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

 النظم اإليكولوجية
 الدورة الثانية
 3142كانوف األوؿ/ديسمرب   41-6 أنطاليا، تركيا،

*من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت )أ( 1البند 
 

برنامج العمل للفترة  برنامج العمل األوَّلي للمنبر:
4102-4108 

 4108-4102مشروع برنامج العمل للفترة 
 مذكرة من األمانة

 مقدمة -أواًل 
وّع البيولوجي وخدمات النظم ظّل اجملتمع يعمل طواؿ العقود السابقة على مواجهة تدىور التن - 4

اإليكولوجية وضياعهما. ومع ذلك فإف جهود حفظ واستعماؿ التنوّع البيولوجي بصورة مستدامة مل تتواكب مع 
احمليط احليوي. وضياع التنوّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، على ضلو يثًن  علىتزايد الضغوط البشرية 

يف األجل الطويل وخاصة رفاه أكثر الناس ضعفًا على سطح األرض، وىم الذين االنزعاج، يهّدد رفاه اإلنساف 
يعتمدوف إىل حٍد كبًن على اخلدمات ادلتاحة عرب النظم اإليكولوجية اليت يعيشوف فيها. وقد تستطيع الشرائح 

شراء منتجات من  األكثر رخاًء يف اجملتمع أف تتغّلب جزئيًا ومؤقتًا على الندرة اإليكولوجية احمللية من خالؿ
أماكن بعيدة ولكنها تفعل ذلك يف كثًن من األحياف بدوف أف تدرؾ العواقب اإليكولوجية ألفعاذلا. وتشمل 

يف إطار اتفاقية التنوّع  3131-3144االستجابات النشطة ذلذا التحّدي اخلطة االسرتاتيجية للتنوّع البيولوجي 
( 3145-3115وإطار العمل االسرتاتيجيٌن للسنوات العشر ) البيولوجي وأىداؼ آيشي ادلدرجة فيها، واخلطة

التفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة التصحُّر يف البلداف اليت تشهد موجات جفاؼ و/أو تصحُّر خطًنة، وخباصة يف 
 ورلموعة من األىداؼ اإلمنائية ادلستدامة. 3142أفريقيا، وصياغة جدوؿ أعماؿ التنمية دلا بعد عاـ 

                                                      
* IPBES/2/1. 
 توقعات البيئة العادلية: البيئة مػن أجػل ادلسػتقبل الػذي نصػبو إليػو. متػاح علػى العنػواف ظرلالطالع على مزيد من ادلعلومات ان (4)
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ل الروابط بٌن العلـو والسياسات قوى حامسة يف تشكيل نظاـ احلوكمة البيئية. وميكن النظر إىل وسبث   - 3
ىذا النظاـ باعتباره نظامًا متعدد ادلراكز يتألف من وحدات متداخلة لصنع القرارات على األصعدة العامة 

لقواعد والِقَيم زبتلف فيما واخلاصة وغًن احلكومية وتعمل ىذه الوحدات يف نطاقات متعددة داخل ُنظم من ا
. وتواجو التفاعالت بٌن العلـو والسياسات ربديات بسبب تعقُّد نظاـ احلوكمة البيئية (4)بينها إىل درجة ما

. وقد أنشئ ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوّع البيولوجي (3)وادلشاكل اليت يسعى إىل حّلها
 ية ليكوف استجابة منظمة ورمسية ذلذا التحّدي.وخدمات النظم اإليكولوج

بغرض تنفيذ ىدؼ ادلنرب ووظائفو ومبادئو  3145-3141وُصم م مشروع برنامج عمل ادلنرب للفرتة  - 2
أدناه، تنفيذًا متناسقًا ومتكاماًل. ويهدؼ مشروع برنامج العمل  3إىل  1التشغيلية، اليت يشار إليها يف الفقرات 

العمليات السياسية ادلذكورة أعاله وغًنىا من العمليات ذات الصلة حسب ما تطلبو احلكومات  إىل ادلسامهة يف
على  (2)واالتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ وغًنىم من أصحاب ادلصلحة. وسيعمل اإلطار ادلفاىيمي للمنرب

يكوف ىو برنامج العمل األوؿ توجيو األعماؿ التحليلية اليت ستنطلق دبوجب برنامج العمل. ونظرًا ألف ىذا س
ومصداقيتو وأمهيتو ومشروعيتو ونواذبو، فقد ُوِضع هبدؼ توجيو ادلنرب يف ادلسار الصحيح مع ترسيخ طرائق عملو 

ومسعتو على أساس هنج تعاوين واستنادًا إىل مسامهات عينية حبجم كبًن. والقصد منو ىو سبهيد السبيل لتزايد 
لسياسات يف رلاؿ التنوّع البيولوجي ونظم اخلدمات اإليكولوجية عرب النطاقات تدعيم الرابطة بٌن العلـو وا
 والقطاعات ونظم ادلعرفة.

 ىدف المنبر -ألف 
يُػَعر ؼ قرار إنشاء ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوّع البيولوجي وخدمات النظم  - 1

بٌن العلـو والسياسات يف رلاؿ التنوّع البيولوجي وخدمات النظم  تدعيم الرابطة اإليكولوجية ىدؼ ادلنرب بأنو
اإليكولوجية من أجل صوف التنوّع البيولوجي واستخدامو على ضلو مستداـ، واحلفاظ على رفاه البشر يف األجل 

 (1).‘‘وعلى التنمية ادلستدامة الطويل
 وظائف المنبر -باء 

 يما يلي:ف (2)تتمّثل وظائف ادلنرب ادلتفق عليها - 2
ربديد ادلعلومات العلمية الرئيسية اليت حيتاج إليها ُصّناع السياسات على ادلستويات ادلالئمة،  )أ(

وربديد أولوياهتا وحفز اجلهود ادلبذولة لتوليد معارؼ جديدة بالدخوؿ يف حوار مع ادلنظمات العلمية الرئيسية 
 باشرة بإجراء حبوث جديدة؛وُصّناع السياسات ومنظمات التمويل، ولكن دوف القياـ م

إجراء تقييمات منتظمة يف الوقت ادلناسب بشأف ادلعارؼ ادلتاحة عن التنوّع البيولوجي  )ب(
وخدمات النظم اإليكولوجية والصالت القائمة بينها، وىو ما ينبغي أف يشمل تقييمات عادلية وإقليمية، ودوف 

                                                      
 توقعات البيئة العادلية: البيئة مػن أجػل ادلسػتقبل الػذي نصػبو إليػو. متػاح علػى العنػواف ظرلالطالع على مزيد من ادلعلومات ان (4)

http://www.unep.org/geo/geo5.asp. 

 (.UNEP/IPBES/2/INF/1انظر ) (3)
 .IPBES/2/4انظر  (2)
 ، التذييل األوؿ، ادلرفق األوؿ.الفرع أوالً  ،UNEP/IPBES.MI/2/9أنظر  (1)
 ادلرجع السابقة نفسو. (2)

http://www.unep.org/geo/geo5.asp
http://www.unep.org/geo/geo5.asp
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ستويات ادلالئمة، ومواضيع رئيسية جديدة تنشأ يف سياؽ إقليمية إذا اقتضى األمر، وقضايا مواضيعية على ادل
 العلـو ويتخذ االجتماع العاـ قرارات بشأهنا؛

دعم رسم السياسات وتنفيذىا بواسطة ربديد األدوات وادلنهجيات ذات الصلة بالسياسات،  )ج(
وادلنهجيات والتشجيع مثل تلك النامجة عن التقييمات، لتمكٌن ُصّناع القرارات من احلصوؿ على تلك األدوات 

 والتحفيز على إجراء ادلزيد من التطوير ذلا، حيثما تقتضي الضرورة ذلك؛
ترتيب أولويات حاجات بناء القدرات الرئيسية لتحسٌن الرابطة بٌن العلـو والسياسات على  )د(

تصلة مباشرة بأنشطتو، ادلستويات ادلالئمة مث توفًن وطلب الدعم ادلايل وخالفو للحاجات ذات األولوية العليا ادل
على ضلو ما يقرره االجتماع العاـ، وحفز سبويل أنشطة بناء القدرات تلك بواسطة توفًن منتدى مع مصادر 

 التمويل التقليدية واحملتملة.
 المبادئ التشغيلية للمنبر -جيم 

يف ذلك من خالؿ كفالة موضع التنفيذ دبا  (3)يضع برنامج العمل ادلبادئ التشغيلية ادلتفق عليها للمنرب - 3
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 

ماج بناء القدرات يف مجيع اجلوانب ذات الصلة من عملو؛ وكفالة ادلشاركة اجلنسٌن يف رلاالت عملو؛ وإد
الكاملة والفّعالة من جانب البلداف النامية؛ وكفالة االستخداـ الكامل للمعارؼ الوطنية ودوف اإلقليمية 

تفيد واإلقليمية، حسب االقتضاء، دبا يف ذلك من خالؿ تطبيق هنج صاعد من القاعدة؛ ودعم هنج تعاوين يس
 من ادلبادرات واخلربات القائمة.

 ىيكل برنامج العمل وعناصره -ثانياً 
قاـ ادلكتب والفريق ادلتعدد االختصاصات  4/3وفقًا لطلب االجتماع العاـ الوارد يف مقرر ادلنرب  - 4

وفقًا ذلذا بدعم من األمانة ادلؤقتة. ويتضّمن الربنامج،  3145-3141بصياغة مشروع برنامج عمل ادلنرب للفرتة 
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 

ت ذات الصلة وادلدخالت واالقرتاحات ادلعروضة يف التقرير ادلتعلق ، والطلبا(4)عن ادلناقشات السابقة للربنامج
، وتقرير (5)4/2بتلّقي الطلبات وترتيبها حسب األولوية وادلدخالت واالقرتاحات الواردة وفقًا دلقرر ادلنرب 

 ادلشاورات اإلقليمية واستعراض التعليقات الواردة.
ىو برنامج مرتَّب حسب األىداؼ األربعة الشاملة. برنامج العمل يف شكل بياين و  4ويعرض الشكل  - 5

ويتم إصلاز ىذه األىداؼ من خالؿ رلموعة من النواتج ادلرتابطة والقابلة للقياس اليت سيتم صياغتها وفقاً 
والنواتج وفائدهتا  للمبادئ التشغيلية واإلجراءات ادلتبعة يف ادلنرب. ويرد أدناه ملخص لألساس ادلنطقي لألىداؼ

من ىذه النواتج. وتقد ـ الوثيقة  طرائق تنفيذ كل ناتج IPBES/2/2/Add.1بطات بينها. وتعرض الوثيقة والرتا
رلموعة من االفرتاضات وخطة للعمل وعالمات الطريق الرئيسية والرتتيبات ادلؤسسية لكل ناتج. وتشًن ىذه 

                                                      
 ادلرجع السابق نفسو، الفرع ثانيا. (3)
 .IPBES/1/INF/14/Rev.1أنظر  (4)
(5) IPBES/2/3. 
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لعاـ يف ازباذىا تنفيذًا لربنامج العمل. اخلطط يف مجلة أمور إىل اإلجراءات ادلتعاقبة اليت قد ينظر االجتماع ا
وتعرض الوثيقة أيضًا تقديرًا سنويًا لبنود التكاليف الرئيسية لكل ناتح. وميكن االطالع يف الوثيقة 

IPBES/2/INF/10  على مزيد من ادلعلومات يف صدد الرتتيبات ادلؤسسية، وخاصة ما يتعلق بالدعم التقين ودور
 برنامج العمل. األمانة فيما يتعلق بتنفيذ

 4الشكل 
ىيكل برنامج عمل ادلنرب وعناصره الرئيسية من ناحية اتصاذلا هبدؼ ادلنرب ووظائفو ومبادئو التشػغيلية  :0الشكل 
 وإجراءاتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

: األىداف والنواتج المتصلة بها4108-4102برنامج عمل المنبر للفترة   
 

 ستنتاجاتو:تبليغ وتقييم أنشطة ادلنرب ونواذبو وا :2الهدف  
 (؛3141تتاح اعتباراً من قائمة التقييمات ذات الصلة ) )أ(
 (؛3142وتتاح اعتباراً من  3141تصاغ يف عاـ قائمة أدوات ومنهجيات دعم السياسات ) )ب(
 (؛3141تصاغ اعتباراً من رلموعة اسرتاتيجيات ومنتجات وعمليات االتصاالت والتوعية وادلشاركة ) )ج(
ذبػري يف منتصػف الفػرتة الية التوجيهات واإلجراءات واألساليب والنُػُهج لتوفًن ادلعلومات من أجل تطػوير ادلنػرب يف ادلسػتقبل )استعراضات فع )د(

 (.3145ويف هناية كانوف األوؿ/ديسمرب  3143يف عاـ 

 

 

 لرئيسية للمنرب:تدعيم قدرة الرابطة بٌن العلـو والسياسات وأسسها ادلعرفية من أجل تنفيذ الوظائف ا :0لهدف ا
 ؛(نشاط مستمر) حاجات بناء القدرات ذات األولوية لتنفيذ برنامج عمل ادلنرب مع ادلوارد من خالؿ ربفيز الدعم ادلايل والعيين أولوياتمضاىاة  )أ(
 ؛(ط مستمرنشا) ببناء القدرات ادلعنيةتطوير القدرات ادلطلوبة لتنفيذ برنامج عمل ادلنرب بالدعم ادلقدَّـ من الشبكة  )ب(
 ؛(3143تصاغ حبلوؿ نظم ادلعاِرؼ األصلية واحمللية ) معاإلجراءات والنُػُهج للعمل  )ج(
 .(نشاط مستمر) وإقامة شبكاتمن خالؿ حفز اجلهود لتوليد معارؼ جديدة لصنع السياسات ادلعاِرؼ والبيانات ذات األولوية  حاجاتمعاجلة  )د(

تػػػػػػػػػدعيم الرابطػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػٌن العلػػػػػػػػػـو  :4الهددددددددددف 
لسياسػػػػات يف رلػػػػاؿ التنػػػػوُّع البيولػػػػوجي علػػػػى وا

األصػػػػػػعدة دوف اإلقليميػػػػػػة واإلقليميػػػػػػة والعادليػػػػػػة 
 وعربىا:
دليػػل إلنتػػاج وتكامػػل التقييمػػات الػػواردة  )أ(

يتػػػػػػوفَّر حبلػػػػػػوؿ مػػػػػػن مجيػػػػػػع النطاقػػػػػػات وعربىػػػػػػا )
 (؛3411حزيراف/يونيو 

تقييمػػػػػػات إقليميػػػػػػة/دوف إقليميػػػػػػة بشػػػػػػأف  )ب(
ات اإليكولوجيػػة التنػػوُّع البيولػػوجي ونظػػم اخلػػدم

 (؛3144تػُنَػفَّذ حبلوؿ آذار/مارس )
تقيػػيم عػػادلي للتنػػوع البيولػػوجي وخػػدمات  )ج(

ػػػػػػػػذ حبلػػػػػػػػوؿ كػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػنظم اإليكولوجيػػػػػػػػة ) يػُنَػفَّ
 (.3145األوؿ/ديسمرب 

 

تػػػدعيم الرابطػػػة بػػػٌن العلػػػـو والسياسػػػات يف رلػػػاؿ التنػػػوع البيولػػػوجي  :3الهددددف  
 يا ادلوضوعية وادلنهجية:وخدمات النظم اإليكولوجية بشأف القضا

يػُنَػفَّػذ تقييم موضوعي واحد سريع ادلسار بشػأف التلقػيح وإنتػاج األغذيػة ) )أ(
 (؛3142حبلوؿ آذار/مارس 

تقيػػيم موضػػوعي واحػػد بشػػأف تػػدىور األراضػػي واسػػتعادة خصػػوبتها و/أو  )ب(
ػػػذ حبلػػػوؿ آذار/مػػػارس تقيػػػيم موضػػػوعي واحػػػد بشػػػأف األنػػػواع الغريبػػػة الغازيػػػة ) يػُنَػفَّ

 (؛3143
أدوات ومنهجيات دعػم السياسػات لتحليػل السػيناريوىات ووضػع منػاذج  )ج(

توضػػػػػع حبلػػػػػوؿ آذار/مػػػػػارس التنػػػػػوُّع البيولػػػػػوجي وخػػػػػدمات الػػػػػنظم اإليكولوجيػػػػػة )
( ودليػػػػل 3142حبلػػػػوؿ آذار/مػػػارس ( اسػػػتناداً إىل تقيػػػيم سػػػػريع ادلسػػػار )3144

 (؛3142حبلوؿ آب/أغسطس )
تُوضػػػػػػػع حبلػػػػػػػوؿ وخػػػػػػػدمات الػػػػػػػنظم اإليكولوجيػػػػػػػة وتقػػػػػػػدير قيمتهػػػػػػػا وزلاسػػػػػػػبتها )ادلتعلقػػػػة بقيمػػػػة التنػػػػوُّع البيولػػػػوجي أدوات ومنهجيػػػػات دعػػػػم السياسػػػػات  )د(

 حبلػػػػػوؿ آذار/مػػػػػارس( علػػػػػى أسػػػػػاس تقيػػػػػيم سػػػػػريع ادلسػػػػػار )3144آذار/مػػػػػارس 
 (.3142حبلوؿ آب/أغسطس ( ودليل )3142

  

 

 
 ىدف المنبر

 تنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةتدعيم الرابطة بٌن العلـو 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
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 0الهدف 
 ظائف الرئيسية للمنبرتدعيم قدرة الرابطة بين العلوم والسياسات وأسسها المعرفية لتنفيذ الو 

هتدؼ النواتج ربت ىذا اذلدؼ إىل سبكٌن اخلرباء وادلؤسسات من ادلسامهة يف عمليات الرابطة بٌن  - 6
العلـو والسياسات واالستفادة منها يف إطار ادلنرب. ومن ادلتوقَّع أف ينشئ ادلنرب من خالؿ ىذا اذلدؼ قدرات 

يذ وظائف ادلنرب تنفيذًا فّعااًل مستنًنًا بادلعلومات. ومن ادلتوّقع أيضاً معّززة إنسانية ومؤسسية وتقنية من أجل تنف
أف النواتج ربت ىذا اذلدؼ سوؼ تدعم التفاعل بٌن سلتلف نظم ادلعرفة وعرب سلتلف النطاقات. وتؤّدي النواتج  

السياسات وازباذ  كذلك إىل ربسٌن ادلعارؼ والبيانات القائمة وإدارهتا وتوجيو توليد ادلعارؼ ادلطلوبة لصنع
فسيتم  4بالتحديد. أما اذلدؼ  2و 3القرارات يف سلتلف النطاقات. وستسه ل ىذه اإلصلازات تنفيذ اذلدفٌن 

إصلازه بطريقة تفاعلية ومتكاملة وسوؼ يستند إىل هنج متشابك يتم اتباعو بالتعاوف مع ادلؤسسات وادلبادرات 
 القائمة من خالؿ النواتج التالية:

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

منػػرب بػػدعم مػػن فرقػػة العمػػل وىػػذه االحتياجػػات سػػيتم تعيينهػػا علػػى أسػػاس الوثػػائق ادلقّدمػػة وربديػػد نطػػاؽ نػػواتج لل
)ب(. ويػدخل يف واليػػة ادلنػرب أيضػاً تػػوفًن منتػدى مػػع مصػادر التمويػػل  4ادلعنيػة ببنػاء القػػدرات ادلػذكورة يف النػػاتج 

التقليدية واحملتملة. ومن ادلتوّخى أف يقد ـ ىذا ادلنتدى ادلشورة إىل االجتماع العاـ يف صػدد تعيػٌن احتياجػات بنػاء 
وية وقبوؿ الدعم ادلايل والعيين. وسيتوىل ادلنرب أيضاً اإلشراؼ على مرفػق ادلضػاىاة ادلطلوبػة مػن القدرات ذات األول

 31. ومػػن ادلتػػوّخى أف تسػػهم النػػواتج يف إحػػراز ىػػدؼ آيشػػي رقػػم (6)خػػالؿ شػػبكة الويػػب وفقػػاً للطلبػػات الػػواردة
 ؛3131يجية للتنوّع البيولوجي للتنوّع البيولوجي ادلتعّلق حبشد ادلوارد ادلالية لتنفيذ اخلطة االسرتات

تطػػػوير القػػػدرات ادلطلوبػػػة لتنفيػػػذ برنػػػامج عمػػػل ادلنػػػرب بالػػػدعم ادلقػػػدَّـ مػػػن الشػػػبكة ادلعنيػػػة ببنػػػاء  )ب(
تشػػػمل وظػػػائف ادلنػػػرب واليػػػة تػػػوفًن بنػػػاء القػػػدرات وإدمػػػاج بنػػػاء القػػػدرات يف أنشػػػطتو.  )نشػػػاط مسػػػتمر( القػػػدرات

)أ(. وستشمل األنشطة  4ت ذات األولوية ادلذكورة ربت الناتج وسوؼ تتصّدى أنشطة بناء القدرات لالحتياجا
ادلسػػػاعدة التقنيػػػة واحللقػػػات التدريبيػػػة والزمػػػاالت وبػػػرامج التبػػػادؿ ودعػػػم تطػػػوير الشػػػبكات وادلنػػػابر ومراكػػػز التميُّػػػز 

زأ مػػػن الوطنيػػػة ودوف اإلقليميػػػة واإلقليميػػػة اخلاصػػػة بػػػالعلـو والسياسػػػات. وستشػػػك ل ىػػػذه األنشػػػطة جانبػػػاً ال يتجػػػ
عمليػػػات تنفيػػػذ التقيػػػيم وإدارة البيانػػػات وأدوات دعػػػم السياسػػػات ادلػػػذكورة يف النػػػواتج األخػػػرى لربنػػػامج العمػػػل. 
وسيلقى بناء القدرات الدعم من خالؿ شػبكة مػن ادلؤسسػات وادلبػادرات للنشػر علػى نطػاؽ واسػع جغرافيػاً، مثػل 

. وتسػػػتجيب النػػػواتج (44)دمات الػػػنظم اإليكولوجيػػةوشػػػبكة التنػػوُّع البيولػػػوجي وخػػ (41)شػػبكة التقيػػػيم دوف العػػادلي
، ومن ادلتوّخى أف تسهم يف إحراز رلموعة من أىػداؼ آيشػي للتنػوّع البيولػوجي، دبػا يف ذلػك (43)للطلبات الواردة

 بالتحديد، ادلتعلق بتحسٌن قاعدة ادلعرفة؛ 46اذلدؼ 

                                                      
 ادلرفق الثاين. IPBES/2/INF.9)أ( و)ج(  ،43الفقرة  IPBES/2/3 انظر (6)
(41) www.ecosystemassessments.net. 
(44) UNEP/IPBES.MI/2/INF/14. 
 ادلرفق الثاين. IPBES/2/INF/9ج( ) 43الفقرة  IPBES/2/3انظر  (43)
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يػػػرد  .(3143)تصػػػاغ حبلػػػوؿ اإلجػػػراءات والػػػنُػُهج للعمػػػل مػػػع نُظػػػم ادلعػػػارؼ األصػػػلية واحملليػػػة  )ج(
االعرتاؼ بأمهية ادلعارؼ األصػلية واحملليػة يف حفػظ الػنظم اإليكولوجيػة واسػتخدامها علػى ضلػو مسػتداـ يف ادلبػادئ 

ادلتعلػػق بػػالتنوع  45)ي( مػػن اتفاقيػػة التنػػوُّع البيولػػوجي وىػػدؼ آيشػػي رقػػم  5التشػػغيلية للمنػػرب وكػػذلك يف ادلػػادة 
لػػػدخوؿ يف مشػػػاركة رلديػػػة ونشػػػطة مػػػع أصػػػحاب ادلعػػػارؼ األصػػػلية واحملليػػػة يف مجيػػػع البيولػػػوجي. وسػػػيعز ز ادلنػػػرب ا

جوانب عملو ذات الصلة. وسيقـو فريق من اخلرباء، بقيادة فريق اخلرباء ادلتعدد االختصاصات وادلكتب، بتسهيل 
دلعػػػارؼ األصػػػلية إنشػػػاء قائمػػػة وشػػػبكة مػػػن اخلػػػرباء، وتنظػػػيم عػػػدد مػػػن احللقػػػات التدريبيػػػة للحػػػوار العػػػادلي خلػػػرباء ا

واحمللية، وإجراء استعراض لدراسات احلاالت اإلقليمية لتوفًن ادلعلومات إلجراءات ونُػُهج ادلنرب للعمل علػى أسػاس 
ادلعػػارؼ األصػػلية واحملليػػة وتنفيػػذ رلموعػػة هنائيػػة مػػن اإلجػػراءات والػػنُػُهج للعمػػل مػػع نظػػم ادلعرفػػة األصػػلية واحملليػػة. 

)ب( مثػػل برنػػامج  4إطػػار ىػػذا النػػاتج بأنشػػطة بنػػاء القػػدرات ادلطلوبػػة يف النػػاتج  وسػػيتم دعػػم األنشػػطة اجلاريػػة يف
)د(، هنجاً متناسقاً للتعاوف مع سلتلف نظم ادلعرفػة عػرب  4الزماالت ادلقرتح. وسيشك ل ىذا الناتج، مقرتنا بالناتج 

الناتج يف إحراز ىدؼ آيشي . ومن ادلتوّخى أف يسهم ىذا (42)النطاقات. ويستجيب ىذا الناتج للطلبات الواردة
 للتنوُّع البيولوجي ادلتعّلق بادلعرفة التقليدية؛ 45رقم 

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

لميػػة الرئيسػػية الػػيت حيتاجهػػا ُصػػّناع السياسػػات يف النطاقػػات ادلالئمػػة، وربديػػد أولوياهتػػا. وباإلضػػافة إىل ذلػػك، الع
سيتعٌنَّ على ادلنرب أف حيفز اجلهود ادلبذولة لتوليد معارؼ جديدة للدخوؿ يف حػوار مػع ادلنظمػات العلميػة وُصػّناع 

بػإجراء حبػوث جديػدة. وسػيعَمد ادلنػرب أيضػاً إىل تسػهيل  السياسات ومنظمات التمويل، ولكن دوف القياـ مباشػرة
الوصوؿ إىل ادلعارؼ والبيانات ادلطلوبة، وذلك مثاًل إلنتاج تقييمات واسػتعماؿ أدوات ومنهجيػات لػدعم صػياغة 
السياسات وتنفيػذىا. وسػيقـو باإلضػافة إىل ذلػك بتػوفًن توجيهػات بشػأف طريقػة إدارة وعػرض ادلعػارؼ والبيانػات 

عػػارؼ والبيانػػات ادلػػأخوذة مػن سلتلػػف النطاقػػات والقطاعػػات وادلعػػارؼ والبيانػات اخلاصػػة هبػػا. وسػػيتم دعػػم مثػل ادل
توليد ادلعارؼ والبيانات والوصوؿ إليها وإدارهتا من خالؿ شبكة من ادلؤسسات وادلبادرات ادلنتشرة موضػوعياً، دبػا 

وغػػًن  (43)، وأرض ادلسػػتقبل(42)ت التنػػوُّع البيولػػوجي. وادلرفػػق العػػادلي دلعلومػػا(41)فيهػػا الفريػػق ادلعػػين برصػػد األرض
ذلػػػػك مػػػػن ادلبػػػػادرات ذات الصػػػػلة مثػػػػل مبػػػػادرات تػػػػوفًن ادلعػػػػارؼ األصػػػػلية واحملليػػػػة ومبػػػػادرات ادلػػػػواطنٌن العلميػػػػة. 

)ب(. ويسػػتجيب النػػػاتج  4وسػػتحظى عمليػػة بنػػػاء القػػدرات إلدارة ادلعػػارؼ والبيانػػػات بػػدعم مػػن خػػػالؿ النػػاتج 
للتنػػوُّع البيولػػوجي بشػػػأف  46. ومػػن ادلتػػوّخى أف يسػػهم النػػاتج يف إحػػػراز ىػػدؼ آيشػػي رقػػم (44)للطلبػػات الػػواردة
 قاعدة ادلعرفة.

                                                      
توجػػػػد احلاجػػػػة إىل ىػػػػذه النتيجػػػػة ادلسػػػػتهَدفة ضػػػػمناً يف عػػػػدد مػػػػن الطلبػػػػات وادلػػػػدخالت وادلقرتحػػػػات الػػػػواردة وتسػػػػتجيب  (42)

 (.IPBES/2/3)ىػ( من تقرير ترتيب الطلبات حسب األولولية ) 43للملخص الوارد يف الفقرة 
 .http://www.earthobservations.orgلالطالع على مزيد من ادلعلومات انظر  (41)
 .http://www.gbif.orgلالطالع على مزيد من ادلعلومات انظر  (42)
 .http://www.icsu.org/future-earthمات انظر لالطالع على مزيد من ادلعلو  (43)
 ادلرفق الثاين. IPBES/2/INF/9)ب( و)د(  43الفقرتاف  IPBES/2/3 انظر (44)

http://www.earthobservations.org/
http://www.gbif.org/
http://www.icsu.org/future-earth
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 4الهدف 
تدعيم الرابطة بين العلوم والسياسات في مجال التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على 

 األصعدة دون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية وعبرىا
واتج ربػػت ىػػذا اذلػػدؼ ىػػو تقيػػيم التفػػاعالت بػػٌن عػػامل األحيػػاء واجملتمػػع اإلنسػػاين. وربقيػػق ىػػدؼ النػػ - 41

ادلشاركة الفّعالة للبلداف النامية يف عمليات ادلنرب يتسم بأمهيػة زلوريػة يف إطػار ىػذا اذلػدؼ. ومػن ادلتوقَّػع أف يػنجح 
والسياسػػات يف رلػػاؿ التنػػوُّع البيولػػوجي  ادلنػػرب مػػن خػػالؿ ىػػذا اذلػػدؼ يف إحػػراز تػػدعيم متكػػرر للرابطػػة بػػٌن العلػػـو

وخدمات الػنظم اإليكولوجيػة عػرب رلموعػة متعػددة ادلراكػز مػن نظػم احلوكمػة وادلعرفػة ادلتفاعلػة يف نطاقػات سلتلفػة. 
وبالتايل فإنو من ادلتوقَّع أيضاً أف تدعم النواتج ربت ىذا اذلدؼ جهود حفظ التنوّع البيولوجي واستخدامو بصورة 

لى الصعيدين الوطين والدويل. وسوؼ تسهم النػواتج كػذلك يف تعيػٌن االحتياجػات مػن بنػاء القػدرات مستدامة ع
. وسػيتحقق 4وأدوات دعم ادلعارؼ والسياسات وأف سبث ل سػاحة ألنشػطة بنػاء القػدرات ادلطلوبػة دبوجػب اذلػدؼ 

 من خالؿ النواتج التالية على أساس هنج متدرّج صاعٍد من القاعدة: 3اذلدؼ 
دليػػل إنتػػاج وتكامػػل التقييمػػات الػػواردة مػػن مجيػػع النطاقػػات وعربىػػا )يتػػوفَّر حبلػػوؿ حزيراف/يونيػػو  ()أ
تػػػػدعو ادلبػػػػادئ التشػػػػغيلية للمنػػػػرب إىل كفالػػػػة االسػػػػتخداـ الكامػػػػل للتقييمػػػػات وادلعػػػػارؼ الوطنيػػػػة ودوف . (3141

القاعدة. وتشػمل وظػائف ادلنػرب اإلقليمية واإلقليمية، حسب االقتضاء، دبا يف ذلك ضماف تطبيق هنج صاعد من 
واليػػػة حفػػػز الػػػدعم للتقييمػػػات دوف اإلقليميػػػة والوطنيػػػة حسػػػب االقتضػػػاء. وسػػػيقـو أعضػػػاء فريػػػق اخلػػػرباء ادلتعػػػدد 
االختصاصات وادلكتب، بدعم من رلموعة خرباء تأيت مثاًل من شبكة التقييم دوف العادلي القائمة فعػاًل، بصػياغة 

عػػرب النطاقػػات مػػن ادلسػػتوى احمللػػي إىل ادلسػػتوى العػػادلي. وسػػوؼ ينَصػػّب الػػدليل دليػػل إلنتػػاج وتكامػػل التقييمػػات 
ادلطلوب صياغتو على اجلوانب العملية واإلجرائية وادلفاىيمية وادلوضوعية لالضطالع بأي تقيػيم. وسػوؼ يسػتفيد 

قة يف التعامػػػل مػػػع مػػػن اإلطػػػار ادلفػػػاىيمي وإجػػػراءات ادلنػػػرب ذات الصػػػلة. وسػػػيعٌن  الػػػدليل احلاجػػػة إىل نُػُهػػػج منّسػػػ
)د( والقضػػايا ادلوضػػوعية )اسػػتناداً إىل الطلبػػات الػػواردة، بػػٌن مجلػػة  4البيانػػات والتغذيػػة ادلرتػػدة للنتيجػػة ادلسػػتهَدفة 

أمور(، دبا يسمح بتجميع وذبزئػة البيانػات وادلعػارؼ عػرب النطاقػات. وسػيتم تػوفًن التػدريب علػى اسػتخداـ الػدليل 
. ومػػػن ادلتػػػوّخى أف تيسػػػهم النػػػاتج يف إحػػػراز (45)ب النػػػاتج للطلبػػػات الػػػواردة)ب(. ويسػػػتجي 4مػػػن خػػػالؿ النػػػاتج 
 ؛للتنوع البيولوجي بشأف ربسٌن قاعدة ادلعرفة 46ىدؼ آيشي رقم 
ػػػذ  )ب( تقييمػػػات إقليميػػػة/دوف إقليميػػػة بشػػػأف التنػػػوُّع البيولػػػوجي وخػػػدمات الػػػنظم اإليكولوجيػػػة )تػُنَػفَّ

 والية إجػراء تقييمػات منتظمػة يف الوقػت ادلناسػب بشػأف التنػوُّع تشمل وظائف ادلنرب .(3144حبلوؿ آذار/مارس 
البيولػػػوجي وخػػػدمات الػػػنظم اإليكولوجيػػػة والصػػػالت القائمػػػة بينهػػػا علػػػى الصػػػعيد اإلقليمػػػي، وعلػػػى الصػػػعيد دوف 

تقييمػػاً إقليميػػاً ودوف إقليمػػي علػػى أسػػاس  42اإلقليمػػي إذا اسػػتلَزـ األمػػر. وسػػوؼ يُعِػػد ادلنػػرب رلموعػػة تصػػل إىل 
اقتصػػادية وسياسػػية. وسػػيكوف النطػػاؽ العػػاـ ىػػو تقيػػيم احلالػػة واالذباىػػات -جغرافيػػة واجتماعيػػة-اعتبػػارات إحيائيػػة

فيمػػػػا يتعلّػػػػق هبػػػػذه ادلعػػػػارؼ وأثػػػػر التنػػػػوُّع البيولػػػػوجي وخػػػػدمات الػػػػُنظم اإليكولوجيػػػػة علػػػػى رفػػػػاه اإلنسػػػػاف وفعاليػػػػة 
واردة فيهػػػػػػا بشػػػػػػأف التنػػػػػػوّع البيولػػػػػػوجي االسػػػػػػتجابات، دبػػػػػػا يف ذلػػػػػػك اخلطػػػػػػة االسػػػػػػرتاتيجية وأىػػػػػػداؼ آيشػػػػػػي الػػػػػػ

واالسػػرتاتيجيات الوطنيػػة للتنػػوُّع البيولػػوجي وخطػػط العمػػل ادلوضػػوعة دبوجػػب اتفاقيػػة التنػػوُّع البيولػػوجي. وسػػتحدد 
ىػػذه التقييمػػات احلاجػػة إىل القػػدرات وادلعػػارؼ وأدوات دعػػم السياسػػات. وسػػوؼ تسػػتفيد مػػن ادلسػػامهات ادلاليػػة 

)ب( ومسػػػامهات ادلعػػػارؼ  4)أ(، وأنشػػػطة بنػػػاء القػػػدرات دبوجػػػب النػػػاتج  4ب النػػػاتج والعينيػػػة الػػػيت تتػػػاح دبوجػػػ
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)د(. وسػوؼ  4)ج( و 4األصلية واحمللية وغًنىا من أنواع ادلعارؼ اليت ستتوفّر من خالؿ النتيجتٌن ادلسػتهَدفتٌن 
دلنهجيػػػة ادلسػػػتهَدفة يف )أ( والنتػػػائج ادلوضػػػوعية وا 3تقػػػـو ىػػػذه التقييمػػػات علػػػى أسػػػاس الػػػدليل ادلػػػذكور يف النػػػاتج 

)ب( ُمػػدخاًل حامسػػاً إلجػػراء  3. ومػػن ادلتػػوّخى أف يػػوف ر النػػاتج (46). ويسػػتجيب النػػاتج للطلبػػات الػػواردة2 اذلػػدؼ
 ؛)ج(( وأف تساىم يف تنفيذ وإحراز أىداؼ آيشي للتنوّع البيولوجي عموماً  3تقييم عادلي )
إليكولوجيػة )يػُنَػفَّػذ حبلػوؿ كػانوف األوؿ/ديسػمرب تقييم عادلي للتنوُّع البيولوجي وخدمات النظم ا )ج(

تشػػمل وظػػائف ادلنػػرب واليػػة إجػػراء تقييمػػات منتظمػػة ويف الوقػػت ادلناسػػب بشػػأف ادلعػػارؼ ادلتاحػػة عػػن  .(3145
التنوّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والصالت القائمة بينها على الصعيد العادلي. وكاف مػؤسبر األطػراؼ 

بإعػػداد تقيػػيم  3145لتنػػوّع البيولػػوجي يف دورتػػو احلاديػػة عشػػرة قػػد دعػػا ادلنػػرب إىل أف يقػػـو حبلػػوؿ عػػاـ يف اتفاقيػػة ا
عادلي للتنوّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، مستفيداً يف مجلة أمور من تقييماتو اخلاصة ومن التقييمػات 

، وكػذلك مسػتفيداً مػن التقػارير الوطنيػة. وسػيكوف األخرى ذات الصػلة اإلقليميػة منهػا ودوف اإلقليميػة وادلواضػيعية
النطاؽ الشامل للتقييم، سبشياً مع ىذه الدعوة، ىو تقيػيم احلالػة واالذباىػات يف صػدد ىػذه اخلػدمات وأثػر التنػوّع 
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على رفاه اإلنساف وفعاليػة االسػتجابات، دبػا يف ذلػك اخلطػة االسػرتاتيجية 

)أ( والتقييمػػػػات  3ؼ آيشػػػػي للتنػػػػوّع البيولػػػػوجي. وسػػػػوؼ يسػػػػتفيد التقيػػػػيم مػػػػن الػػػػدليل ادلػػػػذكور يف النػػػػاتج وأىػػػدا
. 2)ب( والنػػػػػواتج ادلوضػػػػػوعية وادلنهجيػػػػػة ادلػػػػػذكورة يف اذلػػػػػدؼ  3اإلقليميػػػػػة ودوف اإلقليميػػػػػة ادلػػػػػذكورة يف النػػػػػاتج 

)ج( يف عمليػػة تقيػػيم وذبديػػد اخلطػػػة  3. ومػػن ادلتػػوّخى أف يسػػهم النػػاتج (31)ويسػػتجيب النػػاتج للطلبػػات الػػواردة
 االسرتاتيجية للتنوّع البيولوجي عموماً.

 3الهدف 
تدعيم الرابطة بين العلوم والسياسات في مجال التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن 

 القضايا الموضوعية والمنهجية
ادلتصلة بالتصػّدي للقضػايا ادلوضػوعية ذات  الغرض من النواتج ربت ىذا اذلدؼ ىو تنفيذ واليات ادلنرب -44

. وسػػوؼ ترتّكػػز النػػواتج أيضػػاً علػػى تنفيػػذ  الصػػلة يف النطاقػػات ادلالئمػػة وادلوضػػوعات اجلديػػدة الػػيت ربػػد دىا العلػػـو
واليػػة ادلنػػرب ادلتصػػلة بتحديػػد األدوات وادلنهجيػػات ذات الصػػلة بالسياسػػات وكػػذلك دعػػم وحفػػز مواصػػلة تطويرىػػا 

. ويف ضػػوء ذلػػك، يُنَتظَػػر أف تػػدعم النػػواتج صػػراحة صػػياغة وتنفيػػذ سياسػػات لصػػوف التنػػوّع البيولػػوجي  عنػػد اللػػزـو
واسػػتخدامو بصػػورة مسػػتدامة. وسيسػػهم ىػػذا اذلػػدؼ كػػذلك يف ربديػػد احلاجػػات إىل القػػدرات وادلعػػارؼ وأدوات 

أنشػطة إدارة ادلعػارؼ دعم السياسات. وسوؼ تشّكل عملية تطػوير النػواتج أيضػاً ميػداناً ألنشػطة بنػاء القػدرات و 
 من خالؿ النواتج التالية: 2. وسيتحقق اذلدؼ 4والبيانات ادلطلوبة دبوجب اذلدؼ 

تقيػػيم موضػػوعي واحػػد سػػريع ادلسػػار بشػػأف التلقػػيح وإنتػػاج األغذيػػة )يػُنَػفَّػػذ حبلػػوؿ آذار/مػػارس  )أ(
ات يف التلقػػػيح كخدمػػػة تنظيميػػػة مػػػن خػػػدما .(3142 ت الػػػنظم اإليكولوجيػػػة سيشػػػمل نطػػػاؽ ىػػػذا التقيػػػيم التغػػػًنُّ

تػدعم إنتػاج األغذيػة. وسػوؼ يتصػّدى ىػذا التقيػػيم للحالػة الراىنػة واالذباىػات يف ديناميػات ادللق حػات والتلقػػيح، 
وزلرّكات التغيًن، وآثار حاالت اضلسار ونقص التلقيح علػى رفػاه اإلنسػاف، وفعاليػة االسػتجابات حلػاالت اضلسػار 

لتعزيز استجابات السياسات العامة حلػاالت اضلسػار ونقػص التلقػيح. وميثّػل  ونقص التلقيح. وىذا التقييم مطلوب
ىذا التقييم نتيجة مستهَدفة أوىل للمنرب سيتم يف إطارىا تعيٌن االستنتاجات ادلتصلة بالسياسات العامة مػن أجػل 
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بػػػات كيفيػػػة صػػػنع القػػػرارات يف إطػػػار احلكومػػػات والقطػػػاع اخلػػػاف واجملتمػػػع ادلػػػدين. وسػػػوؼ يسػػػاعد أيضػػػاً علػػػى إث
. وتسػتجيب 3142مسامهة خدمة حيوية من خدمات النظم اإليكولوجية يف جدوؿ أعماؿ التنميػة دلػا بعػد عػاـ 

للتنػػػوّع  41. ومػػػن ادلتوقَّػػػع أف تسػػػهم النتيجػػػة ادلتوقَّعػػػة يف ربقيػػػق ىػػػدؼ آيشػػػي رقػػػم (34)النػػػواتج للطلبػػػات الػػػواردة
 تقػػّدـ خػػدمات جوىريػػة. وميكػػن االطػػالع علػػى مناقشػػة البيولػػوجي بشػػأف  ايػػة واسػػتعادة الػػنظم اإليكولوجيػػة الػػيت
 ؛(IPBES/2/16/Add.1أكثر تفصياًل لتحديد نطاؽ التقييم ادلوضوعي يف الوثيقة )

تقييم موضوعي واحػد بشػأف تػدىور األراضػي واسػتعادة خصػوبتها و/أو تقيػيم موضػوعي واحػد  )ب(
يشمل ىذا الناتج خياراً بأف يشػرع االجتمػاع العػاـ  (.3143بشأف األنواع الغريبة الغازية )ينفَّذ حبلوؿ آذار/مارس

يف إنتاج تقييمٌن موضوعيٌن اثنٌن على األكثر. وميكن االطالع على مناقشة بشأف ربديد نطاؽ مخسة تقييمات 
. ويسػػػػتجيب ىػػػػذا النػػػػاتج Add.8و Add.7و Add.6و Add.3و IPBES/2/16/Add.2موضػػػوعية زلتملػػػػة يف الوثػػػػائق 

. وتشػػػمل اخليػػػارات تقييمػػػات موضػػػوعية بشػػػأف الزراعػػػة واألمػػػن الغػػػذائي واسػػػتخداـ التنػػػوّع (33)للطلبػػػات الػػػواردة
البيولوجي بصورة مستدامة واألنواع ادلهاجرة والعابرة للحدود، باإلضافة إىل موضوعٌن يتسماف باألولوية ويناقشاف 

 أدناه:
تدىور األراضي سيشمل نطاؽ ىذا التقييم بشأف  استعادة خصوبتهااألراضي و  تدىور ‘4’

واسػػتعادة خصػػوبتها احلالػػة العادليػػة واالذباىػػات فيمػػا يتعلّػػق بتػػدىور األراضػػي، حسػػب 
ادلنػػػاطق، وحسػػػب نػػػوع الغطػػػاء األرضػػػي؛ وآثػػػار التػػػدىور علػػػى قِػػػَيم التنػػػوّع البيولػػػوجي 
وخػػػدمات الػػػنظم اإليكولوجيػػػة ورفػػػاه اإلنسػػػاف؛ وحالػػػة ادلعرفػػػة، حسػػػب ادلنطقػػػة ونػػػوع 

إصػػػالح الػػػنظم اإليكولوجيػػػة وخياراتػػػو. وسػػػيعّزز ىػػػذا التقيػػػيم  الغطػػػاء األرضػػػي، ومػػػدى
قاعػػػػدة ادلعرفػػػػة ألغػػػػػراض سياسػػػػات التصػػػػػّدي لتػػػػدىور األراضػػػػػي والتصػػػػحُّر واسػػػػػتعادة 
خصوبة األراضي ادلتدىورة. ومن ادلتوّقع أف يسهم الناتج يف تنفيذ اخلطة وإطػار العمػل 

كافحػػػة التصػػػحُّر وىػػػدؼ ( التفاقيػػػة األمػػػم ادلتحػػػدة دل3145-3115االسػػػرتاتيجيٌن )
بشأف التنوّع البيولوجي ادلتعّلق حبماية واستعادة النظم اإليكولوجية اليت  41آيشي رقم 

 توفّر اخلدمات اجلوىرية؛
سيتيح نطاؽ ىذا التقييم بشأف األنواع الغريبة الغازية  األنواع الغريبة الغازية ومكافحتها ‘3’

لػػو األنػػواع الغريبػػة الغازيػػة للتنػػوع البيولػػوجي ومكافحتهػػا إجػػراء تقيػػيم للتهديػػد الػػذي سبثّ 
وخدمات النظم اإليكولوجية وُسبل ادلعيشة واحلالة واالذباىات العادليػة يف آثػار األنػواع 
الغريبة الغازية حسب ادلناطق وادلناطق الفرعية، مع مراعاة سلتلف نظم ادلعارؼ والِقَيم. 

ادلعػػػروض يف وثيقػػػة ربديػػػد النطػػػاؽ وسػػػيقي م أيضػػػاً نطػػػاؽ السياسػػػة العامػػػة علػػػى النحػػػو 
IPBES/2/16/Add.3 ومػػػػن ادلتوقّػػػػع أف يسػػػػهم التقيػػػػيم يف تػػػػدعيم السياسػػػػات الوطنيػػػػة .

بشػأف  6والدولية اليت تتصّدى لألنواع الغريبة الغازية. وخاصة تنفيذ ىدؼ آيشي رقػم 
 ؛التنوّع البيولوجي

منػػػػاذج التنػػػػوّع البيولػػػػوجي  أدوات ومنهجيػػػػات دعػػػػم السياسػػػػات لتحليػػػػل السػػػػيناريوىات ووضػػػػع )ج(
( اسػػػػتناداً إىل تقيػػػػيم سػػػػريع ادلسػػػػار )حبلػػػػػوؿ 3144وخػػػػدمات الػػػػنظم اإليكولوجيػػػػة )تُوضػػػػع حبلػػػػوؿ آذار/مػػػػػارس 

                                                      
 ادلرفق الثاين. IPBES/2/INF/9)أ( و21الفقرة  IPBES/2/3انظر  (34)

 ادلرفق الثاين. IPBES/2/INF/9)ب( و)و( و21الفقرة  IPBES/2/3 أنظر (33)
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يتسػػػػم التقيػػػػيم السػػػػريع ادلسػػػػار دلنهجيػػػػات ربليػػػػل  (3142( ودليػػػػل )حبلػػػػوؿ آب/أغسػػػػطس 3142آذار/مػػػػارس 
ظم اإليكولوجيػػػػة باألمهيػػػػة لتوجيػػػػو اسػػػػتعماؿ ىػػػػذه السػػػػيناريوىات ووضػػػػع منػػػػاذج التنػػػػوُّع البيولػػػػوجي وخػػػػدمات الػػػػن

ادلنهجيػػات لكػػل األعمػػاؿ اجلاريػػة يف إطػػار ادلنػػرب. و  أيضػػاً ربديػػد السػػيناريوىات والنمػػاذج كػػأدوات ومنهجيػػات 
لػػدعم السياسػػات وميكػػن أف تسػػاعد صػػانعي السياسػػات يف ربديػػد مسػػارات التنميػػة الػػيت تنطػػوي علػػى آثػػار غػػًن 

اف وتوّخي مسارات بديلة ميكن أف ربقق ىدؼ صوف التنوّع البيولوجي واستخدامو بصورة مرغوبة على رفاه اإلنس
مستدامة. واستناداً إىل استنتاجات التقييم ادلنهجي، سيؤّدي ىػذا النػاتج إىل إصػدار دليػل يعقبػو بػذؿ جهػود وفػق 

 يوىات ووضػع النمػاذج.توجيهات االجتماع العاـ لدعم وحفز استمرار تطػوير أدوات ومنهجيػات لتحليػل السػينار 
. ومػػػػن ادلتوقّػػػػع أف يسػػػػهم النػػػػاتج يف أىػػػػداؼ آيشػػػػي للتنػػػػوّع البيولػػػػوجي (32)ويسػػػػتجيب النػػػػاتج للطلبػػػػات الػػػػواردة

 وصفا أكثر تفصياًل لتحديد نطاؽ التقييم ادلنهجي؛ IPBES/2/16/Add.4بأكملها. وتتضّمن الوثيقة 
ع البيولػػػػػػوجي وخػػػػػػدمات الػػػػػػنظم أدوات ومنهجيػػػػػػات دعػػػػػػم السياسػػػػػػات ادلتعلقػػػػػػة بقيمػػػػػػة التنػػػػػػوُّ  )د(

( على أساس تقييم سريع ادلسػار )حبلػوؿ 3144اإليكولوجية وتقدير قيمتها وزلاسبتها )توَضع حبلوؿ آذار/مارس 
يتسم تقييم ادلسار السريع للمنهجيات ادلتعلقة بقيمة  (3142( ودليل )حبلوؿ آب/أغسطس 3142آذار/مارس 

كولوجية وتقدير قيمتها وزلاسبتها باألمهية لتوجيو استعماؿ ىذه ادلنهجيػات التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإلي
يف مجيػػع األعمػػاؿ اجلاريػػة يف إطػػار ادلنػػرب. وتقػػدير القيمػػة )القيمػػة السػػوقية والقيمػػة االقتصػػادية غػػًن السػػوقية وقيمػػة 

لوجيػػػة وهتيئتهػػػا وتنظيمهػػػا الصػػػحة البشػػػرية والقيمػػػة الفرديػػػة والقيمػػػة االجتماعيػػػة ادلشػػػرتكة( وزلاسػػػبة الػػػنظم اإليكو 
وتنظيم اخلدمات الثقافية ىي أدوات ومنهجيات لدعم السياسػات وميكػن أف تسػاعد صػانعي القػرارات يف مراعػاة 
قيمة التنوّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتعيٌن ادلعاوضات بػٌن سلتلػف مسػارات التنميػة. واسػتناداً إىل 

ي ىػػذا النػػاتج إىل إصػػدار دليػػل تعقبػػو جهػػود حسػػب توجيػػو االجتمػػاع العػػاـ اسػػتنتاجات التقيػػيم ادلنهجػػي، سػػيؤدّ 
لػػػدعم وحفػػػز مواصػػػلة تطػػػوير أدوات ومنهجيػػػات بشػػػأف القيمػػػة وتقػػػدير القيمػػػة واحملاسػػػبة. ويسػػػتجيب النػػػاتج إىل 

مػػن  3االسػػرتاتيجية ألػػف وبالتحديػػد اذلػػدؼ  . ومػػن ادلتوقّػػع أف يسػػهم النػػاتج يف ربقيػػق الغايػػة(31)الطلبػػات الػػواردة
أىػػػػداؼ آيشػػػػي بشػػػػأف التنػػػػوّع البيولػػػػوجي ادلتعلّػػػػق بتكامػػػػل قِػػػػَيم التنػػػػوّع البيولػػػػوجي. وميكػػػػن االطػػػػالع يف الوثيقػػػػة 

IPBES/2/16/Add.5  ادلنهجي. التقييمعلى وصف أكثر تفصياًل لتحديد نطاؽ 
 2الهدف 

 ونتائجو المستهَدفة واستنتاجاتو تبليغ وتقييم أنشطة المنبر
ج ربػػت ىػػذا اذلػػدؼ ىػػو االسػػتجابة حلاجػػة ادلنػػرب إىل إشػػراؾ أصػػحاب ادلصػػلحة ذوي الغػػرض مػػن النػػوات -43

الصػػػلة يف أعمالػػػو، وتبليػػػغ أنشػػػطتو ونتائجػػػو ادلسػػػتهَدفة وأىدافػػػو إىل ادلسػػػتعملٌن احملتملػػػٌن وتقيػػػيم فائػػػدهتا العامػػػة 
أىػػداؼ أخػػرى وأمهيتهػػا جملموعػػة مػػن أصػػحاب ادلصػػلحة. والنػػواتج ربػػت ىػػذا اذلػػدؼ ستسػػتفيد مػػن النػػواتج ربػػت 

 :وتدعمها. وسيتم إصلاز ىذا اذلدؼ من خالؿ النواتج التالية
تشػػمل وظػػائف ادلنػػػرب واليػػة إنشػػػاء  .(3141قائمػػة التقييمػػات ذات الصػػػلة )تتػػاح اعتبػػاراً مػػػن  )أ(

قائمػػػة بالتقييمػػػات ادلاضػػػية واجلاريػػػة وادلخططػػػة. وسػػػتقـو األمانػػػة حبفػػػظ قائمػػػة التقييمػػػات الػػػيت أنشػػػئت إلكرتونيػػػاً 
لفعػػػل وستواصػػػل تطويرىػػػا برعايػػػة فريػػػق اخلػػػرباء ادلتعػػػدد االختصاصػػػات وادلكتػػػب. وسػػػتوف ر ىػػػذه القائمػػػة أساسػػػاً با

الستعراضػػات حامسػػػة دوريػػة للوضػػػع العػػاـ للتقييمػػػات والػػػدروس ادلسػػتفادة. وسػػػوؼ ُتسػػه ل ربديػػػد ادلػػػدخالت يف 
                                                      

 ادلرفق الثاين. IPBES/2/INF/9)أ( و46الفقرة  IPBES/2/3انظر  (32)

 ادلرفق الثاين. IPBES/2/INF/9)ب( و31الفقرة  IPBES/2/3انظر  (31)
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سػػاعد علػػى ذبنُّػػب ازدواج اجلهػػود. وسػػتكوف التقييمػػات ادلوضػػوعية واإلقليميػػة والعادليػػة، وتػػدعم تبػػادؿ ادلعػػارؼ وت
االستعراضات الدورية للدروس ادلستفادة وادلوضَّحة يف القائمة مدخاًل يف عمليات ادلنرب. وستكوف القائمة مصدراً 

دليػػل التقييمػػات، والتقييمػػات )أ( 3والنػػاتج  )د(، بشػػأف إدارة ادلعػػارؼ والبيانػػات، 4للمعلومػػات ألغػػراض النػػاتج 
. وسػػػتدعم القائمػػػة أنشػػػطة بنػػػاء 2)ج( والنػػػواتج يف إطػػػار اذلػػػدؼ  3)ب( و 3يف إطػػػار النتيجتػػػٌن ادلسػػػتهدفتٌن 

)ب(، دبػا يف ذلػك مػن خػالؿ تسػهيل االتصػاؿ وتبػادؿ ادلعػارؼ بػٌن شلارسػي التقيػيم،  4القدرات يف إطار الناتج 
. (32))د( بشأف استعراض فعاليػة ادلنػرب. ويسػتجيب النػاتج للطلبػات الػواردة 1وتوفًن ادلعلومات للنتيجة ادلستهَدفة 

بشػػأف التنػػوع البيولػػوجي ادلتعلػػق بتحسػػٌن قاعػػدة  46ومػػن ادلتػػوخى أف يسػػهم النػػاتج يف إحػػراز ىػػدؼ آيشػػي رقػػم 
 ؛ادلعارؼ

 .(3142اعتبػػاراً مػػن  و تتػاح3141)وضػعت عػػاـ  قائمػة أدوات ومنهجيػػات دعػم السياسػػات )ب(
رلموعة واسعة من األدوات وادلنهجيات ىامة للمنرب واألنشطة ادلتصلة بادلنرب. وسوؼ توضع قائمػة بػأدوات  تعترب

ومنهجيػػػات دعػػػم السياسػػػات يف شػػػبكة الويػػػب لتسػػػهيل وصػػػوؿ صػػػانعي السياسػػػات بػػػدوف مشػػػقة إىل األدوات 
تكييػػف أدوات ومنهجيػػات  وادلنهجيػػات الػػيت يػػرو ج ذلػػا ادلنػػرب. وسػػيتم صػػياغة توجيهػػات بشػػأف طريقػػة دعػػم وحفػػز

دعم السياسات حسػب كػل حالػة ومواصػلة تطويرىػا. وسػتكوف القائمػة والتوجيهػات مصػدراً ىامػاً مػن ادلعلومػات 
)ب(  3)د( بشػػػأف إدارة ادلعػػػارؼ والبيانػػػات، والتقييمػػػات يف إطػػػار النتيجتػػػٌن ادلسػػػتهدفتٌن  4للنتيجػػػة ادلسػػػتهَدفة 

)ب(، دبػا  4تستخدـ لػدعم أنشػطة بنػاء القػدرات يف إطػار النػاتج . وسوؼ 2)ج( والنواتج يف إطار اذلدؼ  3و
يف ذلك من خالؿ تسهيل االتصػاؿ بػٌن شلارسػي التقيػيم ودعػم تبػادؿ ادلعػارؼ، وقػد تػوف ر أيضػاً معلومػات مفيػدة 

أف . ومػن ادلتػوخى (33))د( بشأف استعراض فعاليػة ادلنػرب. ويسػتجيب النػاتج للطلبػات الػواردة 1للنتيجة ادلستهَدفة 
 يسهم الناتج يف إحراز الغاية ألف من أىداؼ آيشي بشأف التنوع البيولوجي؛ 

رلموعػػػػة مػػػػن اسػػػػرتاتيجيات ومنتجػػػػات وعمليػػػػات االتصػػػػاؿ والتوعيػػػػة وادلشػػػػاركة )يوضػػػػع عػػػػاـ  )ج(
( واسػرتاتيجية إشػراؾ IPBES/2/12ك ز ىذا الناتج علػى مواصػلة تطػوير وتنفيػذ اسػرتاتيجية االتصػاؿ )سًن  .(3141
(. وسػػػػوؼ يػػػػتم تطػػػػوير وتطبيػػػػق عمليػػػػات مثػػػػل ادلػػػػؤسبرات اإللكرتونيػػػػة والطػػػػرؽ IPBES/2/13ب ادلصػػػػلحة )أصػػػػحا

والوسػػػائل األخػػػرى لتنفيػػػذ اسػػػرتاتيجية إشػػػراؾ أصػػػحاب ادلصػػػلحة( يف كػػػل مراحػػػل برنػػػامج العمػػػل. وبادلثػػػل، سػػػيتم 
و علػػى سلتلػػف اجلمػػاىًن صػػياغة رلموعػػة مػػن منتجػػات وعمليػػات التوعيػػة لعػػرض نػػواتج ادلنػػرب وأنشػػطتو واسػػتنتاجات

ادلسػػػػتهَدفة. وسػػػػوؼ تسػػػػتند رلموعػػػػة منتجػػػػػات التوعيػػػػة إىل كػػػػل مػػػػا يتصػػػػل بػػػػػاألمر مػػػػن نػػػػواتج ادلنػػػػرب وأنشػػػػػطتو 
واسػػػتنتاجاتو. وسػػػوؼ تنطػػػوي صػػػياغة ىػػػذه ادلنتجػػػات علػػػى تعػػػاوف مػػػع رلموعػػػة عريضػػػة مػػػن الشػػػركاء وأصػػػحاب 

ك مػػػن خػػػالؿ ادلوقػػػع الشػػػبكي للمنػػػرب ادلصػػػلحة. وسػػػوؼ تسػػػتعمل عمليػػػة إشػػػراؾ أصػػػحاب ادلصػػػلحة، دبػػػا يف ذلػػػ
واألسػػاليب األخػػرى، مػػن أجػػل زيػػادة الػػوعي وحفػػز توليػػد ادلعػػارؼ ودعػػم بنػػاء القػػدرات وتػػوفًن ادلعلومػػات لصػػنع 

. ومػػن ادلتوقػػع أف (34)السياسػػات يف القطػػاعٌن العػػاـ واخلػػاف واجملتمػػع ادلػػدين. ويسػػتجيب النػػاتج للطلبػػات الػػواردة
 بشأف التنوع البيولوجي ادلتعلق بإثارة الوعي؛ 4رقم يسهم ىذا الناتج يف ىدؼ آيشي 

تطوير من أجل استعراضات فعالية التوجيهات واإلجراءات واألساليب والنُهج لتوفًن ادلعلومات  )د(
كاف من ادلتوخى   .(3145ويف هناية كانوف األوؿ/ديسمرب  3143ادلنرب يف ادلستقبل )ذبري يف منتصف الفرتة يف 

                                                      
 ادلرفق الثاين. IPBES/2/INF/9)أ( و31الفقرة  IPBES/2/3 انظر (32)

 ادلرفق الثاين. IPBES/2/INF/9)ج( و31الفقرة  IPBES/2/3انظر  (33)
 ادلرفق الثاين. IPBES/2/INF/9)ب( و31الفقرة  IPBES/2/3انظر  (34)
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أف تشمل أساليب عملو القياـ باستعراضات منتظمة لفعالية توجيهاتو وإجراءاتو وأساليبو وهُنجو.  عند إنشاء ادلنرب
ودبوجػػب ىػػذا النػػاتج سػػيقـو أعضػػاء ادلكتػػب وفريػػق اخلػػرباء ادلتعػػدد االختصاصػػات بصػػياغة إجػػراء واختصاصػػات 

راء واالختصاصػػات بعػػد السػػتعراض فعاليػػة التوجيهػػات واإلجػػراءات واألسػػاليب والػػُنهج، وسػػوؼ يػػنص ىػػذا اإلجػػ
ادلوافقة عليهما علػى أف يعػٌن  االجتمػاع العػاـ فريػق اسػتعراض مسػتقاًل إلجػراء ىػذا االسػتعراض يف منتصػف الفػرتة 

. ومػػن ادلتوقػػع أف يػػوف ر االسػػتعراض يف منتصػػف الفػػرتة معلومػػات 3145 -3141 ويف هنايػػة برنػػامج العمػػل للفػػرتة
اـ فيمػػػػا يتصػػػػل بتنفيػػػػذ بقيػػػػة برنػػػػامج العمػػػػل للفػػػػرتة ادلعنيػػػػة وأف يكػػػػوف لإلجػػػػراءات الػػػػيت سػػػػيتخذىا االجتمػػػػاع العػػػػ

 االستعراض النهائي مصدراً للمعلومات لتسهيل صياغة برنامج العمل للفرتة التالية.

 الترتيبات المؤسسية لتنفيذ برنامج العمل -ثالثاً 
 وسائل التنفيذ -ألف 

فريػق اخلػرباء ادلتعػدد االختصاصػات وادلكتػب اقػرتاح مػن  4/3طلب االجتماع العػاـ دبوجػب مقػرر ادلنػرب  - 42
نظػرة عامػة يف شػكل رسػم بيػاين للرتتيبػات  3خيارات للرتتيبات ادلؤسسية لتنفيذ برنامج العمل. ويتضمن الشػكل 

 ادلؤسسية ادلقرتحة اليت وضعت استجابة لذلك الطلب، ويرد بياهنا يف القسمٌن باء وجيم أدناه. 
 الهيئات القائمة -باء 

 تشمل الرتتيبات ادلؤسسية ادلقرتحة اذليئات القائمة للمنرب وادلوصوفة يف الفقرات التالية: - 41
يضطلع االجتماع العػاـ، بصػفتو ىيئػة صػنع السياسػة يف ادلنػرب وادلكلَّػف بالواليػة  االجتماع العاـ )أ(

لشػػاملة عػػن مجيػػع جوانػػب ادلنػػرب، دبػػا يف ، بادلسػػؤولية ا(35)مػػن التػػذييل األوؿ لقػػرار إنشػػاء ادلنػػرب 4احملػػددة يف الفقػػرة 
ذلػػك صػػياغة وتنفيػػذ برنػػامج عملػػو واالعتمػػاد النهػػائي جلميػػع منتجاتػػو وخدماتػػو. واالجتمػػاع العػػاـ ىػػو الػػذي يبػػدأ 

 صياغة أي نتائج مستهَدفة إضافية ويوافق على النواتج وفقاً لعمليات ادلنرب وإجراءاتو؛
رئاسػة واألمانػة بشػأف تسػيًن أعمػاؿ االجتمػاع العػاـ وىيئاتػو يقد ـ ادلكتب ادلشػورة إىل ال ادلكتب )ب(

مػػػػػن النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي، ويعمػػػػػل أعضػػػػػاؤه بصػػػػػفة مػػػػػراقبٌن يف فريػػػػػق اخلػػػػػرباء ادلتعػػػػػدد  44الفرعيػػػػػة، وفقػػػػػاً للمػػػػػادة 
مػن التػذييل األوؿ  41االختصاصات. وادلكتب مسؤوؿ عن اإلشراؼ على الوظائف اإلدارية ادلوصػوفة يف الفقػرة 

ء ادلنرب، ويشمل ذلك يف صدد برنامج العمل ادلسػؤولية عػن القضػايا ادلتصػلة بتحديػد األولويػات وادليزنػة لقرار إنشا
وإدارة ادلػػػوارد ومراعػػػاة السياسػػػات واإلجػػػراءات وترتيبػػػات الشػػػراكات والعالقػػػات مػػػع ادلػػػاضلٌن والتحضػػػًن جللسػػػات 

 االجتماع العاـ؛
اخلػرباء ادلتعػدد االختصاصػات بالوظػائف العلميػة يقػـو فريػق  فريق اخلرباء ادلتعػدد االختصاصػات )ج(

مػػن النظػاـ الػػداخلي وعلػػى النحػو ادلوصػػوؼ يف الفقػػرة  31والتقنيػة الػػيت يوافػػق عليهػا االجتمػػاع العػػاـ وفقػاً للمػػادة 
من التذييل األوؿ لقرار إنشاء ادلنرب. وفيما يتعلػق بتنفيػذ برنػامج العمػل، يضػطلع الفريػق دبجموعػة واسػعة مػن  42
وليات، تشػػمل تقػػدش ادلشػػورة وادلسػػاعدة بشػػأف مجيػػع القضػػايا التقنيػػة والعلميػػة وكفالػػة االسػػتقالؿ وادلصػػداقية ادلسػػؤ 

 والقياـ بالتنسيق العلمي والتقين وإشراؾ العلماء وأصحاب ادلعرفة اآلخرين؛ 
لقػػرار مػػن التػػذييل األوؿ  31و 46الػػدور الرئيسػػي لألمانػػة، وفقػػاً دلػػا جػػاء يف الفقػػرتٌن  األمانػػة )د(

إنشػػاء ادلنػػرب، ىػػو كفالػػة التسػػيًن الفعػػاؿ للمنػػرب مػػن خػػالؿ دعمهػػا لالجتمػػاع العػػاـ وادلكتػػب وفريػػق اخلػػرباء ادلتعػػدد 

                                                      
(35) UNEP/IPBES.MI/2/9.ادلرفق األوؿ ، 
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االختصاصػػات، وإعػػداد الوثػػائق وتنظػػيم االجتماعػػات، وتسػػهيل االتصػػاالت واإلدارة ادلاليػػة. وباإلضػػافة إىل ذلػػك 
نية لػدعم تنفيػذ برنػامج العمػل، رغػم أف ربديػد ىػذه الوظػائف ميكن أف يكل ف االجتماع العاـ األمانة بوظائف تق

 معلَّق يف الوقت احلاضر انتظاراً لصياغة برنامج العمل. 
 عة بناًء على طلب االجتماع العامالترتيبات المؤسسية الموضو  -جيم 

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

نػػػػػاقت االجتمػػػػػاع العػػػػػاـ يف اجتماعػػػػػو األوؿ موضػػػػػوع إنشػػػػػاء شػػػػػراكات الشػػػػػراكة االسػػػػػرتاتيجية  )أ(
بصياغة توجيهات لينظر فيها االجتمػاع العػاـ يف اجتماعػو الثػاين  4/3اسرتاتيجية مع إصدار طلب يف مقرر ادلنرب 

ب يف شػراكات اسػػرتاتيجية مػػن أجػػل اسػتخداـ اخلػػربة الفنيػػة والتجربػػة (. وسػػوؼ يػػدخل ادلكتػػIPBES/2/14)الوثيقػة 
ادلتجم عة لدى ادلنظمات عندما يكوف ذلك ىاماً لتنفيذ برنامج عمل ادلنرب وإذا كاف ذلك يتسػم بفعاليػة التكلفػة. 

ات وادلراقبػػػة ومػػػن ادلتوقػػػع أف الشػػػراكات ميكػػػن أف تفػػػي هبػػػذه ادلعػػػايًن يف رلػػػاالت مثػػػل بنػػػاء القػػػدرات وإدارة البيانػػػ
 والرصد؛ 

عمليػػػة  4/3أنشػػػأ االجتمػػػاع العػػػاـ دبوجػػػب مقػػػرر ادلنػػػرب  اسػػػرتاتيجية إشػػػراؾ أصػػػحاب ادلصػػػلحة )ب(
( ويف حػػػػٌن أف IPBES/2/13لصػػػػياغة اسػػػػرتاتيجية إلشػػػػراؾ أصػػػػحاب ادلصػػػػلحة لينظػػػػر فيهػػػػا يف اجتماعػػػػو الثػػػػاين )

عىن الصػػحيح فإهنػػا سبثػػل عنصػػراً رئيسػػياً يف جهػػود اسػػرتاتيجية إشػػراؾ أصػػحاب ادلصػػلحة ال سبثػػل ترتيبػػاً مؤسسػػياً بػػادل
 حشد الدعم العيين لتنفيذ برنامج العمل.

 الترتيبات المؤسسية اإلضافية المطلوبة لتنفيذ برنامج العمل -دال 
 باإلضافة إىل ما سبق، تقـو احلاجة إىل الرتتيبات ادلؤسسية التالية لتنفيذ برنامج العمل: -43

سػػػيتم إنشػػػاء أفرقػػػة خػػػرباء زلػػػددة زمنيػػػاً ودبهػػػاـ خاصػػػة  دة زمنيػػػاً ودبهػػػاـ خاصػػػةأفرقػػػة خػػػرباء زلػػػدَّ  )أ(
إلعداد عدة نتائج مستهَدفة. وسًنأس بعض ىذه األفرقة أعضاء مػن فريػق اخلػرباء ادلتعػدد االختصاصػات وسػيقـو 

صػداقية العلميػة فريق اخلرباء باختيػار اخلػرباء علػى أسػاس ترشػيحات مػن الػدوؿ األعضػاء وادلػراقبٌن بغػرض كفالػة ادل
والتػػوازف التخصصػػي واجلغػػرايف واجلنسػػاين. وستتشػػكل أفرقػػة خػػرباء التقييمػػات وفقػػاً إلجػػراءات ادلوافقػػة علػػى نػػواتج 
ادلنرب ادلتصلة بالتقييم. وسًنأس اجتماعات دراسة النطاؽ أعضاء من فريػق اخلػرباء ادلتعػدد االختصاصػات يف حػٌن 

يمػػػات سػػػتكوف برئاسػػػة الرؤسػػػاء ادلشػػػاركٌن لتقريػػػر التقيػػػيم وتشػػػمل الُكتػػػاب أف أفرقػػػة اخلػػػرباء ادلختصػػػة بإعػػػداد التقي
الرئيسيٌن ادلنسقٌن والُكتاب الرئيسيٌن والُكتاب وزلرري االستعراض. وسيعمل فريق اخلرباء من خػالؿ اجتماعػات 

دعم العيين وجهاً لوجو واجتماعات عن طريق اإلنرتنت وتفاعالت إلكرتونية. وستكوف ىذه األفرقة ىامة حلشد ال
 من اخلرباء وادلؤسسات؛ 

سػتقـو فػرؽ عمػل مػن الشػركاء  سرتاتيجيٌن زلددة زمنيػاً ودبهػاـ خاصػةالفرؽ عمل من الشركاء ا )ب(
االسػػرتاتيجيٌن زلػػددة زمنيػػاً ودبهػػاـ خاصػػة بػػدعم النػػواتج ادلتصػػلة ببنػػاء القػػدرات والوصػػوؿ إىل ادلعػػارؼ والبيانػػات 

تنفيذ اسرتاتيجية الشراكات االسرتاتيجية. وسًنأس فرؽ العمل أعضػاء ادلكتػب وإدارهتا. وستساعد فرؽ العمل يف 
وسوؼ تتألف من ادلنظمات وادلبادرات والشبكات ذات الصلة اليت سيختارىا ادلكتػب بالتشػاور مػع فريػق اخلػرباء 

خػالؿ  ادلتعدد االختصاصات على أساس ترشيحات من الدوؿ األعضاء وادلراقبٌن. وسوؼ تعمل فرؽ العمل من
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اجتماعػػات مباشػػرة وجهػػاً لوجػػو واجتماعػػات عػػن طريػػق اإلنرتنػػت وتفػػاعالت إلكرتونيػػة أخػػرى. وسػػتقـو بتسػػهيل 
 التعاوف مع ادلبادرات القائمة؛

سػػػتعقد مػػػؤسبرات إلكرتونيػػػػة  ترتيبػػػات مسػػػػتندة إىل شػػػبكة الويػػػبو سلصصػػػة  مػػػؤسبرات إلكرتونيػػػة )ج(
كطريقػة ربقػق كفػاءة اسػتخداـ ادلػوارد إلشػراؾ رلموعػة واسػعة   وغًنىا من االجتماعات ادلسػتندة إىل شػبكة الويػب

من أصػحاب ادلصػلحة وتػوفًن فػرف الوصػوؿ إىل رلموعػة واسػعة مػن اخلػربات بشػأف عػدد مػن القضػايا. وسػتكوف 
ادلػػػػػؤسبرات اإللكرتونيػػػػػة واحػػػػػداً مػػػػػن أسػػػػػاليب تفعيػػػػػل اسػػػػػرتاتيجية إشػػػػػراؾ أصػػػػػحاب ادلصػػػػػلحة وتػػػػػوفًن ادلػػػػػدخالت 

مثػل اجتماعػات دراسػة النطػاؽ واجتماعػات مسػح األُفػق بشػأف االحتياجػات مػن ادلعػارؼ لالجتماعات األخرى 
و/أو اجتماعػػػات بشػػػأف ربديػػػد احتياجػػػات بنػػػاء القػػػدرات وترتيػػػب أولوياهتػػػا. وميكػػػن أف تتػػػيح االجتماعػػػات مػػػن 
ل خػػػالؿ شػػػبكة الويػػػب وسػػػيلة ربقػػػق فعاليػػػة التكػػػاليف لتسػػػهيل تفػػػاعالت أفرقػػػة اخلػػػرباء وفػػػرؽ العمػػػل. وستشػػػم

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 

 كيفية تطبيقها بعد ذلك بطريقة منهجية؛الويب يف الفرتة األوىل من برنامج العمل الكتساب اخلربة بشأف  
سػػتقـو األمانػػة مػػن ناحيػػة  وحػػدات دعػػم تقػػين زلػػدَّدة زمنيػػاً ودبهػػاـ زلػػددة ووحػػدات دعػػم تقػػين )د(

ادلبدأ بتوفًن الدعم التقين ادلطلوب لصػياغة النػواتج. ولكػن الػدعم التقػين ادلطلػوب ألي نتيجػة مسػتهَدفة سػيتجاوز 
نػػة بتشػػكيلها ادلخطػػط وسػػوؼ تتحقػػق فعاليػػة التكػػاليف بدرجػػة أكػػرب لػػو   تػػوفًن يف كثػػًن مػػن احلػػاالت قػػدرة األما

نظػػرة  IPBES/2/INF/10دعػم تقػػين إضػػايف ألفرقػػة اخلػػرباء أو فػػرؽ العمػػل مػن خػػالؿ ترتيػػب سلتلػػف. وتقػػد ـ الوثيقػػة 
إعػػػارة عامػػػة عػػػن الػػػدعم التقػػػين اإلضػػػايف الػػػذي سػػػيكوف مطلوبػػػاً وكيفيػػػة احلصػػػوؿ عليػػػو، وذلػػػك مػػػثاًل مػػػن خػػػالؿ 

ادلوظفٌن وترتيبات الزماالت ووحدات الػدعم التقػين ادلخصصػة. وميكػن لوحػدات الػدعم التقػين أف تػدعم اجلوانػب 
اإلقليميػػػة أو الوظيفيػػػة أو ادلوضػػػوعية يف برنػػػامج العمػػػل وميكػػػن أف سبث ػػػل سػػػبياًل مػػػن ُسػػػُبل إشػػػراؾ احملػػػاور اإلقليميػػػة 

اؿ ادلنػػػرب، حسػػػبما نػػػوقت أثنػػػاء اجتماعػػػات ادلنػػػرب الرمسيػػػة األوىل. ومراكػػػز التميُّػػػز اإلقليميػػػة أو ادلوضػػػوعية يف أعمػػػ
وستعمل أي جهة توف ر الدعم التقين ووحدات الدعم التقين ربػت إشػراؼ األمانػة مػن خػالؿ ترتيػب شػراكة زلػدَّد 

إلجػراء زمنياً ودبهاـ خاصة ويوافق عليو ادلكتب. وقد يود االجتماع العاـ لدى قبوؿ أي مسامهات عينية أف يتبع ا
 أدناه. 46ادلعروض يف الفقرة 
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 3الشكل 
 الترتيبات المؤسسية المطلوبة إلنجاز برنامج العمل

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميزانية برنامج العمل -رابعاً 
 التكاليف التقديرية لتنفيذ برنامج العمل -ألف 

مػػػن األمانػػػة أف تقػػػد ـ، بالتشػػػاور مػػػع ادلكتػػػب، التكػػػاليف  4/3يف مقػػػرر ادلنػػػرب  طلػػػب االجتمػػػاع العػػػاـ - 44
، آخػذة يف االعتبػار الرتتيبػات ادلؤسسػية ادلقرتحػة وأف تقػرتح 3145-3141التقديرية لتنفيذ برنامج العمػل للفػرتة 

ت ادليزانيػػة ادلقرتحػػة وفقػػاً اإلجػػراءات ادلتصػػلة الػػيت يتعػػٌنَّ أف يتخػػذىا االجتمػػاع العػػاـ يف دورتػػو الثانيػػة. وقػػد ُوضػػعَ 

 االجتماع العام 
 ىيئة صنع القرارات

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

 

 

 
ad-hoc meetings,  
meetings of the forum 
and horizon scanning 

 فرق عمل محدَّدة زمنياً بمهام خاصة بشأن بناء القدرات وبشأن المعارف والبيانات
  )د( 4)ب( و 4)أ( و 4ء ادلتعدد االختصاصات، إلصلاز النواتج تشكلها شراكات اسرتاتيجية ويقودىا ادلكتب وفريق اخلربا

 
عن طريق شبكة الويب،  اجتماعات
  عن طريق شبكة الويبالمضاىاة 

من بعد إلشراك  التحاور
 أصحاب ادلصلحة

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

 األمانة  
)أ(  1الجتماعات وتسهيل االتصاالت واإلدارة ادلالية؛ إصلاز النتائج ظيم اتكفل التسيًن الفعاؿ للمنرب من خالؿ تقدش الدعم إىل االجتماع العاـ وادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد االختصاصات وإعداد الوثائق وتن

 )د( 1 -

 فريق الخبراء المتعدد االختصاصات   
 اؼ العلمي على برنامج العمل بدعم من األمانةمسؤوؿ عن اإلشر 

 المكتب
 مسؤوؿ عن اإلشراؼ على برنامج العمل بدعم من األمانة

  

 

 

 

 

 

 
 سلصصةاجتماعات 

 قييمددددددات وأدوات دعددددددم السياسددددددات والدراسددددددات األخددددددر أفرقددددددة خبددددددراء محددددددددة زمنيدددددداً وبمهددددددام خاصددددددة للت
تتألف من خرباء سلتارين بقيادة فريق اخلرباء ادلخصص، أو خػرباء يعملػوف كرؤسػاء مشػاركٌن، بواقػع خبػًن واحػد لكػل نػاتج مػن النػواتج 

 )د( 2)ج( و 2)ب( و 2)أ( و 2)ج( و 3)ب( و 3)أ( و 3)ج( و 4

 
  عن طريق شبكة الويب اجتماعات

 مؤتمرات إلكترونية 
 دلصلحةإلشراؾ أصحاب ا

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

 سلصصة واجتماعاتاجتماعات 
 المنتد  ومسح األُفق 
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للمبػػادئ الػػيت تسػػمح للمنػػرب بػػأف يكػػوف مػػؤىاًل لتلّقػػي مسػػاعدة إمنائيػػة رمسيػػة. والعملػػة ادلسػػتخَدمة ىػػي دوالرات 
 الواليات ادلتحدة.

 بنود التكلفة واالفتراضات العامة -باء 
كػررة واالفرتاضػات ادلتصػلة ادلطّبقػة يعزى اجلزء األكرب من ادليزانية إىل عػدد مػن بنػود التكػاليف العامػة ادلت - 45

 بصورة متسقة يف كل أجزاء برنامج العمل. وتشمل بنود التكلفة واالفرتاضات ادلتصلة ادلذكورة ما يلي:
تكػػػاليف السػػػفر وبػػػدؿ ادلعيشػػػة اليػػػومي للمشػػػاركٌن يف االجتماعػػػات )االجتماعػػػات ادلخصصػػػة  )أ(

شػػػػػاركوف مػػػػػن البلػػػػػداف الناميػػػػػة وحػػػػػدىم سبػػػػػوياًل حلضػػػػػور يتّلقػػػػػى ادل .وجهػػػػػاً لوجػػػػػو واجتماعػػػػػات االجتمػػػػػاع العػػػػػاـ(
يف ادلائػػة مػػن ادلشػػاركٌن مػػن بلػػداف ناميػػة. ومػػع  42االجتماعػػات. ومػػن ادلفػػرَتض يف كػػل اجتمػػاع أف يكػػوف قرابػػة 

افػػرتاض انعقػػاد االجتمػػاع دلػػدة مخسػػة أيػػاـ فسػػيكوف مػػن ادلفتَػػػَرض أف تبلػػغ تكػػاليف السػػفر وبػػدؿ ادلعيشػػة اليػػومي 
دوالر يف االجتماعػػػػات اإلقليميػػػػة. وبالنسػػػػبة  3 111لكػػػػل شػػػػخص يف االجتماعػػػػات العادليػػػػة ودوالر  2 111

دوالر للشػػػخص  4 211لالجتماعػػػات دوف اإلقليميػػػة يُفتَػػػػَرض أف تبلػػػغ تكػػػاليف السػػػفر وبػػػدؿ ادلعيشػػػة اليػػػومي 
 الواحد؛

 يُفػػػرَتض أف تشػػػمل تكػػػاليف االجتمػػػاع مكػػػاف تكػػػاليف االجتماعػػػات ادلخصصػػػة وجهػػػاً لوجػػػو )ب(
انعقػػاد االجتمػػاع والتسػػهيالت ادلكتبيػػة والضػػيافة. وتتبػػاين تكػػاليف االجتماعػػات حسػػب طػػوؿ االجتمػػاع وعػػدد 
ادلشػػػػاركٌن. وألغػػػػراض التبسػػػػيط يُفػػػػرَتض أف يكػػػػوف طػػػػوؿ االجتمػػػػاع ىػػػػو مخسػػػػة أيػػػػاـ يف العػػػػادة. وتقػػػػدَّر تكلفػػػػة 

دوالر.  31 111إىل  41 111مشػػػاركاً دببلػػػغ يػػػرتاوح مػػػن  42-32االجتماعػػػات األصػػػغر الػػػيت حيضػػػرىا قرابػػػة 
- 32 111مشػػػػاركاً دببلػػػػغ  421-411وتقػػػػدَّر تكلفػػػػة االجتماعػػػػات ادلتوسػػػػطة احلجػػػػم الػػػػيت حيضػػػػرىا حػػػػوايل 

مشػػػػاركاً فتقػػػػدَّر تكلفتهػػػػا دببلػػػػغ  321-311دوالر. أمػػػػا االجتماعػػػػات األكػػػػرب الػػػػيت حيضػػػػرىا حػػػػوايل  11 111
 دوالر؛ 31 111- 21 111

تتحػّدد تكلفػػة ادلػػؤسبرات اإللكرتونيػػة بشػراء حػػق اسػػتعماؿ الربرليػػة  يػػةتكػاليف ادلػػؤسبرات اإللكرتون )ج(
والتسػػهيل وادلسػػاعدة التقنيػػة الالزمػػة إلدارة ادلػػؤسبر اإللكػػرتوين. ونظػػراً ألف تكلفػػة الربرليػػة ىػػي تكلفػػة ضػػئيلة للغايػػة 

من التسهيل والدعم  فإف مستوى التكاليف يتوّقف يف جانب كبًن منو على وقت ادلوظفٌن الذين يقد موف ما يلـز
مػػن معػػاِدؿ الوقػػت الكامػػل، ويشػػمل  1,32التقػػين. وتبلػػغ تكلفػػة إدارة مػػؤسبر إلكػػرتوين دلػػدة ثالثػػة أسػػابيع حػػوايل 

ذلك التنظيم العػاـ ونشػر ادلػواد واإلدارة اليوميػة دلوقػع ادلػؤسبر اإللكػرتوين واالتصػاؿ برؤسػاء ادلػؤسبر اإللكػرتوين وربريػر 
وكتابػػة ملخصػػات اجللسػػات وكتابػػة التقريػػر النهػػائي الشػػامل. وسػػوؼ يعتَػػرَب وقػػت اخلػػرباء  ونشػػر ادلسػػامهات ادلقبولػػة

 الذين يرأسوف ادلؤسبر اإللكرتوين مسامهة عينية؛
تتوقّػػف تكػػاليف الرتمجػػة وادلنشػػورات والتوعيػػة علػػى عػػدد  تكػػاليف الرتمجػػة وادلنشػػورات والتوعيػػة )د(

مػػدى اتسػػاع التوعيػػة. وتقػػدَّر تكػػاليف ترمجػػة ادللخصػػات لصػػانعي صػػفحات الوثػػائق الػػيت يتعػػٌّن ترمجتهػػا ونشػػرىا و 
دوالر لوثػػائق تبلػػغ حػػوايل مخػػس صػػفحات  22 111السياسػػات باللغػػات السػػت لألمػػم ادلتحػػدة ونشػػرىا دببلػػغ 

صػػفحة. وتكػػاليف  32دوالر لوثػػائق حبػػوايل  421 111صػػفحات و 41دوالر لوثػػائق تبلػػغ حػػوايل  21 111و
 411دوالر لوثػػائق تبلػػغ حػػوايل  41 111نسػػخة باإلنكليزيػػة فقػػط( تقػػدَّر دببلػػغ  4 111نشػػر التقػػارير األكػػرب )

صفحة.  211دوالر لوثائق تبلغ حوايل  32 111صفحة و 311دوالر لوثائق تبلغ حوايل  44 111صفحة و
 دوالر علػػى وجػػو التقػػدير يف حالػػة التقييمػػات 21 111 - 11 111وتػػرتاوح تكػػاليف التوعيػػة دببلػػغ يػػرتاوح مػػن 

 دوالر يف حالة تقييم عادلي؛ 211 111اإلقليمية أو تقييمات ادلسار السريع لتصل التكلفة إىل ما يقدَّر دببلغ 
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سػوؼ يتعػٌّن تػوفًن أعضػاء مػن األمانػة لتقػدش الػدعم التقػين مػن  تكاليف مػوظفي الػدعم التقػين )ىػ(
شػػػطة أفرقػػػة اخلػػػرباء وفِػػػَرؽ العمػػػل؛ أجػػػل مباشػػػرة رلموعػػػة منوَّعػػػة مػػػن األنشػػػطة تشػػػمل تنسػػػيق وإدارة وتسػػػهيل أن

واالتصػػػاؿ بكػػػاتا التقػػػارير والقػػػائمٌن باستعراضػػػها واخلػػػرباء ادلختصػػػٌن ببنػػػاء القػػػدرات وإدارة ادلعػػػارؼ والبيانػػػات؛ 
والتحضػػػػػًن لتنظػػػػػيم اجتماعػػػػػػات ومػػػػػؤسبرات إلكرتونيػػػػػة؛ وذبميػػػػػػع وربريػػػػػر مسػػػػػودات التقػػػػػػارير؛ وتنسػػػػػيق عمليػػػػػػات 

وظفي الػػدعم التقػػين ادلطلوبػػة ذلػػذا الغػػرض تباينػػاً كبػػًناً جػػداً حسػػب ادلسػػتوى االسػػتعراض. وقػػد تتبػػاين تكػػاليف مػػ
ادلهين ادلطلوب وادلؤسسة اليت سيتم تػوفًن ىػؤالء ادلػوظفٌن مػن خالذلػا. وعلػى سػبيل اإلرشػاد النػوعي، تشػًن قائمػة 

إىل أقلهػا تكلفػة:  ادلوظفٌن التالية إىل التكلفة النسػبية للموظػف حسػب ادلنظمػات، وىػي مرتبػة مػن أكثرىػا تكلفػة
موظفػػو األمػػم ادلتحػػدة؛ موظفػػو ادلنظمػػات الدوليػػة األخػػرى؛ موظفػػو ادلؤسسػػات احملليػػة؛ ترتيبػػات الزمػػاالت )انظػػر 
أدنػػػػاه(؛ صػػػػغار ادلػػػػوظفٌن الفنيػػػػٌن وغػػػػًنىم مػػػػػن ادلػػػػوظفٌن ادلعػػػػارين؛ وادلوظفػػػػوف ادلخصصػػػػوف الػػػػذين تستضػػػػػيفهم 

 ادلؤسسات األخرى على سبيل ادلسامهة العينية.
 التكاليف التقديرية وفرص الدعم العيني - جيم

صػػػورة تفصػػػيلية للتكػػػاليف التقديريػػػة لكػػػل نتيجػػػة مسػػػتهَدفة. وىػػػذه  IPBES/2/2/Add.1تعػػػرض الوثيقػػػة  - 46
ات اليت تؤث ر على كال ادليزانية والنػاتج  التكاليف التقديرية تشمل االعتبارات واالفرتاضات بشأف رلموعة من ادلتغًن 

. ويتمثّػػػػل أحػػػػد IPBES/2/2/Add.1والنػػػػواتج الػػػػيت ُوضػػػػَعت يف االعتبػػػػار تػػػػرد يف مقدمػػػػة الوثيقػػػػة  دبختلػػػػف الطػػػػرؽ.
االفرتاضػػػات الرئيسػػػػية يف صػػػدد ربديػػػػد تكػػػػاليف برنػػػامج العمػػػػل يف أنػػػو سػػػػيتم تػػػػوفًن مسػػػامهات عينيػػػػة يف شػػػػكل 

يف الوثيقػػػػػة  3 يف ادلائػػػػػة(. ويلخػػػػػص اجلػػػػػدوؿ 21يف ادلائػػػػػة( وتػػػػػوفًن الػػػػػدعم التقػػػػػين ) 32استضػػػػػافة اجتماعػػػػػات )
IPBES/2/2/Add.1  ىذه 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 
 ىػػػذه العػػػروض أف يأخػػػذ يف اعتبػػػاره مشػػػروع ووحػػػدات دعػػػم تقػػػين. وقػػػد يرغػػػب االجتمػػػاع العػػػاـ عنػػػد النظػػػر يف

مػػػن ىػػػذه اإلجػػػراءات علػػػى أف ادلسػػػامهات ينبغػػػي أالّ زبّصػػػص  2(. وتػػػنص ادلػػػادة IPBES/1/6اإلجػػػراءات ادلاليػػػة )
على أنو ميكن تقدش مسامهات طوعية إضافية لتوفًن دعػم مباشػر ألنشػطة زلػددة  3ألنشطة زلّددة. وتنص ادلادة 
بوذلػػػا خػػػارج الصػػػندوؽ االسػػػتئماين للمنػػػرب ولكػػػن مػػػع الػػػنص علػػػى أف يكػػػوف ذلػػػك أمػػػراً يف برنػػػامج عمػػػل ادلنػػػرب وق

اسػػتثنائياً خاضػػعاً دلوافقػػة االجتمػػاع العػػاـ. ولػػذلك فقػػد يػػوّد االجتمػػاع العػػاـ يف أف ينظػػر يف ادلوافقػػة علػػى عػػروض 
ي ىػػذا الػػدعم ربػػت الػػدعم العيػػين ذات الصػػلة وأف يطلػػب مػػن األمانػػة أف تػػدخل يف االتفاقػػات الالزمػػة مػػع مقػػّدم

 إشراؼ ادلكتب.
 الميزانية وترتيب األولويات -دال 

يف  4يػػرد يف جػػدوؿ ادليزانيػػة الػػوارد أدنػػاه رلمػػوع التكػػاليف التقديريػػة لربنػػامج العمػػل. ويتضػػّمن اجلػػدوؿ  - 31
حسػػػب كػػػل نتيجػػػة  3145-3141التكلفػػػة التقديريػػػة لتنفيػػػذ برنػػػامج العمػػػل للفػػػرتة  IPBES/2/2/Add.1الوثيقػػػة 

توقّعػػة. وسػػيحد د االجتمػػاع العػػاـ أولويػػات برنػػامج العمػػل يف ادلقػػررات الػػيت يعتمػػدىا بشػػأف ادليزانيػػة وبشػػأف بػػدء م
العمػػػل يف النػػػواتج وربديػػػد نطاقهػػػا. ويتضػػػّمن جػػػدوؿ ادليزانيػػػة خيػػػار التكلفػػػة العاليػػػة وخيػػػارات التكلفػػػة ادلنخفضػػػة 

التكلفػػػة ادلنخفضػػػة علػػػى ميزانيػػػة صػػػفرية للنتيجػػػة  لربنػػػامج العمػػػل كأسػػػاس لنظػػػر االجتمػػػاع العػػػاـ. وينطػػػوي خيػػػار
(. IPBES/2/3نظػػر ا)ب( لألسػػباب ادلشػػروحة يف التقريػػر بشػػأف ترتيػػب الطلبػػات حبسػػب األولويػػة ) 2ادلسػػتهَدفة 

وميكػػن النظػػر يف خيػػارات تكلفػػة بديلػػة مػػن خػػالؿ حبػػه ذبميعػػات سلتلفػػة مػػن النػػواتج أو تغيػػًن تكػػاليف النتػػائج 
اقهػػا وافرتاضػػػات تكلفتهػػا. وقػػػد يطلػػػب االجتمػػاع العػػػاـ معلومػػات إضػػػافية مػػن فريػػػق اخلػػػرباء ادلسػػتهَلكة بتغيػػػًن نط

ادلتعػػّدد االختصاصػػات وادلكتػػب واألمانػػة بشػػأف ىػػذه االعتبػػارات. ويتمثّػػل أحػػد االفرتاضػػات الػػيت قػػد تػػؤثّر علػػى 
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الػػيت قػػد يرغػػب االجتمػػاع ادليزانيػػة يف عػػدد وطبيعػػة ادلسػػامهات العينيػػة ادلقّدمػػة مػػن احلكومػػات وأصػػحاب ادلصػػلحة 
 العاـ يف ادلوافقة عليها على النحو ادلعروض أعاله.
 حسب الهدف 4108-4102التكاليف التقديرية لتنفيذ برنامج العمل للفترة 

 المجموع 3145 3144 3143 3142 3141  اذلدؼ

 2 905 451 554 321 554 321 624 321 4 424 111 4 161 211 0الهدف 

 01 884 511 4 123 211 3 213 211 1 364 211 3 434 211 153 211 4الهدف 

 5 073 751 صفر 411 111 223 111 4 435 211 3 422 321 خيار التكلفة العالية 3الهدف 

 3 313 451 صفر 411 111 211 111 514 111 3 163 321 خيار التكلفة المنخفضة 3الهدف 

 0 760 451 212 111 226 111 342 111 234 111 134 321 2الهدف 

 44 734 751 4 658 751 3 884 751 6 155 751 5 388 111 2 727 511 مجموع خيار التكلفة العالية

 41 864 451 4 658 751 3 884 751 5 813 751 2 246 511 2 191 511 مجموع خيار التكلفة المنخفضة

____________ 


