
  : االتصاالت وإشراك أصحاب المصلحة والشراكة االستراتيجية3/4-المقرر م ح د

  إن االجتماع العام
  الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر؛ )1(باسرتاتيجية االتصاالت والتواصلحييط علماً   -1
إىل األمانة، أن تضطلع باألنشطة املذكورة يف خطة التنفيذ األولية الواردة يف تذييل  يطلب  - 2

  املرفق األول هلذا املقرر، حسب االقتضاء، ورهناً بتوفر املوارد؛
باملشروع املنقح السرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة من أجل دعم تنفيذ برنامج عمل  يرحب  - 3

  ين هلذا املقرر؛املنرب الوارد يف املرفق الثا
إىل األمانة أن تقوم، حتت اشراف املكتب واالجتماع العام وبالتعاون مع الشبكة  يطلب  - 4

املفتوحة العضوية ألصحاب املصلحة باالضطالع مبا يناسب من األنشطة املوضوعة يف خطة التنفيذ األولية، 
  رد؛الواردة يف تذييل املرفق الثاين هلذا املقرر، رهناً بتوفر املوا

مجيع أصحاب املصلحة الذين ميثلون، ضمن مجلة أمور، نظمهم اإلقليمية والنظامية  يشجع  - 5
  واملعرفية املتنوعة، على التعاون مع املنرب؛

على التوجيه بشأن وضع الشراكات االسرتاتيجية وترتيبات التعاون األخرى الواردة يف  يوافق  - 6
  املرفق الثالث هلذا املقرر؛

انات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم أم يدعو  - 7
اإليكولوجية، حسبما هو مناسب، إىل العمل مع املكتب إلقامة شراكات اسرتاتيجية، على غرار ترتيب 

ملشرتك والتعاون، االشراكة االسرتاتيجية القائمة مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ُحتدد فيها جماالت العمل 
  تعرض على االجتماع العام يف دورة له يف املستقبل للموافقة عليها؛

أن يستعرض، يف دورته الرابعة، اخلطوات اليت اختذت لوضع ترتيبات الشراكات  يقرر  - 8
  االسرتاتيجية والرتتيبات التعاونية األخرى والدخول فيها.

  المرفق األول

  (د)) 4ل: (الناتج استراتيجية االتصاالت والتواص

  مقدمة  - أوالً 

تستند هذه االسرتاتيجية إىل املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية الواردة يف مشروع اسرتاتيجية   - 1
واليت كانت ترمي إىل يئة  )IPBES/2/12(االتصاالت والتواصل اليت ُقدمت للدورة الثانية لالجتماع العام 

دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم إطار اتصاالت للمنرب احلكومي ال
  اإليكولوجية، وتكون مبثابة الوثيقة التأسيسية لكل اسرتاتيجيات االتصاالت املقبلة.

                                                      
)1  (IPBES/3/15. 



من األمانة أن  2/9-وبعد مناقشة أولية يف دورته الثانية، طلب االجتماع العام يف مقرره م ح د  - 2
تعد، بإشراف املكتب وبالتعاون مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، مشروع اسرتاتيجية لالتصاالت 

ة لذلك الطلب. ويف ستجابوالتواصل لينظر فيها االجتماع العام يف دورته الثالثة. وُأعدت هذه االسرتاتيجية ا
، طلب االجتماع العام جمدداً من األمانة أن تضع وتنفذ، بالتشاور مع املكتب، اسرتاتيجية 2/9-مقرره م ح د

  ).IPBES/3/INF/9الستخدام شعار املنرب (أنظر 
  السياق  -ثانيًا 

سم يت سيكون اهلدف من كل أنشطة االتصاالت هو ضمان االعرتاف باملنرب بوصفه حمفالً   - 3
باملصداقية، واألمهية، واالستقاللية، واملشروعية، ويفضي إىل إنتاج منتجات معرفية ذات صلة بالسياسات، 
ولكنها ال ُمتلي هذه السياسات، ويساعد يف بناء القدرات الستخدام املعرفة يف جمال التنوع البيولوجي 

  وخدمات النظم اإليكولوجية يف عملية اختاذ القرارات.
رة أكثر حتديداً، سرتمي أنشطة االتصاالت إىل تعزيز عمل املنرب يف أوساط اجلمهور الرئيسي، وبصو   - 4

وتنسيق أنشطة التوعية بشأن نتائج تقييمات املنرب. وسيكون اهلدف من ج اتصاالت املنرب وأنشطته ضمان 
التقارير، وبشكل  لإلبالغ بشأن وصول املعلومات املناسبة التوقيت واملالئمة إىل اال العام على حنو استباقي

  تفاعلي استجابة لألسئلة والنقد. 
ويف حني أن اسرتاتيجية االتصاالت سيتعني أن تركز على تعزيز عمل املنرب يف أوساط اجلمهور   - 5

الرئيسي، ينبغي أن تركز اسرتاتيجية مشاركة أصحاب املصلحة على تشجيع مشاركة أصحاب املصلحة يف 
. وسرتكز اسرتاتيجية االتصاالت 3/4-ض هذه االسرتاتيجية يف املرفق الثاين للمقر م ح دعمل املنرب. وتعر 

  والتواصل احلالية على جمالني رئيسيني، مها: االتصاالت اليومية؛ وإصدار تقارير التقييم. 
ويف سياق وضع االسرتاتيجية، ُأخذت يف االعتبار بعض العوامل اليت ميكن أن تعوق جهود   - 6

الت فيما بني اجلمهور. مثل اختالف اللغات، وأساليب االتصاالت اخلاصة بكل ثقافة. وملعاجلة هذه االتصا
التحديات، سُتوفر مواد اتصاالت باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، حيثما تسىن ذلك. ويف سياق 

بلدان. ويربز هذا ختلف الأنشطته لالتصاالت والتواصل، سيويل املنتدى أيضاً االهتمام إىل السياق اخلاص مل
مفهوم أن احتياجات البلدان النامية ميكن أن تكون خمتلفة من احتياجات البلدان املتقدمة النمو، ورمبا تتطلب 

  أنشطة توعية حسب الطلب.
ولضمان تنسيق اتصاالت املنرب واتساقها، ستعمل األمانة مع كل هيئات املنرب، أي املكتب، وفريق   - 7

 د التخصصات، ووحدات الدعم التقين، واملؤلفني الرئيسيني القائمني على التنسيق وغريهم حسباخلرباء املتعد
االقتضاء. وينبغي أيضًا أن ُتقيم األمانة االتصاالت يف إطار املنرب، وأن تقدم تقريرًا لالجتماع العام يشمل 

  ريق يف فرتات منتظمة. ييم للمكتب والفنوع ونطاق التوعية والتغطية اإلعالمية. وينبغي أيضاً تقدمي تقارير التق
وتشمل اسرتاتيجية االتصاالت العناصر التالية: األهداف والغايات، واجلمهور، والتحليل، والرسائل،   - 8

وجماالت األنشطة، والتقييم. وألغراض اإلجياز، سرتكز اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل على النقاط الرئيسية 



جامعة لكل الرسائل، واألدوات، واجلمهور، وأنشطة التواصل اليت سُتستخدم  فقط، وهي ال تتضمن قائمة
  لتنفيذ أنشطة االتصاالت والتواصل.

  األهداف والغايات  -ثالثًا 

اهلدف الرئيسي للمنري هو تعزيز الرتابط بني العلم والسياسات يف جماالت التنوع البيولوجي وخدمات   - 9
على املدى الطويل، والتنمية املستدامة. وستستند اجلهود يف جمال  النظم اإليكولوجية، ورفاه اإلنسان

االتصاالت إىل مبدأ مفاده أن املنرب سيكون له صلة بالسياسات دون أن ُميلي هذه السياسات. ولن يشارك 
  املنرب يف الدعوة، ولن يقدم توصيات يف جمال السياسة العامة.

ق نظور االتصاالت عملية تقييم منذ البداية. وينبغي حتقيوميكن أن يتيح حتديد أهداف حمددة من م  - 10
  هذه األهداف يف سياق كل نشاط على حدة للمنرب وهي:

التأكيد جمددًا على مسعة املنرب كهيئة حكومية دولية ذات مصداقية، وشفافية، واستقاللية،   )(أ
دمات النظم التنوع البيولوجي وخوسلطة دف إىل تعزيز عملية صنع القرارات، واتاحة واجهة معرفية بشأن 

  اإليكولوجية؛
إبالغ نتائج التقييم، وتقدمي معلومات واضحة ومتوازنة عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم   )(ب

  اإليكولوجية، مبا يف ذلك املخاطر، وحاالت عدم اليقني العلمي دون املساس بالدقة؛
التقييمات، وتدعم خلق املعارف، وبناء  إذكاء الوعي بشأن وظائف املنرب، اليت تتجاوز  )(ج

  القدرات، وحتديد األدوات واملنهجيات ذات الصلة بالسياسات؛
شرح طريقة عمل املنرب، وكيفية اختيار املؤلفني واملراجعني العاملني معه، وكيفية إعداد تقاريره   )(د

  من أجل تعزيز الفهم لعمله؛
يف  مضافة على العمل الذي جيري إجنازه بالفعل وضع املنرب موضع اجلهة اليت تضفي قيمة  )(ه

  جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لدعم عملية تقرير السياسات؛
  اعتماد االتصال املزدوج بني املنرب ومجاهريه من أجل حتسني منتجات املنرب ورسائله.  )(و

  تحليل الجمهور  -رابعًا 

اسرتاتيجية االتصاالت بصورة جيدة من أجل أن تكون االسرتاتيجية أفضل ينبغي حتديد مجهور   - 11
ي تركيزاً. واملنرب له والية توفري املعلومات العلمية والتقنية عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ملقرر 

السياسات  عتمادالسياسات الذين هم يف حاجة إىل معلومات عالية املصداقية واالستقاللية لتمكينهم من ا
احمللية والوطنية والدولية اليت من شأا معاجلة التحديات يف جمال فقدان التنوع البيولوجي، وتدهور خدمات 
النظم اإليكولوجية. وبناء على ذلك، توجه اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل حنو املستفيدين الذين يستهدفهم 

السياسات على كل املستويات، ويشمل ذلك الدول األعضاء برنامج عمل املنرب، وهم: احلكومات، ومقررو 
  يف املنرب، واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف.



ويف حني أن اسرتاتيجية مشاركة أصحاب املصلحة ينبغي أن جتد السبل لتعزيز مشاركة أصحاب   - 12
مع أخذ املستفيدين  والتواصل املصلحة يف برنامج عمل املنرب ونواجته، ينبغي تصميم اسرتاتيجية االتصاالت

املستهدفني يف االعتبار. ومع الرتكيز على املستفيدين الذين يستهدفهم عمل املنرب، سيكون من األسهل 
  التمييز بني اجلمهور األساسي واجلمهور العريض.

وفيما يلي بعض اجلمهور األساسي واجلمهور العريض املستهدف لالستفادة من نواتج املنرب.   - 13
  غراض اإلجياز، فإن القائمة ليست جامعة:وأل

  اجلمهور الرئيسي املستهدف:  )(أ
مقررو السياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على كل   ‘1’

املستويات: ينبغي إطالع الدول األعضاء يف املنرب، ووزارات البيئة، والطاقة، 
ة، والسلطات احمللية، ومستشاري مقرري والصناعة، والتخطيط، واملالية، والزراع

السياسات يف جمال العلوم على أنشطة املنرب لتتمكن كل هذه األطراف من استخدام 
  املنرب كمصدر للمعارف املستقلة؛

برامج األمم املتحدة، واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف: بعض برامج األمم   ‘2’
ير األطراف هم عمالء رئيسيون بالنسبة لتقار املتحدة، واالتفاقات البيئية املتعددة 

املنرب. وسيعمل املنرب مع هذه األطراف يف إطار أنشطته، مبا يف ذلك يف أثناء سري 
  أنشطة التوعية ونشر املعلومات؛ 

  اجلمهور العريض:  (ب)
الدوائر العلمية: يعتمد املنرب على الدوائر العلمية إلعداد تقاريره، ولذلك فهو   ‘1’

هذه الدوائر لزيادة مشاركتها. وميكن استهداف الروابط الدولية للعلماء  يستهدف 
  كجزء من أنشطة التوعية؛ 

أصحاب املعارف األصلية واحمللية: حدد املنرب اتمعات األصلية واحمللية كجمهور   ‘2’
  رئيسي مستهدف؛

ناعية ية والصاألعمال التجارية والصناعة: من املتوقع أن ينظر أصحاب األعمال التجار   ‘3’
املهتمني باملنرب يف تقاريره ملساعدم يف إجياد سبل مستدامة لتفادي إحداث آثار 

  على النظم اإليكولوجية، أو احلد من هذه اآلثار، أو درئها؛
املمارسون، أو املنفذون: ستهتم منظمات كثرية والعديد من األفراد املسؤولني عن   ‘4’

ل ي وخدمات النظم اإليكولوجية الذين ميارسون العمالتنفيذ يف جمال التنوع البيولوج
  امليداين مبعرفة منتجات املنرب، مثل أدوات دعم السياسات، وكيفية استخدامها؛



املنظمات األهلية: ستتأثر كثريًا بعض اتمعات احمللية بفقدان التنوع البيولوجي،   ‘5’
. وات دعم السياساتولذلك فهي يف حاجة إىل معرفة نتائج تقييمات املنرب، وأد

وميكن أن تعمل أمانة املنرب مع الشبكات املعنية لنشر مواد االتصاالت على نطاق 
  هذه اتمعات؛

املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية: قد تكون هذه املنظمات قادرة   ‘6’
رري قعلى دعم أهداف املنرب عن طريق توعية اهليئات التابعة هلا، ويشمل ذلك م

  السياسات والقطاع اخلاص؛
وسائط اإلعالم: لن تكن أمانة املنرب يف وضع ميكنها من الوصول مباشرة إىل كل   ‘7’

اجلماهري، ولذلك ستعتمد على العالقات اجليدة مع وسائط اإلعالم للوصول إىل 
  مجهور عريض؛

  اتمعات احمللية واتمع عامة.  ‘8’
ا قد ال تكون يف وضع ميكنها من إنتاج منتجات مشتقة تستهدف مجهور ورغم أن أمانة املنرب نفسه  - 14

معني، فقد تعمل مبشاركة منظمات تأخذ عناصر من تقييمات املنرب وتقوم بإيصاهلا يف أشكال تراعي 
  خصوصيات اجلمهور بقدر أكرب.

  الرسائل  -خامسًا 

يت يزداد فيها إصدار تقارير التقييم الوسيتعني تنسيق خدمة الرسائل، وبصفة خاصة يف أثناء فرتة   - 15
االهتمام بعمل املنرب. وقبل إصدار التقارير، ينبغي أن تعمل األمانة مع الرؤساء املشاركني، واملؤلفني الرئيسيني 
املسؤولني عن التنسيق، واحملررين املسؤولني عن مراجعة التقارير لضمان اتساق الرسائل املوجهة إىل مقرري 

تشاريهم يف جمال العلوم، ووسائط اإلعالم. وسيتعني أيضًا أن تراعي خدمة الرسائل احلدود السياسات، ومس
املنصوص عليها لتقارير املنرب، أو ينبغي أن تكون هذه التقارير ذات صلة بالسياسات دون أن ُمتلي هذه 

ة فيما يتعلق رير حمايدالسياسات. ولذلك فإن السجايا األساسية لعمل املنرب هي أن تظل خدمة الرسائل والتقا
  بالسياسات، وأن حتافظ على توازا العلمي.

عالوة على ذلك، ينبغي االتفاق بشأن عدد من الرسائل الرئيسية الشاملة اليت تشرح العمل الفعلي   - 16
للمنرب، واستخدامها يف كل املواد املوجهة إىل وسائط اإلعالم، أو املناسبات اليت حتضرها فئات خمتلفة من 
اجلمهور. وسرتكز هذه الرسائل على شرح العملية ومشروعيتها، مع تسليط الضوء على مفاهيم من قبيل 

، وغريها من ‘‘العلم املتسم بأعلى درجات اجلودة’’ ، و‘‘استعراض األقران’’ ، و‘‘توافق اآلراء العاملي’’
  املفاهيم.

فهي تعرض رسائل شاملة ميكن ورغم أن القائمة أدناه ليست جامعة بأي حال من األحوال،   - 17
  استخدامها لتوضيح القيمة املضافة للمنرب، ودوره يف أوساط اجلمهور غري امللم بعملياته:



املنرب هو اهليئة ذات املرجعية اليت توفر تقارير حديثة عن آخر ما توصل إليه العلم بشأن   )(أ
  ات؛استجابة لطلبات مقرري السياس اجلوانب الرئيسية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

ال يشكل عمل املنرب ازدواجية مع العمل اجلاري، ولكنه يضيف قيمة إىل عمل اموعة   )(ب
  الكبرية من املنظمات العاملة بالفعل يف هذا امليدان بسد الثغرات يف عملها واالستناد إليه؛

 أجل االستخدام الفعال للعلم يف واملنرب فريد من حيث أنه يهدف إىل تعزيز القدرات من  )(ج
  عملية اختاذ القرارات على كل املستويات؛

واملنرب مستقل علمياً، ويضمن املصداقية، واألمهية، واملشروعية عن طريق استعراض األقران   )(د
وفرها تلعمله، والشفافية فيما يتعلق بعمليات اختاذ القرارات بغية تبادل البيانات واملعلومات والتقنيات اليت 

  املصادر ذات الصلة، وتقامسها، واستخدامها؛
واملنرب يدرك وحيرتم مسامهة املعارف األصلية واحمللية يف احملافظة على التنوع البيولوجي والنظم   )(ه

  اإليكولوجية واستخدامها املستدام؛
باحلاجة إىل املشاركة و ويسلم املنرب بالطابع الفريد للتنوع البيولوجي واملعرفة العلمية يف املناطق،   (و)

  الكاملة والفعالة للبلدان النامية، والتمثيل اإلقليمي واملشاركة يف هيكل املنرب وعمله بصورة متوازنة؛
ويعتمد املنرب جاً جيمع بني عدة ختصصات ومتعدد التخصصات تندرج يف إطاره كل فروع   (ز)

  لطبيعية.العلم ذات الصلة، مبا فيها العلوم االجتماعية والعلوم ا



  مجاالت النشاط  -سادسًا 

  االتصاالت اليومية  -ألف 

توفر أمانة املنرب املعلومات واملعلومات املستكملة املنتظمة عن نواجتها، واملناسبات، واألنشطة عن   - 18
طريق موقعها الشبكي، وحساباا للتواصل االجتماعي، والعروض وما إىل ذلك. وميكن االطالع على كل 

  واجلدول الزمين يف تذييل هذه االسرتاتيجية  2015ملقرتحة اليت ميكن االضطالع ا ابتداء من عام األنشطة ا
  إصدار تقارير التقييم  -باء 

سيتم إصدار تقريرين يف الدورة الرابعة لالجتماع العام: األول هو التقييم املواضيعي للتلقيح وامللقحات   - 19
ييم املنهجي لسيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم ذات الصلة بالغذاء، والثاين هو التق

اإليكولوجية. وستلي ذلك املزيد من تقارير التقييم. وستكون هناك فرتة قصرية، من احملتمل أن تكون ثالثة 
ري و أشهر، سينصب فيها االهتمام املستمر واملركز على كل واحد من التقريرين يف مجيع أحناء العامل. ومن الضر 

  أن يكون املنرب مستعداً لذلك.
وسيؤدي إصدار تقارير التقييم ظهور اهتمام شديد من جانب وسائط اإلعالم، وصانعي القرارات،   - 20

وأصحاب املصلحة اآلخرين يف عمل املنرب. وستكون األهداف االسرتاتيجية الرئيسية للمنرب يف هذه الفرتة 
قة ي: أوًال االستمرار يف التغطية اإلعالمية املتسمة باحليوية والداليت يكون فيها النشاط يف ذروته كما يل

واالستدامة؛ ثانيًا تنسيق ومراقبة خدمة الرسائل اليت ينبغي أن تكون يف حدود صارمة ُتوضع لتقارير املنرب، 
 تأي ينبغي أن تكون هذه الرسائل ذات صلة بالسياسات دون أن ُمتلي هذه السياسات؛ ثالثًا تلبية طلبا

املستخدمني النهائيني، وبصفة خاصة طلبات صانعي القرارات، واخلرباء من الدوائر العلمية والتقنية يف 
  احلكومات والقطاع اخلاص ألغراض تنظيم احللقات الدراسية، وجلسات اإلحاطة، واالجتماعات.

محلة لتوطيد العالقات  موبغية تعزيز نتائج تقارير التقييم، سيكون من املهم وضع سياسة توعية، وتنظي  - 21
مع وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك إصدار البيانات الصحفية، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي، 
واإلعالنات على شبكة اإلنرتنت، وتنظيم املؤمترات الصحفية، واستغالل خدمة الرسائل، واإلدالء بالكلمات 

  والوسائل األخرى.
اث األثر املطلوب، يُوصى بأن يتعاقد املنرب مع شركة استشارية يف ومن أجل حتقيق الفعالية وإحد  - 22

جمال االتصاالت لبعض األشهر قبل إصدار تقارير التقييم للتعامل مع احلجم املتزايد لألنشطة واملنتجات اليت 
دويل لينبغي تطويرها ونشرها. وتتماشى هذه التوصية مع املمارسات املماثلة اليت يعتمدها الفريق احلكومي ا

املعين بتغري املناخ الذي كان يستعني بالشركات االستشارية يف جمال االتصاالت يف أوقات الذروة. وميكن أن 
تغطي ميزانية االتصاالت املخصصة لكل تقييم تكلفة هذا التعاقد مع الشركات االستشارية، وسيقتصر هذا 

تشارية العمل تقارير التقييم. وميكن للشركة االسالتعاقد على فرتات الذروة فقط قبل، ويف أثناء، وبعد إصدار 
  بإشراف املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، وبالتعاون مع موظف االتصاالت يف األمانة.



وسيكون إبالغ نتائج تقييمات املنرب مهمة صعبة بسبب مدى تعقيد املسائل العلمية واحلاجة املتزايدة   - 23
طاقها دائرة العلماء واحلكومات. ومبساعدة الشركة االستشارية يف جمال للوصول إىل مجاهري يتجاوز ن

االتصاالت، ميكن إعداد رسائل واضحة موجهة ملختلف اجلماهري. عالوة على ذلك، ميكن أن يرتجم الكتاب 
العلميون املدربون اللغة التقنية إىل نصوص مناسبة لالتصال اجلماهريي، أو تصميم صفحات موقع شبكي 

املفاهيم العلمية للجمهور العام دون اساءة تفسري األدلة اليت تستند إليها هذه املفاهيم أو اإلخالل تشرح 
  ا.
وبغية فهم تقارير التقييم وقبوهلا وتطبيقها عمليًا من األمهية البالغة مبكان أن تعمل األمانة وفريق   - 24

ذها على اء القدرات برامج عمل لصناع القرار وتنفياالتصال، رهنًا بتوفر املوارد، مع فرقة العمل املعنية ببن
  خمتلف املستويات مىت ما كان ذلك ضرورياً وتوفري التوجيهات للدول األعضاء واملراكز والشبكات اإلقليمية.

ونظراً إىل أن التقييم املواضيعي بشأن التلقيح وامللقحات سيكون واحداً من أول تقريرين يتم صدورمها،   - 25
املمكن استخدامه كنموذج لألنشطة واملنتجات املطلوبة قبل وأثناء وبعد إصدار كل تقرير تقييم. ويرد فمن 

  يف تذييل هذه االسرتاتيجية جدول زمين لألنشطة املقرتحة.
  التقييم  -سابعًا 

  تتألف عملية التقييم من ثالث مراحل، وذلك رهناً بتوافر املوارد كما يلي حسبما هو مناسب:  -26
سيتم إجراء استقصاء، حسب االقتضاء يستهدف اجلمهور  -استقصاءات التصورات  (أ)

  العريض الرئيسي من أجل قياس التصورات بشأن املنرب وعمله؛
 لقياس فعالية اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل، تُنظم مناقشات يف -مناقشات فريق الرتكيز  (ب)

ثناء ملة يف أثناء سري عملها. وجترى هذه املناقشات يف أإطار فريق الرتكيز يف مراحل رئيسية من مراحل احل
  املناسبات الكبرية، أو توجه لتستهدف مجهور معني، مثل مجهور صانعي القرارات؛

يتم إجراء رصد مستمر للتغطية الصحفية يف املواقع الشبكية،  - رصد حمتوى وسائط اإلعالم  (ج)
  والصحف، واالت، واملنشورات العلمية.

  تذييل

  خطة التنفيذ
تقدم خطة التنفيذ احلالية املزيد من التفاصيل بشأن األنشطة اليت ميكن تنفيذها يف إطار االني   -1

  الرئيسيني لالتصاالت: أوًال االتصاالت اليومية، وثانياً إصدار تقارير التقييم.
  االتصاالت اليومية  -ألف 

  ات التالية، تضطلع باألنشطة التالية:، تقوم األمانة بتطوير املنتج2015بدءاً من عام   -2



حتليل االحتياجات: سيتم التحليل كجزء من اسرتاتيجية مشاركة أصحاب املصلحة   أ)(
)IPBES/3/4املرفق الثاين) وستكون نتائج هذا التحليل ذات قيمة ألغراض التخطيط يف جمال االتصاالت؛ ،  

ع ا شاريع الواسعة النطاق اليت ستضطلجتديد املوقع على شبكة اإلنرتنت: سيكون أحد امل  ب)(
األمانة جتديد املوقع على شبكة اإلنرتنت على أساس عملية مشاورات مفتوحة للمجاالت املزمع حتسينها. 
واهلدف من ذلك هو إنشاء موقع شبكي سهل االستعمال وبديهي يتسم بشكل ومضمون معاصرين 

  وجديدين؛
االت: ستستخدم األمانة أدوات تكنولوجيا املعلومات أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتص  (ج)

واالتصاالت اليت تتيح فرصة للحوار والتواصل مع هيئات املنرب (املكتب، وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات) 
وأفرقة العمل، وأفرقة اخلرباء. وستساعد أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تقاسم امللفات والتعاون 

  على اإلنرتنت باإلضافة إىل خدمات التداول بالفيديو؛ املباشر
اهلوية البصرية: مبساعدة مصممي الرسوم البيانية املهنيني، ميكن إنشاء هوية بصرية مؤسسية   (د)

ومتسقة لكل منتجات وأنشطة االتصاالت، مبا يف ذلك املوقع الشبكي، والعروض، وصحائف الوقائع، 
  النواتج؛واملنشورات، وغريها من 

العروض: مبجرد وضع دليل األسلوب البصري، ميكن أيضاً وضع عروض مهنية وجذابة املنظر   (هـ)
  لتعزيز عمل املنرب؛

صحائف الوقائع: ميكن إنشاء صحائف وقائع مكونة من صفحة واحدة تعرض عمل املنرب   (و)
يع اللغات ن ذلك عمليًا، جبمباستخدام نفس دليل االسلوب البصري. وستتاح صحائف الوقائع هذه، ما أمك

  الرمسية الست لألمم املتحدة؛
وسائل التواصل االجتماعي: ميكن أيضًا وضع اسرتاتيجية للتواصل االجتماعي لزيادة فرص   (ز)

، ويوتيوب )Twitter(، وتويرت )Facebook(املشاركة يف عمل املنرب. وسيتم إنشاء حسابات على فيس بوك 
)YouTube( ستكملة عن عمل املنرب؛ توفر معلومات م  

الصفحة الشبكية لألسئلة اليت كثرياً ما ُتطرح: سيتم إنشاء هذه الصفحة على املوقع الشبكي   (ح)
الـُمجدد حبيث تتاح عليها الرسائل الرئيسية اليت تشرح أسباب إنشاء املنرب، وكيف ميكن أن يضيف قيمة إىل 

  ي مبادئ؛جمموعة املبادرات احلالية، وكيف يعمل ووفقاً أل
املناسبات والتوعية: ميكن إضافة جدول زمين يتضمن املناسبات اليت ينظمها املنرب إىل املوقع   (ط)

  الشبكي ادد؛ 
الرتمجة: سُترتجم منتجات االتصاالت الرئيسية، كلما أمكن، إىل اللغات الرمسية الست لألمم   (ي)

  املتحدة؛



: سيتم استكمال صفحة املنرب على موسوعة ويكيبيديا )Wikipedia(موسوعة ويكيبيديا   (ك)
)Wikipedia( بعد املناسبات الكبرية، مثل دورات االجتماع العام، وإصدار تقارير التقييم؛  

  االستقصاء السنوي: سيتم إجراء استقصاء لقياس تصورات أصحاب املصلحة كل سنة.  (ل)
  1اجلدول 

  الجدول الزمني ألنشطة االتصاالت
  اجلداول الزمنية  األنشطة

  2015اإلجناز حبلول نيسان/أبريل   تقييم االحتياجات
  2015نيسان/أبريل  -كانون الثاين/يناير  جتديد املوقع على شبكة اإلنرتنت

  2015املشرتيات حبلول نيسان/أبريل   أدوات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
  2015اإلجناز حبلول حزيران/يونيه   اهلوية البصرية

  2015اإلجناز حبلول متوز/يوليه   العروض
  2015اإلجناز حبلول آب/أغسطس   صحائف الوقائع

  على مدى العام  وسائل التواصل االجتماعي
  2015اإلجناز حبلول حزيران/يونيه   الصفحة الشبكية لألسئلة اليت كثرياً ما ُتطرح

  على مدى العام  املناسبات والتوعية
  2015تشرين الثاين/نوفمرب اإلجناز حبلول   الرتمجة

  االستكمال بصورة منتظمة  )Wikipedia(موسوعة ويكيبيديا 
  يُنجز يف تشرين األول/أكتوبر كل عام  االستقصاء السنوي

  إصدار تقارير التقييم  -باء 

نظراً إىل أن التقييم املواضيعي بشأن التلقيح وامللقحات سيكون واحداً من أول تقريرين يتم صدورمها،   -3
فمن املمكن استخدامه كنموذج لألنشطة واملنتجات املطلوبة قبل وأثناء وبعد إصدار كل تقرير تقييم. وميكن 

  اليت ستصدر بعد ذلك.  استخدام جدول زمين لألنشطة احملتملة كنموذج إلصدار تقارير التقييم
  2اجلدول 

  الجدول الزمني ألنشطة البداية المحتملة

م األنشطة قبل، ويف أثناء، وبعد التقيي
  املواضيعي بشأن التلقيح وامللقحات

تشرين األول/ 
  2015أكتوبر 

تشرين الثاين/ 
  2015نوفمرب 

كانون األول/ 
  2015ديسمرب 

كانون الثاين/ 
  2016يناير 

شباط/فرباير 
2016  

آذار/مارس 
2016  

             املنشورات
              مواد الدعم

              املنتجات املشتقة
              املؤمتر املخصص



املناسبات اخلاصة، وجلسات 
  اإلحاطة، واألحداث اجلانبية

            

              فرص املتحدثني
األسئلة املباشرة على اإلنرتنت 

  وأجوبة اخلرباء
            

              خطة االستجابة السريعة
              الناطقون باسم اهليئات

              التدريب يف جمال وسائط اإلعالم
              قائمة بوسائط اإلعالم املؤثرة

              رصد وسائط اإلعالم
              التسويق

              القوائم الربيدية
              املؤمترات الصحفية

             املقابالت



  المرفق الثاني
  (د)) 4المصلحة: (الناتج استراتيجية إشراك أصحاب 

  مقدمة  -أوًال 
دعا االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات   - 1

االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، والس الدويل  1/2 -النظم اإليكولوجية يف مقرره م ح د
ليني، جمتمعات السكان األص للعلوم لالحتادات العلمية للعمل مع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم

واتمعات احمللية، والقطاع اخلاص، وأيضًا للعمل مع األمانة، بالتشاور مع املكتب وفريق اخلرباء املتعدد 
التخصصات، من أجل إعداد مشروع اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة لدعم تنفيذ برنامج العمل. وبعد 

ىل تقدمي مدخالت، أدرجت حلقة التدريب العملي، واالستعراض إجراء عملية تشاورية واسعة مشلت الدعوة إ
عرب اإلنرتنت، وكل التعليقات واالقرتاحات يف مشروع اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة اليت ُقدمت 

  .)IPBES/2/13(لالجتماع العام للنظر فيها يف دورته الثانية 
، عن دعمهم بصورة عامة ملشروع االسرتاتيجيةويف الدورة الثانية لالجتماع العام، أعرب املمثلون   - 2

وبعد املناقشة اقرتح الرئيس أن تقوم األمانة بإعداد نسخة منقحة لينظر فيها االجتماع العام يف دورته الثالثة 
)IPBES/2/17 الفرع سابعاً باء). عالوة على ذلك، طلب الرئيس من األمانة يف االجتماع الثالث للمكتب ،

وضع خطة تنفيذية أولية ُتقدم مع مشروع االسرتاتيجية لالجتماع العام يف  2014آذار/مارس املنعقد يف 
  دورته الثالثة.

واستجابة هلذا الطلب، أعدت األمانة، بالعمل مع أعضاء املكتب والتشاور مع أعضاء الفريق،   - 3
صلحة ت أصحاب املنسخة منقحة ملشروع اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة ومشروع خطة تنفيذ، ودع

تعليقاً من أصحاب املصلحة أخذا كلها يف االعتبار  364إىل تقدمي التعليقات. وتلقت األمانة ما جمموعه 
يف سياق إعداد مشروع االسرتاتيجية املنقحة. عالوة على ذلك، أخذت األمانة يف االعتبار املقرتحات اليت 

شاورات بني أصحاب املصلحة على نطاق أوروبا اليت قدمها أصحاب املصلحة واليت نُوقشت يف أثناء امل
. وُقدمت النسخة املنقحة 2014جرت يف االجتماع الثاين للمنرب املنعقد يف بازل، سويسرا، يف أيلول/سبتمرب 

ملشروع االسرتاتيجية (أنظر األجزاء من الثاين إىل التاسع) وخطة التنفيذ األولية (أنظر اجلزء العاشر) لالجتماع 
  لينظر فيها يف دورته الثالثة. العام

  السياق  -ثانيًا 

ُحدد إشراك أصحاب املصلحة كعنصر هام بالنسبة ألمهية املنرب، وفعاليته، ومصداقيته، وجناحه   - 4
بصورة عامة. وخيتلف إشراك أصحاب املصلحة عن اسرتاتيجية االتصاالت يف اجلوانب التالية: بينما يتعني 

أصحاب املصلحة على تشجيع إشراك العلماء، وغريهم من أصحاب املعارف يف أن تركز اسرتاتيجية إشراك 
عمل املنرب، وعلى تيسري استخدام منتجات املنرب، مثل أدواته لدعم السياسات، سيتعني أن تركز اسرتاتيجية 



ط ئاالتصاالت على تعزيز عمل املنرب يف أوساط اجلماهري العريضة عن طريق املنشورات، والعالقات مع وسا
  اإلعالم، واملناسبات اخلاصة وغريها من التدابري.



  اإلشراف  -ثالثًا 

تقوم األمانة بتنفيذ وتشغيل اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة، وذلك رهناً بتوفر املوارد، وبالعمل   - 5
امة قحتت إشراف املكتب واالجتماع العام وبالتعاون مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. ويشجع املنرب إ

شبكة مفتوحة العضوية وشاملة وذات تنظيم ذايت من أصحاب املصلحة الذين ميثلون جهات متنوعة تعمل 
يف األساس عرب اإلنرتنت. ويتم التعاون بني املنرب وبني الشبكة على ضوء اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة. 

اتيجية ملوافقة ون وختضع الشراكة االسرت وحتدد اسرتاتيجية الشراكة بني املنرب والشبكة ترتيبات هذا التعا
  االجتماع العام عليها.

  الغرض واألهداف  -رابعًا 

الغرض من املنرب هو تعزيز واجهة بني العلم والسياسات بشأن املسائل ذات الصلة بالتنوع البيولوجي   - 6
ات، وبناء م السياسوخدمات النظم اإليكولوجية عن طريق وظائفه األربع (التقييمات، وخلق املعارف، ودع

القدرات). والغرض العام إلشراك أصحاب املصلحة هو دعم تنفيذ برنامج عمل املنرب ونواجته احملددة للفرتة 
بطريقة تشاركية، ومشولية، وشفافة. وسيعتمد املنرب بالنسبة لتقييماته على مسامهات أفراد  2014-2018

وعة ئف الثالث املتبقية للمنرب مسامهة ومشاركة من جممفريق اخلرباء. عالوة على ذلك، تتطلب أيضًا الوظا
متنوعة من أصحاب املصلحة. وبناء على ذلك، ُتعترب اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة عنصراً رئيسياً من 

  . 2018-2014اجلهود الرامية إىل تعبئة الدعم لتنفيذ برنامج عمل املنرب للفرتة 
ائمة مع الغرض من إشراك أصحاب املصلحة االسرتاتيجية وسيساعد حتديد أهداف واضحة ومتو   - 7

  على االستمرار يف تركيزها. وتشمل األهداف الرئيسية إلشراك أصحاب املصلحة يف املنرب ما يلي:
الوصول إىل جمموعة متنوعة من املستخدمني احملتملني، ومقدمي املعلومات لزيادة أمهية املنرب،   (أ)

  وتوسيع قاعدة استخدامه؛
  اجلمع بني تصورات متنوعة لتيسري اإلبداع واالبتكار؛  (ب)
جذب العلماء، مثل خرباء التقييم، وغريهم من أصحاب املعارف من املواطنني أصحاب   (ج)

  املبادرات العلمية، والشعوب األصلية، واتمعات احمللية للمسامهة يف نواتج املنرب؛
  نواتج املنرب؛تعزيز دعم خمتلف املناطق والفروع العلمية ل  (د)
السعي للتوصل إىل التوازن بشأن املسامهة يف املعارف من خمتلف املناطق، والقطاعات،   (ه)

  واجلنسني، وأنواع املعارف؛
توفري منتجات عالية اجلودة يف إطار العلم واملعارف لصانعي القرارات الذين يعتربون   (و)

  املستخدمني النهائيني لنواتج املنرب؛
ارد لبناء القدرات من أجل املسامهة يف وضع التقييمات، وأدوات دعم السياسات، تعبئة املو   (ز)

  وتيسري استخدام هذه األدوات؛



  تعبئة الدعم العيين الذي يقدمه أصحاب املصلحة لتعزيز تنفيذ املنرب واستخدامه.  (ح)



  تعاريف أصحاب المصلحة  -خامسًا 

دور املسامهني يف املنرب ومستخدميه على حد  يف إطار برنامج العمل، سيؤدي أصحاب املصلحة  - 8
سواء. وأصحاب املصلحة هم فرادى العلماء، وأصحاب املعارف، وكذلكً  املؤسسات، واملنظمات، واألفرقة 

  اليت تعمل يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الذين ميكنهم إجناز ما يلي:
لومات، خبربام، ودرايتهم، ومعرفتهم، وبتوفري البيانات واملع املسامهة يف أنشطة برنامج العمل  (أ)

  وتوفري اخلربة يف جمال بناء القدرات؛
  استخدام نتائج برنامج العمل، أو االستفادة منها؛  (ب)
  تشجيع ودعم إشراك العلماء وأصحاب املعارف يف عمل املنرب.  (ج)

لقة بالتنوع ة تقرير السياسات بشأن املسائل املتعويهدف املنرب إىل تعزيز الرتابط بني العلم وعملي  - 9
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وقد مت حتديد فئتني من أصحاب املصلحة: املسامهون (العلماء، 

  وأصحاب املعارف، واملمارسون وغريهم) واملستخدمون النهائيون (مقررو السياسات وغريهم).
  الداخلي. بصفة املراقبني ما مل يتم قبوهلم بتلك الصفة وفقاً للنظام وال حيق ألصحاب املصلحة التمتع  - 10

  النطاق  -سادسًا 

يعترب إشراك أصحاب املصلحة ضروريًا للجهود الرامية إىل النهوض بوظائف املنرب األربع (التقييم،   - 11
ملنرب لحة يف اوخلق املعرفة، ودعم السياسات، وبناء القدرات). وسيكون أحد جوانب إشراك أصحاب املص

ضرورة تعبئة أصحاب املصلحة الذين ميكن أن يكونوا مسامهني يف الوظائف األربع للمنرب، أما اجلانب الثاين 
فسيكون اجلهود الرامية إىل تيسري استعمال املستخدمني ملنتجات املنرب، مثل قائمة التقييمات ذات الصلة، 

و السعي إىل تيسري إشراك املنظمات بصفة مراقب يف أو قائمة أدوات دعم السياسات، واجلانب الثالث ه
دورات االجتماع العام، ودعوة أصحاب املصلحة إىل تقدمي التعليقات بشأن الوثائق اليت سُتقدم لالجتماع 

  العام.
وسيتم تيسري تطبيق إشراك أصحاب املصلحة عن طريق األمانة اليت ميكن أن تقدم معلومات واضحة   - 12

أصحاب املصلحة، والتماس ردود فعلهم بغية تقدمي اقرتاحات لتحسني العملية واعتماد بشأن فرص إشراك 
  االتصال املزدوج.

ويف بعض احلاالت، حدد االجتماع العام بالفعل وبوضوح قواعد وعمليات إشراك أصحاب   - 13
اخلرباء، مبا يف عملية ترشيح واختيار  2/3 -املصلحة. فعلى سبيل املثال، ُحددت بوضوح يف املقرر م ح د 

ذلك فرص استعراض األقران، وذلك يف إطار الوظيفة األوىل للمنرب. وقد بدأ بالفعل إشراك أصحاب املصلحة 
  يف هذه ااالت.

ومع ذلك هناك جماالت أخرى من برنامج العمل ميكن أن تتيح فرصًا إلشراك أصحاب املصلحة،   - 14
لعمل ات اخلاصة باإلشراك فيها. وميكن أن متنح اإلشراك يف أفرقة اولكن مل يتم النظر بعد يف القواعد والعملي



الثالثة فرصًا إلشراك أصحاب املصلحة، نظرًا إىل أن عملها سيعتمد بقدر كبري على التعاون مع خمتلف 
ك لالشركاء يف جمال بناء القدرات، ومعارف السكان األصليني، واملعارف احمللية، واملعرفة والبيانات. وتبعاً لذ

  سوف تعمل األمانة مع أفرقة العمل إلتاحة الفرص إلشراك أصحاب املصلحة يف عمل هذه األفرقة.
  الحوافز والمثبطات  -سابعًا 

يف سياق تنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة، سيكون من املفيد بالنسبة للمنرب إدراك احلوافز   - 15
 عض اآلراء املفيدة من استعراض االجتماع العام للدوافعواملثبطات احملتملة للمشاركة. وميكن استخالص ب

للمشاركة يف تقييمات املنرب. وقدم املركز العاملي لرصد عملية احملافظة (برنامج األمم املتحدة للبيئة) ورقة 
  ).IPBES/1/INF/15تستعرض الدافع ملشاركة اخلرباء يف تقييمات املنرب (أنظر 

ا شاركة اخلرباء يف عمل املنرب احملددة يف ورقة املركز العاملي لرصد احلفظ موتشمل الدوافع احملتملة مل  - 16
يلي: اكتساب املكانة الرفيعة وفرص االخنراط يف مشروع ذي طابع علمي رفيع؛ وأحداث فرق، مالءمتها مع 

ن م اهتماماا يف جمال البحوث؛ وفرص الربط الشبكي، والعمل يف جمال يعتربونه مهما؛ وأن تكون جزءاً 
منظمة مؤثرة، واالعرتاف باملنح، واملنح الدراسية، والزماالت. ومشلت املثبطات ما يلي: االخنراط يف عملية مل 
يشاركوا يف صياغة مسألة االلتزامات اليت تستغرق وقتًا طويًال، وعدم وضوح كيفية املشاركة، وعدم اليقني 

  باملسامهات اليت يقدمها علماؤها. بشأن كيفية وضع حوافز التمويل؛ وعدم اعرتاف املؤسسات
وحدد استقصاء آخر أجراه الس الدويل لالحتادات العلمية واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد   - 17

الطبيعية العوامل التالية كحوافز حمتملة للمنظمات تشجعها على املشاركة بوصفها من أصحاب املصلحة يف 
نتائج  ع أولويات املنرب، وفرصة التأثري على عمل املنرب، وفرصة املسامهة يف حتقيقعمل املنرب: مواءمة أولوياا م

  مفيدة، وإمكانية إنشاء شراكات، وفرصة احلصول على االعرتاف، وإمكانية احلصول على تعويض للوقت.
راء آلورغم أن النتائج ال متثل آراء كل أصحاب املصلحة يف املنرب يف املستقبل، فهي توفر بعض ا  - 18

  بشأن ماهية االحتياجات اليت ينبغي تلبيتها لتعزيز إشراك أصحاب املصلحة.
  المخاطر  -ثامنًا 

كجزء من التخطيط إلشراك أصحاب املصلحة يف املنرب، سيكون من املهم حتديد املخاطر املرتبطة   - 19
راك أصحاب يما يتعلق بإشباملشاركة، وسبل مواجهتها، واالستعداد هلا. وفيما يلي أكثر املخاطر شيوعًا ف

املصلحة: أوًال تضارب املصاحل، أو االنشقاق فيما بني أصحاب املصلحة؛ ثانيًا عدم القدرة على املشاركة 
ين بسبب االفتقار إىل التمويل؛ ثالثًا فتور اهلمة يف املشاركة؛ رابعًا التوقعات اليت ال تتم تلبيتها؛ وخامسًا تبا

صحاب املصلحة؛ ومن أجل معاجلة املخاطر احملتملة، ميكن أن تسعى األمانة مستويات املشاركة فيما بني أ
إىل احلصول على ردود فعل أصحاب املصلحة يف أثناء املناسبات اخلاصة، وأن تقوم بصياغة سياسة لتحديد 

  املخاطر ومعاجلتها على ضوء إرشادات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات.
  التقييم  -تاسعًا 



من أجل حتقيق إشراك بدرجة عالية اجلودة ألصحاب املصلحة، ينبغي التخطيط للتقييم منذ البداية   - 20
عن طريق حتديد األهداف، ومؤشرات األداء اليت تساعد املنرب على قياس التقدم احملرز حنو حتقيق إشراك عالية 

مصنفة يف  يلي مشروع مؤشرات اجلودة ألصحاب املصلحة، وحتديد ااالت اليت حتتاج إىل حتسني. وفيما
  جمموعات وفقاً لطبيعة املعلومات اليت توفرها:

    



  الوصف  مؤشرات اإلشراك الناجح ألصحاب املصلحة
  وضع اسرتاتيجية وخطة تنفيذ • االلتزام بإشراك أصحاب املصلحة

  األدلة على إجراء مشاورات مع أصحاب املصلحة •  
الواضحة األدلة على السياسات والعمليات  •  

والدقيقة اليت تشرح كيفية إشراك أصحاب املصلحة 
  ويف أي ااالت

اإلشارات إىل العقبات اليت تواجه إشراك أصحاب  •  القدرة على معاجلة التحديات
املصلحة، واخلطوات املخططة لتخطي هذه 
العقبات (أي أصحاب املصلحة الذين يصعب 

وتباين  ،الوصول إليهم، واحلواجز اللغوية أو الثقافية
  الربامج واملصاحل وغري ذلك)

قياسات تقييم املشاركة (مثل عدد الرتشيحات،  •  مدى املشاركة
وتعليقات استعراض األقران، واملشاركني، والزماالت 

  وغريها)
قياسات تقييم متثيل أصحاب املصلحة من خمتلف  •  التنوع

  البلدان، واملناطق، وفروع املعرفة وما إىل ذلك
األدلة على العالقة بني الغرض من املشاركة والنتائج  •  النواتج واآلثاراألدلة على 

  املتوقعة
  األدلة على اآلثار اليت حتققت •  

الدعوات إىل املسامهة بشأن املسائل ذات الصلة  •  فرص االتصال املزدوج
  بإشراك أصحاب املصلحة

  االستقصاءات لتقدمي ردود الفعل إزاء املشاركة •  
معاجلة املسائل والشواغل اخلاصة األدلة على  •  

  بأصحاب املصلحة

ميكن أن تكون إحدى أدوات التقييم استخدام االستقصاءات السنوية اليت تتيح فرصة احلصول على   - 21
ردود الفعل بشأن عملية املشاركة ونتائجها. وكما ذُكر سابقًا، ميكن أن جتري األمانة استقصاء سنوياً لقياس 

أصحاب املصلحة. وسيكون هناك رصد بصورة مستمرة عن طريق مراعاة التعليقات، وردود آراء وتصورات 
  الفعل اليت يتم احلصول عليها يف أثناء خمتلف املناسبات اليت ينظمها أصحاب املصلحة.

عالوة على ذلك، وعلى حنو ما قرره االجتماع العام، ينبغي استعراض إشراك أصحاب املصلحة   - 22
  (ه)). 4وتقييمها كجزء من كفاءة وفعالية املنرب (الناتج  بصورة مستقلة،

  خطة التنفيذ األولية  -عاشراً 

تشمل خطة التنفيذ السرتاتيجية أصحاب املصلحة الواردة يف التذييل اإلجراءات اليت ميكن أن   - 23
ملنرب. اتتخذها األمانة لضمان حصول أصحاب املصلحة على معلومات كافية وواضحة عن كيفية العمل مع 



وستسعى األمانة أيضاً إىل احلصول على مسامهة أصحاب املصلحة بغية حتسني مشاركتهم، واعتماد االتصال 
، ستضطلع األمانة، باالشرتاك مع الشبكة املفتوحة العضوية، باألنشطة التالية، 2015املزدوج. ويف عام 

  رد:بالتعاون مع أصحاب املصلحة، حسب االقتضاء، ورهناً بتوفر املوا



  حتديد أصحاب املصلحة؛  (أ)
  حتليل االحتياجات؛  (ب)
  إعداد األدلة اإلرشادية والرتمجة؛  (ج)
إعداد صحائف الوقائع والرتمجة اخلاصة مبصادر املعلومات والبيانات، وتوليد املعارف وبناء   (د)

  القدرات؛
  هم؛الوصول إليالتعاون مع أفرقة العمل من أجل العمل مع أصحاب املصلحة الذين يصعب   (ه)
  التعاون مع الشبكات واملراكز القائمة؛  (و)
  تيسري وإنشاء شبكات ومراكز جديدة؛  (ز)
  استخدام وسائل التواصل االجتماعي وقوائم الربيد اإللكرتوين؛  (ح)
  استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  (ط)
  املناسبات اليت ينظمها أصحاب املصلحة؛  (ي)
  اءات السنوية.االستقص  (ك)

ترد يف خطة التنفيذ األولية التفاصيل اخلاصة باألنشطة املذكورة أعاله باإلضافة إىل جدول زمين،   - 24
  وميزانية إرشادية.

وما بعده، ميكن أن تضطلع األمانة بأنشطة إضافية لتعزيز إشراك أصحاب  2016وبدءاً من عام   - 25
 االت كجزء من امليزانية اليت اعتمدها االجتماع العام لربنامجاملصلحة. وستغطي امليزانية املخصصة لالتص

  العمل املنتجات املتعلقة بالعالقات مع وسائط اإلعالم، والتوعية، ونشر وترويج منتجات املنرب.



  التذييل
  خطة التنفيذ األولية

ب ا، ستضطلع األمانة باألنشطة التالية، حسب االقتضاء، بالتعاون مع أصح2015يف عام   - 1
  املصلحة، ورهناً بتوفر املوارد.

  تحديد وتعبئة أصحاب المصلحة

يعترب حتديد وتعبئة أصحاب املصلحة احملتملني يف املنرب هو مهمة معقدة، نظراً إىل ضرورة النظر يف    - 2
التنوع الشديد لألفراد، واملؤسسات، واملنظمات، أو اجلماعات العاملة على نطاق خمتلف القطاعات 

ات، أو على نطاق كل قطاع أو مستوى (املستويات احمللية، أو الوطنية، أو دون اإلقليمية، أو واملستوي
اإلقليمية) وتشمل البارامرتات األخرى خمتلف الفروع العلمية (العلوم الطبيعية، واالجتماعية، واالقتصادية)، 

لغذاء، قطاعات (الصناعة، والصحة، واوأنواع املعارف (التقليدية، واحمللية، واألصلية، وعلوم املواطنني)، وال
والطاقة) اليت البد من أخذها بعني االعتبار. وتشكل االختالفات الثقافية، واحلواجز اللغوية، واختالف 

  مصاحل أصحاب املصلحة، والواليات املختلفة، والرتتيبات اإلدارية عوامل إضافية جيب أخذها يف االعتبار.
شبكة أصحاب املصلحة، منهجًا لتحديد جمموعات أصحاب املصلحة تضع األمانة، بالتعاون مع   - 3

بطريقة نظامية وتعبئتها، مع مراعاة التوازن على الصعيد اإلقليمي بني اجلنسني ونظم املعارف املتنوعة. وكبداية 
اس مسيتم إدراج مجيع املنظمات اليت قبلت سلفاً يف دورات االجتماع العام بصفة مراقب. وتقوم األمانة بالت

مزيد من التوجيهات من املكتب ومن فريق اخلرباء املتعدد التخصصات مع إصدار سجل مفتوح بأصحاب 
املصلحة وسوف يتم إطالع جهات االتصال الوطنية التابعة للمنرب، بناء على طلبها، باملعلومات املهمة عن 

لوطين تآزر على الصعيدين احتديد وإشراك أصحاب املصلحة يف بلدام ومناطقهم من أجل تعزيز أوجه ال
واإلقليمي. وسوف تقوم األمانة بإدارة قاعدة بيانات بأمساء أصحاب املصلحة وعنوانني االتصال م والوسائل 

  اليت يفضلوا لالتصال م.
وجيوز لشبكة أصحاب املصلحة، أن تقوم حتت إشراف األمانة، بوضع مقرتحات حسب االقتضاء   - 4

 ه ا دعم عمل املنرب. وتوزع هذه املقرتحات على جهات االتصال الوطنية التابعة للمنرببشأن الطرق اليت ميكن
  وينظر فيها املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات.

ويرد يف مذكرة األمانة بشأن املعلومات اإلضافية عن اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة   - 5
)IPBES/3/INF/10( حة احملتملني. وهذا التصنيف هو عملية شرعت فيها تصنيف مفصل ألصحاب املصل

أصًال أمانة املنرب، وقدم التصنيف برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف إطار حتليل الثغرات الذي أجرته لتيسري 
املناقشات بشأن كيفية حتسني وتعزيز الرتابط بني العلم والسياسات اخلاصة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم 

). وقد ُأستكمل هذا التصنيف، وُأضيفت منظمات جديدة يف UNEP/IPBES/2/INF/1جية (أنظر اإليكولو 
  ضوء االقرتاحات والتعليقات اليت يبديها أصحاب املصلحة بشأن مشروع اسرتاتيجية االتصاالت.

  تحليل االحتياجات



حاب جمموعات أصفضًال عن عملية التحديد، ميكن أن جتري األمانة أيضًا حتليًال الحتياجات   - 6
املصلحة (جمموعات املسامهني واملستخدمني على حد سواء) لتحديد مدى االستعداد للمشاركة، واحلوافز 
واملثبطات فيما يتعلق باملشاركة، واالهتمام بنواتج معينة من نواتج املنرب، والطرق املفضلة للمشاركة، والقضايا 

طلب من تقصاء كمي ميكن ترمجته إىل خمتلف اللغات. وسيُ املثرية للقلق. وسيتم هذا التحليل باستخدام اس
الشبكات القائمة إرسال االستقصاء إىل أعضائها. ويوفر هذا النوع من االستقصاءات نتائج قابلة للمقارنة 

  والقياس، وميكن أن تصل إىل طائفة عريضة من أصحاب املصلحة.
لطبيعة  أصحاب املصلحة، والفهم األفضل وسيساعد حتليل االحتياجات املنرب على حتديد توقعات  - 7

ومدى املشاركة املتوخاة للمسامهني واملستخدمني النهائيني، وطرق املشاركة (مثل املوقع الشبكي، أو التفاعل 
املباشر، أو املراكز، أو املواد املطبوعة، أو املواد السمعية البصرية، أو املشاريع التعاونية، أو أي جمموعة من 

اليت تناسب بشكل أفضل خمتلف جمموعات أصحاب املصلحة. ومن شأن نتائج هذا االستقصاء هذه الطرق) 
. ويرد يف مذكرة 2016مساعدة األمانة على حتسني ُجها إزاء الوصول إىل أصحاب املصلحة بدءاً من عام 

استبيان  IPBES/3/INF/10األمانة بشأن املعلومات اإلضافية عن اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة ((
  حمتمل ألصحاب املصلحة.

  العمل المشترك مع أصحاب المصلحة

األدلة اإلرشادية: اعتمد االجتماع العام قواعد واضحة للتقييمات يف إطار املنرب تشرح يف أية مراحل   - 8
يكون من املطلوب إشراك ومسامهة أصحاب املصلحة. وُوضعت أيضاً السياسات واإلجراءات اخلاصة بقبول 

ات املشاركة بصفة مراقب يف دورات االجتماع العام. وستقوم األمانة بإعداد أدلة إرشادية مبسطة املنظم
وواضحة لشرح هذه العمليات. وميكن ترمجة هذه األدلة اإلرشادية إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، 

  القائمة. ا على الشبكاتونشرها على املوقع الشبكي للمنرب، بينما ميكن إعداد صحائف وقائع لتوزيعه
أفرقة العمل: سيكون أحد اجلوانب األخرى إلشراك أصحاب املصلحة حتديد كيفية ترسيخ التعاون   - 9

مع أصحاب املصلحة بشأن أنشطة بعينها من أنشطة برنامج عمل املنرب، مثل احلاجة إىل سد كل الثغرات 
فيق. ونظمت يق هذه الربامج، واملشاركة يف مرفق التو يف املعارف أو البيانات، وتنظيم أو تلقي التدريب عن طر 

مؤخرًا فرقة العمل املعنية ببناء القدرات اجتماعًا يف الربازيل ناقشت فيه كيفية التواصل والعمل مع خمتلف 
أصحاب املصلحة يف إطار مرفق التوفيق املقرتح للمنرب. وميكن أن تعمل األمانة بالتعاون الوثيق مع أفرقة 

  وفري معلومات واضحة عن كيفية إشراك أصحاب املصلحة يف هذه ااالت.العمل لت
التوعية: ستكون إحدى التحديات اليت تواجه املنرب يف سعيه إىل حتقيق إشراك أصحاب املصلحة    - 10

كيفية منح صوت للبلدان النامية، وجمتمعات الشعوب األصلية واحمللية، وأصحاب املعارف التقليدية واحمللية، 
منظمات علوم املواطنني، واملنظمات األهلية للمحافظة على البيئة، نظرًا إىل إمكانية وجود حواجز لغوية، و 

وعقبات أخرى مثل حمدودية التمويل، أو إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت. وميكن أن تعمل األمانة بالتعاون 
  .سب االقتضاء، لسد هذه الثغراتالوثيق مع مراكز التنسيق للمنرب، وأفرقة العمل واجلهات األخرى، ح



الشبكات واملراكز: ميكن أن تساعد الشبكات واملراكز اإلقليمية واحمللية القائمة يف تعبئة أصحاب   - 11
املصلحة، وصياغة الرسائل، واملشاركة يف جهود التوعية، وميكن أن تساعد أيضًا يف ترمجة الوثائق الرئيسية. 

 إدارة التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية، أنشأت بعض البلدان وحداا وفضًال عن الشبكات القائمة بشأن
اخلاصة للتنسيق مع املنرب من أجل تعبئة الدوائر العلمية. وميكن أن تساعد هذه املراكز ووحدات التنسيق يف 

اخلاصة  اإنشاء وحدات مماثلة يف البلدان األخرى، وأن تشجع الدول األعضاء يف املنرب على إنشاء شبكا
  على املستويات الوطنية ودون الوطنية.

وسائل التواصل االجتماعي: من شأن وسائل التواصل االجتماعي مساعدة األمانة على إبالغ   - 12
)، Twitter) والتغريدات (Facebookخمتلف جمموعات أصحاب املصلحة بصورة سريعة. وعن طريق فيسبوك (

 املسامهة، واإلبالغ بشأن أحدث التطورات، كما ميكنها تلقي ردود تستطيع األمانة نشر الدعوات إىل تقدمي
  الفعل على حنو حيسن منوذج االتصال املزدوج.

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: اقتنت األمانة أدوات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملساعدة   - 13
اء التداول ت، والتعاون املباشر عرب اإلنرتنت، وإجر أفرقة اخلرباء، وأفرقة العمل، واملؤلفني على تقاسم امللفا

بالفيديو. وتستخدم أدوات التداول بالفيديو أحدث التكنولوجيات اليت توفر وصلة مستقرة حىت يف املناطق 
  اليت تعاين من املشاكل املتعلقة بتوصيل الشبكة.

ماع ل انعقاد كل دورة لالجتاملناسبات اليت ينظمها أصحاب املصلحة: ستنظم األمانة كل سنة قب  - 14
العام أياماً ألصحاب املصلحة لتشجيعهم على التفاعل. عالوة على ذلك، من املتوقع أن تبدأ جمموعات من 
أصحاب املصلحة والشبكات اإلقليمية يف تنظيم العديد من أحداث إذكاء الوعي، أو حلقات العمل اليت 

دعم األمانة منية للمشاورات يف إطار املنرب. وميكن أن تتستهدف اخلرباء اليت قد تنظر يف ختصيص فرتات ز 
هذه األحداث بتعيني موظفني للمساعدة فيها، وإبالغ أصحاب املصلحة بشأن التقدم احملرز يف إطار حتقيق 
نواتج املنرب، ومساع اقرتاحات املشاركني يف املنرب. وبالطبع ستكون هذه املشاركة رهنًا مبيزانية األمانة وعبء 

  اهلا.أعم
االستقصاء السنوي: ميكن أن تبدأ األمانة بتحليل احتياجات أحد أصحاب املصلحة بغية التمكن   - 15

من حتليل احتياجات أصحاب املصلحة على حنو أفضل. ويرمي االستقصاء السنوي إىل قياس تصورات وآراء 
  أصحاب املصلحة من أجل حتسني مشاركتهم.

  ة اإلرشاديةامليزاني  اجلدول الزمين  اإلجراءات
  مل تقدم أي معلومات  2015أيار/مايو  -آذار/مارس  حتديد أصحاب املصلحة

  مل تقدم أي معلومات  2015متوز/يوليه  -حزيران/يونيه  حتليل االحتياجات
  2015دوالر لعام  35 000  2015حزيران/يونيه  -آذار/مارس  األدلة التوجيهية والرتمجة

 اخلاصة خبلقصحائف الوقائع والرتمجة 
 املعارف وبناء القدرات

  2015دوالر لعام  70 000  2015متوز/يوليه  -أيار/مايو 



  (ج) 1جزء من ميزانية الناتج   جار أصحاب مصلحة يصعب الوصول إليهم
  مل تقدم أي معلومات  جار  الشبكات واملراكز

  مل تقدم أي معلومات  جار  وسائل التواصل االجتماعي
املعلومات أدوات تكنولوجيات 

واالتصاالت (أدوات التقاسم املباشر 
 للملفات والتداول بالفيديو)

كانون   - 2015كانون الثاين/يناير 
  2018األول/ديسمرب 

التقاسم املباشر للملفات والتداول 
مستخدم:  500بالفيديو فيما بني 

دوالر ملدة أربع  130 000
  سنوات

و يومان قبل انعقاد االجتماع يوم أ املناسبات اليت ينظمها أصحاب املصلحة
  العام

تقدير التكلفة لعقد االجتماع يف 
  دوالر 38 000اليوم 

  مل تقدم أي معلومات  كانون الثاين/نوفمرب من كل عام الدراسات االستقصائية السنوية



 المرفق الثالث

  توجيهات بشأن تطوير الشراكات االستراتيجية وغيرها من الترتيبات التعاونية

  الغرض من الشراكات االستراتيجية في سياق الدعم لبرنامج عمل المنبر  -أوًال 
سيتمثل الغرض األساسي ألي شراكة اسرتاتيجية يف دعم تنفيذ برنامج عمل املنرب من خالل واحد   - 1

ظائف و أو أكثر من السبل التالية، مع االعرتاف بإمكانية تطبيق هذه السبل بصورة خمتلفة وفقاً ال العمل أو 
  املنرب:

زيادة االتساق بني األنشطة. قد يساعد التنسيق مع املؤسسات القائمة يف حتقيق االتساق   (أ)
بني خمتلف األنشطة اجلارية ذات الصلة بإجناز برنامج عمل املنرب، وبذلك يتم سد الثغرات واالستناد إىل 

ة بناء وقد يشمل ذلك مثالً تنسيق أنشطالعمل الذي تنجزه تلك املؤسسات، وتفادي االزدواجية يف اجلهود. 
القدرات ذات الصلة. وبالعمل إىل جانب املؤسسات اليت تضطلع بأنشطة يف جماالت تتعلق بربنامج عمل 

  املنرب، ستتاح للمنرب فرصة مثينة إلضافة القيمة إىل عمله اجلاري وتفادي االزدواجية فيه؛
 األنشطة اليت ميكن للمنرب أن يوافق على توفريها أوتقدمي الدعم املباشر. هناك جمموعة من   (ب)

أن يكلف منظمات أخرى بتقدميها كجزء من الرتتيبات املؤسسية لدعم إجناز برنامج العمل. وقد تشمل هذه 
األنشطة، على سبيل املثال، وظيفة لتقدمي الدعم التقين، وتوفري معارف وخربات حمددة، وتنسيق جماالت 

ها املنظمة خبربة خاصة، وتوفري الدعم اإلداري، واالضطالع بوظائف التوعية واالتصال، العمل اليت تتمتع في
  وزيادة فرص احلصول على البيانات ووسائل التحليل، وتشجيع بناء القدرات وحتفيزها؛

بناء العالقات وإدارا. ميكن لكفالة التقاسم الفعال للمعارف، وبناء قاعدة للتفاهم املتبادل،   (ج)
دي دورًا هامًا يف قيام عالقات عمل جيدة بني املنرب وسائر العمليات احلكومية الدولية، وخاصة مع أن تؤ 

  االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
فة واسعة ئتيسري إشراك أصحاب املصلحة. مثة اعرتاف سائد بضرورة أن يتفاعل املنرب مع طا  (د)

من أصحاب املصلحة، وهو أمر تتناوله اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة. ويكتسي إشراك العلماء 
وأصحاب املعرفة أمهية خاصة لتنفيذ برنامج العمل. كما أن الشراكات االسرتاتيجية مع املنظمات اليت ميكنها 

  مساعداً. املساعدة يف تيسري إشراك أصحاب املصلحة وتشجيعه قد تشكل عامالً 
وقد يكون ملثل تلك الشراكات االسرتاتيجية أمهيتها على الصعيد العاملي، لكنها قد حتقق أيضاً   - 2

هدفًا مفيدًا يتمثل يف توفري الدعم إلجناز برنامج عمل املنرب يف مناطق حمددة، بغرض زيادة التعاون وزيادة 
 لف االحتياجات يف هذا اال من منطقة إىلفرص احلصول على البيانات واملعلومات واملعارف. وقد ختت

  أخرى.



ومن املهم االعرتاف بأن الشراكات االسرتاتيجية غري ضرورية لكل نشاط قد يضطلع به املنرب مبشاركة   - 3
منظمات أخرى أو أفراد. ويشار على األخص إىل أن اإلجراءات التالية قد تكون كافية، وميكن االضطالع 

  ت دون وضع ترتيبات شراكة ذات صبغة رمسية:ا يف كثري من احلاال
التواصل واالتصال. بالنظر إىل عدد املنظمات العاملة يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات   (أ)

النظم اإليكولوجية، ال بد للمنرب من اإلعالم بصورة فعالة عن ما يقوم به من عمل (من خالل جمموعة من 
ض حتديد الفرص احملتملة للمشاركة، وأن يتواصل مع املنظمات ذات اآلليات تشمل نقاط اتصال وطنية) بغر 

  العالقة املعروفة مبا هلا من مصاحل ذات صلة يف هذا اال؛
االعرتاف مبنتجات وعمل اجلهات األخرى كمسامهات يف املنرب. تضطلع بعض املنظمات   (ب)

بل لتحديد على الفور. وميكن النظر يف سفعًال بأنشطة ذات صلة مباشرة باملنرب ميكن أن يستخدمها املنرب 
هذه األنشطة واملنتجات واالعرتاف ا على النحو املالئم. وال بد من التعامل مع هذا األمر من خالل عملية 

  مفتوحة وشفافة، وال بد من تناوله يف النظام الداخلي؛
ني املنظمات التعاون بتشجيع التعاون والتنسيق. ميكن للمنرب أن ينفث الزخم الالزم لزيادة   (ج)

  العاملة يف جماالت مماثلة، كي جتتمع وتقدم معاً خدمة أو منتجاً يليب احتياجات املنرب؛
املساعدة يف حتديد أولويات اجلهات األخرى وحماولة التأثري عليها. من املرجح أن تؤخذ   (د)

مليات ذات والشبكات والربامج والع األولويات اليت حددها املنرب يف االعتبار عند قيام الكثري من املنظمات
  الصلة باملنرب؛
املساعدة يف حتديد ممارسات العمل واحتمال التأثري عليها. إن الرتويج الستخدام املنهجيات   (ه)

واألطر واألدوات املوحدة، وإتاحة احلصول على معلومات عن الدروس املستخلصة، سيدعم ممارسات العمل 
 يح هذا األمر زيادة املواءمة بني النهج املتبعة مبا ميّكن املنظمات اليت تنتهجيف جمموعة من املنظمات. وسيت

  سبًال مماثلة يف تنفيذ عملها من تقاسم البيانات واملعلومات والتجارب املستقاة من هذا العمل بسهولة.
  االعتبارات الرئيسية الواجب مراعاتها عند إقامة الشراكات االستراتيجية  -ثانيًا 

غي النظر بتأن يف مالءمة وضرورة إقامة الشراكات االسرتاتيجية لكل حالة على حدة. ومبا أن ينب  - 4
املنرب هيئة جديدة ومتطورة، فهناك الكثري من املنظمات اليت قد ترغب يف تكوين شراكات معه لضمان 

صة باملنرب أن يكون هلا ااضطالعها بدور حمدد يف املستقبل. ويف مثل هذه احلالة، ينبغي لرتتيبات الشراكة اخل
غرض وأن تركز على احلاجة إىل التنفيذ الفعال لوظائف املنرب وبرنامج عمله. وبالتايل يتعني على املنرب أن 
  يتوخى احلذر يف النهج الذي يتبعه إلقامة الشراكات، وأن ينظر بتأن شديد يف قيمة هذه الشراكات وتبعاا.

 سابقة، تشمل املعايري اليت يتم استخدامها يف حتديد مالءمة وضرورةوأخذًا يف االعتبار للفقرات ال  - 5
  الشراكة االسرتاتيجية ما يلي:



ضرورة استخدام ج الشراكة الرمسية بدًال من استخدام اآلليات األخرى املتاحة مثل اليت مت   (أ)
  )؛3حتديدها (يف الفقرة 

لنظر اتفق عليه االجتماع العام، مبا يف ذلك ا أمهية الشراكة احملتملة إلجناز برنامج العمل الذي  (ب)
  يف أي أولويات اتفق عليها االجتماع العام؛

  الفرصة إلجناز أنشطة برنامج عمل املنرب على حنو أكثر فعالية وكفاءة واقتصاداً وأكثر أخالقية؛  (ج)
عداده للتعاون تخربة وقدرات الشريك االسرتاتيجي احملتمل يف ااالت ذات الصلة باملنرب، واس  (د)

  يف إجناز برنامج عمل املنرب؛
  حتقيق توازن إقليمي أو موضوعي أكثر مالءمة فيما يتعلق بإجناز برنامج عمل املنرب.  (ه)

وبافرتاض أن الشراكة االسرتاتيجية تعترب ضرورية ومالئمة، سيكون من الضروري النظر يف األدوار   - 6
ويف أي نواتج واختصاصات حمددة، ويف األطر الزمنية الالزمة. ويف واملسؤوليات احملتملة ملختلف الشركاء، 

هذا الصدد، ميكن للشراكة أن تشمل جمموعة ضيقة من األنشطة أو أن تكون واسعة النطاق، وقد تكون 
  ).10حمدودة املدة أو مفتوحة (مع اإلشارة إىل ضرورة إجراء استعراضات منتظمة وفقاً للوارد يف الفقرة 

أي ترتيبات للشراكة بالتماشي مع قواعد وسياسات الشراكة املتبعة لدى برنامج األمم وتوضع   - 7
املتحدة للبيئة، باعتباره املؤسسة القائمة على إدارة أمانة املنرب، مما سيكفل معاجلة املسائل القانونية واألخالقية 

  واملالية العامة معاجلة تامة.
 االعتبار للقضايا اليت تعاجل عادة يف إطار عقود بني وعند إقامة شراكات اسرتاتيجية، سيوىل  - 8

املنظمات، واليت قد يكون عدد منها قد أدرج بالفعل يف سياسات وإجراءات املنرب. وسيكون من الضروري 
النظر يف معظم هذه القضايا بغض النظر عن وجود ترتيب تعاقدي أم ال، وبغض النظر عن وجود اتفاق  

  القضايا ما يلي: كتايب أم ال. وتشمل هذه
  الغرض واهلدف؛  (أ)

  التزامات كل طرف؛  (ب)
  تضارب املصاحل؛  (ج)
  املسؤولية؛  (د)
  حقوق امللكية الفكرية؛  (ه)
  السرية؛  (و)
  التمثيل واستخدام الشعارات؛  (ز)
  التعديل؛  (ح)



  بدء النفاذ؛  (ط)
  اإلاء؛  (ي)
  تسوية املنازعات.  (ك)

أن تُراعى إجراءات املنرب ومبادئه التشغيلية مراعاة تامة عند إقامة وأخرياً، ينبغي النظر يف كفالة   - 9
الشراكات االسرتاتيجية، ال سيما كفالة تطبيق تلك املبادئ التشغيلية على النحو املالئم سواء فيما يتعلق 

  باختيار الشراكات أو طريقة تنفيذ تلك الشراكات. ويشار على وجه التحديد إىل احلاجة ملا يلي:
الشفافية واملساءلة عند تقرير الشراكات والدخول فيها، حبيث تكون أسباب الشراكة معروفة،   (أ)

  ويكون من الواضح ما ستعود به من فائدة على كل طرف؛
تطبيق الشركاء جلميع إجراءات املنرب ومبادئه التشغيلية ذات الصلة، لكي ال تصبح الشراكات   (ب)

  ليها؛آلية لتفادي التقيد بالنهج املتفق ع
إجراء مراقبة للنوعية وتطبيق ضمان للنوعية على مجيع العمليات واملخرجات من خالل   (ج)

  التنفيذ والرصد باستخدام اآلليات املالئمة؛
احلصول على التعاون مع املنرب يف مجيع املناطق وعلى صعيد وظائف املنرب أو بني جمموعة   (د)

  أصحاب املصلحة على اختالفهم؛
ملتخذة لكفالة أال تؤدي إقامة شراكة اسرتاتيجية مع منظمة ما إىل احلد من مشاركة اخلطوات ا  (ه)

  املنظمات أو أصحاب املصلحة اآلخرين.
وسعيًا لكفالة احلصول على ثقة اجلمهور واحلفاظ عليها، جيب أن ختضع الشراكات الستعراض   - 10

تأكد من املكتب، واالجتماع العام، بغية المنتظم تضطلع به األمانة، وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، و 
أا ال تزال تؤدي الغرض املتوخى منها، والتحقق من أا ال تزال ذات أمهية فيما يتعلق بإجناز برنامج عمل 
املنرب. وينبغي ألي من ترتيبات الشراكة، مبا يف ذلك االختصاصات، أن تتيح إجراء تلك االستعراضات 

  .والتعديالت على حنو دوري
  شكل الشراكات االستراتيجية  -ثالثًا 

وقد خيتلف شكل الشراكات االسرتاتيجية اختالفًا كبرياً، فعلى سبيل املثال ميكن اإلعراب عن نية   - 11
التعاون من خالل تبادل رسائل أو مذكرة تفاهم ميكن استخدامها لتحديد التحالفات االسرتاتيجية، واالتفاق 

وليات املشرتكة، واالتفاق على التعاون فيما يتعلق بتنفيذ املشاريع والربامج، وتقاسم املسؤ على جماالت املصلحة 
عن الربامج املشرتكة (مع االعرتاف بوجود تكاليف ومنافع حمتملة للطرفني). وهي يف جوهرها أطر تستخدمها 

  أطراف االتفاق لتأكيد وجود تفاهم مشرتك فيما بينها.



هذه االتفاقات، قد يوىل االعتبار لوضع وثيقة مشروع تتخذ شكًال حمدداً، أو وسعيًا لتفعيل مثل   - 12
برنامج عمل متفق عليه بصورة مشرتكة، وميكن هلذه الوثائق أن تفسر كيفية حتقيق التعاون. وستتضمن هذه 

ططًا للتنفيذ، خالوثائق تعريفاً أكثر تفصيًال لألنشطة والربامج الزمنية والنواتج، ومن املرجح أن تتضمن أيضًا 
ورمبا تتضمن ميزانيات أيضًا. وقد تشمل هذه الوثائق التفصيلية فرتة الشراكة بأكملها، أو قد يتم حتديثها 

  على حنو دوري.
وبينما تتضمن بعض حاالت الشراكات نقل أموال لدعم جمموعة معينة من املهام، فإن هذا هو   - 13

م دون أي تبادل لألموال. ويف بعض احلاالت، يُفرتض أن ليس احلال بالضرورة. فالشراكات ميكن أن تقا
الكيانات القانونية املعنية ستوفر املوارد الالزمة ألنشطتها اخلاصة (اليت قد تكون أنشطة كان يُتوخى تنفيذها 
بأي حال من األحوال). بيد أن من املمكن استخدام االتفاقات كوسيلة للمساعدة على إجياد متويل إضايف 

  أخرى، وينبغي النظر يف هذا اجلانب عند صياغتها. من جهات
وقد تكون هناك حاالت تتطلب صياغة االتفاق القانوين يف شكل عقد، مبا يكفل تقدمي منتج أو   - 14

خدمة ضرورية لتنفيذ برنامج العمل بكفاءة يف املوعد احملدد هلا. وقد خيتلف شكل العقد باختالف نوع 
  ني املنرب أو برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة املعنية.املنظمة والعالقة املؤسسية ب

  فئات الشراكات االستراتيجية وعمليات تحديدها  -رابعًا 

  هيئات تم تحديدها في وظائف المنبر ومبادئه التشغيلية وترتيباته المؤسسية
ري إليها صراحة يف واليت ُأشمت االعرتاف بالفعل بالفئتني التاليتني من املؤسسات كجزء من املنرب،   - 15

القرار املتعلق بإنشاء املنرب، ويف مقررات االجتماع العام. وسيساعد إقامة شكل ما من الشراكات االسرتاتيجية 
مع مؤسسات يف هاتني الفئتني مبوجب مقرر االجتماع العام على تعزيز ودعم تنفيذ برنامج العمل عن طريق 

  )2(التعاون احملسن:
شراكة تعاونية مع برنامج األمم  2/8ألمم املتحدة. أقام املنرب بالفعل مبوجب مقرره منظومة ا  (أ)

املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة 
  للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛

طراف طراف. إنه من مصلحة املنرب واالتفاقات البيئية املتعددة األاالتفاقات البيئية املتعددة األ  (ب)
ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على حد سواء أن تعمل االتفاقات معًا بصورة 

 نوثيقة ومع املنرب. وهلذا فسوف يعمل املكتب مع اهليئة أو اهليئات الرئاسية املالئمة بالنسبة لكل اتفاق م
 االتفاقات البيئية املتعددة األطراف لوضع ترتيبات شراكة اسرتاتيجية بني كل اتفاق بيئي متعدد أطراف واملنرب

                                                      
)2  (UNEP/IPBES.MI/2/9.املرفق األول ،  



لكي يوافق عليه االجتماع العام. ومن املتوقع أن تصاغ هذه الشراكات على غرار مذكرة التفاهم احلالية بني 
  )3(املنرب واتفاقية التنوع البيولوجي.

  نفيذ برنامج العملالدعم التقني لت

سيكون من الضروري وضع بعض الرتتيبات، سواء كانت تُعرف أو ال تُعرف على أا شراكات   - 16
اسرتاتيجية من أجل تقدمي الدعم التقين واإلداري لتنفيذ برنامج العمل. وتوفر هذه الرتتيبات بصورة أساسية 

-رر م ح دجة أو أكثر من النتائج احملددة. ومبوجب املقدعماً إضافياً لألمانة بطريقة حمددة زمنياً وتتعلق بنتي
من الفرع عاشراً)، كلف االجتماع العام املكتب واألمانة بوضع الرتتيبات املؤسسية الالزمة  3(الفقرة  2/5

لتقدمي الدعم التقين من أجل تنفيذ برنامج العمل. وسيستمر هذا بوصفه ضروريًا طوال فرتة برنامج العمل. 
تسليم بأنه بينما قد تؤدي مثل هذه الرتتيبات إىل ختفيض عبء العمل بشكل عام، فإن العمل وينبغي ال

اخلاص بإضفاء الشكل الرمسي على مثل هذه الشراكات وإدارا سيتطلب يف حد ذاته من األمانة وقتاً 
  واهتماماً.

ات التعاونية يجية والرتتيبودف الُنهج التالية إىل املساعدة على ضمان تواؤم الشراكات االسرتات  - 17
األخرى مع نتائج برنامج العمل، مع إسناد املسؤولية عن حتديد الشراكات االسرتاتيجية احملتملة والرتتيبات 

  التعاونية األخرى إىل تلك الشراكات املعنية مباشرة بكل نتيجة:
، املرفقات 2/5-دعم عمل فرقة العمل. إن اختصاصات أفرقة العمل الثالث (املقرر م ح د  (أ)

الرابع) تطلب صراحة من كل فريق من أفرقة العمل تقدمي املشورة بشأن الشراكات االسرتاتيجية اليت -الثاين
ملبادرات وحتديدًا ا -من شأا أن تساعد على تقدمي الدعم يف اال الذي تعد فرقة العمل مسؤولة عنه 

جمتمعات مية وأوساط املراقبة؛ واتمعات األصلية واحمللية و الرئيسية يف بناء القدرات املشاركة مع األوساط العل
املعرفة. ولدى القيام ذه املهمة تقوم أفرقة املهام بتحديد الشراكات االسرتاتيجية والرتتيبات التعاونية األخرى 

أنواع  نالالزمة لالضطالع مبسؤولياا على حٍد سواء، وأن تستعرض مقرتحاا مع املكتب. وستقرتح طائفة م
على الشراكة املقرتحة أو يرفضها  8العالقات املختلفة، سيوافق املكتب بناء على التوجيهات املقدمة يف الفقرة 

  أو حيليها إىل االجتماع العام للبت فيها؛
دعم التقييمات املواضيعية والعاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية. يقوم فريق اخلرباء املعني لتحديد   (ب)

ى تقييم بتقدمي املشورة بشأن الشراكات االسرتاتيجية والرتتيبات األخرى اليت ستفيد يف املساعدة عل نطاق كل
إجراء التقييمات. وستشكل مقرتحات الفريق بعد ذلك جزءًا من وثيقة حتديد النطاق أو الوثائق املصاحبة 

كات ون من الضروري إقامة شرا هلا، واليت سيستعرضها االجتماع العام ويعتمدها. وعالوة على ذلك، قد يك
اسرتاتيجية أو وضع ترتيبات مناسبة أخرى مع عمليات تقييم أخرى، أو هيئات مسؤولة عن عمليات التقييم 

الل ويف هذه احلالة ينبغي للمكتب من خ‘‘. ااالت املواضيعية اخلاصة مبناطق معينة’’هذه، وخاصة يف 
ب وبة. وستقرتح جمموعة من أنواع العالقات املختلفة، سيوافق املكتالعمل مع األمانة حتديد نوع العالقة املطل
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على الشراكة املقرتحة أو يرفضها أو حيليها إىل االجتماع العام للبت  8بناء على التوجيهات املقدمة يف الفقرة 
  فيها؛

 دعم السياسات، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالتقييمات املنهجية. ميكن أن يصدر نوعان من  (ج)
املشورة من أفرقة اخلرباء اليت تعمل يف التقييمات املنهجية. ويقدم كل فريق خرباء يقوم بتحديد نطاق تقييم 
منهجي توصيات إىل االجتماع العام بشأن الشراكات االسرتاتيجية أو الرتتيبات األخرى اليت ستكون مفيدة 

 ذلك يقوم األخرى املرتبطة ا. وباإلضافة إىليف إجراء التقييمات، كجزء من وثيقة حتديد النطاق أو الوثائق 
تقدمي املشورة إىل االجتماع العام، ب -أو التوجيهات  -فريق اخلرباء الذي يتوىل التقييم، عند عرض التقييم 

بشأن أي من الشراكات االسرتاتيجية أو الرتتيبات األخرى اليت ستكون مفيدة يف وضع وتنفيذ أدوات دعم 
  قبل واليت ستنشأ عن التقييم؛السياسات يف املست

االتصال، والتواصل وإشراك أصحاب املصلحة. يقوم املكتب، بالتكاتف مع األمانة، بتحديد   (د)
الشراكات االسرتاتيجية والرتتيبات األخرى اليت ستفيد يف إجراء أنشطة االتصال، والتوعية ومشاركة أصحاب 

قدمة املختلفة، سيوافق املكتب بناء على التوجيهات امل املصلحة. وقد جيري حبث طائفة من أنواع العالقات
  على الشراكة املقرتحة أو يرفضها أو حيليها لالجتماع العام للبت فيها. 8يف الفقرة 

وعند تقرير ما إذا كان من املناسب أو غري املناسب التشاور مع االجتماع العام حول الدخول يف   - 18
  سيضع املكتب يف اعتباره النقاط التالية: أي شكل من أشكال ترتيبات الشراكة،

سيعتمد االجتماع العام يف الشراكات الرفيعة املستوى مع هيئات حمددة يف وظائف املنرب،   (أ)
  ومبادئه التشغيلية، وترتيباته املؤسسية؛

سيعتمد املكتب يف الشراكات مع املؤسسات اليت تقدم دعماً تقنياً لتنفيذ برنامج العمل بعد   (ب)
  تقدمي جانب االجتماع العام أي توجيهات عامة أو خاصة؛

سيتشاور املكتب مع االجتماع العام قبل الدخول يف اتفاق شراكة يتطلب مزيدًا من   (ج)
  التوجيهات ألي سبب من األسباب.
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