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

 النظم اإليكولوجية
 الرابعةالدورة 

 2106فرباير  /شباط 28-22، كواالدلبور
 *من جدول األعمال ادلؤقت )ط( 5البند 

العمل المتعلق بأدوات برنامج عمل المنبر: 
 ومنهجيات الدعم السياساتي

 ((ج) 4)الناتج  العمل المتعلق بأدوات ومنهجيات الدعم السياساتي
 ذكرة األمانةم

 المقدمة - أوالا 
ادلوجزة يف قرار إنشائو، فإن ادلنرب احلكومي الدويل للعلوم الرئيسية ونظرًا ألن إحدى الوظائف األربع  -0

يدعم صياغة السياسات وتنفيذىا عن ’’ظم اإليكولوجية والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات الن  
وذلك دلساعدة  ،لصلة بالسياسات، كتلك اليت تنتج عن التقييماتطريق حتديد األدوات وادلنهجيات ذات ا

وحفز مواصلة  لتعزيز ،تدعو الضرورةيثما حو  ،الوصول إىل تلك األدوات وادلنهجياتعلى صناع القرارات 
 )د((. 0، ادلرفق األول، التذييل األول، الفقرة UNEP/IPBES.MI/2/9) ‘‘تطويرىا

على اخلط مباشرة ألدوات ومنهجيات  (كتالوجفهرست )إنشاء ، 2/5-م ح د طلب ادلنرب يف مقرره -2
وذلك لتيسري وصول صناع القرارات إىل مثل ىذه األدوات وادلنهجيات، وتقدمي التوجيهات  ،دعم السياسات

 األولية بشأن كيفية تشجيع وحفز مواصلة تطويرىا. 

 وعع الفهرست )الكتالوج( أشار االجتماع العام إىل التقدم الذي أ حرز يف ،3/0-ح دم ويف مقرره  -3
والتوجيهات األولية وطلب عرعها على احلكومات وأصحاب ادلصلحة، وأن ت تخذ األعمال الالزمة إلنشاء 

 ماع العام أثناء دورتو الرابعة.الفهرست )الكتالوج(، ومواصلة تطوير التوجيهات لبحثها يف االجت

                                                      
*  IPBES/4/1. 
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ق -4
 
استعراض مفتوح جتريو إجراء والتوجيهات من أجل ح ًت واستجابة ذلذا ادلقرر، مت إتاحة الفهرست ادل

. وقد عقد فريق 2105مارس آذار/ 30فرباير إىل شباط/ 26احلكومات وأصحاب ادلصلحة خالل الفًتة من 
 00ىل إ 8من  -يف بودابست  –اجتماعًا واحدا  ،3/0-ح دم لو مواصلة عملو مبوجب ادلقرر اخلرباء ادلفوض 
نقح ويبدأ إنشاء الفهرست ادلقًتح، استنادًا إىل التعليقات اليت وردت، ومواصلة ، لكي ي  2105حزيران/ يونيو 

 تطوير وثيقة التوجيو. 

)ج(،  4ن أجل الناتج تخذ بشأن أدوات ومنهجيات دعم السياسات مـ  تعرض ىذه الوثيقة العمل ادل -5
 مبا يف ذلك:

عمال اجلارية عرب برنامج وذلك يف سياق األ ،التوجيهات بشأن كيفية تطوير زلتوى الفهرست )أ(
 العمل )الفرع ثانيا(؛ و

ل مواصلة عرض للفهرست، والتقدم الذي أ حرز حىت اآلن والًتتيبات ادلؤسسية ادلقًتحة ألج )ب(
 تطويره )الفرع ثالثاً(.

أدوات ومنهجيات دعم السياسات فهرست يوجد يف مذكرة األمانة بشأن التقرير ادلرحلي عن  -6
(IPBES/4/INF/14) مات إعافية عن عمل فريق اخلرباء.و معل 

 شأن منهجيات وأدوات دعم السياساتتوجيهات لمواصلة العمل ب - ثانياا 

، فيما يتعلق هدعم السياسات يغطي برنامج العمل بأسر ومنهجيات من ادلفهوم أن العمل بشأن أدوات  -7
شكل، أدناه، بشأن التقدمي بالعديد من النواتج، على النحو ادلوعح يف الرسم التوعيحي ادلفاىيمي يف ال

التخطيطي للتفاعالت بني سلتلف نواتج برامج العمل ادلتفاوتة من حيث ما يتعلق بأدوات ومنهجيات دعم 
 لحصول على ادلزيد من ادلعلومات(.ل IPBES/4/INF/14السياسات )انظر 

صال البيين القائم إن الفهرست ادلوجود على االنًتنت، يرد وصفو يف الفرع ثالثاً، ويناظر مكون االت -8
ملء زلتواه من األعمال ادلتعلقة بأدوات ومنهجيات دعم السياسات نًتنت لذلك العمل. وسوف يتم إلعلى ا

ريها ادلنرب. و  ،لنواتج أخرى وىذه بصفة خاصة، من التقييمات اإلقليمية، والعادلية، ادلواعيعية وادلنهجية اليت ُي 
 ،أو صكوك السياسات ،ىوية استجابات السياسات الفعالة وتقييمهالتحديد  التقييمات ىى اآلليات األولية

تقييم  ريوكذلك أدوات ومنهجيات دعم السياسات الالزمة ألكثر صور تنفيذ الصكوك صرامة وفعالية. وىى جت  
، إىل جانب تنوعةعلى مقاييس م وبناءً  ،فعالية طائفة من صكوك السياسات يف سياقات وقطاعات متنوعة

اجلدوى العملية واجلدوى التكرارية ألدوات ومنهجيات دعم السياسات احلالية والناشئة اليت ت ستخدم الفعالية و 
يف تنفيذ الصكوك. وسوف تقوم التقييمات أيضًا بتحديد االحتياجات والثغرات يف احلاالت اليت حتتاج فيها 

 لسياسات وتنفيذىا.أدوات ومنهجيات دعم السياسات إىل مواصلة تطويرىا من أجل حتسني صياغة ا

ر الستخدام و  مل الفهرست ادلوجود على االنًتنت على توجيهات من النوع الذي ي ط  تسوف يشو  -9
)ج(( أو فيما يتعلق مبختلف  3أدوات ومنهجيات دعم السياسات يف حتليل السيناريوىات والنمذجة )الناتج 

 )د((. 3دلفاىيمية للقيم )الناتج التقييمات ا
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أفرقة مهمة تعمل على:)أ( بناء  ةنًتنت أيضاً بواسطة ثالثإلات إىل الفهرست على اسوف ت قدم ادلسامه -01
)ج( البيانات القدرات يف رلال أدوات ومنهجيات دعم السياسات؛ )ب( جوانب ادلعارف األصلية واحمللية؛ و

 لة بأدوات ومنهجيات دعم السياسات:وادلعارف ذات الص

 بناء القدرات: ( أ)
تعزيز القدرات على تطوير واستخدام أدوات ومنهجيات دعم ل ومن ادلسلم بو أن ‘0’

(. ينبغي لعمل بناء 3/0-ح دم السياسات كأولوية رئيسية يف بناء القدرات )ادلقرر 
تطوير واألخذ بأدوات الالقدرات أن يراعي احتياجات بناء القدرات ذات الصلة ب

األدوات  واستخدام ،ومنهجيات جديدة لدعم السياسات، وكذلك الوصول إىل
وادلنهجيات القائمة اليت تالئم بصفة خاصة ما يناسب إكثار ىذه األدوات وادلنهجيات 

لتحديد الالزمة /أو حتديثها. وينبغي وعع الطرق والوسائل وعلى نطاق أوسع 
احتياجات بناء القدرات وترتيب أولوياهتا من حيث ما يتعلق بأدوات ومنهجيات دعم 

دعم مايل وغريه من صور الدعم من أجل  ،دعوة إىلوال ،السياسات، وكذلك توفري
 درجات األولوية. على الوفاء بأ

يف، ويرمي ىذا الفهرست )الكتالوج( ألدوات ومنهجيات دعم السياسات للمساعدة  ‘2’
وتوفري ادلعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة، والتوجيهات وادلواد األخرى الالزمة لبناء 

وأدوات ومنهجيات دعم السياسات  ،ض صكوك السياساتالقدرات ادلطلوبة؛ وعر 
بأسلوب م يسر يدعم بناء القدرات، ويسمح بابتكار، حسب الضرورة، زلتوى جديد 

جة، ذ  من  ـ  لكًتوين، وكذلك حتميل الفيديوىات القصرية ادلإلمثل مناذج التعليم ا
ء القدرات عن وادلنشورات والعروض من ادلستخدمني الذين يؤيدون التعليم الذايت وبنا

وديكن للفهرست بفضل آليات التغذية ادلرتدة التجاوبية أن يلعب  طريق هنج شبكي.
 دوراً يف مواصلة اإلشارة إىل احتياجات بناء القدرات اليت حتتاج إىل ترتيب أولوياهتا؛

 :ن ظم ادلعارف األصلية واحمللية ( ب)
مهة ادلعارف األصلية واحمللية يف سامبمن ادلقرر أيضًا أن يظهر مبدأ ادلنرب يف االعًتاف  ‘0’

. وسوف يقوم فريق ادلهمة اواحًتامه عملو بشأن أدوات ومنهجيات دعم السياسات
ادلعين بنظم ادلعارف األصلية واحمللية بدعم حتديد وتقييم صكوك السياسات وأدوات 

جل أوذلك من  ،ومنهجيات دعم السياسات ادلوجودة يف سياق نظم ادلعارف تلك
 زيز الن هج الرامية إىل إشراك تلك النظم يف صياغة وتنفيذ السياسات. مواصلة تع

ينبغي للفهرست أن يوفر مدخاًل إىل أدوات ومنهجيات دعم السياسات ذات الصلة و  ‘2’
واليت تساعد على إدماج ومؤازرة واستكمال عمليات  ،بنظم ادلعارف األصلية واحمللية

ادلعين بنظم ادلعارف األصلية واحمللية بتوجيو  صناعة السياسات. وسوف يقوم فريق ادلهمة
جهود الدعم ألجل اجتذاب وتشجيع أصحاب ادلعارف واخلرباء يف نظم ادلعارف 
األصلية واحمللية لتقاسم خرباهتم ومواصلة إثرائها يف رلال استخدام الصكوك واألدوات 

لسياسات، وكذلك وادلنهجيات اليت ترمي إىل إشراك مثل ىذه الن ظم يف صياغة وتنفيذ ا
 تشجيع وحتفيز تطبيقها ومواصلة تطويرىا داخل نطاق عمل ادلنرب وخارجو؛
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 البيانات وادلعارف: )ج(
يعتمد استخدام أدوات ومنهجيات دعم السياسات، يف معظم احلاالت على البيانات  ‘0’

ات وادلعلومات وادلعارف. وسوف يقدم فريق ادلهمة ادلعين بادلعارف والبيانات التوجيه
بشأن استخدام سلتلف البيانات وادلعلومات وادلعارف يف سياق أدوات ومنهجيات دعم 
السياسات، وحيثما يتوافر، سيساعد يف توفري الرابطات وسبل الوصول إىل رلموعات 

القائمة أو مصادر ادلعلومات وادلعارف ذات الصلة الالزمة لتطبيق أدوات البيانات 
 من خالل الفهرست؛ ها عن طريق ادلنرب ومنهجيات دعم السياسات وتشجيع

 ،وىكذا سوف يقوم الفهرست مقام البوابة اليت توصل إىل رلموعات البيانات القائمة ‘2’
أو مصادر ادلعلومات وادلعارف ذات الصلة من طائفة واسعة من احلكومات، وأصحاب 

ادلرتدة ادلصلحة، والشركاء االسًتاتيجيني. وديكن للفهرست، بفضل آليات التغذية 
أن ي فيد يف رلال اإلشارة إىل ث غرات البيانات وادلعلومات وادلعارف، فيما  ،التجاوبية لديو

 يتعلق بتطبيق صكوك السياسات وأدوات دعم السياسات. 
من ادلتوقع توليد زلتوى إعايف عن طريق االستخدام التجاويب من جانب الفهرست القائم على  -00

ارسني وصناع القرارات الذين ي فًتض أهنم أنفسهم يستخدمون الفهرست. ونعرض نًتنت على يد اخلرباء وادلمإلا
يف مذكرة األمانة بشأن التقرير ادلرحلي ادلتعلق  ،بصورة أكثر تفصيالً و  ،يف الفرع التايل طريقة أداء الفهرست لدوره

 .(IPBES/4/INF/14)بفهرست أدوات ومنهجيات دعم السياسات 
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 الشكل
القات البينية بين مختلف نواتج برنامج العمل من حيث ما يتعلق بأدوات ومنهجيات تمثيل تخطيطي للع

 دعم السياسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست أدوات ومنهجيات دعم السياسات  - ثالثاا 
 تقديم - ألف

إن فهرست أدوات ومنهجيات دعم السياسات ىو منصة ديناميكية ذات وجهتني على اخلط يتمحور  -02
يات ووظائف ادلنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات تصميمها حول عمل

(. وىو ل ْب IPBES/4/INF/14وي ربز هنجًا يهتم بالدرجة األوىل بادلستخدم )انظر الوثيقة  ،النظم اإليكولوجية
وات ومنهجيات دعم زلتوى بشأن أد -بصورة م نظمة وجتاوبية وم يسرة  -وظيفة دعم السياسات ويوفر 

 السياسات على النحو ادلوصوف يف الفرع ثانياً.

 ابتكاريو ومتطورة وعلى اخلط مباشرة ولو غايتان رئيسيتان: والفهرست عبارة عن منصة  -03

صممة خصيصًا بشأن أدوات ـ  دتكني ص ناع القرارات من الوصول بي سر إىل ادلعلومات ادل )أ(
وجتميعها عن طريق نواتج ادلنرب األخرى، مثل التقييمات، وذلك ومنهجيات دعم السياسات بعد حتديدىا 

 يف ادلراحل ادلختلفة لصنع السياسات وتنفيذىا؛ و مومساعدهت مللقيام بصورة أفضل بإعالمه

 

  

 فهرست أدوات ومنهجيات دعم السياسات
 برنامج تجاوبي على الخط 

 التقييمات 
 إقليمية، عالمية، مواضيعية، منهجية 

 العمل بشأن طرق 
 السيناريوهات والنماذج والقيم والتقييم 

 رقة المهمة أف
 بناء القدرات، نُظم المعارف األصلية والمحلية، المعارف والبيانات

حتديد وتقييم أدوات ومنهجيات 
 دعم السياسات 

استخدام الفهرست لبناء القدرات، ولتعزيز استخدام ن ظم ادلعارف األصلية 
 وكذلك البيانات يف صياغة السياسات وتنفيذىا ،واحمللية

 استخدام بشأنتقدمي التوجيهات 

  ومواصلة تطوير ادلنهجيات
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طائفة من ادلستخدمني تقييم إمكانيات استخدام األدوات وادلنهجيات داخل سياقاهتا لالسماح  )ب(
هرست، مبا يف ذلك ما يتعلق بادلوارد ادلطلوبة، وأنواع ادلخرجات اليت ديكن حددة وتوفري م دخالت للفـ  ادل

 مث، الث غرات اليت يتم حتديدىا. منو  ،احلصول عليها

وادلقصود من الفهرست أن يؤدي وظائف أكثر بكثري من كونو رلرد مستودع بسيط للمعلومات ذات  -04
كنن صناع القرارات، وادلمارسني وسوف دي   .عم السياساتاجلودة العالية بشأن األدوات وادلنهجيات ادلتوافرة لد

القيام بتحديد، بصورة متدرجة، أكثر األدوات وادلنهجيات أمهية لدعم من واألفرقة االجتماعية األخرى 
 -أيضًا بادلزيد من ادلعلومات بشأن الفهرست لسد احتياجاهتم الفردية. وسوف يزودىم وذلك السياسات 

ادلوارد، والقدرات أو البيانات وادلعارف اليت قد حيتاجون إليها. وباإلعافة إىل  -ـــ بوصالت لـ توافر ذلك، ،كلماو 
 دعم السياسات داخل سياقات زلددة.ذلك، سوف يقدم أمثلة لتوعيح استخدام سلتلف األدوات وادلنهجيات ل

ضهم البعض عن واذلدف ىو تطوير شلارسة مجاعية يتفاعل ادلستخدمون داخلها مع، ويتعلمون من، بع -05
اخلربة يف تطوير أو  اتطريق الفهرست على اخلط. وديكن ذلذا الفهرست أن يربط بني األفراد أو ادلؤسسات ذ

استخدام أدوات ومنهجيات دعم السياسات مع ادلستخدمني احملتملني، شلا يسمح بقيام تفاعالت فيما بينهم. 
ات الفعالة، من بينها صناع القرارات، وادلمارسون، وديكن أن يشتمل ادلستخدمون على طائفة متنوعة من اجله

 ، والعلماء، ومجاعات مثل رلتمعات السكان األصليني واجملتمعات احمللية. باحثنيوال

 التقدم الُمحرز في التنفيذ - باء

قًتح ألدوات ومنهجيات دعم السياسات، على أساس التعليقات اليت ـ  ويف أعقاب تنقيح الفهرست ادل -06
ومن خالل التعاون  IPBES-3/1وردت من احلكومات وأصحاب ادلصلحة، بدأ فريق اخلرباء، استجابة للمقرر 

يام مم ادلتحدة اإلمنائي، يف القالوثيق مع شبكة التنوع البيولوجي وخدمات الن ظم اإليكولوجية التابعة لربنامج األ
 بأعمال إرساء قواعد الفهرست.

قاعدة، فإنو ينبغي ذليكل الفهرست أن يعكس التأطري ادلفاىيمي ألدوات ومنهجيات دعم كو  -07
هة حنو تلبية الطلبات ج  سر وادلو  ي  ـ  السياسات، على النحو ادلعروض يف ادلرفق األول، وأن يسمح بالدخول ادل

ذت اخلطوات ادلبدئية لتطوير منوذج  ،ياساتيةختلف الصكوك السدل وأدوات ومنهجيات دعم السياسات. وقد اخت 
م صغر خارج اخلط، تستضيفو بوابة الويب التابعة لشبكة التنوع البيولوجي وخدمات الن ظم اإليكولوجية، واليت 

األمثلة األولية اليت  عن طرق عملوذلك ور ولوظائف الفهرست ص  ت  ـ  ت ربز بعض السمات األساسية للهيكل ادل
 ق اخلرباء ألغراض البيان العملي.ي عدىا فري

سوف يتم وععو استجابة لالحتياجات وادلدخالت من  ،واحملتوى ،ومع ذلك، فإن اذليكل النهائي -08
على النحو الذي سيقت اإلشارة إليو يف التوجيهات الواردة يف وذلك جانب نواتج برامج العمل التابعة للمنرب، 

)ج(( ومن  3انيًا وكما تظهر، مثالً، من األعمال اجلارية بشأن حتليل السيناريوىات والنمذجة )الناتج الفرع ث
لقحات ادلرتبط  3سلتلف التصورات ادلفاىيمية للقيم )الناتج 

 
)د(، وكذلك من التقييم ادلواعيعي للتلقيح وادل

طريق تطوير الفهرست على التوفيق بني اذلياكل  ن. وسوف ت ركز اخلطوات التالية ع((أ) 3بإنتاج األغذية )الناتج 
على النحو ادلوجز يف مذكرة األمانة بشأن التقرير ادلرحلي ادلتعلق بفهرست أدوات وذلك والوظائف األساسية، 

 ، مع االحتياجات وادلدخالت الفعلية للنواتج األخرى.(IPBES/4/INF/14)ومنهجيات دعم السياسات 
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 ة لتفعيل الفهرستالترتيبات المؤسسي - جيم

 يكون من الضروري وعع الًتتيبات ادلؤسسية التالية:  ،عالهأولتفعيل الن هج ادلوجزة  -09

 وكمة لفهرست أدوات ومنهجيات دعم السياسات؛ احلىيكل  ()أ
لدعم التقين ودعم اخلرباء للمساعدة يف تنفيذ العمل بشأن أدوات ومنهجيات دعم ا )ب(

 السياسات.
 بالنسبة لفهرست أدوات ومنهجيات دعم السياسات هيكل الحوكمة - دال

من ادلقًتح أنو ينبغي لفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات أن ي شرف على زلتوى الفهرست من حيث  -21
النوعية والتوازن فيما بني سلتلف الصكوك واألدوات. وسوف يتدعم ذلك بفضل رلموعة من اخلرباء يف رلال 

ومون بتقدمي األفرع احملددة للفهرست. وسوف يقوم فريق اخلرباء، مدعوماً يق ،أدوات ومنهجيات دعم السياسات
هبدف حتسني الفهرست على أساس وذلك بواسطة اخلرباء، بتقدمي تقرير إىل االجتماع العام على أساس منتظم، 

 من الدروس ادلستفادة. 

شبكة التنوع البيولوجي ح أيضًا أنو ينبغي مواصلة تطوير ىذا الفهرست بالتعاون الوثيق مع وي قًت   -20
وخدمات الن ظم اإليكولوجية التابعة لربنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي، وذلك عن طريق االستفادة من العمل 

، أعاله، وكذلك باالستفادة من الًتتيبات ادلؤسسية اليت ترمي إىل 06و 05ادلبدئي الذي تعرعو الفقرتان 
ويتوىل ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات باإلشراف على  توعيح نطاق مسؤوليات ذلك التعاون الوثيق.

 وإبقاؤه طبقاً لوالية ادلنرب ودلبادئ التشغيل. ،وعمان أن يتم تطوير فهرست على اخلط ،ىذا التعاون

الدعم من جانب الخبراء والدعم التقني للمساعدة في تنفيذ األعمال ذات الصلة بأدوات ومنهجيات  - هاء
 ات دعم السياس

من ادلقًتح دتديد التفويض ادلمنوح لفريق اخلرباء ادلعين بأدوات ومنهجيات دعم السياسات حىت هناية  -22
برنامج العمل األول وذلك من أجل مواصلة تطوير الفهرست، ولتنسيق التفاعل مع النواتج األخرى من أجل 

خبريًا مرة  21اء ىذا ادلكون من تطوير زلتواه، ولتنظيم التفاعالت مع مستخدميو. وسوف ُيتمع فريق اخلرب 
طوال السنوات  دوالر أمريكي سنوياً  675 11 ـــواحدة سنوياً، شلا يًتتب على ذلك تكاليف إعافية ت قدر بـ

 الثالث لربنامج العمل. 

 و  -23
 
)ج(، وذلك  4نتظر لتنفيذ الناتج سوف ي قدم الدعم التقين من جانب األمانة، على النحو ادل

 ع البيولوجي وخدمات الن ظم اإليكولوجية. بالتعاون مع شبكة التنو 

 اإلجراء الُمقترح -رابعاا 

 قد يرغب االجتماع العام يف أن يبحث التدابري التالية:  -24

بأدوات دعم السياسات وتقدمي ذات الصلة دلزيد من األعمال بشأن اأن ي شري إىل التوجيهات  )أ(
 التوجيهات اإلعافية إىل ىذا العمل؛ 

 اعتماد ىيكل  )ب(
 
 قًتح للفهرست ادلعين بأدوات ومنهجيات دعم السياسات؛ احلوكمة ادل

اعتماد دتديد تفويض فريق اخلرباء ادلعين بأدوات ومنهجيات دعم السياسات حىت هناية برنامج  )ج(
 العمل األول؛ و 

ت الطلب إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات تقدمي تقرير بشأن التقدم الذي أ حرز يف الفهرس )د(
 الجتماع العام يف دورتو اخلامسة.على اخلط إىل ا
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 المرفق
 ت في األعمال التي يتخذها المنبرتأطير أدوات ومنهجيات دعم السياسا

ج ’’ي شري إىل  ‘‘أدوات ومنهجيات دعم السياسات’’مصطلح ي فهم أن ولغرض أعمال ادلنرب،  -0 هن 
، وت ساعد وترتقي بادلقررات ذات دْ اليت ديكن أن ت رش  األخرى  ارفوتقنيات تنهض على أساس العلم ون ظم ادلع

 ،صناعة السياسات والتنفيذ على ادلستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية من أجل محاية الطبيعةب، و الصلة
(. وباإلعافة إىل ذلك، األول )الشكل ‘‘وبذلك ت فيد الطبيعة السكان وجتعلهم يتمتعون مبستوى معيشة طيب

ن من ادلهم أن نفهم سياق أدوات ومنهجيات دعم السياسات يف عوء التحديات والفرص االجتماعية، يكو 
أدوات ومنهجيات شلا ي شري عمنًا إىل أن حتديد، وتصميم، وتنفيذ والثقافية، واالقتصادية، واإليكولوجية، 

 .‘‘يناسب اجلميعواحد حجم ’’على هنج السياسات ال ديكن أن يسري 

 ولاألالشكل 
أدوات ومنهجيات عرض تخطيطي للعالقات المتداخلة بين صياغة السياسات، وصكوك السياسات و 

  دعم السياسات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف صرئيسية. ولالطالع على و عائالت ديكن تقسيم أدوات ومنهجيات دعم السياسات إىل سبع  -2
االطالع على مذكرة األمانة  ىرجي ،ساتوعلى أمثلة ألسرات أدوات ومنهجيات دعم السيا ،أكثر تفصيالً 

 :(IPBES/4/INF/14)ت بشأن تقرير مرحلي معين بفهرست أدوات ومنهجيات دعم السياسا

 ات وادلعارف )مبا يف ذلك الرصد(؛جتميع البيان )أ(

 أدوات التداول 

الصكوك القانونية 
 والتنظيمية

العيش بصورة طيبة بالتناغم مع أمنا 
 األرض

 التحديات

 السياسات أهداف

الصكوك والمعايير العرفية القائمة  فئات صكوك السياسات 
 على الحقوق 

 الصكوك االجتماعية والثقافية
 

القتصادية والمالية الصكوك ا  

ُمجمع أدوات ومنهجيات دعم  الرصد باالستشعار عن بُعد والرصد الميداني
 السياسات

 فقدان التنوع البيولوجي وتدهور خدمات الُنظم اإليكولوجية

 االستخدام المستدام لخدمات الُنظم اإليكولوجية  الطبيعة حماية

 التخطيط التشاركي 

 ةالمنفع -تحليل الُكلفة

تحليل المقررات المتعددة 
 المعايير 

تحليل السيناريوهات 
 والنماذج 
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 التقييم والتقدير؛ )ب(
 ادلناقشة العامة، وعمليات اإلشراك وادلشاركة؛ )ج(
 سياسات؛يم صكوك الانتقاء وتصم )د(
 التنفيذ واإلرشاد واإلنفاذ؛ )ىـ(
 التدريب وبناء القدرات؛ )و(
 عي، والتجديد واحلوكمة التكيفية.التعليم االجتما )ز(

أساسية من صكوك السياسات. وديكن  إن أدوات ومنهجيات دعم السياسات غالبًا ما ت شكل أجزاءً  -3
العادلية. وي ربز اإلطار ادلفاىيمي للمنرب احلكومي  النظر إىل صكوك السياسات طبقًا دلختلف السياقات واآلراء

الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الدور ادلركزي للمؤسسات 
 ،اختالف درجة الًتكيزومن مث  ،حيث أهنا تؤثر على مجيع جوانب العالقات بني السكان والطبيعة ،واحلوكمة

اليت يربطها السكان بالطبيعة، وادلنافع اليت تعود من الطبيعة على السكان وعلى ادلستوى الالئق م ي  وأنواع الق  
وكيفية توزيع ادلسؤوليات،  ،مْ ي  ادلؤسسات النظامية وغري النظامية أنواع ومستويات الق  للحياة. وحيدد كل من 

 :ومن بني األمثلة على ادلؤسسات النظاميةوتكاليف ادلنافع العائدة من حفظ التنوع البيولوجي عرب اجملتمع. 
القوانني والسياسات، مثل سياسات االقتصاد الكبري، واالقتصاد ادلايل والنقدي والسياسات الزراعية، واألسواق 
وحقوق ادللكية القانونية؛ وىذه كلها تنبين عادة على صكوك قانونية متنوعة، وعلى معاىدات وعلى قوانني 

تشمل ادلعايري والقواعد االجتماعية، مثل تلك القواعد وادلعايري  :غري النظامية فهي بدورىا عرفية. أما ادلؤسسات
 ويف اخلتام، ت عد ادلنظمات شكاًل من أشكال ادلؤسسات. اليت تتعلق باإلجراءات اجلماعية. 

 ديكن تقسيم صكوك السياسات إىل أربع فئات:  -4

 ظيمية؛الصكوك القانونية التن )أ(
 ة على احلقوق وادلعايري العرفية؛لقائمالصكوك ا )ب(
 الصكوك االقتصادية وادلالية؛ )ج(
 .الصكوك االجتماعية والثقافية )د(

وحتتاج ىذه الفئات إىل أن ت بحث حبثاً مستقاًل أو داخل سياق توليفو سياساتية، وىى تعكس الظروف  -5
بق والدولية. وىى ت ط   ،والوطنية ،ون الوطنيةادلتباينة واألولويات عرب سلتلف مستويات احلوكمة، مثل ادلستويات د

العامل وطبقًا للسياقات االجتماعية والثقافية. ويستتبع اختيار صكوك السياسات جتاه طبقًا آلراء السكان 
نافع اليت تعود من حفظ التنوع البيولوجي واستخدامو. حدوث تغيريات يف توزيع ادلسؤوليات والتكاليف، وادل

غري النظامية الداعمة لو ايت أن يصبح فعااًل فقط إذا كانت ادلؤسسات النظامية و وديكن ألى صك سياس
 موجودة.

حيتاج أى دليل شامل ألدوات ومنهجيات دعم السياسات ألن يصيغ نظرة إىل عملية تطوير  -6
: وعع السياسات. كما أن التوصيف العملي ذلذه العملية يشمل ثالثة عناصر مستقلة وإن كانت متداخلة

 ول األعمال واستعراعها؛ وتصميم السياسات وادلقررات؛ وتنفيذ السياسات )انظر الشكل الثاين(.جدا
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 الشكل الثاني

 العناصر الرئيسية الثالثة لدورة السياسات ونماذج لألنشطة المرتبطة بها، في سياقها األوسع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

السياق  ددىاحيللقيود والفرص اليت تبعًا سية الثالثة وقد ختتلف ديناميكيات وتشغيل العناصر الرئي -7
يقيد أو ي يسر رلموعة من  قدنطاقو و ما زلدد  اً جغرافي اً األوسع. ومبعين آخر أن الظروف اليت تسود نطاق

السياسات طبقًا لـ، إىل جانب أمور أخرى، القدرة ادلؤسسية، والثقافة وطرق التفكري ومنظومات القيم، والتجربة 
للتصدي لتحديات خيية، والتاريخ الثقايف. وي نظر إىل صناعة السياسات وصناعة ادلقررات كعمليات التار 

ونادرًا ما تقتصر على وععية أو نطاق فريد. وينبغي تيسري تدفق ادلعلومات ذات الصلة ستشفو اجتماعية م
 ي.بالقيم فيما بني ادلستوى احمللي والوطين والعادل

_____________ 

 السياق األوسع

القدرات واألىداف ادلؤسسية، الثقافة وطرق 
التفكري، منظومات القيم، زلركات التغيريات 

يف التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
اإليكولوجية، اذليكل االقتصادي 

 واالجتاىات 

 ل األعمال واستعراعهاوعع جداو 
حتديد ادلشاكل... تقييم السياسات 
القائمة حالياً... بناء ادلعارف... 

 النقاش والتداول... صياغة األىداف  

 لماذا ؟

 تنفيذ السياسات 
األدوار وادلسؤوليات، الوكاالت وادلوارد، 
التواصل السياسايت، الرصد، اإلنفاذ، 

 القدرات الصقل اإلعايف، التدريب وبناء
 

 كيف ؟

 تصميم السياسات وادلقررات 
حتديد االسًتاتيجيات واخليارات... التصميم 
التفصيلي الضمانات االجتماعية... التقييم 

الق بلي للفعالية والتأثريات على أصحاب 
 ادلصلحة.. والبت يف ذلك

 ماذا؟


