األمم
المتحدة

BES
IPBES/3/18

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات
في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية

Distr.: General
12 January 2015
Arabic
Original: English

االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية
الدورة الثالثة
بوف ،أؼبانيا ُٕ-ُِ ،كانوف الثاين/يناير َُِٓ

تقرير االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية عن أعمال دورتو الثالثة
أوالً  -افتتاح االجتماع
يعقدت الدكرة الثالثة لبلجتماع العاـ للمنرب اغبكومي الدكِف للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع
ُ-
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف بوف ،أؼبانيا يف الفًتة من ُِ إُف ُٕ كانوف الثاين/يناير َُِٓ.
ِ -كافتتح الدكرة يف الساعة ُٓ َُ/رئيس االجتماع العاـ السيد زاكرم عبد اغبميد .كبعد أف كصف
الدكرة بأهنا حدث ىاـ يف تاريخ اؼبنرب حىت اآلف ،قاؿ إف الدكرة اليت حضرىا فبثلو ُْٓ حكومة كعدد فباثل
من اؼبنظمات تعد فرصة للتفكَت يف االقبازات كالدركس اؼبستفادة ،كؼبواصلة التخطيط من أجل السنوات
القادمة .كبعد أف أشار إُف اقبازات الدكرتُت األكليُت لبلجتماع يف إرساء إجراءات اؼبنرب كىياكلو كاعتماد
خطة عمل أكلية ،أعرب عن ارتياحو للتقدـ احملرز حىت اآلف بشأف النواتج الثمانية عشر لربنامج العمل ،كعدد
اػبرباء الذين يسانبوف بوقتهم كخرباهتم بكل ضباس من أجل اؼبنرب .كأضاؼ أف معدؿ التدىور يف التنوع
البيولوجي كالذم يزيد من مائة إُف ألف مرة عن اؼبعدؿ الطبيعي يوضح األنبية اغباظبة للمنرب يف تزكيد مقررم
السياسات دبعلومات علمية سليمة كأساس لتقرير السياسات هبدؼ تغيَت مسار فقداف التنوع البيولوجي،
كتعميق الوعي ،كتقدير أنبية التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإلي كولوجية اليت يقدمها ،كبناء قدرات البلداف
النامية على قياس كتقييم اؼبوارد البيولوجية كاؼبواد األخرل كتثمُت خدمات النظم اإليكولوجية .كبعد أف أعرب
عن شكره ألكلئك الذين قدموا بالفعل مسانبات عينية كنقدية ،قاؿ إنو سيلزـ ُٗ مليوف دكالر أمريكي
أخرل لتنفيذ برنامج ع مل اؼبنرب بالكامل ،كحث اعبميع على اؼبسانبة قدر اؼبستطاع يف الصندكؽ االستئماين
للمنرب .كاختتم كلمتو بتوجيو الشكر إُف اعبميع على ما قدموه من عمل حىت اآلف ،كسبٌت للمشاركُت اجتماعان
منتجان بالركح البناءة اليت سادت اؼبنرب حىت اآلف.
ّ -كألقيت كلمات ترحيب من السيدة آف ال ريغودرم ،األمينة التنفيذية ألمانة اؼبنرب ،كالسيدة جاكلُت
ماكغليد ،كبَتة العلماء كمديرة شعبة اإلنذار اؼببكر كالتقييم باإلنابة يف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛ كالسيدة
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باربرا ىندركس ،الوزيرة االربادية للبيئة كحفظ الطبيعة كالسبلمة النوكية يف أؼبانيا؛ كالسيد يورغن نيمبتش،
عمدة مدينة بوف.
ْ -كبعد أف أعربت السيدة الريغودرم عن شكرىا للثقة اليت نالتها حبكم تعيينها أمينة تنفيذية ،قالت
إف العاـ الذم انقضي منذ الدكرة الثانية لبلجتماع العاـ كاف عامان نشطان .فقد أيحرز قدر كبَت من التقدـ يف
تنفيذ برنامج العمل للفًتة َُِْ ، َُِٖ-جبميع نواذبو الثمانية عشر يف ـبتلف مراحل التقدـ ،كقد شهد
العاـ إنشاء ُْ فريق خرباء ،كعقد َِ اجتماعان ،كاختيار أكثر من ََٓ خبَت من بُت قرابة ََُٕ مرشح.
كقد ساىم ىؤالء اػبرباء بالفعل بوقتهم كأعربوا عن رغبتهم يف مواصلة مشاركتهم ،كقد لقي اؼبنرب ترحيبان حاران
من جانب األكساط العلمية كأرباب اؼبعرفة اآلخرين الذين يعتمد عليهم قباح اؼبنرب .كقد شهد العاـ أيضان
اختبار اإلطار اؼبفاىيمي للمنرب ،كالنظاـ الداخلي ،كدركسان ستتم مناقشتها يف الدكرة اغبالية؛ كتعيُت صبيع
موظفي األمانة؛ كمواصلة تطوير التعاكف مع منظ مة األمم اؼبتحدة لؤلغذية كالزراعة ،كبرنامج األمم اؼبتحدة
اإلمبائي ،كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كمنظمة األمم اؼبتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة (اليونسكو)؛ كإنشاء
كحدات دعم تقٍت يف ىولندا ،كالنركيج ،كصبهورية كوريا ،كاليونسكو .كسيكوف لدل االجتماع العاـ مسائل
كثَتة لينظر فيها يف الدكرة اغبالية كنتيجة ؽبذه األنشطة ،دبا يف ذلك سبعة تقارير لتحديد النطاؽ ،كدليبلف،
كفهرساف ،كنتائج ثبلث فرؽ عمل ،كأعربت عن أملها يف إمكانية إقامة شراكات إضافية عن طريق تقدًن
الدعم العيٍت ،كأف ييعلن عن ىذه الشراكات خبلؿ الدكرة اغبالية .كبعد أف كجهت الشكر إُف حكومة أؼبانيا
كمدينة بوف على دعمهما اؼباِف كاللوجسيت كالًتحيب اغبار الذم قوبل بو اؼبنرب ،سبنت للمشاركُت اجتماعان
مثمران.
ٓ -كتكلمت السيدة ماكغليد ،بالنيابة عن منظمة األغذية كالزراعة ،كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي،
كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كاليونسكو ،فقالت إف الشراكة بُت ىذه اؼبنظمات كاؼبنرب تعد رمزان للجهود
اؼببذكلة على نطاؽ األمم اؼبتحدة يف إطار توحيد األداء .كتلتزـ اؼبنظمات األربع بضماف كضع التنوع
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف االعتبار عند إجراء حوار أكسع يف ؾباؿ السياسات على نطاؽ
العاَف من خبلؿ ـبتلف الوسائل من قبيل التقارير الوطنية اليت تقدـ يف إطار االتفاقات البيئية اؼبتعددة
األطراؼ ذات الصلة ،دبا يف ذلك ؿباسبة النظم اإليكولوجية ،كشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي؛ كبناء
القدرات ،دبا يف ذلك عن طريق البوابة اإللكًتكنية للت نوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية؛ كاالتفاقات
اؼبشًتكة بُت الوكاالت مثل مذكرات التفاىم بُت منظمة األغذية كالزراعة كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة بشأف
كهنج التعاكف اؼبتعددة التخصصات كاؼبشًتكة بُت
األمن الغذائي كاإلدارة القائمة على النظم اإليكولوجية؛ ي
التخصصات؛ كإدارة اؼبعرفة؛ كالركابط مع مرفق البيئة العاؼبية .كال تزاؿ ىناؾ دالئل متزايدة على أف األنشطة
البشرية تعد السبب يف التغيَتات غَت اؼبسبوقة يف نظم األرض ،بينما يسعى قادة العاَف إُف إهناء الفقر كربويل
االقتصاد عن طريق خطة تنمية ؼبا بعد عاـ َُِٓ ،تتضمن ترابطان معززان بُت العلوـ كالسياسات كأىدافان
متفقان عليها للتنمية اؼبستدامة ،فبا يطرح سؤاالن عما إذا كانت أكساط اؼبنرب على استعداد للتأثَت يف صنع
القرار عن طريق توفَت بيانات كأيطر عالية اعبودة لتتبع التغَتات كالتقدـ احملرز يف استخداـ اؼبوارد ،كالتنوع
البيولوجي ،كخدمات النظم اإليكولوجية .كتعد اؼبنظمات األربع من جانبها ،كاليت تيشارؾ مشاركة جادة
بالفعل يف ضماف ترسيخ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف أىداؼ كغايات كمؤشرات التنمية
اؼبستدامة ،على أىبة االستعداد ؼبساعدة اجملتمع على القياـ بذلك.
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ٔ -كقالت السيدة ىندركس يف مبلحظتها إف حكومة أؼبانيا تتشرؼ باستضافة الدكرة اغبالية ،تقدر
بدرجة كبَتة الثقة اليت نالتها باعتبارىا الدكلة اؼبضيفة للمنرب .كأضافت أف التنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإليكولوجية تيعد حاظبة بالنسبة للتنمية اؼبستدامة ،غَت أف فقداف التنوع البيولوجي كسباسك النظم اإليكولوجية
ال يزاؿ مستمران دكف توقف .كلوقف ذلك ،فإف مقررم السياسات يف حاجة إُف أف يقدـ اؼبنرب مقًتحات
مفصلة للعمل كتوصيات ؿبددة بشأف كيفية ربقيق أىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي حبلوؿ عاـ ََِِ،
كتنفيذ خطط التنمية ؼبا بعد عاـ َُِٓ .كقالت إف الدكرة اغبالية ستساعد يف تقرير ما إذا كاف بوسع اؼبنرب
أف يصبح أداة حيوية لتطوير البيئة كربقيق التنمية اؼبستدامة يف القرف اغبادم كالعشرين ،كىناؾ أربع ؾباالت
تكتسب أنبية خاصة يف ىذا الصدد .أكالن ،يلزـ أف هبرم اؼبنرب تقييمات ألمور َف يتخذ مقررك السياسات
بشأهنا بعد تدابَت فعالة ،نظران ألف مثل ىذه التقييمات يبكن أف تقوـ بدكر رئيسي يف اقناع صبيع الوزارات
كالقطاعات بإدراج التنوع البيولوجي يف عملها اليومي .كعلى كجو اػبصوص ،ينبغي إجراء التقييم بشأف
االستخداـ اؼبستداـ باعتباره تقييمان مستقبلن لضماف إيبلء االعتبار ألنبية اؼبسألة ،كينبغي أف يتناكؿ طائفة
كاسعة من اؼبسائل .ثانيان ،ينبغي أف يعتمد اؼبنرب اسًتاتيجية اتصاالت فعالة هتدؼ إُف تعميق الوعي بأنبية
التنوع البيولوجي من أجل الرخاء كالرفاىة .ثالثان ،تعد مشاركة أصحاب اؼبصلحة حاظبة لنجاح اؼبنرب .كلتعزيز
اؼبنرب ،أنشأت أؼبا نيا مكتب تنسيق كطٍت يهدؼ إُف تشجيع مشاركة العلماء ،كمقررم السياسات،
كاؼبواطنُت ،كتأمل أف يعتمد اؼبنرب اسًتاتيجية إلشراؾ أصحاب اؼبصلحة يف الدكرة اغبالية .رابعان ،تيعد اؼبشاركة
اؼبتوازنة من جانب العلماء ،كمقررم السياسات ،كاعبمهور حاظبة من أجل تأكيد مركز اؼبنرب ألكباء العاَف،
كؽبذا وبتاج العمل إُف بناء القدرات ،كخاصة يف سياؽ التعاكف اإلمبائي .كربقيقان ؽبذه الغاية ،فإف أؼبانيا ستوِف
اعتباران خاصان الحتياجات الشركاء ،مثبلن يف سياؽ مشاريع تدعمها مبادرة اؼبناخ الدكلية التابعة لوزارة البيئة.
كأضافت أف أؼبانيا اليت انبهرت بالتقدـ احملرز حىت اآلف كاليت تشعر بالسعادة للجهود اليت تبذؽبا األمانة،
ستبذؿ كل ما يف كسعها لدعم اؼبنرب ،دبا يف ذلك عن طريق مسانبتها الطوعية دببلغ مليوف يورك سنويان يف
الصندكؽ االستئماين للمنرب .كيف ختاـ كلمتها ،طالبت اعبميع باغبفاظ على الزخم كاعتماد مقررات تتيح
للمنرب بلوغ كامل طاقتو.
ٕ -كرحب السيد نيمبتش باؼبشاركُت يف بوف ،كدبا كصفو بأنو مكاف كاعد للدكرة اغبالية .كأضاؼ أف
قاعة االجتماع العاـ اليت ستعقد فيها الدكرة كانت اؼبقر السابق للربؼباف األؼباين ،ككانت قاعة مؤسبرات عمرىا
َََِ سنة كتتسع أللف شخص ،كقد اكتشفت حديثان يف ىذا اؼبوقع .فهذا التاريخ اؼبديد من اؼبداكالت
ييعد بشَت خَت ؼبناقشات االجتماع العاـ .كقاؿ إف اؼبنرب ،بصبلتو الوثيقة بتغَت اؼبناخ كالتصحر ،يبلئم بصورة
كاملة أف يكوف يف يؾب ٌم ع األمم اؼبتحدة يف بوف كسيساىم يف أكجو التآزر الشاملة مع اتفاقية األمم اؼبتحدة
اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ ،كاتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة التصحر يف البلداف اليت تعاين من اعبفاؼ الشديد
ك/أك التصحر ،كال سيما يف أفريقيا ،كاؼبؤسسات األكاديبية ،كاؼبنظمات غَت اغبكومية .كتلتزـ بوف مثلما تلتزـ
اغبكومة االربادية ،بالتنوع البي ولوجي ،كبدكرىا كمضيف للمنرب .كبعد أف حث اؼبشاركُت على أف يتسموا
بالطموح يف الدكرة اغبالية ،أعرب عن األمل يف أف يتاح ؽبم الوقت ؼبشاىدة مدينة بوف كمساحاهتا اػبضراء،
كأف وبملوا معهم عند عودهتم إُف أكطاهنم اإلحساس بالسعادة أك السركر ،كىو إحساس يتسم بو شعار
مدينة بوف كسيمفونية بتهوفن التاسعة.
ٖ -كبعد بيانات الًتحيب ىذه أدُف فبثلوف كانوا يتكلموف بالنيابة عن ؾبموعات إقليمية ،كأصحاب
اؼبصلحة الذين اجتمعوا أثناء التحضَت لبلجتماع اغباِف ،كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ،ببيانات عامة
تناكلوا فيها التقدـ الذم أحرزه اؼبنرب حىت اآلف ،كأنشطة أكلئك الذين تكلموا بالنيابة عنهم دعمان للمنرب،
كأعربوا عن توقعاهتم بالنسبة لبلجتماع اغباِف كتنفيذ اؼبنرب يف اؼبستقبل.
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ثانياً  -المسائل التنظيمية
ألف  -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
ٗ-

اعتمد االجتماع العاـ جدكؿ األعماؿ التاِف على أساس جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت (:)IPBES/3/1
ُ  -افتتاح الدكرة.
ِ  -اؼبسائل التنظيمية:
(أ)

اعتماد جدكؿ األعماؿ كتنظيم العمل؛

(ب) حالة العضوية يف اؼبنرب؛
(ج) قبوؿ اؼبراقبُت يف اجتماعات الدكرة الثالثة لبلجتماع العاـ للمنرب.
ّ  -كثائق تفويض اؼبمثلُت.
ْ  -تقرير األمُت التنفيذم عن تنفيذ برنامج العمل للفًتة َُِْ.َُِٖ-
ٓ  -برنامج العمل األكِف للمنرب:
(أ)

فرؽ العمل اؼبعنية ببناء القدرات كاؼبعارؼ كالبيانات (دبا يف ذلك خطة/نظاـ البيانات
كاإلدارة) كنظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية؛

(ب) توجيهات بشأف التقييمات كأدكات كمنهجيات الدعم السياسايت كتوجيهات أكلية
بشأف ربليل السيناريو كالنمذجة ككضع مفاىيم للقيم؛
(ج) كثائق ربديد نطاؽ التقييمات اإلقليمية ،كتدىور األراضي كاستصبلحها ككضع
مفاىيم للقيم.
ٔ  -الًتتيبات اؼبالية كالًتتيبات اؼبتعلقة باؼبيزانية اػباصة باؼبنرب:
(أ)

اؼبيزانية كالنفقات للفًتة َُِْ َُِٖ -؛

(ب) الصندكؽ االستئماين؛
(ج) كحدات الدعم التقٍت.
ٕ  -القواعد كاإلجراءات اػباصة بعمل اؼبنرب:
(أ)

ترشيح كاختيار أعضاء فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات؛

(ب) إجراءات إعداد نواتج اؼبنرب؛
(ج) إجراءات استعراض اؼبنرب؛
(د)

سياسات كإجراءات قبوؿ اؼبراقبُت؛

(ق) السياسات اؼبتعلقة بتضارب اؼبصاٌف.
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ٖ  -االتصاالت كإشراؾ أصحاب اؼبصلحة:
(أ)

االسًتاتيجية اؼبتعلقة باالتصاالت كالتواصل؛

(ب) اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة؛
(ج) توجيهات بشأف الشراكات االسًتاتيجية.
ٗ  -الًتتيبات اؼبؤسسية :ترتيبات الشراكة التعاكنية لؤلمم اؼبتحدة فيما يتعلق بعمل اؼبنرب كأمانتو.
َُ  -جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت كتاريخ كمكاف انعقاد الدكرات القادمة لبلجتماع العاـ للمنرب.
ُُ  -اعتماد مقررات كتقرير الدكرة.
ُِ  -اختتاـ الدكرة.
َُ -كاتفق االجتماع العاـ أيضان على أنو سيستمع إُف عرض مقدـ من السيد راجندرا بشاكرم ،رئيس
الفريق اغبكومي الدكِف اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ بشأف ذبربة التقييم اػبامس للفريق كالنتائج اؼبعركضة يف تقرير ذلك
التقييم ،كأنو سينظر يف كثيقة غَت رظبية تتضمن مشاريع مقررات يعممت يف َّ كانوف األكؿ/ديسمرب
َُِْ.
ُُ -كفيما يتعلق بتنظيم العمل ،ذكر أحد اؼبمثلُت أف كفده يشعر بالقلق بشأف إدارة الوقت كعقد
جلسات ليلية كاجتماعات عديدة متزامنة ألفرقة االتصاؿ قائبلن إهنا تسبب صعوبات ال داعي ؽبا ،خصوصان
للوفود الصغَتة .كعرب فبثبلف أيضان عن القلق من أف اجتماعات فريق االتصاؿ ستعقد دكف االستفادة من
خدمات الًتصبة الفورية ،قائل ُت إف ىذه اؼبمارسة ال تتوافق مع مبادئ األمم اؼبتحدة كأهنا ستقلل من فعالية
الدكرة .كردان على ذلك بُت فبثل األمانة أف قيود اؼبيزانية َف تسمح بتوفَت خدمات الًتصبة الفورية يف
اجتماعات فريق االتصاؿ كأشار إُف حقيقة أف كل اؼبقررات ستيعتمد خبلؿ جلسات االجتماع العاـ اليت
ستوفر فيها خدمات الًتصبة الفورية .كيف اعبلسة األخَتة من الدكرة عرب فبثل عن القلق من توفر العديد من
الوثائق اؼبعركضة على االجتماع العاـ العتمادىا يف تلك الدكرة ،باللغة اإلنكليزية فقط.
باء -

حالة العضوية في المنبر
ُِ -أفاد الرئيس بأف أفغانستاف ،كبيبل ركس ،كالكامَتكف ،كاعبمهورية التشيكية ،كاليوناف ،كملديف،
كفييت ناـ ،كزامبيا ،قد انضمت إُف اؼبنرب منذ انعقاد الدكرة الثانية لبلجتماع العاـ .كبذلك أصبح اؼبنرب حىت
ُِ كانوف الثاين/يناير َُِٓ يضم الدكؿ األعضاء التالية أظباؤىا كالبالغ عددىا ُِّ دكلة :االرباد
الركسي ،كإثيوبيا ،كأذربيجاف ،كاألرجنتُت ،كإسبانيا ،كأسًتاليا ،كإسرائيل ،كأفغانستاف ،كإكوادكر ،كألبانيا،
كأؼبانيا ،كأنتيغوا كبربودا ،كأندكرا ،كإندكنيسيا ،كأكركغوام ،كأكغندا ،كإيراف (صبهورية  -اإلسبلمية) ،كآيرلندا،
كباكستاف ،كالبحرين ،كالربازيل ،كالربتغاؿ ،كبلجيكا ،كبنغبلديش ،كبنما ،كبنن ،كبوتاف ،كبوتسوانا ،كبوركينا
فاسو ،كبوركندم ،كالبوسنو كاؽبرسك ،كبوليفيا (دكلة  -متعددة القوميات) ،كبَتك ،كبيبلركس ،كتايلند،
كتركيا ،كترينيداد كتوباغو ،كتشاد ،كتوغو ،كتونس ،كاعببل األسود ،كاعبزائر ،كجزر القمر ،كصبهورية أفريقيا
ال وسطى ،كاعبمهورية التشيكية ،كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة ،كاعبمهورية الدكمينيكية ،كصبهورية كوريا ،كصبهورية
الكونغو الديبقراطية ،كصبهورية مولدكفا ،كجنوب أفريقيا ،كجورجيا ،كالدامبرؾ ،كزامبيا ،كزمبابوم ،كسانت
كيتس كنيفيس ،كسانت لوسيا ،كسرم النكا ،كالسلفادكر ،كسلوفاكيا ،كالسنغاؿ ،كسوازيلند ،كالسوداف،
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، كغينيا بيساك، كغرينادا، كغانا، كالغابوف، كالعراؽ، كطاجيكستاف، كالصُت، كشيلي، كسويسرا،كالسويد
، ككركاتيا، كالكامَتكف، كقَتغيزستاف، كفييت ناـ، كفيجي، كفنلندا، كالفلبُت، كفرنسا، كغيانا،كغواتيماال
، كلكسمربغ، كالتفيا، ككينيا، كالكونغو، ككولومبيا، ككوستاريكا، ككوت ديفوار، ككوبا، ككندا،ككمبوديا
، كمالديف، كمبلكم، كاؼبكسيك، كاؼبغرب، كمصر، كمدغشقر، كماليزيا، كماِف، كليتوانيا، كليبيا،كليربيا
، كموناكو، كموريتانيا، كاؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كآيرلندا الشمالية،كاؼبملكة العربية السعودية
، كىولندا، كىنغاريا، كىندكراس، كاؽبند، كنيوزيلندا، كنيكاراغوا، كنيجَتيا، كالنيجر، كنيباؿ، كالنمسا،كالنركيج
. كاليوناف، كاليمن، كالياباف،كالواليات اؼبتحدة األمريكية
 قبول المراقبين في الدورة الثالثة لالجتماع العام للمنبر- جيم
 إُف أف االجتماع العاـ قد قرر يف الدكرة الثانية للمنرب أنو، عند تقدًن ىذا البند، أشار الرئيس-ُّ
 كأف سياسة كإجراءات،)ْٓ  الفقرة،IPBES/2/17 سيستأنف النظر يف قبوؿ اؼبراقبُت يف دكرتو الثالثة (انظر
 على أف يكوف مفهومان أف،قبوؿ اؼبراقبُت يف دكرتو الثانية ستطبق يف ربديد قبوؿ اؼبراقبُت يف دكرتو الثالثة
اؼبراقبُت الذين مت قبوؽبم يف الدكرتُت األكُف كالثانية سيكونوا ضمن اؼبراقبُت اؼبقبولُت يف دكرتو الثالثة (انظر
.)IPBES/3/INF/12  الفقرة ِِ ك،IPBES/1/12
 مت قبوؿ اؼبنظمات التالية كمراقبُت يف الدكرة اغبالية، كطبقان ؼبقرر االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية-ُْ
باإلضافة إُف تلك الدكؿ كاالتفاقيات كاؼبنظمات اؼبتعددة األطراؼ كاؽبيئات كالوكاالت اؼبتخصصة التابعة
:لؤلمم اؼبتحدة كغَتىا من اؼبنظمات اليت كانت قد اعتمدت كمراقبُت يف الدكرتُت األكُف كالثانية
African Development Association; ALTER-Net; Association Fauna; Association Nodde Nooto;
Australian National University; Bangalore University; Bangladesh Unnayan Parishad; Benin
Environment and Education Society; Biodiversity Action Journalists Gambia; Centre for Development
Research, Bonn; Centre for Environmental Management, University of Nottingham; Centre for Natural
Resources and Environmental Studies; Consortium of European Taxonomic Facilities; Chinese
Academy of Sciences; Climate Reality Project, Climate Reality Leadership Corps; Department of
Sustainable Development of Sepasad Group; DesertNet International; Earthindicators; Finnish
Environment Institute; Forest Action Nepal; Forest Stewardship Council; Fund For Sustainable
Development; Future Earth; Georg-August-Universität Göttingen; German Network-Forum for
Biodiversity Research; GLOBAL 2000/Friends of the Earth Austria; Global Change Ecology; Global
Conservation Standard; Global Forest Coalition; Global South Initiative, Global Youth Biodiversity
Network; Graduate School of Sciences, Kyusyu University; Group on Earth Observations Biodiversity
Observation Network; IAV Hassan II; Institute for Culture and Ecology; Institute of Soil and Water
Conservation, CAS and MWR, Northwest A&F University; International Forestry Students'
Association; Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology; Kasisi Agricultural Training
Centre; Leibniz Association; Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research; Luc Hoffmann
Institute; Marquette University; Mindrol Changchup Choeling; National Institute for Environmental
Studies; National Network of Indigenous Women; Nepal Indigenous Nationalities Preservation
Association; Network for Environment and Sustainable Development in Africa; Norwegian Institute for
Nature Research; Observatoire du Sahara et du Sahel; Pacari Network; Paribartan Nepal; Pgaz K' Nyau
Association for Sustainable Development; Pro Natura - Friends of the Earth Switzerland; Quaker
Earthcare Witness; Red de Cooperación Amazónica/Amazon Cooperation Network; Sokoine University
of Agriculture; Task Force on Systemic Pesticides; The Small Earth Nepal; Universidad Autónoma de
Madrid; University of California, Berkeley, Department of Environmental Science, Policy and
Management; Universidad del Norte; University of Saskatchewan; University of Zurich, Department of
Geography; Wildlife and Environmental Conservation Society of Zambia; Williams College, United
States..
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ثالثاً  -وثائق تفويض الممثلين
ُٓ -ككفقان للفقرة ُّ من النظاـ الداخلي درس اؼبكتب ،دبساعدة األمانة ،كثائق تفويض فبثلي أعضاء
اؼبنرب اؼبشاركُت يف ىذه الدكرة .ككجد اؼبكتب أف أعضاء اؼبنرب ال ػ ػ ٕٖ التالُت قدموا كثائق تفويض فبثليهم
الصادرة عن رئيس الدكلة أك رئيس حكومتها أك كزير الشؤكف اػبارجية فيها أك نيابةن عنهم ،كذلك كفق ما
تقتضيو اؼبادة ُِ ،كأف ىذه الوثائق سليمة :االرباد الركسي ،كإثيوبيا ،كأذربيجاف ،كاألرجنتُت ،كإسبانيا،
كأسًتاليا ،كإسرائيل ،كإكوادكر ،كأؼبانيا ،كأنتيغوا كبربودا ،كإندكنيسيا ،كأكركغوام ،كأكغندا ،كآيرلندا،
كباكستاف ،كالربازيل ،كالربتغاؿ ،كبلجيكا ،كبوتاف ،كبوركندم ،كالبوسنة كاؽبرسك ،كبوليفيا (دكلة  -اؼبتعددة
القوميات) ،كبَتك ،كبيبلركس ،كتركيا ،كتشاد ،كتوغو ،كتونس ،كاعبزائر ،كصبهورية أفريقيا الوسطى ،كاعبمهورية
التشيكية ،كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة ،كاعبمهورية الدكمينيكية ،كصبهورية كوريا ،كصبهورية مولدكفا ،كجنوب
أفريقيا ،كجورجيا ،كالدامبرؾ ،كزمبابوم ،كسانت لوسيا ،كسانت كيتس كنيفس ،كسرم النكا ،كالسنغاؿ،
كسوازيلند ،كالسوداف ،كالسويد ،كسويسرا ،كشيلي ،كالصُت ،كالعراؽ ،كغرينادا ،كغواتيماال ،كفرنسا ،كفنلندا،
كفيجي ،كالكامَتكف ،ككمبوديا ،ككندا ،ككوبا ،ككوستاريكا ،ككولومبيا ،كالكونغو ،ككينيا ،كالتفيا ،كليبَتيا،
كلكسمبورغ ،كماِف ،كماليزيا ،كمدغشقر ،كمصر ،كاؼبكسيك ،كمبلكم ،كملديف ،كاؼبملكة اؼبتحدة،
كاؼبملكة العربية السعودية ،كموريتانيا ،كالنركيج ،كالنمسا ،كنيباؿ ،كنيكاراغوا ،كنيوزيلندا ،كاؽبند ،كىنغاريا،
كىولندا ،كالواليات اؼبتحدة األمريكية ،كالياباف ،كاليمن
ُٔ -كشارؾ فبثلو ُُ عضوان آخرين يف اؼبنرب يف ىذه الدكرة دكف كثائق تفويض سارية .كلذلك ،اعتيرب
ىؤالء األعضاء مراقبُت خبلؿ ىذه الدكرة.
ُٕ -كافق االجتماع العاـ على تقرير اؼبكتب عن كثائق التفويض.

رابعاً -تقرير األمين التنفيذي عن تنفيذ برنامج العمل للفترة 4102-4102
ُٖ -أشار الرئيس ،عند تقديبو ؽبذا البند إُف أف االجتماع العاـ قد اعتمد دبوجب اؼبقرر ـ ح دٓ/ِ-
برنامج عمل اؼبنرب للفًتة َُِْ . َُِٖ-كقاؿ إف األمُت التنفيذم ،بدعم من أعضاء اؼبكتب كفريق اػبرباء
اؼبتعدد التخصصات قدـ تقريران عن التقدـ احملرز يف تنفيذ برنامج العمل ،موضحان اؼبعلومات الواردة يف مذكرة
األمانة ( )IPBES/3/2بشػأف األنشطة اعبارية يف نواتج برنامج العمل الثمانية عشر ،كالتحديات ،كالدركس
اؼبستفادة يف عاـ َُِْ عند تنفيذ برنامج العمل ،كاػبيارات األربعة ؼبواصلة تنفيذه.
ُٗ -كيف اؼبناقشة اليت أعقبت ذلك أعرب اؼبشاركوف عن تقديرىم للعمل الذم قامت بو األمانة كعربكا
عن ؾبموعة من اآلراء بشأف أم اػبيارات األربعة ينبغي اتباعها .كأعرب معظم اؼبتكلمُت عن تأييدىم إما
ؼبواصلة برنامج العمل الذم اتفق عليو من قبل (كالذم كانت فيو التقييمات اؼبواضيعية تيعد عمليات فبيزة
كمنفصلة عن التقييمات اإلقليمية (اػبيار ُ) ،أك اتباع هنج أكثر تكامبلن تعد فيو التقييمات اؼبواضيعية جزءان
أساسيان من التقييمات اإلقليمية اؼبقًتحة (اػبيار ْ) .كقاؿ معظم اؼبتكلمُت أنو ينبغي إرجاء التقييم اإلقليمي
اؼبقًتح للمحيطات اؼبفتوحة ،انتظاران لنتيجة التقييم العاؼبي للمحيطات الذم هبرم كجزء من العملية اؼبنتظمة
لئلببلغ عن حالة البيئة احمللية كتقييمها ،دبا يف ذلك اعبوانب االجتماعية كاالقتصادية .كأعرب عدة متكلمُت
عن قلقهم ألف برنامج العمل طموح بصورة مفرطة ،قائلُت إنو يلزـ النظر بعناية فيما يبكن ربقيقو يف الوقت
اؼبتاح كباؼبوارد اؼبتاحة .كيف ىذا السياؽ ،قاؿ عدد من اؼبشاركُت إف مناقشة برنامج العمل أثناء الدكرة اغبالية
قًتف بشكل كثيق دبناقشة ميزانية اؼبنرب .كقاؿ فبثلو الصُت ،ككولومبيا ،كإثيوبيا ،كالياباف ،كاجمللس
ينبغي أف تى ى
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الدكِف للعلوـ كاالرباد الدكِف غبفظ الطبيعة إف بلداهنم كمنظماهتم على استعداد لتقدًن دعم عيٍت لؤلنشطة
اؼبختلفة.
َِ -كعقب اؼبناقشة ،اتفق االجتماع العاـ على إنشاء فريق اتصاؿ يشارؾ يف رئاستو السيد إيفار بيست
(النركيج) كالسيد الفريد أكتنغ  -يبواه (غانا) ؼبعاعبة اؼبسائل اؼبطركحة أثناء اؼبناقشات يف االجتماع العاـ
بشأف ـبتلف النيػ يهج الرامية لتنفيذ التقييمات اإلقليمية كاؼبواضيعية كاؼبسائل اؼبتعلقة بربنامج العمل الذم
طرح يف إطار البند ٓ من جدكؿ األعماؿ .كترد يف الفرع خامسان أدناه نتائج أعماؿ فريق االتصاؿ بشأف
سيي ى
األكِف للمنرب.
برنامج العمل ٌ

خامساً  -برنامج العمل األولي للمنبر

ألف  -أفرقة العمل المعنية ب بناء القدرات والمعارف والبيانات (بما في ذلك خطة/نظام البيانات واإلدارة)
ونُظم المعارف األصلية والمحلية
-0

بناء القدرات
ُِ -أشار فبثل األمانة عند تقدًن ىذا البند الفرعي إ ُف أف االجتماع العاـ قد أنشأ دبوجب مقرره ـ ح
د ٓ/ِ-فرقة عمل معنية ببناء القدرات ،كطلب منها كضع برنامج مقًتح للزماالت ،كبرامج للتبادؿ كالتدريب
كي ينظر فيها االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة .كأشار أيضان إُف أف اؼبنرب ،كفقان للوظائف اؼبسندة إليو ،من
اؼبتوقع أف وبدد أكلويات االحتياجات اػباصة ببناء القدرات ،كيوفر الدعم اؼباِف ،كيطلب دعمان ماليان كغَته
من أشكاؿ الدعم لبلحتياجات ذات األكلوية األعلى كاؼبتعلقة بأنشطتو بصورة مباشرة ،على النحو الذم قرره
االجتماع العاـ يف الفقرة ْ (د) باؼبرفق األكؿ من مقرر اؼبنرب ـ ح د  .ٓ/ِ -مث ػبص التقدـ احملرز فيما
يتعلق بنواتج برنامج العمل اؼبتعلقة ببناء القدرات ( IPBES/3/3ك ،)IPBES3/INF/1كقدـ قائمة باالحتياجات
اؼبقًتحة ذات األكلوية لبناء القدرات ( ،IPBES/3/3اؼبرفق األكؿ) ،كمشركع برنامج للزماالت كالتبادؿ
كالتدريب اقًتحتو فرقة العمل ( ،IPBES/3/3اؼبرفق الثاين) ،كقدـ تقريران عن أنشطة أخرل متعلقة ببناء
القدرات.
كدعي االجتماع العاـ إُف اؼبوافقة على مشركع قائمة باحتياجات بناء القدرات ذات األكلوية ،كإُف
ِِ -ي
األكلية النعقاد منتدل اؼبنرب األكؿ لبناء القدرات مع
النظر يف برنامج الزماالت كالتبادؿ كالتدريب كاػبطط ٌ
فبثلي مصادر التمويل التقليدية كاحملتملة.
ِّ -كيف اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك ،قاؿ اؼبشاركوف إف بناء القدرات يف غاية األنبية كإف من الضركرم
التحرؾ سريعان لتنفيذ أنشطة بناء القدرات مع العمل بالتعاكف مع منظمات أخرل على صبيع اؼبستويات
ُّ
اؼبناسبة .كأدُف عدد من اؼبشاركُت باقًتاحات بشأف أنشطة إضافية يبكن إدراجها يف قائمة احتياجات بناء
القدرات ذات األكلوية ،خصوصان بشأف اؼبعارؼ األصلية كاحمللية .ككاف ىناؾ تأييد كاسع النطاؽ ؼبشركع
الربنامج بشأف الزماالت كالتبادؿ كالتدريب ،مع بعض اؼبشاركُت الذين اقًتحوا أنو ينبغي أف يرِّكز اؼبشركع على
بناء القدرات اؼبؤسسية ،فضبلن عن القدرات الفردية كأنو ينبغي استحداث آلية لتقييم تأثَته.
ِْ -كعقب اؼبناقشات اليت أجراىا االجتماع العاـ ،اتفق على أف يواصل فريق االتصاؿ اؼبنشأ يف إطار
البند ْ من جدكؿ األعماؿ (انظر الفرع رابعان أعبله ) النظر يف مسألة بناء القدرات يف سياؽ كامل نطاؽ
أنشطة برنامج العمل.
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-4

المعارف والبيانات
ِٓ -أشار فبثل األمانة عند تقدًن ىذا البند الفرعي إُف أف االجتماع العاـ قد أنشأ دبوجب مقرره
ـ ح د ٓ/ِ-فرقة عمل معنية باؼبعارؼ كالبيانات ،كطلب من األمانة أف تعمل مع اؼبكتب كبدعم من فرقة
العمل لوضع خطة إلدارة البيانات كاؼبعلومات تنفذ لدعم التقييمات يف اؼبستقبل .مث قدـ مشركع خطة إلدارة
البيانات كاؼبعلومات أعدتو فرقة العمل ( ،)IPBES/3/4كقدـ تقريران عن أنشطة أخرل اضطلعت هبا فرقة العمل
ىذه ،كأكجز اؼبعلومات اليت عرضتها مذكرة األمانة ذات الصلة ( ،)IPBES/3/INF/3دبا يف ذلك عن إعداد
مشركع اسًتاتيجية للمعارؼ كالبيانات تسًتشد هبا فرقة العمل لتلبية احتياجات اؼبعارؼ كالبيانات ذات
كدعي
األكلوية بالنسبة لتقرير السياسات عن طريق ربفيز اعبهود لتوليد معارؼ جديدة كزيادة الربط الشبكي .ي
االجتماع العاـ إُف إقرار خطة إدارة البيانات كاؼبعلومات كإُف اإلحاطة علمان بالتقدُّـ احملرز يف كضع مشركع
اسًتاتيجية للمعارؼ كالبيانات.
رحب اؼبشاركوف دبشركع خطة البيانات كاؼبعلومات رغم أف عدة
ِٔ -كيف اؼبناقشات اليت أعقبت ذلكٌ ،
مشاركُت ق ٌدموا اقًتاحات ؿبدَّدة لتحسينها ،منها ما يتعلٌق بتوضيح األدكار كاؼبسؤكليات كالعبلقات .إضاف نة
إُف ذلك قاؿ عدة مشاركُت أنو ينبغي ،حيثما أمكن ،أف تنص اػبطة على اإلدراؾ كالبناء كالتماس التأثَت
على اؼببادرات القائمة بشأف البيانات كاؼبعلومات بدالن من كضع خطط جديدة .كاقتيػىرح أيضان أف تيػ ىع ٌد خطط
إدارة البيانات كاؼبعلومات من أجل صبيع تقييمات اؼبنرب اغبالية لكي ينظر فيها االجتماع العاـ يف دكرتو
الرابعة.
ِٕ -كعقب اؼبناقشة ،كافق االجتماع العاـ على أف يواصل فريق االتصاؿ اؼبنشأ يف إطار البند ْ من
جدكؿ األعماؿ (انظر الفرع رابعان أعبله) النظر يف مس ألة اؼبعارؼ كالبيانات يف سياؽ كامل نطاؽ أنشطة
برنامج العمل.

-3

نُظم المعارف األصلية والمحلية
ِٖ -أشار فبثل األمانة عند تقدًن ىذا البند الفرعي إُف أف االجتماع العاـ قد أنشأ دبوجب مقرره
ـ ح د ٓ/ِ -فرقة عمل معنية بنظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية ،كطلب من الفريق اؼبتعدد التخصصات
كاؼبكتب ،بدعم من فرقة العمل ،كضع قائمة يف عاـ َُِْ كشبكة خرباء كآلية تشاركية للعمل مع نظم
اؼبعارؼ اؼبختلفة .كعبلكة على ذلك ،طيلب من فريق اػبرباء كاؼبكتب أف يعمل مع فرقة العمل على كضع
كهنج للعمل مع نظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية ،كي ينظر فيو االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة.
مشركع إجراءات ي
ككاف معركضان أماـ االجتماع العاـ تقرير عن التقدـ احملرز يف ىذه اؼبسائل ( .)IPBES/3/INF/2كدعي
االجتماع العاـ إُف اإلحاطة علمان بالتقدُّـ احملرز حىت اآلف بشأف األنشطة ذات الصلة بنظم اؼبعارؼ األصلية
كاحمللية كأف ينظر يف اؼبوافقة على مواصلة تنفيذ أنشطة ذبريبية إضافية الختبار مشركع اإلجراءات كالنيػ يهج.
ِٗ -كيف اؼبناقشة اليت أعقبت ذلك ،قاؿ اؼبشاركوف إف التفاعل بُت فرؽ العمل مهم لضماف معاعبة
اؼبسائل اؼبتصلة باؼبعارؼ األصلية كاحمللية بشكل مبلئم من جانب فرقة العمل اؼبعنية باؼبعارؼ كالبيانات كأف
فرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات تيد ًرؾ سبامان مدل أنبية بناء القدرات للمعارؼ األصلية كاحمللية .كقًيل أيضان إف
كرحب اؼبشاركوف بالتجارب اؼبكتسبة من حلقة العمل بشأف اغبوار العاؼبي اليت عقدت
اآللية التشاركية ىامة ٌ
يف بنما خبلؿ الفًتة من ُ إُف ٓ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِْ ،كىي اغبلقة اليت صبعت اػبرباء العاملُت على
إعداد تقرير التقييم عن عوامل التلقيح كعملية التلقيح كإنتاج الغذاء ،كأصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحمللية،
كاػبرباء اآلخرين يف ؾباؿ نظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية.
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َّ -كعقب اؼبناقشات ،اتفق االجتماع العاـ على أف يواصل فريق العمل اؼبنشأ يف إطار البند ْ من
جدكؿ األعماؿ (انظر الفرع رابعان أعبله ) النظر يف مسألة اؼبعارؼ األصلية كاحمللية يف سياؽ كامل نطاؽ
أنشطة برنامج العمل.
باء -

توجيهات بشأن التقييمات وأدوات ومنهجيات الدعم السياساتي وتوجيهات أولية بشأن تحليل
السيناريو والنمذجة ووضع مفاىيم للقيم
ُّ -أشار فبثل األمانة ،عند تقديبو ؽبذا البنػد الفرعي ،إلػى أف االجتمػ ػ ػاع الع ػ ػاـ طلػ ػب يف مقرره
ـ ح د  ٓ/ِ-إُف فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات أف يضع  ،بالتشاكر مع اؼبكتب ،كبدعم من فريق خرباء
ؿبدد اؼبدة الزمنية كؿبدَّد اؼبهاـ ،دليبلن إلصدار كإدماج التقييمات من كعرب صبيع اؼبستويات .كعقب إنشاء
اؼبستهدفة األخرل كخضع
فريق اػبرباء يكضع دليل التقييمات حيث ضم توجيهات بشأف عدد من النواتج
ى
الستعراض اػبرباء .كجرل تعميم مشركع الدليل اغباِف (  )IPBES/3/INF/4من أجل أف يستعرضو أعضاء اؼبنرب
أقر
كأصحاب اؼبصلحة ،يف موعد أقصاه ُّ كانوف الثاين/يناير َُِٓ من أجل إبداء التعليقات .ك ٌ
األكِف بشأف كضع مفاىيم ً
التنوع
االجتماع العاـ أيضان يف اؼبقرر ـ ح د ٓ/ِ-كضع الدليل َّ
القيم اؼبتعلقة ب ُّ
البيولوجي أك الفوائد اؼبتأتية من الطبيعة للناس .كقد أنشئ فريق خرباء ؽبذا الغرض ،ضمن أمور أخرل ،ككضع
كدعي االجتماع العاـ إُف اإلحاطة علمان بالدليلُت كتقدًن توجيهات من أجل
دليبلن ٌأكليان ) .)IPBES/3/INF/7ي
مواصلة تطويرنبا .كيف اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك ،حدث اتفاؽ عاـ على أف من األنبية دبكاف ضماف
االتساؽ يف تقييمات اؼبنرب كتنفيذىا ،خصوصان فيما يتعلق بالتعريفات كاؼبفاىيم كاستخداـ اؼبصطلحات.
ِّ -كيف اؼبقرر ـ ح د ،ٓ/ِ-طلب االجتماع العاـ أف يضع فريق اػبرباء كاؼبكتب ،بدعم عند الضركرة
من فريق خرباء ؿبدَّد اؼبهاـ ،فهرسان بأدكات كمنهجيات دعم السياسات لتقدًن توجيهات بشأف كيفية تعزيز
كربفيز مواصلة تطوير ىذه األدكات كاؼبنهجيات يف سياؽ اؼبنرب كلتقدًن الفهرس كالتوجيهات لكي ينظر فيها
االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة .كقاـ فريق اػبرباء عقب إنشائو بوضع مقًتح يتعلق بالفهرس (انظر
كدعي االجتماع العاـ إُف النظر يف اؼبقًتح كيف
 )IPBES/3/5كقدَّـ توجيهات ٌأكلية (انظر  .)IPBES/3/INF/8ي
األكلية كإُف أف يقدِّـ إرشادات من أجل مواصلة تطوير التوجيهات .كقدَّـ اؼبشاركوف ؾبموعةن من
التوجيهات ٌ
التعليقات بشأف التوجيهات تتعلق بأدكات كمنهجيات دعم السياسات ،دبا يف ذلك ربديد اجملاالت اليت
يبكن فيها ربسُت التوجيهات  ،إال أف بعض اؼبشاركُت عربكا عن ربفظات بشأف تقارير ربديد النطاؽ كأشاركا
إُف أنو يتعُت إجراء مناقشات إضافية بشأف ىذه التقارير .كلدل القياـ بذلك ،قاؿ اؼبشاركوف إنو ينبغي
استمرار فريق اػبرباء بيد أنو ينبغي ربديد كاليتو بشكل أفضل.
ّّ -كعقب اؼبناقشات بشأف ىذه اؼبسألة ،كافق االجتماع العاـ أف يواصل فريق االتصاؿ اؼبنشأ دبوجب
البند ْ من جدكؿ األعماؿ (انظر الفرع رابعان أعبله) النظر يف الدليلُت كالفهارس أعبله يف سياؽ كامل
أنشطة برنامج العمل.

جيم  -وثائق تحديد نطاق التقييمات اإلقليمية ،وتدىور األراضي واستصالحها ،ووضع مفاىيم للقيم
ّْ -ذكر فبثل األمانة ،لدل عرضو ىذا البند الفرعي ،أف االجتماع العاـ ،طلب إُف فريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات كاؼبكتب ،يف اؼبقرر ـ ح د ،ٓ/ِ-االضطبلع بعملية ربديد نطاؽ أكِف جملموعة من التقييمات
اإلقليمية كدكف اإلقليمية لكي ينظر فيها االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة ،كأف يدعمو يف ذلك فريق خرباء
ؿبدد اؼبهاـ كاؼبدة .مث قدـ اػبطوط العريضة للعمل الذم مت االضطبلع بو استجابة لطلب االجتماع العاـ،
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على النحو الوارد يف مذكرات األمانة ذات الصلة ) IPBES/3/6ك ،(IPBES/3/INF/17دبا يف ذلك إعداد
مشركع تقرير ربديد نطاؽ عاـ ) ،(IPBES/3/6/Add.1كطبسة تقارير ربديد نطاؽ إقليمية لكل من أفريقيا
كاألمريكيتُت كمنطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ كأكركبا كآسيا الوسطى كمنطقة احمليطات اؼبفتوحة
)َّ .(IPBES/3/6/Add.2–6
كذكر أيضان بأف االجتماع العاـ ،كاف قد كافق ،يف اؼبقرر ـ ح د ٓ/ِ-على الشركع
يف ربديد نطاؽ أكِف لتقييم مواضيعي لتدىور األراضي كاستصبلحها ككذلك لتقييم منهجي لوضع مفاىيم
لقيم التنوع البيولوجي كمنافع الطبيعة للناس .كعقب إنشاء فريق خرباء ؿبدد اؼبهاـ كاؼبدة ،ؼبعاعبة كل قضية
من ىاتُت القضيتُت ،مت إعداد تقريرين لتحديد نطاؽ تقييم مواضيعي لتدىور األراضي كاستصبلحها (انظر
 IPBES/3/7ك ،(IPBES/3/INF/18كتقييم منهجي لوضع مفاىيم لقيم التنوع البيولوجي كمنافع الطبيعة للناس
(انظر  )IPBES/3/8لكي ينظر فيهما االجتماع العاـ .كأخَتان ،عرض اؼبدير التنفيذم تقرير ربديد نطاؽ أكِف
لتقييم عاؼبي أعده فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب لكي ينظر فيو االجتماع العاـ .كاالجتماع العاـ
مدعو للنظر يف كثائق ربديد النطاؽ هبدؼ اعتمادىا مع ما يلزـ من التعديبلت ،كاضعان يف اعتباره اؼبناقشات
اليت جرت يف ىذه الدكرة بشأف ربط التقييمات اؼبواضيعية بالتقييمات اإلقليمية.
ّٓ -كفيما تيبع من نقاش ،قاؿ كثَت من اؼبشاركُت إف ىنالك حاجة إُف إدماج أنشطة بناء القدرات
بشكل أمت يف اؼبستقبل مع التقييمات اإلقليمية .كقاؿ عدد من اؼبشاركُت إف التقييمات اإلقليمية تيعد لبنات
أساسية كىامة للتقييم العاؼبي ،على الرغم من أف آخرين نبهوا إُف أف التقييم العاؼبي ال ينبغي أف يكوف ؾبرد
ذبميع للتقييمات اإلقليمية .كاختلفت اآلراء بشأف موعد التقييم اؼبقًتح للمحيطات اؼبفتوحة كبشأف
االستمرار يف إجرائو ،كذلك إُف حد كبَت بسبب اغباجة لتفادم االزدكاجية مع التقييم العاؼبي للمحيطات
اعبارم حاليان .كمت اإلعراب عن دعم قوم للتقييمات اؼبواضيعية لتدىور األراضي كاستصبلحها ،بيد أف
تساؤالت قد أثَتت حوؿ نطاؽ ذلك التقييم كتساءؿ عدد من اؼبشاركُت عن ما إذا كانت ىنالك ضركرة
إلجراء تقييم منفصل بشأف كضع مفاىيم للقيم .كباإلضافة إُف ذلك ،أعرب مشاركوف عن بعض القلق
قائلُت إف الوثائق اليت قيدمت ربتاج إُف مزيد من االىتماـ كاالستعانة بنظم اؼبعارؼ اؼبتنوعة ككفالة الًتكيز
على قصص النجاح.
ّٔ -كعقب اؼبناقشة ،اتفق االجتماع العاـ على أف ينظر فريق االتصاؿ اؼبنشأ يف إطار البند ْ (أنظر
الفرع رابعان أعبله) بإمعاف يف مسألة كثائق ربديد النطاؽ يف سياؽ اجملموعة الكاملة ألنشطة برنامج العمل.
دال -

نتائج عمل فريق االتصال واعتماد مقرر بشأن برنامج عمل المنبر
ّٕ -كعقب انتهاء عمل فريق االتصاؿ قدـ رئيسو اؼبشارؾ تقريران عن مداكالت الفريق ،قائبلن إنو توصل
إُف اتفاؽ بشأف مشركع مقرر لكي ينظر فيو االجتماع العاـ .كيرد اؼبقرر مرفقاتو الثمانيةه يف الوثائق
 IPBES/3/L.4كIPBES/3/L.13 ،IPBES/3/L.12 ،IPBES/3/L.11 ،IPBES/3/L.10 ،IPBES/3/L.9 ،Add.1
ك IPBES/3/L.14ك .Add.1كمن مث اعتمد االجتماع العاـ مشركع اؼبقرر كاؼبرفقات اؼبعدلة شفهيان .كيرد اؼبقرر
ـ ح د ،ُ/ّ-بشأف برنامج العمل للفًتة َُِْ َُِٖ-يف مرفق ىذا التقرير.
ّٖ -كعقب اعتماد اؼبقرر بشأف برنامج العمل ،أدُف فبثلو فرنسا كىولندا كاؼبملكة اؼبتحدة ببيانات بشأف
أقاليم ىذه البلداف ما كراء البحار ،حيث طلبت فرنسا كىولندا اإلشارة إُف ىذه األقاليم يف ىذا التقرير .كقاؿ
فبثل فرنسا إف اؼبعلومات عن األقاليم الفرنسية ما كراء البحار ستيعا ىًف يف إطار التقييمات اإلقليمية كدكف
اإلقليمية كأف ببلده ستقًتح توفَت اػبربات الضركرية اليت من شأهنا أف تسهم بشكل كبَت يف التقييمات .كقاؿ
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فبثل ىولندا إف اعبزر الكاريبية أركبا كبونَت ككوراساك كسانت إيوستاتيوس كسانت مارتن كسابا ىي جزء من
اؼبملكة اؽبولندية كأهنا سبثل جزءان كبَتان من التنوع البيولوجي يف اؼبملكة .كىناؾ عدد من دراسات التنوع
البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجية يف اؼبنطقة الكاريبية اؽبولندية ككذلك معلومات متوفرة يف قاعدة
البيانات الكاريبية اؽبولندية ،تعترب كثيقة الصلة دبنطقة البحر الكارييب بكاملها ،كما أف اؼبعلومات كاػبربات
ذات الصلة بأقاليم ما كراء البحار ستعاًف كستتاح يف سياؽ التقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية اؼببلئمة.
كأشار فبثل اؼبملكة اؼبتحدة إُف عدد من النماذج كقاؿ إف أقاليم ما كراء البحار التابعة للمملكة اؼبتحدة تقوـ
بعمل متميز على صعيد تعزيز فهم التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية كأف ببلده تتطلع إُف
استمرار ىذا العمل يف السنوات القادمة.
ّٗ -ككذلك عقب اعتماد اؼبقرر بشأف برنامج العمل ،قالت فبثلة مصر إف حكومة ببلدىا قد نأت
بنفسها عن اعتماد مرفق ذلك اؼبقرر الذم وبدد نطاؽ التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإليكولوجية يف أفريقيا.
َْ -عبلكةن على ذلك ،نقل عدد من األعضاء عركض من حكوماهتم لتقدًن دعم عيٍت .كات ًُّفق على

تضمُت قائمة هبذه العركض يف مرفق اؼبقرر بشأف الًتتيبات اؼبالية كالًتتيبات اؼبتعلقة باؼبيزانية اػباصة باؼبنرب
(انظر اؼبقرر ـ ح د  ،ِ/ّ-اؼبرفق الثاين ،الفرع األكؿ).
ُْ -كات ًُّفق كذلك على أف تصدر األمانة جداكؿ ،لنشرىا على اؼبوقع الشبكي للمنرب ،تقدـ عرضان عامان

للتفاعبلت بُت صبيع النواتج كالتفاعبلت بُت التقييمات اؼبواضيعية كاإلقليمية ،ككذلك إشارة يف كل فرع من
فركع مشركع اؼبقرر إُف الناتج اؼبشار إليو يف الفرع اؼبعٍت.

سادساً  -الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية الخاصة بالمنبر
ألف  -الميزانية والنفقات للفترة 4102-4102
باء -

الصندوق االستئماني
ِْ -ناقش االجتماع العاـ بنود جدكؿ األعماؿ ٔ (أ) كٔ (ب) معان.
ّْ -كلدل عرض ىذا البند الفرعيَّ ،
ذكرت األمينة التنفيذية باؼبقرر ـ ح د  ٔ/ِ-بشأف حالة اؼبسانبات
كالنفقات كاؼبيزانية لفًتة السنتُت َُِْ ،َُِٓ-كاؼبقرر ـ ح د  ٕ/ِ-بشأف الًتتيبات اؼبالية كالًتتيبات
اؼبتعلقة باؼبيزانية ،كقدمت تقريران عن حالة الصندكؽ االستئماين للمنرب كتنفيذ برنامج العمل مقارنة باؼبيزانية،
عارضان اؼبعلومات الواردة يف مذكرة األمانة ( .)IPBES/3/10كقدمت أيضان كرقتُت غَت رظبيتُت ،تستكمل
إحدانبا اؼبعلومات عن اإليرادات كالنفقات للعاـ َُِْ فيما تتناكؿ األخرل ،كاليت أعدىا اؼبكتب،
التحديث اؼبمكن للقواعد كاإلجراءات اؼبالية للمنرب فيما يتعلق بالتعهدات اؼبعلنة للصندكؽ االستئماين
للمنرب .ككجو أحد فبثلي األمانة االنتباه إُف قضيتُت أخريُت كذلك تتطلباف التوجيهات من االجتماع العاـ:
احتماؿ تقدًن طلب من اؼبنرب إلدراجو ضمن قائمة اؼبنظمات اؼبؤىلة للمساعدة اإلمبائية الرظبية على كبو ما
ربدده منظمة التعاكف كالتنمية يف اؼبيداف االقتصادم؛ كتوجيهات بشأف أىلية اؼبشاركُت للحصوؿ على الدعم
غبضور االجتماعات ) .(IPBES/3/2/Add.1/Rev.1كاالجتماع العاـ مدعو للنظر يف اؼبعلومات اؼبقدمة هبدؼ
اؼبوافقة على اؼبيزانية اؼبنقحة لعاـ َُِٓ كاؼبيزانية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت َُِٔ َُِٕ-كاؼبيزانية اإلشارية
لعاـ َُِٖ .كىو مدعو أيضان إُف استعراض جدكؿ اؼبوظفُت الضركريُت للمنرب لتنفيذ برنامج العمل بكفاءة
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كفعالية ،كتقدًن التوجيهات بشأف مسألة التقدًن إلدراج اؼبنرب يف قائمة اؼبنظمات اؼبؤىلة للحصوؿ على
اؼبساعدة اإلمبائية الرظبية كفق ما ربدده منظمة التعاكف كالتنمية يف اؼبيداف االقتصادم كتقدًن التوجيهات
بشأف أىلية حصوؿ اؼبشاركُت على الدعم اؼباِف غبضور االجتماعات.
ْْ -كأثناء اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،صرح العديد من اؼبشاركُت بأف مناقشة اؼبيزانية ينبغي أف ترتبط ارتباطان
كثيقان دبناقشة برنامج العمل كقالوا إ ف اؼبزيد من اؼبعلومات سوؼ يلزـ توفَته لتيسَت ىذا األمر ،ككاف ىناؾ
دعم عاـ لتقدًن طلب إُف منظمة التعاكف كالتنمية يف اؼبيداف االقتصادم إلدراج اؼبنرب يف قائمة عبنة
اؼبساعدات اإلمبائية التابعة ؼبنظمة التعاكف كالتنمية يف اؼبيداف االقتصادم اػباصة باؼبتلقُت الرظبيُت للمساعدة
اإلمبائية .كتفاكتت اآلراء ،مع ذلك ،بشأف األىلية لتلقي الدعم اؼباِف كقاؿ عدد من اؼبشاركُت إف ىذه اؼبسألة
مهمة فيما يتعلق بكفالة اؼبشاركة الكاملة يف أعماؿ اؼبنرب .كقدـ عدد من اؼبشاركُت معلومات إضافية عن
مسانباهتم يف الصندكؽ اال ستئماين كيف اؼبسانبات العينية ،كصرح فبثلو الياباف ،كماليزيا ،كالسويد بأف بلداهنم
سوؼ تقدـ اؼبزيد من الدعم اؼباِف.
ْٓ -كعقب مناقشتو ،أنشأ االجتماع العاـ فريق اتصاؿ ،يشارؾ يف رئاستو السيد ليونيل سَتالتا (شيلي)
كالسيد جام راـ أدىيكارم (نيباؿ) ،لتناكؿ ميزانية اؼبنرب كالقضايا ذات الصلة.
ْٔ -بعد ذلك قدـ الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ تقريران عن مداكالت الفريق قائبلن إنو توصل إُف اتفاؽ
بشأف مشركع مقرر يتعلق بالًتتيبات اؼبالية كالًتتيبات اؼبتعلقة باؼبيزانية (  ،)IPBES/3/L.7/Rev.1دبا يف ذلك
تعديبلت مقًتحة على اإلجراءات كالقواعد اؼبالية اؼبتعلقة بالتعهدات بتقدًن التربعات للصندكؽ االستئماين
للمنرب ( .)IPBES/3/L.3إضاف نة إُف ذلك ،نظر فريق االتصاؿ أيضان يف التوجيهات اؼبتعلقة باحتماؿ التقدًن
إلدراج اؼبنرب يف قائمة اؼبنظمات اؼبؤىلة للحصوؿ على اؼبساعدات اإلمبائية الرظبية اليت ربددىا منظمة التعاكف
كالتنمية يف اؼبيداف االقتصادم ،كما نظر يف التوجيهات اؼبتعلقة بأىلية اعبهات اؼبشاركة للحصوؿ على الدعم
(ُ)
اؼباِف غبضور االجتماعات.
ْٕ -اعتمد االجتماع العاـ اؼبقرر بدكف تعديبلت .كيرد اؼبقرر ـ ح د  ِ/ّ -بشأف الًتتيبات اؼبالية
كالًتتيبات اؼبتعلقة باؼبيزانية ،يف مرفق ىذا التقرير.
ْٖ -كأثناء اعتماد ىذا التقرير قاؿ أحد اؼبمثلُت إنو أثناء اؼبناقشات بشأف التقرير كافق فريق االتصاؿ
اؼبعٍت باؼبيزانية أف يستكشف صبيع أعضاء اؼبنرب استخداـ الوسائل االفًتاضية كالوسائل اإللكًتكنية األخرل
لعقد االجتماعات ،ما أمكن ،كأف تقدـ األمانة ربليبلن كتقريران عن استخداـ ىذه الوسائل كالوفورات احملققة
عربىا ،خبلؿ فًتة انعقاد اؼبنرب يف الدكرة التالية لبلجتماع العاـ .ككافق االجتماع العاـ على أف ييشار يف ىذا
الفرع إُف اتفاؽ فريق االتصاؿ يف ىذا الصدد.
(ُ) ناقش فريق االتصاؿ اؼبوضوع التاِف لكنو َف يبلغ هبا االجتماع العاـ بصورة مباشرة:
ناقش فريق االتصاؿ اؼبعٍت باؼبيزانية أىلية الصندكؽ االستئماين للمنرب للحصوؿ على اؼبساعدات اإلمبائية الرظبية .كاعترب فريق
االتصاؿ أف األمواؿ اؼبقدمة للصندكؽ االستئماين تعترب مساعدات إمبائية رظبية نظران ألف الصندكؽ يقع ربت ملكية كإدارة برنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة .كدعمان إلجراء اؼبزيد من اؼبناقشات بشأف ىذه اؼبسألة يف الدكرة الرابعة لبلجتماع العاـ طلب الفريق إُف
األمانة أف تعد كثيقة معلومات بشأف الكيفية اليت تقدـ هبا اؼبنابر كاالتفاقيات البيئية اؼبتعددة األطراؼ األخرل الدعم لضماف
اؼبشاركة اإلقليمية اؼبتساكية يف عملياهتا اإلدارية كالرباؾبية .كيف ذات الوقت ستواصل األمانة تطبيق نفس النهج اؼبستخدـ يف السنة
األكُف لتنفيذ برنامج العمل .عبلكنة على ذلك ،طلب فبثل االرباد األكركيب عدـ تقدًن دعم ماِف من الصندكؽ االستئماين للمنرب
مستقببلن إُف مواطٍت الدكؿ األعضاء يف االرباد األكركيب أك اؼبقيمُت فيها أك اػبرباء الذين ترشحهم الدكؿ األعضاء يف االرباد
األكركيب.
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جيم  -وحدات الدعم التقني
ْٗ -كلدل تقديبها ىذا البند الفرعي ،استذكرت فبثلة األمانة أف االجتماع العاـ يف مقرره ـ ح دٓ/ِ-
رحب بالعركض اػباصة باؼبسانبات العينية لدعم تنفيذ برنامج العمل ،كطلب إُف األمانة أف تقوـ بعد
التشاكر مع اؼبكتب بإنشاء الًتتيبات اؼبؤسسية الضركرية لتفعيل الدعم التقٍت .كاستجابة ؽبذا اؼبقرر أينشئت
كحدات دعم تقٍت لفرؽ اؼبهاـ الثبلث كللتقييم اؼبواضيعي بشأف ربليل التصورات كالنمذجة ،كالًتتيبات
األخرل للدعم التقٍت من أجل تقييم عملية التلقيح كاؼبلقحات اؼبتصلة بإنتاج األغذية ،كلدعم إقباز عمليات
التقييم اإلقليمية كدكف اإلقليمية .كعيرضت معلومات عن كحدات الدعم التقٍت يف التقرير بشأف برنامج العمل
َُِْ )IPBES/3/2( َُِٖ-كتقرير بشأف الًتتيبات اؼبؤسسية اؼبوضوعة لتفعيل الدعم التقٍت
(.)IPBES/3/INF/13
َٓ -كأخذ االجتماع العاـ علمان باؼبعلومات اؼبقدمة.

سابعاً -القواعد واإلجراءات الخاصة بعمل المنبر
ألف  -ترشيح واختيار أعضاء فريق الخبراء المتعدد التخصصات
ُٓ -لدل تقديبها ؽبذا البند الفرعي ،استذكرت فبثلة األمانة أف االجتماع العاـ يف مقرره ـ ح دُ/ِ-
قد اعتمد تعديبلت على النظاـ الداخلي فيما يتعلق بفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ،كأنو قدـ أيضان اؼبزيد
من التوجيهات بشأف عم لية تعيُت كاختيار أعضاء فريق اػبرباء يف دكرتو الثالثة .كلفتت االنتباه كذلك إُف
تقرير أعدتو األمانة عن طريق العمل مع اؼبكتب بشأف عملية التعيُت كاالختيار لفريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات ( ، )IPBES/3/11كمشلت ىذه العملية كضع قائمة باؼبرشحُت قدمتها اغبكومات لكي يبحثها
االجتماع العاـ أثناء دكرتو الثالثة ،كذبميع للمعلومات بشأف اؼبرشحُت ( IPBES/3/INF/15كإضافاهتا) كمذكرة
من األمانة ( )IPBES/3/INF/16بشأف توجيهات إُف اغبكومات تتعلق بعملية الًتشيح كاالختيار كبشأف تقرير
من فريق اػبرباء اؼبؤقت عن الدركس اؼبستقاة اؼبتعلقة ب أدائو ككسائل ربسينو .كشجع الرئيس األعضاء على
استخداـ اؼبعلومات كالتوجيهات اؼبتوافرة للمشاكرات األقاليمية كاإلقليمية لتيسَت اختيار عضوية متوازنة سبامان
لفريق اػبرباء.
ِٓ -كيف كقت الحق ،اختار االجتماع العاـ ،كفقان للمواد ِٓ  ِٖ -من النظاـ الداخلي األعضاء التالية
أظباؤىم لفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات:

من الدكؿ األفريقية:

السيد مصطفى ـبتار علي فودة* (مصر)
السيد سيبسييب ديبيسيو* (إثيوبيا)
السيد جاف بركنو ميكيسا (الغابوف)
السيدة فاكىانغي راىاريباالال (مدغشقر)
السيدة شارلوت كاريبيوىوم (السنغاؿ)

من دكؿ آسيا كاحمليط اؽبادئ:

السيدة يام ىوانغ (الصُت)
السيد فينود ماثور* (اؽبند)
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السيد ركسيشوف عبيد اهلل (إندكنيسيا)
السيد يوشيشيسا شَتاياما* (الياباف)
السيد لنغ غواف سو (ماليزيا)

من دكؿ شرؽ أكركبا:

السيد رسبلف نوفتسكي (بيبلركس)
السيدة مايا فاسيليجيفك (كركاتيا)
السيدة تامار باتاريدز* (جورجيا)
السيد جيورجي باتاكي* (ىنغاريا)
السيد غونام إيربوؿ* (تركيا)

من دكؿ أمريكا البلتينية كالبحر الكارييب:

السيدة ساندرا دياز* (األرجنتُت)
السيد كارلوس الفريدك جوِف* (الربازيل)
السيدة برهبيت بابتيست (كولومبيا)
السيد ركدرهبو ميدلُت (اؼبكسيك)
السيد فلويد ـ .ىومر* (ترينيداد كتوباغو)

من دكؿ غرب أكركبا كدكؿ أخرل:

السيد مارؾ لونسداؿ* (أسًتاليا)
السيد بوؿ ليدِف* (فرنسا)
السيدة مارم ركم (فرنسا)
السيد يونام باسكواؿ (إسبانيا)
السيدة مارم ستينسيك (السويد)

باء -

أعضاء الفريق الذين يميِّزت أظباؤىم بعبلمة قبمية يف القائمة أعبله ىم أعضاء عاملُت أعيد انتخاهبم.

إجراءات إعداد نواتج المنبر

ّٓ -أشارت فبثلة األمانة ،عند تقديبها ؽبذا البند الفرعي ،إُف أف االجتماع العاـ كاف قد اعتمد يف مقرره
ـ ح د  ّ/ِ -إجراءات إعداد نواتج اؼبنرب (انظر  )IPBES/3/12كلكنو ،نظران لضيق الوقت ،ترؾ أجزاء من
النص داخل أقواس معقوفة لئلشارة إُف أنو َف يتم االتفاؽ بشأهنا كذلك بغرض مواصلة حبثها أثناء دكرتو
الثالثة ،كقالت إف االتفاؽ على النص اؼبوجود داخل أقواس ،ضركرم الستمرار تنفيذ برنامج العمل .كأنشأ
االجتماع العاـ فريق اتصاؿ تشارؾ يف رئاستو السيدة سينكا باركدانوفيك (البوسنة كاؽبرسك) كالسيد ركبرت
كاطسوف (اؼبملكة اؼبتحدة) هبدؼ االستعراض كالسعي إُف االتفاؽ بشأف اإلجراءات.
ْٓ -كيف كقت الحق قدـ الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ تقريران عن مداكالت الفريق ،قائبلن إنو توصل إُف
اتفاؽ بشأف إجراءات إعداد نواتج اؼبنرب ) .(IPBES/3/L.2كأشار إُف أف ىناؾ فقرتاف تتعلقاف بتقدًن سبويل
للمشاركة يف حلقات العمل للخرباء من البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ كأصحاب
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اؼبعارؼ األصلية كاحمللية أدرجتا بُت أقواس معقوفة إُف حُت ازباذ قرار بشأف الًتتيبات اؼبالية كالًتتيبات اؼبتعلقة
باؼبيزانية.
ٓٓ -بعد ذلك اعتمد االجتماع العاـ إجراءات إعداد نواتج اؼبنرب كفق ما كافق عليو فريق االتصاؿ كدكف
تعديل .كترد اإلجراءات بالصيغة اليت اعتمدت هبا يف اؼبرفق األكؿ للمقرر ـ ح د  ،ّ/ّ-بشأف قواعد
كإجراءات عمل اؼبنرب ،اليت ترد يف مرفق ىذا التقرير.
جيم  -إجراءات استعراض المنبر
ٔٓ -كلدل تقديبها ؽبذا البند الفرعي ،أشارت فبثلة األمانة إُف أف االجتماع العاـ كاف قد طلب يف مقرره
ـ ح د ٓ/ِ-إُف فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات أف يقوـ ،من خبلؿ التشاكر مع اؼبكتب ،بوضع إجراء
الستعراض فعالية الوظائف اإلدارية كالعلمية للمنرب .كطبقان ؽبذا اؼبقرر كاف ىناؾ مشركع إجراءات يبر دبرحلة
البلورة ككاف اؼبشركع اغباِف (  )IPBES/3/INF/11معركضان على االجتماع العاـ ،الذم يدعي إُف تقدًن
التوجيهات لتيسَت مواصلة بلورهتا لكي يبحثها االجتماع العاـ أثناء دكرتو الرابعة .كعقب اؼبناقشات كافق
االجتماع العاـ على أف يواصل فريق االتصاؿ اؼبنشأ دبوجب البند ٕ (ب) من جدكؿ األعماؿ (انظر الفرع
سابعان باء أعبله) أيضان النظر يف استعراض اؼبنرب.
ٕٓ -كيف كقت الحق أبلغ الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ عن أف الفريق ناقش التقرير اؼبرحلي بشأف كضع
إجراءات الستعراض فعالية الوظائف اإلدارية كالعلمية للمنرب (انظر  )IPBES/3/INF/11ككافق على أنو سيكوف
من اؼبفيد للبلداف أف ترسل تعليقات عن التقرير اؼبرحلي إُف األمانة كاؼبكتب لتيسَت النظر يف ىذه اؼبسألة يف
الدكرة الرابعة لبلجتماع العاـ .كمن مث اعتمد االجتماع العاـ اقًتاح الفريق القاضي بأف تقدـ البلداف تعليقات
بشأف التقرير اؼبرحلي إُف األمانة ،كعرب األمانة ،إُف اؼبكتب.
دال -

سياسات وإجراءات قبول المراقبين
ٖٓ -كلدل تقديبها ؽبذا البند الفرعي ،أشارت فبثلة األمانة إُف أف االجتماع العاـ أثناء دكرتو الثانية َف
هبد الوقت الكايف ؼبناقشة مشركع السيا سات كاإلجراءات اػباصة بقبوؿ اؼبراقبُت ،على الرغم من أنو كاف قد
كافق على استخداـ اإلجراءات اليت سبق أف اتفق عليها أثناء دكرتو األكُف ( IPBES/1/12الفقرة ِِ) كذلك
أثناء الدكرة اغبالية .كمضت فبثلة األمانة إُف تقدًن مشركع السياسات كاإلجراءات ( .)IPBES/3/13كأعرب
عدد من اؼبشاركُت عن آراء بشأف النص اؼبوضوع داخل أقواس يف مشركع النص ،كعربكا عن آراء قوية تتعلق
بكبل اػبيارين .كسوؼ يقوـ فريق االتصاؿ الذم أنشأه االجتماع العاـ دبوجب البند ٕ (ب) من جدكؿ
األعماؿ (انظر الفرع ٕ باء أعبله) بتناكؿ مسألة اؼبراقبُت ،هبدؼ استعراضها كؿباكلة ربقيق االتفاؽ بشأف
مشركع اإلجراءات.
ٗٓ -بعد ذلك أبلغ الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ عن أف اؼبناقشات يف الفريق كشفت عن عدـ حدكث
تغَت يف اؼبواقف ،منذ الدكرة الثانية لبلجتماع العاـ ،بشأف قبوؿ اؼبراقبُت بتوافق اآلراء .كلذلك فإف فريق
االتصاؿ َف يناقش ىذه اؼبسألة بشكل مطوؿ .كبناءن على توصية فريق االتصاؿ قرر االجتماع العاـ أف يطبق
يف دكرتو الرابعة اإلجراءات اؼبؤقتة لقبوؿ اؼبراقبُت يف دكرات االجتماع العاـ اؼببينة يف الفقرة ِِ من تقرير
الدكرة األكُف لبلجتماع العاـ كاليت طيبِّقت يف دكرتيو الثانية كالثالثة.
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َٔ -كافق االجتماع العاـ أيضان على أف يواصل النظر يف دكرتو الرابعة يف مشركع السياسات كاإلجراءات
اؼبتعلقة بقبوؿ اؼبراقبُت.
ىاء -

السياسات المتعلقة بتضارب المصالح
ُٔ -أشارت فبثلة األمانة يف تقديبها ؽبذا البند الفرعي إُف أف االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية َف يتوفَّر لو
الوق ت الستكماؿ مناقشة مشركع السياسات اؼبتعلقة بتضارب اؼبصاٌف .كقد راجع مشركع السياسات منذ
ذلك الوقت فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب يف ضوء اػبربات اؼبستفادة منذ انعقاد الدكرة الثانية
ككاف معركضان أماـ االجتماع العاـ لينظر فيو ( .)IPBES/3/14كاتفق االجتماع العاـ على أف يقوـ فريق
االتصاؿ اؼبنشأ يف إطار البند ٕ (ب) من جدكؿ األعماؿ (الفرع سابعان باء آنفان) أيضان دبعاعبة تضارب
اؼبصاٌف ،هبدؼ استعراض كالتماس اتفاؽ بشأف مشركع السياسات.
ِٔ -بعد ذلك قدـ الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ تقريران عن مداكالت الفريق ،قائبلن إنو توصل إُف اتفاؽ
فيما يتعلق دبشركع مقرر بشأف سياسات تتعلق بتضارب اؼبصاٌف كإجراءات التنفيذ ( .)IPBES/3/L.6كمن مث
اعتمد االجتماع العاـ مشركع اؼبقرر دكف تعديل .كيرد اؼبقرر بصيغتو اؼبعتمدة يف الفقرة ِ من اؼبقرر ـ ح د-
ّ ،ّ/بشأف قواعد كإجراءات عمل اؼبنرب ،اؼببينة يف مرفق ىذا التقرير.

ثامناً  -االتصاالت وإشراك أصحاب المصلحة

ألف  -االستراتيجية المتعلقة باالتصاالت والتواصل

باء -

استراتيجية إشراك أصحاب المصلحة
ّٔ -ناقش االجتماع العاـ البندين ٖ (أ) كٖ (ب) من جدكؿ األعماؿ معان.
ْٔ -كأشارت فبثلة األمانة ،عند تقديبها ؽبذين البندين الفرعيُت ،إُف أف االجتماع العاـ طلب إُف
األمانة ،دبوجب مقرره ـ ح د  ٗ/ِ -بشأف االتصاالت كالتواصل ،أف تيعد مشركع اسًتاتيجية لبلتصاالت
كالتواصل لكي ينظر فيو االجتماع يف دكرتو اغبالية كإلعداد كتنفيذ سياسة بشأف استخداـ شعار اؼبنرب .ككاف
معركضان أماـ االجتماع العاـ مشركع االسًتاتيجية اػباصة باالتصاالت كالتواصل ( IPBES/3/15
ك ،IPBES/3/INF/9الفرع أكالن) كالسياسات بشأف استخداـ الشعار (  ،IPBES/3/INF/9الفرع ثانيان).
ٓٔ -كأشارت أيضان إُف أف االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية َف يتسع لو الوقت الستكماؿ النظر يف مشركع
أجل كفقان لذلك مناقشتو إُف الدكرة اغبالية .كقامت
اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة ( )IPBES/2/13كقد َّ
األمانة منذ ذلك اغبُت دبواصلة إعادة النظر يف مشركع االسًتاتيجية ،دبا يف ذلك لتناكؿ التعليقات اليت
أيبديت أثناء الدكرة الثانية .ككاف معركضان أماـ االجتماع العاـ االسًتاتيجية على النحو الذم ركجعت بو
( IPBES/3/16ك.)IPBES/3/INF/10
كدعي االجتماع العاـ إُف النظر يف كلتا االسًتاتيجيتُت كبالتحديد يف اػبيارين اؼبقًتحُت لئلشراؼ
ٔٔ -ي
على تطوير كتشغيل كتنفيذ اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة.
ٕٔ -كيف اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك َّ
رحب اؼبشاركوف بشكل كبَت بالوثيقتُت ،قائلُت إف النظر فيهما معان
ال بد أف ييستكمل بشكل عاجل .كمع ذلك كاف ىناؾ اختبلؼ يف اآلراء بشأف اإلشراؼ على اسًتاتيجية
إشراؾ أصحاب اؼبصلحة.
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ٖٔ -كعقب اؼبناقشات أنشأ االجتماع العاـ فريق اتصاؿ ،يشارؾ يف رئاستو السيد ليونيل سَتالتو (شيلي)
كالسيد فونديسيل مكيتيٍت (جنوب أفريقيا) ،الستكماؿ النظر يف القضايا.
ٗٔ -بعد ذلك قدـ الرئيساف اؼبشاركاف لفريق االتصاؿ تقريران عن مداكالت الفريق ،قائلُت إنو توصل إُف
اتفاؽ فيما يتعلق دبشركعي مقررين بشأف االسًتاتيجية اؼبتعلقة باالتصاالت كالتواصل ( )IPBES/3/L.5كبشأف
اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة (.)IPBES/3/L.15
َٕ -كمن مث اعتمد االجتماع العاـ مشركع اؼبقرر بشأف االسًتاتيجية اؼبتعلقة باالتصاالت كالتواصل
بصيغتو اؼبعدلة شفهيان كمشركع اؼبقرر بشأف اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة دكف تعديل .كيرد اؼبقرراف
على النحو الذم اعتيمدا بو يف الفقرات ُ كِ كّ ،ٓ-على التواِف ،من اؼبقرر ـ ح د  ،ْ/ّ -بشأف
االتصاالت كإشراؾ أصحاب اؼبصلحة كالشراكات االسًتاتيجية ،الوارد يف مرفق ىذا التقرير.
جيم  -توجيهات بشأن الشراكات االستراتيجية
ُٕ -أشارت فبثلة األمانة ،عند تقديبها ؽبذا البند الفرعي ،إُف أف االجتماع العاـ َف يتسع لو الوقت يف
دكرتو الثانية الستكماؿ النظر يف مشركع التوجيهات بشأف الشراكة االسًتاتيجية كبالتاِف أرجأ اؼبناقشة إُف
الدكرة الثالثة .كمنذ ذلك الوقت قامت األمانة ،بالتعاكف مع اؼبكتب ،دبراجعة مشركع التوجيهات ليأخذ يف
االعتبار اآلراء اليت أيعرب عنها أثناء الدكرة الثانية ككذلك اػبربات اؼبستفادة حىت اآلف يف دعم تنفيذ برنامج
كدعي االجتماع العاـ إُف النظر يف اعتماد مشركع التوجيهات مع إجراء أم تعديبلت
العمل ( .)IPBES/3/17ي
ضركرية .كيف ضوء التعليقات احملدَّدة اليت أبداىا أحد األعضاء ،طيلب إُف األمانة أف تيعد مشركعان منقحان
للتوجيهات لكي ينظر فيو االجتماع العاـ.
ِٕ -بعد ذلك اعتمد االجتماع العاـ مشركع مقرر بشأف الشراكات االسًتاتيجية ( .)IPBES/3/L.8كيرد
اؼبقرر بصيغتو اؼبعتمدة يف الفقرات من ٔ إُف ٖ من اؼبقرر ـ ح د  ،ْ/ّ -بشأف االتصاالت كإشراؾ
أصحاب اؼبصلحة كالشراكات االسًتاتيجية ،الوارد يف مرفق ىذا التقرير.
ّٕ -كأثناء اعتماد اؼبقرر عربت فبثلة عن أف ببلدىا تفهم أف الفقرة ِ من اؼبقرر تدعو أمانات االتفاقيات
البيئية اؼبتعددة األطراؼ إُف ’’العمل مع مكتب‘‘ اؼبنرب عرب أمانة اؼبنرب بدالن من العمل معو مباشرنة.

تاسعاً  -الترتيبات المؤسسية :ترتيبات الشراكة التعاونية لألمم المتحدة فيما يتعلق بعمل المنبر وأمانتو

ْٕ -أشار األمُت التنفيذم ،عند تقديبو للبند إُف أف االجتماع العاـ أقر دبوجب مقرره ـ ح دٖ/ِ-
اتفاقان للشراكة التعاكنية مع منظمة األغذية كالزراعة كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي كبرنامج األمم اؼبتحدة
للبيئة كمنظمة األمم اؼبتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة .كبعدئذ تكلم فبثل اليونسكو بالنيابة عن اؼبنظمات األربع
فقدَّـ تقريران عن األعماؿ اليت جرل االضطبلع هبا كذات صلة باتفاؽ الشراكة التعاكنية ،مبيِّنان بإهباز
اؼبعلومات الواردة يف الوثيقة  IPBES/3/INF/14كأبرز طائفة من اؼبسانبات يف النواتج احملدَّدة للمنرب.

عاشراً -
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ٕٓ -أحاط االجتماع العاـ علمان باؼبعلومات اؼبقدمة.

جدول األعمال المؤقت وتاريخ ومكان انعقاد الدورات القادمة لالجتماع العام

ٕٔ -قرر االجتماع العاـ أف تضع األمانة ،من خبلؿ العمل مع اؼبكتب ،جدكؿ أعماؿ الدكرة الرابعة
لبلجتماع العاـ كأف يبت اؼبكتب يف تاريخ كمكاف انعقاد الدكرة .كقد دعيت اغبكومات القادرة على
استضافة الدكرة إُف تقدًن عركض االستضافة إُف األمانة بنهاية شباط/فرباير َُِٓ.
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حادي عشر -اعتماد المقررات وتقرير الدورة

ٕٕ -اعتمد االجتماع العاـ اؼبقررات ـ ح د  - ُ/ّ -ـ ح د  ْ/ّ -الواردة يف مرفق ىذا التقرير.

ٖٕ -كاعتمد االجتماع العاـ ىذا التقرير استنادان إُف مشركع التقرير الوارد يف الوثيقة  ،IPBES/3/L.1على
أساس أف تضع األمانة التقرير يف صيغتو النهائية ربت إشراؼ اؼبكتب.

ثاني عشر -مسائل أخرى

ألف -

بيان مقدَّم من رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيُّر المناخ

بتغَت اؼبناخ ،بيانان عن خربة الفريق
ٕٗ -قدَّـ السيد راجندرا باشاكرم ،رئيس الفريق اغبكومي الدكِف اؼبعٍت ُّ
يف إعداد تقرير التقييم اػبامس للفريق  .كأكضح أف إعداد التقرير استلزـ بذؿ جهود من األفرقة العاملة الثبلثة،
ككل ك و
احد منها شارؾ فيو ما بُت ََِ كََّ من اؼبؤلفُت كاستشهد التقرير حبواِف َََ َُ منشور
علمي .كتلقى كل تقرير َََ َْ َٓ َََ-تعليقان أثناء مرحلة استعراضو .كأيعد تقرير ذبميعي ،استفاد من
التقارير الثبلثة ،كاضطلع بو فريق أساسي معٍت بتحرير التقرير مؤلف من َٓ شخصان ،كقد تلقى ىذا التقرير
كبو َََ ٔ تعليق استعراضي .ككانت الرسائل الرئيسية للتقرير ىي أف تأثَت اإلنساف كاضح على البيئة،
تتغَت؛ كأف
ككلما مضى البشر يف إحداث اختبلؿ بنظاـ اؼبناخ تعرض البشر آلثار قاسية كسريعة التفشي كال َّ
تغَت اؼبناخ كلبناء مستقبل أكثر ازدىاران كاستدامة .كمضى يسلِّط األضواء على
لدل البشر الوسائل للحد من ُّ
تغَت اؼبناخ فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي كظواىر الطقس كاؼبناخ اؼبتطرفة كاإلنتاج
بعض اآلثار اؼبًتتبة على ُّ
تغَت اؼبناخ كالتكيُّف معها .كردان على األسئلة اليت طرحها
الغذائي .كتكلَّم أيضان عن تدابَت زبفيف آثار ُّ
لتغَت اؼبناخ ،رغم أنو قاؿ إف بعض
مشاركوف أعرب عن تفاؤؿ مشوب باغبذر إزاء قدرة اجملتمع على التصدم ُّ
اآلثار ستحدث ال ؿبالة.
َٖ -كبعد أف فرغ السيد باشاكرم من إلقاء بيانو ،لفت فبثل بَتك االىتماـ إُف إعبلف ليما لعاـ َُِْ
بشأف التنوع البيولوجي كتغ َُّت اؼبناخ من العلٌم إُف مقررم السياسات ،من أجل التنمية اؼبستدامة ،قائبلن إف ىذا
نتج عن اجتماع حدث على ىامش الدكرة العشرين ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف
تغَت اؼبناخ .كقد نظَّمت ىذا االجتماع كزارة البيئة يف بَتك ،كاجمللس الوطٍت للعلم كالتكنولوجيا ،كأمانة اتفاقية
ُّ
التغَت العاؼبي كالتعاكف األؼباين من أجل التنمية.
التنوع البيولوجي ،بدعم من معهد البلداف األمريكية لبحوث ُّ

باء  -استبدال عضو في المكتب

ُٖ -خبلؿ اعبلسة العامة صباح يوـ ُٖ كانوف الثاين/يناير ،أبلغ فبثل منطقة أكركبا الشرقية عن أف
السيد أيوزيب كارتسيفادز (جورجيا) سيستقيل من اؼبكتب بسبب ضغوط الواجبات األخرل .ككفقان للمادتُت
ُٔ كُِ من النظاـ الداخلي فقد اتُّفق على أف وبل ؿبلو يف اؼبكتب بديل من نفس اؼبنطقة ىو السيد آدًن
بيلجُت (تركيا).
جيم  -االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف المتعاقدة في اتفاقية األراضي الرطبة ذات األىمية الدولية
وخاص ًة بوصفها موئالً للطيور المائية
ِٖ -دعا فبثل أكركغوام صبيع أعضاء اؼبنرب إُف حضور االجتماع الثاين عشر ؼبؤسبر األطراؼ اؼبتعاقدة يف
اتفاقية األراضي الرطبة ذات األنبية الدكلية كخاص نة بوصفها موئبلن للطيور اؼبائية ،اؼبقرر عقده يف بونتا
دؿ إسيت ،أكركغوام ،خبلؿ الفًتة من ُ إُف ٗ حزيراف/يونيو َُِٓ.

ثالث عشر -اختتام الدورة

ّٖ -عقب تبادؿ عبارات اجملاملة اؼبعتادة أعلن الرئيس اختتاـ الدكرة يف سباـ الساعة ُٓ ُٗ/يوـ ُٖ
كانوف الثاين/يناير َُِٓ.
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المرفق
مقررات االجتماع العام للمنبر التي اعتمدت في دورتو الثالثة
اؼبقرر ـ ح د  :ُ/ّ -برنامج العمل للفًتة ََُُِِْٖ-
اؼبقرر ـ ح د :ِ/ّ -الًتتيبات اؼبالية كالًتتيبات اؼبتعلقة باؼبيزانية
اؼبقرر ـ ح د :ّ/ّ -قواعد كإجراءات عمل اؼبنرب
اؼبقرر ـ ح د :ْ/ّ -االتصاالت كإشراؾ أصحاب اؼبصلحة كالشراكات االسًتاتيجية
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مشروع المقرر م ح د  :0/3 -برنامج العمل للفترة 4102-4102

إف االجتماع العاـ،
(ُ)
إذ يرحب بتقرير األمُت التنفيذم عن تنفيذ برنامج العمل للفًتة َُِْ َُِٖ-الذم يتضمن دركسان
مستفادة كخيارات ؼبواصلة تنفيذ برنامج العمل،

يقرر مواصلة تنفيذ برنامج العمل كفقان للطرائق اؼببينة أدناه ،كاعبدكؿ الزمٍت يف الشكل ُ ،كاؼبيزانية
اؼبعتمدة الواردة يف اؼبقرر ـ ح دِ/ّ-؛
أوالً
بناء القدرات
إذ يرحب بإنشاء فرقة عمل معنية ببناء القدرات للفًتة َُِْ َُِٖ-لتنفيذ الناتج ُ (أ) كالناتج ُ
(ب) يف برنامج العمل،
يوافق على قائمة أكلويات احتياجات اؼبنرب يف ؾباؿ بناء القدرات كالواردة يف اؼبرفق األكؿ ؽبذا
ُ-
اؼبقرر ،كيطلب إُف فرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات ككحدة الدعم التقٍت التابعة ؽبا أف تعمل مع صبيع اؽبيئات
الفرعية ذات الصلة يف إطار اؼبنرب لضماف تلبية ىذه االحتياجات بصورة كاملة ،مع إبقاء التقدـ احملرز يف تلبيتها
قيد االستعراض ،كتقدًن تقرير عنها إُف االجتماع العاـ بصورة منتظمة؛
وبيط علمان دبشركع برنامج الزماالت كبرنامج التبادؿ كالتدريب )ِ(،كيطلب إُف فرقة العمل
ِ-
اؼبعنية ببناء القدرات ككحدة الدعم التقٍت التابعة ؽبا مواصلة إعداد كتنفيذ مشركع الربنامج كتقدًن تقرير عن
التقدـ احملرز إُف االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة عن التنفيذ كتقدًن توصيات ؼبواصلة برنامج التطوير كالتنفيذ؛
وبيط علمان أيضان باػبطط التمهيدية لعقد أكؿ منتدل لبناء القدرات تابع للمنرب يف عاـ
ّ-
َُِٓ مع فبثلي مصادر التمويل التقليدية كاحملتملة ،كيطلب إُف اؼبكتب أف يعقد اؼبنتدل ،بدعم من األمانة
كفرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات ككحدة الدعم التقٍت التابعة ؽبا ،خبلؿ النصف الثاين لعاـ َُِٓ بناءن على
دعوة إُف التعبَت عن االىتماـ باؼبشاركة يف اؼبنتدل ،كبدعم من األمانة ،كفرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات ككحدة
الدعم التقٍت التابعة ؽبا ،كيطلب إعداد كتقدًن تقرير عن نتائج اؼبنتدل لبلجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة؛
ثانياً
أسس المعارف
إذ يرحب بإنشاء فرقة عمل معنية بنظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية لتنفيذ الناتج ُ (ج) يف برنامج العمل،
كفرقة العمل اؼبعنية باؼبعارؼ كالبيانات لتنفيذ الناتج ُ (د) كالناتج ْ (ب) يف برنامج العمل،
وبيط علمان بالتقدـ احملرز يف إعداد مشركع إجراءات كيهنج للعمل مع اؼبعارؼ األصلية
ُ-
كاحمللية(ّ) كاليت استفادت ضمن صبلة أمور ،من اغبوار الشامل التجرييب بشأف اؼبعارؼ األصلية كاحمللية لتقييم
التلقيح كاؼبلقحات اؼبرتبطة بإنتاج األغذية ،كالطريقة اليت يبكن أف يستفاد هبا يف صبيع التقييمات؛
(.IPBES/3/2 )1

( )2انظر .IPBES/3/3
( )3انظر .IPBES/3/INF/2
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ِ  -يقرر مواصلة ذبريب الدليل األكِف لنيػ يهج كإجراءات اؼبعارؼ األصلية كاحمللية يف التقييمات
اؼبواضيعية كيف التقييمات اإلقليمية األربعة (األمريكتاف ،أفريقيا ،منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ ،أكركبا ،كآسيا
الوسطى)؛
ّ-

يبلحظ التقدـ احملرز يف إنشاء قائمة اػبرباء كآلية تشاركية للعمل مع نظم اؼبعارؼ األصلية

ْ-

يوافق على خطة إدارة البيانات كاؼبعلومات الواردة يف اؼبرفق الثاين؛

(ْ)

كاحمللية،

يطلب إُف األمانة أف تقدـ إُف االجتماع العاـ للعلم بيانات كخطط إدارة معلومات لكل
ٓ-
تقييم جار ككضع خطط إدارة بيانات كمعلومات يف سياؽ أم عملية ربديد نطاؽ أك تقرير؛
وبيط علمان بالتقدـ الذم أحرزتو فرقة العمل اؼبعنية باؼبعارؼ كالبيانات لوضع اسًتاتيجية
ٔ-
(ٓ)
للمعارؼ كالبيانات ،كيطلب تقدًن معلومات عن االسًتاتيجية إُف االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة؛
ثالثاً
التقييمات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية
وبيط علمان بوضع مشركع دليل إلنتاج كإدماج التقييمات من صبيع اؼبستويات كعلى
ُ-
نطاقها )ٔ(،كيطلب أف يستكمل الدليل على النحو اؼببُت يف اؼبقرر ـ ح د ٓ/ِ-لكي يصبح كثيقة حية يبكن
استعراضها كاستكماؽبا بصورة منتظمة عند الضركرة ،استنادان إُف الدركس اؼبستفادة كأفضل اؼبمارسات اؼبستمدة
من تنفيذ برنامج عمل اؼبنرب؛
يوافق على إجراء تقييمات إقليمية كدكف إقليمية كفقان لئلجراءات اػباصة بإعداد نواتج اؼبنرب،
ِ-
كالواردة يف اؼبرفق باؼبقرر ـ ح د ،ّ/ِ-كمشركع تقرير ربديد النطاؽ العاـ للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية
للتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية الوارد يف اؼبرفق الثالث ؽبذا اؼبقرر ،كي ينظر فيو االجتماع العاـ يف
دكرتو السادسة على النحو التاِف:
(أ)
الرابع ؽبذا اؼبقرر؛

تقييم إقليمي كدكف إقليمي ألفريقيا على النحو اؼببُت يف تقرير ربديد النطاؽ الوارد يف اؼبرفق

(ب) تقييم إقليمي كدكف إقليمي لؤلمريكتُت على النحو اؼببُت يف تقرير ربديد النطاؽ الوارد يف
اؼبرفق اػبامس ؽبذا اؼبقرر؛
تقييم إقليمي كدكف إقليمي آلسيا كاحمليط اؽبادئ على النحو اؼببُت يف تقرير ربديد النطاؽ
(ج)
الوارد يف اؼبرفق السادس ؽبذا اؼبقرر؛
تقييم إقليمي كدكف إقليمي ألكركبا كآسيا الوسطى على النحو اؼببُت يف تقرير ربديد النطاؽ
(د)
الوارد يف اؼبرفق السابع ؽبذا اؼبقرر؛
ّ-

يوافق على أف ينظر يف دكرتو الرابعة خيار االضطبلع بتقييم إقليمي ؼبنطقة احمليطات؛

( )4انظر .IPBES/3/INF/3
( )5نفس اؼبرجع.
( )6انظر .IPBES/3/INF/4
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يوافق على عملية ربديد نطاؽ لتقييم عاؼبي للتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية،
ْ-
لكي ينظر فيها االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة كفقان إلجراءات إعداد نواتج اؼبنرب الواردة يف مذكرة األمانة بشأف
تقرير ربديد النطاؽ األكِف لتقييم عاؼبي للتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية )ٕ(،كالذم سيعتمد إُف
حد كبَت دكف أف يقتصر على ذبميع البيانات كاؼبعارؼ كاؼبعلومات اؼبتوفرة من التقييمات اؼبواضيعية كاإلقليمية
كاؼبنهجية؛
يطلب إُف فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ،بالتشاكر مع اؼبكتب ،كضع هنج منسق من بُت
ٓ-
العمليات اؼبعتمدة للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية ،للتقييمات اؼبواضيعية كتقييم عاؼبي تبعان لتوافر اؼبوارد
هبدؼ ضماف االتساؽ مع احملافظة على نوعية كل تقييم على حدة؛
رابعاً
التقييمات المواضيعية
ُ-

(ٖ)

وبيط علمان بالتقدـ احملرز يف التقييمات اعبارية للتلقيح كاؼبلقحات اؼبرتبطة بإنتاج األغذية؛

يوافق على إجراء تقييم مواضيعي لتدىور األراضي كاستعادهتا كفقان لئلجراءات اػباصة بإعداد
ِ-
نواتج اؼبنرب ،على النحو اؼببُت يف كثيقة ربديد النطاؽ الواردة يف اؼبرفق الثامن ؽبذا اؼبقرر ،كي ينظر فيها االجتماع
العاـ يف دكرتو السادسة؛
ّ-
يوافق على بدء ربديد نطاؽ التقييم اؼبواضيعي بشأف األنواع الغريبة الغازية ،على أف يبدأ أكالن
بالنهج التقديرية ،كي ينظر فيو االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة؛
يوافق كذلك على بدء ربديد نطاؽ التقييم اؼبواضيعي الذم يبدأ أكالن بالنهج التقديرية،
ْ-
لبلستخداـ اؼبستداـ للتنوع البيولوجي ،كي ينظر فيو االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة؛
خامساً
التقييمات المنهجية
يبلحظ التقدـ احملرز يف التقييمات اعبارية لتحليل تصورات كمبذجة التنوع البيولوجي كخدمات
ُ-
(ٗ)
النظم اإليكولوجية؛
يوافق ،غبُت الدكرة الرابعة لبلجتماع العاـ ،على استمرار فريق اػبرباء اؼبنشأ لوضع دليل أكِف
ِ-
لوضع التصور لقيم التنوع البيولوجي كمنافع الطبيعة للناس )َُ(،كالذم يبكن ،تبعان لسلطة الرئيس كبعد التشاكر
مع اؼبكتب توسيعو ليشمل عددان ؿبدكدان من خرباء كفبثلي الشركاء االسًتاتيجيُت تبعان لتوفر اؼبوارد؛
ّ  -يطلب إُف فريق اػبرباء تنقيح الدليل األكِف بعد استعراضو من قبل اغبكومات كأصحاب
اؼبصلحة ،كتنقيح التقرير بشأف ربديد نطاؽ التقييمات اؼبنهجية فيما يتعلق دبختلف التصورات لتعدد قيم الطبيعة
كمنافعها دبا يف ذلك التنوع البيولوجي ككظائف كخدمات النظم اإليكولوجية )ُُ(،كذلك على ضوء التعليقات
( )7انظر .IPBES/3/9
( )8انظر .IPBES/3/INF/5
( )9انظر .IPBES/3/INF/6
( )10انظر .IPBES/3/INF/7
( )11انظر .IPBES/3/8
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اليت ترد بعد االستعراض الذم ذبريو اغبكومات كأصحاب اؼبصلحة لكي ينظر فيها االجتماع العاـ يف دكرتو
الرابعة ،كالعمل بشكل متداعم مع فرقة العمل اؼبعنية بنظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية كأفرقة اػبرباء األخرل كأفرقة
العمل اؼبنشأة فيما يتعلق بالنواتج ذات الصلة ،دبا يف ذلك التقييمات اعبارية ،كالعمل بشأف فهرس أدكات
كمناىج دعم السياسات كفرقة العمل اؼبعنية بنظم معارؼ الشعوب األصلية كاحمللية؛
سادساً
فهرس إلكتروني للتقييمات
ُ  -وبيط علمان بالتقرير عن حالة الفهرس االلكًتكين للتقييمات )ُِ(،كيطلب إُف اؼبدير التنفيذم
أف يواصل تعهد الفهرس االلكًتكين للتقييمات ،كالتعاكف كذلك مع الشبكات كاؼببادرات القائمة ؼبواصلة ربسُت
الفهرس االلكًتكين كإجراء استعراض آخر غبالة التقييم كالدركس اؼبستفادة يف الوقت اؼبناسب من أجل إثراء
االستعراض الذم يقوـ بو اؼبنرب ،كاؼبطلوب يف الناتج ْ (ق)؛
سابعاً
فهرس أدوات السياسات والمنهجيات
يبلحظ بوضع الفهرس اؼبقًتح ألدكات كمنهجيات دعم السياسات كتقدًن التوجيهات بشأف
ُ-
(ُّ)
كيفية مواصلة صقل مثل ىذه األدكات ،كاؼبنهجيات ،ككيفية تشجيعها كحفزىا يف سياؽ اؼبنرب؛
يطلب إُف األمُت التنفيذم ،بالتشاكر مع فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب ،تقدًن
ِ-
الفهرس اؼبقًتح كالدليل األكِف بشأف أدكات كمنهجيات دعم السياسات يف سياؽ اؼبنرب الستعراضو من جانب
أعضاء اؼبنرب كاؼبراقبُت كأصحاب اؼبصلحة الستعراضو كاالضطبلع بالعمل لوضع الفهرس؛
ّ -يطلب إُف فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب ،مواصلة كضع ،توجيهات على النحو
الوارد يف اؼبقرر ـ ح د ،ٓ/ِ -بشأف كيفية تشجيع كربفيز أدكات كمنهجيات دعم السياسات يف سياؽ اؼبنرب،
كي ينظر فيها االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة؛
األكِف؛

ْ-

يوافق على مواصلة فريق اػبرباء الستعراض كاستكماؿ عملو اغباِف بشأف الفهرس كالدليل
ثامناً
الدعم التقني لبرنامج العمل

ُ -يرحب بعركض اؼبسانبات العينية لدعم تنفيذ برنامج العمل ،كاليت كردت حىت ُٕ كانوف
الثاين/يناير َُِٓ ،كاؼبدرجة يف اؼبرفق الثاين باؼبقرر ـ ح د  ،ِ/ّ -كيدعو إُف تقدًن عركض إضافية ،يف موعد
أقصاه ُّ كانوف الثاين/يناير َُِٓ ،دبسانبات عينية لدعم تنفيذ برنامج العمل؛
ِ -يطلب إُف األمانة ،بالتشاكر مع اؼبكتب ككفقان للميزانية اؼبعتمدة الواردة يف مرفق اؼبقرر ـ ح د-
ّ ،ِ/بوضع الًتتيبات اؼبؤسسية البلزمة لتنفيذ الدعم التقٍت.

( )12انظر .IPBES/3/INF/20
( )13انظر .IPBES/3/5
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السنة
الربع

َُِْ
األكؿ الثاين

جدول برنامج العمل 4102-4102
الثالث

الناتج

َُِٓ
الرابع األكؿ
ـحد
ّ-ُِ ،
ُٕكانو
ف الثاين/
يناير

الثاني

الثالث

َُِٔ
الثاين
األكؿ
الرابع
ـ ح د ْ،
ٖ-
ُْشباط/
فرباير (يؤكد
الحقان)

الثالث

َُِٕ
األكؿ
الرابع

الثاين
ـ ح د ٓ،
ُِٔ-
آذار/مارس
(يؤكد
الحقان)

)1 (c

فرقة العمل اؼبعنية بنظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية

)1 (d
and
)4 (b

فرقة العمل اؼبعنية باؼبعارؼ كالبيانات

)2 (b

3
)(b
)(i

)3 (b
)(ii

ـ ح د ٔ،
ُٗٓ-
نبساف/أبريل
(يؤكد الحقان)

ـ ح د ٕ،
ُُّٗ-
أيار/مايو (يؤكد
الحقان)

دليل التقييمات
التقييمات اإلقليمية/دكف اإلقليمية للتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية

ربديد النطاؽ
ربديد النطاؽ

)2 (c

)3 (a

الثاين

الثالث

الرابع

الثاين

الثالث

فرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات

1 (a) and
)1 (b

)2 (a

الثالث

َُِٖ
األكؿ
الرابع

َُِٗ
األكؿ

التقييم العاؼبي للتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية

التقييم اؼبواضيعي بشأف التلقيح
التقييم اؼبواضيعي لتدىور األراضي كاستصبلحها

ربديد النطاؽ
ربديد النطاؽ

التقييم اؼبواضيعي لؤلنواع الغازية الغريبة
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التقييم اؼبواضيعي لبلستخداـ اؼبستداـ للتنوع البيولوجي

ربديد النطاؽ

)3 (b
)(iii

)3 (c

التقييم اؼبنهجي لتحليل السيناريوىات كالنمذجة

)3 (d

استعراض ربديد النطاؽ كالدليل

مواصلة تطوير أدكات كمناىج لتحليل السيناريوىات كالنمذجة
تقييم منهجي ؼبفاىيم متنوعة للقيم

)4 (a

قائمة التقييمات

)4 (c

قائمة أدكات كمنهجيات دعم السياسات

)4 (d

االتصاالت كإشراؾ أصحاب اؼبصلحة
التقييم

)4 (e
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المرفق األول
المنقحة لالحتياجات ذات األولوية لبناء القدرات (الناتجان ( 0أ) و( 0ب))
القائمة ُ

ُ -سباشيان مع مهامو كاحتياجاتو الرئيسية ذات األكلوية لبناء القدرات ،يبنح اؼبنرب األكلوية لتحسُت الرابطة
بُت العلوـ كالسياسات على اؼبستويات اؼببلئمة كيوفر كيطلب بعدئذ الدعم اؼباِف كغَته من أشكاؿ الدعم
لبلحتياجات ذات األكلوية القصول اؼبتصلة مباشرة بأنشطتو ،على كبو ما يقرره االجتماع العاـ .كيهدؼ برنامج
العمل للفًتة َُِْ َُِٖ-إُف ضماف مواءمة االحتياجات ذات األكلوية لبناء القدرات ذات الصلة بتنفيذ
برنامج عمل اؼبنرب ،مع اؼبوارد من خبلؿ حفز الدعم اؼباِف كالعيٍت.
ِ-

االحتياجات ذات األكلوية القصول لبناء القدرات ىي تلك اليت تستويف اؼبعايَت التالية:

(أ) يبكن معاعبتها من خبلؿ األنشطة اليت هبرم دؾبها يف نواتج برنامج عمل اؼبنرب (يتم توفَت
اؼبوارد ؽبا من خبلؿ الصندكؽ االستئماين للمنرب ،كاؼبسانبات العينية ،كمنتدل بناء القدرات كآلية اؼبواءمة)؛
أك:
(ب) يبكن معاعبتها من خبلؿ األنشطة اليت تتيح تنفيذ برنامج عمل اؼبنرب (يتم توفَت اؼبوارد ؽبا من
خبلؿ منتدل بناء القدرات كآلية اؼبواءمة)؛
كيف كلتا اغبالتُت:
كتعزز قابلية بناء القدرات لبلستدامة دبركر
(ج) تكوف مدفوعة دبا يتم اإلعراب عنو من مطالب ِّ
الوقت ،دبا يف ذلك من خبلؿ االستفادة من اؼببادرات كاؼبؤسسات القائمة؛
(د)
األطراؼ.

تشحذ الوعي كااللبراط يف اؼبنرب كدعم التنفيذ كالًتابط فيما بُت االتفاقات البيئية اؼبتعددة

ّ -يقر اؼبنرب مع التقدير التعبَت عن احتياجات بناء القدرات من خبلؿ الطركح كاؼبشاكرات .كيرد ملخص
لعمليات اإلعراب كتصنيفها يف اعبدكؿ أدناه .كيشَت اعبدكؿ أيضان إُف كيفية اؼبواءمة بُت ىذه االحتياجات
كاؼبوارد.
ْ -كباالعتماد على التعبَت عن احتياجات بناء القدرات احملددة يف اعبدكؿ ،تيقًتح االحتياجات التالية
ذات األكلوية جنبان إُف جنب مع النَّهج األنسب لتحديد مصادر الدعم:
(أ) الًتكيز على القدرة على اؼبشاركة يف نواتج اؼبنرب؛ يتم تناكؽبا يف اؼبقاـ األكؿ من خبلؿ الربنامج
اؼبقًتح للزماالت كاؼببادالت كالتدريب ،مع منح األكلوية للتقييمات اإلقليمية اليت يقوـ هبا اؼبنرب .كسيكوف تقدًن
ىذه اؼبوارد من خبلؿ الصندكؽ االستئماين للمنرب كاؼبسانبات العينية .كسيتم توسيع نطاؽ ىذا الربنامج دبركر
الوقت من خبلؿ تيسَت تعبئة اؼبوارد من خبلؿ منتدل بناء القدرات كذبريب اآللية النموذجية للمواءمة؛
(ب) الًتكيز على تعزيز القدرات على إجراء كاستخداـ كربسُت التقييمات الوطنية للتنوع البيولوجي
كخدمات النظم اإليكولوجية ،من خبلؿ تيسَت كضع كتنفيذ اؼبقًتحات على أساس اإلعراب عن االىتماـ
كصنع القرارات .كسيتم توفَت موارد التيسَت
كتطوير القدرات على استخداـ نتائج التقييم يف تطوير السياسات ي
من خبلؿ الصندكؽ االستئماين للمنرب كاؼبسانبات العينية ،يف حُت سييطلب الدعم لتوضع مقًتحات اؼبشاريع
الوطنية كتنفيذىا من خبلؿ منتدل بناء القدرات كذبريب اآللية النموذجية للمواءمة؛
27

IPBES/3/18

(ج) الًتكيز على كضع كتنفيذ مشاريع ذبريبية أك توضيحية تتناكؿ فئات أخرل من االحتياجات،
من خبلؿ تيسَت تطوير اؼبقًتحات كتنفيذىا على أساس التعبَت عن االىتماـ .كسيتم توفَت موارد التيسَت من
خبلؿ الصندكؽ االستئماين للمنرب كاؼبسانبات العينية ،يف حُت سييطلب الدعم لوضع مقًتحات اؼبشاريع الوطنية
كتنفيذىا من خبلؿ منتدل بناء القدرات كذبريب آلية اؼبواءمة؛
(د) كييقر اؼبنرب باحتياجات بناء القدرات احملددة ذات الصلة بتطوير كتعزيز اآللية التشاركية كيهنج
كتدابَت اؼبعارؼ األصلية كاحمللية كذلك عن طريق الصندكؽ االستئماين للمنرب كاؼبسانبات العينية.
احتياجات بناء القدرات التي حددىا األعضاء وغيرىم من أصحاب المصلحة ،ومصادر الدعم المحتملة
لتلبية احتياجاتهم
فئات االحتياجات
من القدرات

االحتياجات اليت حددهتا اغبكومات
كأصحاب اؼبصلحة اآلخركف

ُ -تعزيز القدرات ُ ُ-تطوير القدرات من أجل اؼبشاركة
الفعالة يف التقييمات اإلقليمية كالعاؼبية
من أجل اؼبشاركة
للمنرب
الفعالة يف تنفيذ
برنامج عمل اؼبنرب
ُ ِ-تطوير القدرات من أجل اؼبشاركة

اؼبصدر احملتمل للدعم

الصندكؽ
االستئماين آلية اؼبواءمة








الفعالة يف عمليات التقييم اؼبواضيعية
للمنرب

ُ ّ-تطوير القدرات من أجل اؼبشاركة
الفعالة يف عمليات التقييم اؼبنهجية
اليت يقوـ هبا اؼبنرب لتطوير أدكات دعم
السياسات كاؼبنهجيات
ُ ْ-تطوير القدرات من أجل رصد اؼبشاركة
الوطنية كاإلقليمية يف تنفيذ برنامج
عمل اؼبنرب ،كاالستجابة ألكجو القصور
احملددة
ِ -تطوير القدرات ِ ُ-تطوير القدرات من أجل إجراء
عمليات التقييم ،دبا يف ذلك ـبتلف
من أجل إجراء
اؼببادرات كاؼبنهجيات كالنيهج
التقييمات الوطنية
كاإلقليمية
صناع
ِ ِ-تطوير القدرات فيما بُت ي
كاستخدامها
السياسات كاؼبمارسُت الستخداـ نتائج
صنع
التقييم لتطوير السياسات ك ي
القرارات
ِ ّ-تطوير القدرات من أجل كضع
كاستخداـ أساليب ال تستند إُف
اعتبارات السوؽ لتقييم التنوع
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية
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مبلحظات

يتم تنفيذ أكلوية
الصندكؽ االستئماين
للمنرب إُف حد كبَت
من خبلؿ برنامج
الزماالت كالتبادالت
كالتدريب
تستكمل من خبلؿ
آلية اؼبنرب للمواءمة

األكلوية آللية اؼبنرب
للمواءمة
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فئات االحتياجات
من القدرات

االحتياجات اليت حددهتا اغبكومات
كأصحاب اؼبصلحة اآلخركف

ِ ْ-تطوير القدرات من أجل تقييم اؼبوائل
كالنظم اإليكولوجية ذات األكلوية
احملددة ،دبا يف ذلك النظم اإليكولوجية
العابرة للحدكد البيئية كالسياسية

اؼبصدر احملتمل للدعم

الصندكؽ
االستئماين آلية اؼبواءمة


ِ ٓ-تطوير القدرات من أجل كضع
مؤشرات التقييم كاستخدامها الفعاؿ
ِ ٔ-تطوير القدرات من أجل تقدير كتقييم
خيارات اإلدارة كالفعالية
ِ ٕ-تطوير القدرات من أجل اسًتجاع
كاستخداـ كل البيانات كاؼبعلومات
كاؼبعارؼ ذات الصلة













ِ ٖ-تطوير القدرات الستحداث ـبتلف
اآلراء العاؼبية كنيظم اؼبعارؼ األصلية
كاحمللية كإدخاؽبا يف ـبتلف عمليات
التقييم
ّ -تطوير القدرات ّ ُ-تطوير القدرات اؼبؤسسية من أجل
ربديد اؼبوارد اؼبالية كالفنية كتعبئتها
ألغراض ربديد اؼبوارد
اؼبالية كالفنية كتعبئتها ّ ِ-تطوير القدرات من أجل إببلغ مقدمي

مبلحظات









اػبدمات احملتملُت من الدعم اؼباِف
كالفٍت بوضوح عن احتياجات بناء
القدرات

ّ ّ-تطوير القدرات لتحديد االستثمارات
اعبارية ككذلك الفجوة بُت
االحتياجات احملددة كاؼبوارد اؼبتوافرة
لتعزيز فعالية الركابط بُت العلم
كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي
كخدمات النيظم اإليكولوجية
ّ ْ-تطوير القدرات غبشد اؼبوارد اؼبؤسسية
كالتقنية إلدارة البيانات كاؼبعارؼ من
أجل فعالية رصد التنوع البيولوجي
كخدمات النيظم اإليكولوجية



مشركع/مشاريع
ذبريبية من خبلؿ
آلية اؼبنرب للمواءمة
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فئات االحتياجات
من القدرات

االحتياجات اليت حددهتا اغبكومات
كأصحاب اؼبصلحة اآلخركف

ْ -ربسُت القدرات ْ ُ-تطوير القدرات من أجل ربسُت
اغبصوؿ على البيانات كاؼبعلومات
من أجل اغبصوؿ
كاؼبعارؼ ،دبا يف ذلك التقاطها
على البيانات
كإنتاجها كإدارهتا كاستخدامها (دبا يف
كاؼبعلومات كاؼبعارؼ
ذلك اؼبعارؼ األصلية كاحمللية،
(دبا يف ذلك خربات
كاؼبعارؼ من العلوـ التشاركية،
اآلخرين)
كالشبكات االجتماعية كاألحجاـ
الكبَتة من البيانات)
ْ ِ-تطوير القدرات من أجل اغبصوؿ على
البيانات كاؼبعلومات كاؼبعارؼ اليت
تديرىا اؼبنظمات كالناشركف الناشطوف
دكليان
ْ ّ-تطوير القدرات من أجل تعزيز التعاكف
بُت اؼبؤسسات البحثية ككاضعي
السياسات على اؼبستويات الوطنية
كاإلقليمية ،ال سيما لتشجيع يهنج
متعددة التخصصات كمتعددة
القطاعات
ْ ْ-تطوير القدرات من أجل ربويل
التقييمات العلمية كاالجتماعية للتنوع
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية
يف شكل يسهل فهمها من قبل صناع
القرار
ْ ٓ-تطوير قدرات فعالة لًتكيج حوار علمي
مشًتؾ بُت اآلراء العاؼبية اؼبختلفة
كالعلوـ اغبديثة كنيظم اؼبعارؼ احمللية
كاألصلية ،دبا يف ذلك تيسَت اؼبشاركة
الفعالة للمجتمعات احمللية ،كالعلماء
كصانعي السياسات األصلية كاحمللية
ْ ٔ-تطوير القدرات من أجل اغبصوؿ على
التقنيات كالشبكات اليت تدعم
تصنيف التنوع البيولوجي كالرصد
كاألحباث كاستخدامها
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اؼبصدر احملتمل للدعم

الصندكؽ
االستئماين آلية اؼبواءمة




مبلحظات

















مشركع/مشاريع
ذبريبية من خبلؿ
آلية اؼبنرب للمواءمة
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فئات االحتياجات
من القدرات

االحتياجات اليت حددهتا اغبكومات
كأصحاب اؼبصلحة اآلخركف

ٓ -تطوير القدرات ٓ ُ-تطوير القدرات من أجل اؼبشاركة
الفعالة ألصحاب اؼبصلحة يف التقييم
من أجل البراط معزز
كغَتىا من األنشطة ذات الصلة على
كذم مغزل من
اؼبستول الوطٍت ،دبا يف ذلك لفهم من
أصحاب اؼبصلحة
ىم أصحاب اؼبصلحة ككيف ينبغي
اؼبتعددين
إشراكهم
ٓ ِ-تطوير القدرات من أجل اإلببلغ
الفعاؿ ألسباب أنبية التنوع البيولوجي
كخدمات النظم اإليكولوجية ،كأسباب
قيمها العديدة يف صنع
أنبية استخداـ ي
القرار
ٓ ّ-تطوير القدرات من أجل االستخداـ
الفعاؿ لنواتج اؼبنرب يف تنفيذ االلتزامات
الوطنية دبوجب االتفاقات البيئية
متعددة األطراؼ ذات الصلة بالتنوع
البيولوجي
ٓ ْ-تطوير القدرات لتعزيز ـبتلف شبكات
اعبهات الفعالة ،دبا يف ذلك تلك
الشعوب األصلية كاحمللية ،من أجل
تعزيز تقاسم اؼبعلومات فيما بُت
ـبتلف نيظم اؼبعارؼ

اؼبصدر احملتمل للدعم

الصندكؽ
االستئماين آلية اؼبواءمة

مبلحظات











مشركع/مشاريع
ذبرييب/ذبريبية من
خبلؿ آلية اؼبنرب
للمواءمة
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المرفق الثاني
خطة إدارة البيانات والمعلومات (الناتجان ( 0د) و( 2ب))
أوالً  -السياق
ُ  -كمن أجل تعزيز أسس الًتابط بُت العلوـ كالسياسات ،كافق اؼبنرب اغبكومي الدكِف للعلوـ كالسياسات
يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على برنامج عمل للفًتة َُِْ .َُِٖ-كيشتمل
برنامج العمل ىذا على الناتج ُ (د) ،الذم يهدؼ إُف ضماف أف يتم الوفاء باالحتياجات ذات األكلوية يف
ؾباؿ اؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات البلزمة لوضع السياسات عن طريق ربفيز اعبهود لتوليد معارؼ جديدة كعن
طريق الربط الشبكي؛ كما يشتمل على الناتج ْ (ب) ،كالذم يهدؼ إُف كضع خطة إلدارة البيانات
كاؼبعلومات .كفرقة العمل اؼبعنية باؼبعارؼ كالبيانات اليت أنشاىا االجتماع العاـ ىي اؼبسؤكلة عن و
كل من ىذين
الناذبُت .كتشتمل اؼبهاـ الرئيسية لفرقة العمل على الوالية لتحديد كترتيب أكلويات اؼبعارؼ العلمية األساسية
البلزمة لصانعي السياسات على اؼبستويات اؼبناسبة؛ كتسهيل الوصوؿ إُف اؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات اؼبطلوبة
كتقدًن التوجيو بشأف إدارهتا؛ كربفيز اعبهود لتوليد معارؼ جديدة يف اغبوار مع اؼبنظمات العلمية ككاضعي
السياسات كمنظمات التمويل.
ِ  -قامت األمانة ،من خبلؿ عملها مع اؼبكتب كفرقة العمل ،بإعداد مشركع خطة إدارة البيانات
كاؼبعلومات.
ّ  -كالدافع األساسي لطلب االجتماع العاـ ػبطة إلدارة البيانات كاؼبعلومات (انظر اؼبقرر ـ ح د،ٓ/ِ-
اؼبرفق الثالث) ىو ضماف الوصوؿ ،يف اؼبستقبل ،إُف ـبرجات اؼبنرب ككذلك إُف اؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات
البلزمة لتحقيقها .كىذا أمر مهم فيما يتعلق بكل من الشفافية كإمكانية تكرار النتائج ،كبالتاِف فهو مسألة
رئيسية بالنسبة ؼبصداقية اؼبنرب .عبلكة على ذلك ،فإف من اؼبمارسات اؼبعتادة يف عملية إنتاج اؼبنشورات اليت
يستعرضها األقراف للمعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات اليت تستند إليها التحليبلت كالنتائج أف يتم الكشف عنها كأف
تكوف قابلة للتتبع.
ْ  -إف كضع اػبطة سيدعم الوصوؿ اآلمن الطويل األمد إُف اؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات اليت يتم صبعها
من خبلؿ أنشطة اؼبنرب .كستقوـ فرقة العمل ،مسنودة بوحدة الدعم الفٍت ،بتنفيذ اػبطة مستفيدة من اؼببادرات
الدكلية اغبالية ،كعاكسة للنهج الذم تتبعو الشراكات االسًتاتيجية أك اآلليات األخرل اليت يتبعها اؼبنرب.
ٓ  -كهبرم كضع اػبطة من قبل فرقة العمل كجزء من اسًتاتيجية أمشل للمعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات
(انظر  ،)IPBES/3/INF/3كاليت هتدؼ إُف توجيو أعماؿ فرقة العمل على مر سنُت كجودىا ،موفرة السياؽ
للمنجزات األخرل اليت تنطوم على اؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات ،يف حُت تعمل أيضان كوثيقة مرجعية
للمخرجات األخرل لفرقة العمل.
ٔ  -كيعتزـ اؼبنرب أف يستفيد بدقة من اؼبعارؼ القائمة كوبفز تطوير معارؼ جديدة من مصادر متنوعة
للبيانات كاؼبعلومات اؼبضمونة اعبودة .كبالتاِف ،فإنو سيكوف يف حاجة ألف يدعم الشركاء ك/أك أف ينفذ عمليات
كىياكل للحفاظ على جودة البيانات كربسينها امتثاالن ألىداؼ ـبتلفة للسياسات؛ لضماف طوؿ عمر البيانات؛
لبناء شراكات مع اؼبسانبُت يف اػبدمة كالقيمُت على البيانات كاؼبعلومات؛ لتعزيز االتساؽ عرب منجزات اؼبنرب
كتقاظبها من خبلؿ دعم كضع معايَت كمبادئ توجيهية لكافة شرائح اجملتمع .كهبب أف تكوف ىذه العمليات
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كاؽبياكل قادرة على استيعاب كدمج زبصصات كنظم معارؼ متنوعة كأف تسمح بإجراء عمليات استعراض
للبيانات.
ٕ  -كهبب أف تتفاعل ىذه العمليات بقوة مع األنشطة األخرل للمنرب ،دبا يف ذلك فرؽ العمل كالتقييمات
األخرل .كتقوـ فرقة العمل اؼبعنية بنيظم معارؼ الشعوب األصلية كاحمللية بتطوير إجراءات كأساليب للعمل مع
أصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحمللية .كستقوـ فرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات بإدارة ؾبموعة كاسعة من أنشطة بناء
القدرات ،دبا يف ذلك تدابَت لتحسُت الوصوؿ إُف اؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات اؼبوجودة حاليان .كسيتم إنشاء
عبلقة عمل كثيقة بُت فرؽ العمل الثبلث لتسهيل الوصوؿ الكامل إُف اؼبعارؼ اليت ستكوف مطلوبة لؤلنشطة
كاؼبنجزات اؼبتعلقة باؼبنرب .كستتعاكف صبيع فرؽ العمل الثبلث يف تصميم اؼببادئ التوجيهية اؼبنهجية ،كيف كضع
اؼبؤشرات كاؼبقاييس ،كيف التخطيط غبوارات العلوـ كالسياسات كعقدىا من أجل االستخداـ اؼبنسق يف اؼبنرب.
ٖ  -كمن اؼبزمع أف تقوـ فرقة العمل اؼبعنية باؼبعارؼ كالبيانات بتقدًن اؼبشورة خبلؿ عملية ربديد نطاؽ
تقييمات اؼبنرب كتنفيذىا .كستقدـ فرقة العمل ،أثناء عملية ربديد النطاؽ ،اؼبشورة بشأف جودة البيانات ،من
خبلؿ ضماف التحديد الدقيق للمعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات ذات الصلة .كستتأكد من أنو قد مت إيبلء االعتبار
الكامل ،حسب االقتضاء ،لتحديد كاستخداـ اؼبنهجيات كاؼبقاييس كاؼبؤشرات العامة اؼبستخدمة باستمرار ضمن
التقييمات كعربىا لضماف قابلية البيانات للمقارنة .كما ستقوـ فرقة العمل ،أثناء إعداد كتقدًن التقييم ،بتوفَت
الدعم فيما يتعلق باغبصوؿ على اؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات ،كإدارهتا كمراقبة جودهتا .كستقوـ فرقة العمل
أيضان بتقدًن الدعم يف نقل اؼبعلومات عن الثغرات يف اؼبعارؼ كالبيانات العلمية اليت مت ربديدىا خبلؿ عمليات
التقييم للشركاء اؼبعنيُت ،كبتحفيز عملية ملء ىذه الثغرات .كباإلضافة إُف ذلك ،فإف فرقة العمل مكلفة بتحديد
األكلويات الرئيسية إلدارة البيانات كاؼبعلومات اؼبطلوبة لواضعي السياسات كتسهيل الوصوؿ إُف اؼبعرفة
كاؼبعلومات كالبيانات البلزمة يف عملية صنع القرار .كعليو ،فإف فرقة العمل ستدعم عمل اؼبنرب فيما يتعلق
بأدكات كمنهجيات دعم السياسات عن طريق كضع كتقدًن مبادئ توجيهية إلدارة البيانات كاؼبعلومات
للتقييمات كعن طريق ربديد الثغرات يف إدارة البيانات كاؼبعلومات.

ثانياً  -أىداف خطة إدارة البيانات المعلومات
ٗ  -إف اؼبشهد اغباِف ػبدمات البيانات كاؼبعلومات كاؼبعارؼ ذات الصلة باؼبنرب متنوع كمتطور ،كيفتقر إُف
التنسيق .كسيتم خبلؿ عاـ َُِٓ إجراء مراجعة دقيقة للمصادر اغبالية للبيانات اليت وبتاجها اؼبنرب كتصنيفها
من قبل فرقة العمل يف شراكة مع آخرين من أجل دعم إعداد التقييمات اؼبنتظمة كأدكات كمنهجيات دعم
السياسات كتوفَت الوصوؿ الطويل األجل للبيانات كاؼبعلومات اؼبستخدمة يف التقييمات.
َُ  -كاؽبدؼ من اػبطة يف اؼبقاـ األكؿ ىو التأكد من إرساء أسس اؼبعرفة باؼبنرب حبلوؿ عاـ َُِٓ.
كلتحقيق ذلك ،فقد حددت فرقة العمل األىداؼ التشغيلية التالية ،اليت ينبغي إقبازىا عن طريق ؾبموعة من
األنشطة العاجلة ذات األكلوية العالية (انظر الفرع رابعان أدناه) ،على النحو التاِف:
(أ) كضع معايَت كمبادئ توجيهية إلدارة اؼبعلومات كالبيانات كربديد اؼبؤشرات كاؼبقاييس احملتملة
اؼبراد استخدامها يف منتجات اؼبنرب؛
(ب) السماح بإمكانية الوصوؿ إُف البيانات كاؼبعلومات كاؼبعارؼ اؼبطلوبة لتنفيذ التقييمات اؼبقررة
كاستخداـ أدكات كمنهجيات دعم السياسات احملددة عن طريق منصة مستدامة للبيانات كاؼبعلومات؛
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منهجية؛

(ج) ربديد الوسائل اؼبطلوبة ؼبعرفة كمعاعبة فجوات البيانات كاؼبعلومات كاحتياجات اؼبنرب بطريقة
(د)

إقامة تعاكف كثيق مع اؼببادرات الدكلية ذات الصلة لدعم اؼبنرب يف تنفيذ اػبطة.

ُُ  -كمع تطور احتياجات اؼبنرب ،إُف جانب االسًتاتيجية اؼبقًتحة للمعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات ،كاليت
ستقوـ دبسح كصياغة االحتياجات األكسع يف ىذا اجملاؿ عرب اؼبنرب ،ستقوـ فرقة العمل دبراجعة اػبطة كربديثها
بانتظاـ.

ثالثاً  -مبادئ إلدارة المعارف والمعلومات والبيانات بالمنبر
ُِ  -ستستند اؼببادئ التالية على اؼببادئ التشغيلية للمنرب يف سياؽ اؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات كتعمل
على توسيعها ،كستقوـ بتوجيو تنفيذ اػبطة:
(أ) اعبودة كاألمن  -هبب أف يكوف مطورك كمستخدمو نواتج اؼبنرب قادرين على االعتماد على
نوعية اؼبعرفة ،اليت تقوـ عليها تلك النواتج ،كعمر كسبلمة البيانات .كعليو ،فستقوـ اػبطة ببناء عمليات
تساعد ،أكالن ،على توفَت إمكانية الوصوؿ إُف أفضل اؼبعارؼ اؼبتاحة ألىداؼ سياسات ـبتلفة؛ ثانيان ،لضماف
أمن البيانات ،كتوافر االحتياطيات منها ،على اؼبدل الطويل؛ ثالثان ،لتوفَت الشفافية (بشأف اؼبصدر ،ككيفية
اؼبعاعبة ،كاألصل ،كالقابلية للتتبع) للبيانات كاؼبعلومات كأيضان ؼبؤشرات اؼبنرب كـبرجات اؼبعرفة األخرل؛ رابعان،
لنشر معايَت للبيانات الوصفية كردبا للمعلومات الوصفية األخرل؛ كخامسان ،للمساعدة يف ضماف اتساؽ كتوحيد
البيانات كاؼبعلومات اليت مت صبعها على مستويات متعددة كمن خبلؿ منهجيات كطرؽ ألخذ العينات غالبان ما
تكوف ـبتلفة ،أك تفسَتىا بطريقة صحيحة؛
(ب) بناء اؼبعرفة عن طريق إقامة الشراكات  -إف ال ً
قيمُت على البيانات كاؼبعارؼ الضركرية لربنامج

عمل اؼبنرب كثَتكف كمتنوعوف ،كال يبكن تنفيذ الربنامج إال من خبلؿ التعاكف .كبالتاِف ،فإف اػبطة ستقوـ ،أكالن،
بتشجيع اإلقباز عرب اؼبنرب بكاملو عن طريق التفاعل مع النواتج األخرل كدعمها؛ ثانيان ،ذبنب االزدكاجية عن
طريق االحتفاظ بعبلقات مثمرة مع اعبهات الفاعلة ذات الصلة؛ ثالثان ،التعرؼ على احتياجات كمصاٌف ً
القيمُت
على البيانات كاؼبعارؼ ،مثل حقوؽ الوصوؿ ،كحقوؽ اؼبلكية الفكرية ،خصوصان اغباجة الحًتاـ اؼبعلومات اليت
تقدمها الشعوب األصلية كاجملتمعات احمللية كمعارؼ ىذه الشعوب كاجملتمعات احمللية ،دبا يف ذلك النظر يف
التماس اؼبوافقة اؼبسبقة عن علم من جانب الشعوب األصلية كاجملتمعات احمللية صاحبة ىذه اؼبعلومات كاؼبعارؼ
أك موافقتها أك مشاركتها كتقاسم الفوائد اؼبكتسبة من ىذه اؼبعلومات كاؼبعارؼ؛ كرابعان ،كضع خطط لتقدًن
حوافز نظَت تقاسم البيانات كنشرىا؛
(ج) إمكانية الوصوؿ  -إف الوصوؿ اغبر كاؼبفتوح لنواذبو ،كللمواد اليت تقوـ عليها تلك النواتج ،ىو
أحد القيم األساسية للمنرب .كبالتاِف ،فإف اػبطة ستهدؼ ،أكالن ،إُف الوصوؿ اؼبفتوح كالدائم إُف مصادر
البيانات كاؼبعلومات لنواذبو (على سبيل اؼبثاؿ ،يف اؼبؤلفات العلمية) مع اغبد األدىن من القيود .ثانيان ،فرض
استخداـ صيغ اؼبلفات الشائعة كاليت يبكن الوصوؿ إليها يف نواتج اؼبنرب؛ ثالثان ،التأكيد على ضركرة إيصاؿ
اؼبعلومات اؼبتعلقة بتوافر البيانات كاؼبعلومات؛ كرابعان ،تيسَت اكتشاؼ كتبادؿ البيانات كاؼبعلومات بلغات
متعددة .كيقر اؼبنرب بأف إتاحة البيانات كاؼبعلومات على اإلنًتنت قد ال يعٍت دائمان أف بإمكاف الدكؿ األعضاء
الوصوؿ إليها من خبلؿ ىياكل أساسية شبكية ؿبدكدة كسرعة إنًتنت ؿبدكدة .كلذلك فإف إتاحة البيانات
كاؼبعلومات يف أشكاؿ أخرل ستكوف مهمة جدان لضماف الوصوؿ الفعلي للبيانات كاؼبعلومات اليت ينتجها اؼبنرب؛
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(د) فركع الدراسة كنظم اؼبعرفة اؼبتنوعة  -ستكوف العديد من مصادر البيانات كاؼبعلومات كاؼبعارؼ
حاظبةن يف تنفيذ برنامج عمل للمنرب ،دبا يف ذلك التخصصات العلمية الطبيعية كاالجتماعية ،إُف جانب أنواع
ـبتلفة من اؼبعارؼ مثل نظم معارؼ الشعوب األصلية كاحمللية .كؽبذا السبب ،فإف اػبطة ستعمل على تعزيز ما
يلي ،أكالن ،تعدد التخصصات؛ ثانيان ،نظم إدارة اؼبعارؼ اليت تتسم بالشموؿ كتسعى للحصوؿ على أفضل ما يف
األشكاؿ اؼبختلفة من اؼبعارؼ؛ ثالثان ،العمل اؼبشًتؾ يف توليد اؼبعارؼ من قبل كل من الباحثُت كمستخدمي
البحوث؛ رابعان ،اؼبساكاة كالتمثيل اإلقليمي اؼبتوازف؛ كخامسان ،التعاكف الوثيق مع أفرقة العمل اؼبعنية بنظم معارؼ
الشعوب األصلية كاحمللية كبناء القدرات؛
(ق) العلم اؼبفتوح  -يشجع هنج العلم اؼبفتوح على توليد اؼبعارؼ من خبلؿ التعاكف القائم على
الوصوؿ اغبر كاؼبفتوح إُف اؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات .كبالتاِف فإف العلم اؼبفتوح يضمن االعًتاؼ الكامل
بإعماؿ صبيع الباحثُت كأصحاب اؼبصلحة اؼبعنيُت كيضمن أف تٍنسب إليهم تلك األعماؿ بشكل صحيح.
كيعٍت اعتماد ىذه اؼببادئ كىذا النهج حدكث تغيَت ثقايف كبَت يف الطرؽ اليت يتم هبا إقباز العلوـ كتقاسم النتائج
العلمية كالبيانات اليت تشكل األساس ؽبا علنان من قبل اؼبؤلفُت كاجملبلت كاؼبؤسسات البحثية ،كبالتاِف جعلها
أكثر صلة باجملتمع .إف ىذا التغيَت الثقايف وبدث بالفعل يف ـبتلف التخصصات العلمية مثل علم الفلك ،كعلم
األعصاب ،كعلم الوراثة اعبزيئية ،كعلم احمليطات ،كغَتىا .كيف سياؽ اؼبنرب ،فيمكن لنهج العلم اؼبفتوح أف يوب ًدث
تقدمان كبَتان جدان يف تكامل البيانات كربليلها كتفسَتىا ،كيبكن أف يؤدم إُف فهم أفضل للتنوع البيولوجي
كخدمات النظم اإليكولوجية.

رابعاً  -تنفيذ خطة إدارة البيانات والمعلومات
ُّ  -كبأخذىا لؤلىداؼ اؼبذكورة أعبله ،فقد حددت فرقة العمل األنشطة ذات األكلوية العالية اؼببينة يف
اعبدكؿ أدناه.
التنفيذ المقترح لخطة إدارة البيانات والمعلومات في عام 4102

األنشطة
ُ-
ِ-
ّ-

ْ-

حبلوؿ شهر

اؼبخرجات أك النواتج

مبادئ توجيهية للبيانات كالبيانات
حزيراف/يونيو َُِٓ
استعراض ككضع مبادئ
الوصفية تضمن انطبلؽ منتجات اؼبنرب
توجيهية للبيانات كالبيانات
من قاعدة سليمة كقابلة للتشغيل
الوصفية
مبادئ للتعامل مع الفجوات اؼبعرفية
توفَت مبادئ منهجية للتعامل حزيراف/يونيو َُِٓ
كعدـ اليقُت تضمن انطبلؽ منتجات
مع الفجوات اؼبعرفية كعدـ
اؼبنرب من قاعدة سليمة كقابلة للتشغيل
اليقُت
كانوف األكؿ/ديسمربَُِٓ منرب لبلكتشاؼ كالوصوؿ باستخداـ
كضع مقًتح إلنشاء منرب
شبكة اإلنًتنت ،يستند إُف شبكة من
الكتشاؼ اؼبعارؼ
اؼببادرات كاؼبؤسسات ذات الصلة
كاؼبعلومات كالبيانات
اؼبستدامة كالوصوؿ إليها
كانوف األكؿ/ديسمربَُِٓ ىسب ُّكن صبيع اػبرباء يف أفرقة خرباء التقييم
توفَت إمكانية كصوؿ صبيع
كأفرقة العمل من الوصوؿ إُف اجملموعة
خرباء اؼبنرب بسهولة إُف
كاملة من اؼبؤلفات البلزمة إلجراء
منشورات البحوث األساسية
التقييمات
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األنشطة

حبلوؿ شهر

اؼبخرجات أك النواتج

كانوف األكؿ/ديسمربَُِٓ تنفيذ تعاكف كشراكات طويلة األجل
ٓ -إقامة اتفاقيات مع الشركاء
لتوفَت الوصوؿ إُف البيانات كاؼبعلومات
االسًتاتيجيُت الرئيسيُت بشأف
اؼبوجودة البلزمة لدعم منتجات اؼبنرب
اؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات
(على سبيل اؼبثاؿ ،أدكات كمنهجيات
التقييمات كدعم السياسات)
ٔ -تنقيح خطة إدارة اؼبعلومات كانوف األكؿ/ديسمربَُِٓ مت ربديث كتنقيح اػبطة للفًتة َُِٔ-
َُِٖ بناء على اؼبعارؼ اؼبقًتحة من
كالبيانات استنادان إُف
فرقة العمل ،كاسًتاتيجية اؼبعلومات
التطورات اليت ربدث يف عاـ
كالبيانات ،كاؼبشاكرات عرب اؼبنرب،
َُِٓ
كالنتائج من األنشطة األخرل لفرقة
العمل يف عاـ َُِٓ

ُْ  -ا يقًتحت األنشطة احملددة يف اعبدكؿ إما ألهنا سبثل أنشطة زبطيطية ضركرية طويلة األجل ،أك كظائف
مطلوبة بالتحديد من قبل االجتماع العاـ ،أك عناصر رئيسية ربتاج التقييمات إُف تواجدىا أثناء قياـ أفرقة اػبرباء
اؼبعنيُت بالتقييم دبهامهم .كيف أكاخر عاـ َُِٓ ،ستستند االسًتاتيجية األمشل للمعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات
للفًتة َُِٓ( َُِٖ-انظر  )IPBES/3/INF/3على ىذه العناصر األساسية ،كستواصل تطوير اإلطار اؼبعريف
للمنرب كفقان ألفضل اؼبمارسات الدكلية.
ُٓ  -كستقوـ كحدة الدعم الفٍت بدعم فرقة العمل حبيث تنفذ التزاماهتا يف الوقت احملدد ككفقان لواليتها.
كسيقوـ اؼبكتب كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات باستعراض صبيع منتجات فرقة العمل ،حسب االقتضاء،
كتؤمن الركابط بينها كبُت فرؽ العمل األخرل كأفرقة اػبرباء ذات الصلة التابعة للمنرب .كستسعى فرقة العمل
للتعاكف الفعاؿ مع صبيع أصحاب اؼبصلحة اؼبعنيُت كاؼبؤسسات الرائدة اليت تتمتع ببعد النظر كاؼبسؤكلية لقيادة
اؼببادرات القائمة ذات الصلة .كسيتم تطوير ىذه العبلقات على النحو احملدد يف اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب
اؼبصلحة اػباصة باؼبنرب.
ُٔ  -كتصف الفقرات التالية كل نشاط من األنشطة ذات األكلوية العالية اؼبقًتحة لتنفيذ اػبطة ،كاحملددة يف
اعبدكؿ.
ألف  -النشاط  -0المبادئ التوجيهية الستعراض وتطوير البيانات والبيانات الفوقية
ُٕ  -لقد حددت فرقة العمل األنواع العامة التالية من البيانات أك اؼبعلومات أك اؼبعارؼ ذات الصلة باؼبنرب:
(أ) البيانات :يتم اغبصوؿ على البيانات من اؼببلحظات أك القياسات كىي تشكل األساس
لعمليات الرصد كالبحث ،كالتقييم ،كالتحليل .كيبكن تصنيفها كفقان للجوانب التالية:
’ُ‘ اؼبواضيعية (االجتماعية كاالقتصادية ،كالبيئية ،كاؼبتعلقة باؼبناظر الطبيعية ،كما إُف ذلك)؛
’ِ‘ اعبغرافية (العاؼبية ،كاإلقليمية ،كدكف اإلقليمية ،كاحمللية)؛
’ّ‘ اؼبنهجية (التصنيف) ،كالوصفية ،أك القائمة على ظبة ما؛
’ْ‘ اؼبواد اؼبستمدة من نظم معارؼ الشعوب األصلية كاحمللية؛
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كتبادؽبا؛

(ب) البيانات الوصفية :توفر البيانات الوصفية صفات موحدة للبيانات تسهل توصيفها كإدارهتا

(ج) اؼبعلومات :ىي منتج كمي مستمد من البيانات عن طريق التجميع كالتكامل كالتحليل .كمن
اؼبرجح أف يعتمد اؼبنرب بدرجة كبَتة جدان على التحليل الوصفي للمعلومات من أجل إنتاج التقييمات كاؼبعارؼ؛
(د) اؼبقاييس كاؼبؤشرات :توفر ىذه اؼبعلومات اليت تضع البيانات بطريقة يبكن هبا استخدامها
كمنتجات لتحديد االذباىات يف اؼبتغَتات الرئيسية ،مثل حالة أحد األنواع أك النظم اإليكولوجية أك خدمات
ىذه النظم .كعلى ىذا النحو فإهنا يبكن أف تغذم أدكات دعم السياسات كاؼبنهجيات بشكل فعاؿ ،كيبكن
استخدامها لدعم كتابة التقييمات (بطريقة مشاهبة لسلسلة التوقعات العاؼبية للتنوع البيولوجي التابعة التفاقية
التنوع البيولوجي)؛
(ق) اؼبعرفة كمنتجات اؼبعرفة :اؼبعرفة ىي الفهم الذم ي يكتسب عن طريق التجربة ،كالتفكَت،
كالتفسَت ،كاإلدراؾ اغبسي ،كاغبدس ،كالتعلم ،كاليت يتم تطويرىا نتيجة الستخداـ كذبهيز اؼبعلومات .كىي تنبئ
عن اإلجراءات اليت قد يتخذىا الناس كتدعم عملية صنع القرار .كيف سياؽ استكمالو لتقييماتو ،فسيقوـ اؼبنرب
باستخداـ كربفيز عملية توليد اؼبعرفة كمنتجات اؼبعرفة؛
اؼبعرفات الرقمية الثابتة لؤلشياء،
(ك) الركابط كاؼبراجع :ستوفر الركابط ،مثل اليت تأخذ شكل ِّ
كاؼبراجع الببليوغرافية ،إمكانية الوصوؿ إُف البيانات األصلية كالبيانات الوصفية اليت تدعم نواتج اؼبنرب .كمن أجل
ضماف إمكانية الوصوؿ الطويل األجل لتلك البيانات ،فسيحتاج اؼبنرب ألف وبتفظ بقائمة دقيقة كمستكملة
كسهلة اؼبناؿ من اؼبراجع كالركابط ،كأف يعتمد سياسة للوصوؿ اؼبفتوح منسقة عرب ؾبموعة متنوعة من اؼبصادر
كنظم اؼبعرفة.
ُٖ  -إف بركتوكوالت البيانات كالبيانات الوصفية ضركرية للمساعدة يف زيادة فرص اغبصوؿ على البيانات
اليت أنتجتها صباعة من أصحاب اؼبصلحة اؼبوزعُت على الصعيد العاؼبي ،كزيادة قابلية تلك البيانات لبلستعماؿ.
كالبيانات اليت تتوافق مع نظاـ معيارم يكوف ؽبا نفس الشكل كاؼبعٌت (بناء اعبمل كدالالت األلفاظ) كبالتاِف
يبكن إدماجها مع غَتىا من البيانات .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،يف بوابات البيانات ،تكوف البيانات سهلة اؼبناؿ كيتم
استخدامها على نطاؽ كاسع ،فبا يسمح بقوة التحليبلت .إف اؼبعلومات اليت ربدد البيانات الوصفية اليت سبيز
نطاؽ كسياؽ البيانات اليت مت صبعها تكوف ضركرية إلعادة استخدامها كإدماجها ،كبالتاِف يسهل اكتشافها.
ُٗ  -كتوصي فرقة العمل بأنو ينبغي اعتماد اؼبعايَت كاؼببادئ التوجيهية للبيانات اؼبقبولة دكليان عند االقتضاء
فيما يتعلق جبميع أنواع البيانات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية باؼبعٌت الواسع،
كالذم قد يشمل البيانات اؼبتعلقة باألنواع كالبيئة كالزراعة كاألظباؾ كالنواحي االجتماعية كاالقتصادية كاؼبناخ ،من
بُت أمور أخرل .كقد مت كضع العديد من اؼببادئ التوجيهية للبيانات اؼبتصلة بالتنوع البيولوجي (على سبيل اؼبثاؿ
تلك اؼبتعلقة ببيانات اغبدكث يف شكل نقاط) من قبل ؾبتمع اؼبعلوماتية يف ؾباؿ التنوع البيولوجي ،ربت مظلة
معايَت بيانات التنوع البيولوجي ( .)www.tdwg.orgكلكن اؼببادئ التوجيهية للعديد من أنواع بيانات التنوع
البيولوجي كالنظم اإليكولوجية ال تزاؿ غَت موجودة.
َِ  -كتعًتؼ فرقة العمل بوجود العديد من اؼببادرات كاألنظمة اؼبعنية بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإليكولوجية اليت تكوف فيها البيانات غَت قابلة للتشغيل اؼبتبادؿ .كتوصي فرقة العمل بإجراء تقييم ألنواع
البيانات كاؼبعلومات ذات الصلة باؼبنرب اليت تستويف بشكل جيد اؼبعايَت القائمة كتدعم كضع معايَت جديدة
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بالتعاكف مع اجملموعة اغبالية ألصحاب اؼبصلحة كاؼبنظمات على كافة اؼبستويات .كستعمل فرقة العمل مع
أصحاب اؼبصلحة كشركائها االسًتاتيجيُت لتعزيز قابلية نظم اؼبعارؼ كالبيانات للتشغيل اؼبتبادؿ على كبو يعزز
الوصوؿ العاـ من خبلؿ كصبلت بينية جيدة التوثيق.
باء  -النشاط  - 4توفير مبادئ منهجية للتعامل مع الفجوات المعرفية وعدم اليقين
ُِ  -إف البيانات ،كاؼبقاييس كالنماذج اؼبشتقة يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية ناقصة
كغالبان ما تكوف ؿبدكدة يف نطاقها .كيعتمد دعم ازباذ القرار كالسياسات الفعالُت على ترسيم ىذه القيود
كاإلببلغ عنها بشكل دقيق ككاضح .كالفشل يف التحديد الكمي كالتوثيق غبالة عدـ اليقُت بشأف اؼببلحظات
كالقياسات اؼبشتقة أك اؼبؤشرات كالتنبؤات ،قد يؤدم إُف استنتاجات خاطئة أك إُف ازباذ إجراء ال مربر لو ،على
سبيل اؼبثاؿ فيما يتعلق باالذباىات أك بتحديد األكلويات .كسيكوف من البلزـ أف تغطي اؼببادئ التوجيهية
اؼبسائل التالية:
(أ) القضايا اؼبتعلقة بنوعية البيانات األكلية اؼبتوفرة (على سبيل اؼبثاؿ ،دقة كإحكاـ عمليات
التحديد أك القياس) ىي عامل ؿبدد رئيسي عبودة التحليبلت كالقرارات اليت تدعمها .كباإلضافة إُف ازباذ
اإلجراءات الوقائية أك التصحيحية ،ينبغي تقييم جودة البيانات كاإلببلغ عنها من أجل التعريف باألنواع اؼبختلفة
من استخدامات ما بعد التنفيذ .كسيحتاج اؼبنرب إُف تقدًن حوافز نظَت اإلجراءات اليت تسهم يف نشر ثقافة
جودة البيانات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية ،كاليت تشمل تطوير أساليب كمعايَت
كأدكات كمبادئ توجيهية لتقييم جودة البيانات ،كمنع األخطاء كتصحيحها ،ككضع سياسات تتعلق جبودة
البيانات ،كبناء القدرات؛
(ب) كما أف عبميع نتائج ذبميع كربليل البيانات اؼبتاحة أكجو من عدـ اليقُت الكامن اليت ربددىا
عوامل تشمل حجم كاستقبلؿ العينات ،كأنواع النماذج ،كخصائص منهجية أخرل .كستحتاج تقييمات اؼبنرب
إُف معاعبة صبيع مصادر عدـ اليقُت احملتمل بعناية ،على سبيل اؼبثاؿ يف اؼبتغَتات اؼبتعلقة باؼبناخ كالتنوع
البيولوجي كالنواحي االجتماعية كاالقتصادية .كمن اؼبتوقع أف وبدكا من عدـ اليقُت عن طريق إتباع منهجية
دقيقة ،كالتعامل مع حالة عدـ اليقُت اؽبيكلي ،كربديد ظبات درجة عدـ اليقُت يف النتائج اليت توصلوا إليها؛
(ج) ككثَتان ما يبثل مدل كنطاؽ بيانات التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية اؼبتوفرة للقياس
كالتحليل نطاؽ التقييم أك أىداؼ دعم السياسات بشكل ناقص فقط .كيف العادة ،تكوف البيانات نادرة بشكل
منهجي لبعض اؼبناطق ،كاألنواع ،كالوظائف ،كاػبدمات .كؼبثل ىذه االكبرافات القدرة على تشويو نتائج اؼبنرب
كمؤشراتو كمعارفو بطريقة ال تنتزعها هبا اؼبقاييس اإلحصائية التقليدية .كستقوـ فرقة العمل ،دبساندة من كحدة
الدعم الفٍت ،بوضع معايَت تسمح ألنشطة اؼبنرب ألف تقيم بدقة درجة التطابق بُت نطاؽ اؼبعلومات اؼبتاحة
كنطاؽ تقييمات اؼبنرب كأىدافو اؼبتصلة بإعداد التقارير .كستقوـ فرقة العمل ككحدة الدعم الفٍت بدعم فرقة العمل
اؼبعنية ببناء القدرات يف األنشطة اليت تساعد على توثيق كتقييم حدكد قدرة البيانات اؼبتاحة على سبثيل اؼبنرب كما
ينتج عن ذلك من قيود على القياس كاالستدالؿ ،كاإلببلغ عن اعبهود اؼببذكلة ؼبلء الفجوات يف اؼبعرفة.
جيم  -النشاط  - 3وضع مقترح لمنبر اكتشاف ووصول لمعارف ومعلومات وبيانات مستدامة
ِِ  -ستقوـ فرقة العمل ،دبساندة من كحدة الدعم الفٍت ،بتطوير بنية ربتية قائمة على شبكة اإلنًتنت
سهل التحديد ،كإذا أمكن ،الوصوؿ .كسيعتمد نظاـ اكتشاؼ اؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات كالوصوؿ إليها
تي ِّ
التابع للمنرب على التعاكف الوثيق مع الشركاء ،مثل الشبكات القائمة ،لضماف الربط اؼببسط للبيانات
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كاؼبعلومات ،مع اإلسناد الصحيح كالبيانات الوصفية اؼبناسبة ،يف تقييمات اؼبنرب كمستودعاتو مثل كتالوجو
اػباص بالتقييمات .كيضم شركاء اؼبنرب يف ؾباؿ اؼبعارؼ كاؼبعلومات كبيانات أكلئك الذين يقوموف بتوليد كزبزين
البيانات األكلية (مثاؿ ،أماكن تواجد األنواع ،كصور األقمار الصناعية ،كالبيانات اؼبناخية) ،كمعارؼ ؾبتمعات
الشعوب األصلية كاحمللية ،كاؼبؤشرات كاؼبقاييس ،كاؼبصنفات ،كاؼبعارؼ اؼبتخصصة .إف البنية التحتية الكتشاؼ
اؼبعارؼ كاؼبعلومات كالبيانات كالوصوؿ إليها ،كما يرتبط هبا من تيارات اؼبعلومات كالبيانات ستحتاج إُف
اختصاصات كاضحة كإُف دعم ماِف طويل األمد .كسيتم إيبلء مزيد من التطوير ؽبذه األمور يف التحديث القادـ
للخطة.
دال -

النشاط  - 2توفير إمكانية وصول جميع خبراء المنبر بسهولة إلى مصنفات البحوث األساسية
ِّ  -لقد بات كاضحان لفرقة العمل من خبلؿ اؼبشاكرات مع اػبرباء يف ـبتلف اجتماعات ربديد النطاؽ
كالتقييم اليت عقدىا اؼبنرب خبلؿ عاـ َُِْ أف العديد من اػبرباء ال يبتلكوف إمكانية الوصوؿ إُف ثركة من
اؼبصنفات األساسية اليت يستعرضها األقراف ،كاليت ال غٌت عنها لعملية تقييم مدركسة جيدان كشاملة .إف
استكشاؼ كضماف إمكانية كصوؿ صبيع اػبرباء اؼبعينُت من قبل اؼبنرب ألكرب قدر فبكن من ىذه اؼبصنفات
سيصبح اؼبهمة الرئيسية لوحدة الدعم الفٍت ،اليت تزكد باؼبشورة كالدعم من فرقة العمل.

ىاء -

النشاط  - 2إقامة اتفاقات مع الشركاء االستراتيجيين الرئيسيين بشأن المعارف والمعلومات والبيانات
ِْ  -سيتم تنفيذ الكثَت من العمل احملدد أعبله من قبل شركاء رئيسيُت راسخُت يف ىذا اجملاؿ ،كذلك من
خبلؿ اتفاقات تعاكنية .كسيدعو الرئيساف اؼبشاركاف لفرقة العمل خرباء من شىت اؼبنظمات الشريكة االسًتاتيجية
للمشاركة يف أعماؿ فرقة العمل ،دبا يف ذلك ما يلي :اجمللس الدكِف للعلم ،كشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة
للفريق اؼبعٍت برصد األرض ،كاؼبركز العاؼبي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمنظمة األمم
اؼبتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة (اليونسكو) كاؼبرفق العاؼبي ؼبعلومات التنوع البيولوجي.
ِٓ  -كتقوـ كحدة الدعم الفٍت ،أثناء عملها ؼبساندة فرقة العمل ،بإطبلؽ عملية مناقشة مع ؾبموعة من
الشركاء االسًتاتيجيُت احملتملُت .كربديد ىؤالء الشركاء ىو اؽبدؼ الرئيسي للخطة خبلؿ العاـ اؼبقبل .كيتعُت
على فرقة العمل أف تضع إجراءات لتحديد األكلويات خاصة بشركاء البيانات من خبلؿ ربديد االحتياجات
الرئيسية الشاملة اؼبتعلقة بالبيانات كاؼبعلومات كاليت يتعُت تلبيتها لكي يتسٌت استكماؿ التقييمات ،كأف ربدد
الشركاء الذين يبكنهم تقدًن اؼبعلومات يف ىذا الصدد.
ِٔ  -كقد يكوف من بُت الشركاء احملتملُت اجمللس الدكِف للعلم ،كشبكة جيو بوف ،كاليونسكو ،كبرنامج
اإلنساف كاحمليط اغبيوم ،كاؼبركز العاؼبي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كبرنامج األمم
اؼبتحدة اإلمبائي مع بوابتو الشبكية اؼبعنية بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية؛ كاالرباد الدكِف غبفظ
الطبيعة كاؼبوارد الطبيعية مع قائمتو اغبمراء لؤلنواع اؼبهددة باالنقراض كالقائمة اغبمراء للنظم اإليكولوجية؛
كمنظمة األمم اؼبتحدة لؤلغذية كالزراعة ،كذلك يف ؾباِف الزراعة كالغابات اػباضعُت لئلدارة اؼبستدامة كمصائد
األظباؾ؛ كالنقل الدكِف ،كىو برنامج مشًتؾ بُت الصندكؽ العاؼبي للطبيعة كاالرباد الدكِف غبفظ الطبيعة كاؼبوارد
الطبيعية؛ مع شبكتو لرصد التجارة يف األحياء الربية؛ كمشركع خريطة اغبياة ،الذم يغطي تقييم كرصد توزيع
األنواع؛ كاللجنة األقيانوغرافية اغبكومية الدكلية التابعة لليونسكو ،كنظاـ اؼبعلومات البيولوجية اعبغرافية بشأف
احمليطات؛ كاؼبرفق العاؼبي ؼبعلومات التنوع البيولوجي ،مع بياناتو اؼبتعلقة بأماكن تواجد األنواع؛ كاؼبصدر التعاكين
عرب اإلنًتنت ؼبوسوعة اغبياة ،مع بياناتو اؼبتعلقة باألنواع كالسمات ،كأيضان بعنصره اؼبتعلق باؼبصنفات؛ كمكتبة
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تراث التنوع البيولوجي ،كىي مستودع ؼبصنفات التنوع البيولوجي يبكن الوصوؿ إليو بطريقة مفتوحة؛ كاليف
ككتش؛ كىي البنية التحتية العلمية اإللكًتكنية األكركبية لبحوث التنوع البيولوجي كالنظم اإليكولوجية ،مع
كتالوجها اػباص بالتنوع البيولوجي؛ كالبنك الدكِف ،مع بياناتو اؼبقارنة اؼبعنية بالناتج احمللي اإلصباِف القومي؛
كتقييم مرفق البيئة العاؼبية للنظم اإليكولوجية يف اؼبياه العذبة كالبحار ،كقاعدة البيانات العاؼبية للمناطق احملمية
كقاعدة بيانات التجارة التفاقية االذبار الدكِف بأنواع اغبيوانات كالنباتات الربية اؼبهددة باالنقراض .كيبكن أيضان
أف يكوف من بُت الشركاء اؼبنظمات الوطنية.
ِٕ  -كيبكن أف تشمل اؼبنتجات اؼبعرفية ذات الصلة على تقارير تقييم النظاـ البيئي لؤللفية؛ كتقارير
اقتصاديات النظم اإليكولوجية كالتنوع البيولوجي؛ كتقارير الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العاَف اليت
تصدرىا كتنشرىا اتفاقية التنوع البيولوجي؛ تقارير األىداؼ اإلمبائية لؤللفية اليت تصدرىا األمم اؼبتحدة؛ كالتقارير
التقييمية كاػباصة ،كاألكراؽ كاؼبواد الفنية اليت تصدر عن الفريق اغبكومي الدكِف اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ كالبيانات اليت
تشكل األساس ؽبا ،كاؼببادئ التوجيهية التقنية كصحائف الوقائع الصادرة من مركز توزيع البيانات التابع للفريق
اغبكومي الدكِف اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ؛ كتقارير البنك الدكِف؛ كتقارير التقييم العاؼبي للمحيطات اليت تصدرىا األمم
اؼبتحدة كىي قيد اإلصدار؛ كاؼبسانبات اليت تقدمها مبادرة أرض اؼبستقبل التابعة لتحالف العلوـ كالتكنولوجيا
من أجل االستدامة العاؼبية.
ِٖ  -كأثناء االضطبلع بالتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية ،فقد يظهر شركاء إقليميوف اسًتاتيجيوف
ؿبتملوف ،مثل اؼبكونات اإلقليمية لشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق اؼبعٍت برصد األرض ،دبا يف ذلك
شبكة رصد التنوع البيولوجي يف اؼبنطقة القطبية الشمالية ،كالشبكة األكركبية لرصد التنوع البيولوجي ،أك شبكة
آسيا كاحمليط اؽبادئ لرصد التنوع البيولوجي .لذا ،فإف كحدة الدعم الفٍت ،ستقوـ بتحديث كمراجعة الشركاء
االسًتاتيجيُت بانتظاـ لضماف أف تكوف تقييمات اؼبنرب مدعومة بشكل صحيح بأحدث البيانات كاؼبعلومات.
واو -

النشاط  - 6تنقيح خطة إدارة البيانات والمعلومات بناء على التطورات التي تحدث في عام 4102
ِٗ  -توصي فرقة العمل بضركرة اعتبار خطة إدارة البيانات كاؼبعلومات اؼبقدمة يف ىذه اؼبذكرة مشركعان أكليان
ستقوـ الفرقة بتحديثو كتقديبو إُف االجتماع العاـ بانتظاـ ،كذلك مع ربسن ربديد االحتياجات من إدارة
البيانات كاؼبعارؼ مع التقدـ يف تنفيذ برنامج العمل.

المرفق الثالث
تقرير تحديد النطاق العا م للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية (الناتج (4ب))
أوالً  -النطاق والمنطقة الجغرافية واألساس المنطقي والمنافع واالفتراضات
ألف  -النطاق
ُ  -يتمثل النطاؽ العاـ للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية يف تقييم اغبالة كاالذباىات فيما يتعلق بالتنوع
البيولوجي ككظائف كخدمات النظم اإليكولوجية كالًتابط بينها ،كأثر التنوع البيولوجي ككظائف كخدمات النظم
اإليكولوجية كأخطارىا على نوعية اغبياة اعبيدة كفعالية االستجابات ،دبا يف ذلك اػبطة االسًتاتيجية للتنوع
البيولوجي للفًتة َُُِ ََِِ-يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي كأىداؼ آيتشي الواردة فيها بشأف التنوع
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البيولوجي كاالسًتاتيجيات كخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي اؼبوضوعة دبوجب االتفاقية )ُْ(.كستتناكؿ
التقييمات التنوع البيولوجي ككظائف كخدمات النظم اإليكولوجية األرضية ،كللمياه العذبة ،كاؼبناطق الساحلية
كالبحرية.
ِ  -كيتمثل ىدؼ عمليات التقييم اإلقليمي كدكف اإلقليمي يف تعزيز الًتابط بُت العلوـ كالسياسات يف
ؾباؿ التنوع البيولوجي ككظائف كخدمات النظم اإليكولوجية على اؼبستويُت اإلقليمي كدكف اإلقليمي .كستحلل
التقييمات حالة اؼبعارؼ بشأف التفاعبلت يف اؼباضي كاغباضر كاؼبستقبل بُت السكاف كالطبيعة ،دبا يف ذلك عن
طريق تسليط الضوء على نقاط التحوؿ احملتملة كالتغذية اؼبرتدة كعمليات اؼبقايضة .كسيغطي اإلطار الزمٍت
للتحليبلت اغبالة كاالذباىات الراىنة (ككثَتان ما يعود لفًتات زمنية سابقة سبتد لعدة عقود) كالتصورات اؼبستقبلية،
مع الًتكيز على فًتة زمنية تًتاكح بُت ََِِ إُف ََِٓ باعتبارنبا تارىبُت رئيسيُت مستهدفُت متصلُت باػبطة
االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي التفاقية التنوع البيولوجي .كالعملية اعبارية حاليان بشأف كضع خطة جدكؿ أعماؿ
التنمية ؼبا بعد عاـ َُِٓ .كسيوجو اإلطار اؼبفاىيمي للمنرب ىذه التحليبلت للنظم االجتماعية كاإليكولوجية
اليت تعمل يف نطاقات ـبتلفة زمانان كمكانان.
ّ-

كستتناكؿ التقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية األسئلة التالية ذات الصلة بالسياسات:

كسبل
(أ) كيف يسهم التنوع البيولوجي ككظائف كخدمات النظم اإليكولوجية يف اقتصاد األقاليم ،ي
معيشتها ،كيف األمن الغذائي كيف نوعية اغبياة اعبيدة كما أكجو االعتماد اؼبتبادؿ فيما بينها؟
(ب) ما ىي حالة كاذباىات التنوع البيولوجي ككظائف كخدمات النظم اإليكولوجية كالديناميات
اؼبستقبلية احملتملة اليت تؤثر يف اؼبسانبة يف اقتصاد األقاليم كسبل معيشتها كرفاىها؟
(ج) ما ىي الضغوط اليت ربرؾ التغيَت يف حالة كاذباىات التنوع البيولوجي ككظائف كخدمات النظم
اإليكولوجية كنوعية اغبياة اعبيدة يف األقاليم؟
(د) ما ىي اآلثار الفعلية كاحملتملة ؼبختلف السياسات كالتدخبلت على مسانبة التنوع البيولوجي
ككظائف كخدمات النظم اإليكولوجية يف استدامة اقتصاد األقاليم ،كسبل معيشتها كأمنها الغذائي كنوعية اغبياة
اعبيدة فيها؟
(ق) ما ىي الثغرات يف اؼبعارؼ اليت يتعُت معاعبتها من أجل ربسُت كفهم كتقييم ؿبركات كتأثَتات
كاستجابات التنوع البيولوجي ككظائف كخدمات النظم اإليكولوجية على اؼبستول اإلقليمي؟
ْ-

كتيعرض اػبصوصيات اإلضافية يف التقارير التكميلية لتحديد النطاؽ اػباص بكل إقليم/إقليم فرعي.

باء  -المنطقة الجغرافية للتقييم

ٓ  -توصف اؼبنطقة اعبغرافية لكل تقييم ،ألغراض التقييمات اإلقليمية ،يف تقارير ربديد النطاؽ اػباص
بكل إقليم .كينبغي أف توفر للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية ،حسب االقتضاء ،ككفقان لقواعد اؼبنرب
كإجراءاتو ،اؼبعلومات عن الدكؿ كاؼبنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادم كاألقاليم الواقعة ما كراء البحار اؼبتمتعة
بصفة مراقب كاػبرباء فيها.

(ُْ) على النحو الذم عرب عنو الناتج ِ (ب) لربنامج عمل اؼبنرب (اؼبقرر ـ ح د ،ٓ/ِ-اؼبرفق األكؿ).
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جيم  -األساس المنطقي
كسبل العيش
ٔ  -يوفر التنوع البيولوجي ككظائف كخدمات النظم اإليكولوجية األساس لبلقتصادات ،ي
كنوعية اغبياة اعبيدة للشعوب يف صبيع أكباء العاَف .كتوفر اػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي َََُُِِِ-
كأىداؼ آيتشي اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي إطاران شامبلن الزباذ اإلجراء الفعاؿ كالعاجل لوقف فقداف التنوع
البيولوجي لضماف أف تكوف النظم اإليكولوجية ،حبلوؿ عاـ ََِِ ،قادرة على التحمل ،كتواصل تقدًن
اػبدمات الضركرية ،كمن مث ضماف تنوع حياة الكوف ،كاؼبسانبة يف رفاه البشر كالقضاء على الفقر .كىذه
االعتبارات مدرجة أيضان يف العملية اعبارية لوضع خطط التنمية ؼبا بعد عاـ َُِٓ ،أك بشأف األىداؼ احملتملة
للتنمية اؼبستدامة .كتيعد اسًتاتيجيات التنوع البيولوجي كخطط العمل اإلقليمية ك/أك الوطنية كسائل ىامة لتحقيق
أىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي ،كتطويعها لكي تبلئم األكضاع اإلقليمية كالوطنية .كتتطلب كل ىذه اعبهود
قاعدة معارؼ قوية ،كتفاعبلن معززان بُت العلماء كمقررم السياسات كـبتلف نظم اؼبعارؼ ،كاليت تيعد التقييمات
اإلقليمية كدكف اإلقليمية يف كضع جيد للمسانبة فيها.
ٕ  -كستكوف التقييمات ذاهتا كسيلة لتنفيذ كظائف اؼبنرب من حيث عبلقتها ببناء القدرات ،كربديد الثغرات
يف اؼبعارؼ كتوليد اؼبعارؼ ،كتطوير أدكات الدعم السياسي .كعبلكة على ذلك ،تيعد ىذه التقييمات حاظبة
لتعزيز اؼببدأ التشغيلي للمنرب كىو كفالة االستخداـ الكامل للمعارؼ الوطنية كدكف اإلقليمية كاإلقليمية ،حسب
االقتضاء ،دبا يف ذلك من خبلؿ تطبيق هنج صاعد من القاعدة.
ٖ-

كتعرض خصوصيات إضافية يف التقارير التكميلية لتحديد النطاؽ بالنسبة لكل إقليم كإقليم فرعي.

دال  -المنافع
ٗ  -ستزكد التقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية للتنوع البيولوجي ككظائف كخدمات النظم اإليكولوجية
اؼبستخدمُت بتحليل ييعوؿ عليو ،كقانوين ،كرظبي ،كعاـ ،كشامل عن اغبالة الراىنة للمعارؼ العلمية كاؼبعارؼ
األخرل .كستحلل اػبيارات كأدكات دعم السياسات بالنسبة لئلدارة اؼبستدامة للتنوع البيولوجي ككظائف
كخدمات النظم اإليكولوجية ضمن تصورات بديلة ،كتقدـ قصص النجاح ،كأفضل اؼبمارسات ،كالدركس
اؼبستفادة .كستحدد الثغرات اغبالية يف القدرات كاؼبعارؼ ،كاػبيارات اػباصة دبعاعبتها على اؼبستويات ذات
الصلة.
َُ  -كستوفر التقييمات معلومات لطائفة من أصحاب اؼبصلحة يف القطاعُت العاـ كاػباص كاجملتمع اؼبدين.
كعلى كجو التحديد كردت طلبات للمنرب إلجراء تقييمات إقليمية من كل من الصُت كالنركيج كبرنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة ،كمنرب عموـ أكركبا ،كاالرباد الدكِف غبفظ الطبيعة كاؼبوارد الطبيعية ،إُف جانب ؾبموعة متنوعة من
الطلبات الداعمة بشأف اػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة َُُِ ََِِ-كأىداؼ آيتشي للتنوع
البيولوجي التابعة لبلتفاقية ،على اؼبستول اإلقليمي ) .(IPBES/2/INF/9كستعرض نتائج التقييمات اإلقليمية
عبهات عريضة كما كرد يف اسًتاتيجية االتصاالت للمنرب ،مع اؼبعلومات اؼبفصلة تشمل أشكاؿ بيانية يسهل
فهمها كخرائط كنتائج لنظم معلومات جغرافية ،كتشمل اؼبخرجات موجز ؼبقررم السياسات تسلط الضوء على
نتائج رئيسية كثيقة الصلة بالسياسات كلكنها ال تشرح السياسات .كستنشر اؼبعلومات على نطاؽ كاسع ،دبا يف
ذلك عن طريق استخداـ تكنولوجيات جديدة للمعلومات كاالتصاالت.
ُُ  -كتعرض خصوصيات إضافية يف التقارير التكميلية لتحديد النطاؽ بالنسبة لكل إقليم كإقليم فرعي.

42

IPBES/3/18

ىاء  -االفتراضات
ُِ  -ستستند التقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية إُف اؼبؤلفات العلمية كالبيانات القائمة كاؼبعلومات األخرل
دبا فيها ،اؼبعارؼ األصلية كاحمللية .كستقيم التقييمات اإلقليمية حالة اؼبعرفة بالنسبة ؼبسائل خاصة بأقاليم فرعية
باعتبارىا جزءان ال يتجزأ من التحليل العاـ .كسيتم صبع ىذه اؼبعارؼ من اؼبؤلفات اؼبنشورة ،دبا يف ذلك اؼبؤلفات
غَت اؼبعلنة ،كفقان للمبادئ التوجيهية للمنرب ،ككذلك عن طريق ىيئات من قبيل أكاديبيات العلوـ ،كمعارؼ
البحوث الوطنية ،كاعبمعيات العلمية ،كأكساط البحوث األخرل كالوكاالت البيئية اغبكومية كاؼبكاتب األخرل.
كستستخدـ التقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية أيضان البيانات كاؼبعلومات اغبالية اليت ربتفظ هبا مؤسسات عاؼبية
كإقليمية كدكف إقليمية ككطنية ،مثل االتفاقات اؼبتعددة األطراؼ ذات الصلة .كاشًتؾ اػبرباء يف التقييمات
اإلقليمية مشاركة تامة مع فرقة العمل اؼبعنية بنظم اؼبعارؼ األصلية كاحمللية كذلك لكفالة االستفادة من مصادر
اؼبعارؼ اؼبتعددة .ككفقان ػبطة اؼبنرب إلدارة البيانات كاؼبعلومات سيوُف اىتماـ لكفالة صبع كحفظ البيانات الفوقية
كالبيانات األساسية ما أمكن من خبلؿ عملية تبادؿ تكفل مقارنة التقييمات بُت اؼبناطق .كيف حالة إجراء
تقييمات إقليمية جديدة ينبغي أف تتوفر البيانات كاؼبعلومات ألغراض أعماؿ اؼبنرب يف اؼبستقبل .كستحتوم
ؾبموعات البيانات الفوقية ،ما كاف فبكنان ،على معلومات عن اؼبواقع اعبغرافية كاإلشارات الزمنية للبيانات
األساسية فضبلن عن اؼبعايَت العلمية اليت صبعت على أساسها.
ُّ  -كستعرب أفرقة اػبرباء من اؼبؤلفُت دبختلف التقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية ،حسب اإلجراءات ،عن
اغباجة إُف إهباد توازف جغرايف يف نطاؽ اإلقليم .كستتفاعل مع بعضها البعض ،كمع أفرقة فباثلة يذبرم تقييمات
مواضيعية كمنهجية عاؼبية ،من أجل ضماف كجود اتساؽ يف التصورات كيف اؼبنهج .كستعمل أيضان بشكل كثيق
مع فرؽ مهاـ معنية باؼبعارؼ كالبيانات ،مع نيظم معارؼ أصلية كؿبلية ،كبناء القدرات مع أخذ حقوؽ أصحاب
تلك اؼبعارؼ بعُت االعتبار .كستسًتشد أفرقة اؼبؤلفُت بالدليل اػباص بإنتاج كإدماج التقييمات (أنظر
(ُٓ)
.)IPBES/3/INF/4
ُْ  -كتشمل االفًتاضات اليت تستند إليها التقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية توافر الدراية الفنية اؼبطلوبة
كاعتماد التقييم على اؼبسانبات الطوعية يف اؼببادرة ،دبا يف ذلك موارد مالية .كمن اؼبفًتض أنو سيكوف ىناؾ
سبويل مباشر كعيٍت و
كاؼ ،كدعم تقٍت متاح إلعداد كتنفيذ التقييمات.
ُٓ  -كتعرض خصوصيات إضافية يف التقارير التكميلية لتحديد النطاؽ بالنسبة لكل إقليم كإقليم فرعي.

ثانياً  -موجز الفصول
الفصل  :0إعداد المسرح
ُٔ  -سيقدـ الفصل ُ أسئلة تتعلق بالسياسات يحددت لكل إقليم كإقليم فرعي ،كتشرح كيف سيعرب كل
تقييم عن اإلطار اؼبفاىيمي كإطار الًتابط بُت العلوـ كالسياسات .كسيوضح كيف يتناكؿ التقييم األسئلة اؼبتعلقة
بالسياسات ،دبا يف ذلك تلك اؼبتعلقة بتنفيذ اػبطة االسًتاتيجية للفًتة َُُِ ََِِ-التفاقية التنوع
البيولوجي كأىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي .كسيعرض جوانب إقليمية كدكف إقليمية للتحديات اؼبواضيعية ذات
(ُٓ) يشمل ىذا الدليل توجيهات عن التعامل مع النطاؽ ،كاؼبؤشرات ،كمصطلحات عدـ اليقُت ،كاستخداـ منهجيات (ربليل
التصور ،كدراسة القيمة) ،ككيفية التعامل مع أدكات دعم السياسات كاؼبنهجيات ،كربديد االحتياجات اػباصة بالقدرات،
كالثغرات يف اؼبعارؼ كالبيانات ،كبركتوكوالت فيما يتعلق بإدراج نيظم اؼبعارؼ اؼبتنوعة.
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األكلوية اليت حددىا اؼبنرب ،مثل تدىور األراضي كاستعادهتا ،كاألنواع الغريبة الغازية ،كاالستخداـ اؼبستداـ للتنوع
البيولوجي على كبو ما مت تناكلو يف التقييمات اؼبواضيعية .كسيوجز أيضان اؼبنهجيات كالنيهج اؼبستخدمة يف
التقييم ،دبا يف ذلك هنجو الستخداـ نيظم اؼبعارؼ اؼبختلفة ،كسيوضح كيف سيحدد التقييم مظاىر عدـ اليقُت
كالثغرات يف البيانات كاؼبعارؼ ،ككيف سيعاعبها .كسيحدد أصحاب اؼبصلحة ذكم الصلة الذين يطلبوف
التقييمات اإلقليمية كأكلوياهتم.
الفصل  :4منافع الطبيعة بالنسبة للشعوب ونوعية الحياة
ُٕ  -يعكس الفصل ِ األيطير اؼبفاىيمية اؼبعنونة ’’منافع الطبيعة للشعوب‘‘ ك’’نوعية اغبياة الطيبة‘‘،
كالتدفقات بينهما .كسيقدر قيم منافع الطبيعة للشعوب ،دبا يف ذلك عبلقة الًتابط بُت التنوع البيولوجي
ككظائف النظم اإليكولوجية كاجملتمع كاالختبلفات اعبغرافية بُت إنتاج النظم اإليكولوجية كخدماهتا ككذلك حالة
كاذباىات كديناميات سلع كخدمات النظم اإليكولوجية يف اؼبستقبل ،كما سبنحو الطبيعة للشعوب .كسيطبق
مناىج كردت يف دليل التقييمات ) ،IPBESالناتج ِ (أ)) كيتفاعل بشكل كثيق مع التقييمات اؼبواضيعية يف
الناتج ّ (ب) .كسيقدر أيضان اآلثار اؼبختلفة للتغَتات يف منافع الطبيعة للشعوب يف ؾباالت األمن الغذائي،
كأمن الطاقة ،كأمن سبل كسب العيش كالصحة كاألمن ،كوبدد جوانب التنوع البيولوجي ككظائف كخدمات
النظم اإليكولوجية األساسية للغاية للعبلقات االجتماعات كالركحية كللهوية الثقافية .كسيتناكؿ أيضان اؼبسائل
اؼبتعلقة بالعدؿ ،دبا يف ذلك العدؿ بُت األجياؿ ،كالعبلقات االجتماعية ،كالنواحي الركحية ،كاؽبوية الثقافية ،فيما
يتعلق بالتنوع البيولوجي ككظائف كخدمات النظم اإليكولوجية .فسيعكس ىذا الفصل على كجو التحديد
اؽبدؼ داؿ للخطة االسًتاتيجية ،كسيتناكؿ رسائل تتعلق بأىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي الثبلثة يف إطار ىذا
اؽبدؼ (أىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي ُْ كُٓ كُٔ) ككذلك اؽبدؼ ُٖ.
الفصل  :3حالة واتجاىات وديناميات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في المستقبل والتي
تُعزز منافع الطبيعة للشعوب
ُٖ  -سيعكس الفصل ّ اإلطار اؼبفاىيمي اؼبعنوف ’’الطبيعة‘‘ ،كالذم يركز على اؼبكونات كالتدفقات اليت
تؤثر على ’’منافع الطبيعة للشعوب‘‘ .كسيقيم ما ىو معركؼ عن االذباىات السابقة كاغبالية ،كديناميات
اؼبستقبل بالنسبة للتنوع البيولوجي كالنظم اإليكولوجية كآثارىا اإلهبابية كالسلبية على السلع كاػبدمات األساسية
للنظم اإليكولوجية احملددة يف الفصل ِ .كسيبحث تنوع النظاـ اإليكولوجي اؽبيكلي كالوظيفي كالتنوع الوراثي
كؾباؿ كنطاؽ النظم اإليكولوجية على حد سواء ،كيشمل اؼبوائل اؽبشة كاؼبناطق الساخنة ،كاألنواع ذات االىتماـ
اػباص كاألنبية اػباصة مثل األنواع اؼبشمولة يف اتفاقية االذبار الدكِف يف أنواع اغبيوانات كالنباتات اؼبعرضة
لبلنقراض ،كاألنواع اؼبهاجرة ،كاألنواع اؼبهددة باالنقراض يف إطار االرباد الدكِف غبفظ الطبيعة ،مع األخذ بعُت
االعتبار األنواع اؼبدرجة يف القوائم الوطنية .كيشمل أيضان األنواع اؼبهمة لوظائف النظم اإليكولوجية كألسباب
كسب العيش .كسيتم أيضان توضيح التوقعات اؼبتاحة بالنسبة لبلذباىات اغبالية .كسيستطلع الفصل أيضان كيف
تؤثر التغَتات يف ’’الطبيعة‘‘ على ’’منافع الطبيعة للشعوب‘‘ .كيعرب ىذا الفصل بالتحديد عن اؽبدؼ جيم
للخطة االسًتاتيجية ،كسيتناكؿ مسائل تتعلق بأىداؼ آيتشي الثبلثة للتنوع البيولوجي يف إطار ىذا اؽبدؼ
(أىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي ُُ كُِ كُّ) ،ككذلك اعبوانب ذات الصلة هبدؼ آيتشي للتنوع
البيولوجي رقم ُْ.
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الفصل  :2الدوافع المباشرة وغير المباشرة للتغير في سياق وجهات نظر مختلفة في نوعية الحياة
ُٗ -يتضمن الفصل ْ اػبانات كالتدفقات اؼبتعلقة باإلطار اؼبفاىيمي بشأف ’’اؼبؤسسات كاإلدارة كالدكافع
غَت اؼبباشرة األخرل‘‘ ك’’الدكافع اؼبباشرة‘‘ .كسوؼ يقوـ بتقييم اغبالة كاالذباىات كالديناميات اؼبستقبلية
للدكافع غَت اؼبباشرة ،مع الًتكيز بوجو خاص على تلك اليت تؤثر على ’’لطبيعة‘‘ ك‘‘فوائد الطبيعة للناس‘‘
بوصفها أساس ’’جودة اغبياة‘‘ .كسوؼ يقيِّم اغبالة كاالذباىات يف الدكافع اؼبباشرة ،فضبلن عن تأثَت ىذه
العوامل يف "الطبيعة" على أساس التوقعات اؼبستقبلية ،كوبلل العبلقات اؼبتبادلة يف الدكافع اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة
كفيما بينها .كتشمل العوامل غَت اؼبباشرة ما يطرأ من تغَتات على السياسة العامة ،كعلى النشاط االقتصادم،
كالتغَت السكاين ،كالتغَت التكنولوجي .كستتم مراعاة كيفية مسانبة الًتتيبات اؼبؤسسية كترتيبات اغبوكمة يف ما
يطرأ من تغَتات على التنوع البيولوجي ،ككظائف النظم اإليكولوجية كخدمات النظم اإليكولوجية .كتشمل
الدكافع اؼبباشرة ربويل اؼبوائل ،كاستخداـ اؼبوارد اؼبائية  -دبا يف ذلك من خبلؿ مصائد األظباؾ  -كفبارسات
إدارة األراضي ،كاستخداـ األنواع الربية ،كالتلوث ،كانتشار األنواع الغريبة ،كآثار تغَت اؼبناخ على الطبيعة،
كاألحداث اؼبتطرفة .كيعكس الفصل بوجو خاص اؽبدفُت ألف من اػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي كسيتناكؿ
القضايا اليت تغطيها أىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي يف إطار ىذا اؽبدؼ (ال سيما أىداؼ آيتشي للتنوع
البيولوجي ْ ،كٓ ،كٔ ،كٕ ،كٖ ،كٗ كَُ).
الفصل  :2التحليل المتكامل والواسع النطاق للتفاعالت الطبيعية في العالم الطبيعي والمجتمع البشري
َِ -يتضمن الفصل ٓ كافة خانات كتدفقات اإلطار اؼبفاىيمي .كسيستند إُف التحليل الوارد يف الفصل
السابق كيستفيد بصورة كبَتة من السيناريوىات كالنمذجة يف ربليلو .كسوؼ يركز على القضايا الرئيسية اليت من
اؼبتوقع أف تواجو اجملتمع على مدل السنوات األربعُت اؼبقبلة اليت ستحدد ديناميات التفاعل بُت اجملتمع كالطبيعة.
كسوؼ يشمل ربليبلن متكامبلن ككاسع النطاؽ ؽبذه الديناميات ،دبا يف ذلك ردكد الفعل ،كالتآزر ،كالفًتات
الفاصلة ،كالنقاط اغبرجة ،كاؼبركنة ،كالعبلقات عرب اإلقليمية اؼبتبادلة ،كالبدائل .كسوؼ يستكشف الفصل
مسارات ـبتلفة كبو التنمية اؼبستدامة ،كىذا ينطوم على استكشاؼ التغَتات يف مسارات الدكافع اؼبتعددة
كالدكر الذم تضطلع بو عمليات التآزر ،كالبدائل كالسلوؾ اؼبتكيٌف .كيتعلق ىذا الفصل برؤية ََِٓ الطويل
اؼبدل للخطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي ،كسيساعد على ربديد اؼبسارات اؼبمكنة الكفيلة بتحقيق ىذه
الرؤية .كسيستند بشكل كبَت إُف ـبرجات التقييم اؼبواضيعي للسيناريوىات كمباذج التنوع البيولوجي ،ككظيفة
النظاـ اإليكولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي (ناتج اؼبنرب ّ (ج) كالتوصيات الواردة يف دليل التقييمات
اإلقليمية كالعاؼبية (ناتج اؼبنرب ِ (أ)).
الفصل  :6خيارات للحكم ،والترتيبات المؤسسية وصنع القرار الخاص والعام عبر النطاقات والقطاعات
ُِ -إذ يسًتشد الفصل ٔ دبا كرد يف الفصوؿ السابقة من ربليل ،فإنو يتضمن خانات كتدفقات اإلطار
اؼبفاىيمي بشأف ’’اؼبؤسسات كاغبكم الرشيد كالدكافع غَت اؼبباشرة األخرل‘‘ .كسيبحث األفكار السياساتية
اؼبختلفة كاػبيارات اؼبمكنة لصناع القرار على الصعيدين اإلقليمي كدكف اإلقليمي ،استجابة للسيناريو الوارد يف
الفصوؿ السابقة ،ال سيما يف الفصل ٓ .كسيكوف استكشاؼ اػبيارات مهما للسياسات ،كلكنو ليس ملزما
ؽبا ،على النحو اؼببُت يف مبادئ اؼبنرب .كستتضمن اػبيارات اؼبستكشفة األدكات اؼبختلفة للسياسات ،كأدكات
السوؽ كفبارسات اغبفظ كاإلدارة ،كاالتفاقات الدكلية كاإلقليمية .كسينظر الفصل يف اػبيارات على نطاقات
مكانية كزمانية ىرمية ـبتلفة ،من اؼبستول الدكِف إُف اجملتمعات احمللية كاألسر احمللية كاألصلية .كسيقوـ
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باستكشاؼ اػبيارات لعمليات مزج كمواءمة السياسات يف نظم اغبكم اؼبتعددة احملاكر ،كتقييم فعالية ىذه
اػبيارات كالنظر يف من يبكن االستفادة منها أك ربمل تكلفتها .كسيحلل الفصل التحديات اؼبستقبلية
لبلستخداـ اؼبستداـ كاغبفظ يف القطاعات الرئيسية يف كل إقليم ،كتقييم اػبيارات اؼبتاحة إلدماج التنوع
البيولوجي ،ككظيفة النظاـ اإليكولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي يف االسًتاتيجيات الوطنية للحد من الفقر
كاحملاسبة ،كعند االقتضاء ،االعًتاؼ حبقوؽ األرض األـ .كستشمل التحليبلت اغبوافز كاإلعانات الضارة بالتنوع
البيولوجي ،كاغبوافز اإلهبابية للحفظ كاالستعماؿ اؼبستداـ للتنوع البيولوجي ،ككظيفة النظاـ اإليكولوجي
كخدمات النظاـ اإليكولوجي ،إُف جانب التدابَت اؼبتخذة لتحقيق اإلنتاج كاالستهبلؾ اؼبستدامُت للتنوع
البيولوجي ،ككظيفة النظاـ اإليكولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي كالنُّهج القائمة على اغبقوؽ من أجل
معاعبة حفظ التنوع البيولوجي .كسيحدد ىذا الفصل أيضان البيئات التمكينية كالقيود الستيعاب السياسات
كالدركس اؼبستفادة ،دبا يف ذلك اغبلوؿ كالطرائق لضماف احتياجات النجاح كبناء القدرات .كسيتناكؿ القضايا
اؼبتعلقة باؽبدفُت ألف كىاء من اػبطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي كأىداؼ آيتشي ذات الصلة (ال سيما
أىداؼ آيتشي ُ ،كِ ،كّ ،كْ ،كُٕ كُٖ كُٗ ،كَِ) ككذلك اؽبدؼ ُٔ.
ِِ -كترد خصائص إضافية يف التقارير االستطبلعية التكميلية لكل منطقة كمنطقة دكف إقليمية.

ثالثاً  -مجموعات البيانات الرئيسية
ِّ -ستستند التقييمات اإلقليمية إُف ؾبموعة كاسعة من ؾبموعات البيانات اليت تتناكؿ صبيع اؼبكونات
اػباصة باإلطار اؼبفاىيمي .كىناؾ نشاط رئيسي من التقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية لتحديد ؾبموعات
البيانات ذات الصلة ،دبا يف ذلك تلك الناصبة عن األنشطة اعبارية كاؼبخطط ؽبا ،من ؾبموعة كاسعة من
اؼبصادر ،دبا يف ذلك اؼبؤسسات كاؼبنظمات العاؼبية كاإلقليمية كالوطنية ،ككذلك اؼبشاريع البحثية كربليل اؼبؤلفات
العلمية كاؼبعارؼ األصلية كاحمللية .كما سيستخدـ أيضان اإلطار اؼبشًتؾ اؼبتعلق دبعايَت للبيانات الذم كضعتو
الفرقة العاملة اؼبعنية باؼبعارؼ كالبيانات على صبيع التقييمات لتيسَت اؼبقارنات يف األقاليم كبُت األقاليم كيف
اؼبناطق دكف اإلقليمية .كستقدـ نظم فرقة العمل اؼبعنية باؼبعارؼ األصلية كاحمللية التوجيو كاإلجراءات البلزمة
لتحليل كاستخداـ اؼبعارؼ األصلية كاحمللية .كسيتم تعزيز القدرة على أداء ىذه اؼبهاـ من خبلؿ التدريب كتبادؿ
اؼبعرفة كالتعاكف بُت األقاليم الفرعية كالبلداف حيثما دعت اغباجة.
ِْ -كترد خصائص إضافية يف التقارير االستطبلعية التكميلية لكل إقليم كمنطقة دكف إقليمية.

رابعاً  -الشراكة االستراتيجية والمبادرات
ِٓ -كفقان للمبادئ التشغيلية للمنرب ،تعد الشراكات مهمة من أجل ذبنب االزدكاجية كتعزيز أكجو التآزر مع
األنشطة اعبارية .كستساعد الشراكات كالتعاكف االسًتاتيجي يف تنفيذ التقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية.
كيبكن أف تقدـ الدعم العلمي كالتقٍت كؾبموعات البيانات كالتقارير ،كالدعم اإلدارم ،كبناء القدرات كالتوعية
كالتواصل ،كاػبربة يف سد الفجوة بُت العلم كالسياسة ،كاػبربة يف العمل مع نظم اؼبعرفة األصلية كاحمللية .كستكوف
الشراكات االسًتاتيجية رظبية كغَت رظبية ،كستتم مراعاة التوازف اعبغرايف يف كضعها .كستعمل كل عملية تقييم
إقليمية كدكف إقليمية أثناء اؼبرحلة األكلية بتحديد الئحة الشركاء االسًتاتيجيُت اؼبمكنة ،دبا يف ذلك الشركاء
االسًتاتيجيوف الذم يضمنوف القابلية للتكرار كاؼبقارنة مع تقييمات اؼبنرب األخرل يف فًتة ما بعد برنامج العمل
َُِْ.َُِٖ-
ِٔ -كترد خصائص إضافية يف التقارير االستطبلعية التكميلية لكل إقليم كمنطقة دكف إقليمية.
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خامساً  -الهيكل التشغيلي
ِٕ -ستكوف ىناؾ حاجة إُف ربديد اؽبياكل التشغيلية اليت يبكن أف تنفذ أفضل تقييم إقليمي كدكف
اإلقليمي .كيبكن إنشاء كحدة للدعم الفٍت ،تعمل كجزء من األمانة ،لكل تقييم إقليمي كدكف اإلقليمي لتنسيق
تنفيذ التقييمات.

سادساً  -العملية والجدول الزمني
ِٖ -ترد العملية اؼبقًتحة إلجراء عمليات التقييم كاعبدكؿ الزمٍت يف اعبدكؿ التاِف.
العملية والجدول الزمني للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
التاريخ

اإلجراءات كالًتتيبات اؼبؤسسية

4102
الربع األكؿ

يوافق االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة على إجراء التقييمات اإلقليمية كالتقييمات
اؼبواضيعية يف آف كاحد (بدءان بتدىور األراضي ،كإضافة تقييمات مواضيعية بشأف
األنواع الغازية كاالستخداـ اؼبستداـ ،إذا كافقت عليو الدكرة الرابعة لبلجتماع العاـ)
كيطلب تقدًن عركض دعم تقٍت عيٍت للتقييمات كيطلب إُف اؼبكتب كاألمانة كضع
الًتتيبات اؼبؤسسية البلزمة لتجسيد الدعم الفٍت
يطلب الرئيس ،عن طريق األمانة ،من اغبكومات كاعبهات األخرل من أصحاب
اؼبصلحة ترشيح خرباء إلعداد تقرير التقييم

الربع الثاين

تقوـ األمانة بتجميع قوائم الًتشيحات
يقوـ فريق من اػبرباء باختيار الرؤساء اؼبشاركُت ،كاؼبؤلفُت الرئيسيُت ،كاؼبؤلفُت،
كؿبررم االستعراض للتقييمات باستخداـ معايَت االختيار اؼبعتمدة اؼبنصوص عليها
يف اؼبقرر ـ ح د ،IPBES/2/17( ّ/ِ-اؼبرفق)
اجتماع اللجنة اإلدارية (الرؤساء اؼبشاركوف ،كرئيس كحدة الدعم التقٍت كأعضاء فريق
اػبرباء اؼبتعدد التخصصات/اؼبكتب) الختيار بقية أعضاء فريق اػبرباء كربديد
أدكرىم (أم اؼبؤلفوف اؼبنسقوف ،كاؼبؤلفوف الرئيسيوف كؿبررك االستعراض)
يتم االتصاؿ باؼبرشحُت اؼبختارين ،كملء الشواغر ،ككضع القائمة النهائية للرؤساء
اؼبشاركُت كاؼبؤلفُت كؿبررم االستعراض

الربع الثالث

عقد االجتماع األكؿ للمؤلفُت (ََُ مشارؾ من كل إقليم ،دبا يف ذلك ُٓ خبَتان
مواضيعي ضمن أفرقة اػبرباء اإلقليميُت :الرؤساء اؼبشاركوف ،كاؼبؤلفوف اؼبنسقوف
كاؼبؤلفوف الرئيسيوف ،زائدان أعضاء الفريق/اؼبكتب)

4106
الربع األكؿ

كضع اؼبشاريع األكُف للفصوؿ اليت أعدت للتقييمات اإلقليمية (ٔ إُف ٕ أشهر)؛
ترسل اؼبشاريع إُف األمانة (كحدات الدعم الفٍت)

الربع الثاين

إرساؿ اؼبشركع األكؿ للتقييمات اإلقليمية إُف خرباء االستعراض (ٔ أسابيع)
تقوـ األمانة ككحدات الدعم الفٍت بتجميع تعليقات االستعراض للمشركع األكؿ من
التقييمات اإلقليمية كإرساؽبا إُف اؼبؤلفُت (أسبوعاف)

الربع الثاين كأكائل الربع الثالث

االجتماعات الثانية للمؤلفُت للتقييمات اإلقليمية يف األقاليم مقًتنة باالجتماع الثاين
للمؤلفُت لتقييم تدىور األراضي كاالجتماعات األكُف للمؤلفُت لتقييمات األنواع
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اإلجراءات كالًتتيبات اؼبؤسسية

التاريخ

الغريبة الغازية كاالستخداـ اؼبستداـ ،إذا كافقت الدكرة الرابعة لبلجتماع العاـ (ََُ
مشارؾ من كل إقليم ،دبا يف ذلك ُٓ خبَتان مواضيعي ضمن أفرقة اػبرباء
اإلقليميُت :الرؤساء اؼبشاركوف ،كاؼبؤلفوف اؼبنسقوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف ،كؿبررك
االستعراض)
الربع الثالث

إعداد اؼبشركع الثاين من الفصوؿ كاؼبشركع األكؿ من موجز مقررم السياسات
للتقييمات اإلقليمية (ٓٔ-شهور)

4102
الربع االكؿ

إرساؿ اؼبشركع الثاين من التقييم اإلقليمي كاؼبشركع األكؿ من موجز مقررم
السياسات إُف اغبكومات كلبلستعراض من قبل اػبرباء (شهراف)

الربع األكؿ

ذبميع تعليقات استعراض اؼبشركع الثاين للتقييمات اإلقليمية كاؼبشركع األكؿ ؼبوجز
مقررم السياسات ،مث إرساؽبا إُف اؼبؤلفُت (أسبوعاف)

الربع الثاين

اجتماعات اؼبؤلفُت الثالث للتقييمات اإلقليمية مقًتنة باالجتماع الثالث للمؤلفُت
لتدىور األراضي كاجتماعات اؼبؤلفُت الثاين لتقييمات األنواع الغريبة الغازية
كاالستخداـ اؼبستداـ (َّ مشاركان من كل إقليم :رؤساء مشاركوف كمؤلفوف منسقوف
كؿبررك استعراض كأعضاء الفريق/اؼبكتب)

الربع الثالث

التغيَتات يف النص النهائي للتقييمات اإلقليمية كمواجيزىا اػباصة ؼبقررم السياسات
(ّ أشهر).

الربع الثالث

ترصبة مواجيز مقررم السياسات إُف اللغات الرظبية الست لؤلمم اؼبتحدة (شهر
كاحد)

الربع الرابع

تقدًن التقييمات اإلقليمية ،دبا يف ذلك مواجيز مًتصبة ؼبقررم السياسات ،إُف
اغبكومات لبلستعراض النهائي قبل االجتماع العاـ (ٔ أسابيع).

الربع الرابع

تعليقات اغبكومات النهائية على مواجيز مقررم السياسات لينظر فيها اؼبؤلفوف قبل
االجتماع العاـ

4102
كانون الثاني/يناير
(يؤكد الحقاً)

يقوـ االجتماع العاـ باؼبوافقة على/قبوؿ التقييمات اإلقليمية ،دبا يف ذلك مواجيز
مقررم السياسيات.

سابعاً  -تقدير التكاليف
ِٗ -يظهر اعبدكؿ أدناه التكلفة التقديرية إلجراء كإعداد تقارير تقييم يف صبيع األقاليم األربعة .كسوؼ
ربتاج تقديرات التكاليف إُف تعديل يف ضوء الطبيعة اؼبتوقعة كمستول نشاط التقييم اإلقليمي.
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التكلفة (بدكالرات
الواليات اؼبتحدة)

السنة

بند التكلفة

االفًتاضات

َُِٓ

ْ× اجتماع عبنة اإلدارة (رئيساف
مشاركاف ،مسؤكؿ كحدة الدعم
التقٍت ،السكرتارية)

تكلفة االجتماعية

صفر

السفر كبدؿ اإلعاشة اليومي
(ّ×َٕٓ ّ دكالر)

َََ ْٓ
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السنة

بند التكلفة

االفًتاضات

ْ× االجتماع األكؿ للمؤلفُت
(ََُ رئيس مشارؾ ،اؼبؤلفوف
الرئيسيوف اؼبنسقوف كاؼبؤلفوف
الرئيسيوف)

تكاليف االجتماع (أسبوع،
إقليمي ََُ ،مشارؾ) (ِٓ يف
اؼبائة عينان)
السفر كبدؿ اإلعاشة اليومي
(َٖ × َََ ّ دكالر)
منصباف بدكاـ كامل متكافئتُت
للفئة اؼبهنية (َٓ يف اؼبائة عينان)
تكاليف االجتماع (أسبوع
كاحد ،دكِف َُُ ،مشاركا)
(ِٓ يف اؼبائة عينا)
السفر كبدؿ اإلعاشة اليومي
(ٖٖ× َََ ّ دكالر)
منصباف بدكاـ كامل متكافئتُت
للفئة الفنية (َٓ يف اؼبائة عينان)
تكاليف االجتماع (أسبوع
كاحد ،دكِف َّ ،مشاركان) (ِٓ
يف اؼبائة عينا)

ْ× الدعم الفٍت
َُِٔ

ْ× االجتماع الثاين للمؤلفُت
(َُُ رؤساء مشاركوف ،كمؤلفوف
رئيسيوف منسقوف ،كمؤلفوف
رئيسيوف كؿبررك استعراض)
ْ× الدعم الفٍت

َُِٕ

ْ× االجتماع الثالث للمؤلفُت
(َّ رؤساء مشاركوف ،مؤلفوف
رئيسيوف منسقوف ،كمؤلفوف
رئيسيوف كؿبررك استعراض

ْ× الدعم الفٍت
َُِٖ

المجموع

ْ× مشاركة الرؤساء اؼبشاركُت يف
الدكرة اػبتامية لبلجتماع العاـ
ْ× التعميم كالتوعية اإلقليمية يف
مواجيز ؼبقررم السياسيات
(ّ×َُ صفحات) كتقرير (ََِ
صفحة)

السفر كبدؿ اإلعاشة اليومي
(ِْ× َٕٓ ّ دكالر)
منصباف بدكاـ كامل متكافئتُت
للفئة الفنية (َٓ يف اؼبائة عينان)
السفر كبدؿ اإلعاشة اليومي
(ِ× َٕٓ ّ دكالر)
ترصبة اؼبواجيز ؼبقررم السياسات
جبميع لغات األمم اؼبتحدة
الرظبية الست

التكلفة (بدكالرات
الواليات اؼبتحدة)

َََ ٕٓ

َََ َٔٗ
َََ ََٔ
َََ َُٓ
َََ َٔٓ ُ
َََ ََٔ
ََٓ ّٕ

َََ َّٔ

َََ ََٔ
َََ َّ
َََ ْٖٔ

2 120 211

ثامناً  -االتصاالت والتواصل
َّ -كسوؼ ينشر تقرير التقييم اإلقليمي كدكف اإلقليمي كموجزه اؼبخصص لصانعي السياسات يف نسخة
إلكًتكنية .كسوؼ يكوف اؼبوجز اؼبخصص لصانعي السياسات جبميع لغات األمم اؼبتحدة الرظبية كييطبع عند
الطلب .كسوؼ تكوف ىذه التقارير متاحة علي اؼبوقع الشبكي للمنرب .كسوؼ تستند أنشطة التوعية ،اؼبوجهة
كبو قطاع عريض من أصحاب اؼبصلحة دبا يف ذلك اعبمهور العريض ،إُف خطة اؼبنرب لبلتصاالت كالتوعية.
كسوؼ يستهدؼ النشر صبيع أصحاب اؼبصلحة يف اؼبنرب كسوؼ هبرم تكييفو ليتوائم مع االىتمامات اػباصة
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ؼبختلف اؼبستخدمُت كسوؼ تتاح اؼبعلومات اؼبستخدمة يف التقييمات للجمهور كفقان للتوجيو ذم الصلة الذم
كضعو اؼبنرب.

تاسعاً – بناء القدرات
ُّ -يتمثل أحد أىم أىداؼ التقييمات اإلقليمية يف بناء القدرات حىت يتسٌت إجراء التقييمات على
اؼبستويُت اإلقليمي كدكف اإلقليمي كالشركع يف برنامج لبناء القدرات يستهدؼ اجملتمع احمللي بأكملو كسوؼ
يستمر ىذا الربنامج بعد انتهاء التقييم .كسوؼ يتوُف دعم التقييمات اإلقليمية فرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات
ككحدهتا للدعم التقٍت ،كخاصة من خبلؿ تنفيذ برنامج الزماالت اؼبقًتح ،كالتبادؿ كالتدريب الوارد يف الوثيقة
 .)16(IPBES/3/3كسوؼ ربدد التقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية ؾبموعة من اػبرباء يبكن االستعانة هبا لدعم
أنشطة بناء القدرات ذات الصلة باؼبنرب.
ِّ -كيرد اؼبزيد من اؼبعلومات األكثر تفصيبلن يف تقارير التكميلية لكل منطقة إقليمية أك كدكف إقليمية.

المرفق الرابع
تحديد نطاق التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لمنطقة أفريقيا (الناتج
(4ب))
أوالً  -النطاق ،المنطقة الجغرافية ،واألساس المنطقي ،والمنافع ،واالفتراضات
ألف  -النطاق
ُ  -يف اإلطار احملدد يف التقرير العاـ لتحديد النطاؽ للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية للتنوع البيولوجي
كخدمات النظم اإليكولوجية (اؼبقرر ـ ح د ،ُ/ّ-اؼبرفق الثالث) ،سَتكز التقييم األفريقي على األكلويات
اؼبواضيعية ،دبا فيها السلسلة اؼبًتابطة للغذاء كالطاقة كاؼبياه كسبل اؼبعيشة ،كتدىور األراضي ،دبا يف ذلك اؼبخاطر
اؼبرتبطة باؼبناخ مثل التصحر كالتغرين ،كمستجمعات اؼبياه إُف السواحل ،كحفظ التنوع البيولوجي كاالستخداـ
اؼبستداـ ،كاألنواع الغريبة الغازية .كسيشمل التقييم أيضان اؼبواضيع الشاملة التالية اليت ينبغي معاعبتها ،عند
االقتضاء ،كجزء من األكلويات اؼبواضيعية الواردة أعبله ،كىي االتفاقات التجارية ،كاالستثمار األجنيب ،كصحة
البيئة ،كاألمراض اغبيوانية.
باء  -المنطقة الجغرافية للتقييم
ِ-

سيشمل التقييم بعض البلداف كاألقاليم يف طبس مناطق دكف إقليمية:

اؼبناطق دكف اإلقليمية

البلداف كاألقاليم

شرؽ أفريقيا كاعبزر اجملاكرة

جزر القمر ،كجيبويت ،كإريًتيا ،كإثيوبيا ،ككينيا ،كمدغشقر ،كموريشيوس ،كجزيرة
مايوت(أ) ،كريونيوف(أ) ،كركاندا ،كسيشيل ،كالصوماؿ ،كجنوب السوداف،
كأكغندا ،كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة

اعبنوب األفريقي

أنغوال ،كبوتسوانا ،كليسوتو ،كمبلكم ،كموزامبيق ،كناميبيا ،كجنوب أفريقيا،
كسوازيلند ،كزامبيا ،كزمبابوم

( )16يتضمن الربنامج مكونات مثل الزماالت ،كبرنامج إعارة مؤقتة للموظفُت كتبادؿ األفراد ،كبرامج توجيهية كتدريبية.
50

IPBES/3/18

كسط أفريقيا

بوركندم ،كالكامَتكف ،كصبهورية أفريقيا الوسطى ،كتشاد ،كالكونغو ،كصبهورية
الكونغو الديبقراطية ،كغينيا االستوائية ،كالغابوف ،كساف تومي كبرينسيػيب

مشاؿ أفريقيا

اعبزائر ،كمصر ،كليبيا ،كموريتانيا ،كاؼبغرب ،كالسوداف ،كتونس ،كالصحراء
(ب)
الغربية

غرب أفريقيا

بنن ،كبوركينا فاسو ،كالرأس األخضر ،ككوت ديفوار ،كغامبيا ،كغانا ،كغينيا،
كغينيا بيساك ،كليربيا ،كماِف ،كالنيجر ،كنيجَتيا ،كالسنغاؿ ،كسَتاليوف ،كتوغو

(أ) أقاليم ما كراء البحار.
(ب) ىذا اإلقليم ىبضع ؼبناقشات بُت األطراؼ اؼبعنية ،كفق ما ىو معًتؼ بو من جانب ؾبلس األمن كاعبمعية
العامة لؤلمم اؼبتحدة يف قراراهتما ذات الصلة.

جيم  -األساس المنطقي

ّ  -يف اإلطار العاـ احملدد يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ ،وبدد ىذا اعبزء األساس اؼبنطقي اػباص دبنطقة
أفريقيا .كتتسم أفريقيا بتنوع بيولوجي ىائل ،كنظم إيكولوجية متنوعة تًتاكح بُت البيئات الصحراكية إُف الغابات
االستوائية اؼبطرية ،كاؼبناطق اعببلية األفريقية ،كاؼبوائل البحرية .كىناؾ أيضان تنوع بشرم كبَت يشمل ما يزيد على
ََُٓ لغة كصباعات ثقافية سبثل تراثان غنيان كثركة من اؼبعارؼ األصلية كاحمللية نابعة من أطوؿ تاريخ للتفاعل بُت
البيئات البشرية .كىذه التفاعبلت تتسم بأكرب قدر من اغبدة يف منطقة أفريقيا حيث يعتمد الناس بشكل كبَت
على التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية .كستفضي طبيعة ىذه التفاعبلت إُف تدىور التنوع
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية إذا َف يعاد تركيزىا الستغبلؿ منافع الطبيعة للبشر بقدر أكرب من
الكفاءة ،كيف نفس الوقت ضماف االستدامة كقدرة التنوع البيولوجي كالنظم اإليكولوجية على االنتعاش .كتسلط
األكلويات اؼبواضيعية اؼبشار إليها يف اعبزء أكالن (ألف) الضوء على تراث التنوع البيولوجي -الثقايف الفريد
للمنطقة ،كأيضان على الدكر البالغ األنبية الذم يؤديو التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف ربسُت
سبل اؼبعيشة يف إطار التغَت الديبوغرايف (النمو السكاين ،كالعبلقات بُت اعبنسُت ،كالتوسع اغبضرم) ،كالنمو
االقتصادم ،كاغبد من الفقر .كينبغي أف يركز التقييم على الركابط بُت التنوع البيولوجي ككظائف النظاـ
اإليكولوجي كمنافع الطبيعة للبشر ،مع إيبلء اىتماـ خاص ؼبسائل اإلنصاؼ ،كالعبلقات االجتماعية ،كالقيم
الركحية ،كاؽبوية كالتنوع الثقايف .عبلكة على ذلك ،هبب أف يأخذ التقييم يف االعتبار العبلقة بُت االتفاقيات
التجارية كاالستثمارات األجنبية ،كبُت التنوع البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي .كينبغي أف ينظر التقييم يف
ماىية السياسات كالعوامل اؼبؤسسية احملركة الداخلية اػباصة باؼبنطقة ،مقارنة بالعوامل احملركة اػبارجية ذات اآلثار
الداخلية.
دال  -المنافع
ْ  -يف إطار اؼبنافع العامة احملددة يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ ،وبدد ىذا اعبزء اؼبنافع احملددة اػباصة
دبنطقة أفريقيا .كسيحدد التقييم األكلويات الرئيسية اليت ستساعد مقررم السياسات على كضع حلوؿ سياسية
لتلبية االحتياجات اػباصة دبنطقة أفريقيا ككل ،فضبلن عن اؼبناطق دكف اإلقليمية اػبمس كعناصرىا الوطنية.
كستساعد اؼبعرفة الناذبة عن التقييم ،فضبلن عن التوصيات يف ؾباِف السياسات اغبكومات كاؼبؤسسات األفريقية
على تطوير اسًتاتيجيات تليب األىداؼ الرامية إُف ربقيق االستدامة كاحملافظة الواردة يف أىداؼ آيتشي للتنوع
البيولوجي ،كأىداؼ التنمية اؼبستدامة اليت ستصبح سارية اؼبفعوؿ يف عاـ َُِٓ .كسيكوف التقييم أيضان موضع
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اىتماـ اؼبؤسسات اؼبشاركة يف السياسات اػباصة بالتجارة بُت البلداف األفريقية ،كالتنوع البيولوجي كخدمات
النظم اإليكولوجية ،كسياسة احملافظة كالتنمية ،مثل االرباد األفريقي ،كاؼبؤسبر الوزارم األفريقي اؼبعٍت بالبيئة ،كاؽبيئة
اغبكومية الدكلية للتنمية يف شرؽ أفريقيا ،كعبنة غابات كسط أفريقيا ،كاعبماعة اإلمبائية للجنوب األفريقي،
كاعبماعة االقتصادية لدكؿ غرب أفريقيا .كستكوف أيضان اؼبعارؼ كالتوصيات الناذبة عن التقييم مصادر معلومات
ىامة ألصحاب اؼبصلحة اآلخرين ،دبن فيهم القطاع اػباص اؼبعٍت حبالة التنوع البيولوجي يف أفريقيا كمستقبلو
اؼبستداـ .كيبكن أيضان ؼبنظمات اجملتمع اؼبدين ،مثل اؼبنظمات غَت اغبكومية ،ككسائط اإلعبلـ ،كاألفراد أف هبدكا
يف ىذه الوثيقة مصدران مفيدان للمعلومات اليت تربط التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف أفريقيا برفاه
البشر.
ىاء  -االفتراضات
ٓ  -يف إطار االفًتاضات العامة احملددة يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ ،وبدد ىذا اعبزء االفًتاضات احملددة
اػباصة دبنطقة أفريقيا .كتشمل االفًتاضات اليت يستند إليها التقييم فكرة أف من الضركرم ضماف أف يكوف
مؤلفو التقييم ىم األفضل تأىيبلن ،فبا وبتم على اؼبنسقُت الوطنيُت اؼبعينُت من اغبكومات أف يعتمدكا هنجان فعاالن
يف ترشيح خرباء من أعلى مستول .كلن يضمن ذلك جودة الوثيقة كحسب بل سيضمن أنبيتها أيضان .إضافةن
إُف ذلك فإف ىذه العملية تفًتض أنو سيتم االعتماد األساسي على توفر ما يلزـ من اػبرباء األفريقيُت ذكم
القدرة كاالستعداد للمسانبة يف اؼببادرة ،كاؼبوارد الكافية ،دبا يف ذلك اؼبوارد اؼبالية .كمن العناصر األساسية ؽبذا
التقييم إمكانية الوصوؿ إُف قواعد البيانات العاؼبية كنظم الرصد كتوفرىا ،دبا يف ذلك اؼبعلومات ذات الصلة عن
منطقة أفريقيا .كلضماف أف تتسم الوثيقة بأعلى مستول من اعبودة ،ينبغي أف تنتهج مراكز التنسيق الوطنية
كاؼبراقبوف هنجان استباقيان لًتشيح خرباء يتمتعوف بأعلى درجات الكفاءة .كنظران للحاجة الشديدة لبناء القدرات يف
اؼبنطقة ،ىناؾ افًتاض آخر بأف التعاكف فيما بُت البلداف يف اؼبنطقة ،كخربائها ،كمؤسسات البحث سيكوف الزمان
لضماف اؼبشاركة العادلة لكل البلداف يف التقييم .كستكوف ىناؾ أيضان حاجة إُف استقاء البيانات من شىت
اؼبصادر كفق ما ربدده إجراءات استخداـ اؼبؤلفات كاالعتماد على اؼبعارؼ األصلية كاحمللية لسد الثغرات يف
اؼبعرفة العلمية كاألخذ دبنظور ـبتلف للفهم العلمي غباالت التفاعل كالًتابط بُت الطبائع البشرية .كستكوف ىناؾ
حاجة أيضان لدعم برامج البحوث ؼبعاعبة الثغرات يف البيانات كاؼبعارؼ.

ثانياً -مخطط الفصول

ٔ  -سيتبع التقييم يف منطقة أفريقيا ـبطط الفصوؿ بالصيغة الواردة يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ للتقييمات
اإلقليمية كدكف اإلقليمية للتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية ،كلكنو سَتكز بصفة خاصة على النطاؽ
اػباص باإلقليم الوارد كصفو أعبله (أنظر الفرع أكالن).

ثالثاً -مجموعات البيانات الرئيسية

ٕ  -باإلضافة إُف اؼبسائل العامة ذات الصلة دبجموعات البيانات احملددة يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ،
وبدد ىذا اعبزء اؼبسائل اؼبتعلقة دبجموعات البيانات اػباصة دبنطقة أفريقيا .كسيتم النظر يف صبيع مصادر
اؼبعلومات اؼببلئمة عند إعداد التقييم لضماف أف يربز التقييم بصورة شاملة اغبالة اإلقليمية كدكف اإلقليمية يف
أفريقيا ،كأف اؼبعلومات كردت من ؾبموعة كبَتة من اؼبصادر ،دبا فيها اؼبؤسسات كاؼبنظمات العاؼبية كالوطنية
كدكف الوطنية كاحمللية.
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رابعاً -الشراكات والمبادرات االستراتيجية
ٖ  -باإلضافة إُف اؼبسائل العامة ذات الصلة بالشراكات كاؼببادرات االسًتاتيجية اليت يحددت يف مشركع
تقرير ربديد النطاؽ العاـ ،وبدد ىذا اعبزء اؼبسائل اؼبتعلقة بالشراكات كاؼببادرات االسًتاتيجية اػباصة دبنطقة
أفريقيا .كسيتم إعداد خريطة ربديد أصحاب اؼبصلحة لتحديد اجملموعات التالية :ككاالت التنسيق اليت تقدـ
اؼبساعدة التقنية يف أثناء عملية التقييمات ،كمراكز البيانات كاؼبؤسسات العلمية اليت توفر اؼبعارؼ كالبيانات،
كاالستشاريُت ،كاعبهات اليت تقدـ الدعم اؽبيكلي للعملية ،كصباعات التعاكف االقتصادم ،كاعبهات اليت توفر
البيانات كاؼبعارؼ يف القطاع اػباص ،كاؼبمولُت احملتملُت ،كالشبكات كالشركاء يف ؾباؿ التعاكف التقٍت من أجل
توفَت قدر أكرب من الدعم يف ؾباؿ توفَت البيانات ،كالطرؽ كاؼبوارد ،كككاالت األمم اؼبتحدة ،كالربامج الدكلية
للبحوث ،كالشركاء يف ؾباؿ التوعية.

خامساً  -الهيكل التشغيلي
ٗ  -كما أيشَت إليو يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ ،ستكوف ىناؾ حاجة إُف ربديد أفضل اؽبياكل التشغيلية
القادرة على إقباز التقييمات اإلقليمية يف أفريقيا ،دبا يف ذلك مكوف بناء القدرات .كيبكن إنشاء كحدة دعم
تقٍت خاصة دبنطقة أفريقيا لتنسيق عملية اإلقباز بالعمل كجزء من األمانة .إضافةن إُف ذلك فإف اؼبناطق الفرعية
ستقًتح مؤسسات توفر الدعم لبناء القدرات من أجل العملية.

سادساً  -العملية والجدول الزمني
َُ  -ترد العملية كاعبدكؿ الزمٍت يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية للتنوع
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية.

سابعاً  -تقدير التكاليف
ُُ  -يرد تقدير التكاليف يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية للتنوع البيولوجي
كخدمات النظم اإليكولوجية.

ثامناً  -االتصاالت والتواصل
ُِ  -باإلضافة إُف ما يحدد يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ يف أفريقيا ،سيتسم دكر كحدات الدعم التقٍت،
كمراكز التنسيق اإلقليمية ،كاؼبراكز اإلقليمية كدكف اإلقليمية ،كمراكز االمتياز بأنبية بالغة .كسيتم كضع ؾبموعة
أىداؼ كغايات كاضحة السًتاتيجية االتصاالت كالتواصل ذات الصلة دبنطقة أفريقيا .كييوصى بتنفيذ اسًتاتيجية
التخطيط كاالتصاالت اػباصة بأصحاب اؼبصلحة بالتعاكف مع اختصاصيُت يف ؾباؿ علوـ االتصاالت ،كيبكن
أف يتم ذلك بفضل الشراكة مع مؤسسات ذات صلة .كينبغي نقل نتائج التقييم الرئيسية إُف أصحاب اؼبصلحة
باللغات اؼبناسبة ،كيتعُت أف تكوف ىذه النتائج متاحة كذات صلة باجملالُت الثقايف كالسياسي .كستستخدـ
أدكات التواصل التقليدية مثل العركض كالكتيبات كأحداث إذكاء الوعي لنشر نتائج التقييم .عبلكة على ذلك،
ينبغي استخداـ أدكات مبلئمة لبلتصاؿ كالتواصل ،دبا يف ذلك اؼبعلومات اغبديثة كتكنولوجيات االتصاالت،
كؿبافل كسائط اإلعبلـ ،مثل شبكات التواصل االجتماعي ،كاؼبواقع الشبكية العلمية ،ككسائط اإلعبلـ األخرل.
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تاسعاً  -بناء القدرات
ُّ  -كما أيشَت إليو يف مشركع تقرير ربديد النطاؽ العاـ ،سيدعم برنامج عمل اؼبنرب أنشطة بناء القدرات
بالصيغة اليت تنفذ هبا فرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات ىذا الربنامج .كستتم مواءمة أنشطة بناء القدرات مع
برنامج عمل فرقة العمل ،كستنيفذ بصورة مستمرة على مدل فًتة عملية التقييم .كستكوف ىذه العملية عملية
تعليمية .سيينفذ بناء القدرات بفضل الشراكات ،كسيستهدؼ األفراد كاؼبؤسسات .كتشمل بعض األكلويات
الرئيسية اليت يحددت يف ؾباؿ بناء القدرات يف أفريقيا ما يلي :زيادة القدرات على تنفيذ كاستخداـ التقييمات
الوطنية كاإلقليمية؛ كربسُت القدرات من أجل صياغة السياسات؛ كإمكانية اغبصوؿ على البيانات كاؼبعلومات
كاؼبعارؼ كإنشاء ىذه البيانات كاؼبعلومات كتكوين اؼبعارؼ كالدركس اؼبستفادة؛ كزيادة القدرات من أجل
مشاركة أطراؼ متعددة مشاركة ذات مغزل؛ كتطوير القدرات للجمع بُت العلم كاؼبعارؼ احمللية؛ كربسُت
القدرات من أجل التواصل كالتعاكف عرب اغبدكد كاؼبتعدد التخصصات؛ كبناء القدرات لتحسُت قدرات اؼبوارد
البشرية كقاعدة اؼبهارات ،دبا يف ذلك من خبلؿ التعاكف بُت الشماؿ كاعبنوب كالتعاكف بُت بلداف اعبنوب،
كتعزيز القدرات على مشاركة اؼبنرب مشاركة فعالة يف التقييمات.

المرفق الخامس
تحديد نطاق التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية ووظائفها
لألمريكتين (الناتج ( 4ب))
أوالً  -النطاق والمنطقة الجغرافية واألساس المنطقي والمنافع واالفتراضات
ألف  -النطاق
ُ  -يقدـ التنوع البيولوجي الثرم للمنطقة كمنافعو إُف السكاف مسانبات أساسية يف االقتصاد ،كسبل
كسب العيش ،كمستول اؼبعيشة ،كالقضاء على الفقر .كما أف ىذه اؼبنطقة تتسم بالتنوع الثقايف األحيائي ،مع
قياـ اؼبعارؼ التقليدية للسكاف األصليُت كاجملتمعات احمللية بًتكيج ،إُف جانب أمور أخرل ،تنويع كحفظ العديد
من سبلالت النباتات اؼبزركعة كاغبيوانات احمللية اليت توفر الغذاء األساسي للكثَت من اؼبناطق األخرل يف العاَف.
كتوجد لدل اإلقليم ذبارب ناجحة يف حفظ التنوع البيولوجي ،كاستصبلحو كاستخدامو استخدامان مستدامان ،دبا
يف ذلك ،بعض األنشطة اليت يقوـ هبا السكاف األصليوف كاجملتمعات احمللية .كمن جهة أخرل ،يزيد التغَت
اؼبناخي ،كالتزايد السكاين كما يًتتب على ذلك الطلب على األغذية ،كالكتلة األحيائية كيتواصل التأثَت اػبطَت
للطاقة على التنوع البيولوجي كخدمات ككظائف النيظم اإليكولوجية .كتكوف ىذه التأثَتات ؿبسوسة ليس فقط
يف النيظم اإليكولوجية الربية ،كإمبا أيضان يف األراضي الرطبة ،كالنيظم اإليكولوجية للمياه العذبة ،كاؼبياه الساحلية
كالبحرية .كيف بعض مناطق األمريكتُت يهتدد درجة ىذه التأثَتات الواقعة على التنوع البيولوجي كعلى خدمات
كسبل كسب العيش كمستول اؼبعيشة.
ككظائف النظاـ اإليكولوجي االقتصاد ،ي
ِ  -كضمن النطاؽ احملدد يف مشركع تقرير ربديد النطاؽ العاـ (اؼبقرر ـ ح د ،ُ/ّ-اؼبرفق الثالث) ،فإف
اؽبدؼ من ىذا التقييم ىو حبث ىذه التأثَتات ،ككذلك التهديدات اؼبستقبلية للتنوع البيولوجي كخدمات النيظم
اإليكولوجية كمنافعها بالنسبة ؼبستول معيشة جيد يف األمريكتُت كيف أقاليمها الفرعية (أمريكا الشمالية ،أمريكا
الوسطى ،البحر الكارييب ،أمريكا اعبنوبية) ،كذلك مع مراعاة اختبلفاهتا كاألنواع العديدة لعدـ اؼبساكاة
االجتماعية كاالقتصادية كأكضاعها اؼبادية األحيائية اؼبميزة .كسوؼ تؤخذ يف االعتبار يف تقييم األمريكتُت تلك
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العمليات الرئيسية ،اليت تشمل اغبضرنة كاكبسار الطابع الريفي ،كاستغبلؿ اؼبوارد الطبيعية ،كالتلوث ،كتغَت اؼبناخ
كفقداف كتدىور اؼبوائل الطبيعية (الربية ،كموائل اؼبياه العذبة ،كالساحلية كالبحرية) يف األقاليم الفرعية ،كتأثَتاهتا
على التنوع البيولوجي ككذلك منافع التنوع البيولوجي كخدمات ككظائف النيظم اإليكولوجية للسكاف كؼبستول
اؼبعيشة .كالغرض ىو جعل اؼبعارؼ ذات الصلة بالسياسات ميسورة اغبصوؿ عليها كمفيدة ،باستخداـ هنج
النيظم اؼبتعدد التخصصات كاؼبتعدد اؼبعارؼ ،كربصُت الصبلت بُت العلم كالسياسات الذم يرمي إُف ربسُت
اغبوكمة ذباه االستخدامات اؼبستدامة للتنوع البيولوجي كخدمات ككظائف النيظم اإليكولوجية .كسوؼ يوبدد
التقييم أيضان االحتياجات احملددة لكل كاحد من األقاليم الفرعية يف أمريكا من حيث ما يتعلق بأدكات الدعم
على اؼبستويات اؼبختلفة ،كثيغرات اؼبعارؼ كاحتياجات بناء القدرات ،دبا يف ذلك تطوير القدرة على
االستخدامات اؼبستقبلية اؼبستدامة للتنوع البيولوجي.
باء – المنطقة الجغرافية للتقييم
ّ  -كألغراض ىذا التقييم ،فإف األمريكتُت سبتداف من اؼبنطقة القطبية الشمالية يف الشماؿ إُف اإلقليم
الفرعي القطيب اعبنويب يف اعبنوب ،كالذم يعرب خط االستواء .كىناؾ عدة طرؽ لتقسيم ىذه اؼبنطقة الشاسعة
إُف أقساـ فرعية ،كلكن من أجل نطاؽ ىذا التقييم اإلقليمي قيسمت اؼبنطقة إُف أربعة أقاليم فرعية :أمريكا
الشمالية ،أمريكا الوسطى ،البحر الكارييب ،كأمريكا اعبنوبية ،على النحو اؼببُت أدناه تفصيليان:

اؼبناطق دكف اإلقليمية البلداف

أمريكا الشمالية
أمريكا الوسطى
البحر الكارييب
أمريكا اعبنوبية

كندا كالواليات اؼبتحدة األمريكية
بيليز ،كوستا ريكا ،السلفادكر ،غواتيماال ،ىندكراس ،اؼبكسيك ،نيكاراغوا كبنما
(أ)
انتيغوا كبربودا ،جزر الباىاما ،باربادكس ،كوبا ،دكمينيكا ،اعبمهورية الدكمينيكية ،
غرينادا ،ىاييت ،جامايكا ،سانت كيتس كنيفس ،سانت لوسيا ،سانت فينسنت
كغرينادين كترينيداد كتوباغو
األرجنتُت ،بوليفيا (دكلة متعددة القوميات) ،الربازيل ،شيلي ،كولومبيا ،إكوادكر،
غيانا(أ) ،باراغوام ،بَتك ،سوريناـ ،أكركغوام كفنزكيبل (اعبمهورية البوليفارية)

(أ) كألسباب اجتماعية كاقتصادية ،كثقافية كتارىبية ،يبكن اعتبار اعبمهورية الدكمينيكية جزءان من أمريكا الوسطى ،كاعتبار غيانا جزءان من
البحر الكارييب.

كبسبب حجم أمريكا الشمالية كأمريكا اعبنوبية بالنسبة إُف اؼبناطق دكف اإلقليمية األخرل ،فإف نطاقها على
خطوط العرض كتنوع جغرافيتها اؼبادية ،سوؼ يينظر إُف التقسيمات الفرعية اإلضافية ؽبذه اؼبناطق دكف اإلقليمية
يف التقييم دكف اإلقليمي.
جيم  -األساس المنطقي
كسبل
ْ  -يقدـ التنوع البيولوجي كخدمات ككظائف النيظم اإليكولوجية مسانبات أساسية إُف االقتصاد ،ي
كسب العيش ،كاؼبستول البلئق ؼبعيشة السكاف يف صبيع أكباء العاَف .كتسعى اػبطة االسًتاتيجية للتنوع
البيولوجي َُُِ ََِِ-كغايات آيتشي للتنوع البيولوجي توفَت إطار جامع الزباذ التدابَت الفعالة كالعاجلة
إلدارة التنوع البيولوجي لضماف أف تيصبح النيظم اإليكولوجية حبلوؿ ََِِ أكثر مركنة كمقاكمة كأف تواصل
تقدًن الوظائف كاػبدمات األساسية ،كتسهم بذلك يف رفع مستول معيشة السكاف كالقضاء اؼبربـ على الفقر،
ي
كتدخل ىذه االعتبارات أيضان فيما هبرم حاليان من كضع جدكؿ أعماؿ إمبائي ؼبا بعد َُِٓ .إف
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االسًتاتيجيات كخطط العمل اإلقليمية ك/أك الوطنية للتنوع البيولوجي ىي أدكات مهمة لتنفيذ أىداؼ آيتشي
للتنوع البيولوجي كتطويعها للظركؼ اإلقليمية كالوطنية .كربتاج كل ىذه اعبهود إُف قاعدة معارؼ متينة كإُف
تفاعل يمعزز بُت العلماء كصانعي السياسات ،كبُت ـبتلف نيظم اؼبعارؼ اليت زبدمها جبدارة التقييمات اإلقليمية
ككشبو اإلقليمية اليت ذبعلها قادرة على اؼبسانبة ،كسوؼ تكوف عمليات التقييم ذاهتا أداة لتنفيذ كظائف اؼبنرب
من حيث عبلقتها ببناء القدرات ،كربديد الثغرات ،كتوليد اؼبعارؼ ،كبلورة أدكات دعم السياسات .ييضاؼ إُف
ذلك ،أف مثل ىذه التقييمات تتمتع بأنبية حرجة لتعزيز اؼببدأ التشغيلي للمنرب اؼبتمثل يف االستخداـ الكامل
للمعارؼ الوطنية ،كدكف اإلقليمية كاإلقليمية ،حسبما يتناسب ،دبا يف ذلك ضماف اتباع هنج صاعد.
دال  -المنافع
ٓ  -سوؼ يقدـ التقييم اؼبعلومات إُف طائفة من أصحاب اؼبصلحة يف القطاعُت العاـ كاػباص كاجملتمع
اؼبدين ،دبا يف ذلك السكاف األصليوف كاجملتمعات احمللية ،اليت سوؼ تنتفع من تقاسم اؼبعلومات كالبيانات اليت
تسمح بتحقيق التقدـ كبو إقباز أىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي .كسوؼ يوفر تقييم األمريكتُت للمستخدمُت
ربليبلن موثوقان بو ،يمربران ،كرظبيان ،ككليان كشامبلن للحالة الراىنة غبالة التنوع البيولوجي اإلقليمية كدكف اإلقليمية
كػبدمات ككظائف النيظم اإليكولوجية ،كذلك استنادان إُف النيظم العلمية كنيظم اؼبعارؼ األخرل ،كخبيارات
كأدكات دعم السياسات اػباصة باإلدارة اؼبستدامة للتنوع البيولوجي كخدمات ككظائف النيظم اإليكولوجية يف
إطار تصورات بديلة ،كيقدـ التقييم أيضان قصص النجاح ،كأفضل اؼبمارسات كالدركس اؼبستفادة .كسوؼ وبدد
كذلك الثيغرات اغبالية يف القدرات كاؼبعارؼ ككذلك خيارات لعبلجها على اؼبستويات ذات الصلة .كسوؼ
يقدـ كمصدر للمعلومات التفصيلية مع رسومات بيانية معلوماتية ،كخرائط كأدكات بصرية أخرل تشمل مصادر
ى
متعددة للمعلومات اؼبأخوذة من نيظم معارؼ السكاف األصليُت كاؼبعارؼ احمللية ،كيف شكل موجز لصناع
وزع ىذه اؼبعلومات على نطاؽ
السياسات ،تيربز نتائج السياسات الرئيسية كليست السياسات اآلمرة .كسوؼ تي ى
كاسع ،يشمل استخداـ التكنولوجيات اعبديدة للمعلومات كاالتصاؿ.
ىاء  -االفتراضات
ٔ  -كيف سياؽ االفًتاضات العامة اليت أيجزت يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ ،فإف ىذا الفرع يبُت االفًتاضات
اػباصة هبذه اؼبنطقة .إف االفًتاض الرئيسي لتحديد النطاؽ ألغراض التقييم اإلقليمي لؤلمريكتُت ىو أف اؼبعارؼ
القائمة على العلوـ كعلى معارؼ السكاف األصليُت كاؼبعارؼ احمللية كبلنبا ذاتا صلة هبذه العملية .ذلك أف
ىذين النوعُت من نيظم اؼبعارؼ سوؼ يستخدماف يف التقييم .كطبقان للنظاـ الداخلي للمنرب سوؼ ىبضع
مشركع تقرير التقييم لبلستعراض النظَت من جانب اػبرباء ،كصناع السياسات ،كأصحاب اؼبصلحة ،دبا يف ذلك
ؾبتمعات السكاف األصليُت كاجملتمعات احمللية .كشبة افًتاض ىاـ آخر تربزه عملية ربديد النطاؽ ىو أف التقييم
سوؼ يعتمد على مقياس كأنو بينما يتم على اؼبستويُت اإلقليمي كدكف اإلقليمي ،فإف صبيع اؼبقاييس تتمتع
بأنبية متساكية بالنسبة لنطاؽ التقييم .كباإلضافة إُف النتائج على اؼبستويُت اإلقليمي أك العابر للحدكد تتمتع
األمباط كالعمليات ذات اؼبستول احمللي بأنبية أيضان يف تناكؿ التنوع البيولوجي كالتنوع الثقايف األحيائي يف اؼبناطق
دكف اإلقليمية ،ككذلك الثغرات النسبية يف اؼبعارؼ القائمة على العلوـ ،ككذلك الوصوؿ إُف ،كاؼبعلومات
اؼبأخوذة من الشعوب األصلية كنيظم اؼبعارؼ احمللية .كمن اؼبفًتض كذلك بأف ىذه اؼبنطقة سوؼ تستخدـ لغتُت
عاملتُت :اإلقبليزية كاإلسبانية.
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ثانياً  -مخطط الفصل
ٕ  -سيتبع تقييم منطقة األمريكتُت ـبطط الفصل اؼببُت يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ كلكنو سَتكز بشكل
خاص على النطاؽ احملدد لئلقليم اؼببُت يف أكالن أعبله .كباإلضافة إُف ذلك ،سوؼ يبحث الفصل ِ القيمة
الذاتية للتنوع البيولوجي فيما كراء قيمتو البشرية اليت تعترب أساس منافع الطبيعة للسكاف.

ثالثاً  -مجموعات البيانات الرئيسية
ٖ  -كإُف جانب اؼبسائل العامة اؼبتعلقة دبجموعات البيانات الرئيسية الواردة يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ،
وبدد ىذا الفرع مسائل تتعلق دبجموعات البيانات الرئيسية اػباصة هبذه اؼبنطقة على كجو التحديد .كستعمل
ؾبموعات البيانات ذات الصلة من األنشطة اعبارية اؼبستمدة من طائفة كاسعة من اؼبصادر دبا يف ذلك
اؼبؤسسات كاؼبنظمات العاؼبية ،كاإلقليمية كالوطنية كدكف الوطنية ،على تغذية التقييم اإلقليمي لؤلمريكتُت.
كبعض األمثلة على ذلك التنوع البيولوجي الوطٍت كخطط العمل االسًتاتيجية ،كالتقارير الوطنية ،كككاالت األمم
اؼبتحدة ،كىيئات البحث اإلقليمية كالوطنية اغبكومية ،كمستودعات كبوابات البيانات ذات الصلة كؾبموعات
البيانات دكف اإلقليمية كالوطنية ،ككذلك ؾبموعات البيانات اؼبستمدة من األدبيات ،كالبحوث ،كمشركعات
العلوـ اليت يقوـ عليها اؼبواطنوف ،كذلك طبقان إلجراءات اؼبنرب.

رابعاً  -الشراكة والمبادرات االستراتيجية

ٗ  -كإُف جانب القضايا العامة اؼبتعلقة بالشراكات كاؼببادرات االسًتاتيجية الواردة يف تقرير ربدم النطاؽ
العاـ ،يورد ىذا الفرع القضايا ذات الصلة بالشراكات كاؼببادرات اليت زبص ىذه اؼبنطقة ربديدان .كلتحاشي
االزدكاجية كربديد عناصر التآزر ،فإف عملية التقييم اإلقليمية لؤلمريكتُت سوؼ تطور ركابط قوية مع األنشطة
احملددة إقليميان التابعة لبلتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ اؼبعنية .كسوؼ تبٍت أيضان شراكات اسًتاتيجية مع
الوكاالت اإلقليمية لؤلمم اؼبتحدة ،ككذلك أصحاب اؼبصلحة يف القطاع العاـ أك اػباص الذين يبكنهم تقدًن
الدعم العلمي كالتقٍت ؽبذا التقييم .كيبكن لشبكات اجملتمعات احمللية كاإلقليمية كالوطنية دبا يف ذلك منظمات
اجملتمع احمللي كالسكاف األصليُت أف تساعد يف ربط التقييم اإلقليمي لؤلمريكتُت بنظم اؼبعارؼ احمللية كغَتىا من
النظم ،كاؼبساعدة على التواصل كاالتصاؿ ،دبوجب إجراءات اؼبنرب.

خامساً  -الهيكل التشغيلي

َُ  -ككما ييبلحظ يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ ،سيتم ربديد اؽبياكل التشغيلية األقدر على إقباز التقييم
اإلقليمي لؤلمريكتُت ،دبا يف ذلك مكوف بناء القدرات يف ىذا التقييم ،كاالنتفاع بو .كمن اعبائز إنشاء كحدة
دعم تقٍت ؼبنطقة األمريكتُت لتنسيق إقباز التقييم اإلقليمي ،اليت ستعمل كجزء من األمانة.

سادساً  -العملية والجدول الزمني

ُُ  -لقد مت ربديد العملية كاعبدكؿ الزمٍت يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية
للتنوع البيولوجي كخدمات النيظم اإليكولوجية.

سابعاً  -تقدير التكاليف

ُِ  -مت إيراد تقدير التكلفة يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية للتنوع
البيولوجي كخدمات النيظم اإليكولوجية.
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ثامناً  -االتصاالت والتواصل

اقًتح بأنو ينبغي تشجيع اغبكومات
ُّ  -كباإلضافة إُف ما ىو كارد يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ ،فقد ي
الوطنية كاحمللية على ترصبة اؼبواد ذات الصلة من تقرير التقييم اإلقليمي لؤلمريكتُت إُف اللغات احمللية كاألىلية.
كصناع السياسات عن طريق نقاط
كسوؼ يعمل اؼبنرب مع الدكائر العلمية ،كحائزم اؼبعارؼ كأصحاب اؼبصلحة ه
اتصاؿ كطنية ،كقائمة غَت حصرية من الشركاء ،دبا يف ذلك مؤسسات العلوـ الوطنية كاألكاديبيات العلمية كأفرع
ككاالت األمم اؼبتحدة ذات الصلة ،كخدمات ككظائف التنوع البيولوجي كالنيظم اإليكولوجية ،كالشبكات
اإلقليمية/الوطنية ،كمراكز االمتياز ،كمؤسسات البحوث ،كاعبامعات ،كاؼبنظمات الدكلية ،كاؼبنظمات غَت
اغبكومية احمللية/كدكف اإلقليمية كاإلقليمية ،كشبكات/منظمات السكاف األصليُت كاجملتمعات احمللية ،حسبما
يتناسب كتقضي بو اغباجة.

تاسعاً  -بناء القدرات

ُْ  -سوؼ يتأسس بناء القدرات على األكلويات اليت قدمتها اغبكومات كأصحاب اؼبصلحة اآلخركف
كسوؼ تستهدؼ األفراد ،كاؼبؤسسات كاجملتمعات األصلية كاحمللية عن طريق تقدًن الزماالت ،كبرامج التدريب
كالدعم التقٍت فيما يتعلق باغبصوؿ على البيانات ذات الصلة كاؼبعلومات كإدارهتا .كسوؼ تدعم إنشاء ك/أك
تعزيز اؼبنابر كالشبكات اإلقليمية ،كدكف اإلقليمية كالوطنية.

المرفق السادس
تحديد نطاق التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لمنطقة آسيا والمحيط
الهادئ (الناتج (4ب))
أوالً  -النطاق ،والمنطقة الجغرافية ،واألساس المنطقي ،والمنافع ،واالفتراضات
ألف  -النطاق

ُ  -ضمن النطاؽ احملدد يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ للتقييم اإلقليمي كدكف اإلقليمي للتنوع البيولوجي
كخدمات النظم اإليكولوجية (اؼبقرر ـ ح د ،ُ/ّ-اؼبرفق الثالث) ،تشتمل التحديات اؽبامة اؼبوجودة يف صبيع
أكباء منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ على تغَت اؼبناخ (خصوصان ارتفاع مستول سطح البحر ،كزيادة شدة العواصف
اؼبتطرفة ،كربمض مياه احمليطات كتراجع األهنار اعبليدية) ،كالنمو السكاين ،كالفقر كاالستهبلؾ البشرم للموارد
الطبيعية ،كتدىور األراضي ،كإزالة الغابات ،كاألنواع الغريبة الغازية ،كاآلثار الناصبة عن التجارة (دبا يف ذلك
االذبار غَت اؼبشركع يف أنواع اغبياة الربية كاؼبنتجات الغابية غَت اػبشبية) ،كالتحضر السريع ،كتلوث السواحل،
كاإلدارة السيئة للموارد الطبيعية كتأثَت نظم اغبرائق الربية اؼبتغَتة .كسيتناكؿ التقرير ىذه العوامل ،إضافةن إُف عوامل
أخرل ؽبا تأثَت على التنوع البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي .كىناؾ أيضان اذباىات إهبابية ،مثل الزيادة يف
الوعي كالغطاء الغايب كاؼبناطق احملمية ،كحدكث البفاض يف البصمة الكربونية للمنطقة .كما سيتم تناكؿ القضايا
اليت زبص مناطق دكف إقليمية معينة يف منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ ،على سبيل اؼبثاؿ ،التفاعل بُت أمن الغذاء
كاؼباء كالطاقة ،كالتنوع البيولوجي كسبل العيش ،كإدارة النفايات ،كاإلدارة التعاكنية للنظم البيئية البالغة األنبية
اؼبشًتكة من قبل أكثر من بلد كاحد.
باء  -المنطقة الجغرافية للتقييم
ِ-
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اؼبناطق دكف اإلقليمية
أكقيانوسيا

جنوب شرؽ آسيا
مشاؿ شرؽ آسيا
جنوب آسيا
غرب آسيا

البلداف كاألقاليم
أسًتاليا ،كفيجي ،ككَتيبايت ،كجزر مارشاؿ ،كميكركنيزيا (كاليات -اؼبوحدة) ،كناكرك،
كنيوزيلندا ،كباالك ،كبابوا غينيا اعبديدة ،كساموا ،كجزر سليماف ،كتونغا ،كتوفالو كفانواتو.
(أ)
كأقاليم جزر احمليط اؽبادئ ،كىي جزر كوؾ ،ككاليدكنيا اعبديدة ،كساموا األمريكية،
كتوكيبلك(،أ) كبولينيزيا الفرنسية(،أ) كنيوم(،أ) كغواـ(،أ) ككومنولث جزر ماريانا الشمالية ،كجزيرة
بيتكايرف(أ) ،ككاليس ،كفوتونا(.أ) كاعبزر احمليطية كاعبزر اجملاكرة ألنتاركتيكا يف منطقة احمليط
اؽبادئ (أك يف منطقيت احمليط اؽبادئ كاحمليط اؽبندم)
بركنام دار السبلـ ،ككمبوديا ،كإندكنيسيا ،كصبهورية الك الديبقراطية الشعبية ،كماليزيا،
كميامبار ،كالفلبُت ،كسنغافورة ،كتايلند ،كتيمور  -ليشيت ،كفييت ناـ
الصُت ،كصبهورية كوريا الشعبية الديبقراطية ،كالياباف ،كمنغوليا ،كصبهورية كوريا
أفغانستاف ،كبنغبلديش ،كبوتاف ،كاؽبند ،كإيراف (صبهورية  -اإلسبلمية) ،كجزر اؼبالديف
كنيباؿ ،كباكستاف ،كسرم النكا
البحرين ،كالكويت ،كعماف ،كقطر ،كاؼبملكة العربية السعودية ،كاإلمارات العربية اؼبتحدة،
كاليمن (شبو اعبزيرة العربية) .كالعراؽ ،كاألردف ،كلبناف ،كدكلة فلسطُت ،كاعبمهورية العربية
السورية (اؼبشرؽ)

(أ) أقاليم ما كراء البحار.

جيم  -األساس المنطقي

ّ  -كيف سياؽ األساس اؼبنطقي العاـ الذم حدده تقرير ربديد النطاؽ العاـ للتقييمات اإلقليمية كدكف
اإلقليمية للتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية ،وبدد ىذا الفرع األساس اؼبنطقي اػباص دبنطقة آسيا
كاحمليط اؽبادئ ،اليت تستضيف بعض أنواع التنوع البيولوجي كالثقايف (دبا يف ذلك اؼبعارؼ األصلية كاحمللية)،
كاعبغرايف كاالقتصادم األكثر أنبية يف العاَف ،كيشتمل الفرع على مسائل مشًتكة كخاصة باألمم اعبزرية الصغَتة
مثل ارتفاع مستول سطح البحر كاألنواع الدخيلة التوسعية .إف اؼبعدؿ الكبَت لفقداف التنوع البيولوجي يف اؼبنطقة
يؤثر تأثَتان كبَتان على رفاه اإلنساف .كسيستعرض التقييم حالة التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف
ما يتعلق برفاه اإلنساف يف اؼبنطقة من خبلؿ عدسة جدكؿ أعماؿ التنمية اؼبستدامة كاألىداؼ اإلمبائية اؼبستدامة
اؼبقبلة .كمنطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ ىي منطقة ذات تنوع اجتماعي كثقايف كبَت جدان ،كسبثلها دكؿ آخذة يف
التحضر بسرعة ،كدكؿ غنية ،كدكؿ جزرية صغَتة ككبَتة عرب احمليط اؽبادئ .كنظران ؼبسانبة النظم اإليكولوجية يف
اؼبنطقة يف الرفاه العاـ للسكاف ،فمن اؼبهم جدان احملافظة على قدرهتا على توفَت السلع كاػبدمات .كيتمثل
التحدم الكبَت لسياسة العديد من الدكؿ يف اؼبنطقة يف ربسُت مستول اؼبعيشة بطرؽ توفر الوصوؿ العادؿ إُف
اؼبوارد كال تزيد من تدىور التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية .كدبا أف الكثَت من أنواع التنوع
البيولوجي باؼبنطقة يقع خارج اؼبناطق احملمية ،لذا ينبغي إهباد نػي يهج مبتكرة للحفاظ على التنوع البيولوجي
كخدمات النظاـ اإليكولوجي كاستعماؽبما اؼبستداـ يف النظم اإليكولوجية اؼبتعددة االستخدامات .كما أف
التجارة فيما بُت بلداف اؼبنطقة تضع اؼبزيد من الضغوط على التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف
اؼبنطقة عن طريق إزاحة اآلثار البيئية من دكلة إُف أخرل .كتشكل اإلدارة العابرة للحدكد للتنوع البيولوجي
كخدمات النظم اإليكولوجية ربديان كبَتان للسياسات يف معظم أكباء اؼبنطقة.
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دال  -المنافع
ْ  -كيف سياؽ اؼبنافع العامة اليت كردت بإهباز يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ ،يبُت ىذا الفرع اؼبنافع احملددة
ؼبنطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ .كسيورد التقييم اإلقليمي ؼبنطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ تقريران عن حالة كاذباىات التنوع
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية كالتأثَتات احملتملة للفقداف عرب اؼبقاييس ذات الصلة يف سياؽ منطقة
آسيا كاحمليط اؽبادئ ،كذلك باستخداـ اؼبعلومات العلمية كنظم اؼبعرفة األخرل .كسيساعد التقييم متخذم القرار
كصناع السياسات على تطوير حلوؿ السياسات ذات الصلة ،كربديد خيارات كأدكات عملية لئلدارة كأفضل
اؼبمارسات للحفاظ على التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ،
كمناطقها دكف اإلقليمية اػبمسة كمكوناهتا الوطنية .كسيحدد أيضان هنجان إداريةن للتعامل مع نظم إيكولوجية
كمسائل فباثلة مشًتكة يف كل أكباء اؼبنطقة .إضافةن إُف ذلك فإنو يبكن أف يساعد يف إدماج التنوع البيولوجي
كخدمات النظاـ اإليكولوجي .كسيأخذ التقييم يف االعتبار التباين بُت الثركة الوطنية كمعدالت النمو السكاين
البشرم يف اؼبنطقة لزيادة الصلة على صبيع اؼبستويات عبميع اؼبستخدمُت النهائيُت كصناع القرار .كيوجد يف
منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ أكرب عدد من البلداف كاؼبناطق كأعلى تركيز من اجملتمعات احمللية كاألصلية حبيث
تفوؽ أم منطقة أخرل .لذا وبتاج تقرير التقييم اإلقليمي ألف يوِف اىتمامان خاصان للتنوع الثقايف ،كاالعتماد
اؼبتبادؿ بُت االقتصادات الوطنية يف اؼبنطقة ،كآثار التجارة البينية داخل اؼبنطقة ،كالتدفقات اؼبالية كالسياسات
عرب اإلقليمية القائمة ،من بُت عوامل أخرل .كلكي تكوف ىذه العوامل مناسبة للمستخدمُت النهائيُت ،فستؤخذ
يف االعتبار إُف جانب ؾبموعات البيانات كاألدكات القابلة للقياس على اؼبستول احمللي أك السياقي .كسيسهم
تقرير التقييم اإلقليمي يف ربقيق االستدامة كأىداؼ اغبفاظ الواردة يف أىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي ،اليت
يتعُت ربقيقها حبلوؿ عاـ ََِِ ،باإلضافة إُف أىداؼ التنمية اؼبستدامة اليت ستدخل حيز التنفيذ يف عاـ
َُِٓ .كسيكوف تقرير التقييم اإلقليمي ؼبنطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ ذا قيمة بالنسبة للحكومات ،كللوكاالت
اغبكومية الدكلية (مثل اؼبنظمة اآلسيوية لئلنتاجية كعبنة هنر اؼبيكونغ) ،كلوكاالت األمم اؼبتحدة كمنظمات
اغبفاظ على البيئة ،كاؽبيئات العلمية/البحثية (مثل أرض اؼبستقبل كشبكة رصد التنوع البيولوجي يف منطقة آسيا
كاحمليط اؽبادئ) ،كالعلماء ،كؾبتمعات الشعوب األصلية كاجملتمعات احمللية كبقية اجملتمع اؼبدين .كسيكوف تقرير
التقييم مهمان أيضان بالنسبة لتلك اؼبؤسسات اؼبنخرطة يف سياسة التجارة داخل اؼبنطقة الواحدة ،كالتنوع
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية ،كسياسة اغبفظ كالتنمية ،مثل منظمة التعاكف االقتصادم آلسيا كاحمليط
اؽبادئ ،كالشراكة اإلقليمية االقتصادية الشاملة ،كمنظمة التجارة العاؼبية ،كشبكة آسيا كاحمليط اؽبادئ لبحوث
التغَت العاؼبي ،كأمانة صباعة احمليط اؽبادئ ،كشبكة رصد الًتسب اغبمضي يف شرؽ آسيا .عبلكة على ذلك،
فسيكوف تقرير التقييم ذا قيمة ؽبيئات التمويل كمنظمات التعاكف االقتصادم اليت تدعم البحوث اؼبتعلقة بالتنوع
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ ،مثل البنك الدكِف ،كمرفق البيئة العاؼبية،
كصندكؽ اؼبناخ األخضر ،كمنظمة التعاكف االقتصادم ،كمصرؼ التنمية اآلسيوم ،إضافةن إُف اؼبستثمرين من
القطاع اػباص كاؼبنظمات اػبَتية.
ىاء  -االفتراضات
ٓ  -كيف سياؽ االفًتاضات العامة اليت كردت يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ ،فإف ىذا الفرع يبُت االفًتاضات
افًتض بأف البلداف الواقعة يف منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ سيكوف
اػباصة دبنطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ .كرغم أنو ي
هبا عدد كاؼ من اػبرباء اؼبتاحُت كالراغبُت يف اؼبسانبة يف تقييم التقرير فيما يتعلق بالتنمية كاؼبوارد كالتمويل
كالبيانات كاؼبعرفة ،إال أف من اؼبسلم بو أنو ستكوف ىناؾ حاجة لبناء القدرات يف اؼبنطقة .ككفقان للنظاـ الداخلي
للمنرب فإف مشركع تقرير التقييم سيكوف مفتوحان الستعراض النظراء من جانب اػبرباء كمقررم السياسات
افًتض بأف خرباء التقييم اإلقليمي سيتعاكنوف
كأصحاب اؼبصلحة ،دبا يف ذلك اجملتمعات األصلية كاحمللية .كما ي
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مع اغبكومات الوطنية كاػبرباء الوطنيُت كمنظمات البحوث كاجملتمعات احمللية كؾبتمعات الشعوب األصلية.
افًتض أيضان بأنو ستيبذؿ أقصى اؼبساعي إلشراؾ اغبكومات كأصحاب اؼبصلحة كؾبتمعات الشعوب األصلية
كي
كاجملتمعات احمللية اؼبمثلة يف فريق خرباء آسيا كاحمليط اؽبادئ .كستكوف البيانات كالنماذج كالسيناريوىات قابلة
للتكيف كالقياس من أجل كضع أفضل اسًتاتيجيات اإلدارة ،لكن ستكوف ىناؾ ثغرات كبَتة يف البيانات يف
اؼبنطقة.

ثانياً  -مخطط الفصل

ٔ  -سيتَّبًع تقييم منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ ـبطط الفصل اؼببُت يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ كلكنو سَتكز
بشكل خاص على النطاؽ احملدد لئلقليم كاؼببُت يف الفرع أكالن أعبله.

ثالثاً  -مجموعات البيانات الرئيسية

ٕ  -كإُف جانب اؼبسائل العامة اؼبتعلقة دبجموعات البيانات الرئيسية الواردة يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ،
وبدد ىذا الفرع مسائل تتعلق دبجموعات البيانات الرئيسية اػباصة هبذه اؼبنطقة على كجو التحديد .كستعمل
ؾبموعات البيانات ذات الصلة من األنشطة اعبارية ،اؼبستمدة من ؾبموعة كاسعة من اؼبصادر ،دبا يف ذلك
اؼبؤسسات كاؼبنظمات العاؼبية كاإلقليمية كالوطنية كدكف الوطنية كاحمللية ،على تغذية التقييم اإلقليمي ؼبنطقة آسيا
كاحمليط اؽبادئ .كقبد بعض األمثلة على ذلك يف خطط العمل الوطنية اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي كاالسًتاتيجية،
كالتقارير الوطنية ،كبوابات البيانات( :اؽبيكل األساسي الوطٍت للمعلومات عن العينات العينية) ،كاؼبرفق العاؼبي
ؼبعلومات التنوع البيولوجي ،كالشبكة اؽبندية ؼبعلومات اؼبوارد األحيائية ،كشبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة
للفريق اؼبعٍت برصد األرض مع مكوناهتا اإلقليمية ،كشبكة منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ ؼبراقبة التنوع البيولوجي مع
مكوناهتا دكف اإلقليمية أك الوطنية ،كالشبكة اليابانية لرصد التنوع البيولوجي ،كالشبكة الكورية لرصد التنوع
البيولوجي؛ اؼببادرات اإلقليمية( :اقتصاديات النظم اإليكولوجية كالتنوع البيولوجي ؼبنطقة جنوب شرؽ آسيا)؛
معاىد البحوث اإلقليمية( :اؼبنظمة الدكلية للتنوع البيولوجي (فرع آسيا كاحمليط اؽبادئ كأكقيانوسيا) ،كنظاـ
اؼبعلومات البيولوجية اعبغرافية للمحيطات ،كمعهد اؼبوارد العاؼبية ،كارباد اؼبعلومات اؼبكانية التابع للمجموعة
االستشارية للبحوث الزراعية الدكلية ،كاؼبركز الدكِف للتنمية اؼبتكاملة للجباؿ ،كاالرباد الدكِف غبفظ الطبيعة)؛
كمعاىد البحوث اغبكومية كاؼبنظمات غَت اغبكومية .كما سيتم استخداـ ؾبموعات البيانات اؼبستمدة من
اؼبؤلفات العلمية اؼبنشورة ،كاؼبشاريع العلمية اػباصة باؼبواطن ،إضافةن إُف مصادر اؼبعارؼ األصلية كاحمللية ،يف
تقرير التقييم.

رابعاً  -الشراكات والمبادرات االستراتيجية

ٖ  -كإُف جانب القضايا العامة اؼبتعلقة بالشراكات كاؼببادرات االسًتاتيجية اؼببينة يف تقرير ربديد النطاؽ
العاـ للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية للتنوع البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي ،يعرض ىذا الفرع
اؼبسائل اؼبتعلقة بالشراكات كاؼببادرات االسًتاتيجية اػباصة دبنطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ على كجو التحديد .كمن
أجل ذبنب االزدكاجية كربديد أكجو التآزر ،فستقوـ عملية التقييم اإلقليمي ؼبنطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ بتطوير
عبلقات قوية مع األنشطة اػباصة بكل إقليم يف االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ مثل اتفاقية التنوع البيولوجي
كاتفاقية االذبار الدكِف يف أنواع النباتات كاغبيوانات الربية اؼبعرضة لبلنقراض ،كمع اؽبيئات اإلقليمية مثل الربنامج
البيئي اإلقليمي ؼبنطقة احمليط اؽبادئ .كسيكوف من اؼبفيد أيضان إقامة شراكة اسًتاتيجية مع مركز التنوع البيولوجي
التابع لرابطة أمم جنوب شرؽ آسيا كمركز البحوث الغابية الدكلية ،اللذاف ينشراف تقييمات التنوع البيولوجي
اػباصة هبما .كتشمل اعبهات اػباصة كاألخرل من أصحاب اؼبصلحة اليت قد تؤيد الدعم العلمي كالتقٍت اؼبوجو
كبو تقرير التقييم اإلقليمي ؼبنطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ رابطة التعاكف االقتصادم آلسيا كاحمليط اؽبادئ ،كبرنامج
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جنوب آسيا للتعاكف البيئي ،كرابطة جنوب آسيا للتعاكف اإلقليمي ،كمصرؼ التنمية اآلسيوم ،كالبنك الدكِف،
كبرنامج االقتصاد كالبيئة عبنوب شرؽ آسيا ،كككالة التعاكف الدكِف اليابانية ،كالوكالة األسًتالية للتنمية الدكلية،
كىي أظباء عدد قليل من اؼبؤسسات اليت تقوـ حاليان بدعم عدد من اؼببادرات البيئية .كقد تساعد الشبكات
اجملتمعية احمللية ،مثل حلف الشعوب األصلية يف آسيا ،يف ربط تقرير التقييم اإلقليمي ؼبنطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ
باجملتمعات احمللية كؾبتمعات الشعوب األصلية أك قد تساعد يف التوعية كاعبوانب اؼبتعلقة بالتواصل .كسيستفيد
التقييم من التعاكف مع الكثَت من اؼبراكز اؼبتميزة كمراكز البحوث اؼبوجودة يف اؼبنطقة.

خامساً  -الهيكل التشغيلي

ٗ  -ككما كرد يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ ،فإنو سيلزـ ربديد اؽبياكل التشغيلية القادرة على تنفيذ التقييم
اإلقليمي ؼبنطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ ،دبا يف ذلك مكونو اؼبتعلق ببناء القدرات ،على أفضل كجو .كيبكن إنشاء
كحدة دعم تقٍت للمنطقة لتنسيق تنفيذ التقييم اإلقليمي ،حبيث تعمل كجزء من األمانة.

سادساً  -العملية والجدول الزمني

َُ  -لقد مت ربديد العملية كاعبدكؿ الزمٍت يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية
للتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية.

سابعاً  -تقدير التكلفة

ُُ  -لقد مت إيراد تقدير التكلفة يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية للتنوع
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية.

ثامناً  -االتصاالت والتواصل

ُِ  -كباإلضافة إُف ما ىو كارد يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ يف ىذا الصدد ،فقد ا يقًتح بأنو ينبغي تشجيع
اغبكومات الوطنية كاحمللية على ترصبة اؼبواد ذات الصلة من تقرير التقييم اإلقليمي ؼبنطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ إُف
اللغات احمللية .كسيعمل اؼبنرب أيضان مع اجملتمع العلمي ،كأصحاب اؼبصلحة ،كمقررم السياسات كصناع القرار
ذكم الصلة عن طريق جهات اتصاؿ كطنية كقائمة غَت حصرية من الشركاء ،دبا يف ذلك مراكز االمتياز (مثل
رابطة آسيا كاحمليط اؽبادئ ؼبؤسسات البحوث الزراعية) كاؼبؤسسات البحثية كاألكاديبية (معهد االسًتاتيجيات
البيئية العاؼبية ،كاؼبكتب اإلقليمي آلسيا كاحمليط اؽبادئ التابع للمجلس الدكِف للعلم ،كمعهد آسيا كاحمليط اؽبادئ
للبحوث ،كمركز حبوث الطاقة ؼبنطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ ،من بُت جهات أخرل) ،كاؼبنظمات الدكلية،
كاؼبنظمات غَت اغبكومية احمللية ،كالشبكات العلمية.

تاسعاً  -بناء القدرات

ُّ  -ككما كرد يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ ،فإنو سيتم دعم أنشطة بناء القدرات عن طريق برنامج عمل
اؼبنرب على النحو الذم تنفذه بو فرقة عمل بناء القدرات .كسيساعد ذلك يف تعزيز الربط بُت مكونات التقييم
اإلقليمي اؼبتمثلة يف العلم كمعارؼ الشعوب األصلية كاؼبعارؼ احمللية .كستربز فرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات
اؼبسائل ذات األكلوية اليت يتعُت معاعبتها على اؼبستول دكف اإلقليمي.
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المرفق السابع
للتنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية ألوروبا وآسيا
تحديد نطاق التقييم اإلقليمي ُّ
الوسطى (الناتج ( 4ب))

أوالً  -النطاق والمنطقة الجغرافية واألساس المنطقي والمنافع واالفتراضات

ألف  -النطاق

ُ  -يف إطار النطاؽ احملدد يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية للتنوع
تتعلَّق اؼبسائل األساسية ذات
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية (اؼبقرر ـ ح د ،ُ/ّ-اؼبرفق الثالث) ى
التنوع البيولوجي كخدمات النيظم اإليكولوجية كدكرىا يف رفاه
الصلة بالسياسات باػبيارات كال يفرص يف ؾباؿ ُّ
اإلنساف .كسيبحث التقييم الفرص اؼبتاحة فيما يتعلٌق بسياسات القطاعات كأدكات السياسات؛ كإدارة
اإلنتاج كاالستهبلؾ كالتنمية االقتصادية؛ كاؽبياكل األساسية اإليكولوجية كالتكنولوجيات اإليكولوجية.
كسوؼ يستكشف التقييم الفرص لتعزيز األمن الغذائي كالتنمية االقتصادية كاؼبساكاة كيف نفس الوقت يتجنَّب
تدىور األراضي كالتدىور اؼبائي كاغبفاظ على اؼبناظر الطبيعية الثقافية .كسوؼ يرِّكز التقييم بشأف أكركبا كآسيا
الوسطى بصفة خاصة على التساؤالت التالية:
كيف يبكن ضباية النيظم اإليكولوجية اليت توفِّر خدمات النيظم اإليكولوجية ،مثل تلك اليت
(أ)
تغَت اؼبناخ كاغبلوؿ القائمة على الطبيعة للتنمية
يرتكز عليها التكيُّف القائم على النيظم اإليكولوجية مع ُّ
اؼبستدامة ،من خبلؿ االستثمارات كاللوائح كنظاـ اإلدارة للنظم األرضية كاؼباء العذب كالنيظم الساحلية
كالبحرية؟
التنوع البيولوجي كخدمات النيظم
(ب) ما ىي آثار اإلنتاج كاالستهبلؾ كالتنمية االقتصادية على ُّ
اإليكولوجية كإسهامها يف رفاه اإلنساف؟ كسيتم تقييم الركابط األساسية مع اؼبناطق األخرل؛

باء -

كيف يبكن للسياسات القطاعية كاألدكات اعبديدة للسياسات استغبلؿ الفرص الناصبة من
(ج)
التنوع البيولوجي كخدمات النيظم اإليكولوجية يف رفاه اإلنساف؟
إسهاـ ُّ
المنطقة الجغرافية للتقييم
ِ  -ألغراض ىذا التقييم اإلقليمي ،مت ربديد ثبلث أقاليم فرعية تشمل البلداف كاألقاليم التالية ،دبا يف
ذلك األقاليم البحرية كالساحلية:

اؼبناطق الفرعية

البلداف كاألقاليم داخل منطقة أكركبا كآسيا الوسطى

أكركبا الوسطى كأكركبا
الغربية

إستونيا ،ألبانيا ،بلغاريا ،البوسنة كاؽبرسك ،بولندا ،تركيا ،اعببل األسود ،اعبمهورية
التشيكية ،صبهورية مقدكنيا اليوغوسبلفية السابقة ،ركمانيا ،سلوفاكيا ،سلوفينيا،
صربيا ،قربص ،كركاتيا ،التفيا ،ليتوانيا ،ىنغاريا (ؾبموعة بلداف أكركبا الوسطى)
إسبانيا ،إسرائيل ،أؼبانيا ،أندكرا ،آيرلندا ،آيسلندا ،إيطاليا ،الربتغاؿ ،بلجيكا،
الدامبرؾ ،ساف مارينو ،السويد ،سويسرا ،فرنسا ،فنلندا ،ليختنشتاين ،لكسمربغ،
مالطة ،اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كآيرلندا الشمالية ،موناكو ،النركيج،
النمسا ،ىولندا ،اليوناف (ؾبموعة بلداف أكركبا الغربية)
االرباد الركسي ،أذربيجاف ،أرمينيا ،أككرانيا ،بيبلركس ،صبهورية مولدكفا ،جورجيا
أكزبكستاف ،تركمانستاف ،طاجيكستاف ،قَتغيزستاف ،كازاخستاف

أكركبا الشرقية
آسيا الوسطى
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جيم  -األساس المنطقي
يبُت الفرع اغباِف األساس
ّ  -يف إطار األساس اؼبنطقي العاـ َّ
اؼببُت يف تقرير ربديد النطاؽ العاـِّ ،
اؼبنطقي اػباص باؼبنطقة .كسوؼ يتناكؿ التقييم عددان من القضايا الدكلية كاإلقليمية ذات األكلوية العالية كما
ىي كاردة يف االتفاقات العاؼبية كاإلقليمية ،كيف السياسات الوطنية كيف التطلُّعات اجملتمعية .كتشمل األكلويات
اؽبامة القضايا اليت تتناكؽبا التقييمات اؼبواضيعية األربعة يف برنامج عمل اؼبنرب (اؼبلقحات كالتلقيح ،كإنتاج
األغذية؛ تدىور األراضي كاستصبلحها ،كاالستخداـ اؼبستداـ ،كحفظ التنوع البيولوجي كتعزيز القدرات
كاألدكات ،كاألنواع الغريبة الغازية الضارة) ،باإل ضافة إُف الزراعة اؼبستدامة ،كاغبراجة اؼبستدامة ،كمصايد
كسيتيسر تقييم الفرص للتعميم عن
التنوع البيولوجي يف اؼبناطق اغبساسة لتغَت اؼبناخ.
األظباؾ اؼبستدامة ،ك ُّ
َّ
طريق سياسات القطاع كأدكات السياسة اعبديدة (مثل االعتماد ،كالوسم ،كسياسة اؼبوازنة كعدـ فقد اؼبوارد،
كاؼبعاكضة ،كاؽبياكل األساسية اؼبراعية للبيئة ،كاحملاسبة الوطنية ،كنيظم الدفع لقاء اػبدمات البيئية كالتقييم
االجتماعي عن طريق اػبربة الطويلة يف ؾباؿ السياسات لدل أكركبا كاليت تضع اؼبنطقة يف كضع فبتاز لتقييم
ُّ
كحل القضايا ذات الصلة باؼبفاضبلت كالتكاليف
آثار السياسات العامة هبدؼ تعلم الدركس اؼبستفادة ٌ
اؼبرتبطة بذلك ،دبا يف ذلك تكاليف عدـ ازباذ إجراءات يف ؾباؿ السياسات .كسوؼ يسمح إجراء تقييم يف
منطقة أكركبا كآسيا الوسطى باستكشاؼ عدة قضايا عابرة للحدكد ،دبا يف ذلك نوعية اؼبياه ككمياهتا،
كتلوث اؽبواء كاألنواع اؼبهاجرة .كىذا ال بد أف يزيد التوعية بالقضايا البيئية
كمصايد األظباؾُّ ،
كتغَت اؼبناخ ٌ
اؼبشًتكة كاإلسهاـ يف كضع سياسات أفضل عرب اؼبنطقة بأسرىا.
دال -

ىاء -

المنافع
زبص اؼبنطقة.
ْ  -يف إطار اؼبنافع العامة اؼببيَّنة يف تقرير ربديد النطاؽ العاـِّ ،
يبُت الفرع اغباِف اؼبنافع اليت ٌ
كسوؼ ييس ًهم التقييم يف بناء العديد من قواعد األدلة اؼبتعدِّدة (األكاديبية ،كاؼبعارؼ األصلية كاحمللية،
التنوع البيولوجي كخدمات النيظم
كااللبراط العلمي للمواطنُت ،إُف آخره) فيما يتعلٌق بالركابط بُت ُّ
التدخبلت يف ؾباالت
اإليكولوجية كرفاه اإلنساف .كسوؼ يكتشف خيارات من أجل اإلدارة الفعلية ك ٌ
السياسات العامة على اؼبستويات اؼبناسبة لئلدارة الرشيدة ،دبا يف ذلك أدكات السياسة العامة مثل نيظم
احملاسبة البيئية ،كاؼبدفوعات لقاء خدمات النيظم اإليكولوجية ،كتدابَت النمو اليت زبص رأس اؼباؿ الطبيعي.
كسوؼ يساعد التقييم أيضان على استبانة احتياجات بناء القدرات عرب األقاليم الفرعية .كسيدعم التقييم
األطراؼ يف تنفيذ االتفاقات العاؼبية كاإلقليمية كدكف اإلقليمية (انظر التذييل) .كعبلكة على ذلك ،فإف ىذا
التقييم سيكوف كثيق الصلة جبهود االرباد األكركيب اعبارية لتحديد كتقييم حالة النظم اإليكولوجية كخدماهتا
يف األقاليم الوطنية (مبادرة ربديد كتقييم النظم اإليكولوجية كخدماهتا) .كيبكن أف يدعم التقييم أيضان تنفيذ
اللوائح الوطنية كسوؼ يقدِّـ التقييم ،على اؼبستويُت الوطٍت كدكف الوطٍت ،معايَت كاضحة كأساليب كموارد
(معلومات بيانات كمعا رؼ بشأف البيانات؛ كقائمة بالشركاء االسًتاتيجيُت؛ كآليات إلدراج اؼبعارؼ األصلية
كاحمللية) فيما يتعلٌق باغبكومات الوطنية كاحمللية لدعم التنمية اؼبستدامة كربسُت رفاه اإلنساف عن طريق اغبفاظ
على خدمات النيظم اإليكولوجية كربسينها.
االفتراضات

يبُت الفرع اغباِف االفًتاضات اليت
ٓ  -يف سياؽ االفًتاضات العامة اؼببيَّنة يف تقرير ربديد النطاؽ العاـِّ ،
زبص اإلقليم .كسوؼ يستند التقييم اإلقليمي ألكركبا كآسيا الوسطى إُف التقييمات الوطنية كاإلقليمية
64

IPBES/3/18

اعبارية ،كحيثما كاف ذلك فبكنان كمناسبان ،سوؼ يسهم يف التقييمات الوطنية كاإلقليمية اعبارية اؼبخططة ،دبا
التنوع البيولوجي كمبادرة االرباد
يف ذلك تلك اليت اضطلعت هبا مبادرة اقتصاديات النيظم اإليكولوجية ك ُّ
األكركيب لوضع خريطة كتقييم حالة النظم اإليكولوجية كخدماهتا لتقييم بعض اػبدمات كإدراجها يف النظم
احملاسبية حبلوؿ سنة ََِِ .كمن حيث اغبماية البيئية كاالستخداـ اؼبػيستداـ ػبدمات النيظم اإليكولوجية،
توجد تباينات دكف إقليمية ىامة يف اؼبنطقة ،فيما يتعلٌق على سبيل اؼبثاؿ بآثار التنمية االقتصادية ،اليت تتزايد
ى
يف بعض بلداف أكركبا الوسطى كأكركبا الشرقية كآسيا الوسطى بطريقة أسرع فبا ىي يف كثَت من بلداف أكركبا
التطورات السياسية كاالقتصادية كالتارىبية داخل كعرب األقاليم الفرعية.
الغربية .كسوؼ يوُف اىتماـ ؼبختىلف ُّ
كتتيح االختبلفات بُت األقاليم الفرعية من حيث تنميتها االقتصادية كالسياسية الفرصة لنقل الدركس
اؼبستفادة بُت اؼبناطق الفرعية .كفيما يتعلٌق باؼبنطقة الفرعية ألكركبا الغربية كأكركبا الوسطى ،تعترب ذات أنبية
شًتؾ لئلدارة الرشيدة .كفيما يتعلق باؼبنطقة الفرعية
خاصة الفرص يف ؾباؿ السياسات اؼبتاحة من نظاـ يم ى
آلسيا الوسطى ،تيعترب ذات أنبية خاصة الفرص يف ؾباؿ السياسات كالًتتيبات اؼبؤسسية الستصبلح النيظم
اإليكولوجية األرضية اؼبتدىورة كالنيظم اإليكولوجية اؼبائية كمن أجل إدارة النيظم اإليكولوجية ذات األنبية
اػباصة عرب اغبدكد.

ثانياً  -مخطط الفصول
اؼببُت يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ،
ٔ  -سوؼ يتٌبع تقييم منطقة أكركبا كآسيا الوسطى ـبطط الفصوؿ َّ
(اؼبقرر ـ ح د ،ُ/ّ-اؼبرفق الثالث) بيد أنو سَتِّكز ،يف حدكد ىذا اؼبخطط ،على النطاؽ احملدَّد إقليميان على
ثبلث مسائل ؿبددة يف الفرع أكالن أعبله.
ٕ  -إضافة إُف ذلك ،سوؼ يتناكؿ التحليل يف الفصل الثاين منافع الطبيعة للناس كنوعية اغبياة أثر
خدمات النيظم اإليكولوجية على اجملتمع ككيف يؤثِّر االبتكار كاغبلوؿ القائمة على الطبيعة يف سوؽ الوظائف
يف اإلقليم .كسيتناكؿ الفصل أيضان القيم العديدة للتنوع البيولوجي .كيف الفصل ْ عن ؿبركات التغيَت اؼبباشرة
كغَت اؼبباشرة يف سياؽ اؼبنظورات اؼبختلفة لنوعية اغبياة ،سوؼ يتم الًتكيز على اعبوانب اإلقليمية كدكف
اإلقليمية لتدىور األراضي كاستصبلحها ككذلك على األنواع الغريبة الغازية كالتكثيف اؼبستداـ للزراعة.
كسوؼ تيدرج اغبرائق كالفيضانات باعتبارىا أحد احملركات يف التقييم يف أكركبا كآسيا الوسطى بسبب أنبيتها
اؼبتزايدة يف اإلقليم .كسيناقش الفصل ٓ ،الذم يتناكؿ التحليل اؼبتكامل كالشامل لتفاعبلت العاَف الطبيعي
كاجملتمع اإلنساين بوجو خاص ،قضايا تشمل زيادة الطلب على اؼبواد اػباـ البيولوجية يف سياؽ اقتصاد
كتغَت اؼبناخ ،كتوفَت الغذاء من األراضي كاؼبياه كتوافر
أحيائي (الطاقة اغبيوية ،كاأللياؼ كاؼبادة العضوية)ُّ ،
التنوع البيولوجي كخدمات النيظم اإليكولوجية اؼبرتبطة بو على
اؼبياه .كسوؼ يقيِّم الفصل كيف تؤثِّر قيمة ُّ
احملركات غَت اؼبباشرة ككيف يساعد إدراج مثل ىذه ً
القيىم يف خطط التنمية الوطنية كاحمللية كاحملاسبة على
معاعبة اؽبدؼ ِ من أىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي .كيف الفصل ٔ ،الذم يتناكؿ خيارات اإلدارة الرشيدة،
كالًتتيبات اؼبؤسسية كالقطاع اػباص ،كصنع القرار العاـ عرب النطاقات كالقطاعات ،سيبحث التقييم بشكل
خاص التح ٌديات اؼبقبلة لبلستخداـ اؼبستداـ كحفظ الطبيعة يف القطاعات األساسية يف منطقة أكركبا كآسيا
الوسطى مثل ضباية الطبيعة ،كالزراعة كاغبراجة كمصايد األظباؾ كإدارة اؼبياه ،كالتخطيط اؼبكاين ،كالطاقة (دبا
بالتنوع البيئي
يف ذلك الطاقة اغبيوية) ،كالسياحة كالبنية األساسية كاغبوافز (دبا يف ذلك اإلعانات اليت تضر ُّ
للتنوع البيولوجي).
مثل اغبوافز اإلهبابية للحفاظ على البيئة كاالستخداـ اؼبستداـ ُّ
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ثالثاً  -مجموعة البيانات األساسية
ٖ  -فيما يتجاكز اؼبسائل العامة اؼبتصلة دبجموعة البيانات األساسية اؼببيَّنة يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ،
وبدِّد الفرع اغباِف القضايا ذات الصلة دبجموعات البيانات األساسية اليت زبص اؼبنطقة .كسوؼ يستند
متنوعة عريضة من ؾبموعات البيانات اليت تعالًج العناصر احملدَّدة لئلطار اؼبفاىيمي.
التقييم إُف ؾبموعة
ٌ
كيبكن أف تشمل ؾبموعات البيانات ذات الصلة تلك الناصبة من األنشطة اعبارية ،مثل مبادرة االرباد
األكركيب لتحديد كتقييم خدمات النظم اإليكولوجية اؼبشار إليها أ عبله ،باإلضافة إُف تلك اؼبستمدة من
طائفة عريضة من اؼبصادر ،دبا يف ذلك اؼبؤسسات كاؼبنظمات العاؼبية كاإلقليمية كالوطنية ،ككذلك من مشاريع
البحوث ،مثل بيانات اغبفاظ على األرض  ،كربليل اؼبطبوعات العلمية .،كيبكن استعادة البيانات كاؼبعلومات
اؼبشًتؾ ،كاؼبكتب اإلحصائي
اػباصة باإلقليم ،من مراكز البيانات مثل الوكالة األكركبية للبيئة ،كمركز البحوث ى
للجماعات األكركبية ،كمنظمة التعاكف االقتصادم يف منطقة البحر األسود ،كمنظمة التعاكف االقتصادم،
كاؼبراكز ذات الصلة اليت تقوـ بتجميع بيانات رصد الًتبة .كسيتم ذبميعها من شبكات البحوث كاؼبشاريع
(ُٕ)
التنوع البيولوجي،
ذات الصلة  .كربتفظ كيانات أخرل بالبيانات ،دبا يف ذلك اؼبرفق العاؼبي ؼبعلومات ُّ
التنوع البيولوجي كاالرباد الدكِف غبفظ الطبيعة أك توفِّر
كموسوعة اغبياة ،كالفريق اؼبعٍت بشبكة حفظ رصدات ُّ
إمكانات االطبلع على البيانات اؽبامة كاؼبعارؼ ذات الصلة باؼبنطقة .كسيتم إعداد شراكات اسًتاتيجية مع
حائزم البيانات كإنشاء ركابط اتصاؿ مع مبادرات توليد اؼبعارؼ اعبارية كأنشطتها .كيتباين توافر البيانات
فيما يتعلٌق باؼبنطقة بوجو عاـ مع كجود فرص أكسع لبلطبلع على البيانات البيئية يف أكركبا الغربية كأكركبا
الوسطى أكثر من أكركبا الشرقية كآسيا الوسطى .كيعد عدـ القدرة على الوصوؿ إُف البيانات كمقارنتها يف
يتعُت أف يعاعبو اؼبنرب .كسوؼ تيب ىذؿ جهود خاصة
بعض بلداف أكركبا الشرقية كآسيا الوسطى شاغبلن أساسيان َّ
إلشراؾ البيانات كاؼبعلومات اؼبستقاة من اؼبعارؼ األص لية كاحمللية كحائزم اؼبعارؼ اإليكولوجية التقليدية.

رابعاً  -الشراكة االستراتيجية والمبادرات
ٗ  -فيما يتجاكز القضايا العامة ذات الصلة بالشراكات االسًتاتيجية كاؼببادرات اؼببيٌنة يف تقرير ربديد
يبُت الفرع اغباِف القضايا ذات الصلة بالشراكات االسًتاتيجية كاؼببادرات اػباصة هبذه اؼبنطقة.
النطاؽ العاـِّ ،
كسيتم إعداد شراكات اسًتاتيجية ،سواء بشكل رظبي أك غَت رظبي ،مع حائزم البيانات اؼبذكورين أعبله،
كسوؼ تنشأ ركابط اتصاؿ مع مبادرات كأنشطة توليد اؼبعارؼ اعبارية .كينبغي إنشاء شراكات اسًتاتيجية
أيضان مع اؼبنظمات العاملة مع نيظم اؼبعرفة األصلية كاحمللية ،عن طريق اعبمعيات كالرابطات العاملة مع حائزم
اؼبعارؼ األصلية كاحمللية داخل اؼبنطقة .كىذه تشمل على سبيل اؼبثاؿ ،ؾبلس اؼبنطقة القطبية اعبنوبية ،كأمانة
الشعوب األصلية دبجلس اؼبنطقة القطبية اعبنوبية ،كاالرباد األكركيب للمشاركة العامة يف البحوث العلمية.
كسوؼ يساىم اؼبنرب األكركيب للتنوع البيولوجي يف التقييم اػباص بأكركبا كآسيا الوسطى ،دبا يف ذلك عن
طريق تقدًن الدعم التقٍت.

التنوع البيولوجي من الفضاء إُف
(ُٕ) تشمل مشاريع كشبكات البحوث ذات الصلة نظاـ الرصد متعدِّد اؼبصادر يف ؾباؿ ُّ
التنوع
حفظ
(مونينا
األكركبية
كاقع األنواع ،اػبدمة اؼبتعددة النطاقات لرصد الطبيعة ،ناتورا َََِ  ،كحفظ موائل اعبماعة
ُّ
التنوع البيولوجي ،كتشغيل رأس اؼباؿ الطبيعي كخدمات
البيولوجي األكركيب) ،كمبادرة أرض اؼبستقبل ،كالشبكة األكركبية لرصد ُّ
النيظم اإليكولوجية ،علوـ النيظم اإليكولوجية لصاٌف السياسات كاؼبمارسة ،كالشراكة اؼبعنية خبدمات النيظم اإليكولوجية كشبكة
التنوع البيولوجي كالنظم اإليكولوجية.
التوعية كالبحوث الطويلة األجل بشأف ُّ
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خامساً  -الهيكل التشغيلي

َُ  -كما ً
للتنوع البيولوجي كخدمات
لوحظ تقرير ربديد النطاؽ العاـ للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية ُّ
النيظم اإليكولوجية ،سيتعُت ربديد اؽبياكل التشغيلية اليت سوؼ تنفِّذ التقييمات على أفضل كجو ،دبا يف ذلك
بناء القدرات ذات الصلة .كيبكن إنشاء كحدات دعم تقنية لتنسيق تنفيذ ىذا التقييم ،كالعمل كجزء من
األمانة .كسيلزـ أف يضع اؽبيكل التشغيلي يف اعتباره اؼببادرات كاؼبنظمات القائمة ،مثل الفريق العامل اؼبعٍت
دببادرة ربديد كتقييم خدمات النظم اإليكولوجية ،كككالة البيئة األكركبية ،كاؼبنرب األكركيب للتنوع البيولوجي
بدعم من برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة .كستتلقى مبادرة ربديد كتقييم خدمات النظم اإليكولوجية دعمان
مباشران من منظمة  ،ESMERALDAكىو إجراء لدعم تنسيق فبوؿ يف إطار رؤية عاـ ََِِ ،كبصورة غَت
مباشرة عن طريق اؼبعارؼ اؼبتولدة من عدة مشاريع يف االرباد األكركيب (مثل مشركع أكبرا كمشركع االنفتاح)
اؼبموؿ يف إطار الربنامج اإلطارم السابع للبحوث كالتنمية التكنولوجية ،كعن طريق اؼبعرفة اؼبتولدة من مشاريع
الرؤية عاـ ََِِ التابعة لبلرباد األكركيب ،دبا يف ذلك ؾباؿ البحوث األكركبية عن التنوع البيولوجي
كخدمات النظم اإليكولوجية ،كاؼبمولة بصورة مشًتكة عن طريق االرباد األكركيب كدكلو األعضاء .كسيحتاج
اؽبيكل التنظيمي أيضان إُف اؼبساعدة يف تيسَت التعاكف بُت ـبتلف األقاليم الفرعية.

سادساً  -العملية والجدول الزمني

للتنوع
ُُ  -ترد العملية كاعبدكؿ الزمٍت يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية ٌ
البيولوجي كخدمات النيظم اإليكولوجية.

سابعاً  -تقدير التكاليف

للتنوع
ُِ  -يرد تقدير التكاليف يف تقرير ربديد النطاؽ العاـ للتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية ُّ
البيولوجي كخدمات النيظم اإليكولوجية.

ثامناً  -االتصال والتواصل

ُّ  -من الضركرم ؽبذا التقييم اإلقليمي أف يعمل باستخداـ الشبكات القائمة الرظبية كغَت الرظبية كالعمل
عرب نطاقات من النطاؽ العاؼبي إُف النطاؽ الوطٍت ،كبشكل مثاِف عرب اؼبستويات دكف اإلقليمية .كييعتىرب من
التفوؽ كمراكز التنسيق الوطنية
األنبية دبكاف دكر كحدات الدعم التقٍت ،كؿباكر االتصاالت اإلقليمية كمراكز ٌ
يف أكركبا الوسطى ،كأكركبا الشرقية كآسيا الوسطى .كسيشمل االتصاؿ كالتواصل يف أكركبا الوسطى كأكركبا
الشرقية كآسيا الوسطى بناء القدرات على تشكيل الشبكات كاغبفاظ عليها ،نظران ألف ثقافة بناء الشبكات
تطوران فبا ىي يف أكركبا الغربية .كسيلزـ أف يكوف أم اتصاؿ كتواصل متسقان مع اسًتاتيجية
اغبالية تيعترب أقل ٌ
اؼبنرب اؼبتعلقة باالتصاؿ كالتواصل.

تاسعاً  -بناء القدرات

اؼبعًتؼ بو أف االحتياجات لبناء القدرات تتنوع بدرجة كبَتة داخل اإلقليم ،ليس فقط من إقليم
ُْ  -من ى
فرعي إُف آخر ،بل من بلد إُف آخر .كؽبذا سيكوف من الضركرم إجراء تقييم دقيق الحتياجات بناء
القدرات ،كتشجيع كتيسَت أ نشطة بناء القدرات اليت تليب ىذه االحتياجات .كعلى سبيل اؼبثاؿ ،ىناؾ حاجة
ماسة يف أجزاء اإلقليم لتحسُت إمكانية اغبصوؿ على البيانات كاؼبعلومات كاؼبعارؼ اليت ستساعد على تعزيز
عمليات التقييم .كىناؾ حاجة ملحة يف أجزاء أخرل من اإلقليم إُف زيادة اػبربة يف تطوير استخداـ األدكات
مثل التصورات كاؼبؤشرات .كأثناء تنفيذ التقييم ،سيكوف من اؼبهم تقاسم اػبربات على أكسع نطاؽ فبكن،
ردبا عن طريق برامج الزماالت كتبادؿ اؼبوظفُت .كينبغي أف يركز ىذا على األفراد كالقدرة اؼبؤسسية على حد
سواء.
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التذييل

أمثلة لالتفاقات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة المحتملة
ُ -اتفاقية ضباية البيئة البحرية لشماؿ شرؽ احمليط األطلسي (اتفاقية أكسبار)
ِ -االتفاقية اػباصة بإتاحة فرص اغبصوؿ على اؼبعلومات عن البيئة كمشاركة اعبمهور يف ازباذ القرارات
بشأهنا كاالحتكاـ إُف القضاء يف اؼبسائل اؼبتعلقة هبا (اتفاقية آرىوس)
ّ -االتفاقية اؼبعنية حبماية اغبياة الربية األكركبية كموائلها الطبيعية (اتفاقية برف)
ْ -اتفاقية حفظ أنواع اغبيوانات الربية اؼبهاجرة (اتفاقية بوف)
ٓ -االتفاقية الدكلية غبماية جباؿ األلب (اتفاقية جباؿ األلب)
ٔ -االتفاقية اؼبعنية حبماية كاستخداـ اؼبوارد اؼبائية كالبحَتات الدكلية العابرة للحدكد
ٕ -االتفاقية األكركبية للمناظر الطبيعية كاألمر التوجيهي لبلرباد األكركيب اػباص بالطيور
ٖ -السياسة الزراعية اؼبشًتكة لبلرباد األكركيب
ٗ -السياسة اؼبشًتكة لبلرباد األكركيب ؼبصايد األظباؾ
َُ -األمر التوجيهي لبلرباد األكركيب اػباص باؼبوائل
ُُ -األمر التوجيهي لبلرباد األكركيب اػباص بإطار االسًتاتيجية البحرية
ُِ -األمر التوجيهي لبلرباد األكركيب اػباص حبماية اؼباء من النيًتات
ُّ -األمر التوجيهي لبلرباد األكركيب اػباص بإطار اؼبياه
ُْ -االتفاقية اإلطارية غبماية البيئة البحرية لبحر قزكين (اتفاقية طهراف)
ُٓ -االتفاقية اؼبتعلقة حبماية جباؿ الكاربات ككفالة تنميتها اؼبستدامة
ُٔ -اللجنة اؼبشًتكة بُت الدكؿ كاؼبعنية بالتنمية اؼبستدامة
ُٕ -اتفاقية األراضي الرطبة ذات األنبية الدكلية كخاصة بوصفها موئبلن للطيور اؼبائية (اتفاقية رامسار)

المرفق الثامن
تحديد النطاق لتقييم مواضيعي لتدىور األراضي واستصالحها( :الناتج ( 3ب) ’)‘0
أوالً  -مقدمة
التنوع البيولوجي
ُ  -يف الدكرة الثانية لبلجتماع العاـ للمنرب اغبكومي الدكِف للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ ُّ
كخدمات النيظم اإليكولوجية ،اؼبعقودة يف أنطاليا ،تركيا ،يف الفًتة من ٗ إُف ُْ كانوف األكؿ/ديسمرب
أقرت الدكؿ األعضاء مباشرة إجراء تقييم مواضيعي لتدىور األراضي كاستصبلحها .ككفقان لذلك،
ٌَُِّ ،
(اؼبقرر ـ ح د،ّ/ِ-
أع ٌد فريق من اػبرباء كثيقة لتحديد النطاؽ كفقان لئلجراءات اؼبعنية بإعداد نواتج اؼبنرب ٌ
اؼبرفق) .كاجتمع فريق اػبرباء يف بيجُت يف الفًتة من ٗ إُف ُُ أيلوؿ/سبتمرب َُِْ ،بفضل الدعم العيٍت
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ِّ
كتشكل ىذه اؼبذكرة كثيقة ربديد النطاؽ اليت أع ٌدىا فريق اػبرباء ،كتتاح منها
السخي اؼبقدَّـ من الصُت.
نسخة أطوؿ يف الوثيقة (.)IPBES/3/INF/18

ثانياً  -النطاق واألساس المنطقي والمنفعة واالفتراضات
ألف  -النطاق
عرؼ ”األراضي اؼبتدىورة“ ألغراض ىذا التقييم اؼبواضيعي ،بأهنا حالة األراضي اليت تنتج عن
ِ  -تي َّ
التنوع البيولوجي ككظائف النظاـ اإليكولوجي كخدماتو اليت ال يبكن استعادهتا سبامان
التدىور اؼبستمر أك فقداف ُّ
دكف عوف خبلؿ نطاقات زمنية تقدر بعقود .كيشَت مصطلح ”تدىور األراضي“ بالتاِف إُف الكثَت من
التنوع البيولوجي ككظائف النظاـ اإليكولوجي أك خدماتو،
العمليات اليت تساعد على تناقص أك فقداف ُّ
كيشمل تدىور صبيع النظم اإليكولوجية األرضية .كسيشمل التقييم أيضان النظم اإليكولوجية اؼبائية اليت تتأثر
يبارس أك يػي ىع ِّجل باستعادة قدرة نظاـ
بتدىور األراضي .ى
كيعَّرؼ مصطلح ”االستصبلح“ بأنو أم نشاط دكِف ى
ستخدـ مصطلح ”التأىيل“ ليشَت إُف أنشطة االستصبلح اليت ال تبلغ
إيكولوجي من حالة متدىورة .كيي ى
مستول االستعادة بشكل كامل للمجموعة اإلحيائية اؼبتجانسة إُف حالتها قبل حدكث التدىور ،دبا يف ذلك
التجدد الطبيعي كالنظم اإليكولوجية الناشئة .كسوؼ يشمل ىذا التقييم شبانية فصوؿ ،كتتناكؿ الفصوؿ
األربعة األكُف :منافع ذبنب التدىور كاستصبلح األراضي اؼبتدىورة من أجل رفاه اإلنساف كنوعية اغبياة
كتصورات بشأف تدىور األراضي كاستصبلحها ،كفقان ؼبختلف اآلراء العاؼبية ،دبا فيها
(الفصل ُ)؛ كمفاىيم ٌ
تلك اػباصة بالشعوب األصلية كاحمللية (الفصل ِ)؛ كاحملركات اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة لعمليات التدىور
التنوع البيولوجي
(الفصل ّ)؛ كطبيعة كمدل عمليات تدىور األراضي كما ينتج عنو من فقد أك تناقص يف ُّ
كىيكل النظاـ اإليكولوجي كسَت األداء (الفصل ْ)؛ كأثر التغيَتات يف تدىور األراضي كاستصبلحها علي
ربقيق منافع الطبيعة للناس كأثر تلك التغيَتات على نوعية اغبياة (الفصل ٓ) .كسوؼ يستكشف الفصبلف
التالياف الطائفة العريضة من التص ٌدم استجابة لتدىور األراضي عن طريق إعداد كاستعماؿ إطار عريض
لتقييم مدل فعالية التدخبلت اؼبتوخاة ؼبنع ككقف كخفض كزبفيف عمليات تدىور األراضي كلتأىيل أك
استصبلح األراضي اؼبتدىورة (الفصل ٔ ) كطائفة من تصورات التنمية .كؾبموعة من تصورات التنمية ،دبا يف
ذلك النظر يف ـبتىلف خيارات االستجابة كما يًتتب عليها من آثار نتيجة تدىور األراضي على الصعيدين
اإلقليمي كالعاؼبي (الفصل ٕ) .كسَتكز الفصل النهائي (الفصل ٖ) على توفَت الدعم للقرارات كالسياسات
ذات الصلة بتوجيو صانعي القرار على صبيع اؼبستويات ،كاؼبسؤكلُت عن التصدم ؼبشاكل تدىور األراضي
كتنفيذ اسًتاتيجيا ت اإلصبلح .كسوؼ يسعى التقييم إُف إشراؾ صبيع اعبهات اؼبعنية ذات الصلة منذ
استهبلؿ التقييم .كيستند ىيكل التقييم إُف اإلطار اؼبفاىيمي الذم اعتمده االجتماع العاـ للمنرب يف مقرره
ِ . ْ/
باء -

نطاق التغطية الجغرافية للتقييم
ّ  -سوؼ يشتمل التقييم على صبيع اؼبناطق األرضية كاؼبناطق األحيائية يف العاَف ،مسلِّمان بأف احملركات
لتدىور األراضي كعملياتو يبكن أف تتباين يف الش ٌدة يف داخل اؼبناطق كالبلداف بنفس القدر مثلما ىي فيما
بينها .كسيشمل التقييم الطائفة الكاملة من النظم اؼبتغَتة بفعل البشر ،دبا يف ذلك األراضي اعبافة ،كالنظم
الزراعية كنظم الزراعة اغبرجية ،كالسافانا ،كالغابات ،كالنظم اؼبائية اؼبرتبطة هبذه اؼبناطق ،دكف أف تقتصر
عليها.
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جيم  -األساس المنطقي
ْ  -ييعتىرب تدىور األراضي الذم ينتج أساسان بشكل مباشر كغَت مباشر من األنشطة البشرية ،مشكلة
ضخمة يف كل قارة ما عدا يف أنتا ركتيكا (اؼبنطقة اؼبتجمدة اعبنوبية) .كليس من اؼبعركؼ حساب إصباِف
التكلفة البشرية لتدىور األراضي ،لكن منظمة األمم اؼبتحدة لؤلغذية كالزراعة تضع تقديرات لؤلثر
االقتصادم دبا يزيد على َْ بليوف دكالر سنويان .كاستنادان إُف أعماؿ اتفاقيات ريو (اتفاقية األمم اؼبتحدة
التصحر ،كخباصة يف أفريقيا
التصحر يف تلك البلداف اليت تعاين من اعبفاؼ الشديد ك/أك من
ؼبكافحة
ُّ
ُّ
التنوع البيولوجي) ،كمؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية
كاتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية اؼبتعلٌقة ُّ
بتغَت اؼبناخ كاتفاقية ُّ
اقًتح أف تكوف أىداؼ ”كقف تدىور األراضي كعكس مساره“ ك ”فصل النمو
اؼبستدامة (ريو  ،)َِ +ي
االقتصادم عن التدىور البيئي“ جزءان من أىداؼ التنمية اؼبستدامة .كتشمل ىذه األىداؼ اتفاقية التنوع
البيولوجي كأىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي ٓ ،كٕ ،كُْ كُٓ كالعملية اعبارية لوضع خطة التنمية ؼبا بعد
عاـ َُِٓ .كيف سنة َُُِ ،أيٌد قادة العاَف ،اعًتافان منهم دبنافع استصبلح األراضي اؼبتدىورة للناس،
حركة ”بوف للتح ٌدم“ كىي جهد عاؼبي الستصبلح َُٓ مليوف ىكتار من األراضي اؼبتدىورة كاألراضي
اليت فقدت غطاءىا اغبرجي حبلوؿ عاـ ََِِ  .ككخطوة أكُف كبو ربقيق ىذا اؽبدؼ ،شبة حاجة كاضحة
بالتنوع البيولوجي كالناس ،ككذلك تقييم
لتقييم مدل تدىور األراضي كأسبابو كعملياتو كالنتائج فيما يتعلٌق ُّ
إجراءات االستجابات إلصبلح كتأىيل األراضي اؼبتدىورة كذبنُّب التدىور مستقببلن ،كاؼبنافع اليت سيحققها
ذلك للناس.
دال -

الفائدة
ٓ  -سوؼ يقدِّـ ىذا التقييم الذم يتصدره اػبرباء اؼبعلومات كاإلرشادات البلزمة لدعم اعبهات اؼبعنية
العاملة على صبيع اؼبستويات للح ٌد من اآلثار السلبية البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية لتدىور األراضي،
كلتأىيل كإصبلح األراضي اؼبتدىورة للمعاكنة على اسًتجاع منافع الطبيعة للناس .كسوؼ يستفيد ىذا التقييم
من اؼبعلومات اؼبتأتية من نيظم معارؼ الشعوب األصلية كاحمللية لزيادة التوعية كاستبانة ؾباالت االىتماـ.
كسيساعد على استبانة حلوؿ فبكنة للتح ٌديات اليت يطرحها تدىور األراضي ،كلتوعية صانعي القرار يف
القطاعات العامة كاػباصة كيف اجملتمع اؼبدين .كسيتيح التقييم إطاران للفهم كالرصد كازباذ إجراء لوقف تدىور
صنع القرار على صبيع اؼبستويات ،كسيحدِّد ثغرات اؼبعرفة البالغة
األراضي كعكس مساره بغية دعم عملية ي
التنوع
األنبية كؾباالت األكلوية للبحوث اعبديدة كلبلستثمار بغية تعزيز القدرة يف اإلدارة اؼبستدامة لؤلراضي ك ُّ
البيولوجي كمنافعها للناس.

ىاء -

االفتراضات
ٔ  -سوؼ يستند التقييم إُف العلوـ كنيظم اؼبعارؼ األخرل ،دبا يف ذلك نظم معارؼ الشعوب األصلية
صنع اإلنساف ،كىو
كاحمللية .كمن ى
اؼبعًتؼ بو أف تدىور األراضي تساعد على حدكثو أساسان عوامل من ي
بالتاِف يف هناية األمر نتيجة ألنشط ة اؼبؤسسات كاغبكومة كاحملركات غَت اؼبباشرة األخرل (عوامل اجتماعية
سياسية كاقتصادية كتكنولوجية كثقافية) .كسيتم تقييم استصبلح األراضي اؼبتدىورة بأكسع معٌت لو ،من
التأىيل اعبزئي إُف االستصبلح الكامل للنظاـ كصوالن إُف حالتو السابقة للتدىور .كيتطلٌب التص ٌدم للعوامل
احملركة اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة للتدىور كتعزيز االستصبلح كتصميم كتنفيذ نيظم إلدارة مستدامة لؤلراضي عملية
ٌ
اؼبشًتؾ للمعرفة مع اعبهات اؼبعنية ذات الصلة كاؼبتنوعة .كسيضع التقييم يف اعتباره
اإلنتاج
تشمل
كية
تشار
ى
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اآلثار السلبية لتدىور األراضي كاؼبنافع اليت يبكن أف تعود على الناس على حد سواء ،عن طريق منع ،ككقف،
كخفض ،كزبفيف التدىور كاستصبلح األراضي اؼبتدىورة.

ثالثاً  -مخطّط الفصول
اؼببُت
ؼبقررم السياسات كيف تقرير يضم شبانية فصوؿ ،على النحو َّ
عرض التقييم يف ٌ
ملخص ٌ
ٕ  -سوؼ يي ى
أدناه .كستع ًرض مقدمة بإهباز األساس اؼبنطقي كالفائدة كاالفًتاضات اػباصة بالتقييم ،ككذلك النهج اؼبعتىمد
التوصل إليها
كاألساس اؼبنطقي لًتتيب الفصوؿ .كسيعرض موجز تنفيذم النتائج األساسية اليت مت
ُّ
كاالستنتاجات ذات الصلة بالسياسات.
ٖ  -الفصل  ، 0المنافع التي تعود على الناس من تجنب تدىور األراضي واستصالح األراضي
المتدىورة .كسيعرض ىذا الفصل ملخصان ـبتصران للمنافع بالنسبة لرفاه اإلنساف كنوعية اغبياة ،كاليت يبكن أف
تتحقق عن طريق كقف ،كزبفيض ،كزبفيف عمليات التدىور ككذلك استصبلح األراضي اؼبتدىورة .كسيعتمد
الفصل على معلومات كآراء ثاقبة مستمدة من فصوؿ أخرل ،مسلطان الضوء على أمثلة من قصص النجاح
عن الطريقة اليت ساعدت هبا تدابَت حفظ األراضي كاستصبلحها يف ربقيق ربسينات يف يسبل اؼبعيشة،
كزبفيف حدة الفقر ،كتعزيز االستدامة الطويلة األجل الستخداـ األراضي كاستخراج اؼبوارد الطبيعية.
ٗ  -الفصل  ،4مفاىيم وتصورات عن تدىور األراضي واستصالحها .سَتِّكز ىذا الفصل على تقييم
التصورات اػباصة بتدىور األراضي كاستصبلحها اؼبستمدة من العلوـ كنظم اؼبعارؼ
كمقارنة ـبتلف اؼبفاىيم ك ٌ
اؼبستخدمة
األخرل ،دبا يف ذلك معارؼ الشعوب األصلية كاحمللية .كسيستعرض الفصل أيضان اؼبفاىيم كالنيػ يهج
ى
تنوع عمليات تدىور األراضي كحالة النظم اإليكولوجية كاآلثار اؼبًتتبة عليها ،ككذلك اؼبفاىيم كالنيهج
لتقييم ٌ
اؼبستخدمة لوصف ـبتلف االستجابات ،دبا يف ذلك التأىيل كاالستصبلح.
ى

َُ  -الفصل  ، 3المحركات المباشرة وغير المباشرة لتدىور األراضي واستصالحها .سوؼ يقيِّم ىذا
ؿبركة عديدة ،تشمل كبلن من عوامل مباشرة
الفصل كيف أصبح تدىور األراضي كاستصبلحها نتيجة عوامل ِّ
ؿبركة أساسية غَت مباشرة .كيبكن أف
من ي
صنع اإلنساف كعوامل طبيعية كتفاعبلت بينها ،ككذلك عوامل ٌ
تي ً
سفر احملركات اؼبباشرة للتدىور بشكل مباشر عن أر و
اض متدىورة (مثل مستويات غَت مستدامة الستخراج
الكتلة األحيائية كالصناعات االستخراجية) ،دبا يف ذلك البفاض يف إنتاجية األراضي أك يف عمليات مثل
تآكل الًتبة بسبب تقنيات إلدارة غَت مستدامة لؤلراضي ،كعوامل ؿبركة طبيعية ،مثل الفيضانات كالرياح،
كاعبفاؼ اليت تيسفر عن تدىور األراضي .كيبكن أف تسفر احملركات اؼبباشرة لبلستصبلح ،كاليت تشمل النيهج
السلبية كاإلهبابية على حد سواء ،إما عن كقف أك زبفيض التدىور ،كاستعادة التنوع البيولوجي ككظائف
النظاـ اإليكولوجي .كتتصل احملركات غَت اؼبباشرة لتدىور األراضي كاستصبلحها باؼبؤسسات كنيظم اإلدارة
الرشيدة ،فضبلن عن العوامل االجتماعية كالثقافية كالتكنولوجية كاالقتصادية ،دبا يف ذلك الفقر ،اليت ترتكز
عليها احملركات اؼبباشرة ،على اؼبستويات احمللية كصوالن إُف العاؼبية .كسيقيِّم الفصل مدل كشدة ـبتلف
احملركات ككيف أهنا تتباين داخل اؼبناطق األحيائية اؼبختلفة كيف اؼبناطق اإلقليمية كنيظم استخداـ األراضي
صنع اإلنساف على النطاقات العاؼبية
ؿبركة من ي
حوؿ العاَف .كسوؼ يشمل تقييم احملركات اؼبباشرة عوامل ٌ
ؿبركة طبيعية،
كالوطنية كاإلقليمية كاحمللية ،دبا يف ذلك ُّ
تغَت اؼبناخ بسبب النشاط البشرم ،ككذلك عوامل ٌ
تغَت اؼبناخ كإُف
صنع اإلنساف كاحملركات الطبيعية .كسوؼ يوُف اىتماـ خاص إُف ُّ
كالتفاعبلت بُت ؿبركات من ي
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صنع اإلنساف خاصة بتدىور األراضي ،دبا يف ذلك التفاعبلت بُت عمليات
تفاعلو مع ؿبركات أخرل من ي
تدىور األراضي كالظواىر اؼبناخية الشديدة.
ُُ  -الفصل  ،2حالة واتجاىات تدىور األراضي واستصالحها والتغيرات المرتبطة بوظائف التنوع
البيولوجي والنظام اإليكولوجي .سَتكز ىذا الفصل على حالة تدىور األراضي ك ٌاذباىاتو من حيث التغَتات
التنوع البيولوجي كأداء كظيفة النظاـ اإليكولوجي ،ككذلك عمليات التدىور كاالستصبلح اليت تنجم عن
يف ُّ
الًتسب كفقداف اؼبادة
تلك ُّ
التغَتات .كتشمل عمليات التدىور تآكل الًتبة ،كالتلوث ،كالتغدؽ ،كالتبلحم ،ك ُّ
كتغَتات يف نظم اغبرائق الطبيعية
العضوية ،كسبلح الًتبة كاؼبياه ،كتدىور نيظم اؼبياه العذبة ،كغزك األنواع الغريبةُّ ،
التغَتات يف اؼبوصولية
التلوث .كيبكن أف يشمل التدىور أيضان عمليات على نطاؽ اؼبناظر الطبيعية مثل ُّ
ك ُّ
اإليكولوجي ،كالغطاء الربم ،كاستخداـ األراضي ،كالتغَتات يف فبارسات إدارة األراضي .كتشمل عمليات
استصبلح ذبنب ككقف كحص ر عمليات التدىور كذلك استعادة التنوع البيولوجي ككظائف النظاـ
اإليكولوجي .كسوؼ يقيِّم الفصل مستويات تد ىور األراضي كاستصبلحها فيما ىبص نوع كمدل كشدة
التنوع البيولوجي كىيكل النظاـ اإليكولوجي كأداء الوظائف يف ـبتلف اؼبناطق األحيائية كيف ظل
ُّ
التغَتات يف ٌ
التغَتات اليت تطرأ على التنوع
التنوع البيولوجي ُّ
ـبتلف نظم استعماؿ األراضي كإدارهتا .كتشمل ُّ
التغَتات يف ُّ
التنوع البيولوجي الزراعي ،دبا يف ذلك التنوع البيولوجي فوؽ سطح األرض كربت
البيولوجي يف اغبياة الربية ك ُّ
األكلية ،كدكرة
سطح األرض .كتشمل التغيَتات يف ىيكل النظاـ اإليكولوجي كاألداء جوانب مثل اإلنتاجية ٌ
اؼبغ ٌذيات كتوفَت اؼبوئل لؤلنواع .كسوؼ يوُف اىتماـ خاص ل فهم قدرة النظاـ على االنتعاش (القدرة على
التعايف كاستعادة ىيكل النظم كالوظائف عقب حدكث خلل أك اضطراب بو) ،دبا يف ذلك اإلمكانية اؼبتعلٌقة
للتنوع البيولوجي ككظائف النظم اإليكولوجية اؽبامة للغاية.
بالعتبات ك ُّ
التغَتات اؼبفاجئة يف الصفات األساسية ُّ
ُِ  -الفصل  ، 2تدىور األراضي واستصالحها المرتبط بالتغيرات في خدمات ووظائف النظام
اإليكولوجي ،ورفاه اإلنسان ونوعية الحياة الطيبة .سَتكز ىذا الفصل على آثار تدىور األراضي
كاستصبلحها بالنسبة للتغَتات يف ربقيق منافع الطبيعة للناس أك اإلضرار هبا ،كاآلثار الناصبة عن ذلك على
نوعية اغبياة .كسوؼ يقيِّم الفصل تدىور األراضي اؼبرتبط بفقد اؼبنافع للناس دبا يف ذلك توفَت اػبدمات ،مثل
كمية موارد اؼبياه ،كتوافر اؼبواد اػباـ ،ككذلك تنظيم اػبدمات الثقافية كغَتىا من
إنتاج األغذية ،كنوعية ك ٌ
جوانب الطبيعة ،مع االعًتاؼ دبفاىيم قيم الطبيعة اؼبتنوعة .كسوؼ وبلٌل الفصل التغيَتات يف اؼبنافع للناس
للتنوع البي ولوجي كىيكل النظاـ اإليكولوجي كأداء كظائفو ،كمسانبة تلك اػباصة
من حيث اؼبسانبة النسبية ُّ
اؼبشًتؾ
باألصوؿ البشرية اؼبنشأ (على سبيل اؼبثاؿ التكنولوجيات كاؼبعارؼ) اليت يطبِّقها الناس يف اإلنتاج ى
للمنافع .كسوؼ تشمل آثار األبعاد اؼبختلفة لنوعية اغبياة الطيبة اآلثار على الصحة ،كالفقر ،كفرص توليد
السبل اجملدية للرزؽ ،كالتوزيع العادؿ للموارد الطبيعية ،كاغبقوؽ كالقيم اليت تعترب ذات أنبية يف
الدخوؿ ،ك ي
ـبتلف الثقافات .كسوؼ ينظر الفصل يف ـبتلف التكاليف اػباصة بتدىور األراضي كمنافع االستصبلح فيما
يتعلٌق بالناس ،دبا يف ذلك التكاليف كاؼبنافع االقتصادية كغَت االقتصادية ،كيشمل ذلك تلك التكاليف
اؼبرتبطة دبجاؿ تدىور األراضي أك استصبلحها كالتكاليف أك اؼبنافع اليت يتحملها الناس يف ؾباالت أخرل
الذين يتأثركف باؼبواقع اؼبتدىورة أك اؼبستصلحة .كبالنسبة لتدىور األراضي كاستصبلحها ،سيبحث الفصل نوع
التغَتات يف ـبتلف النظم االجتماعية كيف ظل ـبتلف نظم الغطاء األرضي كإدارة
كمدل كشدة ىذه ُّ
األراضي ،دبا يف ذلك آثارىا فيما يتعلٌق االستقرار االجتماعي كاإليكولوجي كالقدرة على االنتعاش كالسبلمة
الثقافية.
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ُّ  -الفصل  ، 6االستجابات لتجنب تدىور األراضي واستصالح األراضي المتدىورة .سيضع ىذا
الفصل إطاران لتقييم مدل فعالية التدخبلت القائمة ؼبنع ككقف كخفض كزبفيف عمليات تدىور األراضي
التنوع البيولوجي كىيكل النظاـ اإليكولوجي كأداء
كلتأىيل كاستصبلح األراضي اؼبتدىورة من خبلؿ استعادة ُّ
كهنج
كظائفو ،كمنافعو للناس .كسوؼ يقيِّم الفصل كيف تتباين االستجابات السابقة كاغبالية ؼبشاكل التدىور ي
احملركة الكامنة اؼبباشرة كغَت
االستصبلح كفقان للسياؽ ،دبا يف ذلك نوع كشدة تدىور األراضي كعوامل التغيَت ٌ
اؼبباشرة ،فضبلن عن آثار تدىور األراضي كاستصبلحها فيما يتعلق دبنافع الطبيعة للناس كنوعية اغبياة .كسوؼ
وبلِّل الفصل مدل فعالية التص ٌدم لؤلسباب غَت اؼبباشرة لتدىور األراضي كاستصبلحها (اؼبؤسسات كاإلدارة
كؿبركات التغيَت غَت اؼبباشرة األخرل) ،مقارنة باعبهود اؼببذكلة للتص ٌدم لعوامل التغيَت اؼبباشرة أك
الرشيدة ِّ
األصوؿ البشرية اؼبنشأ (تقنيات أفضل ،كاغبصوؿ على التدريب) .كسوؼ يقيِّم الفصل العوامل النسبية
للنجاح أك الفشل ،ككذلك اؼبخاطر احملتملة ،ؼبختلف خيارات االستجابة اؼبؤسسية أك اإلدارة الرشيدة أك
اإلدارة بوجو عاـ إزاء ؾبموعة من اؼبعايَت االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كالتكنولوجية كالسياسية .كسوؼ
يستكشف طريقة مقارنة االستجابات ؼبنع تدىور األراضي عن طريق االستخداـ اؼبستداـ مقارنة باعبهود
للتص ٌدم آلثاره عن طريق التعديل كاالستصبلح .كسيقيِّم الفصل أيضان ـبتلف االستجابات اؼبؤسسية
اؼبستخدمة ،ككذلك الدعم َّ
اؼبقدـ للبحوث
كالسياساتية كاإلدارية الرشيدة استنادان إُف نوع األداة السياسية
ى
كتطوير التكنولوجيا ،كاإلصبلح اؼبؤسسي كبناء القدرات.
ُْ  -الفصل  ،2تصورات تدىور األراضي واستصالحها .سوؼ يستكشف ىذا الفصل آثار طائفة
من تصورات التنمية اؼبعقولة ،دبا يف ذلك اعتماد خيارات لبلستجابات اؼبختلفة عرب نطاقات متعددة ،كآثارىا
بالنسبة لتدىور األراضي كاستصبلحها على اؼبستول العاؼبي ،دبا يف ذلك اآلثار بالنسبة لرفاه اإلنساف كنوعية
اغبياة ،كالتعويض احملتمل بُت األىداؼ االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية .كستوضع التصورات باستخداـ
اؼبعلومات اؼبستمدة من التقييم كالعمل على نطاؽ اؼبنرب اغبكومي الدكِف للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية ،وبركها استعراض منهجي لعمليات تصورات أخرل من ىذا النوع دبا
يف ذلك التقييم اؼبنهجي اعبارم الذم هبريو اؼبنرب لتحليل التصورات كمبذجة التنوع البيولوجي كخدمات النظاـ
اإليكولوجي ،كالذم سيصدر يف هناية عاـ َُِٓ  .كسيكشف الفصل عن التنوع يف العمليات لتدىور
األراضي كاستصبلحها يف اؼبستقبل ،كاليت تعتمد على اػبيارات (مع من يرتبط بذلك من آثار اجتماعية
كاقتصادية) ربددت على نطاؽ اؼبناظر الطبيعية ،كنطاقات كطنية كدكف إقليمية كإقليمية كدكلية من أجل
التصدم للمحركات اؼب باشرة كغَت اؼبباشرة ،كاستخداـ آليات جديدة لتجنب تدىور األراضي ،كزبفيف آثارىا
كإعادة تأىيل كاستصبلح اؼبواقع اؼبتدىورة.
ُٓ -الفصل  ، 2دعم قرارات التصدي لتدىور األراضي ودعم استصالح األراضي المتدىورة.
صنع القرار اؼبستندة إُف األدلة كبناء
كسيقوـ ىذا الفصل بتجميع كترشيد اؼبعلومات البلزمة لدعم عملية ي
ؼبقررم السياسات كاؼبمارسُت اؼبسؤكلُت عن اختيار كتنفيذ االسًتاتيجيات للتصدم
اؼبؤسسات بالنسبة ِّ
ؼبشاكل تدىور األراضي كاستصبلح األراضي اؼبتدىورة .كسيقيِّم الفصل اإلجراءات البلزمة إلعداد
صبلحيات مؤسسية يف اكتشاؼ كربليل مشاكل تدىور األراضي ،كتصميم كتنفيذ كإدارة كرصد اسًتاتيجيات
االستجابة ،دبا يف ذلك البيانات كالوسائل كأدكات دعم القرار ،كإشراؾ اعبهات اؼبعنية .كسيضع الفصل
مشاكل تدىور األراضي كاغبلوؿ احملتملة يف سياؽ أكسع يف ؾباؿ السياسات العامة كالسياقات االجتماعية
االقتصادية كالبيئية ،مع الًتكيز على أنبية اؼبؤسسات كاإلدارة الرشيدة كغَتىا من احملركات غَت اؼبباشرة اليت
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تعترب احملركات الرئيسية لتدىور األراضي كاستصبلحها على حد سواء .كسينظر يف التفاعبلت بُت تدىور
األراضي كاستصبلحها كؾباالت رئيسية أخرل خاصة بسياسات مثل الفبلحة كاألغذية كخطورة الفيضاف
التنوع
كإدارة اؼبوارد اؼبائية ،كالتكيُّف مع ُّ
تغَت اؼبناخ كزبفيف آثاره كاألنواع الغازية كإدارة األمراض ،كحفظ ُّ
األحيائي الثقايف ،كالصحة العامة كالتنمية الريفية كاغبضرية كالصناعية.

رابعاً  -المعلومات األساسية التي يتعيّن تقييمها

يتعُت تقييمها من اؼبقاالت كال يكتيب كالتقييمات اإلقليمية الوطنية
ستمد اؼبعلومات اليت َّ
ُٔ  -سوؼ تي ى
كالدكلية ذات الصلة كمن التقارير كالبيانات اليت تيع ٌدىا اغبكومات كاؽبيئات التابعة لؤلمم اؼبتحدة كاؼبنظمات
الدكلية اغبكومية كغَت اغبكومية كمعارؼ الشعوب األصلية كاحمللية ،كفقان لتوصيات فرقة العمل بشأف معارؼ
الشعوب األصلية كاحمللية(ُٖ) ،دبا فيها اؼبعارؼ غَت اؼبتاحة بشكل مكتوب ،ككفقان إلجراءات إعداد نواتج
اؼبنرب.

خامساً  -الهيكل التشغيلي

ً
متفرغ) .كسيقوـ فريق
فٍت ِّ
ُٕ  -يتألف اؽبيكل التشغيلي من كحدة دعم تقنية (تشمل ما يعادؿ كظيفة ٌ
اػبرباء اؼبتعدد التخصصات باختيار رئيسُت يمشا ًرىكُت ،كَٖ مؤلِّفان كُٔ ؿبرران مراجعان ،كفقان لئلجراءات
اؼبستهدفة للمنرب.
اؼبتعلٌقة بإعداد النواتج
ى

ُٖ  -كسيعقد رئيس كحدة الدعم التقٍت ،كالرئيساف اؼبشا ًركاف ،كفبثل للفريق كفبثل للمكتب اجتماعان معنيان
باإلدارة كخطوة أكُف كبو تفعيل ىذا التقييم.

سادساً  -الشراكة االستراتيجية والمبادرات
ُٗ  -سوؼ وبدِّد تقييم تدىور األراضي دبثابة شركاء ؿبتملُت لتلك اؼبنظمات اليت تستطيع :أف تسهم
ً
كمستخدمُت للتقييم؛ كأف تقدِّـ اؼبساعدة يف
ببياناهتا كمعرفتها؛ كأف تقدِّـ دعمان عينيان؛ كأف تعمل دبثابة عمبلء
ـبتلف اؼبراحل ،دبا يف ذلك باؼبساعدة يف مراجعة التقييم .كستكوف الشراكات اؼبربمة يف األغلب غَت رظبية،
بيد أنو يبكن إنشاء عدد ؿبدكد من الشراكات االسًتاتيجية .كسيتم تطوير التعاكف ،كال سيما مع اتفاقية
التصحر ،كخاص ة ترابطها بُت العلوـ كالسياسات ،كعبنتها اؼبعنية بالعلوـ كالتكنولوجيا،
األمم اؼبتحدة ؼبكافحة
ُّ
ً
مستخدمان أساسيان للتقييم بشأف تدىور األراضي كمسانبان رئيسيان فيو .كينبغي أيضان تطوير التعاكف
باعتبارىا
مع الشراكة العاؼبية من أجل الًتبة كفريقها التقٍت اغبكومي الدكِف اؼبعٍت بالًتبة ،كاؼبقرر أف يصدر أكؿ تقرير
عن حالة موارد الًتبة يف العاَف حبلوؿ ٓ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٓ.

سابعاً  -العملية والجدول الزمني
َِ  -ترد أدناه العملية اؼبقًتحة كاعبدكؿ الزمٍت إلعداد تقرير التقييم ،دبا يف ذلك اإلجراءات كاؼبعاَف
األساسية كالًتتيبات اؼبؤسسية:
التاريخ

4102
الربع األكؿ

اإلجراءات كالًتتيبات اؼبؤسسية
يعتمد االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة إجراء تقييم لتدىور األراضي كاستصبلحها ،إُف
جان ػػب تقييم ػػات إقليمي ػػة للتن ػػوع البيول ػػوجي كخ ػػدمات ال ػػنظم اإليكولوجي ػػة ،كيطل ػػب

أقرىا االجتماع العاـ يف اؼبقرر ـ ح د.ٓ/ِ-
(ُٖ) ٌ
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التاريخ

الربع الثاين

الربع الثاين أكائل الربع
الثالث
4106
الربع األكؿ
الربع الثاين

الربعاف الثاين كأكائل
الربع الثالث
الربع الثالث
4102
الربع األكؿ
الربع األكؿ
الربع الثاين

اإلجراءات كالًتتيبات اؼبؤسسية
عركضػ ػان لتق ػػدًن دع ػػم تق ػػٍت عي ػػٍت ؽب ػػذا التقي ػػيم ،كيطل ػػب م ػػن اؼبكتػ ػب كاألمان ػػة كض ػػع
الًتتيبات اؼبؤسسية البلزمة للدعم التقٍت
يطلػػب ال ػرئيس ،عػػن طري ػػق األمان ػػة ،ترشػػيحات م ػػن اغبكومػػات كأص ػػحاب اؼبص ػػلحة
اآلخرين ػبرباء من أجل إعداد تقرير التقييم
ذبمع األمانة قوائم الًتشيحات.
ىبتار الرؤساء اؼبشاركُت للتقييم ،كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت ،كاؼبؤلفُت الرئيسيُت،
كؿبررم االستعراض ،باستخداـ معايَت االختيار اؼبعتمدة كالوارد يف اؼبقرر
ـ ح د ،IPBES/2/17( ّ/ِ-اؼبرفق)
اجتماع اللجنة اإلدارية (الرؤساء اؼبشاركوف ،كرئيس كحدة الدعم التقٍت كأعضاء فريق
اػبرباء اؼبتعدد التخصصات/الكتب) الختيار بقية أعضاء فريق اػبرباء كربديد أدكرىم
(أم اؼبؤلفوف اؼبنسقوف الرئيسيوف ،كاؼبؤلفوف الرئيسيوف كؿبررك االستعراض)
االتص ػػاؿ باؼبرش ػػحُت ال ػػذين كق ػػع عل ػػيهم االختي ػػار ،كس ػػد الثغ ػرات ،كاس ػػتكماؿ ق ػوائم
الرؤساء اؼبشاركُت ،كاؼبؤلفُت كؿبررم االستعراض
عقػػد االجتمػػاع األكؿ للمػػؤلفُت ب ػ َٖ مشػػاركان :رؤسػػاء مشػػاركوف ،كمؤلفػػوف رئيسػػيوف
منسقوف كمؤلفوف رئيسيوف ،زائدان أعضاء الفريق/اؼبكتب .كىذا الفريق اؼبؤلف من َٖ
يشػػمل َِ خب ػَتان يف تػػدىور األراضػػي شػػاركوا يف التقييمػػات اإلقليميػػة (طبسػػة خ ػرباء
لكل تقييم من التقييمات اإلقليمية األربعة)
إعداد اؼبشاريع األكُف للفصوؿ
(من ٔ إُف ٕ أشهر)؛كإرساؽبا إُف األمانة (كحدة الدعم التقٍت)
ذبميع الفصوؿ يف اؼبشركع األكؿ (ٔ أسابيع)
إرسػػاؿ اؼبش ػػركع األكؿ للتقييم ػػات اإلقليمي ػػة كدكف اإلقليمي ػػة اجملمع ػػة لك ػػي يستعرض ػػها
اػبرباء (ٔ أسابيع)
إرس ػػاؿ اؼبش ػػركع األكؿ لتجمي ػػع تعليق ػػات االس ػػتعراض بواس ػػطة األمانة/كح ػػدة ال ػػدعم
التقٍت إُف اؼبؤلفُت (أسبوعاف)
االجتماع ػ ػػات الث ػ ػػاين اؼبش ػ ػػًتؾ للم ػ ػػؤلفُت ب ػ ػػاالقًتاف م ػ ػػع االجتماع ػ ػػات الثاني ػ ػػة ؼب ػ ػػؤلفي
التقييم ػ ػات اإلقليمي ػ ػة (َٖ مشػ ػػاركا ،دبػ ػػا يف ذلػ ػػك َِ مؤلفػ ػػا شػ ػػاركوا يف التقييمػ ػػات
اإلقليمي ػػة) :الرؤس ػػاء اؼبش ػػاركوف ،كاؼبؤلف ػػوف الرئيس ػػيوف اؼبنس ػػقوف كاؼبؤلف ػػوف الرئيس ػػيوف
كؿبرركف االستعراض)
إعداد اؼبشاريع الثانية للفصوؿ كاؼبشركع األكؿ ؼبوجز مقررم السياسات (ٓ ٔ-أشهر)
إرسػػاؿ اؼبشػػركع الثػػاين للتقيػػيم كاؼبشػػركع األكؿ ؼبػوجز مقػػررم السياسػػات ،إُف اغبكومػػة
كلبلستعراض من قبل اػبرباء (شهراف)
ذبميػػع تعليقػػات االسػػتعراض للمشػػركع الثػػاين مػػن التقيػػيم كاؼبشػػركع األكؿ مػػن مػػوجز
مقررم السياسات كإرساؽبا للمؤلفُت (أسبوعاف)
االجتم ػػاع الثال ػػث للم ػػؤلفُت ب ػػاالقًتاف م ػػع االجتماع ػػات الثالث ػػة للم ػػؤلفُت للتقييم ػػات
اإلقليمي ػػة (ْ×َّ مش ػػاركان :رؤس ػػاء مش ػػاركوف ،كمؤلف ػػوف رئيس ػػيوف منس ػػقوف ،كؿب ػػررك
استعراض كأعضاء الفريق/اؼبكتب)
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التاريخ

اإلجراءات كالًتتيبات اؼبؤسسية

الربع الثالث
الربع الثالث
الربع الرابع

التغيَتات النهائية على نص التقييم كموجز مقررم السياسات (ّ أشهر)
ترصبة موجز مقررم السياسات إُف لغات األمم اؼبتحدة الست (شهر كاحد)
تقػ ػ ػػدًن التقيػ ػ ػػيم ،دبػ ػ ػػا يف ذلػ ػ ػػك اؼبػ ػ ػػوجز اؼبػ ػ ػػًتجم ؼبقػ ػ ػػررم السياسػ ػ ػػات إُف اغبكومػ ػ ػػات
الستعراضها النهائي قبل االجتماع العاـ (ٔ أسابيع)
التعليقات اغبكومية النهائية على موجز مقررم السياسات كي ينظر فيها اؼبؤلفوف قبل
االجتماع العاـ

الربع الرابع
4102
كانوف الثاين/يناير
َُِٖ (يؤكد فيما بعد)

يوافق/يعتمػػد االجتمػػاع العػػاـ علػػى تقيػػيم تػػدىور األراضػػي كاستصػػبلحها ،دبػػا يف ذلػػك
موجز مقررم السياسات

ثامناً  -تقدير التكاليف
يبُت اعبدكؿ التاِف التكاليف التقديرية إلجراء التقييم كإعداد تقرير التقييم.
ُِ ِّ -
السنة

َُِٓ

َُِٔ

َُِٕ
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االفًتاضات

اجتماع للرؤساء اؼبشاركُت كاألمانة/كحدة الدعم تكاليف االجتماع (أسبوع/اسبوعافٓ ،
مشاركُت ،يف بوف)
التقٍت
السفر كبدؿ اإلقامة اليومي
(ّ×َٕٓ ّ دكالران)
تكاليف االجتماع (أسبوع كاحد،
االجتماع األكؿ للمؤلٌفُت (َٖ مشاركان :رؤساء
َٖمشاركان) (ِٓ يف اؼبائة عينيان)
مشاركوف ،كمؤلفوف رئيسيوف منسقوف ،كمؤلفوف
السفر كبدؿ اإلقامة اليومي إقليمي
رئيسيوف)
(ْٔ×ََٕٓ ّ دكالر)
ما يعادؿ كظيفة متفرغ من الفئة الفنية
الدعم التقٍت
(َٓ يف اؼبائة عينية)
تكاليف االجتماع (أسبوع كاحد،
اجتماع اؼبؤلٌفُت الثاين (اؼبشاركوف :الرئيساف
ْ×ُٓ مشاركان) (ِٓ يف اؼبائة عينية)
كؿبررك
اؼبشاركاف ،اؼبؤلٌفوف الرئيسيوف ِّ
اؼبنسقوف ٌ
السفر كبدؿ اإلقامة اليومي
االستعراض)
(ْٖ×َٕٓ ّ دكالران)
تكلفة االجتماع (اسبوع كاحدٓ ،
اجتماع تنسيق مشًتؾ للرؤساء اؼبشاركُت
مشاركُت)
ككحدة الدعم التقٍت مع الرؤساء اؼبشاركُت
السفر كبدؿ اإلقامة اليومي
ككحدات الدعم التقٍت للتقييمات اؼبواضيعية
(ّ×َٕٓ ّ دكالران)
ما يعادؿ كظيفة متفرغ من الفئة الفنية
الدعم التقٍت
مشاركة أثناف من الرؤساء اؼبشاركُت كاثناف من (َٓ يف اؼبائة عينية)
اؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت يف الدكرة الرابعة
لبلجتماع العاـ
االجتماع الثالث للمؤلفُت (َّ مشاركان :تكاليف االجتماع
الرؤساء اؼبشاركوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف السفر كبدؿ اإلقامة اليومي

التكاليف التقديرية
(بدكالرات الواليات اؼبتحدة)

صفر

َِٓ ُُ
َٕٓ ُٖ
َََ َِْ
َََ ٕٓ
صفر
َََ ُْْ
صفر
َِٓ ُُ
َََ ٕٓ

صفر
َََ َٗ
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السنة

بند التكاليف

َُِٖ

مشاركة رئيسُت مشاركُت كمؤلفُت رئيسيُت
منسقُت يف الدكرة اػبامسة لبلجتماع العاـ
التوزيع كالتوعية

اؼبنسقوف ،كؿبررك االستعراض)
الدعم التقٍت

المجموع

االفًتاضات

(ٕٓ×َٕٓ ّ دكالر)
ما يعادؿ كظيفة من الفئة الفنية على
أساس التفرغ (َٓ يف اؼبائة عينية)
السفر كبدؿ اإلقامة اليومي
(ّ×َٕٓ ّ دكالران)
ترصبة موجز مقررم السياسات إُف
صبيع لغات األمم اؼبتحدة الست،
كالنشر كالتوعية

التكاليف التقديرية
(بدكالرات الواليات اؼبتحدة)

َََ ٕٓ
َِٓ ُُ
َََ ُُٕ
262 211

تاسعاً  -االتصال والتوعية
مقررم
ِِ  -سوؼ يي ى
مقررم السياسات كسوؼ يتاح ٌ
نشر تقرير التقييم ٌ
ملخص ٌ
كملخصو فيما ىبص ٌ
اؼبلخص لبلطبلع على اؼبوقع الشبكي
السياسات بلغات األمم اؼبتحدة الرظبية الست .كسوؼ يتاح التقرير ك ٌ
للمنرب ( . )ww.ipbes.netكسوؼ يستهدؼ التوزيع صبيع اعبهات اؼبعنية يف اؼبنرب ،كسوؼ يتم مواءمة التقرير
تبعان لبلحتياجات احملدَّدة ؼبختلف اؼبستعملُت النهائيُت ،باتباع اسًتاتيجية االتصاؿ كالتوعية اؼبعتمدة اػباصة
باؼبنرب.

عاشراً -بناء القدرات
ِّ  -سيتم تنظيم أنشطة بناء القدرات كفقان ػبطة التنفيذ اليت أعدهتا فرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات ،يف
ؾباالت مثل تنفيذ برنامج الزماالت.

المقرر م ح د :4/3 -الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية
إف االجتماع العاـ،
إذ يرحب باؼبسانبات النقدية كالعينية الواردة منذ إنشاء اؼبنرب اغبكومي الدكِف للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ
التنوع البيولوجي يف عاـ َُِِ،
اؼبقرر،

اؼببُت يف اؼبرفق الثاين هبذا
إذ وبيط علمان حبالة اؼبسانبات النقدية كالعينية الواردة حىت اآلف على النحو َّ
بالتعهدات اؼبعلنة للفًتة بعد سنة َُِْ،
كإذ وبيط علمان أيضان ُّ

اؼببُت يف اؼبرفق الثاين
كإذ وبيط علمان كذلك حبالة النفقات يف فًتة السنتُت َُِّ َُِْ-على النحو َّ
هبذا اؼبقرر ،ككذلك مستول الوفورات اغباصلة أثناء فًتة السنتُت،
تعهدات كمسانبات للصندكؽ االستئماين للمنرب ككذلك مسانبات عينية من
ُ  -يدعو إُف تقدًن ُّ
اغبكومات كيدعو اؽبيئات التابعة لؤلمم اؼبتحدة كمرفق البيئة العاؼبية كاؼبنظمات اغبكومية الدكلية األخرل ،كغَتىا
من أصحاب اؼبصلحة القادرة على دعم أعماؿ اؼبنرب للقياـ بذلك؛
77

IPBES/3/18

ِ  -يطلب إُف األمُت التنفيذم الذم يعمل بتوجيو من اؼبكتب أف يقدِّـ تقريران إُف االجتماع العاـ
يف دكرتو الرابعة بشأف النفقات اػباصة بفًتة السنتُت ََُُِِْٓ-؛
اؼببُت يف اؼبرفق
ّ  -يعتمد اؼبيزانية اؼبنقَّحة لسنة َُِٓ كاليت تبلغ َّْ َٔٓ ٗ دكالران على النحو َّ
األكؿ هبذا اؼبقرر؛
ْ  -وبيط علمان باؼبيزانية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت َُِٔ ،َُِٕ-كالبالغة ّْٔ ٓٗٗ ٗ دكالران يف
سنة َُِٔ كٔٔٓ َٔٓ ٖ دكالران يف سنة َُِٕ ،مع اإلحاطة علمان أهنا سوؼ تتطلَّب مزيدان من اؼبراجعة
قبل اعتمادىا؛
ٓ  -يطلب إُف األمُت التنفيذم بالتشاكر مع اؼبكتب أف يقدِّـ إُف االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة
بتغَت اؼبناخ
تقريران بشأف اؼبمارسات الراسخة للمنظمات البيئية اؼبتعددة األطراؼ كالفريق الدكِف اغبكومي اؼبعٍت ُّ
كاؼبنابر اؼبختصة األخرل بشأف سبويل اػبرباء كاؼبشاركُت يف االجتماعات لتيسَت اعتماد أعضاء اؼبنرب ؼبقرر مدركس
اؼبتعُت استخدامها؛
بشأف معايَت االستحقاؽ َّ

ً
دخل على القواعد كاإلجراءات اؼبالية من خبلؿ إضافة القواعد ٓ كٔ كٕ على
ٔ  -ييقرٌ التعديل الػ يم ى
اؼببُت يف اؼبرفق األكؿ هبذا اؼبقرر؛
النحو َّ
ٕ  -يأذف لؤلمُت التنفيذم ،رىنان بتوافر األمواؿ ،بإشراؾ موارد اؼبنرب لتنظيم الدكرة الرابعة لبلجتماع
العاـ يف بداية سنة َُِٔ.
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المرفق األول
تعديل مقترح على اإلجراءات والقواعد المالية للمنبر المتعلقة بالتبرعات المعلنة للصندوق
االستئماني للمنبر
يضاؼ النص التاِف بعد القاعدة ٓ من اإلجراءات كالقواعد اؼبالية للمنرب؛ كيعاد ترقيم صبيع القواعد اليت
تليها تبعا لذلك.
القاعدة 6
هبوز لؤلعضاء كلغَت األعضاء يف اؼبنرب ،يف أم كقت ،تقدًن تعهدات للصندكؽ االستئماين .كهبب تأكيد
ىذه التربعات اؼبعلنة كتابةن ،كعلى أكراؽ رظبية ربمل اسم الكياف مقدـ التعهد كموقعة حسب األصوؿ
من قبل مسؤكؿ الكياف اؼبعٍت .كييرسل تأكيد خطي للتربعات اؼبعلنة إُف األمُت التنفيذم ألمانة اؼبنرب.
كهبب أف تتضمن خطابات التربعات اؼبعلنة إشارة إُف ترتيبات السداد من حيث اعبداكؿ الزمنية
كاألقساط.
القاعدة 2
تسجل خطابات التربعات اؼبعلنة اليت ترد كفقان للقاعدة ٔ أعبله ،كإُف حُت تسديدىا ،باعتبارىا تربعات
معلنة كجزءن من جدكؿ اؼبسانبات الذم يعرض على دكرات االجتماع العاـ .كربدد قيمة التربعات اؼبعلنة
بدكالرات الواليات اؼبتحدة بتطبيق سعر الصرؼ السائد يف األمم اؼبتحدة يف كقت ربديث اعبدكؿ .كقد
تتقلب قيمة التربعات غَت اؼبسددة اؼبعلنة بعملة خبلؼ دكالر الواليات اؼبتحدة يف كل مرة يتم فيها
ربديث جدكؿ اؼبسانبات.
القاعدة 2
صبيع التربعات اؼبعلنة الرظبية اؼبقدمة حسب األصوؿ اليت َف تتحوؿ إُف مسانبات فعلية بعد مضي اثٍت
عشر شهران على ترتيبات اعبدكؿ الزمٍت اؼبذكورة يف خطابات التربعات اؼبعلنة اؼبناظرة تصبح مشطوبة
تلقائيان كربذؼ بواسطة األمانة من الوثائق الرظبية اليت تعرض عن حالة اؼبسانبات يف اؼبنرب .كهبوز ،على
كبو استثنائي ،سبديد أجل التربعات اؼبعلنة لفًتة إضافية قدرىا اثنا عشر شهران بعد تسلم األمُت التنفيذم
خطاب تعهد جديد يتضمن جداكؿ زمنية كأقساط جديدة .كىبطر رئيس اؼبنرب االجتماع العاـ جبميع
التربعات اؼبعلنة اليت مت شطبها يف الدكرة التالية لبلجتماع العاـ كذلك يف إطار بند جدكؿ األعماؿ
اؼبتعلق بالًتتيبات اؼبالية كالًتتيبات اؼبتعلقة دبيزانية اؼبنرب.

المرفق الثاني
الترتيبات المالية والمتعلقة بالميزانية
أوالً-

حالة المساىمات النقدية والعينية المقدمة للمنبر
يعرض اعبدكؿ ُ حالة اؼبسانبات النقدية اليت تلقاىا اؼبنرب منذ تأسيسو يف عاـ َُِِ ،ككذلك
التعهدات اؼبعلنة اؼبؤكدة حىت تاريخ ُٓ كانوف الثاين/يناير َُِٓ.
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البلد

اعبدكؿ ُ
حالة المساىمات النقدية التي تلقاىا المنبر والتعهدات المعلنة بعد إنشاء المنبر في نيسان/أبريل (4104من  0أيار/مايو  4104إلى  02كانون الثاني/يناير )4102
(بدكالرات الواليات اؼبتحدة)
التعهدات كفقا ؼبعدالت األمم اؼبتحدة حىت ُْ كانوف الثاين/يناير َُِْ
اؼبسانبات
المجموع
ََُُُِٖٔ-
َُِٓ
ََُُِِّْ-
المجموع
َُِْ
َُِّ
َُِِ

أسًتاليا
(أ)
كندا
شيلي
الصُت
كولومبيا
(أ)
الدامبرؾ
إثيوبيا
(أ)
فنلندا
فرنسا
(أ)
أؼبانيا
اؽبند
الياباف
التفيا
ماليزيا
ىولندا
نيوزيلندا
(ب)
النركيج
صبهورية كوريا
جنوب أفريقيا
السويد
سويسرا
لربيطانيا العظمى
اؼبتحدة
اؼبملكة
(ج)
كآيرلندا الشمالية
الواليات اؼبتحدة األمريكية
المجموع

(ُ)

(ِ)
َٖٔ ٕٗ
ُْٗ ّٖ

ِٔٔ ِٕٓ
ُّٔ ِْٕ
ُِٗ َٖٓ ُ
َََ َُ
َََ َّّ
ِٗٗ ْ

(2=)3(+)4(+)0
12 261
22 201
صفر
061 111
صفر
32 132
صفر
310 200
202 300
2 222 124
41 111
212 111
2 411
صفر
622 246
33 442
2 421 302
41 111
31 111
244 202
061 132

َّٖ ُُٗ
ٖٕٓ ٕٓ

ُْٓ َْٔ ُ
َََ ََٓ
03 641 222

4 330 231
0 211 111
41 033 622

0 122 222

(ّ)

ِْٔ ّٔ
َََ َُٔ
َّٕ ّٕ

َُِ ّٕٔ ُ

ٖٖٓ ِٓ
َٖٔ َِٕ
ُِٕ ِٖٗ ُ
َََ َُ
ََٗ ِٕٔ

َْٗ ُٔ
ْٖٓ َُْ
َََ َِ
ّْٗ ِِٖ
ُْْ ٕٔ
َََ ََٓ
4 436 014

ْٗٔ ِٖٓ ُ
َََ ََٓ
2 426 611

ِْٔ ٖٕٔ
ُّٕ ُٕ
َٖٔ ُُٖ ٖ
َََ َّ
ّٖٔ ُْٗ
ّٕٗ ْٖ

(ٓ)

َََ َّ

(ٔ)

(ٕ)

َََ َْ

َََ َٖ

ُِٓ ُِٗ ُ

ّٕٓ ٖٓٔ ّ

َََ ََّ
َََ ََُ
ُّٓ ُٗ

31 111

ِّٕ ِِٕ

3 162 201

(أ) تسوية للتحويل الفعلي للمسانبة.
(ب) القسط الثالث من مسانبة إدارة التنمية الدكلية للفًتة َُِّ َُِٓ-حسب مرتُت يف عاـ َُِْ كقدره َََ َِٓ جنيو اسًتليٍت ،كىو ما يعادؿ ََٔ ُْٖ دكالر صبع يف عاـ َُِْ ،كلذا مت زبفيضو.

المجموع

(2=)2(+)6(+)22
صفر
041 111
31 111
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
2 222 121
صفر
311 111
صفر
011 111
صفر
01 230
صفر
صفر
صفر
0 10 123
313 130

(1=)2(+)2
12 261
012201
31 111
061 111
صفر
32 132
صفر
310 200
202 300
1 263 110
41 111
212 111
2 4121
011 111
622 246
24 221
2 421 302
41 111
31 111
603 211
263 162

صفر
صفر
2 120 612

4 330 231
0 211 111
46 122 361
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ِ  -كيوضح اعبدكؿ ِ اؼبسانبات العينية اؼبتلقاة يف عاـ َُِْ كما يقابلها من قيم تقديرية بدكالرات
الواليات اؼبتحدة على النحو الذم قيدمت أك قيدرت بو كفقان ؼبا يقابلها من تكاليف يف برنامج العمل .كتتوافق
اؼبسانبات العينية مع دعم األنشطة اؼبقررة يف إطار برنامج العمل (على سبيل اؼبثاؿ ،الدعم التقٍت ،كمرافق
االجتماعات كالدعم احمللي) ،أك تلك اؼبنظمة لدعم برنامج العمل كَف يتلقَّها الصندكؽ االستئماين.
اعبدكؿ ِ
المساىمات العينية الواردة في 4102
(بدكالرات الواليات اؼبتحدة)

نوع الدعم

القيمة اؼبقابلة
كما قيدمت
أك قدرت

الصُت

مستشار متفرغ يف أمانة اؼبنرب لدعم إجراء
التقييمات اإلقليمية (الناتج ِ (ب))

دعم فٍت

َََ َُْ

منظمة األمم اؼبتحدة لؤلغذية
كالزراعة

الدعم التقٍت لؤلمانة بشأف إجراء التقييم
اؼبتعلق بالتلقيح (الناتج ّ (أ))

دعم فٍت



االرباد العاؼبي غبفظ الطبيعة

ما يعادؿ نصف دكاـ كامل ؼبوظف يف
االرباد الدكِف غبفظ الطبيعة لدعم إشراؾ
أصحاب اؼبصلحة (الناتج ْ (د))

دعم فٍت



النركيج

كحدة دعم فٍت لفرقة العمل اؼبعنية ببناء
القدرات (الناذباف ُ (أ) ك(ب))

دعم فٍت

َََ ََّ

ىولندا

كحدة دعم فٍت لتقييم ربليل السيناريو
كالنمذجة (الناتج ّ (ج))

دعم فٍت

َََ َِٓ

صبهورية كوريا

كحدة الدعم التقٍت لفرقة العمل اؼبعنية
باؼبعرفة كالبيانات (الناتج ُ (د))

دعم فٍت

َََ ََّ

برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي

دعم فٍت يتعلق ببناء القدرات يف سياؽ
شبكة ( BESالناذباف ُ (أ) ك(ب))

دعم فٍت

َََ َّٗ

برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة

دعم فٍت ألمانة اؼبنرب

دعم فٍت

ُُٓ ِّْ

دعم فٍت

َََ َُٓ

اغبكومة/اؼبؤسسة

النشاط

المساىمات العينية المتعلقة
بالدعم التقني

منظمة األمم اؼبتحدة للًتبية كالعلم كحدة دعم فٍت لفرقة العمل اؼبعنية بأنظمة
اؼبعارؼ احمللية كاألصلية (الناتج ُ (ج))
كالثقافة
المساىمات العينية المتعلقة
باالجتماعات المقررة في إطار
برنامج العمل المعتمد
مؤسسة البحوث لوالية ساك باكلو ،االجتماع الثاين لفرقة العمل اؼبعنية ببناء
القدرات يف ساك باكلو ،الربازيل (الناذباف
الربازيل
81
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َََ ِْ
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النشاط

اغبكومة/اؼبؤسسة

نوع الدعم

القيمة اؼبقابلة
كما قيدمت
أك قدرت

ُ (أ) ك(ب))

النامية ،دعم ؿبلي مرافق

الصُت

اجتماع تأطَتم يف بيجُت لتقييم تدىور
األراضي كاستصبلحها (الناذباف ّ (ب)
’ُ‘)

مرافق االجتماعات ،دعم َََ ََُ
اؼبشاركُت من البلداف
النامية ،دعم ؿبلي

أؼبانيا

النركيج

صبهورية كوريا

االجتماع الثالث لفريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات كاؼبكتب يف بوف ،أؼبانيا

مرافق االجتماعات

-

الدكرة العامة الثالثة يف بوف ،أؼبانيا

مرافق االجتماعات

َََ ََٓ

االجتماع األكؿ لفرقة العمل اؼبعنية ببناء
القدرات يف تركندىاًن ،النركيج (الناذباف
ُ (أ) ك(ب))

مرافق االجتماعات ،دعم
ؿبلي

االجتماع الثاين لفرقة العمل اؼبعنية ببناء
القدرات يف ساك باكلو ،الربازيل (الناذباف
ُ (أ) ك(ب))

مرافق االجتماعات ،دعم
ؿبلي

االجتماع األكؿ لفرقة العمل اؼبعنية باؼبعرفة مرافق االجتماعات ،دعم
ؿبلي
كالبيانات (الناتج ُ (د))

منظمة األمم اؼبتحدة للًتبية كالعلم اجتماع لتأطَت التقييمات اإلقليمية
كالثقافة

مسانبة يف مرافق
االجتماعات ،دعم ؿبلي







–

المساىمات العينية لدعم برنامج
العمل
أؼبانيا كالفلبُت

حلقة عمل إضافية للخرباء بشأف
قيمة/تقييم التنوع البيولوجي يف سياؽ
اؼبعارؼ األصلية

الواليات اؼبتحدة األمريكية

اجتماعاف إضافياف للحوار ألصحاب
اؼبعارؼ األصليُت يف سياؽ التقييم اؼبتعلق
بالتلقيح



َََ َٓ

المساىمات العينية ذات الصلة
بأنشطة برنامج العمل األخرى
موناكو
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ّ-

كقد تلقى اؼبنرب عطايا عينية من:

(أ) اثنتا عشرة حكومة :أسًتاليا ،كأؼبانيا ،كالربازيل ،كصبهورية كوريا ،كسويسرا ،كالصُت ،كالفلبُت،
كموناكو ،كالنركيج ،كىولندا ،كالياباف ،كالواليات اؼبتحدة األمريكية؛
(ب) أربعة كعشركف منظمة :مركز التميز يف القرارات البيئية التابع جمللس أسًتاليا للبحوث ،أسًتاليا؛
كبرنامج البحوث يف توصيف التنوع البيولوجي كحفظو كاستعادتو كاستدامة استخدامو ،الربازيل؛ كبرنامج البحوث
يف توصيف التنوع البيولوجي كحفظو كاستعادتو كاستدامة استخدامو كجامعة كالية كامبيناس ،الربازيل؛ كؾبلس
القطب الشماِف غبفظ النباتات كاغبيوانات يف القطب الشماِف ،كمؤسسة كركبر؛ كمنظمة األمم اؼبتحدة لؤلغذية
الزراعة؛ اؼبركز األؼباين لبحوث التنوع البيولوجي اؼبتكاملة؛ كاؼبرفق العاؼبي ؼبعلومات التنوع البيولوجي؛ كشبكة رصد
التنوع البيولوجي التابعة للفريق اؼبعٍت برصد األرض؛ معهد البلداف األمريكية لبحوث التغَت العاؼبي ،الربازيل
كاجمللس الدكِف الستكشاؼ البحار؛ كاجمللس الدكِف للعلوـ؛ كاؼبعهد الدكِف لتحليل النظم التطبيقية؛ كاالرباد
الدكِف غبفظ الطبيعة؛ معهد كوستاريكا الوطٍت للتنوع البيولوجي؛ كشبكة اؼبناطق البحرية احملمية يف البحر
اؼبتوسط ،فرنسا؛ اعبمعية اؼبعنية ببيولوجيا اغبفظ؛ كشبكة البحوث يف النظم اإليكولوجية األرضية ،أسًتاليا؛
كاتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة التصحر يف البلداف اليت تعاين من اعبفاؼ الشديد ك/أك التصحر كال سيما يف
أفريقيا؛ كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي؛ كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛ كاؼبركز العاؼبي لرصد حفظ الطبيعة التابع
لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة؛ كمنظمة األمم اؼبتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة؛ كجامعة الزراعة ،فيصل آباد،
باكستاف.
بعد للمنرب الفرصة لكي ينظر يف صبيع العركض السخية اليت تلقاىا يف عاـ َُِْ،
ْ  -غَت أنو لػم تيػتىح ي
بالنظر إُف أف برنامج العمل ال يزاؿ يف مرحلة التطوير .كمع تقدـ برنامج العمل ،فإف اؼبكتب كفريق اػبرباء
اؼبتعدد التخصصات سينظراف يف كيفية استخداـ العركض اإلضافية .كمن اؼبرجح أف يكوف بوسع اؼبنرب االستفادة
من و
بعض من تلك العركض بطريقة فعالة يف سياؽ الدعم اؼبتوقع تقديبو إُف فريق العمل اؼبعٍت ببناء القدرات
كأنظمة اؼبعارؼ األصلية كاحمللية كاؼبعارؼ كالبيانات ،ككذلك يف سياؽ التقييمات اإلقليمية ،من صبلة أشياء.

ثانياً  -نفقات السنة المالية 4103
ٓ  -يبُت اعبدكؿ ّ نفقات العاـ َُِّ (حىت ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِّ) مقارنة دبيزانية عاـ
َُِّ اليت كافق عليها االجتماع العاـ يف دكرتو األكُف.
اعبدكؿ ّ
نفقات العام 4103
(بدكالرات الواليات اؼبتحدة)
اؼبيزانية اؼبعتمدة
لعاـ َُِّ

بند اؼبيزانية

إنفاؽ َُِّ

اجتماعات ىيئات المنبر
الدكرة األكُف لبلجتماع العاـ (ٔ أياـ)
االجتماع األكؿ للمكتب (ٓ أياـ)

(أ)

االجتماع األكؿ لفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات (ّ أياـ)

َََ َََ ُ

ِِْ ِٓٗ

(أ)

الرصيد
ٕٕٔ َْٕ

َََ َّ

ٕٖٓ ٓ

(ب)

ُّْ ِْ

َََ ٖٓ

ْْٖ ُّ

ُٔٓ ّٓ
83

IPBES/3/18

اؼبيزانية اؼبعتمدة
لعاـ َُِّ

إنفاؽ َُِّ

الرصيد

حلقة عمل اػبرباء اؼبعنية بنظم اؼبعرفة







حلقة عمل اػبرباء اؼبعنية دبشركع اإلطار اؼبفاىيمي







االجتماع الثاين للمكتب (ٓ أياـ) (كيب تاكف)

َََ َّ

ُُٓ ِٗ

ْٖٗ

االجتماع الثاين لفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات (ّ أياـ)
(كيب تاكف)

َََ ٖٓ

ِّٓ ّٔ

ْٕٕ ُِ

ََٓ ِٖٔ

ُٖٖ ّٗٗ

(ٖٖٔ ٕٔ)

4 114 211

0 362 422

242 423

بند اؼبيزانية

الدكرة الثانية لبلجتماع العاـ (ٔ أياـ)

(ج)

المجموع ،اجتماعات ىيئات المنبر
األمانة (َِ يف اؼبئة من التكاليف السنوية للموظفُت يف الفئة
الفنية كالعليا كَٓ يف اؼبئة من التكاليف السنوية للموظفُت يف فئة
اػبدمات العامة)
رئيس األمانة (مد)ُ-

َُّ َٖ



َُّ َٖ

موظف برامج (ؼ)ْ/ّ-

ََُ ُٔ



ََُ ُٔ

موظف برامج (ؼ)ّ/ِ-

َُُ ِٓ



َُُ ِٓ

موظف برامج (ؼ)ّ/ِ-







موظف برامج معاكف (ؼ ُ)ِ/







موظف دعم إدارم (خ ع)ٓ-

َُٓ ٓٓ

ِْٖ ّّ

ٖٔٔ ُِ

موظف دعم إدارم (خ ع)ٓ-

َُٓ ٓٓ

_

َُٓ ٓٓ

موظف دعم إدارم (خ ع)ٓ-







313 241

33 422

421 236

المجموع ،األمانة
الترتيبات المؤقتة لألمانة (تكاليف األفراد اؼبكلفُت بإعداد
برنامج العمل قبل استقداـ موظفي األمانة)
تكاليف األمانة اؼبؤقتة لدعم العملية بُت الدكرات لعاـ َُِّ

َََ َّٕ

ُِِ ّْٓ

(د)

(ُُِ ُْٔ)

المجموع ،ترتيبات األمانة المؤقتة

321 111

232 404

()062 400

المنشورات ،والتوعية واالتصاالت (اؼبوقع الشبكي كمواد
التعريف ،كفعاليات التواصل ،كاسًتاتيجية التوعية كاالتصاالت)
مواد التوعية للدكرة الثانية لبلجتماع العاـ (إدارة اؼبوقع الشبكي
كالطباعة)

تقرير نشرة اؼبفاكضات بشأف األرض إُف الدكرة األكُف
لبلجتماع العاـ

(ق)

المجموع ،المنشورات والتوعية واالتصاالت

َََ َٓ

َََ ِٓ

َََ ِٓ

َََ َٓ

ّْْ ّٔ

ٔٓٔ ُّ

011 111

60 322

32 626

نفقات متنوعة

84

سفر موظفي األمانة يف مهاـ رظبية

َََ ٕٓ

ُِِ ٔٔ

ٕٕٗ ٖ

الرصد كالتقييم (إعداد مشركع عملية استعراض كتقييم كفاءة اؼبنرب

َََ َِ

_

َََ َِ
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اؼبيزانية اؼبعتمدة
لعاـ َُِّ

بند اؼبيزانية

إنفاؽ َُِّ

الرصيد

كفعاليتو)
الطوارئ (ٓ يف اؼبئة من ؾبموع اؼبيزانية)

َََ ُْٖ



َََ ُْٖ

المجموع ،النفقات المتنوعة

423 111

66 440

026 221

3 011 341

4 121 312

0 121 104

212 400

462 226

036 262

3 203 230

4 342 222

0 026 222

المجموع الفرعي
دعم برنامج األمم المتحدة للبيئة للبرنامج ( 03في المائة)
المجموع

(أ) ىناؾ نسبة تكاليف االجتماع كتكاليف سفر اؼبشاركُت من البلداف النامية يف الدكرة األكُف لبلجتماع العاـ (كانوف الثاين/يناير
َُِّ) ،مت تضمينها يف عاـ َُِِ .فضبلن عن ذلك قدـ برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة مسانبة نقدية لدعم اؼبنرب .كبلغ ؾبموع تكلفة الدكرة
األكُف َٗٔ َْٔ ُ دكالر.
(ب) مسانبات كبَتة من تكاليف االجتماع األكؿ للمكتب كلفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات قدمتها اغبكومة النركهبية يف إطار
استضافتها ؼبؤسبر تركندىاًن السابع بشأف التنوع البيولوجي ،اؼبعقود يف الفًتة من ِٕ إُف ُّ أيار/مايو َُِّ ،يف تركندىاًن ،النركيج.
(ج) كضعت ميزانية الدكرة الثانية لبلجتماع العاـ يف األصل على أساس اجتماع ؼبدة طبسة أياـ كلكنها عقدت ؼبدة ستة أياـ كعقدت
اؼبشاكرات اإلقليمية قبل االجتماع كفقان ؼبا كافق عليو اؼبكتب.
(د) تشمل تكاليف األمانة اؼبؤقتة تكاليف اؼبوظفُت من برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كمن اؼبركز العاؼبي لرصد اغبفظ التابع لربنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة اؼبعارين لدعم العمل يف عاـ َُِّ (دبا يف ذلك أعماؿ ما بُت الدكرتُت األكُف كالثانية لبلجتماع العاـ يف عاـ َُِّ) .كقد
بدأت عملية التوظيف للبقية عقب كصوؿ األمُت التنفيذم للمنرب يف شباط/فرباير َُِْ .كبلغ صايف ؾبموع تكاليف دعم األمانة يف عاـ
َُِّ مبلغ ِّْ َُٔ دكالر مقارنة باؼبيزانية اؼبعتمدة لعاـ َُِّ (كىو ّٔٓ َِٕ دكالر لتكاليف األمانة كُُِ ُْٔ دكالر
لتكاليف األمانة اؼبؤقتة).
(ىػ) التكاليف اؼبتكبدة يف عاـ َُِّ لتقارير نشرة مفاكضات األرض كانت للدكرة األكُف لبلجتماع العاـ اؼبعقود يف كانوف الثاف/يناير
َُِّ  .كترد تكاليف تقارير نشرة مفاكضات األرض للدكرة الثانية لبلجتماع العاـ اؼبعقود يف كانوف األكؿ/ديسمرب َُِّ ،يف نفقات عاـ
َُِْ.

ثالثاً  -نفقات السنة المالية 4102

يوضح اعبدكؿ ْ نفقات عاـ َُِْ (حىت ُٔ تشرين األكؿ/أكتوبر َُِْ) مقارنة دبيزانية َُِْ
ٔ-
اليت اعتمدىا االجتماع العاـ يف دكرتو الثانية (اؼبقرر ـ ح د.)ٔ/ِ-

اعبدكؿ ْ
نفقات العام  ،4102حتى  06تشرين األول/أكتوبر 4102
(بدكالرات الواليات اؼبتحدة)
بند اؼبيزانية

التوزيع

اؼبيزانية اؼبعتمدة
لعاـ َُِْ

إنفاؽ عاـ َُِْ

الرصيد

اجتماعات ىيئات المنبر
الدكرة الثالثة لبلجتماع العاـ

تكاليف االجتماع ََٔ َََ :دكالر
تكاليف السفر (دعم َُِ مشاركان):
َََ َْٖ دكالر

اؼبكتب (دكرتاف من ٔ أياـ)

تكاليف االجتماع َُ َََ :دكالر

َََ ََٖ ُ

ْْٗ ُِٗ

ُٓٓ ٕٖٖ
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بند اؼبيزانية

اؼبيزانية اؼبعتمدة
لعاـ َُِْ

التوزيع
تكاليف السفر (دعم ٕ مشاركُت)
ََٓ ِْ دكالر

فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات تكاليف االجتماع َِ َََ :دكالر
(دكرتاف من ْ أياـ)
تكاليف السفر (دعم َِ مشاركان):
َََ َٔ دكالر
المجموع ،اجتماعات ىيئات المنبر

َََ ٗٔ

إنفاؽ عاـ َُِْ

الرصيد

ْٕٗ ُٔ

َِٔ ٕ


َََ َُٔ

ُِٖ ُُْ

ِٖٕ ُٖ

0 311 111

312 620

103 321

تنفيذ برنامج العمل لعام 4102
اؽبدؼ ُ

تعزيز أسس القدرات كاؼبعارؼ عل
مستول الًتابط بُت العلوـ كالسياسات
لتنفيذ مهاـ اؼبنرب الرئيسية

َََ ُٓٓ ُ

ُُِ َْٓ

ٖٖٖ ْٕٗ

اؽبدؼ ِ

تعزيز الصلة بُت العلوـ كالسياسات يف
ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإليكولوجية على اؼبستويات دكف
اإلقليمية كاإلقليمية كالعاؼبية كفيما بينها

ََٓ ِْٖ

ََٕ ُُٓ

(َٕٓ ِٖ)

اؽبدؼ ّ

تعزيز الًتابط بُت العلوـ كالسياسات يف
ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإليكولوجية فيما يتعلق بالقضايا
اؼبواضيعية كاؼبنهجية

ََٓ ٕٗٗ

َْٔ ْٗٗ

ََْ ْٖٗ

اؽبدؼ ْ

نشر كتقييم أنشطة اؼبنرب كنواذبو
كاستنتاجاتو

َِٓ ُِْ

ِّٓ ُٖٗ

ٕٗٗ ُِّ

3 126 421

0 612 212

0 220 322

المجموع ،تنفيذ برنامج العمل لعام 4102
األمانة

موظفو المشروع
ََٕ ِٕٔ

ّْٗ ُِّ

َّٔ ّٔ

رئيس األمانة (مد)ُ-

َُٔ ُْٕ

َِٕ ٕٔ

ْٖٓ ٕٗ





موظف برامج (ؼ )ّ-

َِٖ ُْٓ

َّٔ ٕٗ

ْٕٗ ْٕ

موظف برامج (ؼ )ّ-

َِٖ ُْٓ



َِٖ ُْٓ

موظف برامج معاكف (ؼ )ِ-

َِّ ُِٔ

موظف برامج (ؼ )ْ -
موظف برامج (ؼ )ْ-

المجموع ،األمانة
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(ب)

َِّ ُِٔ

موظف دعم إدارم (خ ع)ٔ-

َِْ ٖٖ

ّٖٔ ِٖ

َْْ ٗٓ

موظف دعم إدارم (خ ع)ٓ-

َِْ ٖٖ

ٓٗٔ ِِ

ْٓٓ ٓٔ

موظف دعم إدارم (خ ع)ٓ-

ََّ َُُ

ُِٗ ٓٔ

ّٕٗ ْْ

0 022 241

212 222

621 666
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بند اؼبيزانية

ترتيبات الدعم التقني المؤقتة
دعم فٍت/أمانة مؤقت

اؼبيزانية اؼبعتمدة
لعاـ َُِْ

التوزيع
تكاليف اؼبوظفُت قبل تعيُت موظفي
األمانة كتوفَت أشكاؿ أخرل من الدعم
التقٍت للبدء بتنفيذ برنامج العمل

المجموع ،ترتيبات الدعم التقني المؤقتة
التوعية واالتصاالت
خدمات تقرير االجتماع العاـ

خدمات تقدًن التقارير

(ب)

المجموع ،التوعية واالتصاالت

إنفاؽ عاـ َُِْ

الرصيد

َََ َِٖ

ُْْ َّٓ

(ّٖٕ ِٓ)

421 111

312 202

()42 322

َََ َٔ

ْٕٕ ْٔ

ِّٓ ُّ

61 111

26 222

03 243

السفر
سفر موظفي األمانة يف مهاـ رظبية سفر اؼبوظفُت غبضور اجتماعات ىيئات
كالسفر للمهاـ الضركرية األخرل
سفر الرئيس لتمثيل اؼبنرب

سفر الرئيس

(ب)

المجموع ،السفر

َََ ََُ

ِٕٔ ٖٖ

ّّٕ ُُ

َََ َِ

-

َََ َِ

041 111

22 462

30 233

التكاليف التشغيلية لألمانة
ْٕٓ ُٔ

(ْٕٓ ُٔ)

النفقات التشغيلية غَت اؼبرتبطة باؼبوظفُت
(ما عدا السفر)

60 222

()60 222

2 121 221

3 112 422

4 124 203

ُّٖ ْٖٕ

ُٖٓ َِْ

َُٖ ِّٕ

6 222 020

3 422 232

3 401 302

ْٕٕ ٕٕٕ



ْٕٕ ٕٕٕ

2 432 212

3 422 232

المجموع ،التكاليف التشغيلية لألمانة
المجموع الفرعي
تكاليف دعم الربنامج (ٖ يف اؼبائة)
مجموع التكاليف للصندوق االستئماني
اؼبسانبة يف احتياطات رأس اؼباؿ اؼبتداكؿ (َُ يف اؼبائة)
مجموع االحتياجات النقدية

3 122 160

(أ) إعارة موظف من الرتبة ؼ ،ْ-برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة.
(ب) تتعلق ىذه النفقات بتكاليف خدمات اؼبؤسبرات للدكرة الثانية لبلجتماع العاـ سجلت عن سنة َُِْ.

رابعاً  -الميزانية المنقحة للسنة المالية 4102
ٕ  -اعتمد االجتماع العاـ ميزانية فًتة السنتُت َُِْ َُِٓ-دبقتضى مقرره ـ ح د  ٔ/ِ -بقصد
استعراضها يف دكرتو الثالثة .ككفقان لذلك ،يبُت اعبدكؿ ٓ اؼبيزانية اؼبنقحة للسنة اؼبالية َُِٓ.
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اعبدكؿ ٓ
الميزانية المنقحة المقترحة للسنة 4102
(بدكالرات الواليات اؼبتحدة)
َُِٓ
بنود اؼبيزانية
-0

األكلية

التنقيح

منقحة

اجتماعات ىيئات المنبر

 0-0االجتماع العام
تكاليف السفر للمشاركُت يف دكرة االجتماع العاـ
(سفر/بدؿ اإلقامة اليومي)

َََ َْٖ



َََ َْٖ

خدمات اؼبؤسبرات (الًتصبة كالتحرير)

َََ ََٔ



َََ ََٔ

خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ

َََ َٔ



َََ َٔ

0 021 111



0 021 111

المجموع الفرعي  0-0دورات االجتماع العام

 4-0دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات
تكاليف السفر كاالجتماع للمشاركُت يف دكرات اؼبكتب

ََٓ َُّ

تكاليف السفر كاالجتماع للمشاركُت يف دكرات فريق
اػبرباء اؼبتعدد التخصصات

َََ َِْ

َََ َِْ

المجموع الفرعي 4-0،المكتب وفريق الخبراء
المتعدد التخصصات

323 211

323 211

 3-0تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر

41 111

المجموع الفرعي -0 ،اجتماعات ىيئات المنبر
-4



0 213 211

41 111
0 213 211

تنفيذ برنامج العمل

ِ ُ-اؽبدؼ ُ :تعزيز أسس القدرات كاؼبعارؼ عل
مستول الًتابط بُت العلوـ كالسياسات لتنفيذ مهاـ اؼبنرب
الرئيسية

ََٓ ِِِ ُ

َِٓ ّْٔ

َٕٓ ٖٓٔ ُ

ِ ِ-اؽبدؼ ِ :تعزيز الًتابط بُت العلوـ كالسياسات يف
ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على
اؼبستويات دكف اإلقليمية كاإلقليمية كالعاؼبية كفيما بينها

ََٓ ُِٕ ِ

(َِٓ ِٔٓ)

َِٓ ُٕٖ ُ

ِ ّ-اؽبدؼ ّ :تعزيز الًتابط بُت العلوـ كالسياسات يف
ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية فيما
يتعلق بالقضايا اؼبواضيعية كاؼبنهجية

َٕٓ ِٖٕ ُ

(َٕٓ َُٖ)

َََ َِٔ ُ

َََ ُّٔ

(ََٓ ُٖ)

ََٓ ِّْ

2 231 221

24 221

2 214 211

ِ ْ-اؽبدؼ ْ :نشر كتقييم أنشطة اؼبنرب كنواذبو
كاستنتاجاتو
المجموع الفرعي  4تنفيذ برنامج العمل
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ََٓ َُّ
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َُِٓ
األكلية

بنود اؼبيزانية

التنقيح

منقحة

 -3األمانة
 0-3موظفو المشروع
 0-0-3موظفو الفئة الفنية والعليا
رئيس األمانة (مد)ُ-

ََٔ ِّٖ



ََٔ ِّٖ

موظف برامج (ؼ)ْ-

ََُ ِِّ



ََُ ِِّ







موظف برامج (ؼ)ّ-

ََُ ُٖٔ



ََُ ُٖٔ

موظف برامج (ؼ)ّ-

ََُ ُٖٔ



ََُ ُٖٔ

موظف برامج معاكف (ؼ)ِ-

ََٖ ُُٔ



ََٖ ُُٔ



ّّٗ ّٗ

ّّٗ ّٗ

0 121 211

13 133

032 633

موظف برامج (ؼ)ْ-

(أ)

موظف برامج معاكف (ؼ( )ِ-بدء اػبدمة ٗ
أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ)
المجموع الفرعي ،0-0-3موظفو الفئة الفنية والعليا
 4-0-3األمانة :موظفو الدعم اإلداري

َََ ُُّ



َََ ُُّ

موظف دعم إدارم (خ ع( )ٔ-بدء اػبدمة ٕ سبوز/يوليو
َُِٓ)



ََٓ ٔٓ

ََٓ ٔٓ

موظف دعم إدارم (خ ع( )ٓ-بدء اػبدمة ٕ سبوز/يوليو
َُِٓ)



ََٓ ٔٓ

ََٓ ٔٓ

موظف دعم إدارم (خ ع)ٓ-

َََ ُُّ



َََ ُُّ

موظف دعم إدارم (خ ع)ٓ-

َََ ُُّ



َََ ُُّ

المجموع الفرعي  ،4-0-3موظفو الدعم اإلداري

331 111

003 111

224 111

0 321 211

416 133

0 226 133

موظف دعم إدارم (خ ع)ٔ-

المجموع الفرعي  ،0-3موظفو المشروع
 4-3االمانة :تكاليف التشغيل (غير المرتبطة
بالموظفين)
 0-4-3السفر في مهام رسمية
السفر الرظبي

َََ ََُ



َََ ََُ

المجموع الفرعي  0-4-3السفر في مهام رسمية

011 111



011 111

4-4-3تدريب الموظفين
التدريب اؼبهٍت على إدارة اؼبشاريع



َََ َُ

َََ َُ

تدريب اؼبوظفُت على نظاـ أكموجا كاؼبقاببلت القائمة على
الكفاءة



َََ ُِ

َََ ُِ

المجموع الفرعي  4-4-3تدريب الموظفين



44 111

44 111
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َُِٓ
األكلية

بنود اؼبيزانية

التنقيح

منقحة

 3-4-3المعدات ولوازم المكاتب
معدات مستهلكة (بنود تقل قيمتها عن ََُٓ دكالر)



ََٓ ْ

ََٓ ْ

لوازـ اؼبكاتب



َََ ُِ

َََ ُِ

المجموع الفرعي  3-4-3المعدات ولوازم المكاتب



06 211

06 211

 2-4-3المقار
اؼبسانبة يف التكاليف اؼبشًتكة (صيانة مباين اؼبكاتب،
األمن اؼبشًتؾ ،خدمات اؼبوزع اؽباتفي ،إٍف)



َََ ْٓ

َََ ْٓ

المجموع الفرعي  2-4-3المقار



22 111

22 111

 2-4-3الطابعات وآالت النسخ والنفقات المتنوعة


َََ ٓ

َََ ٓ

تشغيل الطابعات كآالت النسخ كصيانتها
شراء أربعة برامج مايكركسوفت بركجيكت كأربع رخص
لربنامج أدكب اؼبكتيب



َََ ْ

َََ ْ

المجموع الفرعي  2-4-3الطابعات وآالت النسخ
والنفقات المتنوعة



1 111

1 111

 6-4-3الهاتف والبريد والمتفرقات
اؽباتف



َََ َِ

َََ َِ

رسوـ بريدية كمتفرقات



َََ ِ

َََ ِ

المجموع الفرعي  6-4-3اؽباتف كالربيد كاؼبتفرقات



44 111

44 111

 2-4-3الضيافة
الضيافة



َََ ٓ

َََ ٓ

المجموع الفرعي  2-4-3الضيافة



2 111

2 111

011 111

001 211

401 211

المجموع الفرعي  ،3األمانة (الموظفون  +التشغيل)

0 221 211

346 233

0 216 033

المجموع الفرعي 3+4+0

2 244 121

321 023

2 214 033

ّٖٔ ّٕٔ

ّّٓ َّ

ُُٕ َْٕ

1 116 226

211 202

1 216 312



ْٕٔ َِ

ْٕٔ َِ

1 116 226

241 113

1 246 221

المجموع الفرعي 4-3،تكاليف التشغيل (غير
المرتبطة بالموظفين)

تكاليف دعم الربنامج (ٖ يف اؼبائة)
مجموع التكاليف للصندوق االستئماني
اؼبسانبة يف احتياطات رأس اؼباؿ اؼبتداكؿ (َُ يف اؼبائة)
مجموع االحتياجات النقدية

(أ) إعارة موظف من الفئة ؼ  ْ-من برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة.
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خامساً  -الميزانية اإلرشادية لفترة السنتين 4102-4106
ٖ  -كفقان للمادة ٗ اؼبتعلقة باؼبيزانية كاؼبادة ِ اؼبتعلقة بالسنة اؼبالية كفًتة اؼبيزنة (اؼبقرر ـ ح د ،ٕ/ِ -
اؼبرفق) ،يبُت اعبدكؿ ٔ اؼبيزانيةى اإلرشادية لفًتة السنتُت َُِٔ.َُِٕ-
اعبدكؿ ٔ
الميزانية اإلرشادية لفترة السنتين ( 4102-4106بدكالرات الواليات اؼبتحدة)
َُِٔ
بنود اؼبيزانية

َُِٕ

 -0اجتماع ىيئات المنبر
 0-0الدورة الثالثة لالجتماع العام
تكاليف السفر للمشاركُت يف االجتماع العاـ (سفر/بدؿ اإلقامة اليومي)

َََ ََٓ

َََ ََٓ

خدمات اؼبؤسبرات (الًتصبة كالتحرير)

َََ ُٓٔ

َََ ُٓٔ

خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ

َََ ٓٔ

َََ ٓٔ

المجموع الفرعي  ،0-0دورات االجتماع العام

0 021 111 0 021 111

 4-0دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات
تكاليف السفر كاالجتماع للمشاركُت يف دكرات اؼبكتب

ََٗ َٕ

تكاليف السفر كاالجتماع للمشاركُت يف دكرات فريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات

َََ َِْ

ََٓ ِِّ

المجموع الفرعي  ،4-0دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات

301 111

242 221

 3-0تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر

42 111

42 111

المجموع  ،0اجتماعات ىيئات المنبر

َّٓ َُٔ

0 633 221 0 202 111

 -4تنفيذ برنامج العمل
ِ ُ-اؽبدؼ ُ :تعزيز أسس القدرات كاؼبعارؼ عل مستول الًتابط بُت
العلوـ كالسياسات لتنفيذ مهاـ اؼبنرب الرئيسية

ََٓ ُْٕ ُ

ِ ِ-اؽبدؼ ِ :تعزيز الًتابط بُت العلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على اؼبستويات دكف اإلقليمية
كاإلقليمية كالعاؼبية كفيما بينها

َٕٓ ِٕٗ ِ

ِ ّ-اؽبدؼ ّ :تعزيز الًتابط بُت العلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق بالقضايا اؼبواضيعية
كاؼبنهجية
ِ ْ-اؽبدؼ ْ :نشر كتقييم أنشطة اؼبنرب كنواذبو كاستنتاجاتو
المجموع  ،4تنفيذ برنامج العمل

َََ َُٕ ُ
َٕٓ ّّٖ ُ

َٕٓ ُْٔ ُ

َٕٓ ِْٓ ُ

َََ ُّٔ

َََ ّٗٓ

2 611 421 2 062 211

 -3األمانة
ّ ُ-موظفو اؼبشاريع
ّ ُ-ُ-موظفو الفئة الفنية كالعليا
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رئيس األمانة (مد)ُ-
موظف برنامج (ؼ)ْ-
(أ)
موظف برنامج (ؼ)ْ-
موظف برنامج (ؼ)ّ-
موظف برنامج (ؼ)ّ-
موظف برنامج مساعد (ؼ)ِ-
موظف برنامج معاكف (ؼ)ِ-

بنود اؼبيزانية

المجموع الفرعي ،0-0-3موظفو الفئة الفنية والعليا

َُِٔ

َُِٕ

ََٕ َِٗ
ََٕ ِِٖ

َََ ِٖٗ
ََْ ِّْ





ََٖ َُٗ
ََٖ َُٗ
ََٗ ُٓٔ
ََٗ ُٓٔ

ََٔ ُٓٗ
ََٔ ُٓٗ
َََ َُٕ
َََ َُٕ

0 463 611 0 434 211

 4-0-3الدعم اإلداري
موظف دعم إدارم (خ ع)ٔ-
موظف دعم إدارم (خ ع)ٔ-
موظف دعم إدارم (خ ع)ٔ-
موظف دعم إدارم (خ ع)ٓ-
موظف دعم إدارم (خ ع)ٓ-

ََٗ ُُٓ
ََٗ ُُٓ
ََٗ ُُٓ
ََٗ ُُٓ
ََٗ ُُٓ

ََٖ ُُٖ
ََٖ ُُٖ
ََٖ ُُٖ
ََٖ ُُٖ
ََٖ ُُٖ

المجموع الفرعي  ،4-0-3موظفو الدعم اإلداري

221 211

212 111

المجموع  ،0-3موظفو المشروع

0 222 611 0 204 311

 4-3األمانة :تكاليف التشغيل (غير المرتبطة بالموظفين)
ّ ُ-ِ-السفر الرظبي
السفر يف مهاـ رظبية

َََ َُِ

َََ َُِ

المجموع الفرعي  0-4-3السفر في مهام رسمية

041 111

041 111

ّ ِ-ِ-تدريب اؼبوظفُت
تدريب فٍت على إدارة اؼبشاريع
تدريب اؼبوظفُت على نظاـ أكموجا كاؼبقاببلت القائمة على الكفاءة
المجموع الفرعي  4-4-3تدريب الموظفين

َََ َُ







01 111



ّ ّ-ِ-اؼبعدات كلوازـ اؼبكاتب
اؼبعدات اؼبستهلكة (بنود تقل قيمتها عن ََٓ ُ دكالر للوحدة)

ََٓ ْ

ََٓ ْ

لوازـ اؼبكاتب

َََ ُِ

َََ ُِ

المجموع الفرعي  3-4-3المعدات ولوازم المكاتب

06 211

06 211

ّ ْ-ِ-اؼبقار
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اؼبسانبة يف التكاليف اؼبشًتكة (صيانة مساحات اؼبكاتب ،األمن اؼبشًتؾ،
خدمات اؼبوزع اؽباتفي ،إٍف)

َََ ْٓ

َََ ْٓ

المجموع الفرعي  2-4-3المقار

22 111

22 111
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 2-4-3الطابعات وآالت النسخ والنفقات المتنوعة
تشغيل الطابعات كآالت النسخ كصيانتها
الربؾبيات كالنفقات اؼبتنوعة األخرل

َُِٔ

َُِٕ

بنود اؼبيزانية

َََ ٓ
َََ ْ

َََ ٓ
َََ ْ

المجموع الفرعي  2-4-3الطابعات وآالت النسخ النفقات المتنوعة

1 111

1 111

ّ ٔ-ِ-اؽباتف ،كالرسوـ الربيدية كالنفقات اؼبتنوعة
رسوـ بريدية كنفقات متنوعة

َََ َِ
َََ ِ

َََ َِ
َََ ِ

المجموع الفرعي اؽباتف ،كالرسوـ الربيدية كالنفقات اؼبتنوعة

44 111

44 111

ّ ٕ-ِ-الضيافة
الضيافة

َََ ٓ

َََ ٓ

المجموع الفرعي  2-4-3الضيافة

2 111

2 111

442 211

402 211

المجموع الفرعي  ،4-3تكاليف التشغيل (غير المرتبطة بالموظفين)
المجموع الفرعي  ،3األمانة (الموظفون+التشغيل)

4 122 011 4 131 211

مجموع الفرعي 3+4+0

2 226 221 1 422 121
ّٗٔ َْٕ

تكاليف دعم الربنامج (ٖ يف اؼبائة)
مجموع التكاليف الصندوق االستئماني

1 112 326 2 216 266

اؼبسانبة يف احتياطات رأس اؼباؿ اؼبتداكؿ (َُ يف اؼبائة)
مجموع االحتياجات النقدية

ُُٔ َّٔ

ّٕٖ ُِٔ



2 216 266 01 044 401

(أ) إعارة موظف من الفئة ؼ ْ-برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة.

سادساً  -ميزانية إرشادية لفترة الميزانية 4102
ٗ  -يبُت اعبدكؿ ٕ ميزانية إرشادية لعاـ َُِٖ.
اعبدكؿ ٕ
الميزانية اإلرشادية لعام 4102
(بدكالرات الواليات اؼبتحدة)
بنود اؼبيزانية

َُِٖ

 -0اجتماعات ىيئات المنبر
 0-0الدورات السنوية لالجتماع العام
تكاليف السفر للمشاركُت يف دكرات االجتماع العاـ (سفر/بدؿ اإلقامة اليومي)
خدمات اؼبؤسبرات (الًتصبة كالتحرير)
خدمات إعداد تقارير االجتماع العاـ

َََ َْٓ
َََ َّٔ
َََ ٓٔ

 4-0دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات
تكاليف السفر كاالجتماع للمشاركُت يف دكرات اؼبكتب

ََِ َُٗ

المجموع الفرعي  ،0-0االجتماع العام

0 011 111
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بنود اؼبيزانية

َُِٖ

تكاليف السفر كاالجتماع للمشاركُت يف دكرات فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات

َََ َّّ

المجموع الفرعي  ،4-0دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات

231 411

 3-0تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر

31 111

المجموع ،0اجتماعات ىيئات المنبر

0 662 411

 -4تنفيذ برنامج العمل
ِ ُ-اؽبدؼ ُ :تعزيز أسس القدرات كاؼبعارؼ عل مستول الًتابط بُت العلوـ كالسياسات
لتنفيذ مهاـ اؼبنرب الرئيسية
ِ ِ-اؽبدؼ ِ :تعزيز الًتابط بُت العلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإليكولوجية على اؼبستويات دكف اإلقليمية كاإلقليمية كالعاؼبية كفيما بينها
ِ ّ-اؽبدؼ ّ :تعزيز الًتابط بُت العلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإليكولوجية فيما يتعلق بالقضايا اؼبواضيعية كاؼبنهجية
ِ ْ-اؽبدؼ ْ :نشر كتقييم أنشطة اؼبنرب كنواذبو كاستنتاجاتو
المجموع الفرعي  ،4تنفيذ برنامج العمل
 -3األمانة
 0-3موظفو المشروع
 0-0-3الفئة الفنية والعليا
رئيس األمانة (مد)ُ-
موظف برنامج (ؼ)ْ-
(أ)
موظف برنامج (ؼ)ْ-
موظف برنامج (ؼ)ّ-
موظف برنامج (ؼ)ّ-
موظف برنامج معاكف (ؼ)ِ-
موظف برنامج معاكف (ؼ)ِ-

َََ َُّ ِ
ََٓ َُُ ُ
َََ ّْٓ

2 306 111

ََْ َّٓ
ََّ َِْ
ََٓ ََِ
ََٓ ََِ
ََّ ُْٕ
ََّ ُْٕ

المجموع الفرعي  ،0-0-3موظفو الفئة الفنية والعليا
 4-0-3موظفو الدعم اإلداري
موظف دعم إدارم (خ ع)ٔ-
موظف دعم إدارم (خ ع)ٔ-
موظف دعم إدارم (خ ع)ٔ-
موظف دعم إدارم (خ ع)ٓ-
موظف دعم إدارم (خ ع)ٓ-

ََٖ ُُِ
ََٖ ُُِ
ََٖ ُُِ
ََٖ ُُِ
ََٖ ُُِ

المجموع موظفو المشروع

0 112 311

المجموع الفرعي  ،4-0-3موظفو الدعم اإلداري
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 4-3األمانة :تكاليف التشغيل (غير المرتبطة بالموظفين)
سفر موظفي األمانة
 ،0-4-3السفر في مهام رسمية
السفر يف مهاـ رظبية
المجموع الفرعي 0-4-3السفر في مهام رسمية
 4-4-3تدريب الموظفين
تدريب مهٍت على إدارة اؼبشاريع
تدريب اؼبوظفُت على نظاـ أكموجا كإجراء اؼبقاببلت القائم على الكفاءة
المجموع الفرعي  4-4-3تدريب الموظفين
 3-4-3المعدات ولوازم المكاتب
اؼبعدات اؼبستهلكة (مواد تقل قيمتها عن ََُٓ دكالر للوحدة)
لوازـ اؼبكاتب
المجموع الفرعي  3-4-3المعدات ولوازم المكاتب

 2-4-3المقار
اؼبسانبة يف التكاليف اؼبشًتكة (صيانة مساحات اؼبكاتب ،األمن اؼبشًتؾ،
خدمات اؼبوزع اؽباتفي ،إٍف)
المجموع الفرعي  2-4-3المقار
 2-4-3الطابعات وآالت النسخ والنفقات المتنوعة
تشغيل الطابعات كآالت النسخ كصيانتها
الربؾبيات كالنفقات اؼبتنوعة األخرل
المجموع الفرعي  ،2-4-3الطابعات وآالت النسخ والنفقات المتنوعة
ّ ٔ-ِ-اؽباتف كالرسوـ الربيدية كالنفقات اؼبتنوعة
اؽباتف
رسوـ بريدية كنفقات متنوعة
المجموع الفرعي  6-4-3الهاتف والرسوم البريدية والنفقات المتنوعة
 2-4-3الضيافة
الضيافة
المجموع الفرعي 2-4-3الضيافة
المجموع الفرعي  ،4-3تكاليف التشغيل (غير المرتبطة بالموظفين)
المجموع الفرعي  ،3األمانة (الموظفون  +التشغيل)
المجموع الفرعي 3+4+0
تكاليف دعم الربنامج (ٖ يف اؼبائة)
مجموع التكاليف للصندوق االستئماني
اؼبسانبة يف احتياطات رأس اؼباؿ اؼبتداكؿ (َُ يف اؼبائة)
المجموع

َََ َُّ
031 111


ََٓ ْ
َََ ُِ
06 211

َََ ْٓ
22 111
َََ ٓ
َََ ْ
1 111
َََ َِ
َََ ِ
44 111
َََ ٓ
2 111
442 211
4 030 211
2 006 111
َِٖ ْٗٔ
2 262 421
(َٔٗ ِٓٗ)
2 221 022

(أ) إعارة موظف ،من الفئة ؼ ،ْ-برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة.
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المقرر م ح د :3/3-إجراءات إعداد نواتج المنبر
إف االجتماع العاـ،
ُ-

يعتمد إجراءات إعداد نواتج اؼبنرب الواردة يف اؼبرفق األكؿ ؽبذا اؼبقرر؛

ِ-

يعتمد أيضان سياسات تضارب اؼبصاٌف كإجراءات تنفيذىا الواردة يف اؼبرفق الثاين ؽبذا اؼبقرر.

المرفق األول

إجراءات إعداد نواتج المنبر

المحتويات
ُ-

ِ-
ّ-

التعاريف ٕٗ ....................... ................................ ................................
ُ ُ-ىياكل اإلدارة ٕٗ ............. ................................ ................................
ُ ِ-نواتج اؼبنرب ٕٗ ................ ................................ ................................
ُ ّ-عمليات اإلقرار ٖٗ ............................................ ................................
عرض عاـ لعمليات إقرار نواتج اؼبنرب ٖٗ .............................. ................................
إجراءات إعداد نواتج اؼبنرب ٗٗ ....................................... ................................
ّ ُ-النهج القياسي للتقييمات اؼبواضيعية أك اؼبنهجية ٗٗ ............... ................................
ّ ِ-هنج اؼبسار السريع للتقييمات اؼبواضيعية كاؼبنهجية َُُ ............................................
ّ ّ-هنج للتقييمات اإلقليمية أك دكف اإلقليمية أك العاؼبية َُِ ..........................................
ّ ْ-ربديد نطاؽ نواتج اؼبنرب َُْ .................................. ................................
ّ ٓ-اإلجراءات العامة إلعداد تقارير اؼبنرب َُٔ ....................... ................................
ّ ٔ-إعداد التقارير َُٕ ........................................... ................................
ّ ُ-ٔ-ذبميع قوائم الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت كاؼبؤلفُت الرئيسيُت
كؿبررم االستعراض احملتملُت كاؼبنسقُت اؼبعينُت من اغبكومات َُٕ .......................
ّ ِ-ٔ-اختيار الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت كاؼبؤلفُت الرئيسيُت كؿبررم
االستعراض َُٖ ................................... ................................
ّ ّ-ٔ-إعداد مشاريع التقارير َُٖ .......................... ................................
ّ ْ-ٔ-االستعراض َُٗ ................................... ................................
ّ ٕ-قبوؿ التقارير من جانب االجتماع العاـ َُُ ................... ................................
ّ ٖ-إعداد اؼبوجزات ؼبقررم السياسات كاؼبوافقة عليها ُُُ ...........................................
ّ ٗ-إعداد التقارير التجميعية كاؼبوافقة عليها كاعتمادىا من جانب االجتماع العاـ ُُُ ...................
ّ َُ-معاعبة األخطاء احملتملة ُُّ ................................. ................................
عمليات إقرار األكراؽ التقنية ُُّ .................................. ................................
مواد اؼبنرب الداعمة ُُْ ........................................... ................................
حلقات العمل ُُٓ ............... ................................ ................................

ْ-
ٓ-
ٔ-
ٔ ُ-حلقات العمل يف اؼبنرب ُُٓ ...................................................................
ٔ ِ-حلقات العمل اؼبشمولة برعاية مشًتكة ُُٔ .....................................................
عملية التعيُت كاالختيار لؤلفرقة العاملة ُُٔ ........................ ................................
ٕ-
التذييبلت

األكؿ  -مهاـ كمسؤكليات الرؤساء اؼبشاركُت للتقارير كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت كاؼبؤلفُت الرئيسيُت كاؼبؤلفُت
اؼبسانبُت كؿبررم االستعراض كخرباء االستعراض لتقارير اؼبنرب كنواذبو األخرل كمهاـ كمسؤكليات اؼبنسقُت
الوطنيُت اؼبعينُت من اغبكومات ُُٕ ................................. ................................
الثاين  -اإلجراء اؼبتعلق باستخداـ اؼبؤلفات يف تقارير اؼبنرب َُِ ..................... ................................
الثالث  -إجراء االعًتاؼ باؼبعارؼ األصلية كاحمللية كإدماجها (سيتم إعداده)] ُُِ .................................
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-0

التعاريف
ترد فيما يلي تعاريف اؼبصطلحات اؼبستخدمة يف ىذه الوثيقة:

0-0

ىياكل اإلدارة
’’المنبر‘‘ يعٍت اؼبنرب اغبكومي الدكِف للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النيظم
اإليكولوجية.
’’االجتماع العام‘‘ يعٍت ىيئة صنع القرارات لدل اؼبنرب كتضم صبيع أعضاء اؼبنرب.
’’المكتب‘‘ يشَت إُف ىيئة أعضاء اؼبكتب اؼبنتخبُت يف مكتب دكرة االجتماع العاـ على النحو الوارد يف ىذه
(ُٗ)
القواعد اإلجرائية لبلجتماع العاـ للمنرب.
’’فريق الخبراء المتعدد التخصصات‘‘ يشَت إُف اؽبيئة الفرعية اليت أنشأىا االجتماع العاـ كاليت تقوـ
بالوظائف العلمية كالتقنية اليت يوافق عليها االجتماع العاـ ،كما ىو مبُت يف كظائف اؼبنرب كمبادئ
تشغيلو كترتيباتو اؼبؤسسية ( ،UNEP/IPBES.MI/2/9اؼبرفق األكؿ ،التذييل األكؿ).
’’دورة االجتماع العام‘‘ تعٍت أم دكرة عادية أك استثنائية لبلجتماع العاـ للمنرب.

4-0

نواتج المنبر
’’التقارير‘‘ تعٍت النواتج الرئيسية للمنرب ،دبا يف ذلك تقارير التقييم ،كالتقارير التجميعية كموجزاهتا ؼبقررم
السياسات كاؼبوجزات التقنية كاألكراؽ التقنية كاؼببادئ التوجيهية التقنية.
’’تقارير التقييم‘‘ ىي تقييمات منشورة للمسائل العلمية ،كالتقنية ،كاالجتماعية كاالقتصادية ،اليت تأخذ يف
االعتبار ـبتلف النيػ يهج كالرؤل كالنظم اؼبعرفية ،دبا يف ذلك التقييمات العاؼبية للتنوع البيولوجي
كخدمات النظم اإليكولوجية ،كالتقييمات اإلقليمية كدكف اإلقليمية للتنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإليكولوجية ذات النطاؽ اعبغرايف احملدد ،كالتقييمات اؼبواضيعية أك اؼبنهجية اليت تستند إُف النهج
القياسي أك هنج اؼبسار السريع .كتتكوف ىذه التقارير من جزأين أك أكثر تشمل موجزان ؼبقررم
السياسات؛ كموجزان تقنيان اختياريان كفصوالن فردية كموجزاهتا التنفيذية.
ذبمع ىذه التقارير كتيدمج اؼبواد اؼبأخوذة من تقارير التقييم ،كتكوف مصوغة بأسلوب غَت
’’التقارير التجميعية‘‘ ِّ
تقٍت يبلئم مقررم السياسات ،كتعاًف نطاقان كاسعان من اؼبسائل ذات الصلة بالسياسات .كمن اؼبقرر
أف تتكوف من قسمُت :موجز ؼبقررم السياسات؛ كتقرير كامل.
’’موجز مقرري السياسات‘‘ ىو جزء مكوف يف أم تقرير ،يقدـ موجزان للتقرير يتعلق بالسياسات لكنو ليس
موجزان توجيهيان لتلك السياسات.
’’موجز تقني‘‘ ىو نسخة أكثر تفصيبلن كزبصصان من اؼبواد الواردة يف موجز مقررم السياسات.
’’أوراق تقنية‘‘ تستند إُف اؼبواد اؼبوجودة يف تقارير التقييم كتيعد عن مواضيع يعتربىا االجتماع العاـ مهمةن.
’’مواد داعمة‘‘ مواد أ ًيعدت للمنرب كقد تشمل ما يلي:

(ُٗ)  ،IPBES/1/12اؼبرفق األكؿ.
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(أ) تقارير عن اغبوار اؼبستند إُف اؼبواد اليت تفرزىا اؼبناقشات كاليت قد تشتمل على حواران مشًتكان
بُت الثقافات كالعلوـ ،على اؼبستويُت اإلقليمي كدكف اإلقليمي ،فيما بُت أعضاء اؼبنظمات األكاديبية ،كالشعوب
األصلية ،كاحمللية كمنظمات اجملتمع اؼبدين ،كتأخذ يف االعتبار ـبتلف النيػ يهج ،كالرؤل كالنظم اؼبعرفية القائمة
كـبتلف اآلراء كالنيػ يهج الرامية لتحقيق التنمية اؼبستدامة؛
اؼبنرب؛

(ب) تقارير كؿباضر أعماؿ حلقات العمل كاجتماعات اػبرباء اؼبقامة إما بتكليف أك بدعم من
(ج)

الربؾبيات أك قواعد البيانات اليت تسهل إعداد استخداـ تقارير اؼبنرب؛

(د)

األدكات كاؼبنهجيات اليت تبلئم السياسات كتييسر إعداد أك استخداـ تقارير اؼبنرب؛

(ىػ) اؼبواد التوجيهية (اؼبذكرات التوجيهية كالوثائق التوجيهية) اليت تساعد يف إعداد تقارير اؼبنتدل
كأكراقو التقنية اليت تتميز بالشموؿ كالسبلمة العلمية.
3-0

عمليات اإلقرار
’’التحقق‘‘ التحقق من تقارير اؼبنرب ىو العملية اليت يقدـ هبا فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب إقرارنبا
بأف عمليات إعداد تقارير اؼبنرب قد اتُّبعت على النحو الواجب.
’’القبول‘‘ قبوؿ تقارير اؼبنرب يف دكرة من دكرات االجتماع العاـ يعٍت أف اؼبادة َف زبضع للنقاش كاالتفاؽ على
كل سطر من سطورىا ككل فرع من فركعها من جانب االجتماع العاـ كلكنها على الرغم من ذلك
تقدـ نظرة شاملة كمتوازنة عن جوىر اؼبوضوع.
’’االعتماد‘‘ اعتماد تقارير اؼبنرب ىو عملية إقرار التقرير جزءان جزءان (كليس سطران سطران) ،كما ىو مبُت يف اعبزء
ّ ،ٗ-يف جلسة من جلسات االجتماع العاـ.
’’الموافقة‘‘ اؼبوافقة على موجزات اؼبنرب ؼبقررم السياسات تدؿ على أف اؼبادة خضعت للمناقشة كاالتفاؽ
بشكل مفصل ،سطران سطران ،بتوافق اآلراء يف جلسة من جلسات اؼبنرب.
’’القبول األولي واالعتماد والموافقة‘‘ للتقارير اإلقليمية يقوـ هبا اؼبمثلوف اإلقليميوف ذكم الصلة يف دكرة من
دكرات االجتماع العاـ ،كمن مث زبضع ىذه التقارير ’’للمزيد من االستعراض كقد يتم قبوؽبا كاعتمادىا
كاؼبوافقة عليها‘‘ من جانب االجتماع العاـ ككل.
يتم القبوؿ كاالعتماد كاؼبوافقة بتوافق اآلراء.

-4

عرض عام لعمليات إقرار نواتج المنبر
زبضع ـبتلف نواتج اؼبنرب احملددة يف الفرع ُ ،ِ-حسب االقتضاء ،ؼبستويات ـبتلفة من التصديق
الرظبي .كفيما يلي شرح ؽبذه اؼبستويات من حيث القبوؿ كاالعتماد كاؼبوافقة ،كما ىو مبُت يف اعبزء ُ أدناه:
(أ) يتم بشكل عاـ قبوؿ تقارير اؼبنرب كاؼبوافقة على موجزاهتا ؼبقررم السياسات من خبلؿ توافق
اآلراء يف االجتماع العاـ .كيقبل االجتماع العاـ اؼبوجزات التقنية ،أما التقارير اإلقليمية كدكف اإلقليمية كموجزاهتا
ؼبقررم السياسات فيتم قبوؽبا كاؼبوافقة عليها بشكل أكِف من جانب فبثلي اؼبنرب اإلقليميُت ذكم الصلة ،كيقبلها،
يف كقت الحق ،االجتماع العاـ كيوافق عليها .كيف حالة التقارير التجميعية يعتمد االجتماع العاـ كامل التقرير،
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ضمن تعريف مصطلحات ’’القبوؿ‘‘ ك ’’االعتماد‘‘
جزءان جزءان ،كما يوافق على موجزه ؼبقررم السياسات .كسيي َّ
ك ’’اؼبوافقة‘‘ يف تقارير اؼبنرب اؼبنشورة؛
(ب) كال زبضع األكراؽ العلمية للقبوؿ أك اؼبوافقة أك االعتماد من قبل االجتماع العاـ ،إمبا يقوـ
اؼبؤلفوف بوضعها يف صيغتها النهائية بالتشاكر مع فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ،الذم يقوـ بدكر ىيئة ربرير؛
(ج)

كال زبضع اؼبواد الداعمة للقبوؿ أك االعتماد.

عمليات إقرار نواتج المنبر
نواتج اؼبنرب

التقييمات
 تقارير التقييم اؼبواضيعية كاؼبنهجية
(استنادان إُف هنج قياسي أك هنج مسار
سريع)
 موجز التقييم اؼبواضيعي كاؼبنهجي
ؼبقررم السياسات (استنادان إُف هنج
قياسي أك هنج مسار سريع)
 تقارير التقييم اإلقليمية/دكف اإلقليمية


موجز التقييم اإلقليمي/دكف اإلقليمي
ؼبقررم السياسات
تقارير التقييم العاؼبية



موجز التقييم العاؼبي ؼبقررم السياسات



التقارير التجميعية
موجز التقارير التجميعية لمقرري
السياسات
الموجزات التقنية
األوراق التقنية
المواد الداعمة

التحقق

القبوؿ

االعتماد

اؼبوافقة

فريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات/اؼبكتب

االجتماع العاـ

ال ينطبق

ال ينطبق

فريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات/اؼبكتب

ال ينطبق

ال ينطبق

االجتماع
العاـ

فريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات/اؼبكتب
فريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات/اؼبكتب
فريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات/اؼبكتب
فريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات/اؼبكتب
فريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات/اؼبكتب
فريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات/اؼبكتب
فريق اػبرباء اؼبتعدد
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إجراءات إعداد نواتج المنبر
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النهج القياسي للتقييمات المواضيعية أو المنهجية

ال ينطبق

االجتماع
العاـ
ال ينطبق

(أ) كسبشيان مع اؼبقرر ـ ح د ،ّ/ُ-سوؼ يبحث فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كوبدد أكلويات
الطلبات ،كاؼبدخبلت كاؼبقًتحات اليت تلقتها األمانة ،كاؼبكتب كفقان للفقرتُت ٕ كٗ من اؼبقرر ـ ح د،ّ/ُ-
كيبكن أف تشمل ىذه العملية ربديد نطاؽ أكِف يشمل اعبدكل كالتكلفة التقديرية؛
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(ب) سوؼ يقوـ فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب بإعداد تقرير يشتمل على قائمة مرتبة
األكلويات بالطلبات ،مشفوعة بتحليل األنبية العلمية كالسياساتية للطلبات على النحو اؼبشار إليو يف الفقرة ٕ
من اؼبقرر ـ ح د ،ّ/ُ -كاليت تشمل اآلثار اؼبًتتبة من الطلبات على برنامج عمل اؼبنرب كاالحتياجات من
اؼبوارد؛
(ج) فإذا ما خلص فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب إُف أف األمر وبتاج إُف ربديد نطاؽ
إضايف الستكماؿ ربديد أكلويات طلبات معينة ،يقدـ فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات اقًتاحان بشأف ذلك
الغرض إُف االجتماع العاـ للنظر كالبت فيو إُف جانب القائمة كالتحليل اؼبشار إليهما يف الفقرة الفرعية (ب)
عاليو؛
و
عندئذ أف يقرر ما إذا كاف
(د) فإذا ما اعتمد االجتماع العاـ إجراء ربديد مفصل للنطاؽ ،فسيحتاج

يطلب إُف فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات أف يقدـ دراسة ربديد نطاؽ تفصيلية إُف االجتماع العاـ الستعراضو
كالبت يف اؼبضي يف إجراء التقييم أك ما إذا كاف يقوـ بدالن من ذلك بالطلب إُف فريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات أف يبضي قدمان يف عمل تقييم ،دبيزانية كجدكؿ زمٍت متفق عليهما بعد استكماؿ دراسة ربديد
النطاؽ بشكل مفصل؛
(ق) كإذا كافق االجتماع العاـ على إجراء ربديد مفصل للنطاؽ ،فسيطلب فريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات ،عرب األمانة ،إُف اغبكومات تقدًن ترشيحات كيدعو أصحاب اؼبصلحة ذكل الصلة(َِ) ترشيح
أظباء خرباء للمساعدة يف ربديد النطاؽ؛ كتقوـ األمانة بتجميع قوائم الًتشيحات اليت تتاح لفريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات؛
(ك) عندئذ ىبتار فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات خرباء من قوائم الًتشيحات ،اليت ال تتجاكز نسبة
اػبرباء اؼبػيختارين من بُت القوائم اؼبقدمة من أصحاب اؼبصلحة ذكل الصلة َِ باؼبائة ،كبعد ذلك يشرؼ على
ربديد النطاؽ اؼبفصل ،دبا يف ذلك اػبطوط العامة كالتكاليف كاعبدكل؛
(ز) إذا طلب االجتماع العاـ إُف فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات اؼبضي يف عمل التقييم ،يرسل
التقرير التفصيلي لتحديد النطاؽ إُف أعضاء اؼبنرب الستعراضو كالتعليق عليو خبلؿ فًتة أربعة أشهر كيتاح على
اؼبوقع الشبكي للمنرب؛
(ح) كاستنادان إُف نتائج عملية ربديد النطاؽ التفصيلي كالتعليقات اليت كردت من أعضاء اؼبنرب
كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين ،يبت فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب يف مسألة اؼبضي يف إجراء التقييم،
على افًتاض أنو يبكن إجراؤه يف حدكد اؼبيزانية كاعبدكؿ الزمٍت اللذين اعتمدنبا االجتماع العاـ .كمع ذلك ،إذا
خلص فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب إُف عدـ اؼبضي قدمان يف التقييم ،يقوما عندئذ بإببلغ االجتماع
العاـ بضركرة استعراضو كالبت فيو؛
(ط) فإذا كاف القرار ىو اؼبضي يف عمل التقييم فيطلب فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات الًتشيحات
من اغبكومات كيدعو أصحاب اؼبصلحة ذكل الصلة إُف تقدًن أظباء اػبرباء كذلك للمسانبة يف إعداد التقرير؛
(َِ) كىف سياؽ ىذه اإلجراءات ،يكوف أصحاب اؼبصلحة ذكل الصلة من اؼبنظمات العلمية اؼبؤىلة الوطنية كاإلقليمية كالدكلية،
كمراكز االمتياز كاؼبؤسسات اؼبعركفة بعملها كخربهتا ،دبا يف ذلك خرباء اؼبعارؼ األصلية كاحمللية بشأف القضايا ذات الصلة
بوظائف اؼبنرب اغبكومي الدكِف للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النيظم اإليكولوجية ،كبرنامج عملو.
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(م) ىبتار فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت،
كاؼبؤلفُت الرئيسيُت كؿبررم االستعراض باستخداـ معايَت االختيار (اعبزء ّ )ِ-ٔ-من قائمة الًتشيحات اليت
ال ينبغي أف تتجاكز نسبة اػبرباء فيها اؼبختارين من بُت األظباء اؼبقدمة من أصحاب اؼبصلحة ذكل الصلة َِ
باؼبائة؛
للتقرير؛

(ؾ) يعد الرؤساء اؼبشاركوف للتقرير كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبنسقوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف أكؿ مشركع
(ؿ) ىبضع اؼبشركع األكؿ من التقرير الستعراض من قبل اػبرباء األقراف ،يف عملية مفتوحة كشفافة؛

(ـ) يعد الرؤساء اؼبشاركوف للتقرير كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبنسقوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبشركع الثاين
للتقرير كأكؿ مشركع للموجز اػباص دبقررم السياسات كفق توجيهات ؿبررم االستعراض كفريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات؛
(ف) تستعرض و
كل من اغبكومات كاػبرباء يف نفس الوقت اؼبشركع الثاين للتقرير كاؼبشركع األكؿ
للموجز اػباص دبقررم السياسات يف عملية مفتوحة كشفافة؛
(س) يعد الرؤساء اؼبشاركوف للتقرير كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبنسقوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبشاريع النهائية
للتقرير كموجز مقررم السياسات كفق توجيهات ؿبررم االستعراض كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات؛
(ع) يي ىًتجم اؼبوجز اػباص دبقررم السياسات إُف لغات األمم اؼبتحدة الرئيسية الست ،كيفحص على
يد اػبرباء اؼبشاركُت يف التقييمات للتحقق من دقتو قبل توزيعو؛
رسل اؼبشاريع النهائية للتقرير كاؼبوجز اػباص دبقررم السياسات إُف اغبكومات الستعراضها
(ؼ) تي ى
بشكل هنائي ،كتتاح على اؼبوقع الشبكي للمنرب؛
شجع اغبكومات بقوة على تقدًن تعليقات مكتوبة إُف األمانة قبل أسبوعُت على األقل من أم
(ص) كتي َّ
دكرة من دكرات االجتماع العاـ؛
(ؽ) يستعرض االجتماع العاـ اؼبوجز اػباص دبقررم السياسات كقد يقبل التقرير كيوافق على اؼبوجز
اػباص دبقررم السياسات.
4-3

نهج المسار السريع للتقييمات المواضيعية والمنهجية
(أ) كسبشيان مع اؼبقرر ـ ح د ،ّ/ُ-سوؼ يقوـ فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب ببحث
كربديد أكلويات الطلبات ،كاؼبدخبلت كاؼبقًتحات اؼبقدمة للتقييمات ،دبا يف ذلك تلك اؼبطلوبة ربديدان للتقييم
السريع اليت تلقتها األمانة ،كذلك كفقان للفقرتُت ٕ كٗ من اؼبقرر ـ ح د ،ّ/ُ-كقد تشتمل ىذه العملية على
ربديد نطاؽ أكِف ،يضم اعبدكل التكلفة التقديرية؛
(ب) يقوـ فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب بإعداد تقرير يشمل قائمة مرتبة األكلويات
بالتقييمات اليت سيتم القياـ هبا كذلك باستخداـ النهج السريع ،كربليل لؤلنبية العلمية كالسياساتية للطلبات
على النحو اؼبشار إليو يف الفقرة ٕ من اؼبقرر ـ ح د ،ّ/ُ-كيشمل ذلك اآلثار اؼبًتتبة من الطلبات على برنامج
عمل اؼبنرب كاالحتياجات من اؼبوارد؛
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(ج) كإذا كافق فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب على أف االجتماع العاـ يبكن أف يعترب ىذه
اؼبسألة مهمةن للتقييم السريع ،فإف الفريق ،باالشًتاؾ مع اؼبكتب ،وبدد فريقان صغَتان من اػبرباء ؼبساعدة الفريق يف
ربديد نطاؽ اؼبسألة اؼبقًتحة ،دبا يف ذلك اعبدكل كالتكاليف؛
(د) يستعرض االجتماع العاـ ربديد النطاؽ كيقرر ما إذا كاف يوافق على إجراء التقييم السريع أك
يرفضو .كهبوز لبلجتماع العاـ ،بناء على مشورة فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ،أف يقرر أيضان استصواب
استخداـ النهج السريع الذم يشتمل على إجراء استعراض متُت ؽبذا اؼبوضوع نظران إُف مستول التعقيد الذم
تتسم بو القضية اؼبعنية .فإذا َف يوافق االجتماع العاـ على التقييم السريع يبكن حبث ذلك األمر يف إطار النهج
اؼبعيارم؛
(ق) كإذا كافق االجتماع العاـ على إجراء تقييم سريع للمسألة يطلب فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات
إُف اغبكومات تقدًن ترشيحات كيدعو أصحاب اؼبصلحة ذكل الصلة(ُِ) تقدًن أظباء خرباء للمسانبة يف إعداد
التقرير على أساس النطاؽ الذم ربدد أثناء عملية ربديد النطاؽ من جانب فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات؛
(ك) ىبتار فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت
كاؼبؤلفُت الرئيسيُت كؿبررم االستعراض كذلك باستخداـ معايَت االختيار (الفرع ّ )ِ-ٔ-من قوائم الًتشيحات
اليت ال ينبغي أف تتجاكز نسبة اػبرباء فيها اؼبختارين من بُت األظباء اؼبقدمة من أصحاب اؼبصلحة ذكم الصلة
عشرين باؼبائة؛
(ز) يعد الرؤساء اؼبشاركوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبنسقوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبشاريع األكلية للتقرير
كموجز مقررم السياسات؛
(ح) تستعرض اغبكومات كاػبرباء اؼبشاريع األكلية للتقرير كاؼبوجز اػباص دبقررم السياسات يف عملية
مفتوحة كشفافة؛
(ط) ينقح الرؤساء اؼبشاركوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبنسقوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبشاريع األكلية للتقرير
كاؼبوجز اػباص دبقررم السياسات بناءن على توجيهات ؿبررم االستعراض كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات؛

(ل) ييًتجم اؼبوجز اػباص دبقررم السياسات إُف لغات األمم اؼبتحدة الرئيسية الست ،كيفحص على
يد اػبرباء اؼبشاركُت يف التقييمات للتحقق من دقتو قبل توزيعو؛
رسل اؼبشاريع النهائية للتقرير كاؼبوجز اػباص دبقررم السياسات إُف اغبكومات الستعراضها
(ؾ) تي ى
بشكل هنائي ،كييتاح على اؼبوقع الشبكي للمنرب؛
(ؿ) يستعرض االجتماع العاـ كقد يقبل التقرير كيوافق على اؼبوجز اػباص دبقررم السياسات.

3-3

نهج للتقييمات اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو العالمية
(أ) كسبشياي مع اؼبقرر ـ ح د ،ّ/ُ-سيقوـ فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب ،ببحث كترتيب
أكلويات الطلبات ،كاؼبدخبلت كاؼبقًتحات اليت تلقتها األمانة ،دبوجب الفقرتُت ٕ كٗ من اؼبقرر ـ ح دّ/ُ-؛
كقد تشمل ىذه العملية ربديد نطاؽ أكِف ،يشمل اعبدكل كالتكلفة التقديرية؛

()21
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(ب) يقوـ فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب بإعداد تقرير يشمل قائمة بالطلبات مرتبة
األكلويات ،كربليل لؤلنبية العلمية كالسياساتية للطلبات على النحو اؼبشار إليو يف الفقرة ٕ من اؼبقرر ـ ح د-
ُ ،ّ/دبا يف ذلك اآلثار اؼبًتتبة من الطلبات على برنامج عمل اؼبنرب كاحتياجاتو من اؼبوارد؛
(ج) إذا خليص فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب إُف أف األمر وبتاج إُف إجراء ربديد نطاؽ
إضايف الستكماؿ ترتيب أكلويات طلبات معينة ،يقدـ فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات اقًتاحان بشأف ذلك
الغرض إُف االجتماع العاـ للنظر كالبت فيو إُف جانب القائمة كالتحليل اؼبشار إليهما يف الفقرة الفرعية (ب)
عاليو؛
(د) يستعرض االجتماع العاـ النطاؽ األكِف كيقرر إما اؼبوافقة على إجراء أك على رفض إجراء ربديد
نطاؽ مفصل لتقييم أك أكثر من بُت التقييمات اؼبقًتحة؛
(ق) كإذا كافق االجتماع العاـ على مسألة إجراء ربديد نطاؽ تفصيلي ،فيقوـ فريق اػبرباء اؼبتعدد
(ِِ)
التخصصات ،عن طريق األمانة ،بطلب ترشيحات من اغبكومات كيدعو أصحاب اؼبصلحة ذكل الصلة،
تقدًن أظباء اػبرباء إُف جانب ربديد النطاؽ .كبالنسبة لعمليات التقييم اإلقليمية كدكف اإلقليمية ينصب الًتكيز
على اػبربات من اؼبنطقة اعبغرافية كمبلءمة تلك اػبربات للمنطقة البحث .كتقوـ األمانة بتجميع قوائم
الًتشيحات اليت تيتاح لفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات؛
(ك) يقوـ فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات عندئذ باختيار اػبرباء من قوائم الًتشيحات اليت ينبغي أال
يزيد عدد اػبرباء اؼبػيختارين فيها بواسطة أصحاب اؼبصلحة ذكل الصلة على عشرين باؼبائة .كبالنسبة للتقييمات
اإلقليمية كدكف اإلقليمية يقوـ الفريق ،بصفة خاصة ،دبراعاة آراء أعضاء الفريق من األقاليم ذات الصلة ككذلك
أكلئك األعضاء ذكل اػبربة باؼبنطقة اعبغرافية قيد البحث؛
(ز) يشرؼ فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب على ربديد النطاؽ بشكل تفصيلي ،دبا يف
ذلك اػبطوط العامة كالتكاليف كاعبدكل؛
(ح) ييرسل تقرير ربديد النطاؽ التفصيلي إُف األمانة لتوزيعو على اغبكومات كاػبرباء يف عملية كاضحة
كشفافة للنظر فيو أثناء الدكرة التالية لبلجتماع العاـ؛ كإذا قرر االجتماع العاـ ،استنادان إُف تقرير التحديد
التفصيلي للنطاؽ ،اؼبوافقة على إعداد التقرير ،يطلب فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ترشيحات من اغبكومات
كيدعو أصحاب اؼبصلحة ذكل الصلة إُف تقدًن أظباء خرباء للمسانبة يف إعداد التقرير؛
(ط) ىبتار فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت
كاؼبؤلفُت الرئيسيُت كؿبررم االستعراض باستخداـ معايَت االختيار (ّ )ِ-ٔ-من قوائم الًتشيحات اليت ال
ينبغي أف يزيد عدد اػبرباء اؼبختارين فيها بواسطة أصحاب اؼبصلحة ذكل الصلة على عشرين باؼبائة .كيقوـ فريق
اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ،بصفة خاصة ،دبراعاة آراء أعضاء الفريق من اؼبناطق ذات الصلة ككذلك األعضاء
ذكل اػبربة باؼبنطقة اعبغرافية قيد البحث؛
للتقرير؛
()22

(م) يعد الرؤساء اؼبشاركوف للتقرير كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبنسقوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبشركع األكؿ

اؼبرجع السابق نفسو.
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(ؾ) ىبضع اؼبشركع األكؿ للتقرير الستعراض من قبل اػبرباء األقراف يف عملية مفتوحة كشفافة.
كسينصب الًتكيز يف استعراض التقارير اإلقليمية كدكف اإلقليمية على استخداـ اػبربات من اؼبنطقة اعبغرافية
كاػبربات اؼببلئمة لتلك اؼبنطقة قيد البحث؛
(ؿ) يعد الرؤساء اؼبشاركوف للتقرير كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبنسقوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبشركع الثاين
للتقرير كاؼبشركع األكؿ للموجز اػباص دبقررم السياسات كفق توجيهات ؿبررم االستعراض كفريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات؛
(ـ) تستعرض اغبكومات كاػبرباء كأصحاب اؼبصلحة اآلخركف اؼبشركع الثاين للتقرير كاؼبشركع األكؿ
للموجز اػباص دبقررم السياسات بصورة متزامنة يف عملية مفتوحة كشفافة؛
(ف) يعد الرؤساء اؼبشاركوف للتقرير كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبنسقوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبشاريع النهائية
للتقرير كموجز مقررم السياسات كفق توجيهات ؿبررم االستعراض كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات؛
(س) يي ىًتجم اؼبوجز اػباص دبقررم السياسات إُف لغات األمم اؼبتحدة الرظبية الست ،كيقوـ اػبرباء
اؼبشاركُت يف التقييمات بفحصو للتحقق من دقتو قبل التوزيع؛
رسل اؼبشاريع النهائية للتقرير كاؼبوجز اػباص دبقررم السياسات إُف اغبكومات الستعراضها
(ع) تي ى
بشكل هنائي ،كتيتاح على اؼبوقع الشبكي للمنرب؛
شجع اغبكومات بقوة على تقدًن تعليقات مكتوبة بشأف اؼبشركع النهائي ؼبوجز مقررم
(ؼ) كتي َّ
السياسات قبل أسبوعُت على األقل من أم دكرة من دكرات االجتماع العاـ؛
(ص) يستعرض االجتماع العاـ التقرير كهبوز لو أف يقبل التقرير كيوافق على اؼبوجز اػباص دبقررم
السياسات.
 2-3تحديد نطاق نواتج المنبر
ربديد النطاؽ ىو العملية اليت وبدد هبا اؼبنرب نطاؽ كىدؼ أم ناتج كاؼبعلومات كاؼبتطلبات البشرية كاؼبالية
البلزمة لتحقيق ذلك اؽبدؼ .كىناؾ ثبلثة أنواع لعملية ربديد النطاؽ تتفاكت من حيث درجة تعقيدىا:
(أ) مادة ما قبل ربديد النطاؽ ىي فحص التحديد األكِف للنطاؽ كتقدمها عاد نة اؽبيئة اؼبقدمة
للطلب األصلي للتقييم؛
(ب) التحديد األكِف للنطاؽ ىو عملية ربديد النطاؽ اليت هبريها فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات
(للمسائل العلمية) كاؼبكتب (للمسائل اإلدارية) ،كال بد من إجراء ىذا التحديد قبل أف ينظر االجتماع العاـ يف
أم اقًتاح؛
(ج) ربديد النطاؽ بشكل كامل كىو عملية التحديد التفصيلي للنطاؽ اليت يشرؼ عليها فريق اػبرباء
اؼبتعدد التخصصات ،كتشتمل على حلقة عمل لتحديد النطاؽ مع خرباء منتقُت بواسطة فريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات:
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’ُ‘ كهبب أف تتضمن عملية ربديد النطاؽ العناصر العلمية كالتقنية التالية:
أ-

اؼبسائل الرئيسية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية اليت
ينبغي أف يغطيها التقييم أك األنشطة األخرل فيما يتعلق بوظائف اؼبنرب كإطاره
اؼبفاىيمي؛

ب -اؼبسائل الرئيسية اؼبتعلقة بالسياسة العامة كاؼبستخدمُت اليت يبكن تناكؽبا من خبلؿ
التقييم أك األنشطة األخرل؛
ج -األساس اؼبنطقي للنشاط كمبلءمة توقيتو كالكيفية اليت سيساىم هبا يف العمليات
أك القرارات األخرل؛
د-

الفصوؿ احملتملة اؼبكونة ألم تقرير تقييم كنطاؽ كل فصل من ىذه الفصوؿ؛

ق -أم قيود كبَتة معركفة يف اؼبعارؼ القائمة من شأهنا أف تعيق التقييم؛
ك-

األنشطة كاؼبخرجات اإلضافية احملتملة اليت يبكن أف تستمد من التقييم كيبكن
االضطبلع هبا لدعم كظائف أخرل للمنرب (مثل بناء القدرات كدعم السياسات
ككبو ذلك)؛

ز-

األدلة على تكامل كظائف اؼبنرب األربعة ،على سبيل اؼبثاؿ ينبغي أال يقتصر ربديد
نطاؽ أم تقييم على النظر يف اؼبعارؼ القائمة كالثغرات فيها ،بل كيف القدرات
القائمة كالثغرات يف بناء القدرات ،ككذلك يف كسائل كمنهجيات الدعم احملتملة
يف ؾباؿ السياسات؛

ح -اؼبنهجيات اليت يتعُت استخدامها؛
ط -اغبدكد اعبغرافية اليت يشملها التقييم؛
م -قائمة بالتخصصات العلمية كأنواع اػبربات كاؼبعارؼ البلزمة إلجراء التقييم.
’ِ‘ العناصر اإلجرائية أك اإلدارية اليت يبكن تضمينها يف عملية ربديد النطاؽ يبكن أف تشمل
ما يلي:
أ-

اعبدكؿ العاـ لؤلنشطة احملتملة كمراحلها القياسية؛

ب -اؽبياكل التشغيلية احملتملة اليت قد تكوف ضركرية ،كأدكار كمسؤكليات ـبتلف
الكيانات اليت يتم إشراكها ،دبا يف ذلك تعيُت شركاء اسًتاتيجيُت يف تنفيذ
األنشطة؛ كالوسائل اليت تطبق هبا إجراءات تنفيذ برنامج العمل لضماف فعالية
استعراض األقراف كضماف النوعية كالشفافية؛
ج -التقديرات الكاملة لتكاليف األنشطة كمصادر التمويل احملتملة ،دبا يف ذلك من
الصندكؽ االستئماين للمنرب كاؼبصادر األخرل ،حسب االقتضاء؛
د-

أم تدخبلت يف ؾباؿ بناء القدرات قد تكوف مطلوبة لتنفيذ النشاط ،يبكن
إدراجها كأنشطة يف التقرير العاـ ػبطة التنفيذ؛
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ق -أم أنشطة اتصاالت أك توعية قد تكوف مناسبة لنواتج معينة ،دبا يف ذلك تعيُت
الثغرات يف اؼبعارؼ كلدعم السياسات؛
ك-

دراسة إدارة البيانات كاؼبعلومات من أجل التقييمات؛

و
كعندئذ يبت االجتماع العاـ يف
(د) ييقدَّـ التحديد الكامل للنطاؽ إُف االجتماع العاـ لكي ينظر فيو.
مسألة اؼبضي قدمان يف إعداد التقرير أك كقفو؛
كال بد أكالن من إجراء دراسة ربديد النطاؽ بشكل كامل دبوافقة االجتماع العاـ هبدؼ كضع مشركع اػبطوط
العامة للتقرير كاؼبذكرات التفسَتية ،ككسائل التنفيذ ،حسب االقتضاء ،قبل إعداد كل تقرير من تقارير التقييم
العاؼبية كاإلقليمية كدكف اإلقليمية كاؼبواضيعية كاؼبنهجية كالتقارير التجميعية للمنرب ،كفق ما ىو معرؼ يف اعبزء
ُ من ىذه اإلجراءات ،كذلك باستثناء التقييمات اليت تتم اؼبوافقة على إجرائها من خبلؿ العملية السريعة.
كيف بعض اغباالت يبكن أف ييعترب هنج اؼبسار السريع لتحديد النطاؽ مبلئمان إلجراء التقييمات اؼبواضيعية أك
اؼبنهجية عندما يعترب االجتماع العاـ أف اغباجة ؼبعلومات كثيقة الصلة بالسياسات أمران مبلئمان .كهبب أف يشتمل
ذلك على إجراء تقييم يستند فقط إُف ربديد أكِف للنطاؽ ،بناءن على موافقة مسبقة على ربديد النطاؽ من
جانب االجتماع العاـ.
2-3

اإلجراءات العامة إلعداد تقارير المنبر
يف حالة تقارير التقييم كالتقارير التجميعية ،ييطلب إُف الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت
كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبراجعُت كؿبررم االستعراض التابعُت ألفرقة إعداد الفصوؿ أف يقدموا تقييمات متوازنة من
الناحية التقنية كالعلمية .كينبغي للمؤلفُت أف يستخدموا لغةن تعرب عن التنوع يف األدلة العلمية كالتقنية كاالجتماعية
كاالقتصادية ،استنادان إُف قوة األدلة كمستول االتفاؽ على تفسَتىا كمدلوالهتا يف اؼبؤلفات .كسوؼ يتم تطوير
التوجيهات بشأف معاعبة جوانب عدـ اليقُت على يدم فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات .كهبب أف تستند
التقييمات إُف اؼبؤلفات اؼبتاحة على اؼبستول العاـ اػباضعة الستعراض األقراف ،ككذلك التقارير كاؼبواد األخرل،
دبا يف ذلك اؼبعارؼ األصلية كاحمللية ،اليت ال تينشر يف اؼبؤلفات اػباضعة الستعراض األقراف لكنها تكوف متاحة
للخرباء كاؼبراجعُت.
كتكوف اللغة اإلنكليزية ىي لغة العمل يف العادة يف االجتماعات اؼبتعلقة بالتقييمات ،كهبوز إصدار تقارير
التقييمات دكف اإلقليمية كاإلقليمية باللغة األكثر مبلءمةن من بُت لغات األمم اؼبتحدة الرظبية الست .كتتاح صبيع
اؼبوجزات اػباصة دبقررم السياسات اؼبقدمة إُف االجتماع العاـ بلغات األمم اؼبتحدة الرظبية الست ،كتفحص
على يدل اػبرباء اؼبشاركُت يف التقييمات للتحقق من دقتها قبل التوزيع.
كتتألف عملية استعراض تقارير اؼبنرب عادة من ثبلث مراحل:
(أ)

استعراض تقارير اؼبنرب من جانب اػبرباء بصورة مفتوحة كشفافة؛

(ب) استعراض تقارير اؼبنرب كموجزات مقررم السياسات من جانب اغبكومات كاػبرباء بصورة مفتوحة
كشفافة؛
(ج) استعراض موجزات مقررم السياسات ك/أك التقارير التجميعية من جانب اغبكومات.
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كسيعمل فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب على التأكد من أف يتم ربديد نطاؽ التقارير كإعدادىا
كإخضاعها الستعراض األقراف كفقان ؽبذه اإلجراءات.
يقوـ فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب دبساعدة اؼبؤلفُت على التأكد من احتواء اؼبوجز اػباص دبقررم
السياسات على اؼبواد اؼببلئمة الوثيقة الصلة بالسياسات.
كتقع على عاتق الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات مسؤكلية التأكد من أف يتم
استعراض مبلئم للمادة يف الوقت اؼبناسب كفق ما ىو مبُت يف الفرع ّ ُ-كالفرع ّ ّ-فيما ىبص النهج
القياسي للتقييمات اؼبواضيعية كاؼبنهجية كالتقييمات اإلقليمية أك دكف اإلقليمية أك العاؼبية كالفرع ّ ِ-فيما
ىبص هنج اؼبسار السريع للتقييمات.
كييعطىى استعراض اػبرباء يف العادة فًتة زمنية تصل إُف شبانية أسابيع كال تقل عن ستة أسابيع ،إال عند صدكر
قرار من فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات .كال تيعطىى عمليات االستعراض من جانب اغبكومات كاػبرباء فًتة
تقل عن شبانية أسابيع ،إال بقرار من اؼبكتب كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات (مثبلن ستة أسابيع فيما ىبص
التقييمات السريعة) .تتاح على اؼبوقع الشبكي للمنرب ،خبلؿ عملية االستعراض ،صبيع التعليقات اؼبكتوبة اليت
يقدمها اػبرباء كاغبكومات.
كتتاح اؼبواد التالية على اؼبوقع الشبكي للمنرب يف أقرب كقت فبكن بعد قبوؽبا من جانب االجتماع العاـ ككضع
التقرير أك الورقة التقنية يف صيغتها النهائية:
(أ)
اغبكومات؛

مشاريع تقارير اؼبنرب كاألكراؽ التقنية اليت قيدمت الستعراضها بشكل رظبي من جانب اػبرباء ك/أك

(ب) تعليقات كاستعراض اغبكومات كاػبرباء؛
(ج) ردكد اؼبؤلفُت على ىذه التعليقات.
كينظر اؼبنرب يف مشاريع تقاريره ،قبل قبوؽبا كاعتمادىا كاؼبوافقة عليها من جانب االجتماع العاـ ،لكي تيقدَّـ يف
سرية إُف خرباء االستعراض ،كليس لتوزيعها بشكل عاـ أك اقتباسها أك االستشهاد هبا.
6-3

إعداد التقارير

 0-6-3تجميع قوائم الرؤساء المشاركين للتقرير والمؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين الرئيسيين ومحرري
االستعراض المحتملين والمنسقين المعينين من الحكومات
سوؼ يطلب فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ،عن طريق أمانة اؼبنرب ،ترشيحات من اغبكومات كيدعو
أصحاب اؼبصلحة ذكل الصلة إُف تقدًن أظباء خرباء للعمل كمؤلفُت رئيسيُت منسقُت ؿبتملُت ،كمؤلفُت
رئيسيُت ،أك ؿبررم استعراض للمشاركة يف إعداد التقارير.
كترد يف اؼبرفق األكؿ هبذه اإلجراءات مهاـ كمسؤكليات الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت
كاؼبؤلفُت الرئيسيُت كؿبررم االستعراض كاؼبنسقُت اؼبعينُت من اغبكومات .كلتسهيل ترشيح اػبرباء كاستعراض
اغبكومات للتقارير فيما بعد ،يتعُت على اغبكومات أف تعُت منسقُت كطنيُت تابعُت للمنرب يتولوف مسؤكلية
التنسيق مع األمانة.
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 4-6-3اختيار الرؤساء المشاركين للتقرير والمؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين الرئيسيين ومحرري
االستعراض
ىبتار فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت كاؼبؤلفُت الرئيسيُت
كؿبررم االستعراض من قوائم الًتشيحات ،اليت ال ينبغي أف تتجاكز نسبة اػبرباء فيها اؼبختارين من بُت األظباء
اؼبقدمة من أصحاب اؼبصلحة عشرين باؼبائة.
كهبب أف تعكس تركيبة الفريق اؼبكوف من اؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت كاؼبؤلفُت الرئيسيُت لفصل معُت أك تقرير أك
موجز ىذا التقرير حجم اآلراء كاػبربات العلمية كالتقنية كاالجتماعية كاالقتصادية ،كالتمثيل اعبغرايف ،مع التمثيل
اؼببلئم للخرباء من البلداف النامية كاؼبتقدمة كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ،كتنوع النظم اؼبعرفية
القائمة ،كالتوازف بُت اعبنسُت .كسيحيط فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات االجتماع العاـ علمان بعملية اختيار
كمدل ربقيق االعتبارات اؼبذكورة آنفان ،كبشأف األشخاص الذين يعيِّنوا يف كظائف الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير
كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت كاؼبؤلفُت الرئيسيُت كؿبررم االستعراض ؼبختلف الفصوؿ .كهبب بذؿ كل جهد من
أجل إشراؾ اػبرباء من اؼبنطقة ذات الصلة يف أفرقة اؼبؤلفُت اؼبعنية بالفصوؿ اليت تعاًف مناطق ؿبددة ،كما هبب
إشراؾ خرباء من اؼبناطق األخرل عندما يكوف دبقدكرىم تقدًن مساعدة مهمة يف التقييم.
كهبوز للمؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت كاؼبؤلفُت الرئيسيُت الذين ىبتارىم فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات استيعاب
خرباء آخرين بوصفهم مؤلفُت مسانبُت للمساعدة يف العمل.
 3-6-3إعداد مشاريع التقارير
ييعد الرؤساء اؼبشاركوف للتقرير كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبنسقوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبشركع األكؿ ألم تقرير .ينبغي
للرؤساء اؼبشاركُت للتقرير ،عن طريق األمانة أف يوفركا اؼبعلومات عن اؼبوضوعات اليت هبب تغطيتها يف عمليات
التقييم كاإلطار الزمٍت للمسانبة باؼبواد.
كيتعُت على اػبرباء الراغبُت يف اؼبسانبة دبادة للنظر يف إدراجها يف اؼبشركع األكؿ أف يقدموىا مباشرةن إُف اؼبؤلفُت
الرئيسيُت .كيتعُت تدعيم ىذه اؼبسانبات ما أمكن دبراجع من مؤلفات خضعت الستعراض األقراف كمتاحة على
اؼبستول الدكِف ككذلك بنسخ أم مادة غَت منشورة يمستشهد هبا ،دبا يف ذلك اؼبعارؼ األصلية كاحمللية .كيتعُت
اإلشارة بوضوح يف ىذه اؼبسانبات إُف كيفية الوصوؿ إُف تلك اؼبادة .أما فيما ىبص اؼبادة اليت تكوف متاحة يف
نسق إلكًتكين فقط فيتعُت حفظ نسخة كرقية من تلك اؼبادة مع اإلشارة إُف اؼبكاف الذم يبكن فيو الوصوؿ إُف
تلك اؼبادة كإرساؿ نسخة إلكًتكنية إُف األمانة غبفظها.
كيعمل اؼبؤلفوف الرئيسيوف استنادان إُف ىذه اؼبسانبات كإُف اؼبؤلفات اػباضعة الستعراض األقراف كاؼبتاحة على
اؼبستول الدكِف .كيبكن أف تستخدـ يف التقييمات اؼبواد غَت اؼبنشورة كاؼبخرجات اؼبستمدة من اؼبعارؼ األصلية
كاحمللية ،اؼبتاحة ،بشرط أف يكوف إلدراجها يف سياؽ عملية التقييم اػباصة باؼبنرب مربرات كافية ،كربديد كضعية
عدـ نشرىا .كسيتعُت إتاحة ىذه اؼبواد لعملية االستعراض كربديد مصادرىا بواسطة الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير
الذين يلتزموف بكفالة توفَت ضمانات مناسبة للمعارؼ كالبيانات.
كستقوـ فرقة عمل معنية باؼبعارؼ األصلية كاحمللية تابعة للمنرب بوضع إجراءات كهنج كعمليات تشاركية
لبلستفادة من نظم اؼبعارؼ األصلية كالتقليدية لينظر فيها االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة .كسيتم عرض مبادئ
توجيهية أكلية كاستعراضها يف الدكرة الثالثة لبلجتماع العاـ من أجل توفَت معلومات ؼبختلف التقييمات كإلدماج
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الدركس اؼبستفادة يف ربقيق الناتج ُ (ج) من برنامج العمل للفًتة َُِْ .َُِٖ-كسيضع فريق اػبرباء
اؼبتعدد التخصصات مبادئ توجيهية مفصلة الستخداـ اؼبؤلفات يف تقييمات اؼبنرب لينظر فيها اؼبنرب يف دكرتو
الرابعة.
كعند إعداد اؼبشركع األكؿ للتقرير كخبلؿ مراحل التنقيح البلحقة بعد االستعراض يتعُت على اؼبؤلفُت الرئيسيُت
أف يبينوا بشكل كاضح اآلراء اؼبتباينة اليت تتمتع بدعم عملي أك تقٍت أك اجتماعي كاقتصادم كبَت ،مع إيراد
اغبجج ذات الصلة .كذلك هبب قدر اإلمكاف ربديد مصادر عدـ اليقُت كإدراجها كربديد حجمها .كيتعُت
إخضاع تأثَتات عمليات صنع القرار اؼبتعلقة بالنتائج ،دبا يف ذلك الثغرات اؼبعرفية كاألدلة اؼبتناقضة كآراء األقلية،
للنقاش الصريح .كتيػ ىعد اؼبوجزات التقنية ،إذا رأل فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات أهنا ضركرية ،ربت إشراؼ
الفريق.
 2-6-3االستعراض
ىناؾ ثبلثة مبادئ ربكم عملية االستعراض :أكالن ،هبب أف سبثل تقارير اؼبنرب أفضل النصائح العملية كالتقنية
كاالجتماعية كاالقتصادية اؼبمكنة كأف تكوف متوازنة كشاملة ما أمكن .ثانيان ،هبب إشراؾ أكرب عدد فبكن من
اػبرباء يف عملية االستعراض ،دبا يضمن سبثيل اػبرباء اؼبستقلُت (أم اػبرباء غَت اؼبشاركُت يف إعداد الفصل الذم
سيستعرضونو) من صبيع البلداف .ثالثان ،هبب أف تكوف عملية االستعراض متوازنة كمفتوحة كشفافة كهبب
تسجيل الرد على أم تعليق على االستعراض.
كىبتار فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات يف العادة اثنُت من ؿبررم االستعراض لكل فصل (دبا يف ذلك اؼبوجز
التنفيذم للفصل) كلكل موجز تقٍت لكل تقرير استنادان إُف قوائم اػبرباء الذين يرشِّحوا كفق ما ىو مبُت يف الفرع
ّ.ِ-ٔ-
كهبب عدـ إشراؾ ؿبررم االستعراض بوصفهم مؤلفُت أك خرباء استعراض للمادة اليت سيعملوف عليها بوصفهم
كىبتار ؿبرركف االستعراض من بُت اؼبرشحُت من البلداف اؼبتقدمة كالبلداف النامية كالبلداف اليت
ؿبررم استعراض .ي
سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ على أف يكوف ىناؾ سبثيل متوازف للخربات العلمية كالتقنية كاالجتماعية
كاالقتصادية.
كيتعُت على الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير ترتيب استعراض شامل للتقارير يف كل مرحلة من مراحل االستعراض ،مع
السعي لضماف تغطية كل احملتول بشكل كامل .كيتعُت على اؼبؤلفُت ذكم الصلة كالرؤساء اؼبشاركُت للتقرير
تدقيق أجزاء التقرير اليت تعاًف مسائل مشاهبة للمسائل اليت عوعبت يف تقارير أخرل.
 0-2-6-3االستعراض األول (من جانب الخبراء)

يعمم فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات اؼبشركع األكؿ ألم تقرير عن طريق األمانة الستعراضو.
كينبغي إخطار اغبكومات كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين ببداية عملية االستعراض األكؿ .كترسل األمانة اؼبشركع
األكؿ للتقرير إُف اؼبنسقُت الوطنيُت اؼبعينُت من اغبكومات للعلم بو .كتتاح قائمة كاملة خبرباء االستعراض على
اؼبوقع الشبكي للمنرب.
كتتيح األمانة ػبرباء االستعراض عند الطلب خبلؿ عملية االستعراض أم مادة ؿبددة يشار إليها كمرجع يف
الوثيقة اليت هبرم استعراضها ،ال تكوف متاحة يف اؼبؤلفات اؼبنشورة على اؼبستول الدكِف.
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كيقدـ خرباء االستعراض التعليقات إُف اؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼببلئمُت عن طريق األمانة.
 4-2-6-3االستعراض الثاني (من جانب الحكومات والخبراء بطريقة مفتوحة وشفافة)

توزع أمانة اؼبنرب اؼبشركع الثاين للتقرير كاؼبشركع األكؿ ؼبوجز مقررم السياسات على اغبكومات يف كقت كاحد
عرب اؼبنسق الوطٍت اؼبعُت من اغبكومة كمكتب االجتماع العاـ كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كالرؤساء
اؼبشاركُت للتقرير كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت كاؼبؤلفُت الرئيسيُت كاؼبؤلفُت اؼبسانبُت كخرباء االستعراض.
كىبطر اؼبنسقوف اغبكوميوف ببداية عملية االستعراض الثاين قبل زىاء ستة إُف شبانية أسابيع من ذلك .كترسل
ي
اغبكومات ؾبموعة كاحدة متكاملة من التعليقات لكل تقرير إُف األمانة عرب اؼبنسقُت الوطنيُت اؼبعينُت من
اغبكومات .كيرسل اػبرباء تعليقاهتم بشأف كل تقرير إُف األمانة.
 3-2-6-3إعداد مشروع نهائي للتقرير

يتوُف الرؤساء اؼبشاركوف للتقرير كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبنسقوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف ،بالتشاكر مع ؿبررم
االستعراض ،إعداد مشركع هنائي لتقرير يعكس التعليقات اؼبقدمة من اغبكومات كاػبرباء لتقديبو إُف االجتماع
العاـ لقبولو .كيبكن لفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ،عند الضركرة ،أف وباكؿ حل جوانب اػببلفات الكبَتة
يف الرأم بالعمل مع اؼبؤلفُت كؿبررم االستعراض كخرباء االستعراض.
كهبب أف تبُت التقارير اآلراء اؼبختلفة كردبا اؼبثَتة للجدؿ كالعملية كالتقنية كاالجتماعية كاالقتصادية اؼبتعلقة
دبوضوع معُت ،خصوصان إذا كانت ذات صلة باؼبداكالت بشأف السياسات .كيسجل شكر علي اؼبشركع
النهائي ألم تقرير بأظباء صبيع الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت كاؼبؤلفُت الرئيسيُت كاؼبؤلفُت
اؼبسانبُت خرباء االستعراض كؿبررم االستعراض كباقي اؼبسانبُت كاعبهات اليت ينتسبوف إليها ،حسب االقتضاء،
يف هناية التقرير.
 2-3قبول التقارير من جانب االجتماع العام
إف التقارير اليت تقدـ لقبوؽبا يف دكرات االجتماع العاـ ىي تقارير التقييم العلمية كالتقنية كاالجتماعية
كاالقتصادية الكاملة .كهبب أف يتوافق موضوع ىذه التقارير مع االختصاصات كخطة العمل اليت كافق عليها
االجتماع العاـ أك فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كفق ما ىو مطلوب .أما التقارير اليت يقبلها االجتماع العاـ
فتخضع لبلستعراض من جانب اغبكومات كاػبرباء .كهتدؼ عمليات االستعراض ىذه إُف ضماف أف تقدـ
التقارير رؤية شاملة كمتوازنة للمواضيع اليت تغطيها .كرغم أف اغبجم الكبَت كالتفاصيل التقنية اليت تنطوم عليها
ىذه اؼبادة تضع قيودان عمليةن بشأف اؼبدل الذم يبكن فيو إدخاؿ تغيَتات على التقارير يف دكرات االجتماع
العاـ إال أف ’’القبوؿ‘‘ يدؿ على أف االجتماع العاـ يرل أف اؽبدؼ قد ربقق .كتقع مسؤكلية ؿبتول الفصوؿ
على عاتق اؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت كيعتمد على قبوؿ االجتماع العاـ لو .كبعد القبوؿ من جانب االجتماع
العاـ ال تيقبل إال التغيَتات الضركرية لضماف االتساؽ مع اؼبوجز اػباص دبقررم السياسات ،فضبلن عن التغيَتات
النحوية كالتحريرية الصغَتة .كوبدد ىذه التغيَتات اؼبؤلف الرئيسي كتابةن كيقدمها إُف االجتماع العاـ عندما
ييطلب تقديبها للموافقة على اؼبوجز اػباص دبقررم السياسات.
كهبرم توصيف التقارير اليت يقبلها االجتماع العاـ على الغبلؼ األمامي كاألغلفة التمهيدية األخرل بشكل
رظبي ككاضح على أهنا تقارير حظيت بقبوؿ اؼبنرب اغبكومي الدكِف للعلوـ كالسياسات اؼبعٍت بالتنوع البيولوجي
كخدمات النظاـ اإليكولوجي.

110

IPBES/3/18

 2-3إعداد الموجزات لمقرري السياسات والموافقة عليها
زبضع اؼبوجزات اػباصة دبقررم السياسات من التقييمات العاؼبية كاإلقليمية كدكف اإلقليمية كاؼبواضيعية كاؼبنهجية
لبلستعراض اؼبتزامن من جانب اغبكومات كاػبرباء .كيتعُت على اغبكومات تقدًن تعليقات مكتوبة ،عن طريق
اؼبنسقُت الوطنيُت اؼبعينُت من اغبكومات )ِّ(،بشأف اؼبشاريع اؼبنقحة قبل اؼبوافقة النهائية من جانب االجتماع
العاـ .ككخطوة أكُف هبب أف ربظى اؼبوجزات اإلقليمية ؼبقررم السياسات دبوافقة أعضاء اؼبنرب اإلقليميُت ذكم
الصلة قبل مواصلة استعراضها كاؼبوافقة عليها من جانب االجتماع العاـ.
كتقع مسؤكلية إعداد اؼبشاريع األكُف كاؼبشاريع اؼبنقحة ؼبوجزات مقررم السياسات على عاتق الرؤساء اؼبشاركُت
للتقرير مع سبثيل مبلئم للمؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت كاؼبؤلفُت الرئيسيُت ،ربت إشراؼ فريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات كاؼبكتب .كتيعد موجزات مقررم السياسات بشكل متزامن مع التقارير الرئيسية.
كهبرل االستعراض األكؿ ؼبوجز مقررم السياسات يف كقت كاحد مع استعراض اؼبشركع الثاين للتقرير من جانب
ي
اغبكومات كاػبرباء بطريقة مفتوحة كشفافة.
كييعمم اؼبشركع النهائي للموجز اػباص دبقررم السياسات يف جولة أخَتة من التعليقات من جانب اغبكومات
ربضَتان لدكرة االجتماع العاـ اليت سيتم فيها النظر يف اؼبوافقة على اؼبشركع.
كتدؿ اؼبوافقة على موجز مقررم السياسات على أنو يتسق مع اؼبادة الفعلية اليت يتضمنها التقييم العلمي كالتقٍت
كاالجتماعي كاالقتصادم الكامل الذم قبلو االجتماع العاـ.
كيتعُت على الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت حضور دكرات االجتماع العاـ اليت يينظر فيها
يف اؼبوجز اػباص دبقررم السياسات ذم الصلة لضماف اتساؽ التغيَتات اليت هبريها االجتماع العاـ على اؼبوجز
مع النتائج يف التقرير الرئيسي .كهبرم توصيف اؼبوجزات اػباصة دبقررم السياسات بشكل رظبي ككاضح على
أهنا تقارير صادرة عن اؼبنرب اغبكومي الدكِف للعلوـ كالسياسات اؼبعٍت بالتنوع البيولوجي كخدمات النظاـ
اإليكولوجي.
 1-3إعداد التقارير التجميعية والموافقة عليها واعتمادىا من جانب االجتماع العام
تقدـ التقارير التجميعية اليت يوافق عليها االجتماع العاـ كيعتمدىا توليفةن لتقارير التقييم كالتقارير األخرل كفق
ما يقرره االجتماع العاـ.
ً
كتكامل التقارير التجميعية اؼبواد الواردة يف تقارير التقييم .كتكتب التقارير التجميعية بأسلوب غَت تقٍت يبلئم

مقررم السياسات كيعاًف ؾبموعة عريضة من القضايا ذات الصلة بالسياسات كفق ما يوافق عليو االجتماع
العاـ .كيتكوف التقرير التجميعي من جزأين نبا :اؼبوجز اػباص دبقررم السياسات؛ كالتقرير الكامل.

كيوافق فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات على تشكيلة فريق الصياغة الذم يبكن أف يتكوف ،حسب االقتضاء،
من الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت كأعضاء الفريق كاؼبكتب .كعند اختيار فريق الصياغة
لتقرير ذبميعي ينبغي إيبلء االعتبار ألنبية كجود مدل كامل من اآلراء كاػبربات العلمية كالتقنية كاالجتماعية
كاالقتصادية ،كالتمثيل اعبغرايف اؼبناسب ،كسبثيل األنظمة اؼبعرفية اؼبتنوعة ،كالتوازف بُت اعبنسُت .كأعضاء الفريق
كاؼبكتب ذكم اؼبعارؼ اؼببلئمة كالذين ال يشاركوف كمؤلفُت ،يعملوف بوصفهم ؿبررم استعراض.
(ِّ) ترسل األمانة صبيع اؼبراسبلت إُف جهات االتصاؿ اغبكومية اؼبوجودة إُف أف تعُت اغبكومات منسقُت كطنيُت ؽبا.
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كيقدـ رئيس االجتماع العاـ معلومات إُف االجتماع العاـ عن عملية االختيار ،دبا يف ذلك تطبيق معايَت
االختيار للمشاركة كأم اعتبارات أخرل .كتسمح إجراءات اؼبوافقة كاالعتماد لبلجتماع العاـ يف دكراتو باؼبوافقة
على موجز مقررم السياسات سطران سطران كتضمن االتساؽ بُت موجز مقررم السياسات كالتقرير الكامل
للتقرير التجميعي ،ككذلك اتساؽ التقرير التجميعي مع تقارير التقييم األساسية اليت مت منها ذبميع اؼبعلومات
كمكاملتها.
اػبطوة ُ :يعد فريق الصياغة التقرير الكامل (َّ َٓ-صفحة) كاؼبوجز اػباص دبقررم السياسات (َُٓ-
صفحات) للتقرير التجميعي.
اػبطوة ِ :ىبضع التقرير الكامل كاؼبوجز اػباص دبقررم السياسات للتقرير التجميعي الستعراض متزامن من
جانب اغبكومات كاػبرباء.
اػبطوة ّ :يينقِّح الرؤساء اؼبشاركوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف دبساعدة ؿبررم االستعراض التقرير الكامل كاؼبوجز
اػباص دبقررم السياسات للتقرير التجميعي.
اػبطوة ْ :تيقدَّـ اؼبشاريع اؼبنقحة للتقرير الكامل كاؼبوجز اػباص دبقررم السياسات للتقرير التجميعي إُف
اغبكومات كاؼبنظمات اؼبراقبة قبل شبانية أسابيع من دكرة االجتماع العاـ.
اػبطوة ٓ :ييقدَّـ التقرير الكامل كاؼبوجز اػباص دبقررم السياسات للتقرير التجميعي للمناقشة من جانب
االجتماع العاـ:
(أ)
(ب)
النحو التاِف:

يوافق االجتماع العاـ يف دكرتو بصورة مؤقتة على اؼبوجز اػباص دبقررم السياسات سطران سطران.
كمن مث يستعرض االجتماع العاـ كيعتمد التقرير الكامل للتقرير التجميعي جزءان جزءان على
’ُ‘ عندما تكوف ىناؾ حاجة لتغيَتات يف التقرير الكامل للتقرير التجميعي ،سواء بغرض
التوافق مع موجز مقررم السياسات أك لضماف االتساؽ مع تقارير التقييم األساسية،
يسجل االجتماع العاـ كاؼبؤلفوف مواضع تلك التغيَتات لضماف االتساؽ من حيث
األسلوب كاؼبضموف؛
’ِ‘ كمن مث يدخل مؤلفو التقرير الكامل للتقرير التجميعي التغيَتات اؼبطلوبة يف التقرير الذم
سيقدـ للنظر فيو من جانب االجتماع العاـ الستعراضو كاحتماؿ اعتماد األجزاء
اؼبنقحة جزءان جزءان .كإذا كجد االجتماع العاـ أف ىناؾ اؼبزيد من أكجو عدـ االتساؽ
ىبضع التقرير الكامل للتقرير التجميعي للتنقيح مرنة أخرل من جانب مؤلفيو دبساعدة
ؿبررم االستعراض الستعراضو يف كقت الحق جزءان جزءان كاحتماؿ اعتماده من جانب
االجتماع العاـ؛

(ج) يعتمد االجتماع العاـ ،حسب االقتضاء ،النص النهائي للتقرير الكامل للتقرير التجميعي
كيوافق على اؼبوجز اػباص دبقررم السياسات.
كهبرم توصيف التقرير التجميعي ،الذم يتكوف من التقرير الكامل كاؼبوجز اػباص دبقررم السياسات ،بشكل
رظبي ككاضح على أنو تقرير للمنرب اغبكومي الدكِف للعلوـ كالسياسات اؼبعٍت بالتنوع البيولوجي كخدمات النظاـ
اإليكولوجي.
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 01-3معالجة األخطاء المحتملة
ينتظر أف تضمن عمليات االستعراض اؼببينة أعبله إزالة األخطاء قبل نشر تقارير اؼبنرب كأكراقو التقنية .لكن إذا
كجد قارئ ما لتقرير قبًلىو اؼبنرب أك موجز موافق عليو ؼبقررم السياسات أك كرقة تقنية يف صيغتها النهائية خطأن
ؿبتمبلن (مثل خطأ يف اغبساب أك عدـ دقة كقائعية) فإنو يتعُت توجيو ىذه اؼبسألة النتباه األمانة اليت ستنفذ
العملية التالية لتصحيح األخطاء.
تصحيح األخطاء .تطلب األمانة ،يف اؼبقاـ األكؿ ،إُف الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير البحث كتصحيح اػبطأ احملتمل
يف الوقت اؼبناسب ،مع إفادة األمانة بشأف اػببلصة .كلكن إذا كجد الرؤساء اؼبشاركوف أف ىناؾ خطأ ارتكب
زبطر األمانة الرئيسُت اؼبشاركُت لفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات اللذين يبتاف يف اإلجراء العبلجي اؼببلئم،
بالتشاكر مع الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير .كيبكن أف يشمل اإلجراء العبلجي اؼببلئم إجراء تقييم آلثار اػبطأ ،كنشر
تصحيح مؤقت كتقييم مصاحب لتأثَت اػبطأ على التقرير ك/أك موجزه اػباص دبقررم السياسات ،يتاح على
اؼبوقع الشبكي للمنرب .كىبضع التصحيح للدراسة كالتصديق من جانب االجتماع العاـ يف دكرتو التالية .كيتعُت
إجراء أم تصحيح مطلوب على التقرير دكف تأخَت غَت مربر .كإذا كجد أنو ال توجد ضركرة الزباذ إجراء
عبلجي ،يتعُت تقدًن تربير مكتوب من الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير إُف طالب التصحيح كاالجتماع العاـ (بناءن
على نصيحة الرؤساء اؼبشاركُت لفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاألمانة).
 - 2عمليات إقرار األوراق التقنية
تيػ ىعد األكراؽ التقنية بشأف مسائل علمية كتقنية كاجتماعية كاقتصادية يعتربىا االجتماع العاـ مبلئمة .كىذه
األكراؽ ىي أكراؽ:
(أ)

تستند فقط إُف اؼبواد اؼبشار إليها أك اؼبضمنة يف تقارير التقييم اؼبقبولة كاؼبوافق عليها؛

(ب) تتعلق دبواضيع يوافق عليها االجتماع العاـ؛
(ج) تيػ ىعد من جانب فريق من اؼبؤلفُت الرئيسيُت ،دبن فيهم رئيس مشارؾ للتقرير ىبتارىم فريق اػبرباء
اؼبتعدد التخصصات كفقان لؤلحكاـ الواردة يف التذييل األكؿ هبذه اإلجراءات بشأف اختيار الرؤساء اؼبشاركُت
كاؼبؤلفُت الرئيسيُت كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت للتقارير؛
(د) تيقدَّـ يف شكل مشركع الستعراضها بشكل متزامن من جانب اغبكومات كاػبرباء قبل ستة أسابيع
على األقل قبل موعد تسليم التعليقات عليها؛
(ق) تينقَّح من جانب الرؤساء اؼبشاركُت كاؼبؤلفُت الرئيسيُت للتقرير استنادان إُف التعليقات اليت تقدمها
اغبكومات كاػبرباء دبساعدة اثنُت على األقل من ؿبررم االستعراض لكل كرقة تقنية يتم اختيارنبا كفقان إلجراءات
اختيار ؿبررم االستعراض لتقارير التقييم كالتقارير التجميعية الواردة يف اعبزء ّ ِ-ٔ-كيقوماف بعملهما كفق ما
ىو مبُت يف اعبزء ٓ من التذييل األكؿ هبذه اإلجراءات؛
(ك) تيقدَّـ يف شكل منقح إُف اغبكومات كاػبرباء الستعراضها قبل أربعة أسابيع على األقل من موعد
تقدًن التعليقات بشأهنا؛
(ز) توضع يف صيغتها النهائية من جانب الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير كاؼبؤلفُت الرئيسيُت ،بالتشاكر مع
فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات الذم يعمل كهيئة ربرير ،استنادان إُف التعليقات اؼبقدمة.
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كيبكن أف تشتمل الورقة التقنية عند الضركرة ككفق توجيهات فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات على حاشية
تتضمن اآلراء اؼبتباينة اؼبعرب عنها يف التعليقات اليت قدمتها اغبكومات خبلؿ استعراضها النهائي للوثيقة يف حاؿ
عدـ بياف ىذه اآلراء بشكل و
كاؼ يف الورقة.
تستخدـ اؼببادئ التوجيهية التالية يف تفسَت الشرط (أ) أعبله .تيست ىقى اؼبعلومات العلمية كالتقنية كاالجتماعية
كاالقتصادية يف األكراؽ التقنية من:
(أ) نص تقارير التقييم الصادرة عن اؼبنرب كأجزاء اؼبادة يف الدراسات اؼبقتبسة كمراجع كاليت استندت
إليها ىذه التقارير؛
(ب) النماذج العلمية ذات الصلة كافًتاضاهتا كسيناريوىاهتا القائمة على افًتاضات علمية كتقنية
كاجتماعية كاقتصادية كتلك اؼبستخدمة يف تقدًن معلومات يف تقارير التقييم.
كتعكس األكراؽ التقنية ؾبموعة النتائج الواردة يف تقارير التقييم كتدعم ك/أك تفسر االستنتاجات اليت خلصت
إليها التقارير .كهبب أف تتضمن اؼبعلومات الواردة يف األكراؽ التقنية ،ما أمكن ،اإلشارات إُف األجزاء الفرعية
ذات الصلة من تقارير التقييم ذم الصلة كاؼبواد األخرل ذات العبلقة.
كهبب ربديد مصادر كتبعات أكجو عدـ اليقُت بشكل كاضح كربديد حجمها ما أمكن ،كما هبب مناقشة
تأثَتات الثغرات اؼبعرفية كأكجو عدـ اليقُت على عملية صنع القرار.
كتتاح األكراؽ التقنية للعامة كربتوم كل كرقة على إعبلف كاضح عن أهنا كرقة تقنية صادرة عن اؼبنرب اغبكومي
الدكِف للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظاـ اإليكولوجي ،كتكوف عمومان قد خضعت
الستعراض اػبرباء كاغبكومات لكن َف ينظر فيها االجتماع العاـ لقبوؽبا أك اؼبوافقة عليها بشكل رظبي.
 - 2مواد المنبر الداعمة
يشَت ىذا اعبزء إُف اؼبواد الداعمة احملددة يف اعبزء ُ.ِ-
كترد إجراءات االعًتاؼ حبلقات العمل يف اعبزأين ٔ ُ-كٔ .ِ-كيتعُت االتفاؽ على ترتيبات النشر ك/أك
النشر اإللكًتكين للمواد الداعمة كجزء من عملية االعًتاؼ حبلقات العمل ،أك أف يطلب فريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات ىذا النشر من أجل إعداد مادة داعمة ؿبددة.
كهبب أف ربتوم كل مادة داعمة كفق ما ىو مبُت يف الفقرات الفرعية (أ) ك(ب) ك(ج) ك(د) يف اعبزء ُِ-
ربت ’’اؼبواد الداعمة‘‘ على إعبلف كاضح يبُت أهنا تدعم مادة معدة للمنرب ،كلذلك فإهنا َف زبضع لعمليات
االستعراض الرظبية من جانب اؼبنرب.
كهتدؼ اؼبواد التوجيهية ،كفق ما ىو مبُت يف الفقرة الفرعية (ق) يف اعبزء ُ ،ِ-إُف مساعدة اؼبؤلفُت يف إعداد
تقارير اؼبنرب الشاملة كاؼبتسقة من الناحية العلمية .كيطلب االجتماع العاـ يف العادة إعداد اؼبواد التوجيهية
كيشرؼ عليها فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات لكي ينظر فيها اؼبنرب لكنها ال زبضع لعمليات االستعراض
الرظبية للمنرب.
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 - 6حلقات العمل
 0-6حلقات العمل في المنبر
عرؼ حلقات العمل يف اؼبنرب بأهنا اجتماعات توفر الدعم لؤلنشطة اليت يوافق عليها االجتماع العاـ .كيبكن أف
تي َّ
تركز ىذه اغبلقات على ما يلي:
(أ)

موضوع ؿبدد يشارؾ فيو عدد ؿبدكد من اػبرباء ذكم الصلة؛

(ب) موضوع شامل أك معقد يتطلب مدخبلت من ؾبموعة كبَتة من اػبرباء؛
(ج) توفَت التدريب كبناء القدرات.
كيطلب فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ،عرب األمانة ،إُف اؼبنسقُت اغبكوميُت كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين
ترشيح مشاركُت يف حلقات العمل .كهبوز لفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات أيضان أف يرشح خرباء كىبتار
اؼبشاركُت يف حلقة العمل .كيعمل الفريق كلجنة توجيهية علمية ؼبساعدة األمانة يف تنظيم حلقات العمل ىذه.
كيتعُت أف هتدؼ تركيبة اؼبشاركُت يف حلقات العمل إُف إظهار ما يلي:
(أ)

ؾبموعة اآلراء كاػبربات العلمية كالتقنية كاالجتماعية كاالقتصادية ذم الصلة؛

(ب) التمثيل اعبغرايف اؼببلئم؛
(ج) التنوع القائم يف النظم اؼبعرفية؛
(د)

التوازف بُت اعبنسُت؛

(ق) التمثيل اؼببلئم ألصحاب اؼبصلحة ،مثبلن كجود فبثلُت من اجملتمع العلمي كاغبكومات
كاعبامعات كاؼبنظمات غَت اغبكومية كالقطاع اػباص.
[كيكفل اؼبنرب توفَت التمويل للمشاركة يف حلقات العمل من جانب اػبرباء من البلداف النامية كالبلداف اليت سبر
اقتصاداهتا دبرحلة انتقاؿ ككذلك أصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحمللية ،حسب االقتضاء].
كتتاح قائمة اؼبشاركُت اؼبدعوين غبلقة عمل ،للمنسقُت الوطنيُت اؼبعينُت من اغبكومات كأصحاب اؼبصلحة
اآلخرين يف غضوف أسبوعُت من اكتماؿ عملية االختيار ،دبا يف ذلك تقدًن كصف لتطبيق معايَت االختيار كأم
اعتبارات أخرل للمشاركة يف ىذا الصدد.
كتتاح كقائع حلقات عمل اؼبنرب على اؼبوقع الشبكي كهبب أف:
(أ)

تشتمل على قائمة كاملة باؼبشاركُت مع بياف اعبهات اليت ينتموف ؽبا؛

(ب) تشَت إُف تاريخ إعدادىا كاعبهة اليت أعدهتا؛
(ج) تشَت إُف تاريخ استعراضها قبل نشرىا كاعبهة اليت أجرت ذلك االستعراض؛
(د)

تقدـ الشكر لكل مصادر التمويل كمصادر الدعم األخرل؛

(ق) تشَت بشكل كاضح يف بداية الوثيقة إُف أف ىذا النشاط قد يع ًقد عمبلن بقرار االجتماع العاـ
إال أف ذلك القرار ال يعٍت تأييد االجتماع العاـ أك موافقتو على الوقائع أك على أم توصيات أك استنتاجات
كاردة يف الوثيقة.
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 4-6حلقات العمل المشمولة برعاية مشتركة
يبكن أف يشارؾ اؼبنرب يف رعاية حلقات العمل إذا أكد كل من اؼبكتب كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات مقدمان
أهنما يدعماف األنشطة اليت ربظى دبوافقة االجتماع العاـ .كال يعٍت اشًتاؾ اؼبنرب يف رعاية حلقة عمل بالضركرة
أنو ملزـ بتقدًن دعم ماِف أك غَته .كعند النظر يف سبديد الرعاية اؼبشًتكة من جانب اؼبنرب غبلقة عمل ينبغي أخذ
العوامل التالية يف االعتبار:
(أ)

التأثَتات على ظبعة اؼبنرب؛

(ب) مشاركة فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات يف اللجنة التوجيهية لتصميم حلقة العمل كتنظيمها
كاختيار اػبرباء ؽبا؛
(ج) مستول التمويل للنشاط اؼبتاح من مصادر أخرل خبلؼ اؼبنرب؛
(د) ما إذا كاف النشاط سيكوف مفتوحان للخرباء اغبكوميُت كاػبرباء من كيانات أصحاب اؼبصلحة
اآلخرين ،دبا يف ذلك اؼبنظمات غَت اغبكومية ،كأصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحمللية اؼبشاركُت يف عمل اؼبنرب؛
انتقاؿ؛]

(ق)

[ما إذا ازبذت ترتيبات اؼبشاركة خرباء من البلداف النامية كالبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة

(ك)

ما إذا كانت الوقائع ستنشر كتتاح للمنرب يف إطار زمٍت يتبلءـ مع عملو؛

(ز)

ما إذا كانت اإلجراءات سوؼ:
’ُ‘ تشتمل على قائمة كاملة باؼبشاركُت كاعبهات اليت ينتموف ؽبا؛
’ِ‘ تشَت إُف تاريخ إعدادىا كاعبهة اليت أعدهتا؛
’ّ‘ تشَت إُف ما إذا كانت قد خضعت لبلستعراض قبل النشر كاعبهة اليت أجرت ىذا
االستعراض؛
’ْ‘ ربدد صبيع مصادر التمويل كأشكاؿ الدعم األخرل؛
’ٓ‘ تعرض بشكل كاضح إبراء ذمة يفيد بأف مشاركة اؼبنرب يف الرعاية ال تعٍت تأييده أك
موافقتو على الوقائع أك على أم توصيات أك استنتاجات ترد فيها ،كأف اؼبنرب َف
يستعرض األكراؽ اؼبقدمة يف حلقة العمل أك تقرير كقائعها.

 - 2عملية التعيين واالختيار لألفرقة العاملة
تطلب األمانة الًتشيحات من اغبكومات كتدعو أصحاب اؼبصلحة ذكم الصلة(ِْ) إُف تقدًن أظباء خرباء
للمشاركة يف فرقة العمل .كتقوـ األمانة بتجميع قوائم ىؤالء اؼبرشحُت كإتاحتها لفريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات كاؼبكتب.
كيقوـ فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات كاؼبكتب باختيار اػبرباء من قوائم اؼبرشحُت.

(ِْ) أصحاب اؼبصلحة ذكك الصلة ،يف سياؽ ىذه اإلجراءات ،ىي اؼبنظمات العلمية كدكائر االمتياز اؼبؤىلة الوطنية كاإلقليمية
كالدكلية ،كاؼبؤسسات اؼبعركفة بأعماؽبا كخرباهتا ،دبا يف ذلك اػبرباء اؼبعنيوف باؼبعارؼ األصلية كاحمللية يف القضايا اؼبتصلة بوظائف
اؼبنرب كبرنامج عملو..
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التذييل األول
مهام ومسؤوليات الرؤساء المشاركين للتقارير والمؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين
الرئيسيين والمؤلفين المساىمين ومحرري االستعراض وخبراء االستعراض لتقارير المنبر
ونواتجو األخرى ومهام ومسؤوليات المنسقين الوطنيين المعينين من الحكومات
-0

الرؤساء المشاركون للتقرير

الوظيفة:
توِف مسؤكلية اإلشراؼ على إعداد تقرير تقييمي أك تقرير ذبميعي.

التعليق:
قد يتوُف الرؤساء اؼبشاركوف تقرير مسؤكلية كفالة اكتماؿ أم تقرير بأرفع مستول علمي فبكن .كتدكف أظباء صبيع
الرؤساء اؼبشاركُت اؼبعنيُت بالتقرير بشكل كاضح يف التقارير اليت شاركوا يف إعدادىا.
كيرشح الرؤساء اؼبشاركوف للتقرير كيتم اختيارىم بالطريقة الوارد كصفها يف الفرعُت ّ ُ-ٔ-كّ ِ-ٔ-من
مشركع اإلجراءات.
-4

المؤلفون الرئيسيون المنسقون

الوظيفة:
توِف اؼبسؤكلية الشاملة عن تنسيق األجزاء ك/أك الفصوؿ الرئيسية من تقرير التقييم.

التعليق:
اؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبنسقوف ىم مؤلفوف رئيسيوف تقع عليهم مسؤكلية إضافية تتمثل يف كفالة إكماؿ األجزاء،
ك/أك الفصوؿ الرئيسية من التقرير دبستول عاؿ كإسبامها كتسليمها إُف الرؤساء اؼبشاركُت اؼبعنيُت يف الوقت
اؼبناسب كبأسلوب يتطابق مع أم معايَت عامة ؿبددة للوثيقة.
كيقوـ اؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبنسقوف بدكر رئيسي يف ضماف تناكؿ أم مسألة علمية أك تقنية أك اجتماعية-
اقتصادية شاملة ذات أنبية ألكثر من جزء من أجزاء التقرير بطريقة كاملة كمتسقة تعكس آخر ما كصلت إليو
اؼبعلومات اؼبتاحة .كاؼبهارات كاؼبوارد اؼبطلوبة للمؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت فباثلة لتلك اؼبطلوبة للمؤلفُت الرئيسيُت
إُف جانب اؼبهارات التنظيمية اإلضافية اؼبطلوبة لتنسيق جزء أك أجزاء من أم تقرير .كتدكف أظباء صبيع اؼبؤلفُت
الرئيسيُت اؼبنسقُت يف التقارير.
-3

المؤلفون الرئيسيون

الوظيفة:
توِف اؼبسؤكلية عن إنتاج أجزاء أك أجزاء معينة من الفصوؿ اليت تستجيب لعمل برنامج اؼبنرب كذلك على أساس
أفضل اؼبعلومات العلمية كالتقنية كاالجتماعية كاالقتصادية اؼبتاحة.
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التعليق:
يعمػػل اؼبؤلفػػوف الرئيسػػيوف عػػادة يف ؾبموعػػات صػػغَتة تكػػوف مسػػؤكلة عػػن التأكػػد مػػن أف ـبتلػػف عناصػػر األجػزاء
اػباصة هبم قػد مت تنسػيقها يف الوقػت اؼبناسػب كأف تكػوف صبيعهػا جبػودة عاليػة كتتطػابق يف األسػلوب مػع اؼبعػايَت
الشاملة احملددة للوثيقة.
كينطوم دكر اؼبؤلفُت الرئيسيُت على كثَت من التحديات ،كاعًتافان هبذه اغبقيقة ،تدكف أظباء اؼبؤلفُت الرئيسيُت يف
التقارير النهائية .كيف اؼبراحل النهائية من إعداد التقرير ،حُت يكوف حجم العمل يف كثَت من األحياء كبَتان بصفة
خاصة ،كيعتمد اؼبؤلفوف الرئيسيوف اعتمادان كبَتان بعضهم على بعض يف قراءة اؼبادة كربريرىا ،كاالتفاؽ على إجراء
التغيَتات على كجو السرعة ،من الضركرم أف تعطى أكُف األكلويات ؽبذا العمل.
كيتمثل جوىر دكر اؼبؤلفُت الرئيسيُت يف ذبميع اؼبواد اؼبستمدة من اؼبواد اؼبتاحة أك غَتىا من اؼبصادر اؼبوثوقة غَت
اؼبنشورة على النحو احملدد يف الفرع ّ ّ-ٔ-من اإلجراءات.
كهبب أف يتميز اؼبؤلفوف الرئيسيوف بقدرات مشهودة يف كضع نصوص سليمة علميان كتقنيان كاجتماعيان كاقتصاديان
كسبثل بشكل صادؽ كبأكرب قدر فبكن اؼبسانبات اؼبقدمة من ؾبموعة عريضة من اػبرباء كترقى يف أسلوهبا
للمعايَت الشاملة اؼبطلوبة ألم كثيقة .كلدل تنقيح النص يطلب من اؼبؤلفُت الرئيسيُت كؿبررم االستعراض مراعاة
التعليقات اليت تبديها اغبكومات كاػبرباء أثناء عملية اؼبراجعة .كمن اؼبتطلبات العملية الضركرية القدرة على
العمل للوفاء باؼبواعيد النهائية.
(ِٓ)

كيطلب من اؼبؤلفُت الرئيسيُت أف يدكنوا يف التقرير اآلراء اليت ال يبكن التوفيق بينها يف رأم متوافق عليو
كلكنها مع ذلك آراء سليمة من الناحية العلمية كالتقنية كاالجتماعية أك االقتصادية.

كيشجع اؼبؤلفوف الرئيسيوف على العمل مع اؼبؤلفُت اؼبسانبُت ،حسب االقتضاء ،مستخدمُت الوسائل
اإللكًتكنية ،يف إعداد األجزاء اػباصة هبم أك يف مناقشة التعليقات اليت يبديها اػبرباء أك اغبكومات.
-2

المؤلفون المساىمون

الوظيفة:
إعداد اؼبعلومات التقنية يف شكل نصوص أك رسوـ بيانية أك بيانات يقوـ اؼبؤلفوف الرئيسيوف بإدراجها يف األجزاء
أك األجزاء اؼبناسبة من الفصل اؼبعُت.

التعليق:
تعترب اؼبسانبات من ؾبموعة عريضة من اؼبسانبُت أمران أساسيان يف قباح تقييمات اؼبنرب .كلذا تسجل أظباء صبيع
اؼبسانبُت يف تقارير اؼبنرب .كأحيانان يلتمس اؼبؤلفوف الرئيسيوف تلك اؼبسانبات كلكن تشجع أيضان اؼبسانبات
التلقائية .كهبب أف تكوف اؼبسانبات ،مدعومة ،بقدر اإلمكاف ،دبراجع من مواد متاحة دكليان كخاضعت سلفان
الستعراض النظراء كمقتبسة َف تنشر من قبل إُف جانب إشارات كاضحة لكيفية اغبصوؿ عليها .كبالنسبة للمواد
اؼبتاحة إلكًتكنيان فقط ،هبب إيراد اؼبوقع الذم يبكن اغبصوؿ منو على تلك اؼبواد .كينبغي أف تكوف اؼبواد
اؼبساىم هبا خاضعة لتحريرىا أك لضمها أك لتعديلها إذا اقتضت الضركرة يف أثناء ؾبرل كضع مشركع النص
الشامل.
(ِٓ) توافق اآلراء ال يعٍت رأيان كاحدان كلكنو قد يتضمن ؾبموعة آراء مبنية على األدلة.
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-2

محررو االستعراض

الوظيفة:
مساعدة فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات يف ربديد خرباء لبلضطبلع بعملية االستعراض ،كالتأكد من إعطاء
صبيع التعليقات اؼبواضيعية على اؼبراجعة اليت يبديها اػبرباء كاغبكومات االعتبار اؼبناسب ،كتقدًن اؼبشورة
للمؤلفُت الرئيسيُت بشأف كيفية معاعبة اؼبسائل اػببلفية أك اؼبسائل اؼبثَتة للجدؿ ،كالتأكد من إبراز اػببلفات
اغبقيقية بشكل كاؼ يف نص التقرير اؼبعٍت.

التعليق:
بوجو عاـ ،ىبصص ؿبرراف لكل فصل ،دبا يف ذلك اؼبوجز التنفيذم للفصل .كمن أجل االضطبلع باؼبهاـ
اؼبخصصة ؽبم ،ال بد أف يتوفر يف احملررين الفهم الواسع للقضايا العلمية كالتقنية كاالجتماعية كاالقتصادية األكسع
اؼبراد معاعبتها.
كسيكوف حجم العمل اؼبناط دبحررم االستعراض ثقيبلن بوجو خاص خبلؿ اؼبراحل النهائية من إعداد التقرير ،دبا
يف ذلك حضور االجتماعات اليت تنظر فيها أفرقة الصياغة يف نتائج جوالت االستعراض.
كال يشًتؾ ؿبررك االستعراض بشكل نشط يف صياغة التقارير ،كقد ال يعملوف كمراجعُت للنصوص اليت شاركوا
يف كتابتها .كيبكن أف يتكوف ؿبررك االستعراض من بُت أعضاء فريق اػبرباء متعدد التخصصات ،كاؼبكتب أك
اػبرباء اآلخرين حسبما يتفق عليو الفريق .كبالرغم من أف اؼبسؤكلية عن النص النهائي ألم تقرير تظل مسؤكلية
اؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبنسقُت كاؼبؤلفُت الرئيسيُت اؼبعنيُت ،سيتعُت على ؿبررم االستعراض إذا ما كانت ىنالك
اختبلفات كبَتة يف اآلراء بشأف اؼبسائل العلمية ،التأكد من ذكر ىذه االختبلفات يف مرفق للتقرير.
كهبب أف يقدـ ؿبررك االستعراض تقارير خطية إُف فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ،كيطلب إليهم ،مىت ما
اقتضت الضركرة ،حضور أم اجتماع ينظمو فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات لطرح النتائج اليت توصلوا إليها من
عملية االستعراض ،كاؼبساعدة يف كضع الصيغ النهائية ؼبلخصات تقارير صناع السياسات كالتقارير التجميعية
كفقان للضركرة .كتذكر أظباء صبيع ؿبررم االستعراض يف التقارير.
-6

خبراء االستعراض

الوظيفة:
التعليق على دقة كاكتماؿ احملتول العلمي كالتقٍت كاالجتماعي كاالقتصادم كالتوازف العاـ بُت اعبوانب العلمية
كالتقنية كاالجتماعية كاالقتصادية للمشاريع.

التعليق:
يقدـ خرباء االستعراض التعليقات على النصوص بناء على معرفتهم كخرباهتم .كتذكر أظباء صبيع خرباء
االستعراض يف التقارير.
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-2

المنسقون للحكومات والمنظمات المراقبة

الوظيفة:
إعداد كاستكماؿ قائمة باػبرباء الوطنيُت الضركريُت للمساعدة يف تنفيذ برنامج عمل اؼبنرب ،كيف كضع الًتتيبات
لتوفَت تعليقات متكاملة بشأف دقة كاكتماؿ احملتول العلمي كالتقٍت ك/أك االجتماعي  -االقتصادم كالتوازف العاـ
بُت اعبوانب العلمية كالتقنية ك/أك االجتماعية  -االقتصادية للمشاريع.

التعليق:
االستعراض الذم تقوـ بو اغبكومات عادة ما يتم بُت عدد من اإلدارات كالوزارات .كلغرض التبسيط اإلدارم،
يتعُت على كل حكومة أك منظمة مراقبة أف تعُت منسقان كاحدان عبميع أنشطة اؼبنرب ،كتقدـ معلومات االتصاؿ
الكاملة لذلك اؼبنسق إُف األمانة كزبطر األمانة بأم تغيَتات يف تلك اؼبعلومات .كيقوـ ىؤالء اؼبنسقوف بالتنسيق
بُت األمانة فيما يتعلق باألمور اللوجستية اؼبتعلقة بعمليات االستعراض.

التذييل الثاني
اإلجراء المتعلق باستخدام المؤلفات في تقارير المنبر
يهدؼ ىذا التذييل للتحقق من أف العملية اليت يعتمدىا اؼبنرب الستخداـ اؼبؤلفات مفتوحة كشفافة .ففي عملية
ينصب الًتكيز على ضماف جودة صبيع اؼبؤلفات اؼبستشهد هبا .كينبغي إيبلء األكلوية
التقييم ،ينبغي أف
ٌ
للمؤلفات العلمية كالتقنية كاالجتماعية كاالقتصادية ،اػباضعة الستعراض األقراف كاؼبتاحة على اؼبستول العاـ ،دبا
يف ذلك تقارير التقييم مثل التقارير اؼبعدَّة للمنرب .كي ًرد يف التذييل الثالث إجراءات إعداد نواتج اؼبنرب شرح
إلجراءات االعًتاؼ باؼبعارؼ األصلية كاحمللية كإدماجها.
كمن اؼبسلم بو أف ىناؾ مصادر أخرل متنوعة )ِٔ(،إُف جانب اؼبؤلفات اػباضعة الستعراض األقراف كاؼبتاحة
على اؼبستول العاـ ،تقدـ معلومات غاية يف األنبية لتقارير اؼبنرب .كيبكن أف تشمل ىذه اؼبصادر تقارير
اغبكومات ،كالصناعة ،كمؤسسات البحوث كاؼبنظمات الدكلية كغَتىا ،أك تقارير كقائع اؼبؤسبرات .كباإلضافة
إُف ذلك ،سيتم اغبصوؿ على معلومات قيمة من ’’اؼبواد الداعمة‘‘ اليت يتم إعدادىا لينظر فيها اؼبنرب (اؼبرفق
األكؿ ،الفرع ُ .)ِ-كمع ذلك فإف استخداـ مثل ىذه اؼبصادر اؼبتنوعة يلقي دبسؤكلية إضافية على عاتق
فريق التأليف بشأف ضماف جودة كصحة اؼبصادر كاؼبعلومات اؼبذكورة .كعمومان ،فإف الصحف كاجملبلت
العامة ،كاؼبدكنات ،كمواقع الشبكات االجتماعية ككسائل اإلعبلـ ليست مقبولة كمصادر ؼبعلومات تقارير
اؼبنرب .كاؼبداخبلت الشخصية اليت تقدـ نتائج علمية ليست مصادر مقبولة أيضان.
كقد مت ربديد اإلجراءات اإلضافية التالية:
-0

مسؤوليات المؤلفين المنسقين والرئيسيين والمساىمين
يعمل اؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبنسقوف على اختيار صبيع اؼبصادر كاستخدامها كفقان لئلجراءات احملددة يف ىذا
التذييل.

(ِٔ) تسمى تارىبيا ’’األدبيات الرمادية‘‘.
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كاؼبطلوب من فريق اؼبؤلفُت تقييم اؼبعلومات قيد النظر إلدراجها يف التقرير تقييمان نقديان من أم مصدر كانت.
كهبب على كل فريق من اؼبؤلفُت استعراض جودة كل مصدر كصبلحيتو قبل دمج اؼبعلومات من ذلك اؼبصدر
يف تقرير اؼبنرب .كيتعُت على اؼبؤلفُت الذين يرغبوف يف إدراج معلومات منظمة الصحة العاؼبية غَت اؼبتوفرة على
اؼبستول العاـ إرساؿ اؼبرجع الكامل للمعلومات كنسخة منها ،كيفضل أف تكوف إلكًتكنية ،إُف كحدة الدعم
الفٍت ذات الصلة كأمانة اؼبنرب .أما فيما ىبص اؼبادة اليت تكوف متاحة يف نسق إلكًتكين فقط فيتعُت حفظ نسخة
إلكًتكنية من تلك اؼبادة مع اإلشارة إُف اؼبوقع الذم يبكن الوصوؿ فيو إُف تلك اؼبادة كإرساؿ نسخة إلكًتكنية
إُف األمانة غبفظها .كيف حالة كجود مصدر مكتوب بلغة أخرل غَت اإلنكليزية ،ال بد من كضع موجز تنفيذم
أك ملخص بتيسَت من كحدة الدعم الفٍت ذات الصلة.
كتنطبق ىذه اإلجراءات على األكراؽ قيد النشر يف اجملبلت اليت خضعت الستعراض النظراء يف كقت إجراء
استعراض اغبكومة أك اػبرباء .كهبب أف تكوف ىذه األكراؽ قد قيبلت للنشر يف اجمللة قبل التوزيع النهائي للتقرير
على اغبكومات كاؼبوجز على صانعي السياسات الذين أينتج ألجلهم .كإذا َف يكن األمر كذلك ،هبب سحب
اؼبواد كأم حجج تستند إليها من التقرير ككذلك من موجزه التقٍت كموجزه اؼبوجو إُف صانعي السياسات.
-4

كسيتم إدراج صبيع اؼبصادر يف قسم اؼبراجع يف تقرير اؼبنرب ذم الصلة.
ى
مسؤوليات محرري االستعراض
سيقدـ ؿبررك االستعراض الدعم كالتوجيو لفريق اؼبؤلفُت لضماف التطبيق اؼبتسق لئلجراءات احملددة يف ىذا
التذييل.

-3

مسؤوليات وحدة الدعم الفني
فيما يتعلق باؼبصادر غَت اؼبتاحة على اؼبستول العاـ ،تقوـ كحدة الدعم التقٍت اؼبسؤكلة عن تنسيق التقرير،
بالتشاكر مع الرؤساء اؼبشاركُت للتقرير ،بإتاحة ىذه اؼبصادر ػبرباء االستعراض الذين يطلبوهنا أثناء عملية
ً
كإرساؿ اؼبواد إُف أمانة اؼبنرب غبفظها.
االستعراض

-2

مسؤوليات أمانة المنبر
تقوـ أمانة اؼبنرب بتخزين اؼبصادر غَت اؼبتاحة على اؼبستول العاـ .كينبغي لؤلمانة حفظ اؼبوقع الذم ال يبكن
اغبصوؿ فيو على اؼبواد إال يف نسق إلكًتكين كحفظ نسخة إلكًتكنية من ىذه اؼبواد .كينبغي أف تسمح باغبصوؿ
على ىذه اؼبواد بناء على الطلب .كينبغي أف سبتثل إجراءات التخزين للربكتوكوالت كاؼببادئ التوجيهية اليت سيتم
االتفاؽ عليها يف إطار خطة اؼبنرب إلدارة البيانات كاؼبعلومات اؼبقرر ـ ح د  ،ُ/ّ-اؼبرفق الثاين).

[التذييل الثالث
إجراء االعتراف بالمعارف األصلية والمحلية وإدماجها (سيتم إعداده)]
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المرفق الثاني
السياسة المتعلقة بتضارب المصالح وإجراءات تنفيذىا
أوالً  -السياسة المتعلقة بتضارب المصالح
ألف  -الغرض من السياسة
ُ  -يتمثل اؽبدؼ من اؼبنرب كفقان للوارد يف الفقرة ُ من ’’الوظائف كاؼببادئ التشغيلية كالًتتيبات اؼبؤسسية
للمنرب‘‘(ِٕ) يف تدعيم الرابطة بُت العلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية من
أجل صوف التنوع البيولوجي كاستخدامو على كبو مستداـ ،كاغبفاظ على رفاه البشر يف األجل الطويل ،كعلى
التنمية اؼبستدامة .ككفقان للمبادئ التشغيلية للمنرب ،ال بد للمنرب ،عند اضطبلعو بأعمالو ،أف يكوف مستقبلن
علميان ،كأف يكفل مصداقيتو كأنبيتو كمشركعيتو من خبلؿ إخضاع أعمالو الستعراض األقراف كتوخي الشفافية يف
عمليات صنع قراراتو ،كأف يستخدـ عمليات كاضحة كشفافة كذات مصداقية علمية يف تبادؿ كتقاسم
كاستخداـ البيانات كاؼبعلومات كالتكنولوجيات اؼبستمدة من صبيع اؼبصادر ذات الصلة ،دبا يف ذلك اؼبؤلفات
اليت َف زبضع الستعراض األقراف ،حسب االقتضاء.
ِ  -كيستدعي الدكر الذم يضطلع بو اؼبنرب أف يوِف اىتمامان خاصان للمسائل اؼبتعلقة باالستقبللية كاالكبياز،
بغية اغبفاظ على سبلمة منتجاتو كعملياتو ،كعلى ثقة اعبمهور فيها .كمن الضركرم أال يتعرض عمل اؼبنرب
للخطر جراء أم تضارب يف اؼبصاٌف عند من يؤدكف ىذا العمل.
ّ  -كيتمثل الغرض العاـ للسياسات يف ضباية مشركعية اؼبنرب كنزاىتو كموثوقيتو ،كإقبازاتو كاغبفاظ على الثقة
يف أنشطتو كيف من يشاركوف بصورة مباشرة يف إعداد تقاريره كنواذبو األخرل .كتستند ىذه السياسات إُف مبادئ
كيقر اؼبنرب بالتزاـ
التعرؼ على حاالت التضارب يف اؼبصاٌفٌ .
كال تقدـ قائمة شاملة للمعايَت اؼبستخدمة يف ٌ
كتفاين اؼبشاركُت يف أنشطتو ،كباغباجة إُف اغبفاظ على التوازف بُت التقليل إُف أدىن حد فبكن من أعباء اإلببلغ
ككفالة نزاىة اؼبنرب كنواذبو مع مواصلة بناء الثقة العامة كاغبفاظ عليها يف الوقت نفسو.
ْ  -كقد صممت السياسات اؼبتعلقة بتضارب اؼبصاٌف على كبو يكفل ربديد مواطن أم تضارب ؿبتمل يف
اؼبصاٌف (أنظر الفرع جيم من أدناه) ،كإببلغ اللجنة اؼبعنية بتضارب اؼبصاٌف هبا ،كالتعامل معها على كبو وبوؿ
دكف تأثَتىا سلبان على استقبلؿ اؼبنرب كنواذبو كعملياتو ،كبالتاِف ضباية الشخص أك األشخاص اؼبعنيُت ،كضباية
(ِٖ)
اؼبنرب كاؼبصلحة العامة .كيبكن إرساؿ أم طلب معقوؿ مناسب يتعلق بتضارب اؼبصاٌف إُف مكتب اؼبنرب.
ٓ  -كمن الضركرم ذبنب الوضع الذل يبكن أف يتساءؿ فيو شخص عاقل أك يقلل من شأف عمل اؼبنرب أك
يتغاضى عنو نتيجة لتصور كجود تضارب يف اؼبصاٌف .كمن اؼبسلم بو ضركرة احًتاـ خصوصية األفراد كظبعتهم
اؼبهنية .كأف احتماؿ تضارب اؼبصاٌف ال يعٍت بالضركرة كجود تضارب يف اؼبصاٌف .فالغرض من السياسات ىو
سبكُت األفراد من تقدًن اؼبعلومات البلزمة إلجراء تقييم غبالة ما.
ٔ  -كقد طلب االجتماع العاـ ،يف دكرتو األكُف اؼبعقودة ببوف ،أؼبانيا يف شهر كانوف الثاين/يناير َُِّ،
إُف فريق اػبرباء اؼبتعدد االختصاصات كضع مدكنة فبارسات خاصة بو سبكنو من أداء كظائفو العلمية كالتقنية.
(ِٕ)  ،UNEP/IPBES.MI/2/9اؼبرفق األكؿ ،التذييل األكؿ.
(ِٖ) .bureau@ipbes.net
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كقد أعدت مدكنة اؼبمارسات ىذه على النحو الواجب .كخبلؿ االجتماع اؼبشًتؾ األكؿ بُت فريق اػبرباء اؼبتعدد
االختصاصات كاؼبكتب ،اؼبعقود يف بَتغن ،النركيج ،يف شهر حزيراف/يونيو َُِّ ،قاـ اؼبكتب باستعراض
مدكنة اؼبمارسات كتنقيحها هبدؼ اعتمادىا.
باء  -نطاق السياسة
ٕ  -تطبق ىذه السياسة على القيادة العليا للمنرب ،أم أعضاء اؼبكتب كأعضاء فريق اػبرباء اؼبتعدد
االختصاصات كأم ىيئات فرعية تسهم يف كضع النواتج ،كاؼبؤلفوف اؼبسؤكلوف عن مضموف التقارير (اؼبؤلفوف
الرئيسيوف اؼبشاركوف اؼبنسقوف كاؼبؤلفوف الرئيسيوف) ،كاحملرركف اؼبستعرضوف كاؼبوظفوف اؼبهنيوف الذل يتم
استخدامهم للعمل الفنيوف يف أم من كحدات الدعم التقٍت اليت ينشؤىا اؼبنرب.
ٖ  -كيعد اؼبوظفوف الفنيوف لدل األمانة موظفُت لدل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كىبضعوف لسياسات
اإلفصاح كاألخبلقيات لدل الربنامج اليت تشمل تضارب اؼبصاٌف .كعلى كبو فباثل ،ىبضع اؼبوظفوف الفنيوف يف
أم من كحدات الدعم التقٍت ،اؼبوظفوف يف أم من كيانات األمم اؼبتحدة لسياسة تضارب اؼبصاٌف اؼبتبعة يف
ذلك الكياف .كينتظر من كحدات الدعم التقٍت اليت ال تستضيفها األمم اؼبتحدة أف سبتثل لسياسات اؼبنرب.
ٗ-

كتنطبق السياسات على عملية كضع صبيع نواتج اؼبنرب.

َُ  -كينبغي لتطبيق سياسات تضارب اؼبصاٌف على األشخاص اؼبنتخبُت أك اؼبختارين لشغل مناصب يف
اؼبنرب أف يعكس اؼبسؤكليات اػباصة بكل منهم.
جيم  -تعريف ’’تضارب المصالح‘‘ و ’’التحيز‘‘
ُُ  -كربقيقان ألغراض ىذه السياسات ،فإف الظركؼ اليت قد ربمل أم شخص عاقل على التشكيك سواء
يف موضوعية فرد ما أك الشك يف منح ميزة غَت عادلة ،تشكل تضاربان ؿبتمبلن يف اؼبصاٌف .كيشَت ’’التضارب يف
اؼبصاٌف‘‘ إُف أم تضارب يف اؼبصاٌف اغبالية ألل فرد يبكن أف:
(أ)

يضر بدرجة كبَتة دبوضوعية الفرد يف االضطبلع دبهامو كمسؤكلياتو ذباه اؼبنرب؛

(ب) ربقيق ميزة غَت عادلة ألل شخص أك منظمة.
ُِ  -كيتم التمييز بُت ’’تضارب اؼبصاٌف‘‘ ك ’’التحيز‘‘ .فالتحيز يشَت إُف التمسك على كبو شديد برأم
أك بوجهة نظر تتعلق دبسألة ما أك دبجموعة من اؼبسائل .كيف حالة أفرقة اؼبؤلفُت كاؼبستعرضُت ،يبكن التعامل مع
مسألة التحيز ،بل كينبغي التعامل معها ،من خبلؿ اختيار اؼبؤلفُت كاؼبستعرضُت على كبو يكفل توازف كجهات
النظر .كيفًتض أف تتكوف أفرقة اؼبؤلفُت يف اؼبنرب من أفراد ذكم آراء كانتماءات ـبتلفة .كينبغي لؤلفراد أك لؤلفرقة
اؼبكلفة باختيار ىؤالء األفراد أف يبذلوا ما يف كسعهم لكي تعكس تشكيلة فريق اؼبؤلفُت توازنان يف اػبربة ككجهات
النظر يكفل اتساـ إقبازات اؼبنرب بالشمولية كاؼبوضوعية كاغبياد فيما يتعلق بالسياسات .كعند اختيار اؼبؤلفُت،
هبب بذؿ العناية البلزمة لكفالة موازنة حاالت التحيز حيثما كجدت .كعلى العكس ،يشَت مصطلح ’’تضارب
اؼبصاٌف‘‘ إُف اغبالة اليت يرد كصف ؽبا يف الفقرة ُُ .غَت أف إبداء رأم يعتقد صاحبو أنو رأم صحيح ،لكنو
ال وبصل من كراءه على أم كسب شخصي ،ال يشكل بالضركرة تضاربان يف اؼبصاٌف.
ُّ  -كَف تصمم اشًتاطات التضارب يف اؼبصاٌف الواردة يف ىذه السياسات لتشمل تقييمان لسلوؾ الفرد أك
ظباتو الشخصية أك لقدرتو على التصرؼ دبوضوعية على الرغم من كجود تضارب يف اؼبصاٌف.
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ُْ  -كال تطبق ىذه السياسات إال على حاالت التضارب اغبالية يف اؼبصاٌف ،لكنها ال تطبق على اؼبصاٌف
القديبة اليت مضى عليها الزمن ،كليس من الضركرم اإلفصاح عن اؼبصاٌف اؼبهنية كغَت اؼبالية إال إذا كانت ىامة
كذات صلة .كيف حاؿ عدـ اليقُت فبا إذا كاف اإلفصاح عن مصلحة ما الزمان ،يشجع األطراؼ على طلب
اؼبشورة من األمانة اليت تطلب اؼبشورة بدكرىا من اللجنة اؼبعنية بتضارب اؼبصاٌف .كهبوز أف تشمل اؼبصاٌف اؽبامة
كذات الصلة ،على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ،العضوية يف اللجاف االستشارية التابعة ؼبنظمات القطاع اػباص كيف
ؾبالس إدارة ؾبموعات الدعوة غَت الرحبية .بيد أف ىذه االرتباطات ال تشكل بالضركرة تضاربان يف اؼبصاٌف.
ُٓ  -كال يتم اإلفصاح عن اؼبصاٌف اؼبالية إال إذا كانت ىامة كذات صلة .كهبوز أف تشمل ىذه اؼبصاٌف،
على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ،عبلقات التوظيف ،كالعبلقات االستشارية ،كاالستثمارات اؼبالية ،كاؼبصاٌف اؼبتعلقة
باؼبلكية الفكرية ،كاؼبصاٌف التجارية ،كمصادر الدعم اؼبقدـ للبحوث .كينبغي لؤلفراد أف يفصحوا أيضان عن
اؼبصاٌف اؼبالية اؽبامة كذات الصلة ألم شخص تربطهم بو عبلقات عمل ىامة أك مصاٌف مشًتكة ذات صلة.
كيف حاؿ عدـ اليقُت فبا إذا كاف اإلفصاح عن مصلحة ما الزمان ،يشجع األطراؼ على طلب اؼبشورة من األمانة
اليت تطلب اؼبشورة بدكرىا من اللجنة اؼبعنية بتضارب اؼبصاٌف.
ُٔ  -كتفاديان للحاالت اليت قد ينشأ فيها تضارب يف اؼبصاٌف ،ينبغي لؤلفراد اؼبشاركُت بصورة مباشرة يف
إعداد نواتج اؼبنرب ،أك اؼبشرفُت على إعدادىا ،أف يتجنبوا كجودىم يف كضع يتطلب منهم إقرار النص الذم
شاركوا مباشرة يف صياغتو ،بالنيابة عن أم حكومة ،أك اعتماد ىذا النص ،أك قبولو.

ثانياً  -إجراءات التنفيذ
المادة 0
كضعت إجراءات التنفيذ ىذه على كبو يكفل ربديد اؼبصاٌف ذات الصلة ،كإببلغ اللجنة اؼبعنية بتضارب اؼبصاٌف
هبا اليت ستحدد تضارب اؼبصاٌف احملتمل كاغبقيقي ،كالتعامل معها حبيث يتم ذبنب أم تأثَت سليب على اؼبنرب
كنواذبو ،مع ضباية الشخص أك األشخاص اؼبعنيُت ،كاؼبصلحة العامة.
المادة 4
ُ  -تطبق إجراءات التنفيذ ىذه على صبيع حاالت التضارب يف اؼبصاٌف كفقان للمبُت يف الفرع جيم من
سياسة التضارب يف اؼبصاٌف ،كما تطبق على قائمة األفراد اؼبدرجة يف الفرع باء اؼبتعلق بنطاؽ السياسة.
ِ  -االمتثاؿ لسياسة تضارب اؼبصاٌف كإجراءات التنفيذ إلزامي .كال يبكن لفرد ما اؼبشاركة يف أعماؿ اؼبنرب إذا
َف يبتثل للسياسة كلئلجراءات .كإذا مت ربديد تضارب يف اؼبصاٌف ،ال يسمح للشخص اؼبعٍت أف يشارؾ يف
أنشطة اؼبنرب إذا ما مت ازباذ إجراء لتسوية ىذا التضارب.
األعضاء في مكتب المنبر وفي فريق الخبراء المتعدد االختصاصات :عملية االستعراض قبل التعيين
المادة 3
ُ  -تقدـ إُف األمانة استمارة اإلفصاح عن تضارب اؼبصاٌف الواردة يف تذييل ىذه اإلجراءات ،لكل من
اؼبرشحُت النتخابات مكتب اؼبنرب كفريق اػبرباء اؼبتعدد االختصاصات.
ِ  -تقوـ عبنة معنية بتضارب اؼبصاٌف (أنظر اؼبادة َُ) باستعراض استمارات تضارب اؼبصاٌف ،كهبوز ؽبا أف
تطلب معلومات إضافية كاؼبشورة كفقان للمقتضى .كإذا قررت اللجنة أف لدل أحد اؼبرشحُت لعضوية اؼبكتب أك
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فريق اػبرباء اؼبتعدد االختصاصات تضاربان يف اؼبصاٌف ال يبكن تسويتو ،يصبح اؼبرشح اؼبعٍت غَت مؤىل لبلنتخاب
لعضوية اؼبكتب أك الفريق غَت أنو هبوز للمرشح أف يطلب استعراضان (أنظر اؼبادة ٖ).
ّ  -كتطبق العملية اؼبذكورة آنفان أيضان على اؼبرشحُت لبلنتخاب يف مكتب اؼبنرب الذين مت ترشيحهم أثناء دكرة
اؼبنرب اليت تقرر إجراء االنتخابات فيها .كيف تلك اغباالت ،ييطلب إُف اؼبرشحُت ملء االستمارة ،كتقوـ اللجنة
باستعراضها قبل االنتخابات.
األعضاء في مكتب المنبر وفي فريق الخبراء المتعدد االختصاصات :عملية االستعراض بعد التعيين
المادة 2
ُ  -يقوـ صبيع األعضاء يف اؼبكتب كيف فريق اػبرباء اؼبتعدد االختصاصات بإعبلـ األمانة بأم تغيَتات يف
اؼبعلومات الواردة يف استمارة تضارب اؼبصاٌف اليت قدموىا سابقان كقت ظهورىا.
ِ  -كتقوـ اللجنة اؼبعنية بتضارب اؼبصاٌف باستعراض اؼبعلومات اؼبستكملة كربديد ما إذا كاف عضو اؼبنرب
اؼبعٍت يبثل حالة تضارب يف اؼبصاٌف ال يبكن تسويتها ،كيف ىذه اغبالة ال يصبح الشخص مؤىبلن ألف يكوف
عضوان يف اؼبكتب أك الفريق.
أعضاء أفرقة المهام وأفرقة الخبراء والرؤساء المشاركون للتقارير المؤلفون الرئيسيون المنسقون والمؤلفون
الرئيسيون والمحررون المستعرضون ووحدات الدعم الفني :عملية االستعراض قبل التعيين
المادة 2
قبل تعيُت أم فرد كعضو يف فرقة عمل أك فريق خرباء أك رئيس مشارؾ كمؤلف رئيسي منسق ،أك مؤلف
رئيسي ،أك ؿبرر مستعرض ،ستطلب األمانة إُف ذلك الفرد أف يبؤل استمارة تضارب اؼبصاٌف كيقدمها إليها.
كتقيٍّم اللجنة اؼبعنية بتضارب اؼبصاٌف عندئذ االستمارة لتقرير ما إذا كاف لدل الفرد تضارب يف اؼبصاٌف ال يبكن
تسويتو .كيف حالة أف تقرر اللجنة اؼبعنية بتضارب اؼبصاٌف أف الفرد لديو تضارب يف اؼبصاٌف ال يبكن تسويتو،
ال يصبح الفرد مؤىبلن للمشاركة يف إعداد اؼبنتجات إال أف بوسع الفرد أف يطلب استعراضان (أنظر اؼبادة ٖ).
المادة 6
ينبغي للمرشحُت لشغل الوظائف الفنية يف أم كحدة من كحدات الدعم الفٍت اليت ينشؤىا اؼبنرب لدل منظمة
خارج منظومة األمم اؼبتحدة أف يقدموا إُف األمانة استمارة تضارب اؼبصاٌف قبل تعيينهم لتقييمها يف غضوف
طبسة أياـ من جانب اللجنة اؼبعنية بتضارب اؼبصاٌف كفقان للمادة ٖ.
أعضاء أفرقة العمل وأفرقة الخبراء والرؤساء المشاركون في وضع التقارير والمؤلفون الرئيسيون المنسقون
والمؤلفون الرئيسيون والمحررون المستعرضون ووحدات الدعم الفني :عملية االستعراض بعد التعيين
المادة 2
يبلغ صبيع أعضاء أفرقة العمل كأفرقة كاػبرباء كالرؤساء اؼبشاركوف يف كضع التقارير كاؼبؤلفوف الرئيسيوف اؼبنسقوف،
كاؼبؤلفُت الرئيسيُت ،كاحملررين اؼبستعرضُت األمانة بأم تغيَتات يف اؼبعلومات ذات الصلة حاؿ حدكثها .كيبلغ
اؼبوظفوف الفنيوف يف أم كحدة من كحدات الدعم الفٍت اليت ينشؤىا اؼبنرب يف منظمة خارج منظومة األمم اؼبتحدة
األمانة بأم تغيَتات يف اؼبعلومات ذات الصلة حاؿ حدكثها .كتقيِّم اللجنة اؼبعنية بتضارب اؼبصاٌف ،اؼبعلومات
اؼبنقحة كفقان إلجراءات استعراض مسائل التضارب يف اؼبصاٌف قبل التعيُت.
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المبادئ المتعلقة بالنظر في مسائل تضارب المصالح
المادة 2
ُ  -ينبغي للهيئات اؼبشاركة يف تقدًن اؼبشورة بشأف مسائل تضارب اؼبصاٌف كالبت فيها بالنسبة لؤلفراد يف
إطار سياسة تضارب اؼبصاٌف (اللجنة اؼبعنية بتضارب اؼبصاٌف كاؼبكتب) أف تتشاكر مع الفرد اؼبتأثر إذا كاف لدل
تلك اؽبيئة شواغل بشأف تضارب ؿبتمل يف اؼبصاٌف ك/أك تطلب توضيحان ألم أمور ناشئة عن استمارة اإلفصاح
عن تضارب اؼبصاٌف .كتكفل إتاحة الفرصة للفرد اؼبتأثر ،كلعضو اؼبنرب الذم رشح ذلك الفرد ،حسب االقتضاء،
ؼبناقشة أم شواغل بشأف أم تضارب ؿبتمل يف اؼبصاٌف.
ِ  -كيف اغباالت اليت تقرر فيها عبنة تضارب اؼبصاٌف أف فردان من األفراد لديو تضارب يف اؼبصاٌف ال يبكن
تسويتو ،للفرد اؼبعٍت أف يطلب من مكتب اؼبنرب استعراض قرار اللجنة .كعلى الفرد اؼبعٍت أف يلتزـ بقرار اللجنة
ريثما تظهر نتيجة االستعراض .كيستعرض اؼبكتب القرار يف اجتماعو التاِف كيكوف قراره ملزمان.
ّ  -كلدل النظر يف ما إذا كاف لدل أحد األفراد تضارب يف اؼبصاٌف ،تقوـ اؽبيئة اؼبعنية ،باستطبلع اػبيارات
(ِٗ)
اؼبمكنة لتسوية التضارب بالتشاكر مع ذلك الفرد.
ْ  -كيف حالة أف يتقرر أف أحد األفراد لديو تضاربان يف اؼبصاٌف ال يبكن تسويتو ،ال يعد الفرد قادران على
اؼبشاركة يف إعداد نواتج اؼبنرب.
ٓ  -كال هبوز ألعضاء اؽبيئات اؼبشاركة يف حبث مسائل تضارب اؼبصاٌف النظر يف اغباالت اليت يكونوف ىم
أنفسهم أطرافان فيها ،كعليهم أف يعلنوا عدـ أىليتهم عند حبث اؽبيئة ذات الصلة يف تضارب مصاٌف ؿبتمل يتعلق
هبم.
معالجة المعلومات وتخزينها
المادة 1
ُ  -تقدـ لؤلمانة صبيع استمارات تضارب اؼبصاٌف اؼبتعلقة باؼبشاركُت يف اؼبنرب ،كتقوـ األمانة حبفظها بصورة
آمنة مع أم سجبلت ؼبداكالت ك/أك مقررات تصدر عن اللجنة اؼبعنية بتضارب اؼبصاٌف ،كتبقيها ؼبدة طبس
سنوات بعد انتهاء مشاركة الفرد يف الدكر الذم اقتضى االستعراض ،كبعدىا تيدمر تلك اؼبعلومات.
ِ  -كرىنان بشرط االخطار عن كجود تضارب يف اؼبصاٌف لآلخرين دبوجب اؼبادة ٖ ،تعترب االستثمارات اؼبشار
إليها يف ىذه اؼبادة سرية ،كال تكشف أك تستخدـ ألم غرض آخر غَت النظر يف مسائل تضارب اؼبصاٌف يف
إطار إجراءات التنفيذ ىذه دكف اغبصوؿ على موافقة صروبة من الفرد الذم قدـ اؼبعلومات كبقرار من اؼبكتب.
اللجنة المعنية بتضارب المصالح
المادة 01
ُ  -تنشأ عبنة معنية بتضارب اؼبصاٌف (’’اللجنة‘‘) لغرض تنفيذ ىذه اؼبواد كربديد ما إذا كاف ىناؾ أم
تضارب يف اؼبصاٌف يف اغباالت اليت رباؿ إليها من مكتب اؼبنرب.
(ِٗ( وبق لؤلفراد ،مثبلن ،تسوية تضارب يف اؼبصاٌف بسحب استثماراهتم من اؼبصلحة اؼبالية احملددة أك اؼبصاٌف األخرل اليت أدت
إُف نشوء التضارب احملتمل ،أك النأم بأنفسهم عن اؼبناقشات أك عمليات ازباذ القرارات اؼبتصلة بتضارب اؼبصاٌف ىذا.
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ِ  -ذبتمع اللجنة اؼبعنية بتضارب اؼبصاٌف عرب اؼبؤسبرات عن بعد ،حسب االقتضاء .كإذا دعت اغباجة إُف
اجتماع مباشر ،عندىا يعقد قبل االجتماعات العادية للمكتب أك بعدىا.
ّ  -تتألف اللجنة من ثبلثة أعضاء منتخبُت من اؼبكتب من بينهم أحد الرؤساء اؼبشاركُت يف اؼبكتب يتوُف
رئاسة اللجنة كطبسة أعضاء ،كاحد منتخب من كل إقليم من أقاليم األمم اؼبتحدة ىبتارىم اؼبكتب عقب طلب
ترشيحات من البلداف األعضاء يف اؼبنرب كعضو كاحد إضايف لديو خربة قانونية مبلئمة من اؼبنظمة اؼبستضيفة
لؤلمانة كتعينو ىذه اؼبنظمة.
ْ  -يتوقع أف يتوصل أعضاء اللجنة إُف توافق يف اآلراء بشأف مسائل تضارب اؼبصاٌف .كإذا تعذر التوصل إُف
توافق يف اآلراء ،بصورة استثنائية ،فيما يتعلق باألمور اؼبلحة هبوز لرئيس اللجنة ازباذ قرار هنائي ،مع مراعاة كزف
اآلراء اؼبػيعرب عنها يف اللجنة .كتقرر اللجنة طريقة عملها.
ٓ  -تقدـ اللجنة تقريران عن أنشطتها إُف االجتماع العاـ للمنرب قبل أربعة أسابيع على األقل من موعد انعقاد
كل دكرة لبلجتماع العاـ .كتعاًف اللجنة اؼبسائل السرية يف أقرب فرصة فبكنة.
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تذييل

استمارة اإلفصاح عن تضارب المصالح
سري
اإلفصاح عن تضارب المصالح
يرجى التوقيع ككتابة التاريخ على الصفحة األخَتة من ىذه االستمارة كإعادهتا إُف األمُت التنفيذم للمنرب.
كيرجى االحتفاظ بنسخة لسجبلتك.
استمارة اإلفصاح عن المصالح ذات الصلة
ت للخدمة يف اؼبنرب اغبكومي الدكِف اؼبعٍت بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية بسبب
مالحظة :يدعي ى
منزلتك كخربتك اؼبهنية .ككما ىو مبُت يف سياسة اؼبنرب بشأف تضارب اؼبصاٌف فإف دكر اؼبنرب يتطلب منو إيبلء
اىتماـ خاص للمسائل اؼبتصلة بتضارب اؼبصاٌف كالتحيز من أجل احملافظة على نزاىة نواذبو كعملياتو كعلى ثقة
اعبمهور هبا .كمن الضركرم أال يتضرر عمل اؼبنرب بأم تضارب يف اؼبصاٌف يؤثر على األفراد الذين يقوموف على
تنفيذه .كلذلك فإف من الضركرم الكشف عن بعض األمور لضماف عدـ االنتقاص من عمل اؼبنرب نتيجة
تضارب اؼبصاٌف .ككبن نثق يف مهنيتك كحسن تقديرؾ كأمانتك عند ملء ىذا االستمارة.
كال يطلب اؼبنرب قوائم شاملة باألنشطة اليت تندرج ربت كل عنواف من العناكين الواردة أدناه ،لكن يتعُت عليك
اإلفصاح عن اؼبصاٌف اؼبهمة كاؼبتصلة أك اليت تبدك متصلة  -بواجباتك يف اؼبنرب كاليت من شأهنا أف:
’ُ ‘

تؤثر بشدة على موضوعيتك عند االضطبلع بواجباتك كمسؤكلياتك ذباه اؼبنرب؛

’ِ ‘

سبنح ميزة غَت عادلة لك أك ألم شخص أك منظمة ،كيبكن أف تضمن لك اغبصوؿ على
كسب مباشر كمادم من خبلؿ النواتج اؼبتعلقة بأحد منتجات اؼبنرب.

كربقيقان ألغراض ىذه السياسة ،تشكل الظركؼ اليت يبكن أف تؤدم بشخص معقوؿ إُف الشك يف موضوعيتك،
أك ما إذا كانت قد أكجدت ميزة غَت عادلة ،تضاربان ؿبتمبلن يف اؼبصاٌف كينبغي اإلفصاح عنها يف ىذه االستمارة.
كاإلفصاح عن مصلحة يف ىذه االستمارة ال يعٍت تلقائيان كجود تضارب أك أنك لن تستطيع أداء الدكر اؼبنوط
بك يف اؼبنرب .كعند كجود أم شك لديك يف ما إذا كاف ينبغي اإلفصاح عن مصلحة ما ،فأنت مدعو بشدة إُف
الكشف عن ىذه اؼبصاٌف.
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رقم اؽباتف :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الربيد اإللكًتكين :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
اعبهة اليت تعمل لديها يف الوقت اغباِف :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
دكرؾ يف اؼبنرب :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
()0

ىل تشارك في أي أنشطة مهنية مهمة وذات صلة قد يُنظر إليها على أنها تشكل تضارباً في المصالح؟
___ نعم ____ ال (إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى بيان التفاصيل أدناه).

يرجى بياف اؼبصاٌف اؼبهنية اؼبهمة كذات الصلة كاؼبصاٌف غَت اؼبالية األخرل اغبالية اليت تبدك ذات صلة دبهامك
بشأف اؼبنرب كاليت يبكن أف تفسر على أهنا:
’ُ‘ تضر بشدة دبوضوعيتك عند االضطبلع بواجباتك كمسؤكلياتك ذباه اؼبنرب؛
’ِ‘ سبنح ميزة غَت عادلة لك أك ألم شخص أك منظمة .كقد يتضمن ىذا أعضاء ؾبالس صباعات
استقطاب الدعم ،كلكنو ال يقتصر عليهم.
()4

ىل لديك أي مصالح مالية مهمة وذات صلة بموضوع العمل الذي ستشارك فيو ،والتي قد يُنظر
إليها على أنها تشكل تضارباً في المصالح؟
___ نعم ____ ال (إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى بيان التفاصيل أدناه).

يرجى بياف اؼبصاٌف اؼبالية اؼبهمة ذات الصلة أك اليت قد تبدك ذات صلة بواجباتك يف اؼبنرب أك اليت يبكن أف تفسر
على أهنا:
’ُ‘ تضر بشدة على موضوعيتك عند االضطبلع بواجباتك كمسؤكلياتك ذباه اؼبنرب؛
’ِ‘ سبنح ميزة غَت عادلة لك أك ألم شخص أك منظمة .كقد تتضمن تلك اؼبصاٌف العبلقات الوظيفية،
كعبلقات إسداء اؼبشورة ،كاالستثمارات اؼبالية ،كاؼبصاٌف اؼبتعلقة باؼبلكية الفكرية كاؼبصاٌف التجارية
كمصادر دعم البحوث من القطاع اػباص.
( )3ىل ىناك أي مصلحة أخرى يمكن أن تؤثر على موضوعيتك أو استقالليتك في العمل الذي
ستشارك فيو؟
___ نعم ____ ال (إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى بيان التفاصيل أدناه).
أعلن دبوجب ىذا حسب أفضل معلومايت أف اؼبعلومات اليت مت الكشف عنها كاملة كصحيحة .كأتعهد بإببلغ
إِف.
أمُت اؼبنرب على الفور بأم تغَت يف ظركيف خبلؿ فًتة العمل اؼبسند ٌ

كأفهم أف اؼبنرب سيحتفظ باؼبعلومات اؼبتصلة دبصاغبي ؼبدة طبس سنوات بعد انتهاء النشاط الذم أسهمت فيو،
كسيتم بعدىا تدمَتىا .كرىنان بشرط اإلببلغ عن كجود تضارب يف اؼبصاٌف لآلخرين دبوجب اؼبادة ٖ من
إجراءات التنفيذ ،فإنٍت أفهم أف ىذه النماذج ستعترب سرية كسيجرم استعراضها كفقان إلجراءات التنفيذ اؼبتعلقة
بتضارب اؼبصاٌف.
كهبذا أعلن أنٍت سألتزـ بسياسة تضارب اؼبصاٌف كبإجراءات التنفيذ اػباصة باؼبنرب.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
التاريخ:
التوقيع:
التفاصيل اإلضافية (عند اإلجابة بـ ـ ـ ’’نعم‘‘ على أي من األسئلة من  3 - 0أعاله):
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػ
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المقرر م ح د :2/3-اال تصاالت وإشراك أصحاب المصلحة والشراكة االستراتيجية

إف االجتماع العاـ
ُ -وبيط علمان باسًتاتيجية االتصاالت كالتواصل(َّ) الواردة يف اؼبرفق األكؿ ؽبذا اؼبقرر؛

ِ  -يطلب إُف األمانة ،أف تضطلع باألنشطة اؼبذكورة يف خطة التنفيذ األكلية الواردة يف تذييل
اؼبرفق األكؿ ؽبذا اؼبقرر ،حسب االقتضاء ،كرىنان بتوفر اؼبوارد؛
ّ  -يرحب باؼبشركع اؼبنقح الس ًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة من أجل دعم تنفيذ برنامج عمل
اؼبنرب الوارد يف اؼبرفق الثاين ؽبذا اؼبقرر؛

ْ  -يطلب إُف األمانة أف تقوـ ،ربت اشراؼ اؼبكتب كاالجتماع العاـ كبالتعاكف مع الشبكة
اؼبفتوحة العضوية ألصحاب اؼبصلحة باالضطبلع دبا يناسب من األنشطة اؼبوضوعة يف خطة التنفيذ األكلية،
الواردة يف تذييل اؼبرفق الثاين ؽبذا اؼبقرر ،رىنان بتوفر اؼبوارد؛
ٓ  -يشجع صبيع أصحاب اؼبصلحة الذين يبثلوف ،ضمن صبلة أمور ،نظمهم اإلقليمية كالنظامية
كاؼبعرفية اؼبتنوعة ،على التعاكف مع اؼبنرب؛

ٔ  -يوافق على التوجيو بشأف كضع الشراكات ا السًتاتيجية كترتيبات التعاكف األخرل الواردة يف
اؼبرفق الثالث ؽبذا اؼبقرر؛
ٕ  -يدعو أمانات االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ اؼبتصلة بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإليكولوجية ،حسبما ىو مناسب ،إُف العمل مع اؼبكتب إلقامة شراكات اسًتاتيجية ،على غرار ترتيب
الشراكة االسًتاتيجية القائمة مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي يربدد فيها ؾباالت العمل اؼبشًتؾ كالتعاكف،
تعرض على االجتماع العاـ يف دكرة لو يف اؼبستقبل للموافقة عليها؛
ٖ  -يقرر أف يستعرض ،يف دكرتو الرابعة ،اػبطوات اليت ازبذت لوضع ترتيبات الشراكات
االسًتاتيجية كالًتتيبات التعاكنية األخرل كالدخوؿ فيها.
المرفق األول
استراتيجية االتصاالت والتواصل( :الناتج ( 2د))

أوالً  -مقدمة

ُ  -تستند ىذه االسًتاتيجية إُف اؼببادئ األساسية كاؼببادئ التوجيهية الواردة يف مشركع اسًتاتيجية
االتصاالت كالتواصل اليت قيدمت للدكرة الثانية لبلجتماع العاـ ( )IPBES/2/12كاليت كانت ترمي إُف هتيئة
إطار اتصاالت للمنرب اغبكومي الدكِف للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإليكولوجية ،كتكوف دبثابة الوثيقة التأسيسية لكل اسًتاتيجيات االتصاالت اؼبقبلة.

ِ  -كبعد مناقشة أكلية يف دكرتو الثانية ،طلب االجتماع العاـ يف مقرره ـ ح د ٗ/ِ-من األمانة أف
تعد ،بإشراؼ اؼبكتب كبالتعاكف مع فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ،مشركع اسًتاتيجية لبلتصاالت
كالتواصل لينظر فيها االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة .كأيعدت ىذه االسًتاتيجية استجابة لذلك الطلب .كيف
مقرره ـ ح د ،ٗ/ِ-طلب االجتماع العاـ ؾبددان من األمانة أف تضع كتنفذ ،بالتشاكر مع اؼبكتب،
اسًتاتيجية الستخداـ شعار اؼبنرب (أنظر .)IPBES/3/INF/9
(َّ) .IPBES/3/15
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ثانياً  -السياق
ّ  -سيكوف اؽبدؼ من كل أنشطة االتصاالت ىو ضماف االعًتاؼ باؼبنرب بوصفو ؿبفبلن يتسم
باؼبصداقية ،كاألنبية ،كاالستقبللية ،كاؼبشركعية ،كيفضي إُف إنتاج منتجات معرفية ذات صلة بالسياسات،
كلكنها ال يسبلي ىذه السياسات ،كيساعد يف بناء القدرات الستخداـ اؼبعرفة يف ؾباؿ التنوع البيولوجي
كخدمات النظم اإليكولوجية يف عملية ازباذ القرارات.
ْ  -كبصورة أكثر ربديدان ،سًتمي أنشطة االتصاالت إُف تعزيز عمل اؼبنرب يف أكساط اعبمهور الرئيسي،
كتنسيق أنشطة التوعية بشأف نتائج تقييمات اؼبنرب .كسيكوف اؽبدؼ من هنج اتصاالت اؼبنرب كأنشطتو ضماف
كصوؿ اؼبعلومات اؼبناسبة التوقيت كاؼببلئمة إُف اجملاؿ العاـ على كبو استباقي لئلببلغ بشأف التقارير ،كبشكل
تفاعلي استجابة لؤلسئلة كالنقد.
ٓ  -كيف حُت أف اسًتاتيجية االتصاالت سيتعُت أف تركز على تعزيز عمل اؼبنرب يف أكساط اعبمهور
الرئيسي ،ينبغي أف تركز اسًتاتيجية مشاركة أصحاب اؼبصلحة على تشجيع مشاركة أصحاب اؼبصلحة يف
عمل اؼبنرب .كتعرض ىذه االسًتاتيجية يف اؼبرفق الثاين للمقر ـ ح د .ْ/ّ-كسًتكز اسًتاتيجية االتصاالت
كالتواصل اغبالية على ؾبالُت رئيسيُت ،نبا :االتصاالت اليومية؛ كإصدار تقارير التقييم.
ٔ  -كيف سياؽ كضع االسًتاتيجية ،أيخذت يف االعتبار بعض العوامل اليت يبكن أف تعوؽ جهود
االتصاالت فيما بُت اعبمهور .مثل اخ تبلؼ اللغات ،كأساليب االتصاالت اػباصة بكل ثقافة .كؼبعاعبة ىذه
التحديات ،ستيوفر مواد اتصاالت باللغات الرظبية الست لؤلمم اؼبتحدة ،حيثما تسٌت ذلك .كيف سياؽ
أنشطتو لبلتصاالت كالتواصل ،سيوِف اؼبنتدل أيضان االىتماـ إُف السياؽ اػباص ؼبختلف البلداف .كيربز ىذا
مفهوـ أف احتياجات البلداف النامية يبكن أف تكوف ـبتلفة من احتياجات البلداف اؼبتقدمة النمو ،كردبا
تتطلب أنشطة توعية حسب الطلب.
ٕ  -كلضماف تنسيق اتصاالت اؼبنرب كاتساقها ،ستعمل األمانة مع كل ىيئات اؼبنرب ،أم اؼبكتب ،كفريق
اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ،ككحدات الدعم التقٍت ،كاؼبؤلفُت الرئيسيُت القائمُت على التنسيق كغَتىم
حسب االقتضاء .كينبغي أيضان أف تيقيم األمانة االتصاالت يف إطار اؼبنرب ،كأف تقدـ تقريران لبلجتماع العاـ
يشمل نوع كنطاؽ التوعية كالتغطية اإلعبلمية .كينبغي أيضان تقدًن تقارير التقييم للمكتب كالفريق يف فًتات
منتظمة.
ٖ  -كتشمل اسًتاتيجية االتصاالت العناصر التالية :األىداؼ كالغايات ،كاعبمهور ،كالتحليل ،كالرسائل،
كؾباالت األنشطة ،كالتقييم .كألغراض اإلهباز ،سًتكز اسًتاتيجية االتصاالت كالتواصل على النقاط الرئيسية
فقط ،كىي ال تتضمن قائمة جامعة لكل الرسائل ،كاألدكات ،كاعبمهور ،كأنشطة التواصل اليت ستيستخدـ
لتنفيذ أنشطة االتصاالت كالتواصل.

ثالثاً  -األىداف والغايات
ٗ  -اؽبدؼ الرئيسي للمنَت ىو تعزيز الًتابط بُت العلم كالسياسات يف ؾباالت التنوع البيولوجي كخدمات
النظم اإليكولوجية ،كرفاه اإلنساف على اؼبدل الطويل ،كالتنمية اؼبستدامة .كستستند اعبهود يف ؾباؿ
االتصاالت إُف مبدأ مفاده أف اؼبنرب سيكوف لو صلة بالسياسات دكف أف ييبلي ىذه السياسات .كلن يشارؾ
اؼبنرب يف الدعوة ،كلن يقدـ توصيات يف ؾباؿ السياسة العامة.
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َُ  -كيبكن أف يتيح ربديد أىداؼ ؿبددة من منظور االتصاالت عملية تقييم منذ البداية .كينبغي ربقيق
ىذه األىداؼ يف سياؽ كل نشاط على حدة للمنرب كىي:
(أ) التأكيد ؾبددان على ظبعة اؼبنرب كهيئة حكومية دكلية ذات مصداقية ،كشفافية ،كاستقبللية،
كسلطة هتدؼ إُف تعزيز عملية صنع القرارات ،كاتاحة كاجهة معرفية بشأف التنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإليكولوجية؛
(ب) إببلغ نتائج التقييم ،كتقدًن معلومات كاضحة كمتوازنة عن التنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإليكولوجية ،دبا يف ذلك اؼبخاطر ،كحاالت عدـ اليقُت العلمي دكف اؼبساس بالدقة؛
(ج) إذكاء الوعي بشأف كظائف اؼبنرب ،اليت تتجاكز التقييمات ،كتدعم خلق اؼبعارؼ ،كبناء
القدرات ،كربديد األدكات كاؼبنهجيات ذات الصلة بالسياسات؛
(د) شرح طريقة عمل اؼبنرب ،ككيفية اختيار اؼبؤلفُت كاؼبراجعُت العاملُت معو ،ككيفية إعداد تقاريره
من أجل تعزيز الفهم لعملو؛
(ق) كضع اؼبنرب موضع اعبهة اليت تضفي قيمة مضافة على العمل الذم هبرم إقبازه بالفعل يف
ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية لدعم عملية تقرير السياسات؛
(ك) اعتماد االتصاؿ اؼبزدكج بُت اؼبنرب كصباىَته من أجل ربسُت منتجات اؼبنرب كرسائلو.

رابعاً  -تحليل الجمهور
ُُ  -ينبغي ربديد صبهور اسًتاتيجية االتصاالت بصورة جيدة من أجل أف تكوف االسًتاتيجية أفضل
تركيزان .كاؼبنرب لو كالية توفَت اؼبعلومات العلمية كالتقنية عن التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية
ؼبقررم السياسات الذين ىم يف حاجة إُف معلومات عالية اؼبصداقية كاالستقبللية لتمكينهم من اعتماد
السياسات احمللية كالوطنية كالد كلية اليت من شأهنا معاعبة التحديات يف ؾباؿ فقداف التنوع البيولوجي ،كتدىور
خدمات النظم اإليكولوجية .كبناء على ذلك ،توج و اسًتاتيجية االتصاالت كالتواصل كبو اؼبستفيدين الذين
يستهدفهم برنامج عمل اؼبنرب ،كىم :اغبكومات ،كمقررك السياسات على كل اؼبستويات ،كيشمل ذلك
الدكؿ األعضاء يف اؼبنرب ،كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ.
ُِ  -كيف حُت أف اسًتاتيجية مشاركة أصحاب اؼبصلحة ينبغي أف ذبد السبل لتعزيز مشاركة أصحاب
اؼبصلحة يف برنامج عمل اؼبنرب كنواذبو ،ينبغي تصميم اسًتاتيجية االتصاالت كالتواصل مع أخذ اؼبستفيدين
اؼبستهدف ُت يف االعتبار .كمع الًتكيز على اؼبستفيدين الذين يستهدفهم عمل اؼبنرب ،سيكوف من األسهل
التمييز بُت اعبمهور األساسي كاعبمهور العريض.
ُّ  -كفيما يلي بعض اعبمهور األساسي كاعبمهور العريض اؼبستهدؼ لبلستفادة من نواتج اؼبنرب.
كألغراض اإلهباز ،فإف القائمة ليست جامعة:
(أ)

اعبمهور الرئيسي اؼبستهدؼ:
’ُ‘ مقررك السياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على كل
اؼبستويات :ينبغي إطبلع الدكؿ األعضاء يف اؼبنرب ،ككزارات البيئة ،كالطاقة،
كالصناعة ،كالتخطيط ،كاؼبالية ،كالزراعة ،كالسلطات احمللية ،كمستشارم مقررم
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السياسات يف ؾباؿ العلوـ على أنشطة اؼبنرب لتتمكن كل ىذه األطراؼ من استخداـ
اؼبنرب كمصدر للمعارؼ اؼبستقلة؛
’ِ‘ برامج األمم اؼبتحدة ،كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ :بعض برامج األمم
اؼبتحدة ،كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ ىم عمبلء رئيسيوف بالنسبة لتقارير
اؼبنرب .كسيعمل اؼبنرب مع ىذه األطراؼ يف إطار أنشطتو ،دبا يف ذلك يف أثناء سَت
أنشطة التوعية كنشر اؼبعلومات؛
(ب) اعبمهور العريض:
’ُ‘ الدكائر العلمية :يعتمد اؼبنرب على الدكائر العلمية إلعداد تقاريره ،كلذلك فهو
يستهدؼ ىذه الدكائر لزيادة مشاركتها .كيبكن استهداؼ الركابط الدكلية للعلماء
كجزء من أنشطة التوعية؛
’ِ‘ أصحاب اؼبعارؼ األصلية كاحمللية :حدد اؼبنرب اجملتمعات األصلية كاحمللية كجمهور
رئيسي مستهدؼ؛
’ّ‘ األعماؿ التجارية كالصناعة :من اؼبتوقع أف ينظر أصحاب األعماؿ التجارية
كالصناعية اؼبهتمُت باؼبنرب يف تقا ريره ؼبساعدهتم يف إهباد سبل مستدامة لتفادم
إحداث آثار على النظم اإليكولوجية ،أك اغبد من ىذه اآلثار ،أك درئها؛
’ْ‘ اؼبمارسوف ،أك اؼبنفذكف :ستهتم منظمات كثَتة كالعديد من األفراد اؼبسؤكلُت عن
التنفيذ يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية الذين يبارسوف العمل
اؼبيداين دبعرفة منتجات اؼبنرب ،مثل أدكات دعم السياسات ،ككيفية استخدامها؛
’ٓ‘ اؼبنظمات األىلية :ستتأثر كثَتان بعض اجملتمعات احمللية بفقداف التنوع البيولوجي،
كلذلك فهي يف حاجة إُف معرفة نتائج تقييمات اؼبنرب ،كأدكات دعم السياسات.
كيبكن أف تعمل أمان ة اؼبنرب مع الشبكات اؼبعنية لنشر مواد االتصاالت على نطاؽ
ىذه اجملتمعات؛
’ٔ‘ اؼبنظمات اغبكومية الدكلية كاؼبنظمات غَت اغبكومية :قد تكوف ىذه اؼبنظمات قادرة
على دعم أىداؼ اؼبنرب عن طريق توعية اؽبيئات التابعة ؽبا ،كيشمل ذلك مقررم
السياسات كالقطاع اػباص؛
’ٕ‘ كسا ئط اإلعبلـ :لن تكن أمانة اؼبنرب يف كضع يبكنها من الوصوؿ مباشرة إُف كل
اعبماىَت ،كلذلك ستعتمد على العبلقات اعبيدة مع كسائط اإلعبلـ للوصوؿ إُف
صبهور عريض؛
’ٖ‘ اجملتمعات احمللية كاجملتمع عامة.
ُْ  -كرغم أف أمانة اؼبنرب نفسها قد ال تكوف يف كضع يبكنها من إنتاج منتجات مشتقة تستهدؼ صبهور
معُت ،فقد تعمل دبشاركة منظمات تأخذ عناصر من تقييمات اؼبنرب كتقوـ بإيصاؽبا يف أشكاؿ تراعي
خصوصيات اعبمهور بقدر أكرب.
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خامساً  -الرسائل
ُٓ  -كسيتعُت تنسيق خدمة الرسائل ،كبصفة خاصة يف أثناء فًتة إصدار تقارير التقييم اليت يزداد فيها
اال ىتماـ بعمل اؼبنرب .كقبل إصدار التقارير ،ينبغي أف تعمل األمانة مع الرؤساء اؼبشاركُت ،كاؼبؤلفُت الرئيسيُت
اؼبسؤكلُت عن التنسيق ،كاحملررين اؼبسؤكلُت عن مراجعة التقارير لضماف اتساؽ الرسائل اؼبوجهة إُف مقررم
السياسات ،كمستشاريهم يف ؾباؿ العلوـ ،ككسائط اإلعبلـ .كسيتعُت أيضان أف تراعي خدمة الرسائل اغبدكد
اؼبنصوص عليها لتقارير اؼبنرب ،أك ينبغي أف تكوف ىذه التقارير ذات صلة بالسياسات دكف أف يسبلي ىذه
السياسات .كلذلك فإف السجايا األساسية لعمل اؼبنرب ىي أف تظل خدمة الرسائل كالتقارير ؿبايدة فيما
يتعلق بالسياسات ،كأف ربافظ على توازهنا العلمي.
ُٔ  -عبلكة على ذلك ،ينبغي االتفاؽ بشأف عدد من الرسائل الرئيسية الشاملة اليت تشرح العمل الفعلي
للمنرب ،كاستخدامها يف كل اؼبواد اؼبوجهة إُف كسائط اإلعبلـ ،أك اؼبناسبات اليت ربضرىا فئات ـبتلفة من
اعبمهور .كسًتكز ىذه الرسائل على شرح الع ملية كمشركعيتها ،مع تسليط الضوء على مفاىيم من قبيل
’’توافق اآلراء العاؼبي‘‘ ،ك ’’استعراض األقراف‘‘ ،ك ’’العلم اؼبتسم بأعلى درجات اعبودة‘‘ ،كغَتىا من
اؼبفاىيم.
ُٕ  -كرغم أف القائمة أدناه ليست جامعة بأم حاؿ من األحواؿ ،فهي تعرض رسائل شاملة يبكن
استخدامها لتوضيح القيمة اؼبضافة للمنرب ،كدكره يف أكساط اعبمهور غَت اؼبلم بعملياتو:
(أ) اؼبنرب ىو اؽبيئة ذات اؼبرجعية اليت توفر تقارير حديثة عن آخر ما توصل إليو العلم بشأف
اعبوانب الرئيسية للتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية استجابة لطلبات مقررم السياسات؛
(ب) ال يشكل عمل اؼبنرب ا زدكاجية مع العمل اعبارم ،كلكنو يضيف قيمة إُف عمل اجملموعة
الكبَتة من اؼبنظمات العاملة بالفعل يف ىذا اؼبيداف بسد الثغرات يف عملها كاالستناد إليو؛
(ج) كاؼبنرب فريد من حيث أنو يهدؼ إُف تعزيز القدرات من أجل االستخداـ الفعاؿ للعلم يف
عملية ازباذ القرارات على كل اؼبستويات؛
(د) كاؼبنرب مستقل علميان ،كيضمن اؼبصداقية ،كاألنبية ،كاؼبشركعية عن طريق استعراض األقراف
لعملو ،كالشفافية فيما يتعلق بعمليات ازباذ القرارات بغية تبادؿ البيانات كاؼبعلومات كالتقنيات اليت توفرىا
اؼبصادر ذات الصلة ،كتقاظبها ،كاستخدامها؛
(ق) كاؼبنرب يدرؾ كوبًتـ مسانبة اؼبعارؼ األصلية كاحمللية يف احملافظة على التنوع البيولوجي كالنظم
اإليكولوجية كاستخدامها اؼبستداـ؛
(ك) كيسلم اؼبنرب بالطابع الفريد للتنوع البيولوجي كاؼبعرفة العلمية يف اؼبناطق ،كباغباجة إُف اؼبشاركة
الكاملة كالفعالة للبلداف النامية ،كالتمثيل اإلقليمي كاؼبشاركة يف ىيكل اؼبنرب كعملو بصورة متوازنة؛
(ز) كيعتمد اؼبنرب هنجان هبمع بُت عدة زبصصات كمتعدد التخصصات تندرج يف إطاره كل فركع
العلم ذات الصلة ،دبا فيها العلوـ االجتماعية كالعلوـ الطبيعية.
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سادساً  -مجاالت النشاط
ألف  -االتصاالت اليومية
ُٖ  -توفر أمانة اؼبنرب اؼبعلومات كاؼبعلومات اؼبستكملة اؼبنتظمة عن نواذبها ،كاؼبناسبات ،كاألنشطة عن
طريق موقعها الشبكي ،كحساباهتا للتواصل االجتماعي ،كالعركض كما إُف ذلك .كيبكن االطبلع على كل
األنشطة اؼبقًتحة اليت يبكن االضطبلع هبا ابتداء من عاـ َُِٓ كاعبدكؿ الزمٍت يف تذييل ىذه االسًتاتيجية
باء -

إصدار تقارير التقييم
ُٗ  -سيتم إصدار تقريرين يف الدكرة الرابعة لبلجتماع العاـ :األكؿ ىو التقييم اؼبواضيعي للتلقيح
كاؼبلقحات ذات الصلة بالغذاء ،كالثاين ىو التقييم اؼبنهجي لسيناريوىات كمباذج التنوع البيولوجي كخدمات
النظم اإليكولوجية .كستلي ذلك اؼبزيد من تقارير التقييم .كستكوف ىناؾ فًتة قصَتة ،من احملتمل أف تكوف
ثبلثة أشهر ،سينصب فيها االىتماـ اؼبستمر كاؼبركز على كل كاحد من التقريرين يف صبيع أكباء العاَف .كمن
الضركرم أف يكوف اؼبنرب مستعدان لذلك.
َِ  -كسيؤدم إصدار تقارير التقييم ظهور اىتماـ شديد من جانب كسائط اإلعبلـ ،كصانعي القرارات،
كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين يف عمل اؼبنرب .كستكوف األىداؼ االسًتاتيجية الرئيسية للمنرب يف ىذه الفًتة اليت
يكوف فيها النشاط يف ذركتو كما يلي :أكالن االستمرار يف التغطية اإلعبلمية اؼبتسمة باغبيوية كالدقة
كاالستدامة؛ ثانيان تنسيق كمراقبة خدمة الرسائل اليت ينبغي أف تكوف يف حدكد صارمة تيوضع لتقارير اؼبنرب ،أم
ينبغي أف تكوف ىذه الرسائل ذات صلة بالسياسات دكف أف يسبلي ىذه السياسات؛ ثالثان تلبية طلبات
اؼبستخدمُت النهائيُت ،كبصفة خاصة طلبا ت صانعي القرارات ،كاػبرباء من الدكائر العلمية كالتقنية يف
اغبكومات كالقطاع اػباص ألغراض تنظيم اغبلقات الدراسية ،كجلسات اإلحاطة ،كاالجتماعات.
ُِ  -كبغية تعزيز نتائج تقارير التقييم ،سيكوف من اؼبهم كضع سياسة توعية ،كتنظيم ضبلة لتوطيد
العبلقات مع كسائط اإلعبلـ  ،دبا يف ذلك إصدار البيانات الصحفية ،كاستخداـ كسائل التواصل
االجتماعي ،كاإلعبلنات على شبكة اإلنًتنت ،كتنظيم اؼبؤسبرات الصحفية ،كاستغبلؿ خدمة الرسائل،
كاإلدالء بالكلمات كالوسائل األخرل.
ِِ  -كمن أجل ربقيق الفعالية كإحداث األثر اؼبطلوب ،ييوصى بأف يتعاقد اؼبنرب مع شركة استشارية يف
ؾباؿ االتصاالت لبعض األشهر قبل إصدار تقارير التقييم للتعامل مع اغبجم اؼبتزايد لؤلنشطة كاؼبنتجات اليت
ينبغي تطويرىا كنشرىا .كتتماشى ىذه التوصية مع اؼبمارسات اؼبماثلة اليت يعتمدىا الفريق اغبكومي الدكِف
اؼبعٍت بتغَت اؼبناخ الذم كاف يستع ُت بالشركات االستشارية يف ؾباؿ االتصاالت يف أكقات الذركة .كيبكن أف
تغطي ميزانية االتصاالت اؼبخصصة لكل تقييم تكلفة ىذا التعاقد مع الشركات االستشارية ،كسيقتصر ىذا
التعاقد على فًتات الذركة فقط قبل ،كيف أثناء ،كبعد إصدار تقارير التقييم .كيبكن للشركة االستشارية العمل
بإشراؼ اؼبكتب كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ،كبالتعاكف مع موظف االتصاالت يف األمانة.
ِّ  -كسيكوف إببلغ نتائج تقييمات اؼبنرب مهمة صعبة بسبب مدل تعقيد اؼبسائل العلمية كاغباجة
اؼبتزايدة للوصوؿ إُف صباىَت يتجاكز نطاقها دائرة العلماء كاغبكومات .كدبساعدة الشركة االستشارية يف ؾباؿ
االتصاالت ،يبكن إعداد رسائل كاضحة موجهة ؼبختلف اعبماىَت .عبلكة على ذلك ،يبكن أف يًتجم
الكتاب العلميوف اؼبدربوف اللغة التقنية إُف نصوص مناسبة لبلتصاؿ اعبماىَتم ،أك تصميم صفحات موقع
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شبكي تشرح اؼبفاىيم العلمية للجمهور العاـ دكف اساء ة تفسَت األدلة اليت تستند إليها ىذه اؼبفاىيم أك
اإلخبلؿ هبا.
ِْ  -كبغية فهم تقارير التقييم كقبوؽبا كتطبيقها عمليان من األنبية البالغة دبكاف أف تعمل األمانة كفريق
االتصاؿ ،رىنان بتوفر اؼبوارد ،مع فرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات برامج عمل لصناع القرار كتنفيذىا على
ـبتلف اؼبستويات مىت ما كاف ذلك ضركريان كتوفَت التوجيهات للدكؿ األعضاء كاؼبراكز كالشبكات اإلقليمية.
ِٓ  -كنظران إُف أف التقييم اؼبواضيعي بشأف التلقيح كاؼبلقحات سيكوف كاحدان من أكؿ تقريرين يتم
صدكرنبا ،فمن اؼبمكن استخدامو كنموذج لؤلنشطة كاؼبنتجات اؼبطلوبة قبل كأثناء كبعد إصدار كل تقرير
تقييم .كيرد يف تذييل ىذه االسًتاتيجية جدكؿ زمٍت لؤلنشطة اؼبقًتحة.

سابعاً  -التقييم
ِٔ -تتألف عملية التقييم من ثبلث مراحل ،كذلك رىنان بتوافر اؼبوارد كما يلي حسبما ىو مناسب:
(أ) استقصاءات التصورات -سيتم إجراء استقصاء ،حسب االقتضاء يستهدؼ اعبمهور
العريض الرئيسي من أجل قياس التصورات بشأف اؼبنرب كعملو؛
(ب) مناقشات فريق الًتكيز -لقياس فعالية اسًتاتيجية االتصاالت كالتواصل ،تينظم مناقشات يف
إطار فريق الًتكيز يف مراحل رئيسية من مراحل اغبملة يف أثناء سَت عملها .كذبرل ىذه اؼبناقشات يف أثناء
اؼبناسبات الكبَتة ،أك توجو لتستهدؼ صبهور معُت ،مثل صبهور صانعي القرارات؛
(ج) رصد ؿبتول كسائط اإلعبلـ  -يتم إجراء رصد مستمر للتغطية الصحفية يف اؼبواقع الشبكية،
كالصحف ،كاجملبلت ،كاؼبنشورات العلمية.
تذييل
خطة التنفيذ
ُ -تقدـ خطة التنفيذ اغبالية اؼب زيد من التفاصيل بشأف األنشطة اليت يبكن تنفيذىا يف إطار اجملالُت
الرئيسيُت لبلتصاالت :أكالن االتصاالت اليومية ،كثانيان إصدار تقارير التقييم.
ألف  -االتصاالت اليومية
ِ-

بدءان من عاـ َُِٓ ،تقوـ األمانة بتطوير اؼبنتجات التالية ،تضطلع باألنشطة التالية:

(أ) ربل يل االحتياجات :سيتم التحليل كجزء من اسًتاتيجية مشاركة أصحاب اؼبصلحة
( ،IPBES/3/4اؼبرفق الثاين) كستكوف نتائج ىذا التحليل ذات قيمة ألغراض التخطيط يف ؾباؿ االتصاالت؛
(ب) ذبديد اؼبوقع على شبكة اإلنًتن ت :سيكوف أحد اؼبشاريع الواسعة النطاؽ اليت ستضطلع هبا
األمان ة ذبديد اؼبوقع على شبكة اإلنًتنت على أساس عملية مشاكرات مفتوحة للمجاالت اؼبزمع ربسينها.
كاؽبدؼ من ذلك ىو إنشاء موقع شبكي سهل االستعماؿ كبديهي يتسم بشكل كمضموف معاصرين
كجديدين؛
(ج) أدكات تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت :ستستخدـ األمانة أدكات تكنولوجيا اؼبعلومات
كاالتصاالت اليت تتيح فرصة للحوار كالتواصل مع ىيئات اؼبنرب (اؼبكتب ،كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات)
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كأفرقة العمل ،كأفرقة اػبرباء .كستساعد أدكات تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت على تقاسم اؼبلفات
كالتعاكف اؼبباشر على اإلنًتنت باإلضافة إُف خدمات التداكؿ بالفيديو؛
(د) اؽبوية البصرية :دبساعدة مصممي الرسوـ البيانية اؼبهنيُت ،يبكن إنشاء ىوية بصرية مؤسسية
كمتسقة لكل منتجات كأنشطة االتصاالت ،دبا يف ذلك اؼبوقع الشبكي ،كالعركض ،كصحائف الوقائع،
كاؼبنشورات ،كغَتىا من النواتج؛
(ىػ) العركض :دبجرد كضع دليل األسلوب البصرم ،يبكن أيضان كضع عركض مهنية كجذابة اؼبنظر
لتعزيز عمل اؼبنرب؛
(ك) صحائف الوقائع :يبكن إنشاء صحائف كقائع مكونة من صفحة كاحدة تعرض عمل اؼبنرب
باستخداـ نفس دليل االسلوب البصرم .كستتاح صحائف الوقائع ىذه ،ما أمكن ذلك عمليان ،جبميع
اللغات الرظبية الست لؤلمم اؼبتحدة؛
(ز) كسائل التواصل االجتماعي :يبكن أيضان كضع اسًتاتيجية للتواصل االجتماعي لزيادة فرص
اؼبشاركة يف عمل اؼبنرب .كسيتم إنشاء حسابات على فيس بوؾ ( ،)Facebookكتويًت ( ،)Twitterكيوتيوب
( )YouTubeتوفر معلومات مستكملة عن عمل اؼبنرب؛
(ح) الصفحة الشبكية لؤلسئلة اليت كثَتان ما تيطرح :سيتم إنشاء ىذه الصفحة على اؼبوقع الشبكي
الػ يمجدد حبيث تتاح عليها الرسائل الرئيسية اليت تشرح أسباب إنشاء اؼبنرب ،ككيف يبكن أف يضيف قيمة إُف
ؾبموعة اؼببادرات اغبالية ،ككيف يعمل ككفقان ألم مبادئ؛
(ط) اؼبناسبات كالتوعية :يبكن إضافة جدكؿ زمٍت يتضمن اؼبناسبات اليت ينظمها اؼبنرب إُف اؼبوقع
الشبكي اجملدد؛
اؼبتحدة؛

(م) الًتصبة :ستيًتجم منتجات االتصاالت الرئيسية ،كلما أمكن ،إُف اللغات الرظبية الست لؤلمم

(ؾ) موسوعة كيكيبيديا ( : )Wikipediaسيتم استكماؿ صفحة اؼبنرب على موسوعة كيكيبيديا
( )Wikipediaبعد اؼبناسبات الكبَتة ،مثل دكرات االجتماع العاـ ،كإصدار تقارير التقييم؛
(ؿ) االستقصاء السنوم :سيتم إجراء استقصاء لقياس تصورات أصحاب اؼبصلحة كل سنة.
اعبدكؿ ُ
الجدول الزمني ألنشطة االتصاالت

األنشطة

تقييم االحتياجات
ذبديد اؼبوقع على شبكة اإلنًتنت
أدكات تكنولوجيات اؼبعلومات كاالتصاالت
اؽبوية البصرية
العركض
صحائف الوقائع

اعبداكؿ الزمنية

اإلقباز حبلوؿ نيساف/أبريل َُِٓ
كانوف الثاين/يناير -نيساف/أبريل َُِٓ
اؼبشًتيات حبلوؿ نيساف/أبريل َُِٓ
اإلقباز حبلوؿ حزيراف/يونيو َُِٓ
اإلقباز حبلوؿ سبوز/يوليو َُِٓ
اإلقباز حبلوؿ آب/أغسطس َُِٓ
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األنشطة

كسائل التواصل االجتماعي
الصفحة الشبكية لؤلسئلة اليت كثَتان ما تيطرح
اؼبناسبات كالتوعية
الًتصبة
موسوعة كيكيبيديا ( )Wikipedia
االستقصاء السنوم
باء -

اعبداكؿ الزمنية

على مدل العاـ
اإلقباز حبلوؿ حزيراف/يونيو َُِٓ
على مدل العاـ
اإلقباز حبلوؿ تشرين الثاين/نوفمرب َُِٓ
االستكماؿ بصورة منتظمة
يينجز يف تشرين األكؿ/أكتوبر كل عاـ

إصدار تقارير التقييم
ّ -نظران إُف أف التقييم اؼبواضيعي بشأف التلقيح كاؼبلقحات سيكوف كاحدان من أكؿ تقريرين يتم
صدكرنبا ،فمن اؼبمكن استخدامو كنموذج لؤلنشطة كاؼبنتجات اؼبطلوبة قبل كأثناء كبعد إصدار كل تقرير
تقييم .كيبكن استخداـ جدكؿ زمٍت لؤلنشطة احملتملة كنموذج إلصدار تقارير التقييم اليت ستصدر بعد ذلك.
اعبدكؿ ِ
الجدول الزمني ألنشطة البداية المحتملة
األنشطة قبل ،كيف أثناء ،كبعد تشرين األكؿ /تشرين الثاين /كانوف األكؿ /كانوف الثاين /شباط/فرباير آذار/مارس
َُِٔ
التقييم اؼبواضيعي بشأف التلقيح أكتوبر َُِٓ نوفمرب َُِٓ ديسمرب َُِٓ يناير َُِٔ َُِٔ
كاؼبلقحات

اؼبنشورات
مواد الدعم
اؼبنتجات اؼبشتقة
اؼبؤسبر اؼبخصص
اؼبناسبات اػباصة ،كجلسات
اإلحاطة ،كاألحداث اعبانبية
فرص اؼبتحدثُت
األسئلة اؼبباشرة على اإلنًتنت
كأجوبة اػبرباء
خطة االستجابة السريعة
الناطقوف باسم اؽبيئات
التدريب يف ؾباؿ كسائط اإلعبلـ
قائمة بوسائط اإلعبلـ اؼبؤثرة
رصد كسائط اإلعبلـ
التسويق
القوائم الربيدية
اؼبؤسبرات الصحفية
اؼبقاببلت
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المرفق الثاني
استراتيجية إشراك أصحاب المصلحة( :الناتج ( 2د))
أوالً  -مقدمة
ُ  -دعا االجتماع العاـ للمنرب اغبكومي الدكِف للعلوـ كالسياسات يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات
النظم اإليكولوجية يف مقرره ـ ح د ِ/ُ -االرباد الدكِف غبفظ الطبيعة كاؼبوارد الطبيعية ،كاجمللس الدكِف
للعلوـ لبلربادات العلمية للعمل مع أصحاب اؼبصلحة اؼبعنيُت ،دبن فيهم ؾبتمعات السكاف األصليُت،
كاجملتمعات احمللية ،كالقطاع اػباص ،كأيضان للعمل مع األمانة ،بالتشاكر مع اؼبكتب كفريق اػبرباء اؼبتعدد
التخصصات ،من أجل إعداد مشركع اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة لدعم تنفيذ برنامج العمل .كبعد
إجراء عملية تشاكرية كاسعة مشلت الدعوة إُف تقدًن مدخبلت ،أدرجت حلقة التدريب العملي ،كاالستعراض
عرب اإلنًتنت ،ككل التعليقات كاالقًتاحات يف مشركع اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة اليت قيدمت
لبلجتماع العاـ للنظر فيها يف دكرتو الثانية (.)IPBES/2/13
ِ  -كيف الدكرة الثانية لبلجتماع العاـ ،أعرب اؼبمثلوف عن دعمهم بصورة عامة ؼبشركع االسًتاتيجية،
كبعد اؼبناقشة اقًتح الرئيس أف تقوـ األمانة بإعداد نسخة منقحة لينظر فيها االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة
( ،IPBES/2/17الفرع سابعان باء) .عبلكة على ذلك ،طلب الرئيس من األمانة يف االجتماع الثالث للمكتب
اؼبنعقد يف آذار/مارس َُِْ كضع خطة تنفيذية أكلية تيقدـ مع مشركع االسًتاتيجية لبلجتماع العاـ يف
دكرتو الثالثة.
ّ  -كاستجابة ؽبذا الطلب ،أعدت ا ألمانة ،بالعمل مع أعضاء اؼبكتب كالتشاكر مع أعضاء الفريق،
نسخة منقحة ؼبشركع اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة كمشركع خطة تنفيذ ،كدعت أصحاب اؼبصلحة
إُف تقدًن التعليقات .كتلقت األمانة ما ؾبموعو ّْٔ تعليقان من أصحاب اؼبصلحة أخذهتا كلها يف االعتبار
يف سياؽ إعداد م شركع االسًتاتيجية اؼبنقحة .عبلكة على ذلك ،أخذت األمانة يف االعتبار اؼبقًتحات اليت
قدمها أصحاب اؼبصلحة كاليت نيوقشت يف أثناء اؼبشاكرات بُت أصحاب اؼبصلحة على نطاؽ أكركبا اليت
جرت يف االجتماع الثاين للمنرب اؼبنعقد يف بازؿ ،سويسرا ،يف أيلوؿ/سبتمرب َُِْ .كقيدمت النسخة اؼبنقحة
ؼبشركع االسًتاتيجية (أنظر األجزاء من الثاين إُف التاسع) كخطة التنفيذ األكلية (أنظر اعبزء العاشر) لبلجتماع
العاـ لينظر فيها يف دكرتو الثالثة.

ثانياً  -السياق
ْ  -يحدد إشراؾ أصحاب اؼبصلحة كعنصر ىاـ بالنسبة ألنبية اؼبنرب ،كفعاليتو ،كمصداقيتو ،كقباحو
بصورة عامة .كىبتلف إشراؾ أصحاب اؼبصلحة عن اسًتاتيجية االتصاالت يف اعبوانب التالية :بينما يتعُت أف
تركز اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة على تشجيع إشراؾ العلماء ،كغَتىم من أصحاب اؼبعارؼ يف
عمل اؼبنرب ،كعلى تيسَت استخداـ منتجات اؼبنرب ،مثل أدكاتو لدعم السياسات ،سيتعُت أف تركز اسًتاتيجية
االتصاالت على تعزيز عمل اؼبنرب يف أكساط اعبماىَت العريضة عن طريق اؼبنشورات ،كالعبلقات مع كسائط
اإلعبلـ ،كاؼبناسبات اػباصة كغَتىا من التدابَت.
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ثالثاً  -اإلشراف
ٓ  -تقوـ األمانة بتنفيذ كتشغيل اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة ،كذلك رىنان بتوفر اؼبوارد ،كبالعمل
ربت إشراؼ اؼبكتب كاالجتماع العاـ كبالتعاكف مع فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات .كيشجع اؼبنرب إقامة
شبكة مفتوحة العضوية كشاملة كذات تنظيم ذايت من أصحاب اؼبصلحة الذين يبثلوف جهات متنوعة تعمل
يف األساس عرب اإلنًتنت .كيتم التعاكف بُت اؼبنرب كبُت الشبكة على ضوء اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب
اؼبصلحة .كربدد اسًتاتيجية الشراكة بُت اؼبنرب كالشبكة ترتيبات ىذا التعاكف كزبضع الشراكة االسًتاتيجية
ؼبوافقة االجتماع العاـ عليها.

رابعاً  -الغرض واألىداف
ٔ  -الغرض من اؼبنرب ىو تعزيز كاجهة بُت العلم كالسياسات بشأف اؼبسائل ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
كخدمات النظم اإليكولوجية عن طريق كظائفو األربع (التقييمات ،كخلق اؼبعارؼ ،كدعم السياسات ،كبناء
القدرات) .كالغرض العاـ إلشراؾ أصحاب اؼبصلحة ىو دعم تنفيذ برنامج عمل اؼبنرب كنواذبو احملددة للفًتة
َُِْ َُِٖ-بطريقة تشاركية ،كمشولية ،كشفافة .كسيعتمد اؼبنرب بالنسبة لتقييماتو على مسانبات أفراد
فريق اػبرباء .عبلكة على ذلك ،تتطلب أيضان الوظائف الثبلث اؼبتبقية للمنرب مسانبة كمشاركة من ؾبموعة
متنوعة من أصحاب اؼبصلحة .كبناء على ذلك ،تيعترب اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة عنصران رئيسيان من
اعبهود الرامية إُف تعبئة الدعم لتنفيذ برنامج عمل اؼبنرب للفًتة َُِْ.َُِٖ-
ٕ  -كسيساعد ربديد أىداؼ كاضحة كمتوائمة مع الغرض من إشراؾ أصحاب اؼبصلحة االسًتاتيجية
على االستمرار يف تركيزىا .كتشمل األىداؼ الرئيسية إلشراؾ أصحاب اؼبصلحة يف اؼبنرب ما يلي:
(أ) الوصوؿ إُف ؾبموعة متنوعة من اؼبستخدمُت احملتملُت ،كمقدمي اؼبعلومات لزيادة أنبية اؼبنرب،
كتوسيع قاعدة استخدامو؛
(ب) اعبمع بُت تصورات متنوعة لتيسَت اإلبداع كاالبتكار؛
(ج) جذب العلماء ،مثل خرباء التقييم ،كغَتىم من أصحاب اؼبعارؼ من اؼبواطنُت أصحاب
اؼببادرات العلمية ،كالشعوب األصلية ،كاجملتمعات احمللية للمسانبة يف نواتج اؼبنرب؛
(د)

تعزيز دعم ـبتلف اؼبناطق كالفركع العلمية لنواتج اؼبنرب؛

(ى) السعي للتوصل إُف التوازف بشأف اؼبسانبة يف اؼبعارؼ من ـبتلف اؼبناطق ،كالقطاعات،
كاعبنسُت ،كأنواع اؼبعارؼ؛
(ك) توفَت منتجات عالية اعبودة يف إطار العلم كاؼبعارؼ لصانعي القرارات الذين يعتربكف
اؼبستخدمُت النهائيُت لنواتج اؼبنرب؛
(ز) تعبئة اؼبوارد لبناء القدرات من أجل اؼبسانبة يف كضع التقييمات ،كأدكات دعم السياسات،
كتيسَت استخداـ ىذه األدكات؛
(ح) تعبئة الدعم العيٍت الذم يقدمو أصحاب اؼبصلحة لتعزيز تنفيذ اؼبنرب كاستخدامو.
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خامساً  -تعاريف أصحاب المصلحة
ٖ  -يف إطار برنامج العمل ،سيؤدم أصحاب اؼبصلحة دكر اؼبسانبُت يف اؼبنرب كمستخدميو على حد
سواء .كأصحاب اؼبصلحة ىم فرادل العلماء ،كأصحاب اؼبعارؼ ،ككذلكن اؼبؤسسات ،كاؼبنظمات ،كاألفرقة
اليت تعمل يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية الذين يبكنهم إقباز ما يلي:
(أ) اؼبسانبة يف أنشطة برنامج العمل خبرباهتم ،كدرايتهم ،كمعرفتهم ،كبتوفَت البيانات كاؼبعلومات،
كتوفَت اػبربة يف ؾباؿ بناء القدرات؛
(ب) استخداـ نتائج برنامج العمل ،أك االستفادة منها؛
(ج) تشجيع كدعم إشراؾ العلماء كأصحاب اؼبعارؼ يف عمل اؼبنرب.
ٗ  -كيهدؼ اؼبنرب إُف تعزيز الًتابط بُت العلم كعملية تقرير السياسات بشأف اؼبسائل اؼبتعلقة بالتنوع
البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية .كقد مت ربديد فئتُت من أصحاب اؼبصلحة :اؼبسانبوف (العلماء،
كأصحاب اؼبعارؼ ،كاؼبمارسوف كغَتىم) كاؼبستخدموف النهائيوف (مقررك السياسات كغَتىم).
َُ  -كال وبق ألصحاب اؼبصلحة التمتع بصفة اؼبراقبُت ما َف يتم قبوؽبم بتلك الصفة كفقان للنظاـ
الداخلي.

سادساً  -النطاق
ُُ  -يعترب إشراؾ أصحاب اؼبصلحة ضركريان للجهود الرامية إُف النهوض بوظائف اؼبنرب األربع (التقييم،
كخلق اؼبعرفة ،كدعم السياسات ،كبناء القدرات) .كسيكوف أحد جوانب إشراؾ أصحاب اؼبصلحة يف اؼبنرب
ضركرة تعبئة أصحاب اؼبصلحة الذين يبكن أف يكونوا مسانبُت يف الوظائف األربع للمنرب ،أما اعبانب الثاين
فسيكوف اعبهود ال رامية إُف تيسَت استعماؿ اؼبستخدمُت ؼبنتجات اؼبنرب ،مثل قائمة التقييمات ذات الصلة ،أك
قائمة أدكات دعم السياسات ،كاعبانب الثالث ىو السعي إُف تيسَت إشراؾ اؼبنظمات بصفة مراقب يف
دكرات االجتماع العاـ ،كدعوة أصحاب اؼبصلحة إُف تقدًن التعليقات بشأف الوثائق اليت ستيقدـ لبلجتماع
العاـ.
ُِ  -كسيتم تيسَت تطبيق إشراؾ أصحاب اؼبصلحة عن طريق األمانة اليت يبكن أف تقدـ معلومات
كاضحة بشأف فرص إشراؾ أصحاب اؼبصلحة ،كالتماس ردكد فعلهم بغية تقدًن اقًتاحات لتحسُت العملية
كاعتماد االتصاؿ اؼبزدكج.
ُّ  -كيف بعض اغباالت ،حدد االجتماع العاـ بالفعل كبوضوح قواعد كعمليات إشراؾ أصحاب
اؼبصلحة .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،يحددت بوضوح يف اؼبقرر ـ ح د  ّ/ِ -عملية ترشيح كاختيار اػبرباء ،دبا يف
ذلك فرص استعراض األقراف ،كذلك يف إطار الوظيفة األكُف للمنرب .كقد بدأ بالفعل إشراؾ أصحاب اؼبصلحة
يف ىذه اجملاالت.
ُْ  -كمع ذلك ىناؾ ؾباالت أخرل من برنامج العمل يبكن أف تتيح فرصان إلشراؾ أصحاب اؼبصلحة،
كلكن َف يتم النظر بعد يف القواعد كالعمليات اػباصة باإلشراؾ فيها .كيبكن أف سبنح اإلشراؾ يف أفرقة العمل
الثبلثة فرصان إلشراؾ أصحاب اؼبصلحة ،نظران إُف أف عملها سيعتمد بقدر كبَت على التعاكف مع ـبتلف
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الشركاء يف ؾباؿ بناء القدرات ،كمعارؼ السكاف األصليُت ،كاؼبعارؼ احمللية ،كاؼبعرفة كالبيانات .كتبعان لذلك
سوؼ تعمل األمانة مع أفرقة العمل إلتاحة الفرص إلشراؾ أصحاب اؼبصلحة يف عمل ىذه األفرقة.

سابعاً  -الحوافز والمثبطات
ُٓ  -يف سياؽ تنفيذ اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة ،سيكوف من اؼبفيد بالنسبة للمنرب إدراؾ اغبوافز
كاؼبثبطات احملتملة للمشاركة .كيبكن استخبلص بعض اآلراء اؼبفيدة من استعراض االجتماع العاـ للدكافع
للمشاركة يف تقييمات اؼبنرب .كقدـ اؼبركز العاؼبي لرصد عملية احملافظة (برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة) كرقة
تستعرض الدافع ؼبشاركة اػبرباء يف تقييمات اؼبنرب (أنظر .)IPBES/1/INF/15
ُٔ  -كتشمل الدكافع احملتملة ؼبشاركة اػبرباء يف عمل اؼبنرب احملددة يف كرقة اؼبركز العاؼبي لرصد اغبفظ ما
يلي :اكتساب اؼبكانة الرفيعة كفرص االلبراط يف مشركع ذم طابع علمي رفيع؛ كأحداث فرؽ ،مبلءمتها مع
اىتماماهتا يف ؾباؿ البحوث؛ كفرص الربط الشبكي ،كالعمل يف ؾباؿ يعتربكنو مهما؛ كأف تكوف جزءان من
منظمة مؤثرة ،كاالعًتاؼ باؼبنح ،كاؼبنح الدراسية ،كالزماالت .كمشلت اؼبثبطات ما يلي :االلبراط يف عملية َف
يشاركوا يف صياغة مسألة االلتزامات اليت تستغرؽ كقتان طويبلن ،كعدـ كضوح كيفية اؼبشاركة ،كعدـ اليقُت
بشأف كيفية كضع حوافز التمويل؛ كعدـ اعًتاؼ اؼبؤسسات باؼبسانبات اليت يقدمها علماؤىا.
ُٕ  -كحدد استقصاء آخر أجراه اجمللس الدكِف لبلربادات العلمية كاالرباد الدكِف غبفظ الطبيعة كاؼبوارد
الطبيعية العوامل التالية كحوافز ؿبتملة للمنظمات تشجعها على اؼبشاركة بوصفها من أصحاب اؼبصلحة يف
عمل اؼبنرب :مواءمة أكلوياهتا مع أكلويات اؼبنرب ،كفرصة التأثَت على عمل اؼبنرب ،كفرصة اؼبسانبة يف ربقيق نتائج
مفيدة ،كإمكانية إنشاء شراكات ،كفرصة اغبصوؿ على االعًتاؼ ،كإمكانية اغبصوؿ على تعويض للوقت.
ُٖ  -كرغم أف النتائج ال سبثل آراء كل أصحاب اؼبصلحة يف اؼبنرب يف اؼبستقبل ،فهي توفر بعض اآلراء
بشأف ماىية االحتياجات اليت ينبغي تلبيتها لتعزيز إشراؾ أصحاب اؼبصلحة.

ثامناً  -المخاطر
ُٗ  -كجزء من التخطيط إلشراؾ أصحاب اؼب صلحة يف اؼبنرب ،سيكوف من اؼبهم ربديد اؼبخاطر اؼبرتبطة
باؼبشاركة ،كسبل مواجهتها ،كاالستعداد ؽبا .كفيما يلي أكثر اؼبخاطر شيوعان فيما يتعلق بإشراؾ أصحاب
اؼبصلحة :أكالن تضارب اؼبصاٌف ،أك االنشقاؽ فيما بُت أصحاب اؼبصلحة؛ ثانيان عدـ القدرة على اؼبشاركة
بسبب االفتقار إُف التمويل؛ ثالثان فتور اؽبمة يف اؼبشاركة؛ رابعان التوقعات اليت ال تتم تلبيتها؛ كخامسان تباين
مستويات اؼبشاركة فيما بُت أصحاب اؼبصلحة؛ كمن أجل معاعبة اؼبخاطر احملتملة ،يبكن أف تسعى األمانة
إُف اغبصوؿ على ردكد فعل أصحاب اؼبصلحة يف أثناء اؼبناسبات اػباصة ،كأف تقوـ بصياغة سياسة لتحديد
اؼبخاطر كمعاعبتها على ضوء إرشادات اؼبكتب كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات.

تاسعاً  -التقييم
َِ  -من أجل ربقيق إشراؾ بدرجة عالية اعبودة ألصحاب اؼبصلحة ،ينبغي التخطيط للتقييم منذ البداية
عن طريق ربديد األىداؼ ،كمؤشرات األداء ال يت تساعد اؼبنرب على قياس التقدـ احملرز كبو ربقيق إشراؾ عالية
اعبودة ألصحاب اؼبصلحة ،كربديد اجملاالت اليت ربتاج إُف ربسُت .كفيما يلي مشركع مؤشرات مصنفة يف
ؾبموعات كفقان لطبيعة اؼبعلومات اليت توفرىا:
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مؤشرات اإلشراؾ الناجح ألصحاب اؼبصلحة

الوصف

االلتزاـ بإشراؾ أصحاب اؼبصلحة





القدرة على معاعبة التحديات



مدل اؼبشاركة



التنوع



األدلة على النواتج كاآلثار





فرص االتصاؿ اؼبزدكج






كضع اسًتاتيجية كخطة تنفيذ
األدلة على إجراء مشاكرات مع أصحاب اؼبصلحة
األدلة على السياسات كالعمليات الواضحة كالدقيقة
اليت تشرح كيفية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة كيف أم
اجملاالت
اإلشارات إُف العقبات اليت تواجو إشراؾ أصحاب
اؼبصلحة ،كاػبطوات اؼبخططة لتخطي ىذه العقبات
(أم أصحاب اؼبصلحة الذين يصعب الوصوؿ
إليهم ،كاغبواجز اللغوية أك الثقافية ،كتباين الربامج
كاؼبصاٌف كغَت ذلك)
قياسات تقييم اؼبشاركة (مثل عدد الًتشيحات،
كتعليقات استعراض األقراف ،كاؼبشاركُت ،كالزماالت
كغَتىا)
قياسات تقييم سبثيل أصحاب اؼبصلحة من ـبتلف
البلداف ،كاؼبناطق ،كفركع اؼبعرفة كما إُف ذلك
األدلة على العبلقة بُت الغرض من اؼبشاركة كالنتائج
اؼبتوقعة
األدلة على اآلثار اليت ربققت
الدعوات إ ُف اؼبسانبة بشأف اؼبسائل ذات الصلة
بإشراؾ أصحاب اؼبصلحة
االستقصاءات لتقدًن ردكد الفعل إزاء اؼبشاركة
األدلة على معاعبة اؼبسائل كالشواغل اػباصة
بأصحاب اؼبصلحة

ُِ  -يبكن أف تكوف إحدل أدكات التقييم استخداـ االستقصاءات السنوية اليت تتيح فرصة اغبصوؿ على
ردكد الفعل بشأف عملية اؼبشاركة كنتائجها .ككما ذيكر سابقان ،يبكن أف ذبرم األمانة استقصاء سنويان لقياس
آراء كتصورات أصحاب اؼبصلحة .كسيكوف ىناؾ رصد بصورة مستمرة عن طريق مراعاة التعليقات ،كردكد
الفعل اليت يتم اغبصوؿ عليها يف أثناء ـبتلف اؼبناسبات اليت ينظمها أصحاب اؼبصلحة.
ِِ  -عبلكة على ذلك ،كعلى كبو ما قرره االجتماع العاـ ،ينبغي استعراض إشراؾ أصحاب اؼبصلحة
بصورة مستقلة ،كتقييمها كجزء من كفاءة كفعالية اؼبنرب (الناتج ْ (ق)).

عاشراً -خطة التنفيذ األولية
ِّ  -تشمل خطة التنفيذ السًتاتيجية أصحاب اؼبصلحة الواردة يف التذييل اإلجراءات اليت يبكن أف
تتخذىا األمانة لضماف حصوؿ أصحاب اؼبصلحة على معلومات كافية ككاضحة عن كيفية العمل مع اؼبنرب.
كستسعى األمانة أيضان إُف اغبصوؿ على مسانبة أصحاب اؼبصلحة بغية ربسُت مشاركتهم ،كاعتماد االتصاؿ
اؼبزدكج .كيف عاـ َُِٓ ،ستضطلع األمانة ،باال شًتاؾ مع الشبكة اؼبفتوحة العضوية ،باألنشطة التالية،
بالتعاكف مع أصحاب اؼبصلحة ،حسب االقتضاء ،كرىنان بتوفر اؼبوارد:
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(أ)

ربديد أصحاب اؼبصلحة؛

(ب) ربليل االحتياجات؛
(ج) إعداد األدلة اإلرشادية كالًتصبة؛
(د)
القدرات؛

إعداد صحائف الوقائع كالًتصبة اػباصة دبصادر اؼبعلومات كالبيانات ،كتوليد اؼبعارؼ كبناء

(ى) التعاكف مع أفرقة العمل من أجل العمل مع أصحاب اؼبصلحة الذين يصعب الوصوؿ إليهم؛
(ك) التعاكف مع الشبكات كاؼبراكز القائمة؛
(ز) تيسَت كإنشاء شبكات كمراكز جديدة؛
(ح) استخداـ كسائل التواصل االجتماعي كقوائم الربيد اإللكًتكين؛
(ط) استخداـ أدكات تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت؛
(م) اؼبناسبات اليت ينظمها أصحاب اؼبصلحة؛
(ؾ) االستقصاءات السنوية.
ِْ  -ترد يف خطة التنفيذ األكلية التفاصيل اػباصة باألنشطة اؼبذكورة أعبله باإلضافة إُف جدكؿ زمٍت،
كميزانية إرشادية.
ِٓ  -كبدءان من عاـ َُِٔ كما بعده ،يبكن أف تضطلع األمانة بأنشطة إضافية لتعزيز إشراؾ أصحاب
اؼبصلحة .كستغطي اؼبيزانية اؼبخصصة لبلتصاالت كجزء من اؼبيزانية اليت اعتمدىا االجتماع العاـ لربنامج
العمل اؼبنتجات اؼبتعلقة بالعبلقات مع كسائط اإلعبلـ ،كالتوعية ،كنشر كتركيج منتجات اؼبنرب.
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التذييل
خطة التنفيذ األولية
ُ  -يف عاـ َُِٓ  ،ستضطلع األمانة باألنشطة التالية ،حسب االقتضاء ،بالتعاكف مع أصحاب
اؼبصلحة ،كرىنان بتوفر اؼبوارد.
تحديد وتعبئة أصحاب المصلحة
ِ  -يعترب ربديد كتعبئة أصحاب اؼبصلحة احملتملُت يف اؼبنرب ىو مهمة معقدة ،نظران إُف ضركرة النظر يف
التنوع الشديد لؤلفراد ،كاؼبؤسسات ،كاؼبنظمات ،أك اعبماعات العاملة على نطاؽ ـبتلف القطاعات
كاؼبستويات ،أك على نطاؽ كل قطاع أك مستول (اؼبستويات احمللية ،أك الوطنية ،أك دكف اإلقليمية ،أك
اإلقليمية) كتشمل البارامًتات األخرل ـبتلف الفركع العلمية (العلوـ الطبيعية ،كاالجتماعية ،كاالقتصادية)،
كأنواع اؼبعارؼ (التقليدية ،كاحمللية ،كاألصلية ،كعلوـ اؼبواطنُت) ،كالقطاعات (الصناعة ،كالصحة ،كالغذاء،
كالطاقة) اليت ال بد من أخذىا بعُت االعتبار .كتشكل االختبلفات الثقافية ،كاغبواجز اللغوية ،كاختبلؼ
مصاٌف أصحاب اؼبص لحة ،كالواليات اؼبختلفة ،كالًتتيبات اإلدارية عوامل إضافية هبب أخذىا يف االعتبار.
ّ  -تضع األمانة ،بالتعاكف مع شبكة أصحاب اؼبصلحة ،منهجان لتحديد ؾبموعات أصحاب اؼبصلحة
بطريقة نظامية كتعبئتها ،مع مراعاة التوازف على الصعيد اإلقليمي بُت اعبنسُت كنظم اؼبعارؼ اؼبتنوعة .ككبداية
سيتم إدراج صبيع اؼبنظمات اليت قبلت سلفان يف دكرات االجتماع العاـ بصفة مراقب .كتقوـ األمانة بالتماس
مزيد من التوجيهات من اؼبكتب كمن فريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات مع إصدار سجل مفتوح بأصحاب
اؼبصلحة كسوؼ يتم إطبلع جهات االتصاؿ الوطنية التابعة لل منرب ،بناء على طلبها ،باؼبعلومات اؼبهمة عن
ربديد كإشراؾ أصحاب اؼبصلحة يف بلداهنم كمناطقهم من أجل تعزيز أكجو التآزر على الصعيدين الوطٍت
كاإلقليمي .كسوؼ تقوـ األمانة بإدارة قاعدة بيانات بأظباء أصحاب اؼبصلحة كعنوانُت االتصاؿ هبم
كالوسائل اليت يفضلوهنا لبلتصاؿ هبم.
ْ  -كهبوز لشبكة أصحاب اؼبصلحة ،أف تقوـ ربت إشراؼ األمانة ،بوضع مقًتحات حسب االقتضاء
بشأف الطرؽ اليت يبكنو هبا دعم عمل اؼبنرب .كتوزع ىذه اؼبقًتحات على جهات االتصاؿ الوطنية التابعة
للمنرب كينظر فيها اؼبكتب كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات.
ٓ  -كيرد يف مذكرة األمانة بشأف اؼبعلومات اإلضافية عن اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة
( )IPBES/3/INF/10تصنيف مفصل ألصحاب اؼبصلحة احملتملُت .كىذا التصنيف ىو عملية شرعت فيها
أصبلن أمانة اؼبنرب ،كقدـ التصنيف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،يف إطار ربليل الثغرات الذم أجرتو لتيسَت
اؼبناقشات بشأف كيفية ربسُت كتعزيز الًتابط بُت العلم كالسياسات اػباصة بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم
اإليكولوجية (أنظر  .)UNEP/IPBES/2/INF/1كقد أيستكمل ىذا التصنيف ،كأيضيفت منظمات جديدة يف
ضوء االقًتاحات كالتعليقات اليت يبديها أصحاب اؼبصلحة بشأف مشركع اسًتاتيجية االتصاالت.
تحليل االحتياجات
ٔ  -فضبلن عن عملية التحديد ،يبكن أف ذبرم األمانة أيضان ربليبلن الحتياجات ؾبموعات أصحاب
اؼبصلحة (ؾبموعات اؼبسانبُت كاؼبستخدمُت على حد سواء) لتحديد مدل االستعداد للمشاركة ،كاغبوافز
كاؼبثبطات فيما يتعلق باؼبشاركة ،كاالىتماـ بنواتج معينة من نواتج اؼبنرب ،كالطرؽ اؼبفضلة للمشاركة ،كالقضايا
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اؼبثَتة للقلق .كسيتم ىذا التحليل باستخداـ استقصاء كمي يبكن ترصبتو إُف ـبتلف اللغات .كسييطلب من
الشبكات القائمة إرساؿ االستقصاء إُف أعضائها .كيوفر ىذا النوع من االستقصاءات نتائج قابلة للمقارنة
كالقياس ،كيبكن أف تصل إُف طائفة عريضة من أصحاب اؼبصلحة.
ٕ  -كسيساعد ربليل االحتياجات اؼبنرب على ربديد توقعات أصحاب اؼبصلحة ،كالفهم األفضل لطبيعة
كمدل اؼبشاركة اؼبتوخاة للمسانبُت كاؼبستخدمُت النهائيُت ،كطرؽ اؼبشاركة (مثل اؼبوقع الشبكي ،أك التفاعل
اؼبباشر ،أك اؼبراكز ،أك اؼبواد اؼبطبوعة ،أك اؼبواد السمعية البصرية ،أك اؼبشاريع التعاكنية ،أك أم ؾبموعة من
ىذه الطرؽ) اليت تناسب بشكل أفضل ـبتلف ؾبموعات أصحاب اؼبصلحة .كمن شأف نتائج ىذا
االستقصاء مساعدة األمانة على ربسُت يهنجها إزاء الوصوؿ إُف أصحاب اؼبصلحة بدءان من عاـ َُِٔ.
كيرد يف مذكرة األمانة بشأف اؼبعلومات اإلضافية عن اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة
(( IPBES/3/INF/10استبياف ؿبتمل ألصحاب اؼبصلحة.
العمل المشترك مع أصحاب المصلحة
ٖ  -األدلة اإلرشادية :اعتمد االجتماع العاـ قواعد كاضحة للتقييمات يف إطار اؼبنرب تشرح يف أية مراحل
ككضعت أيضان السياسات كاإلجراءات اػباصة بقبوؿ
يكوف من اؼبطلوب إشراؾ كمسانبة أصحاب اؼبصلحة .ي
اؼبنظمات اؼبشاركة بصفة مراقب يف دكرات االجتماع العاـ .كستقوـ األمانة بإعداد أدلة إرشادية مبسطة
ككاضحة لشرح ىذه العمليات .كيبكن ترصبة ىذه األدلة اإلرشادية إُف صبيع اللغات الرظبية لؤلمم اؼبتحدة،
كنشرىا على اؼبوقع الشبكي للمنرب ،بينما يبكن إعداد صحائف كقائع لتوزيعها على الشبكات القائمة.
ٗ  -أفرقة العمل :سيكوف أحد اعبوانب األخرل إلشراؾ أصحاب اؼبصلحة ربديد كيفية ترسيخ التعاكف
مع أصحاب اؼبصلحة بشأف أنشطة بعينها من أنشطة برنامج عمل اؼبنرب ،مثل اغباجة إُف سد كل الثغرات يف
اؼبعارؼ أك البيانات ،كتنظيم أك تلقي التدريب عن طريق ىذه الربامج ،كاؼبشاركة يف مرفق التوفيق .كنظمت
مؤخران فرقة العمل اؼبعنية ببناء القدرات اجتماعان يف الربازيل ناقشت فيو كيفية التواصل كالعمل مع ـبتلف
أصحاب اؼبصلحة يف إطار مرفق التوفيق اؼبقًتح للمنرب .كيبكن أف تعمل األمانة بالتعاكف الوثيق مع أفرقة
العمل لتوفَت معلومات كاضحة عن كيفية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة يف ىذه اجملاالت.
َُ  -التوعية :ستكوف إحدل التحديات اليت تواجو اؼبنرب يف سعيو إُف ربقيق إشراؾ أصحاب اؼبصلحة
كيفية منح صوت للبلداف النامية ،كؾبتمعات الشعوب األصلية كاحمللية ،كأصحاب اؼبعارؼ التقليدية كاحمللية،
كمنظمات علوـ اؼبواطنُت ،كاؼبنظمات األىلية للمحافظة على البيئة ،نظران إُف إمكانية كجود حواجز لغوية،
كعقبات أخرل مثل ؿبدكدية التمويل ،أك إمكانية الوصوؿ إُف اإلنًتنت .كيبكن أف تعمل األمانة بالتعاكف
الوثيق مع مراكز التنسيق للمنرب ،كأفرقة العمل كاعبهات األخرل ،حسب االقتضاء ،لسد ىذه الثغرات.
ُُ  -الشبكات كاؼبراكز :يبكن أف تساعد الشبكات كاؼبراكز اإلقليمية كاحمللية القائمة يف تعبئة أصحاب
اؼبصلحة ،كصياغة الرسائل ،كاؼبشاركة يف جهود التوعية ،كيبكن أف تساعد أيضان يف ترصبة الوثائق الرئيسية.
كفضبلن عن الشبكات القائمة بشأف إدارة التنوع البيولوجي كاؼبوارد الطبيعية ،أنشأت بعض البلداف كحداهتا
اػباصة للتنسيق مع اؼبنرب من أجل تعبئة الدكائر العلمية .كيبكن أف تساعد ىذه اؼبراكز ككحدات التنسيق يف
إنشاء كحدات فباثلة يف البلداف األخرل ،كأف تشجع الدكؿ األعضاء يف اؼبنرب على إنشاء شبكاهتا اػباصة
على اؼبستويات الوطنية كدكف الوطنية.
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ُِ  -كسائل التواصل االجتماعي :من شأف كسائل التواصل االجتماعي مساعدة األمانة على إببلغ
ـبتلف ؾبموعات أصحاب اؼبصلحة بصورة سريعة .كعن طريق فيسبوؾ ( )Facebookكالتغريدات (،)Twitter
تستطيع األمانة نشر الدعوات إُف تقدًن اؼبسانبة ،كاإلببلغ بشأف أحدث التطورات ،كما يبكنها تلقي ردكد
الفعل على كبو وبسن مبوذج االتصاؿ اؼبزدكج.
ُّ  -تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت :اقتنت األمانة أدكات لتكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت ؼبساعدة
أفرقة اػبرباء ،كأفرقة العمل ،كاؼبؤلفُت على تقاسم اؼبلفات ،كالتعاكف اؼبباشر عرب اإلنًتنت ،كإجراء التداكؿ
بالفيديو .كتستخدـ أدكات التداكؿ بالفيديو أحدث التكنولوجيات اليت توفر كصلة مستقرة حىت يف اؼبناطق
اليت تعاين من اؼبشاكل اؼبتعلقة بتوصيل الشبكة.
ُْ  -اؼبناسبات اليت ينظمها أصحاب اؼبصلحة :ستنظم األمانة كل سنة قبل انعقاد كل دكرة لبلجتماع
العاـ أيامان ألصحاب اؼبصلحة لتشجيعهم على التفاعل .عبلكة على ذلك ،من اؼبتوقع أف تبدأ ؾبموعات من
أصحاب اؼبصلحة كالشبكات اإل قليمية يف تنظيم العديد من أحداث إذكاء الوعي ،أك حلقات العمل اليت
تستهدؼ اػبرباء اليت قد تنظر يف زبصيص فًتات زمنية للمشاكرات يف إطار اؼبنرب .كيبكن أف تدعم األمانة
ىذه األحداث بتعيُت موظفُت للمساعدة فيها ،كإببلغ أصحاب اؼبصلحة بشأف التقدـ احملرز يف إطار ربقيق
نواتج اؼبنرب ،كظباع اقًتاحات اؼبشاركُت يف اؼبنرب .كبالطبع ستكوف ىذه اؼبشاركة رىنان دبيزانية األمانة كعبء
أعماؽبا.
ُٓ  -االستقصاء السنوم :يبكن أف تبدأ األمانة بتحليل احتياجات أحد أصحاب اؼبصلحة بغية التمكن
من ربليل احتياجات أصحاب اؼبصلحة على كبو أفضل .كيرمي االستقصاء السنوم إُف قياس تصورات كآراء
أصحاب اؼبصلحة من أجل ربسُت مشاركتهم.
اإلجراءات

اعبدكؿ الزمٍت

ربديد أصحاب اؼبصلحة
ربليل االحتياجات
األدلة التوجيهية كالًتصبة
صحائف الوقائع كالًتصبة اػباصة خبلق
اؼبعارؼ كبناء القدرات
أصحاب مصلحة يصعب الوصوؿ إليهم
الشبكات كاؼبراكز
كسائل التواصل االجتماعي
أدكات تكنولوجيات اؼبعلومات
كاالتصاالت (أدكات التقاسم اؼبباشر
للملفات كالتداكؿ بالفيديو)

َف تقدـ أم معلومات
آذار/مارس  -أيار/مايو َُِٓ
حزيراف/يونيو  -سبوز/يوليو َُِٓ َف تقدـ أم معلومات
آذار/مارس  -حزيراف/يونيو َُِٓ َََ ّٓ دكالر لعاـ َُِٓ
َََ َٕ دكالر لعاـ َُِٓ
أيار/مايو  -سبوز/يوليو َُِٓ

اؼبناسبات اليت ينظمها أصحاب اؼبصلحة
الدراسات االستقصائية السنوية

اؼبيزانية اإلرشادية

جزء من ميزانية الناتج ُ (ج)
جار
َف تقدـ أم معلومات
جار
َف تقدـ أم معلومات
جار
كانوف الثاين/يناير َُِٓ  -كانوف التقاسم اؼبباشر للملفات كالتداكؿ
بالفيديو فيما بُت ََٓ مستخدـ:
األكؿ/ديسمرب َُِٖ
َََ َُّ دكالر ؼبدة أربع
سنوات
يوـ أك يوماف قبل انعقاد االجتماع تقدير التكلفة لعقد االجتماع يف
اليوـ َََ ّٖ دكالر
العاـ
َف تقدـ أم معلومات
كانوف الثاين/نوفمرب من كل عاـ
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المرفق الثالث
توجيهات بشأن تطوير الشراكات االستراتيجية وغيرىا من الترتيبات التعاونية
أوالً  -الغرض من الشراكات االستراتيجية في سياق الدعم لبرنامج عمل المنبر
ُ  -سيتمثل الغرض األساسي ألم شراكة اسًتاتيجية يف دعم تنفيذ برنامج عمل اؼبنرب من خبلؿ كاحد
أك أكثر من السبل التالية ،مع االعًتاؼ بإمكانية تطبيق ىذه السبل بصورة ـبتلفة كفقان جملاؿ العمل أك
كظائف اؼبنرب:
(أ) زيادة االتساؽ بُت األنشطة  .قد يساعد التنسيق مع اؼبؤسسات القائمة يف ربقيق االتساؽ
بُت ـبتلف األنشطة اعبارية ذات الصلة بإقباز برنامج عمل اؼبنرب ،كبذلك يتم سد الثغرات كاالستناد إُف
العمل الذم تنجزه تلك اؼبؤسسات ،كتفادم االزدكاجية يف اعبهود .كقد يشمل ذلك مثبلن تنسيق أنشطة بناء
القدرات ذات الصلة .كبالعمل إُف جانب اؼبؤسسات اليت تضطلع بأنشطة يف ؾباالت تتعلق بربنامج عمل
اؼبنرب ،ستتاح للمنرب فرصة شبينة إلضافة القيمة إُف عملو اعبارم كتفادم االزدكاجية فيو؛
(ب) تقدًن الدعم اؼبباشر .ىناؾ ؾبموعة من األنشطة اليت يبكن للمنرب أف يوافق على توفَتىا أك
أف يكلف منظمات أخرل بتقديبها كجزء من الًتتيبات اؼبؤسسية لدعم إقباز برنامج العمل .كقد تشمل ىذه
األنشطة ،على سبيل اؼبثاؿ ،كظيفة لتقدًن الدعم التقٍت ،كتوفَت معارؼ كخربات ؿبددة ،كتنسيق ؾباالت
العمل اليت تتمتع فيها اؼبنظمة خبربة خاصة ،كتوفَت الدعم اإلدارم ،كاالضطبلع بوظائف التوعية كاالتصاؿ،
كزيادة فرص اغبصوؿ على البيانات ككسائل التحليل ،كتشجيع بناء القدرات كربفيزىا؛
(ج) بناء العبلقات كإدارهتا .يبكن لكفالة التقاسم الفعاؿ للمعارؼ ،كبناء قاعدة للتفاىم
اؼبتبادؿ ،أف تؤدم دكران ىامان يف قياـ عبلقات عمل جيدة بُت اؼبنرب كسائر العمليات اغبكومية الدكلية،
كخاصة مع االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ اؼبتعلقة بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية؛
(د) تيسَت إشراؾ أصحاب اؼبصلحة .شبة اعًتاؼ سائد بضركرة أف يتفاعل اؼبنرب مع طائفة كاسعة
من أصحاب اؼبصلحة ،كىو أمر تتناكلو اسًتاتيجية إشراؾ أصحاب اؼبصلحة .كيكتسي إشراؾ العلماء
كأصحاب اؼبعرفة أنبية خاصة لتنفيذ برنامج العمل .كما أف الشراكات االسًتاتيجية مع اؼبنظمات اليت يبكنها
اؼبساعدة يف تيسَت إشراؾ أصحاب اؼبصلحة كتشجيعو قد تشكل عامبلن مساعدان.
ِ  -كقد يكوف ؼبثل تلك الشراكات االسًتاتيجية أنبيتها على الصعيد العاؼبي ،لكنها قد ربقق أيضان
ىدفان مفيدان يتمثل يف توفَت الدعم إلقباز برنامج عمل اؼبنرب يف مناطق ؿبددة ،بغرض زيادة التعاكف كزيادة
فرص اغبصوؿ على البيانات كاؼبعلومات كاؼبعارؼ .كقد زبتلف االحتياجات يف ىذا اجملاؿ من منطقة إُف
أخرل.
ّ  -كمن اؼبهم االعًتاؼ بأف الشراكات االسًتاتيجية غَت ضركرية لكل نشاط قد يضطلع بو اؼبنرب
دبشاركة منظمات أخرل أك أف راد .كيشار على األخص إُف أف اإلجراءات التالية قد تكوف كافية ،كيبكن
االضطبلع هبا يف كثَت من اغباالت دكف كضع ترتيبات شراكة ذات صبغة رظبية:
(أ) التواصل كاالتصاؿ .بالنظر إُف عدد اؼبنظمات العاملة يف ؾباؿ التنوع البيولوجي كخدمات
النظم اإليكولوجية ،ال بد للمنرب م ن اإلعبلـ بصورة فعالة عن ما يقوـ بو من عمل (من خبلؿ ؾبموعة من
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اآلليات تشمل نقاط اتصاؿ كطنية) بغرض ربديد الفرص احملتملة للمشاركة ،كأف يتواصل مع اؼبنظمات ذات
العبلقة اؼبعركفة دبا ؽبا من مصاٌف ذات صلة يف ىذا اجملاؿ؛
(ب) االعًتاؼ دبنتجات كعمل اعبهات األخرل كمسانبات يف اؼبنرب .تضطلع بعض اؼبنظمات
فعبلن بأنشطة ذات صلة مباشرة باؼبنرب يبكن أف يستخدمها اؼبنرب على الفور .كيبكن النظر يف سبل لتحديد
ىذه األنشطة كاؼبنتجات كاالعًتاؼ هبا على النحو اؼببلئم .كال بد من التعامل مع ىذا األمر من خبلؿ
عملية مفتوحة كشفافة ،كال بد من تناكلو يف النظاـ الداخلي؛
(ج) تشجيع التعاكف كالتنسيق .يبكن للمنرب أف ينفث الزخم البلزـ لزيادة التعاكف بُت اؼبنظمات
العاملة يف ؾباالت فباثلة ،كي ذبتمع كتقدـ معان خدمة أك منتجان يليب احتياجات اؼبنرب؛
(د) اؼبساعدة يف ربديد أكلويات اعبهات األخرل كؿباكلة التأثَت عليها .من اؼبرجح أف تؤخذ
األكلويات اليت حددىا اؼبنرب يف االعتبار عند قياـ الكثَت من اؼبنظمات كالشبكات كالربامج كالعمليات ذات
الصلة باؼبنرب؛
(ق) اؼبساعدة يف ربديد فبارسات العمل كاحتماؿ التأثَت عليها .إف الًتكيج الستخداـ اؼبنهجيات
كاألطر كاألدكات اؼبوحدة  ،كإتاحة اغبصوؿ على معلومات عن الدركس اؼبستخلصة ،سيدعم فبارسات العمل
يف ؾبموعة من اؼبنظمات .كسيتيح ىذا األمر زيادة اؼبواءمة بُت النهج اؼبتبعة دبا يب ٌكن اؼبنظمات اليت تنتهج
سببلن فباثلة يف تنفيذ عملها من تقاسم البيانات كاؼبعلومات كالتجارب اؼبستقاة من ىذا العمل بسهولة.

ثانياً  -االعتبارات الرئيسية الواجب مراعاتها عند إقامة الشراكات االستراتيجية

ْ  -ينبغي النظر ٍّ
بتأف يف مبلءمة كضركرة إقامة الشراكات االسًتاتيجية لكل حالة على حدة .كدبا أف
اؼبنرب ىيئة جديدة كمتطورة ،فهناؾ الكثَت من اؼبنظمات اليت قد ترغب يف تكوين شراكات معو لضماف
اضطبلعها بدكر ؿبدد يف اؼبستقبل .كيف مثل ىذه اغبالة ،ينبغي لًتتيبات الشراكة اػباصة باؼبنرب أف يكوف ؽبا
غرض كأف تركز على اغباجة إُف التنفيذ الفعاؿ لوظائف اؼبنرب كبرنامج عملو .كبالتاِف يتعُت على اؼبنرب أف
يتوخى اغبذر يف النهج الذم يتبعو إلقا مة الشراكات ،كأف ينظر بتأف شديد يف قيمة ىذه الشراكات كتبعاهتا.
ٓ  -كأخذان يف االعتبار للفقرات السابقة ،تشمل اؼبعايَت اليت يتم استخدامها يف ربديد مبلءمة كضركرة
الشراكة االسًتاتيجية ما يلي:
(أ) ضركرة استخداـ هنج الشراكة الرظبية بدالن من استخداـ اآلليات األخرل اؼبتاحة مثل اليت مت
ربديدىا (يف الفقرة ّ)؛
(ب) أنبية الشراكة احملتملة إلقباز برنامج العمل الذم اتفق عليو االجتماع العاـ ،دبا يف ذلك
النظر يف أم أكلويات اتفق عليها االجتماع العاـ؛
أخبلقية؛

(ج) الفرصة إلقباز أنشطة برنامج عمل اؼبنرب على كبو أكثر فعالية ككفاءة كاقتصادان كأكثر

(د) خربة كقدرات الشريك االسًتاتيجي احملتمل يف اجملاالت ذات الصلة باؼبنرب ،كاستعداده
للتعاكف يف إقباز برنامج عمل اؼبنرب؛
(ق) ربقيق توازف إقليمي أك موضوعي أكثر مبلءمة فيما يتعلق بإقباز برنامج عمل اؼبنرب.
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ٔ  -كبافًتاض أف الشراكة االسًتاتيجية تعترب ضركرية كمبلئمة ،سيكوف من الضركرم النظر يف األدكار
كاؼبسؤكليات احملتملة ؼبختلف الشركاء ،كيف أم نواتج كاختصاصات ؿبددة ،كيف األطر الزمنية البلزمة .كيف ىذا
الصدد ،يبكن للشراكة أف تشمل ؾبموعة ضيقة من األنشطة أك أف تكوف كاسعة النطاؽ ،كقد تكوف ؿبدكدة
اؼبدة أك مفتوحة (مع اإلشارة إُف ضركرة إجراء استعراضات منتظمة كفقان للوارد يف الفقرة َُ).
ٕ  -كتوضع أم ترتيبات للشراكة بالتماشي مع قواعد كسياسات الشراكة اؼبتبعة لدل برنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة ،باعتباره اؼبؤسسة القائمة على إدارة أمانة اؼبنرب ،فبا سيكفل معاعبة اؼبسائل القانونية كاألخبلقية
كاؼبالية العامة معاعبة تامة.
ٖ  -كعند إقامة شراكات اسًتاتيجية ،سيوُف االعتبار للقضايا اليت تعاًف عادة يف إطار عقود بُت
اؼبنظمات ،كاليت قد يكوف عدد منها قد أدرج بالفعل يف سياسات كإجراءات اؼبنرب .كسيكوف من الضركرم
النظر يف معظم ىذ ه القضايا بغض النظر عن كجود ترتيب تعاقدم أـ ال ،كبغض النظر عن كجود اتفاؽ
كتايب أـ ال .كتشمل ىذه القضايا ما يلي:
(أ)

الغرض كاؽبدؼ؛

(ب) التزامات كل طرؼ؛
(ج) تضارب اؼبصاٌف؛
(د) اؼبسؤكلية؛
(ق) حقوؽ اؼبلكية الفكرية؛
(ك) السرية؛
(ز) التمثيل كاستخداـ الشعارات؛
(ح) التعديل؛
(ط) بدء النفاذ؛
(م) اإلهناء؛
(ؾ) تسوية اؼبنازعات.
ٗ  -كأخَتان ،ينبغي النظر يف كفالة أف تيراعى إجراءات اؼبنرب كمبادئو التشغيلية مراعاة تامة عند إقامة
الشراكات االسًتاتيجية ،ال سيما كفالة تطبيق تلك اؼببادئ التشغيلية على النحو اؼببلئم سواء فيما يتعلق
باختيار الشراكات أك طريقة تنفيذ تلك الشراكات .كيشار على كجو التحديد إُف اغباجة ؼبا يلي:
(أ) الشفافية كاؼبساءلة عند تقرير الشراكات كالدخوؿ فيها ،حبيث تكوف أسباب الشراكة معركفة،
كيكوف من الواضح ما ستعود بو من فائدة على كل طرؼ؛
(ب) تطبيق الشركاء عبميع إجرا ءات اؼبنرب كمبادئو التشغيلية ذات الصلة ،لكي ال تصبح
الشراكات آلية لتفادم التقيد بالنهج اؼبتفق عليها؛
(ج) إجراء مراقبة للنوعية كتطبيق ضماف للنوعية على صبيع العمليات كاؼبخرجات من خبلؿ
التنفيذ كالرصد باستخداـ اآلليات اؼببلئمة؛
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(د) اغبصوؿ على التعاكف مع اؼبنرب يف صبيع اؼبناطق كعلى صعيد كظائف اؼبنرب أك بُت ؾبموعة
أصحاب اؼبصلحة على اختبلفهم؛
(ق) اػبطوات اؼبتخذة لكفالة أال تؤدم إقامة شراكة اسًتاتيجية مع منظمة ما إُف اغبد من
مشاركة اؼبنظمات أك أصحاب اؼبصلحة اآلخرين.
َُ  -كسعيان لكفالة اغبصوؿ على ثقة اعبمهور كاغبفاظ عليها ،هبب أف زبضع الشراكات الستعراض
منتظم تضطلع بو األمانة ،كفريق اػبرباء اؼبتعدد التخصصات ،كاؼبكتب ،كاالجتماع العاـ ،بغية التأكد من أهنا
ال تزاؿ تؤدم الغرض اؼبتوخى منها ،كالتحقق من أهنا ال تزاؿ ذات أنبية فيما يتعلق بإقباز برنامج عمل اؼبنرب.
كينبغي ألم م ن ترتيبات الشراكة ،دبا يف ذلك االختصاصات ،أف تتيح إجراء تلك االستعراضات كالتعديبلت
على كبو دكرم.

ثالثاً  -شكل الشراكات االستراتيجية
ُُ  -كقد ىبتلف شكل الشراكات االسًتاتيجية اختبلفان كبَتان ،فعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن اإلعراب عن نية
التعاكف من خبلؿ تبادؿ رسائل أ ك مذكرة تفاىم يبكن استخدامها لتحديد التحالفات االسًتاتيجية ،كاالتفاؽ
على ؾباالت اؼبصلحة اؼبشًتكة ،كاالتفاؽ على التعاكف فيما يتعلق بتنفيذ اؼبشاريع كالربامج ،كتقاسم
اؼبسؤكليات عن الربامج اؼبشًتكة (مع االعًتاؼ بوجود تكاليف كمنافع ؿبتملة للطرفُت) .كىي يف جوىرىا أطر
تستخدمها أطراؼ االتفاؽ لتأكيد كجود تفاىم مشًتؾ فيما بينها.
ُِ  -كسعيان لتفعيل مثل ىذه االتفاقات ،قد يوُف االعتبار لوضع كثيقة مشركع تتخذ شكبلن ؿبددان ،أك
برنامج عمل متفق عليو بصورة مشًتكة ،كيبكن ؽبذه الوثائق أف تفسر كيفية ربقيق التعاكف .كستتضمن ىذه
الوثائق تعريفان أكثر تفصيبلن لؤلنشطة كالربامج الزمنية كالنواتج ،كمن اؼبرجح أف تتضمن أيضان خططان للتنفيذ،
كردبا تتضمن ميزانيات أيضان .كقد تشمل ىذه الوثائق التفصيلية فًتة الشراكة بأكملها ،أك قد يتم ربديثها
على كبو دكرم.
ُّ  -كبينما تتضمن بعض حاالت الشراكات نقل أمواؿ لدعم ؾبموعة معينة من اؼبهاـ ،فإف ىذا ىو
ليس اغباؿ بالضركرة .فالشراكات يبكن أف تقاـ دكف أم تبادؿ لؤلمواؿ .كيف بعض اغباالت ،ييفًتض أف
الكيانات القانونية اؼبعنية ستوفر اؼبوارد البلزمة ألنشطتها اػباصة (اليت قد تكوف أنشطة كاف ييتوخى تنفيذىا
بأم حاؿ من األ حواؿ) .بيد أف من اؼبمكن استخداـ االتفاقات كوسيلة للمساعدة على إهباد سبويل إضايف
من جهات أخرل ،كينبغي النظر يف ىذا اعبانب عند صياغتها.
ُْ  -كقد تكوف ىناؾ حاالت تتطلب صياغة االتفاؽ القانوين يف شكل عقد ،دبا يكفل تقدًن منتج أك
خدمة ضركرية لتنفيذ برنامج العمل بكفاءة يف اؼبوعد احملدد ؽبا .كقد ىبتلف شكل العقد باختبلؼ نوع
اؼبنظمة كالعبلقة اؼبؤسسية بُت اؼبنرب أك برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كاؼبنظمة اؼبعنية.

رابعاً  -فئات الشراكات االستراتيجية وعمليات تحديدىا
ىيئات تم تحديدىا في وظائف المنبر ومبادئو التشغيلية وترتيباتو المؤسسية
ُٓ  -مت االعًتاؼ بالفعل بالفئتُت التاليتُت من اؼبؤسسات كجزء من اؼبنرب ،كاليت أيشَت إليها صراحة يف
القرار اؼبتعلق بإنشاء اؼبنرب ،كيف مقررات االجتماع العاـ .كسيساعد إقامة شكل ما من الشراكات
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االسًتاتيجية مع مؤسسات يف ىاتُت الفئتُت دبوجب مقرر االجتماع العاـ على تعزيز كدعم تنفيذ برنامج
(ُّ)
العمل عن طريق التعاكف احملسن:
(أ) منظومة األمم اؼبتحدة .أقاـ اؼبنرب بالفعل دبوجب مقرره ِ ٖ/شراكة تعاكنية مع برنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة ،كمنظمة األمم اؼبتحدة لؤلغذية كالزراعة ،كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي ،كمنظمة األمم
اؼبتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة (اليونسكو)؛
(ب) االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ .إنو من مصلحة اؼبنرب كاالتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ
ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على حد سواء أف تعمل االتفاقات معان بصورة
كثيقة كمع اؼبنرب  .كؽبذا فسوؼ يعمل اؼبكتب مع اؽبيئة أك اؽبيئات الرئاسية اؼببلئمة بالنسبة لكل اتفاؽ من
االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ لوضع ترتيبات شراكة اسًتاتيجية بُت كل اتفاؽ بيئي متعدد أطراؼ كاؼبنرب
لكي يوافق عليو االجتماع العاـ .كمن اؼبتوقع أف تصاغ ىذه الشراكات على غرار مذكرة التفاىم اغبالية بُت
(ِّ)
اؼبنرب كاتفاقية التنوع البيولوجي.
الدعم التقني لتنفيذ برنامج العمل
ُٔ  -سيكوف من الضركرم كضع بعض الًتتيبات ،سواء كانت تيعرؼ أك ال تيعرؼ على أهنا شراكات
اسًتاتيجية من أجل تقدًن الدعم التقٍت كاإلدارم لتنفيذ برنامج العمل .كتوفر ىذه الًتتيبات بصورة أساسية
دعمان إضافيان لؤلمانة بطريقة ؿبددة زمنيان كتتعلق بنتيجة أك أكثر من النتائج احملددة .كدبوجب اؼبقرر ـ ح د-
ِ( ٓ/الفقرة ّ من الفرع عاشران) ،كلف االجتماع العاـ اؼبكتب كاألمانة بوضع الًتتيبات اؼبؤسسية البلزمة
لتقدًن الدعم التقٍت من أجل تنفيذ برنامج العمل .كسيستمر ىذا بوصفو ضركريان طواؿ فًتة برنامج العمل.
كينبغي التسليم بأنو بينما قد تؤدم مثل ىذه الًتتيبات إُف زبفيض عبء العمل بشكل عاـ ،فإف العمل
اػباص بإضفاء الشكل الرظبي على مثل ىذه الشراكات كإدارهتا سيتطلب يف حد ذاتو من األمانة كقتان
كاىتمامان.
ُٕ  -كهتدؼ النيهج التالية إُف اؼبساعدة على ضماف تواؤـ الشراكات االسًتاتيجية كالًتتيبات التعاكنية
األخرل مع نتائج برنامج العمل ،مع إسناد اؼبسؤكلية عن ربديد الشراكات االسًتاتيجية احملتملة كالًتتيبات
التعاكنية األخرل إُف تلك الشراكات اؼبعنية مباشرة بكل نتيجة:
(أ) دعم عمل فرقة العمل .إف اختصاصات أفرقة العمل الثبلث (اؼبقرر ـ ح د ،ٓ/ِ-اؼبرفقات
الثاين-الرابع) تطلب صراحة من كل فريق من أفرقة العمل تقدًن اؼبشورة بشأف الشراكات االسًتاتيجية اليت
من شأهنا أف تساعد على تقدًن الدعم يف اجملاؿ الذم تعد فرقة العمل مسؤكلة عنو  -كربديدان اؼببادرات
الرئيسية يف بناء القدرات اؼبشاركة مع األكساط العلمية كأكساط اؼبراقبة؛ كاجملتمعات األصلية كاحمللية كؾبتمعات
اؼبعرفة  .كلدل القياـ هبذه اؼبهمة تقوـ أفرقة اؼبهاـ بتحديد الشراكات االسًتاتيجية كالًتتيبات التعاكنية األخرل
البلزمة لبلضطبلع دبسؤكلياهتا على و
حد سواء ،كأف تستعرض مقًتحاهتا مع اؼبكتب .كستقًتح طائفة من أنواع
العبلقات اؼبختلفة ،سيوافق اؼبكتب بناء على التوجيهات اؼبقدمة يف الفقرة ٖ على الشراكة اؼبقًتحة أك
يرفضها أك وبليها إُف االجتماع العاـ للبت فيها؛
(ُّ)  ،UNEP/IPBES.MI/2/9اؼبرفق األكؿ.
(ِّ) كقعت مذكرة تعاكف يف تشرين األكؿ/أكتوبر َُِْ بُت أمانة اؼبنرب كأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي.
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(ب) دعم التقييمات اؼبواضيعية كالعاؼبية كاإلقليمية كدكف اإلقليمية .يقوـ فريق اػبرباء اؼبعُت
لتحديد نطاؽ كل تقييم بتقدًن اؼبشورة بشأف الشراكات االسًتاتيجية كالًتتيبات األخرل اليت ستفيد يف
اؼبساعدة على إجراء التقييمات .كستشكل مقًتحات الفريق بعد ذلك جزءان من كثيقة ربديد النطاؽ أك
الوثائق اؼبصاحبة ؽبا ،كاليت سيستعرضها االجتماع العاـ كيعتمدىا .كعبلكة على ذلك ،قد يكوف من
الضركرم إقامة شراكات اسًتاتيجية أك كضع ترتيبات مناسبة أخرل مع عمليات تقييم أخرل ،أك ىيئات
مسؤكلة عن عمليات التقييم ىذه ،كخاصة يف ’’اجملاالت اؼبواضيعية اػباصة دبناطق معينة‘‘ .كيف ىذه اغبالة
ينبغي للمكتب من خبلؿ العمل مع األمانة ربديد نوع العبلقة اؼبطلوبة .كستقًتح ؾبموعة من أنواع العبلقات
اؼبختلفة ،سيوافق اؼبكتب بناء على التوجيهات اؼبقدمة يف الفقرة ٖ على الشراكة اؼبقًتحة أك يرفضها أك وبليها
إُف االجتماع العاـ للبت فيها؛
(ج) دعم السياسات ،دبا يف ذلك تلك اؼبتعلقة بالتقييمات اؼبنهجية .يبكن أف يصدر نوعاف من
اؼبشورة من أفرقة اػبرباء اليت تعمل يف التقييمات اؼبنهجية .كيقدـ كل فريق خرباء يقوـ بتحديد نطاؽ تقييم
منهجي توصيات إُف االجتماع العاـ بشأف الشراكات االسًتاتيجية أك الًتتيبات األخرل اليت ستكوف مفيدة
يف إجراء التقييمات ،كجزء من كثيقة ربديد النطاؽ أك الوثائق األخرل اؼبرتبطة هبا .كباإلضافة إُف ذلك يقوـ
فريق اػبرباء الذم يتوُف التقييم ،عند عرض التقييم  -أك التوجيهات  -إُف االجتماع العاـ ،بتقدًن اؼبشورة
بشأف أم من الشراكات االسًتا تيجية أك الًتتيبات األخرل اليت ستكوف مفيدة يف كضع كتنفيذ أدكات دعم
السياسات يف اؼبستقبل كاليت ستنشأ عن التقييم؛
(د) االتصاؿ ،كالتواصل كإشراؾ أصحاب اؼبصلحة .يقوـ اؼبكتب ،بالتكاتف مع األمانة،
بتحديد الشراكات االسًتاتيجية كالًتتيبات األخرل اليت ستفيد يف إجراء أنشطة االتصاؿ ،كالتوعية كمشاركة
أصحاب اؼبصلحة .كقد هبرم حبث طائفة من أنواع العبلقات اؼبختلفة ،سيوافق اؼبكتب بناء على التوجيهات
اؼبقدمة يف الفقرة ٖ على الشراكة اؼبقًتحة أك يرفضها أك وبليها لبلجتماع العاـ للبت فيها.
ُٖ  -كعند تقرير ما إذا كاف من اؼبناسب أك غَت اؼبناسب التشاكر مع االجتماع العاـ حوؿ الدخوؿ يف
أم شكل من أشكاؿ ترتيبات الشراكة ،سيضع اؼبكتب يف اعتباره النقاط التالية:
(أ) سيعتمد االجتماع العاـ يف الشراكات الرفيعة اؼبستول مع ىيئات ؿبددة يف كظائف اؼبنرب،
كمبادئو التشغيلية ،كترتيباتو اؼبؤسسية؛
(ب) سيعتمد اؼبكتب يف الشراكات مع اؼبؤسسات اليت تقدـ دعمان تقنيان لتنفيذ برنامج العمل بعد
تقدًن جانب االجتماع العاـ أم توجيهات عامة أك خاصة؛
(ج) سيتشاكر اؼبكتب مع االجتماع العاـ قبل الدخوؿ يف اتفاؽ شراكة يتطلب مزيدان من
التوجيهات ألم سبب من األسباب.
___________________________
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