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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية
الدورة الثانية
أنطاليا ،تركيا 41-9 ،كانون األول/ديسمرب 3142
*
البند ( 1أ) من جدول األعمال ادلؤقت
برنامج العمل األولي للمنبر :برنامج العمل
للفترة 4108-4102

تحديد النطاق األولي للتقييم المنهجي السريع لتحديد مفهوم قيمة التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية وتقدير قيمتها ومحاسبتها
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 - 4إدراكاً ألنو سيكون من الضروري حتقيق تقدم يف برنامج العمل للفرتة  3148-3141بعد أن يوافق
عليو االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للسياسات والعلوم يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية يف دورتو الثانية ،اتفق ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات على إعداد وثائق حتديد النطاق
األويل استناداً إىل ترتيب أولويات الطلبات وادلقرتحات وادلدخالت اليت تقدم للمنرب ،والنواتج الواردة يف مشروع
برنامج العمل ) ،(IPBES/2/2لينظر فيها االجتماع العام لتلك الدورة .وتورد ىذه ادلذكرة حتديد النطاق األويل
لتقييم منهجي سريع مقرتح لتحديد مفهوم قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتقدير قيمتها
وزلاسبتها .وقد وضعت وفقاً دلشروع اإلجراءات اخلاصة بإعداد نواتج ادلنرب ).(IPBES/2/9
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ثانياً  -النطاق واألساس المنطقي والفوائد
ألف  -النطاق
 - 3يتمثل اذلدف من التقييم ادلنهجي السريع ادلقرتح يف تقييم رفاىة البشر (الذي ينظر إليو ذاتياً
وموضوعياً) ،وكيفية حتديد مفهوم القيمة ،وكيفي توجو القيم وادلعتقدات والعادات التصرفات وصنع القرارات،
وتشكيل القيمة ،ومنهجيات حتديد القيمة (لالقتصاديات السوقية وغري السوقية ،وصحة البشر والقيم
االقتصادية وغري االقتصادية الفردية وادلشرتكة) ومنهجيات احملاسبة للنظم اإليكولوجية ،وخدمات التوريد والتنظيم
واخلدمات الثقافية اليت توفرىا.
باء  -األساس المنطقي
 - 2يعد التقييم استجابة للحاجة إىل خط أساس ييسر إجراء عمليات التقييم العادلية واإلقليمية ودون
اإلقليمية وادلواضيعية بطريقة متساوقة تعرتف جبوانب النقص يف توافر البيانات.
جيم  -الفوائد
 - 1سيسفر التقييم عن وضع مبادئ توجيهية وعمليات تقييم مواضيعية وإقليمية ودون إقليمية وعادلية،
ووضع أدوات سياساتية إلدراج القيم االقتصادية والصحية وغري االقتصادية يف عملية صنع القرار بواسطة
احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع ادلدين.

ثالثاً  -مخطط الفصول
-5

من ادلتوخى تقدمي التقييم السريع يف تقرير يتضمن تسعة فصول.

 - 6الفصل  4من تقرير التقييم سيكون عبارة عن مقدمة للرفاىة البشرية ،وفكرة عن الرفاىة الذاتية
وادلوضوعية ،وعناصر الرفاىة البشرية وزلدداهتا والتمييز بني القيم االجتماعية الفردية وادلشرتكة.
 - 7الفصل  3يناقش كيفية وضع مفهوم القيم ،والكيفية اليت توجو هبا ادلعتقدات والقيم وادلعايري
والتصرفات وصنع القرار ،والكيفية اليت تكونت هبا القيم يف ادلاضي ،والعوامل اليت تسهم يف تكوين القيم على
ادلستويات الفردية واألسرية واجملتمعية ودون الوطنية والوطنية واإلقليمية والعادلية ،وتكوين القيم يف ظل سلتلف
الظروف اخلارجية والداخلية.
 - 8الفصل  2يقدم مفاىيم تقدير القيمة واحملاسبة (ومناقشة التطبيق والفوائد والتكامل بني ىذين النهجني
ادلختلفني) ،وأمهية القيم االقتصادية وغري االقتصادية ونظم احملاسبة واستخدامها يف إجراء عمليات التقييم،
واإلبالغ ،وصنع القرار .وسيعتمد ىذا الفصل على األعمال السابقة ،مبا يف ذلك األعمال ادلتعلقة باقتصاديات
النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ،والتقييم الوطين للنظم اإليكولوجية للمملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية ،وبرنامج زلاسبة الثروة وحتديد قيمة خدمات النظم اإليكولوجية التابع للبنك الدويل ،وادلشروع
الرتكي لتدريب أفرقة ادلصاحل ،وإعداد مبادئ توجيهية لدمج حفظ الطبيعة يف النظم االقتصادية ،والعمل الذي
تضطلع بو جلنة خرباء األمم ادلتحدة ادلعنية باحملاسبة االقتصادية  -البيئية ،ونظام األمم ادلتحدة للمحاسبة
االقتصادية البيئية ،وتقرير الثروة احلصري .وتشمل القضايا اليت سيجرى معاجلتها ما يلي:
(أ) القيم الكلية واذلامشية ،واخلصم ،والقيود ،وحاالت عدم اليقني ،ومبادئ التحليل االقتصادي،
وادلخزونات وتدفقات وخدمات النظم اإليكولوجية ،واالنعكاسات القطاعية وعلى مستوى االقتصاد الكلي؛
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(ب) التفاعل بني االقتصاد والبيئة ،مبا يف ذلك ادلخزونات والتغيريات يف األصول البيئية؛
(ج) القضايا النظرية ادلتعلقة بتثمني التنوع البيولوجي ،والقيم القائمة ،وتكاليف الفرصة الضائعة
(فقدان التنوع البيولوجي غري القابل لإلصالح) والقيم ادلشرتكة واستخدام نظرية احلوافظ (تكوين احلزم)؛
(د)

االستدامة القوية مقابل الضعيفة؛

(ه)

ادلعدالت اذلامشية من ادلرتبة األوىل وادلرتبة الثانية لإلحالل وادلعدالت اذلامشية للتحويل؛

(و) القيم االقتصادية الكلية ( -قيمة االستخدام (االستخدام ادلباشر) ،وقيمة عدم االستخدام
(االستخدام غري ادلباشر) ،وقيمة اخليارات ،والقيم ادلوروثة أو القائمة ،والقيم االجتماعية الفردية وادلشرتكة؛
(ز)

التثمني يف ادلنظور بعيد ادلدى للتغيريات يف النظم اإليكولوجية االجتماعية ادلرتبطة هبا؛

(ح) انعكاسات التدفقات ادلقبلة خلدمات النظم اإليكولوجية ،مبا يف ذلك االنعكاسات بالنسبة
للمساواة بني األجيال؛
(ط)

التطبيقات النظرية والعملية لنظم احملاسبة الوطنية.

 - 9الفصل  1يناقش ادلنهجيات والنهج االقتصادية ذات الصلة خبدمات النظم اإليكولوجية مثل القيمة
عن طريق أسعار السوق ادلعدلة ،وادلسامهة يف ادلدخالت ،والتكاليف اليت أمكن جتنبها ،ووظيفة اإلنتاج،
والسلوك واألفضليات ادلبينة ادلالحظة والتجريبية لطائفة من خدمات النظم اإليكولوجية ،مبا يف ذلك إنتاج
األغذية الزراعية ،وكميات ادلياه ونوعيتها ،والصحة البشرية وختزين الكربون ،واخلدمات الرتوحيية والسياحة
والتلقيح ،وإنتاج الطاقة ،وإزالة التلوث ،وامتصاص النفايات ،وقيم استخدام وعدم استخدام التنوع البيولوجي،
من بني ادلوضوعات األخرى .وستجرى أيضاً مناقشة احلاجة إىل نظر ادلخاطر وحاالت عدم اليقني ،وعدم
اليقني غري القابل للخفض بشأن توزيع ادلخاطر بالنسبة لبعض عناصر األحداث ادلقبلة.
 - 41الفصل  5ينظر يف خدمات النظم اإليكولوجية اليت تسهم يف الصحة (مع مراعاة وجتنب احملاسبة
ادلزدوجة خلدمات النظم اإليكولوجية واليت ال تنظر فيما يتصل بالصحة فحسب بل دتتد إىل اجملاالت األخرى
مثل التغذية والصحة البشرية على النحو الذي يُناقش يف الفصلني الرابع والسادس) .وسوف تشمل القضايا اليت
ستخضع للنقاش ،منهجيات تقييم قيمة خدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق بالصحة العقلية (مثل
اإلحساس بادلكان) والصحة ادلادية ،وادلشاركة االجتماعية.
 - 44الفصل  6ينظر منهجيات تقييم القيم ادلشرتكة والتجمعية واالجتماعية للنظم اإليكولوجية (مثل وضع
مفاىيم القيم غري االقتصادية الثقافية ومنافعها الروحية واجلمالية ،ومنهجيات إلجراء ادلقارنات بني القيم
التجميعية والفردية (النقدية وغري النقدية) والقيم ادلشرتكة).
 - 43الفصل  7يتضمن مناقشات بشأن كيفية حتقيق االنتقال من النظرية إىل التطبيق يف نظم احملاسبة البيئية
مثل نظام البيئة واحملاسبة االقتصادية .وسوف تشمل ادلوضوعات الصالت مع احلسابات الوطنية ،وادلفاىيم
وادلبادئ واإلجراءات واألطر وادلنهجيات ،والتعلم من دراسات احلالة اليت ختترب ما إذا كانت ىذه النظم تستويف
احتياجات اإلبالغ والسياسات.
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 - 42الفصل  8يناقش قدرات العمل احلالية مع تقنيات القيمة والتثمني واحملاسبة اليت خضعت للتقييم،
وحتديد الثغرات يف ادلعارف واخلربات .وسيتناول أنشطة بناء القدرات الالزمة لتمكني أصحاب ادلصلحة مع
مراعاة القيمة والتثمني واحملاسبة يف أغراض عمليات التقييم دون الوطنية واإلقليمية والعادلية.
 - 41الفصل  9يفحص وضع إطار لتجسيد هنج النظم اإليكولوجية وقيم النظم اإليكولوجية يف عمليات
التقييم وصنع السياسات ،وصنع القرار .وسوف تشمل ادلوضوعات وضع إطار مفاىيمي ،ووصف لألدوات
وادلنهجيات ،وتقييم للعقبات والفرص ،مبا يف ذلك التكاليف ادلرتبطة بالتنفيذ.

رابعاً  -العملية والجدول الزمني
 - 45يبني اجلدول التايل العملية ادلقرتحة لالضطالع بالتقييم واجلدول الزمين لالضطالع هبا.
اإلطار الزمين
الربع الرابع
3142

الربع الرابع

الربع األول

الربع األول/
الثاين/الثالث

3141

الربع الثالث

اإلجراءات
يستعرض االجتماع العام يف دورتو الثانية عملية حتديد النطاق األويل اليت أعدىا فريق
اخلرباء ادلتعدد التخصصات ،ويوافق عليو ( 41كانون األول/ديسمرب .)3142
يصدر االجتماع العام نداءً ،من خالل األمانة ،للحكومات وأصحاب ادلصلحة اآلخرين
لتقدمي ترشيحات للخرباء للمساعدة (الرؤساء ادلشاركون للتقرير ،وادلؤلفون الرئيسيون
ادلنسقون ،وادلؤلفون الرئيسيون ،واحملررون ادلراجعون) إلجراء تقييم يستند إىل نتائج عملة
حتديد النطاق اليت اعتمدىا االجتماع العام ( 9كانون األول/ديسمرب 41 - 3142
كانون الثاين/يناير .)3141
خيتار االجتماع العام ،عن طريق الربيد اإللكرتوين والتحاور من بعد ،الرؤساء ادلشاركني
وادلؤلفني الرئيسيني ادلنسقني وادلؤلفني الرئيسيني واحملررين ادلراجعني باستخدام معايري
االختيار ادلعتمدة (انظر  41-44( )IPVES/2/9كانون الثاين/يناير .)3141
يعد الرؤساء ادلشاركون للتقرير ،وادلؤلفون الرئيسيون ادلنسقون وادلؤلفون الرئيسيون ادلشروع
األول للتقرير وموجز دلقرري السياسات ( 35كانون الثاين/يناير 35-دتوز/يوليو
 .)3141وجيتمع ادلؤلفون يف شباط/فرباير دلواصلة وضع ادلخطط ادلفصل واألقسام
والفصول اليت أسندت ذلم مث يعودون يف أوائل دتوز/يوليو إىل وضع الصيغة النهائية
للتقرير ،وإعداد موجز دلقرري السياسات
يستعرض اخلرباء واحلكومات وغريىا من أصحاب ادلصلحة مشروع التقرير وموجز مقرري
السياسات ( 36دتوز/يوليو  43 -أيلول/سبتمرب .)3141

الربع الثالث /ينقح الرؤساء ادلشاركون وادلؤلفون الرئيسيون ادلنسقون وادلؤلفون الرئيسيون مشروع التقرير
وموجز مقرري السياسات حتت إشراف احملررين ادلراجعني والفريق .وجيتمع ادلؤلفون
الرابع
واحملررون ادلراجعون ،مع عدد صغري من أعضاء الفريق ،مرة واحدة إلعداد ادلشروع
النهائي للتقرير وموجز مقرري السياسات ( 42أيلول/سبتمرب  7 -تشرين الثاين/نوفمرب
.)3141
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الربع الرابع

يرتجم موجز مقرري السياسات إىل مجيع لغات األمم ادلتحدة الرمسية ( 8تشرين
الثاين/نوفمرب  5 -كانون األول/ديسمرب .)3141

الربع الرابع

يرسل ادلشروع النهائي للتقرير وموجز مقرري السياسات إىل احلكومات وغريىا من
أصحاب ادلصلحة إلجراء االستعراض النهائي ( 6كانون األول/ديسمرب 6 - 3141
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اإلطار الزمين

3145

اإلجراءات

شباط/فرباير .)3145

الربع األول

ترسل احلكومات تعليقات مكتوبة على موجز مقرري السياسات إىل األمانة قبل 24
كانون الثاين/يناير .3145

الربع األول

يستعرض االجتماع العام ويقبل التقرير ويوافق على موجز مقرري السياسات (يبدأ بعد
 8شباط/فرباير .)3145

خامساً  -تقدير التكاليف
 - 46يبني اجلدول التايل التكاليف التقديرية إلجراء تقييم ادلسار السريع وإعداد تقرير تقييم ادلسار السريع.
(بدوالرات الواليات ادلتحدة)
السنة

بند التكاليف

االفرتاضات

التكلفة

االجتماع األول للمؤلفني ( 81رئيساً تكاليف االجتماع (أسبوع واحد45 111 85 ،
مشاركاً ومؤلفاً رئيسياً منسقاً ومؤلفاً مشاركاً) ( 35يف ادلائة عينية)
رئيسياً زائداً  1أعضاء من فريق اخلرباء السفريات وبدل اإلقامة اليومي (493 111 ×61
ادلتعدد التخصصات/ادلكتب زائداً موظف  2111دوالر)
دعم تقين)
تكلفة االجتماع (أسبوع واحد45 111 85 ،
مشاركاً ( 35يف ادلائة عينية)

3141

االجتماع الثاين للمؤلفني ( 81رئيساً
مشاركاً ومؤلفاً رئيسياً منسقاً ومؤلفاً
رئيسياً زائداً  1أعضاء من فريق اخلرباء السفريات وبدل اإلعاشة اليومي (493 111 ×61
ادلتعدد التخصصات/ادلكتب زائداً موظف  2111دوالر)
دعم تقين))
تكاليف االجتماع (أسبوع واحد 48 751 411
مشارك) ( 35يف ادلائة عينية)

االجتماع الثالث للمؤلفني ( 81رئيساً
مشاركاً ومؤلفاً رئيسياً منسقاً ومؤلفاً
رئيسياً زائداً  1أعضاء من فريق اخلرباء السفريات وبدل اإلقامة اليومي (321 111 ×78
ادلتعدد التخصصات/ادلكتب زائداً موظف  2111دوالر)
دعم تقين))
الدعم التقين

3145

المجموع

ما يعادل وظيفة متفرغ من الفئة الفنية 75 111
( 51يف ادلائة عينية)

ادلشاركة يف الدورة الثالثة لالجتماع العام السفريات وبدل اإلقامة اليومي (9 111 ×2
برئيسني مشاركني ومؤلفني رئيسيني  2111دوالر)
منسقني اثنني
التوزيع والتوعية (موجز مقرري السياسات ترمجة موجز مقرري السياسات جبميع 447 111
( 41صفحات) وتقرير ( 311صفحة ) لغات األمم ادلتحدة الرمسية ،والنشر
والتوعية
867 751
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