المقرر م ح د  :5/2 -برنامج العمل للفترة 2102-2102
إن االجتماع العام،
إذ يرحب مبشروع برنامج عمل املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية للفرتة  4102-4102الذي وضعه فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب،
والذي يتضمن جمموعة متسلسلة ومرتبة حسب األولويات من األهداف والنواتج واإلجراءات واحملتاطات الرسيسية
للنهوض بالوظاسف األربع للمنرب (التقييم ،وتوليد املعارف ،ودعم السياسات ،وبناء القدرات) على املستويات
ذات الصلة،
وإذ يأخذ يف االعتبار املعلومات اليت مجّعتها األمانة ،وإذ حييط علماً مبا قُدم من التاطلبات واملدخالت
واالقرتاحات ذات الصلة ،مبا يف ذلك ما قدمته االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة بالتنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية،
وإذ حييط علماً بالتقرير( )1املتضمن قاسمة التاطلبات املرتبة حبسب األولويات اليت أعدها فريق اخلرباء
املتعدد التخصصات واملكتب ،والقاسمة املرتبة حبسب األولويات للمدخالت واالقرتاحات وفقاً لإلجراءات
والتوجيهات املتفق عليها والواردة يف املقرر م ح د  3/0 -بشأن إجراءات تلقي التاطلبات املقدمة إىل املنرب
وترتيبها حبسب األولوية،
وإذ يرحب بالتقرير( )2الصادر عن حلقة العمل الدولية للخرباء وأصحاب املصلحة بشأن مسامهة نظم
معارف اجملتمعات األصلية واحمللية يف املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية ،اليت عقدها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف الفرتة من  9إىل 00
حزيران/يونيه  4103يف طوكيو بتمويل سخي من حكومة اليابان ،واشرتكت يف تنظيمها منظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة ،وجامعة األمم املتحدة،
يعتمد برنامج عمل املنرب للفرتة  4102-4102الوارد يف املرفق األول هلذا املقرر ،الذي سينفذ وفقاً
مليزانية فرتة السنتني املوافق عليها والواردة يف املقرر م ح د ،6/4 -
أولا
بناء القدرات
 - 0ينشئ فرقة عمل معنية ببناء القدرات للفرتة  4102-4102يرأسها املكتب بالتشاور مع
فريق اخلرباء املتعدد التخصصات لتنفيذ الناجتني ( 0أ) و( 0ب) من برنامج العمل وفقاً لالختصاصات الواردة
يف املرفق الثاين هلذا املقرر ،ويتاطلب إىل املكتب والفريق ،عن طريق أمانة املنرب ،أن يشكال فرقة العمل ووفقاً
لالختصاصات ،بإصدار دعوة لإلعراب عن الرغبة يف املشاركة يف فرقة العمل؛
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 - 4يتاطلب إىل املكتب ،عن طريق األمانة وبدعم من فرقة العمل املعنية ببناء القدرات ،أن يعقد،
بصورة منتظمة ،منتدى يضم ممثلني ملصادر التمويل التقليدية واحملتملة ،بإصدار دعوة لإلعراب عن الرغبة يف
املشاركة يف املنتدى؛
 - 3يتاطلب إىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات أن تضع برناجماً مقرتحاً للزماالت وبرامج للتبادل
والتدريب لينظر فيها االجتماع العام يف دورته الثالثة؛
 - 2يدعو أعضاء املنرب واملراقبني إىل أن يقدموا لألمانة بيانات عن احتياجاهتم يف جمال بناء
القدرات املتعلقة بصورة مباشرة بتنفيذ برنامج عمل املنرب للفرتة 4102-4102؛
ثانيا
أساس المعارف
 - 0ينشئ فرقة عمل معنية بنظم املعارف األصلية واحمللية لفرتة برنامج العمل ،4102-4102
يرأسها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات بالتشاور مع املكتب لتنفيذ الناتج ( 0ج) من برنامج العمل وفقاً
لالختصاصات الواردة يف املرفق الثالث هلذا املقرر ،ويتاطلب إىل املكتب والفريق ،عن طريق األمانة ،أن يشكال
فرقة العمل وفقاً لالختصاصات وباالستناد إىل اإلجراءات اخلاصة برتشيح واختيار اخلرباء الواردة يف مرفق مقرر
املنرب 3/4؛
 - 4ينشئ فرقة عمل معنية باملعارف والبيانات للفرتة  ،4102-4102بقيادة املكتب وبالتشاور
مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،لتنفيذ الناجتني ( 0د) و( 2ب) من برنامج العمل وفقاً لالختصاصات
احملددة يف املرفق الرابع هلذا املقرر ،ويتاطلب إىل املكتب والفريق ،عن طريق األمانة ،أن يشكال فرقة اعمل وفقاً
لالختصاصات وباالستناد إىل اإلجراءات اخلاصة برتشيح واختيار اخلرباء احملددة يف مرفق املقرر م ح د 3/2 -؛
 - 3يتاطلب إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن يضعا مشروع إجراءات وهنج للعمل
مع نظم املعرفة األصلية واحمللية ،باالستناد إىل العناصر األولية هلذه اإلجراءات والنهج اليت وضعها فريق اخلرباء
( )3
املتعدد التخصصات ،لينظر فيها االجتماع العام يف دورته الرابعة؛
 - 2يتاطلب أيضاً إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب ،بدعم من فرقة عمل حمددة املدة
ومعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية ،أن ينشئ يف عام  4102قاسمة وشبكة للخرباء وآلية تشاركية للعمل مع
خمتلف نظم املعارف؛
ثالث ا
التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
 - 0يتاطلب إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،بالتشاور مع املكتب ،وبدعم من فريق خرباء
حمدد املدة واملهام ،أن ينفذ الناتج ( 4أ) من برنامج العمل بشأن وضع دليل إلنتاج وإدماج التقييمات من مجيع
املستويات وعلى نتاطاقها؛
 - 4يتاطلب أيضاً إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن يضتاطلعا بعملية إقليمية لتحديد
النتاطاق ،وفقاً لإلجراءات املتعلقة بإعداد نواتج املنرب اليت ترد يف مرفق املقرر  ،3/4جملموعة من التقييمات
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اإلقليمية ودون اإلقليمية ،بالتشديد على احلاجة إىل دعم بناء القدرات على النحو احملدد يف اهلدف  0من
برنامج العمل ،وذلك بتاطرق شىت من بينها االخنراط مع املؤسسات واملبادرات اإلقليمية والوطنية ،لكي ينظر فيها
االجتماع العام يف دورته الثالثة؛
رابع ا
التقييمات المواضيعية والمنهجية السريعة المسار
يوافق على االضتاطالع بالتقييمات التالية السريعة املسار ،وفقاً لإلجراءات املتبعة يف إعداد نواتج املنرب
اليت ترد يف مرفق املقرر م ح د  ،3/4 -لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته الثالثة:
التلقيح وامللقحات املرتبتاطة بإنتاج األغذية ،على النحو املبني يف وثيقة حتديد النتاطاق األويل
(أ)
للتقييم الواردة يف املرفق اخلامس هلذا املقرر؛
(ب) حتليل السيناريوهات ووضع النماذج املتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،
على النحو املبني يف وثيقة حتديد النتاطاق األويل للتقييم الواردة يف املرفق السادس هلذا املقرر؛
خامسا
التقييمات المواضيعية والمنهجية

 - 0يوافق على ما يلي:
الشروع يف حتديد نتاطاق لتقييم منهجي عن تصور قيم التنوع البيولوجي ومنافع التاطبيعة
(أ)
للشعوب ،ووضع دليل أويل لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته الثالثة؛
(ب) الشروع يف حتديد نتاطاق لتقييم مواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها ،لكي ينظر فيه
االجتماع العام يف دورته الثالثة؛
(ج)
يف دورته الرابعة؛

الشروع يف حتديد نتاطاق لتقييم مواضيعي لألنواع الغريبة الغازية ،لكي ينظر فيه االجتماع العام

(د) الشروع يف حتديد نتاطاق لتقييم مواضيعي لالستخدام واحلفظ املستدامني للتنوع البيولوجي
وتعزيز القدرات واألدوات ،لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته الرابعة؛
سادسا
فهرس التقييمات
يتاطلب إىل األمني التنفيذي أن ينشئ فهرساً إلكرتونياً للتقييمات ،وأن يواصل التعاون مع الشبكات
واملبادرات القاسمة لتعزيز الفهرس اإللكرتوين للتقييمات؛

سابع ا
نظام إدارة البيانات والمعلومات
يتاطلب إىل األمانة العاملة مع املكتب أن تضع ،بالتنسيق الوثيق مع املبادرات الدولية احلالية وباالعتماد
عليها ،ختاطة إلدارة املعلومات تدعم عمل املنرب وتنفذ لدعم التقييمات املقبلة ،لكي ينظر فيها االجتماع العام
يف دورته الثالثة؛
ثامنا
فهرس األدوات والمنهجيات السياساتية
يتاطلب إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب ،بدعم من فريق خرباء حمدد املهام وفقاً للضرورة،
أن يضعا فهرساً لألدوات واملنهجيات السياساتية لتوفري التوجيهات عن الكيفية اليت ميكن أن يتم هبا تشجيع
مواصلة تتاطوير هذه األدوات واملنهجيات والرتويج هلا ،وحتفيزها يف سياق املنرب ،وأن يقدما الفهرس والتوجيهات
ليستعرضها االجتماع العام يف دورته الثالثة؛
تاسع ا
الستعراض المستقل
يتاطلب إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،بالتشاور مع املكتب ،أن يضع إجراء الستعراض فعالية
وظاسف املنرب اإلدارية والعلمية؛
عاشرا
الدعم التقني لبرنامج العمل
 - 0يرحب بالعروض لتقدمي املسامهات العينية لدعم تنفيذ برنامج العمل ،اليت وردت حىت تاريخ
 02كانون األول/ديسمرب  ،4103واليت أدرجت يف املرفق السابع هلذا املقرر ،ويتاطلب إىل املكتب وإىل أمانة
املنرب أن يضعا الرتتيبات املؤسسية الالزمة لتفعيل الدعم التقين املبني يف مذكرة األمانة بشأن وضع الرتتيبات
( )4
املؤسسية لدعم برنامج العمل للفرتة 4102-4102؛
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يدعو إىل تقدمي عروض إضافية للمسامهات العينية بغرض دعم تنفيذ برنامج العمل؛

 - 3يتاطلب إىل األمانة أن تضع الرتتيبات املؤسسية الالزمة لتفعيل الدعم التقين ،بالتشاور مع
املكتب ووفقاً للميزانية املوافق عليها والواردة يف مرفق املقرر م ح د .6/4 -
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المرفق األول

برنامج العمل للفترة 2102-2102
أولا  -مقدمة
 - 0متثِّل الروابط بني العلوم والسياسات قوى رسيسية يف تشكيل نظام احلوكمة البيئية .وميكن اعتبار هذا
النظام نظاماً متعدد املراكز يتألف من وحدات متداخلة لصنع القرارات على األصعدة العامة واخلاصة وغري
احلكومية .وتعمل هذه الوحدات على مستويات متعددة يف إطار نُظم من القواعد و ِ
القيَم ختتلف فيما بينها إىل
ح ّد ما( .)5وتواجه التفاعالت بني العلوم والسياسات حتديات بسبب تعقُّد نظام احلوكمة البيئية واملشاكل اليت
( )6
التنوع البيولوجي وخدمات
يسعى إىل حلّها  .وقد أنشئ املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال ّ
النظم اإليكولوجية ليكون استجابة منظمة ورمسية هلذا التح ّدي.
وص ِّمم برنامج عمل املنرب للفرتة  4102-4102بغرض تنفيذ هدف املنرب ووظاسفه ومبادسه التشغيلية
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ُ
اليت يشار إليها يف الفقرات  3إىل  5أدناه ،تنفيذاً متناسقاً ومتكامالً .ويهدف برنامج العمل إىل املسامهة يف
العمليات السياسات املذكورة أعاله وغريها من العمليات ذات الصلة ،حسب ما تتاطلبه احلكومات واالتفاقات
البيئية املتعددة األطراف وغريهم من أصحاب املصلحة .وسيعمل اإلطار املفاهيمي للمنرب( )7على توجيه
األعمال التحليلية اليت ستستهل مبوجب برنامج العمل .ونظراً ألن برنامج العمل هذا هو األول ،فقد ُو ِضع
هبدف توجيه املنرب يف املسار الصحيح وتكريس طراسق عمله ،ونواجته ،ومصداقيته ،وأمهيته ،ومشروعيته ،ومسعته،
باالستناد إىل هنج تعاوين ومستوى مرتفع من املسامهات العينية .ويرمي برنامج العمل إىل متهيد السبيل لزيادة
التنوع البيولوجي ونظم اخلدمات اإليكولوجية يف خمتلف املستويات
تدعيم الرابتاطة بني العلوم والسياسات يف جمال ّ
والقتاطاعات ونظم املعرفة.
ألف  -هدف المنبر
التنوع البيولوجي وخدمات النظم
 - 3يُ َعِّرف قرار إنشاء املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال ّ
التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية هدف املنرب بأنه تدعيم الرابتاطة بني العلوم والسياسات يف جمال ّ
التنوع البيولوجي واستخدامه على حنو مستدام ،واحلفاظ على رفاه البشر يف األجل
اإليكولوجية من أجل صون ّ
( )8
التاطويل وعلى التنمية املستدامة.
باء  -وظائف المنبر
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تتمثّل وظاسف املنرب املتفق عليها( )9فيما يلي:

( ) 5للحصول على مزيد من املعلومات ،انظر توقعات البيئة العاملية :البيئة من أجل املستقبل الذي نصبو إليه .متاح على
العنوان.http://www.unep.org/geo/geo5.asp :
( )6انظر .IPBES/2/INF/1
( )7املقرر م ح د  ،2/4-املرفق.
( ،UNEP/IPBES.MI/2/9 )8املرفق األول ،التذييل األول ،الفرع أوالً.
( )9املرجع السابق نفسه.

صنّاع السياسات على املستويات املالسمة،
(أ) حتديد املعلومات العلمية الرسيسية اليت حيتاج إليها ُ
وحتديد أولوياهتا ،وحفز اجلهود املبذولة لتوليد معارف جديدة بالدخول يف حوار مع املنظمات العلمية الرسيسية
وصنّاع السياسات ومنظمات التمويل ،ولكن دون القيام مباشرة بإجراء حبوث جديدة؛
ُ

التنوع البيولوجي وخدمات النظم
(ب) إجراء تقييمات منتظمة وحمددة املوعد للمعارف املتعلقة ب ّ
اإليكولوجية والصالت القاسمة بينها ،على أن يشمل ذلك تقييمات عاملية وإقليمية ودون إقليمية إذا اقتضى
األمر ،وقضايا مواضيعية على املستويات املالسمة ،ومواضيع جديدة حيددها العلم ويتخذ االجتماع العام قرارات
بشأهنا؛
(ج) دعم رسم السياسات وتنفيذها عن طريق حتديد األدوات واملنهجيات ذات الصلة
صنّاع القرارات من احلصول على تلك األدوات
بالسياسات ،مثل تلك النامجة عن التقييمات ،لتمكني ُ
واملنهجيات والتشجيع والتحفيز على إجراء املزيد من التتاطوير هلا ،حيثما تقتضي الضرورة ذلك؛
(د) ترتيب أولويات حاجات بناء القدرات الرسيسية لتحسني الرابتاطة بني العلوم والسياسات على
املستويات املالسمة ،مث توفري وطلب الدعم املايل وغريه من أشكال الدعم للحاجات ذات األولوية العليا املتصلة
مباشرة بأنشتاطته ،على حنو ما يقرره االجتماع العام ،وحفز متويل أنشتاطة بناء القدرات تلك بواستاطة توفري منتدى
مع مصادر التمويل التقليدية واحملتملة.
جيم  -المبادئ التشغيلية للمنبر من حيث عالقتها بتنفيذ برنامج العمل
 - 5يضع برنامج العمل املبادئ التشغيلية املتفق عليها للمنرب( )10موضع التنفيذ باختاذ عدد من اخلتاطوات،
من بينها كفالة مصداقية املنرب وأمهيته ومشروعيته؛ وتعزيز استقالل املنرب؛ وتسهيل اتباع هنج متعدد التخصصات
وشامل هلا؛ والتفاعل مع خمتلف نظم املعرفة ،مبا فيها املعارف األصلية واحمللية؛ واالعرتاف باحلاجة إىل حتقيق
املساواة بني اجلنسني يف جماالت عمله؛ وإدماج بناء القدرات يف مجيع اجلوانب ذات الصلة من عمله؛ وكفالة
الفعالة للبلدان النامية؛ وكفالة االستخدام الكامل للمعارف الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية،
املشاركة الكاملة و ّ
حسب االقتضاء ،مبا يف ذلك ما يتم من خالل تتاطبيق هنج تصاعدي؛ والتشجيع على اتباع هنج تعاوين يستفيد
من املبادرات واخلربات القاسمة .ويعاجل برنامج العمل أيضاً التنوع البيولوجي الربي والبحري والتنوع البيولوجي يف
املياه الداخلية ،وخدمات النظام اإليكولوجي ،وتفاعالهتا.

ثاني ا  -هيكل برنامج العمل وعناصره
يتضمن برنامج العمل احلايل جمموعة متسلسلة ومرتبة حسب األولوية من األهداف والنواتج
-6
ّ
واإلجراءات وعالمات التاطريق الرسيسية اليت ترمي إىل النهوض باملهام األربع للمنرب على املستويات ذات الصلة.
ويأخذ برنامج العمل يف االعتبار املعلومات اليت مجعتها األمانة عن املناقشات السابقة للربنامج( ،)11والتاطلبات
واملدخالت واالقرتاحات ذات الصلة املعروضة يف التقرير املتعلق بتل ّقي التاطلبات واملدخالت واالقرتاحات الواردة
وفقاً ملقرر املنرب  ،3/0وترتيبها حسب األولوية ،وتقارير املشاورات اإلقليمية ،واستعراض التعليقات الواردة.
 - 7ويعرض الشكل األول برنامج العمل يف شكل بياين ،مرتَّباً حسب األهداف األربعة الشاملة .وسيتم
إجناز هذه األهداف من خالل جمموعة من النواتج املرتابتاطة والقابلة للقياس اليت سيتم صياغتها وفقاً للمبادئ
( )10املرجع السابق نفسه ،الفرع ثانياً.
( )11أنظر .IPBES/1/INF/14/Rev.1

التشغيلية واإلجراءات املتبعة يف املنرب .ويرد أدناه ملخص لألساس املنتاطقي لألهداف والنواتج وفاسدهتا والرتابتاطات
بينها .ويبني الشكل الثاين اجلدول الزمين املزمع لتحقيق النواتج.
الشكل األول
هيكل برنامج عمل المنبر وعناصره الرئيسية من ناحية اتصالها بهدف المنبر ووظائفه ومبادئه التشغيلية
وإجراءاته
هدف المنبر

التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
تدعيم الرابتاطة بني العلوم والسياسات يف جمال ُّ
من أجل صون التنوع البيولوجي واستخدامه على حنو مستدام ،واحلفاظ على رفاه البشر يف األجل التاطويل
وعلى التنمية املستدامة

وظائف المنبر ومبادته التشغيلية وإجراءاته

برنامج عمل المنبر للفترة  :2018-2014األهداف والنواتج المتصلة بها
الهدف  :1تدعيم قدرة الرابتاطة بني العلوم والسياسات وأسسها املعرفية من أجل تنفيذ الوظاسف الرسيسية للمنرب:
املواءمة بني حاجات بناء القدرات ذات األولوية لتنفيذ برنامج عمل املنرب واملوارد ،من خالل حتفيز الدعم املايل والعيين
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

تتاطوير القدرات املتاطلوبة لتنفيذ برنامج عمل املنرب
وضع اإلجراءات والنُ ُهج املتعلقة بالعمليات التشاركية للعمل مع نظم املعا ِرف األصلية واحمللية
تلبية االحتياجات ذات األولوية من املعا ِرف والبيانات لصنع السياسات من خالل حفز اجلهود لتوليد معارف وشبكات جدي دة وإقام ة
شبكات (نشاط مستمر)

الهدف  :3تدعيم الرابتاطة بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيول وجي وخ دمات
النظم اإليكولوجية بشأن القضايا املواضيعية واملنهجية:
(أ) تقييم موضوعي واحد سريع املسار بشأن التلقيح وإنتاج األغذية
(ب) ثالثة تقييم ات موض وعية بش أن ت دهور األراض ي واستص الحها ،وبش أن
األن واع الغريب ة الغازي ة ،وبش أن االس تخدام واحلف ظ املس تدامني للتن وع
البيولوجي وتعزيز القدرات/األدوات
(ج) أدوات ومنهجيات دعم السياسات لتحليل الس يناريوهات ووض ع ذ اذج
التن ُّوع البيول وجي وخ دمات ال نظم اإليكولوجي ة اس تناداً إىل تقي يم س ريع
املسار ودليل
(د) أدوات ومنهجيات دعم السياسات املتعلقة بوضع أطر مفاهيمي ة خمتلف ة
التنوع البيولوجي املنافع ال يت تع ود هب ا التاطبيع ة عل ى البش ر ،مب ا فيه ا
لقيم ُّ
خدمات النظم اإليكولوجية باالستناد إىل تقييم ودليل

الهدف  :2تدعيم الرابتاط ة ب ني العل وم والسياس ات
يف جم ال التن ُّوع البيول وجي عل ى األص عدة دون
اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وعلى نتاطاقها:
(أ) دليل إلنتاج وإدماج التقييم ات ال واردة
من مجيع املستويات وعلى نتاطاقها
(ب) تقييم ات إقليمي ة/دون إقليمي ة بش أن
التن ُّوع البيول وجي ونظ م اخل دمات
اإليكولوجية
(ج) تقي يم ع املي للتن وع البيول وجي
وخدمات النظم اإليكولوجية

الهدف  :4اإلعالم بأنشتاطة املنرب ونواجته واستنتاجاته وتقييمها:
(أ) فهرس التقييمات ذات الصلة
(ب) وضع ختاطة إلدارة املعلومات والبيانات
(ج) فهرس ألدوات ومنهجيات دعم السياسات
(ج) جمموعة اسرتاتيجيات ومنتجات وعمليات لالتصاالت والتوعية واملشاركة
(د) استعراضات لفعالية التوجيهات واإلجراءات واألساليب والنُ ُهج اليت يستنار هبا من أجل تتاطوير املنرب يف املستقبل

الشكل الثاين
الجدول الزمني لتنفيذ برنامج العمل
2211
محد

2217
محد

2214
محد

2215
محد

2216
محد

(1أ) املواءمة بني احتياجات بناء القدرات ذات األولوية واملوارد
( 1ب) القدرات الالزمة لتنفيذ برنامج عمل املنرب
( 1ج) املبادئ واإلجراءات للعمل مع نظم املعارف األصلية
واحمللية
( 1د) معاجلة حاجات املعا ِرف والبيانات ذات
األولوية
( 2أ) الدليل
( 2ب) التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية

)2(b
( 2ج) التقييم العاملي

( 3أ) تقييم سريع املسار بشأن التلقيح وإنتاج األغذية
( 3ب) ’ ‘1تقييم موضوعي بشأن تدهور األراضي واستصالحها
( 3ب) ’ ‘2تقييم موضوع بشأن األنواع الغريبة الغازية
( 3ب) ’ ‘3تقييم موضوعي لالستخدام املستدام
( 3ج) أدوات ومنهجيات دعم السياسات

التحليل السيناريوهات ووضع النماذج

( 3د) أدوات ومنهجيهات دعم السياسات
واحملاسبة

املتعلقة بالقيمة والتقييم
( 4أ) قاسمة التقييمات
( 4أ) مكرر ختاطة إدارة البيانات
( 4ب) قاسمة أدوات ومنهجيات دعم السياسات
( 4ج) االتصال والتوعية واملشاركة
( 4د) استعراض فعالية التوجيهات

مرحلة تتاطوير األدوات

مرحلة التقييم

مرحلة حتديد النتاطاق

مالحظات بشأن احملتاطات الرسيسية:
-1

املبادئ واإلجراءات األولية للعمل مع نظم املعارف األصلية واحمللية.

-2

املبادئ واإلجراءات النهاسية للعمل مع نظم املعارف األصلية واحمللية.

-3

الدليل األويل عن كيفية استخدام السيناريوهات والنماذج يف عمل املنرب.

-4

الدليل النهاسي عن كيفية استخدام السيناريوهات والنماذج يف عمل املنرب.

-5

الدليل األويل عن كيفية استخدام القيم والتقييم واحملاسبة يف أعمال املنرب.

-6

الدليل النهاسي عن كيفية استخدام القيم والتقييم واحملاسبة يف أعمال املنرب.

-7

توجيهات بشأن أدوات دعم السياسات.

الهدف 1
تعزيز قدرة الترابط بين العلوم والسياسات وأسسها المعرفية لتنفيذ الوظائف الرئيسية للمنبر
 - 2هتدف النواتج يف إطار هذا اهلدف إىل متكني اخلرباء واملؤسسات من املسامهة يف عمليات الصلة بني
العلوم والسياسات واالستفادة منها يف إطار املنرب .ومن املتوقَّع أن ينشئ املنرب من خالل هذا اهلدف قدرات
فعاالً ومستنرياً .ومن املتوقّع أيضاً أن تدعم
بشرية ومؤسسية وتقنية ّ
معززة من أجل تنفيذ وظاسف املنرب تنفيذاً ّ
تؤدي النواتج كذلك إىل
النواتج يف إطار هذا اهلدف التفاعل بني خمتلف نظم املعرفة وعرب خمتلف املستويات .وس ّ
حتسني سبل احلصول على املعارف والبيانات القاسمة وإدارهتا وستوجه توليد املعارف الالزمة لوضع السياسات
وستسهل هذه اإلجنازات تنفيذ اهلدفني  4و 3على وجه اخلصوص .أما
واختاذ القرارات على خمتلف املستويات.
ِّ

اهلدف  0فسيتم إجنازه بتاطريقة تكرارية ومتكاملة وسوف يستند إىل هنج تشابكي يتم اتباعه بالتعاون مع
املؤسسات واملبادرات القاسمة من خالل النواتج التالية:

(أ) املواءمة بني احتياجات بناء القدرات ذات األولوية لتنفيذ برنامج عمل املنرب واملوارد من خالل
حفز الدعم املايل والعيين .تشمل وظاسف املنرب والية تتعلق بتحديد احتياجات بناء القدرات وأولوياهتا .وسيتم

حتديد هذه االحتياجات على أساس الوثاسق املق ّدمة وبتحديد نتاطاق نواتج املنرب بدعم من فرقة العمل املعنية
ببناء القدرات املذكورة يف الناتج ( 0ب) .ويدخل يف والية املنرب أيضاً توفري منتدى مع مصادر التمويل التقليدية
واحملتملة .ومن املتوقع أن يقدِّم هذا املنتدى املشورة إىل االجتماع العام لتحديد احتياجات بناء القدرات ذات
األولوية وقبول الدعم املايل والعيين .وسيتوىل املنرب أيضاً اإلشراف على آلية املواءمة املتاطلوبة اليت تستخدم شبكة
()12
للتنوع
الويب ،وفقاً للتاطلبات الواردة  .ومن املتوقع أن تسهم النواتج يف إحراز هدف آيتشي رقم ّ 41
للتنوع البيولوجي لعام 4141؛
البيولوجي املتعلّق حبشد املوارد املالية لتنفيذ اخلتاطة االسرتاتيجية ّ

(ب) تتاطوير القدرات الالزمة لتنفيذ برنامج عمل املنرب .تشمل وظاسف املنرب والية لتوفري بناء
القدرات وإدماج بناء القدرات يف أنشتاطته .وسوف تعاجل أنشتاطة بناء القدرات االحتياجات ذات األولوية
املذكورة حتت الناتج ( 0أ) .وستشمل األنشتاطة املساعدة التقنية واحللقات التدريبية والزماالت وبرامج التبادل
ودعم تتاطوير الشبكات واملنابر ومراكز التميُّز الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية اخلاصة بالعلوم والسياسات ،مبا
ِّ
وستشكل هذه األنشتاطة جزءاً ال يتجزأ من
يف ذلك إيالء االعتبار لنظم املعارف األصلية ،وفقاً للمقتضى.
عمليات تنفيذ التقييم وإدارة البيانات وأدوات دعم السياسات املذكورة يف النواتج األخرى لربنامج العمل.
وسيلقى بناء القدرات الدعم من خالل شبكة واسعة النتاطاق جغرافياً من املؤسسات واملبادرات ،وسيستند
إليها( .)13وتستجيب النواتج للتاطلبات الواردة( ،)14ومن املتوقع أن تسهم يف إحراز جمموعة من أهداف آيتشي
للتنوع البيولوجي ،ال سيما اهلدف  ،09املتعلق بتحسني قاعدة املعارف؛
ّ

(ج) اإلجراءات والنُهُج والعمليات التشاركية للعمل مع نُظم املعارف األصلية واحمللية .مت االعرتاف
بأمهية املعارف األصلية واحمللية يف حفظ النظم اإليكولوجية واستخدامها على حنو مستدام يف املبادئ التشغيلية
التنوع البيولوجي ،ويف هدف آيتشي رقم  02املتعلق بالتنوع
للمنرب ،وكذلك يف املادة ( 2ي) من اتفاقية ُّ
البيولوجي .وسريوج املنرب للدخول يف حوار جمد ونشط مع أصحاب املعارف األصلية واحمللية يف مجيع جوانب
عمله ذات الصلة .وستقوم فرقة عمل تنشأ من أجل برنامج العمل للفرتة  ،4102-4102بقيادة فريق اخلرباء
املتعدد التخصصات وبالتشاور مع املكتب ،بتيسري إنشاء قاسمة وشبكة من اخلرباء ،وتنظيم عدد من حلقات
احلوار العاملية خلرباء املعارف األصلية واحمللية ،وإجراء استعراض لدراسات احلاالت اإلقليمية لالستنارة هبا يف
اإلجراءات والنُ ُهج اليت يتبعها املنرب للعمل باستخدام املعارف األصلية واحمللية ،وتقدمي جمموعة هناسية من
اإلجراءات والنُ ُهج للعمل مع نظم املعرفة األصلية واحمللية .وسيقوم فرقة العمل أيضاً بإنشاء آلية تشاركية لنظم
توجه حنو تيسري الصالت بني اجملتمعات األصلية واحمللية
املعارف األصلية واحمللية اليت ستنشأ يف إطار املنرب ّ
والعلماء ،وتعزيز جودة مشاركة الشعوب األصلية يف استحداث نواتج املنرب .وسيتم دعم األنشتاطة اجلارية يف
ِّ
وسيشكل هذا
إطار هذا الناتج بأنشتاطة بناء القدرات املتاطلوبة يف الناتج ( 0ب) مثل برنامج الزماالت املقرتح.
( )12انظر  IPBES/2/3الفقرة ( ،07أ) و(ج) ،و ،IPBES/2/INF/9املرفق الثاين.
(.UNEP/IPBES.MI/2/INF/14 )13
( )14انظر  ،IPBES/2/3الفقرة ( 07ج) ،و ،IPBES/2/INF/9املرفق الثاين.

الناتج ،مقرتناً بالناتج ( 0د) ،هنجاً متسقاً للتعاون مع خمتلف نظم املعارف على مجيع املستويات .ويستجيب
()15
للتنوع
هذا الناتج للتاطلبات الواردة  .ومن املتوقع أن يسهم هذا الناتج يف إحراز هدف آيتشي رقم ُّ 02
البيولوجي املتعلّق باملعارف التقليدية؛

(د) تلبية االحتياجات من املعارف والبيانات ذات األولوية الالزمة لوضع السياسات من خالل
حفز اجلهود لتوليد معارف جديدة وإقامة الشبكات .وتشمل وظاسف املنرب والية حتديد املعلومات العلمية

يتعني
الرسيسية اليت حيتاجها واضعو السياسات على املستويات املالسمة ،وحتديد أولوياهتا .وباإلضافة إىل ذلكَّ ،
على املنرب أن حيفز اجلهود املبذولة لتوليد معارف جديدة بالتحاور مع املنظمات العلمية وواضعي السياسات
وسيعمد املنرب أيضاً إىل تسهيل الوصول إىل
ومنظمات التمويل ،ولكن دون القيام مباشرة بإجراء حبوث جديدة.
َ
املعارف والبيانات الالزمة ،وذلك مثالً إلنتاج التقييمات واستعمال األدوات واملنهجيات لدعم صياغة
السياسات وتنفيذها .وسيقوم باإلضافة إىل ذلك بتوفري توجيهات بشأن طريقة إدارة وعرض املعارف والبيانات،
مثل املعارف والبيانات املأخوذة من خمتلف املستويات والقتاطاعات واملعارف والبيانات اخلاصة هبا .وسيتم دعم
توليد املعارف والبيانات والوصول إليها وإدارهتا من خالل شبكة من املؤسسات الواسعة النتاطاق موضوعياً
واملبادرات ذات الصلة ،مثل مبادرات توفري املعارف األصلية واحمللية ومبادرات املواطنني العلمية .وستحظى
عملية بناء القدرات إلدارة املعارف والبيانات بالدعم من خالل الناتج ( 0ب) .ويستجيب الناتج للتاطلبات
()16
للتنوع البيولوجي بشأن حتسني قاعدة
الواردة  .ومن املتوقع أن يسهم الناتج يف إحراز هدف آيتشي رقم ُّ 09
املعارف.
الهدف 2
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على
تدعيم الترابط بين العلوم والسياسات في مجال ُّ
األصعدة دون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية وعبرها
 - 9هتدف النواتج يف إطار هذا اهلدف إىل تقييم التفاعالت بني عامل األحياء واجملتمع اإلنساين .ويتسم
الفعالة للبلدان النامية يف عمليات املنرب بأمهية حمورية يف إطار هذا اهلدف .ومن املتوقَّع أن ينجح
حتقيق املشاركة ّ
التنوع البيولوجي وخدمات
املنرب من خالل هذا اهلدف يف تدعيم متكرر للرابتاطة بني العلوم والسياسات يف جمال ُّ
النظم اإليكولوجية عرب جمموعة متعددة املراكز من نظم احلوكمة واملعارف املتفاعلة على مستويات خمتلفة.
التنوع البيولوجي واستخدامه
وبالتايل فإنه من املتوقَّع أيضاً أن تدعم النواتج يف إطار هذا اهلدف جهود حفظ ّ
بصورة مستدامة على الصعيدين الوطين والدويل .وسوف تسهم النواتج كذلك يف حتديد االحتياجات من بناء
القدرات وأدوات دعم املعارف والسياسات ،وستوفر ميداناً ألنشتاطة بناء القدرات املتاطلوبة مبوجب اهلدف .0
وسيتحقق اهلدف  4من خالل النواتج التالية على أساس هنج متصاعد ومتعدد اخلتاطوات:
(أ) دليل إلنتاج وتكامل التقييمات الواردة من مجيع املستويات وعربها .تدعو املبادئ التشغيلية
للمنرب إىل كفالة االستخدام الكامل للتقييمات واملعارف الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية ،حسب االقتضاء ،مبا
يف ذلك ضمان تتاطبيق هنج متصاعد .وتشمل وظاسف املنرب والية حلفز دعم للتقييمات دون اإلقليمية والوطنية
حسب االقتضاء .وسيقوم أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب ،بدعم من جمموعة خرباء تأيت مثالً
من شبكة التقييم دون العاملي القاسمة فعالً ،بصياغة دليل إلنتاج وتكامل التقييمات عرب املستويات ،من
ب الدليل املتاطلوب صياغته على اجلوانب العملية واإلجراسية
املستوى احمللي إىل املستوى العاملي .وسوف َ
ينص ّ
( )15أعرب عن احلاجة إىل هذا الناتج ضمناً يف عدد من التاطلبات واملدخالت واملقرتحات الواردة ،وتستجيب للملخص
الوارد يف الفقرة ( 07ه ) من تقرير ترتيب التاطلبات حسب األولوية (.)IPBES/2/3
( )16انظر  ،IPBES/2/3الفقرتان ( 07ب) و(د) ،و ،IPBES/2/INF/9املرفق الثاين.

واملفاهيمية واملواضيعية لالضتاطالع بأي تقييم .وسوف يستفيد من اإلطار املفاهيمي وإجراءات املنرب ذات
منسقة يف التعامل مع البيانات (والتغذية املرتدة للناتج ( 0د))
الصلة .وسيحدد الدليل احلاجة إىل نُ ُهج ّ
والقضايا املواضيعية (استناداً إىل مجلة أمور ،من بينها التاطلبات الواردة) ،مبا يسمح بتجميع وجتزسة البيانات
واملعارف عرب املستويات .وسيتم توفري التدريب على استخدام الدليل من خالل الناتج ( 0ب) .ويستجيب
الناتج للتاطلبات الواردة( .)17ومن املتوقع أن يسهم الناتج يف إحراز هدف آيتشي رقم  09للتنوع البيولوجي
بشأن حتسني قاعدة املعارف؛
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .تشمل
(ب) تقييمات إقليمية/دون إقليمية بشأن ُّ
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
وظاسف املنرب والية إلجراء تقييمات منتظمة وحمددة املوعد بشأن ُّ
استلزم األمر .وسوف يُعِد املنرب
والصالت القاسمة بينها على الصعيد اإلقليمي ،وعلى الصعيد دون اإلقليمي إذا َ
جمموعة من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت تستحدث من خالل عملية تستند إىل حتديد النتاطاق
اإلقليمي وفقا لإلجراءات املتبعة يف إعداد نواتج املنرب .وسيتمثل نتاطاقها العام يف تقييم احلالة واالجتاهات فيما
التنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية على رفاه اإلنسان وفعالية االستجابات،
يتعلّق هبذه املعارف ،وأثر ُّ
التنوع البيولوجي واالسرتاتيجيات وختاطط
مبا يف ذلك اخلتاطة االسرتاتيجية وأهداف آيتشي الواردة فيها بشأن ّ
التنوع البيولوجي .وستحدد هذه التقييمات احلاجة إىل
للتنوع البيولوجي املوضوعة مبوجب اتفاقية ُّ
العمل الوطنية ُّ
القدرات واملعارف وأدوات دعم السياسات .وسوف تستفيد من املسامهات املالية والعينية اليت تتاح مبوجب
الناتج ( 0أ) ،وأنشتاطة بناء القدرات مبوجب الناتج ( 0ب) ،ومسامهات املعارف األصلية واحمللية وغريها من
أنواع املعارف اليت ستتوفّر من خالل الناجتني ( 0ج) و( 0د) .وستستند هذه التقييمات إىل الدليل املذكور يف
الناتج ( 4أ) ،والنواتج املواضيعية واملنهجية للهدف  .3ويستجيب الناتج للتاطلبات الواردة( .)18ومن املتوقع أن
يوفِّر الناتج ( 4ب) مسامهة أساسية يف التقييم العاملي (( 4ج)) ،وأن يساهم يف تنفيذ وإحراز أهداف آيتشي
للتنوع البيولوجي عموماً؛
ّ

للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .تشمل وظاسف املنرب والية إلجراء
(ج) تقييم عاملي ُّ
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
تقييمات منتظمة وحمددة املوعد بشأن املعارف املتاحة عن ّ
التنوع البيولوجي يف دورته احلادية
والصالت القاسمة بينها على الصعيد العاملي .وكان مؤمتر األطراف يف اتفاقية ّ
للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
عشرة قد دعا املنرب إىل أن يعد ،حبلول عام  ،4102تقييماً عاملياً ّ
اإليكولوجية ،مستفيداً من مجلة أمور ،من بينها تقييماته اخلاصة والتقييمات األخرى ذات الصلة ،اإلقليمية منها
ودون اإلقليمية واملواضيعية ،ومستفيداً كذلك من التقارير الوطنية .وسيتمثل النتاطاق العام للتقييم ،متشياً مع هذه
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على
الدعوة ،بتقييم احلالة واالجتاهات املتعلقة هبذه اخلدمات وأثر ّ
للتنوع البيولوجي .وسوف
رفاه اإلنسان وفعالية االستجابات ،مبا يف ذلك اخلتاطة االسرتاتيجية وأهداف آيتشي ّ
يستند التقييم إىل الدليل املذكور يف الناتج ( 4أ) ،والتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية املذكورة يف الناتج 4
(ب) ،والنواتج املواضيعية واملنهجية املذكورة يف اهلدف  .3ويستجيب الناتج للتاطلبات الواردة( .)19ومن املتوقع
للتنوع
للتنوع البيولوجي وأهداف آيتشي ّ
أن يسهم الناتج ( 4ج) يف عملية تقييم وجتديد اخلتاطة االسرتاتيجية ّ
البيولوجي املتصلة هبا عموماً.

( )17انظر  ،IPBES/2/3الفقرة ( 02ج) ،و ،IPBES/2/INF/9املرفق الثاين.
( )18انظر  ،IPBES/2/3الفقرة ( 02أ) ،و ،IPBES/2/INF/9املرفق الثاين.
( )19انظر  ،IPBES/2/3الفقرة ( 02ب) ،و ،IPBES/2/INF/9املرفق الثاين.

الهدف 3
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن
تدعيم الترابط بين العلوم والسياسات في مجال ُّ
القضايا المواضيعية والمنهجية
 - 01يتمثل الغرض من نواتج يف إطار هذا اهلدف يف تنفيذ واليات املنرب املتصلة مبعاجلة القضايا املواضيعية
ذات الصلة على املستويات املالسمة ،واملوضوعات اجلديدة اليت حتدِّدها العلوم .وسوف ترتّكز النواتج أيضاً على
تنفيذ والية املنرب املتصلة بتحديد األدوات واملنهجيات ذات الصلة بالسياسات ،وكذلك دعم وحفز مواصلة
التنوع
تتاطويرها عند اللزوم .ويف ضوء ذلك ،يُنتَظَر أن تدعم النواتج صراحة صياغة وتنفيذ سياسات لصون ّ
البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة .وسيسهم هذا اهلدف كذلك يف حتديد احلاجات إىل القدرات واملعارف
وأدوات دعم السياسات .وسوف توفر عملية تتاطوير النواتج أيضاً ميداناً ألنشتاطة بناء القدرات وأنشتاطة إدارة
املعارف والبيانات املتاطلوبة مبوجب اهلدف  .0وسيتحقق اهلدف  3من خالل النواتج التالية:
(أ) تقييم موضوعي واحد سريع املسار بشأن التلقيح وإنتاج األغذية .سيشمل نتاطاق هذا التقييم
التغريات يف التلقيح احليواين كخدمة تنظيمية من خدمات النظم اإليكولوجية اليت تدعم إنتاج األغذية ،ومسامهته
ُّ
يف تدفق اجلينات واستصالح النظم اإليكولوجية .وسوف يتناول هذا التقييم امللقحات املستوطنة والغريبة،
وحمركات التغيري ،وآثار حاالت
واحلالة الراهنة واالجتاهات يف ديناميات امللقِّحات وشبكات التلقيح وخدماتهّ ،
احنسار ونقص التلقيح على رفاه اإلنسان وإنتاج األغذية ،وفعالية االستجابات حلاالت احنسار ونقص التلقيح.
وهذا التقييم متاطلوب لتعزيز استجابات السياسات العامة حلاالت احنسار ونقص التلقيح .وميثّل هذا التقييم ناجتاً
مبكراً للمنرب ،وسيحدد االستنتاجات املتصلة بالسياسات العامة من أجل صنع القرارات على صعيد احلكومات
والقتاطاع اخلاص واجملتمع املدين .وسوف يساعد أيضاً على إثبات كيفية مسامهة خدمة رسيسية من خدمات
النظم اإليكولوجية يف ختاطة التنمية ملا بعد عام  .4105وتستجيب النواتج للتاطلبات الواردة( .)20ومن املتوقَّع أن
للتنوع البيولوجي بشأن استعادة وصون النظم اإليكولوجية اليت
يسهم الناتج يف حتقيق هدف آيتشي رقم ّ 02
توفر خدمات أساسية؛

(ب) ثالثة تقييمات مواضيعية تتناول تدهور األراضي واستصالحها ،واألنواع الغريبة الغازية،
واالستخدام املستدام وصون التنوع البيولوجي .ويشمل هذا الناتج خياراً بأن يشرع االجتماع العام يف إنتاج ثالثة

تقييميات موضوعية على األكثر .ويستجيب هذا الناتج للتاطلبات الواردة(:)21
’‘0

تدهور األراضي واستصالحها سيشمل نتاطاق هذا التقييم بشأن تدهور األراضي
واستصالحها احلالة العاملية واالجتاهات فيما يتعلّق بتدهور األراضي ،حسب املناطق،
ِ
التنوع البيولوجي وخدمات
وحسب نوع الغتاطاء األرضي؛ وآثار التدهور على قيَم ّ
النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان؛ وحالة املعارف ملدى استصالح النظم اإليكولوجية
وسيعزز هذا التقييم قاعدة املعارف
وخياراته ،حسب املنتاطقة ونوع الغتاطاء األرضي.
ّ
التصحر ،واستصالح األراضي
الالزمة لوضع سياسات التص ّدي لتدهور األراضي ،و ُّ
املتدهورة .ومن املتوقّع أن يسهم الناتج يف تنفيذ اخلتاطة االسرتاتيجية وإطار العمل
التصحر وهدفا آيتشي
العشريني ( )4102-4112التفاقية األمم املتحدة ملكافحة
ُّ
التنوع البيولوجي املتعلّقني باستعادة وصون النظم اإليكولوجية
رقم  02و 05بشأن ّ
اليت توفّر خدمات أساسية؛

( )20انظر  ،IPBES/2/3الفقرة ( 35أ) ،و ،IPBES/2/INF/9املرفق الثاين.
( )21أنظر  ،IPBES/2/3الفقرتان ( 35ب) ( -و) ،و ،IPBES/2/INF/9املرفق الثاين.

’‘4
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األنواع الغريبة الغازية ومكافحتها .سيشمل نتاطاق هذا التقييم بشأن األنواع الغريبة
الغازية ومكافحتها إجراء تقييم للتهديد الذي متثّله األنواع الغريبة الغازية للتنوع
وسبل املعيشة ،واحلالة واالجتاهات العاملية يف
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ُ
آثار األنواع الغريبة الغازية حسب املناطق واملناطق الفرعية ،مع مراعاة خمتلف نظم
املعارف و ِ
القيَم .ومن املتوقّع أن يسهم التقييم يف تدعيم السياسات الوطنية والدولية
اليت تتص ّدى لألنواع الغريبة الغازية .وخاصة ما يتعلق منها بتنفيذ هدف آيتشي رقم
التنوع البيولوجي؛
 9بشأن ّ
االستخدام املستدام وصون التنوع البيولوجي وتدعيم القدرات واألدوات .يتمثل نتاطاق
هذا التقييم بشأن االستخدام املستدام يف تقييم األمهية اإليكولوجية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية باملنتجات واألنواع الربية املتصلة بالتنوع البيولوجي اليت جيري
مجعها واالجتار هبا ،وحالة صوهنا ،وحمركات التغيري املتعلقة هبا ،كما سيقيم إمكانية
االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي من أجل تعزيز سبل معيشة الشعوب األصلية
واجملتمعات احمللية ،مبا يف ذلك دور نظم احلوكمة واملؤسسات التقليدية .وسيحدد
التقييم مبادئ توجيهية وطراسق وأدوات ،ويروج ألفضل املمارسات ،مبا فيها
التكنولوجيات احلديثة واملعارف األصلية والتقليدية بشأن اإلدارة واحلصاد املستدامني.
وسيساهم التقييم يف حتديد فجوات املعرفة ذات الصلة وأفضل التكنولوجيات ،ومنها
ما يتعلق باملعارف األصلية واحمللية ،كما سيساهم يف استحداث أدوات ومنهجيات
لدعم السياسات ،من أجل تعزيز خمتاطتاطات اإلدارة املستدامة (مبا يف ذلك إنشاء
وإدارة حصص احلصاد) ،ومساعدة تدابري االمتثال واإلنفاذ ،وتلبية احتياجات بناء
القدرات يف بلدان املنشأ .ومن املتوقع أن يساهم التقييم يف اتفاقية التجارة الدولية
بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض ،واتفاقية التنوع البيولوجي،
ال سيما أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي  3و 2و 6و 7و 04و02؛

(ج) أدوات ومنهجيات دعم السياسات لتحليل السيناريوهات ووضع ذاذج التنوّع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية استناداً إىل تقييم سريع املسار ودليل (حبلول آب/أغستاطس  .)4105يتسم

التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
التقييم السريع املسار ملنهجيات حتليل السيناريوهات ووضع ذاذج ُّ
باألمهية لتوجيه استعمال هذه املنهجيات يف مجيع األعمال اجلارية يف إطار املنرب ولكفالة األمهية السياساتية
جلميع نواجته .ومت أيضاً حتديد سيناريوهات وذاذج ،مبا فيها سيناريوهات وذاذج تستند إىل طراسق تشاركية،
كأدوات ومنهجيات لدعم السياسات ميكن أن تساعد واضعي السياسات يف حتديد مسارات التنمية اليت
توخي مسارات بديلة ميكن أن حتقق هدف صون
تنتاطوي على أختاطار وآثار غري مرغوبة على رفاه اإلنسان ،ويف ّ
سيؤدي هذا الناتج إىل
التنوع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة .واستناداً إىل استنتاجات التقييم املنهجيّ ،
ّ
إصدار دليل يعقبه بذل جهود وفق توجيهات االجتماع العام لدعم وحفز استمرار تتاطوير أدوات ومنهجيات
لتحليل السيناريوهات ووضع النماذج .ويستجيب الناتج للتاطلبات الواردة( .)22ومن املتوقّع أن يسهم الناتج يف
للتنوع البيولوجي بأكملها؛
أهداف آيتشي ّ

التنوع البيولوجي
(د) أدوات ومنهجيات دعم السياسات املتعلقة بشىت التصورات املفاهيمية لقيم ُّ
وخدمات النظم اإليكولوجية ومنافع التاطبيعة للشعوب استناداً إىل تقييم سريع املسار ودليل .يتسم تقييم املسار

( )22انظر  IPBES/2/3الفقرة ( 41أ) و IPBES/2/INF/9املرفق الثاين.

للتنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات البشرية باألمهية
السريع لألدوات واملنهجيات املتعلقة بالقيم املتعددة ُّ
لتوجيه استعمال هذه املنهجيات يف مجيع األعمال اجلارية يف إطار املنرب .وسيتم تقدير خمتلف منهجيات التقييم
تبعاً لرؤى وهنج ونظم معارف خمتلفة ،ولوثاقة صلتها بالسياسات ،استناداً إىل تصورات مفاهيمية متنوعة بشأن
قيم التنوع البيولوجي ومنافع التاطبيعة للشعوب ،مبا يف ذلك خدمات اإلمداد والتنظيم واخلدمات الثقافية .وتعمل
أدوات دعم السياسات على توجيه صناعة القرار مبراعاة القيم املتعددة للتاطبيعة ومنافعها ،مبا يف ذلك التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،وحتديد أشكال التآزر واملعاوضات بني خمتلف مسارات التنمية ،مبا يف
ذلك استحداث أدوات جديدة من أجل القيم املتأصلة والقيم الوجودية واملتوارثة .واستناداً إىل استنتاجات
سيؤدي هذا الناتج إىل إصدار دليل .ووفقاً لتوجيهات االجتماع العام ،سيقوم هذا الناتج بتعزيز
التقييم املنهجيّ ،
()23
وحفز مواصلة استحداث أدوات ومنهجيات بشأن هذه القضايا .ويستجيب الناتج للتاطلبات الواردة  .ومن
التنوع
املتوقّع أن يسهم الناتج يف حتقيق الغاية االسرتاتيجية ألف وبالتحديد اهلدف  4من أهداف آيتشي بشأن ّ
ِ
التنوع البيولوجي.
البيولوجي املتعلّق بدمج قيَم ّ
الهدف 4

اإلبالغ عن أنشطة المنبر ونواتجه واستنتاجاته وتقييمها
 - 00يتمثل الغرض من النواتج يف إطار هذا اهلدف يف تلبية للحاجة ألن يشر املنرب أصحاب املصلحة
ذوي الصلة يف أعماله ،وإبالغ املستخدمني احملتملني بأنشتاطته ونواجته وأهدافه ،وتقييم فاسدهتا العامة وأمهيتها
جملموعة من أصحاب املصلحة .وستستند النواتج يف إطار هذا اهلدف إىل نواتج أهداف أخرى وتدعمها .وسيتم
إجناز هذا اهلدف من خالل النواتج التالية:
(أ) فهرس التقييمات ذات الصلة .تشمل وظاسف املنرب والية لوضع فهرس بالتقييمات املاضية
واجلارية واملزمعة .وستتوىل األمانة حفظ فهرس التقييمات اإللكرتوين الذي أنشئ بالفعل وستواصل تتاطويره برعاية
فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب .وسيوفِّر هذا الفهرس أساساً الستعراضات نقدية دورية للوضع
يسهل حتديد املدخالت يف التقييمات املواضيعية واإلقليمية
العام للتقييمات والدروس املستفادة .وسوف ِّ
والعاملية ،ويدعم تبادل املعارف ويساعد على جتنُّب ازدواجية اجلهود .وستكون االستعراضات الدورية للدروس
املستفادة واملدرجة يف الفهرس عنصراً تستنري به عمليات املنرب .وسيشكل الفهرس مصدر معلومات ألغراض
الناتج ( 0د) ،بشأن إدارة املعارف والبيانات ،والناتج ( 4أ) دليل التقييمات ،والتقييمات يف إطار الناجتني
( 4ب) و( 4ج) ،والنواتج يف إطار اهلدف  .3وسيدعم الفهرس أنشتاطة بناء القدرات يف إطار الناتج ( 0ب)
بنسب شىت ،من بينها تسهيل االتصاالت وتبادل املعارف بني القاسمني بالتقييم ،وتوفري املعلومات للناتج ( 2د)
بشأن استعراض فعالية املنرب .ويستجيب الناتج للتاطلبات الواردة( .)24ومن املتوقع أن يسهم الناتج يف إحراز
هدف آيتشي رقم  09بشأن التنوع البيولوجي املتعلق بتحسني قاعدة املعارف؛
(ب) وضع ختاطة إلدارة املعلومات والبيانات .يع ّد ضمان توافر البيانات واملعلومات املستخدمة يف
األويل عنصراً هاماً للغاية من أجل مستقبل أنشتاطة املنرب .ويعترب إنشاء
إعداد تقييمات املنرب بعد إجراء التقييم ّ
فهرس بالتقييمات ذات الصلة وأدوات ومنهجيات دعم السياسات أحد مكونات نظام إدارة املعلومات .وينبغي
( )23انظر  IPBES/2/3الفقرة ( 41ب) و IPBES/2/INF/9املرفق الثاين.
( )24انظر ،IPBES/2/3الفقرة ( 40أ) و ،IPBES/2/INF/9املرفق الثاين.

أن تقوم األمانة ،بالتعاون مع املكتب ،بوضع ختاطة إلدارة املعلومات تدعم أعمال املنرب وتنفَّذ لدعم التقييمات
املستقبلية ،بالتنسيق مع املبادرات الدولية احلالية وباالستناد إليها؛
(ج) فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات .هنا جمموعة واسعة من األدوات واملنهجيات
اهلامة بالنسبة للمنرب واألنشتاطة املتصلة باملنرب .وسوف يوضع فهرس إلكرتوين بأدوات ومنهجيات دعم
السياسات ،يتضمن خمتلف الرؤى والنُ ُهج ونظم املعرفة ،لتسهيل وصول صانعي السياسات بدون مشقة إىل
يروج هلا املنرب .وسيتم صياغة توجيهات بشأن طريقة تعزيز وحفز عملية تكييف أدوات
األدوات واملنهجيات اليت ِّ
ومنهجيات دعم السياسات حسب كل حالة ومواصلة تتاطويرها .وستكون القاسمة والتوجيهات مصدر معلومات
هام للناتج ( 0د) بشأن إدارة املعارف والبيانات ،والتقييمات يف إطار الناجتني ( 4ب) و( 4ج) والنواتج يف
إطار اهلدف  .3وسوف تستخدم لدعم أنشتاطة بناء القدرات يف إطار الناتج ( 0ب) ،مبا يف ذلك من خالل
تسهيل االتصال بني ممارسي التقييم ودعم تبادل املعارف ،وقد توفِّر أيضاً معلومات مفيدة للناتج ( 2ه ) بشأن
استعراض فعالية املنرب .ويستجيب الناتج للتاطلبات الواردة( .)25ومن املتوقع أن يسهم الناتج يف إحراز الغاية
االسرتاتيجية ألف من أهداف آيتشي بشأن التنوع البيولوجي؛
(د) جمموعة من اسرتاتيجيات ومنتجات وعمليات االتصال والتوعية واملشاركة .سريِّكز هذا الناتج
على مواصلة تتاطوير وتنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت املشار إليها يف املقرر م ح د  .9/4 -وسوف يتم تتاطوير
عمليات مثل املؤمترات اإللكرتونية والتاطرق والوساسل األخرى لتنفيذ اسرتاتيجية إشرا أصحاب املصلحة،
وتتاطبيقها يف كل مراحل برنامج العمل .وباملثل ،سيتم وضع جمموعة من منتجات وعمليات التوعية لعرض نواتج
املستهدفة .وسوف تستند جمموعة منتجات التوعية إىل
املنرب وأنشتاطته واستنتاجاته على خمتلف فئات اجلمهور
َ
مجيع نواتج املنرب وأنشتاطته واستنتاجاته ذات الصلة .وسوف تنتاطوي صياغة هذه املنتجات على تعاون مع
جمموعة عريضة من الشركاء وأصحاب املصلحة .وسوف تستعمل عملية إشرا أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك
من خالل املوقع الشبكي للمنرب واألساليب األخرى ،من أجل زيادة الوعي ،وحفز توليد املعارف ،ودعم بناء
القدرات ،وتوفري املعلومات لصنع السياسات يف القتاطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين .ويستجيب الناتج
للتاطلبات الواردة( .)26ومن املتوقع أن يسهم هذا الناتج يف هدف آيتشي رقم  0بشأن التنوع البيولوجي املتعلق
بالتوعية؛
(ه)

استعراضات فعالية التوجيهات واإلجراءات واألساليب والنُهج لتوفري املعلومات من أجل تتاطوير

املنرب يف املستقبل .كان من املتوقع عند إنشاء املنرب أن تشمل أساليب عمله القيام باستعراضات منتظمة لفعالية
توجيهاته وإجراءاته وأساليبه وُهنجه .ويف إطار هذا الناتج ،سيقوم أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات،
بالتشاور مع املكتب ،بوضع إجراء الستعراض فعالية الوظاسف اإلدارية والعلمية ،وسوف ينص هذا اإلجراء ،بعد
يعني االجتماع العام هيئة استعراض مستقلة يعينها االجتماع العام وتضتاطلع هبذا
املوافقة عليه ،على أن ِّ
االستعراض يف منتصف الفرتة ويف هناية برنامج العمل للفرتة  .4102-4102ومن املتوقع أن يوفِّر االستعراض
يف منتصف الفرتة معلومات يستنري هبا االجتماع العام فيما يتخذه من إجراءات تتصل بتنفيذ بقية برنامج العمل
للفرتة املعنية ،وأن يكون االستعراض النهاسي مصدراً للمعلومات لتسهيل صياغة برنامج العمل للفرتة التالية.

( )25انظر  ،IPBES/2/3الفقرة ( 40ج) و ،IPBES/2/INF/9املرفق الثاين.
( )26انظر  ،IPBES/2/3الفقرة ( 40ب) و ،IPBES/2/INF/9املرفق الثاين.

ثالث ا  -الترتيبات المؤسسية لتنفيذ برنامج العمل
 - 04يرد أدناه يف الشكل الثالث رسم بياين يعرض حملة عامة للرتتيبات املؤسسية املقرتحة لتنفيذ برنامج
العمل اليت يرد شرح هلا فيما يلي:
 - 03وتؤدي اهليئات القاسمة للمنرب ،وهي االجتماع العام ،واملكتب ،وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات،
واألمانة ،دوراً يف تنفيذ برنامج العمل .ومت تعريف األدوار اخلاصة بكل منها يف الوثاسق اليت حتدد الوظاسف
ومبادئ العمل والرتتيبات املؤسسية للمنرب ( ،UNEP/IPBES.MI/2/9املرفق األول ،التذييل األول) واإلجراءات
الالزمة إلعداد نواتج املنرب (املقرر م ح د .)3/4 -
 - 02وباإلضافة إىل ما سبق ،هنا حاجة إىل الرتتيبات املؤسسية التالية لتنفيذ برنامج العمل:
(أ) أفرقة خرباء حمدَّدة املدة واملهام .سيتم إنشاء أفرقة خرباء حمددة املدة واملهام إلعداد عدة نواتج.
وسريأس بعض هذه األفرقة أعضاء من فريق اخلرباء املتعدد التخصصات وسيقوم فريق اخلرباء باختيار اخلرباء على
أساس ترشيحات من الدول األعضاء واملراقبني بغرض كفالة املصداقية العلمية والتوازن التخصصي واجلغرايف
واجلنساين .وستشكل أفرقة اخلرباء املعنية بالتقييمات وفقاً إلجراءات املوافقة على نواتج املنرب املتصلة بالتقييم.
وسريأس اجتماعات دراسة النتاطاق أعضاء من فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف حني يرتأس أفرقة اخلرباء
املختصة بإعداد التقييمات الرؤساء املشاركون لتقارير التقييم ،وتضم املؤلفني الرسيسيني املنسقني واملؤلفني
الرسيسيني وال ُكتاب وحمرري االستعراضات .وسيعمل فريق اخلرباء من خالل اجتماعات وجهاً لوجه واجتماعات
عن طريق اإلنرتنت وتفاعالت إلكرتونية .وستكون أفرقة اخلرباء هامة حلشد الدعم العيين من اخلرباء واملؤسسات؛
(ب) فرق حمددة املدة واملهام .ستتوىل فرق عمل حمددة املدة واملهام دعم النواتج املتصلة ببناء
القدرات والوصول إىل املعارف والبيانات وإدارهتا والعمل مع نظم معارف السكان األصليني واملعارف احمللية.
وسريأس فرق العمل أعضاء املكتب وسوف تتألف من املنظمات واملبادرات والشبكات ذات الصلة اليت
سيختارها املكتب بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،ما مل تصدر توجيهات خبالف ذلك من
االجتماع العام ،وستستند إىل ترشيحات من الدول األعضاء واملراقبني .وسوف تعمل فرق العمل من خالل
اجتماعات مباشرة وجهاً لوجه واجتماعات عن طريق اإلنرتنت وتفاعالت إلكرتونية أخرى .وستقوم بتسهيل
التعاون مع املبادرات القاسمة؛
(ج) مؤمترات إلكرتونية خمصصة وترتيبات شبكية أخرى .ستعقد مؤمترات إلكرتونية وغريها من
االجتماعات الشبكية كتاطريقة حتقق كفاءة استخدام املوارد وإشرا جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة ،وتوفري
فرص الوصول إىل جمموعة واسعة من اخلربات بشأن عدد من القضايا .وستكون املؤمترات اإللكرتونية أحد
أساليب تفعيل اسرتاتيجية إشرا أصحاب املصلحة وتوفري املدخالت لالجتماعات األخرى مثل اجتماعات
دراسة النتاطاق واجتماعات مسح األُفق بشأن االحتياجات من املعارف و/أو اجتماعات بشأن حتديد
احتياجات بناء القدرات وترتيب أولوياهتا .وميكن أن تتيح االجتماعات من خالل شبكة الويب وسيلة حتقق
فعالية التكاليف لتسهيل تفاعالت أفرقة اخلرباء وفرق العمل .وستشمل الرتتيبات األخرى القاسمة على شبكة
الويب بوابات خمصصة يف شبكة الويب حتت إشراف املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمانة هبدف
تعزيز التفاعل .وسيتم استكشاف هذه الرتتيبات الشبكية خالل الفرتة األوىل من برنامج العمل الكتساب اخلربة
بشأن كيفية تتاطبيقها بعد ذلك بتاطريقة منهجية؛

(د) وحدات دعم تقين حمدَّدة املدة واملهام ووحدات دعم تقين .ستقوم األمانة ،من حيث املبدأ،
بتوفري الدعم التقين املتاطلوب لصياغة النواتج .ولكن الدعم التقين الالزم ألي ناتج سيتجاوز يف كثري من احلاالت
قدرة األمانة بتشكيلها املزمع ،وسوف تتحقق فعالية التكاليف بدرجة أكرب لو مت توفري دعم تقين إضايف ألفرقة
اخلرباء أو فرق العمل من خالل ترتيب خمتلف .وتقدِّم الوثيقة  IPBES/2/INF/10حملة عامة عن الدعم التقين
اإلضايف الذي سيكون متاطلوباً وكيفية احلصول عليه ،وذلك مثالً من خالل إعارة املوظفني وترتيبات الزماالت
ووحدات الدعم التقين املخصصة .وميكن لوحدات الدعم التقين أن تدعم اجلوانب اإلقليمية أو الوظيفية أو
املواضيعية من برنامج العمل ،وميكن أن متثِّل سبيالً إلشرا املراكز اإلقليمية ومراكز التميُّز اإلقليمية أو املواضيعية
يف أعمال املنرب ،وفقاً للمناقشات اليت جرت أثناء اجتماعات املنرب الرمسية األوىل .وستوجه األمانة دعوة مفتوحة
إلعالن النوايا بشأن توفري الدعم التقين ،بناء على معايري يضعها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب.
ويقوم الفريق واملكتب بعد ذلك باختيار أنسب املؤسسات وميكن أن تقوم كل مؤسسة بتوفري دعم تقين لناتج
واحد أو أكثر من النواتج .وستعمل أي جهة توفِّر الدعم التقين ووحدات الدعم التقين حتت إشراف األمانة من
خالل ترتيبات شراكة حمدَّدة املدة واملهام ويوافق عليها املكتب .وقد يرغب االجتماع العام يف أن يتبع اإلجراء
الوارد يف النظام املايل (املقرر م ح د  )7/4 -لقبول أي مسامهات عينية.

الشكل الثالث

الترتيبات المؤسسية الالزمة إلنجاز برنامج العمل

فريق الخبراء المتعدد التخصصات

المكتب

أفرقة ة ة ةةة خب ة ة ة ةراء محة ة ة ةةددة المة ة ة ةةدة والمهة ة ة ةةام للتقييمة ة ة ةةات وأدوات دعة ة ة ةةم السياسة ة ة ةةات والدراسة ة ة ةةات األخة ة ة ةةر
تتألف من خرباء خمتارين بقيادة فريق اخلرباء املخصص ،أو خ رباء يعمل ون كرؤس اء مش اركني ،بواق ع خب ري واح د لك ل ن اتج م ن الن واتج
( 2أ) و( 2ب) و( 2ج) و( 3أ) و( 3ب) و( 3ج) و( 3د)

مؤتمرات إلكترونية
إلشرا أصحاب املصلحة

اجتماعات شبكية

اجتماعات خمصصة

الدعم التقني :تقدمه األمانة ،ورمبا وحدة دعم تقين وفرق عمل ذات صلة

فرق عمل محدَّدة المدة والمهام بشأن بناء القدرات وبشأن المعارف والبيانات ،بما في ذلك نظم المعارف
للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

تشكلها شراكات اسرتاتيجية ويقودها املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،إلجناز النواتج ( 1أ) و( 1ب) و( 1ج) و( 1د)
و( 4ب)
مؤتمرات إلكترونية
إلشرا أصحاب املصلحة

اجتماعات عن طريق شبكة الويب،
المواءمة باستخدام شبكة الويب

ad-hoc
meetings,
اجتماعات
اجتماعات خمصصة و
meetings of the forum
المنتد ومسح األُفق
and horizon scanning

الدعم التقني :يتم توفريه من خالل األمانة أو إعارة املوظفني أو إمكانية إنشاء وحدة دعم تقين

األمانة

الجتماع العام

تذييل
وضع ميزانية برنامج العمل
ألف  -التكاليف التقديرية لتنفيذ برنامج العمل
ضعت امليزانية وفقاً للمبادئ
وو َ
 - 05روعيت الرتتيبات املؤسسية املقرتحة عند إعداد ميزانية برنامج العملُ .
املستخدمة هي دوالرات الواليات
اليت تسمح للمنرب بأن يكون مؤهالً لتل ّقي مساعدة إذاسية رمسية .والعملة
َ
املتحدة.
باء  -بنود التكلفة والفتراضات العامة
 - 06يعزى اجلزء األكرب من امليزانية إىل عدد من بنود التكاليف العامة املتكررة واالفرتاضات ذات الصلة
املتاطبّقة بصورة متسقة يف كل أجزاء برنامج العمل .وتشمل بنود التكلفة واالفرتاضات ذات الصلة املذكورة ما
يلي:

(أ) تكاليف السفر وبدل اإلقامة اليومي للمشاركني يف االجتماعات (االجتماعات املخصصة
وجهاً لوجه واجتماعات االجتماع العام) .يتلّقى املشاركون من البلدان النامية حصراً التمويل حلضور

املفرتض أن يكون قرابة  75يف املاسة من املشاركني يف كل اجتماع من بلدان نامية .ومع
االجتماعات .ومن َ
افرتاض انعقاد االجتماع ملدة مخسة أيام فسيكون من املفتَ َرض أن تبلغ تكاليف السفر وبدل املعيشة اليومي
 3 111دوالر لكل شخص يف االجتماعات العاملية و 4 111دوالر يف االجتماعات اإلقليمية .وبالنسبة
لالجتماعات دون اإلقليمية يُفتَ َرض أن تبلغ تكاليف السفر وبدل املعيشة اليومي  0 511دوالر للشخص
الواحد؛
فرتض أن تشمل تكاليف االجتماع مكان
(ب) تكاليف االجتماعات املخصصة وجهاً لوجه .يُ َ
انعقاد االجتماع والتسهيالت املكتبية والضيافة .وتتباين تكاليف االجتماعات حسب مدة االجتماع وعدد
فرتض أن مدة االجتماع مخسة أيام يف العادة .وتقدَّر تكلفة االجتماعات األصغر
املشاركني .وألغراض التبسيط يُ َ
اليت حيضرها  75-45مشاركاً مببلغ يرتاوح من  01 111إىل  41 111دوالر .وتقدَّر تكلفة االجتماعات
املتوستاطة احلجم اليت حيضرها  051-011مشاركاً مببلغ  21 111- 45 111دوالر .أما االجتماعات
األكرب اليت حيضرها  451-411مشاركاً فتقدَّر تكلفتها مببلغ  61 111- 51 111دوالر؛
(ج) تكاليف املؤمترات اإللكرتونية .تتح ّدد تكلفة املؤمترات اإللكرتونية بشراء حق استعمال الرباجمي
وتسهيالت واملساعدة التقنية الالزمة إلدارة املؤمتر اإللكرتوين .ونظراً ألن تكلفة الرباجمي ضئيلة للغاية ،فإن
مستوى التكاليف يتوقّف يف جانب كبري منه على وقت املوظفني الذين يقدِّمون ما يلزم من التسهيالت والدعم
التقين .وتبلغ تكلفة إدارة مؤمتر إلكرتوين ملدة ثالثة أسابيع حوايل  1245من ِ
معادل الدوام الكامل ،ويشمل
ذلك التنظيم العام ،ونشر املواد ،واإلدارة اليومية ملوقع املؤمتر اإللكرتوين ،واالتصال برؤساء املؤمتر اإللكرتوين،
وحترير ونشر املسامهات املقبولة ،وكتابة ملخصات اجللسات ،وكتابة التقرير النهاسي الشامل .وسوف يعتََرب وقت
اخلرباء الذين يرأسون املؤمتر اإللكرتوين مسامهة عينية؛

(د) تكاليف الرتمجة والنشر والتوعية تتوقّف تكاليف الرتمجة واملنشورات والتوعية على عدد
يتعني ترمجتها ونشرها ومدى اتساع نتاطاق التوعية .وجيب قدر اإلمكان أن يكون النشر
صفحات الوثاسق اليت ّ
إلكرتونياً وأن يتاح أقل عدد من النُسخ املتاطبوعة .وتقدَّر تكاليف ترمجة امللخصات لصانعي السياسات جبميع
لغات األمم املتحدة ونشرها مببلغ  35 111دوالر لوثاسق تبلغ حوايل مخس صفحات و 51 111دوالر
لوثاسق تبلغ حوايل  01صفحات و 051 111دوالر لوثاسق حبوايل  45صفحة .وتقدَّر تكاليف نشر التقارير

األكرب ( 0 111نسخة باإلنكليزية فقط) مببلغ  01 111دوالر لوثاسق تبلغ حوايل  011صفحة و07 111
دوالر لوثاسق تبلغ حوايل  411صفحة و 45 111دوالر لوثاسق تبلغ حوايل  511صفحة .وترتاوح تكاليف
التوعية من  51 111 - 21 111دوالر على وجه التقدير فيما يتعلق بالتقييمات اإلقليمية أو تقييمات
املسار السريع وتصل إىل  511 111دوالر فيما يتعلق بالتقييم العاملي؛
يتعني توفري أعضاء من األمانة لتقدمي الدعم التقين
(ه ) تكاليف موظفي الدعم التقين .سوف ّ
ِ
جملموعة من األنشتاطة تشمل تنسيق وإدارة وتيسري أنشتاطة أفرقة اخلرباء وفَرق العمل؛ واالتصال مبؤلفي التقارير
والقاسمني باستعراضها واخلرباء املختصني ببناء القدرات وإدارة املعارف والبيانات؛ واإلعداد لالجتماعات
واملؤمترات اإللكرتونية؛ وجتميع وحترير مشاريع الوثاسق؛ وتنسيق عمليات االستعراض .وقد تتباين تكاليف موظفي
الدعم التقين املتاطلوبني هلذا الغرض تبايناً كبرياً حسب املستوى املهين املتاطلوب واملؤسسة اليت سيتم توفري هؤالء
املوظفني من خالهلا .وعلى سبيل اإلرشاد العام ،تشري قاسمة املوظفني التالية إىل التكلفة النسبية للموظف
حسب املنظمات ،وهي مرتبة من أكثرها تكلفة إىل أقلها تكلفة كما يلي :موظفو األمم املتحدة؛ موظفو
املنظمات الدولية األخرى؛ موظفو املؤسسات احمللية؛ ترتيبات الزماالت؛ املوظفون الفنيون املبتدسون وغريهم من
املوظفني املعارين؛ واملوظفون املخصصون الذين تستضيفهم املؤسسات األخرى على سبيل املسامهة العينية.
جيم  -التكاليف التقديرية وفرص الدعم العيني
املتغريات اليت تؤثِّر على امليزانية
 - 07تشمل التكاليف التقديرية االعتبارات واالفرتاضات بشأن جمموعة من ِّ
والناتج مبختلف التاطرق .ويتمثّل أحد االفرتاضات الرسيسية لتحديد تكاليف برنامج العمل يف أنه سيتم توفري
مسامهات عينية يف شكل استضافة اجتماعات ( 45يف املاسة) ولدعم تقين ( 51يف املاسة).
 - 02ويتضمن جدول امليزانية الوارد أدناه موجزاً للتكاليف التقديرية اإلمجالية لتنفيذ برنامج العمل:
الناتج
( 1أ)
( 1ب)
( 1ج)
( 1د)
( 2أ)
( 2ب)
( 2ج)
( 3أ)
( 3ب) ’‘1
(3ب) ’‘2
( 3ب) ’‘3
( 3ج)
( 3د)
( 4أ)
( 4ب)
( 4ج)
( 4د)
( 4ه)
المجموع

2214

251 752
452 222
273 752
172 522
16 252
316 252
صفر
272 222
121 252
64 522
121 252
351 252
121 252
32 222
صفر
116 252
275 222
صفر
3 251 252

2215

2216

251 752
172 522
452 222
452 222
267 522
341 252
172 522
251 752
صفر
52 222
3 662 222 1 131 252
712 522
146 252
117 222
362 252
571 522
212 222
221 252
صفر
251 222
صفر
267 222
423 752
267 222
662 752
32 222
32 222
صفر
صفر
32 222
12 222
215 222
215 222
صفر
36 222
3 471 222 5 437 352

2217

2211

المجموع

1 121 252
251 752
172 522
2 252 222
452 222
452 222
1 313 522
217 522
217 522
1 235 222
172 522
251 752
131 252
صفر
صفر
3 342 522
 1 755 222صفر
3 223 352 1 432 522
712 522
347 252
صفر
صفر
1 231 352
صفر
117 222
377 352
117 222
421 222
771 222
117 222
511 752
1 252 222
52 222
152 222
1 227 222
52 222
152 222
152 222
32 222
32 222
صفر
صفر
صفر
271 252
32 222
32 222
1 225 222
215 222
215 222
122 222
صفر
14 222
24 142 252 3 212 252 5 232 222

المرفق الثاني
اختصاصات فرقة العمل المعنية ببناء القدرات
(أ)

الغرض
 - 0يتمثل الغرض من فرقة العمل املعنية ببناء القدرات يف دعم حتقيق الناجتني ( 0أ) و( 0ب) من برنامج
العمل ،اليت تتم مبوجبها املواءمة بني احتياجات بناء القدرات ذات األولوية الالزمة لتنفيذ برنامج عمل املنرب
واملوارد ،من خالل حتفيز الدعم املايل والعيين وتتاطوير اإلمكانات الالزمة لتنفيذ برنامج العمل.

(ب) مسؤوليات فرقة العمل
-4

تضتاطلع فرقة العمل باملسؤوليات التالية:

(أ) وضع طراسق لتحديد ورصد وتقييم احتياجات بناء القدرات املتصلة بوالية املنرب وبرنامج عمله،
وتعزيز تنفيذها بتاطريقة متسقة ومقارنة؛
(ب) اقرتاح عملية إلجراء التقييم الذايت الوطين املنهجي الحتياجات بناء القدرات يف سياق املنرب،
بناءً على طلب احلكومات ،والعمل مع األمانة لتنفيذ هذه العملية يف حال ومىت متت املوافقة عليها؛
ومؤشراً على ثغرات التمويل
(ج) توفري مشروع قاسمة الحتياجات بناء القدرات ذات األولويةُ ،
املرتبتاطة هبا ومصادر التمويل املتاحة؛

(د) إجراء حتليل دوري ملعرفة مدى تلبية احتياجات بناء القدرات ذات األولوية اليت حددها املنرب
والدور الذي قام به املنرب يف هذه العملية ،وكذلك حتديد الثغرات وتقدمي التوصيات بشأن سبل معاجلة تلك
الثغرات؛
(ه) دعم تنظيم املنتدى باستخدام مصادر التمويل التقليدية واحملتملة ،وبتقدمي املشورة حول جدول
األعمال وشكل االجتماع ،واملشاركني ،وكيفية عرض احتياجات وفرص بناء القدرات اليت مت حتديدها؛
(و) تقدمي املشورة بشأن تنفيذ آلية ’’املواءمة‘‘ للمساعدة يف املواءمة بني املوارد التقنية واملالية
واحتياجات بناء القدرات ذات األولوية ،مع التماس مشورة املنتدى والعمل هبا وفقاً للمقتضى؛
(ز) اقرتاح الوساسل اليت ميكن تتاطويرها إلدماج ما مت حتديده من احتياجات بناء القدرات بفعالية
يف سياسات وبرامج عمليات املساعدة اإلذاسية ،والتماس املشورة من املنتدى وفقاً للمقتضى؛
(ح)

وضع ُمقرتح لربامج الزماالت واملبادالت والتدريب؛

(ط) دعم بناء القدرات املؤسسية الالزمة لتنفيذ برنامج العمل ،ال سيما ما يتعلق منها بالتقييمات
اإلقليمية ودون اإلقليمية؛
(ي) املُساعدة يف تلبية احتياجات بناء القدرات املرتبة حسب األولوية اليت وافق عليها االجتماع
العام ،باالعتماد على املوارد املتاحة من خالل الصندوق االستئماين للمنرب أو املقدمة من خالل الدعم املايل
والعيين اإلضايف؛
( ) االتصال عند الضرورة بفرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات ،وفرقة العمل املعنية باملعارف
األصلية واحمللية ،لكفالة تلبية بناء القدرات املتصلة بتلك القضايا بتاطريقة متسقة.

(ج) عضوية فرقة العمل
 - 3تضم فرقة العمل عضوين من املكتب وثالثة أعضاء من فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،يُغتاطون
مناطق األمم املتحدة اخلمس ،وعدد إضايف من اخلرباء يف بناء القدرات ميكن أن يصل إىل  41خبرياً يتم
اختيارهم وفقاً للنظام الداخلي.
 - 2وجيوز أيضاً ،وفقاً لتقدير رسيس فرقة العمل وبعد التشاور مع املكتب ،دعوة عدد حمدود من فرادى
اخلرباء يف جمال بناء القدرات للمشاركة يف فرقة العمل كخرباء مرجعيني.
(د) طريقة العمل
 - 5يرأس فرقة العمل أعضاء املكتب وتتكون من خرباء يف جمال بناء القدرات يتم انتقاؤهم وفقاً للنظام
الدا خلي .وتضتاطلع فرقة العمل بأعماهلا يف اجتماعات مباشرة ،واجتماعات شبكية ،وغري ذلك من وساسل
التواصل اإللكرتونية .ويستعرض املكتب منتجات فرقة العمل بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،مث
ُحييلها إىل االجتماع العام للنظر فيها .وتعمل فرقة العمل على تيسري التعاون مع املُبادرات القاسمة.
 - 6وتقوم فرقة العمل ،خالل اضتاطالعها بعملها ،مبا يلي:

(أ)
والبناء عليها؛

كفالة استناد مجيع أنشتاطتها بصورة فعلية إىل التجربة القاسمة ،واستكمال املبادرات القاسمة

(ب) تقدمي املشورة بشأن الشراكات االسرتاتيجية اليت ُميكن أن تساعد على حتسني بناء القدرات
وتيسري األنشتاطة األخرى اليت هلا نفس التأثري؛
(ج) تشجيع املشاركة املباشرة ألعضاسها ،ومشاركة املنظمات األخرى ذات الصلة ،يف أنشتاطة بناء
القدرات اليت تليب االحتياجات ذات األولوية اليت وافق عليها االجتماع العام.

المرفق الثالث
اختصاصات فرقة العمل المعنية بالمعارف والبيانات
ألف  -الغرض
يتمثل الغرض من فرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات يف دعم حتقيق النواتج ( 0د) و( 2ب) من برنامج
العمل ،اليت يتم مبقتضاها تلبية االحتياجات ذات األولوية من املعارف والبيانات لصنع السياسات وإقامة
الشبكات ،وجيري إعداد ختاطة إلدارة املعلومات والبيانات وتنفيذها.
باء  -مسؤوليات فرقة العمل
تتمثل مسؤوليات فرقة العمل فيما يلي:
وضع ختاطة إلدارة البيانات واملعلومات حتدد أفضل السبل لتلبية احتياجات برنامج عمل املنرب
(أ)
من البيانات واملعلومات؛
(ب) توفري الدعم لألمانة فيما يتعلق باإلشراف على إدارة البيانات واملعلومات واملعارف املستخدمة
يف وضع منتجات املنرب ،مبا يكفل توافرها على املدى التاطويل؛

(ج)
لدعم عمل املنرب؛

حتديد الفرص لزيادة احلصول على البيانات واملعلومات واملعارف املتوافرة ،مبا يكفل توافرها

إسداء املشورة بشأن املؤشرات واملقاييس اليت ستستخدم يف منتجات املنرب ،وبشأن املعايري
(د)
الالزمة لتوليد وإدارة البيانات ذات الصلة؛
توفري الدعم للمكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف استعراض االحتياجات من
(ه)
املعارف والثغرات اليت حتدد من خالل عمليات حتديد النتاطاق والتقييمات اليت يضتاطلع هبا املنرب ،وحفز توليد
املعارف والبيانات اجلديدة؛
توفري الدعم للمكتب ولفريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف عقد احلوارات مع املنظمات
(و)
العلمية وصانعي السياسات ومنظمات التمويل ،واالضتاطالع باألنشتاطة األخرى الالزمة لتلبية االحتياجات
احملددة يف برنامج العمل؛
االتصال ،وفقاً للضرورة ،مع فرقة العمل املعنية ببناء القدرات وفرقة العمل املعنية باملعارف
(ز)
األصلية واحمللية ،مبا يكفل تغتاطية القضايا ذات الصلة باملعارف والبيانات بتاطريقة متسقة.
جيم  -عضوية فرقة العمل
تتألف فرقة العمل من عضوين من املكتب وثالثة أعضاء من فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يغتاطون فيما بينهم
مناطق األمم املتحدة اخلمس ،وعدد يصل إىل عشرين خبرياً إضافياً يف إدارة املعارف والبيانات ،يتم انتقاؤهم
وفقاً للنظام الداخلي.
وجيوز أيضاً ،وفقاً لتقدير رسيس فرقة العمل وبعد التشاور مع املكتب ،دعوة عدد حمدود من فرادى اخلرباء يف
جمال إدارة املعلومات والبيانات للمشاركة يف فرقة العمل كخرباء مرجعيني.
دال  -طريقة العمل
يرأس فرقة العمل أعضاء املكتب وتتكون من خرباء يف جمال إدارة املعارف والبيانات يتم انتقاؤهم وفقاً للنظام
الداخلي .وتضتاطلع فرقة العمل بأعماهلا يف اجتماعات مباشرة ،واجتماعات شبكية ،وغري ذلك من وساسل
التواصل اإللكرتونية .ويستعرض املكتب منتجات فرقة العمل بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،مث
ُحييلها إىل االجتماع العام للنظر فيها .وتعمل فرقة العمل على تيسري التعاون مع املُبادرات القاسمة.
وتقوم فرقة العمل ،خالل اضتاطالعها بعملها ،مبا يلي:

(أ)
والبناء عليها؛

كفالة استناد مجيع أنشتاطتها بصورة فعلية إىل التجربة القاسمة ،واستكمال املبادرات القاسمة

(ب) تقدمي املشورة بشأن الشراكات االسرتاتيجية اليت ُميكن أن تساعد على حتسني الوصول إىل
البيانات واملعلومات واملعارف ،وتيسري األنشتاطة األخرى اليت هلا نفس التأثري؛
(ج) تشجيع املشاركة املباشرة ألعضاسها ،ومشاركة املنظمات األخرى ذات الصلة ،يف أنشتاطة بناء
القدرات اليت تليب االحتياجات ذات األولوية اليت وافق عليها االجتماع العام.

المرفق الرابع
اختصاصات فرقة العمل المعنيةبالمعارف األصلية والمحليةألف  -الهدف
يتمثل هدف فرقة العمل املعنية باملعارف األصلية واحمللية يف دعم حتقيق الناتج ( 0ج) من برنامج العمل ،املتعلق
باإلجراءات والنُهج املتبعة يف العمل مع نظم املعارف األصلية واحمللية.

باء  -مسؤوليات فرقة العمل

تتمثل مسؤوليات فرقة العمل فيما يلي:
(أ) اإلشراف على وضع اإلجراءات والنُهج املتبعة يف العمل مع نظم املعارف األصلية واحمللية ،مبا
يف ذلك تنظيم حلقات للحوار على املستوى العاملي وإعداد دراسات احلالة؛
(ب) االضتاطالع بالعمل لتيسري مسامهة نظم املعارف األصلية واحمللية يف حتقيق النواتج ( 0د) ،و4
و 3و( 2ج) ،ال سيما توجيه اإلجراءات والنُهج األولية املتبعة يف العمل مع نظم املعارف األصلية واحمللية يف
عمليات التقييم السريعة املسار واملواضيعية واإلقليمية ودون اإلقليمية .وينبغي إدراج الدروس املستفادة من عملية
توجيه هذه اإلجراءات والنُهج يف العمل يف إطار الناتج ( 0ج)؛
(ج)
دعماً لعمل املنرب؛

إسداء املشورة بشأن وضع قاسمة واستحداث شبكة من اخلرباء يف املعارف األصلية واحمللية

(د) دعم إنشاء آلية تشاركية خاصة بنظم املعارف األصلية واحمللية تيسرياً إلقامة روابط بني
جمتمعات السكان األصليني واجملتمعات احمللية وبني العلماء؛
(ه) دعم املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف استعراض أي مساسل تتعلق باملعارف
األصلية واحمللية الناشئة عن عمليات حتديد النتاطاق والتقييم ،ويف إقامة احلوار واالضتاطالع بأنشتاطة أخرى ملعاجلة
هذه املساسل؛
(و) العمل ،وفقاً للضرورة ،إلقامة صالت مع فرقة العمل املعنية ببناء القدرات وفرقة العمل املعنية
باملعارف والبيانات ،على حنو يكفل معاجلتها للمساسل املتعلقة باملعارف األصلية واحمللية على حنو مالسم.
جيم  -أعضاء فرقة العمل
تتألف فرقة العمل من عضوين من املكتب وثالثة أعضاء من فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،يغتاطون فيما
بينهم مناطق األمم املتحدة اخلمس ،إىل جانب  41خبرياً إضافياً يف نظم املعارف األصلية واحمللية يتم انتقاؤهم
وفقا للنظام الداخلي.
وجيوز أيضاً ،وفقاً لتقدير رسيس فرقة العمل وبعد التشاور مع املكتب ،دعوة عدد حمدود من فرادى اخلرباء يف
جمال نظم املعارف األصلية واحمللية وممثلي منظمات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية للمشاركة يف فرقة العمل
كخرباء مرجعيني.

دال  -طريقة العمل
ستساعد فرقة العمل على تنفيذ االسرتاتيجية املتعلقة بالشراكات االسرتاتيجية واالسرتاتيجية املتعلقة بإشرا
أصحاب املصلحة .وسيرتأس فرقة العمل أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات وستتكون من خرباء يف شؤون
نظم املعارف األصلية واحمللية يتم انتقاؤهم وفقاً للنظام الداخلي.
وتضتاطلع فرقة العمل بأعماهلا يف اجتماعات مباشرة ،واجتماعات شبكية ،وغري ذلك من وساسل التواصل
اإللكرتونية .ويستعرض املكتب منتجات فرقة العمل بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،مث ُحييلها إىل
االجتماع العام للنظر فيها .وتعمل فرقة العمل على تيسري التعاون مع املُبادرات القاسمة.
وتقوم فرقة العمل ،خالل اضتاطالعها بعملها ،مبا يلي:

(أ) كفالة استناد مجيع أنشتاطتها بصورة فعلية إىل التجربة القاسمة ،واستكمال املبادرات القاسمة
املتعلقة بنظم املعارف األصلية واحمللية ،والبناء عليها؛
(ب) تقدمي املشورة بشأن الشراكات االسرتاتيجية اليت ُميكن أن تساعد على حتسني التفاعل مع
نظم املعارف األصلية واحمللية ،وتيسري األنشتاطة األخرى اليت هلا نفس التأثري ،وتنسيق الدعم املقدم من الشركاء
االسرتاتيجيني وغريهم من الشركاء؛
(ج) تشجيع املشاركة املباشرة ألعضاسها ،ومشاركة املنظمات األخرى ذات الصلة ،يف أنشتاطة بناء
القدرات اليت تليب االحتياجات ذات األولوية اليت وافق عليها االجتماع العام؛
املنرب؛

(د)

التشجيع على إشرا أصحاب املعارف األصلية واحمللية يف مجيع مراحل نواتج برنامج عمل

(ه)

التشجيع على إشرا الشعوب األصلية يف املنرب.

المرفق الخامس
تحديد النطاق األولي للتقييم المواضيعي السريع المسار لعملية التلقيح والملقحات المرتبطة
بإنتاج األغذية
أولا  -مقدمة
 - 0إدراكاً لضرورة التقدم يف تنفيذ برنامج العمل للفرتة  4102-4102بعد أن يعتمده االجتماع العام
للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف دورته
الثانية ،اتفق املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات على إعداد عدد من وثاسق حتديد النتاطاق األويل ،استناداً
إىل ترتيب أولويات التاطلبات واملقرتحات واملدخالت اليت تقدم للمنرب ،والنواتج الواردة يف مشروع برنامج العمل
) ،(IPBES/2/2لينظر فيها االجتماع العام يف تلك الدورة .وتورد هذه املذكرة حتديد النتاطاق األويل
للتقييم املواضيعي السريع املسار الذي مت االتفاق عليه بشأن التلقيح وإنتاج األغذية .وقد وضع وفقاً ملشروع
إجراءات إعداد نواتج املنرب ( ،IPBES/2/9املرفق) اليت اعتمدت الحقاً بصيغتها اليت عدهلا االجتماع العام (أنظر
املقرر م ح د .)3/4 -

ثاني ا  -النطاق واألساس المنطقي والفوائد والفتراضات
ألف  -النطاق

 - 4يهدف التقييم املواضيعي السريع املقرتح للتلقيح وشبكات التلقيح وامللقحات املرتبتاطة بإنتاج الغذاء إىل
تقييم التغريات يف عملية التلقيح بوصفها خدمة تنظيمية من خدمات النظام اإليكولوجي ذات األمهية بالنسبة
إلنتاج األغذية يف سياق دورها يف دعم نوعية احلياة اجليدة واحلفاظ على التنوع البيولوجي .وسوف يكون الرتكيز
على دور عوامل التلقيح املستوطنة والدخيلة ،ووضع واجتاهات تنوع امللقحات ،وتأثري امللقحات الدخيلة ،ونُظم
التلقيح وتغريات األعداد ،مبا يف ذلك منظورات املعارف األصلية واملعارف احمللية .وباإلضافة إىل ذلك ،سيشمل
التقييم حمركات التغيري ،والتأثريات على رفاهية اإلنسان الناجتة عن حاالت االخنفاض والعجز يف التلقيح،
وخيارات اإلدارة للتقليل من أثر حاالت االخنفاض والعجز يف التلقيح ،وفعالية الردود جتاه حاالت االخنفاض
والعجز يف التلقيح ،وفعالية االستجابات السياساتية ملعاجلة حاالت االخنفاض واستعادة وظاسف التلقيح كأساس
لتوفري الغذاء وكضمان جودة نوعية احلياة .وسوف ُجيرى التقييم بصورة شفافة وسيشار فيه أصحاب املصلحة
ذوى الصلة منذ البداية.
باء  -األساس المنطقي
 - 3من املتاطلوب إجراء تقييم من النوع املقرتح باعتباره كوسيلة تيسر حتسني فهم التلقيح من عدة زوايا ،مبا
يف ذلك نُظم املعارف األصلية واحمللية اليت تُركز على خيارات اإلدارة واستجابات السياسات حلاالت االخنفاض
والعجز يف التلقيح باعتبارها خدمة تنظيمية أساسية من خدمات النظم اإليكولوجية تعزز إنتاج الغذاء ورفاه
اإلنسان .وقد قُدِّرت القيمة االقتصادية على املستوى العاملي خلدمة التلقيح اليت توفرها احلشرات ِ
امللقحة
وحدها  -النحل بصورة رسيسية  -مببلغ سنوي يف عام  4115قدره  053بليون يورو ( 407بليون دوالر)
بالنسبة للمحاصيل الرسيسية اليت توفر الغذاء للعامل .مما يعادل حنو  925يف املاسة من القيمة الكلية إلنتاج
األغذية الزراعية يف العامل )27(.ومل حتدد القيمة الكمية للخدمة اليت تقدمها امللقحات من غري النحل حىت اآلن.
ورغم تعذر تقييم القيمة النقدية ،فإن التلقيح مهم للغاية إلنتاج احملاصيل احمللية واألغذية الربية املهمة
للمجتمعات احمللية وجمتمعات السكان األصليني .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن إنتاج العسل بواستاطة حنل التلقيح
يشكل مصدراً آخر للدخل و/أو للتغذية بالنسبة لتلك اجملتمعات .وقد أفيد عن اختالالت يف نُظم اللواقح،
وأدلة على حاالت اخنفاض اللواقح يف كل قارة ،باستثناء القارة القتاطبية اجلنوبية .وميكن أن تؤدي اخنفاضات
التلقيح هذه إىل ختفيض غالت و/أو نوعية احملاصيل واألغذية الربية ،وأن ُحتدث ترافق باخنفاض يف عشاسر
النباتات التاطبيعية(.)28
جيم  -الفوائد
 - 2سرياعي التقييم املقرتح مجيع نُظم املعارف ،وسيسعي إىل حتديد خيارات اإلدارة والنتاسج ذات الصلة
بالسياسات فيما يتعلق بصنع القرارات من جانب احلكومات ،وجمتمعات السكان األصليني واجملتمعات احمللية،
()27

Helmholtz Association of German Research Centres. "Economic value of insect pollination worldwide

 ،estimated at U.S. $217 billion." ScienceDailyاملنشور بتاريخ  51أيلول/سبتمرب  8002على املوقع:
.http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/0809152122725.htm
(Ngo, H. T., Gemmill-Herren, B., Azzu, N. and Packer, L. “The economic valuation of pollinators for (28
South-East Asia: Philippines and Viet Nam” (Govind Balladh Pant Institute of Himalayan Environment and
Development and Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012) .

والقتاطاع اخلاص ،واجملتمع املدين ،يف جمال سريع التغري ،وسيساهم يف تنفيذ اهلدف  02من أهداف آيتشي
املتعلقة بالتنوع البيولوجي التابعة التفاقية التنوع البيولوجي .ويُبني التقييم املقرتح ويسمح مبواصلة استعراض
الكيفية اليت تساهم هبا خدمة ضرورية ومعرضة للمخاطر من خدمات النظام اإليكولوجي يف تنفيذ ختاطة التنمية
ملا بعد عام  ،4105ويشكل ناجتاً مبكراً من نواتج املنرب يظهر جبالء الكيفية اليت ميكن أن يساهم هبا املنرب يف
اجلهود الرامية حلماية التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية املستدامة.
دال  -الفتراضات
 - 5سيستند التقييم املقرتح إىل املؤلفات العلمية القاسمة وإىل معارف السكان األصليني واحملليني،
وسيستفيد من أعمال املؤسسات القاسمة مثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،من خالل عملها يف جمال
العمل العاملي بشأن خدمات التلقيح من أجل الزراعة املستدامة( ،)29واملرفق العاملي ملعلومات التنوع
البيولوجي( ،)30ومشروع  ’’( ALARMتقييم املخاطر الكبرية على التنوع البيولوجي باستخدام طراسق
جمربة‘‘)( ،)31ومشروع ’’حالة واجتاهات امللقحات األوروبية‘‘( ،)32ومبادرة امللقحات األفريقية ،ومبادرة
ّ
امللقحات لدى الشعوب األصلية التابعة للشراكات األصلية للتنوع البيولوجي الزراعي والسيادة الغذاسية ،وأعمال
مشروع رأس املال التاطبيعي( ،)33مبا يف ذلك برنامج إنفيست (’’التقييم املتكامل للخدمات البيئية وعمليات
املعاوضة‘‘) الذي صممه هذا املشروع لتختاطيط وتقييم خدمات النظام البيئي ،باإلضافة إىل العديد من
املبادرات على املستويني اإلقليمي والوطين.

ثالثا  -مخطط الفصول
-6

من املزمع أن تُعرض نتاسج التقييم املواضيعي السريع يف تقرير من ستة فصول على النحو املبني أدناه:

 - 7سيجري إعداد موجز لواضعي السياسات ،وفقاً ملا ورد يف إجراءات إعداد نواتج املنرب .وسيتم النظر
أيضاً يف إعداد منتجات أخرى ،كالتقارير التقنية وقواعد البيانات والربجميات وأدوات اإلدارة.
 - 2سيتضمن الفصل  0عرضاً وجيزاً عن تنوع عوامل التلقيح ونظم التلقيح ودورها يف دعم إنتاج األغذية
حتديداً ،ورفاه اإلنسان واحلفاظ على التنوع البيولوجي بصورة أعم .وسيقيِّم الفصل حالة واجتاهات العناصر
والوظاسف البيولوجية اليت تتفاعل لتوفر خدمات التلقيح .وسيتضمن التقييم دور عوامل التلقيح املستوطنة
والدخيلة ،مبا يف ذلك احلشرات والالفقاريات األخرى ،واخلفافيش والثدييات األخرى ،والتاطيور والزواحف
والفقاريات األخرى .وعالوةً على ذلك ،سيؤخذ يف االعتبار دور العوامل املتعددة عرب املستويات املكانية ،مثل
الرتكيب الوظيفي للعشاسر النباتية ،وتنوع عوامل التلقيح وخصوصيتها ،ومومسية املناخ وتقلباته ،وتركيب املناظر
التاطبيعية املرتبط بعملييت االنتشار والتنقل .وسوف يشمل التقييم منظورات معارف السكان األصليني واحملليني
بشأن امللقحات ونُظم التلقيح وفواسدها ملالكي املعارف .واملعاوضات بني عملية التلقيح واخلدمات والصالت
احملتملة مع اخلدمات السلبية.
()29
).Deficits in Crops: A Handbook for its Use (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011
( )30يوفر املرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي خدمة الوصول إىل ما يزيد عن  322مليون سجل من سجالت التنوع
البيولوجي األساسية املوحدة على املستوى العاملي.
(.http://www.reading.ac.uk/caer/project_alarm.html )31
(.http://www.step-project.net/ )32
(.www.naturalcapitalproject.org )33
Bernard Vaissière, Breno Freitas and Barbara Gemmill-Herren, Protocol to Detect and Assess Pollination

 - 9وسيقيِّم الفصل  4العوامل الدافعة للتغيري يف عوامل التلقيح وشبكات التلقيح وخدمات التلقيح،
خصوصاً العوامل ذات األمهية يف إنتاج الغذاء ،مبا يف ذلك احملاصيل احمللية ،ونباتات األغذية الربية والعسل.
وسيشتمل على تقييم لعوامل التغيري الدافعة غري املباشرة ،مبا يف ذلك التجارة والسياسات يف جماالت مثل الزراعة
والتختاطيط املكاين .وسيقيم الفصل أيضاً العوامل املباشرة الدافعة للتغيري يف جمال التلقيح ،مبا يف ذلك املخاطر
النامجة عن تغري املناخ ،واألنواع واألمراض الغازية ،والتغريات يف جمال استغالل األراضي ،واملمارسات الزراعية
املتغرية واستخدام املواد الكيمياسية ،مبا يف ذلك مبيدات الفتاطريات واملبيدات احلشرية .وسيتم أيضاً تقييم نتاسج
زراعة النباتات احملورة وراثياً بالنسبة للملقحات وشبكات التلقيح وخدماته ،وإنتاج األغذية ،مبا يف ذلك العسل.
 - 01وسيقيم الفصل  3حالة واجتاهات امللقحات وشبكات التلقيح وخدماته بوصفها عملية إيكولوجية
رسيسية وخدمة يف كل من النظام اإليكولوجي املُدار بشرياً والنظام اإليكولوجي التاطبيعي الربي .وسوف يركز هذا
الفصل على مسامهة التلقيح الذي تقوم به شىت جمموعات العشاسر ِ
امللقحة يف رفاه اإلنسان ،استناداً إىل دور
التلقيح يف احلفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي والتاطبيعي ،ومحاية اجملتمعات احمللية اليت تعتمد يف أمن معيشتها
على استخدام املوارد التاطبيعية ،مبا يف ذلك االستخدام التاطيب .وستؤخذ يف االعتبار املعارف احلالية للسكان
األصليني واحملليني عن امللقحات وشبكات التلقيح وخدماته ،وكيف تساهم يف أسلوب حياة جمتمعات الشعوب
األصلية واجملتمعات احمللية ،ويف العيش يف انسجام مع أمهم األرض بصورة عامة .وسيتم الرتكيز على الدور املهم
للتلقيح يف املسامهة يف األمن الغذاسي ،مبا يف ذلك فيما يتعلق بنوعية واستقرار وتوافر الغذاء ودوره يف توليد
الدخل من النتاطاق احمللي إىل النتاطاق العاملي .وسيقيّم هذا الفصل كيف ميكن حتديد تدين نوعية التلقيح وما هي
املناطق والنظم الزراعية املعرضة الخنفاض فعالية التلقيح ونقصان أعداد العوامل امللقحة .وسوف يشمل كذلك
معلومات عن فهم اجملتمعات األصلية واحمللية بشأن العجز.
 - 00وسيقيم الفصل  2املنهجيات االقتصادية لتحديد قيمة عملية التلقيح إلنتاج األغذية واآلثار
االقتصادية الخنفاض أعداد عوامل التلقيح ذات الصلة بإنتاج األغذية .وسيقيّم الفصل مدى جتسيد التقديرات
احلالية للقيمة االقتصادية للتلقيح بالنسبة إلنتاج األغذية ملسامهات التلقيح يف األمن الغذاسي والتنمية وفق ما هو
ُّهج املتبعة إلجراء هذه التقييمات على املستويني الوطين
حمدد يف الفصل  ،3كما سيقيم أيضاً املنهجيات والن ُ
واحمللي.
 - 04وسيقيم الفصل  5التقييم غري االقتصادي لتأثريات االخنفاض يف تنوع و/أو عشاسر امللقحات ،مركزاَ
بصورة خاصة على جتارب اجملتمعات األصلية واحمللية ،وسيتم أيضاً تقييم خيارات اإلدارة والتخفيف وفقاً ملا
تقتضيه الرؤى والُنهج ونُظم املعارف على اختالفها.
 - 03وسيقيم الفصل  6االستجابات للمخاطر املرتبتاطة بتدهور خدمات التلقيح وفرص استعادة وتعزيز هذه
اخلدمات .وسيجري تقييم اخلربة يف جمال استخدام األدوات واملنهجيات لرسم اخلراسط ووضع النماذج وحتليل
خيارات العمل ،باالستناد إىل العمل احلايل الذي تقوم به جهات فاعلة ،منها منظمة األغذية والزراعة،
وباستخدام طرق شىت ،من بينها تقييم الكيفية اليت ميكن هبا إدارة أوجه عدم اليقني اإليكولوجية وتلبية
االحتياجات يف جمال البحوث والرصد .أما التجارب القاسمة اليت سجلتها نُظم املعارف األخرى فسيتم إدراجها
يف هذا الفصل ،لتسهم يف حتديد خيارات اإلدارة والسياسات .وسيقيّم الفصل كيف ميكن لفهم االخنفاض يف
مستوى التلقيح وتدين فعاليته أن يساعد يف دفع املمارسات والسياسات ،خصوصاً يف جمال إدارة استغالل
األراضي ،والبستنة ،والزراعة ،مبا يف ذلك من خالل نُ ُهج مبتكرة ،مثل الزراعة املكثفة اليت تعتمد على اجلانب
اإليكولوجي كتلك اليت تستخدمها اجملتمعات األصلية واحمللية .وسيشمل تقييم خيارات االستجابة اعتبارات
املقايضة يف السياسات العامة.

المرفق السادس
تحديد النطاق األولي للتقييم السريع المسار لسيناريوهات ونمذجة التنوع البيولوجي وخدمات
النُظم اإليكولوجية
أولا  -مقدمة
 - 0إدراكاً لضرورة التقدم يف تنفيذ برنامج العمل للفرتة  4102-4102بعد أن يعتمده االجتماع العام
للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف دورته
الثانية ،اتفق املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات على إعداد عدد من وثاسق حتديد النتاطاق األويل ،استناداً
إىل ترتيب أولويات التاطلبات واملقرتحات واملدخالت اليت تقدم للمنرب ،والنواتج الواردة يف مشروع برنامج
العمل ) ،(IPBES/2/2لينظر فيها االجتماع العام يف تلك الدورة .وتورد هذه املذكرة حتديد النتاطاق األويل
للتقييم املواضيعي السريع املسار الذي مت االتفاق عليه بشأن التلقيح وإنتاج األغذية .وقد وضع وفقاً ملشروع
إجراءات إعداد نواتج املنرب ( ،IPBES/2/9املرفق) اليت اعتمدت الحقاً بصيغتها اليت عدهلا االجتماع العام (أنظر
املقرر م ح د .)3/4 -

ثانيا  -النطاق ،والسند المنطقي والفتراضات
ألف  -النطاق
 - 4يتمثل الغرض من التقييم املقرتح السريع لسيناريوهات ولنمذجة التنوع البيولوجي ومنافع التاطبيعة للناس،
مبا يف ذلك خدمات النُظم اإليكولوجية يف وضع ركاسز الستخدام السيناريوهات والنماذج يف األنشتاطة اجلارية يف
إطار املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية ،بغية توفري
آراء متبصرة عن آثار مسارات التنمية االجتماعية واالقتصادية املستقبلية املقبولة واخليارات السياساتية على التنوع
البيولوجي ومنافع التاطبيعة للناس ،مبا يف ذلك خدمات النُظم اإليكولوجية ،وللمساعدة يف تقييم التدابري اليت
ميكن اختاذها حلمايتها يف النظم اإليكولوجية الربية واملاسية الداخلية والبحرية .وسوف تستخدم هذه الركاسز لتقدمي
توجيهات بشأن تقييم خيارات بداسل السياسات باستخدام السيناريوهات والنماذج ،مبا يف ذلك العوامل احملركة
املتعددة يف عمليات تقييم التأثريات املستقبلية ،وحتديد املعايري اليت ميكن هبا تقييم نوعية السيناريوهات والنماذج،
وكفالة التماثل بني السياسات اإلقليمية والعاملية ،مبا يف ذلك املدخالت املقدمة من أصحاب املصلحة على
خمتلف املستويات ،وتنفيذ آليات بناء القدرات للنهوض بتتاطوير واستخدام وتفسري السيناريوهات والنماذج من
جانب طاسفة واسعة من واضعي السياسات وأصحاب املصلحة ،وإيصال نتاسج حتليالت السيناريوهات والنماذج
إىل واضعي السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة .وسرتكز املرحلة األوىل من التقييم املقرر استكماهلا يف
متاطلع عام  4105على تقييم خمتلف النُهج املتبعة يف وضع واستخدام السيناريوهات والنماذج.

باء  -السند المنطقي

 - 3يرد تفصيل للسند املنتاطقي هلذا الناتج يف تقرير حلقة العمل الدولية للعلوم بشأن تقييمات املنرب
احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية اليت ُعقدت بتاطوكيو
يف الفرتة من  45إىل  49متوز/يوليه  .(UNEP/IPBES.MI/1/INF/12) 4100وباختصار ،تتمثل الغايات
املبتغاة من استخدام السيناريوهات والنماذج يف عمليات تقييم التنوع البيولوجي ومنافع التاطبيعة للناس ،مبا يف

صناع
ذلك خدمات النُظم اإليكولوجية ،يف حتسني فهم طاسفة واسعة من املالحظات وتوليفها ،وىف تنبيه ُ
القرارات إىل التأثريات املستقبلية غري املرغوب فيها اليت تنتج عن التغريات العاملية ،كفقد املواسل وترديها ،واألنواع
الغريبة الغازية ،واالستخدام املفرط ،وتغري املناخ ،والتلوث ،بغية توفري الدعم لالزم الختاذ القرارات عند وضع
لسبل البديلة للتنمية االجتماعية واإليكولوجية واخليارات
اسرتاتيجيات إدارة تكيفية ،ولتقصي تبعات ا ُ
السياساتية .ويتمثل أحد األهداف الرسيسية الستخدام السيناريوهات والنماذج يف االبتعاد عن التاطريقة احلالية
الختاذ القرارات على أساس ردود األفعال اليت يتصدى اجملتمع وفقها لتدهور التنوع البيولوجي ومنافع التاطبيعة
للناس ،بأسلوب غري منسق ومشرذم ،واتباع أسلوب استباقي يتوقع فيه اجملتمع التغري ،مقلالً بذلك من التأثريات
الضارة ومستفيداً من الفرص املهمة قدر اإلمكان ،من خالل التكيف املرتوي واتباع سياسات التخفيف.
 - 2وقد عكفت التقييمات البيئية العاملية األخرية واملرتقبة (أنظر املراجع) على دراسة االجتاهات السابقة،
يف املسارات املستقبلية للتنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية ووضعه .وعادة ما يفهم واضعو السياسات
وأصحاب املصلحة تقييمات الوضع واالجتاهات فهماً جيداً ألهنم يعتمدون اعتماداً كبرياً على حتليل
أمر أكثر تعقيداً ألنه يعتمد على اجلمع بني سيناريوهات التنمية االجتماعية
املالحظات .لكن استقراء املستقبل ٌ
واالقتصادية املستقبلية وذاذج آثار التغريات العاملية اليت تلحق بوظيفة التنوع البيولوجي والنُظم اإليكولوجية.
وتقوم السيناريوهات والنماذج صراحة أو ضمناً يف العادة على أربعة مكونات رسيسية:
(أ) سيناريوهات التنمية االجتماعية واالقتصادية (مثل النمو السكاين ،النمو االقتصادي ،نصيب
الفرد من استهال األغذية ،انبعاثات غازات االحتباس احلراري) وخيارات السياسات (مثل احلد من انبعاثات
الكربون النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها ،واإلعانات اليت تُدفع للتاطاقة األحياسية ،إخل).؛
(ب) النماذج اليت تُظهر توقعات التغيريات اليت تتاطرأ على العناصر احملركة املباشرة لوظيفة التنوع
البيولوجي والنُظم اإليكولوجية (مثل التغري يف استخدام األرض ،الضغط الناجم عن كثرة صيد األمسا  ،تغري
املناخ ،األنواع الغريبة الغازية ،ترسب النيرتوجني)؛
(ج) ذاذج تقييم آثار العناصر احملركة على التنوع البيولوجي (مثل انقراض األنواع ،التغريات يف وفرة
األنواع ،والتحوالت يف النتاطاقات اليت تشغلها األنواع ،وجمموعات األنواع واملناطق األحياسية)؛
(د) ذاذج تقييم آثار العناصر احملركة والتغريات يف التنوع البيولوجي على خدمات النُظم
اإليكولوجية (مثل إنتاجية النُظم اإليكولوجية ،التحكم يف تدفق املياه ونوعيتها ،ختزين الكربون يف النظم
اإليكولوجية ،القيم الثقافية).
 - 5وتُ ِ
ناظر هذه العناصر عموماً هيكل اإلطار املفاهيمي الذي مت تتاطويره ألجل املنرب ،ويوضح الشكل

أدناه كيف تقرتن السيناريوهات والنماذج عادة لتقدمي إسقاطات بشأن املسارات املستقبلية للتنوع البيولوجي،
وخدمات النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان .وميكن هلذه العناصر أن ترتاوح بني كوهنا كمية بدرجة عالية( ،ومثال
ذلك ذاذج القياس االقتصادي للتنمية االجتماعية واالقتصادية) ،وكيفية( ،ومثال ذلك السيناريوهات
االستشرافية للتنمية املوضوعة على أساس احلوارات بني اخلرباء وأصحاب املصلحة (كورو وآخرون.))4119 ،

إدماج السيناريوهات الجتماعية والقتصادية (أي العناصر المحركة غير المباشرة) ،ونماذج العناصر المحركة
المباشرة ونماذج التأثيرات الواقعة على التنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية على النحو المستخدمة به
حاليا في معظم عمليات التقييم على المستويين العالمي واإلقليمي
سيناريوهات لمسارات التنمية الجتماعية والقتصادية
النمو السكاين ،استخدام الوقود األحفوري ،استخدام الغذاء
واأللياف ،إخل.
مثال ذلك السيناريوهات الواردة يف التقرير اخلاص بشأن
سيناريوهات االنبعاثات الصادر عن الفريق احلكومي الدويل
املعين بتغري املناخ ،السيناريوهات االجتماعية االقتصادية
لعمليات التقييم املتعددة
إسقاطات العناصر المحركة المباشرة
تغري املناخ ،فقدان املواسل ،التلوث ،األنواع الغازية ،االستغالل
املفرط ،إخل
مثال ذاذج الدوران العاملي ،نظام الرموز املتكامل للخراسط
واجلغرافيا ((IMAGE
إسقاطات التأثيرات على خدمات النظم
اإليكولوجية

إسقاطات التأثيرات على التنوع البيولوجي
التغيرات على مستو األنواع

التغيرات التي تنتاب الموئل أو

توفري اإلمدادات ،التنظيم ،اخلدمات الداعمة
مثال ذلك ،النماذج
واخلدمات الثقافية
المجموعات الوظيفية
املتخصصة ،منحنيات املناطق
مثال :النماذج الدينامية للغتاطاء النبايت (عزل
املصدر :برييريا وآخرون.4101 ،
مثال ذلك ،ذاذج حركية
اليت تشغلها األنواع،
توفري
ية،
ر
البح
الكربون) النماذج الت
بصورةنماذج
معاجلتهاالنبايت ،ال
تدة اليت يتم للغتاطاء
متقتاطعة داخل التقييمات.
بني ااملر
التغذية
عمليات
غذويةشريان إىل التفاعالت املهمة وإىل
جلرعة
تجريبية
العالقات ال
ملحوظة :السهمان املنقتاطان يُ
الغذاء
التغذوية البحرية
واالستجابة
التغيرات على مستو

 - 6حيتاج تنظيم أنشتاطة وضع السيناريوهات والنماذج اخلاصة باملنرب إىل قدر ال بأس به من التحضري
وإعمال الفكر مبا يكفل إجراء مقارنات على نتاطاق مجيع عمليات التقييم ،ال سيما عند مقارنة اإلسقاطات
اإلقليمية والعاملية ،واحملافظة على مستوى عال من اجلودة يف مجيع أنشتاطة التقييم .يضاف إىل ذلك أن هنا
عدداً من الثغرات املعرفية املهمة املتبقية اليت جيب سدها بغية حتسني التقدير الكمي لعدم اليقني ،وإدماج
املؤسسات ونظم احلوكمة يف السيناريوهات ،وتعليل تعدد التصورات املفاهيمية يف كافة نظم املعارف ،مبا يف
ذلك التغذيات املرتدة فيما بني التفاعالت املتعددة بني عامل التاطبيعة واجملتمعات البشرية (انظر الشكل)،
واالرتقاء باألمهية السياساتية لتقييمات السيناريوهات والنماذج (ليديل وآخرون ،4101 .دي غروت وآخرون.
 .)4101وترمي أنشتاطة التقييم ،والتوجيه ،والرتويج والتحفيز يف هذا الناتج إىل توفري قاعدة تقوم عليها تلك
التحضريات فور بدء اشتغال املنرب حبيث تستند مجيع األنشتاطة املعتمدة على السيناريوهات والنماذج إىل أساس
متني.
 - 7ويستجيب هذا الناتج للتاطلبات ،واملدخالت واالقرتاحات اليت وردت من فرنسا ،واملكسيك ،واجمللس
الدويل للعلوم ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.

جيم  -الفتراضات
 - 2سوف تنبين مجيع مراحل هذا الناتج على اخلربات يف جمال السيناريوهات والنماذج يف إطار ساسر
وىل اهتمام خاص إىل أحدث املستجدات يف
عمليات التقييم البيئية العاملية واإلقليمية والوطنية .وسوف يُ َ
السيناريوهات والنماذج االجتماعية واالقتصادية املستخدمة يف عمليات التقييم العاملية ،ومثال ذلك سيناريوهات
’’املسار االجتماعي واالقتصادي املشرت ‘‘ و ’’االفرتاضات السياساتية املشرتكة‘‘ اليت استخدمها الفريق العامل
الثالث التابع للمنرب احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف إعداد مسامهته (اليت ستصدر يف عام  )4102يف
تقرير التقييم اخلامس للفريق وىف التقرير الرابع لتوقعات التنوع البيولوجي العاملي الصادر عن اتفاقية التنوع
البيولوجي (املقرر صدوره يف عام  ،)4102وكذلك عمليات التقييم اإلقليمية والوطنية ،ومثاهلا تقييمات النُظم
اإليكولوجية الوطنية.
 - 9وبغية حتسني مشاركة صناع القرارات وخمتلف أصحاب املعارف يف العملية ،سيتم الرتكيز على التاطراسق
التشاركية ( ،)Coreau and others, 2009وطراسق "التنبؤ العكسي" اليت تعمل يف اجتاه عكسي لألهداف
املستقبلية املتفق عليها ،وغري ذلك من التاطراسق اليت تعزز حوار العلوم والسياسات وأصحاب املصلحة يف العلوم.
 - 01وسيوىل اهتمام خاص للتعاون مع شبكات الرصد وأصحاب البيانات ،حيث أن للبيانات أمهية بالغة
يف وضع السيناريوهات والنماذج وحتديد بارامرتاهتا والتأكد من صحتها .وكثريا ما يكون عدم توافر البيانات
الوافية عنصرا مقيدا عند وضع النماذج واستخدامها.
 - 00وسيوىل اهتمام خاص إلدماج سيناريوهات التنوع البيولوجي يف كافة النتاطاقات املكانية ذات الصلة
بأنواع متعددة من القرارات ،مبا يف ذلك اخنراط أصحاب املصلحة بشكل أوثق يف حتديد السيناريوهات ووضعها
واستخدامها ،وتعزيز مراعاة وإدماج األبعاد املتعددة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف
السيناريوهات والنماذج .ويكتسي هذا األمر أمهية خاصة بالنسبة للفريق ألن األنشتاطة املتعلقة بالتقييمات ستبدأ
بإجراء تقييمات على النتاطاق اإلقليمي ودون اإلقليمي جيب أن تكون وثيقة الصلة على الصعد الوطنية ومتسقة
مبا فيه الكفاية على مستوى املناطق لكي توفر الركاسز الالزمة إلجراء التقييم العاملي.
 - 04ستوفر تقييمات السيناريوهات والنماذج وأنشتاطة املتابعة فرصة غري مسبوقة لالستفادة من جماالت
التآزر بني الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ واملنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .وسيعمل املنرب على حنو وثيق مع اهليئات األخرى املشاركة يف التقييمات
البيئية العاملية مثل اليونيب ،مبا يف ذلك برناجمه بشأن اقتصادات خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي،
واالحتاد العاملي حلفظ التاطبيعة .وباإلضافة إىل ذلك مثة جمتمع علمي أوسع ميكن حشده وإشراكه يف استحداث
تلك املنهجيات .ومن مث فإن هذا الناتج سيتتاطلب تعبئة مجة للموارد من خارج نتاطاق املنرب وتعاونا وثيقا مع
برامج البحوث الدولية من قبيل أرض املستقبل ،وممويل البحوث الدولية من قبيل منتدى بلمونت ،واجملتمعات
العلمية املنخرطة يف التقييمات اليت يضتاطلع هبا الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ،واتفاقية التنوع
البيولوجي ،ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة.

ثالث ا  -مخطط الفصول

 - 03من املعتزم أن تُعرض نتاسج التقييم يف تقرير من  01فصول مرتبة كما يلي:

الفصل  :0حملة عامة للسيناريوهات االجتماعية  -االقتصادية والنماذج واستعراض نقدي الستخدامها
يف التقييمات السابقة للتنوع البيولوجي والنُظم اإليكولوجية
الفصل  :4سيناريوهات للعناصر احملركة غري املباشرة للتغري يف جمال التنوع البيولوجي ومنافع التاطبيعة
للناس ،مبا يف ذلك وخدمات النُظم اإليكولوجية
الفصل  :3ذاذج العناصر احملركة املباشرة للتغري يف جمال التنوع البيولوجي ووظيفة النظم اإليكولوجية
ومنافع التاطبيعة للناس ،مبا يف ذلك خدمات النُظم اإليكولوجية
الفصل  :2ذاذج لتأثريات العناصر احملركة على التنوع البيولوجي ومنافع التاطبيعة للناس ،مبا يف ذلك
خدمات النُظم اإليكولوجية
الفصل  :5فحص التغذيات املرتدة فيما بني التنوع البيولوجي ومنافع التاطبيعة ونوعية احلياة التاطيبة
واملؤسسات ونظم احلوكمة واستخدام السيناريوهات والنماذج
الفصل  :6توافق ومقارنة السيناريوهات والنماذج ،مبا يف ذلك مناقشة للكيفية اليت ميكن هبا اجلمع بني
استخدام جمموعة أساسية من السيناريوهات والنماذج االجتماعية -االقتصادية واستخدام سيناريوهات
وذاذج متعددة .وسيتضمن هذا الفصل مناقشة لكيفية معاجلة قضية النتاطاقات املكانية والزمانية
املتعددة باستخدام سيناريوهات وذاذج

الفصل  :7بناء القدرات لتتاطوير واستخدام وتفسري السيناريوهات والنماذج باستخدام طراسق شىت ،من
بينها التاطراسق التشاركية وطراسق التنبؤ العكسي
الفصل  :2السيناريوهات والنماذج املستخدمة حالياً يف صنع القرار واالتصال
الفصل  :9مبادئ توجيهية لتحسني االستخدام األوسع نتاطاقا للسيناريوهات والنماذج لدعم القرارات
الفصل  :01دليل بشأن استخدام السيناريوهات والنماذج يف التقييمات واألنشتاطة األخرى للفريق.

المرفق السابع
المساهمات العينية المؤكدة لدعم تنفيذ برنامج العمل الواردة حتى تاريخ  14كانون
األول/ديسمبر 2213
المساهم

المساهمة

الربازيل



أملانيا



دعم عيين بقيمة  144 222دوالر يف عام  ،2214يوجه بصورة خاصة
لدعم األنشتاطة اإلقليمية.
مسامهات عينية بقيمة  622 222يورو يف عامي  2214و2215
( 322 222يورو يف كل سنة) لدعم تنفيذ برنامج العمل فيما يتعلق
باالجتماعات و/أو الدعم التقين على النحو احملدد يف الربنامج.

النرويج



استضافة وحدة للدعم التقين تضم ثالثة وظاسف لبناء القدرات لربنامج العمل
األول للمنرب ،لدى وكالة البيئة النروجيية يف تروندهامي.

مجهورية كوريا



وحدة للدعم التقين لتنفيذ لربنامج عمل املنرب ،مقرها يف مجهورية كوريا.

املركز األملاين لبحوث
التنوع البيولوجي التكاملية



اجتماع واحد ودعم للسفر بقيمة  25 222يورو الجتماع واحد ،على
النحو احملدد يف برنامج العمل.

()iDiv

االحتاد العاملي حلفظ
التاطبيعة






منظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة
(اليونسكو)
برنامج األمم املتحدة
للبيئة





ما يعادل نصف دوام كامل ملوظف يف االحتاد لكل سنة من الفرتة -2214
 2211كاملة ،بغية توفري الدعم التقين للتقييمات أو لعمل األفرقة العاملة
على النحو احملدد يف برنامج العمل.
ما يعادل نصف دوام كامل ملوظف يف االحتاد لدعم إشرا أصحاب املصلحة
يف الفرتة .2216-2214
مرافق لعقد  12اجتماعات تضم ما يصل إىل  32مشاركاً خالل الفرتة
 2211 -2214على النحو احملدد يف برنامج العمل.
استضافة لفرقة العمل املعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية مصحوباً بتخصيص
موظف من موظفي اليونسكو بدوام كامل.
توفري الدعم التقين لفرقة العمل املعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية ( 25يف
املاسة مما يعادل دواماً كامالً ملوظف من موظفي اليونسكو)
إعارة موظف برامج بدوام كامل ألمانة املنرب.

