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البند ( ٙو) من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت
برنامج عمل المنبر :التقييم المواضيعي لالستخدام
المستدام للتنوع البيولوجي

تحديد النطاق لتقييم مواضيعي لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي (الناتج ( 3ب) ’)‘3
مذكرة األمانة
ٔ -اعتمد االجتماع العاـ للمنرب احلكومي الدويل للعلوـ والسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي وخدمات
النُظم اإليكولوجية أثناء دورتو الثالثة ،ويف مقرره ـ ح د ٔ/ٖ-بشأف برنامج العمل للفرتة ٕٗٔٓ ،ٕٓٔٛ-بدء
عملية حتديد النطاؽ ،وذلك باستخداـ ُُنج افرتاضية يف ادلقاـ األوؿ ،من أجل وضع تقييم مواضيعي لالستخداـ
ادلستداـ وحلفظ التنوع البيولوجي وتعزيز القدرات واألدوات .واستجابة ذلذا ادلقرر ُوضع تقرير حتديد نطاؽ على
يد فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات ،وبدعم من مشاورات شبكية مفتوحة ،أو مؤدتر إلكرتوين ،عقد خالؿ الفرتة
من  ٚإىل ٕ٘ أيلوؿ/سبتمرب ٕ٘ٔٓ .وقُدـ تقرير حتديد النطاؽ إىل االجتماع العاـ يف دورتو الرابعة يف عاـ
 .ٕٓٔٙويف تلك الدورة طلب االجتماع العاـ ،يف ادلقرر ـ ح د  ،ٔ/ٗ-إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات
أف غلري ،بالتشاور مع ادلكتب ،ادلزيد من التحديد لنطاؽ التقييم ادلواضيعي لالستخداـ ادلستداـ للتنوع
البيولوجي ،وفقاً إلجراءات إعداد نواتج ادلنرب (ادلقرر ـ ح د  ،ٖ/ٕ-ادلرفق) ،مبا يف ذلك عن طريق ما يلي:
(أ) تنظيم حلقة عمل مباشرة للخرباء يشارؾ فيها أصحاب ادلصلحة ادلعنيوف ،من أجل إعداد
مشروع تقرير منقح لتحديد نطاؽ التقييم يَنظُر يف تنقيح عنواف التقييم؛

(ب) تنظيم استعراض مفتوح للمشروع ادلنقح لتقرير حتديد النطاؽ من جانب احلكومات وأصحاب
ادلصلحة ،مع مراعاة الفقرة (ز) من الفرع ٖ ٔ-من إجراءات إعداد نواتج ادلنرب؛
(ج)

*
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إعداد تقرير منقح لتحديد نطاؽ التقييم لكي ينظر فيو االجتماع العاـ يف دورتو اخلامسة.
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ٕ -وقد عقدت حلقة العمل ادلباشرة للخرباء لتحديد النطاؽ يف الفرتة من ٕ إىل ٗ آب/أغسطس
 ،ٕٓٔٙيف بوف ،أدلانيا .وخضع مشروع تقرير حتديد النطاؽ الذي أعد خالؿ اجتماع حتديد النطاؽ الستعراض
مفتوح من جانب احلكومات وأصحاب ادلصلحة خالؿ الفرتة من ٘ أيلوؿ/سبتمرب إىل ٕ تشرين األوؿ/أكتوبر
 ،ٕٓٔٙومت فيما بعد تنقيحو يف ضوء التعليقات الواردة .ويتضمن مرفق ىذه ادلذكرة تقرير حتديد النطاؽ ادلنقح
ادلوضوع استجابةً لطلب االجتماع العاـ .وترد ادلزيد من ادلعلومات عن العملية ادلتبعة يف إعداد تقرير حتديد
النطاؽ ادلنقح ادلشار إليو ،يف الوثيقة .IPBES/5/INF/11
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المرفق
تقرير تحديد نطاق تقييم مواضيعي لالستخدام المستدام لألنواع البرية :الناتج ( 3ب) ’‘3
أوالا  -النطاق والمحتوى واألساس المنطقي والمنافع والنهج المنهجي
ألف  -النطاق
ٔ -يهدؼ التقييم ادلواضيعي ادلقرتح إىل النظر يف النهج ادلختلفة لالستخداـ ادلستداـ ألنواع النباتات
واحليوانات الربية يف النظم اإليكولوجية اليت تعيش فيها وتعزيز ادلمارسات والتدابًن والقدرات واألدوات ذات
الصلة الالزمة للحفاظ عليها من خالؿ ىذا االستخداـ .ومن خالؿ الرتكيز على االستخداـ ،واالعرتاؼ بأوجو
الرتابط الكامنة بٌن استخداـ األنواع الربية وسياقاهتا االجتماعية واإليكولوجية األوسع نطاقاً ،سيكوف التقييم
موجهاً ضلو إغلاد احللوؿ ،مع وجود ىدؼ عاـ يتمثل يف حتديد التحديات والفرص إلنشاء أو زيادة تعزيز
الظروؼ اليت تيسر االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية .وسيجري حتليل األبعاد ذات الصلة باالستخداـ ادلستداـ
لألنواع الربية وتقييم حالة واجتاىات االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية إىل جانب عوامل التغيًن ادلباشرة وغًن
ادلباشرة .وسيواصل التقييم استكشاؼ سيناريوىات مستقبلية الستخداـ األنواع الربية ودراسة حجم التحديات
والفرص وخيارات السياسات العامة من أجل زيادة تعزيز االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية.
ٕ -وسيؤدي التقييم إىل وضع فهم مشرتؾ دلصطلح ’’األنواع الربية‘‘ يتسق مع النهج العاـ للتقييم واإلطار
ادلفاىيمي ،مع التسليم بأنو ،حسب السياؽ ،كثًناً ما يكوف ىناؾ تسلسل بٌن ما يعترب برياً وما يعترب زللياً أو
قابعاً يف األسر .وكنقطة بداية ،فإف ىذا ادلصطلح يشًن إىل األنواع غًن ادلدجنة .لذلك فإف التقييم لن يتناوؿ،
على سبيل ادلثاؿ ،إدارة احملاصيل أو تربية ادلاشية يف ادلزارع أو األحياء يف مرافق تربية األحياء ادلائية أو يف مزارع
اصطناعية إال بالقدر الذي قد تتيح فيو ىذه األنواع بدائل الستخداـ العشائر الربية.
ٖ -وسًناعي التقييم االحتاد غًن القابل للفصل بٌن الطبيعة واإلنسانية ،مبا يف ذلك وظائف النظاـ
اإليكولوجي ومساعلات الطبيعة للناس والنوعية اجليدة للحياة ،على النحو ادلبٌن يف اإلطار ادلفاىيمي للمنرب.
ولذلك سوؼ لن يأخذ يف االعتبار اآلثار اإليكولوجية واالجتماعية اإلغلابية والسلبية الستخداـ األنواع الربية
وحسب ولكن أيضاً آثار سلتلف النهج ،وادلمارسات والتكنولوجيات يف رلموعة من السياقات االجتماعية
والسياسية وعالقتها بنظم ادلعارؼ ادلختلفة ،مبا يف ذلك ادلعارؼ وادلمارسات األصلية واحمللية.
ٗ -وسوؼ يركز التقييم على االستخدامات االستهالكية وغًن االستهالكية لألنواع الربية يف مخس فئات:
األغذية واألعالؼ؛ والطب والنظافة الصحية؛ وادلواد اخلاـ ومشتقاهتا (مبا يف ذلك األخشاب الثمينة وإمدادات
الطاقة)؛ واستخدامات الزينة (مبا يف ذلك مسابقات الصيد والتجارة يف اجللود واأللياؼ واحليوانات األليفة)؛
واالستخدامات غًن ادلادية (مثل االستخدامات ادلقدسة والروحية والطقوسية والتعليمية والتجريبية ،مبا يف ذلك
القيود واحملظورات) .وسيأخذ التقييم يف االعتبار طائفة واسعة من جوانب االستخداـ الفعلي لألنواع الربية ،مبا
يف ذلك النطاقات ادلكانية والزمانية؛ وسبل العيش واألغراض التجارية أو الرتفيهية؛ والسياقات التقليدية واألزمات
والسياقات القانونية وغًن القانونية.
٘ -وسيستكشف ىذا التقييم الظروؼ الالزمة الستدامة االستخدامات يف الفئات اخلمس .ومن أجل
بياف اتساع ودرجة تعقيد استخدامات تقييم األنواع الربية سوؼ يغطي التقييم طائفة من األنواع (الوحدات
التصنيفية) وطائفة من اجملتمعات األحيائية ،مثل وحدات التحليل الربية وادلائية التابعة للمنرب ،واالقرتاف والرتابط
بينها.
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 -ٙوباالستفادة من التعاريف وادلبادئ ادلعرتؼ هبا دولياً لالستخداـ ادلستداـ ،مثل تعريف وتوصيات
االستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي مبوجب ادلادة ٕ من اتفاقية التنوع البيولوجي ومبادئ أديس أبابا ومفهوـ
’’االستنتاجات بعدـ الضرر‘‘ يف إطار اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلعرضة لالنقراض،
وباالستفادة من التوجيهات اليت وضعت من أجل صياغتها وفقاً دلختلف خصائص األنواع ،فإف التقييم
سيشتمل على بياف ما ؽلكن إدراجو ضمن إطار االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية يف سياؽ األىداؼ الدولية
مثل أىداؼ آيتشي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي وأىداؼ التنمية ادلستدامة .وبذلك سيأخذ التقييم يف االعتبار
رلموعة من الظروؼ اليت تسهم يف الوصوؿ إىل نوعية حياة جيدة على النحو ادلبٌن يف اإلطار ادلفاىيمي للمنرب،
مبا يف ذلك التقاسم ادلنصف للتكاليف والفوائد.
 -ٚوسيحدد التقييم الفرص والتحديات فيما يتعلق بإنشاء أو مواصلة تعزيز الظروؼ ادلؤدية إىل االستخداـ
ادلستداـ لألنواع الربية وموائلها .وسيستند التقييم إىل النظر إىل االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية كوسيلة لضماف
تلبية احتياجات األجياؿ احلاضرة وادلقبلة على السواء وإىل اإلقرار بأف األنواع الربية اليت غلري استغالذلا دتثل
عناصر مهمة يف أداء نظمها اإليكولوجية .واستناداً إىل الدروس ادلستفادة من طائفة واسعة من وجهات النظر
والنظم ادلعرفية سيحلل التقييم مواطن القوة والضعف يف نظم احلوكمة والنظم التشريعية والتجارية ،وادلنهجيات
وادلمارسات ذات الصلة.
 -ٛوسيتناوؿ التقييم األسئلة التالية اليت هتم صانعي القرارات الذين يتعاملوف مع االستخداـ ادلستداـ
لألنواع الربية:
(أ) كيف ؽلكن بصورة سليمة تصور االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية وتنفيذه هبدؼ اإلبقاء على
آثار استخداـ األنواع الربية ضمن احلدود االجتماعية واإليكولوجية ادلأمونة؟ (الفصل ٕ)؛
(ب) ما ىي األساليب واألدوات ادلوجودة لتقييم وقياس وإدارة االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية؟
(الفصل ٕ)؛
(ج) ما ىي اآلثار اإلغلابية والسلبية دلختلف مستويات استخداـ األنواع الربية على الطبيعة (على
سبيل ادلثاؿ ،على صحة النظم اإليكولوجية ووظيفتها) ،وما ىي مساعلات الطبيعة للناس والنوعية اجليدة
للحياة ،وكيف تتفاعل تلك اآلثار وادلساعلات مع اآلثار األخرى البشرية ادلنشأ ؟ (الفصل ٖ)؛
(د)

ما ىي الدوافع ادلباشرة اليت تؤثر على االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية وموائلها؟ (الفصل ٖ)؛

(ىػ) ما ىي الدوافع غًن ادلباشرة اليت تؤثر على االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية وموائلها ،مبا يف
ذلك العقبات اذليكلية واحلوافز الضارة اليت دتنع االستخداـ ادلستداـ؟ (الفصل ٗ)؛
(و) ما ىي السيناريوىات ادلقبولة ادلتاحة لالستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية دلختلف فئات
االستخداـ واألنواع؟ (الفصل ٘)؛
(ز) ما ىي اخليارات السياساتية ومسارات احلوكمة ادلتصلة مبختلف سيناريوىات استخداـ األنواع
الربية وموائلها اليت ؽلكن أف تؤدي إىل تعزيز االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية؟ (الفصل ٘)؛
(ح) ما ىي االستجابات السياساتية واألساليب واألدوات الالزمة لتقييم وقياس وإدارة االستخداـ
ادلستداـ لألنواع الربية اليت أثبتت أُنا مناسبة وفعالة ،ويف أي سياقات؟ وضمن أي أطر زمنية؟ (الفصل )ٙ؛
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(ط) ما ىي الثغرات ،يف البيانات وادلعارؼ ادلتعلقة باحلالة والعوامل واآلثار واالستجابات السياساتية
وأدوات دعم السياسات واألساليب ،اليت يتعٌن معاجلتها من أجل حتسٌن فهم وتنفيذ رلموعة متنوعة من
اخليارات والفرص ادلتاحة لتعزيز االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية وموائلها؟ (الفصل .)ٙ
باء  -التغطية الجغرافية للتقييم
 -ٜسيغطي التقييم كل أضلاء العامل ،مبا يف ذلك النظم الربية وادلائية واالجتماعية واإليكولوجية ومجيع
النطاقات وادلستويات (احمللية والوطنية واإلقليمية والعادلية).
جيم  -األساس المنطقي
ٓٔ -ىناؾ حاجة إلجراء تقييم شامل حلالة واجتاىات استخداـ األنواع الربية ،والسيناريوىات احملتملة يف
ادلستقبل ذلذا االستخداـ ،من حي استدامة االستخداـ احلايل يف سياقو االجتماعي واإليكولوجي فضالً عن
حالة واجتاىات العوامل ادلباشرة وغًن ادلباشرة اليت تؤثر على تلك االستدامة .وسيأخذ التقييم يف االعتبار اآلراء
العادلية ادلتعددة ،ونظم ادلعرفة والتقاليد والقيم الثقافية اليت تعمل يف سلتلف السياقات االجتماعية واإليكولوجية.
وصمم نطاؽ التقييم يف شكل ُنج زلدد األىداؼ لضماف إصلاز التقييم يف غضوف الوقت ادلخصص ويف حدود
ُ
ادلوارد ادلتاحة .ولذلك فإف التقييم لن يشمل التنوع البيولوجي ككل وإظلا سًنكز على األنواع الربية ،بيد أنو
ؽلكن ،نظراً لكوف نطاؽ التقييم ضيق نسبياً ،إجراء تقييم آخر أوسع نطاقاً يف برنامج عمل مقبل.
ٔٔ -وينطوي استخداـ األنواع الربية على أعلية بالغة للمجتمعات احمللية اليت تعيش يف البلداف الغنية بالتنوع
البيولوجي أو ادلناطق ادلخصصة جلهود احملافظة العادلية .وبالنسبة للعديد من ىذه البلداف فإف جوىر الثقافات
وأسباب عيش شعوهبا يستند إىل ادلوارد الطبيعية اليت تتمتع بإمكانية الوصوؿ إليها والنظم اإليكولوجية اليت
تشكل جزءاً منها.
ٕٔ -وىناؾ رغبة عامة يف محاية األنواع الربية من االنقراض واالطلفاض ،ال سيما يف حالة أبرز أنواع
الثدييات والطيور .ويعترب استخداـ ىذه األنواع سبباً رئيسياً يف تدىورىا وانتُقد استخدامها علناً .وإذا أُدير
استخداـ األنواع الربية على ضلو غًن سليم فإف ذلك ؽلكن أف يؤدي إىل انقراضها ،بيد أف االستخداـ ادلستداـ
لألنواع الربية ؽلكن أيضاً أف يشكل عامالً للمحافظة عليها على ادلدى البعيد .إف االستخداـ ادلستداـ لألنواع
الربية ،وليس عدـ استخدامها ،ؽلثل جانبا مهماً من جوانب التنمية والسياسات العامة ادلستدامة والعادلة من
الناحية االجتماعية واالقتصادية اليت تعمل على حفظ التنوع البيولوجي الذي يعتمد عليو السكاف.
ٖٔ -وسوؼ يتمخض التقييم عن خيارات لسيناريوىات سياساتية ومسارات حوكمة من شأُنا أف تعزز
حفظ التنوع البيولوجي وصيانة الوظائف اإليكولوجية مبا يتجاوز مساعلات الطبيعة للناس .وسيساىم التقييم يف
وضع قاعدة معارؼ معززة ذات صلة بكل من مفهوـ االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية واحملركات ادلباشرة وغًن
ادلباشرة للممارسات غًن ادلستدامة وسبل مكافحة تلك ادلمارسات .وسوؼ يركز على أدوات السياسة العامة
القائمة وأدوات دعم السياسات ومدى فعاليتها وسيحفز تطوير أدوات ومنهجيات دعم إضافية للسياسات
العامة.
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دال -

الفوائد
ٗٔ -سيوفر التقييم للمستخدمٌن وعامة الناس ،مبا يف ذلك احلكومات وادلنظمات ادلتعددة األطراؼ والقطاع
اخلاص واجملتمع ادلدين ،مبا يف ذلك الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ،وادلنظمات غًن احلكومية ،بتحليل مهم
وذي مصداقية وموثوؽ ورمسي مستند إىل أدلة وشامل ،لالستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية استناداً إىل احلالة
الراىنة للنظم العلمية ونظم ادلعارؼ األخرى ،مبا يف ذلك ادلعارؼ األصلية واحمللية.
٘ٔ -وسيسهم التقييم ،على وجو اخلصوص ،يف حتقيق ىدؼ اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات
والنباتات الربية ادلعرضة لالنقراض ،وىو ضماف أال هتدد التجارة الدولية يف احليوانات والنباتات الربية بقاءىا على
قيد احلياة يف الربية .وسيسهم التقييم من خالؿ تقدمي معلومات إىل األطراؼ يف االتفاقية ؽلكن أف تستخدمها
يف إصدار التصاريح .وسوؼ توفر كذلك معلومات عما إذا كانت التجارة الدولية ستكوف ضارةً أو مفيدةً لبقاء
األنواع وسوؼ تبٌن أعلية وقيمة ادلمارسات ادلستدامة حلفظ األنواع .وسيأخذ التقييم يف االعتبار احتياجات
السلطات الوطنية العلمية واإلدارية من أجل تعزيز استخداـ العلوـ التطبيقية لتنفيذ االتفاقية ،مبا يف ذلك تقدمي
نتائج االقتناء غًن الضار والقانوين ،وما يتصل بذلك من مقررات التجارة .كما سيسهم يف استكشاؼ الظروؼ
اليت تسهم يف االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية وحتديد أساليب وأدوات لتقييم وقياس وإدارة االستخداـ
ادلستداـ لألنواع الربية.
 -ٔٙوقد اعتمدت األطراؼ يف االتفاقية عدداً من القرارات وادلقررات لتوجيو تنفيذ االتفاقية وىي قرارات
ومقررات تتسم بأعلية خاصة بالنسبة للتقييم ادلواضيعي لالستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية .وقد قرر مؤدتر
األطراؼ يف االتفاقية يف جلستو السابعة عشرة ،من مجلة أمور أخرى ،أف يستكشف اخليارات ادلتاحة لتعزيز
التعاوف والتآزر على مجيع ادلستويات ذات الصلة بٌن االتفاقية واخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة
ٕٔٔٓ ،ٕٕٓٓ-وأىداؼ آيتشي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي اخلاصة بو وخطة التنمية ادلستدامة لعاـ ٖٕٓٓ
وأىداؼ التنمية ادلستدامة اخلاصة بو .وبالتايل فإف من شأف إجراء تقييم مواضيعي لالستخداـ ادلستداـ لألنواع
الربية أف يعزز تنفيذ االتفاقية واخلطة العادلية لالستخداـ ادلستداـ.
 -ٔٚعالوةً على ذلك سوؼ يسهم التقييم يف حتقيق اذلدؼ الثاين من أىداؼ اتفاقية التنوع البيولوجي،
الذي يركز على االستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي .وسيدعم أيضاً تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي
للفرتة ٕٔٔٓ ٕٕٓٓ-وىدؼ آيتشي ( ٙاالستخداـ االستهالكي ادلستداـ دلخزونات األمساؾ والالفقاريات
والنباتات ادلائية) وىدؼ آيتشي ٕٔ (حفظ األنواع ادلهددة باالنقراض) وعناصر األىداؼ ٖ (احلوافز) ،وٗ
(االستهالؾ واإلنتاج ادلستداماف) ،و( ٚاإلدارة ادلستدامة للغابات على وجو اخلصوص) ،و( ٔٙبروتوكوؿ
ناغويا) ،و( ٔٛاالستخداـ ادلنتظم للموارد البيولوجية) .كما سيدعم التقييم تنفيذ عدد من ادلقررات اليت
اعتمدىا مؤدتر األطراؼ يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك فيما يتعلق مببادئ أديس أبابا وادلبادئ
التوجيهية لالستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي (ادلقرر  ،)ٕٔ/ٚوفيما يتعلق بالتمييز بٌن االستخدامات
الكفافية والصيد القانوين وغًن القانوين واالستغالؿ ادلفرط والتجارة احمللية والدولية يف عينات ومنتجات األنواع
الربية ،فضالً عن حتليل أثر االستخداـ الكفايف لألحياء الربية على بقاء وجتديد األنواع الربية ،يف سياؽ تزايد
اجملموعات السكانية البشرية والضغوط على موارد احلياة الربية (ادلقرر ٕٔ.)ٔٛ/
 -ٔٛوسيقدـ التقييم أيضاً معلومات ذات صلة بتنفيذ بروتوكوؿ ناغويا بشأف احلصوؿ على ادلوارد اجلينية
والتقاسم العادؿ وادلنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ،إىل اتفاقية التنوع البيولوجي.
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 -ٜٔوؽلكن للبلداف أف تستخدـ التقييم مع العمل على حتقيق أىداؼ التنمية ادلستدامة ،وال سيما األىداؼ
ٕ ،بشأف القضاء على اجلوع ،ؤٕ ،بشأف اإلنتاج واالستهالؾ ادلستدامٌن ،ؤٖ ،بشأف مكافحة تغًن ادلناخ،
وٗٔ ،بشأف احلفظ واالستخداـ ادلستداـ للمحيطات والبحار وادلوارد البحرية ،و٘ٔ بشأف االستخداـ ادلستداـ
للنظم اإليكولوجية الربية ،و ٔٚبشأف تنشيط الشراكة العادلية من أجل التنمية ادلستدامة .إضافةً إىل ذلك،
يهدؼ التقييم إىل اإلسهاـ يف اجلهود الرامية دلكافحة االستخداـ غًن ادلستداـ وغًن القانوين لألنواع الربية الذي
يقوض حتقيق أىداؼ وغايات اجتماعية أوسع نطاقاً .كما سيسهم أيضاً يف حتقيق األىداؼ ٔ ،بشأف القضاء
على الفقر ،وٖ ،بشأف ضماف احلياة الصحية والرفاه ،و٘ ،بشأف حتقيق ادلساواة بٌن اجلنسٌن ،و ،ٙبشأف
استدامة ادلياه والصرؼ الصحي ،و ،ٚبشأف الطاقة ادلستدامة ،و ،ٔٙبشأف اجملتمعات السلمية والشاملة.
ٕٓ -وإضافةً إىل االتفاقيات والربوتوكوالت القائمة ،فإف التقييم ينبغي أف يهدؼ أيضاً إىل ضماف التوافق مع
الصك الدويل ادللزـ قانوناً يف إطار اتفاقية األمم ادلتحدة بشأف قانوف البحار فيما يتعلق باحلفظ واالستخداـ
ادلستداـ للتنوع البيولوجي البحري يف اجملاالت الواقعة خارج نطاؽ الوالية الوطنية اليت غلري وضعها حالياً عمالً
بقرار اجلمعية العامة .ٕٜٕ/ٜٙ
هاء -

النهج المنهجي
ٕٔ -سيستند التقييم إىل ادلؤلفات العلمية ادلتاحة والتقييمات الوطنية ومصادر من نظم معرفية أخرى ،مبا يف
ذلك ادلعارؼ األصلية واحمللية ،وسيستفيد من عمل ادلؤسسات والشبكات القائمة (انظر اجلزء اخلامس أدناه،
بشأف أصحاب ادلصلحة وادلبادرات ذات الصلة) .وسينظر يف األعماؿ ذات الصلة مثل أوجو التقدـ اليت أحرزهتا
اتفاقية االجتار الدويل يف أنواع احليوانات والنباتات الربية ادلعرضة لالنقراض يف سياؽ االستنتاجات بعدـ الضرر
وحتديد االستخداـ ادلستداـ والتجارة يف األحياء الربية .وسوؼ يأخذ يف احلسباف أيضاً التقييمات اإلقليمية
والعادلية للمنرب ،وكذلك تقييمو لتدىور األراضي واستصالحها ،الذي يغطي جوانب عديدة من االستخداـ
ادلستداـ .وستتاح ادلواد اليت ُجتمع خالؿ عملية حتديد النطاؽ ،مبا يف ذلك ادلراجع يف ادلؤلفات ادلنشورة وغًن
الرمسية ،لفريق خرباء التقييم .وسيجري إعداد التقييم وفقاً إلجراءات متفق عليها .وستوضع بنود السرية ،على
النحو ادلبٌن يف دليل ادلنرب للتقييمات ،مع مجيع النتائج الرئيسية يف ادلوجزات التنفيذية للفصوؿ التقنية يف تقرير
التقييم ومع الرسائل الرئيسية يف ادلوجز اخلاص مبقرري السياسات.
ٕٕ -وسيضم فريق خرباء التقييم رئيسٌن مشاركٌن ؤٕ مؤلفاً رئيسياً منسقاً و ٖٙمؤلفاً رئيسياً ؤٕ زلرراً
مراجعاً ،سيختاروف وفقاً إلجراءات إعداد نواتج ادلنرب عقب الدعوة إىل تقدمي ترشيحات بعد موافقة االجتماع
العاـ على تقرير حتديد النطاؽ.
ٖٕ -وسيقدَّـ الدعم التقين للتقييم من جانب وحدة دعم تقين تعمل كجزء من األمانة.
ٕٗ -وسيعد التقييم على مدى ثالث سنوات .وترد عملية اإلعداد واجلدوؿ الزمين يف اجلزء السادس أدناه.

ثانيا  -مخطط الفصول
ٕ٘ -سيتألف التقييم ادلواضيعي من رلموعة من ستة فصوؿ مع موجزاهتا التنفيذية ،مبا يف ذلك بنود السرية،
وموجز خاص مبقرري السياسات يستخلص الرسائل الرئيسية من ىذه الفصوؿ.
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الفصل  -1تمهيد
 -ٕٙؽلهد الفصل ٔ الطريق للتقييم من خالؿ توضيح كيفية معاجلة االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية يف
سياؽ اإلطار ادلفاىيمي للمنرب .وػلدد الفصل ٔ معىن ’’أنواع برية‘‘ وسيقدـ خارطة طريق وأساس منطقي
شامل لتسلسل الفصوؿ يف التقييم وكذلك للرتكيز على االستخداـ االستهالكي وغًن االستهالكي لألنواع الربية
يف فئات األغذية واألعالؼ؛ والطب والنظافة الصحية؛ وادلواد اخلاـ ومشتقاهتا ،مبا يف ذلك األخشاب الثمينة
وإمدادات الطاقة؛ واستخدامات الزينة ،مبا يف ذلك مسابقات الصيد والتجارة يف اجللود واأللياؼ واحليوانات
األليفة احلية؛ واالستخدامات غًن ادلادية مثل االستخدامات ادلقدسة والروحية والطقوسية والتعليمية والتجريبية،
مبا يف ذلك القيود واحملظورات .وسيتناوؿ الفصل بالشرح النهج االجتماعي واإليكولوجي التكاملي ادلتبع ،واضعاً
يف اعتباره االحتاد الذي ال ينفصم بٌن الطبيعة واإلنسانية ،مبا يف ذلك وظائف النظاـ اإليكولوجي ومساعلات
الطبيعة للناس والنوعية اجليدة للحياة .وسيحدد الفصل كيفية تعزيز التقييم للممارسات والتدابًن والقدرات
واألدوات ذات الصلة وسيساعد على حتقيق األىداؼ والغايات ذات الصلة ادلتفق عليها دولياً مثل أىداؼ
اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلعرضة لالنقراض وأىداؼ آيتشي ادلتعلقة بالتنوع
البيولوجي وأىداؼ التنمية ادلستدامة.

الفصل  -2تصور االستخدام المستدام لألنواع البرية
 -ٕٚيقدـ الفصل ٕ تفاصيل عن الظروؼ الالزمة لالستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية وعن ادلعايًن والعناصر
الضرورية لتفعيل ىذا االستخداـ ادلستداـ بغية اإلبقاء على آثار استخداـ األنواع الربية ضمن احلدود
اإليكولوجية ادلأمونة .وسيقدـ الفصل تقييما مهماً دلبادئ االستخداـ ادلستداـ ،مبا يف ذلك ادلعايًن ادلعرتؼ هبا
بشأف االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية والنهج التحوطي ،وسيعاجل جوانب اإلنصاؼ ضمن األجياؿ وعرب
األجياؿ ومسائل العدالة اليت قد تنشأ يف سياؽ الرتتيبات ادلؤسسية اليت تتخذ هبدؼ تنظيم استخداـ األنواع
الربية وموائلها .وباالستفادة من التعاريف ادلعرتؼ هبا دولياً لالستخداـ ادلستداـ ومبادئو ومفاىيمو سيقدـ الفصل
تفاصيل عن ما يعنيو االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية يف سياؽ أىداؼ دولية منها اذلدؼ االسرتاتيجي داؿ من
أىداؼ آيتشي للتنوع البيولوجي (’’تعزيز منافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية‘‘)
وأىداؼ التنمية ادلستدامة .وسوؼ ينظر يف األساليب واألدوات الالزمة لتقييم وقياس وإدارة االستخداـ ادلستداـ
لألنواع الربية على النحو ادلناسب ،مع مراعاة طائفة واسعة من جوانب استخدامها الفعلي ،مبا يف ذلك
النطاقات ادلكانية والزمانية والكمية ،وسبل العيش واألغراض التجارية أو الرتفيهية ،واالستخداـ التقليدي
ادلستداـ ،واألزمات ،والسياقات القانونية أو غًن القانونية ،وكيفية النظر إليها وتصنيفها من جانب السكاف
احملليٌن ،إىل جانب اعتبارات أخرى .وسيستفيد الفصل من الدليل األويل للتصورات ادلتنوعة للقيم يف ادلنرب
(.)IPBES/3/INF/7

الفصل  -3الجوانب البيئية واآلثار المترتبة على استخدام األنواع البرية
 -ٕٛيقيِّم الفصل ٖ اجلوانب البيئية اإلغلابية والسلبية دلختلف فئات االستخدامات االستهالكية وغًن
االستهالكية الواردة يف الفصل ٔ فيما يتعلق بنخبة من األنواع الربية اليت تشمل طائفة من األنواع النباتية
واحليوانية ،ووحدات حتليلية برية ومائية ذات صلة .ومن خالؿ النظر يف شلارسات إدارية سلتلفة ،وال سيما تلك
اليت يروج ذلا يف سياؽ اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلعرضة لالنقراض ،واتفاقية التنوع
البيولوجي ،واتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية ادلهاجرة واالتفاقيات األخرى ذات الصلة ،سوؼ يقيِّم الفصل
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أثر استخداـ رلموعة سلتارة من األنواع الربية على الطبيعة ،مبا يف ذلك آثاره على اإليكولوجيا والديناميات
والتنوع اجليين جملموعات األنواع أو على عمل النظم اإليكولوجية ادلناظر .وعند تقييم السياؽ البيئي الستخداـ
األنواع الربية سيأخذ الفصل أيضاً يف االعتبار الدوافع ادلباشرة ذات الصلة مثل تدىور األراضي وتغًن استغالؿ
األراضي ،وحتويل ادلوائل ،والتلوث ،واألنواع الدخيلة الغازية ،وتغًن ادلناخ .وسوؼ يَتخذ ُنجاً متوازناً عند التعامل
مع الوحدات التصنيفية ومع األنواع يف كل وحدة تصنيفية ،وسوؼ يستفيد من األعماؿ ذات الصلة مثل
االستنتاجات بعدـ الضرر اليت توصلت إليها اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلعرضة
لالنقراض .وسوؼ يقدـ التحليل الوارد يف ىذا الفصل لالستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية ،الذي يغطي مجيع
مناطق ادلنرب احلكومي الدويل ،مدخالت للفصوؿ من ٗ إىل .ٙ

الفصل  -4األهمية المجتمعية والدوافع يير المباررة الستخدام األنواع البرية
 -ٕٜيف سياؽ فئات االستخداـ االستهالكية وغًن االستهالكية سيقيِّم الفصل ٗ آثار استخداـ األنواع
الربية فيما يتعلق مبساعلات الطبيعة للناس والنوعية اجليدة للحياة ،مع األخذ يف االعتبار الظروؼ وادلعايًن
والعناصر ادلبينة يف الفصل ٕ بشأف استدامة استخدامها .وسيقيِّم الفصل أيضاً الدوافع غًن ادلباشرة لالستخداـ
ادلستداـ لألنواع الربية مستكشفاً الرتتيبات ادلؤسسية ونظم احلوكمة والسياؽ االجتماعي والسياسي واالقتصادي
والقانوين والثقايف والتكنولوجي الستخداـ األنواع الربية .كذلك سيقيم ظروفاً مثل نظم احليازة ،وشلارسات إدارة
األراضي والتشريعات البيئية ذات الصلة وخطط االستخداـ غًن القانوين .وسوؼ يغطي الفصل أيضاً االجتاىات
البشرية يف رلاؿ الدؽلغرافيا ،ومستويات الدخل ،وأظلاط االستهالؾ ،ونظم القيم يف زلاولة لتحديد ادلتطلبات
ادلستقبلية بشأف األنواع الربية ومنتجاهتا .وسيوىل اعتبار للكيفية اليت تساىم هبا الرتتيبات ادلؤسسية واإلدارية سلباً
وإغلاباً يف التغًنات يف استخداـ األنواع الربية والتفاعالت بٌن الدوافع.

الفصل  -5السيناريوهات المستقبلية
ٖٓ -سيقدـ الفصل ٘ السيناريوىات ادلستقبلية احملتملة لالستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية يف سياقو
االجتماعي واإليكولوجي األوسع نطاقاً .وعند تقييم اجتاىات وسيناريوىات استخداـ األنواع الربية سوؼ يراعي
الفصل الظروؼ وادلعايًن والعناصر األساسية الستدامة ىذا االستخداـ ادلبٌن يف الفصل ٕ وحتليل الدوافع ادلباشرة
وغًن ادلباشرة وفق التقييم الوارد يف الفصلٌن ٖ وٗ .وعند وضع السيناريوىات سيستفيد الفصل أيضاً من تقييم
ادلنرب ادلنهجي لسيناريوىات وظلاذج التنوع البيولوجي وخدمات النظاـ اإليكولوجي ،ومن دليل ادلنرب األويل إىل
التصورات ادلتنوعة للقيم ،ومن تقييم فعالية االستجابات السياساتية ادلنصوص عليها يف الفصل  .ٙوسوؼ
يستفيد كذلك من السيناريوىات االستكشافية للعمليات اآلجلة ادلقبولة لألنواع الربية ونظمها اإليكولوجية
والسكاف ،رىناً مبستويات االستخداـ ،وسوؼ يدرس أيضاً سيناريوىات فرز السياسات ومسارات احلوكمة اليت
ؽلكن أف تفضي إىل عمليات آجلة أكثر استدامةً.

الفصل  -6الخيارات واالستجابات السياساتية

ٖٔ -يقيِّم الفصل  ٙفعالية االستجابات السياساتية فيما يتعلق باالستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية وػلدد
اخليارات ادلمكنة والعوائق اليت تقف يف وجو صانعي القرارات بشأف ادلسائل ذات الصلة بالسياسات العامة اليت
نوقشت يف الفصوؿ السابقة ،وال سيما الفصل ٘ .وسيكوف استكشاؼ اخليارات ذا صلة بالسياسات العامة،
ولكنو ال يوجهها ،كما سيكوف متسقاً مع مبادئ ادلنرب .وستُطبق خيارات وحتديات متعلقة بالسياسات تأخذ
يف االعتبار الدوافع ادلباشرة وغًن ادلباشرة الستخداـ األنواع الربية احملددة يف الفصلٌن ٖ وٗ .وستشمل اخليارات
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ادلستكشفة سلتلف الصكوؾ السياساتية ،مبا يف ذلك الصكوؾ القانونية والتنظيمية ،والقواعد العرفية القائمة على
احلقوؽ والصكوؾ االقتصادية وادلالية واالجتماعية والثقافية وأفضل ادلمارسات ،كما تشمل على وجو اخلصوص
األدوات وادلنهجيات اليت تروج ذلا اتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلعرضة لالنقراض،
واتفاقية التنوع البيولوجي ،واتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية ادلهاجرة ،واالتفاقيات األخرى ذات الصلة.
وينبغي أف تشمل اخليارات ادلستكشفة أيضاً تدابًن االتصاالت اليت تعزز االستخداـ ادلستداـ عن طريق التوعية
والربط الشبكي وبناء القدرات .إضافةً إىل ذلك سيتم التأكيد على اجلمع بٌن الصكوؾ السياساتية وتكاملها مع
مسارات السياسات واحلوكمة البيئية األخرى بوصفها اسرتاتيجيات سياساتية تعزز االستخداـ ادلستداـ لألنواع
الربية وموائلها.
ٕٖ -ويستكشف الفصل اخليارات ادلتاحة يف سلتلف النطاقات اذلرمية وادلكانية والزمانية  ،وينظر يف طائفة
من نظم احلوكمة ويدرس ادلستفيدين منها أو من يتحملوف تكاليف ومنافع تنفيذىا .وينظر الفصل كذلك يف
نظم احليازة القانونية والتقليدية ويف دور ادلؤسسات غًن الرمسية وػلدد أيضاً البيئات ادلواتية والقيود على استيعاب
السياسات العامة والدروس ادلستفادة ،مبا يف ذلك احللوؿ وطرؽ ضماف النجاح واحتياجات بناء القدرات يف
سياقات متنوعة.

ثالث ا  -المؤررات والمقاييس ومجموعات البيانات
ٖٖ -بدعم من فرقة عمل ادلنرب ادلعنية بالبيانات وادلعارؼ ،ومع مراعاة ادلؤشرات األساسية والبارزة ادلختارة
للتقييمات اإلقليمية والعادلية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتقييم تدىور األراضي
واستصالحها ،سوؼ يستعرض التقييم استخداـ وفعالية ادلؤشرات القائمة لتقييم االستخداـ ادلستداـ ،كتلك
اليت وضعتها شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي ،وسوؼ يستكشف مؤشرات زلتملة أخرى ورلموعات بيانات
ؽلكن استخدامها.
ٖٗ -وسيدرس التقييم مدى توفر البيانات وحداثتها وسيحدد الثغرات يف البيانات وادلعارؼ .وغلب أف
تسمح البيانات ادلختارة لالستخداـ يف التقييم بالتصنيف حسب ادلتغًنات ذات الصلة مثل ادلوئل األحيائي
والوحدات التصنيفية ومستوى الدخل .وسيوىل االىتماـ ،وفقاً خلطة إدارة البيانات وادلعلومات اليت وضعها ادلنرب،
لضماف الوصوؿ إىل البيانات الوصفية ،كلما أمكن ذلك ،وإىل البيانات األساسية ادلناظرة ،من خالؿ عملية
تشغيل متبادؿ هبدؼ ضماف إمكانية ادلقارنة بٌن التقييمات .إضافةً إىل ذلك فإف فرقة العمل ادلعنية بادلعارؼ
والبيانات ستضع توصيات وإجراءات لضماف توفر البيانات وادلعلومات ادلستخدمة يف التقييم على نطاؽ واسع
لتقييمات ادلنرب واالستخدامات األخرى يف ادلستقبل.
ٖ٘ -وسيحدد التقييم أيضاً أي مصادر بيانات ومعلومات أخرى ذات صلة قد توجد أو تنشأ وسيسعى
للوصوؿ إىل ىذه ادلصادر .وتشمل ىذه ادلصادر ادلؤسسات العادلية واإلقليمية والوطنية وادلنظمات ،فضالً عن
ادلؤلفات من جانب اجملتمعات العلمية واألصلية واحمللية .وسوؼ تُنشر متطلبات عملية التقييم على نطاؽ واسع
من أجل حتديد وتشجيع تقاسم البيانات وادلعلومات ذات الصلة.
 -ٖٙوستوجو فرقة العمل ادلعنية بنظم ادلعارؼ األصلية واحمللية ،إىل جانب أصحاب ادلعارؼ األصليٌن
واحملليٌن واخلرباء ذوي الصلة ،إجراءات حتليل واستخداـ ادلعارؼ األصلية واحمللية .وسيجري تعزيز القدرة
اجلماعية على أداء ىذه ادلهاـ من خالؿ بناء القدرات وتقاسم ادلعارؼ والتعاوف الدويل.
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رابع ا  -أصحاب المصلحة ذوو الصلة والمبادرات ذات الصلة
 -ٖٚمبوجب ادلبادئ التشغيلية للمنرب تعترب الشراكات مهمة بغية تفادي االزدواجية وتعزيز أوجو التآزر مع
األنشطة اجلارية .وتشكل الشراكات االسرتاتيجية جزءاً بالغ األعلية من العديد من األشكاؿ ادلمكنة للشراكات
مع ادلنرب .ويف سياؽ تقييم االستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية فإف الشراكات االسرتاتيجية ىي تلك اليت تعزز،
على سبيل ادلثاؿ ،العالقات مع العديد من اذليئات ادلعنية يف إطار مظلة عادلية واحدة .ويتعٌن حتديد الشركاء
االسرتاتيجيٌن لعملية التقييم وفقاً لتوجيهات ادلنرب ادلتعلقة بتطوير شراكات اسرتاتيجية وترتيبات تعاونية أخرى
(ادلقرر ـ ح د ،ٗ/ٖ-ادلرفق الثال ) .وتدعى ادلنظمات الراغبة األخرى لالطلراط يف عملية التقييم.
 -ٖٛودتتلك الشعوب األصلية واحمللية عموماً معارؼ مهمة تتعلق باألنواع الربية اليت حتيط هبا ،مبا يف ذلك
ادلعارؼ بشأف موئلها وتوفرىا ادلومسي وسلوؾ أنواعها يف حالة األنواع احليوانية وادلسائل األخرى ،وكثًناً ما
تستخدـ ىذه الشعوب تلك األنواع للعيش واألغراض األخرى .وبالتايل تعترب الشعوب األصلية واحمللية أصحاب
مصلحة وشركاء رئيسيٌن للحكومات الوطنية والوكاالت الدولية اليت تسعى إىل محاية التنوع البيولوجي من خالؿ
تدابًن احلفظ أو التدخالت التنظيمية .وكثًناً ما تتداخل سبل عيش الشعوب األصلية واحمللية بشدة مع استخداـ
األنواع الربية .وتشكل حوافز اإلدارة ادلستدامة لألنواع الربية أداة لالستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية فيما ؼلص
السكاف احملليٌن.

خامسا  -بناء القدرات
 -ٖٜمن األىداؼ الرئيسية للتقييم دعم وضع وتعزيز ُُنج لالستخداـ ادلستداـ لألنواع الربية وتعزيز
ادلمارسات والتدابًن والتقنيات والقدرات واألدوات ذات الصلة .وسيسعى التقييم إىل تعزيز األسس العلمية
الختاذ قرارات مستنًنة بشأف ىذه ادلسألة .وسيوفر األساس ألنشطة بناء القدرات من أجل حتسٌن القدرات
البشرية وادلؤسسية والتقنية من أجل تعزيز تنفيذ رسائلو الرئيسية .ويشمل ذلك بناء القدرات على تقدمي بيانات
قائمة على العلم تعترب ضرورية لتحديد استدامة استخداـ األنواع الربية .ويسعى بناء القدرات على ادلدى البعيد
إىل تطوير واستخداـ أدوات لدعم السياسات ومنهجيات وإىل حتسٌن الوصوؿ إىل البيانات وادلعلومات وادلعارؼ
الالزمة والوصوؿ إىل نظم ادلعارؼ األصلية واحمللية.
ٓٗ -عالوًة على ذلك ستُصمم أنشطة بناء القدرات لتمكٌن ادلشاركة الفعالة من جانب اخلرباء من البلداف
النامية يف التقييم .وسيحظى التقييم بدعم فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات ،وال سيما من خالؿ تنفيذ خطة
ادلنرب ادلتجددة لبناء القدرات .ودتشياً مع اخلطة ،سيشمل بناء القدرات أيضاً تعزيز فعالية مساعلات نظم ادلعارؼ
األصلية واحمللية يف التقييمات.

سادس ا  -العملية والجدول الزمني
ٔٗ -ترد أدناه العملية واجلدوؿ الزمين ادلقرتحٌن إلعداد تقرير التقييم ،مبا يف ذلك اإلجراءات وادلعامل
األساسية والرتتيبات ادلؤسسية.
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التاريخ

اإلجراءات والرتتيبات ادلؤسسية

السنة 1
الربع األوؿ

يعتمد االجتماع العاـ يف دورتو اخلامسة إجراء التقييم ادلواضيعي لالستخداـ ادلستداـ لألنواع
الربية ،ويطلب عروضاً للدعم التقين العيين ألجل التقييم ،ويطلب إىل األمانة ،اليت يزودىا
ادلكتب بادلشورة ،إنشاء الرتتيبات ادلؤسسية الضرورية الالزمة للدعم التقين
ويطلب الرئيس ،عن طريق األمانة ،ترشيحات اخلرباء من احلكومات وأصحاب ادلصلحة
اآلخرين

الربع الثاين

تقوـ األمانة جبمع قوائم الرتشيحات

ئيسٌن ادلشا ِرَك ٌْن للتقييم ،وادلؤلِّفٌن
يقوـ فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات باختيار الر ْ
ِّ
احملررين ادلراجعٌن ،وذلك باستخداـ معايًن االختيار
الرئيسيٌن ادلنسقٌن ،وادلؤلفٌن الرئيسيٌن و ّ
ادلعتمدة
اجتماع جلنة اإلدارة (الرئيساف ادلشاركاف ،ورئيس وحدة الدعم التقين وفريق اخلرباء ادلتعدد
التخصصات وأعضاء ادلكتب) وذلك للتخطيط لالجتماع األوؿ للمؤلفٌن
التعاقد مع ادلرشحٌن ادلػُنتقٌن ،واالنتهاء من ملء الشواغر وقائمة الرؤساء ادلشاركٌن،
وادلؤلفٌن واحملررين ادلراجعٌن

الربع الثاين وأوائل
الربع الثال
الربع الرابع

ئيساف مشاركاف ،ؤٕ مؤلفاً رئيسياً منسقاً،
اجتماع ادلؤلفٌن األوؿ ويضم  ٘ٙمشاركاً :ر َ
و ٖٙمؤلفاً رئيسياً ،و ٙمن أعضاء الفريق وادلكتب
مسودات ادلرحلة صفر لفصوؿ يتم إعدادىا وإرساذلا إىل األمانة (وحدة الدعم التقين)

السنة 2
الربع األوؿ

مسودات ادلرحلة األوىل للفصوؿ غلري إعدادىا وإرساذلا إىل األمانة (وحدة الدعم التقين)
جتميع الفصوؿ يف مسودة ادلرحلة األوىل (ستة أسابيع)

الربع الثاين

رسل مسودة ادلرحلة األوىل إىل خرباء خارجيٌن لكي ختضع الستعراض النظراء (ستة
تُ َ
أسابيع ،حزيراف/يونيو ودتوز/يوليو)
استعراض التعليقات اليت مجعتها وحدة الدعم التقين وأُرسلت إىل ادلؤلفٌن (أسبوعاف)

أوائل الربع الثال
الربع الثال

ئيساف مشاركاف ،ؤٕ مؤلفاً رئيسياً منسقاً،
االجتماع الثاين للمؤلفٌن حبضور  ٙٛمشاركاً :ر َ
و ٖٙمؤلفاً رئيسياً ،ؤٕ زلرراً مراجعاً ،و ٙمن أعضاء الفريق وادلكتب
مسودة ادلرحلة الثانية للفصوؿ ومسودة ادلرحلة األوىل من موجز صناع السياسات اليت مت
إعدادىا (من مخسة إىل ستة أشهر)

السنة 3
الربع األوؿ

إرساؿ مسودة ادلرحلة الثانية للتقييم ،ومسودة ادلرحلة األوىل دلوجز صناع السياسات إىل
احلكومة من أجل استعراض اخلرباء ذلا (شهراف)

الربع األوؿ

استعراض التعليقات اليت مجعتها وحدة الدعم التقين وأُرسلت إىل ادلؤلفٌن (أسبوعاف)

الربع الثاين وأوائل
الربع الثال

انعقاد اجتماع ادلؤلفٌن الثال حبضور  ٙٛمشاركاً :رئيساف مشاركاف ٕٔ ،مؤلفاً رئيسياً
ُمنسقاً ٖٙ ،مؤلفاً رئيسياً ٕٔ ،زلرراً مراجعاً ،و ٙمن أعضاء فريق اخلرباء وادلكتب

الربعاف الثال والرابع التنقيحات األخًنة للتقييم وموجز صناع السياسات (ستة أشهر)
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التاريخ

اإلجراءات والرتتيبات ادلؤسسية

السنة 4
الربع األوؿ

ترمجة موجز صناع السياسات إىل اللغات الرمسية الست لألمم ادلتحدة

الربع األوؿ

تقدمي التقييم ،مبا يف ذلك ادلوجز ادلرتجم لصناع السياسات ،إىل احلكومات الستعراضو
بصورة ُنائية قبل انعقاد االجتماع العاـ (ستة أسابيع)

الربع األوؿ

النظر يف التعليقات احلكومية النهائية على موجز صناع السياسات من جانب ادلؤلفٌن قبل
انعقاد االجتماع العاـ

أيار/مايو (يؤكد
الحقاً)

يوافق االجتماع العاـ على موجز صناع السياسات ويقبل الفصوؿ وموجزاهتا التنفيذية

الربعاف الثاين والثال

أنشطة االتصاؿ ذات الصلة بالتقييم

ثامن ا  -تقدير التكاليف
يبٌن اجلدوؿ التايل التكلفة التقديرية إلجراء التقييم وإعداد تقرير التقييم .وتشمل التكلفة ثالثة
ِّٕٗ -
اجتماعات للمؤلفٌن ،تشتمل مجيعها على مشاركة ادلؤلفٌن الرئيسيٌن .التكلفة اإلمجالية ادلقدرة ىي ٓٓٓ ٜٜٚ
دوالر أمريكي.
العام

بند التكاليف

االفتراضات

السنة ٔ

اجتماع اإلدارة بشأف التقييم (حبضور
الرئيسٌن ادلشاركٌن وأعضاء األمانة ووحدة
الدعم التقين وفريق اخلرباء ادلتعدد
التخصصات وادلكتب)
االجتماع األوؿ للمؤلفٌن (ادلشاركوف:
الرئيساف ادلشاركاف ٕٔ ،مؤلفاً رئيسياً
منسقاً ٖٙ ،مؤلفاً رئيسياً ،و ٙمن أعضاء
فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات وادلكتب)

تكاليف مكاف االنعقاد (أسبوع واحد/أسبوعاف،
 ٙمشاركٌن ،يف بوف)
السفر وبدؿ اإلعاشة اليومي (ٗ×ٓ٘ ٖ ٚدوالراً)

وحدة الدعم التقين
مجموع السنة :1
السنة ٕ

االجتماع الثاين للمؤلفٌن (ادلشاركوف:
الرئيساف ادلشاركاف ٕٔ ،مؤلفاً رئيسياً
منسقاً ٖٙ ،مؤلفاً رئيسياً ٕٔ ،زلرراً
مراجعاً ٙ ،من أعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد
التخصصات وادلكتب)

تكلفة مكاف االنعقاد (توازي ٘ ٚبادلائة،
تُستكمل بػ ٕ٘ بادلائة عينياً)؛ و ٘ٙمشاركاً (منهم
ٕٗ ػلظوف بالدعم)
السفر وبدؿ اإلعاشة اليومي (ٕٗ×ٖٓ٘ ٚ
دوالراً)
ما يُعادؿ نصف تكاليف وظيفة موظف فين
متفرغ ،مبا يف ذلك السفر والنفقات اليومية (جتري
مطابقتها مع عرض عيين لقيمة مكافئة)
تكلفة مكاف االنعقاد (توازي ٘ ٚبادلائة،
تُستكمل بػ ٕ٘ بادلائة عينياً)؛ و ٙٛمشاركاً (منهم
ٔ٘ ػلظوف بالدعم)
السفر وبدؿ اإلعاشة اليومي (ٔ٘×ٖٓ٘ ٚ
دوالراً)

التكاليف المقدرة
(بدوالرات
الواليات المتحدة)
صفر
ٓٓٓ ٘ٔ
ٓ٘ٔٛ ٚ
ٓٓ٘ ٔ٘ٚ
ٓٓٓ ٘ٚ
266 252
ٓٓٓ ٕٓ
ٕٓ٘ ٜٔٔ
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العام

السنة ٖ

بند التكاليف

االفتراضات

وحدة الدعم التقين

ما يُعادؿ نصف تكاليف وظيفة موظف فين
متفرغ ،مبا يف ذلك السفر والنفقات اليومية (تقارف
مع عرض عيين لقيمة مكافئة)

مجموع السنة :2
االجتماع الثال للمؤلفٌن (ادلشاركوف:
الرئيساف ادلشاركاف ٕٔ ،مؤلفاً رئيسياً
منسقاً ٖٙ ،مؤلفاً رئيسياً ٕٔ ،زلرراً
مراجعاً ٙ ،من أعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد
التخصصات وادلكتب)
وحدة الدعم التقين

نشر ادلعلومات واالتصاؿ
مجموع السنة :3
السنة ٗ مشاركة  ٛخرباء ،من بينهم رئيساف
مشاركاف ،و ٙمؤلفٌن رئيسيٌن منسقٌن أو
(أنشطة
مؤلفٌن رئيسيٌن يف الدورة الثامنة لالجتماع
إطالؽ
التقييم وما العاـ
بعد
الدعم التقين (لثالثة أشهر بعد إصدار تقرير
إطالقو)
التقييم يف االجتماع العاـ)
نشر ادلعلومات واالتصاؿ

تكلفة مكاف االنعقاد (توازي ٘ ٚبادلائة،
تُستكمل بػ ٕ٘ بادلائة عينياً)؛ و ٙٛمشاركاً (منهم
ٔ٘ ػلظوف بالدعم)
السفر وبدؿ اإلعاشة اليومي (ٔ٘ ×ٖٓ٘ ٚ
دوالراً)
ما يُعادؿ نصف تكاليف وظيفة موظف فين
متفرغ ،مبا يف ذلك السفر والنفقات اليومية (تقارف
مع عرض عيين لقيمة مكافئة)

السفر وبدؿ اإلعاشة اليومي ل ػ  ٛمشاركٌن (منهم
 ٙػلظوف بالدعم) ( ٖ ٚ٘ٓ× ٙدوالراً)
ما يُعادؿ نصف تكاليف وظيفة موظف فين
متفرغ ،مبا يف ذلك السفر والنفقات اليومية (تقارف
مع عرض عيين لقيمة مكافئة)

مجموع السنة :4

286 252
ٓٓٓ ٕٓ
ٕٓ٘ ٜٔٔ
ٓٓٓ ٘ٚ
ٓٓٓ ٓ٘
336 252
ٓٓ٘ ٕٕ

ٓ٘ٔٛ ٚ
ٓٓٓ ٙٚ
128 252

المجموع

997 222
_______________
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التكاليف المقدرة
(بدوالرات
الواليات المتحدة)
ٓٓٓ ٘ٚ

