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طبع  ععدد   ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل

 ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.  .هذه الوثيقةمحدود من 

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 االجتماع الحادي عشر

 حيدر آباد، الهند 

 *من جدول األعمال المؤقت 2-6البند 

النظم خدمات  التنوع البيولوجي و في مجال سياساتوم والعللل الحكومي الدولي المنبرالتعاون مع 
 (IPBES) اإليكولوجية

 مذكرة األمين التنفيذي 

 مقدمةال  -أواًل
لى مذكرة أعدها األمين التنفيذي ع بناًء، (SBSTTA) الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةنظرت  -1
(UNEP/CBD/SBSSTA/16/2 في ،)في ضوء الخطة االستراتيجية للتنوع  تهاالئمة لتحسين فعاليوالوسائل الم الطرق

، وقضايا وطرائق وخيارات التعاون م  المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال 2020-2011البيولوجي 
ينظر  بشأن هذه المسائل لكي XVI/1. واعتمدت الهيئة التوصية (IPBES) التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 فيها مؤتمر األطراف.

الهيئة الفرعية، في إطار واليتها ووفقا للتوجيهات  ضرورة أن تضطل وأوصت الهيئة الفرعية مؤتمر األطراف ب -2
االحتياجات العلمية والتقنية المتعلقة بتنفيذ الخطة االستراتيجية التي يمكن بتحديد مؤتمر األطراف،  صادرة عناإلضافية ال

وتكميلها  ،ووضعها في االعتبار ،في المخرجات ذات الصلة الناتجة عن المنبر النظرلدولي النظر فيها، وللمنبر الحكومي ا
تجري بمزيد من العمل حسبما تقتضي الضرورة في توصياتها المرفوعة إلى مؤتمر األطراف. وفيما يتعلق بالعملية التي 

، إلى األمين XVI/1لهيئة الفرعية، في الجزء باء من التوصية الطلبات من االتفاقية إلى المنبر، طلبت اإحالة خاللها  من
الطلبات من اتفاقية التنوع البيولوجي إلى المنبر الحكومي الدولي للعلوم  إحالةيذي إعداد مقترحات بشأن كيفية التنف

ها األطراف موالسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وذلك على أساس اآلراء التي يقد
مقترحات  عرضالمقدمة، وي ساهماتن. وعليه، يستعرض الجزء الثاني من المذكرة الحالية المووأصحاب المصلحة اآلخر

 ينظر فيها مؤتمر األطراف.  كي ل
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بالعمل المقرر أن يجريه المنبر بين الدورات، وطلبت  في الجزء باء من التوصية، ،الهيئة الفرعية علما حاطتأو -3
. وعليه، يتضمن ةتقرير إلى مؤتمر األطراف في دورته الحادية عشر رف يذي المساهمة في هذا العمل وين التنفإلى األم

بين الدورات تحضيرا للجلسة العامة الجارية لعملية في امين التنفيذي األ بمساهمات الجزء الثالث من المذكرة الحالية ملخصًا
مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بما في ذلك تصميم نشرة  للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في

طار مفاهيمي، وتحديد االحتياجات المتعلقة ببناء القدرات، والمقترحات المتعلقة بعملية تقديم الطلبات اإلتقييم، وعناصر 
 .ةولوياأل ها من حيثوترتيب

االنتباه إلى جدول  توجيهالدورات وجارية بين الة في العملية وباإلضافة إلى دعوة األمين التنفيذي إلى المشارك -4
أمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  عمدتتقديم المساهمات، 

ر االنتباه إلى القراجيه إلى تو، 2012يونيو/حزيران  21اإليكولوجية التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، في رسالة مؤرخة 
بدعوة رؤساء الهيئات الفرعية العليمة التابعة لالتفاقية للمشاركة بصفة مراقب في اجتماعات فريق الخبراء المتعدد  قاضيال

 االختصاصات الجاري إنشاؤه في إطار المنبر.

 عملية إحالة الطلبات من االتفاقية إلى المنبر  -ثانيًا
، في دورتها السادسة عشرة، قضايا وطرائق وخيارات شورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمناقشت  -5

التعاون م  المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، استنادا إلى 
صت الهيئة الفرعية مؤتمر األطراف باتخاذ قرار بأن وأو 1التحليل الوارد في مذكرة األمين التنفيذي بشأن هذه المسألة.

في حدود واليتها ووفقا للتوجيهات اإلضافية وذلك ، ما يلي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتتولى 
 : عن مؤتمر األطرافالصادرة 

 لمنبر الحكومي الدوليليجية التي يمكن ذ الخطة االستراتتحديد االحتياجات العلمية والتقنية المتعلقة بتنفي )أ(
(IPBES) ؛النظر فيها 

وتكميلها بمزيد من العمل حسبما  أخذها في الحسبانالمخرجات ذات الصلة الصادرة عن المنبر و دراسة  )ب(
 تقتضي الضرورة في توصياتها المرفوعة إلى مؤتمر األطراف؛ 

ة إحالة الطلبات من االتفاقية إلى المنبر وطلبت إلى األمين وأطلقت الهيئة الفرعية كذلك عملية تشاور بشأن كيفي -6
 التنفيذي إعداد مقترحات على هذا األساس.

 آراء األطراف والمراقبين
األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة والمجتمعات األصلية والمحلية إلعالن الموجه إلى ل استجابًة -7

عملية، في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، بشأن كيفية إحالة الطلبات من االتفاقية إلى إلى إبداء آرائهم في الوالذي يدعوهم 
رسلت مساهمات من ، ُأ2المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

                                                      
 UNEP/CBD/SBSTTA/16/2 ( en.doc-02-16-16/official/sbstta-sbstta/sbsttahttp://www.cbd.int/doc/meetings/)الوثيقة  1
  en.pdf-ipbes-067-2012-http://www.cbd.int/doc/notifications/2012/ntf :الرابط اإللكتروني 2

http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-16/official/sbstta-16-02-en.doc
http://www.cbd.int/doc/notifications/2012/ntf-2012-067-ipbes-en.pdf
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ج والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التاب  لبرنامج كل من أرمينيا وأستراليا وكندا واالتحاد األوروبي والمكسيك والنروي
 األمم المتحدة للبيئة. 

 ط الضوء على االعتبارات الرئيسية التالية في المساهمات المقدمة:وُسّل -8

إجراء أنشطة بهدف لتعزيز األساس العلمي المنبر الحكومي الدولي التي ينطوي عليها هائلة المكانات اإل (أ )
 فاقية؛باالت صلفعالة فيما يت

وأهداف أيشي  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  هتوفرالذي مرن المفيد والطار اإل (ب )
 التعاون م  المنبر؛ حديد وجهةلتللتنوع البيولوجي 

لية إحالة ل الطلبات إلى المنبر في أقرب وقت ممكن. ولذلك، ينبغي أن تتسم عمارسية البالغة إلالفعال (ج )
 ؛وتيرتها سرعةر بالطلبات إلى المنب

. وعلى ذلك، ينبغي تشجي  الطلبات المقدمة الطلبات المقدمة إلى المنبر محدودأن يكون عدد ا ضرورة (د )
إلى المنبر التي تلبي احتياجات العديد من أعضاء المنبر، كما ينبغي إعطاء األولوية القصوى إلى احتياجات االتفاقات البيئية 

آلية بمثابة اعات رؤساء الهيئات االستشارية العلمية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي اجتم كونالمتعددة األطراف. وقد ت
 ؛من خاللها مفيدة يمكن لالتفاقيات البيئية المتعددة األطراف تنسيق مساهماتها

 تجنب تكرار الجهود بين عمل الهيئة الفرعية وعمل المنبر الحكومي الدولي؛ ضرورة (ه )

. وينبغي أن كذلك ما للمعلومات إليهلمنبر ومقّدإلى اية مستخدما للمعلومات المقدمة رعالهيئة الف اعتبار (و )
 مة إلى المنبر في أقرب وقت ممكن.في وض  يسمح لها بالنظر في المعلومات المقّدالهيئة تكون 

( UNFCCC) استعرضت األمانة العالقة بين اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،عن ذلك وفضاًل  -9
إلى تحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ضت اتفاقية األمم الم. وقد فّو(IPCC) والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

تقارير التقييم وغيرها من األعمال من  إعدادالتابعة لها مسؤولية طلب  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
ويرد االستعراض في الوثيقة . (IPCC) الهيئة مخرجاتالمناخ والنظر في ومية الدولية المعنية بتغير الهيئة الحك

UNEP/CBD/COP/11/INF/14. 

 مقترحات لعملية إحالة الطلبات من االتفاقية إلى المنبر
ب اآلراء المعرب م  أغل وافقتيبها من حيث األولولية، بحيث م إجراء تقديم الطلبات إلى المنبر وترتييصمتيمكن  -11

 عنها في المساهمات المقدمة، على غرار ما يلي:

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةف مؤتمر األطراف في دورته الحادية عشرة يكلٍّ (أ )
النظر الفرعية ئة بإرسال الطلبات مباشرة إلى المنبر بشأن القضايا العلمية والتقنية والتكنولوجية التي طلب المؤتمر من الهي

 3فيها، بما في ذلك القضايا الجديدة والناشئة؛

                                                      
  .(3( و)2، الفقرتين )25(، والمادة 1)(4، الفقرة )23تمشيا م  المادة  3
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 عيينبت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةويطلب المؤتمر في دورته الحادية عشرة إلى  (ب )
ي للتنوع ، وأهداف أيش2020-2011مجاالت تعاون محددة لتنفيذ االتفاقية، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 البيولوجي؛ 

قدم تعملية تقديم الطلبات وترتيبها من حيث األولوية، يبإنشاء المنبر الحكومي الدولي أن يقوم وبمجرد  (ج )
 أول طلب إلى المنبر.باالجتماع الساب  عشر للهيئة الفرعية 

ن التعاون م  ع القضايا الناشئة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية تدرجوينبغي أن  (د )
 المنبر باعتبارها بندا دائما على جدول أعمالها؛

لألطراف وأصحاب المصلحة اقتراح القضايا ذات الصلة من خاللها وينبغي االتفاق على عملية يمكن  (ه )
 بالتعاون م  المنبر لكي تنظر فيها الهيئة. ويمكن أن يكون ذلك على غرار ما يلي:

الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة )بما في ذلك خطر األمين التنفيذي األطراف وُي (1)
الفرصة إتاحة االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي( والمجتمعات األصلية والمحلية ب
 على أن تكون القتراح طلبات يمكن تقديمها إلى المنبر. ويمكن تقديم هذه المقترحات في أي وقت،

. ويمكن IX/29من المقرر  11النقاط الواردة في الفقرة  مشفوعة بمسوغات مالئمة، م  مراعاة
على إتاحة األمين التنفيذي  عملمن الوظائف األرب  الرئيسية للمنبر. وي اأيالمقترحات  ناولأن تت

 مسوغاتها، من خالل مركز تبادل المعلومات؛مشفوعة بالمقترحات، 
، يعمل العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشورة وتحضيرا لكل اجتماع من اجتماعات  (2)

م   ااألمين التنفيذي على جم  المقترحات المتلقاة منذ آخر نقطة انقطاع ويضيف إليها شروح
 كذلك، وUNEP/CBD/SBSTTA/16/2األول بالوثيقة  المرفقمراعاة االعتبارات المدرجة في 

علقة بالحفظ واالستخدام المستدام للتنوع المعايير المستخدمة في تحديد القضايا الجديدة والناشئة المت
ترتيب  لمساعدة فيوذلك ل حسب االقتضاء، ،(IX/29من المقرر  12البيولوجي )الفقرة 

ويدرج األمين التنفيذي أيضا في هذه المجموعة المقترحات اإلضافية المقترحات حسب أولويتها. 
ء المحدد في القسم الثاني من المقرر مة وفقا لإلجراالمتعلقة بالقضايا الجديدة والناشئة المقّد

IX/29 ، إلى أي قضايا قد ينبغي التصدي لها من أجل تحقيق أهداف أيشي للتنوع إضافة
 البيولوجي وتنفيذ برامج العمل الجارية لالتفاقية؛ 

وقبل كل اجتماع للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، تتاح الوثيقة  (3)
ة قبل الدورة، والتي تحتوي على مجموعة االقتراحات المشروحة، إلى أمانات االتفاقيات ّدالمع

حيث األولوية، حسب من  هاترتيبوكذلك  عليها األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلبداء آرائها
متعلقة مؤتمر عبر الفيديو بين رؤساء الهيئات االستشارية العلمية لالتفاقات ال نّظماالقتضاء. وُي

إلى بالتنوع البيولوجي بغية تبادل وجهات النظر، وتنسيق المواقف متى أمكن. وتصدر إضافة 
عيد اجتماع نتائج عملية التنسيق، وذلك ُبب الخصتضمن مالدورة لمعّدة قبل وثيقة االجتماعات ا

 ؛الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
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آراء االتفاقات األخرى المتعلقة بالتنوع  مراعاةلمقترحات، م  يئة الفرعية في اوتنظر اله (4)
يحال إلى المنبر. وتطلب الهيئة إلى األمين التنفيذي إحالة )إن وجد( البيولوجي، وتقرر أي منها 

المنبر. ويمكن لرئيس ذي من المقرر أن يرسيه هذه المقترحات إلى أمانة المنبر وفقا لإلجراء ال
 من خالل فريق الخبراء المتعدد االختصاصات؛ إضافية ر تفسيرات توفيالفرعية الهيئة 

كيفية على طل  األمين العام وُي حسب األولوية وفقا إلجراءاته ويعمل المنبر على ترتيب الطلبات  (5)
تحديد مواعيد للنظر في االستجابات الفرعية على الهيئة  عملهذه الطلبات. وتل االستجابةاعتزامه 

 ر وفقا للجدول الزمني الذي يتوخاه المنبر.المنب تي يجريهاال

 بين الدوراتجارية المة إلى العملية المساهمات المقّد -ثالثًا
 لتقييملعمليات ا نشرةإعداد 

لجلسة العامة المعنية بتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية الالزمة إلنشاء منبر حكومي ل خالل االجتماع الثاني -11
لعمليات ل نشرةإلى أمانة المنبر إعداد  ُطلب مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،دولي للعلوم والسياسات في 

المواضيعية والشاملة ذات الصلة على المستويات الوطنية واإلقليمية وشبه اإلقليمية والعالمية،  التقييمعمليات ، يشمل لتقييما
 المنبر والمعلومات األخرى ذات الصلة.  الخاصة بتحليل الفجوات ات معلوملى إ ستنادًاعلى المبادرات القائمة، وا بناًء

، وتسليط الضوء نشرةالواردة في ال تقييمعمليات الل مهملب إلى أمانة المنبر إعداد استعراض ُطعن ذلك،  وفضاًل -12
دمج نظم المعرفة،  الخبرات في مجاليمية، ونطاق التقييمات، وعلى تنفيذ أنشطة بناء القدرات، واستخدام األطر المفاه

بتحقيق أثر التقييمات على السياسات،  صلات، والدروس المستخلصة فيما يتواستخدام السيناريوهات وغيرها من األدو
 وفجوات المعرفة وتغطية التقييمات، واحتياجات بناء القدرات.

، لفت االنتباه فيه إلى قاعدة بيانات برنامج األمم المتحدة للبيئة لدىإلى أمانة المنبر  م األمين التنفيذ تقريرًاوقّد -13
مذكرة الستعراض األساليب جانب إلى  ،على الموق  اإللكتروني التفاقية التنوع البيولوجي تي يحتفظ بهاال 4التقييمات العلمية

عداد قائمة وستتعاون األمانة م  أمانة المنبر بغية إ 5.الفرعية والطرائق المتعلقة بإطالق تقييمات تجريبية بواسطة الهيئة
محدثة من التقييمات ذات الصلة باالتفاقية على المستويات العالمية واإلقليمية وشبه اإلقليمية والوطنية، باالعتماد على عدة 
مصادر منها المعلومات التي تقدمها األطراف في استراتيجياتها و خطط عملها الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي وتقاريرها 

 الوطنية.

ذلك، أشار إلى عدد من التقييمات المجراة في إطار االتفاقية، بما في ذلك النسخة الثالثة من الدراسة وفضال عن  -14
سيناريوهات التنوع البيولوجي: توقعات التغير في التنوع  وهي دراسة بشأن 6االستشرافية للتنوع البيولوجي في العالم،

المتعلقة بالروابط  التقييمعمليات وعدد من  7لحادي والعشرين،البيولوجي وخدمات النظم البيولوجي المصاحبة في القرن ا
لمياه الداخلية، والتنوع في اوجي بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، والتنوع البيول

                                                      
 /http://www.cbd.int/assessments :الرابط اإللكتروني 4

   http://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-10/official/sbstta-10-07-en.doc   :الرابط اإللكتروني 5

   http://www.cbd.int/gbo3/?pub=6667&section=6720  : الرابط اإللكتروني 6
     en.pdf-50-ts-http://www.cbd.int/doc/publications/cbd: الرابط اإللكتروني    7

http://www.cbd.int/gbo3/?pub=6667&section=6720
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-50-en.pdf
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عدت تفاصيل بشأن العملية التي ُأالتي تتضمن  التقييمعمليات بهذه المذكرة قائمة ب المرفقلجبال. وترد في في االبيولوجي 
التقييمات من خاللها، واألطر المفاهيمية التي تستند إليها، واستخدام السيناريوهات، واألثر على السياسات، وتحديد احتياجات 

 القدرات.

رعية مؤتمر األطراف أو هيئته الفمن على طلب  جرى تنفيذها بناًء هذه التقييم عملياتوأبرز األمين التنفيذي أن  -15
، واستخالص االستنتاجات التقييمعمليات في النظر  المعنية جهةلل يّسرمما المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، 

 جرى نتهجتها، فقدواختالف الطرائق التي ا التقييمعمليات  التفاقية. وبرغم اختالف نطاقمنها ألغراض األعمال المستقبلية ل
جريت ة واستقاللها وخضوعها الستعراض األقران، وتحدد أوجه عدم اليقين. وُأيممصداقيتها العل تكفليذها بطريقة تنف

عمليات التقييم بالتعاون م  علماء بارزين وشاركت فيها منظمات وشبكات دولية مختصة، وانتهجت أفضل الممارسات 
لتين متعاقبتين في الغالب( وتوثيق كيفية التعامل )جومتكاملة أقران في ذلك من خالل عمليات استعراض العلمية القائمة، بما 

 م  تعليقات استعراض األقران في إنجاز التقارير. 

في بناء القدرات، فقد حددت جميعا االحتياجات  ًامحدود إسهامًاسوى  التقييمعمليات وفي حين لم تسهم معظم  -16
المتعلق بتحديد  القسم انظر)تصدي لهذه االحتياجات للطرق محددة اعتماد بفي كثير من األحيان المتعلقة بالقدرات وأوصت 

 مزيد من التفاصيل(. الطالع على أدناه ل احتياجات بناء القدرات

 عناصر اإلطار المفاهيمي
المعنية بتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية الالزمة إلنشاء منبر حكومي  لجلسة العامةخالل االجتماع الثاني ل -17

إلى أمانة المنبر إعداد وثيقة إطار ُطلب في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،  دولي للعلوم والسياسات
 لى األطر المفاهيمية القائمة.  إ ستندالتقييم، وتعمليات مفاهيمي تسترشد باستعراض 

لمنبر، إلى التوصية بين الدورات لفي فترة ما ارية جعملية اللا فياالنتباه، في مساهمته األمين التنفيذي لفت و  -18
XVI/1  وأوصى بأن يعتمد مؤتمر األطراف مشروع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالصادرة عن ،
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020-2011أن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ىير"ينص على أنه مقرر 
المنبر الحكومي الدولي للعلوم ويدعو ، يذ جدول أعمال التنوع البيولوجي على جمي  المستوياتلتنف ومفيدًا إطار مرنًايوفران 

والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية إلى النظر في كيفية إسهام خطة عمله في تحقيق هذه 
 "."األهداف

مناسب يعد أمرا بالغ األهمية. فقد استرشد عمل  وأشار األمين التنفيذي كذلك إلى أن تصميم إطار مفاهيمي -19
 فيمزيد من التحسينات  إجراء إلى لأللفية، على سبيل المثال، وأفضىاالتفاقية باإلطار المفاهيمي لتقييم النظام اإليكولوجي 

الستراتيجية أيضا الخطة ا رتكز عليهالتي ت (DPSIRإطار مؤشرات القوى الدافعة والضغوط الحالة واألثر واالستجابة )
، بما في ذلك قابلية التدرج ودمج في السابقللتنوع البيولوجي بصيغة معدلة. ومن الواضح أن بعض التحديات التي صودفت 

للمساهمة بخبراتهما في  استعداد لىأمانتها عاتفاقية التنوع البيولوجي وأن تتطلب مزيدا من التفكير، و ،نظم المعرفة المختلفة
 مفاهيمي للمنبر.عملية إعداد إطار 
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 تحديد احتياجات بناء القدرات
األنشطة  اقتراحن إلى تقديم مساهمات بشأن احتياجات بناء القدرات ووت الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرعيُد -21

األولى  خالل االجتماعنة جم  المعلومات وإتاحتها لب إلى األماتصدى لتلك االحتياجات. وُطال من شأنهاوالشراكات التي 
مة إلى احتياجات بناء القدرات المحددة في التقارير الوطنية المقّدب المتعلقةالمعلومات ذات الصلة إضافة إلى لسة العامة، للج

 االتفاقات البيئية المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. 

إلى تقديم  دعوةالختامي  ءجزالفي  تضمنالوطني الراب  التقرير  نسقالتنفيذي في مساهمته إلى أن  وأشار األمين -21
وترد احتياجات بناء القدرات  .2010مالحظات بشأن العقبات التي تقف حائال أمام تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام 

ال التنوع في تلك الوثيقة تحت الفئات التي اقترحتها أمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مج وّضحةالم
 األول. المرفقالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في 

 8ولفت األمين العام االنتباه كذلك إلى برنامج التقييم الذاتي للقدرات الوطنية المدعوم من صندوق البيئة العالمية -22
 الذي حدد احتياجات بناء القدرات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

تتسم بفعاليتها في دعم بناء القدرات وتعزيز التعاون التقني هج آخذة في الظهور إلى أن ثمة ن وينبغي اإلشارة -23
 والعلمي، وتشمل:

 التركيز على تبادل الدروس المستخلصة والتعلم المشترك على المستوى شبه اإلقليمي؛ (أ )

استعراض مدى وآليات تنسيق العمل التقني والعلمي م  االحتياجات األساسية على مستوى السياسات  (ب )
 تلبية هذه االحتياجات؛

استغالل مراكز التفوق الوطنية التي تتمت  بقدرات تتجاوز السياق الوطني )على سبيل المثال، أعضاء  (ج )
 اتحاد الشركاء العلميين بشأن التنوع البيولوجي، وأصدقاء برنامج العمل بشأن المناطق المحمية، من بين كيانات أخرى(؛

 من خالل تصميم مراكز مالئمة لتبادل المعلومات والحفاظ عليها؛تعزيز تبادل البيانات والمعلومات  (د )

تيسير مشاركة خبراء من البلدان النامية في عمليات التقييم والبحوث، وفي تصميم وتطبيق أدوات مالئمة  (ه )
 للسياسات من خالل منح صغيرة وتبادالت؛

البنى التحتية القائمة )مثل  باالعتماد على رصدألغراض ال المراقبةزيادة التركيز على تحسين قاعدة  (و )
 الرصدات الساتلية( وجمعها م  البيانات والمعلومات الميدانية؛

دمجة لفعالية الُنُهج الرامية إلى تمكين اإلدارة التكييفية والتعديالت م  زيادة ُمعمليات استعراض إجراء  (ز )
 القدرات.

الهيئة الفرعية  وتتضمن مذكرة األمين التنفيذي بشأن وسائل وأساليب تحسين فعالية -24
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/2 نقاشا ) ج التي يمكن من خاللها للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة ُه عن الُنتفصيالأكثر

 العلمية والتقنية والتكنولوجية وعملية االتفاقية، بالتعاون م  الشركاء، تحسين إسداء المشورة العلمية المتعلقة بالسياسات.  

                                                      
  http://www.thegef.org/gef/eo_them_NCSA و http://www.thegef.org/gef/search/node/ncsa :الرابط اإللكتروني 8

http://www.thegef.org/gef/search/node/ncsa
http://www.thegef.org/gef/eo_them_NCSA
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، بأن يطلب 4/1 رقم  ، أوصى الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، في توصيتهوفي اجتماعه الراب -25
تصميم نهج متماسك ومتسق ومنسق في التعاون م  المنظمات الشريكة ذات الصلة األطراف إلى األمين التنفيذي  رمؤتم

المراكز الوطنية واإلقليمية. من قدرات البناء إزاء التعاون التقني والعلمي، واالنخراط في عملية تهدف إلى إنشاء شبكة ل
دعم المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع ل ةالجهود المقترحم  تآزر اللتحقيق  هائلثمة مجال و

( BES-Netالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، بما في ذلك شبكة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )
  9لمقترحة.ا

 عملية تقديم الطلبات وتحديد األولويات.
تقديم آرائها بشأن العملية التي إلى ددة األطراف وغيرها من الكيانات عيت الحكومات واالتفاقات البيئية المتعُد -26

ه ترتيب هذ يمكن من خاللها تقديم الطلبات إلى الجلسة العامة للمنبر، وبشأن العملية التي يمكن من خاللها للجلسة العامة
لب إلى أمانة المنبر لدى برنامج األمم المتحدة للبيئة إعداد لى هذه المساهمة، ُطإ استنادًاالطلبات من حيث أولويتها. و

 .األول اجتماعهاه الجلسة العامة للمنبر في مشروع إجراء لكي تنظر في

لوجي إلى المنبر الحكومي الدولي في الطلبات من اتفاقية التنوع البيو إحالةكيفية  حولويرد ملخص المناقشات  -27
 الجزء الثاني من هذه المذكرة، أعاله.

                                                      
، احتياجات البلدان النامية ةتلبيتعمل على وم والسياسات والتنفيذ بين العل مقترحا لتصميم شبكة لبناء القدرات المشتركة BES-Net الشبكة تمثل 9
 عدها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة، ومديرية إدارة الطبيعة في النرويج. انظر الوثيقةي

UNEP/IPBES.MI/2/INF/14 المتاحة على الموق  اإللكتروني التالي www.ipbes.net. 
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 األول المرفق
 المحددة في التقرير الوطني الرابعالحكومي الدولي المنبر ب ذات الصلةاحتياجات بناء القدرات 

 م  االحتياجات المحددة اإلى الموارد المالية، ومواءمته النفاذ
 لماديةإدارة الموارد المالية وا 

 التمويل المستدام بما في ذلك آليات التمويل الجديدة واالبتكارية 

 بناء القدرات لتحديد فجوات المعرفة والتصدي لها 
 تحديد األنواع الدخيلة التوسعية والوقاية منها وإدارتها 

 من  اندالع الحرائق وإدارتها 

  لتنوع البيولوجياتصميم مؤشرات 

 قييم على المستويين الوطني وشبه اإلقليميبناء القدرات إلجراء عمليات ت
 االقتصادي والثقافي-ارد الطبيعية والتقييم االجتماعيالمو 

 تقييم فعالية اإلدارة 

 للنظم اإليكولوجية/التنوع البيولوجي عمليات التقييم الوطنية 

 تقييم خيارات التكيف م  تغير المناخ 

 لسياسات واستخدامهاة باذات الصلمنهجيات الدوات واألبناء القدرات لتصميم 
  األدوات والقدرات الالزمة إلدارة أحواض األنهار ومستجمعات األمطار 

 األدوات والقدرات الالزمة لتخطيط مصايد األسماك وإدارتها وتنفيذها 

 )إعداد السياسات الفعالة وتطبيق نهج تقييم األثر )تقييم األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجي 

 يم السياسات وإصالحهاتحليل/تقي 

 مواءمة السياسات البيئية على المستوى دون الوطني 

  تصميم وتنفيذ سياسة السالمة اإلحيائية 

 المحاسبة البيئية 

 التنوع البيولوجي/النظم اإليكولوجية تقييم 

 الدمج المنهجي لشواغل التنوع البيولوجي في سياسات القطاعات المختلفة وبرامجها وأنشطتها 

  لحد من أوجه التضارب والفجواتلبين القطاعات المختلفة، والتخطيط، وصوغ السياسات وتنفيذها التنسيق 
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 دعم اآلليات والشبكات واألدوات 
  النفاذ إلى شبكات معلومات التنوع البيولوجي والمشاركة فيها 

 التدريب، وتحديثات  تحسين قواعد البيانات الخاصة بالموارد الطبيعية التي تديرها المؤسسات العامة من خالل
، وتعزيز العالقات المؤسسية بصورة منهجية، والسماح بدمج مصادر على نحو متواترالمعدات والمحتويات 

 المعلومات األولية وقواعد البيانات القائمة.

  عدم كفاية خدمات المعلومات، مثل المكتبات وخدمة اإلنترنت 

 النفاذ إلى البيانات والمعلومات والمعارف
 خطوط أساس إيكولوجية ونظام للرصد على المدى البعيد  إنشاء 

 رصد فعالية تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لحفظ التنوع البيولوجي 

 ج حفظ المعارف التقليديةُهُن 

ت، بما بهذه المذكرة فجوات في المعرفة واحتياجات بناء القدرا المرفقعن ذلك، كشفت عمليات التقييم الواردة في  وفضاًل
 في ذلك فيما يتعلق بما يلي:

  تقييم تغير التنوع البيولوجي وتحليالت السيناريو لتحديد خيارات السياسات من أجل التصدي للتغير غير المرغوب 

 تغطية بيانات التنوع البيولوجي البحري وتحسين النماذج ذات الصلة 

 بيئية لتخفيف أثر تغير المناخ وأنشطة التكيف واآلثار األدوات الالزمة لتقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية وال
 المترتبة على حفظ التنوع البيولوجي

 ج قائمة على النظم اإليكولوجية من أجل تخفيف األثر والتكيفُهالتوجيهات المتعلقة بتصميم وتنفيذ ُن 

  فهم الوظائف الهيدرولوجية الرئيسية وكيفية تأثيرها على تحديات موارد المياه 

 اقتصاديات حلول "البنية التحتية الطبيعية" إلدارة المياه 

 ر المكاني يألغراض التحليل المتكامل والتصو تصميم بيانات التنوع البيولوجي المأخوذة على أساس جغرافي
 لمعلومات التنوع البيولوجية

 القدرة على تعبئة بيانات التنوع البيولوجي واستضافتها وتقاسمها 
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 الثاني المرفق

 في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وخصائصها الرئيسية جراةالتقييم الرئيسية المعمليات 

اإلطار المفاهيمي  خصائص عملية التقييم ونتائجها التقييم
 األساسي

استخدام 
السيناريوهات 

 واألدوات األخرى

القدرات المتعلقة بحتياجات االتحديد  أثر السياسات
 والتصدي لها

 الشاملة مالتقييعمليات 
الدراسة 

االستشرافية الثالثة 
للتنوع البيولوجي 

 10في العالم 

استند اإلصدار الثالث من الدراسة 
االستشرافية للتنوع البيولوجي في العالم 

على الدراسات العلمية المحكّمة، والتقارير 
 من خاللالوطنية، والعمل على المؤشرات 

شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي والتكليف 
باستعراض النماذج والسيناريوهات. وجرى 

استعراض كل جزء من التقرير النهائي 
مرتين على األقل. وتولى فريق استشاري 

 ويعملمستقل اإلشراف على إعداده. 
أوجه عدم اليقين. على تحديد التقرير 

وخضعت عملية اإلعداد وآثاره للتقييم 
 11المستقل. 

الخطة 
االستراتيجية 

( VI/26)المقرر 
طار تقييم سير وإ

العمل )المقرران 
VII/30 

 (VIII/15و

سيناريوهات 
التنوع 

البيولوجي: 
تغير التوقعات 

التنوع في 
البيولوجي 

وخدمات النظم 
البيولوجية 

المصاحبة في 
القرن الحادي 

 -والعشرين 
تقرير تقني 

للدراسة 
االستشرافية 

بالتقرير مؤتمر األطراف رحب 
(، X/4)المقرر  هنتائجعلما ب حاطوأ

التي وفرت أيضا األساس المنطقي 
للخطة االستراتيجية للتنوع 

)المقرر  2020-2011البيولوجي 
X/2) 

كشفت عملية اإلعداد عن الحاجة 
إلى تعزيز قدرة البلدان على تقييم 
تغير التنوع البيولوجي وتصميم 

سياسات قادرة على مواجهة 
ير المرغوبة. ومن شأن غيرات غالت

ليل ن القدرات على إجراء تحتحس
 شبهعلى المستوى الوطني/ لسيناريوا

دعم عملية  فيأن يساعد اإلقليمي 
 صن  القرار.

ولم تسهم عملية إعداد اإلصدار 
الثالث من الدراسة االستشرافية 

في بناء للتنوع البيولوجي في العالم 
 القدرات بصورة كبيرة.

                                                      
     www.cbd.int/gbo3    :الرابط اإللكتروني 10
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اإلطار المفاهيمي  خصائص عملية التقييم ونتائجها التقييم
 األساسي

استخدام 
السيناريوهات 

 واألدوات األخرى

القدرات المتعلقة بحتياجات االتحديد  أثر السياسات
 والتصدي لها

الثالثة للتنوع 
البيولوجي في 

 12العالم 
الدراسة 
رافية الرابعة االستش

للتنوع البيولوجي 
 13في العالم 

بدأت عملية إعداد اإلصدار الراب  من 
نوع البيولوجي في الدراسة االستشرافية للت

ويجري حاليا إنشاء . منذ فترة وجيزةالعالم 
وستخض   14.لها فريق استشاري مستقل

الوثيقة الستعراض األقران قبل وض  
 اللمسات النهائية عليها

الخطة 
ستراتيجية اال

للتنوع البيولوجي 
2011-2020 

 ( X/2)المقرر 

، البناء عتزمم
على خبرات 

اإلصدار الثالث 
من الدراسة 
االستشرافية 

للتنوع البيولوجي 
 في العالم.

االحتياجات المتعلقة بالقدرات  حدد الحقًاي
المحددة من خالل عملية إعداد 
اإلصدار الثالث من الدراسة 

لبيولوجي في االستشرافية للتنوع ا
. ومن المزم  ال تزال قائمة العالم

إطالق سلسلة من حلقات العمل 
اإلقليمية لمساعدة البلدان في إعداد 
تقريرها الوطني الخامس، لتحديد 
المعلومات ذات الصلة التي يمكن 

استخدامها في إعداد اإلصدار الراب  
للدراسة االستشرافية للتنوع 

يق تطب وعنالبيولوجي في العالم، 
السيناريوهات اإلقليمية لدعم صن  

 القرار.
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اإلطار المفاهيمي  خصائص عملية التقييم ونتائجها التقييم
 األساسي

استخدام 
السيناريوهات 

 واألدوات األخرى

القدرات المتعلقة بحتياجات االتحديد  أثر السياسات
 والتصدي لها

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي تقييمعمليات 
سلسلة ُعقدت 
إقليمية عمل حلقات 

لوصف المناطق 
البحرية المهمة 
إيكولوجيا أو 

بيولوجيا 
(EBSAs)15 

وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا 
من خالل تطبيق المعايير أو بيولوجيا 

األول  المرفقزور الواردة في آللمية العل
،IX/20بالمقرر 

فة إلى المعايير إضا 16
والتكميلية ذات الصلة  توافقةالعلمية الم

األخرى والمتفق عليها على المستوىين 
الوطني والحكومي الدولي، إلى جانب 

التوجيهات العلمية المتعلقة بتحديد المناطق 
، البحرية التي تق  خارح الوالية الوطنية

 . آلزورلتستوفي المعايير العلمية  التيو

المعايير المتعلقة 
بالمناطق البحرية 
المهمة إيكولوجيا 

أو بيولوجيا 
 IX/20)المقرر 

 (1 المرفق

عديدة، تشمل 
نظام المعلومات 

 الجغرافية

 حدد الحقًا )بمجرد اعتمادي 
من جانب مؤتمر  التوصيفات

األطراف التفاقية التنوع البيولوجي، 
النحو المتوخى في المقرر على 

X/29 ستقدم إلى الجمعية العامة ،
لألمم المتحدة وال سيما فريقه العامل 

غير الرسمي المفتوح العضوية 
لدراسة القضايا المتعلقة بحفظ التنوع 

البيولوجي البحري واستخدامه 
المستدام في غير المناطق الخاضعة 

للوالية الوطنية، إلى جانب 
واألطراف المنظمات الدولية 

 والحكومات األخرى ذات الصلة.

الحاجة إلى تحسين تغطية البيانات؛ 
والحاجة إلى تحسين توافق 

 مجموعات البيانات. 
تسهم حلقات العمل اإلقليمية بشأن 
وصف المناطق البحرية المهمة 
إيكولوجيا أو بيولوجيا في بناء 

القدرات، عن طريق توفير تبادل 
ومن  المعلومات وتقاسم البيانات

خالل إعداد التقرير وإخضاعه 
 الستعراض األقران.

التجمي  العلمي  
آلثار تخصيب 
المحيطات على 

يرتكز التقييم على استعراض وتجمي  
للدراسات القائمة وغيرها من المعلومات 

العلمية التي يجريها المركز العالمي لرصد 

استعراض  غير منطبق
السيناريوهات 
والنماذج التي 

رحب مؤتمر األطراف بالتقرير 
وقدم توجيهات بشأن طرق سد 

الفجوات القائمة في المعرفة )المقرر 

تحسين النماذج التي  الحاجة إلى
 صيب.تستند إليها تجارب التخ
القدرات  لم يسهم التقييم في بناء
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اإلطار المفاهيمي  خصائص عملية التقييم ونتائجها التقييم
 األساسي

استخدام 
السيناريوهات 

 واألدوات األخرى

القدرات المتعلقة بحتياجات االتحديد  أثر السياسات
 والتصدي لها

التنوع البيولوجي 
  17البحري 

األمم المتحدة حفظ الطبيعة التاب  لبرنامج 
للبيئة، يعقبه استعراض لألقران من جانب 

الحكومات األخرى والمنظمات األطراف و
المساهمات المقدمة من الخبراء جانب إلى 

بعد ذلك  التقييم خض والعلميين الدوليين، 
لنظر االجتماع الراب  عشر للهيئة الفرعية 

(SBSTTAوي  .)على تحديد التقرير  عمل
 أوجه عدم اليقين.

تستند إليها 
تجارب 

 التخصيب.

X/29  ه( والفقرات من  13)الفقرة(
 ((62إلى  57

 .كبير شكلب

التجمي  العلمي  
آلثار تخصيب 
المحيطات على 
التنوع البيولوجي 

  18البحري

يرتكز التقييم على استعراض وتجمي  
للدراسات القائمة وغيرها من المعلومات 

العلمية التي يجريها المركز العالمي لرصد 
مم المتحدة حفظ الطبيعة التاب  لبرنامج األ

للبيئة، يعقبه استعراض لألقران من جانب 
األطراف والحكومات األخرى والمنظمات 

من الخبراء المساهمات المقدمة جانب إلى 
 التقييم بعد ذلك خض و العلميين الدوليين،

لنظر االجتماع الراب  عشر للهيئة الفرعية 
(SBSTTAوي  .)على تحديد التقرير  عمل

استعراض  ر منطبقغي
سيناريوهات 

الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية 
بتغير المناخ 

)التقرير الخاص 
عن سيناريوهات 

 االنبعاثات(

بالتقرير،  رحب مؤتمر األطراف
نشأ عمليات أوأخذ علما بالنتائج و

لرصد وتقييم آثار تحمض المحيطات 
على التنوع البيولوجي البحري 

لفقرات )ا X/29والساحلي )المقرر 
 ((67إلى  63

تحسين فهم اآلثار  الحاجة إلى
الناجمة عن تحمض المحيطات على 

تكلس الكائنات المختلفة ومراحل 
الحياة، وكذلك على المجتمعات التي 

 تعتبر جزءا منها.
هم التقييم في بناء القدرات لم يس

 .كبير شكلب
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اإلطار المفاهيمي  خصائص عملية التقييم ونتائجها التقييم
 األساسي

استخدام 
السيناريوهات 

 واألدوات األخرى

القدرات المتعلقة بحتياجات االتحديد  أثر السياسات
 والتصدي لها

 أوجه عدم اليقين.
التجمي  العلمي  

آلثار ضوضاء 
طات على المحي

ي التنوع البيولوج
 البحري والساحلي
والموائل البحرية 

 19والساحلية 

تكز التقييم على استعراض وتجمي  ير
لدراسات القائمة وغيرها من المعلومات ل

فون من العلمية، يجريه خبراء تقنيون مكّل
المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التاب  
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ويعقبه 

األطراف استعراض لألقران من جانب 
جانب والحكومات األخرى والمنظمات، إلى 

الخبراء العلميين المساهمات المقدمة من 
بعد ذلك لنظر التقييم خض  الدوليين، وقد 

االجتماع الراب  عشر للهيئة الفرعية 
(SBSTTA ويعمل التقرير على تحديد  .)

 فجوات المعرفة وأوجه عدم اليقين.

الفرعية للمشورة  الهيئةأوصت   غير منطبق غير منطبق
بأن  العلمية والتقنية والتكنولوجية

يرحب مؤتمر األطراف بالتقرير، 
وأحاطت بالنتائج الرئيسية، وتوصي 
بإجراء عملية خبراء لتحسين 
المعرفة وتقاسهما وإعداد توجيهات 

 XVI/5إضافية )التوصية 
 ((20إلى  14)الفقرات. 

مصطلحات متسقة وض  الحاجة إلى 
البحرية والحاجة لوصف الضوضاء 

إلى سد الفجوات في التوجيهات 
 .القائمة
هم التقييم في بناء القدرات لم يس

 .كبير شكلب

 الصالت بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ تقييمعمليات 
الصالت المشتركة 
بين التنوع 
البيولوجي وتغير 

  20المناخ

تقنية بشأن  بحثية يعتمد التقييم على ورقة 
والتنوع البيولوجي أعدتها الهيئة  تغير المناخ

لمعنية بتغير المناخ، الحكومية الدولية ا
لدراسات السابقة بما في ذلك لواستعراض 

استعراض  غير منطبق
سيناريوهات 

الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية 

مشورة الهيئة الفرعية للرحبت 
 العلمية والتقنية والتكنولوجية

بالتقرير، وأخذت علما بالنتائج 
الرئيسية، وطلبت توجيه نظر الهيئة 

 توفير المزيد من الحاجة إلى
التوجيهات واألدوات التي يمكن 

استخدامها لتقييم اآلثار االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية لتخفيف أثر 
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اإلطار المفاهيمي  خصائص عملية التقييم ونتائجها التقييم
 األساسي

استخدام 
السيناريوهات 

 واألدوات األخرى

القدرات المتعلقة بحتياجات االتحديد  أثر السياسات
 والتصدي لها

ص تقرير التقييم الثالث للهيئة، والتقرير الخا
ير عن استخدام األراضي، وتقرير تغ

استخدام األراضي والحراجة والدراسات 
م المتاحة التي لم تشملها عمليات التقيي
السابقة للهيئة، والتي أجراها فريق 

مخصص من الخبراء التقنيين من خالل 
. وقدم بين الدوراتل اعمأثالث اجتماعات و

مشروع التقرير إلى الحكومات الستعراضه 
من جانب األقران باستخدام قنوات اتفاقية 
التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة 

الدوائر اإلطارية بشأن تغير المناخ، وإلى 
العلمية األوس . ونظر فريق الخبراء، خالل 
اجتماعه الثالث، في تعليقات المستعرضين 
وأحاطوا علما بها لوض  اللمسات النهائية 

 على تقريره.

بتغير المناخ 
)تقرير التقييم 

 الثالث(

الفرعية للمشورة العلمية 
والتكنولوجية التاب  اتفاقية األمم 

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
ووفرت توجيهات تفصيلية إلى 
مؤتمر األطراف بشأن اآلثار 

النتائج )التوصية المترتبة على 
IX/11 والتي شكلت األساس )
الصادر عن مؤتمر  VII/15للمقرر 

 األطراف. 
وأحاطت الهيئة الفرعية للمشورة 

العلمية والتكنولوجية التابعة التفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تعير 

طراف األالمناخ بالتقرير وأوصت 
 االتفاقية اإلطارية باستخدامه.في 

تغير المناخ وأنشطة التكيف واآلثار 
المترتبة على حفظ التنوع 

ويرد ملخص لمزيد من البيولوجي. 
بالدروس التفاصيل في القسم المتعلق 
 لحالةالمستخلصة من دراسات ا

 من التقرير(. 13-11)الصفحات 
وقد أدت مشاركة الخبراء من دوائر 
التنوع البيولوجي وتغير المناخ إلى 
زيادة الفهم المتبادل للعمليات وحالة 

 المعرفة.

توصيل تنوع 
البيولوجي وتخفيف 
آثار تغير المناخ 

  21والتكيف معه

ويوفر التقييم تحديثا للعمل الذي أجري في 
ضوء البراهين الجديدة.  وقت سابق في

ويعتمد على التقرير المتعلق بالصالت 
المشتركة بين التنوع البيولوجي وتغير 

استعراض  ال ينطبق
سيناريوهات 

الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية 

نظر االجتماع الراب  عشر للهيئة 
الفرعية المعنية بالمشورة العلمية 

ن والتقنية والتكنولوجية ضم
االستعراض المتعمق للعمل على 

تحدد األطراف فجوات المعرفة 
والمعلومات التي تحول دون دمج 
اعتبارات التنوع البيولوجي في 

األنشطة المتصلة بالتغير، وذلك من 
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اإلطار المفاهيمي  خصائص عملية التقييم ونتائجها التقييم
 األساسي

استخدام 
السيناريوهات 

 واألدوات األخرى

القدرات المتعلقة بحتياجات االتحديد  أثر السياسات
 والتصدي لها

ومساهمات األطراف،  22المناخ، 
ملخص للدراسات  واستعراض وتجمي 

المتاحة تم إجراؤهما في المركز العالمي 
لرصد حفظ الطبيعة التاب  لبرنامج األمم 

مخصص من ق المتحدة للبيئة، وأجراه فري
تقنيين من خالل ثالثة اجتماعات الخبراء ال

وأعمال بين الدورات. وُقدم مشروع التقرير 
إلى الحكومات والدوائر العلمية األوس  

الستعراضه من جانب األقران. ونظر فريق 
ث، في تعليقات الخبراء، خالل اجتماعه الثال

وض  قبل المستعرضين وأحاط علما بها 
تيح على تقريره. وُأاللمسات النهائية 

مشروع التقرير، الذي أعده فريق الخبراء 
التقنيين المخصص، بما في ذلك الرسائل 

األساسية، بصورة مبدئية إلى المشاركين في 
االجتماع الراب  عشر لمؤتمر األطراف 

التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
المناخ، واالجتماع الثالثين المّوس  للهيئة 

عية للمشورة العلمية والتكنولوجية الفر

بتغير المناخ، بما 
في ذلك تقرير 

 التقييم الراب .

التنوع البيولوجي وتغير المناخ 
والتي  XIV/5والتوصية المعّدة  

على أساسها أحاط مؤتمر األطراف 
علما بالتقرير وأعد التوجيهات 

الواردة أدناه بشأن طرق حفظ التنوع 
البيولوجي وخدمات النظم 

اإليكولوجية واستخدامهما المستدام 
مساهمة في تخفيف واستعادتهما م  ال

آثار تغير المناخ والتكيف معها 
 (.X/33)المقرر 

خالل تقاريرها الوطنية. وعلى وجه 
التحديد، ثمة حاجة إلعداد توجيهات 

تنفيذ نهج قائمة على بشأن تصميم و
النظم اإليكولوجية لتخفيف آثار تغير 

 المناخ والتكيف معها. 
وقد أدت مشاركة الخبراء من دوائر 
التنوع البيولوجي وتغير المناخ إلى 
زيادة الفهم المتبادل للعمليات وحالة 

 المعرفة.
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اإلطار المفاهيمي  خصائص عملية التقييم ونتائجها التقييم
 األساسي

استخدام 
السيناريوهات 

 واألدوات األخرى

القدرات المتعلقة بحتياجات االتحديد  أثر السياسات
 والتصدي لها

 التابعة لالتفاقية اإلطارية.
آثار الهندسة 

الجيولوجية 
المتصلة بالمناخ 
على التنوع 

  23البيولوجي

التقييم على جم  وتلخيص المعلومات  يعمل
العلمية المتاحة على اآلثار الممكنة لطائفة 

من أساليب الهندسة الجيولوجية بشأن التنوع 
البيولوجي، والتي أعدها فريق الخبراء 

وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، م  مراعاة 
التعليقات الواردة من جولتي استعراض 

لمصلحة. ألطراف والخبراء وأصحاب ال
في ط الضوء على أوجه عدم اليقين ّلوقد ُس

 التقرير. جمي  أجزاء

وتوفر  ينطبق غير
سيناريوهات تغبر 

المناخ ضوابط 
مالئمة لتقييم 

مخاطر وفوائد 
الهندسة 

الجيولوجية، بما 
في ذلك آثار 

التنوع 
 البيولوجي.

الهيئة الفرعية للمشورة أوصت 
، من العلمية والتقنية والتكنولوجية

، بأن يحيط XVI/9 الل التوصيةخ
مؤتمر األطراف علما بالتقرير 

المتعلق باآلثار الناجمة عن الهندسة 
الجيولوجية ذات الصلة بالمناخ على 

التنوع البيولوجي وعن الرسائل 
ولفت انتباه المنظمات  24األساسية، 

والعمليات المتعلقة إلى األقسام ذات 
الصلة، وإجراء العمل اإلضافي 

 ن م  الشركاء. بالتعاو

ط ّلفضال عن المسائل التقنية التي ُس
عليها الضوء في التقرير وال سيما 
ضرورة تحسين فهم االعتبارات 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
واألخالقية للهندسة الجيولوجية 

 المناخية.

اإلطار التنظيمي 
للهندسة الجيولوجية 

المناخية المتعلقة 
باتفاقية التنوع 

  25ولوجيالبي

وتولى إعداد هذه الدراسة خبير تقني مكلف 
من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. جرت 
مراعاة استعراض التعليقات والمساهمات 

اإلضافية الواردة من فريق خبراء وجولتي 
استعراض أجرتهما األطراف والخبراء 

اإلطار التنظيمي 
في القائم، بما 

ذلك القواعد 
العرفية العامة 
للقانون الدولي 

الهيئة الفرعية للمشورة أوصت  نطبقم غير
، من العلمية والتقنية والتكنولوجية

، بأن يحيط XVI/9خالل التوصية 
مؤتمر األطراف علما بالتقرير 

المتعلق باإلطار التنظيمي للهندسة 

ثمة حاجة لمواجهة الفجوات القائمة 
في اإلطار التنظيمي الحالي للهندسة 

 الجيولوجية المناخية. 
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اإلطار المفاهيمي  خصائص عملية التقييم ونتائجها التقييم
 األساسي

استخدام 
السيناريوهات 

 واألدوات األخرى

القدرات المتعلقة بحتياجات االتحديد  أثر السياسات
 والتصدي لها

والمعاهدات  وأصحاب المصلحة في النسخة النهائية.
 الدولية المحددة.

بالرسائل الجيولوجية المناخية و
ودعت إلى إجراء مزيد  26األساسية،

 من العمل بشأن هذه المسألة.
 التقييم المتعلق بالتنوع البيولوجي في المياه الداخلية

فريق الخبراء 
المعني بدور التنوع 

 دعمالبيولوجي في 
دورة المياه )دعت 
إليه أمانة االتفاقية 

بالتعاون م  وفريق 
االستعراض العلمي 

والتقني التاب  
 27التفاقية رامسار( 

االستعراض غير المتحيز والمستقل 
بشأن دور  مةمحّكللدراسات العلمية ال

ووظائف التنوع البيولوجي، واستدامة دورة 
المياه وتقديم خدمات النظم اإليكولوجية 

 واستعراضمتصلة بالمياه. أقسام التقرير ال
 . يتضمن التقريراألقران منالتقرير النهائي 

 ،والمراعي ،أقسام عن: األراضي الرطبة
واآلليات  ،والمؤسسات ،والمدن ،والغابات

 التمكينية. 
ويحدد التقرير مستويات اليقين وفجوات 

 المعرفة. 

دورة المياه 
باعتبارها ظاهرة 

بيولوجية 
ة؛ النظام فيزيائي

اإليكولوجي 
لأللفية باعتباره 
إطارا لخدمات 

النظم 
اإليكولوجية ذات 

 الصلة. 

استعراض 
المعرفة الحالية 

 فقط 

نظر فيها خالل الدورة الحادية عشرة ي  

فاقية التنوع لمؤتمر األطراف في ات

ن االبيولوجي )الوثيقت

UNEP/CBD/COP/11/30 

و

UNEP/CBD/COP/11/INF/2)  

المؤسسية الكبرى  تحديد القيود
التوصية و .واحتياجات بناء القدرات

بإجراء أعمال متابعة تركز على 
التنسيق والتوعية وتنمية القدرات. 
المجاالت الرئيسية لبناء القدرات 

التقنية: فهم الوظائف الهيدرولوجية 
الرئيسية للنظم اإليكولوجية وكيفية 
تأثيرها، ومن ثم إمكانية استخدامها 

يات الموارد المائية )بما حلوال لتحد
في ذلك إدارة كمية ونوعية المياه 

المتاحة(؛ واقتصاديات حلول "البنية 
 التحتية الطبيعية" إلدارة المياه.  
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 التقييم المتعلق بالتنوع البيولوجي في المياه الداخلية. 

تقييم التنوع 
البيولوجي الجبلي 

 28العالمي

الجبلي  تمثل عملية تقييم التنوع البيولوجي
العالمي برنامجا جاريا بشأن البحوث 

المتعلقة بالتنوع البيولوجي الجبلي وجرده 
ورصده، استرشادا بعمل اللجنة التوجيهية 

 العلمية.  

سيناريوهات  نطبقم غير
الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية 

 بتغير المناخ

أحاط مؤتمر األطراف 
، X/30علما، في المقرر 
تقييم  بالتقدم الذي أحرزه

التنوع البيولوجي الجبلي 
ووفر توجيهات  ،العالمي

مزيد من البشأن إجراء 
 العمل.

الحاجة إلى زيادة القدرات على إعداد بيانات عن 
التنوع البيولوجي مأخوذة على أساس جغرافي 

واستخدامها ألغراض التحليل المتكامل والتصوير 
المكاني لمعلومات التنوع البيولوجي فيما يتعلق 

، اواستخدام األراضي والفيزيوغرافي المناخب
 والمعلمات المهمة األخرى. 

الحاجة إلى زيادة القدرات على استضافة 
المنصات اإلقليمية لمعلومات التنوع البيولوجي 

مختلفة )مثل سلسلة جبال  لاالجبلية لسالسل جب
هيمااليا وسلسلة جبال األنديز، -هندوكوش
 وغيرها(. 

ات على توفير نفاذ سهال لقدرالحاجة إلى زيادة ا
معلومات التنوع البيولوجي عبر إلى ومفتوحا 

البوابة اإللكترونية للتنوع البيولوجي للمرفق 
العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي/التقييم 
العالمي للتنوع البيولوجي للجبال والبوابات 

اإللكترونية الجيولوجية للجبال الخاصة بالمعاهد 
ها بوابة إلى معلومات التنوع األخرى باعتبار

  البيولوجي تتضمن قاعدة بيانات شرحية.
 

----- 
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