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 المتحدة للبيئة
  

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

 النظم اإليكولوجية
 الدورة الثانية
 3142كانوف األكؿ/ديسمرب   41-6يا، أنطاليا، ترك

*من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت )أ( 1البند 
 

لمنبر: برنامج العمل برنامج العمل األولي ل
 4102-4102للفترة 

 4102 -4102مشروع برنامج العمل للفترة 
 برنامج العملطرائق تنفيذ نواتج 

 مذكرة من األمانة
كل ىدؼ من أىداؼ برنامج عمل ادلنرب احلكومي الدكيل ل النواتجتنفيذ طرائق تورد ادلذكرة احلالية  -4

. كتقدـ ادلذكرة 3145-3141للعلـو كالسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية للفًتة 
كترتيبات مؤسسية. كتبُت كعالمات طريق رئيسية رلموعة من االفًتاضات كخطة عمل  ناتجبالنسبة لكل 

ور، ادلقررات اليت قد ينظر االجتماع العاـ يف اختاذىا لدل تنفيذ برنامج العمل. كيرد يف اخلطط، من رتلة أم
 .ناتج، كتقدير لتكلفة تنفيذ الربنامج بأكملو حبسب كل ناتجتقدير سنوم رئيسي لكل  4اجلدكؿ 

ل كتأخذ كتستند تقديرات التكلفة إىل رلموعة من االفًتاضات العامة ادلقدمة يف مشركع برنامج العم -3
 يف اعتبارىا ادلتغَتات التالية:

عدد كنطاؽ حاجات بناء القدرات اليت يتعُت على ادلنرب أف يعاجلها كؽلوذلا، كىو ما سيؤثر  )أ(
ادلوارد على تكلفة برنامج العمل. كغلوز أف تكمل ادلوارد ادلعبأة دلعاجلة حاجات بناء القدرات ذات األكلوية 

اين للمنرب من موارد. كمستول ادلوارد ادلتاحة سيحدد ادلدل الذم سيدمج بو بناء يف الصندكؽ االستئم ادلتوفرة
 لربنامج العمل؛ النواتجالقدرات يف إعداد 
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عدد كنطاؽ التقييمات اليت يتعُت أف يعدىا ادلنرب، كىو ما سيؤثر على تكاليف برنامج العمل.  )ب(
دد التقييمات ادلواضيعية اليت غلرم إعدادىا. كذتة متغَت كمن بُت ادلتغَتات الرئيسية اليت ستؤثر على التكلفة ع

آخر ىو نطاؽ كاتساع كتعقد التقييمات، حيث سيؤثر ذلك على عدد ادلؤلفُت كاالجتماعات ادلطلوبة إلنتاج 
 تقييمات ذات مصداقية كمشركعة؛

، اإلنًتنتعرب عدد االجتماعات ادلباشرة، اليت ؽلكن تقليلها من خالؿ استخداـ االجتماعات  )ج(
كمن مث ختفيض تكلفة برنامج العمل. بيد أنو يتعُت موازنة مثل ىذه الوفورات يف التكلفة مع احلاجة إىل كفالة 

 التفاعل االجتماعي كاطلراط ادلشًتكُت الذين قد يواجهوف زلدكديات تقنية؛
عولو مستول اتصاالت كإشراؾ أصحاب ادلصلحة كالتواصل ادلتفق عليو. كسيكوف لذلك مف )د(

 كدتلكها ككثاقة صلتها مبوجب برنامج العمل؛ النواتجعلى درجة أثر  أيضان على التكلفة، كسيؤثر 
على تكلفة برنامج ه ادلوقع اجلغرايف كادلؤسسي دلوظف الدعم التقٍت، كىو ما سيكوف لو أثر  )ق(

كلفة توظيف مثل ىذا من ت كثَتاالعمل. كستكوف تكلفة توظيف موظف دعم تقٍت من خالؿ أمانة ادلنرب أكرب  
ادلوظف، على سبيل ادلثاؿ، من خالؿ مؤسسات إقليمية أك كطنية، كلكن مع ذلك قد يكوف ىذا مطلوبا يف 

 من أجل كفالة التنسيق كاإلشراؼ الضركريُت؛ بعض احلاالت
الصلة، كىو ذات كادلؤسسات كادلراقبوف مستول ادلساعلات العينية اليت تقدمها الدكؿ األعضاء  )ك(

سيكوف لو أثره على التكلفة. كتشمل فرص تقدمي ادلساعلات العينية توفَت الدعم التقٍت أك اإلعارات،  ما
كاستضافة االجتماعات، كدتويل أنشطة بناء القدرات، كتوفَت ظركؼ رلانية أك تفضيلية الستخداـ الربارليات 

ات التكلفة الناجتة عن ادلساعلات العينية (. كؽلكن ختصيص كفور 3)أنظر اجلدكؿ  اإلنًتنتكاألدكات ادلستندة إىل 
 .حيثما ال يكوف مثل ىذا الدعم كشيكان  لنواتج

 0الهدؼ 
 بين العلوم والسياسات لتنفيذ الوظائف الرئيسية للمنبر بشأن الترابطمعارؼ القدرات و التدعيم أسس 

 )أ( 0الناتج
امج عمل المنبر مع الموارد من خالل تتم مضاهات حاجات بناء القدرات ذات األولوية الالزمة لتنفيذ برن

 (تابعتحفيز الدعم المالي والعيني )
 االفتراضات

سيكوف ذتة ضركرة لنطاؽ من األنشطة من أجل حتديد احلاجات من بناء القدرات كترتيب أكلوياهتا،  -2
دلنرب، عالكة كزيادة سبل احلصوؿ على ادلوارد ادلطلوبة دلعاجلة تلك احلاجات. كسيشمل ذلك جهود يقـو هبا ا

على تشجيع أنشطة بناء القدرات ادلنسقة اليت يقـو هبا آخركف. كمن ادلتوخى أف تعمل الصالت ادلؤسسية بُت 
ادلنرب كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة )اليونيب( كمنظمة األمم ادلتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة )اليونسكو( كمنظمة 

ك( كبرنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي، اليت طالب هبا االجتماع العاـ يف ادلقرر: األمم ادلتحدة لألغذية كالزراعة )الفا
. كمن ادلتوخي أف ينظر االجتماع العاـ يف النواتج، على ادلساعدة على كجو اخلصوص يف إصلاز 4/1مقرر ادلنرب 

لى النحو ادلشار إليو يف مطالبة ادلكتب بأف يعقد بصفة منتظمة منتدل مع مصادر التمويل التقليدية كاحملتملة، ع
، عرب اإلنًتنتتفاعالت الاألكؿ للقرار ادلتعلق بإنشاء ادلنرب، من خالؿ اجتماعات مباشرة ك من التذييل  4ة الفقر 

. كما أف من ادلتوخى أف ينظر االجتماع العاـ يف إنشاء فرقة عمل بشأف بناء التحاكر من بعدمبا يف ذلك 
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دلتعدد التخصصات كتتألف من اليونيب كاليونسكو كالفاك كبرنامج األمم القدرات يقودىا ادلكتب كالفريق ا
ادلتحدة اإلظلائي كادلؤسسات الشريكة كالشبكات كادلبادرات االسًتاتيجية األخرل، مبا يف ذلك شبكة التقييم شبو 

( تقدمي ادلشورة العادلية كشبكة التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية. كستقـو فرقة العمل مبا يلي: )أ
إعداد قوائم زلدثة بشكل منتظم حلاجات بناء القدرات ذات األكلوية، كتبياف لفجوات طرائق للمكتب بشأف 

التمويل ادلصاحبة كادلوارد ادلتاحة للتمويل؛ )ب( كدعم ادلكتب يف عقد ادلنتدل؛ )ج( كتقدمي ادلشورة للمكتب 
قائمة ادلباشر حتتفظ ب اإللكًتكينشكل أداة باالتصاؿ  يف ‘‘كساطة’’كاألمانة بشأف إنشاء كتشغيل مرفق 

عركض توفَت بناء القدرات، كمساعدة من لديهم حاجات لبناء القدرات ذات األكلوية يف كقائمة باحلاجات ب
 )ب(. 4الناتجتنفيذ  مسؤكليةفرقة العمل كدعمها الفٍت  تتوىلاحلصوؿ على ادلوارد التقنية كادلالية ادلتوفرة. كما 

 والترتيبات المؤسسية وعالمات الطريق الرئيسية ،جراءاتاإل
 :اختاذىااإلجراءات اليت يتعُت ترد فيما يلي  -1

 الًتتيبات ادلؤسسيةاإلجراءات/ اإلطار الزمٍت
ينظر االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية يف مطالبة ادلكتب بأف يعقد بصفة منتظمة  الربع الرابع 3142

إلبداء الرغبة يف إىل دعوة  ل التقليدية كاحملتملة استنادان منتدل مع مصادر التموي
 .التمويل

ينظر االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية يف إنشاء فرقة عمل زلددة ادلدة كادلهاـ 
بشأف بناء القدرات، يقودىا ادلكتب كالفريق ادلتعدد التخصصات، مبا يف ذلك 

ف يشكل، من خالؿ كضع اختصاصات فرقة العمل، كمطالبة ادلكتب بأ
 .إبداء الرغبةاألمانة، فرقة ادلهاـ استنادا إىل دعوة 

ينظر االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية يف العركض احملتملة بالدعم التقٍت العيٍت، 
كيطلب إىل ادلكتب كاألمانة أف يضعا الًتتيبات ادلؤسسية الالزمة لتفعيل الدعم 

 التقٍت.

ات مؤسسية من أجل تفعيل بكتب كاألمانة شراكات اسًتاتيجية كترتيينشئ ادل الربع األكؿ 3141
 الدعم التقٍت حبسب االقتضاء.

لتحديد كرصد كتقييم احلاجات من بناء القدرات طرائق تضع فرقة العمل  الربع الثاين
 ادلتصلة بوالية ادلنرب كالتقدـ احملقق يف عملها بطريقة متسقة كقابلة للمقارنة.

توفر فرقة العمل قائمة حباجات بناء القدرات ذات األكلوية كتبيانا للفجوات  لثالربع الثا
، مع إمكانية أف يسبق ذلك عقد )أ(ادلالية ادلصاحبة كمصادر التمويل ادلتاحة

بشأف القائمة أك استعراضها، هبدؼ االستفادة من االطلراط  حتاكر من بعد
 األكسع مدل من أصحاب ادلصلحة.

يعقد ادلكتب اجتماعات للمنتدل بدعم من فرقة العمل لًتتيب أكلوية  الربع الرابع
حاجات بناء القدرات احملددة كحتفيزىا كتقدمي الدعم العيٍت ذلا، كتقدمي قائمة 

الجتماع العاـ يف دكرتو حاجات بناء القدرات ادلرتبة حبسب أكلويتها إىل ا
 الثالثة.
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 الًتتيبات ادلؤسسيةاإلجراءات/ اإلطار الزمٍت
كرتو الثالثة يف قائمة حاجات بناء القدرات ادلرتبة ينظر االجتماع العاـ يف د الربع األكؿ 3142

أك تملة إىل تقدمي الدعم العيٍت ك/حبسب أكلويتها، كيدعو اجلهات ادلاضلة احمل
ادلايل للوفاء بتلك احلاجات، كينظر يف مطالبة فرقة العمل مبعاجلة احلاجات 

 )ب(( 4 الناتجادلتفق عليها )أنظر 
الربع الثاين/ 
 الثالث/الرابع

تنشئ األمانة كتصوف، حتت إشراؼ ادلكتب كمبشورة من فرقة العمل، مرفق 
 ‘‘الوساطة’’

الربع األكؿ/  3143
 الثاين/الثالث

تقيم فرقة ادلهاـ التقدـ احملقق يف كضع احلاجات ادلرتبة حبسب أكلويتها، 
 تخذ يف الربع الثالثكتقًتح، بناء على ىذا التقييم، قائمة زلدثة كفقا لإلجراء ادل

 3141من عاـ 
للمنتدل بشأف ترتيب أكلويات  يعقد ادلكتب، بدعم من فرقة العمل، اجتماعان  الربع الرابع

الدعم ادلايل كالعيٍت كحتفيزه من أجل حتديد حاجات بناء القدرات، كيقدـ 
جتماع العاـ يف دكرتو قائمة حباجات بناء القدرات مرتبة حبسب أكلويتها إىل اال

 اخلامسة
ينظر االجتماع العاـ يف دكرتو اخلامسة يف قائمة حاجات بناء القدرات ادلرتبة  بع األكؿالر  3144

حبسب أكلويتها، كيدعو اجلهات ادلاضلة احملتملة إىل تقدمي الدعم العيٍت ك/أك 
ادلايل للوفاء بتلك احلاجات، كينظر يف مطالبة فرقة العمل مبعاجلة تلك 

 )ب(( 4 الناتجاحلاجات )أنظر 
ع الثاين/ الرب

 الثالث/الرابع
ل، بتحديث كصيانة تقـو األمانة، حتت إشراؼ ادلكتب كمبشورة من فرقة العم

 ‘‘الوساطة’’مرفق 
الربع األكؿ/  3145

 الثاين/الثالث
تقيم فرقة ادلهاـ التقدـ احملقق يف كضع احلاجات كترتيبها حبسب أكلويتها، 

تخذ يف الربع الثالث لإلجراء ادل قان كتقًتح، بناء على ىذا التقييم، قائمة زلدثة كف
 3141من عاـ 

للمنتدل بشأف ترتيب أكلويات  يعقد ادلكتب، بدعم من فرقة العمل، اجتماعان  الربع الرابع
الدعم ادلايل كالعيٍت كحتفيزه من أجل حتديد حاجات بناء القدرات، كيقدـ 

ع العاـ يف دكرتو قائمة حباجات بناء القدرات مرتبة حبسب أكلويتها إىل االجتما 
 بعة يف سياؽ برنامج العمل التايلالسا

مت حتديد الكثَت من حاجات كفرص بناء القدرات يف العرائض الرمسية ادلقدمة من احلكومات كأصحاب ادلصلحة اآلخرين يف )أ( 
 .(IPBES/I/INF/10أنظر )فًتة ما بُت الدكرات ادلفضية إىل الدكرة األكىل لالجتماع العاـ 
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 التكاليف تقدير
 يرد أدناه تقدير التكاليف: - 2

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(
 التكلفة االفًتاضات بند التكلفة السنة

أعضاء  2عمل )الاجتماع فرقة  3141
تعدد ادلرباء اخلفريق  من

ادلكتب باإلضافة ك التخصصات 
 (خبَتان/شريكان اسًتاتيجيان  31إىل 

 32تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 (عينةيف ادلائة  32) اركان(مش

211 4 

السفر كبدؿ اإلقامة اليومي 
 دكالر( 2111×2)

111 42 

ُرصد  مشاركان، 21اجتماع ادلنرب )
 (منهم 32 ػػػػلدتويل 

 21تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 (عينيةيف ادلائة  32) مشاركان(

321 44 

السفر كبدؿ اإلقامة اليومي 
 دكالر( 2111×32)

111 42 

من الفئة الفنية على  ُتكظيفتما يعادؿ  تقٍتالدعم ال
 يف ادلائة عينية( 21)أساس التفرغ 

111 421 

 أعضاء من2اجتماع فرقة عمل ) 3142
فريق اخلرباء كادلكتب، باإلضافة 

 خبَتان/شريكان اسًتاتيجيان( 31إىل 

 32تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 (عينيةيف ادلائة  32) مشاركان(

211 4 

 السفر كبدؿ اإلقامة اليومي
 دكالر( 2111×2

111 42 

فتُت من الفئة الفنية على يما يعادؿ كظ تقٍتالدعم ال
 (عينيةيف ادلائة  21) أساس التفرغ

111 421 

أعضاء  2عمل )الاجتماع فرقة  3143
ادلكتب، ك  رباءاخلفريق من 

خبَتان/شريكان  31باإلضافة إىل 
 اسًتاتيجيان(

 32ف االجتماع )أسبوع كاحد، تكالي
 (عينيةيف ادلائة  32) مشاركان(

211 4 

السفر كبدؿ اإلقامة اليومي 
 دكالر( 2111×2)

111 42 

ُرصد  مشاركان، 21اجتماع ادلنرب )
 (منهم 32 ػػػػلدتويل 

 21تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 (عينيةيف ادلائة  32) مشاركان(

321 44 

 امة اليوميالسفر كبدؿ اإلق
 دكالر( 2111×32)

111 42 

فتُت من الفئة الفنية على يما يعادؿ كظ تقٍتالدعم ال
 (عينيةيف ادلائة  21) أساس التفرغ

111 421 

أعضاء  2اجتماع فرقة العمل ) 3144
فريق اخلرباء كادلكتب،  من

خبَتان/شريكان  31باإلضافة إىل 
 اسًتاتيجيان(

 32 تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد،
 (عينيةيف ادلائة  32) مشاركان(

211 4 

 اليومي السفر كبدؿ اإلقامة
 دكالر( 2111×2)

111 42 
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 التكلفة االفًتاضات بند التكلفة السنة
فتُت من الفئة الفنية على يما يعادؿ كظ تقٍتالدعم ال

 (عينيةيف ادلائة  21) أساس التفرغ
111 421 

أعضاء  2عمل )الاجتماع فرقة  3145
فريق اخلرباء كأعضاء ادلكتب، من 

خبَتان/شريكان  31إىل  باإلضافة
 اسًتاتيجيان(

 32تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 (عينيةيف ادلائة  32) مشاركان(

211 4 

 السفر كبدؿ اإلقامة اليومي
 دكالر( 2111×2)

111 42 

ُرصد  مشاركان، 21اجتماع ادلنرب )
 (منهم 32 ػػػل دتويل

 21تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 (عينيةادلائة يف  32) مشاركان(

321 44 

السفر كبدؿ اإلقامة اليومي 
 دكالر( 2111×32)

111 42 

فتُت من الفئة الفنية على يما يعادؿ كظ تقٍتالدعم ال
 (عينيةيف ادلائة  21) أساس التفرغ

111 421 

 0 040 451   المجموع

 )ب( 0 الناتج
 (تابعدَّم من الشبكة المعنية ببناء القدرات )تطوَّر القدرات الالزمة لتنفيذ برنامج عمل المنبر بدعم مق

 االفتراضات
)أ(، كىي فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات  4 الناتجسوؼ تدعم الًتتيبات ادلؤسسية ادلوضوعة يف إطار  - 3

)ب(. كسوؼ تشارؾ فرقة العمل، كىي تؤّدم  4 الناتجكالدعم التقٍت من أجل ذلك، عملية التنفيذ يف إطار 
ا حتت رئاسة ادلكتب كفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، يف االضطالع بأنشطة بناء القدرات كفقان أعماذل

على بناء القدرة ادلؤسسية  3141لالحتياجات ادلوافق عليها من االجتماع العاـ. كسوؼ تركِّز األنشطة يف سنة 
اإلقليمية/دكف اإلقليمية. كسوؼ تُعَقد ادلبّكرة لربنامج العمل، كال سيما التقييمات  النواتجالالزمة لتنفيذ 

اجتماعات بناء القدرات باالقًتاف مع عملية التقييم على الصعيد دكف اإلقليمي لتيسَت مواصلة تطوير شبكات 
العلـو كالسياسات كادلنابر كمراكز االمتياز على الصعيد دكف اإلقليمي. كسوؼ تُػَعد مقًتحات متعلقة بربامج 

ك/أك  ُتاحملليك السكاف األصليُت من  أصحاب ادلعارؼمبا يف ذلك من أجل  الزماالت كادلبادالت،
االختصاصيُت، كإعداد كحدات ظلوذجية للتدريب على أساس خربات مثل تلك ادلكتسبة من الفريق احلكومي 

ؿ أماـ الزمالء، لأللفية. كؽلكن ذلذه ادلقًتحات أف تتيح اجملااإليكولوجي الدكيل ادلعٍت بتغَتر ادلناخ كتقييم النظاـ 
للمشاركة يف تنفيذ برنامج عمل ادلنرب، كعلى سبيل ادلثاؿ يف تقدمي الدعم التقٍت من أجل التقييمات مع اإلشراؼ 

، سوؼ ختضع االحتياجات احملددة األكلويات يف رلاؿ بناء 3142من جانب األمانة. كاعتباران من سنة 
ماؿ فرقة العمل. كحيثما أمكن، سوؼ ُتستكَمل األعماؿ القدرات دلوافقة االجتماع العاـ كسوؼ توجِّو أع

)أ(.  4 الناتجادلمّولة من الصندكؽ االستئماين للمنرب من خالؿ إسهامات عينية كمالية كيساعد على حفزىا 
كقد يشمل ىذا العمل مساعدة تقنية )على سبيل ادلثاؿ، فيما يتعّلق بإدارة ادلعرفة كالبيانات( أك حلقات تدريب 

ادلوضوعية اليت تصدر عن ادلنرب )على سبيل ادلثاؿ، فيما ؼلص استخداـ  النواتجاستيعاب كاستخداـ سلتلف يسر ت
 أدكات كمنهجيات دعم البيانات(.
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 وعالمات الطريق الرئيسية والترتيبات المؤسسية ،اإلجراءات
 ترد فيما يلي اإلجراءات اليت يتعُتن اختاذىا: - 4

 لًتتيبات ادلؤسسيةاإلجراءات/ا اإلطار الزمٍت
ينظر االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية يف إنشاء فرقة العمل ادلعنية ببناء  الربع الرابع 3142

)أ((، إلدراج كالية لبناء القدرة ادلؤسسية الالزمة  4القدرات )انظر الناتج 
 3لتنفيذ برنامج العمل، كينظر االجتماع العاـ يف مطالبتو بدعم الناتج 

التقييمات اإلقليمية/دكف اإلقليمية. كلدعم ادلكتب كفريق )ب( بشأف 
اخلرباء ادلتعدد التخصصات يف إعداد مقًتح من أجل برامج الزماالت 

 كادلبادالت كالتدريب اليت يتعُّت تقدؽلها إىل االجتماع العاـ
امج الزماالت تضع فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات ُمقًتحان من أجل بر  الربع الثاين/الثالث 3141

 كادلبادالت كالتدريب
الربع الثاين/الثالث/ 

 لرابعا
تدعم فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات بناء القدرة ادلؤسسية الالزمة لتنفيذ 
برنامج العمل، كال سيما فيما يتعلق بالتقييمات اإلقليمية/دكف اإلقليمية 

 )ب(( 3)انظر الناتج 
ع العاـ يف دكرتو الثالثة يف إنشاء برامج الزماالت كادلبادالت ينظر االجتما  الربع األكؿ 3142

 كالتدريب
ينظر االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة يف مطالبة الفرقة العاملة بأف تساعد 
يف معاجلة االحتياجات احملّددة األكلوية يف رلاؿ بناء القدرات كفقان 

ك ادلقدنمة عن طريق دعم للموارد ادلتاحة من الصندكؽ االستئماين للمنرب أ
 )أ(( 4مايل كعيٍت إضايف )انظر الناتج 

الربع األكؿ/الثاين/ 
 الثالث/الرابع

تعاجل فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات االحتياجات احملّددة األكلوية يف 
 رلاؿ بناء القدرات على النحو الذم يوافق عليو االجتماع العاـ

اع العاـ يف دكرتو الرابعة يف مطالبة فرقة العمل بأف تساعد يف ينظر االجتم الربع األكؿ 3143
معاجلة االحتياجات احملّددة األكلوية يف رلاؿ بناء القدرات )انظر الناتج 

 )أ(( 4
الربع األكؿ/الثاين/ 

 الثالث/الرابع
تعاجل فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات االحتياجات احملدندة األكلوية يف 

 لقدرات على النحو الذم يوافق عليو االجتماع العاـرلاؿ بناء ا
ينظر االجتماع العاـ يف دكرتو اخلامسة يف مطالبة فرقة العمل بأف تساعد  الربع األكؿ 3144

يف معاجلة االحتياجات احملّددة األكلوية يف رلاؿ بناء القدرات )انظر 
 )أ(( 4الناتج 

 الثاين/الربع األكؿ/
 الثالث/الرابع

فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات االحتياجات احملدندة األكلوية يف تعاجل 
 رلاؿ بناء القدرات على النحو الذم يوافق عليو االجتماع العاـ

ينظر االجتماع العاـ يف دكرتو السادسة يف مطالبة فرقة العمل بأف تساعد  الربع األكؿ 3145
ؿ بناء القدرات )انظر يف معاجلة االحتياجات احملّددة األكلوية يف رلا

 )أ(( 4الناتج 
 الربع الثاين/الثالث/

 الرابع
تعاجل فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات احلاجات احملّددة األكلوية يف رلاؿ 

 بناء القدرات على النحو الذم يوافق عليو االجتماع العاـ
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 تقدير التكاليف
 يرد أدناه تقدير التكاليف: - 5

 ادلتحدة( )بدكالرات الواليات
 التكلفة االفًتاضات بند التكلفة السنة

اجتماعان بشأف بناء  42 3141
 خبَتان، 31القدرات )

 42 لػػػػالتمويل رصد 
 (منهم

 31أسبوع كاحد، ×  42تكاليف االجتماع )
 (عينيةيف ادلائة  32مشاركان( )

211 443 

السفر كبدؿ اإلقامة اليومي 
 دكالر( 4211×42×42)

211 224 

حتدند فيما بعد )زماالت، حلقات عمل،  أنشطة بناء القدرات 3142
 مساعدة تقنية(

111 121 

حتدند فيما بعد )زماالت، حلقات عمل،  أنشطة بناء القدرات 3143
 مساعدة تقنية(

111 121 

حتدند فيما بعد )زماالت، حلقات عمل،  أنشطة بناء القدرات 3144
 مساعدة تقنية(

111 121 

حتدند فيما بعد )زماالت، حلقات عمل،  طة بناء القدراتأنش 3145
 مساعدة تقنية(

111 121 

 4 451 111   المجموع

 )ج( 0 الناتج
بحلول  توضعشعوب األصلية والمعارؼ المحلية )اإلجراءات والنُػُهج من أجل العمل مع نُظم معارؼ ال

 (4102عام 
 االفتراضات

اء ادلتعدد التخصصات أف يوصي بإجراءات كنُػُهج من أجل العمل طلب االجتماع العاـ إىل فريق اخلرب  - 6
مع سلتلف نظم ادلعارؼ لكي ينظر فيها االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية، مستفيدان من ادلدخالت ادلتلّقاة من 

 نظم معارؼ الشعوب األصلية كادلعارؼ احمللية يف ادلنربإسهاـ ”حلقة عمل اخلرباء الدكلية بشأف ادلوضوع 
احلكومي الدكيل للعلـو كالسياسات يف رلاؿ التنورع البيولوجي كخدمات الُنظم اإليكولوجية: بناء ركابط للتآزر 

. كقد أفادت نتائج حلقة العمل يف إعداد دليل 3142، ادلعقود يف طوكيو يف حزيراف/يونيو “بينها كبُت العلـو
معارؼ الشعوب األصلية كادلعارؼ احمللية اليت سُتعرض  أّكيل بشأف ادلبادئ كاإلجراءات الالزمة للعمل مع نُظم

على االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية بقصد العلم هبا. كقد اتسم النجاح يف اإلقرار مبعارؼ الشعوب األصلية 
، العلـو كالسياسات كبناء ركابط للتآزر مع العلـو بتباين شديد يف أضلاء العاملالًتابط بُت  كادلعارؼ احمللية يف

كيلـز بذؿ ادلزيد من العمل إلعداد رلموعة متينة من اإلجراءات كالنُػُهج لكي يستخدمها ادلنرب. كسوؼ تستفيد 
ىذه اجلهود من، بل إهنا سُتكِمل، جهود اليونسكو كاتفاقية التنورع البيولوجي كادلنظمة العادلية للملكية الفكرية 

وجيهات فريق اخلرباء كادلكتب إنشاء فريق خرباء زلّدد ادلدة كمنظمة األغذية كالزراعة كغَتىا. كسيتم بفضل ت
كادلهاـ دلواصلة تطوير الدليل، من أجل احلصوؿ على موافقة االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة )من ادلتوّقع أف يُعَقد 

يما أخرل مستمرة، كال س ( لكي يتسٌّت لو إنارة طريق العملية من أجل إعداد نواتج3143يف أكائل سنة 
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التقييمات اإلقليمية/دكف اإلقليمية. كما سيدعم فريق اخلرباء، بالتعاكف مع فرقة العمل ادلعنية بادلعارؼ كالبيانات، 
يف إنشاء قائمة كشبكة بأمساء اخلرباء كأصحاب ادلعارؼ. كستكوف  3141فريق اخلرباء كادلكتب أثناء سنة 

ا يف ذلك اإلسهامات يف عمليات التقييمات. كسوؼ يفيد القائمة موردان من أجل االضطالع بأنشطة ادلنرب، مب
تطوير اإلجراءات كالنُػُهج من جانب رلموعة كاسعة من اخلرباء من رلموعة من أفضل ادلمارسات ادلنشورة من كل 
منطقة للعمل مع نُظم معارؼ الشعوب األصلية كادلعارؼ احمللية. كستزداد ىذه العملية بالتعلرم من دراسة كاحدة 

األمم ادلتحدة اخلمس؛ إجراء مناقشة أك استعراض  أقاليممن  إقليمك اثنتُت من الدراسات اإلفرادية يف كل أ
مع رلموعة كاسعة من اخلرباء كأصحاب ادلصلحة )مبا يف ذلك الشبكة العادلية  التحاكر من بعدالدليل باستخداـ 

، سيقـو فريق اخلرباء بتقييم الدليل 3142نة للشعوب األصلية(، كعقد ثالثة اجتماعات لفريق اخلرباء. كيف س
ليوافق عليو االجتماع  كالتحاكر من بعدككضع الصيغة النهائية لو استنادان إىل ادلدخالت من عملية االستعراض 

 العاـ يف دكرتو الرابعة كتنفيذه يف عملية التقييم األكسع نطاقان اليت غلريها االجتماع العاـ.
 والترتيبات المؤسسية ريق الرئيسيةوعالمات الط ،اإلجراءات

 ترد فيما يلي اإلجراءات اليت يتعُتن اختاذىا: - 41
 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت

بشأف  على ضوء التوجيو األكيليطلب االجتماع العاـ، خالؿ دكرتو الثانية ك  الرابعالربع  3142
 )انظر لية كاحملليةاإلجراءات كالنهج للعمل مع نظم ادلعرفة األص

(IPBES/2/INF/1 ،من فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كادلكتب أف يضعا ،
كادلهاـ، مشركع إجراءات النهج  ادلدةبدعم من فريق اخلرباء ادلخصص احملدد 

صلية كاحمللية لكي ينظره االجتماع العاـ يف دكرتو ألللعمل مع نظم ادلعرفة ا
 (3143الرابعة )ادلتوقع يف أكائل 

يطلب االجتماع العاـ خالؿ دكرتو الثانية من فريق اخلرباء كادلكتب، بدعم  
من فريق خرباء كبالتعاكف مع فريق ادلهاـ ادلعٍت بادلعارؼ كالبيانات، كضع 

 عرفةبشأف العمل مع سلتلف نظم ادل 3141قائمة خرباء كشبكة لعاـ 
يحات كؼلتارا إخصائيُت يف نظم ادلعرفة يدعو الفريق كادلكتب إىل تقدمي ترش الربع األكؿ 3141

األصلية كاحمللية، كخرباء آخرين بشأف قائمة اخلرباء كعرب الشبكة العادلية 
 للمشاركة يف فريق اخلرباء كتيسَت استعراضات دراسات احلالة

 األكؿ/الربع 
 الثاين/الثالث/

 الرابع

يق ادلهاـ ادلعٍت يضع الفريق كادلكتب بدعم من فريق اخلرباء كبالتعاكف مع فر 
)د(، قائمة كشبكة خرباء،  4 الناتجبادلعارؼ كالبيانات ادلنشأ مبوجب 

 ادلعارؼ كاليت سيجرم توسيع نطاقها من خالؿ عملية مستمرة أصحاب
 الربع الثاين/

 الرابع/الثالث
يضطلع فريق اخلرباء، بقيادة الفريق كادلكتب باستعراض لإلجراءات كالنهج 

يف ذلك التعلم من اخلربات كأفضل ادلمارسات الناشئة عن ادلعموؿ هبا مبا 
العمل مع نظم ادلعرفة األصلية كاحمللية يف عملية أك عمليتُت الستعراض 

 دراسات احلالة يف كل إقليم من أقاليم األمم ادلتحدة اخلمسة
ة من مستعرضي دراسات احلال يواصل الفريق كادلكتب، بعد تلقي معلومات الربع األكؿ 3142

 يقـوساس التوجيو األكيل ادلقدـ لالجتماع العاـ خالؿ دكرتو الثانية، كعلى أ
تنقيح اإلجراءات كالنهج اخلاصة بالعمل بفريق اخلرباء بقيادة الفريق كادلكتب 

 مع نظم ادلعرفة األصلية كاحمللية
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 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت
تعراضان مع أك اس من بعد حتاكران  يعقد فريق اخلرباء، بقيادة الفريق كادلكتب، الربع الثاين

فريق خرباء كأصحاب مصلحة أكسع نطاقان دلناقشة مشركع اإلجراءات 
دراسات احلالة أصحاب كالنهج. كيعقد فريق اخلرباء اجتماعات متابعة مع 

 للحصوؿ على معلومات مسًتجعة بشأف مشركع اإلجراءات كالنهج
لتقييم ادلعلومات  رلمرة أخفريق اخلرباء، بقيادة الفريق كادلكتب، غلتمع  الربع الثالث

/االستعراض كاجتماعات متابعة التحاكر من بعدادلسًتجعة ادلتلقاة من عملية 
ادلعارؼ األصليُت كاحملليُت، كينقح اإلجراءات أصحاب دراسات احلالة مع 

 كالنهج ادلقًتحة كيضع صيغتها النهائية
حاب ادلصلحة، ب كأعضاء ادلنرب اآلخركف كأصتيستعرض الفريق كادلك الرابعالربع 

ادلشركع النهائي لإلجراءات كالنهج ذات الصلة بالعمل مع نظم ادلعارؼ 
األصلية كاحمللية قبل تقدؽلها لالجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة للنظر بغرض 

 موافقتو على استخدامها يف رتيع نواتج ادلنرب يف ادلستقبل
بعة اإلجراءات كالنهج ادلقًتحة، كيتخذ ينظر االجتماع العاـ يف دكرتو الرا الربع األكؿ 3143

 خطوات تتيح العمل ادلالئم مع نظم ادلعرفة األصلية كاحمللية

 التكاليف تقدير
 يرد أدناه تقدير التكاليف: - 44

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(
 التكلفة االفًتاضات بند التكلفة السنة

أعضاء  2اجتماع فريق اخلرباء ) 3141
ادلتعدد  من فريق اخلرباء

التخصصات كادلكتب زائدان 
خرباء )خبَتاف من كل  41

 (إقليم(

تكاليف االجتماع )اجتماع كاحد دلدة ثالثة 
 يف ادلائة عينية( 32مشاركان( ) 42× أياـ 

211 1 

 اليومي قامةكبدؿ اإل السفر
 دكالر( 2111×43)

111 23 

مخسة اجتماعات إقليمية 
لدراسات احلالة الختيار 

ض دراسات حالة كاستعرا
اإلجراءات كالنهج ادلعموؿ هبا 

 فضالن عن أفضل ادلمارسات

تكاليف االجتماع )مخس اجتماعات، يوماف 
 دكالر لكل اجتماع( 2111× لكل اجتماع

 يف ادلائة عينية( 32)

421 45 

 اجتماعات 2اليومي ) اإلقامةكبدؿ  السفر
 4211×مشاركُت شلولُت لكل اجتماع 2×

 دكالر(

211 24 

من الفئة الفنية كنصف ما يعادؿ كظيفة كاحدة  الدعم التقٍت 
 يف ادلائة عينية( 21)على أساس التفرغ 

211 443 

أعضاء  2اجتماع فريق اخلرباء ) 3142
 41 من الفريق كادلكتب زائدان 

 (خرباء )خبَتاف من كل إقليم(

اجتماع دلدة ثالثة أياـ  4تكاليف االجتماع )
 ادلائة عينية(يف  32مشاركان( ) 42× 

211 1 

 23 111 دكالر( 2111×43اليومي ) اإلقامة كبدؿ السفر
مخسة اجتماعات إقليمية 
دلتابعة استعراض مشركع 

 اإلجراءات كالنهج

اجتماعات دلدة يومُت  2تكاليف االجتماع )
دكالر لكل اجتماع(  2111×لكل اجتماع 

 يف ادلائة عينية( 32)

421 45 
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 التكلفة االفًتاضات بند التكلفة السنة
× اجتماعات 2اليومي ) مةاإلقا كبدؿ السفر

 4211× مشاركُت شلولُت لكل اجتماع 2
 دكالر(

211 24 

أعضاء  2اجتماع فريق اخلرباء ) 
 41 من الفريق كادلكتب زائدان 

 خرباء )خبَتاف من كل إقليم(

دلدة ثالثة كاحد تكاليف االجتماع )اجتماع 
 يف ادلائة عينية( 32مشاركان( ) 42×أياـ 

211 1 

 2111×43اإلقامة اليومي )السفر كبدؿ 
 دكالر(

111 23 

من الفئة الفنية على كاحدة  كظيفة عادؿما ي الدعم التقٍت
 يف ادلائة عينية( 21) أساس التفرغ

211 443 

كتسليم كالتوعية توزيع الًترتة كال
لالجتماع العاـ يف التقارير 

 دكرتو الرابعة

صفحات بشأف اإلجراءات  41دليل من 
ادلعارؼ األصلية أصحاب مع كالنهج للعمل 

 كاحمللية مًترتة إىل رتيع لغات األمم ادلتحدة

111 21 

 515 111   المجموع

 )د( 0 الناتج
من خالل الجهود المحفزة  مقرري السياساتاالحتياجات ذات األولوية من المعارؼ والبيانات ل

 )تابع( الستحداث معارؼ جديدة وإنشاء الشبكات

 االفتراضات
بغية تنفيذ ادلنرب االلتزامات ذات الصلة بتوليد كإدارة ادلعارؼ كالبيانات كاحلصوؿ عليها،  دلتوخى،من ا - 43

أف ينظر االجتماع العاـ يف إنشاء فريق مهاـ معٍت بادلعارؼ كالبيانات. كمن ادلتوقع أف يرأس فريق ادلهاـ ادلكتب، 
دلؤسسات كادلبادرات القائمة مثل الفريق ادلعٍت برصد كفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كأف يتألف من شلثلُت من ا

ادلعارؼ األصلية كاحمللية كأصحاب األرض، كادلرفق العادلي دلعلومات التنوع البيولوجي. كمستقبل األرض، 
كمبادرات علـو ادلواطنة. كسوؼ يسهم فريق ادلهاـ يف إقامة الشبكات بُت ادلؤسسات القائمة كالتوصية 

ج ادلشًتكة فيما يتعلق بإدارة كاستحداث ادلعارؼ كالبيانات لدعم أنشطة ادلنرب )مبا يف ذلك بادلمارسات كالنه
. كسوؼ ينظر إىل سبل الًتكيج للمعلومات كالنهج ادلشًتكة اليت تطبق ()ج( 4الناتج تلك اليت توضع يف إطار 

يف ضوء عدة عناصر من بينها  بصورة مستقاة إزاء رصد كمراقبة التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية
. كما أف من ادلتوخى أف يسهم 2نتائج عمليات التقييم ادلنهجية كعمليات التقييم ادلواضيعية مبوجب اذلدؼ 

تقرير فريق ادلهاـ يف قائمة االحتياجات كالثغرات من ادلعارؼ ذات األكلوية كحتديثها بصورة منتظمة يف رلاؿ 
كيفية معاجلة ىذه االحتياجات مبا يف ذلك من خالؿ تشجيع استحداث السياسات كاحلوار ادلنتظم بشأف  

، حسب مقتضى يسبقهاادلعارؼ اجلديدة حيثما توجد ثغرات. كسوؼ يتضمن ىذا احلوار االجتماعات اليت 
إلتاحة الفرصة دلشاركة أكسع قطاع من أصحاب ادلصلحة. كسيقدـ فريق ادلهاـ ادلشورة  التحاكر من بعداحلاؿ، 

لتتبع سبل معاجلة االحتياجات من ادلعارؼ. اإلنًتنت كالفريق كاألمانة بشأف إقامة مرفق معتمد على  للمكتب
، كإف تعقد اجتماعاتو حتديد النطاؽكمن ادلفًتض أف يتفاعل فريق ادلهاـ مع عمليات التقييم كخاصة يف مرحلة 

 .حتديد النطاؽ تبالتتابع مع اجتماعا
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 والترتيبات المؤسسية لرئيسيةوعالمات الطريق اإلجراءات، ا
 ترد فيما يلي اإلجراءات اليت يتعُتن اختاذىا: - 42

 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت
 ادلدةينظر االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية يف إنشاء فريق مهاـ زلدد  الرابعالربع  3142

ق اخلرباء ادلتعدد كادلهاـ بشأف ادلعارؼ كالبيانات بقيادة ادلكتب كفري
التخصصات مبا يشمل كضع اختصاصات فريق ادلهاـ، كيطلب من 
ادلكتب كالفريق، من خالؿ األمانة، تشكيل فريق ادلهاـ على أساس 

 إبداء الرغبةالدعوة إىل 
، يف العركض احملتملة للدعم التقٍت ةينظر االجتماع العاـ يف دكرتو الثاني

مانة كضع الًتتيبات ادلؤسسية الالزمة العيٍت، كيطلب من ادلكتب كاأل
 لتفعيل الدعم التقٍت

يقيم ادلكتب كاألمانة شراكات اسًتاتيجية كيضع ترتيبات مؤسسية  الربع األكؿ 3141
 لتفعيل الدعم التقٍت حسب مقتضى احلاؿ

 الثالث/الربع الثاين/
 الرابع

تيسَت حة ليقدـ فريق ادلهاـ ادلشورة للمكتب كالفريق بشأف النهج ادلقًت 
حلصوؿ على ادلعارؼ كالبيانات القائمة الالزمة لدعم تنفيذ برنامج ا

كتقدمي ادلعلومات ذات الصلة لالجتماع العاـ يف دكرتو كإدارهتا العمل 
 الثالثة

ينظر االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة يف النهج ادلقًتح لتيسَت احلصوؿ  الربع األكؿ 3142
عارؼ كالبيانات القائمة الالزمة لدعم تنفيذ كاإلدارة فيما يتعلق بادل

برنامج العمل، كينظر يف أف يطلب من فريق ادلهاـ تقدمي ادلشورة 
 كالدعم لتنفيذ ىذه النهج

 الثالث/الربع الثاين/
 الرابع

يقدـ فريق ادلهاـ ادلشورة كالدعم للمكتب كالفريق بشأف تنفيذ النهج 
يتعلق بادلعارؼ كالبيانات الالزمة اخلاصة بتيسَت احلصوؿ كاإلدارة فيما 

 لدعم األنشطة يف إطار ادلنرب اليت يوافق عليها االجتماع العاـ
يقدـ فريق ادلهاـ ادلشورة للمكتب كالفريق بشأف كضع االحتياجات  الربع الثاين

ذات األكلوية من ادلعارؼ باالعتماد على كجو اخلصوص على عمليات 
 حتديد النطاؽ

يقدـ فرؽ ادلهاـ الدعم للمكتب كالفريق كاألمانة يف إجراء احلوارات  الربع الثالث
بشأف كضع أكلويات االحتياجات من ادلعارؼ كالتشجيع على توليد 

 ادلعارؼ اجلديدة حيثما توجد ثغرات
 الثاين/الربع األكؿ/ 3143

 الرابعالثالث/
فيذ يواصل فريق ادلهاـ تقدمي ادلشورة كالدعم للمكتب كالفريق بشأف تن

 نات اليت كافق عليها االجتماع العاـاهنج ادلعارؼ كالبي
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 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت
 يواصل فريق ادلهاـ كضع قائمة باالحتياجات ذات األكلوية من ادلعارؼ

 الربع األكؿ/الثاين/ 3144
 الرابع/الثالث

يواصل فريق ادلهاـ تقدمي ادلشورة كالدعم للمكتب كالفريق بشأف تنفيذ 
 كافق عليها االجتماع العاـهنج ادلعارؼ كالبيانات اليت 

يقدـ فريق ادلهاـ ادلشورة للمكتب كالفريق بشأف كضع االحتياجات  الربع الثاين
ذات األكلوية من ادلعارؼ باالعتماد على كجو اخلصوص على عمليات 

 حتديد النطاؽ
يقدـ فريق ادلهاـ الدعم للمكتب كالفريق كاألمانة بشأف إجراء احلوارات  الربع الثالث

 ات من ادلعارؼ كالتشجيع على توليداخلاصة بًتتيب أكلويات االحتياج
 ادلعارؼ اجلديدة حيثما توجد ثغرات

 الربع األكؿ/الثاين/ 3145
 الرابع/الثالث

يواصل فريق ادلهاـ تقدمي ادلشورة كالدعم للمكتب كالفريق بشأف تنفيذ 
 هنج ادلعارؼ كالبيانات اليت كافق عليها االجتماع العاـ

 يواصل فريق ادلهاـ كضع قائمة باالحتياجات ذات األكلوية من ادلعارؼ

 التكاليف تقدير
 يرد أدناه تقدير التكاليف: - 41

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(
 التكلفة االفًتاضات ةبند التكلف السنة

أعضاء  2اجتماع فريق ادلهاـ ) 3141
من فريق اخلرباء كادلكتب زائدان 

كالشركاء من اخلرباء  31
 (االسًتاتيجيُت

 32سبوع كاحد، أتكاليف االجتماع )
 يف ادلائة عينية( 32مشاركان( )

211 4 

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 دكالر( 2111×2)

111 42 

ما يعادؿ كظيفتُت من الفئة الفنية على  الدعم التقٍت
 يف ادلائة عينية( 21) أساس التفرغ

111 421 

أعضاء  2هاـ )اجتماع فريق ادل 3142
 31 من الفريق كادلكتب زائدان 

 (خرباء/شركاء اسًتاتيجيُت

 32تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 يف ادلائة عينية( 32مشاركان( )

211 4 

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 دكالر( 2111×2)

111 42 

مشاركان،  21اجتماع حوارات )
 شلوالن( 32

 21سبوع كاحد، تكاليف االجتماع )أ
 يف ادلائة عينية( 32مشاركان( )

321 44 

اليومي  اإلقامة كبدؿ السفر
 دكالر( 2111×32)

111 42 
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 التكلفة االفًتاضات ةبند التكلف السنة
ما يعادؿ كظيفتُت من الفئة الفنية على  الدعم التقٍت

 يف ادلائة عينية( 21)أساس التفرغ 
111 421 

أعضاء  2اجتماع فريق ادلهاـ ) 3143
 31 من الفريق كادلكتب زائدان 

 (ء اسًتاتيجيُتخرباء/شركا

 32تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 يف ادلائة عينية( 32مشاركان( )

211 4 

 2111×2اليومي ) اإلقامة كبدؿ السفر
 دكالر(

111 42 

ما يعادؿ كظيفتُت من الفئة الفنية على  الدعم التقٍت
 يف ادلائة عينية( 21)أساس التفرغ 

111 421 

عضاء أ 2اجتماع فريق ادلهاـ ) 3144
 31 من الفريق كادلكتب زائدان 
 (خرباء/شركاء اسًتاتيجيُت

 32تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 يف ادلائة عينية( 32مشاركان( )

211 4 

 2111×2اليومي ) اإلقامة كبدؿ السفر
 دكالر(

111 42 

مشاركان،  21اجتماع حوارات )
 شلوالن( 32

 21سبوع كاحد، تكاليف االجتماع )أ
 يف ادلائة عينية( 32( )مشاركان 

321 44 

اليومي  اإلقامة كبدؿ السفر
 دكالر( 2111×32)

111 42 

ما يعادؿ كظيفتُت من الفئة الفنية على  الدعم التقٍت
 يف ادلائة عينية( 21)أساس التفرغ 

111 421 

أعضاء  2اجتماع فريق ادلهاـ ) 3145
 31 من الفريق كادلكتب زائدان 

 (جيُتخرباء/شركاء اسًتاتي

 32تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 يف ادلائة عينية( 32مشاركان( )

211 4 

 السفر كبدؿ اإلقامة اليومي
 دكالر( 2111×2)

111 42 

ما يعادؿ كظيفتُت من الفئة الفنية على  الدعم التقٍت 
 يف ادلائة عينية( 21)أساس التفرغ 

111 421 

 0 135 111   المجموع
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 4الهدؼ 
بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على  لترابطاتعزيز 

 فيما بينهادون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية و نطاقات ال
 )أ( 4 الناتج

)تقدم بحلول حزيران/يونيه وضع دليل عن اإلنتاج ودمج عمليات التقييم من وعبر جميع المستويات 
4102) 

 االفتراضات
سيشرؼ أعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كادلكتب على إنشاء كرئاسة فريق خرباء عادلي زلدد  – 42
كادلهاـ لوضع دليل بشأف اإلنتاج كدمج عمليات التقييم من كعرب رتيع ادلستويات على النحو ادلبُت يف  ادلدة

، كيضم أعضاء من خبَتان  21لف الفريق من أدناه(. كسيتأ 43)انظر الفقرة  عالمات الطريق الرئيسيةالتدابَت ك 
ادلكتب كفريق اخلرباء كفريق ادلهاـ ادلعٌت ببناء القدرات، كفريق اخلرباء ادلعٍت بادلعارؼ كالبيانات كعدد إضايف من 

 اخلرباء ادلعينُت. كسيحصل فريق اخلرباء على الدعم من األمانة.
 ؤسسيةوالترتيبات الم وعالمات الطريق الرئيسية إلجراءاتا

 ترد فيما يلي اإلجراءات اليت يتعُتن اختاذىا: - 43
 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت

يطلب االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية من فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات  الرابع الربع 3142
تاج كدمج كادلهاـ، كضع دليل عن اإلن ادلدةكادلكتب، بدعم من فريق اخلرباء احملدد 

 عمليات التقييم من كعرب رتيع ادلستويات
 رباء، كؼلتار اخلرباء كفقان لقواعد ادلنربخيطلب الفريق كادلكتب ترشيح  الربع األكؿ 3141

غلتمع فريق اخلرباء لوضع الدليل )مع مراعاة التقرير اخلاص بًتتيب أكلويات 
 لطلبات( بدعم من األمانةا

 كع الدليل لالستعراض من جانب اخلرباء كأعضاء ادلنرب كأصحاب ادلصلحةيرسل مشر  الرابع الثاين
 توضع الصيغة النهائية للدليل للعرض على ادلكتب كالفريق للموافقة

 التكاليف تقدير
 يرد أدناه تقدير التكاليف: - 44

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(
 التكلفة االفًتاضات ةبند التكلف السنة

 41ريق اخلرباء )اجتماع ف 3141
أعضاء من فريق اخلرباء 

من اخلرباء  11كادلكتب زائدان 
 كالشركاء االسًتاتيجيُت(

مشاركان(  21سبوع كاحد، أتكاليف االجتماع )
 يف ادلائة عينية( 32)

321 44 

 2111×32اليومي ) اإلقامة كبدؿ السفر
 دكالر(

111 42 

ت األمم ادلتحدة تررتة الدليل إىل رتيع لغا توزيع الدليل 3142
 التوعية، ك النشرك 

111 21 

 032 451   المجموع
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 )ب( 4 الناتج
تنفذ بحلول عمليات تقييم إقليمية ودون إقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )

 (4102آذار/مارس 
 االفتراضات

 ستستند العملية إىل اذليكل اإلقليمي كدكف اإلقليمي التايل: - 45
 :ريقيا وغرب آسياأف )أ(

أفريقيا الوسطى كالغربية )الكامَتكف، رتهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو،  ‘4’
، بنن، تومي كبرينسييب رتهورية الكونغو الدؽلقراطية، غينيا االستوائية، غابوف، ساك

 بوركينا فاسو، الرأس األخضر، كوت ديفوار، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساك، ليربيا،
 توغو(؛ ،مايل، موريتانيا، النيجر، نيجَتيا، السنغاؿ، سَتاليوف

كينيا، ركاندا، إثيوبيا،  ندم، جيبويت، إريًتيا، رك و الشرقية، كغرب احمليط اذلادئ )ب أفريقيا ‘3’
جزر القمر، مدغشقر، موريشيوس، رتهورية تنزانيا ادلتحدة، الصوماؿ، أكغندا، 

 سيشل(؛ ،مايوت، رينيوف
اجلزائر، مصر، ليبيا، ادلغرب، السوداف، تونس كالصحراء كغرب آسيا ) اريقيمشاؿ أف ‘2’

البحرين، الكويت، عماف، قطر، ادلملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية  ،الغربية
اجلمهورية  فلسطُتدكلة ادلتحدة، اليمن )شبو اجلزيرة العربية(؛ العراؽ، األردف، لبناف، 

 ؛(العربية السورية )ادلشرؽ(
ناميبيا، سانت ىيالنة، جنوب  ،موزامبيق ،مالكمو، ليسوت، بوتسواناأفريقيا اجلنوبية ) ‘1’

 (.سوازيلند، زامبيا، زمبابومك أفريقيا، 
 :البحر الكاريبيمنطقة أمريكا و  (ب)

جزر البهاما، بربادكس، كوبا، دكمينيكا،  ،منطقة البحر الكارييب )أنتيغوا كبربودا ‘4’
، غرينادا، ىاييت، جامايكا، سانت كيتس كنيفيس، سانت يةيكمهورية الدكميناجل

 لوسيا، سانت فنسنت كجزر غرينادين، ترينيداد كتوباغو(؛
أمريكا الوسطى )بليز، كوستاريكا، السلفادكر، غواتيماال، ىندكراس، ادلكسيك،  ‘3’

 نيكاراغوا بنما(؛
ميات(، الربازيل، شيلي،  أمريكا اجلنوبية )األرجنتُت، بوليفيا )دكلة متعددة القو  ‘2’

هورية رتفنزكيال ) ،أكركغوام ،سوريناـ ،بَتك ،باراغوام ،غيانا ،كولومبيا، اإلكوادكر
 البوليفارية((؛

 الواليات ادلتحدة األمريكية(؛، نداكأمريكا الشمالية ) ‘1’
 آسيا والمحيط الهادئ: (ج)

جزر مارشاؿ،  ،كَتيبايت  ،يجيف ،نيوزيلندا ،جنوب احمليط اذلادم )أسًتالياك أسًتاليا  ‘4’
ميكركنيزيا )كاليات ادلوحدة(، ناكرك، باالك، بابوا غينيا اجلديدة، ساموا، جزر 

 ا، توفالو، فانواتو(؛نغسليماف، تو 
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رتهورية   ،منغوليا ،الياباف ،مشاؿ شرؽ آسيا )الصُت، رتهورية كوريا الشعبية الدؽلقراطية ‘3’
 كوريا(؛

اإلسالمية(، -بنغالديش، بوتاف، اذلند، إيراف )رتهوريةجنوب آسيا )أفغانستاف،  ‘2’
 سرم النكا(؛ ،باكستاف ،نيباؿ ،مالديف

جزيرة كريسماس، إندكنيسيا، رتهورية  ،كمبوديا  ، دار السالـجنوب شرؽ آسيا )بركين ‘1’
 ،تيمور ليشيت ،تايلند ،سنغافورة ،الفلبُت ،مياظلار ،ماليزيا ،الك الدؽلقراطية الشعبية

 اـ(؛فييت ن
 أوروبا ووسط آسيا: (د)

آسيا الوسطى كأكركبا الشرقية )كازاخستاف، قَتغيزستاف، طاجيكستاف، تركمانستاف  ‘4’
 ،االحتاد الركسي ،، جورجيا، رتهورية مولدكفابيالركسأرمينيا، أذربيجاف،  ،أكزبكستاف
 أككرانيا(؛

مهورية اجلتيا، قربص، أكركبا )ألبانيا، البوسنة كاذلرسك، بلغاريا، كركاكسط كغرب  ‘3’
ستونيا، ىنغاريا، التفيا، ليتوانيا، اجلبل األسود، بولندا، ركمانيا، صربيا، إ، يةالتشيك

، النمسا، أندكرا ،، تركياان سلوفاكيا، سلوفينيا، رتهورية مقدكنيا اليوغوسالفية سابق
إسرائيل، إيطاليا، يسلندا، أيرلندا، آظلرؾ، فنلندا، فرنسا، أدلانيا، اليوناف، ابلجيكا، الد

النركيج، الربتغاؿ، ساف مارينو، ليختنشتاين، لكسمربغ، مالطا، موناكو، ىولندا، 
 يرلندا الشمالية(؛أادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى ك  ،سبانيا، السويد، سويسراإ

 المنطقة القطبية (ه)
رللس  القطب الشمايل كأنتاركتيكا )بالتعاكف مع بعض ادلنظمات ذات الصلة مثل

 القطب الشمايل كاللجنة العلمية ادلعنية ببحوث األنتاركتيكا كبلداف معاىدة أنتاركتيكا(.
كسوؼ يشًتط أعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كادلكتب على توفَت ادلدخالت لالجتماع العاـ بشأف 

عمليات التقييم دكف  معظمحتديد نطاؽ أدناه. كسيجرم  46على النحو الوارد يف الفقرة حتديد النطاؽ 
بعض عمليات حتديد نطاؽ اإلقليمية بالتوازم مع االجتماعات اإلقليمية بواسطة اخلرباء دكف اإلقليميُت. كؽلكن 

التقييم دكف اإلقليمية يف اجتماعات منفصلة. كسوؼ يشرؼ أعضاء الفريق كادلكتب على إنشاء أفرقة خرباء 
إقليمية شلا سيشمل الرئيسُت ادلشاركُت للتقرير كادلؤلفُت الرئيسيُت  كادلهاـ لكل عملية تقييم دكف ادلدةزلددة 

خرباء(. كسيجرم اختيار فريق اخلرباء كفقان  41)ادلراجعُت  نررياحملخبَتان( ك  31الرئيسيُت )كادلؤلفُت ادلنسقُت، 
َت ذلك من نواتج ادلنرب لإلجراءات ادلعموؿ هبا يف ادلنرب بشأف إعداد كاستعراض كقبوؿ كاعتماد تقارير التقييم كغ

يات التقييم ل( كسيعمل كفقان لنفس اإلجراءات. كمن ادلفًتض أف عمIPBES/2/9كادلوافقة عليها كنشرىا )انظر 
سوؼ توضع يف تعاكف كثيق مع ادلؤسسات القائمة على ادلستويات اإلقليمية كدكف اإلقليمية على النحو ادلفصل 

ة اتفاقات مع مؤسسات الشراكة لتوفَت الدعم التقٍت على النحو الذم األمان كستضع. حتديد النطاؽيف عملية 
يوافق عليو ادلكتب. كسيموؿ الدعم التقٍت جزئيان من ادلنرب كجزئيان من ادلساعلات العينية اليت يوافق عليها 

 أدناه(. 31االجتماع العاـ )انظر الفقرة 
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 سيةاإلجراءات، وعالمات الطريق الرئيسية والترتيبات المؤس

 ترد فيما يلي اإلجراءات اليت يتعُتن اختاذىا: - 46

 الًتتيبات ادلؤسسيةك اإلجراءات/ الزمٍت اإلطار

مت يف ضوء نظر النواتج على النحو الذم يف دكرتو الثانية،  ينظر االجتماع العاـ الرابع الربع 3142
ج كلية ككضعت تقديرات تكاليفها كقدمت يف برنامأحتديد نطاقو بصورة بو 

كاملة حتديد نطاؽ  أف يطلب من الفريق كادلكتب االضطالع بعملية  يف العمل،
 إلجراءات ادلنرب ان كفق

خرباء  تعيُت ؽلضي الفريق فيطلب من احلكومات كغَتىا من أصحاب ادلصلحة الربع األكؿ 3141
 التقييم اإلقليمية كدكف اإلقليمية ذات الصلةحتديد نطاؽ للمساعدة يف 

 حتديد النطاؽرباء للمساعدة يف عملية اخلؼلتار الفريق  الربع الثاين

ادلفصلة إلدراج سلطط فضالن حتديد النطاؽ يشرؼ الفريق كادلكتب على عملية  الربع الثالث
 عن التكاليف كاجلدكل مبا يف ذلك عقد مخسة اجتماعات إقليمية/دكف إقليمية

 دكف إقليمي اتقييم 42حتديد نطاؽ غلرم خالذلا بشأف حتديد النطاؽ أك أكثر 
بواسطة اخلرباء دكف اإلقليميُت )مع مراعاة التقرير ادلتعلق بًتتيب أكلويات 

 ()أ( 3الناتجكالدليل يف إطار  (IPBES/2/3)الطلبات 

ادلفصل إىل األمانة لتوزيعو على احلكومات كأصحاب حتديد النطاؽ يرسل تقرير  الرابع الربع
 االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة ادلصلحة اآلخرين لكي ينظر فيو

ينظر االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة نطاؽ رلموعة عمليات التقييم اإلقليمية أك  الربع األكؿ 3142
 دكف اإلقليمية العتماده

ينظر االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة العركض احملتملة للدعم التقٍت ادلعٍت كيطلب 
 الًتتيبات ادلؤسسية الالزمة لتفعيل الدعم التقٍت إىل ادلكتب كاألمانة كضع

ادلفصل ادلوافقة حتديد النطاؽ يف حالة أف يقرر االجتماع العاـ يف ضوء تقرير  الربع األكؿ
 من احلكومات كأصحاب ادلصلحة اآلخرين على إعداد التقرير، يطلب الفريق

 خرباء إلعداد التقريرتعيُت 

كادلؤلفُت  ،ادلنسقُت ادلؤلفُت الرئيسيُتك ، للتقرير الرئيسُت ادلشاركُتؼلتار الفريق  الربع الثاين
 .(IPBES/2/9)انظر  باستخداـ معايَت االختيار ادلراجعُت نررياحملك  الرئيسيُت،

 يُت ادلعنيُتكجهات نظر أعضاء الفريق اإلقليمالفريق، على كجو اخلصوص،  كيراعي

لتقرير كادلؤلفوف الرئيسيوف ادلنسقوف، كادلؤلفوف ل الرؤساء ادلشاركوفغلتمع  الربع الثالث
 لتقارير التقييم اإلقليمية/دكف اإلقليمية ادلعنية ادلشركع األكيلالرئيسيوف إلعداد 

األكىل للتقرير مع استعراض التقارير اإلقليمية ادلشركع بيستعرض اخلرباء ادلعنيوف  الربع األكؿ 3143
 خداـ اخلربات احملليةكدكف اإلقليمية مع الًتكيز على است

يعد الرئيسياف ادلشاركاف للتقرير، كادلؤلفوف الرئيسيوف ادلنسقوف، كادلؤلفوف  الربع الثاين
قررم ا دلماألكىل لتقدؽلهادلشركع وجز للتقرير، كم ادلشركع الثاينالرئيسيوف 
 كالفريقادلراجعُت  نررياحملحتت إشراؼ  السياسات

الستعراض من  قررم السياساتاألكيل دلوجز للتقرير كادل لثاينادلشركع اؼلضع  الربع الثالث
 جانب اخلرباء كاحلكومات كأصحاب ادلصلحة اآلخرين
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 الًتتيبات ادلؤسسيةك اإلجراءات/ الزمٍت اإلطار

للتقرير، كادلؤلفوف الرئيسيوف ادلنسقوف، كادلؤلفوف الرئيسيوف  الرؤساء ادلشاركوفيعد  الرابع الربع
ياسيات حتت إشراؼ السمقررم  وجزدلكادلشركع النهائي للتقرير،  ادلشركع النهائي

 كالفريقادلراجعُت  نررياحمل

 إىل رتيع لغات األمم ادلتحدة )شهراف( مقررم السياسات وجزيًتجم م

إىل احلكومات  مقررم السياسات وجزللتقرير كم ادلشركع النهائييرسل 
 -شهر كنصف الشهركأصحاب ادلصلحة اآلخرين إلجراء االستعراض النهائي )

 ف(اشهر 

وجز ممشركع غلرم تشجيع احلكومات بشدة على تقدمي تعليقات مكتوبة على  بع األكؿالر  3144
 سبوع من الدكرة اخلامسة لالجتماع العاـأقبل  مقررم السياسات

يستعرض االجتماع العاـ يف دكرتو اخلامسة كيقبل تقارير التقييم اإلقليمية كدكف 
يف ضوء  قررم السياساتة دلاإلقليمي وجزاتاإلقليمية ادلعنية كيوافق على ادل

 ادلوافقة األكلية السابقة من جانب أعضاء ادلنرب اإلقليميُت ادلعنيُت

 تقدير التكاليف

 يرد أدناه تقدير التكاليف: - 31

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 التكلفة االفًتاضات ةبند التكلف سنةال

 استكشافيةاجتماعات  2 3141
 من الفريق أعضاء 2إقليمية )
 (خبَتان  12 زائدان  كادلكتب

، كاحد أسبوع×  2تكاليف االجتماع )
 (عينيةيف ادلائة  32( )مشاركان  21

321 23 

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 (دكالر 3111× 21×2)

111 211 

كؿ للمؤلفُت اجتماعان أ 42 3142
 ان كمؤلف، مشاركان  ان رئيس 31)

 (رئيسان  كمؤلفان  منسقان  ان سرئي

 أسبوع×  42) اتتماعتكاليف االج
 (عينيةيف ادلائة  32( )مشاركان  31، كاحد

421 435 

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 (دكالر 4211× 12×42)

211 143 4 

كظائف من الفئة الفنية على  41ما يعادؿ  التقٍتالدعم 
 (عينيةيف ادلائة  21) أساس التفرغ

111 421 

للمؤلفُت  ثاف اجتماعان  42 3143
 كمؤلفان ، مشاركان  ان يسرئ 31)

زائدان  رئيسان  كمؤلفان  منسقان  رئيسان 
 (زلررين مراجعُت 41

 أسبوع × 42) اتتكاليف االجتماع
 (عينيةيف ادلائة  32( )مشاركان  41، كاحد

111 332 

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 (دكالر 4211×22×42)

211 463 4 

ثالث للمؤلفُت  اجتماعان  42
 كمؤلفان ، ان مشارك ان رئيس 31)

زائدان  رئيسان  كمؤلفان  منسقان  رئيسان 
 (زلررين مراجعُت 41

 أسبوع × 42) اتتكاليف االجتماع
 (عينيةيف ادلائة  32( )مشاركان  41، كاحد

111 332 

 اليومي اإلقامة السفر كبدؿ
 (دكالر 4211×22×42)

211 463 4 

كظائف من الفئة الفنية على  41ما يعادؿ  التقٍتالدعم 
 (عينيةيف ادلائة  21) ساس التفرغأ

111 421 
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 التكلفة االفًتاضات ةبند التكلف سنةال

ادلشاركُت يف ؤساء مشاركة الر  3144
 لالجتماع العاـالدكرة اخلامسة 

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 (دكالر 2111×32)

111 42 

 اإلقليمية التوعيةالتوزيع ك 
 مقررم السياسات وجزم)
 صفحات( كالتقرير 41×42)
 (صفحة(311)

ميع جل السياساتمقررم  وجزاتتررتة م
 التوعيةك  توزيعالادلتحدة، ك  األمملغات 

111 422 4 

 2 224 511   المجموع

 )ج( 4 الناتج

 (4102ديسمبر يسلم في كانون األول/) ةم اإليكولوجيلتنوع البيولوجي وخدمات النظلالتقييم العالمي 

 االفتراضات

تب على توفَت ادلساعلات لالجتماع العاـ سوؼ يشرؼ أعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كادلك - 34
الرؤساء يات التقييم يتألف من لكادلهاـ إلجراء عم ادلدة، كإنشاء فريق خرباء عادلي زلدد حتديد النطاؽبشأف 

. كسيجرم اختيار فريق اخلرباء ادلراجعُت نررياحملادلشاركُت للتقرير، كادلؤلفُت الرئيسيُت ادلنسقُت كادلؤلفُت الرئيسُت ك 
كاستعراضها كقبوذلا ( IPBES/2/9)انظر  قان إلجراءات ادلنرب فيما يتعلق بإعداد تقارير التقييم كغَتىا من النواتجكف

 311كاعتمادىا كادلوافقة عليها كنشرىا، كسوؼ يعمل كفقان لنفس اإلجراءات. كسوؼ يشمل التقييم العادلي 
الذين سيجتمعوف مرة كاحدة مراجعُت زلررين  41من مؤلفي عمليات التقييم الذين سيجتمعوف ثالث مرات، ك

خالؿ اجتماعات ادلؤلفُت. كمن ادلتوخى أف  مقررم السياسات موجزبالتوايل مع ادلؤلفُت. كسيجرم أيضان كضع 
توضع عمليات التقييم بالتعاكف مع ادلؤسسات القائمة ذات الصلة كاجملتمعات األصلية كاحمللية ادلبينة يف عملية 

يو لكستضع األمانة اتفاقات مع مؤسسات الشراكة لتوفَت الدعم التقٍت على النحو الذم يوافق ع .حتديد النطاؽ
ادلكتب. كسيموؿ جزء من الدعم التقٍت بواسطة ادلنرب كاجلزء اآلخر من خالؿ مساعلات عينية يوافق عيها 

 أدناه(. 32)انظر الفقرة  االجتماع العاـ

 والترتيبات المؤسسية عالمات الطريق الرئيسيةو  ،إلجراءاتا

 ترد فيما يلي اإلجراءات اليت يتعُتن اختاذىا: - 33

 الًتتيبات ادلؤسسيةك اإلجراءات/ الزمٍت اإلطار

 حتديد النطاؽ األكيليعد فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كادلكتب عملية  الرابع الربع 3141
 لينظرىا االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة

حتديد يطلب االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة من الفريق كادلكتب بدء عملية  كؿالربع األ 3142
 من جانب الدكرة الرابعة لالجتماع العاـعليو للموافقة  التقرير كتقدميالنطاؽ 

خرباء تعيُت يطلب الفريق من احلكومات كأصحاب ادلصلحة اآلخرين  الربع الثاين
 حتديد النطاؽ عملية يفللمساعدة 

أك عملية استعراض يطلب  حتاكر من بعديشرؼ الفريق كادلكتب على 
 الكاملةحتديد النطاؽ مدخالت لعملية 
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 الًتتيبات ادلؤسسيةك اإلجراءات/ الزمٍت اإلطار

 تشمل كضعة، فصلادل حتديد النطاؽ الفريق مع خرباء إلجراء عملية غلتمع الربع الثالث
سلطط كالتكاليف كاجلدكل مع مراعاة التقرير اخلاص بًتتيب أكلويات الطلبات، 

)أ(( كعمليات التقييم ادلواضيعية كادلنهجية للمسار السريع،  3 لناتجاكالدليل )
 كنطاؽ عمليات التقييم اإلقليمية كدكف اإلقليمية كادلواضيعية

 نطاؽ التقييم العادلي بغرض اعتماده يف ينظر االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة الربع األكؿ 3143

لعركض احملتملة للدعم التقٍت كالعيٍت ذم ينظر االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة ا
الصلة كيطلب من ادلكتب كاألمانة كضع الًتتيبات ادلؤسسية الالزمة لتفعيل 

 الدعم التقٍت

خرباء إلعداد  تعيُت صحاب ادلصلحة اآلخرينمن احلكومات كأ يطلب الفريق الربع الثاين
 التقرير

ادلؤلفُت ك ، ادلنسقُت ادلؤلفُت الرئيسيُتك ، للتقرير ادلشاركُت الرؤساءؼلتار الفريق  الربع الثالث
)انظر ادلوافق عليها  باستخداـ معايَت االختيار ادلراجعُت نررياحملالرئيسيُت ك 
IPBES/2/9) 

ف و كادلؤلفف و ادلنسقف و ف الرئيسيو ادلؤلفك ، للتقرير فو ادلشارك الرؤساء غلتمع الرابع الربع
 ادلواضيعية التقييم مراعاة عملياتع ، ماألكىلادلشركع إلعداد ف و الرئيسي

دكف ك لعمليات التقييم اإلقليمية  ادلشركع النهائيك لمسار السريع، لنهجية ادلك 
 اإلقليمية كادلواضيعية

 األكىلادلشركع يستعرض اخلرباء  الربع الثاين 3144

دلؤلفوف للتقرير، كادلؤلفوف الرئيسيوف ادلنسقوف كاالرؤساء ادلشاركوف يعد  الربع الثالث
السياسيات مقررم وجز األكىل دلادلشركع ك للتقرير،  ادلشركع النهائيالرئيسيوف 

أشهر( مع مراعاة عمليات  1-2كالفريق )ادلراجعُت  نررياحملحتت إشراؼ 
التقييم ادلواضيعية كادلنهجية للمسار السريع، كعمليات التقييم ادلواضيعية، 

 ية كادلواضيعيةكعمليات التقييم اإلقليمية كدكف اإلقليم

 مقررم السياسات وجزاألكىل دلكادلشركع للتقرير  ادلشركع الثاينؼلضع  الرابع الربع
 لالستعراض من جانب اخلرباء كاحلكومات كأصحاب ادلصلحة اآلخرين )شهراف(

ف و ف كادلؤلفو ف ادلنسقو ف الرئيسيو ادلؤلفك ، للتقرير فو ادلشارك الرؤساء يعد الربع األكؿ 3145
 مقررم السياسات وجزدل ادلشركع النهائيك للتقرير،  ادلشركع النهائيف و يالرئيس

 (ثالثة أشهر -شهراف كالفريق ) ادلراجعُت نررياحمل حتت إشراؼ

 (شهرافميع لغات األمم ادلتحدة )جل مقررم السياسات وجزم يًتجم الربع الثاين

 احلكومات إىل مقررم السياسات وجزاتللتقرير كم ادلشركع النهائييرسل 
-شهر كنصف الشهرصحاب ادلصلحة اآلخرين إلجراء االستعراض النهائي )كأ

 (شهراف
مقررم  موجزمشركع تشجع احلكومات بشدة على تقدمي تعليقات مكتوبة عن  الربع الثالث

 قبل الدكرة السادسة لالجتماع العاـ السياسات

 موجزرير كيوافق على و السادسة كيقبل التقتدكر  يستعرض االجتماع العاـ يف
 السياسات ممقرر 

 كاالتصاالت التوعية الرابع الربع  
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 التكاليف تقدير

 يرد أدناه تقدير التكاليف: - 32

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 ةالتكلف االفًتاضات ةبند التكلف سنةال

 31) بشأف حتديد النطاؽاجتماع  3142
اخلرباء كأعضاء  عضوان من فريق

 (خبَتان  11 ائدان ز ادلكتب، 

، كاحد تكاليف االجتماع )أسبوع
 (عينيةيف ادلائة  32( )مشاركان  31

321 44 

 اليومي اإلقامة السفر كبدؿ
 (دكالر 2111×12)

111 422 

 311) األكؿ للمؤلفُت االجتماع 3143
، منسقان  ان يسيرئ ، كمؤلفان مشاركان  رئيسان 
 (سيان يرئ كمؤلفان 

، حدكا تكاليف االجتماع )أسبوع
 (عينيةيف ادلائة  32مشارؾ( ) 311

211 24 

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 دكالر( 2111×421)

111 121 

ما يعادؿ ثالث كظائف من الفئة  التقٍتالدعم 
يف  21) الفنية على أساس التفرغ

 (عينيةادلائة 

111 332 

 رئيسان  311الثاين ) ُتاجتماع ادلؤلف 3144
 ، كمؤلفان منسقان  ان رئيسي ، كمؤلفان مشاركان 

 (سان يرئ

، كاحد تكاليف االجتماع )أسبوع
 (عينيةيف ادلائة  32مشارؾ( ) 311

211 24 

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 دكالر( 2111×421)

111 121 

ما يعادؿ ثالث كظائف من الفئة  التقٍتالدعم 
يف  21)الفنية على أساس التفرغ 

 (عينيةادلائة 

111 332 

 رئيسان  311) الثالث ُتع ادلؤلفاجتما  3145
 ، كمؤلفان منسقان  ان يسرئي ، كمؤلفان مشاركان 

 (سان يرئ

، كاحد تكاليف االجتماع )أسبوع
 (عينيةيف ادلائة  32مشارؾ( ) 311

211 24 

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 دكالر( 2111×421)

111 121 

ما يعادؿ ثالث كظائف من الفئة  التقٍتالدعم 
يف  21)أساس التفرغ الفنية على 

 (عينيةادلائة 

111 332 

ادلشاركُت يف الدكرة  الرؤساء مشاركة
 لالجتماع العاـالسادسة 

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 (دكالر 2111×32)

111 42 

قررم دل موجزالعادلية ) التوعيةك  التوزيع
صفحة( كالتقرير  32) السياسات

 صفحة(( 211)

ميع جل مقررم السياسات موجزتررتة 
 التوعيةك  التوزيعلغات األمم ادلتحدة، ك 

111 342 

 3 113 251   المجموع
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 3الهدؼ 

فيما يتعلق في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بين العلوم والسياسات  الترابطتعزيز 
 والمنهجية المواضيعيةقضايا الب

 )أ( 3 الناتج

 (4105مارس في آذار/ينفذ ) غذيةاألإنتاج و  لملقحاتليع لمسار السر واحد على اتقييم مواضيعي 

 االفتراضات

 ادلدة كتب على إنشاء فريق خرباء زلددادلفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات ك  سوؼ يشرؼ أعضاء - 31
ئيسيُت ادلؤلفُت الر ك ، ادلنسقُت ادلؤلفُت الرئيسيُتك ، للتقرير ادلشاركُت الرؤساءتألف من كي، معٍت بالتقييم كادلهاـ

 تقارير التقييم كنواتج ادلنرب إعدادب ادلنرب ادلتعلقةإلجراءات  فريق اخلرباء كفقان  كسيختار .ادلراجعُت نررياحملك 
. لنفس اإلجراءات عمل كفقان ي( كسIPBES/2/9انظر كادلوافقة عليها كنشرىا )، كاعتمادىا، كقبوذلا، هااستعراضك 

غلتمعوف مرة كاحدة مراجعا زلرران  43لفان للتقييم غلتمعوف مرتُت كمؤ  42كسوؼ تشمل عمليات التقييم العادلية 
خالؿ اجتماعات ادلؤلفُت. كيرد نطاؽ  مقررم السياسات موجزبالتوايل مع ادلؤلفُت. كسيجرل أيضان كضع 

 .(IPBES/2/16/Add.1)حتديد النطاؽ ذلك من االفًتاضات بالتفصيل يف كثيقة  كغَتالتقييم كمربراتو، كفائدتو، 
يو ادلكتب. كمن ادلتوخى دتويل لالذم يوافق عالدعم التقٍت  لتوفَتشراكة كستضع األمانة اتفاقات مع مؤسسات ال

 33)انظر الفقرة  جزء من الدعم التقٍت من ادلنرب كاجلزء اآلخر مبساعلات عينية يوافق عيها االجتماع العاـ
 أدناه(.

 المؤسسية والترتيبات وعالمات الطريق الرئيسية ،إلجراءاتا

 ترد فيما يلي اإلجراءات اليت يتعُتن اختاذىا: - 32

 الًتتيبات ادلؤسسيةاإلجراءات/ الزمٍت اإلطار

فريق اخلرباء  اأعدىاليت  األكيلالنظاـ عملية حتديد يستعرض االجتماع العاـ  الرابع الربع 3142
 كانوف األكؿ/ديسمرب(  41) اادلتعدد التخصصات كيوافق عليه

يصدر الفريق دعوة من خالؿ األمانة للحكومات كأصحاب ادلصلحة اآلخرين  الرابع الربع
للتقرير، كمؤلفوف رئيسيوف منسقوف رؤساء مشاركوف لتقدمي ترشيحات للخرباء )

حتديد عملية التقييم بناء على نتائج ( إلجراء مراجعوف فكمؤلفوف رئيسيوف كزلررك 
  41- 3142كانوف األكؿ/ديسمرب   6)االجتماع العاـ  ايوافق عليهالنطاؽ اليت 

 (3141كانوف الثاين/يناير 

ادلشاركُت  الرؤساء كالتحاكر من بعدؼلتار الفريق عن طريق الربيد اإللكًتكين  الربع األكؿ 3141
باستخداـ ادلراجعُت  نررياحملكادلؤلفُت الرئيسيُت ادلنسقُت كادلؤلفُت الرئيسيُت ك 

 كانوف الثاين/يناير(  44-41) (IPBES/2/9انظر )معايَت االختيار ادلوافق عليها 

 األكؿ/الربع 
 الثاين/الثالث

للتقرير كادلؤلفوف الرئيسيوف ادلنسقوف كادلؤلفوف الرئيسيوف الرؤساء ادلشاركوف يعد 
 32 -كانوف الثاين/يناير   32) مقررم السياسات موجزاألكيل للتقرير ك ادلشركع 

باط/فرباير دلواصلة كضع ادلخطط التفصيلي دتوز/يوليو(. كغلتمع ادلؤلفوف يف ش
، مث مرة أخرل يف أكائل دتوز/يوليو لوضع األجزاء كالفصوؿ اليت أككلت إليهمك 

 مقررم السياسات موجزالصيغة النهائية للتقرير كإعداد 

لالستعراض من جانب اخلرباء  مقررم السياسات موجزالتقرير ك ؼلضع مشركع  الربع الثالث
 أيلوؿ/سبتمرب( 43 -دتوز/يوليو  33ىا من أصحاب ادلصلحة )كاحلكومات كغَت 
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 الًتتيبات ادلؤسسيةاإلجراءات/ الزمٍت اإلطار

 الثالث/ الربع
 الرابع

للتقرير، كادلؤلفوف الرئيسيوف ادلنسقوف، كادلؤلفوف الرؤساء ادلشاركوف ينقح 
 نررياحملحتت إشراؼ  مقررم السياسات موجزالرئيسيوف مشركع التقرير ك 

مع رلموعة فرعية صغَتة من ادلراجعوف  فررك احملكالفريق. غلتمع ادلؤلفوف ك ادلراجعُت 
مقررم  موجزللتقرير ك  ادلشركع النهائيأعضاء الفريق مرة كاحدة إلعداد 

 تشرين الثاين/نوفمرب( 4 -أيلوؿ/سبتمرب  42) السياسات

تشرين  5)الرمسية إىل رتيع لغات األمم ادلتحدة  مقررم السياسات موجزيًتجم  الرابع الربع
 كانوف األكؿ/ديسمرب(  2 -الثاين/نوفمرب 

إىل احلكومات كأصحاب  مقررم السياسات موجزك  ادلشركع النهائييرسل  الرابع الربع
 3-3141كانوف األكؿ/ديسمرب   3ادلصلحة إلجراء االستعراض النهائي )

 (3142شباط/فرباير 

 سياساتمقررم ال موجزترسل احلكومات تعليقات مكتوبة إىل األمانة بشأف  الربع األكؿ 3142
 كانوف الثاين/يناير(  24)

 مقررم السياسات موجزيستعرض االجتماع العاـ كيقبل التقرير كيوافق على  الربع األكؿ
 شباط/فرباير( 5)تبدأ بعد 

 التكاليف تقدير

 يرد أدناه تقدير التكاليف: - 33

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 ةالتكلف االفًتاضات ةبند التكلف سنةال

 ان رئيس 42) األكؿ للمؤلفُتالجتماع ا 3141
 ان مؤلفك  ان منسق ان رئيسي ان مؤلفك ، مشاركان 
أعضاء الفريق  1 زائدان ، ان رئيسي

 (تقٍتدعم  موظف زائدان ، كتبكادل

 51، كاحد تكاليف االجتماع )أسبوع
 (عينيةيف ادلائة  32( )مشاركان 

111 42 

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 (دكالر 2111×31)

111 451 

 ان رئيس 42) الثاين للمؤلفُتاالجتماع 
 ان مؤلفك  ان منسق ان رئيسي ان مؤلفك ، ان مشارك
أعضاء الفريق  1 زائدان ، ان رئيسي

 (تقٍتدعم  موظف زائدان ، كتبكادل

 51، كاحد تكاليف االجتماع )أسبوع
 (عينيةيف ادلائة  32( )مشاركان 

111 42 

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 (دكالر 2111×31)

111 451 

 42) ُتمؤلفلل الثالث جتماعاال
 ان منسق ان رئيسي ان مؤلفك ، مشاركان  ان رئيس

 ان زلرر  43 زائدان ، ان رئيسي ان مؤلفك 
 أعضاء الفريق 1 زائدان ، مراجعان 

 (موظف دعم تقٍت زائدان ، كتبكادل

 63، كاحد تكاليف االجتماع )أسبوع
 (عينيةيف ادلائة  32( )مشاركان 

421 45 

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 (دكالر 2111×36)

111 314 

ما يعادؿ كظيفة كاحدة من الفئة الفنية  التقٍتالدعم 
 (عينيةيف ادلائة  21) على أساس التفرغ

111 42 

مؤلفُت ك  ُتمشارك ُترئيسمشاركة  3142
الدكرة يف  اثنُت منسقُت رئيسيُت

 الثالثة لالجتماع العاـ

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 (دكالر 2111×2)

111 6 

مقررم  موجز) التوعيةالتوزيع ك 
( كالتقرير صفحات 41) السياسات

 صفحة(( 311)

ميع جل مقررم السياسات موجزتررتة 
 التوعيةك  التوزيعك لغات األمم ادلتحدة، 

111 444 

 202 251   المجموع
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 )ب( 3 الناتج

األنواع  عن واحدتقييم مواضيعي أو و/ هاة خصوبتواستعادتدهور األراضي  عنعي واحد يضاتقييم مو 
 (4102مارس في آذار/ينفذ ) الغريبة الغازية

 خصوبتها تدهور األراضي واستعادة عنتقييم مواضيعي  ‘0’

 االفتراضات

ادلفصلة مبا يف ذلك حتديد النطاؽ سيشرؼ فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كادلكتب على عملية  - 34
كادلهاـ  ادلدةق خرباء زلدد يل. كمبجرد ادلوافقة، سيشرؼ الفريق كادلكتب على إنشاء فر ادلخطط كالتكاليف كاجلدك 

 نررياحملادلشاركُت للتقرير كادلؤلفُت الرئيسيُت ادلنسقُت كادلؤلفُت الرئيسيُت ك الرؤساء معٍت بالتقييم يتألف من 
 داد تقارير التقييم كنواتج ادلنرب األخرل. كسيجرم اختيار فريق اخلرباء كفقان إلجراءات ادلنرب بشأف إعادلراجعُت
يها كنشرىا، كسيعمل كفقان لنفس اإلجراءات. لع ةكاستعراضها كقبوذلا كاعتمادىا كادلوافق( IPBES/2/9)انظر 

من زلررم  43كالذين سيجتمعوف ثالث مرات من مؤلفي التقييم  51كستشمل عمليات التقييم العادلية 
مع ادلؤلفُت. كيرد نطاؽ التقييم كمربراتو كفائدتو كغَت ذلك من االفًتاضات  تُتالذين سيجتمعوف مر ادلراجعة 

 لتقدمياألمانة اتفاقات مع مؤسسات الشراكة  كستضع .(IPBES/2/16/Add.2)حتديد نطاؽ بالتفصيل يف كرقة 
ادلنرب كاجلزء . كمن ادلتوخى دتويل جزء من الدعم التقٍت من ادلكتب على النحو الذم يوافق عليوالدعم التقٍت 

 .أدناه( 36)انظر الفقرة  اآلخر من مساعلات عينية يوافق عليها االجتماع العاـ

 والترتيبات المؤسسية وعالمات الطريق الرئيسية ،إلجراءاتا

 ترد فيما يلي اإلجراءات اليت يتعُتن اختاذىا: - 35

 الًتتيبات ادلؤسسيةاإلجراءات/ الزمٍت اإلطار

ا فريق اخلرباء األكيل اليت أعدىحتديد النطاؽ ستعرض االجتماع العاـ عملية ي الرابع الربع 3142
، ضمن حافظة كيطلب من الفريق كادلكتب أف ؽلضى ،ادلتعدد التخصصات
ادلفصلة حتديد النطاؽ يف إعداد التقييم الكامل بعد دراسة  ،تكاليف متفق عليها

 (3142كانوف األكؿ/ديسمرب   41)

لفريق من خالؿ األمانة من احلكومات كغَتىا من أصحاب ادلصلحة يطلب ا الرابع الربع
كانوف األكؿ/ديسمرب   43)حتديد النطاؽ خرباء للمساعدة يف عملية تعيُت 
 (3141كانوف الثاين/يناير   3142-24

حتديد خرباء لدراسة  كالتحاكر من بعدؼلتار الفريق عن طريق الربيد اإللكًتكين  الربع األكؿ 3141
 (IPBES/2/9)انظر باستخداـ معايَت االختيار ادلوافق عليها النطاؽ 

 (3141شباط/فرباير  4-41)

إعداد مبا يف ذلك  ،ادلفصلحتديد النطاؽ يشرؼ الفريق كادلكتب على عملية  الربع الثاين
لتحديد )ثالثة أشهر( كيعقد اجتماع  تقييم اجلدكلالتكاليف ك تقدير ادلخطط ك 

 3141بريل يف بداية نيساف/أالنطاؽ 

ادلفصل إىل أعضاء ادلنرب كغَتىم من أصحاب ادلصلحة حتديد النطاؽ يرسل تقرير  ينالربع الثا
 3141لالستعراض كالتعليق دلدة أسبوعُت يف النصف الثاين من نيساف/أبريل 

نرب من أعضاء ادلالواردة ادلفصل كالتعليقات حتديد النطاؽ كاستنادان إىل نتائج عملية  ينالربع الثا
كغَتىم من أصحاب ادلصلحة، يقرر الفريق كادلكتب ما إذا كانا ؽلضياف يف 
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 الًتتيبات ادلؤسسيةاإلجراءات/ الزمٍت اإلطار

التقييم، مع افًتاض بأنو ؽلكن ادلضي فيو يف حدكد ادليزانية اليت يوافق عليها 
 3141االجتماع العاـ يف النصف األكؿ من أيار/مايو 

ب ادلصلحة اآلخرين يطلب الفريق، عن طريق األمانة، من احلكومات كأصحا الربع الثاين
 3141يف هناية حزيراف/يونيو الًتشيحات قدـ التقييم كتخرباء إعداد تقرير ترشيح 

 شهر(شهر كنصف ال)

، ادلؤلفُت ادلنسقُت ادلؤلفُت الرئيسيُتك  ،للتقرير ادلشاركُت الرؤساءؼلتار الفريق  الربع الثالث
)انظر ادلوافق عليها ار باستخداـ معايَت االختي ادلراجعُت نررياحملالرئيسيُت ك 
IPBES/2/9)( ،4 3141 أغسطسآب/ 42 - دتوز/يوليو )( شهر كنصف

 شهر(ال

 الربع الثالث/
 الرابع

كادلؤلفُت الرئيسيُت  ،فو ف ادلنسقو ف الرئيسيو ادلؤلفك ، للتقرير الرؤساء ادلشاركُت يعد
أكؿ  دعقكي أشهر(. 3) 3142فرباير شباط/حبلوؿ منتصف  األكىل للتقريرادلشركع 

 يةوار ححلقات عمل  كجترل .3141سبتمرب أيلوؿ/يف  ُتمؤلفللاجتماع 
 ُتكاحمللي ُتادلعارؼ األصلي أصحابمع  للمجتمع احملليعمل كجلسات 

شهر ) 3142مارس آذار/حىت هناية  األكىل للتقريرادلشركع يستعرض اخلرباء  الربع األكؿ 3142
 (شهراف -شهركنصف ال

للتقرير كادلؤلفوف الرئيسيوف ادلنسقوف، كادلؤلفوف الرئيسيوف ؤساء ادلشاركوف الر يعد  الربع الثاين
حتت إشراؼ  مقررم السياسات وجزاألكىل دلكادلشركع للتقرير  ادلشركع الثاين

(. كيعقد ثالثة أشهرحزيراف/يونيو( ) -كالفريق )نيساف/أبريل ادلراجعُت  نررياحمل
 3142اجتماع ثاف للمؤلفُت يف حزيراف/يونيو 

لالستعراض  مقررم السياسات دلوجزاألكىل كادلشركع للتقرير  ادلشركع الثاينؼلضع  الربع الثالث
من جانب اخلرباء كاحلكومات كأصحاب ادلصلحة اآلخرين خالؿ دتوز/يوليو 

 )شهراف( 3142كآب/أغسطس 

 الربع الثالث/
 الرابع

دلنسقوف كادلؤلفوف الرئيسيوف للتقرير كادلؤلفوف الرئيسيوف االرؤساء ادلشاركوف يعد 
حتت إشراؼ  مقررم السياسات دلوجز ادلشركع النهائيك ي للتقرير ئالنهاركع ادلش
كالفريق خالؿ )أيلوؿ/سبتمرب كتشرين األكؿ/أكتوبر( )شهراف(. ادلراجعُت  نررياحمل

 3142كيعقد اجتماع ثالث للمؤلفُت يف تشرين األكؿ/أكتوبر 

حبلوؿ الرمسية السياسات إىل رتيع لغات األمم ادلتحدة مقررم  موجزيًتجم  الرابع الربع
 )شهر كنصف الشهر( كأقصى موعد  3142منتصف كانوف األكؿ ديسمرب 

إىل احلكومات كأصحاب  مقررم السياسات موجزللتقرير ك يرسل ادلشركع النهائي  الربع األكؿ 3143
لثاين/يناير ادلصلحة اآلخرين إلجراء االستعراض النهائي خالؿ كانوف ا

. كيشجع احلكومات بشدة (شهراف -شهرشهر كنصف ال) 3143كشباط/فرباير 
. كينبغي تقدمي مقررم السياسات موجزعلى تقدمي تعليقات مكتوبة على مشركع 

 ىذه التعليقات إىل األمانة قبل أسبوع كاحد من الدكرة الرابعة لالجتماع العاـ

مقررم  موجزقبل التقرير كيستعرض كيوافق على يستعرض االجتماع العاـ كي الربع األكؿ
 3143خالؿ دكرتو الرابعة يف آذار/مارس  السياسات
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 تقدير التكاليف

 يرد أدناه تقدير التكاليف: - 36

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(

 ةالتكلف االفًتاضات ةفلبند التك سنةال

 11) لتحديد النطاؽاجتماع  3141
 خلرباءمن فريق اأعضاء : مشاركان 

 رباء(زائدان اخلكتب كادل

، كاحد تكاليف االجتماع )أسبوع
 (عينيةيف ادلائة  32( )مشاركان  11

321 44 

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 (دكالر 2111×21)

111 61 

 رئيسان  51األكؿ ) ادلؤلفُتاجتماع 
 ان كمؤلف ان منسق ان رئيسي ان مؤلفك ، مشاركان 
 فريقأعضاء من ال 1 زائدان ، ان رئيسي

 زائدان موظف دعم تقٍت(كتب، كادل

، كاحد تكاليف االجتماع )أسبوع
 (عينيةيف ادلائة  32( )مشاركان  52

111 42 

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 (دكالر 2111×31)

111 463 

ما يعادؿ كظيفة كاحدة من الفئة  التقٍتالدعم 
يف  21) الفنية على أساس التفرغ

 (عينيةادلائة 

111 42 

 رئيسان  51) الثاين ادلؤلفُتاجتماع  3142
 ان كمؤلف ان منسق ان رئيسي ان مؤلفك ، مشاركان 
 1 زائدان ، مراجعان  ان زلرر  43ك ان رئيسي

زائدان كتب، كادل أعضاء من الفريق
 موظف دعم تقٍت(

، كاحد تكاليف االجتماع )أسبوع
 (عينيةيف ادلائة  32مشارؾ( ) 414

421 45 

 مياليو  اإلقامة كبدؿ السفر
 (دكالر 2111×42)

111 332 

 رئيسان  51) الثالث ادلؤلفُتاجتماع 
 ان كمؤلف ان منسق ان رئيسي ان مؤلفك ، مشاركان 
 1 زائدان ، مراجعان  ان زلرر  43ك ان رئيسي

زائدان كتب، كادل أعضاء من الفريق
 موظف دعم تقٍت(

، كاحد تكاليف االجتماع )أسبوع
 (عينيةيف ادلائة  32مشارؾ( ) 414

421 45 

 اليومي اإلقامة السفر كبدؿ
 (دكالر 2111×42)

111 332 

كظيفة كاحدة من الفئة الفنية على  التقٍتالدعم 
 (عينيةيف ادلائة  21) أساس التفرغ

111 42 

مؤلفُت ك  مشاركُت ُتمشاركة رئيس 3143
يف الدركة اثنُت رئيسيُت منسقُت 

 الرابعة لالجتماع العاـ

 اليومي اإلقامة كبدؿ السفر
 (دكالر 2111×2)

111 6 

مقررم  موجز) التوعيةالتوزيع ك 
( كالتقرير اتصفح 41) السياسات

 صفحة(( 311)

ميع جل مقررم السياسات موجزتررتة 
 كالتوزيع، الرمسية لغات األمم ادلتحدة

 التوعيةك 

111 444 

 0 120 251   المجموع
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 ومكافحتها لألنواع الغريبة الغازية المواضيعيالتقييم  ‘4’

 االفتراضات

ادلفصل مبا يف ذلك حتديد النطاؽ سوؼ يشرؼ فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كادلكتب على عملية  - 21
على إنشاء اإلشراؼ أعضاء الفريق كادلكتب لتويل  ،دلوافقةفور احلصوؿ على اادلخطط كالتكاليف كاجلدكل. ك 

ادلشاركُت للتقرير كادلؤلفُت الرئيسيُت ادلنسقُت رؤساء الكادلهاـ بشأف التقييم يتألف من  ادلدةخرباء زلدد فريق 
. كسيجرم اختيار فريق اخلرباء كفقان إلجراءات ادلنرب بشأف إعداد تقارير ادلراجعُت نررياحملكادلؤلفُت الرئيسيُت ك 

، (IPBES/2/9)انظر يها كنشرىا لع والتقييم كغَت ذلك من نواتج ادلنرب كاستعراضها كقبوذلا كاعتمادىا كادلوافق
احملررين من  41من مؤلفي التقييم ك 21كسيعمل كفقان لنفس اإلجراءات. كستشمل عمليات التقييم العادلية 

مع ادلؤلفُت. كيرد نطاؽ التقييم كمربراتو كفائدتو كغَت ذلك من االفًتاضات بالتفصيل  تُتسيجتمعوف مر  ادلراجعُت
الدعم التقٍت  لتقدميانة اتفاقات مع مؤسسات الشراكة األم كستعد .IPBES/2/16/Add.3حتديد نطاؽ  يف كرقة

. كمن ادلتوخى دتويل جزء من الدعم التقٍت من ادلنرب كاجلزء اآلخر من ادلكتب على النحو الذم يوافق عليو
 .أدناه( 23)انظر الفقرة  مساعلات عينية يوافق عليها االجتماع العاـ

 ات المؤسسيةوالترتيبوعالمات الطريق الرئيسية اإلجراءات، 
 ترد فيما يلي اإلجراءات اليت يتعُتن اختاذىا: - 24

 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت

يستعرض االجتماع العاـ كيوافق على العملية األكلية لتحديد النطاؽ اليت أعدىا  الربع الرابع 3142
تفق عليها ادلكتب يف حدكد التكاليف ادلفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات ك 

  41دلواصلة التقييم الكامل بعد استكماؿ الدراسة ادلفصلة لتحديد النطاؽ )
 (3142كانوف األكؿ/ديسمرب 

 يطلب الفريق، من خالؿ األمانة من احلكومات كأصحاب ادلصلحة اآلخرين الربع الرابع
كانوف   43خرباء من أجل ادلساعدة يف عملية حتديد النطاؽ )تعيُت 

 (3141كانوف الثاين/يناير   24 - 3142 األكؿ/ديسمرب

بعد، خرباء دراسة حتديد كالتحاكر من لكًتكين إلؼلتار الفريق عن طريق الربيد ا الربع األكؿ 3141
 (IPBES/2/9)انظر النطاؽ باستخداـ معايَت االختيار ادلتفق عليها 

 شباط/فرباير( 4-41)

فصلة لتحديد النطاؽ، مبا يف ذلك العرض العملية ادل ادلكتبيراقب الفريق ك  الربع الثاين
(. كيعقد اجتماعا لتحديد النطاؽ يف ثالثة أشهرالعاـ، كالتكاليف، كاجلدكل )

 بداية نيساف/أبريل

يرسل التقرير ادلفصل عن حتديد النطاؽ إىل أعضاء ادلنرب كأصحاب ادلصلحة  ينالربع الثا
 النصف الثاين من اآلخرين الستعراضو كالتعليق عليو دلدة أسبوعُت يف

 نيساف/أبريل

بناء على نتائج العملية ادلفصلة لتحديد النطاؽ كالتعليقات الواردة من أعضاء  ينالربع الثا
ادلكتب ما إذا كانوا يواصلوف ادلنرب كأصحاب ادلصلحة اآلخرين، يقرر الفريق ك 
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 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت

ليها ادلنرب يف التقييم، على افًتاض أنو ؽلكن إجراؤه يف حدكد ادليزانية اليت كافق ع
 النصف األكؿ من أيار/ مايو

من احلكومات كأصحاب ادلصلحة اآلخرين  يطلب الفريق، من خالؿ األمانة، الربع الثاين
يف هناية الًتشيحات قدـ التقييم كتخرباء من أجل إعداد تقرير ترشيح 

 (الشهر حزيراف/يونيو )شهر كنصف

، كادلؤلفُت ادلنسقُتركُت للتقرير كادلؤلفُت الرئيسيُت ادلشاالرؤساء ؼلتار الفريق  الربع الثالث
 (IPBES/2/9)انظر ، باستخداـ معايَت االختيار ادلراجعُتالرئيسيُت، كاحملررين 

 شهر(شهر كنصف ال) (3141 آب/أغسطس 42 -دتوز/يوليو  4)

الربع الثالث/ 
 الرابع

، كادلؤلفوف سقوفادلنللتقرير، كادلؤلفوف الرئيسيوف الرؤساء ادلشاركوف يعد 
)ستة  3142األكيل للتقرير حبلوؿ منتصف شباط/فرباير  ادلشركعالرئيسيوف 

 3141أشهر(. كيعقد أكؿ اجتماع للمؤلفُت يف أيلوؿ/سبتمرب 

شهر كنصف األكىل للتقرير حىت هناية آذار/مارس ) ادلشركعيستعرض اخلرباء  الربع األكؿ 3142
 شهراف( -شهر ال

، كادلؤلفوف ادلنسقوفللتقرير، كادلؤلفوف الرئيسيوف  الرؤساء ادلشاركوف يعد الربع الثاين
خاص مبقررم السياسات،  دلوجز مشركع أكيلللتقرير ك  ادلشركع الثاينالرئيسيوف 

 3142حزيراف/يونيو  -كالفريق من نيساف/أبريلادلراجعُت بتوجيو من احملررين 
 3142زيراف/يونيو أشهر(. كيعقد اجتماع ثاٍف للمؤلفُت يف حثالثة )

 ادلشركع الثاينكأصحاب ادلصلحة اآلخركف يستعرض اخلرباء، كاحلكومات،  الربع الثالث
األكؿ دلقررم السياسات خالؿ دتوز/يوليو كآب/أغسطس  دلوجزللتقرير كا
 )شهراف(

الربع الثالث/ 
 الرابع

ؤلفوف الرئيسيوف، كادل ادلنسقوفللتقرير، كادلؤلفوف  الرؤساء ادلشاركوفيعد 
مقررم السياسات  وجزاتدل ادلشركع النهائياألكىل للتقرير ك  ادلشركعالرئيسيوف 

كالفريق خالؿ أيلوؿ/سبتمرب كتشرين األكؿ/أكتوبر  ادلراجعُتبتوجيو من احملررين 
 3142 )شهراف(. كيعقد اجتماع ثالث للمؤلفُت يف تشرين األكؿ/أكتوبر

حبلوؿ الرمسية دلتحدة سات إىل رتيع لغات األمم امقررم السيا وجزُيًتجم م الربع الرابع
 شهر(شهر كنصف الديسمرب على األكثر )منتصف كانوف األكؿ/

مقررم السياسات إىل احلكومات  وجزللتقرير كم ادلشركع النهائيرسل ي الربع األكؿ 3143
خالؿ كانوف الثاين/يناير  كأصحاب ادلصلحة اآلخرين لالستعراض النهائي

شهراف(. كُيشجع بقوة تقدمي  -كنصف الشهر)شهر  3143ر كشباط/فرباي
كغلب مقررم السياسات  موجزمشركع تعليقات كتابية من احلكومات على 

إىل األمانة قبل أسبوع كاحد من الدكرة الرابعة لالجتماع ىذه التعليقات تقدمي 
 العاـ

مقررم  موجز يستعرض االجتماع العاـ التقرير كيوافق عليو، كيستعرض الربع األكؿ
 3143 السياسات كيوافق عليو يف دكرتو الرابعة يف آذار/مارس
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 تقدير التكلفة
 يرد أدناه تقدير التكاليف: - 23

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(
 التكلفة االفًتاضات بند التكلفة السنة

 32اجتماعات حتديد النطاؽ ) 3141
أعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد مشاركان: 

كأعضاء ادلكتب،  التخصصات
 باإلضافة إىل اخلرباء(

 32تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 يف ادلائة عينية( 32( )مشاركان 

211 4 

السفر كبدؿ اإلقامة اليومي 
 دكالر( 2111×46)

111 24 

رئيسان  21االجتماع األكؿ للمؤلفُت )
 ان كمؤلف ان منسق ان رئيسي ان مؤلفك مشاركان، 

أعضاء من  1 ، باإلضافة إىلان رئيسي
الفريق/ ادلكتب، باإلضافة إىل موظف 

 (للدعم التقٍتكاحد 

 22تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 يف ادلائة عينية( 32( )مشاركان 

321 44 

السفر كبدؿ اإلقامة اليومي 
 دكالر( 2111×14)

111 432 

كظيفة كاحدة من الفئة الفنية ما يعادؿ  الدعم التقٍت
 يف ادلائة عينية( 21) على أساس التفرغ

111 42 

 رئيسان  21االجتماع الثاين للمؤلفُت ) 3142
 كمؤلفان  ،منسقان  رئيسيان  ، كمؤلفان مشاركان 
زلررين  41، باإلضافة إىل رئيسيان 

أعضاء من  1ة إىل ، باإلضافمراجعُت
ادلكتب، باإلضافة إىل موظف  الفريق/
 للدعم التقٍت(كاحد 

 32، تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد
 يف ادلائة عينية( 32( )مشاركان 

111 42 

السفر كبدؿ اإلقامة اليومي 
 دكالر( 2111×16)

111 414 

 21االجتماع الثالث للمؤلفُت )
 ان منسق ان رئيسي ان مؤلفك ، مشاركان  رئيسان 
 41، باإلضافة إىل ان رئيسي ان كمؤلف

 1باإلضافة إىل ، مراجعُتزلررين 
إلضافة ادلكتب، با أعضاء من الفريق/

 للدعم التقٍت(كاحد إىل موظف 

 32تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 يف ادلائة عينية( 32( )مشاركان 

111 42 

السفر كبدؿ اإلقامة اليومي 
 دكالر( 2111×16)

111 414 

كظيفة كاحدة من الفئة الفنية ما يعادؿ  الدعم التقٍت
 يف ادلائة عينية( 21) على أساس التفرغ

111 42 

مشاركة رئيسُت مشاركُت كاثنُت من  3143
يف الدكرة  ادلنسقُتادلؤلفُت الرئيسيُت 

 الرابعة لالجتماع العاـ

السفر كبدؿ اإلقامة اليومي 
 دكالر( 2111×2)

111 6 

مقررم  موجزكالتوعية ) التوزيع
صفحات( كالتقرير  41السياسات( )

 (صفحة( 311)

مقررم السياسات إىل رتيع  موجزتررتة 
 التوزيع، ك الرمسية األمم ادلتحدةلغات 
 كالتوعية

111 444 

 252 251   المجموع
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 )ج( 3 الناتج
وجي وخدمات النظم أدوات ومنهجيات دعم السياسات لتحليل السيناريو ونمذجة التنوع البيول

( 4105آذار/مارس بحلول ( بناًء على تقييم سريع المسار )4102عد في آذار/مارس تُ األيكولوجية )
 (4105آب/أغسطس بحلول يل )ودل

 االفتراضات
إنشاء فريق خرباء زلدد ادلدة كادلهاـ على ادلكتب ك أعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات يشرؼ  - 22

، ادلنسقوف للتقرير، كادلؤلفوف الرئيسيوف الرؤساء ادلشاركوفلتقييم منهجيات حتليل السيناريو كالنمذجة الذم يعده 
. كسيتم اختيار فريق اخلرباء كفقان إلجراءات ادلنرب إلعداد تقارير التقييم ادلراجعوف، كاحملرركف كادلؤلفوف الرئيسيوف

، كسيعمل (IPBES/2/9كغَتىا من نواتج ادلنرب، كاستعراضها، كقبوذلا، كاعتمادىا، كادلوافقة عليها، كنشرىا )انظر 
 مراجعان زلرران  42ت، كامر ثالث سيجتمعوف  مؤلفان  41كفقان لنفس اإلجراءات. كسيشارؾ يف التقييم ادلنهجي 

دلقررم السياسات أثناء  موجزمع كاضعي التقييم. كسيتم أيضان إعداد باالقًتاف سيجتمعوف مرة كاحدة 
اجتماعات ادلؤلفُت. كيرد النطاؽ، كالتربير، كالفائدة كافًتاضات التقييم األخرل مبزيد من التفصيل يف كرقة حتديد 

أدناه، كستشمل حتديد نطاؽ ادلرحلة  21. كترد اإلجراءات ادلفصلة يف الفقرة (IPBES/2/16/Add.4)النطاؽ 
الثانية، اليت يُفًتض أهنا ستلي التقييم ادلنهجي. كمن ادلتوخى أف تستكمل ىذه ادلرحلة من جانب فريق خرباء 

دية؛ )ب( كخرباء من يتكوف من: )أ( فريق خرباء يف إعداد كاستخداـ سيناريوىات كظلاذج اجتماعية كاقتصا
ادلكتب كمن فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات؛ )ج( كمقررم سياسات. كسيعد الفريق دليالن عن كيفية استخداـ 
منهجيات حتليل سيناريو النمذجة يف سياؽ إعداد التقييمات اإلقليمية/دكف اإلقليمية أك العادلية أك ادلواضيعية يف 

كحلقات  التحاكر من بعدقييم ادلنهجي، سيعمل فريق اخلرباء أيضان عن طريق إطار ادلنرب. كيف أعقاب نتائج الت
العمل مع طائفة كاسعة من اخلرباء لتحفيز ادلشاركة يف أنشطة ادلنرب، كيف حتليالت جديدة لدعم األنشطة، 

ى حتسُت كحتسُت القدرات على كضع السيناريوىات كالنماذج، كاستخدامها، كتفسَتىا. كسًتكز اجلهود أيضان عل
توافر األدكات كالبيانات لوضع كاختبار السيناريوىات كالنماذج، ككذلك تشجيع استخداـ أدكات دعم القرارات. 

)ب((.  1 الناتجكسيستنَت العمل بادلبادئ التوجيهية عن إعداد أدكات كمنهجيات دعم السياسات )انظر 
. كستضع األمانة 3144م إعدادىا يف عاـ كسينظر االجتماع العاـ يف قبوؿ األدكات كادلنهجيات اليت يت

ادلكتب. كسيموؿ الدعم التقٍت جزئيان  الًتتيبات ادلؤسسية لتقدمي الدعم التقٍت على النحو الذم كافق عليو
 أدناه(. 22ادلنرب )انظر الفقرة  بواسطة ادلنرب، كبواسطة ادلساعلات العينية اليت يوافق عليها

 والترتيبات المؤسسية سيةعالمات الطريق الرئياإلجراءات، و 
 ترد فيما يلي اإلجراءات اليت يتعُتن اختاذىا: - 21

 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت
يستعرض االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية عملية حتديد النطاؽ األكيل اليت  الربع الرابع 3142

كانوف   41) أعدىا فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كيوافق عليها
 (3142األكؿ/ديسمرب 

يوجو الفريق نداءن من خالؿ األمانة إىل احلكومات كأصحاب ادلصلحة  لرابعالربع ا
اآلخرين لتعيُت خرباء )رؤساء مشاركُت للتقرير، كمؤلفُت رئيسيُت تنسيقُت، 

نتائج عملية كمؤلفُت رئيسيُت، كزلررين مراجعُت( إلجراء تقييم على أساس 
كانوف األكؿ/ديسمرب   6لعاـ )االجتماع ا ا كافق عليهيتالالنطاؽ حتديد 
 (3141كانوف الثاين/يناير   3142-41

ادلشاركُت لكًتكين كالتحاكر من بعد، الرؤساء إلؼلتار الفريق عن طريق الربيد ا الربع األكؿ 3141
ادلنسقُت كادلؤلفُت الرئيسيُت كاحملررين ادلراجعُت باستخداـ  كادلؤلفُت الرئيسيُت

 -يناير/كانوف الثاين  44) (IPBES/2/9)انظر معايَت االختيار ادلتفق عليها 
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 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت
 يناير(/كانوف الثاين  31

الربع األكؿ/  
 الثاين/الثالث

يعد الرؤساء ادلشاركوف للتقرير، كادلؤلفوف الرئيسيوف ادلنسقوف، كادلؤلفوف 
نوف كا  32دلقررم السياسات ) وجزان للتقرير كم أكليان  الرئيسيوف مشركعان 

دتوز/يوليو(. كغلتمع ادلؤلفوف يف شباط/فرباير دلواصلة إعداد  32 -الثاين/يناير
ادلخطط التفصيلي كاألجزاء كالفصوؿ اليت أككلت إليهم، لوضع الصيغة 

دلقررم  موجزيف أكائل دتوز/يوليو كإعداد كغلتمعوف مرة أخرل لتقرير النهائية ل
 السياسات

احلكومات كأصحاب ادلصلحة اآلخركف مشركع التقرير يستعرض اخلرباء ك  الربع الثالث
 أيلوؿ/سبتمرب( 43 -دتوز/يوليو  33مقررم السياسات ) موجزك 

ادلنسقوف كادلؤلفوف  -ينقح الرؤساء ادلشاركوف للتقرير كادلؤلفوف الرئيسيوف  الربع الثالث/الرابع
ين مقررم السياسات بتوجيو من احملرر  موجزالتقرير ك مشركع الرئيسيوف 

صغَت من عدد ادلراجعُت كالفريق. كغلتمع ادلؤلفوف كاحملرركف ادلنقحوف، مع 
مقررم  موجزأعضاء الفريق، مرة كاحدة إلعداد ادلشركع النهائي للتقرير ك 

 تشرين الثاين/نوفمرب( 4 -أيلوؿ/سبتمرب  42) السياسات
 5)الرمسية تحدة مقررم السياسات إىل رتيع لغات األمم ادل موجزُيًتجم  الربع الرابع

 كانوف األكؿ/ديسمرب(  2 - ثاين/نوفمربتشرين ال
مقررم السياسات إىل احلكومات  موجزرسل ادلشركع النهائي للتقرير ك ي الربع الرابع

كانوف   3إلجراء االستعراض النهائي ) كأصحاب ادلصلحة اآلخرين
 (3142 شباط/فرباير 3 - 3141األكؿ/ديسمرب 

مقررم السياسات  موجزل احلكومات إىل األمانة التعليقات الكتابية على رست الربع األكؿ 3142
 كانوف الثاين/يناير(  24)

مقررم السياسات  موجزيستعرض االجتماع العاـ كيقبل التقرير كيوافق على  الربع األكؿ
 شباط/فرباير( 5)بعد 

ريق اخلرباء إعداد دليل بناءن على التقييم ادلنهجي، يطلب االجتماع العاـ من ف الربع األكؿ
عن كيفية استخداـ منهجيات حتليل السيناريو كالنمذجة عند إعداد 

ادلنرب،  حتت رعايةية أك ادلواضيعية التقييمات اإلقليمية/دكف اإلقليمية أك العادل
 3142حبلوؿ آب/أغسطس إلصداره 

من فريق اخلرباء يف أعقاب توصيات التقييم ادلنهجي، يطلب االجتماع العاـ  الربع األكؿ
تشجيع كحتفيز مواصلة إعداد أدكات كمنهجيات لتحليل السيناريو كظلذجة 

 3144التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية للموافقة عليها يف عاـ 
الربع /الربع الثاين

 الثالث
ليل السيناريو كالنمذجة عند إعداد تقييمات إقليمية/دكف منهجيات حتبناءن على التقييم ادلنهجي، يُعد فريق اخلرباء دليالن عن كيفية استخداـ 

 إقليمية أك عادلية أك مواضيعية يف إطار ادلنرب
 الربع الثاين/الثالث/

 الرابع
يف أعقاب توصيات التقييم ادلنهجي، يشجع فريق اخلرباء كػلفز مواصلة 
إعداد أدكات كمنهجيات لتحليل السيناريو كظلذجة التنوع البيولوجي 

 3144خدمات النظم اإليكولوجية للموافقة عليها يف عاـ ك 
 الربع األكؿ/الثاين/ 3143

 الثالث/الرابع
يف أعقاب توصيات التقييم ادلنهجي، يشجع فريق اخلرباء كػلفز مواصلة 

التنوع البيولوجي  ةإعداد أدكات كمنهجيات لتحليل السيناريو كظلذج
 3144يف عاـ  كخدمات النظم اإليكولوجية للموافقة عليها

ينظر االجتماع العاـ يف قبوؿ األدكات كادلنهجيات اليت مت إعدادىا لتحليل  الربع األكؿ 3144
 السيناريو كظلذجة التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية
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 تقدير التكلفة
 يرد أدناه تقدير التكاليف: - 22

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(
 التكلفة فًتاضاتاال بند التكلفة السنة

رئيسان  41)االجتماع األكؿ للمؤلفُت  3141
، تنسيقيان  رئيسيان  مشاركان، كمؤلفان 

 1، باإلضافة إىل رئيسيان  كمؤلفان 
فريق اخلرباء ادلتعدد  أعضاء من

ادلكتب، باإلضافة إىل التخصصات/ 
 (موظف للدعم التقٍت

تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 ائة عينية(يف ادل 32( )مشاركان  42

111 42 

 السفر كبدؿ اإلقامة اليومي
 دكالر( 2111×23)

111 435 

رئيسان  41)االجتماع الثاين للمؤلفُت 
، منسقان  رئيسيان  ان كمؤلف مشاركان،
 1، باإلضافة إىل رئيسيان  كمؤلفان 

أعضاء من فريق اخلرباء ادلتعدد 
التخصصات/ ادلكتب، باإلضافة إىل 

 (موظف للدعم التقٍت

اليف االجتماع )أسبوع كاحد، تك
 يف ادلائة عينية( 32( )مشًتكان  42

111 42 

 السفر كبدؿ اإلقامة اليومي
 دكالر( 2111×23)

111 435 

 41)االجتماع الثالث للمؤلفُت 
، منسقان  رئيسيان  رئيسان مشاركان، كمؤلفان 

 1، باإلضافة إىل رئيسيان  كمؤلفان 
أعضاء من فريق اخلرباء ادلتعدد 

خصصات/ ادلكتب، باإلضافة إىل الت
 (موظف للدعم التقٍت

تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد 
 يف ادلائة عينية( 32مشاركان( ) 61

421 45 

 السفر كبدؿ اإلقامة اليومي
 دكالر( 2111×35)

111 311 

كظيفة كاحدة من الفئة ما يعادؿ  الدعم التقٍت
يف  21) الفنية على أساس التفرغ

 ادلائة عينية(

111 42 

مشاركة رئيسُت مشاركُت كاثنُت من  3142
يف الدكرة  ادلنسقُتادلؤلفُت الرئيسيُت 

 الثالثة لالجتماع العاـ

 السفر كبدؿ اإلقامة اليومي
 دكالر( 2111×2)

111 6 

مقررم  موجزكالتوعية ) التوزيع
تقرير الصفحات، ك  41السياسات )

 صفحة(( 311)

مقررم السياسات إىل  موجزتررتة 
 التوزيعرتيع لغات األمم ادلتحدة، ك 

 كالتوعية

111 444 

اجتماع فريق اخلرباء إلعداد الدليل 
من أعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد  2)

التخصصات/ادلكتب ادلوحدة 
رئيسان مشاركان  31باإلضافة إىل 

 (منسقان  رئيسيان  كمؤلفان 

تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 نية(يف ادلائة عي 32( )مشاركان  32

211 4 

 السفر كبدؿ اإلقامة اليومي
 دكالر( 2111×46)

111 24 

األدكات  تطويرتشجيع مواصلة 
 كنشرىا كادلنهجيات

 421 111 يتحدد/يتقرر

األدكات تطوير تشجيع مواصلة  3143
 كنشرىا كادلنهجيات

 421 111 يتحدد/يتقرر

ت مقررم السياسا وجزاتتررتة م نشر أدكات دعم السياسات 3144
، إىل رتيع لغات األمم ادلتحدة

 كالتوعية التوزيعك 

111 21 

 0 412 451   المجموع
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 )د( 3 الناتج
وتقدير  أدوات ومنهجيات دعم السياسات المتعلقة بقيمة، التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

بحلول آذار/مارس ر )لمسال( بناًء على تقييم سريع 4102عد بحلول آذار/مارس تُ ) قيميتها ومحاسبتها
 (4105بحلول آب/أغسطس ودليل ) (4105

 االفتراضات
ادلكتب إنشاء فريق خرباء زلدد ادلدة كادلهاـ لتقييم سَتاقب أعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات ك  - 23

، كادلؤلفُت دلنسقُتامنهجيات القيمة كالتثمُت كاحملاسبة، يتكوف من الرؤساء ادلشاركُت للتقرير، كادلؤلفُت الرئيسيُت 
. كسيتم اختيار فريق اخلرباء كفقان إلجراءات ادلنرب إلعداد تقارير التقييم كغَتىا من ادلراجعُتالرئيسيُت، كاحملررين 

، كسيعمل كفقان لنفس (IPBES/2/9 انظر)نواتج ادلنرب، كاستعراضها، كقبوذلا، كاعتمادىا، كادلوافقة عليها، كنشرىا 
 مراجعان زلرران  45ت، كامر ثالث للتقييم سيجتمعوف مؤلفا  51يف التقييم ادلنهجي اإلجراءات. كسيشارؾ 
دلقررم السياسات أثناء اجتماعات  موجز. كسيتم أيضان إعداد ادلؤلفُتمع باالقًتاف سيجتمعوف مرة كاحدة 

 كرقة حتديد النطاؽ . كيرد النطاؽ، كالتربير، كالفائدة كافًتاضات التقييم األخرل مبزيد من التفصيل يفادلؤلفُت
(IPBES/2/16/Add.5) أدناه، كستشمل حتديد نطاؽ ادلرحلة الثانية، اليت  24. كترد اإلجراءات ادلفصلة يف الفقرة

يُفًتض أهنا ستلي التقييم ادلنهجي. كمن ادلتوخى أف تستكمل ىذه ادلرحلة من جانب فريق خرباء سيقـو بإعداد 
قييم كالتثمُت كاحملاسبة يف سياؽ إعداد التقييمات اإلقليمية/دكف دليل عن كيفية استخداـ منهجيات الت

ادلواضيعية يف إطار ادلنرب. كعالكة على ذلك، كيف أعقاب نتائج التقييم ادلنهجي، سيعمل  اإلقليمية، أك العادلية أك
خلاصة بالتنوع فريق اخلرباء على تشجيع كحتفيز مواصلة إعداد أدكات كمنهجيات للتقييم كالتثمُت كاحملاسبة ا

البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية، مثالن عن طريق إتاحتها السًتاتيجيات التنمية الوطنية كاحمللية، كختفيض 
الفقر، كعمليات التخطيط، أك عن طريق إدراج القيم االقتصادية كالصحية كاالجتماعية يف صنع القرار على 

إعداد  يفاجملتمع ادلدين. كسيستنَت العمل بادلبادئ التوجيهية ادلستول احلكومي، كعلى مستول القطاع اخلاص ك 
)ب((. كسينظر االجتماع العاـ يف قبوؿ األدكات  1 الناتجأدكات كمنهجيات دعم السياسات )انظر 

. كستضع األمانة الًتتيبات ادلؤسسية لتقدمي الدعم التقٍت على 3144كادلنهجيات اليت استمر إعدادىا يف عاـ 
ادلكتب. كسيموؿ الدعم التقٍت جزئيان بواسطة ادلنرب كبواسطة ادلساعلات العينية اليت يوافق  كافق عليو النحو الذم

 أدناه(. 25عليها االجتماع العاـ )انظر الفقرة 
 والترتيبات المؤسسية عالمات الطريق الرئيسيةاإلجراءات، و 

 ترد فيما يلي اإلجراءات اليت يتعُتن اختاذىا: - 24
 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية زمٍتاإلطار ال
يستعرض االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية عملية حتديد النطاؽ األكيل اليت  الربع الرابع 3142

كانوف   41أعدىا فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كيوافق عليها )
 (3142األكؿ/ديسمرب 

كومات كأصحاب ادلصلحة يوجو الفريق نداءن من خالؿ األمانة إىل احل رابعالربع ال
اآلخرين لتعيُت خرباء )رؤساء مشاركُت للتقرير، كمؤلفُت رئيسيُت منسقُت، 

عملية تقييم على أساس الكمؤلفُت رئيسيُت، كزلررين مراجعُت( إلجراء 
كانوف األكؿ/ديسمرب   6االجتماع العاـ ) ا كافق عليهيتالنطاؽ الحتديد 
 (3141كانوف الثاين/يناير   41 – 3142
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 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية زمٍتاإلطار ال
لكًتكين كالتحاكر من بعد، الرؤساء إلؼلتار الفريق عن طريق الربيد ا الربع األكؿ 3141

ادلشاركُت كادلؤلفُت الرئيسيُت ادلنسقُت كادلؤلفُت الرئيسيُت كاحملررين ادلراجعُت 
كانوف   44) (IPBES/2/9)انظر باستخداـ معايَت االختيار ادلتفق عليها 

 يناير( كانوف الثاين  31 –الثاين/يناير 
 الربع األكؿ/الثاين/

 الثالث
يعد الرؤساء ادلشاركوف للتقارير، كادلؤلفوف الرئيسيوف ادلنسقوف، كادلؤلفوف 

كانوف   32دلقررم السياسات ) وجزان للتقرير كم الرئيسيوف مشركع أكيل
(. كغلتمع كادلؤلفوف يف شباط/فرباير 3141 دتوز/يوليو 32الثاين/يناير 

طط التفصيلي كاألجزاء كالفصوؿ ادلوكلة إليهم، كغلتمعوف ادلخدلواصلة إعداد 
 موجزكإعداد لوضع الصيغة النهائية للتقرير يف أكائل دتوز/يوليو مرة أخرل 

 دلقررم السياسات
يستعرض اخلرباء كاحلكومات كأصحاب ادلصلحة اآلخركف مشركع التقرير  الربع الثالث

 (3141 أيلوؿ/سبتمرب 43 -دتوز/يوليو  33مقررم السياسات ) موجزك 
ينقح الرؤساء ادلشاركوف للتقرير، كادلؤلفوف الرئيسيوف ادلنسقوف كادلؤلفوف  الربع الثالث/الرابع

مقررم السياسات بتوجيو من احملررين  موجزالرئيسيوف مشركع التقرير ك 
ادلراجعُت كالفريق. كسيجتمع ادلؤلفوف كاحملرركف ادلراجعوف، مع رلموعة فرعية 

 موجزمن أعضاء الفريق، مرة كاحدة إلعداد ادلشركع النهائي للتقرير ك صغَتة 
 تشرين الثاين/نوفمرب( 4 -أيلوؿ/سبتمرب 42) مقررم السياسات

 5)الرمسية مقررم السياسات إىل رتيع لغات األمم ادلتحدة  وجزُيًتجم م الربع الرابع
 (3141 كانوف األكؿ/ديسمرب  2 -تشرين الثاين/نوفمرب 

مقررم السياسات إىل احلكومات  وجزرسل ادلشركع النهائي للتقرير كميُ  ع الرابعالرب
كانوف   3إلجراء االستعراض النهائي ) كأصحاب ادلصلحة اآلخرين

 (3142 شباط/ فرباير 3 - 3141األكؿ/ديسمرب 
مقررم  موجزرسل احلكومات إىل األمانة التعليقات الكتابية على ت الربع األكؿ 3142

 كانوف الثاين/يناير(  24ت )السياسا
مقررم  موجزيستعرض االجتماع العاـ كيقبل التقرير كيوافق على  الربع األكؿ

 شباط/فرباير( 5السياسات )بعد 
بناءن على التقييم ادلنهجي، يطلب االجتماع العاـ من فريق اخلرباء إعداد  الربع األكؿ

كاحملاسبة اخلاصة  دليل عن كيفية استخداـ منهجيات التقييم كالتثمُت
بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية. كعند إعداد التقييمات 
اإلقليمية/دكف اإلقليمية أك العادلية أك ادلواضيعية يف إطار ادلنرب، لتسليمها 

 3142حبلوؿ آب/أغسطس 
رباء يف أعقاب توصيات التقييم ادلنهجي، يطلب االجتماع العاـ من فريق اخل الربع األكؿ

تشجيع كحتفيز مواصلة إعداد أدكات كمنهجيات القيمة كالتثمُت كاحملاسبة 
اخلاصة بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية للموافقة عليها يف 

 3144عاـ 
عن كيفية استخداـ  بناءن على التقييم ادلنهجي، يُعد فريق اخلرباء دليالن  الربع الثاين/الثالث

التثمُت كاحملاسبة اخلاصة بالتنوع البيولوجي كخدمات منهجيات القيمة ك 
النظم اإليكولوجية عند إعداد تقييمات إقليمية/دكف إقليمية أك عادلية أك 

 مواضيعية يف إطار ادلنرب
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 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية زمٍتاإلطار ال
الربع الثاين/الثالث/ 

 الرابع
يف أعقاب توصيات التقييم ادلنهجي، يشجع فريق اخلرباء كػلفز مواصلة 

ت القيمة كالتثمُت كاحملاسبة اخلاصة بالتنوع البيولوجي إعداد أدكات كمنهجيا
 3144كخدمات النظم اإليكولوجية للموافقة عليها يف عاـ 

الربع األكؿ/الثاين/  3143
 الثالث/الرابع

يف أعقاب توصيات التقييم ادلنهجي، يشجع فريق اخلرباء كػلفز مواصلة 
اسبة اخلاصة بالتنوع إعداد أدكات كمنهجيات بشأف القيمة كالتثمُت كاحمل

 3144البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية للموافقة عليها يف عاـ 
ينظر االجتماع العاـ يف قبوؿ مواصلة إعداد أدكات كمنهجيات القيمة  الربع األكؿ 3144

 كالتثمُت كاحملاسبة اخلاصة بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية 

 اليفتقدير التك
 د أدناه تقدير التكاليف:ير  - 25

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(
 التكلفة االفًتاضات بند التكلفة السنة

 51)االجتماع األكؿ للمؤلفُت  3141
 رئيسيان  رئيسان مشاركان، كمؤلفان 

، كمؤلفان رئيسيان، باإلضافة إىل منسقان 
أعضاء من فريق اخلرباء ادلتعدد  1

التخصصات/ادلكتب، باإلضافة إىل 
 (وظف للدعم التقٍتم

 52تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 يف ادلائة عينية( 32( )مشاركان 

111 42 

السفر كبدؿ اإلقامة اليومي 
 دكالر( 2111×31)

111 463 

 51)االجتماع الثاين للمؤلفُت 
 رئيسيان  رئيسان مشاركان، كمؤلفان 

، باإلضافة إىل رئيسيان  ، كمؤلفان منسقان 
اخلرباء ادلتعدد  أعضاء من فريق 1

ادلكتب، باإلضافة  التخصصات/
 (إىل موظف للدعم التقٍت

 52تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 يف ادلائة عينية( 32( )مشاركان 

111 42 

السفر كبدؿ اإلقامة اليومي 
 دكالر( 2111×31)

111 463 

 51)االجتماع الثالث للمؤلفُت 
 ان منسق رئيسيان  رئيسان مشاركان، كمؤلفان 

 45، باإلضافة إىل رئيسيان  كمؤلفان 
 1، باإلضافة إىل مراجعان زلرران 

أعضاء من فريق اخلرباء ادلتعدد 
التخصصات/ ادلكتب، باإلضافة 

 (إىل موظف للدعم التقٍت

تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 يف ادلائة عينية( 32مشاركان( ) 412

421 45 

السفر كبدؿ اإلقامة اليومي 
 كالر(د 2111×45)

111 321 

كظيفة كاحدة من الفئة الفنية ما يعادؿ  الدعم التقٍت
يف ادلائة  21) على أساس التفرغ

 عينية(

111 42 

مشاركة اثنُت من الرؤساء ادلشاركُت  3142
كاثنُت من ادلؤلفُت الرئيسيُت 

لالجتماع  يف الدكرة الثالثة ادلنسقُت
 العاـ

السفر كبدؿ اإلقامة اليومي 
 كالر(د 2111×2)

111 6 
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 التكلفة االفًتاضات بند التكلفة السنة
مقررم  وجزكالتوعية )م التوزيع

، (صفحات 41السياسات )
 صفحة(( 311كتقرير )

مقررم السياسات إىل  وجزتررتة م
، الرمسية رتيع لغات األمم ادلتحدة

 كالتوعية التوزيعك 

111 444 

اجتماع فريق اخلرباء إلعداد الدليل 
من أعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد  2)

باإلضافة إىل  التخصصات/ادلكتب
رئيسان مشاركان كمؤلفان رئيسيان  31

 (منسقان 

 32تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 يف ادلائة عينية( 32مشاركان( )

211 4 

السفر كبدؿ اإلقامة اليومي 
 دكالر( 2111×46)

111 24 

تشجيع كحتفيز مواصلة إعداد 
 األدكات كادلنهجيات

 421 111 فيما بعد يتحدد/يتقرر

تشجيع كحتفيز مواصلة إعداد  3143
 األدكات كادلنهجيات

 421 111 فيما بعد يتحدد/يتقرر

مقررم السياسات إىل  وجزاتتررتة م نشر أدكات دعم السياسات 3144
، الرمسية رتيع لغات األمم ادلتحدة

 كالتوعية توزيعكال

111 21 

 0 424 451   المجموع

 2الهدؼ 
 واالستنتاجات ، لنواتجوااالتصال وتقييم أنشطة المنبر، 

 )أ( 2الناتج 
 (4)(4102يتاح اعتباراً من عام سجل التقييمات ذات الصلة )

 االفتراضات
 لطبيعة التقييمسيكوف سجل التقييمات ذك الصلة مبثابة األساس لالستعراضات النقدية الدكرية  -26

ى ادلستول الوطٍت، كالتقييمات اجلارية كالدركس ادلستفادة، كسيتضمن التقييمات ادلواضيعية كشاملة ذات صلة عل
أك ادلخططة، ككذلك الدراسات ذات الصلة ادلتعلقة مبختلف نظم ادلعرفة، مبا يف ذلك معارؼ الشعوب األصلية 

 القائمُت بطريقة دتكن اإلنًتنت. كستستمر إدارة السجل عن طريق لدل عامة ادلواطنُتكادلعارؼ احمللية أك العلـو 
ة معلومات عن تقييماهتم اخلاصة. كىذا سيكفل تتبع الدركس بكفاءة من خالؿ أكلئك ادللمُت التقييم من إضافب

بالتقييمات، كيساعد أيضان على ضماف كضعها يف االعتبار فيما يتعلق بالعمل يف إطار ادلنرب. كسيتم إنشاء 
دلراقبة  3141تباران من عاـ سجل نوعي يغطي التقييمات اجلارية كادلخططة كادلتوقعة، كحتديثو بصورة منتظمة اع

احلايل. كىذا سيكفل كضع التقييمات يف االعتبار عند حتديد أكلويات كنطاؽ التقييمات يف إطار  طبيعة التقييم
ادلنرب، كتاليف االزدكاجية، كالسماح ببحث التعاكف ادلمكن. كيُفًتض أف السجل الدينامي للتقييمات سيصبح 

ذم الصلة بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم  طبيعة التقييمالصلة عن آلية تبادؿ ىامة للمعلومات ذات 
ذم الصلة ككذلك استعراض  لطبيعة التقييماإليكولوجية. كستقع على األمانة مسؤكلية تعهرد السجل الدينامي 

 ادلكتب. الدركس ادلستفادة، حتت رعاية فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات ك 
                                                      

للتقييمات، مبا يف ذلك التقييمات ادلواضيعية كالشاملة ذات  اإللكًتكيناستجابة لطلب االجتماع العاـ، مت كضع سجل  (4)
 ويات الوطنية كاإلقليمية كدكف اإلقليمية كالعادلية، كأتيح عن طريق ادلوقع الشبكي للمنرب.الصلة على ادلست
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 والترتيبات المؤسسية الرئيسية عالمات الطريقاإلجراءات، و 
 ترد فيما يلي اإلجراءات اليت يتعُتن اختاذىا: - 11

 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت
يطلب االجتماع العاـ إىل األمانة يف دكرتو الثانية أف تواصل تعهرد السجل  الربع الرابع 3142

بادرات القائمة دلواصلة حتسُت ، كمواصلة التعاكف مع الشبكات كادلاإللكًتكين
التقييم كالدركس  لطبيعة، كإجراء استعراض آخر اإللكًتكينسجل التقييمات 

 1 الناتجادلستفادة يف الوقت ادلناسب من أجل إثراء استعراض ادلنرب )انظر 
 )د(( كادلناقشات بشأف برنامج العمل القادـ

الربع األكؿ/الثاين/  3141
 الثالث/الرابع

، كالتعاكف مع الشبكات اإللكًتكينمانة تعهرد سجل التقييمات تواصل األ
 لطبيعة التقييمكادلبادرات القائمة دلواصلة حتسُت السجل كإجراء استعراضات 

 كالدركس ادلستفادة عند احلاجة
الربع األكؿ/الثاين/  3142

 الثالث/الرابع
ع الشبكات ، كالتعاكف ماإللكًتكينتواصل األمانة تعهرد سجل التقييمات 

 لطبيعة التقييمكادلبادرات القائمة دلواصلة حتسُت السجل كإجراء استعراضات 
 كالدركس ادلستفادة عند احلاجة

الربع األكؿ/الثاين/  3143
 الثالث/الرابع

، كالتعاكف مع الشبكات اإللكًتكينتواصل األمانة تعهرد سجل التقييمات 
 لطبيعة التقييمكإجراء استعراضات كادلبادرات القائمة دلواصلة حتسُت السجل 

 كالدركس ادلستفادة عند احلاجة
الربع األكؿ/الثاين/  3144

 الثالث/الرابع
، كالتعاكف مع الشبكات اإللكًتكينتواصل األمانة تعهرد سجل التقييمات 

 لطبيعة التقييمكادلبادرات القائمة دلواصلة حتسُت السجل كإجراء استعراضات 
يف الوقت ادلناسب من أجل إثراء استعراض ادلنرب )انظر  كالدركس ادلستفادة

 )د(( 1 الناتج
الربع األكؿ/الثاين/  3145

 الثالث/الرابع
، كالتعاكف مع الشبكات اإللكًتكينتواصل األمانة تعهرد سجل التقييمات 

 لطبيعة التقييمكادلبادرات القائمة دلواصلة حتسُت السجل كإجراء استعراضات 
تفادة يف الوقت ادلناسب من أجل إثراء ادلناقشات عن برنامج كالدركس ادلس
 العمل القادـ

 اليفتقدير التك
 يرد أدناه تقدير التكاليف: - 14

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(
 التكلفة االفًتاضات بند التكلفة السنة

 21 111 كظيفة من الفئة الفنية على أساس التفرغ 1,3ما يعادؿ  الدعم التقٍت 3141
 21 111 كظيفة من الفئة الفنية على أساس التفرغ  1,3ما يعادؿ  الدعم التقٍت 3142
 21 111 من الفئة الفنية على أساس التفرغ  كظيفة 1,3ما يعادؿ  الدعم التقٍت 3143
 21 111 كظيفة من الفئة الفنية على أساس التفرغ  1,3ما يعادؿ  الدعم التقٍت 3144
 21 111 كظيفة من الفئة الفنية على أساس التفرغ  1,3ا يعادؿ م الدعم التقٍت 3145

 051 111   المجموع
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 )ب( 2الناتج 
 (4105ويتاح اعتباراً من عام  4102يعُد في عام ) سجل أدوات ومنهجيات دعم السياسات

 االفتراضات
على  ة بو، مبا يف ذلك،ىناؾ طائفة كاسعة من األدكات كادلنهجيات ادلتعلقة بادلنرب كاألنشطة ادلتصل - 13

: النمذجة كرصد أظلاط اإلنتاج كاالستهالؾ، كتأثَتاهتا على التنوع البيولوجي كخدمات سبيل ادلثاؿ ال احلصر
كطرؽ  ؛النظم اإليكولوجية؛ كالسيناريوىات كتقنيات التنبؤ األخرل؛ كحتليل ادلخاطر؛ كحتليل جدكل التكلفة

ات التقييم. كيفًتض أف السجل الدينامي ألدكات السياسات كادلنهجيات التثمُت كاحملاسبة؛ كادلؤشرات؛ كمنهجي
سيصبح آلية تبادؿ ىامة للمعلومات ذات الصلة عن أدكات السياسات كادلنهجيات ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي 

دد كخدمات النظم اإليكولوجية. كسيتم إنشاء فريق خرباء زلدد ادلدة كادلهاـ، بقيادة فريق اخلرباء ادلتع
ادلكتب دلدة عاـ كاحد لغرض إعداد السجل كالتوجيهات بشأف الطريقة اليت ؽلكن هبا تشجيع التخصصات ك 

خبَتان،  21كحتفيز مواصلة إعداد أدكات كمنهجيات دعم السياسات يف سياؽ ادلنرب. كسيتألف الفريق من 
ادلعنية ببناء القدرات، كفرقة  ادلكتب، كفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، كفرقة العمل كسيشكل من أعضاء

العمل ادلعنية بادلعارؼ كالبيانات، كخرباء مرشحُت إضافيُت. كستدعم األمانة فريق اخلرباء. كستقع على األمانة 
مسؤكلية تعهرد سجل أدكات كمنهجيات دعم السياسات ذات الصلة، ككذلك استعراض الدركس ادلستفادة، 

 لتخصصات كادلكتب.حتت رعاية فريق اخلرباء ادلتعدد ا
 والترتيبات المؤسسية عالمات الطريق الرئيسيةاإلجراءات، و 

 ترد فيما يلي اإلجراءات اليت يتعُتن اختاذىا: - 12
 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت

يطلب االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات  الربع الرابع 3142
بدعم من فريق خرباء نوعي زلدد ادلدة كادلهاـ، تقدمي توجيهات  ادلكتب،ك 

بشأف الطريقة اليت ؽلكن هبا تشجيع كحتفيز مواصلة إعداد مثل ىذه األدكات 
كادلنهجيات يف سياؽ ادلنرب، كتقدمي السجل كالتوجيهات الستعراضو من 

 جانب االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة
ادلكتب ترشيحات خلرباء، كؼلتار  فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات ك طلب ي الربع األكؿ 3141

 كل منهما اخلرباء كفقان لقواعد ادلنرب
 الربع الثاين/
 الثالث/الرابع

سجالن  ادلكتب،فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات ك يضع فريق اخلرباء، بقيادة 
متطورة  ألدكات كمنهجيات دعم السياسات حبيث يشكل األساس حلافظة

ألدكات كمنهجيات دعم السياسات. كيقدـ فريق اخلرباء أيضان التوجيهات 
بشأف الطريقة اليت ؽلكن هبا تشجيع كحتفيز مواصلة إعداد مثل ىذه األدكات 

 كادلنهجيات يف سياؽ ادلنرب
يُقدـ السجل كالتوجيهات إىل االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة للموافقة  الربع األكؿ 3142

 يهماعل
يستعرض االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة كيوافق على السجل كالتوجيهات،  الربع األكؿ

سجل الدينامي ألدكات تعهرد الكيطلب إىل األمانة إتاحتهما بصورة دكرية، ك 
كمنهجيات دعم السياسات، كالتعاكف مع الشبكات كادلبادرات القائمة 

السياسات، كإجراء استعراض دلواصلة حتسُت سجل أدكات كمنهجيات دعم 
كالدركس ادلستفادة يف الوقت ادلناسب من  تهجياىذه األدكات كادلن لطبيعة

)د(( كادلناقشات بشأف برنامج  1 الناتجأجل إثراء استعراض ادلنرب )انظر 
 العمل القادـ
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 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت
 الربع الثاين/
 الثالث/الرابع

حىت يتسٌت  تتيح األمانة للجمهور سجل أدكات كمنهجيات دعم السياسات
لصانعي القرار االطالع عليها كمصدر للمعلومات دعمان لتطوير كاستخداـ 

السجل الدينامي ألدكات تعهرد ادلنرب األخرل. كتتوىل األمانة نواتج 
كمنهجيات دعم السياسات، كتتعاكف مع الشبكات كادلبادرات القائمة 

سياسات، ألدكات كمنهجيات دعم ال اإللكًتكيندلواصلة حتسُت السجل 
أدكات كمنهجيات دعم السياسات كالدركس  لكافةكجترم استعراضات 

 ادلستفادة حسب احلاجة
 الربع األكؿ/الثاين/ 3143

 الرابع الثالث/
، كالتعاكف مع الشبكات اإللكًتكينسجل التقييمات تعهرد تواصل األمانة 

أدكات  لطبيعةكادلبادرات القائمة دلواصلة حتسُت السجل، كإجراء استعراض 
 كمنهجيات دعم السياسات كالدركس ادلستفادة حسب احلاجة

الربع األكؿ/الثاين/  3144
 لرابعاالثالث/

، كالتعاكف مع الشبكات اإللكًتكينسجل التقييمات تعهرد تواصل األمانة 
أدكات  لطبيعةكادلبادرات القائمة دلواصلة حتسُت السجل، كإجراء استعراض 

الدركس ادلستفادة يف الوقت ادلناسب من أجل كمنهجيات دعم السياسات ك 
 )د(( 1 الناتجإثراء استعراض ادلنرب )

الربع األكؿ/الثاين/  3145
 الثالث/الرابع

، كالتعاكف مع الشبكات اإللكًتكينسجل التقييمات تعهرد تواصل األمانة 
أدكات  لطبيعةكادلبادرات القائمة دلواصلة حتسُت السجل، كإجراء استعراض 

جيات دعم السياسات كالدركس ادلستفادة يف الوقت ادلناسب من أجل كمنه
 إثراء ادلناقشات بشأف برنامج العمل القادـ.

 اليفتقدير التك
 يرد أدناه تقدير التكاليف: - 11

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(
 التكلفة االفًتاضات بند التكلفة السنة

 41االجتماع األكؿ للفريق ) 3141
ريق اخلرباء ادلتعدد أعضاء من ف
ادلكتب، باإلضافة التخصصات ك 

 خبَتان/شريكا اسًتاتيجيان( 11إىل 

 21تكاليف االجتماع )أسبوع كاحد، 
 يف ادلائة عينية( 32مشاركان( )

321 44 

 السفر كبدؿ اإلقامة اليومي
 (دكالر 2111×32)

111 42 

كظيفة من الفئة الفنية على  1,3ما يعادؿ  الدعم التقٍت
 أساس التفرغ

111 21 

 21 111 صفحات 41دليل من  كالتوعية التوزيعالًترتة ك  3142
كظيفة من الفئة الفنية على  1,3ما يعادؿ  الدعم التقٍت

 أساس التفرغ
111 21 

كظيفة من الفئة الفنية على  1,3ما يعادؿ  الدعم التقٍت 3143
 أساس التفرغ

111 21 

كظيفة من الفئة الفنية على  1,3ما يعادؿ  الدعم التقٍت 3144
 أساس التفرغ

111 21 

كظيفة من الفئة الفنية على  1,3ما يعادؿ  الدعم التقٍت 3145
 أساس التفرغ

111 21 

 422 451   المجموع
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 )ج( 2 الناتج
تعُد اعتبارًا من عام مجموعة من استراتيجيات االتصال والتوعية والمشاركة، والمنتجات والعمليات )

4102) 

 الفتراضاتا
مت حتديد االتصاؿ كالتوعية كمشاركة أصحاب ادلصلحة كعنصر رئيسي لصالحية ادلنرب، كفعاليتو،  - 12

كمصداقيتو، كصلاحو العاـ. كيُفًتض أف ادلنرب سيبحث اعتماد ادلبادئ كاخلطوط التوجيهية كاإلطار بالنسبة 
( بغية ضماف IPBES/2/13اب ادلصلحة )انظر ، كاسًتاتيجية مشاركة أصح(IPBES/2/12التصاالت ادلنرب )انظر 

تنفيذىا عن طريق برنامج العمل بطريقة متكاملة كمتآزرة. كمن ادلتوخى إبقاء االسًتاتيجيات قيد االستعراض 
منتجات ادلنرب  كاستكماذلا مع خطة للمشاركة. كسيتم تشجيع فرص كقنوات ادلشاركة يف أنشطة ادلنرب، كاستخداـ

. كسيتم تسهيل مشاركة أصحاب ادلصلحة عن طريق تقدمي اإللكًتكنيةبُعد كاألدكات  نعن طريق التحاكر م
 الناتجالدعم لتنمية القدرة ادلؤسسية على شكل منتديات إقليمية/دكف إقليمية، كشبكات، كمراكز دتّيز )انظر 

بة لالتصاؿ )ب((. كستشكل ادلبادئ، كادلبادئ التوجيهية، كاإلطار األساس لوضع اسًتاتيجيات متعاق 4
زلددة. كسيستهدؼ االتصاؿ رتيع أصحاب ادلصلحة يف ادلنرب، مبا يف ذلك نواتج كالتوعية تابعة للمنرب من أجل 

ادلكتب كمبساعلاهتا  ، حتت إشراؼالناتجكسائل اإلعالـ كعامة اجلمهور. كيُفًتض أف األمانة ستنسق تنفيذ 
لتخصصات، خاصة فيما يتعلق باالتصاؿ بشأف القضايا العلمية، اإلغلابية، كمبشاركة نشطة لفريق اخلرباء ادلتعدد ا

التعاكف مع شركاء  الناتجكمبشاركة أكساط اخلرباء، كىو ما يعكس النهج ادلتعدد التخصصات للمنرب. كسيشمل 
 اسًتاتيجيُت، مبا يف ذلك ككاالت االتصاالت/كسائل اإلعالـ اخلارجية.

 لترتيبات المؤسسيةوا عالمات الطريق الرئيسيةاإلجراءات، و 
 ترد فيما يلي اإلجراءات اليت يتعُتن اختاذىا: - 13

 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت
اسًتاتيجية مشاركة أصحاب  ديبحث االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية اعتما الربع الرابع 3142

استهالؿ  ادلصلحة بغية ضماف تنفيذىا عن طريق برنامج عمل ادلنرب، ككذلك
كضع خطة دلشاركة أصحاب ادلصلحة، مع تكاليفها التقديرية، ليبحثها 

 االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة

يبحث االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية اعتماد ادلبادئ، كادلبادئ التوجيهية، 
كاإلطار التصاالت ادلنرب بغية ضماف تنفيذىا عن طريق برنامج العمل. 

 ع العاـ يف دكرتو الثانية مطالبة األمانة، حتت إشراؼكيبحث االجتما 
ادلكتب، كبالتعاكف مع فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، بصياغة أكؿ 
اسًتاتيجية لالتصاالت كالتوعية اخلاصة بادلنرب لكي يبحثها االجتماع العاـ 
يف دكرتو الثالثة بناءن على حتليل احتياجات رتاىَت ادلنرب من ادلعلومات، 

مبادرات االتصاالت القائمة من جانب ادلنظمات ذات الصلة، كاليت ؽلكن ك 
أف يتعلم منها ادلنرب. كيبحث االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية اعتماد شعار 
ادلنرب كمشركع السياسة الالزمة الستخدامو، على النحو الوارد يف ادلرفق 

 ت ادلنربالثالث للمبادئ، كادلبادئ التوجيهية، كاإلطار التصاال
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 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت
 ذيتناكؿ االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية الشركاء االسًتاتيجيُت احملتملُت لتنفي

اسًتاتيجية شراكة أصحاب ادلصلحة كاسًتاتيجية االتصاالت كالتوعية على 
 حد سواء

يبحث االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية العركض احملتملة للدعم التقٍت العيٍت، 
ب كاألمانة كضع الًتتيبات ادلؤسسية الالزمة لتشغيل الدعم ادلكت كيطلب إىل

 التقٍت

ادلكتب كاألمانة اتفاقات الشراكة االسًتاتيجية مع ادلؤسسات  يضع الربع األكؿ 3141
كالشبكات كادلبادرات ادلختارة، كالًتتيبات ادلؤسسية الضركرية لتشغيل الدعم 

 التقٍت

 لثاين/االربع األكؿ/
 الثالث/ الرابع

ادلكتب، كبالتعاكف مع فريق اخلرباء ادلتعدد  تضع األمانة، حتت إشراؼ
التخصصات، اسًتاتيجية االتصاالت كالتوعية بناءن على طلب االجتماع العاـ 

 يف دكرتو الثانية لكي يبحثو االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة

اـ يتم كضع خطة مشاركة أصحاب ادلصلحة بناءن على طلب االجتماع الع
 يف دكرتو الثانية لكي يبحثو االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة

 يبحث االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة اعتماد اسًتاتيجية االتصاالت الربع األكؿ 3142

دكرتو الثالثة اعتماد خطة مشاركة أصحاب يف يبحث االجتماع العاـ 
 ادلصلحة 

 األكؿ/الثاين/الربع 
  لرابعاالثالث/

نفذ األمانة خطة مشاركة أصحاب ادلصلحة كاسًتاتيجيات االتصاالت ت
ادلكتب، كفريق اخلرباء ادلتعدد  كالتوعية على حد سواء، بالتعاكف مع

التخصصات، كالشركاء االسًتاتيجيُت احملتملُت، كأصحاب ادلصلحة ذكم 
 الصلة، حسب مقتضى احلاؿ 

و الرابعة، بناءن على استعراض منتصف ادلدة يبحث االجتماع العاـ يف دكرت الربع األكؿ 3143
للمنرب، احلاجة إىل إجراء تنقيحات خلطة مشاركة أصحاب ادلصلحة 

 القادمة  النواتجكاسًتاتيجية االتصاالت كالتوعية، كخاصة من أجل تناكؿ 
 األكؿ/الثاين/الربع 

 لرابعاالثالث/
تصاالت تنقح األمانة خطة مشاركة أصحاب ادلصلحة كاسًتاتيجية اال

 كالتوعية بناءن على طلب االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة، حتت إشراؼ
ادلكتب، كبالتعاكف مع فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، كالشركاء 

 أصحاب ادلصلحة ذكم الصلة، حسب مقتضى احلاؿ ك االسًتاتيجيُت، 
  الربع األكؿ 3144

ُ
حرز يف تنفيذ كتطوير خطة يبحث ادلؤدتر العاـ يف دكرتو اخلامسة التقدـ ادل

 مشاركة أصحاب ادلصلحة كاسًتاتيجية االتصاالت كالتوعية
 األكؿ/الثاين/الربع 

 لرابعاالثالث/
ادلكتب، كفريق اخلرباء ادلتعدد  تواصل األمانة التنفيذ، بالتعاكف مع

التخصصات، كالشركاء االسًتاتيجيُت احملتملُت، كبدعم من أصحاب 
 احلاؿ تضىحسب مق ادلصلحة ذكم الصلة،

 األكؿ/الثاين/الربع  3145
 لرابعاالثالث/

ادلكتب، كفريق اخلرباء ادلتعدد  تواصل األمانة التنفيذ، بالتعاكف مع
التخصصات، كالشركاء االسًتاتيجيُت احملتملُت، كبدعم من أصحاب 

 احلاؿ تضىادلصلحة ذكم الصلة، حسب مق
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 اليفتقدير التك
 تكاليف:يرد أدناه تقدير ال - 14

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(
 التكلفة االفًتاضات بند التكلفة السنة

دعم شبكة الويب كالتواصل  3141
 االجتماعي

االستضافة، كاإلدارة التقنية، كالصيانة، 
كدعم إدارة احملتول، مبا يف ذلك إقامة 

، كإصدار عرب اإلنًتنتكإدارة منتديات 
 كنشر رسائل إخبارية كغَتىا

111 12  

اللقاءات، كإعالنات اخلدمة العامة،  الدعم السمعي ادلرئي
كالتمهيد، كالتصوير، كالكليبات، 
جبميع لغات األمم ادلتحدة حسب 

 االقتضاء

111 411 

تنظيم مناسبات إعالمية كإصدار  دعم كسائل اإلعالـ
منتجات ادلنرب، كإعداد ملخصات 
كأطقم إعالمية، كمؤدترات صحفية 

 عات ادلنرب كغَت ذلكتتعلق باجتما

111 11 

مواد االتصاؿ كالتوعية ادلطبوعة، 
 باستثناء التقارير كالوثائق الرمسية

طباعة ادلنشورات كالنشرات، 
كادللصقات، كصحائف الوقائع جبميع 

 لغات األمم ادلتحدة حسب االقتضاء

111 61 

دعم شبكة الويب كالتواصل  3142
 االجتماعي

  12 111 كما ذكر أعاله

 21 111 كما ذكر أعاله الدعم السمعي ادلرئي
 21 111 كما ذكر أعاله دعم كسائل اإلعالـ

مواد االتصاؿ كالتوعية ادلطبوعة، 
 باستثناء التقارير كالوثائق الرمسية

 61 111 كما ذكر أعاله

دعم شبكة الويب كالتواصل  3143
 االجتماعي

  12 111 كما ذكر أعاله

 21 111 كما ذكر أعاله الدعم السمعي ادلرئي
 21 111 كما ذكر أعاله دعم كسائل اإلعالـ

مواد االتصاؿ كالتوعية ادلطبوعة، 
 باستثناء التقارير كالوثائق الرمسية

 61 111 كما ذكر أعاله

دعم شبكة الويب كالتواصل  3144
 االجتماعي

  12 111 كما ذكر أعاله

 21 111 كما ذكر أعاله الدعم السمعي ادلرئي
 21 111 كما ذكر أعاله دعم كسائل اإلعالـ

مواد االتصاؿ كالتوعية ادلطبوعة، 
 باستثناء التقارير كالوثائق الرمسية

 61 111 كما ذكر أعاله
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 التكلفة االفًتاضات بند التكلفة السنة
دعم شبكة الويب كالتواصل  3145

 االجتماعي
 12 111 كما ذكر أعاله

 431 111 كما ذكر أعاله الدعم السمعي ادلرئي
 21 111 كما ذكر أعاله ـدعم كسائل اإلعال

مواد االتصاؿ كالتوعية ادلطبوعة، 
 باستثناء التقارير كالوثائق الرمسية

 61 111 كما ذكر أعاله

 0 415 111   المجموع

 )د( 2 الناتج
رى جتاستعراضات فعالية التوجيهات، واإلجراءات، والطرؽ، والُنهج إلثراء تطوير المنبر في المستقبل )

 (4102نهاية كانون األول/ديسمبر و  4102في منتصف عام 
 االفتراضات

، كقرب هنايتها، سيستفيد ادلنرب من الدركس ادلستفادة اليت 3145-3141عند منتصف الفًتة  - 15
ستساعد على تصميم برامج العمل الالحقة. كمن ادلتوقع أف يستمر ىذا النشاط طواؿ فًتة برنامج العمل، مع 

حل الالحقة على استعراض الدركس ادلستفادة. كسيتم حتديد الدركس الرئيسية عند الًتكيز بشكل خاص يف ادلرا
ظهورىا حىت تتسٌت االستفادة منها بطريقة ناجزة، كال يكوف ذلا تأثَت سليب على صالحية ادلنرب، كمصداقياتو، 

 كشرعيتو.
 والترتيبات المؤسسية عالمات الطريق الرئيسيةاإلجراءات، و 

 اإلجراءات اليت يتعُتن اختاذىا:ترد فيما يلي  - 16
 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت

يطلب االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية من ادلكتب كفريق اخلرباء ادلتعدد  الربع الرابع 3142
التخصصات صياغة إجراء كإطار كاختصاصات الستعراض مستقل للمنرب 

تشكيل فريق االستعراض ادلستقل إىل يف منتصف ادلدة كتقدمي اقًتاح بشأف 
 االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة

الربع األكؿ/الثاين/  3141
 الثالث/الرابع

طلب  ادلكتب كفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات بصياغة رد على يقـو
 االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية لتقدؽلو إىل االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة

يبحث ادلؤدتر العاـ يف دكرتو الثالثة كيعتمد اإلجراء، كاإلطار،  كؿالربع األ 3142
كاالختصاصات الستعراض مستقل للمنرب يف منتصف ادلدة. كيبحث أيضان 
تشكيل فريق استعراض مستقل إلجراء االستعراض كتقدمي تقرير إىل 

 االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة

الربع الثاين/الثالث/ 
 الرابع

ق االستعراض ادلستقل استعراض منتصف ادلدة كيقدـ تقريران إىل غلرم فري
 االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة

يبحث االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة استعراض منتصف ادلدة كأم  الربع األكؿ 3143
إجراءات تتعلق بالتوصيات الواردة يف تقرير االستعراض. كيبحث أيضان 

رباء ادلتعدد التخصصات بصياغة اإلجراء، كاإلطار، ادلكتب كفريق اخل مطالبة
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 اإلجراءات/الًتتيبات ادلؤسسية اإلطار الزمٍت
كاالختصاصات الستعراض مستقل يف هناية برنامج العمل، كيقدـ اقًتاحان 

 بشأف تشكيل فريق استعراض مستقل إىل االجتماع العاـ يف دكرتو اخلامسة

الربع الثاين/الثالث/ 
  الرابع

غة رد على طلب ادلكتب كفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات بصيا يقـو
 االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة لتقدؽلو إىل االجتماع العاـ يف دكرتو اخلامسة

يبحث االجتماع العاـ يف دكرتو اخلامسة كيعتمد اإلجراء، كاإلطار،  الربع األكؿ 3144
كاالختصاصات لالستعراض ادلستقل للمنرب يف هناية برنامج العمل. كيبحث 

عراض مستقل إلجراء االستعراض كتقدمي تقارير إىل أيضان تشكيل فريق است
 االجتماع العاـ يف دكرتو السادسة

الربع الثاين/الثالث/ 
  الرابع

يضطلع فريق االستعراض ادلستقل باستعراض هناية برنامج العمل كيقدـ 
تقريران إىل االجتماع العاـ يف دكرتو السادسة إلثراء مناقشات برنامج العمل 

 التايل

يبحث االجتماع العاـ يف دكرتو السادسة استعراض هناية برنامج العمل كأم  الربع األكؿ 3145
إجراءات تتعلق بالتوصيات الواردة يف تقرير االستعراض، خاصة من حيث 

 عالقتها بربنامج العمل التايل

 اليفتقدير التك
 يرد أدناه تقدير التكاليف: - 21

 )بدكالرات الواليات ادلتحدة(
 التكلفة االفًتاضات ند التكلفةب السنة
 23 111 استعراض منتصف ادلدة الدعم التقٍت )خدمات استشارية( 3142
 51 111 استعراض هناية ادلدة الدعم التقٍت )خدمات استشارية( 3144

 041 111   المجموع
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 4اجلدكؿ 
 الناتج، حسب 4102-4102تقديرات التكلفة لتنفيذ برنامج العمل للفترة 

 رات الواليات ادلتحدة(دكالب)
         3145-3141 3145 3144 3143 3142 3141 الناتج

 0 040 451 325 421 443 211 325 421 443 211 325 421 )أ( 4
 4 451 111 121 111 121 111 121 111 121 111 121 111 )ب( 4
 515 111 - - 21 111 316 421 316 321 )ج( 4
        0 135 111 443 211 325 421 443 211 325 421 443 211 )د( 4

  
 032 451 - - - 21 111 53 321 )أ( 3
 521 111 2 252 111 4 624 321 263 321 )ب( 3

4 
- 511 224 2 

       3 113 251 4 123 211 443 211 443 211 413 321 - )ج( 3
 

  

 202 251 - - - 433 111 361 421 )أ( 2
 0 120 251 - - 433 111 233 211 252 321 ‘4’)ب( 2
 252 251 - - 433 111 266 111 342 421 ‘3’)ب( 2
 0 412 451 - 21 111 421 111 211 211 332 421 )ج( 2
 0 424 451 - 21 111 421 111 211 211 414 421 )د( 2
    

     

 051 111 21 111 21 111 21 111 21 111 21 111 )أ( 1
 422 451 21 111 21 111 21 111 51 111 443 321 )ب( 1
 0 415 111 352 111 342 111 342 111 342 111 342 111 )ج( 1
   041 111 - 51 111 - 23 111 - )د( 1

 
      

 44 234 251 4 252 251 3 224 251 2 155 251 5 322 111 2 222 511 المجموع
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 3اجلدكؿ 

 تياجات بناء القدرات المبكرةقائمة إرشادية بفرص للمساهمات العينية والدعم الح

 بين العلوم والسياسات لتنفيذ الوظائف الرئيسية للمنبرللترابط تعزيز مؤسسات القدرة والمعارؼ  :0الهدؼ 
 استضافة اجتماعات ادلنتدل مبصادر دتويل تقليدية كزلتملة، كاليت ستبحث حتديد األكلويات كحتفيز بناء القدرات

 العمل ادلعنية ببناء القدراتتقدمي الدعم التقٍت لفرقة 
ادلساعلة يف تلبية احتياجات بناء القدرات عن طريق دعم برنامج زماالت لتدريب ادلوظفُت الفنيُت ادلبتدئُت من 
خلفيات سلتلفة على شلارسة ربط العلـو كالسياسات، كبناء القدرات البشرية الضركرية لألقاليم كاألقاليم الفرعية كالبلداف 

 طلراط يف العمل بكفاءة يف إطار ادلنربمن أجل اال
ادلساعلة يف تلبية احتياجات بناء القدرات عن طريق دعم تطوير شبكات/منتديات إقليمية أك دكف إقليمية، كبناء 
القدرات ادلؤسسية الضركرية لألقاليم، كاألقاليم الفرعية كالبلداف لتنظيم مشاركتها ذاتيان بشكل أفضل يف العمل يف إطار 

 نربادل
 استضافة اجتماعات كشف األفق كحتديد أكلويات ادلعارؼ

 تقدمي الدعم التقٍت لفرقة العمل ادلعنية بإدارة ادلعارؼ كالبيانات
على  والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية العلوم بينالترابط تعزيز  :4الهدؼ 

 لعالمية وعلى نطاقهاالمستويات دون اإلقليمية واإلقليمية وا
  استضافة اجتماعات فريق اخلرباء ادلتعلقة بالتقييم اإلقليمي/دكف اإلقليمي كالعادلي

 تقدمي الدعم التقٍت ادلتعلق بالتقييم اإلقليمي/دكف اإلقليمي كالعادلي
فيما كولوجية في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليبين العلوم والسياسات الترابط تعزيز  :3الهدؼ 

  يتعلق بالمسائل المواضيعية والمنهجية
 استضافة اجتماعات فريق اخلرباء ادلتعلقة بادلسائل ادلواضيعية كادلنهجية

 تقدمي الدعم التقٍت ادلتعلق بادلسائل ادلواضيعية كادلنهجية
 واالستنتاجات النواتجإبالغ وتقييم أنشطة المنبر و  :2الهدؼ 

 اخلرباء ادلتعلق بإعداد دليل عن أدكات كمنهجيات دعم السياسات استضافة اجتماع فريق
 تقدمي الدعم التقٍت لالتصاالت كمشاركة أصحاب ادلصلحة

    


