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

 اإليكولوجيةالنظم 
 الخامسةالدورة 

 7107مارس /آذار 01-7 ،أدلانيا، بون
 *من جدول األعمال ادلؤقت )د( 6البند 

برنامج عمل المنبر: التقييم المنهجي المتعلق بالمفاهيم 
 المتنوعة للقيم المتعددة للطبيعة ومنافعها

المختلفة لوضع مفاهيم تحديد نطاق التقييم المنهجي فيما يتعلق باألشكال معلومات عن 
القيم المتعددة للطبيعة ومنافعها، بما في ذلك التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية 

 )د(( 3وخدماتها )الناتج 
 مذكرة من األمانة

، وافق االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم 4/0-يف اجلزء اخلامس من ادلقرر م.ح.د -0
لتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على تقرير ربديد النطاق ادلتعلق بوضع والسياسات يف رلال ا

مفاىيم القيم ادلتعددة للطبيعة ومنافعها، دبا يف ذلك التنوع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجية وخدماهتا، 
ينظر يف تنفيذ التقييم يف دورتو  الوارد يف ادلرفق السادس لذلك ادلقرر. ويف ادلقرر نفسو، قرر االجتماع العام أن

 اخلامسة.
وسيدعى االجتماع العام يف دورتو اخلامسة إىل النظر يف تنفيذ التقييم ادلتعلق بادلفاىيم ادلتنوعة للقيم  - 7

ادلتعددة للطبيعة ومنافعها، دبا يف ذلك التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، استنادًا إىل تقرير ربديد 
ربرير رمسي، ويف ادلدة ادلقًتحة ادلعدَّلة للتقييم وتوقيتو  النطاق ادلعتمد، اليت يستنسخ يف مرفق ىذه ادلذكرة دون

وميزانيتو على النحو ادلبُت يف مذكرة األمانة بشأن االعتبارات ادلتعلقة بإجراء تقييمُت مواضيعيُت وتقييم منهجي 
 .(IPBES/5/6)واحد 

                                                      
*
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 المرفق
فيما يتعلق باألشكال المختلفة لوضع مفاهيم القيم المتعددة تحديد نطاق التقييم المنهجي 

للطبيعة ومنافعها، بما في ذلك التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وخدماتها )الناتج 
 )د(( 3

 النطاق واألساس المنطقي والمنفعة واالفتراضات - أوالا 
 النطاق -ألف 

األشكال ادلختلفة دلفاىيم القيم ادلتعددة تتمثل غايات التقييم ادلنهجي ادلقًتح يف تقييم ما يلي: )أ( وضع  -0
ومنافعها، دبا يف ذلك التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )من حيث التوفَت والتنظيم للطبيعة 

وادلنهجيات ادلختلفة ادلستخدمة  األساليب)ب( و؛ (0)واخلدمات الثقافية( دبا يتوافق مع اإلطار ادلفاىيمي للمنرب
وتعمل على ربطها وربقيق  وبأساليب تقديرىا ادلتنوعة اليت تقر بالقيم ادلختلفة)ج( النهج ولتقدير القيمة؛ 

التكامل فيما بينها من أجل تقدمي الدعم للسياسات وعمليات ازباذ القرار؛ و)د( الثغرات اليت تعًتي ادلعارف 
 (7)وأوجو عدم اليقُت. والبيانات

 نطاق التغطية الجغرافية للتقييم -باء 
 سيتيح التقييم إدماج عملية تقدير القيم يف صنع القرارات على أي نطاق جغرايف من احمللي إىل العادلي. -7

 األساس المنطقي -جيم 
وادلؤسسات والسياسات اختالف ادلفاىيم ادلتعلقة   الوقت احلايل، من النادر أن يراعي تمميم احلوكمةيف -3

وتشمل مزايا مراعاة تنوع ىذه القيم ادلتعددة وتعقيدىا ما  (3)بالقيم ادلتعددة للطبيعة ومنافعها بالنسبة للبشر.
)ب( اختيار ووضع ويلي: )أ( إظهار األنواع ادلختلفة من القيم والنطاق الواسع للمنافع ادلستمدة من الطبيعة؛ 

)ج( ربديد ومعاجلة النزاعات الكامنة اليت قد تنشأ بسبب اختالف وساليب والنههج ادلناسبة لتحديد القيمة؛ األ
)د( سبكُت األفراد واجلماعات شلن ال تسمع أصواهتم يف العادة أو ووجهات النظر بشأن القيم وربديد القيم؛ 

إىل اآلليات اليت تساىم يف إنشاء سعة ومتوازنة تعطى اىتمامًا يف سياق مناقشة القيم؛ و)ه( تقدمي نظرة وا ال
من  أوسعمن شأهنا أن توسع استخدام عمليات ربديد القيمة لتشمل نطاقات القيمة من القيم ادلتعددة واليت 

. وإذا نفذت عمليات ربديد القيمة بطريقة تراعي السياق، فمن ادلمكن أن سبثل االعتيادية النهج االقتمادية
موعة من صانعي القرارات، دبا يف ذلك احلكومات، ومنظمات اجملتمع ادلد،ي، والشعوب األصلية، موردًا ىامًا جمل

ديكِّن تلك اجملموعات من ازباذ واجملتمعات احمللية، ومديري النظم البيئية األرضية والبحرية، والقطاع اخلاص، 
 قرارات مستنَتة.

فاىيم وادلنهجيات ادلتعلقة بوضع األطر  ادلدلواطن القوة والضعف يفولذلك، فإن إجراء تقييم نقدي  -4
وىيكل النظام اإليكولوجي وأداؤه   ادلفاىيمية ادلتنوعة للقيم ادلتعددة للطبيعة )دبا يف ذلك التنوع البيولوجي

يقدم القاعدة ادلعرفية اليت توجو استخدام سلوظائفو( ومنافعها )دبا يف ذلك خدمات النظام اإليكولوجي(، 
                                                      

 ، ادلرفق.7/4-د.ح.م ادلقرر  (0)
 .(IPBES/4/INF/9)(  باستخدام إطار ادلنرب للثقة الوارد يف دليل ادلنرب ادلتعلق بالتقييمات 7)
 وحيدد استخدام ىذا ادلمطلح يف سياق ادلنرب )ادلقرر“ الطبيعة ومنافعها للناس”(  يعرف اإلطار ادلفاىيمي للمنرب ممطلح 3)

 ادلرفق(. ،7/4-م.ح.د
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مة لدعم السياسات ومواصلة تطوير مثل ىذه األدوات، وتساعد عالوة على ذلك يف تقييم األدوات القائ
ممادر ادلعلومات ادلستخدمة يف التقييمات، مع مراعاة الرؤى ادلختلفة للعامل، والتقاليد الثقافية، وأطر السياسات 

 ليب وضع القيمة.وسيأخذ التقييم يف االعتبار درجة الثقة يف القيم ويف أسا والظروف الوطنية.
وسيعتمد ىذا التقييم على الدليل األويل ادلنقح للتقييم ادلنهجي فيما يتعلق بالقيم ادلختلفة للطبيعة  -5

. والدليل األويل ادلشار إليو يف اجلملة السابقة، مل جيِر تقييمًا نقديًا للمنهجيات واألساليب ادلختلفة (4)اومنافعه
الرؤى والقيم ادلختلفة يف  كيف أهدخلتلتحديد القيمة أو كيفية القيام عند االقتضاء بإدماج وربط تنوع القيم، أو  

أدوات دعم السياسات واخليارات السياساتية. وىذا  إىل تقييم أو كيف تؤديالعامل يف عمليات صنع القرار، 
التقييم، الذي سيأخذ يف االعتبار أيضاً التجارب ادلستفادة أثناء التقييم اإلقليمي وادلواضيعي، ستنتج عنو ادلبادئ 

 التوجيهية العملية ادلنقحة.
ت ادلنرب وأنشطتو بتقييما ييسر التقييم، وادلبادئ التوجيهية ادلنقحة، االضطالع على ضلو متسقسو  -6

 وتنفيذ أعمال التقييمات الوطنية ووضعأن تيسر أيضًا قحة ادلن التوجيهية وادلبادئ ومن شأن التقييم. األخرى
 .الوطنية والدولية ويشمل ذلك األعمال اليت تتعلق بأىداف آيتشي للتنوع البيولوجيالسياسات 

الرامية إىل إدماج مزيج مناسب من القيم تطوير األدوات وادلنهجيات إىل ربفيز التقييم  وقد يؤدي -7
احليوية واالجتماعية والثقافية واالقتمادية والمحية والكلية )دبا يف ذلك قيم الشعوب األصلية -الفيزيائية

( يف صنع القرار عن طريق طائفة من اجلهات صاحبة ادلملحة، دبا يف ذلك احلكومات واجملتمعات احمللية
لشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ومديري النظم اإليكولوجية، والقطاع اخلاص. ومنظمات اجملتمع ادلد،ي وا

احليوية وفقًا للدليل األويل، على االعًتاف هبا ولكنو لن يشمل إجراء تقييم -وسيعمل حبث القيم الفيزيائية
مر الذي سيكون مفمل آلليات المالت بُت عمليات النظم اإليكولوجية ووظائفها وتقدمي ادلنافع للناس، األ

 موضوع تقييمات أخرى للمنرب.
يساعد على ربديد الثغرات ادلتعلقة بادلوضوع س. و أنشطة ادلنربوسينطبق ىذا النشاط بشكل مباشر على  -8

يف رلاالت ادلعارف، دبا يف ذلك ادلعارف العلمية، وادلعارف ادلوجودة لدى الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، 
ع السياسات العملية ويف االحتياجات ادلتعلقة ببناء القدرات. وباإلضافة إىل ذلك، وكذلك الثغرات يف وض

بوجو خاص لالعًتاف  اليت تفيد ، دبا يف ذلك السيناريوىات والنماذج،سيسلط الضوء على النهج واألساليب
 ل.األشكا، وللربط بُت ىذه باألشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم القيم ادلتعددة للطبيعة ومنافعها

ادلختلفة  والنههجالثقافية دلختلف اآلراء والتمورات  باختالف اخلموصياتوسيبٌت التقييم على االعًتاف  -9
 لرؤية العامل من أجل ربقيق نوعية جيدة للحياة يف سياق اإلطار ادلفاىيمي للمنرب.

 االفتراضات -دال 
 تشمل مجلة أمور منهاسينفذ ىذا العمل فريق متعدد االختماصات من اخلرباء يف خلفيات علمية سلتلفة  -01

علم اإلنسان، والبيولوجيا، وعلوم االتمال، واإليكولوجيا، واالقتماد، وعلوم البيئة، واجلغرافيا، والقانون، 
االجتماع، واجملاالت ذات الملة يف والفلسفة، والعلوم السياسية، وتنفيذ السياسات، وعلم النفس، وعلم 

التحريات متعددة التخممات، وكذلك أصحاب ادلملحة وادلختمُت ادلعنيُت بقرارات التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم اإليكولوجية )مثاًل األعمال التجارية واحلكومات وادلنظمات غَت احلكومية( باإلضافة إىل 

                                                      
 .IPBES/4/INF/13انظر الوثيقة   (4)



IPBES/5/INF/12 

4 

جملموعة من التقاليد الثقافية. وستقوم احلكومات  ينتمونالذين أصحاب ادلعارف األصلية واحمللية 
ادلملحة يف ادلنرب بًتشيح ىؤالء اخلرباء، وسيختارىم فريق اخلرباء ادلتعدد التخممات وفقًا لإلجراءات  وأصحاب

 رية ذات الملة )انظرادلتبعة من أجل إعداد نواتج ادلنرب، وسيعتمدون يف عملهم على ادلبادرات احلالية واجلا
 (.71و 09الفقرتُت 

 للتقييمالعام  المخطط -اا نيثا
الستنتاجات لسيتألف التقييم من موجز لمانعي القرارات وستة فمول يف كل منها موجز تنفيذي  -00

 ذات األمهية األكرب لمانعي القرارات.والرسائل الرئيسية 
ادلتعددة للطبيعة  األشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم القيمسيتألف من مقدمة توضح أمهية  0الفمل  -07

لحوكمة والتمميم ادلؤسسايت والسياسايت يف السياقات ادلختلفة لمنع القرارات، والمالت بالنسبة لومنافعها 
ضحة مع األطر ادلفاىيمية. ويقدم الفمل أيضًا توضيحًا لكيفية استخدامو فيما يتمل مع فهرس ادلنرب االو 

 .)ج(( 4)الناتج  (5)ألدوات ومنهجيات الدعم السياسايت
األشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم تغطية ، وفقاً لإلطار ادلفاىيمي والدليل األويل للمنرب، 7الفمل وسيقيم  -03

 منها مثالً ادلؤلفات العلمية، بوسائل القيم ادلتعددة ادلتعلقة بالطبيعة ومنافع الطبيعة للناس. وسيستخدم التقييم 
الدراسات اإلفرادية النوعية ادلرتبطة وسيستفيد التقييم أيضًا من  .االستعراضات ادلنهجية، والتحليالت التجميعية

. للمعلومات أخرى ممادراجلانب العملي لوضع السياسات من مجلة كذلك من بادلعارف األصلية واحمللية، و 
ادلختلفة األساليب ادلختلفة لرؤية العامل وما ترتبط بو من أنواع القيم  أدخلت هباالطريقة اليت وسيحدد ىذا العمل 

سًتكز القيم اليت يتم النظر فيها على لإلطار ادلفاىيمي والدليل األويل للمنرب،  يف سياقات ازباذ القرارات. ووفقاً 
الطبيعة ومنافع الطبيعة للناس، والنوعية اجليدة للحياة، وستكون جوىرية وأساسية )دبا يف ذلك قيم االستخدام 

وسينطر التقييم يف مجلة أمور منها قيمًا َعالقية.  وسبثل أيضاً خليارات( وعدم االستخدام، وقيم ادلَتاث، وقيم ا
 القيم ذات العالقة يف حاالت عدم التيقن وحاالت سلاطر األحداث الكارثية.

األساليب وادلنهجيات  )أ( يقيِّم أساليب ومنهجيات سلتلفة لتقدير القيمة، دبا يف ذلكس 3الفمل و  -04
لدى  تلك ادلوجودةوالكلية )دبا يف ذلك  والمحية ماعية، والثقافية، واالقتمادية،احليوية، واالجت - الفيزيائية

منهجيات اإلدماج والربط لألنواع ادلختلفة من القيم. وسيجري و)ب( الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية(، 
ع النطاق على استعراض واس الفمل أيضًا حبث منظور اجلنسُت ادلختلفُت واألجيال ادلختلفة. وسيعتمد

يسلط الضوء على ىذه سلألساليب وادلنهجيات اليت طهبقت يف ممادر ادلعلومات ادلتخممة ادلختلفة. و 
األساليب وادلنهجيات اليت تسمح بتوضيح منهجيات التقييم ادلختلفة والتكامل والربط فيما بينها، واالعًتاف 

ف طرق رؤية العامل واختالف نظم ادلعارف. وجزء بالنظر إىل اختال تقدير القيمةباالختالفات اجلوىرية بُت هنج 
 التعارض بنواحيالطرق وادلنهجيات ادلختلفة يف االعًتاف  اليت تساعد هباكيفية المن ذلك سيتمثل يف حبث 

احملتملة بُت القيم اليت سبثلها اجلوانب ادلختلفة للطبيعة دلختلف أصحاب ادلملحة والقطاعات وادلعاوضة التآزر و 
سيما تلك ادلتعلقة بتقييم الروابط بُت األنواع  . وسيتم ربديد النواتج الرئيسية والمع تلك النواحيالتعامل يف و 

الطبيعة والنوعية اجليدة ادلختلفة للقيم وفقًا للطرق ادلختلفة لرؤية العامل، وتلك اليت تربط بُت الطبيعة ومنافع 
 للحياة.

                                                      
 .IPBES/4/INF/14 الوثيقة انظر  (5)
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ادلستمدة من ، سيقيم من الناحية الكمية والنوعية النتائج الرئيسية والدروس ادلستفادة 4والفمل  -05
ووضع  اتعملية صنع القرار بالنسبة ل، 3و 7منهجيات وأساليب ربديد القيم اليت جرت تغطيتها يف الفملُت 

والقطاعُت اخلاص والعام(. وسيتيح السياسات على ادلستويات ادلختلفة ويف سياقات سلتلفة )دبا يف ذلك اجملتمع، 
ذلك ربديد الطرق األكثر استخدامًا والطرق اليت ديكن استخدامها بفعالية يف إطار قيود متنوعة )على سبيل 

األشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم القيم ادلتعددة للطبيعة ادلرتبطة بالتمويل أو الزمن( من أجل ربط  القيودادلثال، 
كيفية تعامل بتقييم وتفسَت  الفمل أيضًا  وسيقومالسياسات. و  ادلؤسسات وتمميممع احلوكمة  ومنافعها

األساليب والنهج ادلختلفة لتحديد القيمة مع قدر متنوع من القيم االجتماعية ادلشًتكة دبا يف ذلك تلك ادلرتبطة 
اءات واالعًتاف والتوزيع( )دبا يشمل اجلوانب ادلتعلقة باإلجر  ضمن اجليل وبُت األجيالدبفاىيم سلتلفة لإلنماف 

فضاًل عن اآلثار يف اجملال ادلنهجي دلعاجلة مسألة اإلنماف بُت اجلهات الفاعلة االجتماعية اليت تويل قيماً سلتلفة 
ربديد عملية اليت تبٌت عليها لكيان ما )الطبيعة ومنافعها يف ىذه احلالة(، حىت عند االتفاق على أنواع القيم 

ة خاصة لتلك الوسائل اليت اعتربىا صانعو القرار ناجحة يف سياقات معينة، أو يف . وستوىل أمهيالقيمة
سيما  وال زلددة مكانية أو زمانية أو رلاالت زلددة للمنظمات االجتماعية. وستحدد النتائج الرئيسية رلاالت

 د النههج األخرىمن قبيل السيناريوىات والنماذج، كما ستحد الدعم السياسايت تلك ادلتعلقة بتحديد أدوات
 أيضاً يف الكيفية اليت أهدرلت هبا حسابات النظم اإليكولوجية يف السياسات الفمل وسينظرأثبتت صلاحها.  اليت

، حسب ما يالئم الظروف الوطنية ويف نظم احملاسبة واإلبالغ وكذلك يف ادلعايَت احملاسبية ذات الملة
الكيفية اليت مت التعامل هبا مع إدراج القيم ادلتنوعة يف سياقات وسيقدم أيضاً معلومات نوعية وكمية عن  الوطنية.

صنع القرار يف كافة النواحي التالية: )أ( اجملاالت ادلكانية، )ب( اجملاالت الزمانية، )ج( رلاالت التنظيم 
صنع القرار ، وكيفية تأثر القيم اليت ذبازف هبا عملية والتنوع بُت البشر االجتماعي، )د( أنواع أصحاب ادلملحة

باآلثار الناذبة عن األمور التالية: )أ( التغَت البيئي، )ب( التغَت االجتماعي والتعلم االجتماعي، )ج( عالقات 
. وعالوة على ذلك سيتم واإلدماج والتفويض، و)ه( ادلؤسسات، سواء الرمسية منها وغَت الرمسية )د( القوى،

 .خذ بالدروس ادلستفادةالتعرف على فرص ازباذ القرارات النامجة عن األ
يسلط الضوء على الثغرات يف ادلعارف والبيانات وعلى أوجو عدم اليقُت بالنسبة س 5الفمل و  -06
للناس مع احلوكمة ومع التمميم األشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم القيم ادلتعددة للطبيعة ومنافعها وتكامل  لربط

ادلتعلق بوضع السياسات وصنع القرارات. وسَتكز على ما يلي: )أ( أنواع  ادلؤسسايت والسياسايت
لقيمة لطبيعة ومنافعها للناس اليت مل تعاجل صراحة أو مل تدرج صراحة يف عملية  ادلفاىيمية ادلوضوعة األشكال

عملية صنع  اليت مل جير تطويرىا بشكل كاف أو مل تدرج صراحة يفربديد القيمة صنع القرار؛ )ب( أنواع هنج 
األشكال ادلختلفة اليت تعيق إدماج  التحدياتوكذلك جوانب تفميلها وتكاملها والربط بينها؛ )ج(  ،القرار

للناس يف رلموعة من سياقات صنع القرارات ووضع السياسات  لوضع مفاىيم القيم ادلتعددة للطبيعة ومنافعها
)د( اآلثار ادلًتتبة بالنسبة ألصحاب ادلملحة وة، على مستويات سلتلفة فضاًل عن آثارىا بالنسبة لالستدام

احليوية -ادلختلفُت وذلك نتيجة لتطبيق رلموعة فرعية من القيم بداًل من اجملموعة الكاملة للقيم ادلعنية الفيزيائية
والكلية )دبا يف ذلك القيم ادلوجودة لدى الشعوب األصلية  والمحيةواالجتماعية والثقافية واالقتمادية 

 تمعات احمللية( عندما توضع ىذه القيم على احملك.واجمل
يلقي الضوء على احتياجات بناء القدرات واخلطوات ادلطلوبة لالستجابة لتلك س 6الفمل و  -07

يستفيد من النتائج اليت مت ساالحتياجات، دبا يف ذلك القدرات الالزمة لألخذ بالسياسات ووضعها وتنفيذىا. و 
قة ويركز على أنواع بناء القدرات الالزمة من أجل ما يلي: )أ( االعًتاف المريح التوصل إليها يف الفمول الساب

؛ )ب( األنواع ادلختلفة ألساليب ومنهجيات ربديد لطبيعة ومنافعهاقيم اباألشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم 
ى ادلستويات القيمة اليت تلزم لبياهنا؛ و)ج( إدراجها المريح يف عمليات صنع القرارات ووضع السياسات عل

 ادلختلفة ويف سلتلف السياقات.
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 المعلومات األساسية التي يتعين تقييمها - ثالثاا 
وادلنشورات غَت سيجري تقييم مجيع ممادر ادلعلومات ذات الملة، دبا يف ذلك مواد استعراض األقران،  -08

 ، ومعارف الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية.الرمسية
 الهيكل التشغيلي -اا رابع

سيتألف اذليكل التشغيلي من وحدة للدعم التقٍت )تتألف على األقل شلا يعادل وظيفة  دلوظف متفرع من  -09
من  3أو  7الفئة الفنية، ووظيفة دلوظف إداري متفرغ(. وسيقوم فريق اخلرباء ادلتعدد التخممات باختيار 

راءات ادلتعلقة بإعداد نواتج ادلنرب. وينبغي من احملررين ادلراجعُت، وفقًا لإلج 07مؤلفًا و 61الرؤساء ادلشاركُت، و
التخممات والقطاعات،  مجيع  ووحدة الدعم التقٍت على كفالة التواصل بُتُتأن تثبت قدرات الرؤساء ادلشارك

 فضاًل عن إدماج األنواع ادلختلفة من ادلعارف ادلوجودة لدى ادلشاركُت.
أي من اجملاالت الفيزيائية/احليوية وعلوم  وسيكون الرؤساء ادلشاركون من خلفيات علمية سلتلفة، -71

يشارك يف كل فمل ساالجتماع والعلوم اإلنسانية، ويتمتعون خبربات قوية يف إدماج تنوع قيم الطبيعة ومنافعها. و 
ثنان من احملررين ادلراجعُت. أمؤلفُت رئيسيُت، و  8أو  7مؤلفان أو ثالثة من ادلؤلفُت الرئيسُت ادلعنيُت بالتنسيق، و

يكون اخلرباء من األوساط األكادديية ورلموعات أصحاب ادلملحة الرئيسيُت ومحلة معارف الشعوب األصلية وس
ادلؤلفون مناطق األمم  يواجملتمعات احمللية من أجل ضمان تغطية واسعة النطاق للرؤى ادلختلفة للعامل. وسيغط

 القيادة ألقسام سلتلفة يف كل فمل.ادلتحدة اخلمس، ورلموعة من التخممات، وسيهدعون إىل أخذ مبادرة 
وستتألف جلنة اإلدارة من وحدة الدعم التقٍت والرؤساء ادلشاركُت ومؤلف رئيسي واحد معٍت بالتنسيق  -70

 عن عضوين من أعضاء الفريق وعضو واحد من أعضاء ادلكتب. لكل فمل، فضالً 
 العملية والجدول الزمني -اا خامس

 ادلنهجي. تقرير التقييممن أجل تنفيذ وإعداد ول الزمٍت ادلقًتح ترد أدناه العملية ادلقًتحة واجلد -77

 اإلجراءات والًتتيبات ادلؤسسية  اإلطار الزمٍت

 0السنة 

 بدء عملية التقييم االجتماع العام يقرر  الفمل األول
يطلب الرئيس، عن طريق األمانة، من احلكومات وأصحاب ادلملحة اآلخرين  الفمل األول

)الرؤساء ادلشاركون، وادلؤلفون الرئيسيون ادلعنيون بالتنسيق، وادلؤلفون من اخلرباء 
الرئيسيون وزلررو االستعراض( إجراء تقييم بناء على تقرير ربديد النطاق الذي 

 (أسابيع تقريباً  01وافق عليو االجتماع العام يف دورتو الرابعة )
الفريق الرؤساء ادلشاركُت للتقرير، وادلؤلفُت الرئيسيُت ادلنسقُت، وادلؤلفُت  خيتار الفمل الثا،ي

 الرئيسيُت واحملررين ادلراجعُت باستخدام معايَت االختيار ادلوافق عليها
إنشاء وحدة الدعم التقٍت، واجتماع جلنة اإلدارة من أجل التخطيط لالجتماع  الفمل الثا،ي

 وحدة الدعم التقٍتاألول للمؤلفُت بالتعاون مع 
االجتماع األول للمؤلفُت دلواصلة وضع ادلوجز ادلشروح واألقسام والفمول،  الفمل الثالث

 وربديد أدوار ومسؤوليات الكتابة
-الفمل الثالث
 الفمل الرابع

 إعداد ادلشروع األول لتقرير التقييم

 أسابيع( 6عملية استعراض األقران اليت جيريها اخلرباء ) الفمل األول



IPBES/5/INF/12 

7 

 اإلجراءات والًتتيبات ادلؤسسية  اإلطار الزمٍت

 7السنة 

االجتماع الثا،ي للمؤلفُت دلعاجلة التعليقات على االستعراض، من أجل وضع  الفمل األول
 دلقرري السياساتادلشروع الثا،ي لتقرير التقييم وادلشروع األول للموجز ادلقدم 

-الفمل األول
 الفمل الثا،ي

قرري ادلشروع الثا،ي وتقرير التقييم وادلشروع األول للموجز ادلقدم دل إعداد
 السياسات

احلكومة واخلرباء للمشروع الثا،ي لتقرير التقييم وادلشروع األول  استعراضعملية  الفمل الثالث
 أسابيع( 8مقرري السياسات )للموجز ادلقدم إىل 

الثالث للمؤلفُت دلعاجلة التعليقات على االستعراض، من أجل وضع  االجتماع الفمل الثالث
إىل مقرري موجز ادلقدم لادلشروع النهائي لتقرير التقييم وادلشروع النهائي ل

 السياسات
-الفمل الثالث
 الفمل الرابع

مقرري ادلقدم إىل  زإعداد ادلشروع النهائي لتقرير التقييم وادلشروع النهائي للموج
 السياسات

أسبوعًا قبل  07) تقدمي الوثائق النهائية إىل األمانة من أجل ربريرىا وترمجتها الفمل الرابع
 االجتماع العام(

إىل احلكومات  قرري السياساتتقدمي التقييم، دبا يف ذلك ادلوجز ادلخمص دل الفمل الرابع
 أسابيع قبل االجتماع العام( 6الستعراضها النهائي قبل االجتماع العام )

على سبيل  مقرري السياساتتقدمي التعليقات النهائية للحكومات بشأن موجز  الفمل الرابع
 جتماع العامالتحضَت لال

 لمنربل االجتماع العام الفمل الرابع

 تقدير التكاليف -سادساا 
ذا التقييم ينبغي ذلأهشَت خالل ادلناقشات ادلتعلقة دبيزانية برنامج عمل ادلنرب إىل أن التكلفة اإلرشادية  - 73
دوالر. وسهتقدم خالل الدورة اخلامسة لالجتماع العام تقديرات منقحة ذلذا  811 111تتجاوز مبلغ  أال

  التقدير، عندما تتم إعادة النظر يف بدء عملية التقييم.
 االتصال والتوعية -سابعاا 

بلغات  مقرري السياسات موجزوسيتاح  مقرري السياساته الذي خيص موجز يهنَشر تقرير التقييم و س - 74
. وطبقاً (ww.ipbes.net)األمم ادلتحدة الرمسية الست. وستتاح التقارير لالطالع على ادلوقع الشبكي للمنرب 

د ادلنتديات الدولية ذات الملة لكي تعرض عليها نتائج يتم ربديسالسًتاتيجية االتماالت اخلاصة بادلنرب، 
. وديكن ذلذه ادلنتديات أن تشمل الندوات واالجتماعات ادلنعقدة على المعد مقرري السياساتالتقرير وموجز 

ىا الوطنية والدولية يف إطار االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي، وكذلك تلك اليت تعقد
 كيانات األمم ادلتحدة والقطاع اخلاص وادلنظمات غَت احلكومية.

 بناء القدرات -ثامناا 
يتم تنظيم أنشطة بناء القدرات طبقًا خلطة التنفيذ اليت وضعتها فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات س - 75

 )مثاًل برنامج الزماالت(.
____________ 


