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  المتحدة للبيئة
   

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

  النظم اإليكولوجية
  الدورة الثانية

  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ١٤ - ٩أنطاليا، تركيا، 

تقرير الدورة الثانية لالجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع 
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

  افتتاح الدورة -أوًال 
 جمال التنوع البيولوجي عقدت الدورة الثانية لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف  -  ١

  .٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ١٤إىل  ٩وخدمات النظم اإليكولوجية يف انطاليا، تركيا، يف الفرتة من 
السيد رجب طيب أردوغان، رئيس  نيابة عنترحيب  بقراءة رساليت ٢٠/١٠وبدأت اجللسة يف الساعة   -  ٢

مشاهدة عرض بالفيديو عن التنوع واملياه يف تركيا، مث  والسيد فيصل إيروغلو، وزير شؤون الغابات وزراء تركيا،
النظم  البيولوجي يف تركيا والدور الذي يقوم به هذا البلد يف اجلهود العاملية للمحافظة على التنوع البيولوجي وخدمات

  .وفرهاياإليكولوجية اليت 
للرئيس نيلسون مانديال الذي رحل  رسالة تأبني ييبواه (غانا) -  إوتنغأباو ألفريد  بعد ذلك قرأ السيدو   -  ٣

  ت احرتاماً لذكرى السيد مانديال.مؤخراً. ووقف املشاركون دقيقة مع التزام الصم
او، نائب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، إبراهيم ثيالسيد كل من مبالحظات ترحيبية  أدىل  مث  -  ٤

  رئيس االجتماع العام.عبد احلميد ات واملياه يف تركيا، والسيد زاكري والسيد نور الدين أكمان نائب وزير شؤون الغاب
الطبيعة هي ية، مث قال إن ياو كلمته بتقدمي الشكر حلكومة تركيا الستضافتها الدورة احلاليد ثواستهل الس  -  ٥

ومن خالل  ايل.ميكن قياسها فقط من خالل الناتج احمللي اإلمج ينضب لرفاه البشر ومصدر ثروات هائلة ال المعني 
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ا فإن  مساعدة البلدان يف ضمان حصوهلا بصورة مباشرة على معارف علمية سليمة تستند عليها يف صنع سياسا
يضطلع بدور إمنا املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

دولة عضو حيظى بزخم  ١١٥وهذا املنرب الذي يتألف من . وتعزيزمها رفاهالحيوي يف احملافظة على تلك الثروة وذلك 
ت والنباتات يف االستغالل غري املشروع للحيوانا اً كبري   تزايداً احلالية تأيت يف وقت يشهد  يتزايد بسرعة. إال أن الدورة

الفعل العاملية أخذت تتجلى ، األمر الذي يهدد بعض األنواع باالنقراض يف املستقبل القريب. بيد أن ردود الربية
 حيث اختذ العامل بالفعل خطوات هامة لوقف هذه الظاهرة. إال أن ممتهين اجلرمية املنظمة بدأوا يف ذات الوقت

حسم لتلبية الطلب املتنامي، مستغلني االفتقار إىل القدرات لدى البلدان املصدرة ويف بعض يتصرفون بسرعة و 
وعليه فهناك الكثري مما ينبغي فعله، كما أن هناك حاجة لتوفري للتصدي هلم. لالزمة احلاالت االفتقار إىل اإلرادة ا

 منياألوظيفة  ملء ه مت مؤخراً أن ياو إىلالسيد ث وأشار طائفة واسعة من اجملاالت.املعلومات كأساس للسياسات يف 
فها بصورة كاملة. وشكر موظفي برنامج أن تؤدي وظائميكنها من اآلن فصاعداً ألمانة وبالتايل فإن األمانة التنفيذي ل

مهام األمانة على أساس مؤقت. وقال إن برنامج األمم املتحدة للبيئة يتطلع إىل  ااألمم املتحدة للبيئة الذين أدو 
إجيابية اعتماد برنامج عمل وميزانية لكي يبدأ التنفيذ جبدية، وحث الدول األعضاء وغريها على االستجابة بصورة 

  ن الرئيس لتقدمي تربعات مالية.صدر مؤخراً ع للنداء الذي
شيلي والصني والدامنرك وفنلندا وفرنسا وأملانيا واهلند و سرتاليا وكندا أحكومات السيد ثياو ويف اخلتام شكر   -  ٦

العظمى  واليابان ومجهورية كوريا ونيوزيلندا والنرويج وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وتركيا واململكة املتحدة لربيطانيا
والواليات املتحدة للدعم املايل الذي قدمته للدورة احلالية واالجتماعات األخرى اليت عقدت يف  الشمالية يرلنداآو 

  م. شاركني يف الدورة النجاح يف مداوالومتىن للم ،إطار التحضري هلا
لذي مل يتمكن من احلضور ا أيروغلو وزير شؤون الغابات واملياه السيد أكمان، نيابة عن السيدمث حتدث   -  ٧

مواضيع تتسم باألمهية وبآثارها بعيدة  تماع العام للدورة احلالية سيعاجله بأمور عاجلة أخرى، فقال إن االجالرتباط
. وأضاف أن التنوع البيولوجي ليس فقط مصدرًا جلمال الطبيعة بل ‘‘توافق آراء أنطاليا’’اعتماد ومن ذلك املدى، 

يؤدي فقط وظائف مثل تنظيم املناخ والرتبة، وإمنا يتسم بأمهية بالغة للثقافة والفنون والثروة؛ للحياة نفسها؛ فهو ال 
مؤسسة استشرافية تسعى إىل . وقال إن حكومته تعترب املنرب وهو كذلك مصدر إهلام للجميع وتأمني للمستقبل

يات لكي تكون مستدامة ينبغي هلا أن إصدار توصيات متس الصعد احمللية واإلقليمية والعاملية؛ بيد أن هذه التوص
  م.و تكون مستندة إىل العل

وأضاف أن املنرب يواجه مع ذلك بعض التحديات اليت تشمل كيفية إجياد التوازن بني احتياجات الطبيعة   -  ٨
به املتمثلة يف تكرار العمل الذي تضطلع  االزدواجية وتفاديواحتياجات بين البشر، وكيفية بناء هوية مستقلة له 

مؤسسات قائمة أخرى. وبوصفه كيانًا جديداً، فإن املنرب سيقوم بتسهيل وتعزيز تنفيذ االتفاقات الدولية ذات الصلة 
النقراض. والبد من املهددة بايف أنواع احليوانات والنباتات الربية  ةالدولي التجارةبالتنوع البيولوجي مثل اتفاقية 

ج متعدد التخصصات للنجاح يف  التفاعل املستدام بني  إقامةذلك إذ أن هذا النهج وحده هو القادر على استنباط 
ة تستجيب للحالة اخلاصة لكل الذي من شأنه أن ميّكن البلدان من صياغة سياسات فعال مر، األأصحاب املصلحة

  بلد.
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هود الدولية وبدوره، سيقوم بلده، الذي استضاف العديد من االجتماعات الدولية وأدى دورًا نشطًا يف اجل  -  ٩
استضافته  حلماية البيئة وتعزيز التنمية املستدامة، ببذل أقصى ما يف وسعه لكفالة جناح املنرب على املدى الطويل. وما

للدورة احلالية إال انعكاس هلذا الدور األكرب الذي يقوم به، وسوف يستمر البلد يف تبادل التجارب مع العامل ويف 
  لتحسينه. اون يف اجلهود املبذولةالتع
، اليت ما فتئت متثل ملتقى للحضارات اليت عاشت فيها، األناضولويف اخلتام أعرب عن أمله يف أن تُثبت   - ١٠

يئة بيئة إجيابية يتمكن فيها أعضاء املنرب ا قادرة على     من اعتماد توافق آراء أنطاليا.أ
مكان مالئم بصفة خاصة لعقد هذه الدورة، مث حتدث السيد زاكري فشكر حكومة تركيا وقال إن أنطاليا   - ١١

ا تشبه اجلنة من حيث مجاهلا الطبيعي وهي بالتايل تذكرنا مبا خنشى فقدانه. وقال إن بين البشر  خيتلفون  النظرًا أل
عن أي نوع آخر من حيث اعتمادهم الكامل على خدمات دعم احلياة اليت يوفرها العامل الطبيعي. وعليه فإن مجيع 

حيدث مبعدل يزيد  األنواعالتنوع البيولوجي. فانقراض  فقدانديهم واجب إزاء األجيال املقبلة يتمثل يف وقف البشر ل
نها مبئات املرات أو حىت آالف املرات عن املعدل الطبيعي، وهناك قرائن تشري إىل أن النظم الطبيعية لألرض ال ميك

وضع مسألة احملافظة على التنوع البيولوجي وخدمات النظم  البشر عليها. وبالتايل فإن حتمل الضغوط اليت ميارسها
، كما ورد يف تقييم النظم من األمور اليت تتسم بأمهية حامسة اإليكولوجية يف صميم صنع السياسات يُعترب

  .٢٠٠٥اإليكولوجية يف األلفية لعام 
سات لتوفري املعلومات الضرورية السيا يويقتضي ذلك بدوره إنشاء منرب للحوار املنظم بني العلماء وصانع  - ١٢
العلمية املناسبة. وتتمثل مهمة الدورة احلالية يف إنشاء إطار  باملعارف عملية صنع السياسات من خالل تزويدهال

للمنرب، األمر الذي يؤمل أن يفضي إىل حتول املعرفة إىل سياسات ميكنها أن  االبتدائيةمفاهيمي ووضع األولويات 
ة االجتاهات الضارة أو عكس مسارها من خالل تعزيز اجلهود الناجحة وتوسيع نطاقها، وحتديد تؤدي إىل إبطاء وتري 

الثغرات املعرفية وبناء القدرات املطلوبة للمحافظة على صلة فعالة بني السياسات واملعرفة جبميع أشكاهلا، مبا يف ذلك 
  لية.صاملعارف احمللية واأل

عملية أشاد بشموهلا إطار لدورة احلالية، يف امن سامهوا يف إعداد وثائق وبعد أن شكر السيد زاكري مجيع   - ١٣
العام بوصفه أساسًا مفيدًا لتوجيه التقييمات  على االجتماعوشفافيتها، أثىن على مشروع اإلطار املفاهيمي املطروح 

أيضًا استجابة طموحة يعد  ٢٠١٨-٢٠١٤وقال إن مشروع برنامج العمل للفرتة  املستقبلية وأعمال املنرب األخرى؛
للعديد من الطلبات واملسامهات واإلفادات اليت تلقاها املنرب واليت حققت توازنًا جيدًا بني املهام األربعة املوكلة إىل 
املنرب والنطاقات املتباينة للتقييمات املقرتحة. وشدد على وجه اخلصوص على الدور احملوري لبناء القدرات يف برنامج 

  مستدامة ألزمة التنوع البيولوجي.إنه سيسهم إسهاماً كبرياً يف ضمان إجياد استجابة  العمل، قائالً 
وأضاف قائًال إن التنفيذ الناجح لربنامج العمل سوف يقتضي بالطبع توفري املوارد الالزمة، وعليه أعرب عن   - ١٤

  لية وعينية.ئه بتقدمي مسامهات ماأمله يف أن تستجيب احلكومات وغريها بصورة إجيابية لندا
إذا أريد له أن حيتل موقعه  -  واملنرب ٢٠١٥ويف اخلتام قال إن أهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام   - ١٥

وحق البلدان  ،من ناحية ،ينبغي هلما أن يعكسا أمهية التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية - املناسب
لسعي لتحقيق حياة أفضل من ناحية أخرى. وجيسد توافق آراء أنطاليا واملناطق يف التنمية ويف ختفيف وطأة الفقر وا
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لتحدي املتمثل يف حتقيق نظم إيكولوجية معافاة وقادرة على االستمرار ل جيداً  تقرتحه احلكومة املضيفة جتسيداً  ذيال
  تنمية املستدامة الشاملة للجميع.يف توفري اخلدمات األساسية إىل جانب حتقيق ال

  التنظيمية مسائلال  - ثانياً 
النظام الداخلي املتفق عليه يف الدورة الثانية لالجتماع العام الدورة احلالية  يفالعام أن يطبق  االجتماعقرر   - ١٦

ان الدورة بصيغته املعدلة إبلتحديد الطرائق والرتتيبات املؤسسية إلنشاء املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات، 
. ومتاشيًا مع هذه القواعد، فإن املقررات يف الدورة احلالية سيقوم باختاذها ممثلو أعضاء املنرب األوىل لالجتماع العام

  ق تفويض مستمرة الصالحية.الذين لديهم وثائ
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -ألف 
  عضوية المكتب  -  ١

 كاوديا  أ. ة أليسالسيد تخبانتُ فللمكتب.  جدد هذه الدورة انتخاب ثالثة أعضاء مناوبني خاللمت   - ١٧
 (جورجيا) والسيد آدم بيلغني يألفريقية. ومت انتخاب السيد يوسيب كارتسيفادز للدول ا ةً ممثل ةمناوب عضوة) كينيا(

صف األول من لنيف ا مناوباً  عضواً  السيد كارتسيفادزيعمل ي ميثالن دول أوروبا الشرقية؛ وس(تركيا) عضوين مناوبني
وباإلضافة إىل ذلك، أفاد ممثل االحتاد  لنصف الثاين.يف ا مناوباً  عضواً  ، فيما يعمل السيد بيلغنيوالية املكتب احلايل

الروسي االجتماع العام بأن نائب رئيس املكتب الذي ميثل دول أوروبا الشرقية قد استقال من املكتب، وانتخب 
 ملكتبالنصف األول من والية لللرئيس  ائباً ، ن(االحتاد الروسي)االجتماع العام بعد ذلك السيد فالدميري لينيف

  .احلايل
 إقرار جدول األعمال  -  ٢

  .)IPBES/2/1(أقر االجتماع العام جدول األعمال التايل على أساس جدول األعمال املؤقت   - ١٨
  افتتاح الدورة.  -  ١
 املسائل التنظيمية:  -  ٢

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛  (أ)
  املنرب؛ حالة العضوية يف  (ب)
  للمنرب. قبول املراقبني يف الدورة الثانية لالجتماع العام  (ج)

  وثائق تفويض املمثلني.  -  ٣
  برنامج العمل األويل للمنرب:  -  ٤

  ؛٢٠١٨- ٢٠١٤برنامج العمل للفرتة   (أ)
  اإلطار املفاهيمي.  (ب)

  الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة بامليزانية اخلاصة باملنرب:  -  ٥
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  ؛٢٠١٨- ٢٠١٤ميزانية الفرتة   (أ)
  اخليارات اخلاصة بالصندوق االستئماين؛  (ب)
  اإلجراءات املالية.  (ج)

  القواعد واإلجراءات اخلاصة باشتغال املنرب:  -  ٦
  اهليكل اإلقليمي لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛  (أ)

  عدد التخصصات؛استعراض اإلجراءات اإلدارية الختيار األعضاء يف فريق اخلرباء املت  (ب)
اإلجراءات املتبعة يف إعداد تقارير التقييم وغريها من نواتج املنرب، واستعراضها، وقبوهلا،   (ج)

  واعتمادها، واملوافقة عليها، ونشرها؛
  السياسة واإلجراءات املتبعة لقبول املراقبني؛  (د)
  السياسة املتعلقة بتضارب املصاحل.  (ه)

  صلحة:االتصاالت وإشراك أصحاب امل  -  ٧
  االسرتاتيجية املتعلقة باالتصاالت والتواصل؛  (أ)

  االسرتاتيجية املتعلقة بإشراك أصحاب املصلحة؛  (ب)
  توجيهات بشأن الشراكات االسرتاتيجية.  (ج)

  الرتتيبات املؤسسية: ترتيبات الشراكة التعاونية لألمم املتحدة فيما يتعلق بعمل املنرب وأمانته.  -  ٨
  ؤقت وتاريخ ومكان انعقاد الدورات القادمة لالجتماع العام.جدول األعمال امل  -  ٩
  اعتماد مقررات الدورة وتقريرها.  - ١٠
  اختتام الدورة.  - ١١

 تنظيم العمل  -  ٣
القرتاح أعدته األمانة بالتشاور مع املكتب، وعمم يف ورقة غري رمسية، اتفق االجتماع العام على تنظيم  وفقاً   - ١٩

من أفرقة االتصال وغريها من األفرقة لتيسري مناقشاته يف  وعلى إنشاء ما قد يراه ضرورياً عمله يف جلسات عامة، 
ا بطريقة تتفادى وجود أي تضارب مع جلسات االجتماع العام  .املوضوعات احملددة. وتعقد هذه األفرقة اجتماعا

. يومياً  ٠٠/١٨ىل الساعة إ ٠٠/١٥ومن الساعة  ٠٠/١٣إىل  ٠٠/١٠وتعقد جلسات االجتماع العام من الساعة 
وستوفر الرتمجة االقتضاء إلكمال أعمال الدورة.  عن ذلك، تعقد جلسات مسائية لالجتماع العام حسب وفضالً 

  الفورية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست جلميع جلسات االجتماع العام.
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  حالة العضوية في المنبر  - باء
على النحو  عضواً  ١١٥ ، يضم يف عضويته٢٠١٣انون األول/ديسمرب ك  ٩أن املنرب، حىت بالرئيس أفاد   - ٢٠

أنتيغوا أملانيا، سبانيا، أسرتاليا، إسرائيل، إكوادور، ألبانيا، إثيوبيا، أذربيجان، األرجنتني، إ االحتاد الروسي، التايل:
ا، باكستان، البحرين، الربازيل، اإلسالمية)، إيرلند  - وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوغندا، إيران (مجهورية

الربتغال، بلجيكا، بنغالديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بوليفيا 
املتعددة القوميات)، بريو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، اجلبل األسود، اجلزائر، جزر  -  (دولة

هورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية تنزانيا املتحدة، القمر، مج
جورجيا، الدامنرك، زمبابوي، سانت كيتس جنوب السودان، مجهورية كوريا، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، 

سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، النكا، السلفادور، سلوفاكيا، السنغال،  ونيفس، سانت لوسيا، سري
بيساو، فرنسا، الفلبني، فنلندا،  - الصني، طاجيكستان، العراق، غابون، غانا، غرينادا، غواتيماال، غيانا، غينيا

فيجي، قريغيزستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيا، التفيا، 
يا، ليبيا، ليتوانيا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، اململكة العربية ري غ، ليبلكسمرب 

يرلندا الشمالية، موريتانيا، موناكو، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآالسعودية، امل
  ، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن.نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، اهلند، هندوراس

  امقبول المراقبين في الدورة الثانية لالجتماع الع  -جيم 
إلجراء قبول املراقبني يف الدورة احلالية الذي اعتمده االجتماع العام يف دورته األوىل (أنظر  وفقاً   - ٢١

IPBES/1/12 و ٢٢، الفقرةIPBES/2/INF/11،( باإلضافة إىل  املنظمات التالية يف الدورة احلالية كمراقبني مت قبول
منظمة  مركز حفظ الطبيعة، ،الشبكة الدولية ملكافحة التصحر :الدورة األوىلمنذ صفة مراقب باملنظمات املعتمدة 

لتنوع البيولوجي املعهد املتوسطي ل، مؤسسة تعزيز معارف الشعوب األصلية، التعاون االقتصادي للمؤسسات العلمية
-  ، منظمة تريامحاية البيئة والنظم اإليكولوجية، منرب حبوث التنوع البيولوجي الزراعيمنظمة والبيئة البحرية والقارية، 

املركز األفريقي للدعوة  فريق العمل املعين بالتحات والتكنولوجيا والرتكيز،امعة هامبورغ، جب بحوثالوحدة ، ١٥٣٠
احلكومات احمللية من أجل االستدامة، واستدامة اجلزر، منظمة العمل مة التعاون للقرائن البيئية، منظ، والتنمية البشرية

جمللس الدويل الستكشاف وجينيسس، منظمة البلدان األمريكية لبحوث التغري العاملية، االشبايب اإلمنائي؛ منظمة باي
لبحوث التغري  ئشبكة آسيا واحمليط اهلاد، ArcMED، جيا شبكة زوي البيئيةو البحار، معهد كارلسروهة للتكنول

زراعي شراكة الشعوب األصلية للتنوع البيولوجي البرنامج أهل الغابات، فونس كونغو، بية للبيئة، و العاملية، الوكالة األور 
، بابجامعة ساوزامبتون، األكادميية العاملية لآلداب والفنون، مركز العمل للشسيادة الغذائية، مؤسسة ليليوال، الو 

مؤسسة سيفيالنكا، جدول أعمال القرن احلادي والعشرين للتنمية املستدامة يف بوروندي، ومركز امتياز جملس 
  البحوث األسرتايل.

  وثائق تفويض الممثلين  -  ثالثاً 
من النظام الداخلي قام املكتب، مبساعدة األمانة بفحص وثائق تفويض ممثلي أعضاء  ١٣وإعماًال للمادة   - ٢٢
إىل االجتماع العام يفيد  ، تقريراً ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ١٣وقدم املكتب، يف  املشاركني يف الدورة احلالية. املنرب

رؤساء الدول أو احلكومات التالية أمساؤها صدرت عن  عضواً  ٧٦بأن وثائق تفويض ممثلي أعضاء املنرب البالغ عددها 
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 ،االحتاد الروسي من النظام الداخلي، وهي سليمة: ١٢املادة أو من ينوب عنهم حسب مقتضى  أو وزراء اخلارجية،
- وإيران (مجهورية ،وأوغندا ،وأوروغواي ،وإندونيسيا ،وأنتيغوا وبربودا ،وأملانيا ،وأسرتاليا ،وإسبانيا ،واألرجنتني ،وإثيوبيا

 ،وبوتسوانا ،وبوتان ،وبنما ،شوبنغالدي ،وبلجيكا ،والربتغال ،والربازيل ،والبحرين ،وباكستان ،يرلنداوآ ،اإلسالمية)
وجزر  ،واجلزائر ،وتوغو ،وترينيداد وتوباغو ،وتركيا ،وتايلند ،املتعددة القوميات)- وبوليفيا (دولة ،والبوسنة واهلرسك

 ،وزمبابوي ،وجورجيا ،ومجهورية مولدوفا ،ومجهورية كوريا ،واجلمهورية الدومينيكية ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،القمر
 ،وغانا ،والعراق ،والصني ،وشيلي ،وسويسرا ،والسويد ،والسودان ،وسوازيلند ،وسانت لوسيا ،كيتس ونيفسوسانت  
 ،وكينيا ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وكوبا ،وكندا ،وكمبوديا ،وكرواتيا ،وفنلندا ،والفلبني ،وفرنسا ،وغواتيماال ،وغرينادا
ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وامل ،واململكة العربية السعودية ،املكسيكو  ،ومصر ،وماليزيا ،وليتوانيا ،ياري وليب ،والتفيا

والواليات املتحدة  ،وهولندا ،وهندوراس ،واهلند ،ونيوزيلندا ،والنيجر ،ونيبال ،والنرويج ،وموناكو ،يرلندا الشماليةوآ
  .واليمن ،واليابان ،األمريكية

دولة أخرى عضو يف املنرب. وبالتايل فإن أولئك  ٢٠ممثلو  وشارك يف الدورة احلالية بدون وثائق تفويض  - ٢٣
  األعضاء يعتربون مراقبني أثناء هذه الدورة.

  واعتمد االجتماع العام تقرير املكتب بشأن وثائق التفويض.  - ٢٤
  برنامج العمل األولي للمنبر  - رابعاً 
  ٢٠١٨-٢٠١٤برنامج العمل للفترة   -ألف 

القيام بوضع ، ١/٢ - د ح م قررامليف  ،املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصاتإىل االجتماع العام طلب   - ٢٥
مشروع برنامج عمل للمنرب لكي يعتمده االجتماع العام يف دورته الثانية، بالتأسيس على مصادر منها الطلبات 

من أصحاب املصلحة  دةالوار حات اواالقرت  تواملدخالتعددة األطراف املاملقدمة من احلكومات واالتفاقات البيئية 
بتقدمي ، نيابة عن فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب، قام أحد أعضاء املكتبيف هذه الدورة و اآلخرين. 

مبا يف ذلك  ،إىل جانب مذكرة من األمانة تصف عملية إعداده )؛Add.1و IPBES/2/2( مشروع برنامج العمل
ااستعراض الطلبات واملدخالت واالقرتاحات وحت ؛ ومذكرة من )IPBES/2/INF/9و IPBES/2/3( ديد مستوى أولويا

 أويل وثائق حتديدو  )؛(IPBES/2/INF/10 لتنفيذ برنامج العملاحملتملة األمانة بشأن الرتتيبات املؤسسية 
وبفضل  ).Add.1–8و IPBES/2/16( ٢٠١٤يف عام  أن تبدأاملواضيعية واملنهجية اليت ميكن التقييمات  لنطاق
 من حلقات العمل واملشاورات اليت جرت خالل الفرتة ما بني الدورتني األوىل والثانية لالجتماع العام دالعدي
إلجراء اخلاص بتلقي الطلبات وحتديد او  ٢٠١٨-٢٠١٤املتعلقة بربنامج عمل الفرتة  وضع املذكرة تسىن

ا  مستوى  ,Add.1 IPBES/2/INF/4, IPBES/2/INF/5و IPBES/2/INF/1( أنظر واإلعداد ملناقشتهاأولويا

IPBES/2/INF/6,IPBES/2/INF/7, IPBES/2/INF/8 and IPBES/2/INF/13.(  
ورحب املشاركون بصفة عامة مبشروع برنامج العمل وأثنوا على اجلهد الذي بذله فريق اخلرباء املتعدد   - ٢٦

حتقيقه (على صعيدي كل من  إىل ما يطمح املنربيف إعداده. وتساءل املشاركون عن التخصصات واملكتب واألمانة 
يتم بصورة  احملتوى والتوقيت) وقالوا إنه من الضروري أن يواكب برنامج العمل املتفق عليه مستوى التمويل املتاح، وأن

االتساق مع اإلطار تعزيز  املقرتحة؛ وأن يتم خمتلف النواتج على الدول األعضاء تعلقهااألولويات اليت  واضحة إبراز
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يف اللغة والنهج املستخدمني؛ وأن تُثبت بصورة واضحة كيفية إدماج بناء القدرات يف كافة األنشطة الواردة  املفاهيمي
إلشارة أن هناك افتقار  لقدرات يف خمتلف البلدان والقطاعات. وذُكر أيضاً وأن ُجيرى تقييم ل ؛برنامج العمل يف

لألمم  العاملي للمحيطاتتقييم ال عمليةوثيقة مع  بصورة للعملحاجة للنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية و واضحة 
  .املتحدة
إمكانية  تقصيمراقبة فعالة للجودة ودعوا إىل وفيما يتصل بالتنفيذ، قال املشاركون إن هناك حاجة إىل   - ٢٧

 ميكن لتقينللدعم ا اتاستخدام االجتماعات االفرتاضية وغريها من النهج التضافرية، كما أشاروا إىل أن إنشاء وحد
إىل األمهية القصوى للتعاون الفعال مع املبادرات والعمليات األخرى أيضاً ، وأشاروا إىل عملية مناقصة أن يتم استناداً 

  .احملليةو  ليةصذات الصلة. واقرتح أحد ممثلي احلكومات كذلك إنشاء فرقة عمل منفصلة تُعىن باملعارف األ
  اإلطار المفاهيمي  -باء 

إطار مفاهيمي  وضعإىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات االجتماع العام لب ط ١/٢-د ح مر يف املقر   - ٢٨
عرض ممثل الفريق مشروع اإلطار املفاهيمي يف هذه الدورة للمنرب لكي يعتمده االجتماع العام يف دورته الثانية. و 

كما وصف  ).Add.1و ،IPBES/2/4, IPBES/2/INF/2( بني الدورتني الفاصلةفرتة الالذي أعده الفريق خالل املقرتح 
  اخلطوات اليت اختذت إلعداده.

وحظي مشروع اإلطار املفاهيمي بتأييد واسع كما هنأ العديد من املشاركني فريق اخلرباء املتعدد   - ٢٩
لعمل  طيباً  بصفة عامة أن اإلطار املفاهيمي يشكل أساساً  ات على ما قام به من عمل. وأقر املشاركونالتخصص

ملا تقتضيه  وفقاً  وثيقة دينامية قابلة للتنقيحبغي اعتباره وأنه ين األول نرب خالل الفرتة اليت يغطيها برنامج العملامل
تبدو وأعرب بعض املشاركني عن قلقهم من أن بعض الرسومات البيانية والشروح اليت يتضمنها اإلطار قد  التجربة.

خمتلفة  ةعرض اإلطار بصور قد يقتضي تلقني؛ ومت التسليم بأن األمر معقدة أكثر مما ينبغي بالنسبة لبعض أوساط امل
  جلمهور املستهدف.ختالف اال تبعاً 

  إنشاء فريق اتصال واعتماد المقررات  - جيم
واتفق االجتماع العام على إنشاء فريق اتصال معين بربنامج العمل واإلطار املفاهيمي، يرتأسه عضوا املكتب   - ٣٠

ييبواه (غانا). وُكلف فريق االتصال بالنظر يف برنامج عمل الفرتة -لفريد أوتنغأ(النرويج) والسيد  السيد أيفار باسيت
مبا يف ذلك وثائق حتديد النطاق ذات الصلة به، ويف الرتتيبات املؤسسية لتنفيذ برنامج العمل والنظر  ٢٠١٨-٢٠١٤

  ي.يف ميزانية تنفيذ برنامج العمل إىل جانب اإلطار املفاهيم
عن النتائج اليت متخضت عنها مناقشات الفريق  وبعد ذلك قدم الرئيسان املشاركان لفريق االتصال تقريرمها  - ٣١

مت االتفاق على  ،من ورقات االجتماعات اليت تتضمن تلك النتائج. وإثناء املناقشات اليت تبعت ذلك وعرضا عدداً 
عملية على مشروع برنامج العمل وعلى مشروع  رائهااليت وافق من قبل فريق االتصال على إج عدد من التعديالت

وجرى اإلعراب . التحديد األويل لنطاق التقييم املواضيعي السريع املسار للتلقيح وامللقحات املرتبطة بإنتاج األغذية
قليمية عن آراء حول إدراج أقاليم ما وراء البحار يف التقييمات دون اإلقليمية واإلقليمية املقابلة للمناطق دون اإل

  واإلقليمية اليت تقع فيها غري أنه مل يتم التوصل إىل اتفاق فيها.
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، الذي اعتمد مبوجبه اإلطار املفاهيمي لالجتماع العام الوارد يف ٢/٤- د ح ماعتمد االجتماع العام املقرر   - ٣٢
الوارد يف املرفق األول  ٢٠١٨- ٢٠١٤، الذي اعتمد مبوجبه برنامج العمل للفرتة ٢/٥-د ح م املرفق للمقرر، واملقرر

للمقرر مع ستة مرفقات إضافية. ويتضمن املرفق الثاين للمقرر اختصاصات فرقة العمل املعنية ببناء القدرات املنشأة 
املقرر، ويتضمن املرفق الثالث اختصاصات فرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات  نم من الفرع أوالً  ١مبوجب الفقرة 

املعنية باملعارف من املقرر، ويتضمن املرفق الرابع اختصاصات فرقة العمل  من الفرع ثانياً  ٢فقرة املنشأة مبوجب ال
من املقرر، ويتضمن املرفق اخلامس وثيقة التحديد األويل  من الفرع ثانياً  ١األصلية واحمللية املنشأة مبوجب الفقرة 

املرتبطة بإنتاج األغذية اليت متت املوافقة عليها يف الفرع  لنطاق التقييم املواضيعي السريع املسار للتلقيح وامللقحات
رفق السادس وثيقة التحديد األويل لنطاق التقييم املنهجي السريع املسار لسيناريوهات من املقرر، ويتضمن امل رابعاً 

ن املقرر، ويتضمن م ومنذجة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اليت متت املوافقة عليها يف الفرع رابعاً 
لتلبية التكاليف احملددة  ،٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ١٤املتلقاة حيت املرفق السابع قائمة باملسامهات العينية املؤكدة 

  .لعناصر برنامج العمل
ة بقيم عينياً  وأثناء مناقشة مشروع املقرر املتعلق بربنامج العمل، قال ممثل الربازيل إن حكومته ستوفر دعماً   - ٣٣

  ، يوجه خصيصا لدعم األنشطة اإلقليمية.٢٠١٤دوالر يف عام  ١٤٤ ٠٠٠
  الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية الخاصة بالمنبر  -  خامساً 

  ٢٠١٨ - ٢٠١٤ميزانية الفترة   -ألف 
لنفقات خالل عام اب بياناً  يتضمن نة تقريراً بناء على طلب االجتماع العام يف دورته األوىل، عرضت األما  - ٣٤

 ).(IPBES/2/5 ٢٠١٨- ٢٠١٦وميزانية إرشادية للفرتة  ٢٠١٥-٢٠١٤، إىل جانب ميزانية مقرتحة للفرتة ٢٠١٣
ا إىل احلكومات واجلهات املعني وفضالً   ة األخرى يطلب فيها التربععن ذلك، أشار الرئيس إىل رسالة بعث 

لتقدمي  استعداده ىأبدكل من لرئيس  عينية. وشكر ا تعهدات بتقدمي مسامهاتو للصندوق االستئماين للمنرب 
  .اتلمسامهلأخرى  مصادرمسامهات مالية أو عينية ودعا املشاركني إىل حتديد 

  دعم على النحو التايل:الوقد تعهد ممثلو احلكومات بتقدمي   - ٣٥
 القادمة؛يف السنوات  كذلك  وعينيةة نيقال ممثل الربازيل إن بلده يعتزم تقدمي مساعدات تق  (أ)

عن مسامهات عينية  يورو للصندوق االستئماين للمنرب فضالً  ٢٠٠ ٠٠٠تعهد ممثل فرنسا بتقدمي   (ب)
 ؛تبحث عن موارد إضافيةوأشار إىل أن فرنسا 

  ؛بعد إن بلده خيطط لتقدمي دعم مايل بيد أنه ال يستطيع حتديد املبلغ قال ممثل فنلندا  (ج)
  د الستضافة االجتماعات اإلقليمية؛قال ممثل جورجيا إن بلده مستع  (د)
 ٢٠١٥و ٢٠١٤ لفرتة السنتنييف شكل دعم عيين يورو  ٣٠٠ ٠٠٠انيا بتقدمي تعهد ممثل أمل  (ه)

ا العينية، كما أشار إىل أن حكومته بصدد البحث عن موارد أخرى أباإلضافة لتعهد  ملانيا السنوي القائم ومسامها
  للسنوات القادمة؛



IPBES/2/17 

10 

تأكيد دعمه للتنفيذ يف منطقة آسيا  إنه سيكون بوسعه قريباً اإلسالمية إيران ية مجهور قال ممثل   (و)
  ويف بلدان منظمة التعاون االقتصادي؛ ئواحمليط اهلاد

  يورو للصندوق االستئماين للمنرب؛ ٥٠٠ ٠٠٠تعهد ممثل هولندا بتقدمي   (ز)
مليون دوالر أمريكي) للصندوق  ٨,٢(حوايل  نروجيية مليون كرونة ٥٠تعهد ممثل النرويج بتقدمي   (ح)

  ؛لدعم عمل املنرب يف جمال بناء القدراتعن املسامهات العينية  فضالً  ،٢٠١٤االستئماين يف عام 
وأضاف أنه دوالر خالل الفرتة اليت يغطيها برنامج العمل  ٤٢٠ ٠٠٠ممثل سويسرا بتقدمي  تعهد  (ط)

  بلده سيقدم كذلك مسامهات عينية.
 وأدىل .برنامج العمل واإلطار املفاهيميو  ٢٠١٨- ٢٠١٤الفرتة ميزانية العام مبناقشة وقام االجتماع   - ٣٦

برنامج  املوافقة على. بيد أن املشاركني اتفقوا بصفة عامة على ضرورة نفسهااملشاركون مبداخالت قليلة ختص امليزانية 
كني عن قلقهم عما إذا كان هناك متويل كاف، العمل وامليزانية املرتبطة به يف االجتماع احلايل. وأعرب عدد من املشار 

  .لتنفيذهاالتمويل املطلوب القيام بأي أنشطة ما مل يتم التيقن من توفر لتزام باال ينبغي على أنه الوشدد آخرون 
  اإلجراءات الماليةو  الخيارات الخاصة بالصندوق االستئماني  -باء 

بشأن  إىل أسئلة طرحها أعضاء املنرب، مذكرةً  واستناداً  ،١/٤- د ح م أعدت األمانة، كما طُلب يف املقرر  - ٣٧
التابع لألمم  املتعدد الشركاءما عرب مكتب الصندوق االستئماين إ ،خيارين إلدارة الصندوق االستئماين للمنرب

يف  الواردة. ويف الدورة احلالية، أوجزت األمانة املعلومات )IPBES/2/6(أو عرب برنامج األمم املتحدة للبيئة  ،املتحدة
  .)IPBES/2/7(املذكرة إىل جانب مشروع اإلجراءات املالية للمنرب 

الشواغل بشأن القيود املفروضة على املسامهات  مت األعراب عن بعضوفيما يتصل باإلجراءات املالية،   - ٣٨
 ألمر الذي يتيح هامشاً ودعا بعض املمثلني إىل األخذ بآلية للتمويل تتسم باملرونة يف هذا الصدد، ااملخصصة للمنرب؛ 

إنه من املهم السماح  للحرية فيما يتصل باملسامهات املخصصة دون توجيه برنامج عمل املنرب. وقال ممثلون أيضاً 
بتلقي مسامهات القطاع اخلاص بيد أنه ينبغي أن ُحتدد بصورة واضحة نسبة هذه املسامهات من اجملموع الكلي 

  للمسامهات.
د اجلهة اليت ينبغي أن يُوكل إليها أمر إدارة الصندوق االستئماين للمنرب، أشار بعض وفيما يتعلق بتحدي  - ٣٩

م يفضلون  ، يف حني أعرب الكثريون عن تفضيلهم املتعدد الشركاءمكتب الصندوق االستئماين خيار املمثلني إىل أ
من شأنه أن ييسر  الشركاءتعدد ملابرنامج األمم املتحدة للبيئة. ورأى البعض أن مكتب الصندوق االستئماين خيار 

أعرب الكثريون عن وجهة و  يف تقدمي الدعم للمنرب. االتساق والتعاونز مبا يعز  التعاون فيما بني شركاء األمم املتحدة
، مبا يف ذلك التكاليف العامة جمموعة من املسائلبعناية مع مراعاة  نظر مفادها أنه ينبغي دراسة اخليارين املطروحني

  ألمم املتحدة.يئات اح املالية هلواللوائ
  نشاء فريق اتصال واعتماد المقرراتإ  - جيم

، برئاسة عضوي والرتتيبات املالية اتصال بشأن امليزانية فريقً وبعد مناقشات أولية، أنشأ االجتماع العام   - ٤٠
  املكتب السيد سبنسر توماس (غرينادا) وجاي رام أذيكاري (نيبال).
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عن مداوالت الفريق قال فيه إن الفريق ناقش  شارك لفريق االتصال بعد ذلك تقريراً قدم الرئيس امل   - ٤١
، وناقش ميزانية املنرب وإجراءاته املالية واملسائل املتصلة ٢٠١٢املسامهات اليت وردت إىل املنرب منذ إنشائه يف عام 

  بالصندوق االستئماين للمنرب.
بشأن حالة  ٢/٦- د ح ماعتمد االجتماع العام املقرر  ،تصالوعقب تقرير الرئيس املشارك لفريق اال  - ٤٢

بشأن  ٢/٧- د ح م، واملقرر ٢٠١٥- ٢٠١٤ه وميزانية املنرب لفرتة السنتني خياالشرتاكات، والنفقات حىت تار 
  واإلجراءات املالية للمنرب. الصندوق االستئماين

  القواعد واإلجراءات الخاصة باشتغال المنبر  - ادساً س
  كل اإلقليمي لفريق الخبراء المتعدد التخصصاتالهي  -ألف 

مع املكتب  أن يعملفريق اخلرباء املتعدد التخصصات  ، إىل١/٢- د ح م يف مقرره ،طلب االجتماع العام  - ٤٣
لوضع توصية بشأن اهليكل اإلقليمي للفريق وتكوينه، كي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته الثانية. ويف الدورة 

 التوصية املعنية ، نيابة عن فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب، بعرضأحد أعضاء الفريق قاماحلالية 
(IPBES/2/8).  وكان هناك تأييد واسع لتوصية الفريق واملكتب اليت تقضي باستخدام نفس التجمعات اإلقليمية

ا يف األمم املتحدة يف ضوء التجربة  ليمي للفريقاهليكل اإلق عند اختيار أعضاء الفريق، ومتابعة النظر يف املعمول 
  .٢٠١٨- ٢٠١٤املكتسبة من تنفيذ برنامج عمل الفريق للفرتة 

  استعراض اإلجراءات اإلدارية الختيار األعضاء في فريق الخبراء المتعدد التخصصات  -باء 
اختيار املتبعة يف ة املكتب استعراض اإلجراءات اإلداريإىل  ،١/٢- د ح م يف مقرره ،طلب االجتماع العام  - ٤٤

 أعضاء فريق اخلرباء املؤقت املتعدد التخصصات، مع الرتكيز بشكل خاص على كفالة إجراء عملية تشاورية فعالة
لضمان حتقيق التوازن العام فيما يتصل بربنامج العمل، وصياغة مشروع توصيات بشأن إجراءات اختيار أعضاء 

  .)IPBES/2/8( املوصى ء الفريق اإلجراءات االفريق. ويف الدورة احلالية عرض أحد أعضا
عن  بعضهم ظر متباينة يف هذا الصدد، حيث أعربويف املناقشة اليت تلت ذلك، أدىل املمثلون بوجهات ن  - ٤٥

ا تأييده للعملية  يف حني رأى البعض اآلخر أن تقتصر مسألة اختاذ  ،اليت تنطوي على عدة خطواتاملوصى 
بعض املمثلني أن دور املكتب يتمثل يف توفري  ىية االختيار على االجتماع العام وحده. ورأالقرارات اخلاصة بعمل

مع معايري الواردة أن تتماشى الرتشيحات ورصد عملية الرتشيح لضمان  ،املزيد من التوجيه بشأن معايري االختيار
  من النظام الداخلي. ٢٦االختيار الواردة يف املادة 

بعة في إعداد تقارير التقييم وغيرها من نواتج المنبر، واستعراضها، وقبولها، واعتمادها، اإلجراءات المت  - جيم
  والموافقة عليها، ونشرها

قرتاح جمموعة ا فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ، إىل١/٢- د ح م املقرريف  ،طلب االجتماع العام  - ٤٦
 الدورة، عرض أحد أعضاء الفريق جمموعة اإلجراءات عملية حتديد نطاق إلعداد نواتج املنرب. ويف هذهو إجراءات 

)IPBES/2/9( ًإىل أن عملية حتديد النطاق، اليت ترمي إىل توجيه وضع التقييمات احملتملة وأنشطة املنرب  ، مشريا
. من اإلجراءات املتبعة يف إعداد نواتج املنرب لقواعد املنرب وإجراءاته األخرى، ستشكل جزءاً  األخرى وتطّبق وفقاً 

  إىل أن اإلجراءات ميكن توسيع نطاقها يف وقت الحق لكي تشمل نواتج املنرب األخرى. وأشار عضو الفريق أيضاً 
  وطُرحت العديد من االقرتاحات لتحسني مشروع اإلجراءات.  - ٤٧
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  السياسة واإلجراءات المتبعة لقبول المراقبين  - دال
االجتماع العام  دوراتجراءات املتصلة بقبول املراقبني يف عرض ممثل األمانة مشروع السياسة العامة واإل  - ٤٨

(IPBES/2/10)  ًا يفإىل أن مشريا ولذا الدورة األوىل لالجتماع العام  ه مل يتوفر الوقت الكايف للتوصل إىل اتفاق بشأ
  الدورة احلالية. إبان امعقوفني لكي جيري النظر فيهقوسني بني  فقد وضعت

ني إىل أمهية تأمني مشاركة واسعة وجمدية لذوي اخلربة املتخصصة واملؤهالت بغرض أشار بعض املشاركو   - ٤٩
  توافق اآلراء.بدعم تنفيذ برنامج العمل، وإىل أنه ينبغي أن يُبت يف أمر قبول املراقبني 

  السياسة المتعلقة بتضارب المصالح  -هاء 
 املتعلقة بتضارب املصاحلواالجراءات اسة السيمشروع عرض أحد أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات   - ٥٠

)IPBES/2/11( ًيكون عمل املنرب عرضة ألي شبهات.  العلى أمهية استقالل املنرب ونزاهته وعلى ضرورة أن  ، مشددا
بعض املشاركني أن يكون لكل مادة عنوان  واقرتحخمتلف اهليئات بصورة واضحة. وينبغي حتديد أدوار ومسؤوليات 

تضارب املقرتحة املعنية بينبغي للجنة  الطالع على السياسة. وتساءل املشاركون كذلك عما إذا كانمستقل لتيسري ا
كذلك مقرتحات حمددة بشأن النص  طرحتو تشمل أعضاء املنرب أو الفريق.  الاملصاحل أن تكون مستقلة وأن 

  الدورتني.يف فرتة ما بني يف جمال السياسة املذكورة العمل  يتم يف إطارهاوبشأن عملية 
  اعتماد المقرراتو  إنشاء فريق االتصال  -  واو

اتفق االجتماع العام على إنشاء فريق اتصال يُعىن بسياسات املنرب وإجراءاته، برئاسة عضوي املكتب السيد   - ٥٠
ت إىل فريق ). وأوكللربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ليونيل سريالتا (شيلي) والسيد روبرت واتسون (اململكة املتحدة

قبول املراقبني و النظر يف السياسات واإلجراءات املتعلقة باختيار أعضاء الفريق، وإعداد نواتج املنرب،  مهاماالتصال 
  وتضارب املصاحل.

تناول فيه مداوالت الفريق وأوضح فيه أن الفريق توصل  قدم الرئيس املشارك لفريق االتصال بعد ذلك تقريراً   - ٥٢
املسائل املطروحة لكنه مل جيد الوقت الكايف ملناقشة مشروع السياسة العامة واإلجراءات أغلبية إىل اتفاق بشأن 

  اصة بقبول املراقبني يف دورات املنرب وملناقشة مسألة تضارب املصاحل.اخل
م بشأن التعديالت على النظام الداخلي لالجتماع العا ٢/١-د ح ماعتمد االجتماع العام بعد ذلك املقرر   - ٥٣

بشأن إجراءات اختيار  ٢/٢-د ح مللمنرب فيما يتعلق بالقواعد اليت تنظم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، واملقرر 
  ، بشأن إجراءات إعداد نواتج املنرب.٢/٣- د ح مأعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، واملقرر 

تطبيق السياسة  اقبني يف دورته الثالثة. وقرر أيضاً وقرر االجتماع العام أن يستأنف النظر يف مسألة قبول املر   - ٥٤
لبت يف قبول يف ا IPBES/1/12) ٢٢العامة واإلجراءات اخلاصة بقبول املراقبني اليت اتبعت يف دورته الثانية (الفقرة 

لني يف دورته الثالثة. ضمن املقبو  همدورته الثالثة، على أساس أن املراقبني املقبولني يف دورتيه األوىل والثانية يف املراقبني 
  أنه سيستأنف، يف دورته الثالثة، النظر يف سياسة بشأن تضارب املصاحل. وقرر االجتماع العام أيضاً 
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  االتصاالت وإشراك أصحاب المصلحة  - سابعاً 

  االستراتيجية المتعلقة باالتصاالت والتواصل  - ألف
. IPBES/2/12يف الوثيقة  وردتباالتصاالت كما  عرض أحد أعضاء املكتب مشروع االسرتاتيجية املتعلقة  - ٥٥

يف إطار العملية املفضية  بناء على طلب املكتب يف فرتة ما بني الدورتنيإنه مت وضع هذه االسرتاتيجية  وأضاف قائالً 
ملنرب حتديد طرائق اجلسات االجتماع العام الثاين بغية دمت خالل إىل ورقة معلومات قُ  إىل الدورة احلالية واستناداً 

بالتنسيق مع منظمة األمم  وقام بوضعها برنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP/IPBS.MI/2/INF/4(وترتيباته املؤسسية 
  املتحددة للرتبية والعلم والثقافة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة االمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو).

ت ذلك، كان هناك تأييد عام ملشروع االسرتاتيجية، حيث أشار املمثلون إىل أن ويف أثناء املناقشة اليت أعقب  - ٥٦
حتقيقاً م والسياسات يف جمايل التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية و جناح املنرب يف تعزيز الروابط بني العل

النظم  خدمات بيولوجي وتدهوريف التصدي لتحديات فقدان التنوع البفعالية ف األساسي املتمثل يف املسامهة دلهل
ا. وأدلوا كذلك بتعليقات تتصل يي ذنشطة االتصال ال، سيعتمد بدرجة كبرية على أاإليكولوجية بأمهية قوم 

ضمان للمنرب نفسه، وتأمني مشاركة أصحاب املصلحة املعنيني يف أعماله، و العام االتصاالت يف كفالة حشد الدعم 
  اجلهود املبذولة لتعبئة املوارد.ودعم  ،اق ممكننشر منتجات املنرب على أوسع نط

نسخة منقحة من مشروع االسرتاتيجية واضعة  أن تقوم األمانة بإعداد ويف أعقاب املناقشة، اقرتح الرئيس  - ٥٧
  ر فيها االجتماع العام.لكي ينظالتعليقات اليت أبديت أثناء املناقشة بعني االعتبار، 

، طلب ٢/٩-د ح مشأن هذه املسألة اعتمد االجتماع العام املقرر باقشات املزيد من املنويف أعقاب   - ٥٨
ت إشراف املكتب وبالتعاون مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، بإعداد حتمبوجبه إىل األمني التنفيذي أن يقوم، 

شعار االجتماع العام  مشروع اسرتاتيجية لالتصاالت والتواصل لينظر فيها االجتماع العام يف دورته الثالثة، واعتمد
وطلب إىل األمني التنفيذي، بالتشاور مع املكتب، وضع سياسة الستخدام الشعار  .IPBES/2/12املبني يف الوثيقة 

  .هوتطبيق
  االستراتيجية المتعلقة بإشراك أصحاب المصلحة  - باء

واجمللس الدويل  ملوارد الطبيعيةوا الطبيعة حلفظاالحتاد الدويل ، ١/٢- د ح ممقرره يف  ،دعا االجتماع العام  - ٥٩
 ةاألصلي الشعوبمبا يف ذلك  ،) إىل العمل مع أصحاب املصلحة املعنينياجمللس الدويل لالحتادات العلميةللعلوم (

إلعداد  ،بالتشاور مع املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصاتو  ،واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص، ومع األمانة
األمانة أن  إىلم تنفيذ برنامج عمل املنرب. وطلب كذلك دعمن أجل  ،أصحاب املصلحةإلشراك ة مشروع اسرتاتيجي

ا على نطاق واسع بشأن اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة، جتري عملية تشاورية  ويشارك فيها جيري التعريف 
ية لكي ينظر فيها االجتماع العام وأن تقدم نسخة منقحة من هذه االسرتاتيجاألعضاء واملراقبون وأصحاب املصلحة، 

مشروع االسرتاتيجية املتعلقة بإشراك أصحاب املصلحة  يف دورته الثانية. وعرض أحد أعضاء الفريق يف الدورة احلالية
)IPBES/2/13(. 

ر من العناص رئيسياً  وحظي املشروع بتأييد عام من املمثلني الذين أشاروا إىل أن االسرتاتيجية تشكل عنصراً   - ٦٠
وأُديل بطائفة واسعة من  .بصفة عامةجهوده يف جمال االتصاالت وجناحه أمهية املنرب وكفاءته ومصداقيته و جتسد اليت 
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أعرب البعض عن اآلراء بشأن اخليارين املقرتحني للمزيد من اإلشراف على املنرب ووضع خطة لتنفيذ االسرتاتيجية، و 
ا، يف حني دعمهم لعملية تتوىل دعا البعض اآلخر إىل إنشاء منرب شامل ومفتوح العضوية يعمل فيه  األمانة قياد

  اب املصلحة يف تضافر مع األمانة.أصح
لكي نسخة منقحة من مشروع االسرتاتيجية ويف أعقاب املناقشة، اقرتح الرئيس أن تقوم األمانة بإعداد   - ٦١

  ينظر فيها االجتماع العام.
العام إرجاء مواصلة النظر يف مشروع اسرتاتيجية إشراك أصحاب ونظرا لضيق الوقت، قرر االجتماع   - ٦٢

 املصلحة إىل دورته الثالثة.
  توجيهات بشأن الشراكات االستراتيجية  -جيم 

أن يعد، بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد ، ١/٢- د ح م مقررهيف  إىل املكتب، طلب االجتماع العام  - ٦٣
توجيهات بشأن إقامة شراكات اسرتاتيجية مع خمتلف فئات الشركاء مثل ع مشرو التخصصات ومبعاونة من األمانة، 

تعددة األطراف واألوساط األكادميية والعلمية واملنظمات املنضوية حتت لواء منظومة األمم املاالتفاقات البيئية 
ين لالطالع تيحت الفرصة للحكومات وأصحاب املصلحة اآلخر دعم تنفيذ برنامج العمل. وأُ  ىاملتحدة، تركز عل

، كما مت إعداد توجيهات منقحة ٢٠١٣متوز/يوليه  ٢٨حزيران/يونيه إىل  ١٧يف الفرتة من التوجيهات على مشروع 
 .)IPBES/2/14( واردةعن إقامة الشراكات االسرتاتيجية تأخذ يف احلسبان التعليقات ال

بدأ إبرام شراكات اسرتاتيجية مع طائفة ويف أثناء املناقشة اليت جرت يف هذه الدورة، كان هناك دعم عام مل  - ٦٤
تعددة األطراف. وأقر املشاركون بأنه ينبغي املمن املنظمات، وخاصة هيئات األمم املتحدة واالتفاقات البيئية حمدودة 

إقامة تلك الشراكات على أساس كل حالة على حدة مع التشديد على أن الشراكات االسرتاتيجية ليست هي 
  ت األخرى لتنفيذ برنامج العمل.املنظمامن دعم كفالة الساعدة يف  املدخل الوحيد للم

لكي ينظر نسخة منقحة من مشروع التوجيهات ويف أعقاب املناقشة، اقرتح الرئيس أن تقوم األمانة بإعداد   - ٦٥
  فيها االجتماع العام.

  جيهات إىل دورته الثالثة.ونظرا لضيق الوقت، قرر االجتماع العام إرجاء مواصلة النظر يف مشروع التو   - ٦٦

  الترتيبات المؤسسية: ترتيبات الشراكة التعاونية لألمم المتحدة فيما يتعلق بعمل المنبر وأمانته  -ثامناً 
برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم ، إىل كل من ١/٤-د ح م يف مقرره ،طلب االجتماع العام  - ٦٧

إقامة صلة  ،مم املتحدة لألغذية والزراعةألبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة ااملتحدة للرتبية والعلم والثقافة، و 
منظمة األغذية لعمل املنرب وأمانته. ويف هذه الدورة، عرض ممثل شراكة تعاونية ترتيب مؤسسية مع املنرب من خالل 

 نص املقرر كما ورد يف الوثيقةعلى وء الضمسلطًا  )IPBES/2/INF/3و IPBES/2/15(ائق ذات الصلة الوث والزراعة
IPBES/2/15. 

بتعاون منظمات األمم املتحدة مع املنرب. بيد أنه لوحظ أن ترتيبات الشراكة لن تكون  نورحب املشاركو   - ٦٨
جيوز قيل إنه جتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، ا. وفيما يتصل حبق املنظمات يف املشاركة يف ملزمة قانوناً 
تعرض تقارير توليفية  إنه ينبغي أنأحد األعضاء  وقالظمات حلضور اجتماعات الفريق حسب االقتضاء. دعوة املن

  ع العام بصورة منتظمة.ا بشأن تنفيذ ترتيبات الشراكات التعاونية على االجتم
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يبات مبناقشة ترت املنربوإجراءات ناقشة لوائح املكلف مبالفريق توىل أن يعلى  االجتماع العامواتفق   - ٦٩
  .أيضاً  الشراكات التعاونية املقرتحة

بشأن ترتيبات الشراكة التعاونية  ٢/٨- د ح موعقب عمل فريق االتصال، اعتمد االجتماع العام املقرر   - ٧٠
إلقامة صلة مؤسسية بني االجتماع العام للمنرب وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 

  ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. والثقافة،

  جدول األعمال المؤقت وتاريخ ومكان انعقاد الدورات القادمة لالجتماع العام  - تاسعاً 
العام على عقد دورته الثالثة يف بون، مقر أمانة املنرب. وكلف االجتماع العام املكتب  اتفق االجتماع  - ٧١

  لدورة ومواعيدها، مع مراعاة تواريخ انعقاد االجتماعات الدولية األخرى.بتحديد جدول أعمال ا

  اعتماد مقررات الدورة وتقريرها  -  عاشراً 
على النحو الوارد يف املرفق هلذا التقرير. وقرر  ٢/٩- د ح م -  ٢/١- د ح م اتاعتمد االجتماع العام املقرر   - ٧٢

  ‘.‘نطالياأتوافق ’’االجتماع العام تسمية تلك املقررات يف جمموعها 
على أن تقوم  IPBES/2/L.1اعتمد االجتماع العام هذا التقرير على أساس مشروع التقرير الوارد يف الوثيقة   - ٧٣

  حتت إشراف املكتب، بوضع التقرير يف صورته النهائية. األمانة،

  اختتام الدورة  -حادي عشر
كانون  ١٤مساء يوم  ٣٥/١٩س اختتام الدورة يف الساعة وبعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أعلن الرئي  - ٧٤

  .٢٠١٣ديسمرب األول/
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  المرفق

  التي اتخذها االجتماع العام للمنبر في دورته الثانية المقررات

تعديالت على النظام الداخلي لالجتماع العام فيما يتعلق بالقواعد املنظمة لفريق اخلرباء   :٢/١ - د ح ماملقرر 
  صاتاملتعدد التخص

  فريق اخلرباء املتعدد التخصصات  :٢/٢ - د ح ماملقرر 
  اإلجراءات املتعلقة بإعداد نواتج املنرب  :٢/٣ - د ح ماملقرر 
اإلطار املفاهيمي للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي   :٢/٤ - د ح ماملقرر 

  وخدمات الُنظم اإليكولوجية
  ٢٠١٨- ٢٠١٤برنامج العمل للفرتة   :٢/٥ - د ح املقرر م
  ٢٠١٥-٢٠١٤حالة املسامهات والنفقات حىت تارخيه وميزانية فرتة السنتني   :٢/٦ - د ح املقرر م
  الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة بامليزانية  :٢/٧ - د ح املقرر م
 االجتماع العام للمنرب وبرنامج األمم ترتيب الشراكة التعاونية إلنشاء رابطة مؤسسية بني  :٢/٨ - د ح املقرر م

املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم املتحدة 
  لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  االتصاالت والتوعية  :٢/٩ - د ح املقرر م
  

                                                      
   بل لالختصار اإلنكليزي د) كمقا ح (م‘‘ املنرب احلكومي الدويل’’اعتمدت األحرف األوىل من عبارة  :املرتجم منمالحظة

(IPBES)  رقم الدورة/رقم املقرر).-د ح إىل املقررات الصادرة عن االجتماع العام. وبذلك يصبح رمز املقررات بالعربية (معند اإلشارة 
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فيما يتعلق بالقواعد المنظمة  لالجتماع العام يتعديالت على النظام الداخل: ٢/١-  د ح مالمقرر 
  لفريق الخبراء المتعدد التخصصات

  إن االجتماع العام،
  :املواد ذات الصلة ، ويعدل بذلكأدناه على النحو الوارد يالداخل همن نظام ٢٨-٢٥املواد  يعتمد

  ٢٥المادة 
مشاركني ترشحهم كل منطقة من مناطق تستند العضوية املؤقتة يف الفريق إىل متثيل متساو قوامه مخسة   -  ١

تزيد عن السنتني للسماح باالتفاق على اهليكل اإلقليمي  األمم املتحدة اخلمس. وتسري هذه العضوية لفرتة ال
النهائي وتشكيلة اخلرباء النهائية يف إحدى دورات االجتماع العام. ويكون أعضاء املكتب مراقبني يف الفريق أيضا 

  خالل هذه الفرتة.
ألمم ا مناطقمن  منطقةرشحهم كل ت للمشاركني اخلمسة الذين يتستند عضوية الفريق إىل التمثيل املتساو   -  ٢

  .املتحدة اخلمس
أعضاء املكتب إىل املشاركة كمراقبني يف الفريق. ويشارك رؤساء اهليئات دعوة  ني املشاركللرئيسنيجيوز   -  ٣

ألطراف املتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، والفريق الفرعية العلمية لالتفاقات البيئية املتعددة ا
خرباء من منظمات األمم املتحدة أن يدعو  لفريق أيضاً لوجيوز  احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، بصفة مراقبني.

  للمشاركة بصفة مراقبني، حسب االقتضاء. ترتيبات الشراكة التعاونية يف املنضوية
م متثيل أي منطقةيُ   -  ٤ م الشخصية وال يراد  ا. نتخب أعضاء الفريق بناء على خرب   بذا

  المبادئ التوجيهية لترشيح واختيار أعضاء فريق الخبراء المتعدد التخصصات
  ٢٦المادة 

عدم  يقرتح أعضاء املنرب أمساء املرشحني لعضوية الفريق لكي ترشحهم املناطق وينتخبهم االجتماع العام. ويف حال
متكن إحدى املناطق من االتفاق على أمساء مرشحيها، يبت االجتماع العام يف ذلك. ومع مراعاة التوازن اجلنساين 
والتوازن بني التخصصات، تسمي كل منطقة مخسة مرشحني لعضوية الفريق. وميكن أخذ املعايري التالية يف احلسبان 

  الفريق: عند ترشيح واختيار أعضاء
يتعلق بكل من العلوم  لمية يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، فيمااخلربة الع  (أ)

  الفريق؛ يف صفوف أعضاءواحمللية الطبيعية والعلوم االجتماعية واملعارف التقليدية 
  اخلربة واملعرفة العلمية أو التقنية أو السياساتية بالعناصر الرئيسية يف برنامج عمل املنرب؛  (ب)
  السياسات؛ وإدماج املعارف العلمية يف عمليات وضع ونشر توصيلاخلربة يف   (ج)
  القدرة على العمل يف إطار العمليات العلمية والسياساتية الدولية.  (د)
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  ٢٧المادة 
تدعو أمانة املنرب األعضاء يف املنرب إىل أن يقدموا إىل األمانة ترشيحات خطية للمرشحني لعضوية الفريق   -  ١

لسري الذاتية هلم قبل موعد االنتخاب املقرر بأربعة أشهر على األقل. وتقدم السري الذاتية جلميع املرشحني مرفقة با
لرتشيح، على املوقع الشبكي مقدمة اإىل األمانة، وتتاح ألعضاء املنرب مع أمساء املرشحني، وكذلك اسم املنطقة 

  للمنرب.
  .تأخرة حسب ما يرتاءى لهوميكن لالجتماع العام أن يقبل الرتشيحات امل  -  ٢

  انتخاب أعضاء فريق الخبراء المتعدد التخصصات
  ٢٨المادة 

  ينتخب االجتماع العام أعضاء الفريق بتوافق اآلراء ما مل يقرر االجتماع العام خالف ذلك.  -  ١
  إذا قرر االجتماع العام أن ينتخب أعضاء الفريق عن طريق التصويت:  -  ٢

  رات العادية لالجتماع العام؛جيرى التصويت يف الدو   (أ)
  يكون لكل عضو يف االجتماع العام صوت واحد يف االنتخابات؛و   (ب)
  ؛ُحتسم مجيع االنتخابات بأغلبية األعضاء احلاضرين واملشاركني يف التصويتو   (ج)
  وجتري مجيع االنتخابات عن طريق االقرتاع السري، ما مل يقرر االجتماع العام خالف ذلك؛  (د)

  إمتام االنتخابات، يسجل عدد أصوات كل مرشح وعدد مرات االمتناع عن التصويت. بعد  )ه(
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  : فريق الخبراء المتعدد التخصصات٢/٢- د  ح مالمقرر 

  إن االجتماع العام،
أن يعكس فريق اخلرباء املتعدد التخصصات التوازن بني اجلنسني  كفالة  احلاجة إىل جمدداً يؤكد   -  ١

  ؛٢٦، وخباصة مع املادة بني التخصصات مبا يتسق مع النظام الداخليازن والتوازن اإلقليمي والتو 
  يؤكد على أن االختيار النهائي ملرشحي كل جمموعة إقليمية تظل مسؤولية تلك اجملموعة؛  -  ٢
، ٢٠١٤تقريراً، حبلول حزيران/يونيه إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات املؤقت أن يعّد  يطلب  -  ٣

  دائه وكيفية حتسني ذلك األداء؛فيما يتصل بأ ستفادةاملالدروس  يعكس
ا لعضوية الفريق، على اإلقليمية  اجملموعات حيث  -  ٤ أن تأخذ يف احلسبان، لدى تقدمي ترشيحا

يف التخصصات وذلك لبلوغ توازن عام بني اجلنسني وبني التنوع يف التشكيلة اجلنسانية و  التوازناحلاجة إىل 
  فريق؛التخصصات يف عضوية ال

اإلقليمية على أن تبدأ، يف وقت مبكر، املشاورات بشأن املرشحني احملتملني  اجملموعات أيضاً  حيث  -  ٥
، وذلك ضماناً وفيما بينها املناطقتيسرياً للمناقشات داخل ما كان ممكناً، مكاتبها، كل على حدة،  بأعضاءوتتصل 

  ؛تإلجياد توازن يف تشكيلة فريق اخلرباء املتعدد التخصصا
 نطاقمن أوسع  تسمية مرشحني حمتملني لعضوية الفريق التماساإلقليمية على  اجملموعات يشجع  -  ٦

  ممكن من أصحاب املصلحة؛
من اإلقليمية على النظر يف إعادة ترشيح ما بني عضو وثالثة  اجملموعاتمن  موعةجمكل   يشجع  -  ٧

  الفريق؛ لضمان االستمرارية يف لفرتة والية أخرىاحلاليني  عضاءاأل
اهليكل اإلقليمي  أداء، بنهاية برنامج العمل األول، إىل تقييم السعيإىل الفريق واملكتب  يطلب  -  ٨

داخل الفريق وتقييم واقرتاح خيارات لضمان التوزيع  األنسب إقامة التوازن اإلقليمي يف ضمانلألمم املتحدة 
  اإلقليمي يف عضوية الفريق.
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  المتعلقة بإعداد نواتج المنبر اإلجراءات  :٢/٣-د  ح مالمقرر 
  إن االجتماع العام،

  املرفق هلذا املقرر. يف ةنواتج املنرب الوارداإلجراءات املتعلقة بإعداد  يعتمد
  مرفق

  المنبر نواتجإجراءات إعداد 
  المحتويات

  ٢١  ........................................................................................  التعاريف  - ١
  ٢١  ........................................................................  هياكل اإلدارة  ١-١
  ٢١  ...........................................................................  نواتج املنرب  ٢-١
  ٢٢  ......................................................................  [عمليات اإلقرار  ٣-١

  ٢٣  ..............................................................  [عرض عام لعمليات إقرار نواتج املنرب  - ٢
  ٢٤  ........................................................................  إجراءات إعداد نواتج املنرب  - ٣

  ٢٤  ..........................................  النهج القياسي للتقييمات املواضيعية أو املنهجية  ١-٣
  ٢٦  .........................................  ج املسار السريع للتقييمات املواضيعية واملنهجية  ٢-٣
  ٢٧  ......................................  قليمية أو دون اإلقليمية أو العامليةج للتقييمات اإل  ٣-٣
  ٢٩  ........................................  حتديد النطاق بغرض إعداد اخلطوط العامة للتقرير  ٤-٣
  ٣٠  ....................................................  املنرباإلجراءات العامة إلعداد تقارير   ٥-٣
  ٣١  ........................................................................  إعداد التقارير  ٦-٣
  ٣٤  .................................................  قبول التقارير من جانب االجتماع العام  ٧-٣
  ٣٤  .........................................  إعداد املوجزات ملقرري السياسات واملوافقة عليها  ٨-٣
  ٣٥  .......................  [املوافقة على التقارير التجميعية واعتمادها من جانب االجتماع العام  ٩-٣
  ٣٦  .....................................................  معاجلة األخطاء والشكاوى احملتملة  ١٠-٣

  ٣٧  ......................................................................  عمليات إقرار األوراق التقنية  - ٤
  ٣٨  ...............................................................................  مواد املنرب الداعمة  - ٥
  ٣٩  ..................................................................................  حلقات العمل  - ٦

  ٣٩  ................................................................  حلقات العمل يف املنرب  ١-٦
  ٤٠  ..................................................  ية مشرتكةحلقات العمل املشمولة برعا  ٢-٦
  ٤١  .................................................. عملية التعيني واالختيار لألفرقة العاملة  - ٧

  فقاالمر 
ؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني مهام ومسؤوليات الرؤساء املشاركني للتقارير وامل  :املرفق األول

واملؤلفني املسامهني وحمرري االستعراض وخرباء االستعراض لتقارير املنرب ونواجته األخرى ومهام 
  ٤١  .....................................  ومسؤوليات املنسقني الوطنيني املعينني من احلكومات

  ٤٤  ............................................  مشروع عملية حتديد نطاق التقييمات احملتملة  :ق الثايناملرف
ج املسار السريع (يف أسابيع)  :املرفق الثالث   ٥٠  اجلدول املوجز لتقارير التقييم والتقارير التجميعية: النهج القياسية و
  ٥٠  ...................  توضع الحقا -اإلجراءات املتعلقة باستخدام املؤلفات يف تقارير املنرب   :[املرفق الرابع

  ٥٠  .......................  توضع الحقاً  - إجراءات إقرار واستيعاب املعارف األصلية واحمللية   :[املرفق اخلامس
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  التعاريف  -  ١
  املصطلحات املستخدمة يف هذه الوثيقة: ترد فيما يلي تعاريف

  هياكل اإلدارة  ١- ١
  يعين املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية ‘‘املنرب’’
  يعين هيئة صنع القرارات لدى املنرب وتضم مجيع أعضاء املنرب.‘‘ عاماالجتماع ال’’
يشري إىل هيئة أعضاء املكتب املنتخبني يف مكتب دورة االجتماع العام على النحو الوارد يف هذه ‘‘ المكتب’’

  )١(.لالجتماع العام للمنرب القواعد اإلجرائية
ة الفرعية اليت أنشأها االجتماع العام واليت تقوم بالوظائف يشري إىل اهليئ‘‘ التخصصاتفريق الخبراء المتعدد ’’

 املنرب ومبادئ تشغيله وترتيباته املؤسسية العلمية والتقنية اليت يوافق عليها االجتماع العام، كما هو مبني يف وظائف
)UNEP/IPBES.MI/2/9، املرفق األول، التذييل األول.(  

  ادية أو استثنائية لالجتماع العام للمنرب.تعين أي دورة ع‘‘ دورة االجتماع العام’’
  نواتج المنبر  ٢- ١

ا ملقرري ‘‘ التقارير’’ تعين النواتج الرئيسية للمنرب، مبا يف ذلك تقارير التقييم، والتقارير التجميعية وموجزا
  السياسات واملوجزات التقنية واألوراق التقنية واملبادئ التوجيهية التقنية.

هي تقييمات منشورة للمسائل العلمية، والتقنية، واالجتماعية واالقتصادية، اليت تأخذ يف ‘‘ تقارير التقييم’’
االعتبار خمتلف النُـُهج والرؤى والنظم املعرفية، مبا يف ذلك التقييمات العاملية للتنوع البيولوجي وخدمات 

وخدمات النظم اإليكولوجية النظم اإليكولوجية، والتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي 
ج  ذات النطاق اجلغرايف احملدد، والتقييمات املواضيعية أو املنهجية اليت تستند إىل النهج القياسي أو 
املسار السريع. وتتكون هذه التقارير من جزأين أو أكثر تشمل: (أ) موجز ملقرري السياسات؛ 

ا ؛موجز تقين اختياري و(ب)   التنفيذية. و(ج) فصول فردية وموجزا
جتمِّع هذه التقارير وُتدمج املواد املأخوذة من [واحد أو] [أكثر][العديد] من تقارير ‘‘ التقارير التجميعية’’

التقييم، وتكون مصوغة بأسلوب غري تقين يالئم مقرري السياسات، وتعاجل نطاقًا واسعًا من املسائل ذات 
  : (أ) موجز ملقرري السياسات؛ و(ب) تقرير كامل.الصلة بالسياسات. ومن املقرر أن تتكون من قسمني

هو جزء مكون يف أي تقرير، يقدم موجزًا للتقرير يتعلق بالسياسات لكنه ليس ‘‘ مقرري السياساتموجز ’’
  لتلك السياسات. توجيهياً  موجزاً 

  ]هو نسخة أكثر تفصيًال وختصصاً من املواد الواردة يف موجز مقرري السياسات.‘‘ موجز تقني[’’ 
  تستند إىل املواد املوجودة يف تقارير التقييم وتُعد عن مواضيع يعتربها االجتماع العام مهمًة.‘‘ أوراق تقنية’’
  وقد تشمل ما يلي:‘‘ مواد داعمة’’

                                                      
)١(  /IPBES/1/2 ،األول. املرفق  
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تقارير عن احلوار املستند إىل املواد اليت تفرزها املناقشات واليت قد تشتمل على حواراً   (أ)
، على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، فيما بني أعضاء املنظمات مشرتكًا بني الثقافات والعلوم

األكادميية، والشعوب األصلية، واحمللية ومنظمات اجملتمع املدين، وتأخذ يف االعتبار خمتلف النُـُهج، والرؤى 
  والنظم املعرفية القائمة وخمتلف اآلراء والنُـُهج الرامية لتحقيق التنمية املستدامة؛

ر وحماضر أعمال حلقات العمل واجتماعات اخلرباء املقامة إما بتكليف أو بدعم من تقاري  (ب)
  املنرب؛

  الربجميات أو قواعد البيانات اليت تسهل إعداد استخدام تقارير املنرب؛  (ج)
  األدوات واملنهجيات اليت تالئم السياسات و تُيسر إعداد أو استخدام تقارير املنرب؛  (د)
ية (املذكرات التوجيهية والوثائق التوجيهية) اليت تساعد يف إعداد تقارير املواد التوجيه  (هـ)

  املنتدى وأوراقه التقنية اليت تتميز بالشمول والسالمة العلمية.
  اإلقرار اتعملي[  ٣- ١

ا فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب إقرارمه‘‘ التحقق’’ ا التحقق من تقارير املنرب هو العملية اليت يقدم 
  بأن عمليات إعداد تقارير املنرب قد اتُّبعت على النحو الواجب.

قبول تقارير املنرب العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية واإلقليمية اإليكولوجية واملواضيعية واملنهجية يف دورة ‘‘ القبول’’
سطورها ولكنها  من دورات االجتماع العام يعين أن املادة مل ختضع للنقاش واالتفاق على كل سطر من

  على الرغم من ذلك تقدم نظرة شاملة ومتوازنة عن جوهر املوضوع.
اعتماد تقارير املنرب هو عملية إقرار التقرير جزءًا جزءًا (وليس سطرًا سطراً)، كما هو مبني يف اجلزء ‘‘ االعتماد’’

  ، يف جلسة من جلسات االجتماع العام.٩- ٣
ملنرب ملقرري السياسات تدل على أن املادة خضعت للمناقشة واالتفاق بشكل املوافقة على موجزات ا‘‘ املوافقة’’

  مفصل، سطراً سطراً، بتوافق اآلراء يف جلسة من جلسات املنرب.
ا املمثلون اإلقليميون يف جلسة من جلسات ‘‘ القبول واالعتماد والموافقة األولية’’ للتقارير اإلقليمية يقوم 

  من جانب االجتماع العام ككل.‘‘ للمزيد من االستعراض واملوافقة’’ املنرب، وختضع هذه التقارير
ا املنرب نطاق وهدف الناتج النهائي واملعلومات واملتطلبات البشرية ‘‘ تحديد النطاق’’ هو العملية اليت حيدد 

  واملالية لتحقيق ذلك اهلدف.
ية املرتاكمة لدى اجملتمعات اإلقليمية أو األصلية تشري إىل املعارف والدراية العمل‘‘ المعارف التقليدية والمحلية’’

ا. ا مع بيئا   أو احمللية عرب األجيال اليت توجه اجملتمعات اإلنسانية يف تفاعال
  بتوافق اآلراء، ومبا يتوافق مع النظام الداخلي.] )٢([يتم [القبول واالعتماد واملوافقة]

                                                      
  يتم إقرار هذه املسميات أو تعديلها يف الدورة الثالثة لالجتماع العام.)  ٢(
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  [عرض عام لعمليات إقرار نواتج المنبر  -  ٢
  :١اك ثالث فئات رئيسية ملواد املنرب تتعلق بالتقييم ويرد تعريف لكل واحدة منها يف اجلزء هن  ١- ٢

تقارير املنرب، وتشمل التقييمات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية واإلقليمية اإليكولوجية   (أ)
ا ملقرري السياسات؛   واملواضيعية واملنهجية، والتقارير التجميعية وموجزا

  وراق التقنية؛األ  (ب)
  املواد الداعمة، مبا يف ذلك التقارير عن احلوار بني الثقافات وبني املؤسسات العلمية.  (ج)

وختضع خمتلف فئات املواد، حسب االقتضاء، ملستويات خمتلفة من التصديق الرمسي. وفيما يلي شرح هلذه   ٢- ٢
  أدناه: ١اجلزء  املستويات من حيث القبول واالعتماد واملوافقة، كما هو مبني يف

ا ملقرري السياسات من خالل  ) أ( يتم بشكل عام قبول تقارير املنرب واملوافقة على موجزا
ا ملقرري السياسات فيتم  توافق اآلراء يف االجتماع العام. أما التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية وموجزا

ميني ذوي الصلة، ويقبلها، يف وقت الحق، قبوهلا واملوافقة عليها بشكل أويل من جانب ممثلي املنرب اإلقلي
االجتماع العام ويوافق عليها. ويف حالة التقارير التجميعية يعتمد االجتماع العام كامل التقرير، جزءاً جزءاً،  

‘‘ االعتماد’’و‘‘ القبول’’كما يوافق على موجزه ملقرري السياسات. وسُيضمَّن تعريف مصطلحات 
 نرب املنشورة؛يف تقارير امل‘‘ املوافقة’’و

وال ختضع األوراق العلمية للقبول أو املوافقة أو االعتماد من قبل االجتماع العام، إمنا يقوم  ) ب(
املؤلفون بوضعها يف صيغتها النهائية بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، الذي يقوم بدور هيئة 

 حترير؛

  وال ختضع املواد الداعمة للقبول أو االعتماد. ) ج(

  ات إقرار تقارير المنبرعملي

 [املوافقة] [االعتماد] [القبول] التحقق من العملية تقارير املنرب
     التقييمات

  تقارير التقييم املواضيعية واملنهجية
ج مسار  ج قياسي أو  (استنادًا إىل 

 سريع)

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

 ال ينطبق ال ينطبق  االجتماع العام

  التقييم املواضيعي واملنهجي موجز
ج  ملقرري السياسات (استنادًا إىل 

ج مسار سريع)   قياسي أو 

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

  االجتماع العام ال ينطبق ال ينطبق

  /تقارير التقييم اإلقليمية/دون اإلقليمية
 اإلقليمية اإليكولوجية

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

الجتماع العام ا
 اإلقليمي/االجتماع العام

 ال ينطبق ال ينطبق

  /موجز التقييم اإلقليمي/دون اإلقليمي
اإلقليمي اإليكولوجي ملقرري 

 السياسات

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

االجتماع العام  ال ينطبق ال ينطبق
 اإلقليمي/االجتماع العام
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 [املوافقة] [االعتماد] [القبول] التحقق من العملية تقارير املنرب
 رباء املتعدد فريق اخل تقارير التقييم العاملية

 التخصصات/املكتب
 ال ينطبق ال ينطبق االجتماع العام

 فريق اخلرباء املتعدد   موجز التقييم العاملي ملقرري السياسات
 التخصصات/املكتب

 االجتماع العام ال ينطبق ال ينطبق

فريق اخلرباء املتعدد  التقارير التجميعية
 التخصصات/املكتب

االجتماع  ال ينطبق
 العام

 طبقال ين

موجز التقارير التجميعية لمقرري 
 السياسات

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

 االجتماع العام ال ينطبق ال ينطبق

فريق اخلرباء املتعدد  األوراق التقنية
 التخصصات/املكتب

املؤلفون وفريق 
اخلرباء املتعدد 
 التخصصات

 ال ينطبق ال ينطبق

املتعدد فريق اخلرباء  المواد الداعمة
 التخصصات/املكتب

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

  إجراءات إعداد نواتج المنبر  -  ٣
  النهج القياسي للتقييمات المواضيعية أو المنهجية  ١- ٣

سوف يبحث فريق اخلرباء املتعدد التخصصات وحيدد أولويات  ،١/٣ - د ح مقرر املومتشيًا مع   (أ)
 ،١/٣-د ح ممن املقرر  ٩و ٧تلقتها األمانة، واملكتب وفقًا للفقرتني  الطلبات، واملدخالت واملقرتحات اليت

  وميكن أن تشمل هذه العملية حتديد نطاق أويل يشمل اجلدوى والتكلفة التقديرية؛
سوف يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب بإعداد تقرير يشتمل على قائمة مرتبة   (ب)

من  ٧ليل األمهية العلمية والسياساتية للطلبات على النحو املشار إليه يف الفقرة األولويات بالطلبات، مشفوعة بتح
  ، واليت تشمل اآلثار املرتتبة من الطلبات على برنامج عمل املنرب واالحتياجات من املوارد؛١/٣ - د ح ماملقرر 

 حتديد نطاق فإذا ما خلص فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب إىل أن األمر حيتاج إىل  (ج)
بشأن ذلك الغرض  إضايف الستكمال حتديد أولويات طلبات معينة، يقدم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات اقرتاحاً 

  إىل االجتماع العام للنظر والبت فيه إىل جانب القائمة والتحليل املشار إليهما يف الفقرة الفرعية (ب) عاليه؛
حتديد مفصل للنطاق، فسيحتاج عندئٍذ أن يقرر ما إذا كان  فإذا ما اعتمد االجتماع العام إجراء  (د)

أن يقدم دراسة حتديد نطاق تفصيلية إىل االجتماع العام الستعراضه  يطلب إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
صات والبت يف املضي يف إجراء التقييم أو ما إذا كان يقوم بدًال من ذلك بالطلب إىل فريق اخلرباء املتعدد التخص

أن ميضي قدمًا يف عمل تقييم، مبيزانية وجدول زمين متفق عليهما بعد استكمال دراسة حتديد النطاق بشكل 
  مفصل؛
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وإذا وافق االجتماع العام على إجراء حتديد مفصل للنطاق، فسيطلب فريق اخلرباء املتعدد   (ه)
ترشيح أمساء  )٣(صلحة ذوى الصلةأصحاب امل التخصصات، عرب األمانة، إىل احلكومات تقدمي ترشيحات ويدعو

ع قوائم الرتشيحات اليت تتاح لفريق اخلرباء املتعدد يخرباء للمساعدة يف حتديد النطاق؛ وتقوم األمانة بتجم
  ؛التخصصات
تتجاوز نسبة  عندئذ خيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات خرباء من قوائم الرتشيحات، اليت ال  (و)
باملائة، وبعد ذلك يشرف على  ٢٠بني القوائم املقدمة من أصحاب املصلحة ذوى الصلة  ختارين منُـ اخلرباء امل

  حتديد النطاق املفصل، مبا يف ذلك اخلطوط العامة والتكاليف واجلدوى؛
إذا طلب االجتماع العام إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات املضي يف عمل التقييم، يرسل   (ز)

لنطاق إىل أعضاء املنرب الستعراضه والتعليق عليه خالل فرتة أربعة أشهر ويتاح على املوقع التقرير التفصيلي لتحديد ا
  الشبكي للمنرب؛

واستنادًا إىل نتائج عملية حتديد النطاق التفصيلي والتعليقات اليت وردت من أعضاء املنرب   (ح)
 مسألة املضي يف إجراء التقييم، وأصحاب املصلحة اآلخرين، يبت فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب يف

على افرتاض أنه ميكن إجراؤه يف حدود امليزانية واجلدول الزمين اللذين اعتمدمها االجتماع العام. ومع ذلك، إذا 
خلص فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب إىل عدم املضي قدمًا يف التقييم، يقوما عندئذ بإبالغ االجتماع 

  راضه والبت فيه؛العام بضرورة استع
فإذا كان القرار هو املضي يف عمل التقييم فيطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرتشيحات   (ط)

  من احلكومات ويدعوا أصحاب املصلحة ذوى الصلة إىل تقدمي أمساء اخلرباء وذلك للمسامهة يف إعداد التقرير؛
شاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني، خيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرؤساء امل  (ي)

من قائمة الرتشيحات اليت  )٢-٦-٣اجلزء (واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض باستخدام معايري االختيار 
 ٢٠ينبغي أن تتجاوز نسبة اخلرباء فيها املختارين من بني األمساء املقدمة من أصحاب املصلحة ذوى الصلة  ال

  باملائة؛
يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون أول مشروع   )(ك
  للتقرير؛

  خيضع املشروع األول من التقرير الستعراض من قبل اخلرباء األقران، يف عملية مفتوحة وشفافة؛  (ل)
ملؤلفون الرئيسيون املشروع الثاين يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون وا  (م)

للتقرير وأول مشروع للموجز اخلاص مبقرري السياسات وفق توجيهات حمرري االستعراض وفريق اخلرباء املتعدد 
  التخصصات؛

                                                      
 سياق هذه اإلجراءات، يكون أصحاب املصلحة ذوى الصلة من املنظمات العلمية املؤهلة الوطنية واإلقليمية والدولية، وىف )٣(

ا، مبا  ذلك خرباء املعارف األصلية واحمللية بشأن القضايا ذات الصلة بوظائف  يفومراكز االمتياز واملؤسسات املعروفة بعملها وخرب
  جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية، وبرنامج عمله. لوم والسياسات يفاملنرب احلكومي الدويل للع
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تستعرض كٍل من احلكومات واخلرباء يف نفس الوقت املشروع الثاين للتقرير واملشروع األول للموجز   (ن)
  يف عملية مفتوحة وشفافة؛ اخلاص مبقرري السياسات

يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشاريع النهائية   (س)
  للتقرير وموجز مقرري السياسات وفق توجيهات حمرري االستعراض وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛

إىل لغات األمم املتحدة الرئيسية الست، ويفحص على يد يُرتَجم املوجز اخلاص مبقرري السياسات   (ع)
  اخلرباء املشاركني يف التقييمات للتحقق من دقته قبل توزيعه؛

تُرَسل املشاريع النهائية للتقرير واملوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل احلكومات الستعراضها   (ف)
ائي، وتتاح على املوقع الشبكي للمنرب؛   بشكل 

احلكومات بقوة على تقدمي تعليقات مكتوبة إىل األمانة قبل أسبوعني على األقل من أي  وُتشجَّع  (ص)
  دورة من دورات االجتماع العام؛

يستعرض االجتماع العام املوجز اخلاص مبقرري السياسات [وقد يقبل التقرير ويوافق] على املوجز   (ق)
  اخلاص مبقرري السياسات.

  المواضيعية والمنهجية نهج المسار السريع للتقييمات  ٢- ٣

سوف يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب ببحث  ،١/٣-د ح مومتشيًا مع املقرر   (أ)
وحتديد أولويات الطلبات، واملدخالت واملقرتحات املقدمة للتقييمات، مبا يف ذلك تلك املطلوبة حتديدًا للتقييم 

، وقد تشتمل هذه العملية على ١/٣- د ح ممن املقرر  ٩و ٧ نيتلفقر ل وفقاً وذلك  ،السريع اليت تلقتها األمانة
  حتديد نطاق أويل، يضم اجلدوى والتكلفة التقديرية؛

يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب بإعداد تقرير يشمل قائمة مرتبة األولويات   (ب)
ا وذلك باستخدام النهج السريع، وحتليل لألمهية العلمية والسياساتية للطلبات على  بالتقييمات اليت سيتم القيام 

الطلبات على برنامج عمل  اآلثار املرتتبة من، ويشمل ذلك ١/٣-د ح ممن املقرر  ٧النحو املشار إليه يف الفقرة 
  املنرب واالحتياجات من املوارد؛ 

ن يعترب هذه وإذا وافق فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب على أن االجتماع العام ميكن أ  (ج)
املسألة مهمًة للتقييم السريع، فإن الفريق، باالشرتاك مع املكتب، حيدد فريقًا صغريًا من اخلرباء ملساعدة الفريق يف 

  حتديد نطاق املسألة املقرتحة، مبا يف ذلك اجلدوى والتكاليف؛
أو  قييم السريعالت على إجراءيستعرض االجتماع العام حتديد النطاق ويقرر ما إذا كان يوافق   (د)

 استصوابأن يقرر أيضًا  ،على مشورة فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، بناء وجيوز لالجتماع العام يرفضه.
استخدام النهج السريع الذي يشتمل على إجراء استعراض متني (وحيد) هلذا املوضوع نظرًا إىل مستوى التعقيد 

جتماع العام على التقييم السريع ميكن حبث ذلك األمر يف إطار تتسم به القضية املعنية. فإذا مل يوافق اال الذي
  النهج املعياري؛
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فريق اخلرباء املتعدد التخصصات  يطلبوإذا وافق االجتماع العام على إجراء تقييم سريع للمسألة   (ه)
 إعداد يف للمسامهةتقدمي أمساء خرباء  ]٢[أصحاب املصلحة ذوى الصلةتقدمي ترشيحات ويدعو  احلكومات إىل

  التقرير على أساس النطاق الذي حتدد أثناء عملية حتديد النطاق من جانب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛
 املنسقنيخيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني   (و)

من قوائم الرتشيحات  )٢- ٦- ٣ الفرع(ري االختيار واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض وذلك باستخدام معاي
 املصلحة ذوي الصلةأصحاب  فيها املختارين من بني األمساء املقدمة مناخلرباء  ينبغي أن تتجاوز نسبة الاليت 

  عشرين باملائة؛
تقرير لل ؤلفون الرئيسيون املشاريع األوليةيعد الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون املنسقون وامل  (ز)

  وموجز مقرري السياسات؛
للتقرير واملوجز اخلاص مبقرري السياسات يف عملية  يةتستعرض احلكومات واخلرباء املشاريع األول  (ح)

  مفتوحة وشفافة؛
للتقرير  يةينقح الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشاريع األول  (ط)

  وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛ حمرري االستعراضي السياسات بناًء على توجيهات واملوجز اخلاص مبقرر 
 ويفحص على يديُرتجم املوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل لغات األمم املتحدة الرئيسية الست،   (ى)

  قبل توزيعه؛للتحقق من دقته يف التقييمات  املشاركنياخلرباء 
لتقرير واملوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل احلكومات الستعراضها تُرَسل املشاريع النهائية ل  (ك)

ائي، ويُتاح على املوقع الشبكي للمنرب؛   بشكل 
  ] املوجز اخلاص مبقرري السياسات.يوافق علىيستعرض االجتماع العام [وقد يقبل التقرير و   (ل)

  نهج للتقييمات اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو العالمية  ٣- ٣

سيقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب، ببحث وترتيب  ،١/٣- د ح مشيُا مع املقرر ومت  (أ)
؛ وقد ١/٣- د ح ممن املقرر  ٩و ٧أولويات الطلبات، واملدخالت واملقرتحات اليت تلقتها األمانة، مبوجب الفقرتني 

  تشمل هذه العملية حتديد نطاق أويل، يشمل اجلدوى والتكلفة التقديرية؛
يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب بإعداد تقرير يشمل قائمة بالطلبات مرتبة   (ب)

، ١/٣- د ح ممن املقرر  ٧األولويات، وحتليل لألمهية العلمية والسياساتية للطلبات على النحو املشار إليه يف الفقرة 
  ياجاته من املوارد؛مبا يف ذلك اآلثار املرتتبة من الطلبات على برنامج عمل املنرب واحت

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب إىل أن األمر حيتاج إىل إجراء حتديد نطاق إذا خُلص   (ج)
بشأن ذلك الغرض  قرتاحاً افريق اخلرباء املتعدد التخصصات الستكمال ترتيب أولويات طلبات معينة، يقدم إضايف 

  لقائمة والتحليل املشار إليهما يف الفقرة الفرعية (ب) عاليه؛إىل االجتماع العام للنظر والبت فيه إىل جانب ا
يستعرض االجتماع العام النطاق األويل ويقرر إما املوافقة على إجراء أو على رفض إجراء حتديد   (د)

  نطاق مفصل لتقييم أو أكثر من بني التقييمات املقرتحة؛
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اق تفصيلي، فيقوم فريق اخلرباء املتعدد وإذا وافق االجتماع العام على مسألة إجراء حتديد نط  (ه)
تقدمي  ]٢[التخصصات، عن طريق األمانة، بطلب ترشيحات من احلكومات ويدعو أصحاب املصلحة ذوى الصلة،

أمساء اخلرباء إىل جانب حتديد النطاق. وبالنسبة لعمليات التقييم اإلقليمية ودون اإلقليمية ينصب الرتكيز على 
غرافية ومالءمة تلك اخلربات للمنطقة البحث. وتقوم األمانة بتجميع قوائم الرتشيحات اليت اخلربات من املنطقة اجل

  تُتاح لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛
يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات عندئذ باختيار اخلرباء من قوائم الرتشيحات اليت ينبغي   (و)

ة أصحاب املصلحة ذوى الصلة على عشرين باملائة. وبالنسبة للتقييمات ختارين فيها بواسطُـ يزيد عدد اخلرباء امل أال
اإلقليمية ودون اإلقليمية يقوم الفريق، بصفة خاصة، مبراعاة آراء أعضاء الفريق من األقاليم ذات الصلة وكذلك 

  أولئك األعضاء ذوى اخلربة باملنطقة اجلغرافية قيد البحث؛
صصات واملكتب على حتديد النطاق بشكل تفصيلي، مبا يف ذلك يشرف فريق اخلرباء املتعدد التخ  (ز)

  اخلطوط العامة والتكاليف واجلدوى؛
يُرسل تقرير حتديد النطاق التفصيلي إىل األمانة لتوزيعه على احلكومات واخلرباء يف عملية واضحة   (ح)

عام، استنادًا إىل تقرير التحديد التفصيلي وشفافة للنظر فيه أثناء الدورة التالية لالجتماع العام؛ وإذا قرر االجتماع ال
للنطاق، املوافقة على إعداد التقرير، يطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ترشيحات من احلكومات ويدعو 

  أصحاب املصلحة ذوى الصلة إىل تقدمي أمساء خرباء للمسامهة يف إعداد التقرير؛
اء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني خيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرؤس  (ط)

ينبغي أن  من قوائم الرتشيحات اليت ال )٢- ٦- ٣(واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض باستخدام معايري االختيار 
املتعدد  يزيد عدد اخلرباء املختارين فيها بواسطة أصحاب املصلحة ذوى الصلة على عشرين باملائة. ويقوم فريق اخلرباء

التخصصات، بصفة خاصة، مبراعاة آراء أعضاء الفريق من املناطق ذات الصلة وكذلك األعضاء ذوى اخلربة باملنطقة 
  اجلغرافية قيد البحث؛

يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشروع األول   (ي)
  للتقرير؛

ألول للتقرير الستعراض من قبل اخلرباء األقران يف عملية مفتوحة وشفافة. خيضع املشروع ا  (ك)
نصب الرتكيز يف استعراض التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية على استخدام اخلربات من املنطقة اجلغرافية واخلربات يوس

  املالئمة لتلك املنطقة قيد البحث؛
الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشروع الثاين يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون   (ل)

للتقرير واملشروع األول للموجز اخلاص مبقرري السياسات وفق توجيهات حمرري االستعراض وفريق اخلرباء املتعدد 
  التخصصات؛

تستعرض احلكومات واخلرباء وأصحاب املصلحة اآلخرون املشروع الثاين للتقرير واملشروع األول   (م)
  للموجز اخلاص مبقرري السياسات بصورة متزامنة يف عملية مفتوحة وشفافة؛

يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشاريع النهائية   (ن)
  للتقرير وموجز مقرري السياسات وفق توجيهات حمرري االستعراض وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛
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يُرتَجم املوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الست، ويقوم اخلرباء   (س)
  املشاركني يف التقييمات بفحصه للتحقق من دقته قبل التوزيع؛

تُرَسل املشاريع النهائية للتقرير واملوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل احلكومات الستعراضها   (ع)
ائي، وتُ    تاح على املوقع الشبكي للمنرب؛بشكل 

وُتشجَّع احلكومات بقوة على تقدمي تعليقات مكتوبة بشأن املشروع النهائي ملوجز مقرري   (ف)
  السياسات قبل أسبوعني على األقل من أي دورة من دورات االجتماع العام؛

وجز اخلاص مبقرري يستعرض االجتماع العام التقرير [وجيوز له أن يقبل التقرير ويوافق على] امل  )ص(
  السياسات.

  تحديد النطاق بغرض إعداد الخطوط العامة للتقرير  ٤- ٣
ا املنرب نطاق وهدف أي ناتج واملعلومات واملتطلبات البشرية واملالية الالزمة  حتديد النطاق هو العملية اليت حيدد 

ث درجة تعقيدها. انظر املرفق الثاين لتحقيق ذلك اهلدف. وهناك ثالثة أنواع لعملية حتديد النطاق تتفاوت من حي
  مبشروع اإلجراءات هذا للمزيد من التفاصيل.

مادة ما قبل حتديد النطاق وهي مادة التحديد األويل للنطاق وتقدمها عادًة اهليئة املقدمة لطلب   (أ)
  األصلي للتقييم؛

اء املتعدد التخصصات التحديد األويل للنطاق هو عملية حتديد النطاق اليت جيريها فريق اخلرب   (ب)
بد من إجراء هذا التحديد قبل أن ينظر االجتماع العام يف أي  (للمسائل العلمية) واملكتب (للمسائل اإلدارية)، وال

  اقرتاح؛
حتديد النطاق بشكل كامل وهو عملية التحديد التفصيلي للنطاق اليت يشرف عليها فريق اخلرباء   (ج)

قة عمل لتحديد النطاق مع خرباء منتقني بواسطة فريق اخلرباء املتعدد املتعدد التخصصات، وتشتمل على حل
  .التخصصات

دف وضع مشروع اخلطوط العامة  وال بد أوًال من إجراء دراسة حتديد النطاق بشكل كامل مبوافقة االجتماع العام 
من تقارير التقييم العاملية  للتقرير، واملذكرات التفسريية، ووسائل التنفيذ، حسب االقتضاء، قبل إعداد كل تقرير

من هذه  ١واإلقليمية ودون اإلقليمية واملواضيعية واملنهجية والتقارير التجميعية للمنرب، وفق ما هو معرف يف اجلزء 
  اإلجراءات، وذلك باستثناء التقييمات اليت تتم املوافقة على إجرائها من خالل العملية السريعة.

ج املسار السريع لتحديد النطاق مالئمًا إلجراء التقييمات املواضيعية أو ويف بعض احلاالت ميكن أن يُعترب  
املنهجية عندما يعترب االجتماع العام أن احلاجة ملعلومات وثيقة الصلة بالسياسات أمرًا مالئماً. وجيب أن يشتمل 

لى حتديد النطاق من جانب ذلك على إجراء تقييم يستند فقط إىل حتديد أويل للنطاق، بناًء على موافقة مسبقة ع
  االجتماع العام. 
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  اإلجراءات العامة إلعداد تقارير المنبر  ٥- ٣
يف حالة تقارير التقييم والتقارير التجميعية، يُطلب إىل الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني 

عداد الفصول أن يقدموا تقييمات متوازنة من الناحية التقنية الرئيسيني املراجعني وحمرري االستعراض التابعني ألفرقة إ
والعلمية. وينبغي للمؤلفني أن يستخدموا لغًة تعرب عن التنوع يف األدلة العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية، 

ا يف املؤلفات. وسوف يتم تطوير التوجيهات بشأن  استنادًا إىل قوة األدلة ومستوى االتفاق على تفسريها ومدلوال
معاجلة جوانب عدم اليقني على يدي فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. وجيب أن تستند التقييمات إىل املؤلفات 
املتاحة على املستوى العام اخلاضعة الستعراض األقران، وكذلك التقارير واملواد األخرى، مبا يف ذلك املعارف األصلية 

  ؤلفات اخلاضعة الستعراض األقران لكنها تكون متاحة للخرباء واملراجعني.واحمللية، اليت ال تُنشر يف امل
وتكون اللغة اإلنكليزية هي لغة العمل يف العادة يف االجتماعات املتعلقة بالتقييمات، وجيوز إصدار تقارير التقييمات 

ية الست. وتتاح مجيع املوجزات دون اإلقليمية واإلقليمية باللغة األكثر مالءمًة من بني لغات األمم املتحدة الرمس
اخلاصة مبقرري السياسات املقدمة إىل االجتماع العام بلغات األمم املتحدة الرمسية الست، وتفحص على يدى 

  اخلرباء املشاركني يف التقييمات للتحقق من دقتها قبل التوزيع.
  وتتألف عملية استعراض تقارير املنرب عادة من ثالث مراحل:

  ارير املنرب من جانب اخلرباء بصورة مفتوحة وشفافة؛استعراض تق  (أ)
استعراض تقارير املنرب وموجزات مقرري السياسات من جانب احلكومات واخلرباء بصورة مفتوحة   (ب)

  وشفافة؛
  استعراض موجزات مقرري السياسات و/أو التقارير التجميعية من جانب احلكومات.  (ج)

ت واملكتب على التأكد من أن يتم حتديد نطاق التقارير وإعدادها وسيعمل فريق اخلرباء املتعدد التخصصا
  وإخضاعها الستعراض األقران وفقاً هلذه اإلجراءات.

يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب مبساعدة املؤلفني على التأكد من احتواء املوجز اخلاص مبقرري 
  ياسات.السياسات على املواد املالئمة الوثيقة الصلة بالس

وتقع على عاتق الرؤساء املشاركني للتقرير وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات مسؤولية التأكد من أن يتم استعراض 
فيما خيص النهج القياسي للتقييمات  ٣- ٣ والفرع ١- ٣مالئم للمادة يف الوقت املناسب وفق ما هو مبني يف الفرع 

ج املسار السريع  ٢- ٣و دون اإلقليمية أو العاملية والفرع املواضيعية واملنهجية والتقييمات اإلقليمية أ فيما خيص 
  للتقييمات.

ويُعَطى استعراض اخلرباء يف العادة فرتة زمنية تصل إىل مثانية أسابيع وال تقل عن ستة أسابيع، إال عند صدور قرار 
حلكومات واخلرباء فرتة تقل عن من فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. وال تُعَطى عمليات االستعراض من جانب ا

مثانية أسابيع، إال بقرار من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات (مثًال ستة أسابيع فيما خيص التقييمات 
السريعة). تتاح على املوقع الشبكي للمنرب، خالل عملية االستعراض، مجيع التعليقات املكتوبة اليت يقدمها اخلرباء 

  واحلكومات.
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املواد التالية على املوقع الشبكي للمنرب يف أقرب وقت ممكن بعد [قبوهلا من جانب االجتماع العام و] وضع وتتاح 
  التقرير أو الورقة التقنية يف صيغتها النهائية:

من جانب اخلرباء و/أو  يمشاريع تقارير املنرب واألوراق التقنية اليت ُقدمت الستعراضها بشكل رمس  (أ)
  احلكومات؛

  ليقات واستعراض احلكومات واخلرباء؛تع  (ب)
  ردود املؤلفني على هذه التعليقات.  (ج)

وينظر املنرب يف مشاريع تقاريره، [قبل قبوهلا واعتمادها واملوافقة عليها من جانب االجتماع العام،] لكي تُقدَّم يف 
  ا.سرية إىل خرباء االستعراض، وليس لتوزيعها بشكل عام أو اقتباسها أو االستشهاد 

  إعداد التقارير  ٦- ٣
محرري الرئيسيين و  مؤلفينالرئيسيين المنسقين وال والمؤلفينتجميع قوائم الرؤساء المشاركين   ١-٦- ٣

  اتالحكوم المعينين من المحتملين والمنسقين االستعراض
حاب سوف يطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عن طريق أمانة املنرب، ترشيحات من احلكومات ويدعو أص

املصلحة ذوى الصلة إىل تقدمي أمساء خرباء للعمل كمؤلفني رئيسيني منسقني حمتملني، ومؤلفني رئيسيني، أو حمرري 
  استعراض للمشاركة يف إعداد التقرير.

ذه اإلجراءات مهام ومسؤوليات الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني  وترد يف املرفق األول 
ني الرئيسيني وحمرري االستعراض واملنسقني املعينني من احلكومات. ولتسهيل ترشيح اخلرباء واستعراض واملؤلف

احلكومات للتقارير فيما بعد، يتعني على احلكومات أن تعني منسقني وطنيني تابعني للمنرب يتولون مسؤولية التنسيق 
 مع األمانة.

محرري فين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين الرئيسيين و اختيار الرؤساء المشاركين للتقرير والمؤل  ٢-٦- ٣
  االستعراض

خيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني 
رين من بني األمساء ينبغي أن تتجاوز نسبة اخلرباء فيها املختا وحمرري االستعراض من قوائم الرتشيحات، اليت ال

  املقدمة من أصحاب املصلحة عشرين باملائة.
وجيب أن تعكس تركيبة الفريق املكون من املؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني لفصل معني أو تقرير أو 

غرايف، مع التمثيل موجز هذا التقرير حجم اآلراء واخلربات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية، والتمثيل اجل
ا مبرحلة انتقال، وتنوع النظم املعرفية القائمة،  املالئم للخرباء من البلدان النامية واملتقدمة والبلدان اليت متر اقتصادا

بعملية اختيار ومدى حتقيق  والتوازن بني اجلنسني. وسيحيط فريق اخلرباء املتعدد التخصصات االجتماع العام علماً 
ذكورة آنفاً، وبشأن األشخاص الذين ُعيِّنوا يف وظائف الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني االعتبارات امل

املنسقني واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض ملختلف الفصول. وجيب بذل كل جهد من أجل إشراك اخلرباء من 
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تعاجل مناطق حمددة، كما جيب إشراك خرباء من املناطق املنطقة ذات الصلة يف أفرقة املؤلفني املعنية بالفصول اليت 
  األخرى عندما يكون مبقدورهم تقدمي مساعدة مهمة يف التقييم.

وجيوز للمؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني الذين خيتارهم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات استيعاب خرباء 
  يف العمل.آخرين بوصفهم مؤلفني مسامهني للمساعدة 

  إعداد مشروع تقرير  ٣-٦- ٣
يُعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشروع األول ألي تقرير. ينبغي 
للرؤساء املشاركني للتقرير، عن طريق األمانة أن يوفروا املعلومات عن املوضوعات اليت جيب تغطيتها يف عمليات 

  واإلطار الزمين للمسامهة باملواد.التقييم 
ويتعني على اخلرباء الراغبني يف املسامهة مبادة للنظر يف إدراجها يف املشروع األول أن يقدموها مباشرًة إىل املؤلفني 
الرئيسيني. ويتعني تدعيم هذه املسامهات ما أمكن مبراجع من مؤلفات خضعت الستعراض األقران ومتاحة على 

ا، مبا يف ذلك املعارف األصلية واحمللية. ويتعني املستوى الدويل  وكذلك بنسخ أي مادة غري منشورة ُمستشهد 
اإلشارة بوضوح يف هذه املسامهات إىل كيفية الوصول إىل تلك املادة. أما فيما خيص املادة اليت تكون متاحة يف نسق 

 املكان الذي ميكن فيه الوصول إىل تلك إلكرتوين فقط فيتعني حفظ نسخة ورقية من تلك املادة مع اإلشارة إىل
  املادة وإرسال نسخة إلكرتونية إىل األمانة حلفظها.

ويعمل املؤلفون الرئيسيون استنادًا إىل هذه املسامهات وإىل املؤلفات اخلاضعة الستعراض األقران واملتاحة على 
  املستوى الدويل.

واملخرجات املستمدة من املعارف األصلية واحمللية، املتاحة، وميكن أن تستخدم يف التقييمات املواد غري املنشورة 
وسيتعني  بشرط أن يكون إلدراجها يف سياق عملية التقييم اخلاصة باملنرب مربرات كافية، وحتديد وضعية عدم نشرها.

ن بكفالة توفري إتاحة هذه املواد لعملية االستعراض وحتديد مصادرها بواسطة الرؤساء املشاركني للتقرير الذين يلتزمو 
  ضمانات مناسبة للمعارف والبيانات.

ج وعمليات تشاركية لالستفادة  وستقوم فرقة عمل معنية باملعارف األصلية واحمللية تابعة للمنرب بوضع إجراءات و
ولية من نظم املعارف األصلية والتقليدية لينظر فيها االجتماع العام يف دورته الرابعة. وسيتم عرض مبادئ توجيهية أ

واستعراضها يف الدورة الثالثة لالجتماع العام من أجل توفري معلومات ملختلف التقييمات وإلدماج الدروس املستفادة 
. وسيضع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات مبادئ ٢٠١٨- ٢٠١٤(ج) من برنامج العمل للفرتة  ١يف حتقيق الناتج 

  نرب لينظر فيها املنرب يف دورته الثالثة.توجيهية مفصلة الستخدام املؤلفات يف تقييمات امل
وعند إعداد املشروع األول للتقرير وخالل مراحل التنقيح الالحقة بعد االستعراض يتعني على املؤلفني الرئيسيني أن 
يبينوا بشكل واضح اآلراء املتباينة اليت تتمتع بدعم عملي أو تقين أو اجتماعي واقتصادي كبري، مع إيراد احلجج 

لصلة. كذلك جيب قدر اإلمكان حتديد مصادر عدم اليقني وإدراجها وحتديد حجمها. ويتعني إخضاع ذات ا
تأثريات عمليات صنع القرار املتعلقة بالنتائج، مبا يف ذلك الثغرات املعرفية واألدلة املتناقضة وآراء األقلية، للنقاش 

ا ضرورية، حتت إشراف الفريق.الصريح. وتـَُعد املوجزات التقنية، إذا رأى فريق اخلرباء امل   تعدد التخصصات أ
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  االستعراض  ٤-٦- ٣
هناك ثالثة مبادئ حتكم عملية االستعراض: أوًال، جيب أن متثل تقارير املنرب أفضل النصائح العملية والتقنية 

ممكن من اخلرباء واالجتماعية واالقتصادية املمكنة وأن تكون متوازنة وشاملة ما أمكن. ثانياً، جيب إشراك أكرب عدد 
يف عملية االستعراض، مبا يضمن متثيل اخلرباء املستقلني (أي اخلرباء غري املشاركني يف إعداد الفصل الذي 
سيستعرضونه) من مجيع البلدان. ثالثاً، جيب أن تكون عملية االستعراض متوازنة ومفتوحة وشفافة وجيب تسجيل 

  الرد على أي تعليق على االستعراض.
يق اخلرباء املتعدد التخصصات يف العادة اثنني من حمرري االستعراض لكل فصل (مبا يف ذلك وخيتار فر 
التنفيذي للفصل) ولكل موجز تقين لكل تقرير استنادًا إىل قوائم اخلرباء الذين ُرشِّحوا وفق ما هو مبني يف  املوجز
  .٢-٦-٣الفرع 

ء استعراض للمادة اليت سيعملون عليها بوصفهم حمرري االستعراض بوصفهم مؤلفني أو خرباوجيب عدم إشراك 
حمرري استعراض. وُخيتار حمررون االستعراض من بني املرشحني من البلدان املتقدمة والبلدان النامية والبلدان اليت متر 

ا مبرحلة انتقال على أن يكون هناك متثيل متوازن للخربات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادي   ة.اقتصادا
ويتعني على الرؤساء املشاركني للتقرير ترتيب استعراض شامل للتقارير يف كل مرحلة من مراحل االستعراض، مع 
السعي لضمان تغطية كل احملتوى بشكل كامل. ويتعني على املؤلفني ذوي الصلة والرؤساء املشاركني للتقرير تدقيق 

ة يف أجزاء من    تقارير أخرى.أجزاء التقرير اليت تعاجل مسائل مشا
  االستعراض األول (من جانب الخبراء)   ١- ٤-٦- ٣

 يعمم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات املشروع األول ألي تقرير عن طريق األمانة الستعراضه.
وينبغي إخطار احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين ببداية عملية االستعراض األول. وترسل األمانة املشروع األول 

املنسقني الوطنيني املعينني من احلكومات للعلم به. وتتاح قائمة كاملة خبرباء االستعراض على املوقع  للتقرير إىل
  الشبكي للمنرب.

وتتيح األمانة خلرباء االستعراض عند الطلب خالل عملية االستعراض أي مادة حمددة يشار إليها كمرجع يف الوثيقة 
  ؤلفات املنشورة على املستوى الدويل.اليت جيري استعراضها، ال تكون متاحة يف امل

  ويقدم خرباء االستعراض التعليقات إىل املؤلفني الرئيسيني املالئمني عن طريق األمانة.
  االستعراض الثاني (من جانب الحكومات والخبراء بطريقة مفتوحة وشفافة)  ٢- ٤-٦- ٣

ري السياسات على احلكومات يف وقت واحد عرب توزع أمانة املنرب املشروع الثاين للتقرير واملشروع األول ملوجز مقر 
املنسق الوطين املعني من احلكومة ومكتب االجتماع العام وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات والرؤساء املشاركني 

  للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني واملؤلفني املسامهني وخرباء االستعراض.
حلكوميون ببداية عملية االستعراض الثاين قبل زهاء ستة إىل مثانية أسابيع من ذلك. وترسل وُخيطر املنسقون ا

احلكومات جمموعة واحدة متكاملة من التعليقات لكل تقرير إىل األمانة عرب املنسقني الوطنيني املعينني من 
م بشأن كل تقرير إىل األمانة.   احلكومات. ويرسل اخلرباء تعليقا
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  د مشروع نهائي للتقريرإعدا  ٣- ٤-٦- ٣
يتوىل الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون، بالتشاور مع حمرري االستعراض، 
ائي لتقرير يعكس التعليقات املقدمة من احلكومات واخلرباء لتقدميه إىل االجتماع العام (لقبوله).  إعداد مشروع 

اء املتعدد التخصصات، عند الضرورة، أن حياول حل جوانب اخلالفات الكبرية يف الرأي بالعمل وميكن لفريق اخلرب 
  مع املؤلفني وحمرري االستعراض وخرباء االستعراض.

وجيب أن تبني التقارير اآلراء املختلفة ورمبا املثرية للجدل والعملية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية املتعلقة مبوضوع 
وصًا إذا كانت ذات صلة باملداوالت بشأن السياسات. ويسجل شكر علي املشروع النهائي ألي تقرير معني، خص

بأمساء مجيع الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني واملؤلفني املسامهني خرباء 
اية التقرير. االستعراض وحمرري االستعراض وباقي املسامهني واجلهات اليت   ينتسبون إليها، حسب االقتضاء، يف 

  قبول التقارير من جانب االجتماع العام  ٧- ٣
إن التقارير اليت تقدم [لقبوهلا] يف دورات االجتماع العام هي تقارير التقييم العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية 

اصات وخطة العمل اليت وافق عليها االجتماع العام أو الكاملة. وجيب أن يتوافق موضوع هذه التقارير مع االختص
فريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفق ما هو مطلوب. أما التقارير اليت [يقبلها] االجتماع العام فتخضع لالستعراض 
دف عمليات االستعراض هذه إىل ضمان أن  من جانب احلكومات واخلرباء [وأصحاب املصلحة اآلخرين]. و

رير رؤية شاملة ومتوازنة للمواضيع اليت تغطيها. ورغم أن احلجم الكبري والتفاصيل التقنية اليت تنطوي عليها تقدم التقا
هذه املادة تضع قيودًا عمليًة بشأن املدى الذي ميكن فيه إدخال تغيريات على التقارير يف دورات االجتماع العام 

أن اهلدف قد حتقق. وتقع مسؤولية حمتوى الفصول على  يدل على أن االجتماع العام يرى‘‘] القبول[’’أن  إال
[ قبول] االجتماع العام له. وبعد [القبول] من جانب االجتماع العام  عاتق املؤلفني الرئيسيني املنسقني ويعتمد على

لنحوية تُقبل إال التغيريات الضرورية لضمان االتساق مع املوجز اخلاص مبقرري السياسات، فضًال عن التغيريات ا ال
والتحريرية الصغرية. وحيدد هذه التغيريات املؤلف الرئيسي كتابًة ويقدمها إىل االجتماع العام عندما يُطلب تقدميها 

  [للموافقة] على املوجز اخلاص مبقرري السياسات.
بشكل رمسي وجيري توصيف التقارير [اليت يقبلها] االجتماع العام على الغالف األمامي واألغلفة التمهيدية األخرى 

ا تقارير [حظيت بقبول] املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات  وواضح على أ
  النظام اإليكولوجي.

  إعداد الموجزات لمقرري السياسات والموافقة عليها  ٨- ٣
ودون اإلقليمية واملواضيعية واملنهجية ختضع املوجزات اخلاصة مبقرري السياسات من التقييمات العاملية واإلقليمية 

لالستعراض املتزامن من جانب احلكومات واخلرباء. ويتعني على احلكومات تقدمي تعليقات مكتوبة، عن طريق 
بشأن املشروع املنقح قبل املوافقة النهائية من جانب االجتماع العام.  )٤(املنسقني الوطنيني املعينني من احلكومات،

ب أن حتظى املوجزات اإلقليمية ملقرري السياسات مبوافقة أعضاء املنرب اإلقليميني ذوي الصلة قبل وكخطوة أوىل جي
  مواصلة استعراضها واملوافقة عليها من جانب االجتماع العام.

                                                      
 ترسل األمانة مجيع املراسالت إىل جهات االتصال احلكومية املوجودة إىل أن تعني احلكومات منسقني وطنيني هلا.  )٤(
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وتقع مسؤولية إعداد املشاريع األوىل واملشاريع املنقحة ملوجزات مقرري السياسات على عاتق الرؤساء املشاركني 
ير مع متثيل مالئم للمؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني، حتت إشراف فريق اخلرباء املتعدد للتقر 

  التخصصات واملكتب. وتُعد موجزات مقرري السياسات بشكل متزامن مع التقارير الرئيسية.
اين للتقرير من جانب وُجيرى االستعراض األول ملوجز مقرري السياسات يف وقت واحد مع استعراض املشروع الث

  احلكومات واخلرباء بطريقة مفتوحة وشفافة. 
ويُعمم املشروع النهائي للموجز اخلاص مبقرري السياسات يف جولة أخرية من التعليقات من جانب احلكومات 

  املشروع. ىعل ملوافقة]الدورة االجتماع العام اليت سيتم فيها النظر يف [ حتضرياً 
مقرري السياسات على أنه يتسق مع املادة الفعلية اليت يتضمنها التقييم العلمي والتقين  وتدل املوافقة على موجز

  واالجتماعي واالقتصادي الكامل الذي [قبله] االجتماع العام.
ويتعني على الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني حضور دورات االجتماع العام اليت يُنظر فيها يف 

ز اخلاص مبقرري السياسات ذي الصلة لضمان اتساق التغيريات اليت جيريها االجتماع العام على املوجز مع املوج
ا تقارير النتائج يف التقرير الرئيسي.  وجيري توصيف املوجزات اخلاصة مبقرري السياسات بشكل رمسي وواضح على أ

  التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي.صادرة عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املعين ب
  الموافقة على التقارير التجميعية واعتمادها من جانب االجتماع العام[  ٩- ٣

تقدم التقارير التجميعية اليت يوافق عليها االجتماع العام ويعتمدها توليفًة لتقارير التقييم والتقارير األخرى وفق ما 
 يقرره االجتماع العام.

التقارير التجميعية املواد الواردة يف تقارير التقييم. وتكتب التقارير التجميعية بأسلوب غري تقين يالئم مقرري وتكاِمل 
السياسات ويعاجل جمموعة عريضة من القضايا ذات الصلة بالسياسات وفق ما يوافق عليه االجتماع العام. ويتكون 

 (ب) التقرير الكامل. ؛قرري السياساتالتقرير التجميعي من جزأين مها: (أ) املوجز اخلاص مب
ويوافق فريق اخلرباء املتعدد التخصصات على تشكيلة فريق الصياغة الذي ميكن أن يتكون، حسب االقتضاء، من 
الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني وأعضاء الفريق واملكتب. وعند اختيار فريق الصياغة لتقرير 

إيالء االعتبار ألمهية وجود مدى كامل من اآلراء واخلربات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية،  جتميعي ينبغي
والتمثيل اجلغرايف املناسب، ومتثيل األنظمة املعرفية املتنوعة، والتوازن بني اجلنسني. وأعضاء الفريق واملكتب ذوي 

 ن بوصفهم حمرري استعراض.املعارف املالئمة والذين ال يشاركون كمؤلفني، يعملو 
ويقدم رئيس االجتماع العام معلومات إىل االجتماع العام عن عملية االختيار، مبا يف ذلك تطبيق معايري االختيار 
للمشاركة وأي اعتبارات أخرى. وتسمح إجراءات املوافقة واالعتماد لالجتماع العام يف دوراته باملوافقة على موجز 

طرًا وتضمن االتساق بني موجز مقرري السياسات والتقرير الكامل للتقرير التجميعي، مقرري السياسات سطرًا س
 وكذلك اتساق التقرير التجميعي مع تقارير التقييم األساسية اليت مت منها جتميع املعلومات ومكاملتها.

 ١٠- ٥ت (صفحة) واملوجز اخلاص مبقرري السياسا ٥٠-٣٠: يعد فريق الصياغة التقرير الكامل (١اخلطوة 
 صفحات) للتقرير التجميعي.
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: خيضع التقرير الكامل واملوجز اخلاص مبقرري السياسات للتقرير التجميعي الستعراض متزامن من جانب ٢اخلطوة 
 احلكومات واخلرباء وأصحاب املصلحة اآلخرين.

التقرير الكامل واملوجز اخلاص : يُنقِّح الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون مبساعدة حمرري االستعراض ٣اخلطوة 
  مبقرري السياسات للتقرير التجميعي.

: تُقدَّم املشاريع املنقحة للتقرير الكامل واملوجز اخلاص مبقرري السياسات للتقرير التجميعي إىل احلكومات ٤اخلطوة 
 واملنظمات املراقبة قبل مثانية أسابيع من دورة االجتماع العام.

رير الكامل واملوجز اخلاص مبقرري السياسات للتقرير التجميعي للمناقشة من جانب االجتماع : يُقدَّم التق٥اخلطوة 
 العام.

  يوافق االجتماع العام يف دورته بصورة مؤقتة على املوجز اخلاص مبقرري السياسات سطراً سطراً.  -  ١
  زءاً جزءاً على النحو التايل:ومن مث يستعرض االجتماع العام ويعتمد التقرير الكامل للتقرير التجميعي ج  -  ٢

عندما تكون هناك حاجة لتغيريات يف التقرير الكامل للتقرير التجميعي، سواء بغرض التوافق مع   •
موجز مقرري السياسات أو لضمان االتساق مع تقارير التقييم األساسية، يسجل االجتماع العام 

  سلوب واملضمون.واملؤلفون مواضع تلك التغيريات لضمان االتساق من حيث األ
ومن مث يدخل مؤلفو التقرير الكامل للتقرير التجميعي التغيريات املطلوبة يف التقرير الذي سيقدم   •

للنظر فيه من جانب االجتماع العام الستعراضه واحتمال اعتماد األجزاء املنقحة جزءًا جزءاً. وإذا 
ضع التقرير الكامل للتقرير التجميعي وجد االجتماع العام أن هناك املزيد من أوجه عدم االتساق خي

للتنقيح مرًة أخرى من جانب مؤلفيه مبساعدة حمرري االستعراض الستعراضه يف وقت الحق جزءاً 
 جزءاً واحتمال اعتماده من جانب االجتماع العام.

فق على املوجز يعتمد االجتماع العام، حسب االقتضاء، النص النهائي للتقرير الكامل للتقرير التجميعي ويوا  -  ٣
 اخلاص مبقرري السياسات.

وجيري توصيف التقرير التجميعي، الذي يتكون من التقرير الكامل واملوجز اخلاص مبقرري السياسات، بشكل رمسي 
وواضح على أنه تقرير للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام 

  اإليكولوجي.
  جة األخطاء والشكاوى المحتملةمعال  ١٠- ٣

ينتظر أن تضمن عمليات االستعراض املبينة أعاله إزالة األخطاء قبل نشر تقارير املنرب وأوراقه التقنية. لكن إذا وجد 
قارئ ما لتقرير قِبَله املنرب أو موجز موافق عليه ملقرري السياسات أو ورقة تقنية يف صيغتها النهائية خطًأ حمتمًال (مثل 

أ يف احلساب أو حذف معلومات بالغة األمهية) أو كانت لديه شكوى تتعلق بتقرير أو ورقة تقنية (مثل إدعاء خط
حق التأليف أو احتمال سرقة البيانات أو تزييفها) فإنه يتعني توجيه هذه املسألة النتباه األمانة اليت ستنفذ العملية 

  التالية لتصحيح األخطاء أو إجياد حل للشكوى.
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. تطلب األمانة إىل الرؤساء املشاركني للتقرير أو ح األخطاء أو حل الشكوى: المرحلة األولى من الحلتصحي
املؤلفني الرئيسيني املنسقني يف حالة األوراق التقنية، البحث وتصحيح اخلطأ احملتمل أو حل الشكوى يف الوقت 

ن هناك خطأ ارتكب أو أيدوا الشكوى ختطر املناسب، مع إفادة األمانة بشأن اخلالصة. ولكن إذا وجد هؤالء أ
األمانة الرؤساء املشاركني لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات اللذين يبتان يف اإلجراء العالجي املالئم، بالتشاور مع 
الرؤساء املشاركني للتقرير. ويتعني إجراء أي تصحيح مطلوب على التقرير أو الورقة التقنية دون تأخري غري مربر (مع 
مالحظة أن األخطاء املعقدة رمبا حتتاج إىل إعادة العمل بشكل كبري يف املنشورات). وإذا وجد أنه ال توجد ضرورة 
الختاذ إجراء عالجي، يتعني تقدمي تربير مكتوب من الرؤساء املشاركني للتقرير إىل املشتكي (بناًء على نصيحة 

واألمانة). وإذا مل يقبل املشتكي نتيجة حتريات املرحلة األوىل الرؤساء املشاركني لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات 
على الرؤساء املشاركني للتقرير إخطار األمانة اليت ستصعِّد املسألة إىل الرئيسني املشاركني لفريق اخلرباء املتعدد 

  احلل. التخصصات لتطبيق املرحلة الثانية من
. جيري الرئيسان املشاركان لفريق اخلرباء املتعدد الحلتصحيح الخطأ أو حل الشكوى: المرحلة الثانية من 

التخصصات حتريات ويطلبون عند الضرورة املساعدة من مراجعني مستقلني. ونتيجًة للتحريات اإلضافية سيُتخذ 
حاجة إلجراء إضايف. وإذا مل يقبل املشتكي  إجراء عالجي أو يقدم الرؤساء املشاركون تربيرًا إىل املشتكي بأنه ال

 ذه النتيجة تصعِّد األمانة الشكوى إىل رئيس االجتماع العام، بوصفه احملكم النهائي، للمرحلة الثالثة من احلل.
. يستعرض رئيس االجتماع العام املادة واملعلومات تصحيح الخطأ أو حل الشكوى: المرحلة الثالثة من الحل

على املزيد من املشورة من جهات مستقلة إذا دعت اجملموعة خالل املرحلتني األوىل والثانية ويسعى للحصول 
ائي بشأن اخلطأ أو الشكوى.   الضرورة من أجل الوصول إىل قرار 

  تبذل كل اجلهود لتصحيح األخطاء وحل الشكاوى يف املرحلة األوىل.

  عمليات إقرار األوراق التقنية  -  ٤
قتصادية يعتربها االجتماع العام مالئمة. وهذه األوراق تـَُعد األوراق التقنية بشأن مسائل علمية وتقنية واجتماعية وا

  هي أوراق:
  تستند إىل املواد املضمنة يف تقارير التقييم املقبولة واملوافق عليها؛  (أ)

  تتعلق مبواضيع يوافق عليها االجتماع العام؛  (ب)
تارهم فريق اخلرباء تـَُعد من جانب فريق من املؤلفني الرئيسيني، مبن فيهم رئيس مشارك للتقرير خي  (ج)

ذه اإلجراءات بشأن اختيار الرؤساء املشاركني للتقرير  املتعدد التخصصات وفقًا لألحكام الواردة يف املرفق األول 
  واملؤلفني الرئيسيني واملؤلفني الرئيسيني املنسقني؛

ب تُقدَّم يف شكل مشروع الستعراضها بشكل متزامن من جانب احلكومات واخلرباء وأصحا  (د)
  املصلحة اآلخرين قبل أربعة أسابيع على األقل قبل موعد تسليم التعليقات عليها؛

تُنقَّح من جانب الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني استنادًا إىل التعليقات اليت تقدمها   (ه)
ستعراض لكل ورقة تقنية احلكومات واخلرباء وأصحاب املصلحة اآلخرون مبساعدة اثنني على األقل من حمريني اال
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 ٢- ٦-٣ُخيتاران وفقًا إلجراءات اختيار حمرري االستعراض لتقارير التقييم والتقارير التجميعية الواردة يف اجلزء 
ذه اإلجراءات؛ ٥ويقومان بعملهما وفق ما هو مبني يف اجلزء    من املرفق األول 

ين الستعراضها قبل أربعة أسابيع على األقل تُقدَّم إىل احلكومات واخلرباء وأصحاب املصلحة اآلخر   (و)
ا؛   من موعد تقدمي التعليقات بشأ

توضع يف صيغتها النهائية من جانب الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني، بالتشاور مع   (ز)
  فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الذي يعمل كهيئة حترير، استناداً إىل التعليقات املقدمة. 

كن أن تشتمل الورقة التقنية عند الضرورة ووفق توجيهات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات على حاشية تتضمن ومي
اآلراء املتباينة املعرب عنها يف التعليقات اليت قدمتها احلكومات خالل استعراضها النهائي للوثيقة يف حال عدم بيان 

  هذه اآلراء بشكل كاٍف يف الورقة.
التوجيهية التالية يف تفسري الشرط (أ) أعاله. ُتستَقى املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية تستخدم املبادئ 

  واالقتصادية يف األوراق التقنية من:
نص تقارير التقييم الصادرة عن املنرب وأجزاء املادة يف الدراسات املقتبسة كمراجع واليت استندت   (أ)

  إليها هذه التقارير؛
ا القائمة على افرتاضات علمية وتقنية النماذج الع  (ب) ا وسيناريوها لمية ذات الصلة وافرتاضا

  واجتماعية واقتصادية [كتلك املستخدمة يف تقدمي معلومات يف تقارير التقييم].
وتعكس األوراق التقنية جمموعة النتائج الواردة يف تقارير التقييم وتدعم و/أو تفسر االستنتاجات اليت خلصت إليها 

لتقارير. وجيب أن تتضمن املعلومات الواردة يف األوراق التقنية، ما أمكن، اإلشارات إىل األجزاء الفرعية ذات الصلة ا
  من تقرير التقييم ذي الصلة واملواد األخرى ذات العالقة. 

ات وجيب حتديد مصادر وتبعات أوجه عدم اليقني بشكل واضح وحتديد حجمها ما أمكن، كما جيب مناقشة تأثري 
  الثغرات املعرفية وأوجه عدم اليقني على عملية صنع القرار.

ا ورقة تقنية صادرة عن املنرب احلكومي الدويل  وتتاح األوراق التقنية للعامة وحتتوي كل ورقة على إعالن واضح عن أ
الستعراض  قد خضعت للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، وتكون عموماً 
  اخلرباء واحلكومات لكن مل ينظر فيها االجتماع العام لقبوهلا أو املوافقة عليها بشكل رمسي.

  مواد المنبر الداعمة  -  ٥
  تتكون املواد الداعمة من أربع فئات:

تقارير احلوار بني املؤسسات العلمية وبني الثقافات اليت ُوضعت ضمن إطار املبادرات القائمة على   (أ)
  وى الثقايف والعلمي واإلقليمي اإليكولوجي؛املست

ا املنرب واليت يقع موضوعها   (ب) التقارير املنشورة ووقائع حلقات العمل واجتماعات اخلرباء اليت يعرتف 
  ضمن نطاق برنامج عمل املنرب؛
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  املواد، مبا يف ذلك قواعد البيانات والربجميات اليت تدعم أنشطة املنرب؛  (ج)
جيهية، مثل املذكرات التوجيهية أو الوثائق التوجيهية اليت تساعد يف إعداد تقارير املنرب املواد التو   (د)

  وأوراقه التقنية الشاملة اليت تتسم بالسالمة من الناحية العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية.
ترتيبات النشر و/أو النشر . ويتعني االتفاق على ٢- ٦و ١- ٦وترد إجراءات االعرتاف حبلقات العمل يف اجلزأين 

اإللكرتوين للمواد الداعمة كجزء من عملية االعرتاف حبلقات العمل، أو أن يطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 
  هذا النشر من أجل إعداد مادة داعمة حمددة.

إعالن واضح وجيب أن حتتوي كل مادة داعمة وفق ما هو مبني يف الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) أعاله على 
ا تدعم مادة معدة لكي ينظر فيها املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي  يبني أ

ا مل ختضع لعمليات االستعراض الرمسية من جانب املنرب.   وخدمات النظام اإليكولوجي، ولذلك فإ
دف املواد التوجيهية، وفق ما هو مبني يف الفقرة الفرع ية (د) أعاله، إىل مساعدة املؤلفني يف إعداد تقارير املنرب و

الشاملة واملتسقة من الناحية العلمية. ويشرف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف العادة على إعداد املواد التوجيهية 
  على طلب االجتماع العام. ءوتعد هذه املواد بنا

  حلقات العمل  -  ٦
  حلقات العمل في المنبر  ١- ٦

ا اجتماعات توفر الدعم لألنشطة اليت يوافق عليها االجتماع العام. وميكن أن تُ  عرَّف حلقات العمل يف املنرب بأ
  تركز هذه احللقات على ما يلي:

  موضوع حمدد يشارك فيه عدد حمدود من اخلرباء ذوي الصلة؛  (أ)
  موضوع شامل أو معقد يتطلب مدخالت من جمموعة كبرية من اخلرباء؛  (ب)
  توفري التدريب وبناء القدرات.  )(ج

ويطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عرب األمانة، إىل املنسقني احلكوميني وأصحاب املصلحة اآلخرين ترشيح 
مشاركني يف حلقات العمل. وجيوز لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات أيضاً أن يرشح خرباء وخيتار املشاركني يف حلقة 

  يق كلجنة توجيهية علمية ملساعدة األمانة يف تنظيم حلقات العمل هذه.العمل. ويعمل الفر 
دف تركيبة املشاركني يف حلقات العمل إىل إظهار ما يلي:   ويتعني أن 

  جمموعة اآلراء واخلربات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية ذي الصلة؛  (أ)
  التمثيل اجلغرايف املالئم؛  (ب)
  يف النظم املعرفية؛التنوع القائم   (ج)
  التوازن بني اجلنسني؛  (د)
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التمثيل املالئم ألصحاب املصلحة، مثًال وجود ممثلني من اجملتمع العلمي واحلكومات واجلامعات   (ه)
  واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص.

مية والبلدان اليت متر ويكفل املنرب توفري التمويل للمشاركة يف حلقات العمل من جانب اخلرباء من البلدان النا
ا مبرحلة انتقال وكذلك أصحاب املعارف األصلية واحمللية، حسب االقتضاء.   اقتصادا

وتتاح قائمة املشاركني املدعوين حللقة عمل، للمنسقني الوطنيني املعينني من احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين 
تقدمي وصف لتطبيق معايري االختيار وأي اعتبارات يف غضون أسبوعني من اكتمال عملية االختيار، مبا يف ذلك 

  أخرى للمشاركة يف هذا الصدد.
  وتتاح وقائع حلقات عمل املنرب على املوقع الشبكي وجيب أن:

  تشتمل على قائمة كاملة باملشاركني مع بيان اجلهات اليت ينتمون هلا؛  (أ)
ا؛  (ب)   تشري إىل تاريخ إعدادها واجلهة اليت أعد
  ىل تاريخ استعراضها قبل نشرها واجلهة اليت أجرت ذلك االستعراض؛تشري إ  (ج)
  تقدم الشكر لكل مصادر التمويل ومصادر الدعم األخرى؛  (د)
تشري بشكل واضح يف بداية الوثيقة إىل أن هذا النشاط قد ُعِقد عمًال بقرار االجتماع العام إال أن   (ه)

وافقته على الوقائع أو على أي توصيات أو استنتاجات واردة يف ذلك القرار ال يعين تأييد االجتماع العام أو م
  الوثيقة.

  حلقات العمل المشمولة برعاية مشتركة  ٢- ٦
ميكن أن يشارك املنرب يف رعاية حلقات العمل إذا أكد كل من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات مقدماً 

ما يدعمان األنشطة اليت حتظى مبوافقة االجتماع ا يعين اشرتاك املنرب يف رعاية حلقة عمل بالضرورة أنه  لعام. والأ
ملزم بتقدمي دعم مايل أو غريه. وعند النظر يف متديد الرعاية املشرتكة من جانب املنرب حللقة عمل ينبغي أخذ العوامل 

  التالية يف االعتبار:
  التأثريات على مسعة املنرب؛  (أ)

تخصصات يف اللجنة التوجيهية لتصميم حلقة العمل وتنظيمها مشاركة فريق اخلرباء املتعدد ال  (ب)
  واختيار اخلرباء هلا؛

  مستوى التمويل للنشاط املتاح من مصادر أخرى خالف املنرب؛  (ج)
ما إذا كان النشاط سيكون مفتوحًا للخرباء احلكوميني واخلرباء من كيانات أصحاب املصلحة   (د)

  كومية، وأصحاب املعارف التقليدية املشاركني يف عمل املنرب؛اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات غري احل
ا مبرحلة انتقال؛اما إذا اختذت ترتيبات   (ه)   ملشاركة خرباء من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
  وتتاح للمنرب يف إطار زمين يتالءم مع عمله؛ ما إذا كانت الوقائع ستنشر  (و)
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  ات سوف:ما إذا كانت اإلجراء  (ز)
  تشتمل على قائمة كاملة باملشاركني واجلهات اليت ينتمون هلا؛  ‘١’
ا؛  ‘٢’   تشري إىل تاريخ إعدادها واجلهة اليت أعد
تشري إىل ما إذا كانت قد خضعت لالستعراض قبل النشر واجلهة اليت أجرت هذا   ‘٣’

  االستعراض؛
  حتدد مجيع مصادر التمويل وأشكال الدعم األخرى؛  ‘٤’
عرض بشكل واضح إبراء ذمة يفيد بأن مشاركة املنرب يف الرعاية ال تعين تأييده أو موافقته ت  ‘٥’

على الوقائع أو على أي توصيات أو استنتاجات ترد فيها، وأن املنرب مل يستعرض األوراق 
  املقدمة يف حلقة العمل أو تقرير وقائعها.]

  عملية التعيين واالختيار لألفرقة العاملة  -  ٧
إىل تقدمي أمساء خرباء للمشاركة  ]٢[ألمانة الرتشيحات من احلكومات وتدعو أصحاب املصلحة ذوي الصلةتطلب ا

  يف فرقة العمل. وتستكمل األمانة قوائم املرشحني اليت تتاح لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب.
  م املرشحني.ويقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب باختيار اخلرباء من قوائ

  المرفق األول
مهام ومسؤوليات الرؤساء المشاركين للتقارير والمؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين الرئيسيين 
والمؤلفين المساهمين ومحرري االستعراض وخبراء االستعراض لتقارير المنبر ونواتجه األخرى ومهام 

  ومسؤوليات المنسقين الوطنيين المعينين من الحكومات
  لتقريرلن و الرؤساء المشارك  -  ١

  الوظيفة:
  تويل مسؤولية اإلشراف على إعداد تقرير تقييمي أو تقرير جتميعي.

  التعليق:
قد يتوىل الرؤساء املشاركون تقرير مسؤولية كفالة اكتمال أي تقرير بأرفع مستوى علمي ممكن. وتدون أمساء مجيع 

  يف التقارير اليت شاركوا يف إعدادها. الرؤساء املشاركني املعنيني بالتقرير بشكل واضح
من مشروع  ٢- ٦- ٣و ١- ٦- ٣ويرشح الرؤساء املشاركون للتقرير ويتم اختيارهم بالطريقة الوارد وصفها يف الفرعني 

  اإلجراءات.
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  المؤلفون الرئيسيون المنسقون  -  ٢
  الوظيفة:

  قرير التقييم.تويل املسؤولية الشاملة عن تنسيق األجزاء و/أو الفصول الرئيسية من ت
  التعليق:

املؤلفون الرئيسيون املنسقون هم مؤلفون رئيسيون تقع عليهم مسؤولية إضافية تتمثل يف كفالة إكمال األجزاء، و/أو 
الفصول الرئيسية من التقرير مبستوى عال وإمتامها وتسليمها إىل الرؤساء املشاركني املعنيني يف الوقت املناسب 

  ايري عامة حمددة للوثيقة.وبأسلوب يتطابق مع أي مع
اقتصادية -ويقوم املؤلفون الرئيسيون املنسقون بدور رئيسي يف ضمان تناول أي مسألة علمية أو تقنية أو اجتماعية

شاملة ذات أمهية ألكثر من جزء من أجزاء التقرير بطريقة كاملة ومتسقة تعكس آخر ما وصلت إليه املعلومات 
ملطلوبة للمؤلفني الرئيسيني املنسقني مماثلة لتلك املطلوبة للمؤلفني الرئيسيني إىل جانب املتاحة. واملهارات واملوارد ا

املهارات التنظيمية اإلضافية املطلوبة لتنسيق جزء أو أجزاء من أي تقرير. وتدون أمساء مجيع املؤلفني الرئيسيني 
  املنسقني يف التقارير.

  المؤلفون الرئيسيون  -  ٣
  الوظيفة:

لية عن إنتاج أجزاء أو أجزاء معينة من الفصول اليت تستجيب لعمل برنامج املنرب وذلك على أساس تويل املسؤو 
  أفضل املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية املتاحة.

  التعليق:
اخلاصة  يعمل املؤلفون الرئيسيون عادة يف جمموعات صغرية تكون مسؤولة عن التأكد من أن خمتلف عناصر األجزاء

م قد مت تنسيقها يف الوقت املناسب وأن تكون مجيعها جبودة عالية وتتطابق يف األسلوب مع املعايري الشاملة 
  احملددة للوثيقة.

ذه احلقيقة، تدون أمساء املؤلفني الرئيسيني يف  وينطوي دور املؤلفني الرئيسيني على كثري من التحديات، واعرتافًا 
يف املراحل النهائية من إعداد التقرير، حني يكون حجم العمل يف كثري من األحياء كبريًا بصفة التقارير النهائية. و 

خاصة، ويعتمد املؤلفون الرئيسيون اعتمادًا كبريًا بعضهم على بعض يف قراءة املادة وحتريرها، واالتفاق على إجراء 
  ذا العمل.التغيريات على وجه السرعة، من الضروري أن تعطى أوىل األولويات هل

ويتمثل جوهر دور املؤلفني الرئيسيني يف جتميع املواد املستمدة من املواد املتاحة أو غريها من املصادر املوثوقة غري 
  من اإلجراءات. ٣- ٦- ٣املنشورة على النحو احملدد يف الفرع 

واجتماعيًا واقتصادياً  وجيب أن يتميز املؤلفون الرئيسيون بقدرات مشهودة يف وضع نصوص سليمة علميًا وتقنياً 
ا للمعايري  ومتثل بشكل صادق وبأكرب قدر ممكن املسامهات املقدمة من جمموعة عريضة من اخلرباء وترقى يف أسلو
الشاملة املطلوبة ألي وثيقة. ولدى تنقيح النص يطلب من املؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض مراعاة التعليقات 

رباء أثناء عملية املراجعة. ومن املتطلبات العملية الضرورية القدرة على العمل للوفاء اليت تبديها احلكومات واخل
  باملواعيد النهائية.
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ولكنها  )٥(ويطلب من املؤلفني الرئيسيني أن يدونوا يف التقرير اآلراء اليت ال ميكن التوفيق بينها يف رأي متوافق عليه
  نية واالجتماعية أو االقتصادية.مع ذلك آراء سليمة من الناحية العلمية والتق

ويشجع املؤلفون الرئيسيون على العمل مع املؤلفني املسامهني، حسب االقتضاء، مستخدمني الوسائل اإللكرتونية، 
م أو يف مناقشة التعليقات اليت يبديها اخلرباء أو احلكومات.   يف إعداد األجزاء اخلاصة 

  المؤلفون المساهمون  -  ٤
  الوظيفة:
ملعلومات التقنية يف شكل نصوص أو رسوم بيانية أو بيانات يقوم املؤلفون الرئيسيون بإدراجها يف األجزاء أو إعداد ا

  األجزاء املناسبة من الفصل املعني.
  التعليق:

تعترب املسامهات من جمموعة عريضة من املسامهني أمرًا أساسيًا يف جناح تقييمات املنرب. ولذا تسجل أمساء مجيع 
 يف تقارير املنرب. وأحياناً يلتمس املؤلفون الرئيسيون تلك املسامهات ولكن تشجع أيضاً املسامهات التلقائية. املسامهني

وجيب أن تكون املسامهات، مدعومة، بقدر اإلمكان، مبراجع من مواد متاحة دوليًا وخاضعت سلفًا الستعراض 
يفية احلصول عليها. وبالنسبة للمواد املتاحة النظراء ومقتبسة مل تنشر من قبل إىل جانب إشارات واضحة لك

ا  إلكرتونيًا فقط، جيب إيراد املوقع الذي ميكن احلصول منه على تلك املواد. وينبغي أن تكون املواد املساهم 
  خاضعة لتحريرها أو لضمها أو لتعديلها إذا اقتضت الضرورة يف أثناء جمرى وضع مشروع النص الشامل.

  ضاالستعرا محررو  -  ٥
  الوظيفة:

مساعدة فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف حتديد خرباء لالضطالع بعملية االستعراض، والتأكد من إعطاء مجيع 
ة على املراجعة اليت يبديها اخلرباء واحلكومات االعتبار املناسب، وتقدمي املشورة للمؤلفني املواضيعيالتعليقات 

الفية أو املسائل املثرية للجدل، والتأكد من إبراز اخلالفات احلقيقية بشكل  الرئيسيني بشأن كيفية معاجلة املسائل اخل
  كاف يف نص التقرير املعين.

  التعليق:
بوجه عام، خيصص حمرران لكل فصل، مبا يف ذلك املوجز التنفيذي للفصل. ومن أجل االضطالع باملهام املخصصة 

يا العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية األوسع املراد هلم، ال بد أن يتوفر يف احملررين الفهم الواسع للقضا
  معاجلتها.

وسيكون حجم العمل املناط مبحرري االستعراض ثقيًال بوجه خاص خالل املراحل النهائية من إعداد التقرير، مبا يف 
  ذلك حضور االجتماعات اليت تنظر فيها أفرقة الصياغة يف نتائج جوالت االستعراض.

بشكل نشط يف صياغة التقارير، وقد ال يعملون كمراجعني للنصوص اليت شاركوا يف   االستعراضحمررو  يشرتك وال
من بني أعضاء فريق اخلرباء متعدد التخصصات، واملكتب أو اخلرباء  ستعراضكتابتها. وميكن أن يتكون حمررو اال

لنهائي ألي تقرير تظل مسؤولية املؤلفني اآلخرين حسبما يتفق عليه الفريق. وبالرغم من أن املسؤولية عن النص ا
                                                      

 نية على األدلة.توافق اآلراء ال يعين رأياً واحداً ولكنه قد يتضمن جمموعة آراء مب  )٥(
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الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني املعنيني، سيتعني على حمرري االستعراض إذا ما كانت هنالك اختالفات كبرية 
  يف اآلراء بشأن املسائل العلمية، التأكد من ذكر هذه االختالفات يف مرفق للتقرير.

ريراً خطيًا إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، ويتطلب إليهم، مىت ما اقتضت تق االستعراضوجيب أن يقدم حمررو 
الضرورة، حضور أي اجتماع ينظمه فريق اخلرباء املتعدد التخصصات لطرح النتائج اليت توصلوا إليها من عملية 

التجميعية وفقاً االستعراض، واملساعدة يف وضع الصيغ النهائية مللخصات تقارير صناع السياسات والتقارير 
  للضرورة. وتذكر أمساء مجيع حمرري االستعراض يف التقارير.

  خبراء االستعراض  -  ٦
  الوظيفة:

التعليق على دقة واكتمال احملتوى العلمي والتقين واالجتماعي واالقتصادي والتوازن العام بني اجلوانب العلمية والتقنية 
  واالجتماعية واالقتصادية للمشاريع.

  التعليق:
م. وتذكر أمساء مجيع خرباء االستعراض  يقدم خرباء االستعراض التعليقات على النصوص بناء على معرفتهم وخربا

  يف التقارير.

  المنسقون للحكومات والمنظمات المراقبة  -  ٧
  الوظيفة:

ضع الرتتيبات إعداد واستكمال قائمة باخلرباء الوطنيني الضروريني للمساعدة يف تنفيذ برنامج عمل املنرب، ويف و 
االقتصادي والتوازن العام بني  -  لتوفري تعليقات متكاملة بشأن دقة واكتمال احملتوى العلمي والتقين و/أو االجتماعي

  االقتصادية للمشاريع. - اجلوانب العلمية والتقنية و/أو االجتماعية
  التعليق:

ات والوزارات. ولغرض التبسيط اإلداري، يتعني االستعراض الذي تقوم به احلكومات عادة ما يتم بني عدد من اإلدار 
على كل حكومة أو منظمة مراقبة أن تعني منسقًا واحدًا جلميع أنشطة املنرب، وتقدم معلومات االتصال الكاملة 
لذلك املنسق إىل األمانة وختطر األمانة بأي تغيريات يف تلك املعلومات. ويقوم هؤالء املنسقون بالتنسيق بني األمانة 

  ما يتعلق باألمور اللوجستية املتعلقة بعمليات االستعراض.في

  لمرفق الثانيا
  مشروع عملية تحديد نطاق التقييمات المحتملة

  عملية تحديد النطاق: الخطوط العريضة  -أوًال 
حتديد النطاق هو العملية اليت حيدد من خالهلا املنرب اهلدف من الناتج واملعلومات واملتطلبات البشرية   -  ١
املالية لتحقيق ذلك اهلدف. وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن حتدد عملية حتديد النطاق الفرص املتاحة للمسامهة يف و 

  وظائف املنرب.
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حتديد نطاق التقييم حيدد إذا كانت املعرفة اليت يراد تقييمها متوفرة وكافية ومداها وبالتايل فهو ميثل خطوة   -  ٢
ودة يف املعرفة. وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن تساعد عملية حتديد النطاق يف معرفة أوىل هامة يف حتديد الثغرات املوج

فرص واحتياجات بناء قدرات يف نطاق إطار عمل التقييم احملتمل. فهي توفر املعلومات عن اآلثار املالية والتنفيذية 
   إطار املوارد املتاحة.احملتملة لربنامج العمل، مبا يف ذلك حتديد نطاق املوضوع الذي ميكن تناوله يف

وعند ورود طلبات وإسهامات واقرتاحات تتضمن مواد مهمة سابقة لعملية حتديد النطاق، من خمتلف   -  ٣
دوائر املنرب، يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات (للقضايا العلمية) واملكتب (للقضايا اإلدارية) باالضطالع بعملية 

دمي النشاط املقرتح إىل االجتماع العام للنظر فيه من أجل توفري معلومات كافية عن حتديد نطاق أولية قبل احتمال تق
مزايا إجراء عملية حتديد نطاق كاملة. وتوفر عملية حتديد النطاق األولية، عندما تكتمل، األساس خلطوط عريضة 

  يفها.أولية ألي تقرير تقييم يصدره املنرب والنواتج األخرى، مبا يف ذلك تقديرات لتكال
وال تبدأ عملية حتديد النطاق الكاملة ما مل تتم املوافقة عليها من االجتماع العام على أساس توصيات   -  ٤

  املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات.
يقوم أعضاء املكتب وأصحاب املصلحة اآلخرون برتشيح خرباء ألي حلقات عمل حمتملة لتحديد النطاق   -  ٥

لية: جيب أن يعكس اخلرباء املرشحون نطاق اآلراء العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية وفقًا للمعايري التا
واخلربات املوجودة؛ ويعكس التمثيل اجلغرايف املناسب، وذلك بكفالة متثيل اخلرباء من البلدان النامية والبلدان املتقدمة 

ا مبرحلة انتقال؛ وأن يربز تن وعًا لنظم املعارف ويربز توازنًا بني اجلنسني. وخيتار فريق اخلرباء والبلدان اليت متر اقتصادا
  املتعدد التخصصات اخلرباء الضروريني لعملية حتديد النطاق اليت يشرف عليها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات.

يف إجراء  ويف حال طلب االجتماع العام إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن يقرر يف املضي  -  ٦
تقييم كامل، يرسل التقرير املفصل لتحديد النطاق إىل أعضاء املنرب وإىل أصحاب املصلحة اآلخرين الستعراضه 
وللتعليق عليه يف غضون اسبوعني. وبناًء على نتائج تفاصيل عملية حتديد النطاق والتعليقات الواردة من أعضاء املنرب 

رباء املتعدد التخصصات واملكتب ما إذا كان سيمضي يف إجراء التقييم، وأصحاب املصلحة اآلخرين، يقرر فريق اخل
  إذا توفرت إمكانية إجراء التقييم يف حدود امليزانية املعتمدة من االجتماع العام.

إذا قرر االجتماع العام ممارسة حقه يف أن يستعرض التقرير املفصل لتحديد النطاق واملوافقة عليه، يعرض   -  ٧
  االجتماع العام للنظر فيه يف الدورة التالية.التقرير على 

ج املسار السريع لتحديد النطاق، يف بعض األحيان، مناسبًا للتقييمات املواضيعية أو   -  ٨ وقد يعترب اتباع 
املنهجية يف ظل وجود طلب ملح ملعلومات مالئمة للسياسات. وهذا يتضمن االضطالع بالتقييم على أساس واحد 

ج املسار السريع وهو عملية حتدي د نطاق أويل بناًء على موافقة مسبقة من االجتماع العام. وعند التفكري يف اتباع 
لتحديد النطاق للتقييمات أو األنشطة األخرى، ال بد من وجود توجيهات واضحة بشأن اإلجراءات اليت يلزم 

اق التقييمات واألنشطة األخرى وتنفيذ اتباعها. وجيب أن يكون هناك تناسق بني عملية املسار السريع لتحديد نط
  تلك األنشطة.

وترد يف تذييل هذا املرفق خريطة سري عمليات تصف عملية حتديد النطاق. وإىل حد ما فإن احلاجة إىل   -  ٩
عملية سابقة لتحديد النطاق تتوقف على نوعية الطلبات واملدخالت واالقرتاحات املقدمة اليت ستوضع هلا توجيهات 
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بشأن اإلجراءات  ١/٣-د ح ممن املقرر  ٧وحدة للتقدمي على أساس املعلومات املقرتحة يف الفقرة وأشكال م
  اخلاصة بتلقي الطلبات املقدمة للمنرب وترتيبها حبسب األولوية.

  العملية األولية والسابقة لتحديد النطاق  - ثانياً 
علومات عن نطاق التقييم وأهدافه ومتطلبات جيب أن تقوم اهليئة مقدمة الطلب األويل للتقييم بتوفري امل  - ١٠

بشأن إجراءات تلقي الطلبات املقدمة إىل املنرب وترتيبها حبسب  ١/٣-د ح ماكتماله وفق ما هو مطلوب يف املقرر 
  األولوية. وتعرف هذه باملواد السابقة لتحديد النطاق.

كتب (للقضايا اإلدارية) عملية أولية لتحديد جيري فريق اخلرباء املتعدد التخصصات (للقضايا العلمية) وامل  - ١١
النطاق جلميع مقرتحات تقييم اجلدوى والتكاليف ذات الصلة وذلك قبل تقدميها إىل االجتماع العام للنظر فيها. 

  وتستند العملية األولية لتحديد النطاق يف جزء منها على املواد السابقة لتحديد النطاق.
تعدد التخصصات إىل اهليئة اليت قدمت الطلب أو الطلبات األصلية زيادة توضيح قد يطلب فريق اخلرباء امل  - ١٢

م األصلية وذلك قبل إكمال التحديد األويل  بعض املعلومات السابقة لتحديد النطاق أو العناصر الواردة يف طلبا
ملتعدد التخصصات للنظر فيها للنطاق. وتقوم األمانة بتجميع هذه املعلومات اإلضافية لتقدميها إىل فريق اخلرباء ا

وتقدمي توصيات إىل االجتماع العام بشأن املضي قدمًا يف العملية الكاملة لتحديد النطاق، مع مراعاة ما يلي: (أ) 
األمهية العملية للطلبات واإلسهامات واالقرتاحات وأمهيتها من ناحية السياسات العامة؛ (ب) احلاجة إىل عمل 

واآلثار املرتتبة على الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات يف برنامج عمل املنرب واحتياجاته حتديد نطاق إضايف؛ (ج) 
بشأن إجراءات تلقي الطلبات املقدمة إىل املنرب وترتيبها حبسب األولوية). قد يقرر  ١/٣- د ح ممن املوارد (املقرر 

ديد نطاق كاملة؛ (ب) عدم املضي يف العمل املضي يف إجراء عملية حت االجتماع العام، يف هذه املرحلة، ما يلي (أ)
املطلوب؛ (ج) التماس املزيد من املعلومات السابقة لتحديد النطاق على النحو املطلوب. وقد يطلب فريق اخلرباء 
املتعدد التخصصات، عند االقتضاء، إىل خبري أو منظمة املساعدة يف إعداد وثيقة أولية لتحديد النطاق كخطوة أوىل 

ا حتت إشراف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات.حنو وضع    وتنفيذ عملية كاملة لتحديد النطاق يتم االضطالع 
  عملية تحديد النطاق الكاملة  - ثالثاً 

جترى عملية حتديد النطاق الكاملة عند املوافقة عليها من االجتماع العام. وتبدأ اخلطوة األوىل بتنظيم حلقة   - ١٣
 ٥تضم جمموعة مناسبة من أصحاب املصلحة، وفقًا للمعايري املنصوص عليها يف الفقرة عمل بشأن حتديد النطاق 

أعاله، وبقيادة عضو أو أكثر من أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات حسب ما هو مناسب. ويطلب من 
املشاركني يف احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة ومن أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب ترشيح 

  حلقة العمل املعنية بتحديد النطاق ويقوم الفريق باختيارهم.
التخصصات  يينبغي أن تشارك يف حلقات العمل املعنية بتحديد النطاق هذه جمموعة من اخلرباء املتعدد  - ١٤

ة أمهية وأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك جمموعات املستخدمني وأعضاء من املنرب. وتكتسب مشاركة هذه اجملموع
لضمان أن تكون هذه التقييمات واألنشطة األخرى على قاعدة علمية قوية ومعارف وخربات جمموعة من أصحاب 
املصلحة وأن تكون مالئمة لصنع القرارات. ويضع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف االعتبار، لدى اختيار 

  أعاله. ٥املنصوص عليها يف الفقرة  املشاركني يف حلقة العمل املعنية بتحديد النطاق، املعايري
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ورات مفتوحة عرب اإلنرتنت قبل حلقة عمل حتديد النطاق لدعم اوباإلضافة إىل ذلك، ميكن تنظيم مش  - ١٥
ذا العمل،  املناقشات أثناء سري حلقة العمل وللسماح بزيادة توسيع دائرة اإلسهامات يف العملية. ولدى القيام 

ن الطلب األويل لتحديد النطاق وحتديد النطاق األويل نفسه وأي معلومات سابقة تتاح للجمهور املعلومات ع
  لتحديد النطاق.

وتيسريًا حللقة العمل املعنية بتحديد النطاق وللمساعدة يف تقدمي الطلبات واإلسهامات واملقرتحات، ينبغي   - ١٦
لوضع مشروع خطوط عريضة إلجراء تقييم  أن يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب بوضع وثيقة توجيهية

ولوضع نطاق لألنشطة احملتملة األخرى. وينبغي أن تتضمن الوثيقة التوجيهية جمموعة من العناصر العملية والتقنية 
  واإلدارية للنظر فيها.

  وينبغي أن تتضمن الوثيقة التوجيهية وعملية حتديد النطاق العناصر العلمية والتقنية التالية:  - ١٧
املسائل الرئيسية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اليت ينبغي أن يغطيها   (أ)

  التقييم أو األنشطة األخرى فيما يتعلق بوظائف املنرب وإطاره املفاهيمي؛
أو املسائل الرئيسية املتعلقة بالسياسة العامة واملستخدمني اليت ميكن تناوهلا من خالل التقييم   (ب)

  األنشطة األخرى؛
ا يف العمليات أو القرارات األخرى؛  (ج)   احلاجة امللحة للنشاط والكيفية اليت سيساهم 
  الفصول احملتملة املكونة ألي تقرير تقييم ونطاق كل فصل من هذه الفصول؛  (د)
ارات أي قيود كبرية يف املعارف القائمة اليت ستكون ضرورية إلجراء أي تقييم ومدى وجود خي  (ه)

  ملعاجلة الثغرات يف املعارف؛
ا لدعم   (و) األنشطة واملخرجات اإلضافية احملتملة اليت ميكن أن تستمد من التقييم وميكن االضطالع 

  وظائف أخرى للمنرب (مثل بناء القدرات ودعم السياسات وحنو ذلك)؛
يقتصر حتديد نطاق أي تقييم  األدلة على تكامل وظائف املنرب األربعة، على سبيل املثال ينبغي أال  (ز)

على النظر يف املعارف القائمة والثغرات فيها، بل ويف القدرات القائمة والثغرات يف بناء القدرات، وكذلك يف وسائل 
  ومنهجيات الدعم احملتملة يف جمال السياسات؛

  املنهجيات اليت يتعني استخدامها؛  (ح)
  احلدود اجلغرافية اليت يشملها التقييم؛  (ط)

  قائمة بالتخصصات العلمية وأنواع اخلربات واملعارف الالزمة إلجراء التقييم.  ي)(
  العناصر اإلجرائية أو اإلدارية اليت ميكن تضمينها يف الوثيقة التوجيهية ميكن أن تشمل ما يلي:  - ١٨

  اجلدول العام لألنشطة احملتملة ومراحلها القياسية؛  (أ)
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تملة اليت قد تكون ضرورية، وأدوار ومسؤوليات خمتلف الكيانات اهليكل (اهلياكل) التشغيلية احمل  (ب)
ا إجراءات تنفيذ  اليت يتم إشراكها، مبا يف ذلك تعيني شركاء اسرتاتيجيني يف تنفيذ األنشطة؛ والوسائل اليت تطبق 

  برنامج العمل لضمان فعالية استعراض األقران وضمان النوعية والشفافية؛
لتكاليف األنشطة ومصادر التمويل احملتملة، مبا يف ذلك من الصندوق  التقديرات الكاملة  (ج)

  االستئماين للمنرب واملصادر األخرى حسب االقتضاء؛
أي تدخالت يف جمال بناء القدرات قد تكون مطلوبة لتنفيذ النشاط، ميكن إدراجها كأنشطة يف   (د)

  التقرير العام خلطة التنفيذ؛
ة قد تكون مناسبة لنواتج معينة، مبا يف ذلك تعيني الثغرات يف أي أنشطة اتصاالت أو توعي  (ه)

  املعارف ولدعم السياسات؛
  دراسة إدارة البيانات واملعلومات من أجل التقييمات.]  (و)
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  التذييل: جدول محتمل لسير عملية تحديد النطاق في المنبر[
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دعوة للطلبات واإلسهامات 
 واملقرتحات
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  التقييم وترتيب األولويات
  فريق اخلرباء املتعدد التخصصات

 )١/٣ -د  ح قرر مامل(

  اخلطوط العريضة للتقرير
  (اجتماع بصدد حتديد النطاق)

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 
وخرباء إضافيون خيتارهم فريق واملكتب 

 اخلرباء متعدد التخصصات

  اخلطوط العريضة للتقرير
  (اجتماع بصدد حتديد النطاق)

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 
 واخلرباء اآلخرون

 استمارة التوجيهات
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توجيهات لتحديد مشروع 
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 جوتقديرات النوات

تعدد التخصصات يقوم فريق اخلرباء امل -ألف 
بعملية حتديد نطاق أويل جلدوى وتكاليف مجيع 

  تقارير التقييم قبل تقدميها إىل االجتماع العام؛
قد يود االجتماع العام أن يطلب إىل  -باء/دال 

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات (للمسائل العلمية) 
واملكتب (للمسائل اإلدارية) نواتج وتقييمات 

 حبيث يوافق االجتماع العام سريعة حمتملة للمنرب
على املضي يف حتديد النطاق والتقييم دون حاجة 
  إىل املزيد من النظر يف نتائج عملية حتديد النطاق؛
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  (التقييمات، وحنو ذلك)
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 املعارف والدعم يف جمال السياسة

صاالت والتوعية طوال االت
 العملية

القبول واالعتماد واملوافقة (من 
 جانب االجتماع العام)

  عملية حتديد النطاق األولية
(مبا يف ذلك ما قبل حتديد النطاق إذا 
ج املسار  اقتضت الضرورة)، ويشمل 

  السريع
ات فريق اخلرباء املتعدد التخصص

واملكتب وخرباء إضافيون خيتارهم فريق 
 اخلرباء املتعدد التخصصات

  ألف

توجيهات لتحديد مشروع  دال
اخلطوط العريضة وخطة 

 وتقديرات النواتج
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  المرفق الثالث

الجدول الموجز لتقارير التقييم والتقارير التجميعية: النهج القياسية ونهج المسار السريع (في 
  أسابيع)
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النقطة 
النهائية

 ال ينطبق٨-٨٦-٦ ١٢- ٨ ٨+١٦+٦ ٣٦- ٢٤ ٨ ٨ ٢ ٦ ٨ )١(٢٥ ٢٤  صفرمدة املرحلة

 ال ينطبق١٤٩١٥٧ ١٤١ ١٢٩ ٩٩ ٦٣ ٥٥ ٤٧ ٤٥ ٣٩ ٣١ ٦ ٢  صفراملدة الرتاكمية

              مسار السريعنهج ال
النقطة 
النهائية

 ال ينطبق ال ينطبق٢  صفرمدة املرحلة
ال 
 ينطبق

 ال ينطبق ٦ ٤ ٨ ٦ ٢٠ ٢ ٢ ٢ )٢(٢

 ال ينطبق ٥٤ ٤٨ ٤٤ ٣٦ ٣٠ ١٠ ٨ ٦ ٤ - - -٢  صفراملدة الرتاكمية

                

  .بني االجتماعات العامة) ٥٠(ولكن قد يصل إىل  ٢٥املتوسط   )١(
ا بواسطة فريق   )٢( صغر من اخلرباء (خيتاره ويشرف عليه فريق اخلرباء املتعدد التخصصات و/أو املكتب) بدًال من حتديد أيتم االضطالع 

  مبوجب النهج القياسي. الكامل النطاق

 ])توضع الحقاً ( -المرفق الرابع اإلجراءات المتعلقة باستخدام المؤلفات في تقارير المنبر [[

  ]])ً توضع الحقا( -ق الخامس إجراءات إقرار واستيعاب المعارف األصلية والمحلية [المرف
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: اإلطار المفاهيمي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال ٢/٤ -د ح م المقرر
  التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية

  إن االجتماع العام،

اء الدوليني املتعلقة باإلطار املفاهيمي للمنرب احلكومي الدويل للعلوم بتقرير حلقة عمل اخلرب إذ حييط علماً 
فريق اخلرباء املتعدد التخصصات  اعقده اليتوالسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

  ،٢٠١٣آب/أغسطس  ٢٦و ٢٥يف مدينة كيب تاون، جنوب أفريقيا، يومي 
ستضافة الكرمية والدعم املايل اللذين قدمتهما حكومتا جنوب أفريقيا إىل اال وإذ يشري مع التقدير

  يرلندا الشمالية حللقة العمل، والدعم اإلضايف الذي قدمته حكومة اليابان،آواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و 
ا فريق اخلرباء املتعدد التخ وإذ يرحب صصات بنتائج حلقة العمل واألعمال اإلضافية اليت اضطلع 

بشأن اإلطار املفاهيمي، واليت تعاجل على حنو فعال هدف املنرب ووظائفه واملبادئ التشغيلية ذات الصلة، والعالقة 
  بينها، مبا يف ذلك إدماج نظم الشعوب األصلية والنظم احمللية وآراء العامل،

  اإلطار املفاهيمي الوارد يف مرفق هذا املقرر. يعتمد

  مرفقال

نبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات إطار مفاهيمي للم
  الُنظم اإليكولوجية

  المقدمة واألساس المنطقي إلطار مفاهيمي للمنبر  -ألف 
لن تكون حياة اإلنسان ممكنة بدون التنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية. ولكن تدخل اجملتمعات   - ١

ا أدى إىل تعديل تركيبة الُنظم اإليكولوجية وهيكلها ووظائفها وتسبَّب يف البشرية يف الطبيعة للوفا ء باحتياجا
ديدًا خطريًا الستدامة اجملتمعات يف أحناء العامل يف األجل الطويل. ويف كثري من احلاالت   تغيريات ضارة متثل 

نهما اآلخر. وعموماً، أخفقت كان فقدان التنوع البيولوجي والفقر يقعان يف حلقة مفرغة حيث يعزِّز كل م
اجلهود املبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية واستعماهلما املستدام يف مواكبة الضغوط 
البشرية املتزايدة. وهلذا يتطلب األمر حتسني فهم تلك الضغوط وتضافر اجلهود لتغيريها من أجل حتقيق استجابة 

  نظمات العامة واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص واألسر املعيشية واألفراد.أقوى من جانب احلكومات وامل
تعزيز حلقة ”وهدف املنرب احلكومي الدويل املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية هو   - ٢

فاظ على الوصل بني العلوم والسياسات ألغراض التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية من أجل احل
ولتحقيق هذا اهلدف، “. التنوع البيولوجي واستعماله املستدام، ورفاه البشر يف األجل الطويل والتنمية املستدامة

يتوىل املنرب أربع وظائف: حفز توليد املعرفة اجلديدة؛ وإصدار تقييمات للمعارف املوجودة؛ ودعم صياغة 
راز هدف املنرب. وهذه الوظائف املرتابطة تتحقق يف برنامج السياسات وتنفيذها؛ وبناء القدرات ذات الصلة بإح

عمل املنرب. ويستلزم األمر وجود إطار مفاهيمي للتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية من أجل دعم 
األعمال التحليلية للمنرب وتوجيه صياغة برنامج عمله وتنفيذه وتطويره، وحفز التحول اإلجيايب يف العناصر 

ات الضارة يف التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية وما يعقبها من والرت  ابطات اليت تنشأ عنها التغريُّ
  خسارة منافعها لألجيال احلالية والقادمة.
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هو منوذج مبسَّط جداً للتفاعالت املعقَّدة بني العامل الطبيعي  ١واإلطار املفاهيمي املعروض يف الشكل   - ٣
ا، ذات الصلة األكرب واجملتمعات البش رية. ويعنيِّ هذا النموذج العناصر الرئيسية، وكذلك التفاعالت اخلاصة 

دف املنرب، ومن مث ينبغي أن تكون نقطة تركيز التقييمات وتوليد املعرفة من أجل توفري املعلومات للسياسات 
اعتباره، مبا يف ذلك ُنظم املعرفة األصلية  وبناء القدرات املطلوب. ويعرتف املنرب مبختلف نُظم املعرفة ويضعها يف

ذا املعىن،  واحمللية، اليت ميكن أن تكون استكماًال للنماذج القائمة على العلم وأن تعزِّز إجناز وظائف املنرب. و
فإن اإلطار املفاهيمي هو أداة لتحقيق فهم عملي مشرتك بني خمتلف التخصصات وُنظم املعرفة وأصحاب 

ع مشاركتهم بنشاط يف املنرب. وقد يكون من العسري حتقيق تناسق تام بني فئات خمتلف ُنظم املعرفة املصلحة املتوق
أو حىت خمتلف التخصصات. ولكن اهلدف من اإلطار املفاهيمي للمنرب هو أن يكون أرضية مشرتكة أساسية 

خل هذه الفئات العريضة عامة وشاملة للجميع من أجل تنسيق العمل لتحقيق اهلدف النهائي للمنرب. ويف دا
والعابرة للثقافات ميكن أن تعنيِّ أنشطة املنرب املختلفة فئات فرعية أكثر حتديداً ترتبط بُنظم املعرفة والتخصصات 

  املتصلة باملهمة اجلاري تنفيذها، بدون نسيان موقعها داخل اإلطار املفاهيمي العام.
  اإلطار المفاهيمي للمنبر  -باء 
  هرية في اإلطار المفاهيميصر الجو العنا  - ١

يشمل اإلطار املفاهيمي للمنرب ستة عناصر مرتابطة تشكِّل نظامًا اجتماعيًا وإيكولوجيًا يعمل يف   - ٤
نطاقات خمتلفة زمانًا ومكاناً: الطبيعة، ومنافع الطبيعة للناس؛ واألصول البشرية املنشأ؛ واملؤسسات وُنظم 

شرة األخرى؛ وحمركات التغيري املباشرة؛ ونوعية احلياة اجليدة. ويورد الشكل احلوكمة وحمرِّكات التغيري غري املبا
  أدناه صورة جغرافية لإلطار.األول 

  األولالشكل 
  اإلطار المفاهيمي التحليلي

  

  الطيبةنوعية الحياة 
  الرفاه البشري

  العيش يف وئام مع الطبيعة
  يف توازن ووئام مع أمنا األرض الطيبةاحلياة 

القدرة على حتقيق حياة يثمنها الناس. أي، الغذاء واملاء والطاقة وأمن 
واهلوية العيش؛ والصحة والعالقات االجتماعية واإلنصاف والروحانية 

 الثقافية

  الطبيعة
  التنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية

  أُمّنا األرض
  نُظم احلياة 

  الثقايف - التطور، التنوع البيولوجي 
  املوارد الطبيعية غري احلّية

 القيم الذاتية

  منافع الطبيعة للناس
سلع وخدمات النظم 

  اإليكولوجية 
(التجهيزية والتنظيمية 

  والثقافية)
 هبات الطبيعة

غري املباشرة  ؤسسات واحلوكمة واحملركاتامل
  األخرى
، االقتصادية، االجتماعية السياسية

 التكنولوجية، الثقافية

  المحركات المباشرة
  المحركات الطبيعية

  المحركات البشرية المنشأ
تحويل الموئل، االستغالل، 

المناخ، التلوث، إدخال  تغيُّر
 األنواع

  األصول البشرية املنشأ
  املبنية واإلنسانية واالجتماعية واملالية
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 السيناريوهات -االتجاهات  -خط األساس 
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أعاله العناصر والعالقات الرئيسية للحفاظ على التنوع البيولوجي وخدمات األول يوضِّح الشكل   - ٥
ة لصياغة الُنظم  اإليكولوجية واستعماهلا املستدام والرفاه اإلنساين والتنمية املستدامة. وتشمل العمليات املشا

مفاهيم نُظم املعرفة األخرى العيش يف وئام مع الطبيعة وأُمّنا األرض، يف مجلة أمور. ويف اللوحة الرئيسية املظللة 
س ونوعية احلياة الطيبة (املوضَّحة كعناوين خبط أسود) وهي باللون الرمادي هناك الطبيعة ومنافع الطبيعة للنا

شاملة لكل هذه املنظورات العاملية؛ أما النص باللون األخضر فيوضح مفاهيم العلم؛ ويوضح النص باللون 
األزرق مفاهيم نُظم املعرفة األخرى. وتشري األسهم املرسومة خبط متصل يف اللوحة الرئيسية إىل التأثري بني 

اصر؛ وتشري األسهم املرسومة خبط متقطع إىل الصالت املعرتف بأمهيتها، ولكنها ال متثل الرتكيز الرئيسي العن
للمنرب. أما األسهم امللونة الغليظة حتت اللوحة الرئيسية وإىل اليمني فتشري إىل خمتلف نطاقات الزمان واملكان 

  على التوايل.
عامل الطبيعي مع الرتكيز على التنوع البيولوجي. ويف سياق العلم يف سياق املنرب إىل ال“ الطبيعة”وتشري   - ٦

تشمل الطبيعة فئات مثل التنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية وأداء النظم اإليكولوجية والتطور واحمليط احليوي 
تشمل الطبيعة  الثقايف. ويف سياق ُنظم املعرفة األخرى - والرتاث التطوري املشرتك للبشرية والتنوع البيولوجي 

فئات مثل أُمّنا األرض وُنظم احلياة. أما املكونات األخرى للطبيعة، مثل طبقات املياه اجلوفية العميقة 
واالحتياطيات املعدنية واألحفورية والطاقة اهلوائية والشمسية واحلرارية األرضية واملوجية فهي ال تدخل يف بؤرة 

طبيعة يف اجملتمعات من خالل توفري منافع للناس (القيم العملية اهتمام املنرب احلكومي الدويل. وتسهم ال
ا، أي القيمة املتأصلة يف الطبيعة، بغض النظر عن التجربة  والعالقية؛ انظر أدناه) وهلا قيمها الذاتية اخلاصة 

ُج التقييم املرتكزة على اإلنسان.   البشرية والتقييم البشري وهلذا تقع خارج نطاق 
إىل البنية التحتية املقامة واملرافق الصحية واملعرفة (مبا يف ذلك ُنظم “ األصول البشرية املنشأ”وتشري   - ٧

املعرفة األصلية واحمللية واملعرفة التقنية أو العلمية، وكذلك التعليم الرمسي وغري الرمسي) والتكنولوجيا (وتشمل كال 
أمور أخرى. وقد مت إبراز هذه األصول للتأكيد على أن األشياء واإلجراءات الفيزيائية) واألصول املالية، بني 

  احلياة الطيبة تتحقق من خالل اشرتاك الطبيعة واجملتمعات يف إنتاج الفوائد.
إىل مجيع املنافع اليت حتصل عليها اإلنسانية من الطبيعة. وتدخل يف “ منافع الطبيعة للناس”وتشري   - ٨

نظر إليها منفصلة أو جمتمعة. ويف سياق نُظم املعرفة ، سواء اهذه الفئة سلع الُنظم اإليكولوجية وخدما
األخرى، تشري هبات الطبيعة واملفاهيم املماثلة إىل منافع الطبيعة اليت يستمد منها الناس نوعية حياة طيبة. 
وتدخل يف هذه الفئة العريضة أيضًا جوانب الطبيعة اليت قد تكون سلبية للناس، مثل اآلفات أو مسببات 

 -األمراض أو الضواري. وتنطوي مجيع منافع الطبيعة على قيمة مرتكزة على اإلنسان، مبا يف ذلك القيم العملية 
وهي املسامهات املباشرة وغري املباشرة خلدمات الُنظم اإليكولوجية يف نوعية احلياة طيبة، ميكن أن يُنظر إليها من 

 العالقات املرغوبة، مثل العالقات فيما بني الناس والعالقات حيث إشباع التفضيل والقيم العالقية، اليت تسهم يف
  “.العيش يف وئام مع الطبيعة”بني الناس والطبيعة، مثل فكرة 

وميكن التعبري عن هذه القيم املتمحورة يف اإلنسان بطرق خمتلفة. فهي قد تكون مادية أو غري مادية،   - ٩
استهالكها؛ وميكن التعبري عنها يف أشكال ترتاوح من اإلهلام  وميكن معايشتها بطريقة غري استهالكية أو ميكن

تزال  الروحي إىل القيمة يف األسواق. وهي تشمل أيضاً القيم الوجودية (اإلشباع احلاصل من معرفة أن الطبيعة ال
جيال وبكلمات أخرى احلفاظ على الطبيعة أل - قائمة) والقيم املستقبلية. وتشمل األخرية هذه القيمة املرياث 

أو قيم خيارات التنوع البيولوجي باعتباره مستودعًا لالستفادة غري املكتشفة بعد مما هو معروف ومما  -  املستقبل
هو غري معروف حىت اآلن من األنواع والعمليات البيولوجية، أو باعتباره مصدرًا ثابتاً، من خالل عمليات 
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املتغرية. وتوفِّر الطبيعة عددًا من املنافع للناس بصورة مباشرة  التطور، للحلول البيولوجية اجلديدة لتحديات البيئة
وبدون تدخل من اجملتمع، منها على سبيل املثال إنتاج األكسجني وتنظيم درجة حرارة األرض بفضل كائنات 
ة التمثيل الضوئي؛ وتنظيم كمية ونوعية موارد املياه بفعل النباتات؛ ومحاية السواحل بفضل الُشعب املرجاني

  وأشجار املنغروف؛ وتوفري الغذاء أو األدوية مباشرة من احليوانات الربِّية والنباتات والكائنات الدقيقة.
ولكن الكثري من املنافع يتوقف على املسامهة املشرتكة للطبيعة واألصول البشرية املنشأ، اليت ميكن أيضاً   -  ١٠

لسلع الغذائية مثل األغذية أو نباتات األلياف على أن تعزز هذه املنافع. وعلى سبيل املثال، تتوقف بعض ا
عمليات النظام اإليكولوجي، مثل تكوين الرتبة أو تدوير املغذيات أو اإلنتاج األوَّيل، وكذلك على التدخل 

  االجتماعي، مثل العمالة الزراعية ومعرفة اختيار األنواع اجلينية وتقنيات الزراعة واآلالت ومرافق التخزين والنقل.
واملعاوضة بني اآلثار املفيدة والضارة للكائنات والُنظم اإليكولوجية ليست أمراً شاذاً وهي تتطلب فهماً   -  ١١

يف سياق جتميعات اآلثار العديدة الناشئة عنها يف سياقات حمددة. وعلى سبيل املثال، توفِّر الُنظم اإليكولوجية 
كنها أيضًا قد تكون مصدرًا لألمراض املنقولة. وباإلضافة إىل لألراضي الرطبة تنقية املياه وتنظيم الفيضانات ول

ذلك، فإن املسامهة النسبية للطبيعة واألصول البشرية املنشأ يف نوعية احلياة الطيبة تتباين حسب السياق. وعلى 
ية احلياة سبيل املثال، فإن املستوى الذي تساهم به تنقية املياه بفعل النباتات وتربة مستجمعات املياه يف نوع

الطيبة، يف شكل حتسني الصحة أو تقليل تكاليف العالج، يستند يف جزء منه إىل توفر تنقية املياه بطرق أخرى، 
مثل معاجلة املياه يف مرفق مقام. ويف حالة عدم وجود بدائل لتنقية جتمعات املياه بواسطة النباتات فإن هذه 

ة وجود بدائل تتسم بفعالية التكاليف والقدرة على حتمل تكلفتها التنقية ستسهم بقوة يف احلياة الطيبة. ويف حال
  فإن مسامهة تنقية املياه بالنباتات ستكون أقل شأناً.

إىل مجيع تلك العوامل اخلارجية اليت تؤثر على الطبيعة واألصول البشرية “ حمركات التغيري”وتشري   -  ١٢
وهي تشمل املؤسسات وُنظم احلوكمة واحملرِّكات غري املباشرة  ة.باملنشأ وفوائد الطبيعة للناس ونوعية احلياة الطي

  األخرى واحملركات املباشرة (الطبيعية والبشرية املنشأ معاً).
فهي طرق تنظيم اجملتمعات نفسها “ املؤسسات وُنظم احلوكمة واحملركات غري املباشرة األخرى”أما   -  ١٣

هي أسباب أساسية يف التغريُّ البيئي وهي خارجة عن وما ينتج عن ذلك من تأثريات على مكونات أخرى. و 
النظام اإليكولوجي املعين. وهي تعترب رافعات أساسية لصنع القرار بفضل دورها املركزي، الذي يؤثر على مجيع 
جوانب العالقات اإلنسانية مع الطبيعة. وتشمل املؤسسات مجيع التفاعالت الرمسية وغري الرمسية بني أصحاب 

اهلياكل االجتماعية اليت حتدِّد كيفية اختاذ القرارات وتنفيذها، وكيفية ممارسة السلطة، وكيفية توزيع املصلحة و 
املسؤوليات. وحتدِّد املؤسسات، بدرجات خمتلفة، إمكانية الوصول إىل ختصيص وتوزيع عناصر الطبيعة واألصول 

سسات ُنظم ملكية األرض وحقوق احلصول على البشرية املنشأ ومنافعها للناس والسيطرة عليها. ومن أمثلة املؤ 
األرض (مثال ذلك احلقوق العامة وحقوق املمتلكات العامة املشرتكة واحلقوق اخلاصة)، والرتتيبات التشريعية، 
واملعاهدات، والقواعد واملعايري االجتماعية غري الرمسية، مبا يف ذلك ما ينشأ منها من نظم معارف الشعوب 

واألنظمة العاملية مثل اتفاقات مكافحة استنفاد األوزون يف السرتاتوسفري أو محاية أنواع  األصلية واحمللية،
احليوانات والنباتات الربية املهدَّدة باالنقراض، مبا يف ذلك االقتصاد الكلي، والسياسات املالية أو النقدية أو 

ق تواصلهم مع الطبيعة حبثًا عن املنافع. الزراعية تؤدي دورًا مهما يف التأثري على قرارات الناس وسلوكهم وطر 
ولكن كثريًا من حمركات السلوك والتفضيالت اإلنسانية اليت تعربِّ عن مناظري خمتلفة بشأن نوعية احلياة الطيبة 

  متارس تأثريها يف كثري من األحيان خارج نظام السوق.
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احملركات ”على الطبيعة بصورة مباشرة. و، الطبيعية منها والبشرية املنشأ، “احملركات املباشرة”وتؤثر   -  ١٤
هي احملركات اليت ال تنشأ نتيجة النشاط اإلنساين وتقع خارج سيطرة اإلنسان. وتشمل هذه احملركات “ الطبيعية

الزالزل واالنفجارات الربكانية وأمواج تسونامي وأحداث الطقس البالغة الشدة أو املتصلة باحمليطات مثل اجلفاف 
ات الربد واألعاصري احللزونية املدارية والفيضانات، وتيارات النينيو والنينيا والتذبذب اجلنويب املتواصل أو فرت 

وأحداث املد واجلذر احلادة. واحملركات املباشرة البشرية املنشأ هي احملركات اليت تنشأ عن قرارات اإلنسان، أي 
شمل احملركات البشرية املنشأ حتول املوئل مثل املؤسسات وُنظم احلوكمة وغريها من احملركات غري املباشرة. وت

تدهور األراضي واملوائل املائية وإزالة الغابات وإعادة غرس الغابات واستغالل األنواع الربية وتغريُّ املناخ وتلوث 
على الرتبة واهلواء واملاء وإدخال أنواع جديدة. وميكن لبعض هذه احملركات، مثل التلوث، أن تؤثر تأثريًا سلبيًا 

الطبيعة؛ وميكن أن ينطوي بعضها اآلخر، كما يف حالة ترميم املوئل، أو إدخال عدو طبيعي ملكافحة األنواع 
  الغازية، على آثار إجيابية.

خمتلف  بنيهي إجناز حياة إنسانية مكتملة، وهي فكرة تتباين تباينًا شديدًا “ ةبنوعية احلياة الطي”و  -  ١٥
تعتمد على  الل اجملتمع الواحد. وهي حالة األفراد واجملموعات اإلنسانية اليت تمعات وبني اجملموعات داخاجمل

سياق بعينه، وتشمل احلصول على الغذاء واملاء والطاقة وأمن املعيشة، وكذلك الصحة والعالقات االجتماعية 
تقريبًا تتسم نوعية اجليدة واإلنصاف واألمن واهلوية الثقافية وحرية االختيار والفعل. ومن مجيع وجهات النظر 

ا متعددة األبعاد وتشمل مكونات مادية وكذلك مكونات غري مادية وروحانية. ولكن ما  احلياة الطيبة بأ
تستتبعه نوعية احلياة الطيبة يتوقف إىل حد كبري على املكان والزمان والثقافة، حيث تعتنق خمتلف اجملتمعات آراًء 

ق درجات خمتلفة من األمهية على احلقوق اجلماعية مقابل احلقوق الفردية، خمتلفة بشأن عالقتها بالطبيعة وتعلِّ 
وعلى امليدان املادي مقابل امليدان الروحي، وعلى القيم الذاتية مقابل القيم العملية، وعلى احلاضر مقابل املاضي 

لبديلة، وكذلك مفاهيم أو املستقبل. ومفهوم الرفاه اإلنساين املستخدم يف كثري من اجملتمعات الغربية وصوره ا
العيش يف وئام مع الطبيعة والعيش بصورة طيبة يف حالة توازن ووئام مع أمنا األرض هي أمثلة من خمتلف املناظري 

  املتبعة إزاء نوعية احلياة الطيبة.
  ين عناصر المفهوم اإلطاري للمنبرالروابط ب  - ٢

يت يستتبعها ذلك اإلجناز تأثرياً مباشراً على املؤسسات يؤثر إجناز أي جمتمع لنوعية حياة طيبة والرؤية ال  -  ١٦
ونُظم احلوكمة واحملركات غري املباشرة األخرى، وهي تؤثر من خالهلا على مجيع العناصر األخرى. وعلى سبيل 

اعية املثال، ومبقدار ما تشري احلياة الطيبة إىل اإلشباع املادي الفوري للفرد وحقوقه، أو االحتياجات واحلقوق اجلم
للجيل احلاضر واألجيال املقبلة، فإن هذه احلياة الطيبة تؤثر على املؤسسات اليت تعمل من النطاق دون الوطين، 
مثل حقوق األراضي واملياه، ومكافحة التلوث، والرتتيبات التقليدية للصيد واالستخراج، وحىت الصعيد العاملي،  

ا، كما يف حالة االشرتاك يف املعاهدات الدولية. ونو  ا، واآلراء املعتنقة بشأ عية احلياة الطيبة، واآلراء اخلاصة 
ا األفراد واجملموعات بالطبيعة.  تؤثر أيضًا بصورة غري مباشرة من خالل املؤسسات على الطرق اليت يتصل 

إىل نظرة عتها ملنفباعتبارها كيانًا منفصًال تستغله اجملتمعات البشرية إليها وختتلف النظرة إىل الطبيعة من نظرة 
ا كياناً حّياً مقدساً، واإلنسان جمرد جزء منه.   للطبيعة حبسبا

وتؤثر املؤسسات وُنظم احلوكمة واحملركات غري املباشرة األخرى على مجيع العناصر وهي األسباب   -  ١٧
ملثال، يؤثر النمو اجلذرية للمحركات املباشرة البشرية املنشأ اليت تؤثر بصورة مباشرة على الطبيعة. وعلى سبيل ا

االقتصادي والدميغرايف واختيارات أسلوب احلياة (حمركات غري مباشرة) على مقدار األرض اليت يتم حتويلها 
وختصيصها للمحاصيل الغذائية أو املزارع أو حماصيل الطاقة؛ وقد أدى النمو الصناعي املعجَّل على أساس 
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بشري املنشأ على النطاق العاملي؛ وسامهت سياسات دعم  الكربون يف القرنني املاضيني إىل تغريُّ مناخي
املخصِّبات االصطناعية مسامهة كبرية يف حتميل املغذيات الضارة يف املياه العذبة والُنظم اإليكولوجية الساحلية. 

، مما يؤثر ويؤثر كل ذلك تأثريًا قويًا على التنوع البيولوجي وتشغيل الُنظم اإليكولوجية واملنافع اليت تستمد منها
بدوره على خمتلف الرتتيبات االجتماعية اليت يقصد منها التعامل مع هذه املشاكل. وميكن مشاهدة ذلك على 
الصعيد العاملي، وذلك مثًال يف شكل مؤسسات مثل االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة املتعلقة بتغريُّ املناخ 

حليوانات الربِّية املهاجرة، أو على الصعيدين الوطين ودون الوطين واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية حفظ أنواع ا
من خالل ترتيبات تُتخذ على صعيد الوزارات أو القوانني مما يساهم بفعالية يف محاية التنوع البيولوجي وإصالحه 

  وإدارته بصورة مستدامة.
ضًا على التفاعالت والتوازن بني وتؤثر املؤسسات وُنظم احلوكمة واحملركات غري املباشرة األخرى أي  -  ١٨

الطبيعة واألصول البشرية يف اإلنتاج املشرتك ملنافع الطبيعة للناس، وذلك مثًال من خالل تنظيم الزحف احلضري 
على املناطق الزراعية أو الرتفيهية. ويشكل هذا العنصر أيضًا الصلة بني فوائد الطبيعة للناس وحتقيق نوعية حياة 

عن طريق األنظمة املختلفة للملكية والوصول إىل األرض والسلع واخلدمات؛ وسياسات النقل  طيبة، وذلك مثالً 
والتنقل؛ واحلوافز االقتصادية مثل الضرائب أو اإلعانات. وبالنسبة لكل بند من فوائد الطبيعة اليت تسهم يف 

ة، مثل الوصول إىل األرض الذي نوعية احلياة الطيبة، ميكن أن نفهم مسامهة املؤسسات من ناحية القيمة العملي
ميكِّن من إحراز درجة عالية من الرفاه اإلنساين، أو من ناحية القيم العالقية، مثل أنظمة امللكية اليت متثل حياة 

ذه احلياة.   البشر اليت تعترب متوائمة مع الطبيعة وتسمح 
وجي، وبالتايل تغيريًا يف إتاحة منافع الطبيعة وتسبب احملرِّكات املباشرة تغيريًا مباشرًا يف النظام اإليكول  -  ١٩

للناس. وتؤثر حمركات التغيري الطبيعية على الطبيعة مباشرة، وعلى سبيل املثال، يعتقد أن اصطدام نيزك كبري 
باألرض قد أطلق إحدى عمليات انقراض النباتات واحليوانات على نطاق واسع يف تاريخ احلياة على األرض. 

لك، ميكن أن يسبب انفجار بركاين تدمريًا يف النظام اإليكولوجي، يف نفس الوقت الذي ميكن وباإلضافة إىل ذ
أن يكون مصدراً ملواد صخرية جديدة خلصوبة الرتبة. وتؤثر هذه احملركات أيضاً على األصول البشرية املنشأ، مثل 

اة طيبة كما ميكن أن يشاهد يف حالة تدمري املساكن ونُظم اإلمداد بسبب الزالزل أو األعاصري، أو تؤثر على حي
ضربة الشمس نتيجة االحرتار املناخي أو يف حالة التسمم نتيجة التلوث. وباإلضافة إىل ذلك، تؤثر األصول 
البشرية املنشأ تأثريًا مباشرًا على إمكانية التمتع حبياة طيبة من خالل توفُّر الثروة املادية واملأوى والصحة والتعليم 

وحرية االختيار والفعل واإلحساس باهلوية الثقافية واألمن. وقد مت  ىاإلنسانية اليت تبعث على الرضوالعالقات 
ذه الروابط يف الشكل  ا ليست بؤرة االهتمام الرئيسية للمنرب. األولالتنويه    دون معاجلتها بتعمق أل

  مثال: أسباب وعواقب تناقص مصائد األسماك  - ٣
منطقة إيكولوجية يف الُنظم  ٤٣من األنواع السمكية املسجلة يف  ٢٨ ٠٠٠يوجد أكثر من   -  ٢٠

اإليكولوجية البحرية يف العامل، ورمبا يكون هناك الكثري جدًا مما مل يكتشف منها بعد (الطبيعة). ومع وجود 
ملنشأ)، شبكة عاملية من البنية التحتية مثل املوانئ وصناعات التجهيز وبضع مئات من السفن (األصول البشرية ا

مليون طن من األمساك سنوياً. ومن املتوقع أن تصبح األمساك واحداً من أهم البنود يف  ٧٨فإنه جيري صيد قرابة 
مليار نسمة (منافع الطبيعة). وميثل ذلك مسامهة هامة يف الربوتني احليواين  ٧اإلمدادات الغذائية ألكثر من 

  لطيبة).املطلوب لتحقيق األمن الغذائي (نوعية احلياة ا
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ات يف أمناط االستهالك (نوعية احلياة الطيبة) إىل زيادة الطلب على األمساك يف األسواق   -  ٢١ وأّدت التغريُّ
يمنة املصاحل اخلاصة القصرية األجل على املصاحل الطويلة األجل، فإن تنظيمات  العاملية. وإذا اقرتن ذلك 

ملقدَّمة للديزل، متثِّل حمركات غري مباشرة تشكِّل األساس عمليات الصيد وضعف إنفاذها، واإلعانات الفاسدة ا
لإلفراط يف استغالل مصائد األمساك من خالل ممارسات الصيد (حمركات مباشرة) اليت تتسم، بسبب التكنولوجيا 

ا من ُنظم إيك ا مدمِّرة لألمساك وما يرتبط  ولوجية. املستعملة أو اجملال املكاين أو النطاق الزماين لوزعها، بأ
وتقرتن آثار هذه املمارسات بآثار احملركات املباشرة األخرى وتشمل التلوث الكيميائي املرتبط بالصرف الزراعي 
ار،  ار ومصبات األ وصرف الزراعة املائية، وإدخال أنواع غازية، وحتويل وسد تدفقات املياه العذبة إىل األ

جانية وأشجار املنغروف، والتغريُّ املناخي والغالف اجلوي، مبا يف والتدمري امليكانيكي للموئل، مثل الُشعب املر 
  ذلك احرتار احمليطات وزيادة محوضتها.

وميكن أن يؤثر التناقص احلاد يف األمساك تأثريًا هائًال على الطبيعة، من ناحية احلياة الربية وسالسل   -  ٢٢
ر البحرية، والُنظم اإليكولوجية من البحار العميقة إىل األغذية اإليكولوجية، مبا يف ذلك الثدييات البحرية والطيو 

السواحل. وأدى تزايد استنزاف مصائد األمساك أيضًا إىل أثر سليب على منافع الطبيعة للناس وعلى نوعية احلياة 
الطيبة اليت تستمدها جمتمعات كثرية من مصائد األمساك، يف شكل اخنفاض حصائل الصيد وتقليل إمكانات 

ا يف أحناء العامل. احلصول  على األمساك وتناقص جدوى أساطيل الصيد التجارية والرتفيهية والصناعات املرتبطة 
ويف حالة كثري من مصائد األمساك الصغرية يف البلدان األقل منواً، يؤثر ذلك تأثريًا غري متناسب على الفقراء 

فعها للناس يف أماكن تبعد كثريًا عن املناطق والنساء. ويف بعض احلاالت يؤثر ذلك أيضًا على الطبيعة ومنا
الساحلية، وذلك مثًال بسبب زيادة حمصول حلوم األدغال يف مناطق الغابات وهو ما يؤثر على جمموعات 

ديدات على صحة اإلنسان (نوعية احلياة الطيبة).   الثدييات الربية، مثل الثدييات العليا، ويثري 
احلوكمة وغريها من احملركات غري املباشرة املسؤولة أساسًا عن األزمة وميكن حشد املؤسسات ونُظم   -  ٢٣

احلالية وذلك لوقف هذه االجتاهات السلبية وللمساعدة يف استعادة كثري من الُنظم اإليكولوجية البحرية املستنزفة 
ا من األمن الغذائي وأمناط احلياة (نوعية احلياة  (الطبيعة) ومصائد األمساك (منافع الطبيعة للناس) وما يرتبط 

الطيبة). وتشمل النهج األخرى اليت ميكنها تشجيعها إدارة مصائد األمساك القائمة على النظام اإليكولوجي 
تعزيز وإنفاذ اللوائح التنظيمية للصيد املوجودة يف الوقت احلاضر، مثل مدونة قواعد السلوك لصيد األمساك و 

دة لألغذية والزراعة، وتقسيم احمليطات إىل حمميات ومناطق ألمم املتحاملتسم باملسؤولية الصادرة عن منظمة ا
ملختلف مستويات جهود الصيد، وتعزيز الرقابة على احلصص، والتلوث. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن تعبئة 
األصول البشرية املنشأة لتحقيق هذا اهلدف يف شكل صياغة وتنفيذ معارف حرجة جديدة مثل معدات 

املصيد العرضي، أو حتسِّن فهم دور مناطق منع الصيد لتحقيق مناعة املصايد املستغلة يف وإجراءات للصيد تقلِّل 
  األجل الطويل.

  تطبيق اإلطار المفاهيمي عبر النطاقات  - ٤
جتري العمليات الطبيعية واالجتماعية املوصوفة أعاله وتتفاعل يف نطاقات خمتلفة من املكان والزمان   -  ٢٤

). وبناًء على ذلك، فإن اإلطار املفاهيمي ميكن األولليظة حول اللوحة الرئيسية للشكل (املوضَّحة باألسهم الغ
تطبيقه على خمتلف نطاقات اإلدارة وتنفيذ السياسة العامة، ونطاقات العمليات اإليكولوجية ونطاقات حمرِّكات 

تعيني املعاوضات داخل  التغيري احملتملة. وهذا املنظور الذي يتسم بتعدد النطاقات وتشابكها يدعم أيضاً 
النطاقات، كما حيدث بني خمتلف قطاعات السياسة العامة، وعرب النطاقات، مبا يف ذلك احلد من االستخدام 

  احمللي للغابات من أجل حتقيق أهداف احتجاز الكربون على الصعيد العاملي.
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قات دون اإلقليمية إىل النطاقات وسوف يركِّز املنرب على النطاقات اجلغرافية فوق الوطنية (من النطا  -  ٢٥
العاملية) ألغراض التقييم. ولكن اخلصائص والعالقات اليت حتدث يف هذه النطاقات املكانية األقل دّقة ستكون 
متصلة جزئيًا باخلصائص والعالقات اليت تؤثر يف النطاقات األكثر دقة، مثل النطاقات الوطنية ودون الوطنية. 

املنرب لدعم فهم التفاعل بني العناصر املكوِّنة للنظام االجتماعي اإليكولوجي عرب وميكن أيضًا تطبيق إطار 
نطاقات زمنية عديدة. وتتسم بعض التفاعالت بإحراز تقدم سريع جداً، يف حني يتقدَّم بعضها اآلخر بسرعة 

ال، كثريًا ما حتدث أقل، ويوجد يف كثري من األحيان تناظر بني النطاقات املكانية والزمنية. وعلى سبيل املث
ات يف التكوين الكيميائي يف الغالف اجلوي واحمليطات عرب فرتات متتد إىل قرون أو آالف السنوات، يف  التغريُّ
ات يف التنوع البيولوجي نتيجة استعمال األراضي على نطاق التجميل املكاين حتدث يف كثري من  حني أن التغريُّ

وتؤثر العمليات اجلارية يف أحد النطاقات يف كثري من األحيان على  األحيان يف حدود بضع سنوات أو عقود.
ا. وبسبب ذلك، فإن التقييمات ستستفيد من تأمُّل التأثريات  العمليات اليت حتدث يف نطاقات أخرى وتتأثر 

ات األكثر دقة املتبادلة، مثل املراقبة واالنتشار، بني النطاق الذي حيتل بؤرة اهتمام التقييم، من ناحية، والنطاق
  والنطاقات األقل دّقة، من ناحية أخرى.

واإلطار املفاهيمي هام أيضًا لتحليل الرتتيبات املؤسسية وحدود الُنظم اإليكولوجية يف خمتلف   -  ٢٦
النطاقات. وفهم التنافر بني الُنظم اإليكولوجية والرتتيبات املؤسسية يتسم بأمهية حرجة بصفة خاصة يف 

ار الكربى النطاقات األكرب  حيث تعرب احلدود السياسية واإلدارية فوق الُنظم البيئية، مثل جتمعات مياه األ
  الثقافية أو أراضي الُرّحل أو شبه الُرحَّل. -  اجلغرافية – واملناطق البيولوجية

  الصالت بين اإلطار المفاهيمي وبرنامج عمل المنبر ووظائفه  -جيم 
  برنامج عمل المنبر  - ١

برنامج عمل املنرب إىل تعزيز البيئة التمكينية وتعزيز حلقة الوصل بني املعرفة والسياسات يف يهدف   -  ٢٧
  صدد التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية ونشر أنشطة املنرب وتقييمها.

  اإلطار المفاهيمي للمنبر ووظائفه  - ٢
توليد املعرفة والتقييمات وأدوات  - بع للمنربيدعم اإلطار املفاهيمي للمنرب تنفيذ مجيع الوظائف األر   -  ٢٨

دعم السياسة العامة وبناء القدرات. ويساعد اإلطار املفاهيمي على كفالة التماسك والتنسيق بني هذه الوظائف 
الثاين األربع. ويتضح ذلك بأفضل طريقة من النموذج املفاهيمي التشغيلي للمنرب الذي يرد وصفه يف الشكل 

  يل ختطيطي حللقة الوصل بني العلم والسياسة كنظام تشغيل.أدناه، وهو متث
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  الثاينالشكل 
  النموذج المفاهيمي التشغيلي للمنبر

  
  

 العلم ونُظم املعرفة األخرى

عمليات المنبر الحكومي الدولي ووظائفه ومنجزاته 
  المستهدفة

  تطوير وتنفيذ العمل
 توليد املعرفة 
 التقييمات 
 ا  أدوات السياسة العامة ومنهجيا
بناء القدرات

ستهدفة لتقديم المنجزات الم
المشورة ودعم السياسة العامة 

 التخاذ القرارات

 السياسة العامة وصنع القرارات

 حلقة الوصل بين العلم والسياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية
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نظام حلقة وصل تربط العلم وُنظم املعرفة األخرى بالسياسات العامة وصنع الثاين يصف الشكل   -  ٢٩
تمرًا للمعرفة من العلم ونُظم املعرفة األخرى إىل القرارات من خالل عملية دينامية. ويوضح الشكل تدفقًا مس

حلقة الوصل مع تنقية هذا التدفق من خالل اإلطار املفاهيمي التحليلي، وهو ما يتضح بتفصيل أكرب يف 
، وجتهيزه حسب األنشطة احملدَّدة يف برامج عمل املنرب اليت يتم صياغتها دوريًا لتحقيق النواتج. األولالشكل 

دف هذه ال نواتج للتأثري على السياسة العامة وصنع القرارات من خالل صياغة مشورة سياسية متعددة و
اخليارات. وتربز حلقة الوصل سهمني جبانبني (رفيع ومسيك) وتعمل كذلك يف أكثر من اجتاه واحد. والسهم 

املنرب. أما السهم  الغليظ باجتاه واحد يشري إىل اإلطار املفاهيم التحليلي الذي يؤثر على عمليات ووظائف
املرسوم خبط متقطع فيوضح أن السياسات وصنع القرارات يؤثران بدورمها على العلم وُنظم املعرفة األخرى خارج 

  املنرب.
  وصل العلم والسياسات حلقة  - ٣

ة حلقة الوصل بني العلم والسياسات نظام معقَّد يربط مرحلة العلم ونُظم املعرفة األخرى مبرحلة السياس  -  ٣٠
العامة وصنع القرارات من خالل عملية دينامية. وتعمل حلقة الوصل بني املرحلتني الرئيستني املوضحتني أعاله. 
وتشمل مرحلة العلم ونُظم املعرفة األخرى تنقية املعرفة اخلام وتوليد املعرفة يف شكل منجزات مستهدفة لتقدمي 

  ع القرارات اليت حتكم الوظيفة التشغيلية لربامج العمل.املشورة والدعم إىل مرحلة السياسة العامة من أجل صن
  تشغيل حلقة الوصل بين العلم والتكنولوجيا  - ٤

يعمل نظام حلقة الوصل بوظيفة جممَّعة من الوظائف األربع للمنرب (توليد املعرفة والتقييم ودعم   -  ٣١
نامية تعمل يف نفس الوقت باعتبارها آلية السياسة العامة وبناء القدرات) ويوفِّر النموذج املفاهيمي عملية دي

  لتحقيق الوظائف األربع.
  توليد المعرفة  (أ)

رغم أن املنرب سيجري حبوث جديدة لسد ثغرات املعرفة فإنه سيؤدي دورًا حيويًا يف حتفيز البحوث   -  ٣٢
. وميكن أن تأيت اجلديدة من خالل تعيني ثغرات املعرفة والعمل مع الشركاء لتحديد أولويات الثغرات وسدها

  املعرفة من اجملتمع العلمي يف العلوم الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية ونُظم املعرفة األخرى.
  التقييم  (ب)

يقتضي األمر أن تكون التقييمات، سواء كانت عاملية أو إقليمية أو موضوعية، متسمة بالتماسك يف   -  ٣٣
ات، وزيادة أو ختفيض نطاق التقييمات املوضوعة يف نطاقات جها، وهو ما يتيح فرصًا لتوليف هذه التقييم

خمتلفة، وكذلك املقارنة بني التقييمات اليت جتري يف نطاقات حمددة أو بشأن موضوعات خمتلفة. واإلطار 
يوضِّح القضايا املتعددة االختصاصات اليت يتعنيَّ تقييمها، مكاناً األول املفاهيمي التحليلي املعروض يف الشكل 

ة واملنهجية واإلقليمية ودون اإلقليمية والعاملية. وسينطوي جمموع التقييمات املواضيعيزماناً، داخل التقييمات و 
ا وتشغيلها وفوائدها للناس،  على تقييم للوضع اجلاري يف التنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية واجتاها

ات التغيري غري املباشرة األخرى، وحمركات التغيري املباشرة واألسباب الكامنة، مثل آثار املؤسسات واحلوكمة وحمرِّك
  الطبيعية والبشرية املنشأ، واألصول البشرية املنشأ.

ات يف فوائد منافع الطبيعة للناس من أجل احلصول على نوعية حياة طيبة   -  ٣٤ وسيتم تقييم آثار التغريُّ
تعددة األبعاد ملنافع الطبيعة للناس. ويدخل يف اإلطار وسيكون ذلك باالقرتان بالتغيريات احلاصلة يف القيمة امل
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املفاهيمي مجيع نُظم املعرفة واملعتقدات أو القيم الفلسفية، ويكفل التماسك بني خمتلف أنشطة التقييم. 
وسيكون أي تقييم عاملي غنيًا باملعلومات وسيسرتشد مبجموعة من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية 

ة اليت ختضع لتقييم ذايت متسق داخل التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية. املواضيعيلقضايا ومبجموعة من ا
وأنشطة التقييم املوصوفة أعاله سوف تعنيِّ أيضًا ما هو معروف وما هو غري معروف وسوف تعنيِّ املواضع اليت 

  .سيؤدي فيها توليد معرفة جديدة إىل تعزيز حلقة الوصل بني العلم والسياسات
  دعم السياسة العامة  (ج)

ا من أجل توفري إضاءات   -  ٣٥ سيشمل دعم السياسة العامة تعيني أدوات السياسة العامة ومنهجيا
للسياسة العامة وأطرافها الفاعلة واألولويات السياسية العامة والتدابري السياسية العامة واملؤسسات واملنظمات. 

ا.وهذه بدورها ستساعد على معاجلة التغريُّ    ات الضارة يف التنوع البيولوجي ويف أداء الُنظم اإليكولوجية وخدما
  بناء القدرات  (د)

ميكن أن يدعم اإلطار املفاهيمي بناء القدرات بطرق عديدة، مبا يف ذلك تسهيل إشراك جمموعة   -  ٣٦
لوطنية خارج نطاق واسعة من أصحاب املصلحة يف تنفيذ برنامج العمل دعمًا ألنشطة التقييم الوطنية ودون ا

  املنرب.
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  ٢٠١٨- ٢٠١٤: برنامج العمل للفترة ٢/٥ - د  ح م المقرر
  إن االجتماع العام،

مبشروع برنامج عمل املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي  إذ يرحب
دد التخصصات واملكتب، الذي وضعه فريق اخلرباء املتع ٢٠١٨-٢٠١٤وخدمات النظم اإليكولوجية للفرتة 

والذي يتضمن جمموعة متسلسلة ومرتبة حسب األولويات من األهداف والنواتج واإلجراءات واحملطات الرئيسية 
للنهوض بالوظائف األربع للمنرب (التقييم، وتوليد املعارف، ودعم السياسات، وبناء القدرات) على املستويات 

  ذات الصلة،
ذ حييط علمًا مبا ُقدم من الطلبات واملدخالت إمات اليت ّمجعتها األمانة، و املعلو  ذ يأخذ يف االعتبارإو 

واالقرتاحات ذات الصلة، مبا يف ذلك ما قدمته االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة بالتنوع البيولوجي 
  وخدمات النظم اإليكولوجية،

بة حبسب األولويات اليت أعدها فريق اخلرباء املتضمن قائمة الطلبات املرت )٦(بالتقرير وإذ حييط علماً 
املتعدد التخصصات واملكتب، والقائمة املرتبة حبسب األولويات للمدخالت واالقرتاحات وفقًا لإلجراءات 

بشأن إجراءات تلقي الطلبات املقدمة إىل املنرب  ١/٣ - د ح قرر ماملوالتوجيهات املتفق عليها والواردة يف 
  وية،وترتيبها حبسب األول
الصادر عن حلقة العمل الدولية للخرباء وأصحاب املصلحة بشأن مسامهة نظم  )٧(بالتقرير وإذ يرحب

معارف اجملتمعات األصلية واحمللية يف املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 
حزيران/يونيه  ١١إىل  ٩صصات يف الفرتة من وخدمات النظم اإليكولوجية، اليت عقدها فريق اخلرباء املتعدد التخ

يف طوكيو بتمويل سخي من حكومة اليابان، واشرتكت يف تنظيمها منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم  ٢٠١٣
  والثقافة، وجامعة األمم املتحدة،

وفقاً  الوارد يف املرفق األول هلذا املقرر، الذي سينفذ ٢٠١٨- ٢٠١٤برنامج عمل املنرب للفرتة  يعتمد
  ،٢/٦ - د ح املقرر ممليزانية فرتة السنتني املوافق عليها والواردة يف 

  أوالً 
  بناء القدرات

يرأسها املكتب بالتشاور مع فريق  ٢٠١٨- ٢٠١٤فرقة عمل معنية ببناء القدرات للفرتة  ينشئ  - ١
لالختصاصات الواردة يف (ب) من برنامج العمل وفقًا  ١(أ) و ١اخلرباء املتعدد التخصصات لتنفيذ الناجتني 

فرقة العمل ووفقاً  املرفق الثاين هلذا املقرر، ويطلب إىل املكتب والفريق، عن طريق أمانة املنرب، أن يشكال
  لالختصاصات، بإصدار دعوة لإلعراب عن الرغبة يف املشاركة يف فرقة العمل؛

                                                      
)٦ (IPBES/2/3. 

)٧ (IPBES/2/INF/1. 
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ة ببناء القدرات، أن يعقد، إىل املكتب، عن طريق األمانة وبدعم من فرقة العمل املعني يطلب  - ٢
بصورة منتظمة، منتدى يضم ممثلني ملصادر التمويل التقليدية واحملتملة، بإصدار دعوة لإلعراب عن الرغبة يف 

  املشاركة يف املنتدى؛
إىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات أن تضع برناجمًا مقرتحًا للزماالت وبرامج للتبادل  يطلب  - ٣

  فيها االجتماع العام يف دورته الثالثة؛والتدريب لينظر 
م يف جمال بناء  يدعو  - ٤ أعضاء املنرب واملراقبني إىل أن يقدموا لألمانة بيانات عن احتياجا

  ؛٢٠١٨-٢٠١٤القدرات املتعلقة بصورة مباشرة بتنفيذ برنامج عمل املنرب للفرتة 

  ثانياً 
  أساس المعارف

، ٢٠١٨-٢٠١٤األصلية واحمللية لفرتة برنامج العمل  فرقة عمل معنية بنظم املعارف ينشئ  - ١
(ج) من برنامج العمل وفقاً  ١يرأسها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات بالتشاور مع املكتب لتنفيذ الناتج 

 لالختصاصات الواردة يف املرفق الثالث هلذا املقرر، ويطلب إىل املكتب والفريق، عن طريق األمانة، أن يشكال
ل وفقًا لالختصاصات وباالستناد إىل اإلجراءات اخلاصة برتشيح واختيار اخلرباء الواردة يف مرفق مقرر فرقة العم

  ؛٢/٣املنرب 
، بقيادة املكتب وبالتشاور ٢٠١٨-٢٠١٤فرقة عمل معنية باملعارف والبيانات للفرتة  ينشئ  - ٢

ن برنامج العمل وفقًا لالختصاصات (ب) م ٤(د) و ١مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، لتنفيذ الناجتني 
احملددة يف املرفق الرابع هلذا املقرر، ويطلب إىل املكتب والفريق، عن طريق األمانة، أن يشكال فرقة اعمل وفقاً 

  ؛٢/٣ -م ح د يف مرفق املقرر لالختصاصات وباالستناد إىل اإلجراءات اخلاصة برتشيح واختيار اخلرباء احملددة 
ج للعمل إىل فري يطلب  - ٣ ق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن يضعا مشروع إجراءات و

مع نظم املعرفة األصلية واحمللية، باالستناد إىل العناصر األولية هلذه اإلجراءات والنهج اليت وضعها فريق اخلرباء 
  )٨(املتعدد التخصصات، لينظر فيها االجتماع العام يف دورته الرابعة؛

إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب، بدعم من فرقة عمل حمددة املدة  يطلب أيضاً   - ٤
قائمة وشبكة للخرباء وآلية تشاركية للعمل مع  ٢٠١٤ومعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية، أن ينشئ يف عام 

  خمتلف نظم املعارف؛
  ثالثاً 

  التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
رباء املتعدد التخصصات، بالتشاور مع املكتب، وبدعم من فريق خرباء إىل فريق اخليطلب   - ١

(أ) من برنامج العمل بشأن وضع دليل إلنتاج وإدماج التقييمات من مجيع  ٢حمدد املدة واملهام، أن ينفذ الناتج 
  املستويات وعلى نطاقها؛

                                                      
)٨( IPBES/2 INF/1/Add.1. 
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بعملية إقليمية لتحديد إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن يضطلعا  أيضاً  يطلب  - ٢
، جملموعة من التقييمات ٢/٣النطاق، وفقًا لإلجراءات املتعلقة بإعداد نواتج املنرب اليت ترد يف مرفق املقرر 

من  ١اإلقليمية ودون اإلقليمية، بالتشديد على احلاجة إىل دعم بناء القدرات على النحو احملدد يف اهلدف 
نها االخنراط مع املؤسسات واملبادرات اإلقليمية والوطنية، لكي ينظر فيها برنامج العمل، وذلك بطرق شىت من بي

  االجتماع العام يف دورته الثالثة؛
  رابعاً 

  ة والمنهجية السريعة المسارالمواضيعيالتقييمات 
على االضطالع بالتقييمات التالية السريعة املسار، وفقًا لإلجراءات املتبعة يف إعداد نواتج املنرب  يوافق

  ، لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته الثالثة:٢/٣ -  د ح ماليت ترد يف مرفق املقرر 
التلقيح وامللقحات املرتبطة بإنتاج األغذية، على النحو املبني يف وثيقة حتديد النطاق األويل   (أ)

  للتقييم الواردة يف املرفق اخلامس هلذا املقرر؛
ذج املتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، حتليل السيناريوهات ووضع النما  (ب)

  على النحو املبني يف وثيقة حتديد النطاق األويل للتقييم الواردة يف املرفق السادس هلذا املقرر؛
  خامساً 

  ة والمنهجيةالمواضيعيالتقييمات 
  يوافق على ما يلي:  - ١

م التنوع البيولوجي ومنافع الطبيعة الشروع يف حتديد نطاق لتقييم منهجي عن تصور قي  (أ)
  للشعوب، ووضع دليل أويل لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته الثالثة؛

الشروع يف حتديد نطاق لتقييم مواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها، لكي ينظر فيه   (ب)
  االجتماع العام يف دورته الثالثة؛

لألنواع الغريبة الغازية، لكي ينظر فيه االجتماع العام الشروع يف حتديد نطاق لتقييم مواضيعي   (ج)
  يف دورته الرابعة؛

الشروع يف حتديد نطاق لتقييم مواضيعي لالستخدام واحلفظ املستدامني للتنوع البيولوجي   (د)
  وتعزيز القدرات واألدوات، لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته الرابعة؛

  سادساً 
  فهرس التقييمات

 األمني التنفيذي أن ينشئ فهرسًا إلكرتونيًا للتقييمات، وأن يواصل التعاون مع الشبكات إىليطلب 
  ؛واملبادرات القائمة لتعزيز الفهرس اإللكرتوين للتقييمات



IPBES/2/17 

65 

  سابعاً 
  نظام إدارة البيانات والمعلومات

ة احلالية وباالعتماد إىل األمانة العاملة مع املكتب أن تضع، بالتنسيق الوثيق مع املبادرات الدولي يطلب
عليها، خطة إلدارة املعلومات تدعم عمل املنرب وتنفذ لدعم التقييمات املقبلة، لكي ينظر فيها االجتماع العام 

  ؛يف دورته الثالثة
  ثامناً 

  فهرس األدوات والمنهجيات السياساتية
املهام وفقًا للضرورة، إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب، بدعم من فريق خرباء حمدد  يطلب

ا تشجيع  أن يضعا فهرسًا لألدوات واملنهجيات السياساتية لتوفري التوجيهات عن الكيفية اليت ميكن أن يتم 
مواصلة تطوير هذه األدوات واملنهجيات والرتويج هلا، وحتفيزها يف سياق املنرب، وأن يقدما الفهرس والتوجيهات 

  ؛ته الثالثةليستعرضها االجتماع العام يف دور 
  تاسعاً 

  االستعراض المستقل
إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، بالتشاور مع املكتب، أن يضع إجراء الستعراض فعالية  يطلب

  وظائف املنرب اإلدارية والعلمية؛
  عاشراً 

  الدعم التقني لبرنامج العمل
ل، اليت وردت حىت تاريخ بالعروض لتقدمي املسامهات العينية لدعم تنفيذ برنامج العم يرحب  - ١

، واليت أدرجت يف املرفق السابع هلذا املقرر، ويطلب إىل املكتب وإىل أمانة ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ١٤
املنرب أن يضعا الرتتيبات املؤسسية الالزمة لتفعيل الدعم التقين املبني يف مذكرة األمانة بشأن وضع الرتتيبات 

  )٩(؛٢٠١٨-٢٠١٤رتة املؤسسية لدعم برنامج العمل للف
  إىل تقدمي عروض إضافية للمسامهات العينية بغرض دعم تنفيذ برنامج العمل؛ يدعو  - ٢
إىل األمانة أن تضع الرتتيبات املؤسسية الالزمة لتفعيل الدعم التقين، بالتشاور مع  يطلب  - ٣

  .٢/٦ - د ح ماملكتب ووفقاً للميزانية املوافق عليها والواردة يف مرفق املقرر 

                                                      
)٩ (IPBES/2/INF/10. 
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  المرفق األول
  ٢٠١٨-٢٠١٤برنامج العمل للفترة 

  مقدمة  -أوالً 
هذا  اعتباريف تشكيل نظام احلوكمة البيئية. وميكن  رئيسيةمتثِّل الروابط بني العلوم والسياسات قوى   - ١

 النظام نظامًا متعدد املراكز يتألف من وحدات متداخلة لصنع القرارات على األصعدة العامة واخلاصة وغري
ُنظم من القواعد والِقَيم ختتلف فيما بينها إىل  يف إطارمتعددة  على مستوياتوتعمل هذه الوحدات  .احلكومية

. وتواجه التفاعالت بني العلوم والسياسات حتديات بسبب تعقُّد نظام احلوكمة البيئية واملشاكل اليت )١٠(ما حدّ 
للعلوم والسياسات يف جمال التنوّع البيولوجي وخدمات . وقد أنشئ املنرب احلكومي الدويل )١١(يسعى إىل حّلها

  النظم اإليكولوجية ليكون استجابة منظمة ورمسية هلذا التحّدي.
بغرض تنفيذ هدف املنرب ووظائفه ومبادئه التشغيلية  ٢٠١٨- ٢٠١٤وُصمِّم برنامج عمل املنرب للفرتة   - ٢

ناسقًا ومتكامًال. ويهدف برنامج العمل إىل املسامهة يف أدناه، تنفيذًا مت ٥إىل  ٣اليت يشار إليها يف الفقرات 
حسب ما تطلبه احلكومات واالتفاقات  ،عمليات السياسات املذكورة أعاله وغريها من العمليات ذات الصلةال

على توجيه  )١٢(البيئية املتعددة األطراف وغريهم من أصحاب املصلحة. وسيعمل اإلطار املفاهيمي للمنرب
فقد ُوِضع هذا هو األول، عمل اليلية اليت ستستهل مبوجب برنامج العمل. ونظرًا ألن برنامج األعمال التحل

 ،ومسعته ،ومشروعيته ،وأمهيته ،ونواجته، ومصداقيته ،طرائق عمله كريستو دف توجيه املنرب يف املسار الصحيح 
 زيادةمتهيد السبيل لامج العمل إىل ويرمي برنعينية. السامهات ومستوى مرتفع من املج تعاوين  باالستناد إىل

 يف خمتلف املستوياتتدعيم الرابطة بني العلوم والسياسات يف جمال التنوّع البيولوجي ونظم اخلدمات اإليكولوجية 
  والقطاعات ونظم املعرفة.

  هدف المنبر  -ألف 
ع البيولوجي وخدمات النظم يـَُعرِّف قرار إنشاء املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوّ   - ٣

اإليكولوجية هدف املنرب بأنه تدعيم الرابطة بني العلوم والسياسات يف جمال التنوّع البيولوجي وخدمات النظم 
اإليكولوجية من أجل صون التنوّع البيولوجي واستخدامه على حنو مستدام، واحلفاظ على رفاه البشر يف األجل 

  )١٣(.الطويل وعلى التنمية املستدامة
  وظائف المنبر  -باء 

  فيما يلي: )١٤(تتمّثل وظائف املنرب املتفق عليها  - ٤

                                                      
. متاح على توقعات البيئة العاملية: البيئة من أجل املستقبل الذي نصبو إليه) للحصول على مزيد من املعلومات، انظر ١٠(

 .http://www.unep.org/geo/geo5.asp: العنوان
  .IPBES/2/INF/1) انظر ١١(
  .، املرفق٢/٤-املقرر م ح د  )١٢(
)١٣( UNEP/IPBES.MI/2/9 ،الفرع أوالً  ، التذييل األول،املرفق األول.  
  ) املرجع السابق نفسه.١٤(
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حتديد املعلومات العلمية الرئيسية اليت حيتاج إليها ُصّناع السياسات على املستويات املالئمة،   (أ)
ا علمية الرئيسية وحفز اجلهود املبذولة لتوليد معارف جديدة بالدخول يف حوار مع املنظمات ال ،وحتديد أولويا

  وُصّناع السياسات ومنظمات التمويل، ولكن دون القيام مباشرة بإجراء حبوث جديدة؛
التنوّع البيولوجي وخدمات النظم ب املتعلقةلمعارف وحمددة املوعد لإجراء تقييمات منتظمة   (ب)

ون إقليمية إذا اقتضى تقييمات عاملية وإقليمية ودذلك يشمل على أن اإليكولوجية والصالت القائمة بينها، 
ويتخذ االجتماع العام قرارات  حيددها العلماألمر، وقضايا مواضيعية على املستويات املالئمة، ومواضيع جديدة 

ا؛   بشأ
حتديد األدوات واملنهجيات ذات الصلة  عن طريقدعم رسم السياسات وتنفيذها   (ج)

اع القرارات من احلصول على تلك األدوات بالسياسات، مثل تلك النامجة عن التقييمات، لتمكني ُصنّ 
  واملنهجيات والتشجيع والتحفيز على إجراء املزيد من التطوير هلا، حيثما تقتضي الضرورة ذلك؛

ترتيب أولويات حاجات بناء القدرات الرئيسية لتحسني الرابطة بني العلوم والسياسات على   (د)
للحاجات ذات األولوية العليا املتصلة  غريه من أشكال الدعم و مث توفري وطلب الدعم املايل ،املستويات املالئمة

مباشرة بأنشطته، على حنو ما يقرره االجتماع العام، وحفز متويل أنشطة بناء القدرات تلك بواسطة توفري منتدى 
  مع مصادر التمويل التقليدية واحملتملة.

  مج العملبتنفيذ برنا تهاقالحيث عمن المبادئ التشغيلية للمنبر   -جيم 
 باختاذ عدد من اخلطوات، موضع التنفيذ )١٥(يضع برنامج العمل املبادئ التشغيلية املتفق عليها للمنرب  - ٥

ج متعدد  تعزيزكفالة مصداقية املنرب وأمهيته ومشروعيته؛ و   من بينها  التخصصاتاستقالل املنرب؛ وتسهيل اتباع 
فيها املعارف األصلية واحمللية؛ واالعرتاف باحلاجة إىل حتقيق  مع خمتلف نظم املعرفة، مبا فاعلوشامل هلا؛ والت

املساواة بني اجلنسني يف جماالت عمله؛ وإدماج بناء القدرات يف مجيع اجلوانب ذات الصلة من عمله؛ وكفالة 
ة واإلقليمية، لبلدان النامية؛ وكفالة االستخدام الكامل للمعارف الوطنية ودون اإلقليميلاملشاركة الكاملة والفّعالة 

ج  ج تعاوين يستفيد  التشجيع على اتباع؛ و يصاعدتحسب االقتضاء، مبا يف ذلك ما يتم من خالل تطبيق 
والتنوع البيولوجي يف التنوع البيولوجي الربي والبحري  . ويعاجل برنامج العمل أيضاً من املبادرات واخلربات القائمة

ااملياه الداخلية، وخدمات النظام اإليكول   .وجي، وتفاعال

  هيكل برنامج العمل وعناصره  - ثانياً 
من األهداف والنواتج ومرتبة حسب األولوية يتضّمن برنامج العمل احلايل جمموعة متسلسلة   - ٦

ذات الصلة. على املستويات الرئيسية اليت ترمي إىل النهوض باملهام األربع للمنرب  عالمات الطريقواإلجراءات و 
، والطلبات )١٦(عمل يف االعتبار املعلومات اليت مجعتها األمانة عن املناقشات السابقة للربنامجويأخذ برنامج ال

واملدخالت واالقرتاحات ذات الصلة املعروضة يف التقرير املتعلق بتلّقي الطلبات واملدخالت واالقرتاحات الواردة 
  واستعراض التعليقات الواردة. ،ات اإلقليميةرير املشاور اوتق ،وترتيبها حسب األولوية ،١/٣وفقاً ملقرر املنرب 

                                                      
  ) املرجع السابق نفسه، الفرع ثانياً.١٥(
  .IPBES/1/INF/14/Rev.1) أنظر ١٦(
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يتم سحسب األهداف األربعة الشاملة. و  اً مرتَّب ،برنامج العمل يف شكل بياين األولويعرض الشكل   - ٧
إجناز هذه األهداف من خالل جمموعة من النواتج املرتابطة والقابلة للقياس اليت سيتم صياغتها وفقًا للمبادئ 

ا والرتابطات التشغيلية واإلجراءا ت املتبعة يف املنرب. ويرد أدناه ملخص لألساس املنطقي لألهداف والنواتج وفائد
  اجلدول الزمين املزمع لتحقيق النواتج.الثاين ويبني الشكل  بينها.

  األولالشكل 
ية هيكل برنامج عمل المنبر وعناصره الرئيسية من ناحية اتصالها بهدف المنبر ووظائفه ومبادئه التشغيل

 وإجراءاته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

: األهداف والنواتج المتصلة بها٢٠١٨- ٢٠١٤برنامج عمل المنبر للفترة   
 

  اإلعالم بأنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته وتقييمها: :٤الهدف  
  فهرس التقييمات ذات الصلة  أ)(

  وضع خطة إلدارة املعلومات والبيانات  (ب)
  فهرس ألدوات ومنهجيات دعم السياسات  (ج)
  جمموعة اسرتاتيجيات ومنتجات وعمليات لالتصاالت والتوعية واملشاركة  (ج)
ا من أج  (د)  ل تطوير املنرب يف املستقبلاستعراضات لفعالية التوجيهات واإلجراءات واألساليب والنُـُهج اليت يستنار 

  تدعيم قدرة الرابطة بني العلوم والسياسات وأسسها املعرفية من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية للمنرب: :١لهدف ا 
  املواءمة بني حاجات بناء القدرات ذات األولوية لتنفيذ برنامج عمل املنرب واملوارد، من خالل حتفيز الدعم املايل والعيين  (أ)
  تطوير القدرات املطلوبة لتنفيذ برنامج عمل املنرب  )(ب
  وضع اإلجراءات والنـُُهج املتعلقة بالعمليات التشاركية للعمل مع نظم املعاِرف األصلية واحمللية  (ج)
يــدة وإقامــة تلبية االحتياجات ذات األولوية من املعاِرف والبيانات لصنع السياسات من خالل حفز اجلهود لتوليد معــارف وشــبكات جد  (د)

  )نشاط مستمرشبكات (

تدعيم الرابطــة بــني العلــوم والسياســات  :٢الهدف 
ــــــوجي علــــــى األصــــــعدة دون  ــــــوُّع البيول يف جمــــــال التن

  اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وعلى نطاقها:
دليل إلنتاج وإدمــاج التقييمــات الــواردة   (أ)

  من مجيع املستويات وعلى نطاقها
إقليميــــة بشــــأن  تقييمــــات إقليميــــة/دون  (ب)

التنــــــــوُّع البيولــــــــوجي ونظــــــــم اخلــــــــدمات 
  اإليكولوجية

تقيــــــــــــيم عــــــــــــاملي للتنــــــــــــوع البيولـــــــــــــوجي   (ج)
  وخدمات النظم اإليكولوجية

تدعيم الرابطة بني العلوم والسياسات يف جمال التنــوع البيولــوجي وخــدمات  :٣الهدف  
  ة واملنهجية:املواضيعيالنظم اإليكولوجية بشأن القضايا 

  م موضوعي واحد سريع املسار بشأن التلقيح وإنتاج األغذيةتقيي  (أ)
ثالثة تقييمــات موضــوعية بشــأن تــدهور األراضــي واستصــالحها، وبشــأن   (ب)

األنـــواع الغريبــــة الغازيـــة، وبشــــأن االســــتخدام واحلفـــظ املســــتدامني للتنــــوع 
  البيولوجي وتعزيز القدرات/األدوات

لســيناريوهات ووضــع منــاذج أدوات ومنهجيات دعم السياسات لتحليــل ا  (ج)
التنــوُّع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة اســتناداً إىل تقيــيم ســريع 

  املسار ودليل 
أدوات ومنهجيات دعم السياسات املتعلقة بوضع أطــر مفاهيميــة خمتلفــة   (د)

ــا الطبيعــة علــى البشــر، مبــا فيهــا  لقيم التنوُّع البيولوجي املنــافع الــيت تعــود 
 اإليكولوجية باالستناد إىل تقييم ودليل خدمات النظم

  هدف المنبر 
  تدعيم الرابطة بني العلوم والسياسات يف جمال التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

  من أجل صون التنوع البيولوجي واستخدامه على حنو مستدام، واحلفاظ على رفاه البشر يف األجل الطويل
  تدامةوعلى التنمية املس

  وظائف المنبر ومبادته التشغيلية وإجراءاته



IPBES/2/17 

69 

  الثاينالشكل 

  الجدول الزمني لتنفيذ برنامج العمل

  
  مالحظات بشأن احملطات الرئيسية:

  املبادئ واإلجراءات األولية للعمل مع نظم املعارف األصلية واحمللية.  - ١
  ءات النهائية للعمل مع نظم املعارف األصلية واحمللية.املبادئ واإلجرا  - ٢
  الدليل األويل عن كيفية استخدام السيناريوهات والنماذج يف عمل املنرب.  - ٣
  الدليل النهائي عن كيفية استخدام السيناريوهات والنماذج يف عمل املنرب.  - ٤
  يف أعمال املنرب. الدليل األويل عن كيفية استخدام القيم والتقييم واحملاسبة  - ٥
  الدليل النهائي عن كيفية استخدام القيم والتقييم واحملاسبة يف أعمال املنرب.  - ٦
  توجيهات بشأن أدوات دعم السياسات.  - ٧

  ١الهدف 
  رابط بين العلوم والسياسات وأسسها المعرفية لتنفيذ الوظائف الرئيسية للمنبرتقدرة ال عزيزت
بني  الصلةا اهلدف إىل متكني اخلرباء واملؤسسات من املسامهة يف عمليات هذ يف إطاردف النواتج   - ٨

العلوم والسياسات واالستفادة منها يف إطار املنرب. ومن املتوقَّع أن ينشئ املنرب من خالل هذا اهلدف قدرات 
ملتوّقع أيضًا أن تدعم مستنرياً. ومن او ومؤسسية وتقنية معّززة من أجل تنفيذ وظائف املنرب تنفيذًا فّعاًال  بشرية

تؤّدي النواتج كذلك إىل س. و املستوياتهذا اهلدف التفاعل بني خمتلف نظم املعرفة وعرب خمتلف  يف إطارالنواتج 
ا و سبل احلصول على حتسني  السياسات  الالزمة لوضعتوجه توليد املعارف ساملعارف والبيانات القائمة وإدار

. أما على وجه اخلصوص ٣و ٢. وستسهِّل هذه اإلجنازات تنفيذ اهلدفني ياتاملستو خمتلف  علىواختاذ القرارات 

  القدرات الالزمة لتنفيذ برنامج عمل املنرب (ب) ١
دئ واإلجراءات للعمل مع نظم املعارف األصلية (ج) املبا ١

معاجلة حاجات املعاِرف والبيانات ذات د) ( ١

  (ج) التقييم العاملي ٢

  تقييم سريع املسار بشأن التلقيح وإنتاج األغذية (أ) ٣

2(b)  

  مرحلة التقييم  األدوات مرحلة تطوير

  تقييم موضوعي بشأن تدهور األراضي واستصالحها‘ ١’(ب)  ٣

  تقييم موضوع بشأن األنواع الغريبة الغازية‘ ٢’(ب)  ٣

  تقييم موضوعي لالستخدام املستدام‘ ٣’(ب)  ٣

  لتحليل السيناريوهات ووضع النماذج ا      وات ومنهجيات دعم السياسات(ج) أد ٣

  ملتعلقة بالقيمة والتقييم واحملاسبةا     (د) أدوات ومنهجيهات دعم السياسات ٣

  التقييمات قائمة(أ)  ٤

  (ب) قائمة أدوات ومنهجيات دعم السياسات ٤

  (أ) مكرر خطة إدارة البيانات  ٤

  (ج) االتصال والتوعية واملشاركة ٤
  ستعراض فعالية التوجيهاتا(د)  ٤

      مرحلة حتديد النطاق

  (أ) الدليل ٢

  (أ) املواءمة بني احتياجات بناء القدرات ذات األولوية واملوارد١

  د ح م  ٢٠١٧  د ح م  ٢٠١٤

  (ب) التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ٢

  د ح م  ٢٠١٨  د ح م  ٢٠١٦  د ح م  ٢٠١٥
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ج  تكراريةفسيتم إجنازه بطريقة  ١اهلدف  يتم اتباعه بالتعاون مع  تشابكيومتكاملة وسوف يستند إىل 
  املؤسسات واملبادرات القائمة من خالل النواتج التالية:

املوارد من خالل و األولوية لتنفيذ برنامج عمل املنرب  بناء القدرات ذاتبني احتياجات  املواءمة  (أ)
ا. و تتعلق بتحديد تشمل وظائف املنرب والية  حفز الدعم املايل والعيين. سيتم احتياجات بناء القدرات وأولويا

بناء تحديد نطاق نواتج املنرب بدعم من فرقة العمل املعنية ببهذه االحتياجات على أساس الوثائق املقّدمة و حتديد 
(ب). ويدخل يف والية املنرب أيضًا توفري منتدى مع مصادر التمويل التقليدية  ١القدرات املذكورة يف الناتج 

احتياجات بناء القدرات ذات  لتحديدأن يقدِّم هذا املنتدى املشورة إىل االجتماع العام  املتوقعواحملتملة. ومن 
شبكة اليت تستخدم املطلوبة  آلية املواءمةاملنرب أيضًا اإلشراف على األولوية وقبول الدعم املايل والعيين. وسيتوىل 

للتنوّع  ٢٠رقم  آيتشيأن تسهم النواتج يف إحراز هدف  املتوقع. ومن )١٧(الواردة وفقًا للطلبات ،الويب
  ؛٢٠٢٠ لعام البيولوجي املتعّلق حبشد املوارد املالية لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوّع البيولوجي

توفري بناء لوظائف املنرب والية تشمل  .لتنفيذ برنامج عمل املنرب الالزمةتطوير القدرات   ب)(
الحتياجات ذات األولوية االقدرات وإدماج بناء القدرات يف أنشطته. وسوف تعاجل أنشطة بناء القدرات 

ة والزماالت وبرامج التبادل (أ). وستشمل األنشطة املساعدة التقنية واحللقات التدريبي ١املذكورة حتت الناتج 
، مبا ودعم تطوير الشبكات واملنابر ومراكز التميُّز الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية اخلاصة بالعلوم والسياسات

يتجزأ من  . وستشكِّل هذه األنشطة جزءًا اليف ذلك إيالء االعتبار لنظم املعارف األصلية، وفقًا للمقتضى
دارة البيانات وأدوات دعم السياسات املذكورة يف النواتج األخرى لربنامج العمل. عمليات تنفيذ التقييم وإ

، وسيستند من املؤسسات واملبادراتواسعة النطاق جغرافيًا وسيلقى بناء القدرات الدعم من خالل شبكة 
 آيتشيداف أن تسهم يف إحراز جمموعة من أه املتوقع، ومن )١٩(. وتستجيب النواتج للطلبات الواردة)١٨(إليها

  رف؛ا، املتعلق بتحسني قاعدة املع١٩اهلدف  سيما الللتنوّع البيولوجي، 
مت االعرتاف للعمل مع نُظم املعارف األصلية واحمللية. والعمليات التشاركية اإلجراءات والنُـُهج   (ج)

 املبادئ التشغيلية بأمهية املعارف األصلية واحمللية يف حفظ النظم اإليكولوجية واستخدامها على حنو مستدام يف
املتعلق بالتنوع  ١٨رقم  آيتشيهدف يف و  ،(ي) من اتفاقية التنوُّع البيولوجي ٨وكذلك يف املادة  ،للمنرب

ونشط مع أصحاب املعارف األصلية واحمللية يف مجيع جوانب  جمدٍ  حوارلدخول يف لاملنرب  وجالبيولوجي. وسري 
قيادة فريق اخلرباء ب، ٢٠١٨- ٢٠١٤أجل برنامج العمل للفرتة من  تنشأ فرقة عملقوم تعمله ذات الصلة. وس

حلقات إنشاء قائمة وشبكة من اخلرباء، وتنظيم عدد من  يسرياملكتب، بتبالتشاور مع و  التخصصاتاملتعدد 
ا يفخلرباء املعارف األصلية واحمللية، وإجراء استعراض لدراسات احلاالت اإلقليمية  ةالعاملي احلوار  لالستنارة 
ائية من  قدميوت ،املعارف األصلية واحمللية باستخداماملنرب للعمل اليت يتبعها نـُُهج الجراءات و اإل جمموعة 

بإنشاء آلية تشاركية لنظم  فرقة العمل أيضاً سيقوم و اإلجراءات والنُـُهج للعمل مع نظم املعرفة األصلية واحمللية. 
 ةواحمللي ةاألصلي اجملتمعاتتيسري الصالت بني  توّجه حنو ملنرباملعارف األصلية واحمللية اليت ستنشأ يف إطار ا

مشاركة الشعوب األصلية يف استحداث نواتج املنرب. وسيتم دعم األنشطة اجلارية يف  جودة عزيزوت ،والعلماء
هذا  (ب) مثل برنامج الزماالت املقرتح. وسيشكِّل ١إطار هذا الناتج بأنشطة بناء القدرات املطلوبة يف الناتج 

                                                      
  ، املرفق الثاين.IPBES/2/INF/9، (أ) و(ج)، و١٧الفقرة  IPBES/2/3) انظر ١٧(
)١٨ (UNEP/IPBES.MI/2/INF/14.  
  ، املرفق الثاين.IPBES/2/INF/9(ج)، و ١٧، الفقرة IPBES/2/3) انظر ١٩(
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جًا مت ١بالناتج  الناتج، مقرتناً  . ويستجيب على مجيع املستوياترف اًا للتعاون مع خمتلف نظم املعسق(د)، 
للتنوُّع  ١٨رقم  آيتشيأن يسهم هذا الناتج يف إحراز هدف  املتوقع. ومن )٢٠(هذا الناتج للطلبات الواردة

  رف التقليدية؛االبيولوجي املتعّلق باملع
السياسات من خالل  الالزمة لوضعاملعارف والبيانات ذات األولوية  تياجات منتلبية االح  (د)

تشمل وظائف املنرب والية حتديد املعلومات العلمية و . شبكاتالحفز اجلهود لتوليد معارف جديدة وإقامة 
ا. وباإلضافة إ على املستوياتالسياسات  واضعوالرئيسية اليت حيتاجها  ىل ذلك، يتعنيَّ املالئمة، وحتديد أولويا

السياسات  واضعيمع املنظمات العلمية و  بالتحاورعلى املنرب أن حيفز اجلهود املبذولة لتوليد معارف جديدة 
ومنظمات التمويل، ولكن دون القيام مباشرة بإجراء حبوث جديدة. وسيعَمد املنرب أيضًا إىل تسهيل الوصول إىل 

نهجيات لدعم صياغة املدوات و األتقييمات واستعمال النتاج ، وذلك مثًال إلالالزمةاملعارف والبيانات 
 ،السياسات وتنفيذها. وسيقوم باإلضافة إىل ذلك بتوفري توجيهات بشأن طريقة إدارة وعرض املعارف والبيانات

ا. وسيتم دعم  املستوياتمثل املعارف والبيانات املأخوذة من خمتلف  والقطاعات واملعارف والبيانات اخلاصة 
ا من خالل شبكة من املؤسسات تو   موضوعياً الواسعة النطاق ليد املعارف والبيانات والوصول إليها وإدار

مثل مبادرات توفري املعارف األصلية واحمللية ومبادرات املواطنني العلمية. وستحظى عملية ذات الصلة، واملبادرات 
(ب). ويستجيب الناتج للطلبات  ١اتج دعم من خالل النالبناء القدرات إلدارة املعارف والبيانات ب

  رف.اقاعدة املعحتسني للتنوُّع البيولوجي بشأن  ١٩رقم  آيتشيأن يسهم الناتج يف إحراز هدف  املتوقعومن 
  ٢الهدف 
رابط بين العلوم والسياسات في مجال التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على تتدعيم ال

  إلقليمية واإلقليمية والعالمية وعبرهااألصعدة دون ا
يتسم تقييم التفاعالت بني عامل األحياء واجملتمع اإلنساين. و  إىلهذا اهلدف  يف إطاردف النواتج   - ٩

حتقيق املشاركة الفّعالة للبلدان النامية يف عمليات املنرب بأمهية حمورية يف إطار هذا اهلدف. ومن املتوقَّع أن ينجح 
خالل هذا اهلدف يف تدعيم متكرر للرابطة بني العلوم والسياسات يف جمال التنوُّع البيولوجي وخدمات املنرب من 

خمتلفة.  على مستوياترف املتفاعلة االنظم اإليكولوجية عرب جمموعة متعددة املراكز من نظم احلوكمة واملع
ف جهود حفظ التنوّع البيولوجي واستخدامه هذا اهلديف إطار وبالتايل فإنه من املتوقَّع أيضًا أن تدعم النواتج 

االحتياجات من بناء  حتديدبصورة مستدامة على الصعيدين الوطين والدويل. وسوف تسهم النواتج كذلك يف 
. ١ألنشطة بناء القدرات املطلوبة مبوجب اهلدف  ميداناً  ستوفرو  ،القدرات وأدوات دعم املعارف والسياسات

ج من خالل ال ٢وسيتحقق اهلدف    :متصاعد ومتعدد اخلطواتنواتج التالية على أساس 
تدعو املبادئ التشغيلية  .وعربها ملستوياتنتاج وتكامل التقييمات الواردة من مجيع اإل دليل  (أ)

للمنرب إىل كفالة االستخدام الكامل للتقييمات واملعارف الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، حسب االقتضاء، مبا 
ج يف ذلك ضما فز دعم للتقييمات دون اإلقليمية والوطنية حلصاعد. وتشمل وظائف املنرب والية متن تطبيق 

واملكتب، بدعم من جمموعة خرباء تأيت مثالً  التخصصاتحسب االقتضاء. وسيقوم أعضاء فريق اخلرباء املتعدد 
من  املستويات،تقييمات عرب من شبكة التقييم دون العاملي القائمة فعًال، بصياغة دليل إلنتاج وتكامل ال

املستوى احمللي إىل املستوى العاملي. وسوف ينَصّب الدليل املطلوب صياغته على اجلوانب العملية واإلجرائية 
ة لالضطالع بأي تقييم. وسوف يستفيد من اإلطار املفاهيمي وإجراءات املنرب ذات املواضيعيواملفاهيمية و 

                                                      
تجيب للملخص ) أعرب عن احلاجة إىل هذا الناتج ضمنًا يف عدد من الطلبات واملدخالت واملقرتحات الواردة، وتس٢٠(

  ).IPBES/2/3(هـ) من تقرير ترتيب الطلبات حسب األولوية ( ١٧الوارد يف الفقرة 
  ، املرفق الثاين.IPBES/2/INF/9(ب) و(د)، و ١٧، الفقرتان IPBES/2/3) انظر ٢١(
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والقضايا  )(د) ١ للناتجوالتغذية املرتدة (ُهج منّسقة يف التعامل مع البيانات الدليل احلاجة إىل نُـ  حددالصلة. وسي
الطلبات الواردة)، مبا يسمح بتجميع وجتزئة البيانات واملعارف عرب  ، من بينها(استنادًا إىل مجلة أمور ةاملواضيعي
ويستجيب الناتج للطلبات (ب).  ١. وسيتم توفري التدريب على استخدام الدليل من خالل الناتج املستويات

للتنوع البيولوجي بشأن حتسني قاعدة  ١٩رقم  آيتشيأن يسهم الناتج يف إحراز هدف  املتوقع. ومن )٢٢(الواردة
  رف؛ااملع

. تشمل تقييمات إقليمية/دون إقليمية بشأن التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  (ب)
بشأن التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  وحمددة املوعدمة جراء تقييمات منتظإلوظائف املنرب والية 

والصالت القائمة بينها على الصعيد اإلقليمي، وعلى الصعيد دون اإلقليمي إذا استلَزم األمر. وسوف يُِعد املنرب 
د النطاق جمموعة من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت تستحدث من خالل عملية تستند إىل حتدي

تقييم احلالة واالجتاهات فيما  يفالعام  هانطاق تمثلاإلقليمي وفقا لإلجراءات املتبعة يف إعداد نواتج املنرب. وسي
ذه املعارف وأثر التنوُّع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية على رفاه اإلنسان وفعالية االستجابات،  ،يتعّلق 

الواردة فيها بشأن التنوّع البيولوجي واالسرتاتيجيات وخطط  آيتشيأهداف مبا يف ذلك اخلطة االسرتاتيجية و 
العمل الوطنية للتنوُّع البيولوجي املوضوعة مبوجب اتفاقية التنوُّع البيولوجي. وستحدد هذه التقييمات احلاجة إىل 

اليت تتاح مبوجب القدرات واملعارف وأدوات دعم السياسات. وسوف تستفيد من املسامهات املالية والعينية 
ومسامهات املعارف األصلية واحمللية وغريها من  ،(ب) ١(أ)، وأنشطة بناء القدرات مبوجب الناتج  ١الناتج 

الدليل املذكور يف  إىلهذه التقييمات  تستند(د). وس ١(ج) و ١ الناجتنيأنواع املعارف اليت ستتوّفر من خالل 
أن  املتوقع. ومن )٢٣(. ويستجيب الناتج للطلبات الواردة٣ لهدفلجية ة واملنهاملواضيعي واتجوالن ،(أ) ٢الناتج 

 آيتشيساهم يف تنفيذ وإحراز أهداف يوأن  ،)(ج) ٢عاملي (التقييم ال يف مسامهة أساسية(ب)  ٢يوفِّر الناتج 
  للتنوّع البيولوجي عموماً؛

جراء إلظائف املنرب والية تشمل و تقييم عاملي للتنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.   (ج)
بشأن املعارف املتاحة عن التنوّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  وحمددة املوعدتقييمات منتظمة 

والصالت القائمة بينها على الصعيد العاملي. وكان مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوّع البيولوجي يف دورته احلادية 
للتنوّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،  اً عاملي اً تقييم، ٢٠١٨حبلول عام  د،يععشرة قد دعا املنرب إىل أن 

اإلقليمية منها ودون  ،تقييماته اخلاصة والتقييمات األخرى ذات الصلة ، من بينهامجلة أمورمن مستفيدًا 
للتقييم، متشيًا مع هذه  عامالنطاق السيتمثل من التقارير الوطنية. و كذلك ة، ومستفيدًا  املواضيعياإلقليمية و 

ذه اخلدمات وأثر التنوّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على  املتعلقةتقييم احلالة واالجتاهات بالدعوة، 
للتنوّع البيولوجي. وسوف  آيتشيرفاه اإلنسان وفعالية االستجابات، مبا يف ذلك اخلطة االسرتاتيجية وأهداف 

 ٢والتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية املذكورة يف الناتج  ،(أ) ٢ملذكور يف الناتج الدليل ا إىل التقييم يستند
 املتوقع. ومن )٢٤(. ويستجيب الناتج للطلبات الواردة٣ة واملنهجية املذكورة يف اهلدف املواضيعيوالنواتج  ،(ب)

للتنوّع  آيتشيأهداف و بيولوجي (ج) يف عملية تقييم وجتديد اخلطة االسرتاتيجية للتنوّع ال ٢أن يسهم الناتج 
ا البيولوجي    عموماً.املتصلة 

                                                      
  ، املرفق الثاين.IPBES/2/INF/9(ج)، و ١٨، الفقرة IPBES/2/3) انظر ٢٢(
 ، املرفق الثاين.IPBES/2/INF/9أ)، و( ١٨، الفقرة IPBES/2/3) انظر ٢٣(
 ، املرفق الثاين.IPBES/2/INF/9(ب)، و ١٨، الفقرة IPBES/2/3) انظر ٢٤(
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  ٣الهدف 
رابط بين العلوم والسياسات في مجال التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن تتدعيم ال
  ة والمنهجيةالمواضيعيالقضايا 

 ةاملواضيعياملتصلة مبعاجلة القضايا تنفيذ واليات املنرب يف هذا اهلدف يف إطار الغرض من نواتج يتمثل   -  ١٠
واملوضوعات اجلديدة اليت حتدِّدها العلوم. وسوف ترتّكز النواتج أيضًا على  ،املالئمة على املستوياتذات الصلة 

وكذلك دعم وحفز مواصلة  ،تنفيذ والية املنرب املتصلة بتحديد األدوات واملنهجيات ذات الصلة بالسياسات
ويف ضوء ذلك، يُنَتَظر أن تدعم النواتج صراحة صياغة وتنفيذ سياسات لصون التنوّع تطويرها عند اللزوم. 

البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة. وسيسهم هذا اهلدف كذلك يف حتديد احلاجات إىل القدرات واملعارف 
وأنشطة إدارة  عملية تطوير النواتج أيضًا ميدانًا ألنشطة بناء القدرات توفروأدوات دعم السياسات. وسوف 

  من خالل النواتج التالية: ٣. وسيتحقق اهلدف ١املعارف والبيانات املطلوبة مبوجب اهلدف 
. سيشمل نطاق هذا التقييم تقييم موضوعي واحد سريع املسار بشأن التلقيح وإنتاج األغذية  (أ)

ات يف التلقيح ، ومسامهته تدعم إنتاج األغذيةليت اكخدمة تنظيمية من خدمات النظم اإليكولوجية   احليواين التغريُّ
امللقحات املستوطنة والغريبة، هذا التقييم  يتناول. وسوف يف تدفق اجلينات واستصالح النظم اإليكولوجية

، وحمرّكات التغيري، وآثار حاالت وخدماته التلقيحشبكات حلالة الراهنة واالجتاهات يف ديناميات امللقِّحات و وا
، وفعالية االستجابات حلاالت احنسار ونقص التلقيح. وإنتاج األغذية ى رفاه اإلنساناحنسار ونقص التلقيح عل

ناجتاً وهذا التقييم مطلوب لتعزيز استجابات السياسات العامة حلاالت احنسار ونقص التلقيح. وميّثل هذا التقييم 
احلكومات  على صعيدرارات االستنتاجات املتصلة بالسياسات العامة من أجل صنع الق ، وسيحددللمنرب مبكراً 

من خدمات رئيسية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين. وسوف يساعد أيضًا على إثبات كيفية مسامهة خدمة 
. ومن املتوقَّع أن )٢٥(. وتستجيب النواتج للطلبات الواردة٢٠١٥التنمية ملا بعد عام  خطةالنظم اإليكولوجية يف 

النظم اإليكولوجية اليت  استعادة وصونللتنوّع البيولوجي بشأن  ١٤رقم  آيتشييف حتقيق هدف  لناتجسهم اي
  ؛أساسيةخدمات توفر 

 ،واألنواع الغريبة الغازيةواستصالحها، تدهور األراضي  تقييمات مواضيعية تتناولثالثة   (ب)
ثالثة يف إنتاج  يشمل هذا الناتج خياراً بأن يشرع االجتماع العامو  واالستخدام املستدام وصون التنوع البيولوجي.

  :)٢٦(على األكثر. ويستجيب هذا الناتج للطلبات الواردة موضوعية اتتقييمي
سيشمل نطاق هذا التقييم بشأن تدهور األراضي  واستصالحهاتدهور األراضي   ‘١’

احلالة العاملية واالجتاهات فيما يتعّلق بتدهور األراضي، حسب املناطق،  واستصالحها
؛ وآثار التدهور على ِقَيم التنوّع البيولوجي وخدمات وحسب نوع الغطاء األرضي

النظم اإليكولوجية  استصالحدى مل رفاالنظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان؛ وحالة املع
رف اوخياراته، حسب املنطقة ونوع الغطاء األرضي. وسيعّزز هذا التقييم قاعدة املع

األراضي  تصالحواس ،روالتصحُّ  ،سياسات التصّدي لتدهور األراضيالالزمة لوضع 
وإطار العمل االسرتاتيجية املتدهورة. ومن املتوّقع أن يسهم الناتج يف تنفيذ اخلطة 

 آيتشي ا) التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر وهدف٢٠١٨-٢٠٠٨( العشريني
النظم اإليكولوجية  ني باستعادة وصونبشأن التنوّع البيولوجي املتعّلق ١٥و ١٤رقم 
  ؛أساسيةوّفر خدمات اليت ت

                                                      
 ، املرفق الثاين.IPBES/2/INF/9(أ)، و ٣٥، الفقرة IPBES/2/3) انظر ٢٥(
  ، املرفق الثاين.IPBES/2/INF/9(و)، و -(ب)  ٣٥، الفقرتان IPBES/2/3) أنظر ٢٦(
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نطاق هذا التقييم بشأن األنواع الغريبة  سيشمل .األنواع الغريبة الغازية ومكافحتها  ‘٢’
الغازية ومكافحتها إجراء تقييم للتهديد الذي متثّله األنواع الغريبة الغازية للتنوع 

ملية يف واحلالة واالجتاهات العا ،البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وُسبل املعيشة
آثار األنواع الغريبة الغازية حسب املناطق واملناطق الفرعية، مع مراعاة خمتلف نظم 
املعارف والِقَيم. ومن املتوّقع أن يسهم التقييم يف تدعيم السياسات الوطنية والدولية 

رقم  آيتشيتنفيذ هدف ما يتعلق منها باليت تتصّدى لألنواع الغريبة الغازية. وخاصة 
  تنوّع البيولوجي؛بشأن ال ٩

. يتمثل نطاق االستخدام املستدام وصون التنوع البيولوجي وتدعيم القدرات واألدوات  ‘٣’
هذا التقييم بشأن االستخدام املستدام يف تقييم األمهية اإليكولوجية واالقتصادية 

ري جي اليت جياملنتجات واألنواع الربية املتصلة بالتنوع البيولو ب واالجتماعية والثقافية
ا، ا،وحمركات التغيري  ا،وحالة صو مجعها واالجتار  كما سيقيم إمكانية   املتعلقة 

االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي من أجل تعزيز سبل معيشة الشعوب األصلية 
واجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك دور نظم احلوكمة واملؤسسات التقليدية. وسيحدد 

 هاطرائق وأدوات، ويروج ألفضل املمارسات، مبا فيالتقييم مبادئ توجيهية و 
التكنولوجيات احلديثة واملعارف األصلية والتقليدية بشأن اإلدارة واحلصاد املستدامني. 

 ومنهاوسيساهم التقييم يف حتديد فجوات املعرفة ذات الصلة وأفضل التكنولوجيات، 
حداث أدوات ومنهجيات كما سيساهم يف است  ،ما يتعلق باملعارف األصلية واحمللية

لدعم السياسات، من أجل تعزيز خمططات اإلدارة املستدامة (مبا يف ذلك إنشاء 
بناء  احتياجات تلبيةوإدارة حصص احلصاد)، ومساعدة تدابري االمتثال واإلنفاذ، و 
اتفاقية التجارة الدولية القدرات يف بلدان املنشأ. ومن املتوقع أن يساهم التقييم يف 

 ،اتفاقية التنوع البيولوجي، و يوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراضبأنواع احل
  ؛١٨و ١٢و ٧و ٦و ٤و ٣للتنوع البيولوجي  آيتشيسيما أهداف  ال

أدوات ومنهجيات دعم السياسات لتحليل السيناريوهات ووضع مناذج التنوّع البيولوجي   (ج)
يتسم التقييم  .)٢٠١٥ودليل (حبلول آب/أغسطس  ع املساروخدمات النظم اإليكولوجية استناداً إىل تقييم سري

السريع املسار ملنهجيات حتليل السيناريوهات ووضع مناذج التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية باألمهية 
. ع نواجتهولكفالة األمهية السياساتية جلمي األعمال اجلارية يف إطار املنرب يف مجيعلتوجيه استعمال هذه املنهجيات 

كأدوات ومنهجيات   ، مبا فيها سيناريوهات ومناذج تستند إىل طرائق تشاركية،ومت أيضاً حتديد سيناريوهات ومناذج
آثار أخطار و السياسات يف حتديد مسارات التنمية اليت تنطوي على  واضعيلدعم السياسات ميكن أن تساعد 
لة ميكن أن حتقق هدف صون التنوّع البيولوجي توّخي مسارات بدي ، ويفغري مرغوبة على رفاه اإلنسان

واستخدامه بصورة مستدامة. واستنادًا إىل استنتاجات التقييم املنهجي، سيؤّدي هذا الناتج إىل إصدار دليل 
يعقبه بذل جهود وفق توجيهات االجتماع العام لدعم وحفز استمرار تطوير أدوات ومنهجيات لتحليل 

. ومن املتوّقع أن يسهم الناتج يف أهداف )٢٧(ويستجيب الناتج للطلبات الواردةالسيناريوهات ووضع النماذج. 
  ؛للتنوّع البيولوجي بأكملها آيتشي

أدوات ومنهجيات دعم السياسات املتعلقة بشىت التصورات املفاهيمية لقيم التنوُّع البيولوجي   (د)
يتسم تقييم املسار  .ودليل قييم سريع املساراستنادًا إىل ت وخدمات النظم اإليكولوجية ومنافع الطبيعة للشعوب

                                                      
 املرفق الثاين. IPBES/2/INF/9(أ) و ٢٠الفقرة  IPBES/2/3) انظر ٢٧(
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السريع لألدوات واملنهجيات املتعلقة بالقيم املتعددة للتنوُّع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات البشرية باألمهية 
لتوجيه استعمال هذه املنهجيات يف مجيع األعمال اجلارية يف إطار املنرب. وسيتم تقدير خمتلف منهجيات التقييم 

ج ونظم م تبعاً  إىل تصورات مفاهيمية متنوعة بشأن  استناداً  ،وثاقة صلتها بالسياساتلو  ،خمتلفة عارفلرؤى و
مبا يف ذلك خدمات اإلمداد والتنظيم واخلدمات الثقافية. وتعمل  للشعوب،قيم التنوع البيولوجي ومنافع الطبيعة 

، مبا يف ذلك التنوع منافعهاتعددة للطبيعة و أدوات دعم السياسات على توجيه صناعة القرار مبراعاة القيم امل
واملعاوضات بني خمتلف مسارات التنمية، مبا يف  تآزروحتديد أشكال ال ة،البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي

واملتوارثة. واستنادًا إىل استنتاجات  القيم الوجوديةذلك استحداث أدوات جديدة من أجل القيم املتأصلة و 
 بتعزيز لتوجيهات االجتماع العام، سيقوم هذا الناتج . ووفقاً ، سيؤّدي هذا الناتج إىل إصدار دليلالتقييم املنهجي

. ومن )٢٨(طلبات الواردةلوحفز مواصلة استحداث أدوات ومنهجيات بشأن هذه القضايا. ويستجيب الناتج ل
بشأن التنوّع  آيتشيمن أهداف  ٢ املتوّقع أن يسهم الناتج يف حتقيق الغاية االسرتاتيجية ألف وبالتحديد اهلدف

  ِقَيم التنوّع البيولوجي. دمجالبيولوجي املتعّلق ب
  ٤الهدف 

  ونواتجه واستنتاجاته وتقييمها أنشطة المنبراإلبالغ عن 
يتمثل الغرض من النواتج يف إطار هذا اهلدف يف تلبية للحاجة ألن يشرك املنرب أصحاب املصلحة   -  ١١

ا العامة وأمهيتها ذوي الصلة يف أعماله، وإ بالغ املستخدمني احملتملني بأنشطته ونواجته وأهدافه، وتقييم فائد
جملموعة من أصحاب املصلحة. وستستند النواتج يف إطار هذا اهلدف إىل نواتج أهداف أخرى وتدعمها. وسيتم 

  إجناز هذا اهلدف من خالل النواتج التالية:
ائف املنرب والية لوضع فهرس بالتقييمات املاضية تشمل وظفهرس التقييمات ذات الصلة.   (أ)

واجلارية واملزمعة. وستتوىل األمانة حفظ فهرس التقييمات اإللكرتوين الذي أنشئ بالفعل وستواصل تطويره برعاية 
فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب. وسيوفِّر هذا الفهرس أساسًا الستعراضات نقدية دورية للوضع 

ة واإلقليمية املواضيعييمات والدروس املستفادة. وسوف يسهِّل حتديد املدخالت يف التقييمات للتقي العام
والعاملية، ويدعم تبادل املعارف ويساعد على جتنُّب ازدواجية اجلهود. وستكون االستعراضات الدورية للدروس 

فهرس مصدر معلومات ألغراض املستفادة واملدرجة يف الفهرس عنصرًا تستنري به عمليات املنرب. وسيشكل ال
(أ) دليل التقييمات، والتقييمات يف إطار الناجتني  ٢(د)، بشأن إدارة املعارف والبيانات، والناتج  ١الناتج 

(ب)  ١. وسيدعم الفهرس أنشطة بناء القدرات يف إطار الناتج ٣(ج)، والنواتج يف إطار اهلدف  ٢(ب) و ٢
(د)  ٤وتبادل املعارف بني القائمني بالتقييم، وتوفري املعلومات للناتج سب شىت، من بينها تسهيل االتصاالت نب

. ومن املتوقع أن يسهم الناتج يف إحراز )٢٩(بشأن استعراض فعالية املنرب. ويستجيب الناتج للطلبات الواردة
  بشأن التنوع البيولوجي املتعلق بتحسني قاعدة املعارف؛ ١٩هدف آيتشي رقم 

يعّد ضمان توافر البيانات واملعلومات املستخدمة يف  ملعلومات والبيانات.وضع خطة إلدارة ا  (ب)
إعداد تقييمات املنرب بعد إجراء التقييم األّويل عنصرًا هامًا للغاية من أجل مستقبل أنشطة املنرب. ويعترب إنشاء 

علومات. وينبغي فهرس بالتقييمات ذات الصلة وأدوات ومنهجيات دعم السياسات أحد مكونات نظام إدارة امل

                                                      
 املرفق الثاين. IPBES/2/INF/9(ب) و ٢٠الفقرة  IPBES/2/3) انظر ٢٨(
 ، املرفق الثاين.IPBES/2/INF/9(أ) و ٢١، الفقرة IPBES/2/3انظر  )٢٩(
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أن تقوم األمانة، بالتعاون مع املكتب، بوضع خطة إلدارة املعلومات تدعم أعمال املنرب وتنفَّذ لدعم التقييمات 
  املستقبلية، بالتنسيق مع املبادرات الدولية احلالية وباالستناد إليها؛

املنهجيات . هناك جمموعة واسعة من األدوات و أدوات ومنهجيات دعم السياسات فهرس  (ج)
اهلامة بالنسبة للمنرب واألنشطة املتصلة باملنرب. وسوف يوضع فهرس إلكرتوين بأدوات ومنهجيات دعم 
السياسات، يتضمن خمتلف الرؤى والنـُُهج ونظم املعرفة، لتسهيل وصول صانعي السياسات بدون مشقة إىل 

بشأن طريقة تعزيز وحفز عملية تكييف أدوات  األدوات واملنهجيات اليت يروِّج هلا املنرب. وسيتم صياغة توجيهات
ومنهجيات دعم السياسات حسب كل حالة ومواصلة تطويرها. وستكون القائمة والتوجيهات مصدر معلومات 

(ج) والنواتج يف  ٢(ب) و ٢(د) بشأن إدارة املعارف والبيانات، والتقييمات يف إطار الناجتني  ١هام للناتج 
(ب)، مبا يف ذلك من خالل  ١لدعم أنشطة بناء القدرات يف إطار الناتج  . وسوف تستخدم٣إطار اهلدف 

) بشأن هـ( ٤تسهيل االتصال بني ممارسي التقييم ودعم تبادل املعارف، وقد توفِّر أيضًا معلومات مفيدة للناتج 
إحراز الغاية  . ومن املتوقع أن يسهم الناتج يف)٣٠(استعراض فعالية املنرب. ويستجيب الناتج للطلبات الواردة

  االسرتاتيجية ألف من أهداف آيتشي بشأن التنوع البيولوجي؛
كِّز هذا الناتج سري  .جمموعة من اسرتاتيجيات ومنتجات وعمليات االتصال والتوعية واملشاركة  )د(

. وسوف يتم تطوير ٢/٩ - د ح مت املشار إليها يف املقرر على مواصلة تطوير وتنفيذ اسرتاتيجية االتصاال
 ،ليات مثل املؤمترات اإللكرتونية والطرق والوسائل األخرى لتنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحةعم

جمموعة من منتجات وعمليات التوعية لعرض نواتج  وضعتم ييف كل مراحل برنامج العمل. وباملثل، س هاوتطبيق
تستند جمموعة منتجات التوعية إىل  املستهَدفة. وسوف فئات اجلمهوراملنرب وأنشطته واستنتاجاته على خمتلف 

. وسوف تنطوي صياغة هذه املنتجات على تعاون مع ذات الصلة نواتج املنرب وأنشطته واستنتاجاته مجيع
جمموعة عريضة من الشركاء وأصحاب املصلحة. وسوف تستعمل عملية إشراك أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك 

ودعم بناء  ،وحفز توليد املعارف ،خرى، من أجل زيادة الوعيمن خالل املوقع الشبكي للمنرب واألساليب األ
وتوفري املعلومات لصنع السياسات يف القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين. ويستجيب الناتج  ،القدرات

بشأن التنوع البيولوجي املتعلق  ١رقم  آيتشي. ومن املتوقع أن يسهم هذا الناتج يف هدف )٣١(للطلبات الواردة
  ؛توعيةبال

تطوير من أجل استعراضات فعالية التوجيهات واإلجراءات واألساليب والُنهج لتوفري املعلومات   (ه)
. كان من املتوقع عند إنشاء املنرب أن تشمل أساليب عمله القيام باستعراضات منتظمة لفعالية املنرب يف املستقبل

جه. ويف إطار هذا النات ج، سيقوم أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، توجيهاته وإجراءاته وأساليبه وُ
بالتشاور مع املكتب، بوضع إجراء الستعراض فعالية الوظائف اإلدارية والعلمية، وسوف ينص هذا اإلجراء، بعد 
ذا  املوافقة عليه، على أن يعنيِّ االجتماع العام هيئة استعراض مستقلة يعينها االجتماع العام وتضطلع 

اية برنامج العمل للفرتة  االستعراض يف . ومن املتوقع أن يوفِّر االستعراض ٢٠١٨-٢٠١٤منتصف الفرتة ويف 
ا االجتماع العام فيما يتخذه من إجراءات تتصل بتنفيذ بقية برنامج العمل  يف منتصف الفرتة معلومات يستنري 

  صياغة برنامج العمل للفرتة التالية.للفرتة املعنية، وأن يكون االستعراض النهائي مصدراً للمعلومات لتسهيل 

                                                      
  ، املرفق الثاين.IPBES/2/INF/9(ج) و ٢١، الفقرة IPBES/2/3انظر   )٣٠(
 ، املرفق الثاين.IPBES/2/INF/9(ب) و ٢١، الفقرة IPBES/2/3انظر   )٣١(
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  الترتيبات المؤسسية لتنفيذ برنامج العمل  - ثالثاً 
للرتتيبات املؤسسية املقرتحة لتنفيذ برنامج  يعرض حملة عامة رسم بياينالثالث يف الشكل رد أدناه ي  -  ١٢

  اليت يرد شرح هلا فيما يلي:العمل 
، وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،واملكتب ،جتماع العاماهليئات القائمة للمنرب، وهي اال ؤديتو   -  ١٣

ها يف الوثائق اليت حتدد الوظائف كل مناألدوار اخلاصة ب تعريف دورًا يف تنفيذ برنامج العمل. ومت واألمانة،
 ، املرفق األول، التذييل األول) واإلجراءاتUNEP/IPBES.MI/2/9(ومبادئ العمل والرتتيبات املؤسسية للمنرب 

  .)٢/٣ - د ح م(املقرر  الالزمة إلعداد نواتج املنرب
  إىل الرتتيبات املؤسسية التالية لتنفيذ برنامج العمل: هناك حاجةباإلضافة إىل ما سبق، و   -  ١٤

. نواتجإلعداد عدة  املدة واملهامسيتم إنشاء أفرقة خرباء حمددة  املدة واملهام.أفرقة خرباء حمدَّدة   (أ)
وسيقوم فريق اخلرباء باختيار اخلرباء على  التخصصاتألفرقة أعضاء من فريق اخلرباء املتعدد وسريأس بعض هذه ا

أساس ترشيحات من الدول األعضاء واملراقبني بغرض كفالة املصداقية العلمية والتوازن التخصصي واجلغرايف 
ة على نواتج املنرب املتصلة بالتقييم. التقييمات وفقًا إلجراءات املوافقاملعنية برباء اخلواجلنساين. وستشكل أفرقة 

أفرقة اخلرباء  يرتأسيف حني  التخصصاتوسريأس اجتماعات دراسة النطاق أعضاء من فريق اخلرباء املتعدد 
 ؤلفنيالرئيسيني املنسقني وامل املؤلفني ضموت ،رير التقييمان لتقو املختصة بإعداد التقييمات الرؤساء املشارك

. وسيعمل فريق اخلرباء من خالل اجتماعات وجهًا لوجه واجتماعات اترري االستعراضالرئيسيني والُكتاب وحم
  عن طريق اإلنرتنت وتفاعالت إلكرتونية. وستكون أفرقة اخلرباء هامة حلشد الدعم العيين من اخلرباء واملؤسسات؛

ملتصلة ببناء دعم النواتج احمددة املدة واملهام فرق عمل  توىلست املدة واملهام.فرق حمددة   (ب)
ا العمل مع نظم معارف السكان األصليني واملعارف احمللية. و  القدرات والوصول إىل املعارف والبيانات وإدار

وسريأس فرق العمل أعضاء املكتب وسوف تتألف من املنظمات واملبادرات والشبكات ذات الصلة اليت 
من خبالف ذلك ، ما مل تصدر توجيهات صاتالتخصسيختارها املكتب بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد 

ترشيحات من الدول األعضاء واملراقبني. وسوف تعمل فرق العمل من خالل  وستستند إىلاالجتماع العام، 
اجتماعات مباشرة وجهًا لوجه واجتماعات عن طريق اإلنرتنت وتفاعالت إلكرتونية أخرى. وستقوم بتسهيل 

  التعاون مع املبادرات القائمة؛
ستعقد مؤمترات إلكرتونية وغريها من  شبكية أخرى. مؤمترات إلكرتونية خمصصة وترتيبات  (ج)
وتوفري  ،إشراك جمموعة واسعة من أصحاب املصلحةو كطريقة حتقق كفاءة استخدام املوارد   الشبكيةاالجتماعات 

 أحدإللكرتونية فرص الوصول إىل جمموعة واسعة من اخلربات بشأن عدد من القضايا. وستكون املؤمترات ا
أساليب تفعيل اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة وتوفري املدخالت لالجتماعات األخرى مثل اجتماعات 
دراسة النطاق واجتماعات مسح األُفق بشأن االحتياجات من املعارف و/أو اجتماعات بشأن حتديد 

ا. وميكن أن تتيح االجتماعات من خالل شبكة الويب وسيلة حتقق  احتياجات بناء القدرات وترتيب أولويا
فعالية التكاليف لتسهيل تفاعالت أفرقة اخلرباء وفرق العمل. وستشمل الرتتيبات األخرى القائمة على شبكة 

دف  التخصصاتالويب بوابات خمصصة يف شبكة الويب حتت إشراف املكتب وفريق اخلرباء املتعدد  واألمانة 
الفرتة األوىل من برنامج العمل الكتساب اخلربة  خالل الشبكيةالرتتيبات  هذه استكشافتعزيز التفاعل. وسيتم 

  بشأن كيفية تطبيقها بعد ذلك بطريقة منهجية؛



IPBES/2/17  

78 

 ،املبدأ حيثمن  ،ستقوم األمانة .ووحدات دعم تقين املدة واملهاموحدات دعم تقين حمدَّدة   (د)
سيتجاوز يف كثري من احلاالت  ناتجألي  الالزمتقين بتوفري الدعم التقين املطلوب لصياغة النواتج. ولكن الدعم ال

وسوف تتحقق فعالية التكاليف بدرجة أكرب لو مت توفري دعم تقين إضايف ألفرقة  املزمع،قدرة األمانة بتشكيلها 
عامة عن الدعم التقين  حملة IPBES/2/INF/10اخلرباء أو فرق العمل من خالل ترتيب خمتلف. وتقدِّم الوثيقة 

الذي سيكون مطلوبًا وكيفية احلصول عليه، وذلك مثًال من خالل إعارة املوظفني وترتيبات الزماالت  اإلضايف
ووحدات الدعم التقين املخصصة. وميكن لوحدات الدعم التقين أن تدعم اجلوانب اإلقليمية أو الوظيفية أو 

ة املواضيعيقليمية ومراكز التميُّز اإلقليمية أو اإل راكزشراك املإلوميكن أن متثِّل سبيًال  ،برنامج العمل منة املواضيعي
أثناء اجتماعات املنرب الرمسية األوىل. وستوجه األمانة دعوة مفتوحة  وفقًا للمناقشات اليت جرتيف أعمال املنرب، 

 .توفري الدعم التقين، بناء على معايري يضعها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب بشأنإلعالن النوايا 
ناتج لويقوم الفريق واملكتب بعد ذلك باختيار أنسب املؤسسات وميكن أن تقوم كل مؤسسة بتوفري دعم تقين 

واحد أو أكثر من النواتج. وستعمل أي جهة توفِّر الدعم التقين ووحدات الدعم التقين حتت إشراف األمانة من 
أن يتبع اإلجراء يف االجتماع العام  رغب. وقد ياملكتب اويوافق عليه املدة واملهام ةشراكة حمدَّد اتخالل ترتيب

  قبول أي مسامهات عينية.) ل٢/٧ - د ح م(املقرر يف النظام املايل  الوارد
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  ثلالثاالشكل 
 ة إلنجاز برنامج العملالزمالترتيبات المؤسسية ال

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  االجتماع العام 

 

 
ad‐hoc	meetings,		
meetings	of	the	forum	
and	horizon	scanning

، بما في ذلك نظم المعارف والبياناتبشأن بناء القدرات وبشأن المعارف  المدة والمهامفرق عمل محدَّدة 
 للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

 (د) ١و(ج)  ١و(ب)  ١(أ) و ١تشكلها شراكات اسرتاتيجية ويقودها املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، إلجناز النواتج 
 (ب) ٤و

 
عن طريق شبكة الويب،  اجتماعات

  شبكة الويب واءمة باستخدامالم
  مؤتمرات إلكترونية

 إلشراك أصحاب املصلحة
  

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

  ألمانةا  

 المكتب التخصصاتمتعدد فريق الخبراء ال   
 

 

 
 خمصصةاجتماعات 

ـــــــــراء محـــــــــددة   للتقييمـــــــــات وأدوات دعـــــــــم السياســـــــــات والدراســـــــــات األخـــــــــرى المـــــــــدة والمهـــــــــامأفرقـــــــــة خب
تتألف من خرباء خمتارين بقيادة فريق اخلرباء املخصص، أو خرباء يعملــون كرؤســاء مشــاركني، بواقــع خبــري واحــد لكــل نــاتج مــن النــواتج 

 (د) ٣(ج) و ٣(ب) و ٣(أ) و ٣(ج) و ٢(ب) و ٢(أ) و ٢

 
  شبكية اجتماعات

 مؤتمرات إلكترونية 
 إلشراك أصحاب املصلحة

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

 خمصصة واجتماعاتاجتماعات 
 المنتدى ومسح األُفق 
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  تذييل

  انية برنامج العملوضع ميز 

  التكاليف التقديرية لتنفيذ برنامج العمل  -ألف 
. وُوضَعت امليزانية وفقًا للمبادئ عند إعداد ميزانية برنامج العملالرتتيبات املؤسسية املقرتحة  روعيت  -  ١٥

ت الواليات اليت تسمح للمنرب بأن يكون مؤهًال لتلّقي مساعدة إمنائية رمسية. والعملة املستخَدمة هي دوالرا
  املتحدة.

  بنود التكلفة واالفتراضات العامة  -باء 
ذات الصلة يعزى اجلزء األكرب من امليزانية إىل عدد من بنود التكاليف العامة املتكررة واالفرتاضات   -  ١٦

 املذكورة ما ذات الصلةاملطّبقة بصورة متسقة يف كل أجزاء برنامج العمل. وتشمل بنود التكلفة واالفرتاضات 
  يلي:

ة اليومي للمشاركني يف االجتماعات (االجتماعات املخصصة إلقامتكاليف السفر وبدل ا  (أ)
تمويل حلضور ال حصراً . يتّلقى املشاركون من البلدان النامية وجهًا لوجه واجتماعات االجتماع العام)
اع من بلدان نامية. ومع يف املائة من املشاركني يف كل اجتم ٧٥االجتماعات. ومن املفَرتض أن يكون قرابة 

افرتاض انعقاد االجتماع ملدة مخسة أيام فسيكون من املفتَـَرض أن تبلغ تكاليف السفر وبدل املعيشة اليومي 
دوالر يف االجتماعات اإلقليمية. وبالنسبة  ٢ ٠٠٠دوالر لكل شخص يف االجتماعات العاملية و ٣ ٠٠٠

دوالر للشخص  ١ ٥٠٠اليف السفر وبدل املعيشة اليومي لالجتماعات دون اإلقليمية يُفتَـَرض أن تبلغ تك
  الواحد؛

يُفَرتض أن تشمل تكاليف االجتماع مكان  .تكاليف االجتماعات املخصصة وجهًا لوجه  (ب)
االجتماع وعدد  مدةانعقاد االجتماع والتسهيالت املكتبية والضيافة. وتتباين تكاليف االجتماعات حسب 

االجتماع مخسة أيام يف العادة. وتقدَّر تكلفة االجتماعات األصغر  مدةيُفَرتض أن  املشاركني. وألغراض التبسيط
دوالر. وتقدَّر تكلفة االجتماعات  ٢٠ ٠٠٠إىل  ١٠ ٠٠٠مشاركًا مببلغ يرتاوح من  ٧٥-٢٥اليت حيضرها 

دوالر. أما االجتماعات  ٤٠ ٠٠٠-  ٢٥ ٠٠٠مشاركًا مببلغ  ١٥٠-١٠٠املتوسطة احلجم اليت حيضرها 
  دوالر؛ ٦٠ ٠٠٠- ٥٠ ٠٠٠مشاركاً فتقدَّر تكلفتها مببلغ  ٢٥٠-٢٠٠األكرب اليت حيضرها 

جمي اتتحّدد تكلفة املؤمترات اإللكرتونية بشراء حق استعمال الرب  .تكاليف املؤمترات اإللكرتونية  (ج)
فإن  ،جمي ضئيلة للغايةاواملساعدة التقنية الالزمة إلدارة املؤمتر اإللكرتوين. ونظرًا ألن تكلفة الرب  توتسهيال

والدعم  تمستوى التكاليف يتوّقف يف جانب كبري منه على وقت املوظفني الذين يقدِّمون ما يلزم من التسهيال
الكامل، ويشمل  دواممن معاِدل ال ٠,٢٥التقين. وتبلغ تكلفة إدارة مؤمتر إلكرتوين ملدة ثالثة أسابيع حوايل 

 ،واالتصال برؤساء املؤمتر اإللكرتوين ،واإلدارة اليومية ملوقع املؤمتر اإللكرتوين ،ونشر املواد ،ذلك التنظيم العام
وكتابة التقرير النهائي الشامل. وسوف يعَتَرب وقت  ،وكتابة ملخصات اجللسات ،وحترير ونشر املسامهات املقبولة

  اخلرباء الذين يرأسون املؤمتر اإللكرتوين مسامهة عينية؛
تتوّقف تكاليف الرتمجة واملنشورات والتوعية على عدد  والتوعية لنشراتكاليف الرتمجة و   (د)

التوعية. وجيب قدر اإلمكان أن يكون النشر نطاق صفحات الوثائق اليت يتعّني ترمجتها ونشرها ومدى اتساع 
ميع جبإلكرتونيًا وأن يتاح أقل عدد من الُنسخ املطبوعة. وتقدَّر تكاليف ترمجة امللخصات لصانعي السياسات 

دوالر لوثائق  ٥٠ ٠٠٠دوالر لوثائق تبلغ حوايل مخس صفحات و ٣٥  ٠٠٠ألمم املتحدة ونشرها مببلغ الغات 
تقدَّر تكاليف نشر التقارير األكرب و صفحة.  ٢٥دوالر لوثائق حبوايل  ١٥٠ ٠٠٠صفحات و ١٠تبلغ حوايل 
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دوالر  ١٧ ٠٠٠صفحة و ١٠٠يل دوالر لوثائق تبلغ حوا ١٠ ٠٠٠نسخة باإلنكليزية فقط) مببلغ  ١ ٠٠٠(
صفحة. وترتاوح تكاليف التوعية  ٥٠٠دوالر لوثائق تبلغ حوايل  ٢٥  ٠٠٠صفحة و ٢٠٠لوثائق تبلغ حوايل 

التقييمات اإلقليمية أو تقييمات املسار السريع ب ما يتعلقدوالر على وجه التقدير في ٥٠ ٠٠٠  - ٤٠  ٠٠٠من 
  عاملي؛اليم تقيبال ما يتعلقدوالر في ٥٠٠ ٠٠٠تصل إىل و 

سوف يتعّني توفري أعضاء من األمانة لتقدمي الدعم التقين  .تكاليف موظفي الدعم التقين  (هـ)
التقارير  ؤلفيأنشطة أفرقة اخلرباء وِفَرق العمل؛ واالتصال مب يسريموعة من األنشطة تشمل تنسيق وإدارة وتجمل

جتماعات لال اإلعداددارة املعارف والبيانات؛ و والقائمني باستعراضها واخلرباء املختصني ببناء القدرات وإ
؛ وتنسيق عمليات االستعراض. وقد تتباين تكاليف موظفي مشاريع الوثائقلكرتونية؛ وجتميع وحترير اإلؤمترات املو 

هلذا الغرض تباينًا كبريًا حسب املستوى املهين املطلوب واملؤسسة اليت سيتم توفري هؤالء  نيالدعم التقين املطلوب
، تشري قائمة املوظفني التالية إىل التكلفة النسبية للموظف العاموظفني من خالهلا. وعلى سبيل اإلرشاد امل

: موظفو األمم املتحدة؛ موظفو كما يلي  حسب املنظمات، وهي مرتبة من أكثرها تكلفة إىل أقلها تكلفة
وغريهم من  املبتدئون نو ن الفنيو املوظف املنظمات الدولية األخرى؛ موظفو املؤسسات احمللية؛ ترتيبات الزماالت؛

  املوظفني املعارين؛ واملوظفون املخصصون الذين تستضيفهم املؤسسات األخرى على سبيل املسامهة العينية.
  التكاليف التقديرية وفرص الدعم العيني  -جيم 

ات   -  ١٧ اليت تؤثِّر على امليزانية تشمل التكاليف التقديرية االعتبارات واالفرتاضات بشأن جمموعة من املتغريِّ
تحديد تكاليف برنامج العمل يف أنه سيتم توفري لوالناتج مبختلف الطرق. ويتمّثل أحد االفرتاضات الرئيسية 

  .يف املائة) ٥٠( لدعم تقينو يف املائة)  ٢٥مسامهات عينية يف شكل استضافة اجتماعات (
  لتنفيذ برنامج العمل: اإلمجالية اليف التقديريةلتكل اً موجز  يتضمن جدول امليزانية الوارد أدناهو   -  ١٨

 الناتج ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ المجموع
 (أ) ١ ٢٥٨ ٧٥٠ ١٧٢ ٥٠٠ ٢٥٨ ٧٥٠ ١٧٢ ٥٠٠ ٢٥٨ ٧٥٠ ١ ١٢١ ٢٥٠
 (ب) ١ ٤٥٠ ٠٠٠ ٤٥٠ ٠٠٠ ٤٥٠ ٠٠٠ ٤٥٠ ٠٠٠ ٤٥٠ ٠٠٠ ٢ ٢٥٠ ٠٠٠
 (ج) ١ ٢٧٣ ٧٥٠ ٣٤١ ٢٥٠ ٢٦٧ ٥٠٠ ٢١٧ ٥٠٠ ٢١٧ ٥٠٠ ١ ٣١٧ ٥٠٠
 (د) ١ ١٧٢ ٥٠٠ ٢٥٨ ٧٥٠ ١٧٢ ٥٠٠ ٢٥٨ ٧٥٠ ١٧٢ ٥٠٠ ١ ٠٣٥ ٠٠٠
 (أ) ٢ ٨٦ ٢٥٠ ٥٠ ٠٠٠ صفر صفر صفر ١٣٦ ٢٥٠
 (ب) ٢ ٣٩٦ ٢٥٠ ١ ٩٣١ ٢٥٠ ٣ ٦٦٠ ٠٠٠ ١ ٧٥٥ ٠٠٠ صفر ٧ ٧٤٢ ٥٠٠
 (ج) ٢ صفر ١٤٦ ٢٥٠ ٧١٢ ٥٠٠ ٧١٢ ٥٠٠ ١ ٤٣٢ ٥٠٠ ٣ ٠٠٣ ٧٥٠
  (أ) ٣  ٢٧٠ ٠٠٠  ٣٦٢ ٢٥٠  ١١٧ ٠٠٠ صفر صفر  ٧٤٩ ٢٥٠
  ‘١’(ب)  ٣  ١٠١ ٢٥٠  ٢٨٢ ٠٠٠  ٥٧١ ٥٠٠  ١١٧ ٠٠٠  صفر  ١ ٠٧١ ٧٥٠
  ‘٢’(ب) ٣  ٦٤ ٥٠٠ صفر  ٢٠٩ ٢٥٠  ٤٠٨ ٠٠٠  ١١٧ ٠٠٠  ٧٩٨ ٧٥٠
  ‘٣’(ب)  ٣  ١٠١ ٢٥٠ صفر  ٢٥٨ ٠٠٠  ٥١٩ ٧٥٠  ١١٧ ٠٠٠  ٩٩٦ ٠٠٠
  (ج) ٣  ٣٥٩ ٢٥٠  ٤٢٣ ٧٥٠  ٢٦٧ ٠٠٠  ١٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ١ ٢٥٠ ٠٠٠
  (د) ٣  ١٠١ ٢٥٠  ٦٦٠ ٧٥٠  ٢٦٧ ٠٠٠  ١٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ١ ٢٢٩ ٠٠٠
  (أ) ٤  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ١٥٠ ٠٠٠
  (ب) ٤ صفر صفر صفر صفر صفر صفر
  (ج) ٤  ١١٦ ٢٥٠  ٨٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  ٢٨٦ ٢٥٠
  (د) ٤  ٢٧٥ ٠٠٠  ٢١٥ ٠٠٠  ٢١٥ ٠٠٠  ٢١٥ ٠٠٠  ٢٨٥ ٠٠٠  ١ ٢٠٥ ٠٠٠
  (ه) ٤  صفر  ٣٦ ٠٠٠  صفر  ٨٤ ٠٠٠  صفر  ١٢٠ ٠٠٠
  المجموع  ٣ ٠٥٦ ٢٥٠  ٥ ٤٣٩ ٧٥٠  ٧ ٤٨٦ ٠٠٠  ٥ ٢٧٠ ٠٠٠  ٣ ٢١٠ ٢٥٠  ٢٤ ٦٤٢ ٢٥٠
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  المرفق الثاني
  اختصاصات فرقة العمل المعنية ببناء القدرات

  الغرض  (أ)
(ب) من برنامج  ١(أ) و ١يتمثل الغرض من فرقة العمل املعنية ببناء القدرات يف دعم حتقيق الناجتني   - ١

ا املواءمة بني احتياجات بناء القدرات ذات األولوية الالزمة لتنفيذ برنامج عمل املنرب العمل، اليت تتم مبوجبه
  واملوارد، من خالل حتفيز الدعم املايل والعيين وتطوير اإلمكانات الالزمة لتنفيذ برنامج العمل.

  مسؤوليات فرقة العمل  (ب)
  تضطلع فرقة العمل باملسؤوليات التالية:  - ٢

حديد ورصد وتقييم احتياجات بناء القدرات املتصلة بوالية املنرب وبرنامج عمله، وضع طرائق لت  (أ)
  وتعزيز تنفيذها بطريقة متسقة ومقارنة؛

اقرتاح عملية إلجراء التقييم الذايت الوطين املنهجي الحتياجات بناء القدرات يف سياق املنرب،   (ب)
  ه العملية يف حال ومىت متت املوافقة عليها؛بناًء على طلب احلكومات، والعمل مع األمانة لتنفيذ هذ

توفري مشروع قائمة الحتياجات بناء القدرات ذات األولوية، وُمؤشرًا على ثغرات التمويل   (ج)
ا ومصادر التمويل املتاحة؛   املرتبطة 

إجراء حتليل دوري ملعرفة مدى تلبية احتياجات بناء القدرات ذات األولوية اليت حددها املنرب   (د)
والدور الذي قام به املنرب يف هذه العملية، وكذلك حتديد الثغرات وتقدمي التوصيات بشأن سبل معاجلة تلك 

  الثغرات؛
دعم تنظيم املنتدى باستخدام مصادر التمويل التقليدية واحملتملة، وبتقدمي املشورة حول جدول   (ه)

  ص بناء القدرات اليت مت حتديدها؛األعمال وشكل االجتماع، واملشاركني، وكيفية عرض احتياجات وفر 
للمساعدة يف املواءمة بني املوارد التقنية واملالية ‘‘ املواءمة’’تقدمي املشورة بشأن تنفيذ آلية   (و)

ا وفقاً للمقتضى؛   واحتياجات بناء القدرات ذات األولوية، مع التماس مشورة املنتدى والعمل 
ماج ما مت حتديده من احتياجات بناء القدرات بفعالية اقرتاح الوسائل اليت ميكن تطويرها إلد  (ز)

  يف سياسات وبرامج عمليات املساعدة اإلمنائية، والتماس املشورة من املنتدى وفقاً للمقتضى؛
  وضع ُمقرتح لربامج الزماالت واملبادالت والتدريب؛  (ح)
ا يتعلق منها بالتقييمات سيما م دعم بناء القدرات املؤسسية الالزمة لتنفيذ برنامج العمل، ال  (ط)

  اإلقليمية ودون اإلقليمية؛
ساعدة يف تلبية احتياجات بناء القدرات املرتبة حسب األولوية اليت وافق عليها االجتماع ُـ امل  (ي)

العام، باالعتماد على املوارد املتاحة من خالل الصندوق االستئماين للمنرب أو املقدمة من خالل الدعم املايل 
  ضايف؛والعيين اإل

االتصال عند الضرورة بفرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات، وفرقة العمل املعنية باملعارف   (ك)
  األصلية واحمللية، لكفالة تلبية بناء القدرات املتصلة بتلك القضايا بطريقة متسقة.
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  عضوية فرقة العمل  )ج(
خلرباء املتعدد التخصصات، يُغطون تضم فرقة العمل عضوين من املكتب وثالثة أعضاء من فريق ا  - ٣

خبريًا يتم  ٢٠مناطق األمم املتحدة اخلمس، وعدد إضايف من اخلرباء يف بناء القدرات ميكن أن يصل إىل 
  اختيارهم وفقاً للنظام الداخلي.

وجيوز أيضاً، وفقًا لتقدير رئيس فرقة العمل وبعد التشاور مع املكتب، دعوة عدد حمدود من فرادى   - ٤
  اء يف جمال بناء القدرات للمشاركة يف فرقة العمل كخرباء مرجعيني.اخلرب 

  طريقة العمل  )د(
يرأس فرقة العمل أعضاء املكتب وتتكون من خرباء يف جمال بناء القدرات يتم انتقاؤهم وفقًا للنظام   - ٥

ك من وسائل الداخلي. وتضطلع فرقة العمل بأعماهلا يف اجتماعات مباشرة، واجتماعات شبكية، وغري ذل
التواصل اإللكرتونية. ويستعرض املكتب منتجات فرقة العمل بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، مث 

  بادرات القائمة.ُـ ُحييلها إىل االجتماع العام للنظر فيها. وتعمل فرقة العمل على تيسري التعاون مع امل
  يلي: وتقوم فرقة العمل، خالل اضطالعها بعملها، مبا  - ٦

كفالة استناد مجيع أنشطتها بصورة فعلية إىل التجربة القائمة، واستكمال املبادرات القائمة   (أ)
  والبناء عليها؛

تقدمي املشورة بشأن الشراكات االسرتاتيجية اليت ُميكن أن تساعد على حتسني بناء القدرات   (ب)
  وتيسري األنشطة األخرى اليت هلا نفس التأثري؛

شاركة املباشرة ألعضائها، ومشاركة املنظمات األخرى ذات الصلة، يف أنشطة بناء تشجيع امل  (ج)
 القدرات اليت تليب االحتياجات ذات األولوية اليت وافق عليها االجتماع العام.

  المرفق الثالث

  اختصاصات فرقة العمل المعنية بالمعارف والبيانات

  الغرض  - ألف
(ب) من برنامج  ٤(د) و ١املعارف والبيانات يف دعم حتقيق النواتج يتمثل الغرض من فرقة العمل املعنية ب

العمل، اليت يتم مبقتضاها تلبية االحتياجات ذات األولوية من املعارف والبيانات لصنع السياسات وإقامة 
 الشبكات، وجيري إعداد خطة إلدارة املعلومات والبيانات وتنفيذها.

  فرقة العملمسؤوليات   - باء  
  فيما يلي: ؤوليات فرقة العملتتمثل مس

وضع خطة إلدارة البيانات واملعلومات حتدد أفضل السبل لتلبية احتياجات برنامج عمل املنرب   (أ)
  من البيانات واملعلومات؛

توفري الدعم لألمانة فيما يتعلق باإلشراف على إدارة البيانات واملعلومات واملعارف املستخدمة   (ب)
  مبا يكفل توافرها على املدى الطويل؛يف وضع منتجات املنرب، 
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حتديد الفرص لزيادة احلصول على البيانات واملعلومات واملعارف املتوافرة، مبا يكفل توافرها   (ج)
  لدعم عمل املنرب؛

ن املؤشرات واملقاييس اليت ستستخدم يف منتجات املنرب، وبشأن املعايري أإسداء املشورة بش  (د)
  يانات ذات الصلة؛الالزمة لتوليد وإدارة الب

توفري الدعم للمكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف استعراض االحتياجات من   )ه(
ا املنرب، وحفز توليد  املعارف والثغرات اليت حتدد من خالل عمليات حتديد النطاق والتقييمات اليت يضطلع 

  املعارف والبيانات اجلديدة؛
رباء املتعدد التخصصات يف عقد احلوارات مع املنظمات توفري الدعم للمكتب ولفريق اخل  (و)

العلمية وصانعي السياسات ومنظمات التمويل، واالضطالع باألنشطة األخرى الالزمة لتلبية االحتياجات 
  احملددة يف برنامج العمل؛

عارف االتصال، وفقًا للضرورة، مع فرقة العمل املعنية ببناء القدرات وفرقة العمل املعنية بامل  (ز)
 األصلية واحمللية، مبا يكفل تغطية القضايا ذات الصلة باملعارف والبيانات بطريقة متسقة.

  عضوية فرقة العمل  -جيم   
تتألف فرقة العمل من عضوين من املكتب وثالثة أعضاء من فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يغطون فيما بينهم 

ن خبريًا إضافيًا يف إدارة املعارف والبيانات، يتم انتقاؤهم مناطق األمم املتحدة اخلمس، وعدد يصل إىل عشري
  وفقاً للنظام الداخلي.

وجيوز أيضاً، وفقًا لتقدير رئيس فرقة العمل وبعد التشاور مع املكتب، دعوة عدد حمدود من فرادى اخلرباء يف 
 جمال إدارة املعلومات والبيانات للمشاركة يف فرقة العمل كخرباء مرجعيني.

  طريقة العمل  - دال  
يرأس فرقة العمل أعضاء املكتب وتتكون من خرباء يف جمال إدارة املعارف والبيانات يتم انتقاؤهم وفقًا للنظام 
الداخلي. وتضطلع فرقة العمل بأعماهلا يف اجتماعات مباشرة، واجتماعات شبكية، وغري ذلك من وسائل 

العمل بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، مث التواصل اإللكرتونية. ويستعرض املكتب منتجات فرقة 
  بادرات القائمة.ُـ ُحييلها إىل االجتماع العام للنظر فيها. وتعمل فرقة العمل على تيسري التعاون مع امل

  وتقوم فرقة العمل، خالل اضطالعها بعملها، مبا يلي:
ائمة، واستكمال املبادرات القائمة كفالة استناد مجيع أنشطتها بصورة فعلية إىل التجربة الق  (أ)
  والبناء عليها؛

تقدمي املشورة بشأن الشراكات االسرتاتيجية اليت ُميكن أن تساعد على حتسني الوصول إىل   (ب)
  البيانات واملعلومات واملعارف، وتيسري األنشطة األخرى اليت هلا نفس التأثري؛

نظمات األخرى ذات الصلة، يف أنشطة بناء تشجيع املشاركة املباشرة ألعضائها، ومشاركة امل  (ج)
  القدرات اليت تليب االحتياجات ذات األولوية اليت وافق عليها االجتماع العام.
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  المرفق الرابع

  الهدف  - ألفبالمعارف األصلية والمحليةاختصاصات فرقة العمل المعنية
 املتعلق(ج) من برنامج العمل،  ١حتقيق الناتج يف دعم  باملعارف األصلية واحملليةيتمثل هدف فرقة العمل املعنية 

  ة.واحمللي ةعارف األصليامللعمل مع نظم يف اعة باإلجراءات والُنهج املتب
  مسؤوليات فرقة العمل  - باء

  فيما يلي: مسؤوليات فرقة العملتتمثل 
مبا  ة،ليواحمل ةعارف األصليامللعمل مع نظم ايف اإلشراف على وضع اإلجراءات والُنهج املتبعة   (أ)

  لحوار على املستوى العاملي وإعداد دراسات احلالة؛ليف ذلك تنظيم حلقات 
 ٢(د)، و ١النواتج  يف حتقيق ةواحمللي ةعارف األصلياملنظم  مسامهةاالضطالع بالعمل لتيسري   (ب)

يف  ةواحمللي ةليعارف األصاملمع نظم املتبعة يف العمل سيما توجيه اإلجراءات والُنهج األولية  (ج)، ال ٤و ٣و
ة واإلقليمية ودون اإلقليمية. وينبغي إدراج الدروس املستفادة من عملية املواضيعيسريعة املسار و العمليات التقييم 

  (ج)؛ ١توجيه هذه اإلجراءات والُنهج يف العمل يف إطار الناتج 
 ةواحمللي ةليعارف األصاملشبكة من اخلرباء يف استحداث إسداء املشورة بشأن وضع قائمة و   (ج)

  دعماً لعمل املنرب؛
تيسريًا إلقامة روابط بني  ةواحمللي ةعارف األصلياملدعم إنشاء آلية تشاركية خاصة بنظم   (د)

  جمتمعات السكان األصليني واجملتمعات احمللية وبني العلماء؛
 عارفاملبتتعلق مسائل أي دعم املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف استعراض   (ه)

ملعاجلة أخرى أنشطة واالضطالع بإقامة احلوار ، ويف والتقييم عمليات حتديد النطاقالناشئة عن  ةواحمللي ةاألصلي
  هذه املسائل؛
قامة صالت مع فرقة العمل املعنية ببناء القدرات وفرقة العمل املعنية إل وفقًا للضرورة، ،العمل  (و)

  .باملعارف األصلية واحمللية على حنو مالئملمسائل املتعلقة معاجلتها ل ، على حنو يكفلباملعارف والبيانات
  أعضاء فرقة العمل  - جيم

تتألف فرقة العمل من عضوين من املكتب وثالثة أعضاء من فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، يغطون فيما 
 نتقاؤهميتم ا ةواحمللي ةعارف األصلياملنظم  خبريًا إضافيًا يف ٢٠، إىل جانب اخلمس ألمم املتحدةمناطق ابينهم 

  وفقا للنظام الداخلي.
وجيوز أيضاً، وفقًا لتقدير رئيس فرقة العمل وبعد التشاور مع املكتب، دعوة عدد حمدود من فرادى اخلرباء يف 
جمال نظم املعارف األصلية واحمللية وممثلي منظمات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية للمشاركة يف فرقة العمل  

  مرجعيني. كخرباء
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  العمل طريقة  - دال
الشراكات االسرتاتيجية واالسرتاتيجية املتعلقة بإشراك املتعلقة بسرتاتيجية االستساعد فرقة العمل على تنفيذ 

من خرباء يف شؤون  وستتكونأصحاب املصلحة. وسيرتأس فرقة العمل أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 
  للنظام الداخلي. وفقاً  تم انتقاؤهمي ةواحمللي ةعارف األصلياملنظم 

وتضطلع فرقة العمل بأعماهلا يف اجتماعات مباشرة، واجتماعات شبكية، وغري ذلك من وسائل التواصل 
اإللكرتونية. ويستعرض املكتب منتجات فرقة العمل بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، مث ُحييلها إىل 

  بادرات القائمة.ُـ وتعمل فرقة العمل على تيسري التعاون مع املاالجتماع العام للنظر فيها. 
  وتقوم فرقة العمل، خالل اضطالعها بعملها، مبا يلي:

كفالة استناد مجيع أنشطتها بصورة فعلية إىل التجربة القائمة، واستكمال املبادرات القائمة   (أ)
  املتعلقة بنظم املعارف األصلية واحمللية، والبناء عليها؛

تقدمي املشورة بشأن الشراكات االسرتاتيجية اليت ُميكن أن تساعد على حتسني التفاعل مع   (ب)
نظم املعارف األصلية واحمللية، وتيسري األنشطة األخرى اليت هلا نفس التأثري، وتنسيق الدعم املقدم من الشركاء 

  االسرتاتيجيني وغريهم من الشركاء؛
ا، ومشاركة املنظمات األخرى ذات الصلة، يف أنشطة بناء تشجيع املشاركة املباشرة ألعضائه  (ج)

  ؛القدرات اليت تليب االحتياجات ذات األولوية اليت وافق عليها االجتماع العام
يف مجيع مراحل نواتج برنامج عمل  ةواحمللي ةالتشجيع على إشراك أصحاب املعارف األصلي  (د)

  املنرب؛
   املنرب.التشجيع على إشراك الشعوب األصلية يف  (ه)

  المرفق الخامس

السريع المسار لعملية التلقيح والملقحات المرتبطة  المواضيعيتحديد النطاق األولي للتقييم 
  بإنتاج األغذية

  مقدمة  -أوالً 
بعد أن يعتمده االجتماع العام  ٢٠١٨-٢٠١٤إدراكًا لضرورة التقدم يف تنفيذ برنامج العمل للفرتة   - ١

لعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف دورته للمنرب احلكومي الدويل ل
الثانية، اتفق املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات على إعداد عدد من وثائق حتديد النطاق األويل، استناداً 

واردة يف مشروع برنامج العمل إىل ترتيب أولويات الطلبات واملقرتحات واملدخالت اليت تقدم للمنرب، والنواتج ال
(IPBES/2/2) لينظر فيها االجتماع العام يف تلك الدورة. وتورد هذه املذكرة حتديد النطاق األويل ،

السريع املسار الذي مت االتفاق عليه بشأن التلقيح وإنتاج األغذية. وقد وضع وفقًا ملشروع  املواضيعي للتقييم
(أنظر اليت اعتمدت الحقًا بصيغتها اليت عدهلا االجتماع العام  )، املرفقIPBES/2/9(إجراءات إعداد نواتج املنرب 

  ).٢/٣  - د ح ماملقرر 
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  واالفتراضات والفوائدالمنطقي واألساس النطاق   - ثانياً 
  النطاق  - ألف

اء إىل السريع املقرتح للتلقيح وشبكات التلقيح وامللقحات املرتبطة بإنتاج الغذ املواضيعييهدف التقييم   - ٢
تقييم التغريات يف عملية التلقيح بوصفها خدمة تنظيمية من خدمات النظام اإليكولوجي ذات األمهية بالنسبة 
إلنتاج األغذية يف سياق دورها يف دعم نوعية احلياة اجليدة واحلفاظ على التنوع البيولوجي. وسوف يكون الرتكيز 

واجتاهات تنوع امللقحات، وتأثري امللقحات الدخيلة، وُنظم  ووضع ،عوامل التلقيح املستوطنة والدخيلةعلى دور 
التلقيح وتغريات األعداد، مبا يف ذلك منظورات املعارف األصلية واملعارف احمللية. وباإلضافة إىل ذلك، سيشمل 
، التقييم حمركات التغيري، والتأثريات على رفاهية اإلنسان الناجتة عن حاالت االخنفاض والعجز يف التلقيح

وخيارات اإلدارة للتقليل من أثر حاالت االخنفاض والعجز يف التلقيح، وفعالية الردود جتاه حاالت االخنفاض 
والعجز يف التلقيح، وفعالية االستجابات السياساتية ملعاجلة حاالت االخنفاض واستعادة وظائف التلقيح كأساس 

تقييم بصورة شفافة وسيشارك فيه أصحاب املصلحة لتوفري الغذاء وكضمان جودة نوعية احلياة. وسوف ُجيرى ال
  ذوى الصلة منذ البداية.

  األساس المنطقي  - باء
من املطلوب إجراء تقييم من النوع املقرتح باعتباره كوسيلة تيسر حتسني فهم التلقيح من عدة زوايا، مبا   - ٣

واستجابات السياسات حلاالت االخنفاض يف ذلك ُنظم املعارف األصلية واحمللية اليت ُتركز على خيارات اإلدارة 
والعجز يف التلقيح باعتبارها خدمة تنظيمية أساسية من خدمات النظم اإليكولوجية تعزز إنتاج الغذاء ورفاه 
اإلنسان. وقد ُقدِّرت القيمة االقتصادية على املستوى العاملي خلدمة التلقيح اليت توفرها احلشرات امللِقحة 

بليون دوالر)  ٢١٧بليون يورو ( ١٥٣قدره  ٢٠٠٥مببلغ سنوي يف عام  - رئيسية النحل بصورة  -  وحدها
يف املائة من القيمة الكلية إلنتاج  ٩,٥بالنسبة للمحاصيل الرئيسية اليت توفر الغذاء للعامل. مما يعادل حنو 

اآلن.  حىت النحلن غري ومل حتدد القيمة الكمية للخدمة اليت تقدمها امللقحات م )٣٢(األغذية الزراعية يف العامل.
ورغم تعذر تقييم القيمة النقدية، فإن التلقيح مهم للغاية إلنتاج احملاصيل احمللية واألغذية الربية املهمة 
للمجتمعات احمللية وجمتمعات السكان األصليني. وباإلضافة إىل ذلك، فإن إنتاج العسل بواسطة حنل التلقيح 

بالنسبة لتلك اجملتمعات. وقد أفيد عن اختالالت يف ُنظم اللواقح،  يشكل مصدرًا آخر للدخل و/أو للتغذية
كل قارة، باستثناء القارة القطبية اجلنوبية. وميكن أن تؤدي اخنفاضات  وأدلة على حاالت اخنفاض اللواقح يف

ائر التلقيح هذه إىل ختفيض غالت و/أو نوعية احملاصيل واألغذية الربية، وأن ُحتدث ترافق باخنفاض يف عش
  .)٣٣(النباتات الطبيعية

  الفوائد  - جيم
سرياعي التقييم املقرتح مجيع ُنظم املعارف، وسيسعي إىل حتديد خيارات اإلدارة والنتائج ذات الصلة   - ٤

بالسياسات فيما يتعلق بصنع القرارات من جانب احلكومات، وجمتمعات السكان األصليني واجملتمعات احمللية، 

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

estimated at U.S. $217 billion." ScienceDaily على املوقع:  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ١٥، املنشور بتاريخ
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/09/0809152122725.htm.  

)(٣٣ Ngo, H. T., Gemmill-Herren, B., Azzu, N. and Packer, L. “The economic valuation of pollinators for 

South-East Asia: Philippines and Viet Nam” (Govind Balladh Pant Institute of Himalayan Environment and 

Development and Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012).  
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من أهداف آيتشي  ١٤مع املدين، يف جمال سريع التغري، وسيساهم يف تنفيذ اهلدف والقطاع اخلاص، واجملت
املتعلقة بالتنوع البيولوجي التابعة التفاقية التنوع البيولوجي. ويُبني التقييم املقرتح ويسمح مبواصلة استعراض 

ا خدمة ضرورية ومعرضة للمخاطر من خدمات النظام اإليكولوجي يف تنفيذ خطة التنمية  الكيفية اليت تساهم 
ا املنرب يف ٢٠١٥ملا بعد عام  ، ويشكل ناجتًا مبكرًا من نواتج املنرب يظهر جبالء الكيفية اليت ميكن أن يساهم 

  اجلهود الرامية حلماية التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية املستدامة.
  االفتراضات  - دال

ة القائمة وإىل معارف السكان األصليني واحملليني، سيستند التقييم املقرتح إىل املؤلفات العلمي  - ٥
وسيستفيد من أعمال املؤسسات القائمة مثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، من خالل عملها يف جمال 

، واملرفق العاملي ملعلومات التنوع )٣٤(العمل العاملي بشأن خدمات التلقيح من أجل الزراعة املستدامة
تقييم املخاطر الكبرية على التنوع البيولوجي باستخدام طرائق (’’  ALARMمشروع ، و )٣٥(البيولوجي

، ومبادرة امللقحات األفريقية، ومبادرة )٣٧(‘‘حالة واجتاهات امللقحات األوروبية’’، ومشروع )٣٦(‘‘)جمّربة
دة الغذائية، وأعمال امللقحات لدى الشعوب األصلية التابعة للشراكات األصلية للتنوع البيولوجي الزراعي والسيا

وعمليات  البيئيةخدمات لالتقييم املتكامل ل(’’، مبا يف ذلك برنامج إنفيست )٣٨(مشروع رأس املال الطبيعي
الذي صممه هذا املشروع لتخطيط وتقييم خدمات النظام البيئي، باإلضافة إىل العديد من ‘‘) املعاوضة

  املبادرات على املستويني اإلقليمي والوطين.
  مخطط الفصول  -  ثالثاً 

  السريع يف تقرير من ستة فصول على النحو املبني أدناه: املواضيعيمن املزمع أن تُعرض نتائج التقييم   - ٦
سيجري إعداد موجز لواضعي السياسات، وفقًا ملا ورد يف إجراءات إعداد نواتج املنرب. وسيتم النظر   - ٧

  وقواعد البيانات والربجميات وأدوات اإلدارة.أيضاً يف إعداد منتجات أخرى، كالتقارير التقنية 
عرضًا وجيزًا عن تنوع عوامل التلقيح ونظم التلقيح ودورها يف دعم إنتاج األغذية  ١سيتضمن الفصل   - ٨

حتديداً، ورفاه اإلنسان واحلفاظ على التنوع البيولوجي بصورة أعم. وسيقيِّم الفصل حالة واجتاهات العناصر 
ة اليت تتفاعل لتوفر خدمات التلقيح. وسيتضمن التقييم دور عوامل التلقيح املستوطنة والوظائف البيولوجي

والدخيلة، مبا يف ذلك احلشرات والالفقاريات األخرى، واخلفافيش والثدييات األخرى، والطيور والزواحف 
ستويات املكانية، مثل والفقاريات األخرى. وعالوًة على ذلك، سيؤخذ يف االعتبار دور العوامل املتعددة عرب امل

الرتكيب الوظيفي للعشائر النباتية، وتنوع عوامل التلقيح وخصوصيتها، ومومسية املناخ وتقلباته، وتركيب املناظر 
الطبيعية املرتبط بعملييت االنتشار والتنقل. وسوف يشمل التقييم منظورات معارف السكان األصليني واحملليني 

فوائدها ملالكي املعارف. واملعاوضات بني عملية التلقيح واخلدمات والصالت بشأن امللقحات ونُظم التلقيح و 
  احملتملة مع اخلدمات السلبية.

                                                      
)٣٤(Bernard Vaissière, Breno Freitas and Barbara Gemmill-Herren, Protocol to Detect and Assess Pollination 

Deficits in Crops: A Handbook for its Use (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011).  
مليون سجل من سجالت التنوع  ٣٠٠يوفر املرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي خدمة الوصول إىل ما يزيد عن ) ٣٥(

  البيولوجي األساسية املوحدة على املستوى العاملي.
)٣٦ (http://www.reading.ac.uk/caer/project_alarm.html.  
)٣٧ (http://www.step-project.net/.  
)٣٨ (www.naturalcapitalproject.org.  
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العوامل الدافعة للتغيري يف عوامل التلقيح وشبكات التلقيح وخدمات التلقيح،  ٢وسيقيِّم الفصل   - ٩
احمللية، ونباتات األغذية الربية والعسل. خصوصًا العوامل ذات األمهية يف إنتاج الغذاء، مبا يف ذلك احملاصيل 

وسيشتمل على تقييم لعوامل التغيري الدافعة غري املباشرة، مبا يف ذلك التجارة والسياسات يف جماالت مثل الزراعة 
والتخطيط املكاين. وسيقيم الفصل أيضًا العوامل املباشرة الدافعة للتغيري يف جمال التلقيح، مبا يف ذلك املخاطر 

مجة عن تغري املناخ، واألنواع واألمراض الغازية، والتغريات يف جمال استغالل األراضي، واملمارسات الزراعية النا
املتغرية واستخدام املواد الكيميائية، مبا يف ذلك مبيدات الفطريات واملبيدات احلشرية. وسيتم أيضًا تقييم نتائج 

  وشبكات التلقيح وخدماته، وإنتاج األغذية، مبا يف ذلك العسل. زراعة النباتات احملورة وراثياً بالنسبة للملقحات
حالة واجتاهات امللقحات وشبكات التلقيح وخدماته بوصفها عملية إيكولوجية  ٣وسيقيم الفصل   -  ١٠

الربي. وسوف يركز هذا  دار بشريًا والنظام اإليكولوجي الطبيعيُـ رئيسية وخدمة يف كل من النظام اإليكولوجي امل
ل على مسامهة التلقيح الذي تقوم به شىت جمموعات العشائر امللِقحة يف رفاه اإلنسان، استنادًا إىل دور الفص

التلقيح يف احلفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي والطبيعي، ومحاية اجملتمعات احمللية اليت تعتمد يف أمن معيشتها 
الطيب. وستؤخذ يف االعتبار املعارف احلالية للسكان على استخدام املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك االستخدام 

األصليني واحملليني عن امللقحات وشبكات التلقيح وخدماته، وكيف تساهم يف أسلوب حياة جمتمعات الشعوب 
األصلية واجملتمعات احمللية، ويف العيش يف انسجام مع أمهم األرض بصورة عامة. وسيتم الرتكيز على الدور املهم 

يف املسامهة يف األمن الغذائي، مبا يف ذلك فيما يتعلق بنوعية واستقرار وتوافر الغذاء ودوره يف توليد للتلقيح 
الدخل من النطاق احمللي إىل النطاق العاملي. وسيقّيم هذا الفصل كيف ميكن حتديد تدين نوعية التلقيح وما هي 

قصان أعداد العوامل امللقحة. وسوف يشمل كذلك املناطق والنظم الزراعية املعرضة الخنفاض فعالية التلقيح ون
  معلومات عن فهم اجملتمعات األصلية واحمللية بشأن العجز.

املنهجيات االقتصادية لتحديد قيمة عملية التلقيح إلنتاج األغذية واآلثار  ٤وسيقيم الفصل   -  ١١
ّيم الفصل مدى جتسيد التقديرات االقتصادية الخنفاض أعداد عوامل التلقيح ذات الصلة بإنتاج األغذية. وسيق

احلالية للقيمة االقتصادية للتلقيح بالنسبة إلنتاج األغذية ملسامهات التلقيح يف األمن الغذائي والتنمية وفق ما هو 
، كما سيقيم أيضًا املنهجيات والنـُُّهج املتبعة إلجراء هذه التقييمات على املستويني الوطين ٣حمدد يف الفصل 

  واحمللي.
لتأثريات االخنفاض يف تنوع و/أو عشائر امللقحات، مركزاَ  التقييم غري االقتصادي ٥وسيقيم الفصل   -  ١٢

بصورة خاصة على جتارب اجملتمعات األصلية واحمللية، وسيتم أيضًا تقييم خيارات اإلدارة والتخفيف وفقًا ملا 
  تقتضيه الرؤى والُنهج ونُظم املعارف على اختالفها.

االستجابات للمخاطر املرتبطة بتدهور خدمات التلقيح وفرص استعادة وتعزيز هذه  ٦فصل وسيقيم ال  -  ١٣
اخلدمات. وسيجري تقييم اخلربة يف جمال استخدام األدوات واملنهجيات لرسم اخلرائط ووضع النماذج وحتليل 

غذية والزراعة، خيارات العمل، باالستناد إىل العمل احلايل الذي تقوم به جهات فاعلة، منها منظمة األ
ا إدارة أوجه عدم اليقني اإليكولوجية وتلبية  وباستخدام طرق شىت، من بينها تقييم الكيفية اليت ميكن 
االحتياجات يف جمال البحوث والرصد. أما التجارب القائمة اليت سجلتها ُنظم املعارف األخرى فسيتم إدراجها 

والسياسات. وسيقّيم الفصل كيف ميكن لفهم االخنفاض يف يف هذا الفصل، لتسهم يف حتديد خيارات اإلدارة 
مستوى التلقيح وتدين فعاليته أن يساعد يف دفع املمارسات والسياسات، خصوصًا يف جمال إدارة استغالل 
األراضي، والبستنة، والزراعة، مبا يف ذلك من خالل نـُُهج مبتكرة، مثل الزراعة املكثفة اليت تعتمد على اجلانب 

وجي كتلك اليت تستخدمها اجملتمعات األصلية واحمللية. وسيشمل تقييم خيارات االستجابة اعتبارات اإليكول
  املقايضة يف السياسات العامة.
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  المرفق السادس

تحديد النطاق األولي للتقييم السريع المسار لسيناريوهات ونمذجة التنوع البيولوجي وخدمات 
  الُنظم اإليكولوجية

  مقدمة  -أوالً 
بعد أن يعتمده االجتماع العام  ٢٠١٨-٢٠١٤إدراكًا لضرورة التقدم يف تنفيذ برنامج العمل للفرتة   - ١

للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف دورته 
وثائق حتديد النطاق األويل، استناداً  الثانية، اتفق املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات على إعداد عدد من

إىل ترتيب أولويات الطلبات واملقرتحات واملدخالت اليت تقدم للمنرب، والنواتج الواردة يف مشروع برنامج 
، لينظر فيها االجتماع العام يف تلك الدورة. وتورد هذه املذكرة حتديد النطاق األويل (IPBES/2/2) العمل
ع املسار الذي مت االتفاق عليه بشأن التلقيح وإنتاج األغذية. وقد وضع وفقًا ملشروع السري املواضيعي للتقييم

(أنظر اليت اعتمدت الحقًا بصيغتها اليت عدهلا االجتماع العام  )، املرفقIPBES/2/9(إجراءات إعداد نواتج املنرب 
  ).٢/٣ -  د ح ماملقرر 

  النطاق، والسند المنطقي واالفتراضات  - ثانياً 
  النطاق  -ألف 

يتمثل الغرض من التقييم املقرتح السريع لسيناريوهات ولنمذجة التنوع البيولوجي ومنافع الطبيعة للناس،   - ٢
يف اجلارية الستخدام السيناريوهات والنماذج يف األنشطة  ركائزمبا يف ذلك خدمات الُنظم اإليكولوجية يف وضع 
بغية توفري  ، جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجيةإطار املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف

التنوع  ية علىيارات السياساتاخلمسارات التنمية االجتماعية واالقتصادية املستقبلية املقبولة و  آثار آراء متبصرة عن
ييم التدابري اليت وللمساعدة يف تق ،البيولوجي ومنافع الطبيعة للناس، مبا يف ذلك خدمات الُنظم اإليكولوجية

لتقدمي  هذه الركائز ستخدمتميكن اختاذها حلمايتها يف النظم اإليكولوجية الربية واملائية الداخلية والبحرية. وسوف 
توجيهات بشأن تقييم خيارات بدائل السياسات باستخدام السيناريوهات والنماذج، مبا يف ذلك العوامل احملركة 

ا تقييم نوعية السيناريوهات والنماذج، عمليات تقييم التأ يفاملتعددة  ثريات املستقبلية، وحتديد املعايري اليت ميكن 
من أصحاب املصلحة على املقدمة وكفالة التماثل بني السياسات اإلقليمية والعاملية، مبا يف ذلك املدخالت 

سيناريوهات والنماذج من خمتلف املستويات، وتنفيذ آليات بناء القدرات للنهوض بتطوير واستخدام وتفسري ال
نتائج حتليالت السيناريوهات والنماذج  إيصالالسياسات وأصحاب املصلحة، و  واضعيجانب طائفة واسعة من 

املرحلة األوىل من التقييم املقرر استكماهلا يف  وسرتكزالسياسات وغريهم من أصحاب املصلحة.  واضعيإىل 
  واستخدام السيناريوهات والنماذج.عة يف وضع بالُنهج املتخمتلف على تقييم  ٢٠١٥ عام مطلع

 السند المنطقي  -باء 

الدولية للعلوم بشأن تقييمات املنرب العمل لسند املنطقي هلذا الناتج يف تقرير حلقة ليرد تفصيل   - ٣
و طوكيب ت ُعقديتاحلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية ال

الغايات املبتغاة وباختصار، تتمثل . (UNEP/IPBES.MI/1/INF/12) ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٩إىل  ٢٥الفرتة من  يف
من استخدام السيناريوهات والنماذج يف عمليات تقييم التنوع البيولوجي ومنافع الطبيعة للناس، مبا يف ذلك 
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 إىل، وىف تنبيه ُصناع القرارات وتوليفها الحظاتفهم طائفة واسعة من املحتسني يف  ،خدمات الُنظم اإليكولوجية
كفقد املوائل وترديها، واألنواع الغريبة   ،عامليةالتغريات الالتأثريات املستقبلية غري املرغوب فيها اليت تنتج عن 

وضع عند قرارات لالزم الختاذ الدعم ال ، بغية توفريوالتلوث ،وتغري املناخ ،الغازية، واالستخدام املفرط
خليارات الُسبل البديلة للتنمية االجتماعية واإليكولوجية و تقصي تبعات اول ،اتيجيات إدارة تكيفيةاسرت 

االبتعاد عن الطريقة احلالية  يفاألهداف الرئيسية الستخدام السيناريوهات والنماذج  ويتمثل أحدالسياساتية. 
تدهور التنوع البيولوجي ومنافع الطبيعة ل اوفقهاجملتمع يتصدى الختاذ القرارات على أساس ردود األفعال اليت 

من التأثريات  مقلًال بذلك، يتوقع فيه اجملتمع التغرياستباقي اتباع أسلوب ومشرذم، و  للناس، بأسلوب غري منسق
  رتوي واتباع سياسات التخفيف.التكيف املمن خالل ، قدر اإلمكان من الفرص املهمةمستفيداً الضارة و 

دراسة االجتاهات السابقة، على ات البيئية العاملية األخرية واملرتقبة (أنظر املراجع) التقييموقد عكفت   - ٤
وعادة ما يفهم واضعو السياسات . هوضعو  يف املسارات املستقبلية للتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية

م يعتمدون اعتمادفهمًا واالجتاهات  الوضعتقييمات وأصحاب املصلحة  ًا كبريًا على حتليل جيدًا أل
 ةاالجتماعي نميةسيناريوهات الت اجلمع بنياملستقبل أمٌر أكثر تعقيداً ألنه يعتمد على  لكن استقراءاملالحظات. 
التنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية.  يفةالتغريات العاملية اليت تلحق بوظآثار مناذج و  ةاملستقبلي ةواالقتصادي

 على أربعة مكونات رئيسية:العادة ماذج صراحة أو ضمناً يف السيناريوهات والن قوموت

سيناريوهات التنمية االجتماعية واالقتصادية (مثل النمو السكاين، النمو االقتصادي، نصيب   (أ)
انبعاثات  احلد من) وخيارات السياسات (مثل غازات االحتباس احلراريالفرد من استهالك األغذية، انبعاثات 

  خل.)؛إ، واإلعانات اليت ُتدفع للطاقة األحيائية، هاوتدهور  غاباتإزالة ال عن النامجةالكربون 
التنوع  ةفيالتغيريات اليت تطرأ على العناصر احملركة املباشرة لوظتوقعات النماذج اليت ُتظهر   (ب)

اك، تغري البيولوجي والُنظم اإليكولوجية (مثل التغري يف استخدام األرض، الضغط الناجم عن كثرة صيد األمس
  املناخ، األنواع الغريبة الغازية، ترسب النيرتوجني)؛

العناصر احملركة على التنوع البيولوجي (مثل انقراض األنواع، التغريات يف وفرة  آثارمناذج تقييم   (ج)
  األنواع، والتحوالت يف النطاقات اليت تشغلها األنواع، وجمموعات األنواع واملناطق األحيائية)؛

والتغريات يف التنوع البيولوجي على خدمات الُنظم  العناصر احملركة آثارتقييم  مناذج  (د)
النظم  يفاإليكولوجية (مثل إنتاجية الُنظم اإليكولوجية، التحكم يف تدفق املياه ونوعيتها، ختزين الكربون 

  ، القيم الثقافية).ةاإليكولوجي
مي الذي مت تطويره ألجل املنرب، ويوضح الشكل هيكل اإلطار املفاهي وتُناِظر هذه العناصر عموماً   - ٥

السيناريوهات والنماذج عادة لتقدمي إسقاطات بشأن املسارات املستقبلية للتنوع البيولوجي، تقرتن أدناه كيف 
ا كمية بدرجة عالية، ( اوح. وميكن هلذه العناصر أن ترت نسانورفاه اإل ةوخدمات النظم اإليكولوجي مثال و بني كو

مثال ذلك السيناريوهات و ج القياس االقتصادي للتنمية االجتماعية واالقتصادية)، وكيفية، (ذلك مناذ 
  .))٢٠٠٩ ،للتنمية املوضوعة على أساس احلوارات بني اخلرباء وأصحاب املصلحة (كورو وآخرون االستشرافية
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نماذج العناصر المحركة و ، السيناريوهات االجتماعية واالقتصادية (أي العناصر المحركة غير المباشرة) إدماج
المباشرة ونماذج التأثيرات الواقعة على التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية على النحو المستخدمة به 

  العالمي واإلقليمي المستويينفي معظم عمليات التقييم على  حالياً 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  
  .٢٠١٠: برييريا وآخرون، املصدر
  قطان ُيشريان إىل التفاعالت املهمة وإىل عمليات التغذية املرتدة اليت يتم معاجلتها بصورة متقطعة داخل التقييمات.: السهمان املنملحوظة

بأس به من التحضري  الإىل قدر ملنرب النماذج اخلاصة باالسيناريوهات و  تنظيم أنشطة وضعحيتاج   -  ٦
عند مقارنة اإلسقاطات  سيما الت التقييم، مجيع عمليا مبا يكفل إجراء مقارنات على نطاقوإعمال الفكر 

يف مجيع أنشطة التقييم. يضاف إىل ذلك أن هناك  واحملافظة على مستوى عال من اجلودةاإلقليمية والعاملية، 
 إدماجو كمي لعدم اليقني، التقدير ال بغية حتسني سدهاعددًا من الثغرات املعرفية املهمة املتبقية اليت جيب 

وكمة يف السيناريوهات، وتعليل تعدد التصورات املفاهيمية يف كافة نظم املعارف، مبا يف املؤسسات ونظم احل
 ،واجملتمعات البشرية (انظر الشكل) ةذلك التغذيات املرتدة فيما بني التفاعالت املتعددة بني عامل الطبيع

وآخرون. روت غ، دي ٢٠١٠. (ليديل وآخرون النماذجسيناريوهات و لتقييمات ال يةمهية السياساتواالرتقاء باأل
تقوم عليها تلك أنشطة التقييم، والتوجيه، والرتويج والتحفيز يف هذا الناتج إىل توفري قاعدة  وترمي). ٢٠١٠

ىل أساس إمجيع األنشطة املعتمدة على السيناريوهات والنماذج  ستنداملنرب حبيث ت التحضريات فور بدء اشتغال
  متني.
طلبات، واملدخالت واالقرتاحات اليت وردت من فرنسا، واملكسيك، واجمللس ويستجيب هذا الناتج لل  - ٧

 الدويل للعلوم، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.

  سيناريوهات لمسارات التنمية االجتماعية واالقتصادية
النمو السكاين، استخدام الوقود األحفوري، استخدام الغذاء 

  خل.إواأللياف، 
التقرير اخلاص بشأن  مثال ذلك السيناريوهات الواردة يف

لفريق احلكومي الدويل الصادر عن اسيناريوهات االنبعاثات 
لسيناريوهات االجتماعية االقتصادية املعين بتغري املناخ، ا

  لعمليات التقييم املتعددة

  إسقاطات العناصر المحركة المباشرة 
تغري املناخ، فقدان املوائل، التلوث، األنواع الغازية، االستغالل 

  خلإاملفرط، 
مثال مناذج الدوران العاملي، نظام الرموز املتكامل للخرائط 

  )IMAGE( واجلغرافيا

تأثيرات على خدمات النظم إسقاطات ال
  اإليكولوجية 

توفري اإلمدادات، التنظيم، اخلدمات الداعمة
  واخلدمات الثقافية 
 عزل( النبايتمثال: النماذج الدينامية للغطاء 

البحرية، توفري  غذويةنماذج التالالكربون) 
  الغذاء

  إسقاطات التأثيرات على التنوع البيولوجي

  ع التغيرات على مستوى األنوا 

نماذج المثال ذلك، 
، منحنيات املناطقاملتخصصة

اليت تشغلها األنواع، 
جلرعةبني ا تجريبيةالعالقات ال
  االستجابةو 

التغيرات التي تنتاب الموئل أو
التغيرات على مستوى 
  المجموعات الوظيفية

مثال ذلك، مناذج حركية 
نماذج ال، للغطاء النبايت

  البحرية غذويةالت
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 االفتراضات  -جيم 

سائر  والنماذج يف إطارسوف تنبين مجيع مراحل هذا الناتج على اخلربات يف جمال السيناريوهات   - ٨
وطنية. وسوف يُوَىل اهتمام خاص إىل أحدث املستجدات يف القليمية و اإلعاملية و البيئية التقييم العمليات 

سيناريوهات مثال ذلك و  ،السيناريوهات والنماذج االجتماعية واالقتصادية املستخدمة يف عمليات التقييم العاملية
لفريق العامل اا ستخدمهااليت ‘‘ شرتكةامل يةالسياساتاالفرتاضات ’’ و‘‘ شرتكاملسار االجتماعي واالقتصادي امل’’

) يف ٢٠١٤ عام يف اليت ستصدرالتابع للمنرب احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف إعداد مسامهته (الثالث 
اتفاقية التنوع صادر عن التنوع البيولوجي العاملي ال التقرير الرابع لتوقعاتتقرير التقييم اخلامس للفريق وىف 

الُنظم  اتتقييم امثاهلو  ،)، وكذلك عمليات التقييم اإلقليمية والوطنية٢٠١٤ عام البيولوجي (املقرر صدوره يف
  اإليكولوجية الوطنية.

أصحاب املعارف يف العملية، سيتم الرتكيز على الطرائق  وخمتلفصناع القرارات  مشاركةوبغية حتسني   - ٩
هداف ألاجتاه عكسي ل "التنبؤ العكسي" اليت تعمل يف ائق)، وطر Coreau and others, 2009التشاركية (

  املتفق عليها، وغري ذلك من الطرائق اليت تعزز حوار العلوم والسياسات وأصحاب املصلحة يف العلوم. يةاملستقبل
خاص للتعاون مع شبكات الرصد وأصحاب البيانات، حيث أن للبيانات أمهية بالغة  سيوىل اهتمامو   -  ١٠
ابارامرت السيناريوهات والنماذج وحتديد  وضعيف  توافر البيانات عدم والتأكد من صحتها. وكثريا ما يكون  ا

  النماذج واستخدامها.عند وضع الوافية عنصرا مقيدا 
الصلة  ذاتسيناريوهات التنوع البيولوجي يف كافة النطاقات املكانية  إلدماجسيوىل اهتمام خاص و   -  ١١

 وضعهاحة بشكل أوثق يف حتديد السيناريوهات و القرارات، مبا يف ذلك اخنراط أصحاب املصلمتعددة من بأنواع 
ألبعاد املتعددة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف ا تعزيز مراعاة وإدماجواستخدامها، و 

ألن األنشطة املتعلقة بالتقييمات ستبدأ  فريقبالنسبة لل ويكتسي هذا األمر أمهية خاصةالسيناريوهات والنماذج. 
على النطاق اإلقليمي ودون اإلقليمي جيب أن تكون وثيقة الصلة على الصعد الوطنية ومتسقة بإجراء تقييمات 

  لتقييم العاملي.الالزمة إلجراء ا توفر الركائزلكي  على مستوى املناطقمبا فيه الكفاية 
ت جمااللالستفادة من وأنشطة املتابعة فرصة غري مسبوقة  نماذجالسيناريوهات والتقييمات ستوفر   -  ١٢
احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع بني الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ واملنرب  التآزر

يف التقييمات  شاركةمع اهليئات األخرى امل على حنو وثيقسيعمل املنرب و البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. 
رناجمه بشأن اقتصادات خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، البيئية العاملية مثل اليونيب، مبا يف ذلك ب

واالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة. وباإلضافة إىل ذلك مثة جمتمع علمي أوسع ميكن حشده وإشراكه يف استحداث 
ا مع املنرب وتعاونا وثيقنطاق تلك املنهجيات. ومن مث فإن هذا الناتج سيتطلب تعبئة مجة للموارد من خارج 

لبحوث الدولية من قبيل منتدى بلمونت، واجملتمعات ادولية من قبيل أرض املستقبل، وممويل الث و بحالبرامج 
ا الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، واتفاقية التنوع  العلمية املنخرطة يف التقييمات اليت يضطلع 

  البيولوجي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة.
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  مخطط الفصول  - ثالثاً 
  فصول مرتبة كما يلي: ١٠من املعتزم أن تُعرض نتائج التقييم يف تقرير من   -  ١٣

ستخدامها الاالقتصادية والنماذج واستعراض نقدي  -سيناريوهات االجتماعية لعامة ل حملة: ١الفصل 
  يف التقييمات السابقة للتنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية

غري املباشرة للتغري يف جمال التنوع البيولوجي ومنافع الطبيعة  ةاحملركللعناصر ناريوهات : سي٢الفصل 
  خدمات الُنظم اإليكولوجيةو مبا يف ذلك  ،للناس

 ة: مناذج العناصر احملركة املباشرة للتغري يف جمال التنوع البيولوجي ووظيفة النظم اإليكولوجي٣الفصل 
  خدمات الُنظم اإليكولوجيةلك مبا يف ذ ،منافع الطبيعة للناسو 

مبا يف ذلك  ،: مناذج لتأثريات العناصر احملركة على التنوع البيولوجي ومنافع الطبيعة للناس٤الفصل 
  خدمات الُنظم اإليكولوجية

: فحص التغذيات املرتدة فيما بني التنوع البيولوجي ومنافع الطبيعة ونوعية احلياة الطيبة ٥الفصل 
  وكمة واستخدام السيناريوهات والنماذجواملؤسسات ونظم احل

ا اجلمع بني كيفية لالسيناريوهات والنماذج، مبا يف ذلك مناقشة ل مقارنةو : توافق ٦الفصل  اليت ميكن 
استخدام سيناريوهات و االقتصادية  -االجتماعيةوالنماذج استخدام جمموعة أساسية من السيناريوهات 
كيفية معاجلة قضية النطاقات املكانية والزمانية ل مناقشةومناذج متعددة. وسيتضمن هذا الفصل 

  املتعددة باستخدام سيناريوهات ومناذج
من ، باستخدام طرائق شىت : بناء القدرات لتطوير واستخدام وتفسري السيناريوهات والنماذج٧الفصل 
  الطرائق التشاركية وطرائق التنبؤ العكسي بينها

  يف صنع القرار واالتصال حالياً املستخدمة : السيناريوهات والنماذج ٨الفصل 
  القرارات دعملنماذج السيناريوهات و للنطاقا وسع األستخدام اال ية لتحسنيتوجيهمبادئ : ٩الفصل 
  .للفريق نشطة األخرىاألبشأن استخدام السيناريوهات والنماذج يف التقييمات و  دليل: ١٠الفصل 

  المرفق السابع
كانون   ١٤الواردة حتى تاريخ لدعم تنفيذ برنامج العمل مؤكدة ال عينيةالمساهمات ال

  ٢٠١٣األول/ديسمبر 
  المساهمة  المساهم
، يوجه بصورة خاصة ٢٠١٤دوالر يف عام  ١٤٤ ٠٠٠دعم عيين بقيمة    الربازيل

  لدعم األنشطة اإلقليمية.
 ٢٠١٥و ٢٠١٤يورو يف عامي  ٦٠٠ ٠٠٠مسامهات عينية بقيمة    أملانيا

كل سنة) لدعم تنفيذ برنامج العمل فيما يتعلق يورو يف   ٣٠٠ ٠٠٠(
  أو الدعم التقين على النحو احملدد يف الربنامج.و/باالجتماعات 

لبناء القدرات لربنامج العمل تقين تضم ثالثة وظائف الدعم للاستضافة وحدة    النرويج
  لدى وكالة البيئة النروجيية يف تروندهامي.األول للمنرب، 



IPBES/2/17 

95 

  .املنرب، مقرها يف مجهورية كورياعمل لربنامج تقين لتنفيذ الدعم لل وحدة   مجهورية كوريا
املركز األملاين لبحوث 

 التكامليةالتنوع البيولوجي 
)iDiv(  

  على النحو  ،يورو الجتماع واحد ٢٥ ٠٠٠اجتماع واحد ودعم للسفر بقيمة
  احملدد يف برنامج العمل.

االحتاد العاملي حلفظ 
  الطبيعة

  ٢٠١٤ام كامل ملوظف يف االحتاد لكل سنة من الفرتة ما يعادل نصف دو -
تقين للتقييمات أو لعمل األفرقة العاملة على الدعم الكاملة، بغية توفري   ٢٠١٨

  النحو احملدد يف برنامج العمل.
  ما يعادل نصف دوام كامل ملوظف يف االحتاد لدعم إشراك أصحاب املصلحة

 .٢٠١٦-٢٠١٤يف الفرتة 
  مشاركًا خالل الفرتة  ٣٠اعات تضم ما يصل إىل اجتم ١٠مرافق لعقد

  على النحو احملدد يف برنامج العمل. ٢٠١٨ - ٢٠١٤
منظمة األمم املتحدة 
 للرتبية والعلم والثقافة

  (اليونسكو)

  املعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية مصحوبًا بتخصيص  لفرقة العملاستضافة
 موظف من موظفي اليونسكو بدوام كامل.

 يف  ٢٥( املعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية الدعم التقين لفرقة العمل توفري
  املائة مما يعادل دواماً كامالً ملوظف من موظفي اليونسكو)

برنامج األمم املتحدة 
  للبيئة

 .إعارة موظف برامج بدوام كامل ألمانة املنرب  
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 - ٢٠١٤ه وميزانية فترة السنتين : حالة المساهمات والنفقات حتى تاريخ٢/٦ -  د ح م المقرر
٢٠١٥  

  إن االجتماع العام،
االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف  إنشاءباملسامهات الواردة منذ  إذ يرحب

  ،٢٠١٢جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف عام 
والتعهدات املعلن  ،٢٠١٣و ٢٠١٢اها املنرب يف عامي حبالة املسامهات النقدية اليت تلق وإذ حييط علماً 

، وفقاً ٢٠١٣، واملسامهات العينية اليت تلقاها املنرب يف عام يليهاوما  ٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣عنها لألعوام 
  للوارد يف مرفق هذا املقرر،

  ،، كما وردت يف مرفق هذا املقرر٢٠١٣حبالة النفقات لعام  وإذ حييط علماً أيضاً 
، وبامليزانية اإلرشادية لألعوام ٢٠١٥-٢٠١٤بامليزانية املقرتحة لفرتة السنتني  علمًا كذلك وإذ حييط

  ،)٣٩(٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦
املنظمات احلكومية سائر و  ،ومرفق البيئة العاملية ،وهيئات األمم املتحدة ،احلكومات يدعو  - ١

، إىل اإلعالن عن تعهدات ومسامهات اصةاخل القطاع اخلاص واملؤسسات ومن بينها ،وأصحاب املصلحةالدولية 
  لدعم عمل املنرب؛ ، وعن مسامهات عينية أيضاً،لصاحل الصندوق االستئماين

إىل الرئيس أن يقدم إىل االجتماع العام، يف دورته الثالثة، تقريرًا عن أنشطته كممثل يطلب   - ٢
  ؛٢٠١٤للمنرب خالل عام 

لعام، يف دورته الثالثة، حبالة تنفيذ برنامج العمل نسبة إىل األمانة أن تُعلم االجتماع ا يطلب  - ٣
  إىل امليزانية؛
 ٢٠١٤دوالرًا لعام  ٧ ٣١٤ ٨٧٣البالغة  ٢٠١٥-٢٠١٤فرتة السنتني لامليزانية  يعتمد  - ٤

، على أن يقوم باستعراض امليزانية يف دورته يف مرفق هذا املقرر تردكما   ،٢٠١٥دوالرًا لعام  ٨ ٨٧٣ ٢٢٦و
  .الثالثة

  مرفقال

والتعهدات  ٢٠١٣و ٢٠١٢حالة المساهمات النقدية والعينية التي تلقاها المنبر في عامي   -أوًال 
  ٢٠١٤و ٢٠١٣المعلنة لعامي 

، وكذلك التعهدات ٢٠١٢عام يف ملنرب منذ إنشائه ا تلقاهااملسامهات النقدية اليت  ١يبني اجلدول   - ١
. وتبني املبالغ املسامهات النقدية كما وردت إىل ٢٠١٣يسمرب كانون األول/د  ١٠ تاريخ املعلنة املؤكدة حىت

. وقد ختتلف يف بعض احلاالت عن السنوات املالية احملددةبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف السنوات التقوميية 
 للمسامهات املقدمة من احلكومات.

                                                      
)٣٩(  IPBES/2/5.  
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  ١اجلدول 
- ٢٠١٤ات المعلنة للفترة والتعهد ٢٠١٣و ٢٠١٢حالة المساهمات النقدية الواردة في عامي 

٢٠١٨  
  (بدوالرات الواليات املتحدة)

التعهدات لعام  ٢٠١٣ ٢٠١٢  البلد
٢٠١٣ 

التعهدات  ٢٠١٥ ٢٠١٤ المجموع
-٢٠١٦للفرتة 

٢٠١٨ 
    ٨٦٠ ٩٧ - ٨٦٠ ٩٧ -  أسرتاليا
٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ٤٠٠ ٩١٤ ٣٨ - ٩١٤ ٣٨ -  كندا  
١٥ ٠٠٠  -  شيلي  ١٥ ٠٠٠  ٠٠٠ ١٥   
كد الحقاً تؤ   -  الصني  -    
    - تؤكد الحقاً   -  مبياو كول
٣٦ ٠٠٠  -  منركاالد  ٣٦ ٠٠٠     
٢٦ ٠٠٦ -  لندانف  - ٢٦ ٠٠٦  ٢٦٠ ٠٠٠    

   ٠٠٠ ٢٧٥ ٣٤٣ ٣٠٦  ٦٨٠ ٢٧٠ ٦٦٣ ٣٥  فرنسا

 ٠٠٠ ٩٠٠ ٣ ٠٠٠ ٣٠٠ ١ ٠٠٠ ٣٠٠ ١ ٢٢٠ ٢٩٣ ٣ - ٧٢٠ ٢٩٨ ١ ٥٠٠ ٩٩٤ ١  أملانيا
   ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠ - ٠٠٠ ١٠ -  اهلند
    ٠٩٠ ٣٣٩ ٠٠٠ ٣٠ ٩٠٠ ٢٦٧ ١٩٠ ٤١  اليابان
    ٨٠٠ ٦٨٧ ٨٠٠ ٦٨٧    هولندا
    ٠٩٤ ١٦ - ٠٩٤ ١٦ -  نيوزيلندا
    ٥٥٥ ٤٣٦ ٨ ٠٠٠ ٢٠٠ ٨ ٢٥٩ ٥١ ٢٩٦ ١٨٥  النرويج

٢٠ ٠٠٠  ٠٠٠ ٢٠ -  مجهورية كوريا     
    ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٣٠  -  جنوب أفريقيا

    ٧٠٠ ٢٢٧ ٧٠٠ ٢٢٧  -  السويد
 ٠٠٠ ٢٥٢ ٠٠٠ ٨٤ ٠٠٠ ٨٤ ١٤٤ ٧٦ - ١٤٤ ٧٦ -  راسويس

اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى 

  يرلندا الشماليةآو 

٠٠٠ ٦٣٨ ٠٧٩ ٢٦٩ ٢ - ٥٩٩ ٦٤٩ ١ ٤٨٠ ٦١٩   

الواليات املتحدة 
  األمريكية

٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١  ٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ٥٠٠    

 ٠٠٠ ٢٣٢ ٤ ٠٠٠ ٤٢٤ ١ ٠٠٠ ١٢٢ ٣ ٨٠٥ ٩٢٥ ١٦ ٥٠٠ ٢٢٦ ٩ ١٧٦ ٣٢٣ ٤ ١٢٩ ٣٧٦ ٣  المجموع

 ٨٠٥ ٧٠٣ ٢٥ ٨٠٥ ٤٧١ ٢١ عهدات والمساهمات حتى تاريخهتال



IPBES/2/17  

98 

  ٢٠١٣المساهمات العينية الواردة في عام   - ثانياً 
، مبا يف ذلك املستويات املقدرة للمسامهات ٢٠١٣املسامهات العينية الواردة يف عام  ٢يبني اجلدول   - ٢

  املالية، حيثما ينطبق ذلك.

  ٢اجلدول 
  ٢٠١٣المساهمات العينية الواردة في عام 

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
تقدير الدعم املايل،   نوع الدعم  النشاط  /املؤسسةاحلكومة

  إذا كان ينطبق
االجتماع التمهيدي لفريق اخلرباء املتعدد   أسرتاليا

  التخصصات، كامربيدج، اململكة املتحدة
مرافق االجتماعات، مشاركة البلدان 

  امية املؤهلةالن
٥٥ ٨٥٠  

مشاورة إقليمية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر   الربازيل
  ، الربازيلالكارييب، ساو باولو

مرافق االجتماعات، مشاركة البلدان 
  النامية املؤهلة (أصحاب املصلحة)

٦٥ ٠٠٠  

  ٤٠٠ ٠٠٠  ليمرافق االجتماعات والدعم احمل  الدورة األوىل لالجتماع العام، بون، أملانيا  أملانيا
 -إيران (مجهورية 

  اإلسالمية)
االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثاين بشأن املنرب، 

  رامسار سييت، مجهورية إيران اإلسالمية
مرافق االجتماعات، الدعم احمللي، 

الدعم التقين، الدعم املقدم إىل 
املشاركني املؤهلني لتغطية نفقات 

  السفر

١٠٥ ٠٠٠  

مرافق االجتماعات، مشاركة البلدان   اء بشأن نظم املعارف، طوكيوحلقة عمل للخرب   اليابان
  النامية املؤهلة

٧٣ ٥٠٠  

االجتماعات األوىل لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات   النرويج
  واملكتب، بريغن، النرويج

مرافق االجتماعات، الدعم احمللي، 
  مشاركة البلدان النامية املؤهلة

-  

 مجهورية كوريا، شبكة آسيا
ومنطقة احمليط اهلادئ 

  لبحوث التغري العاملي

ندوة وحلقة عمل سول الدوليتان بشأن التفسري 
  اإلقليمي لإلطار املفاهيمي للمنرب وتقاسم املعارف

مرافق االجتماعات، مشاركة البلدان 
  النامية املؤهلة 

-  

جنوب أفريقيا واليابان 
  واململكة املتحدة

فاهيمي حلقة عمل للخرباء بشأن اإلطار امل
واالجتماع الثاين لكل من فريق اخلرباء املتعدد 

  التخصصات واملكتب، كيب تاون، جنوب أفريقيا

مرافق االجتماعات، الدعم احمللي، 
  مشاركة البلدان النامية املؤهلة

٢١ ٥٠٠ 
  (اليابان)
٤٦ ٥٠٠ 

  (اململكة املتحدة)
ق االجتماعات، الدعم احمللي، مراف  الدورة الثانية لالجتماع العام، أنطاليا، تركيا  تركيا

نفقات اإلقامة ألعضاء املكتب وفريق 
اخلرباء املتعدد التخصصات من 

  البلدان النامية

٣٤٦ ٥٠٠  
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تقدير الدعم املايل،   نوع الدعم  النشاط  املؤسسة

  إذا كان ينطبق
منظمة األمم املتحدة 

  لألغذية والزراعة
إىل الدورة املسامهة يف عملية ما بني الدورات املفضية 

  الثانية لالجتماع العام
  ٢٩٣ ٠١٥  الدعم التقين

االحتاد الدويل حلفظ 
الطبيعة واجمللس الدويل 

  للعلوم

حلقة عمل بشأن اسرتاتيجية إشراك أصحاب 
  املصلحة، باريس

  إعداد اسرتاتيجية إلشراك أصحاب املصلحة

مرافق االجتماعات، الدعم التقين، 
  مشاركة املؤهلني

٥٨ ٨٠٨   
حتاد الدويل (اال

  حلفظ الطبيعة)
٤٥ ٢٦٨ 

(اجمللس الدويل 
  للعلوم)

برنامج األمم املتحدة 
  اإلمنائي

املسامهة يف عملية ما بني الدورات املفضية إىل الدورة الثانية 
لالجتماع العام، ووضع اسرتاتيجية لشبكة التنوع البيولوجي 

  وخدمات النظم االيكولوجية

يف تطوير  الدعم التقين، خرباء استشاريون
شبكة بشأن اسرتاتيجية شبكة التنوع 

  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

١٨٠ ٠٠٠  

منظمة األمم املتحدة 
  للرتبية والعلم والثقافة

مسامهة يف عملية ما بني الدورات املفضية إىل الدورة 
الثانية لالجتماع العام، دعم للعمل املتعلق باملعارف 

  املنرباألصلية واحمللية من أجل 

الدعم التقين، مبا يف ذلك املسامهة يف 
حلقة عمل طوكيو؛ دعم صياغة الوثائق 
املتعلقة باملعارف األصلية واملعارف احمللية 
من أجل الدورة الثانية؛ التنسيق الشامل 
ملسامهة منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة يف وثائق الدورة الثانية، التخطيط 

  ل املستقبليلربنامج العم

٣١٨ ٢٨٠  

برنامج األمم املتحدة 
  للبيئة

املسامهة يف عملية ما بني الدورات املفضية إىل الدورة 
الثانية لالجتماع العام، استضافة املشاورات اإلقليمية 
ألفريقيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، 

  وأوروبا الشرقية، وآسيا ومنطقة احمليط اهلادئ

جتماعات، مشاركة األعضاء مرافق اال
واملراقبني من حكومات البلدان النامية 

  املؤهلة، الدعم التقين

٤٣٤ ٣٨٨  

عالوة على ذلك، شارك أفراد كثر من احلكومات وأصحاب املصلحة يف خمتلف االجتماعات واألنشطة اليت جرت يف عام  مالحظة:
  على نفقتهم اخلاصة. ٢٠١٣

  ٢٠١٣النفقات لعام   - ثالثاً 
مقارنة  ٢٠١٣) لعام ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥ تاريخ النفقات (حىت ٣يبني اجلدول   - ٣

قرر امل، املرفق السادس، (IPBES/1/12اليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته األوىل  ٢٠١٣عام  مبيزانية
  ).١/٥ - د ح م



IPBES/2/17  

100 

  ٣اجلدول 
  ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٥ تاريخ ، حتى٢٠١٣النفقات لعام 

  (بدوالرات الواليات املتحدة)

  بند امليزانية
امليزانية املعتمدة لعام 

٢٠١٣  
النفقات يف عام 

  الرصيد  ٢٠١٣
        اجتماعات هيئات المنبر

  )٨  ٩٠٦(  ١ ٠٠٨ ٩٠٦  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  أيام) ٦الدورة األوىل لالجتماع العام (
  ١٤ ٠٠٠  ١٦ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠  أيام) ٦( (أ)االجتماع األول للمكتب

  ٣٣ ٦٥٨  ٥١ ٣٤٢  ٨٥ ٠٠٠  أيام) ٣( (ب)ماع األول لفريق اخلرباء املتعدد التخصصاتاالجت
  -  -  -  حلقة عمل اخلرباء املعنيني بنظم املعارف

  -  -  -  حلقة عمل اخلرباء املعنيني مبشروع اإلطار املفاهيمي
  )٧٠٥(  ٣٠ ٧٠٥  ٣٠ ٠٠٠  أيام) (كيب تاون) ٦االجتماع الثاين للمكتب (

أيام) كيب  ٣ لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات (االجتماع الثاين
  تاون

٢٦ ٩٨٥  ٥٨ ٠١٥  ٨٥ ٠٠٠  

  ٣٤٠ ٣٤٩  ٥٢٢ ١٥١  ٨٦٢ ٥٠٠  أيام) ٥( (ج)الدورة الثانية لالجتماع العام
  ٤٠٥ ٣٨١  ١  ٦٨٧ ١١٩  ٢  ٠٩٢ ٥٠٠  المجموع الفرعي

يف املائة من التكاليف السنوية للموظفني يف الفئتني  ٢٠( األمانة:
يف املائة من التكاليف السنوية للموظفني يف فئة  ٥٠لعليا والفنية وا

  اخلدمة العامة)

      

  ٨٠ ٣١٠  -  ٨٠ ٣١٠  )١-رئيس األمانة (مد
  ٦١ ١٠٠  -  ٦١ ١٠٠  )٣/٤-موظف برامج (ف
  ٥٢ ١١٠  -  ٥٢ ١١٠  )٢/٣-موظف برامج (ف
  -  -  -  )٢/٣-موظف برامج (ف

  -  -  -  )١/٢-موظف برامج معاون (ف
  ٢٥ ٠٢٠  ٣٠ ١٣٠  ٥٥ ١٥٠  )٥-(ع موظف دعم إداري

  ٥٥ ١٥٠  -  ٥٥ ١٥٠  )٥-موظف دعم إداري (ع
  -  -  -  )٥-موظف دعم إداري (ع

  ٢٧٣ ٦٩٠  ٣٠ ١٣٠  ٣٠٣ ٨٢٠  المجموع الفرعي
ترتيبات األمانة المؤقتة (تكاليف األفراد المكلفين بإعداد 

  برامج العمل قبل استقدام موظفين لألمانة)
      

  صفر  ٣٧٠ ٠٠٠  ٣٧٠ ٠٠٠  ٢٠١٣لدعم العملية ما بني الدورات لعام  تكاليف األمانة املؤقتة
  صفر  ٣٧٠ ٠٠٠  (د)٣٧٠ ٠٠٠  المجموع الفرعي



IPBES/2/17 

101 

  بند امليزانية
امليزانية املعتمدة لعام 

٢٠١٣  
النفقات يف عام 

  الرصيد  ٢٠١٣
المنشورات والتوعية واالتصاالت (الموقع الشبكي، مواد 

  التعريف، فعاليات التوعية، استراتيجية التوعية واالتصاالت)
      

دارة املوقع الشبكي مواد التوعية للدورة الثانية لالجتماع العام (إ
  والطباعة)

٤٥ ٢٠٩  ٤ ٧٩١  ٥٠ ٠٠٠  

إىل الدورة الثانية لالجتماع  نشرة املفاوضات بشأن األرضتقرير 
  العام

٢  ٨١٥(  ٥٢ ٨١٥  ٥٠ ٠٠٠(  

  ٤٢ ٣٩٤  ٥٧ ٦٠٦  ١٠٠ ٠٠٠  المجموع الفرعي
        السفر

  ١٩ ٧٦٥  ٥٥ ٢٣٥  ٧٥ ٠٠٠  سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
(إعداد مشروع عملية الستعراض وتقييم كفاءة املنرب الرصد والتقييم 

  وفعاليته)
٢٠ ٠٠٠  -  ٢٠ ٠٠٠  

  ١٤٨ ٠٠٠  -  ١٤٨ ٠٠٠  يف املائة من جمموع امليزانية) ٥الطوارئ (
  ١٨٧ ٧٦٥  ٥٥ ٢٣٥  ٢٤٣ ٠٠٠  المجموع الفرعي

  ٩٠٩ ٢٣٠  ٢  ٢٠٠ ٠٩٠  ٣  ١٠٩ ٣٢٠  المجموع
يف  ١٣لبيئة (تكاليف دعم الربنامج من برنامج األمم املتحدة ل

  املائة)
٢٨٦ ٠١٢  ٤٠٤ ٢١٢  -  

  -   ٢  ٤٨٦ ١٠٢  ٣  ٥١٣ ٥٣٢  المجموع الكلي

  يشمل اجتماعات املكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات كمراقبني.  (أ)
  باستثناء رؤساء اهليئات الفرعية العلمية.  (ب)
، ومن املزمع أن تعقد املشاورات ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ١٤إىل  ٩ستعقد الدورة الثانية لالجتماع العام يف الفرتة من   (ج)

بدعم من حكومة تركيا. ومل تدرج تكاليف سفر املشاركني من البلدان النامية يف الدورة  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٨و ٧اإلقليمية يومي 
  الثانية كنفقات.

  .٢ترد يف اجلدول و ألمانة املؤقتة يف شكل مسامهات عينية مقدمة إىل املنرب برنامج األمم املتحدة للبيئة التكاليف اإلضافية ل وفر  (د)

حىت تارخيه  ٢٠١٣دوالراً، وبلغ اإلنفاق يف عام  ٤٨٠ ١٢٣ما قيمته  ٢٠١٢وبلغ اإلنفاق يف عام   - ٤
اية العام. وبذلك يصل  ٤٠٠ ٠٠٠دوالراً، ويتوقع أن تبلغ املصروفات اإلضافية  ٢ ٤٨٦ ١٠٢ دوالر حىت 

دوالرًا شرط أن يتم تسديد  ١٣ ٥٥٩ ٥٨٠إىل مبلغ  ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١الوضع النقدي املتوقع يف 
 .مجيع التعهدات املعلن عنها
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  ٢٠١٥- ٢٠١٤ميزانية فترة السنتين   -  رابعاً 
ة اجلدوالن العناصر اإلداري. ويتضمن ٢٠١٥  - ٢٠١٤للفرتة امليزانية املقرتحة  ٥و ٤يبني اجلدوالن   - ٥

  .Add.1)و (IPBES/2/2والتكاليف املتوقعة املرتبطة بتنفيذ برنامج العمل األويل 
  ٤اجلدول 

  ٢٠١٤الميزانية المقترحة لعام 
  (بدوالرات الواليات املتحدة)

  املبلغ  التوزيع  بند امليزانية

      اجتماعات هيئات المنبر

   (أ،ب)الدورة الثالثة لالجتماع العام 
  
  

  أيام) ٦ منهادة كل (دورتان م (ج)املكتب

  دوالر ٦٠٠ ٠٠٠تكاليف االجتماع: 
اً): مشارك ١٢٠تكاليف السفر (دعم 

  دوالر ٤٨٠ ٠٠٠
  دوالر ١٠ ٠٠٠تكاليف االجتماع: 

 ٢٤ ٥٠٠أعضاء):  ٧تكاليف السفر (دعم 
  دوالر

١  ٠٨٠ ٠٠٠  
  
  

٦٩ ٠٠٠ 

 (د)فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
  أيام) ٤ منها(دورتان مدة كل 

  دوالر ٢٠ ٠٠٠الجتماع: ا يفلاتك
عضواً):  ٢٠تكاليف السفر (دعم 

  دوالر ٦٠ ٠٠٠

١٦٠ ٠٠٠ 

  ١  ٣٠٩ ٠٠٠    المجموع الفرعي  
      ٢٠١٤تنفيذ برنامج العمل لعام 

بني  للصلةتعزيز القدرات واألسس املعرفية   ١اهلدف 
العلوم والسياسات من أجل تنفيذ الوظائف 

  الرئيسية للمنرب

١  ١٥٥ ٠٠٠ 

بني العلوم والسياسات يف جمال الصلة زيز تع  ٢اهلدف 
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
على املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية 

  والعاملية وفيما بينها

٤٨٢ ٥٠٠ 

بني العلوم والسياسات يف جمال  الصلةتعزيز   ٣اهلدف 
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

  ة واملنهجيةاملواضيعيقضايا فيما يتعلق بال

٩٧٧ ٥٠٠ 

 ٤٢١ ٢٥٠  نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته  ٤اهلدف 
 ٣  ٠٥٦ ٢٥٠    المجموع الفرعي  

     األمانة
  )١-رئيس األمانة (مد  

  )٤-موظف برامج (ف
  )هـ()٤-موظف برامج (ف

٢٧٦ ٧٠٠  
١٧٤ ١٦٠  

-  
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  املبلغ  التوزيع  بند امليزانية
  )٣-موظف برامج (ف
  )٣-موظف برامج (ف

  )٢-موظف برامج معاون (ف
  )٦-دعم إداري (ع موظف

  )٥-موظف دعم إداري (ع
  )٥-موظف دعم إداري (ع

١٤٥ ٢٨٠  
١٤٥ ٢٨٠  
١٢٦ ٣٢٠  

٨٨ ٢٤٠  
٨٨ ٢٤٠  
١١٠ ٣٠٠ 

 ١  ١٥٤ ٥٢٠    المجموع الفرعي  

     الترتيبات المؤقتة للدعم التقني

موظفي األمانة  تعينيقبل  املوظفنيتكاليف   الدعم املؤقت التقين/األمانة
للبدء الدعم التقين وفري أشكال أخرى من تو 

  بتنفيذ برنامج العمل

٢٨٠ ٠٠٠ 

 ٢٨٠ ٠٠٠    المجموع الفرعي  

  التوعية واالتصاالت

  خدمات تقارير االجتماع العام

  

  خدمات التقارير

  

٦٠ ٠٠٠ 

 ٦٠ ٠٠٠   المجموع الفرعي  
  السفر

  سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
  

يئات املنرب سفر املوظفني إىل اجتماعات ه
  والسفر للمهام الضرورية األخرى

  
١٠٠ ٠٠٠ 

 ٢٠ ٠٠٠  سفر الرئيس لتمثيل املنرب  سفر الرئيس
 ١٢٠ ٠٠٠    المجموع الفرعي  

 ٥  ٩٧٩ ٧٧٠    المجموع
 ٤٧٨ ٣٨٢    يف املائة) ٨تكاليف دعم الربنامج (

 ٦  ٤٥٨ ١٥٢  مجموع التكاليف للصندوق االستئماني  
 ١٠ املتداولاملال املسامهة يف احتياطي رأس 

  يف املائة)
  ٧٧٠ ٧٤٧  

 ٧ ٢٣٥ ٨٩٨    المجموع الكلي

  ستة أيام ويوم واحد للمشاورات اإلقليمية قبل انعقاد الدورة.تصل إىل دورة االجتماع العام ملدة خمصصات ل  (أ)
  تشمل الدعم املقدم لعشرين عضواً يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات.  (ب)
  املكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات كمراقبني.تشمل اجتماعات   (ج)
  باستثناء رؤساء اهليئات الفرعية العلمية.  (د)
  انتداب من برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل أمانة املنرب.  (هـ)
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  ٥اجلدول 
  ٢٠١٥الميزانية لعام 

  (بدوالرات الواليات املتحدة)
  املبلغ  التوزيع  بند امليزانية

      جتماعات هيئات المنبرا
  دوالر ٦٠٠ ٠٠٠تكاليف االجتماع:   (أ)، (ب)الدورة الرابعة لالجتماع العام

 ٤٨٠ ٠٠٠مشاركاً):  ١٢٠تكاليف السفر (دعم 
  دوالر

  
١  ٠٨٠ ٠٠٠ 

 ٦ منهادورات مدة كل  ٣( (ج)املكتب
  أيام)

  دوالر ١٠ ٠٠٠تكاليف االجتماع: 
  والرد ٢٤ ٥٠٠أعضاء):  ٧تكاليف السفر (دعم 

١٠٣ ٥٠٠ 

 ٣( (د)فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
  أيام) ٤ منهادورات مدة كل 

  دوالر ٢٠ ٠٠٠تكاليف االجتماع: 
  دوالر ٦٠ ٠٠٠عضواً):  ٢٠تكاليف السفر (دعم 

  
٢٤٠ ٠٠٠ 

 ١  ٤٢٣ ٥٠٠    المجموع الفرعي  

      ٢٠١٥تنفيذ برنامج العمل لعام 

بني العلوم  للصلةتعزيز القدرات واألسس املعرفية   ١اهلدف 
  والسياسات من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية للمنرب

١  ٢٢٢ ٥٠٠ 

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع  الصلةتعزيز   ٢اهلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املستويات 

  دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها

٢  ١٢٧ ٥٠٠ 

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع  ةالصلتعزيز   ٣اهلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق 

  ة واملنهجيةاملواضيعيبالقضايا 

١  ٧٢٨ ٧٥٠ 

 ٣٦١ ٠٠٠  نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته  ٤اهلدف 
 ٥  ٤٣٩ ٧٥٠    المجموع الفرعي  

     األمانة
  )١-رئيس األمانة (مد  

  )٤-(ف موظف برامج
  )ه()٤-موظف برامج (ف

  )٣-موظف برامج (ف
  )٣-موظف برامج (ف

  )٢-موظف برامج معاون (ف
  )٦-موظف دعم إداري (ع
  )٥-موظف دعم إداري (ع
  )٥-موظف دعم إداري (ع

٢٨٣ ٦٠٠  
٢٢٣ ١٠٠  

-  
١٨٦ ١٠٠  
١٨٦ ١٠٠  
١٦١ ٨٠٠  
١١٣ ٠٠٠  
١١٣ ٠٠٠  
١١٣ ٠٠٠ 

 ١  ٣٧٩ ٧٠٠    المجموع الفرعي  
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     تصاالتالتوعية واال

 ٦٠ ٠٠٠  خدمات التقارير  خدمات تقرير االجتماع العام
 ٦٠ ٠٠٠    المجموع الفرعي  

     السفر

سفر املوظفني إىل اجتماعات هيئات املنرب والسفر   سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
  للمهام الضرورية األخرى

١٠٠ ٠٠٠ 

 ٢٠ ٠٠٠  سفر الرئيس لتمثيل املنرب  سفر الرئيس
 ١٢٠ ٠٠٠    الفرعي المجموع  

 ٨  ٤٢٢ ٩٥٠    المجموع 
 ٦٧٣ ٨٣٦    يف املائة) ٨تكاليف دعم الربنامج (

 مجموع التكاليف للصندوق  
  االستئماني

  ٩  ٠٩٦ ٧٨٦ 

 صفر    املتداولتسوية احتياطي رأس املال 
 ٩  ٠٩٦ ٧٨٦    المجموع الكلي  

ا تصل الجتماع العام لدورة خمصصات ل  (أ)   حد للمشاورات اإلقليمية قبل الدورة.أيام ويوم وا ٦إىل مد
  تشمل الدعم املقدم لعشرين عضواً يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات.  (ب)
  تشمل اجتماعات املكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات كمراقبني.  (ج)
  باستثناء رؤساء اهليئات الفرعية العلمية.  (د)

  أمانة املنرب.إىل ملتحدة للبيئة انتداب من برنامج األمم ا  )ه(

 ٨٨٧٣٢٢٦بلغت  ٢٠١٥دوالرا وأن ميزانية عام  ٧٣١٤٨٧٣بلغت  ٢٠١٤ومبا أن ميزانية عام   - ٦
 ١٦٢٧٤٨١مبلغ  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١دوالرا،  من املتوقع أن يصل مبلغ الوضع النقدي يف 

  ضافية. ، إذا مل يتم اإلعالن عن أي مسامهات أو تعهدات إدوالراً 

  ٢٠١٨- ٢٠١٦الميزانية اإلرشادية للفترة   - خامساً 
اجلداول العناصر اإلدارية  وتتضمن .٢٠١٨- ٢٠١٦امليزانية اإلرشادية للفرتة  ٨و ٧و ٦بني اجلداول ي  - ٧

  .(IPBES/2/5)والتكاليف املتوقعة املرتبطة بتنفيذ برنامج العمل األويل 
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  ٦اجلدول 
  ٢٠١٦الميزانية اإلرشادية لعام 

  (بدوالرات الواليات املتحدة)
  املبلغ  التوزيع  بند امليزانية

      اجتماعات هيئات المنبر
  دوالر ٦١٥ ٠٠٠تكاليف االجتماع:   (أ)، (ب)الدورة اخلامسة لالجتماع العام

 ٥٠٠ ٠٠٠مشاركاً):  ١٢٠تكاليف السفر (دعم 
  دوالر

  
١  ١١٥ ٠٠٠ 

  دوالر ١٠ ٢٥٠االجتماع: تكاليف  أيام) ٦ منها(دورتان مدة كل  (ج)املكتب
  دوالر ٢٥ ٢٠٠أعضاء):  ٧تكاليف السفر (دعم 

٧٠ ٩٠٠ 

 (د)فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
  أيام) ٤ منها(دورتان مدة كل 

  دوالر ٢٠ ٥٠٠تكاليف االجتماع: 
  دوالر ٦٢ ٠٠٠عضواً):  ٢٠تكاليف السفر (دعم 

١٦٥ ٠٠٠ 

 ١  ٣٥٠ ٩٠٠    المجموع الفرعي  

      ٢٠١٦ عاملعمل لتنفيذ برنامج ا

بني العلوم  للصلةتعزيز القدرات واألسس املعرفية   ١اهلدف 
  والسياسات من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية للمنرب

١  ١٤٨ ٧٥٠ 

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع  الصلةتعزيز   ٢اهلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على 

يمية والعاملية وفيما املستويات دون اإلقليمية واإلقل
  بينها

٤  ٣٧٢ ٥٠٠ 

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع  الصلةتعزيز   ٣اهلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق 

  ة واملنهجيةاملواضيعيبالقضايا 

١  ٦٨٩ ٧٥٠ 

 ٢٧٥ ٠٠٠  نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته  ٤اهلدف 
 ٧  ٤٨٠ ٠٠٠    يالمجموع الفرع  

     األمانة
  )١-رئيس األمانة (مد  

  )٤-موظف برامج (ف
  )ه()٤-موظف برامج (ف

  )٣-موظف برامج (ف
  )٣-موظف برامج (ف

  )٢-موظف برامج معاون (ف
  )٦-موظف دعم إداري (ع
  )٥-موظف دعم إداري (ع
  )٥-موظف دعم إداري (ع

  

٢٩٠ ٧٠٠  
٢٢٨ ٧٠٠  

-  
١٩٠ ٨٠٠  
١٩٠ ٨٠٠  
١٦٥ ٩٠٠  
١١٥ ٩٠٠  
١١٥ ٩٠٠  
١١٥ ٩٠٠ 

 ١  ٤١٤ ٦٠٠    المجموع الفرعي  



IPBES/2/17 

107 

  املبلغ  التوزيع  بند امليزانية

     التوعية واالتصاالت

 ٦٥ ٠٠٠  خدمات التقارير  خدمات تقارير االجتماع العام
 ٦٥ ٠٠٠    المجموع الفرعي  

     السفر

سفر املوظفني إىل اجتماعات هيئات املنرب والسفر   سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
  للمهام الضرورية األخرى

١٢٠ ٠٠٠ 

 ٢٥ ٠٠٠  سفر الرئيس لتمثيل املنرب  سفر الرئيس
 ١٤٥ ٠٠٠    المجموع الفرعي  

 ١٠  ٤٦١ ٥٠٠    المجموع 
 ٨٣٦ ٩٢٠    يف املائة) ٨تكاليف دعم الربنامج (

مجموع التكاليف للصندوق 
  االستئماني

  ١١  ٢٩٨ ٤٢٠ 

 ٢٤٧ ٥٩٧    املتداولتسوية احتياطي رأس املال 
 ١١  ٤٥٦ ٠١٧    المجموع الكلي  

اتصل دورة لالجتماع العام ل خمصصات  (أ)   أيام ويوم واحد للمشاورات اإلقليمية قبل الدورة. ٦ إىل مد
  تشمل الدعم املقدم لعشرين عضواً يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات.  (ب)
  تشمل اجتماعات املكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات كمراقبني.  (ج)
  اء رؤساء اهليئات الفرعية العلمية.باستثن  (د)

  أمانة املنرب.إىل انتداب من برنامج األمم املتحدة للبيئة   )ه(

  ٧اجلدول 
  ٢٠١٧الميزانية اإلرشادية لعام 

  (بدوالرات الواليات املتحدة)
  املبلغ  التوزيع  بند امليزانية

      اجتماعات هيئات المنبر
  دوالر ٦١٥ ٠٠٠اليف االجتماع: تك  (أ)، (ب)الدورة السادسة لالجتماع العام

 ٥٠٠ ٠٠٠مشاركاً):  ١٢٠تكاليف السفر (دعم 
  دوالر

  
١  ١١٥ ٠٠٠ 

  دوالر ١٠ ٢٥٠تكاليف االجتماع:   )أيام ٦(ثالث دورات مدة كل منها  (ج)املكتب
 ٢٥ ٢٠٠أعضاء):  ٧تكاليف السفر (دعم 

  دوالر

١٠٦ ٣٥٠ 

(ثالث  (د)فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
  )أيام ٤ منهاة كل دورات مد

  دوالر ٢٠ ٥٠٠تكاليف االجتماع: 
  دوالر ٦٢ ٠٠٠عضواً):  ٢٠تكاليف السفر (دعم 

٢٤٧ ٥٠٠ 

 ١  ٤٦٨ ٨٥٠    المجموع الفرعي  
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  املبلغ  التوزيع  بند امليزانية

      ٢٠١٧ عامتنفيذ برنامج العمل ل

بني العلوم  للصلةتعزيز القدرات واألسس املعرفية   ١اهلدف 
والسياسات من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية 

  منربلل

١  ٠٩٨ ٧٥٠ 

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع  الصلةتعزيز   ٢اهلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على 
املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما 

  بينها

٢  ٤٦٧ ٥٠٠ 

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع  الصلةتعزيز   ٣اهلدف 
م اإليكولوجية فيما يتعلق البيولوجي وخدمات النظ

  ة واملنهجيةاملواضيعيبالقضايا 

١  ٣٤٤ ٧٥٠ 

 ٣٥٩ ٠٠٠  نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته  ٤اهلدف 
 ٥  ٢٧٠ ٠٠٠    المجموع الفرعي  

     األمانة
  )١-رئيس األمانة (مد  

  )٤-موظف برامج (ف
  )ه()٤-موظف برامج (ف

  )٣-موظف برامج (ف
  )٣-موظف برامج (ف

  )٢-موظف برامج معاون (ف
  )٦-موظف دعم إداري (ع
  )٥-موظف دعم إداري (ع
  )٥-موظف دعم إداري (ع

٢٩٨ ٠٠٠  
٢٣٤ ٤٠٠  

-  
١٩٥ ٦٠٠  
١٩٥ ٦٠٠  
١٧٠ ٠٠٠  
١١٨ ٨٠٠  
١١٨ ٨٠٠  
١١٨ ٨٠٠ 

 ١  ٤٥٠ ٠٠٠    المجموع الفرعي  

     التوعية واالتصاالت

 ٦٥ ٠٠٠  خدمات التقارير  خدمات تقارير االجتماع العام
 ٦٥ ٠٠٠    المجموع الفرعي  

     السفر

سفر املوظفني إىل اجتماعات هيئات املنرب والسفر   سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
  للمهام الضرورية األخرى

١٢٠ ٠٠٠ 

 ٢٥ ٠٠٠  سفر الرئيس لتمثيل املنرب  سفر الرئيس
 ١٤٥ ٠٠٠    المجموع الفرعي  

 ٨  ٣٩٨ ٨٥٠    المجموع
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  املبلغ  التوزيع  بند امليزانية
 ٦٧١ ٩٠٨    يف املائة) ٨تكاليف دعم الربنامج (

 ٩  ٠٧٠ ٧٥٨    مجموع التكاليف للصندوق االستئماني
 صفر    املتداولتسوية احتياطي رأس املال 

 ٩  ٠٧٠ ٧٥٨    المجموع الكلي

ا لالجتماع العام تصل دورة ل خمصصات  (أ)   أيام ويوم واحد للمشاورات اإلقليمية قبل الدورة. ٦إىل مد
  عضواً يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. تشمل الدعم املقدم لعشرين  (ب)
  تشمل اجتماعات املكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات كمراقبني.  (ج)
  باستثناء رؤساء اهليئات الفرعية العلمية.  (د)

  أمانة املنرب.إىل انتداب من برنامج األمم املتحدة للبيئة   )ه(

  ٨اجلدول 
  ٢٠١٨ام الميزانية اإلرشادية لع

  (بدوالرات الواليات املتحدة)
  املبلغ  التوزيع  بند امليزانية

      اجتماعات هيئات المنبر
  دوالر ٦٣٠ ٠٠٠تكاليف االجتماع:   (أ)، (ب)الدورة السابعة لالجتماع العام

مشاركاً):  ١٢٠تكاليف السفر (دعم 
  دوالر ٥٠٤ ٠٠٠

١  ١٣٤ ٠٠٠ 

 ٦ منها(ثالث دورات مدة كل  (ج)املكتب
  م)أيا

  دوالر ١٠ ٥٠٠تكاليف االجتماع: 
 ٢٥ ٩٠٠أعضاء):  ٧تكاليف السفر (دعم 

  دوالر

١٠٩ ٢٠٠ 

(ثالث  (د)فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
  أيام) ٤ منهادورات مدة كل 

  دوالر ٢١ ٠٠٠تكاليف االجتماع: 
  دوالر ٦٤ ٠٠٠عضواً):  ٢٠تكاليف السفر (دعم 

٢٥٥ ٠٠٠ 

 ١  ٤٩٨ ٢٠٠    المجموع الفرعي  

      ٢٠١٨ عامتنفيذ برنامج العمل ل

تعزيز القدرات واألسس املعرفية للصلة بني العلوم   ١اهلدف 
  والسياسات من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية للمنرب

١  ٠٩٨ ٧٥٠ 

تعزيز الصلة بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع   ٢اهلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املستويات 

  إلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينهادون ا

١  ٤٣٢ ٥٠٠ 

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع  الصلةتعزيز   ٣اهلدف 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق 

  ة واملنهجيةاملواضيعيبالقضايا 

٣٣٤ ٠٠٠ 

 ٣٤٥ ٠٠٠  نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته  ٤اهلدف 
 ٣  ٢١٠ ٢٥٠    المجموع الفرعي  
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  املبلغ  التوزيع  بند امليزانية

  األمانة
   

  )١-رئيس األمانة (مد  
  )٤-موظف برامج (ف
  )ه()٤-موظف برامج (ف

  )٣-موظف برامج (ف
  )٣-موظف برامج (ف

  )٢-موظف برامج معاون (ف
  )٦-موظف دعم إداري (ع
  )٥-موظف دعم إداري (ع
  )٥-موظف دعم إداري (ع

٣٠٥ ٤٠٠  
٢٤٠ ٣٠٠  

-  
٢٠٠ ٥٠٠  
٢٠٠ ٥٠٠  
١٧٤ ٣٠٠  
١٢١ ٨٠٠  
١٢١ ٨٠٠  
١٢١ ٨٠٠ 

 ١  ٤٨٦ ٤٠٠    المجموع الفرعي  

     التوعية واالتصاالت

 ٦٥ ٠٠٠  خدمات التقارير  خدمات تقارير االجتماع العام
 ٦٥ ٠٠٠    المجموع الفرعي  

     السفر

سفر املوظفني إىل اجتماعات هيئات املنرب والسفر   سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
  األخرىللمهام الضرورية 

١٣٠ ٠٠٠ 

 ٣٠ ٠٠٠  سفر الرئيس لتمثيل املنرب  سفر الرئيس
 ١٦٠ ٠٠٠    المجموع الفرعي  

 ٦  ٤١٩ ٨٥٠    المجموع
 ٥١٣ ٥٨٨    يف املائة) ٨تكاليف دعم الربنامج (

 ٦  ٩٣٣ ٤٣٨    مجموع التكاليف للصندوق االستئماني
 )٣٢٥ ١١٥  (    املتداولتسوية احتياطي رأس املال 

 ٦  ٦٠٨ ٣٢٣    المجموع الكلي  

اتصل دورة لالجتماع العام ل خمصصات  (أ)   أيام ويوم واحد للمشاورات اإلقليمية قبل الدورة. ٦ إىل مد
  تشمل الدعم املقدم لعشرين عضواً يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات.  (ب)
  تشمل اجتماعات املكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات كمراقبني.  (ج)
  باستثناء رؤساء اهليئات الفرعية العلمية.  (د)

  أمانة املنرب.إىل انتداب من برنامج األمم املتحدة للبيئة   )ه(
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  : الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية٢/٧ -د   ح مالمقرر 

  إن االجتماع العام،
  ،٢٠١٢منذ إنشاء املنرب يف عام  الواردةباملسامهات  إذ يرحب

عن طريق منظمات أخرى لدعم أنشطة املنرب،  وتقدم باملسامهات اإلضافية اليت ُقدمترحب أيضاً وإذ ي
  ملنرب،ا من أولئك املسامهني يفواليت اعتربت مسامهات عينية 

 ،مبشروع اإلجراءات اخلاصة باإلدارة املالية للمنرب الذي اشرتك يف وضعه املكتب واألمانةوإذ حييط علماً 
ومكتب الصندوق االستئماين املتعدد الشركاء لألمم  ،يت قدمها برنامج األمم املتحدة للبيئةوباملعلومات ال

  بشأن اخليارات املتاحة إلنشاء الصندوق االستئماين للمنرب، ،املتحدة
إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن ينشئ صندوقًا استئمانيًا للمنرب احلكومي الدويل  يطلب  - ١

باء من الفقرة  ٢يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وفقاً للوارد يف اخليار  للعلوم والسياسات
 وأن يقوم بتحويل أي رصيد مايل )٤٠(أن خيارات الصندوق االستئماين للمنربش(ب) من مذكرة األمانة ب ١٩
  ؛٢٠١٤ن الثاين/يناير كانو   ١الصندوق االستئماين اجلديد اعتباراً من  هيكل الصندوق املؤقت إىل من

املنظمات احلكومية سائر و  ،وهيئات األمم املتحدة، ومرفق البيئة العاملية ،احلكومات يدعو  - ٢
إىل تقدمي  ،يف القطاع اخلاص اجلهات األخرىالدولية األخرى وأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املؤسسات و 

  لدعم عمل املنرب؛ ،تربعات ومسامهات للصندوق االستئماين
  املقرر. مرفق هذااإلجراءات املالية الواردة يف  يعتمد  - ٣

  مرفقال

اإلجراءات المالية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 
  وخدمات النظم اإليكولوجية

  النطاق
  ١القاعدة 

والقواعد املالية لألمم  املايل للنظامتنظم هذه اإلجراءات اإلدارة املالية للمنرب واألمانة. وتطبق وفقًا 
  املتحدة، والقواعد املالية واإلجراءات املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة.

  السنة المالية وفترة الميزانية
  ٢القاعدة 

كانون األول/ديسمرب. أما فرتة امليزانية   ٣١كانون الثاين/يناير إىل   ١السنة املالية هي السنة التقوميية، من 
  فرتة سنتني تقومييتني متتاليتني. ينظر فيها االجتماع العام فهاليت ي

                                                      
)٤٠(IPBES/2/6  .  
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  الصندوق االستئماني للمنبر
  ٣القاعدة 

متوَّل أنشطة املنرب وأمانته من الصندوق االستئماين للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال 
واالجتماع ‘‘). الصندوق االستئماين’’ بـــــالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (ويشار إليه فيما بعد 

  العام هو املسؤول عن اعتماد ميزانية املنرب. 

  ٤القاعدة 
وهيئات األمم  ،يفتح باب التربع للصندوق االستئماين من مجيع املصادر، مبا يف ذلك احلكومات

، مثل القطاع اخلاص صلحةأصحاب املاملنظمات احلكومية الدولية و  سائرو  ،ومرفق البيئة العاملية ،املتحدة
واملؤسسات. وجيب أال يتجاوز مبلغ املسامهات من املصادر اخلاصة مبلغ املسامهات من املصادر العامة يف أي 

  فرتة سنتني.

  ٥القاعدة 
يكون  . والمسامهةوُختطر األمانة بكل  ،ترسل املسامهات املالية للمنرب إىل الصندوق االستئماين

أو تقدَّم من جهة مل تفصح عن هويتها،  ،وال ختصص ألنشطة حمددة ،مال املنربللتربعات شأن بتوجيه أع
  )٤١(مع وظائف املنرب ومبادئه التشغيلية وترتيباته املؤسسية. تكون متسقةو 

  ٦القاعدة 
أصحاب املعرفة وأصحاب سائر ستكون املسامهات العينية من احلكومات، واألوساط العلمية، و 

مع  كون متسقةفيذ برنامج العمل. ولن توجه املسامهات العينية عمل املنرب، وستأساسية لنجاح تن ،املصلحة
  وظائف املنرب ومبادئه التشغيلية وترتيباته املؤسسية.

  ٧القاعدة 
يوافق عليها االجتماع العام.  ددة، جيوز قبول مسامهات إضافية ألنشطة حم٥استثناًء من القاعدة ك

كل مساهم من  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة  ٣٠٠ ٠٠٠جاوز املسامهات الفردية اليت تتتتطلب و 
دوالر من  ٣٠٠ ٠٠٠تتجاوز  املسامهات الفردية اليت الأما موافقة االجتماع العام.  حمدد، احلصول علىنشاط ل

الشرط نطبق يف هذه احلالة تتطلب موافقة املكتب. ويف ددنشاط حملكل مساهم من  دوالرات الواليات املتحدة 
  .٤املقيد الوارد يف القاعدة 

  العملة
  ٨القاعدة 

تكون العملة املستخدمة يف إعداد امليزانية واإلبالغ عن اإليرادات والنفقات هي دوالر الواليات 
  املتحدة.

                                                      
د الطرائق والرتتيبات املؤسسية للمنرب، املعقودة يف بنما سييت يف الفرتة اعتمدت الدورة الثانية لالجتماع العام لتحدي  )٤١(

  وظائف املنرب، ومبادئه التشغيلية، وترتيباته املؤسسية. ،)UNEP/IPBES.MI/2/9( ٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢١إىل  ١٦من 
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  الميزانية
  ٩القاعدة 

دورة االجتماع انعقاد ميزانية، بالتشاور مع املكتب، وحتيله إىل أعضاء املنرب قبل اقرتاحاً لل تعد أمانة املنرب
  العام املقرر اعتماد امليزانية فيها بستة أسابيع على األقل.

  ١٠القاعدة 
  جيب اعتماد امليزانيات بتوافق اآلراء يف االجتماع العام قبل بدء الفرتات اليت تغطيها تلك امليزانيات.

  ١١القاعدة 
، بتحمُّل التزامات وسداد ١للقاعدة  يشكل اعتماد االجتماع العام للميزانية إذنًا لرئيس األمانة، وفقاً 

ويف حدود املبالغ اليت أقرت هلا، شريطة أن يغّطى رصيد  ،قرت االعتمادات من أجلهامدفوعات لألغراض اليت أُ 
  الصندوق االستئماين االعتمادات العامة للميزانية.

  ١٢القاعدة 
يف  ١٠يف حدود و اقتضى األمر، امليزانية، إن  ضمن نطاقيؤذن لرئيس األمانة بإعادة ختصيص األموال 

من وقت آلخر  ديةاالعتماد. وجيوز لالجتماع العام إعادة النظر يف هذه النسبة احل أبواباملائة من كل من 
  االعتماد يف امليزانية فئة رئيسية من امليزانية لألنشطة أو املنتجات. باببتوافق اآلراء. ويشكل 

  ١٣القاعدة 
وى الرصيد املتاح يف الصندوق االستئماين للمنرب عن امليزانية املعتمدة، يؤذن مست اليت يقل فيهاالة احليف 

لرئيس األمانة، بعد موافقة املكتب، بتعديل املخصصات، حبيث تواكب امليزانية التقلبات يف اإليرادات مقارنًة 
ة إىل االجتماع العام يف أقرب باملستوى املعتمد لبنود امليزانية. ويقدم رئيس األمانة تقريرًا عن اإلجراءات املتخذ

  دورة له بعد ذلك.

  المساهمات
  ١٤القاعدة 

  تتألف موارد املنرب مما يلي:

  أي موظف يعار لألمانة؛ اليفتك  (أ)

أمانة املنرب املقدم من حكومة أملانيا عمًال باتفاق البلد املضيف املعقود بني املنرب  مقرتكاليف   (ب)
  واحلكومة املضيفة؛

الصندوق االستئماين  يفاملسامهة األخرى النقدية املقدمة من أعضاء املنرب واجلهات التربعات   (ج)
  للمنرب؛

  املسامهات العينية املقدمة للمنرب؛  (د)
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  رصودة لفرتات مالية سابقة؛املعتمادات االالرصيد احلر املتبقي من   (ه)

  .مستحقة القبض أخرى مبالغأي   (و)

  ١٥القاعدة 
لنقدية بعمالت قابلة للتحويل إىل احلساب املصريف الذي خيصصه برنامج األمم ُتدفع مجيع املسامهات ا

  املتحدة للبيئة.

  ١٦القاعدة 
طلع االجتماع العام يف كل تتسارع األمانة إىل اإلفادة عن تلقي أي تعهدات مالية أو مسامهات وي

قرير األمانة إشارة حمددة إىل . ويتضمن تالنفقاتدورة على حالة التعهدات املالية واملسامهات املدفوعة و 
التقرير كّم هذه املسامهات العينية إذا كان دد حي، وكذلك املسامهات العينية، و ٦وفقًا للقاعدة  املقدمةاملسامهات 
  قياسها على حنو موثوق.من املمكن 

  احتياطي رأس المال المتداول
  ١٧القاعدة 

يف املائة من متوسط  ١٠ نسبتهاملال املتداول  الصندوق االستئماين للمنرب باحتياطي لرأس يفُحيتفظ 
لضرورة. ويكون الغرض من احتياطي رأس ل ويقوم االجتماع العام بتعديله وفقاً امليزانية السنوية لفرتة السنتني، 

حلني استالم و املال املتداول هو ضمان استمرارية العمليات عند حدوث مشاكل قصرية األجل يف السيولة، 
السحب من احتياطي رأس املال املتداول، بالتشاور مع املكتب، وبعد إخطار برئيس األمانة وم ويقاملسامهات. 

  من املسامهات يف أقرب وقت ممكن. . وجيدد احتياطي رأس املال املتداولأعضاء املنرب بذلك

  الحسابات والمراجعة
  ١٨القاعدة 

لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام واملعايري تـَُعدُّ البيانات املالية للصندوق االستئماين للمنرب وفقًا ل
ذات الصلة اليت يطبقها برنامج األمم املتحدة للبيئة، وختضع للمراجعة الداخلية واخلارجية، عمًال بقواعد برنامج 
األمم املتحدة للبيئة. وتعرض هذه الكشوف املالية وأي تقارير ملراجعة احلسابات على االجتماع العام. وتقع 

  برنامج األمم املتحدة للبيئة.عاتق واملساءلة عنها على  تقدمي التقارير املاليةسؤولية م

  أحكام عامة
  ١٩القاعدة 

اء عمل  اء عمل الصندوق االستئماين للمنرب، يُبَلغ أعضاء املنرب بذلك قبل تاريخ إ عند اختاذ قرار بإ
يف فرتة  املستخدمةاألرصدة غري  تناسبية مناحلصة الالصندوق بستة أشهر على األقل. وتسدد للمسامهني 

  السنتني بعد سداد مجيع مصروفات تصفية الصندوق.



IPBES/2/17 

115 

  ٢٠القاعدة 
عند اختاذ قرار حبل أمانة املنرب، ُختَطر املؤسسة اليت تدير األمانة بذلك قبل سنة على األقل من التاريخ 

  تلك التصفية. عنكاليف املرتتبة والت املسؤوليةاألمانة. ويتحمل الصندوق االستئماين كامل  حلّ 

  ٢١القاعدة 
  بتوافق اآلراء. ذه اإلجراءاتهل تنقيحاتيعتمد االجتماع العام أي 
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: ترتيب الشراكة التعاونية إلنشاء رابطة مؤسسية بين االجتماع العام للمنبر ٢/٨ - د ح م المقرر
لعلم والثقافة، ومنظمة األمم ، ومنظمة األمم المتحدة للتربية واللبيئةوبرنامج األمم المتحدة 

  المتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  إن االجتماع العام،

مشروع ترتيب شراكة تعاونية إلنشاء رابطة مؤسسية تتضمن يف املذكرة املقدمة من األمانة اليت  وقد نظر
يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  بني االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات

، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة يةجاإليكولو 
  )٤٢(،لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

بني االجتماع العام للمنرب احلكومي على ترتيب الشراكة التعاونية إلنشاء رابطة مؤسسية  يوافق -١
 ،للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة يةجاإليكولو الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم اإلمنائي 
 املقرر؛ مرفق هذالوارد يف على حنو ا

، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم للبيئةبرنامج األمم املتحدة  يدعو -٢
  ملوافقة على ترتيب الشراكة التعاونية.إىل ااملتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم اإلمنائي 

  مرفقال

سسية بين االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم ترتيب الشراكة التعاونية إلنشاء رابطة مؤ 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 
ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج 

  ئياألمم المتحدة اإلنما

بني االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف هذا نشأ ترتيب الشراكة التعاونية يُ 
)، وبرنامج ‘‘االجتماع العام’’ية (ويشار إليه فيما يلي باسم ججمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولو 

م والثقافة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلللبيئةاألمم املتحدة 
). ويشار فيما يلي إىل االجتماع العام ‘‘املنظمات’’اإلمنائي (ويشار إليها فيما يلي باسم املتحدة وبرنامج األمم 

  ؛)‘‘الشركاء’’واملنظمات بصورة مشرتكة باسم 
وم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي أن االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعل ونوإذ يالحظ

كانون   ٢٦إىل  ٢١بون، أملانيا، يف الفرتة من بدة و ته األوىل املعقور يف د ،ية قررجوخدمات النظم اإليكولو 
 إىليؤدي دور أمانة املنرب، وأن يطلب  للبيئة أنبرنامج األمم املتحدة  إىلأن يطلب  ،٢٠١٣الثاين/يناير 

  )٤٣(لشراكة التعاونية إلجناز عمل املنرب وأمانته؛لمؤسسية مع املنرب عن طريق ترتيب املنظمات إنشاء رابطة 
أمهية والية وبرنامج عمل كل منها بالنسبة ببدور املنظمات يف تطوير وإنشاء املنرب، و  ونوإذ يقر 

  املنرب؛ لوظائف
                                                      

)(٤٢  IPBES/2/15.  
)(٤٣ IPBES/1/12.املرفق اخلامس ، 
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األطراف تتم مبوجبه مجلة  إطار للتعاون بني وفريباعتزام ترتيب الشراكة التعاونية احلايل ت وإذ يرحبون
  أمور من بينها:

وفقًا لوالية  املنرب،  املتعلقة بوظائفينسق الشركاء األنشطة ذات الصلة، ويتعاونوا يف اجملاالت   (أ)
  ؛الواليةويف إطار هذه  كل منهم

املوظفني املنتدبني أو املوظفني املكلفني بصورة أخرى و  املخصصةتوفر املنظمات القدرات   )ب(
  أمانة املنرب؛لدعم 

الدعم التقين والربناجمي لربنامج عمل املنرب على الصعيدين العاملي واإلقليمي  تقدم املنظمات  )ج(
  ؛هااملنظمات وبرامج عمل بوالياتبشأن املسائل ذات الصلة 

  جبمع األموال ليتسّىن تنفيذ أنشطة املنرب؛معاً الشركاء  ضطلعي  (ه)
ا أل الدعماملنظمات  تصاالت لدىتوفر اهليئات املسؤولة عن اال  (و) نشطة االتصاالت اليت يقوم 

  املنرب.
  يعتزم الشركاء التعاون على النحو التايل:

  تنفيذ برنامج عمل المنبر
ا يف تنفيذ برنامج عمل املنرب. -١  تساهم املنظمات بدرايتها وخرب

أن تُنجز  جيوز للمنظمات، بناء على طلب االجتماع العام، أن تضطلع مبهام خاصة، أو -٢
بعض األنشطة للمنرب على أساس اختصاصات يوافق عليها الشركاء، ووفقًا للوائح، والقواعد، والسياسات، 

 واإلجراءات اخلاصة بالشركاء.

تساهم املنظمات يف تنفيذ برنامج عمل املنرب بتقدمي الدعم إىل اهلياكل اإلقليمية اليت قد  -٣
 ينشئها املنرب.

  تبادل المعلومات
لشركاء املعلومات ويتشاورن فيما بينهم بصفة منتظمة بشأن املسائل اليت هلا صلة يتبادل ا -٤

 .، وفقاً للمقتضىمباشرة بتنفيذ برنامج عمل املنرب

يستعرض الشركاء التقدُّم احملرز يف جمال املهام املشرتكة أو املسندة اليت يتولون تنفيذها يف إطار  -٥
 ملستقبلية، حسب االقتضاء، مع االستجابة لطلبات االجتماع العام.هذه الرتتيبات، ويقومون بتخطيط األنشطة ا

أمانة املنرب وحدها، تبذل  جيري إعدادها على مسؤوليةاملنرب اليت ما قبل دورات قبل نشر وثائق  -٦
 .يف املواعيد احملددة لذلك ووفقاً للمقتضى استعراض هذه الوثائقفرصة للمنظمات  لتتيح هدقصارى اجلاألمانة 

  اجتماعات المنبرحضور 
االجتماع العام.  دوراتبغية دعم التعاون الربناجمي بني الشركاء، ُتدعى املنظمات حلضور  -٧

ا للمشاركة يف اجتماعات اهليئات الفرعية لالجتماع العام  هالجتماع العام وقراراتاوفقًا لقواعد  ،وجيوز دعو
 السارية.



IPBES/2/17  

118 

بشأن االجتماعات اليت يعقدها االجتماع العام يف تقوم أمانة املنرب بإبالغ أمانات املنظمات   - ٨
  الوقت املناسب.

 الموظفون

ا املختصة و/أو  قراراتللعمل يف أمانة املنرب وفقًا ل متوفر املنظمات املوظفني وتنتد  - ٩ إدارا
ا اإلدارية اع العام، ألمانة وامليزانية املعتمدة من االجتما مالك موظفي، مع مراعاة هيكل وبإذن منها هيئا

  واحلاجة إىل الدعم التقين لتنفيذ برنامج عمل املنرب.
يقوم املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة بتعيني رئيس أمانة املنرب، بالتشاور مع   -  ١٠

م املتحدة الرؤساء التنفيذيني ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األم
اإلمنائي، ومكتب االجتماع العام. ويتم شغل الوظائف الفنية األخرى يف األمانة عن طريق إجراء التعيني الذي 
يقوم به املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، بالتشاور مع الرؤساء التنفيذيني ملنظمة اليونسكو، ومنظمة 

 من املنظمات. خمصصنيحدة اإلمنائي، أو عن طريق إعارة موظفني األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املت

  مكانةال
ا مت اإلقرار بدور املنظمات   -  ١١ يف مجيع وثائق اإلعالم ومواد االتصال اليت يصدرها ومسامها

مساء و/أو شعارات كل من املنظمات يف هذه الوثائق ومواد أاملنرب، مبا يف ذلك وثائق االجتماعات، وُتدرج 
 تصال إىل جانب اسم و/أو شعار املنرب.اال

  الجوانب المالية
إذا أسند املنرب مهاماً خاصة إىل واحدة أو أكثر من املنظمات، أو نشاطًا مشرتكاً ينطوي على   -  ١٢

نفقات تتجاوز النفقات املعتادة للمنظمة، يتشاور الشركاء فيما بينهم لتحديد أنسب الطرق للحصول على 
، وفقًا للنظام الداخلي مبا يف ذلك عن طريق حشد املنظمات ملوارد إضافية لدعم أنشطة املنرباملوارد الضرورية، 

  . للمنرب
مبوافقة   يتم أي إجراء لتعبئة املوارد يقوم به الشركاء فيما خيص ترتيب الشراكة التعاونية احلايل  -  ١٣
 .كل منهم

 تقديم التقارير

تماع العام وإىل اهليئات اإلدارية للمنظمات بشأن التقدُّم إىل االجمنتظمة يقدم الشركاء تقارير   -  ١٤
الشراكة التعاونية احلايل، ويسعون، حيثما كان ذلك ضرورياً، إىل التماس مزيد من  ترتيباحملرز يف تنفيذ 

 ديدة.اجللتعاون االتوجيهات والتأييد بشأن جماالت 

  أن يقره الشركاء.يبدأ العمل برتتيب الشراكة التعاونية احلايل مبجرد   -  ١٥
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  االتصاالت والتوعية :٢/٩ -د   ح م المقرر

  إن االجتماع العام،
اخلرباء املتعدد التخصصات،  وبالتعاون مع فريق أمانة املنرب، حتت إشراف املكتبإىل يطلب   - ١

  ؛العام يف دورته الثالثة لكي ينظر فيها االجتماع ،مشروع اسرتاتيجية لالتصاالت والتوعية أن تعدّ 
ويطلب إىل مذكرة األمانة بشأن مشروع اسرتاتيجية لالتصاالت، شعار املنرب الوارد يف يعتمد   - ٢

  .، بالتشاور مع املكتبنفذ سياسة الستخدامهأمانة املنرب أن تضع وت
____________ 

 


