
  

  
طبـع عـدد    ،   األمم المتحدة محايدة مناخيا    يرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل           لتقليل التأث 

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

  شمال أفريقيا بناء القدرات في عمل لحلقة 
  النظم  اقتصادياتبشأن طوالشرق األوس

 (TEEB) اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
  2012 شباط/فبراير 23-21، بيروت

  
  سية وبرنامج العملمعلومات أسا

  معلومات أساسية عن حلقة العمل  -أوال 
برنامج األمم المتحدة  طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يقدم، بالتعاون مع، 10/2في المقرر   - 1

ة دراس من خالل حلقات عمل لبناء القدرات، لالستفادة من نتائج دعما للبلدان، والمنظمات المعنية األخرى، للبيئة
في السياسات  التنوع البيولوجي قيمإدماج وفي  1(TEEB) اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي

، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين 10/44 وفي المقرر .والبرامج وعمليات التخطيط الوطنية والمحلية ذات الصلة
ل الخبرات العملية فيما بين الممارسين بشأن تبادتشجيع أن يعقد حلقات عمل إقليمية من أجل التنفيذي أيضا 
  .التدابير الحافزة

 من جانب 2007 في عام (TEEB) اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجيوقد أطلقت مبادرة   - 2
 في إطار مبادرة بوتسدام ونشرت تقاريرها (G8+5)خمسة بلدان + وزراء البيئة في مجموعة البلدان الثمانية 

. 2010تشرين األول /مية في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية، في ناغويا في أكتوبرالختا
 االنتباه إلى المنافع االقتصادية العالمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، TEEBواسترعت دراسات 

أهل وتدهور النظم اإليكولوجية وذلك بجمع مع تسليط الضوء على التكاليف المتزايدة لفقدان التنوع البيولوجي 
  .الخبرة من مجاالت العلوم الطبيعية، واالقتصاد والسياسة من أجل التمكين من اتخاذ إجراءات عملية للسير قدما

. وتعتمد رفاهية المجتمع في المستقبل على الحفظ الفعال واالستخدام المستدام لبنيته األساسية الطبيعية  - 3
السياسات العامة صنع القرار في  على تعميم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في TEEBوركزت دراسات 

 من هذه األصول االستراتيجية التي يعتمد عليها  متكامالاجزء" رأس المال الطبيعي" مع جعل والخاصة،
ة ينبغي أن الحتياجات الطبيععال وبالتالي، فإن التعميم الف.  واإلدارات العامة واألمم برمتهاتالمواطنون والشركا

يتضمن جميع القطاعات االقتصادية ذات الصلة، مثل التخطيط، والتمويل، والتنمية، والطاقة، والزراعة، ومصايد 

                                                
1   /org.teebweb.www://http  
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جميع مع ويعتبر ذلك حيويا للتواصل . األسماك، والصحة، والنقل، والتعليم، والسياحة، والبنية األساسية والتعدين
  .، خارج القطاع البيئي ووزارات البيئة وإشراكهميينأصحاب المصلحة المعن

، إستراتيجيات وخطط عمل الشرق األوسطو في شمال أفريقيا نوتستخدم بلدان كثيرة، بما فيها البلدا  - 4
لفقدان التنوع البيولوجي عبر  اتلسياسا ةستجاب كإطار مركزي لتنسيق ا(NBSAPs)وطنية للتنوع البيولوجي 

أن تحليل للثغرات الذي أجراه معهد الدراسات العليا التابع لجامعة األمم غير . اتالقطاعات ومجاالت السياس
 ال  القائمة، أظهر أن الكثير من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي2010المتحدة في عام 

تحدي المتمثل في وبصفة خاصة، فقد فشلت في ال. تعالج األسباب الكامنة لفقدان التنوع البيولوجي بالقدر الكافي
استجابة لهذه و.  االقتصاديةتعميم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في التخطيط االقتصادي وفي القطاعات

التي اعتمدها مؤتمر األطراف في االتفاقية في  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الثغرة، تسعى 
 إلى تعميم التنوع البيولوجي عبر الحكومة تسعى، 2010ين األول تشر/اجتماعه العاشر المنعقد في أكتوبر

لى عوالمجتمع، وذلك كأحد غاياتها االستراتيجية الخمس، وحث مؤتمر األطراف، األطراف والحكومات األخرى 
ع  تمشيا م، عند االقتضاء،هانقيحتاستعراض االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وتحديثها و

  . هذه الخطة االستراتيجية الجديدة
 إلى دعم البلدان في المنطقة في االستفادة من الشرق األوسطووتسعى حلقة العمل الحالية لشمال أفريقيا   - 5

. ة الخطة االستراتيجيةي، مما يحدث تقدما في تعميم غاTEEBالنُهج والمنهجيات واألدوات المقترحة في دراسة 
 من خالل مكتبه )يونيب ( البيولوجي حلقة العمل هذه، مع برنامج األمم المتحدة للبيئةونظمت أمانة اتفاقية التنوع

بتنسيق ، (ESCWA)ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، (ROWA)اإلقليمي لغرب آسيا 
بيئة، وجامعة الدول وثيق مع مكتب دراسات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي التابع لبرنامج األمم المتحدة لل

ويقدم . (UFZ)ز للبحوث البيئية ت، وبالتعاون مع مركز هلمهول(GIZ)الوكالة األلمانية للتعاون الدولي العربية، و
 لجنةوتستضيف . الدعم المالي من حكومات ألمانيا واليابان والنرويج والسويد، باإلضافة إلى االتحاد األوروبي

  . آسيا حلقة العمل في مقرها ببيروت االقتصادية واالجتماعية لغربياألمم المتحدة
  :وتسعى حلقة العمل إلى المساهمة في تحقيق األهداف التالية  - 6

حول حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بمجادالت اقتصادية  صناع القرار في المنطقة تزويد  )أ(
قرار فيما يتعلق بالحفظ المستدام، فضال عن معلومات عن األدوات الحديثة التي تعزز من نوعية عمليات صنع ال

  واالستخدام المستدام؛
 والقطاعات ذات اتمجاالت السياستآزر والتعاون المعزز فيما بين التشجيع على إيجاد أوجه ال  )ب(

  الصلة عن طريق تعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
طنية للتنوع البيولوجي في دعم استعراض وتنقيح أو تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الو  )ج(

 من أهداف 3 و2ا فيما يتعلق بالهدفين خصوصو، 2020- 2011ضوء الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
خرى ذات الصلة، بما في ذلك من خالل وضع أهداف وطنية على األهداف األأيشي للتنوع البيولوجي، فضال عن 
  .10/2النحو المنصوص عليه في المقرر 
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مجلس الوزراء العرب وقد أقر . في المنطقةسابقا شى هذه األهداف مع احتياجات الدعم المحددة وتتما  - 7
، في دورته الثانية والعشرين (LAS)، في إطار جامعة الدول العربية (CAMRE) المسؤولين عن شؤون البيئة

منافع االقتصادية للتنوع إلى دراسات تقدير القيمة لل بالحاجةأقر ، 2010كانون األول /المنعقدة في ديسمبر
البيولوجي وصالتها بعمليات صنع القرار، وطلب تمويال من المنظمات الدولية لعقد حلقة عمل تدريبية لهذا 

للفترة ليونيب في برنامج عمل اوتتماشى حلقة العمل أيضا مع البرنامج الفرعي إلدارة النظم اإليكولوجية . الغرض
قدرات البلدان على إعادة تنظيم برامجها البيئية والتمويل لمعالجة التدهور ، الذي يسعى إلى تعزيز 2011- 2010

  .في خدمات النظم اإليكولوجية المختارة ذات األولوية، وإلدماج النظم اإليكولوجية في عمليات القطاعات المالية
  :وتشمل النتائج المتوقعة لحلقة العمل ما يلي  - 8

: القتصادي للنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، بما في ذلكفهم معزز للمشاركين بشأن النهج ا  )أ(
دور تقدير القيمة والتدابير الحافزة كأدوات لتعميم خدمات النظم ) 2(مفهوم خدمات النظم اإليكولوجية؛ ) 1(

األعمال الداخلية لهذه األدوات ) 3(اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في تخطيط السياسات وصنع القرار؛ 
  تراضاتها الكامنة وقيودها؛واف

 السياسات، عقدرات معززة للمشاركين لتطبيق هذا النهج واألدوات المرتبطة به ضمن سياق صن  )ب(
إدماج قيم ) 2(تحديد قيم التنوع البيولوجي وتقييمها؛ ) 1: (من أجل تقييم الوضع في بلدانهم األم بخصوص ما يلي

  وصنع القرار؛التنوع البيولوجي هذه في تخطيط السياسات 
 أيشي  من أهداف3 و2قدرات معززة للمشاركين على وضع أهداف وطنية لترجمة الهدفين   )ج(

 إلى استراتيجيات وخطط عمل وطنية 2020- 2011 االستراتيجية للتنوع البيولوجي للتنوع البيولوجي في الخطة
  .المراحل الرئيسية واألنشطة الملموسةمنقحة ومحدثة للتنوع البيولوجي، بما في ذلك تحديد المؤشرات الممكنة و

 نهجا عاما يتعلق بجميع االتفاقيات المتعلقة 2020- 2011وتقدم الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   - 9
وبناء عليه، ستكون حلقة العمل فرصة للتشجيع على . افة إلى منظمات الحفظ الرئيسيةضبالتنوع البيولوجي باإل

اط المشتركة في تطبيق نُهج اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي واألدوات قأوجه التآزر وانعكاس الن
وستسلط حلقة العمل الضوء بصفة خاصة على فرص إقامة أوجه التآزر بين اتفاقية التنوع . المرتبطة بها

، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNFCCC)البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
(UNCCD).  

أو /ول عن التخطيط، والتمويل وؤعن تنفيذ االتفاقية ومسويتكون المشاركون في حلقة العمل من مسؤول   - 10
الجزائر، البحرين، جزر القمر، : ترشيح مسؤولينلى إعيت البلدان التالية وقد د. من كل بلد في المنطقةالتنمية 

قطر، المملكة العربية دولة موريتانيا، المغرب، عمان، ليبيا، ، العراق، األردن، الكويت، لبنان، جيبوتي، مصر
. السعودية، الصومال، السودان، الجمهورية العربية السورية، تونس، دولة اإلمارات العربية المتحدة، واليمن

عما لمشاركة مسؤولين من السلطات الحرجية  د(GIZ)لوكالة األلمانية للتعاون الدولي وباإلضافة إلى ذلك، ستقدم ا
  .من الجزائر ولبنان والمغرب والجمهورية العربية السورية وتونس

ي توجد مقارها في كما سيبعث عدد من المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ومنظمات األمم المتحدة الت  - 11
  .ها إلى حلقة العمل هذهالمنطقة بممثلي
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ة للمشاركين تحتوي على تفاصيل للترتيبات اإلدارية، تتضمن معلومات عن وأصدرت األمانة مذكر  - 12
والمذكرة متاحة على العنوان . السفر، ومتطلبات تأشيرة الدخول، واإلقامة ومسائل أخرى تتعلق بحلقة العمل

وستجرى حلقة العمل باللغتين العربية . MENA-WSCBTEEB=meeting?/ocd/int.cbd.www://http-01: التالي
  .واإلنكليزية، مع توفير ترجمة شفهية لكلتا اللغتين

ولدى التحضير لحلقة العمل، يشجع المشاركون على استعراض تقارير بلدانهم الوطنية الرابعة   - 13
، وتحديد أي بند فيها يتعلق بتقدير قيمة التنوع للتنوع البيولوجيالوطنية  عملها واستراتيجية بلدهم وخطط

حضروا ي، أو أيضا أن يحددوايمكن و. تصميم وتنفيذ التدابير الحافزةبالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، و
أي أدوات أو مبادئ توجيهية أو دراسات أو استعراضات أو تقارير مرحلية مولدة على الصعيد الوطني معهم 
ن فتقاسم المعلومات الوطنية، وخصوصا الخبرات العملية والممارسات الطيبة ستكو. ضوعاتهذه الموبتتعلق 

ويشجع المشاركون أيضا على التعرف على االستراتيجيات اإلنمائية . عملمساهمة مهمة نحو إنجاح حلقة ال
عية إنمائية يكون ، فضال عن أي خطط قطاما يعادلها من أدوات أو ، وخطط الحد من الفقر،الوطنية في بلدانهم

  .على النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجيمحتملة لديها آثار 
وسينصب تركيز . UNEP/CBD/WS-CB-TEEB-MENA/1/1وجدول أعمال حلقة العمل متاح في الوثيقة   - 14

روض مع حلقة العمل مزيجا من العأخذ ذلك في الحسبان، يمثل شكل ومع . حلقة العمل على التبادل والتعلم النشط
 األدوات ونماذج للتعرف علىغرة، وجلسات تفاعلية صجلسات أسئلة وأجوبة، ومناقشات في أفرقة عاملة م

  . ويرد أدناه، برنامج تفصيلي لحلقة العمل.التدريب ذات الصلة
 21ة الثامنة صباحا يوم الثالثاء الموافق عجيل المشاركين في مقر انعقاد االجتماع في الساسوسيبدأ ت  - 15

  .2012شباط /برايرف
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  البرنامج التفصيلي  –ثانيا 
  رقم بند جدول األعمال  الجلسة  الوقت

  شباط/رايرب ف21 الثالثاء، –اليوم األول 
    .التسجيل  08:00الساعة 
  1  .عرض عام ألهداف حلقة العمل والعمليةوالترحيب،   08:30 الساعة
  1  .م أنفسهمجلسة تمهيدية، وتوقعات المشاركين وتقدي 09:00 الساعة
    الشاي والقهوةاستراحة  09:30 الساعة
   لفقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية(TEEB) نهج اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي: مقدمة 09:45 الساعة

  . والنتائج الرئيسيةة، والمنهجيTEEBتكوين وطريقة إعداد دراسات 
  .، ومناقشة عامةوأجوبة وأسئلة ،ضعر

1  

  وسائل تقدير القيمة: تقدير قيم خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 10:30 الساعة
  .في أدوات دعم القرارالمنهجيات، واالفتراضات المركزية، وأوجه القوة والقيود، واستخدام أساليب تقدير القيمة 

  .عرض وأسئلة وأجوبة

  )أ(2

   أمثلة من المنطقة:ر قيم خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجيتقدي 11:30 الساعة
  .عرض تمهيدي

  .المنهجيات والنتائج األولية: دراسات تقدير قيم خدمات النظم اإليكولوجية للغابات في تونس
  .تقدير القيمة االقتصادية لألراضي الرطبة في المنطقة العربية

  )ب(2

    غذاءالاستراحة  12:30 الساعة
 قتصاديات خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجيالمتدرج النهج ال :تقدير قيم خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 14:00 الساعة

(TEEB) ييم منافع الطبيعةلتق  
  .)القتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي D2الدليل السريع استنادا إلى (عرض 

  .أسئلة وأجوبة

  )ج(2

  )ج(2  )حسب البلد أو الجدول(تطبيق النهج المتدرج القتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي : تمرين جماعي 15:00 الساعة
  .المساءاستراحة  16:00 الساعة
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  رقم بند جدول األعمال  الجلسة  الوقت
  شباط/ فبراير22،  األربعاء– ثانياليوم ال

    التمرين الجماعيعن  تقارير  08:30 الساعة
  عميماسبة البيئية كأداة للتالمح 09:00 الساعة

  . وأسئلة وأجوبة،عرض
  )د(2

    لشاي والقهوةااستراحة  10:00 الساعة
  معالجة الحوافز الضارة:  أوال،إعادة توجيه الحوافز 10:15 الساعة

  . العالمية ونتائج دراسة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجيخبراتال: عرض
  .أسئلة وأجوبة

  )أ(3

  )أ(3  .أفكار من الممارسة الفعلية:  الضارةزإصالح الحواف: عرض 11:00 الساعة
  )أ(3  .تمرين جماعي 11:45 الساعة
    استراحة الغذاء 12:30 الساعة
   الحوافز اإليجابية علىتشجيعال:  ثانيا،إعادة توجيه الحوافز 14:00 الساعة

لنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي؛ بما في ذلك الروابط للتمويل الخبرات العالمية واألفكار من دراسة اقتصاديات ا: عرض
  .االبتكاري

  .أسئلة وأجوبة

  )ب(3

   من المنطقةبراتخال:  ثالثا،إعادة توجيه الحوافز 15:00 الساعة
  .آلية التعويض في المغرب عن خدمات النظم اإليكولوجية للغابات

  .حالة المغرب: م المستدامالحصول وتقاسم المنافع كحافز للحفظ واالستخدا
  .السياحة البيئية في لبنان

  )ج(3

    .المساءاستراحة  16:00 الساعة
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  رقم بند جدول األعمال  الجلسة  الوقت

  شباط/ فبراير23،  الخميس– ثالثاليوم ال
    .استعراض النقاط الرئيسية في اليوم السابق: حصيلة اليوم  08:30 الساعة

  الصورة األوسع نطاقا:  أوال،ذنحو التنفي  08:45الساعة 
   واالقتصاد األخضر(TEEB)اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 
  20+ على الطريق إلى مؤتمر ريو(TEEB)اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي 

  .عروض ومناقشة عامة

  )أ(4

    الشاي والقهوةاستراحة  09:45 الساعة
 (MEAs)العمل سويا في تنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة األطراف : اثاني ،نحو التنفيذ 10:00 الساعة

  . عن الخبرات في المنطقةتمهيديةعروض 
  .هشاشة النظم اإليكولوجية والتكيف مع تغير المناخلتحليالت 

  . لتحقيق اإلدارة المستدامة لألراضيالحوافز

  )ب(4

  (TEEB)اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي المرحلة الثالثة من : االثث ،نحو التنفيذ 12:00 الساعة
  .نظرة عامة: عرض

  .الحالة الراهنة والخطوات المخططة القادمة في بلدان المنطقة: موائد مستديرة أو عروض

  )ج(4

    استراحة الغذاء 12:30 الساعة
وع البيولوجي ـة للتنـ والخطة االستراتيجي،(TEEB)نظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي اقتصاديات ال: ارابع ،نحو التنفيذ 14:00 الساعة

   وعملية تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي2011-2020
  .ض، وأسئلة وأجوبةعر

  .تمرين جماعي

  )ج(4

  5  .التقييم واالختتام 15:30 الساعة
    .المساءاستراحة   16:00الساعة 
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