
مكافحة التصحر، اتفاقية   من اتفاقية التنوع البيولوجي ك دكؿ أعماؿ كجل مسألة ىامة بالنسبةكىذه  .العذبة

 ؛تفاقيتني بطريقة متسقة كمتماسكةكال االدلعاجلة قضية ذات أذنية حيوية ل صةتي  الفر كت
تأيناها علج التنوع البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي ك  األنواع الغريبة التوسعيةإف مسألة  ()ج

آيار العودلة ك  ايدز كت كر الزمنمر  طبيعتها م  تتغنىي قضية ىامة علج جدكؿ أعماؿ اتفاقية التنوع البيولوجي، ك 
الطرؽ اليت ا الصدد، ك ذحاليان يف ىة ارؼ ادلوجودادلع ربديد نطاؽ أيضان يف تقييمال فعاليةساعد كست .تغن ادلناخ

 ادلنهجيات ادلتاحة للمساعدة يف بناء القدرات؛ك  األدكاتهبا ككن أف تستخدـ 
أنو أف يوفر فرصة كبنة لتقييم من شالتنوع البيولوجي ىو رلاؿ الزراعة كاألمن الغذائي ك رلاؿ ك  (د(
بناء ركاب  ل، ك اف بوتأير كي قطاعان آخرالتنوع البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي يدعم هبا ك  من السب  اليت 

 م  ث  ىذه اجلهود، اليت ستبب علج عم  يتم القياـ بو بالفع ف مإ .كالزراعة فعالة بني قطاعي التنوع البيولوجي
 ؛ي للمنربادلستقبل للتأين بالنسبة لزراعة، ستكوف مهمةية كاذاأل  منظمة

ستدامة كاالستهالؾ اإلدارة ادلب لتنوع البيولوجي )جزء من احلزمة ادلعنيةاالستخداـ ادلستداـ لك  ق()
ة اتفاقية التجارة الدكليمن اتفاقية التنوع البيولوجي ك  دكؿ أعماؿ ك و جلبالنسبة  كبنةو   أمر ذك أذنيةو  ىو (كاإلنتاج

 من قب  ك و ادلقدمة  طلبات، كقد أيعطي األكلوية بسبب البأنواع احليوانات كالنباتات الربية ادلهددة باالنقرا 
الفجوات أماكن تحديد ب أيضان  ها هتم، كلكنفق بالتقييم  األخنة االتفاقيةكال هتم  .نيتكاحدة من تل  االتفاقي

بناء  اجملاؿ االجتماعي االقتصادم(، كادلساعدة يف توفن األدكات ك يف كأالتنوع البيولوجي  )سواء يف رلاؿادلعرفية 
لتنوع البيولوجي افا كتطبيق أدكات أكثر فعالية حل هبا تقييماها اخلاصةب تساعد البلداف يف القياـالقدرات اليت 

 ؛، كإدارتو كاستخدامو بطريقة مستدامةعلج ادلستويات احمللية
، كاالتصاالتباالقتصاد،  كذلا صالت ،تعرب احلدكد ها،تعريف إف األنواع ادلهاجرة، حبسب ك()

اتفاقية حفا انواع احليوانات الربية ت كقدم .األصلية كاحملليةالشعوب معارؼ ، ك  ادلناخكتغُن  ،األنظمة البحريةك 
مدخالت ت يف طلبات ك جموعة من القضايا اليت أين دباألنواع ادلهاجرة  من الطلبات اليت ترب  عددان  ادلهاجرة

 فقد م إدراجو ضمنمن اتفاؽ بيةي متعدد األطراؼ يأيت إدراج األنواع ادلهاجرة طلب كدبا أف . أخرل قرتاحاتكا
 . األكلويات اليت حددىا الفريق كادلكتب

كييقة  كلو صلةسري  علج ادلنرب أف يقـو بإجراء تقييم مواضيعي كاحد  ينبغي وكتب أنكادلالفريق كيرم  - 26
 ،3145كأف يتم تنفيذه يف عاـ ، عملي علج اإلمكانات كربىاف كيتسم بالربكز الشديد اسات العامةبالسي جدان 
كتب أف موضوع كادلالفريق كيرل  .()أ 2 الناتمبوصفو  يف مشركع برنامم العم التقييم السري  ذل   كأيدرج

 يف ىذا الصدد بسبب صلتو يلامث ىو موضوع (الهأع (أ) 25أنظر الفقرة )ادلواد الغذائية إنتاج التلقي  ك 
 .بىن عليها بسرعةككن أف يي  ىناؾ أنشطة كعالقات قائمةأف ادلتمثلة يف قيقة حلبسبب اك  ت العامةابالسياس

، ادلنرب  و ينبغي علجكتب أنكادلالفريق كيرم  - 27 تنفيذ اينني من التقييمات ب ،باإلضافة إىل ذل أف يقـو
 الناتم يف مشركع برنامم العم  بوصفهما التقييماف ، كقد أيدرج(3146نفيذذنا يف عاـ ادلوضوعية )يتم ت

 م من ارتفاع عدد الطلبات إلجراءكعلج الر . تناكذلا من القائمة أعاله ادلواضي  ادلرادكسيجرم اختيار  .()ب 2
كاينني من  كاحد سري تقييم مواضيعي  من القياـ بأكثر ميتكتب بأف ال ادلالفريق ك  صيو يعية، اضيالتقييمات ادلو 

قد تتجاكز التموي  ادلتاح  ضافيةالتقييمات اإلتكلفة أف حين  3148 -3141التقييمات ادلواضيعية يف الفرتة 
كيعترب الفريق  .تعبةة ادلوارد البشرية علمية كأصحاب ادلصلحة اآلخرين علجكاألكساط ال قدرة أمانة ادلنربرىق كت



IPBES/2/3 

18 

ذات نطاؽ ألىا  نظران  3146 لعاـ اإلطار الزمب بلة لإلجناز ضمنقاىذه ادلواضي   أف التقييمات بشأفكتب كادل
ادلوضوعاف الثالن كالراب  كتب كيعترب الفريق كادل .اتقدمي الدعم ذلكىناؾ بيانات كشبكات كافية ل نسبيان زلدكد 

 25أنظر الفقرة ) الثالية النهائيةواضي  ، كادلالعالية متساكياف يف أكلويتهما (أعاله (ج)ك ب() 25أنظر الفقرة )
كدرجتها من ، للمواضي  العادلية األذنيةتربيرات  زيد منادل كيرد. ذات أكلوية أق  قليالن  ()ك أعالهك ()قك ()د

 .ةاألكلي يف كيائق دراسات النطاؽ أذنيتها بالنسبة للسياسات العامةك  االستعجاؿ
ادلدرجة األكلويات التالية لألنشطة بكتب الفريق كادل احملتم ، يوصيادلوارد  كديةدكبالنظر إىل عام  زل - 28

 : لموارد ادلتاحةادلختلفة للمستويات ل بة كفقان ادلرت  ك ، 2يف إطار اذلدؼ 
 :عالية(ال رداخيار ادلو )درجات التفضي  أعلج  أ()

 ؛)القيم كالسيناريوىات( ةف من التقييمات ادلنهجية السريعاينا ‘4’
 ؛(إنتاج الغذاء  ك سري  )التلقيكاحد  تقييم مواضيعي ‘3’
أخذ ، م  25القائمة الواردة يف الفقرة  منالتقييمات ادلواضيعية )من ايناف  ‘2’

 ؛(بعني االعتبار كتب ضمن ىذه القائمةادلألكلويات اليت أكصج هبا الفريق ك ا
 (:توسطةادلخيار ادلوارد العايل )تفضي  ال ب((

 ؛السيناريوىات(ك القيم ة )ف من التقييمات ادلنهجية السريعاينا ‘4’
 ؛تقييم مواضيعي كاحد سري  )التلقي  كإنتاج الغذاء( ‘3’
، م  أخذ 25من القائمة الواردة يف الفقرة )ايناف من التقييمات ادلواضيعية  ‘2’

 ؛ادلكتب ضمن ىذه القائمة بعني االعتبار(ألكلويات اليت أكصج هبا الفريق ك ا
 (:التفضي  ادلتوس  )خيار ادلوارد ادلنخفضة ج((

 السيناريوىات(؛ك  ف من التقييمات ادلنهجية السريعة )القيماينا ‘4’
 ، م  أخذ25من القائمة الواردة يف الفقرة )ايناف من التقييمات ادلواضيعية  ‘3’

 ؛ادلكتب ضمن ىذه القائمة بعني االعتبار(ليت أكصج هبا الفريق ك األكلويات ا
 دان(:)خيار ادلوارد ادلنخفضة ج ادلنخفضالتفضي   (د(

 ف من التقييمات ادلنهجية السريعة )القيم كالسيناريوىات(؛اينا ‘4’
 ؛تقييم مواضيعي كاحد سري  )التلقي  كإنتاج الغذاء( ‘3’

عية لتقييم مواضيعي ادلواضي ادلسائ حـز بتحديد أكلوية كتب ، فقد قاـ الفريق كادلككما لوحا سابقان  - 29
 توض  األمثلة الثالية التاليةك  .ان يانيإىل ادلعاين ادلبينة يف الفرع  دان عية استناياضسري  كاينني من التقييمات ادلو كاحد 

ادلواضيعي السري  لتقييم بالنسبة ل ادلسائ  ادلواضيعية علج أىا ذات أكلوية منخفضة ترتيب العملية اليت أدت إىل
كال يعكج ىذا الرتتيب  .املةتكوف توضيحية كليست ش كالقصد من ىذه األمثلة أف .التقييمات ادلواضيعيةك 

يف أعلج درجات تعترب  كعلج الر م من أف ىذه ادلسائ  ادلواضيعية ال .عم  ادلنربل نسبةلباالشاملة  أكلويتها
أكلوية عالية يف التقييمات  علج اىا ذات بأف تعام أكصيا كتب الفريق كادلإال أف ، 2األكلوية بالنسبة للهدؼ 

 . اإلقليمية كالعادلية



IPBES/2/3 

19 

ىناؾ العديد من الطلبات ادلقدمة ادلتعلقة بتقييم العالقة بني التنوع  .الساحليةك  النظم البحرية أ((
البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي كرفاه اإلنساف يف النظم اإليكولوجية البحرية كالساحلية، كالسيما يف 

التقييم كلكن  .ية العالية بالنسبة للمنربالعالقة م  مصايد األمساؾ، كىذا ادلوضوع ىو من ادلواضي  ذات األكلو 
سيتناكؿ العديد من ىذه القضايا، كمن ادلقرر أف يتم نشره يف  الذم تصدره األمم ادلتحدة العادلي للمحيطات

كردبا ال يكوف التقييم العادلي للمحيطات بنفج النطاؽ كاحملتول مث  تقييم يضطل  بو ادلنرب، كلكن . 3141عاـ 
ستكوف لو قيمة  يعب أف التقييم ادلواضيعي الذم يقـو بو ادلنرب يف نفج الفرتة الزمنية تقريبان  التداخ  احملتم 

 ؛مضافة متواضعة كسيناض  من أج  أف تكوف لديو ىوية مستقلة
ىناؾ العديد من الطلبات ادلقدمة ادلتعلقة بتقييم التفاعالت بني تغن ادلناخ كالتنوع . تغُن ادلناخ ب((
كلكن الفريق احلكومي الدكيل ادلعب بتغُن ادلناخ سيتناكؿ العديد من . كخدمات النظاـ اإليكولوجيالبيولوجي 

كيف حني قد ال يكوف لتقرير الفريق  .3141ىذه ادلواضي  كمن ادلقرر أف يصدر تقرير تقييمو اخلامج يف عاـ 
م  يعب أف التقييم ادلواضيعي الذم يقـو نفج النطاؽ كاحملتول مث  تقييم يضطل  بو ادلنرب، كلكن التداخ  احملت

ستكوف لو قيمة مضافة متواضعة كسيناض  من أج  أف تكوف لديو ىوية  بو ادلنرب يف نفج الفرتة الزمنية تقريبان 
 ؛مستقلة

إف ىذا ادلوضوع . الدكاف  االجتماعية كاالقتصادية للتغُنات يف التنوع البيولوجي كالتغُن البيةي (ج(
 .التأكيد عليو يف اإلطار ادلفاىيمي مك  حنو ما أظهرتو الطلبات ادلقدمةوية عالية بالنسبة للمنرب، علي ىو ذك أكل

يف التقييمات ادلنهجية ادلعنية بالسيناريوىات كبالقيم  االعتباريف  عت جزئيان ضً كلكن ىذه ادلسألة ادلواضيعية كي 
ال يتجزأ من  جزءان  ابوصفه ىااألفض  ىي تنفيذ طريقةوصج الفريق كادلكتب بأف الكي .د(() 2ك ()ج 2 الناذبني)

 .مجي  التقييمات ادلواضيعية كاإلقليمية كالعادلية )انظر اإلطار ادلفاىيمي(
 من برنامج العمل 2األولويات للهدف  -دال
؛ كاتالوج التقييماتأعاله ) 34اعترب الفريق كادلكتب أف مجي  احلـز الثالث ادلبينة يف الفقرة  - 11
ذات أكلوية عالية ألىا  علج أىا( كأدكات دعم القرار التصاالت، كالتوعية، كمنتجات كعمليات ادلشاركة؛كا

ان(. يانيانظر الفرع )جلمي  ادلعاين أكلوية عالية  أىا ذات أككاتالوج التقييمات(،   ،)مثالن  ادلنربتتوافق م  كاليات 
 IBPES/2/INF/9. الثال للوييقةك  يف ادلرفقني األكؿادلرتبطة هبا كالطلبات ـز احلتفاصي  ب كيرد موجز

 ادلدخالتك  بعد النظر بعناية يف الطلبات ادلقدمة من احلكومات كاالتفاقات البيةية ادلتعددة األطراؼ،ك  - 14
 :كتب دبا يلييوصي الفريق كادل ،االقرتاحات ادلقدمة من أصحاب ادلصلحة اآلخرينك 

 من مشركع برنامم العم  1احملددة يف إطار اذلدؼ  مالنواتبأف مجي  يتم التسليم  )أ(
IPBES/2/2))  ؛ادلنربلعم   أىا ذات أكلوية عالية جدان علج ادلرتبطة هبا  اتطلبالكحـز 
تنفيذ برنامم لمن ادليزانية الالزمة  نسبة صغنة نسبيان  تتطلب الرئيسية النواتمىذه كدبا أف  (ب)
 . مستول ادلوارد ادلطلوبة عند 1يف إطار اذلدؼ  الواردة النواتممجي  ء علج اإلبقابكتب صي الفريق كادلو يالعم ، 

____________ 


