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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية
الدورة الثانية
أنطاليا ،تركيا 41-6 ،كانوف األوؿ/ديسمرب 3142
*
البند ( 1أ) من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت
األولي للمنبر :برنامج العمل للفترة
برنامج العمل َّ
4108-4102

مشروع برنامج العمل للفترة 4108-4102
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
ظل اجملتمع يعمل طواؿ العقود السابقة على مواجهة تدىور التن ّوع البيولوجي وخدمات النظم
-4
ّ
التنوع البيولوجي بصورة مستدامة مل تتواكب مع
اإليكولوجية وضياعهما .ومع ذلك فإف جهود حفظ واستعماؿ ّ
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،على ضلو يثًن
تزايد الضغوط البشرية على احمليط احليوي .وضياع ّ
االنزعاج ،يه ّدد رفاه اإلنساف يف األجل الطويل وخاصة رفاه أكثر الناس ضعفاً على سطح األرض ،وىم الذين
يعتمدوف إىل ٍ
حد كبًن على اخلدمات ادلتاحة عرب النظم اإليكولوجية اليت يعيشوف فيها .وقد تستطيع الشرائح
األكثر رخاءً يف اجملتمع أف تتغلّب جزئياً ومؤقتاً على الندرة اإليكولوجية احمللية من خالؿ شراء منتجات من
أماكن بعيدة ولكنها تفعل ذلك يف كثًن من األحياف بدوف أف تدرؾ العواقب اإليكولوجية ألفعاذلا .وتشمل
التنوع
للتنوع البيولوجي  3131-3144يف إطار اتفاقية ّ
االستجابات النشطة ذلذا التح ّدي اخلطة االسرتاتيجية ّ
البيولوجي وأىداؼ آيشي ادلدرجة فيها ،واخلطة وإطار العمل االسرتاتيجيٌن للسنوات العشر ()3145-3115
تصحر خطًنة ،وخباصة يف
التفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة
التصحر يف البلداف اليت تشهد موجات جفاؼ و/أو ُّ
ُّ
أفريقيا ،وصياغة جدوؿ أعماؿ التنمية دلا بعد عاـ  3142ورلموعة من األىداؼ اإلمنائية ادلستدامة.
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* .IPBES/2/1
لالطالع على مزيد من ادلعلومات انظر توقعات البيئة العادلية :البيئة مػن أجػل ادلسػتقبل الػذي نصػبو إليػو .متػاح علػى العنػواف
()4
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 - 3وسبثل الروابط بٌن العلوـ والسياسات قوى حامسة يف تشكيل نظاـ احلوكمة البيئية .وميكن النظر إىل
ىذا النظاـ باعتباره نظاماً متعدد ادلراكز يتألف من وحدات متداخلة لصنع القرارات على األصعدة العامة
واخلاصة وغًن احلكومية وتعمل ىذه الوحدات يف نطاقات متعددة داخل نُظم من القواعد و ِ
القيَم زبتلف فيما
بينها إىل درجة ما( .)4وتواجو التفاعالت بٌن العلوـ والسياسات ربديات بسبب تعقُّد نظاـ احلوكمة البيئية
()3
التنوع البيولوجي
وادلشاكل اليت يسعى إىل حلّها  .وقد أنشئ ادلنرب احلكومي الدويل للعلوـ والسياسات يف رلاؿ ّ
وخدمات النظم اإليكولوجية ليكوف استجابة منظمة ورمسية ذلذا التح ّدي.
وصمم مشروع برنامج عمل ادلنرب للفرتة  3145-3141بغرض تنفيذ ىدؼ ادلنرب ووظائفو ومبادئو
-2
ُ
التشغيلية ،اليت يشار إليها يف الفقرات  1إىل  3أدناه ،تنفيذاً متناسقاً ومتكامالً .ويهدؼ مشروع برنامج العمل
إىل ادلسامهة يف العمليات السياسية ادلذكورة أعاله وغًنىا من العمليات ذات الصلة حسب ما تطلبو احلكومات
واالتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ وغًنىم من أصحاب ادلصلحة .وسيعمل اإلطار ادلفاىيمي للمنرب( )2على
توجيو األعماؿ التحليلية اليت ستنطلق دبوجب برنامج العمل .ونظراً ألف ىذا سيكوف ىو برنامج العمل األوؿ
فقد ُو ِضع هبدؼ توجيو ادلنرب يف ادلسار الصحيح مع ترسيخ طرائق عملو ونواذبو ،ومصداقيتو وأمهيتو ومشروعيتو
ومسعتو على أساس هنج تعاوين واستناداً إىل مسامهات عينية حبجم كبًن .والقصد منو ىو سبهيد السبيل لتزايد
التنوع البيولوجي ونظم اخلدمات اإليكولوجية عرب النطاقات
تدعيم الرابطة بٌن العلوـ والسياسات يف رلاؿ ّ
والقطاعات ونظم ادلعرفة.
ألف  -ىدف المنبر
التنوع البيولوجي وخدمات النظم
 - 1يػُ َعرؼ قرار إنشاء ادلنرب احلكومي الدويل للعلوـ والسياسات يف رلاؿ ّ
التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ىدؼ ادلنرب بأنو تدعيم الرابطة بٌن العلوـ والسياسات يف رلاؿ ّ
التنوع البيولوجي واستخدامو على ضلو مستداـ ،واحلفاظ على رفاه البشر يف األجل
اإليكولوجية من أجل صوف ّ
()1
الطويل وعلى التنمية ادلستدامة‘‘.
باء  -وظائف المنبر
-2

تتمثّل وظائف ادلنرب ادلتفق عليها( )2فيما يلي:

صنّاع السياسات على ادلستويات ادلالئمة،
(أ) ربديد ادلعلومات العلمية الرئيسية اليت حيتاج إليها ُ
وربديد أولوياهتا وحفز اجلهود ادلبذولة لتوليد معارؼ جديدة بالدخوؿ يف حوار مع ادلنظمات العلمية الرئيسية
وصنّاع السياسات ومنظمات التمويل ،ولكن دوف القياـ مباشرة بإجراء حبوث جديدة؛
ُ
التنوع البيولوجي
(ب) إجراء تقييمات منتظمة يف الوقت ادلناسب بشأف ادلعارؼ ادلتاحة عن ّ
وخدمات النظم اإليكولوجية والصالت القائمة بينها ،وىو ما ينبغي أف يشمل تقييمات عادلية وإقليمية ،ودوف

( )4لالطالع على مزيد من ادلعلومات انظر توقعات البيئة العادلية :البيئة مػن أجػل ادلسػتقبل الػذي نصػبو إليػو .متػاح علػى العنػواف
.http://www.unep.org/geo/geo5.asp
( )3انظر (.)UNEP/IPBES/2/INF/1
( )2انظر .IPBES/2/4
( )1أنظر  ،UNEP/IPBES.MI/2/9الفرع أوالً ،التذييل األوؿ ،ادلرفق األوؿ.
( )2ادلرجع السابقة نفسو.
2
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إقليمية إذا اقتضى األمر ،وقضايا مواضيعية على ادلستويات ادلالئمة ،ومواضيع رئيسية جديدة تنشأ يف سياؽ
العلوـ ويتخذ االجتماع العاـ قرارات بشأهنا؛
(ج) دعم رسم السياسات وتنفيذىا بواسطة ربديد األدوات وادلنهجيات ذات الصلة بالسياسات،
صنّاع القرارات من احلصوؿ على تلك األدوات وادلنهجيات والتشجيع
مثل تلك النامجة عن التقييمات ،لتمكٌن ُ
والتحفيز على إجراء ادلزيد من التطوير ذلا ،حيثما تقتضي الضرورة ذلك؛
(د) ترتيب أولويات حاجات بناء القدرات الرئيسية لتحسٌن الرابطة بٌن العلوـ والسياسات على
ادلستويات ادلالئمة مث توفًن وطلب الدعم ادلايل وخالفو للحاجات ذات األولوية العليا ادلتصلة مباشرة بأنشطتو،
على ضلو ما يقرره االجتماع العاـ ،وحفز سبويل أنشطة بناء القدرات تلك بواسطة توفًن منتدى مع مصادر
التمويل التقليدية واحملتملة.
جيم  -المبادئ التشغيلية للمنبر
 - 3يضع برنامج العمل ادلبادئ التشغيلية ادلتفق عليها للمنرب( )3موضع التنفيذ دبا يف ذلك من خالؿ كفالة
مصداقية ادلنرب وأمهيتو ومشروعيتو؛ ودعم استقالؿ ادلنرب؛ وتسهيل اعتناؽ هنج متعدد االختصاصات وشامل ذلا؛
والتعامل مع سلتلف نظم ادلعرفة ،دبا فيها ادلعارؼ األصلية واحمللية؛ واالعرتاؼ باحلاجة إىل ربقيق ادلساواة بٌن
اجلنسٌن يف رلاالت عملو؛ وإدماج بناء القدرات يف مجيع اجلوانب ذات الصلة من عملو؛ وكفالة ادلشاركة
الفعالة من جانب البلداف النامية؛ وكفالة االستخداـ الكامل للمعارؼ الوطنية ودوف اإلقليمية
الكاملة و ّ
واإلقليمية ،حسب االقتضاء ،دبا يف ذلك من خالؿ تطبيق هنج صاعد من القاعدة؛ ودعم هنج تعاوين يستفيد
من ادلبادرات واخلربات القائمة.

ثانياً  -ىيكل برنامج العمل وعناصره
 - 4وفقاً لطلب االجتماع العاـ الوارد يف مقرر ادلنرب  3/4قاـ ادلكتب والفريق ادلتعدد االختصاصات
ويتضمن الربنامج ،وفقاً ذلذا
بصياغة مشروع برنامج عمل ادلنرب للفرتة  3145-3141بدعم من األمانة ادلؤقتة.
ّ
الطلب ،رلموعة متسلسلة من األىداؼ والنواتج واإلجراءات وعالمات الطريق الرئيسية اليت ترمي إىل النهوض
بادلهاـ األربع للمنرب يف النطاقات ذات الصلة .ويأخذ برنامج العمل يف االعتبار ادلعلومات اليت مجعتها األمانة
عن ادلناقشات السابقة للربنامج( ،)4والطلبات ذات الصلة وادلدخالت واالقرتاحات ادلعروضة يف التقرير ادلتعلق
بتل ّقي الطلبات وترتيبها حسب األولوية وادلدخالت واالقرتاحات الواردة وفقاً دلقرر ادلنرب  ،)5(2/4وتقرير
ادلشاورات اإلقليمية واستعراض التعليقات الواردة.
 - 5ويعرض الشكل  4برنامج العمل يف شكل بياين وىو برنامج مرتَّب حسب األىداؼ األربعة الشاملة.
ويتم إصلاز ىذه األىداؼ من خالؿ رلموعة من النواتج ادلرتابطة والقابلة للقياس اليت سيتم صياغتها وفقاً
للمبادئ التشغيلية واإلجراءات ادلتبعة يف ادلنرب .ويرد أدناه ملخص لألساس ادلنطقي لألىداؼ والنواتج وفائدهتا
والرتابطات بينها .وتعرض الوثيقة  IPBES/2/2/Add.1طرائق تنفيذ كل ناتج من ىذه النواتج .وتقدـ الوثيقة
رلموعة من االفرتاضات وخطة للعمل وعالمات الطريق الرئيسية والرتتيبات ادلؤسسية لكل ناتج .وتشًن ىذه
( )3ادلرجع السابق نفسو ،الفرع ثانيا.
( )4أنظر .IPBES/1/INF/14/Rev.1
(.IPBES/2/3 )5
3
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اخلطط يف مجلة أمور إىل اإلجراءات ادلتعاقبة اليت قد ينظر االجتماع العاـ يف ازباذىا تنفيذاً لربنامج العمل.
وتعرض الوثيقة أيضاً تقديراً سنوياً لبنود التكاليف الرئيسية لكل ناتح .وميكن االطالع يف الوثيقة
 IPBES/2/INF/10على مزيد من ادلعلومات يف صدد الرتتيبات ادلؤسسية ،وخاصة ما يتعلق بالدعم التقين ودور
األمانة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل.
الشكل 4
الشكل  :0ىيكل برنامج عمل ادلنرب وعناصره الرئيسية من ناحية اتصاذلا هبدؼ ادلنرب ووظائفو ومبادئو التشػغيلية
وإجراءاتو
ىدف المنبر

تنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
تدعيم الرابطة بٌن العلوـ والسياسات يف رلاؿ ال ُّ
من أجل صوف التنوع البيولوجي واستخدامو على ضلو مستداـ ،واحلفاظ على رفاه البشر يف األجل الطويل
وعلى التنمية ادلستدامة
وظائف المنبر ومبادتو التشغيلية وإجراءاتو
برنامج عمل المنبر للفترة  :4108-4102األىداف والنواتج المتصلة بها
الهدف  :0تدعيم قدرة الرابطة بٌن العلوـ والسياسات وأسسها ادلعرفية من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية للمنرب:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

مضاىاة أولويات حاجات بناء القدرات ذات األولوية لتنفيذ برنامج عمل ادلنرب مع ادلوارد من خالؿ ربفيز الدعم ادلايل والعيين (نشاط مستمر)؛
تطوير القدرات ادلطلوبة لتنفيذ برنامج عمل ادلنرب بالدعم ادلقدَّـ من الشبكة ادلعنية ببناء القدرات (نشاط مستمر)؛
اإلجراءات والنُػ ُهج للعمل مع نظم ادلعا ِرؼ األصلية واحمللية (تصاغ حبلوؿ )3143؛

معاجلة حاجات ادلعا ِرؼ والبيانات ذات األولوية لصنع السياسات من خالؿ حفز اجلهود لتوليد معارؼ جديدة وإقامة شبكات (نشاط مستمر).

الهدددف  :3تػػدعيم الرابطػػة بػػٌن العلػػوـ والسياسػػات يف رلػػاؿ التنػػوع البيولػػوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية بشأف القضايا ادلوضوعية وادلنهجية:
(أ) تقييم موضوعي واحد سريع ادلسار بشػأف التلقػيح وإنتػاج األغذيػة (يػُنػََّفػذ
حبلوؿ آذار/مارس )3142؛
(ب) تقيػػيم موضػػوعي واحػػد بشػػأف تػػدىور األراضػػي واسػػتعادة خصػػوبتها و/أو
تقيػػيم موضػػوعي واحػػد بشػػأف األن ػواع الغريبػػة الغازيػػة (يػُنػََّفػػذ حبلػػوؿ آذار/مػػارس
)3143؛
(ج) أدوات ومنهجيات دعػم السياسػات لتحليػل السػيناريوىات ووضػع منػاذج
التنػ ػ ُّػوع البيولػ ػػوجي وخػ ػػدمات الػ ػػنظم اإليكولوجيػ ػػة (توضػ ػػع حبلػ ػػوؿ آذار/مػ ػػارس
 )3144اس ػػتناداً إىل تقي ػػيم سػ ػريع ادلس ػػار (حبل ػػوؿ آذار/م ػػارس  )3142ودلي ػػل
(حبلوؿ آب/أغسطس )3142؛
(د) أدوات ومنهجي ػػات دع ػػم السياسػ ػػات ادلتعلق ػػة بقيمػ ػػة التن ػ ُّػوع البيولػ ػػوجي
وخػ ػ ػػدمات الػ ػ ػػنظم اإليكولوجيػ ػ ػػة وتقػ ػ ػػدير قيمتهػ ػ ػػا وزلاسػ ػ ػػبتها (تُوضػ ػ ػػع حبلػ ػ ػػوؿ
آذار/م ػ ػػارس  )3144عل ػ ػػى أس ػ ػػاس تقي ػ ػػيم س ػ ػريع ادلس ػ ػػار (حبل ػ ػػوؿ آذار/م ػ ػػارس
 )3142ودليل (حبلوؿ آب/أغسطس .)3142

الهد د د دددف  :4تػ ػ ػ ػػدعيم الرابطػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػٌن العلػ ػ ػ ػػوـ
والسياسػ ػػات يف رلػ ػػاؿ التنػ ػ ُّػوع البيولػ ػػوجي علػ ػػى
األص ػ ػػعدة دوف اإلقليمي ػ ػػة واإلقليمي ػ ػػة والعادلي ػ ػػة
وعربىا:
(أ) دليػػل إلنتػػاج وتكامػػل التقييمػػات ال ػواردة
م ػ ػػن مجي ػ ػػع النطاق ػ ػػات وعربى ػ ػػا (يت ػ ػػوفَّر حبل ػ ػػوؿ
حزيراف/يونيو )3411؛
(ب) تقييم ػ ػػات إقليمي ػ ػػة/دوف إقليمي ػ ػػة بش ػ ػػأف
التنػ ُّػوع البيولػػوجي ونظػػم اخلػػدمات اإليكولوجيػػة
(تػُنػَفَّذ حبلوؿ آذار/مارس )3144؛
(ج) تقيػػيم عػػادلي للتنػػوع البيولػػوجي وخػػدمات
ال ػ ػ ػػنظم اإليكولوجي ػ ػ ػػة (يػُنػََّف ػ ػ ػػذ حبل ػ ػ ػػوؿ ك ػ ػ ػػانوف
األوؿ/ديسمرب .)3145

الهدف  :2تبليغ وتقييم أنشطة ادلنرب ونواذبو واستنتاجاتو:
(أ) قائمة التقييمات ذات الصلة (تتاح اعتباراً من )3141؛
(ب) قائمة أدوات ومنهجيات دعم السياسات (تصاغ يف عاـ  3141وتتاح اعتباراً من )3142؛
(ج) رلموعة اسرتاتيجيات ومنتجات وعمليات االتصاالت والتوعية وادلشاركة (تصاغ اعتباراً من )3141؛
(د) استعراضات فعالية التوجيهات واإلجراءات واألساليب والنُػ ُهج لتوفًن ادلعلومات من أجل تطػوير ادلنػرب يف ادلسػتقبل (ذبػري يف منتصػف الفػرتة
يف عاـ  3143ويف هناية كانوف األوؿ/ديسمرب .)3145
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الهدف 0
تدعيم قدرة الرابطة بين العلوم والسياسات وأسسها المعرفية لتنفيذ الوظائف الرئيسية للمنبر
 - 6هتدؼ النواتج ربت ىذا اذلدؼ إىل سبكٌن اخلرباء وادلؤسسات من ادلسامهة يف عمليات الرابطة بٌن
العلوـ والسياسات واالستفادة منها يف إطار ادلنرب .ومن ادلتوقَّع أف ينشئ ادلنرب من خالؿ ىذا اذلدؼ قدرات
فعاالً مستنًناً بادلعلومات .ومن ادلتوقّع أيضاً
ّ
معززة إنسانية ومؤسسية وتقنية من أجل تنفيذ وظائف ادلنرب تنفيذاً ّ
وتؤدي النواتج
أف النواتج ربت ىذا اذلدؼ سوؼ تدعم التفاعل بٌن سلتلف نظم ادلعرفة وعرب سلتلف النطاقاتّ .
كذلك إىل ربسٌن ادلعارؼ والبيانات القائمة وإدارهتا وتوجيو توليد ادلعارؼ ادلطلوبة لصنع السياسات وازباذ
القرارات يف سلتلف النطاقات .وستسهل ىذه اإلصلازات تنفيذ اذلدفٌن  3و 2بالتحديد .أما اذلدؼ  4فسيتم
إصلازه بطريقة تفاعلية ومتكاملة وسوؼ يستند إىل هنج متشابك يتم اتباعو بالتعاوف مع ادلؤسسات وادلبادرات
القائمة من خالؿ النواتج التالية:

(أ) مضػػاىاة حاجػػات بنػػاء القػػدرات ذات األولويػػة لتنفيػػذ برنػػامج عمػػل ادلنػػرب مػػع ادلػوارد مػػن خػػالؿ
حفز الدعم ادلايل والعيين (نشػاط مسػتمر) تشػمل وظػائف ادلنػرب واليػة تعيػٌن احتياجػات بنػاء القػدرات وأولوياهتػا.

وىػػذه االحتياجػػات سػػيتم تعيينهػػا علػػى أسػػاس الوثػػائق ادلق ّدمػػة وربديػػد نطػػاؽ نػواتج للمنػػرب بػػدعم مػػن فرقػػة العمػػل
ادلعنيػة ببنػاء القػػدرات ادلػذكورة يف النػػاتج ( 4ب) .ويػدخل يف واليػػة ادلنػرب أيضػاً تػػوفًن منتػدى مػػع مصػادر التمويػػل
ادلتوخى أف يقدـ ىذا ادلنتدى ادلشورة إىل االجتماع العاـ يف صػدد تعيػٌن احتياجػات بنػاء
التقليدية واحملتملة .ومن ّ
القدرات ذات األولوية وقبوؿ الدعم ادلايل والعيين .وسيتوىل ادلنرب أيضاً اإلشراؼ على مرفػق ادلضػاىاة ادلطلوبػة مػن
()6
ػوخى أف تسػػهم النػواتج يف إحػراز ىػػدؼ آيشػػي رقػػم 31
خػػالؿ شػػبكة الويػػب وفقػاً للطلبػػات الػواردة  .ومػػن ادلتػ ّ
للتنوع البيولوجي 3131؛
للتنوع البيولوجي ادلتعلّق حبشد ادلوارد ادلالية لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ّ
ّ

(ب) تط ػػوير الق ػػدرات ادلطلوب ػػة لتنفي ػػذ برن ػػامج عم ػػل ادلن ػػرب بال ػػدعم ادلق ػػدَّـ م ػػن الش ػػبكة ادلعني ػػة ببن ػػاء
القػػدرات (نشػػاط مسػػتمر) تشػػمل وظػػائف ادلنػػرب واليػػة تػػوفًن بنػػاء القػػدرات وإدمػػاج بنػػاء القػػدرات يف أنشػػطتو.
وسوؼ تتص ّدى أنشطة بناء القدرات لالحتياجات ذات األولوية ادلذكورة ربت الناتج ( 4أ) .وستشمل األنشطة
ادلسػػاعدة التقني ػػة واحللقػػات التدريبي ػػة والزمػػاالت وب ػرامج التبػػادؿ ودع ػػم تطػػوير الش ػػبكات وادلنػػابر ومراك ػػز التميُّػػز
الوطنيػػة ودوف اإلقليمي ػػة واإلقليميػػة اخلاص ػػة بػػالعلوـ والسياس ػػات .وستش ػػكل ىػػذه األنش ػػطة جانب ػاً ال يتج ػزأ م ػػن
عملي ػػات تنفي ػػذ التقي ػػيم وإدارة البيان ػػات وأدوات دع ػػم السياس ػػات ادل ػػذكورة يف النػ ػواتج األخ ػػرى لربن ػػامج العم ػػل.
وسيلقى بناء القدرات الدعم من خالؿ شػبكة مػن ادلؤسسػات وادلبػادرات للنشػر علػى نطػاؽ واسػع جغرافيػاً ،مثػل
شػػبكة التقيػػيم دوف العػػادلي( )41وشػػبكة التنػ ُّػوع البيولػػوجي وخ ػدمات الػػنظم اإليكولوجيػػة( .)44وتسػػتجيب الن ػواتج
()43
ادلتوخى أف تسهم يف إحراز رلموعة من أىػداؼ آيشػي للتن ّػوع البيولػوجي ،دبػا يف ذلػك
للطلبات الواردة  ،ومن ّ
اذلدؼ  46بالتحديد ،ادلتعلق بتحسٌن قاعدة ادلعرفة؛

( )6انظر  IPBES/2/3الفقرة ( ،43أ) و(ج)
(.www.ecosystemassessments.net )41
(.UNEP/IPBES.MI/2/INF/14 )44
( )43انظر  IPBES/2/3الفقرة ( 43ج)  IPBES/2/INF/9ادلرفق الثاين.
IPBES/2/INF.9

ادلرفق الثاين.
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(ج) اإلج ػراءات والػ ػنػُهُج للعم ػػل م ػػع نُظ ػػم ادلع ػػارؼ األص ػػلية واحمللي ػػة (تص ػػاغ حبل ػػوؿ  .)3143ي ػػرد
االعرتاؼ بأمهية ادلعارؼ األصػلية واحملليػة يف حفػظ الػنظم اإليكولوجيػة واسػتخدامها علػى ضلػو مسػتداـ يف ادلبػادئ
التشػػغيلية للمنػػرب وكػػذلك يف ادلػػادة ( 5ي) مػػن اتفاقيػػة التنػ ُّػوع البيولػػوجي وىػػدؼ آيشػػي رقػػم  45ادلتعلػػق بػػالتنوع
البيول ػػوجي .وس ػػيعزز ادلن ػػرب ال ػػدخوؿ يف مش ػػاركة رلدي ػػة ونش ػػطة م ػػع أص ػػحاب ادلع ػػارؼ األص ػػلية واحمللي ػػة يف مجي ػػع
جوانب عملو ذات الصلة .وسيقوـ فريق من اخلرباء ،بقيادة فريق اخلرباء ادلتعدد االختصاصات وادلكتب ،بتسهيل
إنشػػاء قائمػػة وشػػبكة مػػن اخل ػرباء ،وتنظػػيم عػػدد مػػن احللقػػات التدريبيػػة للح ػوار العػػادلي خل ػرباء ادلعػػارؼ األصػػلية
واحمللية ،وإجراء استعراض لدراسات احلاالت اإلقليمية لتوفًن ادلعلومات إلجراءات ونػُ ُهج ادلنرب للعمل علػى أسػاس
ادلعػػارؼ األصػػلية واحملليػػة وتنفيػػذ رلموعػػة هنائيػػة مػػن اإلج ػراءات وال ػنُػ ُهج للعمػػل مػػع نظػػم ادلعرفػػة األصػػلية واحملليػػة.
وسػػيتم دعػػم األنشػػطة اجلاريػػة يف إطػػار ىػػذا النػػاتج بأنشػػطة بنػػاء القػػدرات ادلطلوبػػة يف النػػاتج ( 4ب) مثػػل برنػػامج
الزماالت ادلقرتح .وسيشكل ىذا الناتج ،مقرتنا بالناتج ( 4د) ،هنجاً متناسقاً للتعاوف مع سلتلف نظم ادلعرفػة عػرب
()42
ادلتوخى أف يسهم ىذا الناتج يف إحراز ىدؼ آيشي
النطاقات .ويستجيب ىذا الناتج للطلبات الواردة  .ومن ّ
للتنوع البيولوجي ادلتعلّق بادلعرفة التقليدية؛
رقم ُّ 45

(د) معاجلػػة حاجػػات ادلعػػارؼ والبيانػػات ذات األولويػػة مػػن أجػػل صػػنع السياسػػات مػػن خػػالؿ حفػػز
اجلهػػود لتوليػػد معػػارؼ جديػػدة وإقامػػة شػػبكات (نشػػاط مسػػتمر) .تشػػمل وظػػائف ادلنػػرب واليػػة ربديػػد ادلعلومػػات

صػػنّاع السياسػػات يف النطاقػػات ادلالئمػػة ،وربديػػد أولوياهتػػا .وباإلضػػافة إىل ذلػػك،
العلميػػة الرئيسػػية الػػيت حيتاجهػػا ُ
وصػنّاع
َّ
سيتعٌن على ادلنرب أف حيفز اجلهود ادلبذولة لتوليد معارؼ جديدة للدخوؿ يف حػوار مػع ادلنظمػات العلميػة ُ
ػيعمد ادلنػرب أيضػاً إىل تسػهيل
السياسات ومنظمات التمويل ،ولكن دوف القياـ مباشػرة بػإجراء حبػوث جديػدة .وس َ
الوصوؿ إىل ادلعارؼ والبيانات ادلطلوبة ،وذلك مثالً إلنتاج تقييمات واسػتعماؿ أدوات ومنهجيػات لػدعم صػياغة
السياسات وتنفيػذىا .وسػيقوـ باإلضػافة إىل ذلػك بتػوفًن توجيهػات بشػأف طريقػة إدارة وعػرض ادلعػارؼ والبيانػات
مثػل ادلعػػارؼ والبيانػػات ادلػػأخوذة مػن سلتلػػف النطاقػػات والقطاعػػات وادلعػػارؼ والبيانػات اخلاصػػة هبػػا .وسػػيتم دعػػم
توليد ادلعارؼ والبيانات والوصوؿ إليها وإدارهتا من خالؿ شبكة من ادلؤسسات وادلبادرات ادلنتشرة موضػوعياً ،دبػا
فيهػػا الفريػػق ادلعػػين برصػػد األرض( .)41وادلرفػػق العػػادلي دلعلومػػات التنػ ُّػوع البيولػػوجي( ،)42وأرض ادلسػػتقبل( )43وغػػًن
ذل ػػك م ػػن ادلب ػػادرات ذات الص ػػلة مث ػػل مب ػػادرات ت ػػوفًن ادلع ػػارؼ األص ػػلية واحمللي ػػة ومب ػػادرات ادلػ ػواطنٌن العلمي ػػة.
وسػػتحظى عمليػػة بنػػاء القػػدرات إلدارة ادلعػػارؼ والبيانػػات بػػدعم مػػن خػػالؿ النػػاتج ( 4ب) .ويسػػتجيب النػػاتج
()44
ػوخى أف يسػػهم النػػاتج يف إح ػراز ىػػدؼ آيشػػي رقػػم  46للتنػ ُّػوع البيولػػوجي بشػػأف
للطلبػػات ال ػواردة  .ومػػن ادلتػ ّ
قاعدة ادلعرفة.

ػتهدفة ض ػػمناً يف ع ػػدد م ػػن الطلب ػػات وادل ػػدخالت وادلقرتح ػػات الػ ػواردة وتس ػػتجيب
( )42توج ػػد احلاج ػػة إىل ى ػػذه النتيج ػػة ادلس ػ َ
للملخص الوارد يف الفقرة ( 43ىػ) من تقرير ترتيب الطلبات حسب األولولية (.)IPBES/2/3
( )41لالطالع على مزيد من ادلعلومات انظر .http://www.earthobservations.org
( )42لالطالع على مزيد من ادلعلومات انظر .http://www.gbif.org
( )43لالطالع على مزيد من ادلعلومات انظر .http://www.icsu.org/future-earth
( )44انظر  IPBES/2/3الفقرتاف ( 43ب) و(د)  IPBES/2/INF/9ادلرفق الثاين.
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الهدف 4
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على
تدعيم الرابطة بين العلوم والسياسات في مجال ُّ
األصعدة دون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية وعبرىا
 - 41ىػػدؼ الن ػواتج ربػػت ىػػذا اذلػػدؼ ىػػو تقيػػيم التفػػاعالت بػػٌن عػػامل األحيػػاء واجملتمػػع اإلنسػػاين .وربقيػػق
الفعالة للبلداف النامية يف عمليات ادلنرب يتسم بأمهيػة زلوريػة يف إطػار ىػذا اذلػدؼ .ومػن ادلتوقَّػع أف يػنجح
ادلشاركة ّ
ادلنػػرب مػػن خػػالؿ ىػػذا اذلػػدؼ يف إحػراز تػػدعيم متكػػرر للرابطػػة بػػٌن العلػػوـ والسياسػػات يف رلػػاؿ التنػ ُّػوع البيولػػوجي
وخدمات الػنظم اإليكولوجيػة عػرب رلموعػة متعػددة ادلراكػز مػن نظػم احلوكمػة وادلعرفػة ادلتفاعلػة يف نطاقػات سلتلفػة.
التنوع البيولوجي واستخدامو بصورة
وبالتايل فإنو من ادلتوقَّع أيضاً أف تدعم النواتج ربت ىذا اذلدؼ جهود حفظ ّ
مستدامة على الصعيدين الوطين والدويل .وسوؼ تسهم النػواتج كػذلك يف تعيػٌن االحتياجػات مػن بنػاء القػدرات
وأدوات دعم ادلعارؼ والسياسات وأف سبثل سػاحة ألنشػطة بنػاء القػدرات ادلطلوبػة دبوجػب اذلػدؼ  .4وسػيتحقق
ٍ
صاعد من القاعدة:
متدرج
اذلدؼ  3من خالؿ النواتج التالية على أساس هنج ّ

دليػػل إنتػػاج وتكامػػل التقييمػػات الػواردة مػػن مجيػػع النطاقػػات وعربىػػا (يتػػوفَّر حبلػػوؿ حزيراف/يونيػػو

(أ)
. )3141ت ػػدعو ادلب ػػادئ التش ػػغيلية للمن ػػرب إىل كفال ػػة االس ػػتخداـ الكام ػػل للتقييم ػػات وادلع ػػارؼ الوطني ػػة ودوف
اإلقليمية واإلقليمية ،حسب االقتضاء ،دبا يف ذلك ضماف تطبيق هنج صاعد من القاعدة .وتشػمل وظػائف ادلنػرب
واليػػة حف ػػز الػػدعم للتقييم ػػات دوف اإلقليميػػة والوطني ػػة حسػػب االقتض ػػاء .وسػػيقوـ أعض ػػاء فريػػق اخل ػرباء ادلتع ػػدد
االختصاصات وادلكتب ،بدعم من رلموعة خرباء تأيت مثالً من شبكة التقييم دوف العادلي القائمة فعػالً ،بصػياغة
ػب الػػدليل
دليػػل إلنتػػاج وتكامػػل التقييمػػات عػػرب النطاقػػات مػػن ادلسػػتوى احمللػػي إىل ادلسػػتوى العػػادلي .وسػػوؼ َ
ينصػ ّ
ادلطلوب صياغتو على اجلوانب العملية واإلجرائية وادلفاىيمية وادلوضوعية لالضطالع بأي تقيػيم .وسػوؼ يسػتفيد
منس ػقة يف التعام ػػل م ػػع
م ػػن اإلط ػػار ادلف ػػاىيمي وإج ػراءات ادلن ػػرب ذات الص ػػلة .وس ػػيعٌن ال ػػدليل احلاج ػػة إىل نػُ ُه ػػج ّ
ػتهدفة ( 4د) والقضػػايا ادلوضػػوعية (اسػػتناداً إىل الطلبػػات ال ػواردة ،بػػٌن مجلػػة
البيانػػات والتغذيػػة ادلرتػػدة للنتيجػػة ادلسػ َ
أمور) ،دبا يسمح بتجميع وذبزئػة البيانػات وادلعػارؼ عػرب النطاقػات .وسػيتم تػوفًن التػدريب علػى اسػتخداـ الػدليل
()45
ػوخى أف تيسػػهم النػػاتج يف إح ػراز
مػػن خػػالؿ النػػاتج ( 4ب) .ويسػػتجيب النػػاتج للطلبػػات ال ػواردة  .ومػػن ادلتػ ّ
ىدؼ آيشي رقم  46للتنوع البيولوجي بشأف ربسٌن قاعدة ادلعرفة؛

(ب) تقييمػػات إقليمي ػػة/دوف إقليمي ػػة بش ػػأف التن ػ ُّػوع البيولػػوجي وخ ػػدمات ال ػػنظم اإليكولوجي ػػة (تػُنػََّف ػػذ
حبلوؿ آذار/مارس  .)3144تشمل وظائف ادلنرب والية إجػراء تقييمػات منتظمػة يف الوقػت ادلناسػب بشػأف التن ُّػوع

البيولػػوجي وخػػدمات الػػنظم اإليكولوجيػػة والصػػالت القائمػػة بينهػػا علػػى الصػػعيد اإلقليمػػي ،وعلػػى الصػػعيد دوف
ػتلزـ األمػػر .وسػػوؼ يُعِػػد ادلنػػرب رلموعػػة تصػػل إىل  42تقييم ػاً إقليمي ػاً ودوف إقليمػػي علػػى أسػػاس
اإلقليمػػي إذا اسػ َ
اعتبػػارات إحيائيػػة-جغرافيػػة واجتماعيػػة-اقتصػػادية وسياسػػية .وسػػيكوف النطػػاؽ العػػاـ ىػػو تقيػػيم احلالػػة واالذباىػػات
فيم ػػا يتعلّ ػػق هب ػػذه ادلع ػػارؼ وأث ػػر التن ػ ُّػوع البيول ػػوجي وخ ػػدمات ال ػػنُظم اإليكولوجي ػػة عل ػػى رف ػػاه اإلنس ػػاف وفعالي ػػة
االسػ ػ ػػتجابات ،دبػ ػ ػػا يف ذلػ ػ ػػك اخلطػ ػ ػػة االس ػ ػ ػرتاتيجية وأىػ ػ ػػداؼ آيشػ ػ ػػي ال ػ ػ ػواردة فيهػ ػ ػػا بشػ ػ ػػأف التنػ ػ ػ ّػوع البيولػ ػ ػػوجي
واالس ػرتاتيجيات الوطنيػػة للتنػ ُّػوع البيولػػوجي وخطػػط العمػػل ادلوضػػوعة دبوجػػب اتفاقيػػة التنػ ُّػوع البيولػػوجي .وسػػتحدد
ىػػذه التقييمػػات احلاجػػة إىل القػػدرات وادلعػػارؼ وأدوات دعػػم السياسػػات .وسػػوؼ تسػػتفيد مػػن ادلسػػامهات ادلاليػػة
والعيني ػػة ال ػػيت تت ػػاح دبوجػ ػب الن ػػاتج ( 4أ) ،وأنش ػػطة بن ػػاء الق ػػدرات دبوج ػػب الن ػػاتج ( 4ب) ومس ػػامهات ادلع ػػارؼ
( )45انظر  IPBES/2/3الفقرة (44ج)

وIPBES/2/INF/9

ادلرفق الثاين.
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ػتهدفتٌن ( 4ج) و( 4د) .وسػوؼ
األصلية واحمللية وغًنىا من أنواع ادلعارؼ اليت ستتوفّر من خالؿ النتيجتٌن ادلس َ
ػتهدفة يف
تقػػوـ ىػػذه التقييمػػات علػػى أسػػاس الػػدليل ادلػػذكور يف النػػاتج ( 3أ) والنتػػائج ادلوضػػوعية وادلنهجيػػة ادلسػ َ
()46
ػوخى أف يػػوفر النػػاتج ( 3ب) ُمػػدخالً حامسػاً إلجػراء
اذلػػدؼ  .2ويسػػتجيب النػػاتج للطلبػػات الػواردة  .ومػػن ادلتػ ّ
للتنوع البيولوجي عموماً؛
تقييم عادلي (( 3ج)) وأف تساىم يف تنفيذ وإحراز أىداؼ آيشي ّ

للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيػة (يػُنػََّفػذ حبلػوؿ كػانوف األوؿ/ديسػمرب
تقييم عادلي ُّ

(ج)
 .)3145تشػػمل وظػػائف ادلنػػرب واليػػة إج ػراء تقييمػػات منتظمػػة ويف الوقػػت ادلناسػػب بشػػأف ادلعػػارؼ ادلتاحػػة عػػن
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والصالت القائمة بينها على الصعيد العادلي .وكاف مػؤسبر األطػراؼ
ّ
يف اتفاقيػػة التنػ ّػوع البيولػػوجي يف دورتػػو احلاديػػة عشػػرة قػػد دعػػا ادلنػػرب إىل أف يقػػوـ حبلػػوؿ عػػاـ  3145بإعػػداد تقيػػيم
للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،مستفيداً يف مجلة أمور من تقييماتو اخلاصة ومن التقييمػات
عادلي ّ
األخرى ذات الصػلة اإلقليميػة منهػا ودوف اإلقليميػة وادلواضػيعية ،وكػذلك مسػتفيداً مػن التقػارير الوطنيػة .وسػيكوف
النطاؽ الشامل للتقييم ،سبشياً مع ىذه الدعوة ،ىو تقيػيم احلالػة واالذباىػات يف صػدد ىػذه اخلػدمات وأثػر التن ّػوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على رفاه اإلنساف وفعاليػة االسػتجابات ،دبػا يف ذلػك اخلطػة االسػرتاتيجية
وأى ػػداؼ آيش ػػي للتن ػ ّػوع البيول ػػوجي .وس ػػوؼ يس ػػتفيد التقي ػػيم م ػػن ال ػػدليل ادل ػػذكور يف الن ػػاتج ( 3أ) والتقييم ػػات
اإلقليمي ػ ػػة ودوف اإلقليمي ػ ػػة ادل ػ ػػذكورة يف الن ػ ػػاتج ( 3ب) والنػ ػ ػواتج ادلوض ػ ػػوعية وادلنهجي ػ ػػة ادل ػ ػػذكورة يف اذل ػ ػػدؼ .2
()31
ػوخى أف يسػػهم النػػاتج ( 3ج) يف عمليػػة تقيػػيم وذبديػػد اخلطػػة
ويسػػتجيب النػػاتج للطلبػػات ال ػواردة  .ومػػن ادلتػ ّ
للتنوع البيولوجي عموماً.
االسرتاتيجية ّ
الهدف 3
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن
تدعيم الرابطة بين العلوم والسياسات في مجال ُّ
القضايا الموضوعية والمنهجية

 -44الغرض من النواتج ربت ىذا اذلدؼ ىو تنفيذ واليات ادلنرب ادلتصلة بالتصػ ّدي للقضػايا ادلوضػوعية ذات
الصػػلة يف النطاقػػات ادلالئمػػة وادلوضػػوعات اجلديػػدة الػػيت ربػػددىا العلػػوـ .وسػػوؼ ترتّكػػز الن ػواتج أيض ػاً علػػى تنفيػػذ
واليػػة ادلنػػرب ادلتصػػلة بتحديػػد األدوات وادلنهجيػػات ذات الصػػلة بالسياسػػات وكػػذلك دعػػم وحفػػز مواصػػلة تطويرىػػا
عنػػد اللػػزوـ .ويف ضػػوء ذلػػك ،يُنتَظَػػر أف تػػدعم الن ػواتج ص ػراحة صػػياغة وتنفيػػذ سياسػػات لصػػوف التنػ ّػوع البيولػػوجي
واسػػتخدامو بصػػورة مسػػتدامة .وسيسػػهم ىػػذا اذلػػدؼ كػػذلك يف ربديػػد احلاجػػات إىل القػػدرات وادلعػػارؼ وأدوات
دعم السياسات .وسوؼ تش ّكل عملية تطػوير النػواتج أيضػاً ميػداناً ألنشػطة بنػاء القػدرات وأنشػطة إدارة ادلعػارؼ
والبيانات ادلطلوبة دبوجب اذلدؼ  .4وسيتحقق اذلدؼ  2من خالؿ النواتج التالية:

تقيػػيم موضػػوعي واحػػد س ػريع ادلسػػار بشػػأف التلقػػيح وإنتػػاج األغذيػػة (يػُنػََّفػػذ حبلػػوؿ آذار/مػػارس

(أ)
 .)3142سيشػػمل نطػػاؽ ىػػذا التقيػػيم التغػ ُّػًنات يف التلقػػيح كخدمػػة تنظيميػػة مػػن خػػدمات الػػنظم اإليكولوجيػػة
تػدعم إنتػاج األغذيػة .وسػوؼ يتصػ ّدى ىػذا التقيػػيم للحالػة الراىنػة واالذباىػات يف ديناميػات ادللقحػات والتلقػػيح،
وزلركات التغيًن ،وآثار حاالت اضلسار ونقص التلقيح علػى رفػاه اإلنسػاف ،وفعاليػة االسػتجابات حلػاالت اضلسػار
ّ
ونقص التلقيح .وىذا التقييم مطلوب لتعزيز استجابات السياسات العامة حلػاالت اضلسػار ونقػص التلقػيح .وميثّػل
مستهدفة أوىل للمنرب سيتم يف إطارىا تعيٌن االستنتاجات ادلتصلة بالسياسات العامة مػن أجػل
ىذا التقييم نتيجة
َ
( )46انظر  IPBES/2/3الفقرة (44أ) و IPBES/2/INF/9ادلرفق الثاين.
( )31انظر  IPBES/2/3الفقرة (44ب) و IPBES/2/INF/9ادلرفق الثاين.
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صػػنع الق ػرارات يف إطػػار احلكومػػات والقطػػاع اخلػػاف واجملتمػػع ادلػػدين .وسػػوؼ يسػػاعد أيض ػاً علػػى إثبػػات كيفيػػة
مسامهة خدمة حيوية من خدمات النظم اإليكولوجية يف جدوؿ أعماؿ التنميػة دلػا بعػد عػاـ  .3142وتسػتجيب
الن ػواتج للطلب ػػات ال ػواردة( .)34وم ػػن ادلتوقَّػػع أف تس ػػهم النتيج ػػة ادلتوقَّع ػػة يف ربقي ػػق ى ػػدؼ آيش ػػي رق ػػم  41للتن ػ ّػوع
البيولػػوجي بشػػأف ايػػة واسػػتعادة الػػنظم اإليكولوجيػػة الػػيت تقػ ّدـ خػػدمات جوىريػػة .وميكػػن االطػػالع علػػى مناقشػػة
أكثر تفصيالً لتحديد نطاؽ التقييم ادلوضوعي يف الوثيقة ()IPBES/2/16/Add.1؛

(ب) تقييم موضوعي واحػد بشػأف تػدىور األراضػي واسػتعادة خصػوبتها و/أو تقيػيم موضػوعي واحػد
بشأف األنواع الغريبة الغازية (ينفَّذ حبلوؿ آذار/مارس .)3143يشمل ىذا الناتج خياراً بأف يشػرع االجتمػاع العػاـ
يف إنتاج تقييمٌن موضوعيٌن اثنٌن على األكثر .وميكن االطالع على مناقشة بشأف ربديد نطاؽ مخسة تقييمات
موض ػػوعية زلتمل ػػة يف الوث ػػائق  IPBES/2/16/Add.2و Add.3و Add.6و Add.7و .Add.8ويس ػػتجيب ى ػػذا الن ػػاتج
للطلب ػػات الػ ػواردة( .)33وتش ػػمل اخلي ػػارات تقييم ػػات موض ػػوعية بش ػػأف الزراع ػػة واألم ػػن الغ ػػذائي واس ػػتخداـ التن ػ ّػوع
البيولوجي بصورة مستدامة واألنواع ادلهاجرة والعابرة للحدود ،باإلضافة إىل موضوعٌن يتسماف باألولوية ويناقشاف
أدناه:
’‘4

تدىور األراضي واستعادة خصوبتها سيشمل نطاؽ ىذا التقييم بشأف تدىور األراضي
واسػػتعادة خصػػوبتها احلالػػة العادليػػة واالذباىػػات فيمػػا يتعلّػػق بتػػدىور األراضػػي ،حسػػب
ادلن ػػاطق ،وحس ػػب ن ػػوع الغط ػػاء األرض ػػي؛ وآث ػػار الت ػػدىور عل ػػى قِػػيَم التن ػ ّػوع البيول ػػوجي
وخ ػػدمات ال ػػنظم اإليكولوجي ػػة ورف ػػاه اإلنس ػػاف؛ وحال ػػة ادلعرف ػػة ،حس ػػب ادلنطق ػػة ون ػػوع
ػيعزز ىػػذا التقيػػيم
الغطػػاء األرضػػي ،ومػػدى إصػػالح الػػنظم اإليكولوجيػػة وخياراتػػو .وسػ ّ
ػحر واسػ ػػتعادة
قاعػ ػػدة ادلعرفػ ػػة ألغ ػ ػراض سياسػ ػػات التص ػ ػ ّدي لتػ ػػدىور األراضػ ػػي والتصػ ػ ُّ
خصوبة األراضي ادلتدىورة .ومن ادلتوقّع أف يسهم الناتج يف تنفيذ اخلطة وإطػار العمػل
ػحر وىػػدؼ
االس ػرتاتيجيٌن ( )3145-3115التفاقيػػة األمػػم ادلتحػػدة دلكافحػػة التصػ ُّ
التنوع البيولوجي ادلتعلّق حبماية واستعادة النظم اإليكولوجية اليت
آيشي رقم  41بشأف ّ
توفّر اخلدمات اجلوىرية؛

’‘3

األنواع الغريبة الغازية ومكافحتها سيتيح نطاؽ ىذا التقييم بشأف األنواع الغريبة الغازية
ومكافحتهػػا إج ػراء تقيػػيم للتهديػػد الػػذي سبثّلػػو األن ػواع الغريبػػة الغازيػػة للتنػػوع البيولػػوجي
وسبل ادلعيشة واحلالة واالذباىات العادليػة يف آثػار األنػواع
وخدمات النظم اإليكولوجية ُ
الغريبة الغازية حسب ادلناطق وادلناطق الفرعية ،مع مراعاة سلتلف نظم ادلعارؼ و ِ
القيَم.
وسػػيقيم أيض ػاً نطػػاؽ السياسػػة العامػػة علػػى النحػػو ادلعػػروض يف وثيقػػة ربديػػد النطػػاؽ
 .IPBES/2/16/Add.3وم ػػن ادلتوقّػػع أف يس ػػهم التقي ػػيم يف ت ػػدعيم السياس ػػات الوطني ػػة
والدولية اليت تتص ّدى لألنواع الغريبة الغازية .وخاصة تنفيذ ىدؼ آيشي رقػم  6بشػأف
التنوع البيولوجي؛
ّ

(ج) أدوات ومنهجي ػػات دع ػػم السياس ػػات لتحلي ػػل الس ػػيناريوىات ووض ػػع من ػػاذج التن ػػوّع البيول ػػوجي
وخػ ػػدمات الػ ػػنظم اإليكولوجيػ ػػة (تُوضػ ػػع حبلػ ػػوؿ آذار/مػ ػػارس  )3144اسػ ػػتناداً إىل تقيػ ػػيم س ػ ػريع ادلسػ ػػار (حبلػ ػػوؿ
( )34انظر  IPBES/2/3الفقرة (21أ) و IPBES/2/INF/9ادلرفق الثاين.
( )33أنظر  IPBES/2/3الفقرة (21ب) و(و) و IPBES/2/INF/9ادلرفق الثاين.
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آذار/م ػػارس  )3142ودلي ػػل (حبل ػػوؿ آب/أغس ػػطس  )3142يتسػ ػػم التقي ػػيم الس ػ ػريع ادلسػ ػػار دلنهجيػ ػػات ربليػ ػػل
الس ػػيناريوىات ووض ػػع من ػػاذج التن ػ ُّػوع البيول ػػوجي وخ ػػدمات ال ػػنظم اإليكولوجي ػػة باألمهي ػػة لتوجي ػػو اس ػػتعماؿ ى ػػذه
ادلنهجيػػات لكػػل األعمػػاؿ اجلاريػػة يف إطػػار ادلنػػرب .و أيض ػاً ربديػػد السػػيناريوىات والنمػػاذج كػػأدوات ومنهجيػػات
لػػدعم السياسػػات وميكػػن أف تسػػاعد صػػانعي السياسػػات يف ربديػػد مسػػارات التنميػػة الػػيت تنطػػوي علػػى آثػػار غػػًن
التنوع البيولوجي واستخدامو بصورة
مرغوبة على رفاه اإلنساف ّ
وتوخي مسارات بديلة ميكن أف ربقق ىدؼ صوف ّ
سيؤدي ىػذا النػاتج إىل إصػدار دليػل يعقبػو بػذؿ جهػود وفػق
مستدامة .واستناداً إىل استنتاجات التقييم ادلنهجيّ ،
توجيهات االجتماع العاـ لدعم وحفز استمرار تطػوير أدوات ومنهجيػات لتحليػل السػيناريوىات ووضػع النمػاذج.
ويس ػػتجيب الن ػػاتج للطلب ػػات ال ػ ػواردة( .)32وم ػػن ادلتوقّ ػػع أف يس ػػهم الن ػػاتج يف أى ػػداؼ آيش ػػي للتن ػ ّػوع البيول ػػوجي
وتتضمن الوثيقة  IPBES/2/16/Add.4وصفا أكثر تفصيالً لتحديد نطاؽ التقييم ادلنهجي؛
بأكملها.
ّ

(د) أدوات ومنهجي ػ ػػات دع ػ ػػم السياس ػ ػػات ادلتعلق ػ ػػة بقيم ػ ػػة التن ػ ػ ُّػوع البيول ػ ػػوجي وخ ػ ػػدمات ال ػ ػػنظم
اإليكولوجية وتقدير قيمتها وزلاسبتها (توضَع حبلوؿ آذار/مارس  )3144على أساس تقييم سريع ادلسػار (حبلػوؿ
آذار/مارس  )3142ودليل (حبلوؿ آب/أغسطس  )3142يتسم تقييم ادلسار السريع للمنهجيات ادلتعلقة بقيمة

التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتقدير قيمتها وزلاسبتها باألمهية لتوجيو استعماؿ ىذه ادلنهجيػات
ُّ
يف مجيػػع األعمػػاؿ اجلاريػػة يف إطػػار ادلنػػرب .وتقػػدير القيمػػة (القيمػػة السػػوقية والقيمػػة االقتصػػادية غػػًن السػػوقية وقيمػػة
الص ػػحة البش ػرية والقيم ػػة الفردي ػػة والقيم ػػة االجتماعي ػػة ادلش ػػرتكة) وزلاس ػػبة ال ػػنظم اإليكولوجي ػػة وهتيئته ػػا وتنظيمه ػػا
وتنظيم اخلدمات الثقافية ىي أدوات ومنهجيات لدعم السياسػات وميكػن أف تسػاعد صػانعي القػرارات يف مراعػاة
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتعيٌن ادلعاوضات بػٌن سلتلػف مسػارات التنميػة .واسػتناداً إىل
قيمة ّ
ػيؤدي ىػػذا النػػاتج إىل إصػػدار دليػػل تعقبػػو جهػػود حسػػب توجيػػو االجتمػػاع العػػاـ
اسػػتنتاجات التقيػػيم ادلنهجػػي ،سػ ّ
لػػدعم وحف ػػز مواص ػػلة تطػػوير أدوات ومنهجي ػػات بش ػػأف القيمػػة وتق ػػدير القيم ػػة واحملاسػػبة .ويس ػػتجيب الن ػػاتج إىل
الطلبػػات الػواردة( .)31ومػػن ادلتوقّػػع أف يسػػهم النػػاتج يف ربقيػػق الغايػػة االسػرتاتيجية ألػػف وبالتحديػػد اذلػػدؼ  3مػػن
أى ػػداؼ آيش ػػي بش ػػأف التن ػ ّػوع البيول ػػوجي ادلتعلّ ػػق بتكام ػػل قِ ػػيَم التن ػ ّػوع البيول ػػوجي .وميك ػػن االط ػػالع يف الوثيق ػػة
 IPBES/2/16/Add.5على وصف أكثر تفصيالً لتحديد نطاؽ التقييم ادلنهجي.
الهدف 2
تبليغ وتقييم أنشطة المنبر ونتائجو المسته َدفة واستنتاجاتو
 -43الغػػرض مػػن الن ػواتج ربػػت ىػػذا اذلػػدؼ ىػػو االسػػتجابة حلاجػػة ادلنػػرب إىل إشػراؾ أصػػحاب ادلصػػلحة ذوي
ػتهدفة وأىداف ػػو إىل ادلس ػػتعملٌن احملتمل ػػٌن وتقي ػػيم فائ ػػدهتا العام ػػة
الص ػػلة يف أعمال ػػو ،وتبلي ػػغ أنش ػػطتو ونتائج ػػو ادلس ػ َ
وأمهيتهػػا جملموعػػة مػػن أصػػحاب ادلصػػلحة .والنػواتج ربػػت ىػػذا اذلػػدؼ ستسػػتفيد مػػن النػواتج ربػػت أىػػداؼ أخػػرى
وتدعمها .وسيتم إصلاز ىذا اذلدؼ من خالؿ النواتج التالية:
(أ) قائمػػة التقييمػػات ذات الصػػلة (تتػػاح اعتبػػاراً مػػن  .)3141تشػػمل وظػػائف ادلنػػرب واليػػة إنشػػاء
قائمػػة بالتقييمػػات ادلاضػػية واجلاريػػة وادلخططػػة .وسػػتقوـ األمان ػػة حبفػػظ قائمػػة التقييمػػات الػػيت أنشػػئت إلكرتوني ػاً
بالفعػػل وستواصػػل تطويرىػػا برعايػػة فري ػػق اخل ػرباء ادلتعػػدد االختصاصػػات وادلكت ػػب .وسػػتوفر ىػػذه القائمػػة أساس ػاً
الستعراضػػات حامسػػة دوريػػة للوضػػع العػػاـ للتقييمػػات والػػدروس ادلسػػتفادة .وسػػوؼ تُسػػهل ربديػػد ادلػػدخالت يف
( )32انظر  IPBES/2/3الفقرة (46أ) و IPBES/2/INF/9ادلرفق الثاين.
( )31انظر  IPBES/2/3الفقرة (31ب) و IPBES/2/INF/9ادلرفق الثاين.
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التقييمػػات ادلوضػػوعية واإلقليميػػة والعادليػػة ،وتػػدعم تبػػادؿ ادلعػػارؼ وتسػػاعد علػػى ذبنُّػػب ازدواج اجلهػػود .وسػػتكوف
االستعراضات الدورية للدروس ادلستفادة وادلوضَّحة يف القائمة مدخالً يف عمليات ادلنرب .وستكوف القائمة مصدراً
للمعلومػػات ألغػراض النػػاتج ( 4د) ،بشػػأف إدارة ادلعػػارؼ والبيانػػات ،والنػػاتج (3أ) دليػػل التقييمػػات ،والتقييمػػات
يف إط ػػار النتيجت ػػٌن ادلس ػػتهدفتٌن ( 3ب) و( 3ج) والن ػواتج يف إط ػػار اذل ػػدؼ  .2وس ػػتدعم القائم ػػة أنش ػػطة بن ػػاء
القدرات يف إطار الناتج ( 4ب) ،دبػا يف ذلػك مػن خػالؿ تسػهيل االتصػاؿ وتبػادؿ ادلعػارؼ بػٌن شلارسػي التقيػيم،
ادلستهدفة ( 1د) بشأف استعراض فعاليػة ادلنػرب .ويسػتجيب النػاتج للطلبػات الػواردة(.)32
وتوفًن ادلعلومات للنتيجة
َ
ومػػن ادلتػػوخى أف يسػػهم النػػاتج يف إحػراز ىػػدؼ آيشػػي رقػػم  46بشػػأف التنػػوع البيولػػوجي ادلتعلػػق بتحسػػٌن قاعػػدة
ادلعارؼ؛
(ب) قائمػة أدوات ومنهجيػػات دعػم السياسػػات (وضػعت عػػاـ 3141و تتػاح اعتبػػاراً مػػن .)3142
تعترب رلموعة واسعة من األدوات وادلنهجيات ىامة للمنرب واألنشطة ادلتصلة بادلنرب .وسوؼ توضع قائمػة بػأدوات
ومنهجي ػػات دع ػػم السياس ػػات يف ش ػػبكة الوي ػػب لتس ػػهيل وص ػػوؿ ص ػػانعي السياس ػػات ب ػػدوف مش ػػقة إىل األدوات
وادلنهجيػػات الػػيت يػػروج ذلػػا ادلنػػرب .وسػػيتم صػػياغة توجيهػػات بشػػأف طريقػػة دعػػم وحفػػز تكييػػف أدوات ومنهجيػػات
دعم السياسات حسػب كػل حالػة ومواصػلة تطويرىػا .وسػتكوف القائمػة والتوجيهػات مصػدراً ىامػاً مػن ادلعلومػات
ػتهدفة ( 4د) بشػػأف إدارة ادلعػػارؼ والبيانػػات ،والتقييمػػات يف إطػػار النتيجتػػٌن ادلسػػتهدفتٌن ( 3ب)
للنتيجػػة ادلسػ َ
و( 3ج) والنواتج يف إطار اذلدؼ  .2وسوؼ تستخدـ لػدعم أنشػطة بنػاء القػدرات يف إطػار النػاتج ( 4ب) ،دبػا
يف ذلك من خالؿ تسهيل االتصػاؿ بػٌن شلارسػي التقيػيم ودعػم تبػادؿ ادلعػارؼ ،وقػد تػوفر أيضػاً معلومػات مفيػدة
ادلستهدفة ( 1د) بشأف استعراض فعاليػة ادلنػرب .ويسػتجيب النػاتج للطلبػات الػواردة( .)33ومػن ادلتػوخى أف
للنتيجة
َ
يسهم الناتج يف إحراز الغاية ألف من أىداؼ آيشي بشأف التنوع البيولوجي؛

رلموع ػػة م ػػن اس ػ ػرتاتيجيات ومنتجػ ػػات وعملي ػػات االتص ػػاؿ والتوعيػ ػػة وادلش ػػاركة (يوض ػػع عػ ػػاـ

(ج)
 .)3141سًنكز ىذا الناتج علػى مواصػلة تطػوير وتنفيػذ اسػرتاتيجية االتصػاؿ ( )IPBES/2/12واسػرتاتيجية إشػراؾ
أص ػػحاب ادلص ػػلحة ( .)IPBES/2/13وس ػػوؼ ي ػػتم تط ػػوير وتطبي ػػق عملي ػػات مث ػػل ادلػ ػؤسبرات اإللكرتوني ػػة والط ػػرؽ
والوسػػائل األخػػرى لتنفيػػذ اس ػرتاتيجية إش ػراؾ أصػػحاب ادلصػػلحة) يف كػػل مراحػػل برنػػامج العمػػل .وبادلثػػل ،سػػيتم
صػػياغة رلموعػػة مػػن منتجػػات وعمليػػات التوعيػػة لعػػرض ن ػواتج ادلنػػرب وأنشػػطتو واسػػتنتاجاتو علػػى سلتلػػف اجلمػػاىًن
ػتهدفة .وسػ ػػوؼ تسػ ػػتند رلموعػ ػػة منتجػ ػػات التوعيػ ػػة إىل كػ ػػل مػ ػػا يتصػ ػػل بػ ػػاألمر مػ ػػن ن ػ ػواتج ادلنػ ػػرب وأنشػ ػػطتو
ادلسػ ػ َ
واسػػتنتاجاتو .وسػػوؼ تنطػػوي صػػياغة ىػػذه ادلنتجػػات علػػى تعػػاوف مػػع رلموعػػة عريضػػة مػػن الشػػركاء وأصػػحاب
ادلصػػلحة .وسػػوؼ تسػػتعمل عمليػػة إش ػراؾ أصػػحاب ادلصػػلحة ،دبػػا يف ذل ػك مػػن خػػالؿ ادلوقػػع الشػػبكي للمن ػػرب
واألسػػاليب األخػػرى ،مػػن أجػػل زيػػادة الػػوعي وحفػػز توليػػد ادلعػػارؼ ودعػػم بنػػاء القػػدرات وتػػوفًن ادلعلومػػات لصػػنع
السياسػػات يف القطػػاعٌن العػػاـ واخلػػاف واجملتمػػع ادلػػدين .ويسػػتجيب النػػاتج للطلبػػات الػواردة( .)34ومػػن ادلتوقػػع أف
يسهم ىذا الناتج يف ىدؼ آيشي رقم  4بشأف التنوع البيولوجي ادلتعلق بإثارة الوعي؛

(د) استعراضات فعالية التوجيهات واإلجراءات واألساليب والنُهج لتوفًن ادلعلومات من أجل تطوير
ادلنرب يف ادلستقبل (ذبري يف منتصف الفرتة يف  3143ويف هناية كانوف األوؿ/ديسمرب  .)3145كاف من ادلتوخى
( )32انظر IPBES/2/3الفقرة (31أ) و IPBES/2/INF/9ادلرفق الثاين.
( )33انظر  IPBES/2/3الفقرة (31ج) و IPBES/2/INF/9ادلرفق الثاين.
( )34انظر  IPBES/2/3الفقرة (31ب) و IPBES/2/INF/9ادلرفق الثاين.
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عند إنشاء ادلنرب أف تشمل أساليب عملو القياـ باستعراضات منتظمة لفعالية توجيهاتو وإجراءاتو وأساليبو وُهنجو.
ودبوجػػب ىػػذا النػػاتج سػػيقوـ أعضػػاء ادلكتػػب وفريػػق اخل ػرباء ادلتعػػدد االختصاصػػات بصػػياغة إج ػراء واختصاصػػات
السػػتعراض فعاليػػة التوجيهػػات واإلج ػراءات واألسػػاليب والػػنُهج ،وسػػوؼ يػػنص ىػػذا اإلجػراء واالختصاصػػات بعػػد
ادلوافقة عليهما علػى أف يعػٌن االجتمػاع العػاـ فريػق اسػتعراض مسػتقالً إلجػراء ىػذا االسػتعراض يف منتصػف الفػرتة
ويف هنايػػة برنػػامج العمػػل للفػػرتة  .3145 -3141ومػػن ادلتوقػػع أف يػػوفر االسػػتعراض يف منتصػػف الفػػرتة معلومػػات
لإلجػ ػراءات ال ػػيت س ػػيتخذىا االجتم ػػاع العػ ػاـ فيم ػػا يتص ػػل بتنفي ػػذ بقي ػػة برن ػػامج العم ػػل للف ػػرتة ادلعني ػػة وأف يك ػػوف
االستعراض النهائي مصدراً للمعلومات لتسهيل صياغة برنامج العمل للفرتة التالية.

ثالثاً  -الترتيبات المؤسسية لتنفيذ برنامج العمل
ألف  -وسائل التنفيذ
 - 42طلب االجتماع العػاـ دبوجػب مقػرر ادلنػرب  3/4مػن فريػق اخلػرباء ادلتعػدد االختصاصػات وادلكتػب اقػرتاح
خيارات للرتتيبات ادلؤسسية لتنفيذ برنامج العمل .ويتضمن الشػكل  3نظػرة عامػة يف شػكل رسػم بيػاين للرتتيبػات
ادلؤسسية ادلقرتحة اليت وضعت استجابة لذلك الطلب ،ويرد بياهنا يف القسمٌن باء وجيم أدناه.
باء  -الهيئات القائمة
 - 41تشمل الرتتيبات ادلؤسسية ادلقرتحة اذليئات القائمة للمنرب وادلوصوفة يف الفقرات التالية:
(أ) االجتماع العاـ يضطلع االجتماع العػاـ ،بصػفتو ىيئػة صػنع السياسػة يف ادلنػرب وادلكلَّػف بالواليػة
احملػػددة يف الفقػػرة  4مػػن التػػذييل األوؿ لقػرار إنشػػاء ادلنػػرب( ،)35بادلسػػؤولية الشػػاملة عػػن مجيػػع جوانػػب ادلنػػرب ،دبػػا يف
ذلػػك صػػياغة وتنفيػػذ برنػػامج عملػػو واالعتمػػاد النهػػائي جلميػػع منتجاتػػو وخدماتػػو .واالجتمػػاع العػػاـ ىػػو الػػذي يبػػدأ
مستهدفة إضافية ويوافق على النواتج وفقاً لعمليات ادلنرب وإجراءاتو؛
صياغة أي نتائج
َ

(ب) ادلكتب يقدـ ادلكتب ادلشػورة إىل الرئاسػة واألمانػة بشػأف تسػيًن أعمػاؿ االجتمػاع العػاـ وىيئاتػو
الفرعي ػ ػػة ،وفقػ ػ ػاً للم ػ ػػادة  44م ػ ػػن النظ ػ ػػاـ ال ػ ػػداخلي ،ويعم ػ ػػل أعض ػ ػػاؤه بص ػ ػػفة مػ ػ ػراقبٌن يف فري ػ ػػق اخلػ ػ ػرباء ادلتع ػ ػػدد
االختصاصات .وادلكتب مسؤوؿ عن اإلشراؼ على الوظائف اإلدارية ادلوصػوفة يف الفقػرة  41مػن التػذييل األوؿ
لقرار إنشاء ادلنرب ،ويشمل ذلك يف صدد برنامج العمل ادلسػؤولية عػن القضػايا ادلتصػلة بتحديػد األولويػات وادليزنػة
وإدارة ادل ػوارد ومراعػػاة السياسػػات واإلج ػراءات وترتيبػػات الش ػراكات والعالقػػات مػػع ادلػػاضلٌن والتحضػػًن جللسػػات
االجتماع العاـ؛
(ج) فريق اخلرباء ادلتعػدد االختصاصػات يقػوـ فريػق اخلػرباء ادلتعػدد االختصاصػات بالوظػائف العلميػة
والتقنيػة الػػيت يوافػػق عليهػا االجتمػػاع العػػاـ وفقػاً للمػػادة  31مػػن النظػاـ الػػداخلي وعلػػى النحػو ادلوصػػوؼ يف الفقػػرة
 42من التذييل األوؿ لقرار إنشاء ادلنرب .وفيما يتعلػق بتنفيػذ برنػامج العمػل ،يضػطلع الفريػق دبجموعػة واسػعة مػن
ادلسػػؤوليات ،تشػػمل تقػػدش ادلشػػورة وادلسػػاعدة بشػػأف مجيػػع القضػػايا التقنيػػة والعلميػػة وكفالػػة االسػػتقالؿ وادلصػػداقية
والقياـ بالتنسيق العلمي والتقين وإشراؾ العلماء وأصحاب ادلعرفة اآلخرين؛
(د) األمانػػة الػػدور الرئيسػػي لألمانػػة ،وفق ػاً دلػػا جػػاء يف الفق ػرتٌن  46و 31مػػن التػػذييل األوؿ لق ػرار
إنشػػاء ادلنػػرب ،ىػػو كفالػػة التسػػيًن الفعػػاؿ للمنػػرب مػػن خػػالؿ دعمهػػا لالجتمػػاع العػػاـ وادلكتػػب وفريػػق اخلػرباء ادلتعػػدد
( ،UNEP/IPBES.MI/2/9 )35ادلرفق األوؿ.
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االختصاصػػات ،وإعػػداد الوثػػائق وتنظػػيم االجتماعػػات ،وتسػػهيل االتصػػاالت واإلدارة ادلاليػػة .وباإلضػػافة إىل ذلػػك
ميكن أف يكلف االجتماع العاـ األمانة بوظائف تقنية لػدعم تنفيػذ برنػامج العمػل ،رغػم أف ربديػد ىػذه الوظػائف
معلَّق يف الوقت احلاضر انتظاراً لصياغة برنامج العمل.
بناء على طلب االجتماع العام
جيم  -الترتيبات المؤسسية الموضوعة ً

 -42طلب االجتماع العاـ صياغة ترتيبات مؤسسية أخرى تساىم يف تنفيذ برنامج العمل .ويرد وصف ىػذه
الرتتيبات يف الفقرات التالية:

(أ) الش ػ ػراكة االس ػ ػرتاتيجية نػ ػػاقت االجتمػ ػػاع العػ ػػاـ يف اجتماعػ ػػو األوؿ موضػ ػػوع إنشػ ػػاء ش ػ ػراكات
اسرتاتيجية مع إصدار طلب يف مقرر ادلنرب  3/4بصياغة توجيهات لينظر فيها االجتمػاع العػاـ يف اجتماعػو الثػاين
(الوثيقػة  .)IPBES/2/14وسػػوؼ يػػدخل ادلكتػب يف شػراكات اسػرتاتيجية مػػن أجػػل اسػتخداـ اخلػػربة الفنيػػة والتجربػػة
ادلتجمعة لدى ادلنظمات عندما يكوف ذلك ىاماً لتنفيذ برنامج عمل ادلنرب وإذا كاف ذلك يتسػم بفعاليػة التكلفػة.
ومػػن ادلتوقػػع أف الش ػراكات ميكػػن أف تفػػي هب ػػذه ادلعػػايًن يف رل ػػاالت مثػػل بنػػاء الق ػػدرات وإدارة البيان ػات وادلراقب ػػة
والرصد؛
(ب) اس ػرتاتيجية إش ػراؾ أصػػحاب ادلصػػلحة أنشػػأ االجتمػػاع العػػاـ دبوجػػب مقػػرر ادلنػػرب  3/4عمليػػة
لص ػػياغة اس ػ ػرتاتيجية إلش ػ ػراؾ أص ػػحاب ادلص ػػلحة لينظ ػػر فيه ػػا يف اجتماع ػػو الث ػػاين ( )IPBES/2/13ويف ح ػػٌن أف
اسػرتاتيجية إشػراؾ أصػػحاب ادلصػػلحة ال سبثػػل ترتيبػاً مؤسسػػياً بػػادلعىن الصػػحيح فإهنػػا سبثػػل عنصػراً رئيسػػياً يف جهػػود
حشد الدعم العيين لتنفيذ برنامج العمل.
دال  -الترتيبات المؤسسية اإلضافية المطلوبة لتنفيذ برنامج العمل
-43

باإلضافة إىل ما سبق ،تقوـ احلاجة إىل الرتتيبات ادلؤسسية التالية لتنفيذ برنامج العمل:

(أ) أفرقػػة خ ػرباء زلػ َّػددة زمني ػاً ودبهػػاـ خاصػػة سػػيتم إنشػػاء أفرقػػة خ ػرباء زلػػددة زمني ػاً ودبهػػاـ خاصػػة
مستهدفة .وسًنأس بعض ىذه األفرقة أعضاء مػن فريػق اخلػرباء ادلتعػدد االختصاصػات وسػيقوـ
إلعداد عدة نتائج
َ
فريق اخلرباء باختيػار اخلػرباء علػى أسػاس ترشػيحات مػن الػدوؿ األعضػاء وادلػراقبٌن بغػرض كفالػة ادلصػداقية العلميػة
والتػوازف التخصصػػي واجلغػرايف واجلنسػػاين .وستتشػػكل أفرقػػة خػرباء التقييمػػات وفقػاً إلجػراءات ادلوافقػػة علػػى نػواتج
ادلنرب ادلتصلة بالتقييم .وسًنأس اجتماعات دراسة النطاؽ أعضاء من فريػق اخلػرباء ادلتعػدد االختصاصػات يف حػٌن
أف أفرقػػة اخل ػرباء ادلختصػػة بإعػػداد التقييمػػات سػػتكوف برئاسػػة الرؤسػػاء ادلشػػاركٌن لتقريػػر التقيػػيم وتشػػمل ال ُكتػػاب
الرئيسيٌن ادلنسقٌن وال ُكتاب الرئيسيٌن وال ُكتاب وزلرري االستعراض .وسيعمل فريق اخلرباء من خػالؿ اجتماعػات
وجهاً لوجو واجتماعات عن طريق اإلنرتنت وتفاعالت إلكرتونية .وستكوف ىذه األفرقة ىامة حلشد الدعم العيين
من اخلرباء وادلؤسسات؛
(ب) فرؽ عمل من الشركاء االسرتاتيجيٌن زلددة زمنيػاً ودبهػاـ خاصػة سػتقوـ فػرؽ عمػل مػن الشػركاء
االس ػرتاتيجيٌن زلػػددة زمني ػاً ودبهػػاـ خاصػػة بػػدعم الن ػواتج ادلتصػػلة ببنػػاء القػػدرات والوصػػوؿ إىل ادلعػػارؼ والبيانػػات
وإدارهتا .وستساعد فرؽ العمل يف تنفيذ اسرتاتيجية الشراكات االسرتاتيجية .وسًنأس فرؽ العمل أعضػاء ادلكتػب
وسوؼ تتألف من ادلنظمات وادلبادرات والشبكات ذات الصلة اليت سيختارىا ادلكتػب بالتشػاور مػع فريػق اخلػرباء
ادلتعدد االختصاصات على أساس ترشيحات من الدوؿ األعضاء وادلراقبٌن .وسوؼ تعمل فرؽ العمل من خػالؿ

13

IPBES/2/2

اجتماعػػات مباشػػرة وجه ػاً لوجػػو واجتماعػػات عػػن طريػػق اإلنرتنػػت وتفػػاعالت إلكرتونيػػة أخػػرى .وسػػتقوـ بتسػػهيل
التعاوف مع ادلبادرات القائمة؛
(ج) مػ ػؤسبرات إلكرتوني ػػة سلصص ػػة وترتيب ػػات مس ػػتندة إىل ش ػػبكة الوي ػػب س ػػتعقد مػ ػؤسبرات إلكرتوني ػػة
وغًنىا من االجتماعات ادلسػتندة إىل شػبكة الويػب كطريقػة ربقػق كفػاءة اسػتخداـ ادلػوارد إلشػراؾ رلموعػة واسػعة
من أصػحاب ادلصػلحة وتػوفًن فػرف الوصػوؿ إىل رلموعػة واسػعة مػن اخلػربات بشػأف عػدد مػن القضػايا .وسػتكوف
ادل ػ ػؤسبرات اإللكرتوني ػ ػػة واح ػ ػػداً م ػ ػػن أسػ ػػاليب تفعي ػ ػػل اس ػ ػرتاتيجية إش ػ ػراؾ أصػ ػػحاب ادلص ػ ػػلحة وت ػ ػػوفًن ادل ػ ػػدخالت
لالجتماعات األخرى مثػل اجتماعػات دراسػة النطػاؽ واجتماعػات مسػح األُفػق بشػأف االحتياجػات مػن ادلعػارؼ
و/أو اجتماعػػات بشػػأف ربديػػد احتياج ػػات بنػػاء القػػدرات وترتيػػب أولوياهت ػػا .وميكػػن أف تتػػيح االجتماعػػات م ػػن
خ ػػالؿ ش ػػبكة الوي ػػب وس ػػيلة ربق ػػق فعالي ػػة التك ػػاليف لتس ػػهيل تف ػػاعالت أفرق ػػة اخلػ ػرباء وف ػػرؽ العم ػػل .وستش ػػمل
الرتتيبات األخرى القائمة على شبكة الويب بوابات سلصصة يف شبكة الويب ربت إشراؼ ادلكتب وفريق اخلػرباء
ادلتعػدد االختصاصػات واألمانػػة هبػدؼ تعزيػز التفاعػػل .وسػيتم حبػه اسػػتعماؿ ىػذه الرتتيبػات القائمػػة علػى شػػبكة
الويب يف الفرتة األوىل من برنامج العمل الكتساب اخلربة بشأف كيفية تطبيقها بعد ذلك بطريقة منهجية؛
(د) وحػػدات دعػػم تقػػين زلػػدَّدة زمني ػاً ودبهػػاـ زلػػددة ووحػػدات دعػػم تقػػين سػػتقوـ األمانػػة مػػن ناحيػػة
ػتهدفة سػيتجاوز
ادلبدأ بتوفًن الدعم التقين ادلطلوب لصػياغة النػواتج .ولكػن الػدعم التقػين ادلطلػوب ألي نتيجػة مس َ
يف كثػػًن مػػن احلػػاالت قػػدرة األمانػػة بتشػػكيلها ادلخطػػط وسػػوؼ تتحقػػق فعاليػػة التكػػاليف بدرجػػة أكػػرب لػػو تػػوفًن
دعػم تقػػين إضػػايف ألفرقػػة اخلػرباء أو فػػرؽ العمػػل مػن خػػالؿ ترتيػػب سلتلػػف .وتقػػدـ الوثيقػػة  IPBES/2/INF/10نظػػرة
عامػػة عػػن الػػدعم التقػػين اإلضػػايف الػػذي سػػيكوف مطلوب ػاً وكيفيػػة احلصػػوؿ عليػػو ،وذلػػك مػػثالً مػػن خػػالؿ إع ػػارة
ادلوظفٌن وترتيبات الزماالت ووحدات الػدعم التقػين ادلخصصػة .وميكػن لوحػدات الػدعم التقػين أف تػدعم اجلوانػب
اإلقليميػػة أو الوظيفيػػة أو ادلوضػػوعية يف برنػػامج العمػػل وميكػػن أف سبثػػل سػػبيالً مػػن ُسػػبُل إش ػراؾ احملػػاور اإلقليميػػة
ومراك ػػز التميُّػػز اإلقليمي ػػة أو ادلوض ػػوعية يف أعم ػاؿ ادلن ػػرب ،حس ػػبما ن ػػوقت أثن ػػاء اجتماع ػػات ادلن ػػرب الرمسي ػػة األوىل.
وستعمل أي جهة توفر الدعم التقين ووحدات الدعم التقين ربػت إشػراؼ األمانػة مػن خػالؿ ترتيػب شػراكة زلػدَّد
زمنياً ودبهاـ خاصة ويوافق عليو ادلكتب .وقد يود االجتماع العاـ لدى قبوؿ أي مسامهات عينية أف يتبع اإلجػراء
ادلعروض يف الفقرة  46أدناه.
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الشكل 3

الترتيبات المؤسسية المطلوبة إلنجاز برنامج العمل

فريق الخبراء المتعدد االختصاصات

المكتب

مسؤوؿ عن اإلشراؼ العلمي على برنامج العمل بدعم من األمانة

مسؤوؿ عن اإلشراؼ على برنامج العمل بدعم من األمانة

أفرقد د ددة خب د د دراء محد د ددددة زمني د د داً وبمهد د ددام خاصد د ددة للتقييمد د ددات وأدوات دعد د ددم السياسد د ددات والدراسد د ددات األخد د ددر

تتألف من خرباء سلتارين بقيادة فريق اخلرباء ادلخصص ،أو خػرباء يعملػوف كرؤسػاء مشػاركٌن ،بواقػع خبػًن واحػد لكػل نػاتج مػن النػواتج
( 4ج) و( 3أ) و( 3ب) و( 3ج) و( 2أ) و( 2ب) و( 2ج) و( 2د)

مؤتمرات إلكترونية
إلشراؾ أصحاب ادلصلحة

اجتماعات عن طريق شبكة الويب

االجتماع العام

ىيئة صنع القرارات

مسؤوؿ عن برنامج العمل عموماً ويعمل من خالؿ ىيئات فرعية،
بدعم من األمانة

اجتماعات سلصصة

الدعم التقني :تقدمو األمانة ،وردبا وحدة دعم تقين وفرؽ عمل ذات صلة

فرق عمل محدَّدة زمنياً بمهام خاصة بشأن بناء القدرات وبشأن المعارف والبيانات

تشكلها شراكات اسرتاتيجية ويقودىا ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد االختصاصات ،إلصلاز النواتج ( 4أ) و( 4ب) و( 4د)

التحاور من بعد إلشراك
أصحاب ادلصلحة

اجتماعات عن طريق شبكة الويب،
المضاىاة عن طريق شبكة الويب

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

الدعم التقني :يتم توفًنه من خالؿ األمانة أو إعارة ادلوظفٌن أو إمكانية إنشاء وحدة دعم تقين

األمانة
تكفل التسيًن الفعاؿ للمنرب من خالؿ تقدش الدعم إىل االجتماع العاـ وادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد االختصاصات وإعداد الوثائق وتنظيم االجتماعات وتسهيل االتصاالت واإلدارة ادلالية؛ إصلاز النتائج ( 1أ)
( 1 -د)

رابعاً  -ميزانية برنامج العمل
ألف  -التكاليف التقديرية لتنفيذ برنامج العمل
 - 44طل ػػب االجتم ػػاع الع ػػاـ يف مق ػػرر ادلن ػػرب  3/4م ػػن األمان ػػة أف تق ػػدـ ،بالتش ػػاور م ػػع ادلكت ػػب ،التك ػػاليف
التقديرية لتنفيذ برنامج العمػل للفػرتة  ،3145-3141آخػذة يف االعتبػار الرتتيبػات ادلؤسسػية ادلقرتحػة وأف تقػرتح
اإلج ػراءات ادلتصػػلة الػػيت يتعػ َّػٌن أف يتخػػذىا االجتمػػاع العػػاـ يف دورتػػو الثانيػػة .وقػػد ُوضػ َػعت ادليزانيػػة ادلقرتحػػة وفق ػاً
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ػتخدمة ىػػي دوالرات
للمبػػادئ الػػيت تسػػمح للمنػػرب بػػأف يكػػوف مػػؤىالً لتل ّقػػي مسػػاعدة إمنائيػػة رمسيػػة .والعملػػة ادلسػ َ
الواليات ادلتحدة.
باء  -بنود التكلفة واالفتراضات العامة
 - 45يعزى اجلزء األكرب من ادليزانية إىل عػدد مػن بنػود التكػاليف العامػة ادلتكػررة واالفرتاضػات ادلتصػلة ادلطبّقػة
بصورة متسقة يف كل أجزاء برنامج العمل .وتشمل بنود التكلفة واالفرتاضات ادلتصلة ادلذكورة ما يلي:

(أ) تكػػاليف السػػفر وبػػدؿ ادلعيشػػة اليػػومي للمشػػاركٌن يف االجتماعػػات (االجتماعػػات ادلخصصػػة
وجه ػ ػاً لوجػ ػػو واجتماعػ ػػات االجتمػ ػػاع العػ ػػاـ) .يتلّقػ ػػى ادلش ػ ػػاركوف مػ ػػن البلػ ػػداف الناميػ ػػة وحػ ػػدىم سبػ ػػويالً حلض ػ ػػور

االجتماعػػات .ومػػن ادلفػ َػرتض يف كػػل اجتمػػاع أف يكػػوف قرابػػة  42يف ادلائػػة مػػن ادلشػػاركٌن مػػن بلػػداف ناميػػة .ومػػع
اف ػرتاض انعقػػاد االجتمػػاع دلػػدة مخسػػة أيػػاـ فسػػيكوف مػػن ادلفتَ ػ َػرض أف تبلػػغ تكػػاليف السػػفر وبػػدؿ ادلعيشػػة اليػػومي
 2 111دوالر لك ػػل شػ ػػخص يف االجتماع ػػات العادليػ ػػة و 3 111دوالر يف االجتماع ػػات اإلقليميػ ػػة .وبالنسػ ػػبة
لالجتماعػػات دوف اإلقليمي ػػة يُفتَ ػ َػرض أف تبل ػػغ تك ػػاليف السػػفر وب ػػدؿ ادلعيش ػػة الي ػػومي  4 211دوالر للش ػػخص
الواحد؛
(ب) تكػػاليف االجتماع ػػات ادلخصص ػػة وجه ػاً لوج ػػو يُف ػ َػرتض أف تش ػػمل تك ػػاليف االجتم ػػاع مك ػػاف
انعقػػاد االجتمػػاع والتسػػهيالت ادلكتبيػػة والضػػيافة .وتتبػػاين تكػػاليف االجتماعػػات حسػػب طػػوؿ االجتمػػاع وعػػدد
ادلش ػػاركٌن .وألغ ػ ػراض التبس ػػيط يُف ػ َػرتض أف يك ػػوف ط ػػوؿ االجتم ػػاع ى ػػو مخس ػػة أي ػػاـ يف الع ػػادة .وتق ػػدَّر تكلف ػػة
االجتماع ػػات األص ػػغر ال ػػيت حيض ػػرىا قراب ػػة  42-32مش ػػاركاً دببل ػػغ ي ػرتاوح م ػػن  41 111إىل  31 111دوالر.
وتق ػػدَّر تكلف ػػة االجتماع ػػات ادلتوس ػػطة احلج ػػم ال ػػيت حيض ػػرىا ح ػ ػوايل  421-411مش ػػاركاً دببل ػػغ - 32 111
 11 111دوالر .أم ػػا االجتماع ػػات األك ػػرب ال ػػيت حيض ػػرىا حػ ػوايل  321-311مش ػػاركاً فتق ػػدَّر تكلفته ػػا دببل ػػغ
 31 111- 21 111دوالر؛
(ج) تكػاليف ادلػؤسبرات اإللكرتونيػػة تتحػ ّدد تكلفػػة ادلػؤسبرات اإللكرتونيػػة بشػراء حػػق اسػػتعماؿ الربرليػػة
والتسػػهيل وادلسػػاعدة التقنيػػة الالزمػػة إلدارة ادلػؤسبر اإللكػػرتوين .ونظ ػراً ألف تكلفػػة الربرليػػة ىػػي تكلفػػة ضػػئيلة للغايػػة
فإف مستوى التكاليف يتوقّف يف جانب كبًن منو على وقت ادلوظفٌن الذين يقدموف ما يلزـ من التسهيل والدعم
التقػػين .وتبلػػغ تكلفػػة إدارة م ػؤسبر إلكػػرتوين دلػػدة ثالثػػة أسػػابيع حػوايل  1,32مػػن معػ ِ
ػادؿ الوقػػت الكامػػل ،ويشػػمل
ذلك التنظيم العػاـ ونشػر ادلػواد واإلدارة اليوميػة دلوقػع ادلػؤسبر اإللكػرتوين واالتصػاؿ برؤسػاء ادلػؤسبر اإللكػرتوين وربريػر
ونشػػر ادلسػػامهات ادلقبولػػة وكتابػػة ملخصػػات اجللسػػات وكتابػػة التقريػػر النهػػائي الشػػامل .وسػػوؼ يعتَػ َػرب وقػػت اخلػرباء
الذين يرأسوف ادلؤسبر اإللكرتوين مسامهة عينية؛
(د) تكػػاليف الرتمجػػة وادلنشػػورات والتوعيػػة تتوقّػػف تكػػاليف الرتمجػػة وادلنشػػورات والتوعيػػة علػػى عػػدد
صػػفحات الوثػػائق الػػيت يتعػ ّػٌن ترمجتهػػا ونشػػرىا ومػػدى اتسػػاع التوعيػػة .وتقػػدَّر تكػػاليف ترمجػػة ادللخصػػات لصػػانعي
السياسػػات باللغػػات السػػت لألمػػم ادلتحػػدة ونشػػرىا دببلػػغ  22 111دوالر لوثػػائق تبلػػغ ح ػوايل مخػػس صػػفحات
و 21 111دوالر لوثػػائق تبلػػغ حػوايل  41صػػفحات و 421 111دوالر لوثػػائق حبػوايل  32صػػفحة .وتكػػاليف
نشػػر التقػػارير األكػػرب ( 4 111نسػػخة باإلنكليزيػػة فقػػط) تقػػدَّر دببلػػغ  41 111دوالر لوثػػائق تبلػػغ حػوايل 411
صفحة و 44 111دوالر لوثائق تبلغ حوايل  311صفحة و 32 111دوالر لوثائق تبلغ حوايل  211صفحة.
وتػرتاوح تكػػاليف التوعيػػة دببلػػغ يػرتاوح مػػن  21 111 - 11 111دوالر علػػى وجػػو التقػػدير يف حالػػة التقييمػػات
اإلقليمية أو تقييمات ادلسار السريع لتصل التكلفة إىل ما يقدَّر دببلغ  211 111دوالر يف حالة تقييم عادلي؛
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(ىػ) تكاليف مػوظفي الػدعم التقػين سػوؼ يتع ّػٌن تػوفًن أعضػاء مػن األمانػة لتقػدش الػدعم التقػين مػن
منوع ػػة م ػػن األنش ػػطة تش ػػمل تنس ػػيق وإدارة وتس ػػهيل أنش ػػطة أفرق ػػة اخلػ ػرباء وفِ ػ َػرؽ العم ػػل؛
أج ػػل مباش ػػرة رلموع ػػة َّ
واالتص ػػاؿ بك ػػاتا التق ػػارير والق ػػائمٌن باستعراض ػػها واخل ػرباء ادلختص ػػٌن ببن ػػاء الق ػػدرات وإدارة ادلع ػػارؼ والبيان ػػات؛
والتحض ػ ػػًن لتنظ ػ ػػيم اجتماع ػ ػػات ومػ ػ ػؤسبرات إلكرتوني ػ ػػة؛ وذبمي ػ ػػع وربري ػ ػػر مس ػ ػػودات التق ػ ػػارير؛ وتنس ػ ػػيق عملي ػ ػػات
االسػػتعراض .وقػػد تتبػػاين تكػػاليف م ػوظفي الػػدعم التقػػين ادلطلوبػػة ذلػػذا الغػػرض تباين ػاً كب ػًناً جػػداً حسػػب ادلسػػتوى
ادلهين ادلطلوب وادلؤسسة اليت سيتم تػوفًن ىػؤالء ادلػوظفٌن مػن خالذلػا .وعلػى سػبيل اإلرشػاد النػوعي ،تشػًن قائمػة
ادلوظفٌن التالية إىل التكلفة النسػبية للموظػف حسػب ادلنظمػات ،وىػي مرتبػة مػن أكثرىػا تكلفػة إىل أقلهػا تكلفػة:
موظفػػو األمػػم ادلتحػػدة؛ موظفػػو ادلنظمػػات الدوليػػة األخػػرى؛ موظفػػو ادلؤسسػػات احملليػػة؛ ترتيبػػات الزمػػاالت (انظػػر
أدنػ ػػاه)؛ صػ ػػغار ادلػ ػػوظفٌن الفنيػ ػػٌن وغػ ػػًنىم مػ ػػن ادلػ ػػوظفٌن ادلعػ ػػارين؛ وادلوظفػ ػػوف ادلخصصػ ػػوف الػ ػػذين تستضػ ػػيفهم
ادلؤسسات األخرى على سبيل ادلسامهة العينية.
جيم  -التكاليف التقديرية وفرص الدعم العيني
ػتهدفة .وى ػػذه
 - 46تعػػرض الوثيقػػة  IPBES/2/2/Add.1صػػورة تفصػػيلية للتكػػاليف التقديريػػة لكػػل نتيجػػة مسػ َ
التكاليف التقديرية تشمل االعتبارات واالفرتاضات بشأف رلموعة من ادلتغًنات اليت تؤثر على كال ادليزانية والنػاتج
دبختل ػػف الط ػػرؽ .والنػ ػواتج ال ػػيت ُوض ػ َػعت يف االعتب ػػار ت ػػرد يف مقدم ػػة الوثيق ػػة  .IPBES/2/2/Add.1ويتمثّػػل أح ػػد
االفرتاض ػػات الرئيس ػػية يف ص ػػدد ربدي ػػد تك ػػاليف برن ػػامج العم ػػل يف أن ػػو س ػػيتم ت ػػوفًن مس ػػامهات عيني ػػة يف ش ػػكل
استضػ ػػافة اجتماعػ ػػات ( 32يف ادلائػ ػػة) وتػ ػػوفًن الػ ػػدعم التقػ ػػين ( 21يف ادلائػ ػػة) .ويلخػ ػػص اجلػ ػػدوؿ  3يف الوثيقػ ػػة
 IPBES/2/2/Add.1ىذه الفػرف وغًنىػا مػن الفػرف للحصػوؿ علػى مسػامهات عينيػة لربنػامج العمػل .وقػد يرغػب
االجتماع العاـ يف أف ينظر يف العروض الواردة مػن احلكومػات وادلنظمػات وادلؤسسػات األخػرى لتقػدش دعػم تقػين
ووح ػػدات دع ػػم تق ػػين .وق ػػد يرغ ػػب االجتم ػػاع الع ػػاـ عن ػػد النظ ػػر يف ى ػػذه الع ػػروض أف يأخ ػػذ يف اعتب ػػاره مش ػػروع
زبصػػص
اإلج ػراءات ادلاليػػة ( .)IPBES/1/6وتػػنص ادلػػادة  2مػػن ىػػذه اإلج ػراءات علػػى أف ادلسػػامهات ينبغػػي أالّ ّ
ألنشطة زل ّددة .وتنص ادلادة  3على أنو ميكن تقدش مسامهات طوعية إضافية لتوفًن دعػم مباشػر ألنشػطة زلػددة
يف برنػػامج عمػػل ادلنػػرب وقبوذل ػػا خػػارج الصػػندوؽ االسػػتئماين للمن ػػرب ولكػػن مػػع الػػنص عل ػػى أف يكػػوف ذلػػك أم ػراً
ػود االجتمػػاع العػػاـ يف أف ينظػػر يف ادلوافقػػة علػػى عػػروض
اسػػتثنائياً خاضػػعاً دلوافقػػة االجتمػػاع العػػاـ .ولػػذلك فقػػد يػ ّ
الػػدعم العيػػين ذات الصػػلة وأف يطلػػب مػػن األمانػػة أف تػػدخل يف االتفاقػػات الالزمػػة مػػع مقػ ّدمي ىػػذا الػػدعم ربػػت
إشراؼ ادلكتب.
دال  -الميزانية وترتيب األولويات
 - 31يػػرد يف جػػدوؿ ادليزانيػػة ال ػوارد أدنػػاه رلمػػوع التكػػاليف التقديريػػة لربنػػامج العمػػل .ويتضػ ّػمن اجلػػدوؿ  4يف
الوثيق ػػة  IPBES/2/2/Add.1التكلف ػػة التقديري ػػة لتنفي ػػذ برن ػػامج العم ػػل للف ػػرتة  3145-3141حس ػػب ك ػػل نتيج ػػة
متوقّعػػة .وسػػيحدد االجتمػػاع العػػاـ أولويػػات برنػػامج العمػػل يف ادلقػػررات الػػيت يعتمػػدىا بشػػأف ادليزانيػػة وبشػػأف بػػدء
العمػػل يف الن ػواتج وربديػػد نطاقهػػا .ويتضػ ّػمن جػػدوؿ ادليزانيػػة خيػػار التكلفػػة العاليػػة وخيػػارات التكلفػػة ادلنخفضػػة
لربنػػامج العمػػل كأسػػاس لنظػػر االجتمػػاع العػػاـ .وينط ػػوي خيػػار التكلفػػة ادلنخفضػػة علػػى ميزانيػػة صػػفرية للنتيج ػػة
ػتهدفة ( 2ب) لألسػػباب ادلشػػروحة يف التقريػػر بشػػأف ترتيػػب الطلبػػات حبسػػب األولويػػة (انظػػر .)IPBES/2/3
ادلسػ َ
وميكػػن النظػػر يف خيػػارات تكلفػػة بديلػػة مػػن خػػالؿ حبػػه ذبميعػػات سلتلفػػة مػػن الن ػواتج أو تغيػػًن تكػػاليف النتػػائج
ادلسػػتهلَكة بتغيػػًن نط اقهػػا وافرتاضػػات تكلفتهػػا .وقػػد يطلػػب االجتمػػاع العػػاـ معلومػػات إضػػافية مػػن فريػػق اخل ػرباء
ادلتع ػ ّدد االختصاصػػات وادلكتػػب واألمانػػة بشػػأف ىػػذه االعتبػػارات .ويتمثّػػل أحػػد االفرتاضػػات الػػيت قػػد تػػؤثّر علػػى
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ادليزانيػػة يف عػػدد وطبيعػػة ادلسػػامهات العينيػػة ادلق ّدمػػة مػػن احلكومػػات وأصػػحاب ادلصػػلحة الػػيت قػػد يرغػػب االجتمػػاع
العاـ يف ادلوافقة عليها على النحو ادلعروض أعاله.
التكاليف التقديرية لتنفيذ برنامج العمل للفترة  4108-4102حسب الهدف
اذلدؼ

3141

3142

3143

3144

3145

المجموع

الهدف 0

4 161 211

4 424 111

624 321

554 321

554 321

2 905 451

الهدف 4

153 211

3 434 211

1 364 211

3 213 211

4 123 211

01 884 511

الهدف  3خيار التكلفة العالية

3 422 321

4 435 211

223 111

411 111

صفر

5 073 751

الهدف  3خيار التكلفة المنخفضة

3 163 321

514 111

211 111

411 111

صفر

3 313 451

الهدف 2

134 321

234 111

342 111

226 111

212 111

0 760 451

مجموع خيار التكلفة العالية

2 727 511

5 388 111

6 155 751

3 884 751

4 658 751

44 734 751

مجموع خيار التكلفة المنخفضة

2 191 511

2 246 511

5 813 751

3 884 751

4 658 751

41 864 451

____________
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