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التقييمات العالقة: التقييم املواضيعي لالستخدام 
املستدام لألنواع الربية؛ التقييم املنهجي املتعلق 
ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها؛ 

 التقييم املواضيعي لألنواع الغريبة الغازية

لالستخدام املستدام لألنواع الربية؛ والتقييم املنهجي  التقييمات العالقة: التقييم املواضيعي
املتعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها؛ والتقييم املواضيعي لألنواع الغريبة 

 الغازية

 مذكرة من األمانة
 مقدمة

والسياسات يف جمال التنوع وافق االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم  4/1-يف املقرر م ح د  - 1
املواضيعي لألنواع  للتقييم ‘2’)ب(  ٣البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على تقرير حتديد النطاق للناتج 

(، إىل جانب التقرير املنقح IPBES/6/INF/10الغريبة الغازية ومراقبتها )املستنسخ يف وثيقة املعلومات األساسية 
( للتقييم املنهجي املتعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها للناس )د ٣لتحديد النطاق للناتج 

 (.IPBES/6/INF/9)املستنسخ يف وثيقة املعلومات األساسية 
للتقييم ‘ ٣’)ب(  ٣، وافق االجتماع العام على تقرير حتديد النطاق للناتج ٥/1-ويف املقرر م ح د - 2

(. ويف املقرر IPBES/6/INF/8دام لألنواع الربية )املستنسخ يف وثيقة املعلومات األساسية املواضيعي لالستخدام املست
نفسه طلب االجتماع العام إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يقيم، ابلتشاور مع املكتب، احلاجة إىل إدخال 

نتائج العلمية الرئيسية للتقييمات األخرى اليت أية تغيريات على واثئق حتديد النطاق اليت سبق إقرارها، استناداً إىل ال
جيريها املنرب احلكومي الدويل وأن يقدم تقريراً إىل االجتماع العام يف حال كانت هناك حاجة إلدخال أي تعديالت 

 كبرية.

                                                           
*  IPBES/6/1. 

 منظمة
األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة
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 ، بشأن الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة٥/٦-من املقرر م ح د ٥وابإلضافة إىل ذلك، ففي الفقرة  - ٣
ابمليزانية، قرر االجتماع العام أن ينظر يف دورته السادسة، رهنًا بتوافر األموال الكافية، يف التقييمات املذكورة يف 

 أعاله، واملشار إليهما يف هذه الوثيقة كتقييمات عالقة. 2و 1الفقرتني 
ه املذكرة االقرتاحات اليت ووفقًا هلذه املقررات، يتضمن الفرع الرئيسي األول والفرع الثانوي ألف من هذ - 4

قدمها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب بشأن احلاجة إىل إدخال أي تغيريات على وثيقة حتديد النطاق 
اليت اعتمدت ابلفعل للتقييمات الثالثة العالقة، استناداً إىل النتائج العلمية الرئيسية املستمدة من التقييمات األخرى 

دويل. ويقرتح الفرع الثانوي ابء عدداً من التعديالت على األسلوب املنهجي املعروض يف التقارير للمنرب احلكومي ال
الثالثة لتحديد النطاق، مع التكاليف اليت ترتتب على ذلك ابلنسبة لكل تقييم. ويتضمن مرفق هذه املذكرة تنقيحاً 

 القة.للتكلفة اإلمجالية املقرتحة لكل تقييم من التقييمات الثالثة الع
فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب، فيما يتعلق  وترد يف الفرع الثاين اقرتاحات إضافية قدمها - ٥

 إبمكانية وضع تسلسل لبدء التقييمات الثالثة العالقة.
 ويقرتح الفرع الثالث اإلجراءات اليت قد يرغب االجتماع العام يف اختاذها. - ٦

 تقارير حتديد النطاق - أوالا 
استجابة لطلب من االجتماع العام من أجل تقييم احلاجة إىل إدخال أي تغيريات على التقارير الثالثة  - 7

لتحديد النطاق، أصدر فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب يف اجتماعهما العاشر املنعقد يف تشرين 
  ألف وابء أدانه.، التوصيات التالية اليت ترد يف الفرعني الثانويني2017األول/أكتوبر 

 النطاق العام - ألف
فيما يتعلق ابلنطاق العام للتقييمات الثالثة العالقة خلص فريق اخلرباء املتعدد التخصصات إىل أنه ال  - 8

حاجة إلدخال أي تعديالت يف ضوء النتائج العلمية الرئيسية املستمدة من التقييمات األخرى للمنرب احلكومي 
 الدويل.

 األسلوب املنهجي وتقديرات التكلفة - ابء
استناداً إىل الدروس املستفادة من التقييمات اجلارية واملنجزة على حد سواء، وكذلك إىل نتائج االستعراض  - 9

(، يقرتح فريق اخلرباء املتعدد IPBES/6/INF/32الداخلي للمنرب )على النحو املبني يف وثيقة املعلومات األساسية 
ب إدخال التغيريات التالية على األسلوب املنهجي املعروض يف تقارير حتديد النطاق، األمر التخصصات واملكت

 دوالر: 1 44٥ 000دوالر إىل  997 000الذي سريفع إمجايل تكلفة كل تقييم من 
زايدة عدد املؤلفني الرئيسيني لكل فصل من ستة إىل مثانية، وبذلك يصل جمموع عدد اخلرباء  )أ(

مؤلفني رئيسيني، واثنني من املؤلفني الرئيسيني املعنيني ابلتنسيق واثنني من  8لكل فصل، يشملون  خبرياً  12إىل 
حمرري االستعراض. ويظل دون تغيري عدد املؤلفني الرئيسيني املعنيني ابلتنسيق وحمرري االستعراض لكل فصل. 

اً أفضل لعبء العمل بني اخلرباء. وسيخصص وستتيح هذه الزايدة تنوعاً كافياً للخربات واآلراء يف كل فصل، وتقامس
 عدد مماثل من اخلرباء للتقييم املتعلق بتدهور األراضي واستصالحها؛

إاتحة انعقاد ثالثة اجتماعات شاملة للمؤلفني حيضرها املؤلفون الرئيسيون بداًل من عقد  )ب(
ن أجل كفالة اإلدماج واملشاركة الكاملني اجتماعني فقط من هذه االجتماعات: يعترب هذا معياراً رئيسياً للنجاح م

 للمؤلفني الرئيسني خالل هذه العملية اليت تستغرق ثالث سنوات؛
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زايدة حجم وحدات الدعم التقين حبيث تشمل ما ال يقل عن موظفني اثنني للشؤون التقنية  )ج(
على النحو املقرتح من قبل. والربانجمية، إىل جانب موظف إداري واحد بنصف دوام، بدالً من موظف تقين واحد 

وبناء على الدروس املستفادة، سيكون هذا ضرورايً للتصدي لعبء العمل الكبري املتعلق بتنسيق إجناز التقييمات، 
 وجيعل حجم تلك الوحدات مماثاًل حلجم وحدات الدعم التقين للتقييمات اإلقليمية للمنرب؛

قييم وطباعتها والتوعية هبا ونشرها، استناداً إىل تكاليف زايدة امليزانية املخصصة لتصميم تقارير الت )د(
 االتصال ألغراض التقييمات اإلقليمية األربعة وتقييم تدهور األراضي واستصالحها.

وتُعرض يف مرفق هذه املذكرة ميزانية عامة تنطبق على كل تقييم من التقييمات الثالثة العالقة. وتستند  - 10
 عتبارات املذكورة أعاله، على النحو التايل:امليزانية العامة إىل اال

 سُيجرى كل تقييم على مدى ثالث سنوات؛ )أ(
سيشتمل كل تقييم على ثالثة اجتماعات شاملة ابلكامل للمؤلفني وحيضر املؤلفون الرئيسيون  )ب(

 كل اجتماع من تلك االجتماعات؛
مؤلفاً رئيسياً معنياً ابلتنسيق،  12خبرياً )رئيسان مشاركان، و 74سيشمل كل تقييم ما جمموعه  )ج(

خرباء لكل فصل، وسيدعم الصندوق االستئماين  10من حمرري االستعراض( أو حنو  12مؤلفًا رئيسياً، و 48و
 يف املائة منهم؛ 7٥تكلفة 

وستخصص لكل تقييم وحدة دعم تقين مؤلفة من موظفني للشؤون التقنية والربانجمية وموظف  )د(
يف املائة من هذا الدعم من الصندوق االستئماين، وسيقابل ذلك  ٥0ام، وتُغطى نسبة إداري واحد بنصف دو 

 مبلغ مماثل تقدمه مؤسسة مضيفة كدعم عيين للمنرب؛
وسيكون لكل تقييم ميزانية لالتصال تغطي أنشطة التصميم والطباعة والتوعية والنشر املتعلقة  )ه(
 بتقارير التقييم.

 تسلسل البدء -اثنياا 
وابإلضافة إىل ذلك يقرتح فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن االجتماع العام قد يود، إذا قرر  - 11

بدء إجراء التقييمات الثالثة العالقة، أن يبدأها ابلتدريج حسب الرتتيب التايل: بدء تقييمني يف الدورة السادسة 
. ويقدم هذا االقرتاح من أجل 2019السابعة يف العام ، وتقييم واحد يف الدورة 2018لالجتماع العام يف العام 

جتنب إجراء أكثر من ثالثة تقييمات على التوازي، مع مراعاة استنتاجات االستعراض الداخلي 
(IPBES/6/INF/32).وابلنظر إىل تقدمي التقييم العاملي إىل االجتماع العام يف دورته السابعة ، 

 يتخذه االجتماع العاميُقَترح أن  الذياإلجراء  -اثلثاا 
 قد يود االجتماع العام أن ينظر يف االقرتاحات اليت قدمها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب: - 12

 عدم تعديل نطاق التقييمات الثالثة العالقة؛ )أ(
ر البند تنقيح تكلفة كل تقييم من التقييمات العالقة، يف سياق املناقشة املتعلقة ابمليزانية يف إطا )ب(

 من جدول أعمال الدورة احلالية لالجتماع العام؛ 9
، يليهما 2018النظر يف البدء التدرجيي للتقييمات الثالثة املعلقة، والبدء بتقييمني يف العام  )ج(

 .2019تقييم واحد يف العام 
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 املرفق
 التكلفة التقديرية إلجراء تقييم

 االفَتاضات بند التكاليف السنة
 املقدرةالتكاليف 

)بدوالرات الوالايت 
 املتحدة(

 1السنة 

اجتماع جلنة اإلدارة )رئيسان مشاركان، 
وأعضاء األمانة، مبا يف ذلك وحدة 
الدعم التقين وفريق اخلرباء املتعدد 

 التخصصات واملكتب(

تكلفة مكان االجتماع )نصف أسبوع، لستة 
 مشاركني يف بون( 

 صفر

ألربعة مشاركني السفر وبدل املعيشة اليومي 
 دوالراً( ٣ 7٥0×4يتلقون الدعم )

000 1٥ 

االجتماع األول للمؤلفني )رئيسان 
مؤلفاً رئيسياً معنياً  12مشاركان، 

من  ٦مؤلفاً رئيسياً، و 48ابلتنسيق، و
أعضاء فريق اخلرباء املتعدد 

 التخصصات واملكتب(

يف املائة،  7٥تكلفة مكان االجتماع )توازي 
 مشاركاً(  ٦8ابملائة عينياً؛ لـ  2٥ُتستكمل بـ 

7٥0 18 

مشاركاً  ٥1السفر وبدل املعيشة اليومي لـ 
دوالراً  ٣ 7٥0×٥1حيصلون على الدعم )

 أمريكياً(

2٥0 191 

تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام  وحدة الدعم التقين
يفة بدوام جزئي ملساعد ظملوظف فين وو كامل 

إداري، مبا يف ذلك السفر والتكاليف العامة 
 )ويقابلها عرض عيين بقيمة مكافئة(

000 1٥0 

 ٣٧٥ ٠٠٠  :1جمموع السنة  

 2السنة 

االجتماع الثاين للمؤلفني )رئيسان 
مؤلفاً رئيسياً معنياً  12مشاركان، 

 12مؤلفاً رئيسياً، و 48ابلتنسيق، و
من أعضاء  ٦حمرري االستعراض، ومن 

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 
 واملكتب(

يف املائة،  7٥تكلفة مكان االجتماع )توازي 
 مشاركاً( 80ابملائة عينياً؛ لـ  2٥ُتستكمل بـ 

000 20 

 اً مشارك ٦0لـ السفر وبدل املعيشة اليومي 
 دوالراً( ٣ 7٥0×٦0يتلقون الدعم )

000 22٥ 

تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام  التقين وحدة الدعم
كامل ملوظف فين ووطيفة بدوام جزئي ملساعد 

إداري، مبا يف ذلك السفر والتكاليف العامة 
 )ويقابلها عرض عيين بقيمة مكافئة(

000 1٥0 

 ٣٩٥ ٠٠٠  :2جمموع السنة  

 ٣السنة 

االجتماع الثالث للمؤلفني )رئيسان 
رئيسياً معنياً مؤلفاً  12مشاركان، 

 12مؤلفاً رئيسياً، و 48ابلتنسيق، و
من أعضاء  ٦من حمرري االستعراض، و

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 
 واملكتب(

يف املائة،  7٥تكلفة مكان االجتماع )توازي 
 مشاركاً( 80ابملائة عينياً؛ لـ  2٥ُتستكمل بـ 

000 20 

مشاركاً  ٦0السفر وبدل املعيشة اليومي لـ 
 دوالراً( ٣ 7٥0×٦0يتلقون الدعم )

000 22٥ 
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 االفَتاضات بند التكاليف السنة
 املقدرةالتكاليف 

)بدوالرات الوالايت 
 املتحدة(

 ٣وحدة الدعم التقين )مبا يف ذلك 
أشهر بعد إصدار تقرير التقييم يف 

 االجتماع العام(

تعادل تكاليف وظيفة واحدة مكافئة بدوام 
بدوام جزئي ملساعد  كامل ملوظف فين ووطيفة

إداري، مبا يف ذلك السفر والتكاليف العامة 
 )ويقابلها عرض عيين بقيمة مكافئة(

٥00 187 

خرباء، مبا يف ذلك رئيسان  8مشاركة 
مؤلفني رئيسيني معنيني  ٦مشاركان و

ابلتنسيق أو مؤلفني رئيسيني يف الدورة 
 الثامنة لالجتماع العام 

مشاركني  ٦السفر وبدل املعيشة اليومي لـ 
 دوالراً( ٣ 7٥0×٦يتلقون الدعم )

٥00 22 

يشمل ذلك األنشطة التالية: تصميم وترتيب  التصميم والرتتيب والنشر والتوعية
تقرير التقييم مبا يف ذلك الرسوم البيانية التقنية، 

وإنتاج الفيلم الرتوجيي للتوعية وتقدمي الدعم 
العامة، ومناسبات اإلصدار وطباعة للعالقات 

عن تقارير  موجز مقرري السياسات فضالً 
 التقييم وتوزيعها يف مرحلة الحقة

000 220 

 ٦٧٥ ٠٠٠  :٣جمموع السنة  
 1 ٤٤٥ ٠٠٠  اجملموع 

______________ 


