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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
تنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في مجال ال

  النظم اإليكولوجية
  الثالثةالدورة 
  ٢٠١٥يناير /الثاينكانون   ١٧-١٢، أملانيا، بون

  *من جدول األعمال املؤقت (ج) ٥البند 

برنامج العمل األولي للمنبر: وثائق تحديد نطاق 
لتقييمات اإلقليمية، وتدهور األراضي واستصالحها ا

  ووضع مفاهيم للقيم

التقييم المنهجي المتعلق باألشكال المختلفة لوضع مفاهيم القيم المتعددة تحديد نطاق 
 اوخدماته ةإليكولوجيللطبيعة ومنافعها، بما في ذلك التنوع البيولوجي ووظائف النظم ا

  (د)) ٣(الناتج 
  مذكرة األمانة

  المقدمة  –أوالً 
التنوع البيولوجي يف جمال م والسياسات و لوأثناء الدورة الثانية لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للع - ١

، ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ١٤إىل  ٩، الذي ُعقد يف أنطاليا، تركيا، من ةوخدمات النظم اإليكولوجي
وافقت الدول األعضاء على بدء عملية حتديد نطاق للتقييم املنهجي بشأن وضع مفاهيم لقيم التنوع البيولوجي 

جتماع العام يف دورته الثالثة. واستجابة ينظر فيه االكان، وتطوير دليل أويل، لكي ومنافع الطبيعة بالنسبة للس
هلذا الطلب، قام فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، واملكتب باختيار خرباء من جمموعة كبرية رشحتهم 

أملانيا خالل  األوىل يف سييغبريغ،احللقة احلكومات وأصحاب املصلحة، وُعِقَدْت حلقتا عمل للخرباء، ُعقدت 
، ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٢إىل  ٨، وُعقدت الثانية يف بون، أملانيا، من ٢٠١٤متوز/يوليه  ٥إىل  ٢الفرتة من 

  لوضع كٍل من وثيقة حتديد النطاق، طبقًا إلجراءات إعداد نواتج املنرب على النحو الوارد يف املرفق للمقرر
املذكرة وثيقة حتديد النطاق  هذهضمن قييم املنهجي. وت، والدليل األويل للت(IPBES/2/17) ٢/٣ -  م ح د

 .IPBES/3/INF/7 الوثيقة لعرضها على االجتماع العام أثناء دورته الثالثة. ويرد الدليل األويل يف

                                                      
* IPBES/3/1.  
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  واالفتراضات منافعالمنطقي، والألساس النطاق، وا  - ثانياً 
 النطاق  -ألف 

ألشكال املختلفة ملفاهيم القيم املتعددة للطبيعة إن اهلدف من التقييم املنهجي املقرتح هو تقييم ا - ٢
، مبا ةومنافعها بالنسبة للسكان، مبا يف ذلك قيم ومنافع التنوع البيولوجي، ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجي

التنوع البيولوجي وخدمات النظم يف جمال  والسياساتم و يتمشى مع أهداف املنرب احلكومي الدويل للعل
املفاهيم مبختلف مًا لُنهج وطُرق التقييم؛ وثانياً، حتديد كيفية اإلقرار يضم هذه العملية، أوًال، تقي. وتةاإليكولوجي

، وذلك لتيسري صنع القرارات من جانب أصحاب وإدماجها والتوفيق بينها طرق وُج التقييمو والقيم املتعددة، 
ُج التقييم وطُرقه على ها؛ وثالثاً، حتيرف ومقدمااملختصني بصفتهم أصحاب املع صلحةامل ديد مدى انطباق 

وجوانب عدم اليقني، واحتياجات بناء القدرات. وسوف  ،صنع القرارات؛ ورابعاً، تقييم ثغرات املعارف والبيانات
، وسوف للعامل املعرفية واألخالقيةالنظرة يستفيد هذا التقييم من املعارف املوجودة حالياً، مع مراعاة تنوع 

ُج وطرق عملية التقييم و مبتقييم طائفة من الطرق العملية لإلقرار يستكشف هذا ال ختلف مفاهيم مبختلف 
 وطرق إدماجها والتوفيق بينها ما كان ممكناً. يمهالقيم اليت جيري تقيا

 المنطقياألساس   -باء

ا ُمتِكْن أصح هيإن تقييم الطبيعة ومنافعها  - ٣ اب عملية رئيسية لدعم صناعة السياسات، من حيث أ
املصلحة من قطاعات خمتلفة، كاحلكومات، ومنظمات اجملتمع املدين، واجملتمعات احمللية، وهيئات القطاع 

ا رشيدة من اختاذ قرارات  ،اخلاص تتعلق بإدارة الُنظم اإليكولوجية األرضية والبحرية. إن الطريقة اليت ُتصنع 
ية حتظى باألولوية على مجيع القيم األخرى، ومن نتيجة املؤسسية، والقيم السوق اخللفيةالقرارات حالياً، وكذلك 

ُج التقييم احلالية   م حمل البحث.َتعُقد وتنافُر القيَ راعي املراعاة الكاملة لتال ذلك أن 

ُج وطرق التقييم وبناء عليه،  - ٤ فإن التقييم احلرج ملواطن القوة ومكامن الضعف والثغرات الكامنة يف 
القيم املتعددة  - أو حتديد وقياس  - خصصات ونظم املعرفة بغرض وضع املفاهيماليت تستخدمها خمتلف الت

من شأنه أن  ةوالنظم اإليكولوجي ،يف ذلك وظائف وخدمات التنوع البيولوجي مباللطبيعة ومنافعها للسكان، 
ُيستخدم  يُعزز قاعدة املعارف وأن يُيسر مواصلة تطوير أدوات دعم السياسات وتدابري بناء القدرات. وسوف

وهذا التقييم املنهجي عنصر أساسي  تنقيح الدليل األويل.املزيد من هذا التقييم احلرج أيضًا إلضاءة الطريق أمام 
 والعاملية للمنرب. ،أيضاً يف التقييمات املواضيعية، شبه اإلقليمية، واإلقليمية

 فعاالمن  -جيم

ج وطرق التقييم وكيفية القيام بالتقييم، جنبًا إىل سوف يَنُتج عن التقييم، أوًال، فهٌم شامل ملفاهيم، وُ  - ٥
نقحة بشأن كيفية القيام بالتقييم ُـ صنع القرارات؛ ثانياً، اخلطوط التوجيهية امل علىجنب مع انطباق هذه املفاهيم 

ميكن أن يف عمليات التقييم املواضيعية شبه اإلقليمية، واإلقليمية والعاملية؛ وثالثاً، مواصلة صقل األدوات اليت 
وهيئات  ،واجملتمع املدين، والسكان األصليون ،تستخدمها طائفة من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك احلكومات

واالقتصادية واالجتماعية، وكذلك القيم الكلية والقيم  ،القطاع اخلاص، إلدماج القيم الثقافية، واإليكولوجية
م اخلاصة ب  لقرارات.صنع ااألصلية وقيم صحة اإلنسان يف عمليا
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مواضيعية بصورة و ونتيجة لذلك، سوف يُيسر التقييم القيام بتقييمات عاملية، وإقليمية وشبه إقليمية  - ٦
لطائفة من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك اجملتمعات احمللية داخل  بالنسبةركز على أمهية النتائج تُ متماسكة، و 

 ، والثقايف.حيزهم األحيائي املادي، واالقتصادي

 فتراضاتاال  -دال

ولضمان النجاح، يُفرتض وجود الشروط التالية: أن تقوم احلكومات بتعيني جمموعة مناسبة ومتوازنة من  - ٧
مثل األنثربولوجي،  ،اخلرباء من ختصصات متعددة، مبا يف ذلك العلماء الذين ميثلون طائفة من التخصصات

وعلم االجتماع، كما يشمل  ،م النفسوعل ،واإليكولوجي، واالقتصاد، واجلغرافيا، والفلسفة، والسياسات
أصحاب املصلحة ذوى الصلة واملمارسني بصفتهم حاملي املعارف ومقدميها (مبا يف ذلك املنظمات غري 

وخرباء القطاع اخلاص)، وكذلك أصحاب املعارف التقليدية، واألصلية، واحمللية،  ،احلكومية، وصناع السياسات
وباإلضافة إىل ذلك، ُتَشَجع احلكومات على من التقاليد الثقافية. عة واسمن القارات اخلمس، وكذلك جمموعة 

تعيني نسبة كبرية من اخلرباء الذين اشرتكوا يف صياغة الدليل األويل وتطوير وثيقة حتديد النطاق، فيضمنون بذلك 
ًا إلجراءات ات طبقاالستمرارية الضرورية هلذه العملية. وسوف يُنتَقى اخلرباء بواسطة فريق خرباء متعدد التخصص

 حتضري نواتج املنرب.

ت عالضرورية اليت خض ملوادالتقييم احلصول على امؤلفي ومن الضروري أيضًا أن يكون يف مقدور  - ٨
األصلية واحمللية وكذلك للحصول على ُمدخالت من أصحاب املعارف  ،لالستعراض النظري، واليت مل ختضع له

يف وضع التقرير سوف تكون لديهم املهارات املناسبة،  املشاركنيساء ين والرؤ فواملمارسني. إن وحدة الدعم ال
يف عملها، وذلك مبا يتمشى مع إجراءات املؤلفني وسوف ُخيِصُصون قدرًا كبريًا من الوقت ملساعدة جمموعة 

عتمده حتضري نواتج املنرب. وينبغي لتقرير التقييم أن ينبين على اإلطار املفاهيمي للمنرب، على النحو الذي ا
، وكذلك عمل فريق اخلرباء بشأن الدليل تقريروالوارد يف املرفق بذلك ال ٢/٤-م ح د  االجتماع العام يف املقرر

 األويل.

بتنفيذ املؤلفني وسوف يتواصل التنسيق والتعاون مع املبادرات ذات الصلة. وسوف تقوم جمموعة  - ٩
وكذلك  ،تكاليفها أدناهموجز برد يوجهًا لوجه، واليت عملها أثناء اجتماعات اإلدارة يف ثالثة اجتماعات تُعقد 

عن طريق املؤمترات اليت تُعقد بانتظام عن بُعد، ومن خالل أشكال االتصال األخرى داخل، وعرب أفرقة 
 الفصول.

  فصولخطط الم  - ثالثاً 
على يُعَرض التقييم الكامل يف صورة موجزة على صنَّاع السياسات، ويف شكل تقرير من سبعة فصول،  -١٠

وسوف يتم  ،حيثما يتناسب، رئيسيةنتائج و  وف يشتمل كل فصل على موجز تنفيذيالنحو الوارد أدناه. وس
 يتناسب.تفصيل جوانب عدم اليقني وفجوات البيانات يف كل فصل، حسبما 

ا، وعملية تقييمها، وعملية صنع عالقة عبارة عن مقدمة توِجْز ال ١يكون الفصل  -١١ بني القيم ذا
العملية األوسع نطاقاً الفصل  استكِشْف هذيَ الناجتة عن ذلك طبقًا لإلطار املفاهيمي للمنرب، وسوف القرارات 

ُج وطرق التقييم، مع إيالء االهتمام الواجب الستحالة تعويض فقدان يلتأطري وتقييم الِقيم، وسوف  ستعرض 
ذا ا ا التنوع البيولوجي، وما يرتتب على ذلك من أمهية عاجلة للقيام  لعمل. وسوف يبحث الكيفية اليت يرمي 

تقرير التقييم إىل جتاوز آخر التطورات من حيث طريقة التشكيل املفاهيمي للِقَيم والُنهج وطرق التقييم، وذلك 
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عرفة وعن املختلفة ونُظم املعاملية اآلراء الجمموعة كبرية من املنظورات املختلفة املستمدة من دماج عن طريق إ
 سور بني هذه املنظورات املختلفة.رق بناء اجلض وتقييم طُ طريق استعرا

ا مفاهيميًا ِقَيم وعمليات التقييم، وسوف يقيم الفصل  ٢يبحث الفصل و  -١٢ الطرق املختلفة اليت ُحتَدد 
صنع التآزرات ميكن أن تقوم فيما بينها، وذلك لدعم  وأي إىل أي مدى تتفاوت هذه الطرق بصورة كبرية،

العاملية الوجودية، واملعرفية  راءة واملسؤولة. وسوف يتم ذلك عن طريق حتديد نطاق مدى تنوع اآلالقرارات الرشيد
واألخالقية، وجمموعات القيم ونُظم القيم. وباإلضافة إىل ذلك، سوف َيسَتعِرْض تقرير التقييم ويُِقيْم خمتلف 

ا. املوحدةالُنهج لوضع مفاهيم القيم، مبا يف ذلك األنواع املختلفة والنماذج   للقيم ذا

ا القيم، ودوافع وديناميات التغريات ٣ويستعرض الفصل  -١٣ ، مبا يف يف القيم ويقيم الطريقة اليت تتكون 
ذلك التغريات عرب النطاقات املكانية والزمنية، والتنظيمات االجتماعية. وسوف يستعرض ويقيم كيفية تغري القيم 

رق اليت ليست من صنع اإلنسان، والطُ  وألسبابأعمال اإلنسان، وتشابكها مع التغريات يف الطبيعة بسبب 
ا الطبيعة السكان والتغريات يف األصول اليت من صنع اإلنسان (على النحو امل َعرف يف اإلطار ُـ تُفيد 

على النحو الذي يرد تعريفه يف اإلطار  ،مة، واحملركات غري املباشرة األخرىكاملفاهيمي)، واملؤسسات، واحلو 
فاهيمي للمنرب. ويف هذا السياق، سوف جيري استعراٌض لتقييم أمهية القيم املتغرية، وفرص التعلم االجتماعي، امل

جنباً إىل جنب مع حدود مثل هذا التعلم، واملداولة كعمليات لتشكيل القيمة وتغريها. إن القضايا اهليكلية، مثل 
سوف ختضع هي األخرى لالستعراض،  ،ع الطبيعةواحلصول على مناف ،والشمول، والفقر ،القوة، واملساواة

ا تتعلق بتشكيل القيّ   م وتغريها.والتقييم حيث أ

ُج وطرق التقييم املرتبطة بالتقاليد الفكرية املتنوعة ونظم  ٤ويستعرض الفصل  -١٤ ويقيم جمموعة من 
 ص ألنواع النهج والطرق التالية:املعارف. ومن املتصور أن أقساماً منفصلة سوف ُختصَ 

  األحيائية املادية واإليكولوجية؛الُنهج والطرق   (أ)
  الثقافية واالجتماعية؛   (ب)
  االقتصادية؛  (ج)
  قائمة على أساس املعارف احمللية؛الكلية واألصلية وال  (د)
  الصحة العامة.  (هـ)

طريقة تقييم. وسوف يُربز اجلوانب كل ج و ويستعرض هذا الفصل ويقيِّم مكامن القوة ومواطن الضعف يف كل 
ُج وطرق التقييم املختلفة تطورًا جيداً، وكيف أن ثغرات املعارف القائمة وعدم اليقني تتصل  اليت حققت فيها 

ُج وطرق التقييم   اً وإيكولوجي اً على النطاقات املختلفة، يف السياقات املختلفة اجتماعياملختلفة مبدى انطباق 
اليت ترتاوح بني  ،يات التقييمل. وسوف يقدم الفصل عناصر إطار إلجراء دراسات التقييم وعمنظرة للعاملللوطبقاً 

  صنع القرارات.حتديد النطاق وبني 
ُج وطرق التقييم املختلفة، ويتم التجسري  ٥ويستعرض الفصل  -١٥ ا  ويقيِّم الطرق املختلفة اليت تندمج 

عملييت اإلدماج والتجسري هاتني. ومن أجل هذه الغاية، سوف يراعي  بينها، وسوف يقيِّم الفصل فرص وحدود
ا حماوال ، ت إدماج وجتسري الُنهج والطرق وتصورها حسب اختالف النظرة للعاملهذا الفصل الكيفية اليت تتم 

ُج و  طرق وكذلك نظم املعارف والثغرات احلالية يف املعرفة وعدم اليقني الذي يشمل عمليات إدماج وجتسري 
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ُج وطرق التقييم اليت تركز على القيم  التقييم. وسوف يستعرض ويقيم االختالفات يف النتائج اليت تُنتجها 
 ة، بدًال من القيم الفردية.املتـَْقامسَ 

ُج وطرق التقييم، ونطاق إدماجها يف دعم القرارات،  ٦يقيِّم الفصل و  -١٦ قابلية التطبيق وأمهية خمتلف 
ياسات على خمتلف املستويات، ويف السياقات املختلفة، مبا يف ذلك عن طريق اجملتمعات وصناعة الس ،واحلوكمة

ا التقييم  األصلية واجملتمعات احمللية، ويف امليادين اخلاصة والعامة، وسوف يقيِّم هذا الفصل الكيفية اليت ُيساعد 
ك لتناول فقدان التنوع البيولوجي الذي التغيريات املؤسسية الضرورية اليت ُتسهم يف حتسني صناعة القرارات وذل

 استيعاب السياسات الفعالة.ال ميكن تعويضه. وسوف يستعرض ويقيم الفرص والعوائق اليت تعوق 

وذلك بالتعامل مع فرقة العمل التابعة  ،القدرة احلالية، وحيدد احتياجات بناء القدرات ٧ويقيِّم الفصل  -١٧
ت من أجل االستجابة هلذه االحتياجات، مبا يف ذلك عن طريق للمنرب، وسوف يطور اسرتاتيجيات وإجراءا

ا لكي جتعل النتائج ُتطبق يف عملية  حتديد املعارف ذات الصلة، واالحتياجات من البيانات اليت ينبغي الوفاء 
، عمل املنرب أفرقةصنع القرارات على نطاقات خمتلفة، ويف السياقات املختلفة. ومن خالل العمل بالتعاون مع 

وسوف يوجه اهتمام كبري لبناء القدرات الالزم لصناَّع القرارات وللحكومات، وألصحاب املعارف األصلية 
 واحمللية، والدوائر العلمية، وذلك من أجل تعزيز الفهم املشرتك.

 ويشتمل تقرير التقييم على مسرد للمصطلحات الرئيسية. -١٨

 المعلومات الرئيسية المقرر تقييمها  - رابعاً 

خذ املعلومات املقرر تقييمها من اجملالت والكتب وعمليات التقييم الوطنية والدولية اليت سوف تؤ  -١٩
واملنظمات الوطنية والدولية غري  ،وكذلك تقارير احلكومات، وهيئات األمم املتحدةخضعت لالستعراض النظري، 

العمل بشأن املعارف األصلية فرقة  عناحلكومية، واملعارف األصلية واحمللية، وذلك طبقًا للتوصيات الصادرة 
، املتعلقة بالُنهج واإلجراءات الرامية إىل إشراك أصحاب املعارف، وكذلك جمتمعات السكان األصليني )١(ةواحمللي

 وأصحاب املصلحة.

  يكل التشغيلياله  - خامساً 
ا موظف  -٢٠ أو موظف فين يعمل مبا  - متفرغسوف يتألف اهليكل التشغيلي من وحدة دعم فين، 
حمرر استعراض بواسطة فريق اخلرباء  ١٤مؤلفًا و ٨٠ل دوام كامل. وسوف يتم اختيار رئيسني مشاركني ويعاد

 نواتج املنرب.املتعدد التخصصات، طبقاً إلجراءات إعداد 

وسوف يشرتك يف اجتماعات اإلدارة رئيس وحدة الدعم الفين، ورئيسان مشاركان ومؤلف رئيسي  -٢١
 من املكتب. وع ممثل لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات وعضمنسق لكل فصل، جنباً إىل جنب م

                                                      
 .٢/٥ -ر م ح د املقر فرقة العمل مبوجب االجتماع العام  أأنش )١(
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 العملية والجدول الزمني  - سادساً 

 .إلعداد تقرير التقييم املنهجيويرد أدناه العملية واجلدول الزمين املقرتحني  -٢٢

 اإلجراءات اإلطار الزمين 

٢٠١٥ 

اض واعتماد يقوم االجتماع العام أثناء دورته الثالثة باستعر   كانون الثاين/يناير
عملية حتديد النطاق األولية اليت يعدها فريق خرباء بشأن 
إعداد املفاهيم املختلفة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها، مبا يف 

، وذلك ةذلك التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي
 بالتنسيق مع املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات

 - رمنتصف كانون الثاين/يناي
  منتصف آذار/مارس

ُيصدر الفريق دعوة، عن طريق األمانة، إىل احلكومات 
 وأصحاب املصلحة اآلخرين لتعيني خرباء (رؤساء مشاركني

، ومؤلفني رئيسيني وحمرري نسقني، ومؤلفني رئيسني مللتقارير
استعراض) إلجراء تقييم يقوم على أساس نتائج عملية حتديد 

  تماع العامالنطاق اليت وافق عليها االج

أوائل  -منتصف آذار/مارس
  نيسان/أبريل

يقوم الفريق باختيار الرؤساء املشاركني، واملؤلفني الرئيسيني 
، واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض وذلك نيقنسامل

  باستخدام معايري االختيار املعتمدة الواردة يف املقرر
  ٢/٣- م ح د 

وحدة دعم فين، تُنظم إدارة االجتماعات (وحدة  إنشاء حزيران/يونيه -  نيسان/أبريل
لكل  نسقالدعم الفين، الرؤساء املشاركون، ومؤلف رئيسي م

 فصل)

االجتماع األول للمؤلفني لوضع املوجز املشروح واألقسام   اية حزيران/يونيه
 ةوالفصول، وحتديد أدوار ومسؤوليات الكتاب

 تشرين األول/ -  متوز/يوليه
  أكتوبر

  ملتقرير التقيي األولاملشروع  إعداد

األسبوع الثاين من تشرين 
  الثاين/نوفمرب

 األولاجتماع إدارة لوضع اللمسات النهائية على املشروع 
  اجلاهز لعملية استعراضه من جانب اخلرباء

 -٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 
  ٢٠١٦كانون الثاين/ يناير 

  عراض نظري مفتوحة جيريها اخلرباءعملية است
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 اإلجراءات اإلطار الزمين 

٢٠١٦ 

االجتماع الثاين للمؤلفني لبحث التعليقات على االستعراض،  أوائل آذار/مارس
 األوللتقرير التقييم واملشروع  الثاينمن أجل إعداد املشروع 

  للموجز املقدم لصناع السياسات

للموجز  األولوتقرير التقييم واملشروع  الثاينإعداد املشروع   نيسان/أبريل - آذار/مارس 
  صناع السياساتاملقدم ل

لتقرير  الثاينعملية الستعراض احلكومة واخلرباء للمشروع  حزيران/يونيه -  أيار/ مايو
  للموجز املقدم إىل صناع السياسات األولالتقييم واملشروع 

االجتماع الثالث للمؤلفني للنظر يف التعليقات على  آب/أغسطس
ييم واملشروع االستعراض، وإلعداد املشروع النهائي لتقرير التق

  النهائي ملوجز صناع السياسات

إعداد املشروع النهائي لتقرير التقييم واملشروع النهائي ملوجز   أيلول/سبتمرب -آب/أغسطس
 صناع السياسات

اجتماع إدارة لالنتهاء من تقرير التقييم وموجز صناع   أوائل تشرين األول/أكتوبر
 السياسات

الوثائق النهائية إىل األمانة من أجل حتريرها وترمجة تقدمي  تشرين األول/أكتوبر ٢٠
 موجز صناع السياسات

  -تشرين األول/أكتوبر ٢٠
 كانون األول/ديسمرب

تنقيح وثيقة التوجيه على يدي الرئيسني املشاركني، واملؤلفني 
 مؤلفني رئيسيني ١٠و نسقنيالرئيسيني امل

االجتماع العام أثناء دورته اخلامسة (قبل تقدمي الوثائق إىل  اية تشرين الثاين/نوفمرب
 الدورة بستة أسابيع)

تقدم احلكومات تعليقات مكتوبة بشأن موجز صناع  أواخر كانون األول/ديسمرب
السياسات على سبيل التحضري للدورة اخلامسة لالجتماع 

 العام

 الدورة اخلامسة لالجتماع العام  كانون الثاين/يناير ٢٠١٧
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  ر التكاليفتقدي  - سابعاً 
  .وإعداد تقرير ء التقييم املنهجيإلجراالتقديرية يبني اجلدول الوارد أدناه التكلفة  -٢٣

التكاليف (بدوالرات   االفرتاضات   تكلفة البند   السنة
 الواليات املتحدة)

٢٠١٥  

عن فريق اجتماع افرتاضي (ملؤمتر   االجتماع األول لإلدارة
  )الفيديو

  صفر

مشاركاً:  ٨٠أول اجتماع للمؤلفني (
الرئيسان املشاركان، املؤلفون الرئيسيون 

، واملؤلفون الرئيسيون، إىل نسقونامل
متعدد التخصصات جانب فريق خرباء 

أعضاء املكتب من أربعة أعضاء /
 وموظف دعم فين)

تكاليف االجتماع (أسبوع 
باملائة  ٢٥مشاركاً) ( ٨٥، واحد
  عينياً)

١٥ ٠٠٠ 

 السفر وبدل اإلعاشة اليومي
  دوالر أمريكي) ٣٧٥٠×٦٤(

٢٤٠ ٠٠٠  

عن فريق ملؤمتر اجتماع افرتاضي ( االجتماع الثاين لإلدارة 
 )الفيديو

 صفر

 صفر ال يوجد 

مبا يعادل الدوام واحدة وظيفة  الدعم الفين 
 باملائة عينياً)  ٥٠الكامل (

٧٥ ٠٠٠ 

٢٠١٦ 

 ٣٥االجتماع الثاين للمؤلفني (
اركان واملؤلفون مشاركاً: الرئيسان املش

 ١٤، إىل جانب نسقونالرئيسيون امل
أعضاء فريق/  ٤حمرر استعراض، و

  أعضاء مكتب وموظف  دعم فين)

 تكاليف االجتماع (أسبوع
باملائة  ٢٥مشاركاً) ( ٣٥، واحد
  عينياً)

١٠ ٠٠٠ 

 السفر وبدل اإلعاشة اليومي
  دوالر أمريكي) ٣٧٥٠×٢٧(

١٠١ ٢٥٠ 

 ٨٠فني (االجتماع الثالث للمؤل
مشاركاً: رؤساء مشاركون، مؤلفون 

، ومؤلفون رئيسيون، منسقونرئيسيون 
 ٤حمرر استعراض، و ١٤إىل جانب 

املكتب وموظف  أعضاء من الفريق/
  دعم فين)

 تكاليف االجتماع (أسبوع
 ٢٥مشارك) ( ١٠٠، واحد

  باملائة عينياً)

١٨ ٧٥٠ 

 السفر وبدل اإلعاشة اليومي
  ي)دوالر أمريك ٣٧٥٠×٧٥(

٢٨١ ٢٥٠  

االجتماع الثالث لإلدارة واجتماع 
 املؤلفني لتنقيح وثيقة التوجيه 

 تكاليف االجتماع (أسبوع
  مشاركاً) ٤٠، واحد

١٠ ٠٠٠ 
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التكاليف (بدوالرات   االفرتاضات   تكلفة البند   السنة
 الواليات املتحدة)

 وبدل اإلعاشة اليومي السفر 
  دوالر أمريكي) ٣٧٥٠×٣٠(

١١٢ ٥٠٠ 

والتوعية (موجز لصناع  النشر
صفحات) والتقرير  ١٠السياسات (

  صفحة)) ٢٠٠(

رمجة موجز صناع السياسات إىل ت
لغات األمم املتحدة الست 

 الرمسية، والنشر والتوعية 

١١٧ ٠٠٠ 

مبا يعادل الدوام واحدة وظيفة  الدعم الفين
  باملائة عينياً) ٥٠الكامل (

٧٥ ٠٠٠ 

مشاركة رئيسني مشاركني ومؤلف  ٢٠١٧
لكل فصل أثناء الدورة  سقنمرئيسي 

  اخلامسة لالجتماع العام 

 وبدل اإلعاشة اليومي فرالس
  دوالر أمريكي) ٣٧٥٠×٧(

٢٦ ٢٥٠  

 ١ ٠٨٢ ٠٠٠  المجموع

  اصلاالتصاالت والتو   - ثامناً 
نرتنت إلسوف يُنشر تقرير التقييم وموجزه لصناع السياسات وإتاحته على موقع املنرب على ا -٢٤

(www.ipbes.net) صناع السياسات إىل مجيع لغات األمم املتحدة الرمسية. وطبقاً . وسوف ُيرتجم موجز
عرض عليها تُ السرتاتيجية االتصاالت اخلاصة باملنرب، سوف يتم حتديد املنابر الدولية ذات الصلة اليت سوف 

نتائج تقرير التقييم مبا يتناسب مع ذلك، سوف ُتصمم نتائج التقرير وموجز صناع السياسات. وباإلضافة إىل 
 يت حتددها اسرتاتيجية االتصاالت.حتياجات جمموعات املستخدمني املختلفة الا

 بناء القدرات  - تاسعاً 

سوف يتم تنظيم أنشطة بناء القدرات طبقاً خلطة التنفيذ اليت وضعتها فرقة العمل بشأن بناء القدرات،  -٢٥
 من قبيل تنفيذ برنامج الزماالت. يف جماالت

_________________  


