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العمل بشأن أدوات ومنهجيات دعم السياسات (الناتج ( 4ج))
مذكرة من األمانة
مقدمة
أحاط االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات
-0
النظم اإليكولوجية علماً ،يف مقرره  0/4ادلتعلق بربنامج العمل ،بالتوجيهات ادلتعلقة دبواللة العمل بأنن أووات
ومنهجيات وعم السياسات (الوثيقة  ،IPBES/4/12الفرع الثاين)؛ وشجع على ربقيق قدر أكرب من تكامل
العمل بأنن أووات ومنهجيات وعم السياسات يف مجيع النواتج ذات الصلة من برنامج العمل؛ ووعا اخلرباء
واحلكومات وألحاب ادلصلحة إىل تقدمي أووات ومنهجيات وعم السياسات ذات الصلة من أجل إوراجها يف
فهرس أووات ومنهجيات وعم السياسات (.)IPBES/4/INF/14
ويف ادلقرر نفسو ،طلب االجتماع العام إىل فريق اخلرباء ادلتعدو التخصصات ،بدعم من فريق اخلرباء
-7
ادلعين بنووات ومنهجيات وعم السياسات ،مواللة وضع الفهرس اإللكًتوين ألووات ومنهجيات وعم
السياسات وإتاحة منوذج أويل للفهرس اإللكًتوين للحكومات وألحاب ادلصلحة الختباره واستعراضو قبل
انعقاو الدورة اخلامسة لالجتماع العام؛ وربديد سلتلف احتياجات ادلستخدمني فيما يتعلق بنووات وعم
السياسات يف رلاالت النواتج ذات الصلة من برنامج العمل وتيسري إعداو تلك األووات حسب االقتضاء؛
وإجراء تقييم الستخدام الفهرس اإللكًتوين وفعاليتو.
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وطلب االجتماع العام أيضاً إىل فريق اخلرباء ادلتعدو التخصصات اإلشرا على زلتوى الفهرس
-3
اإللكًتوين ،ومواللة تطوير إوارة الفهرس بالتأاور مع ادلكتب ،دبا يف ذلك من خالل وضع ادلعايري واعتماو
عملية شفافة ومفتوحة إلوراج أووات ومنهجيات وعم السياسات اليت يقدمها اخلرباء واحلكومات وألحاب
ادلصلحة.
وختاماً ،وافق االجتماع العام ،ريثما ينظر يف ىذه ادلسنلة يف وورتو اخلامسة ،على متديد والية فريق
-4
اخلرباء ادلعين بنووات ومنهجيات وعم السياسات لكي يوالل عملو يف وضع الفهرس اإللكًتوين ألووات
ومنهجيات وعم السياسات اليت ميكن وفقاً لتقدير الرؤساء ،وبعد التأاور مع ادلكتب ،أن يدعمهما أيضاً عدو
زلدوو من الأخصيات البارزة وشلثلي الأركاء االسًتاتيجيني تبعاً لتوفر ادلوارو.

أوالا  -فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات

تلقى ادلنرب احلكومي الدويل يف عام  7106عرضاً العتماو ىيكل شبكي قائم وجاىز الستخدامو يف
-5
تفعيل فهرس ادلنرب اخلاص بنووات ومنهجيات وعم السياسات .وقبِل ادلكتب ىذا العرض استناوا إىل ربليل
وقيق أجراه فريق اخلرباء ادلتعدو التخصصات واألمانة وخرباء آخرون تابعون للمنرب احلكومي الدويل .وقد قامت
بتطوير ىذا اذليكل الأبكي ادلسمى ’’أوبال ) ‘‘(Opplaوتقدميو إىل ادلنرب احلكومي الدويل شراكة بني مأروع
اإلمكانات التأغيلية لتطبيقات حبوث النظم اإليكولوجية (أوبرياس) ،ومأروع تفعيل رأس ادلال الطبيعي
وخدمات النُظم اإليكولوجية ،يف سياق ادلأاريع اليت ميوذلا االرباو األورويب وذبمع أوبال االقتصاوي األورويب.
ونظام أوبال عبارة عن منرب مفتوح لتباول أووات وعم السياسات ووراسات احلاالت اإلفراوية ادلتعلقة
-6
بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،ويليب من عدة نواح احتياجات الفهرس ادلتوخى ألووات
ومنهجيات وعم السياسات .وقد التزم فريق أوبال بتطوير منوذج عامل للهيكل الأبكي ألغراض فهرس ادلنرب
احلكومي الدويل ،وإعطاء ادلنرب التحكم الكامل يف الفهرس والسماح لو باالستفاوة من التحسينات ادلستقبلية
ذات الصلة للنظام بصورة رلانية .وميكن االطالع على مزيد من ادلعلومات عن نظام أوبال يف ادلرفق األول
للوثيقة .IPBES/5/INF/14
وعقب قبول العرض يف تأرين األول/أكتوبر  ،7106بدأت األمانة بدعم من وحدة الدعم التقين
-7
ادلعنية بالناتج ( 4ج) ادلنأنة حديثاً يف ادلركز العادلي لرلد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة،
وبالتعاون مع فريق اخلرباء ادلعين بنووات ومنهجيات وعم السياسات ،تنفيذ األنأطة التالية ادلتصلة بالفهرس:
(أ)

العمل مع فريق أوبال إلعداو منوذج للفهرس؛

(ب) العمل مع اجلهات ادلأاركة يف التقييم ادلواضيعي للملقحات والتلقيح واإلنتاج الغذائي دلعاجلة
أووات وعم السياسات اليت مت ربديدىا يف التقييم كنساس لتعبئة النموذج األويل للفهرس؛
(ج) العمل مع فريق اخلرباء من أجل ربليل السيناريوىات ووضع النماذج فيما يتعلق بدليل شبكي
وائم التطور بأنن استخدام السيناريوىات والنماذج يف التقييم ووعم القرارات ،وبأنن التقييم ادلنهجي
للسيناريوىات والنماذج؛
ادلتعدوة؛
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(و)

العمل مع فريق اخلرباء ادلعين بالقيم لوضع وليل شبكي بأنن النموذج األوىل ادلتعلق بالقيم

(ىـ)

استعراض فهرس التقييمات ووضع هنج إلوماجو يف نفس البنية الأبكية بقدر اإلمكان؛
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(و) وضع خيارات إلوارة الفهرس ،دبا يف ذلك اقًتاح بأنن إضافة احملتويات إىل الفهرس وضمان
جووة ادلواو ادلضافة؛
(ز) وضع مأروع ليغة إلوراج ادلعلومات ادلتعلقة بنووات ومنهجيات وعم السياسات ادلأار إليها
يف تقييمات ادلنرب احلكومي الدويل يف الفهرس؛
(ح)
لالجتماع العام؛

وضع خطط أكثر تفصيالً دلواللة تطوير الفهرس واختباره وتنفيذه عقب الدورة اخلامسة

(ط) التخطيط لتقييم استخدام النموذج الأبكي األويل للفهرس وفعاليتو ،يف سياق عملية
االستعراض اليت يقوم هبا ادلنرب احلكومي الدويل (الناتج ( 4ه)).
وسيكون النموذج األول للفهرس اإللكًتوين ألووات ومنهجيات وعم السياسات متاحاً على الرابط
-8
 .http://oppla-ipbes.pantheonsite.io/وسيأمل النموذج أمثلة من أووات وهنج وعم السياسات ادلأار إليها يف
التقييم ادلواضيعي للملقحات والتلقيح واإلنتاج الغذائي ،والتقييم ادلنهجي بأنن السيناريوىات ووضع النماذج
والتوجيهات األولية بأنن القيم .وسيتضمن النموذج أيضاً أووات سلتارة لوضع السيناريوىات والنماذج مستقاة
من قاعدة بيانات أوبال األوسع نطاقاً ،وذلك بغرض إظهار تنوع األووات ادلتاحة .واالجتماع العام مدعو
لالطالع على النموذج واختباره وإفاوة األمانة بتعليقاتو عليو ،ال سيما فيما يتعلق بسهولة استخدامو وفعاليتو
ادلطلوبة .ومن ادلقرر إكمال الفهرس حبلول الدورة الساوسة لالجتماع العام ،استناواً إىل التعليقات الواروة.
ويقًتح أن تُستخدم يف إعداو زلتوى الفهرس ادلصاور وعمليات ضمان اجلووة التالية ،اليت يأر
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عليها فريق اخلرباء ادلتعدو التخصصات:
(أ) أووات ومنهجيات وعم السياسات اليت جرى ربليلها ضمن التقييمات النهائية للمنرب
احلكومي الدويل .وستوضع ليغ الستخالص ادلعلومات من التقييمات وتُقدم إرشاوات إلوراجها يف الفهرس.
وستُضمن اجلووة من خالل عملية استعراض تقارير التقييم؛
(ب) أووات ومنهجيات وعم السياسات الناشئة عن عمل فرق العمل وأفرقة اخلرباء األخرى التابعة
للمنرب .وستوضع ليغ الستخالص ادلعلومات ادلقرر إوراجها يف الفهرس .وستوضع توجيهات لضمان اجلووة
حيث ال تتوافر توجيهيات من ىذا القبيل كجزء من عملية ادلنرب احلكومي الدويل؛
(ج) وستوجو إىل اخلرباء واحلكومات واجلهات لاحبة ادلصلحة وعوات رمسية منتظمة لتقدمي أووات
ومنهجيات وعم السياسات إىل أمانة ادلنرب .وستوضع ليغ الستخالص ادلعلومات ادلقرر إوراجها يف الفهرس،
وكذلك توجيهات لضمان اجلووة؛
(و) وميكن مواللة ربسني زلتويات الفهرس عن طريق إوماجو يف األووات وادلنهجيات ادلوجووة
يف ادلوقع األللي ألوبال أو ربطو هبا ،على أن يُبني بوضوح أن تلك األووات وادلنهجيات منتجات غري تابعة
للمنرب احلكومي الدويل .ويستند ضمان اجلووة يف إطار نظام أوبال إىل ادلعلومات اليت قدمتها اجلهة اليت طورت
األواة مثل ادلنأورات ووراسات احلاالت اإلفراوية وتفاليل نظم ضمان اجلووة ادلعًت هبا (مثل منظمة ادلعايري
الدولية).
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 -01وسيضع فريق اخلرباء ادلتعدو التخصصات ،بالتأاور مع ادلكتب ،التوجيهات الالزمة بأنن تقدمي
زلتويات الفهرس اإللكًتوين وضمان جووهتا وإوارهتا .وسيوفر الفريق أيضاً وسيلة لبيان مصاور سلتلف األووات
وادلنهجيات بالنسبة جلميع ادلصاور ادلأار إليها يف الفقرة  9أعاله.
 -00وتتضمن الوثيقة  IPBES/5/INF/14معلومات موجهة للمستخدمني عن خيارات تقدمي احملتويات
إلوراجها يف الفهرس .ويُدعى االجتماع العام إىل النظر يف هنج تطوير احملتوى ادلبني يف الفقرة  01أعاله وادلوافقة
عليو ،وإفاوة األمانة بتعليقاتو بأنن طريقة عرض احملتوي على النحو ادلبني يف الوثيقة .IPBES/5/INF/14

ثاني ا  -التوجيهات المنهجية لدعم عمليات التقييم
 -07استجابة لطلب االجتماع العام ،شرع فريق اخلرباء ادلعين بنووات ومنهجيات وعم السياسات ،دبساندة
األمانة ،يف وضع توجيهات لكفالة إوماج العمل ادلتعلق بنووات ومنهجيات وعم السياسات يف مجيع النواتج
ذات الصلة من برنامج عمل ادلنرب احلكومي الدويل .وعلى وجو التحديد ،استجابة حلاجة مت ربديدىا يف سياق
االجتماع الثاين ادلأًتك دلؤلفي التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،وتقييم تدىور
األراضي واستصالحها ،خيطط فريق اخلرباء لتقدمي إطار منهجي ووعم دلؤلفي التقييمات ادلأاركني يف إعداو
الفصول اليت تتناول االستجابات السياساتية (الفصل  6من التقييمات اإلقليمية ،والفصالن  6و 8من تقييم
تدىور األراضي واستصالحها ،والفصل  6من التقييم العادلي) .وسيُسهل ىذا اإلطار ادلقارنة بني التقييمات
اإلقليمية ويسمح للتقييم العادلي باالستفاوة من ربليالت متسقة عرب سلتلف ادلناطق .وميكن االطالع على موجز
للتوجيهات يف الوثيقة .IPBES/5/INF/14
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ويُقًتح اعتماو العملية التالية إلعداو التوجيهات واإلطار ادلنهجي:

(أ) سيتوىل فريق اخلرباء ادلعين بنووات ومنهجيات وعم السياسات إعداو التوجيهات باالشًتاك مع
اخلرباء القائمني على التقييمات؛
(ب) وسيوالل فريق اخلرباء إعداو التوجيهات بأنن تقييم فعالية األووات والنهج يف سياق ادلنرب
احلكومي الدويل ،بناء على الصيغ السابقة للنموذج ادلتعلق بنووات وعم السياسات الذي أُعد إلوراجو يف وليل
التقييمات (الناتج ( 7أ)) ،مع االعتماو على ادلؤلفات العلمية ذات الصلة ،فضالً عن ذبارب اخلرباء يف فرقة
العمل؛
(ج)

وستُستعرض التوجيهات كي يوافق عليها فريق اخلرباء ادلتعدو التخصصات؛

(و) وستُدرج التوجيهات يف الدليل لكي تُقيِّمها وحدة الدعم التقين يف رلال أووات ومنهجيات
وعم السياسات وتستخدمها كنساس لتنفيذ أنأطة بناء القدرات.

ثالثا  -بناء القدرات فيما يتعلق بالتوجيهات المنهجية والفهرس
 -04الغرض الرئيسي من فهرس أووات ومنهجيات وعم السياسات ىو تيسري االطالع على أووات
ومنهجيات وعم السياسات ادلتاحة ،وادلعلومات عن فعاليتها يف سلتلف السياقات ،وادلعلومات العلمية والتقنية
ذات الصلة ،والتوجيهات وادلواو األخرى الالزمة الستخدامها بطريقة مناسبة وفعالة .والغرض الرئيسي من
التوجيهات ادلنهجية بأنن أووات ومنهجيات وعم السياسات ىو مساعدة خرباء التقييم على ربديد األووات
وادلنهجيات ذات الصلة وتأخيص فعاليتها يف تقييمات ادلنرب احلكومي الدويل ،وإرشاو لانعي السياسات يف
4
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اختيار األووات والنهج احملدوة يف التقييمات واستخدامها بطريقة مناسبة ،أو وعم تنفيذ االستنتاجات الرئيسية
للتقييمات وكفالة تطوير أووات ومنهجيات جديدة.
 -05وتأيماً مع تطوير الفهرس والتوجيهات ادلنهجية ،ستُجري األمانة العامة ووحدة الدعم التقين اتصاالت
مع ادلسؤولني عن النواتج األخرى لربنامج العمل من أجل ربديد اجملاالت اليت تدعو احلاجة فيها إىل بناء
القدرات ،مث تتعاونان مع فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات ووحدة الدعم التقين التابعة ذلا من أجل التخطيط
ألنأطة بناء القدرات ،دبا يف ذلك من خالل العمل مع ادلنظمات الأريكة.

رابع ا  -مهام فريق الخبراء
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يُتوقع أن يقوم فريق اخلرباء دبا يلي قبل حلول موعد الدورة الساوسة لالجتماع العام:

(أ) وعم مواللة تطوير واختبار وتنفيذ الفهرس اإللكًتوين ألووات ومنهجيات وعم السياسات،
بسبل منها إوماج فهرس التقييمات يف الفهرس اإللكًتوين؛
(ب) مساعدة فريق اخلرباء ادلتعدو التخصصات على وضع التوجيهات بأنن ضمان اجلووة
واإلوارة ،ادلنصوص عليها يف الفقرة  01أعاله ،وعلى إعداو زلتوى الفهرس وفقاً للنهج ادلبني يف ىذه الفقرة؛
(ج) وعم وضع توجيهات منهجية ،ومواللة العمل يف ذلك السياق مع التقييمات احلالية
واألنأطة األخرى ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذ التوجيهات ادلنهجية؛
(و) العمل مع فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات على ربديد سبل بناء القدرات من أجل زياوة
فعالية التقييم ،وتطوير واستخدام أووات ومنهجيات وعم السياسات؛
(ىـ) القيام عند االقتضاء بدعم التقييم الذي ُُيريو فريق اخلرباء ادلتعدو التخصصات الستخدام
النموذج األويل للفهرس اإللكًتوين وفعاليتو يف سياق عملية استعراض ادلنرب احلكومي الدويل (الناتج ( 4ه)).
 -07ويقًتح متديد والية فريق اخلرباء ادلعين بنووات ومنهجيات وعم السياسات حىت الدورة السابعة
لالجتماع العام للمنرب ،لتمكني الفريق من ربقيق التقدم يف تنفيذ الفهرس اإللكًتوين عن طريق االضطالع
باألعمال ادلبينة يف الفقرة السابقة ،وذلك من أجل تعزيز العمل بأنن أووات ومنهجيات وعم السياسات
دلختلف التقييمات ،وال سيما التقييم العادلي ،وغري ذلك من النواتج.
 -08وسعياً إلصلاز ىذا العمل ،يقًتح عقد اجتماع واحد لفريق اخلرباء كل عام .وستًتتب على االجتماع
ادلقرر عقده يف عام  7107تكاليف إضافية قدرىا  51 111ووالر ،وىي مدرجة يف التعديالت ادلقًتحة على
ادليزانية ادلعتمدة لعام  ،7107ضمن الوثيقة  .IPBES/5/10وينبغي أن يستعرض االجتماع العام خالل وورتو
الساوسة احلاجة إىل عقد اجتماع آخر يف عام  ،7108استناواً إىل التقدم احملرز خالل فًتة ما بني الدورات
ادلقبلة وإىل االحتياجات احملدوة بوضوح.
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خامس ا  -اإلجراءات التي يُقترح على االجتماع العام اتخاذها
-09

قد يوو االجتماع العام أن:

(أ) يرحب بالتقدم احملرز واخلطوات ادلقبلة ادلقررة ضمن عمل فريق اخلرباء ادلعين بنووات
ومنهجيات وعم السياسات فيما يتعلق بوضع الفهرس اإللكًتوين ألووات ومنهجيات وعم السياسات وتقدمي
الدعم للتقييمات اجلارية للمنرب احلكومي الدويل()0؛
(ب) يوافق على هنج إعداو زلتوى الفهرس ادلبني يف ادلرفق [)7(]--؛ ويطلب إىل فريق اخلرباء
ادلتعدو التخصصات ،بدعم من فريق اخلرباء ادلعين بنووات ومنهجيات وعم السياسات ومع األمانة ،أن يقوم دبا
يلي:
’ ‘0مواللة إعداو التوجيهات خبصوص تقدمي زلتويات الفهرس اإللكًتوين واستعراضها،
دبا يف ذلك ضمان جووهتا ،وإوارهتا؛
’ ‘7وعوة اخلرباء واحلكومات وألحاب ادلصلحة إىل تقدمي أووات ومنهجيات وعم
السياسات ذات الصلة من أجل إوراجها يف الفهرس ،وإىل اإلشرا على إعداو
الفهرس؛
’ ‘3إجراء تقييم الستخدام النموذج الأبكي األويل للفهرس وفعاليتو ،يف سياق عمليات
االستعراض الرامية إىل إرشاو التطور ادلستقبلي ذلذه ادلنصة (الناتج ( 4ه))؛
(ج) متديد والية فريق اخلرباء ادلعين بنووات ومنهجيات وعم السياسات حىت الدورة السابعة
لالجتماع العام ،واإليعاز إىل الفريق بتقدمي تقرير خالل الدورتني الساوسة والسابعة لالجتماع العام عن التقدم
احملرز.
____________
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