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

 النظم اإليكولوجية
 الخامسةالدورة 
 7107مارس /آذار 01-7 ،أدلانيا، بون
 *من جدول األعمال ادلؤقت و)ه( و)و( (د)6د و البن

التقييم المنهجي المتعلق برنامج عمل المنبر: 
بالمفاهيم المتنوعة للقيم المتعددة للطبيعة 

التقييم المواضيعي لألنواع الغريبة ، ومنافعها
التقييم المواضيعي لالستخدام ، الغازية

 المستدام للتنوع البيولوجي

، ‘2’ )ب( 3النواتج ) واحد تقييم منهجيو  ينمواضيعي يناالعتبارات المتعلقة بإجراء تقييم
 )د(( 3و‘ 3’)ب(  3و

 مذكرة من األمانة

 مقدمة
دويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع الوكوم  احلاالجتماع العام للمنرب  وافق 4/0-يف ادلقرر م ح د  -0

يف  يرد، وموكافحتهاتقييم مواضيع  لألنواع الغريبة الغازية  نطاؽتقرير حتديد  علىالبيولوج  وخدمات النظم اإليوكولوجية 
، ومنافعهاللطبيعة  بادلفاىيم ادلتنوعة للقيم ادلتعددة ادلتعلقتقييم ادلنهج  النطاؽ  حتديدوتقرير  ادلقرر،ادلرفق الثالث من 

 يف دورتو اخلامسة.  هبذين التقييمني، وقرر النظر يف االضطالع ادلقرريف ادلرفق السادس من  ويرد
، بالتشاور مع ادلوكتب، أن يضطلع طلب االجتماع العام إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات ويف ادلقرر نفسو -7
إلجراءات إعداد نواتج ادلنرب.  تخدام ادلستدام للتنوع البيولوج  وفقاً نطاؽ التقييم ادلواضيع  لالسليزيد من التحديد بادل

 االجتماع( على IPBES/5/7تحديد نطاؽ تقييم مواضيع  لالستخدام ادلستدام للتنوع البيولوج  )لتقرير ادلنقح ويُعرض ال
 يف إجراء التقييم.  ه يفتيسري نظر لعليو و  لوك  يوافق العام
ادلذكورة أعاله. وتقدم ىذه  النظر يف إجراء التقييمات الثالثإىل  اخلامسة تودور يف  وسُيدعى االجتماع العام -3

 عن االعتبارات ادلالية. التوقيت وترتيب بدء التقييمات الثالثة، فضالً و دة ادل بشأنادلذكرة معلومات أساسية 
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 التقييمات بدءترتيب و االعتبارات المتعلقة بالمدة والتوقيت  - أوالا 
ي كان من ذ، الالتقييم ادلنهج  ادلتعلق بادلفاىيم ادلتنوعة للقيم ادلتعددة للطبيعة ومنافعهاُُيرى ادلوكتب أن  يقًتح -4

إىل  ىذا االقًتاح، استناداً الغرض من خالل فًتة سنتني، على مدى فًتة ثالث سنوات. و  يف البداية، إجراؤه ادلنتظر،
 ىذا التغيري ومن خاللإتاحة ما يوكف  من الوقت للعمل ادلطلوب. ، ىو ينادلنجيز  نيالدروس ادلستفادة من التقييم  

 من التقييمات الثالثة قيد النظر خالل فًتة ثالث سنوات.تقييم كل سُيجرى  
وف  إضايف دلباحلاجة احملتملة  أخذ علماً يأن يف الجتماع العام ا قد يرغب أي تقييم جديد يف إجراءالبت  وعند -5

  (.IPBES/5/10)انظر  7108 أو 7107 للعامإطالؽ أكثر من تقييم جديد  يف حال تقرريف األمانة 
و/أو  يف تنظيم مواعيد إطالقهاالنظر يف االجتماع العام  يرغبقد ف ا يتعلق بتوقيت التقييمات الثالثفيمأما  -6

ثة تقييمات جديدة يف ثال فإن إطالؽالعمل ادلقبل. وحىت مع افًتاض توفر التمويل  برنامجإىل  هاكل  نقلها أو هانقل بعض
، مبا يف ادلشاركنيمجيع على كاىل غري مقبول  وضع عبء إضايفإىل  ،يف السنوات ادلقبلة، بال شك ؤديسي واحدوقت 
يف الدورات القادمة  هاوالنظر في اتقدًن تعليقات بشأهنو ذه التقييمات ذلح خرباء ياحلوكومات على ترش قدرة استنفادذلك 

قدرة  وكذلك استنفاديف التقييمات الست اجلارية؛  ادلسامهة فيو ىذه احلوكومات تواصل الوقت الذييف ، لالجتماع العام
 كبرياً   شوكل حتدياً فضاًل عن أن ذلك ي؛ العام وتقدًن العمل ادلطلوب لطلبات االجتماعاالستجابة على اخلرباء  رلتمع

 .وعمل ادلنرب وتوجيهعلى شراؼ اإلب ما يتعلقألعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات وادلوكتب في
تنفيذ الربنامج من  عندول برنامج عمل للمنرب يف وقت مبوكر ألالتقييمات ادلنهجية إجراء من ادلقرر أن يبدأ و  -7

إطالؽ  يف النظر يف العام قد يرغب االجتماعاألخرى واألعمال األخرى للمنرب. ولذلك  التقييماتأجل إثراء ودعم 
ىذا التقييم من عمل فريق  وسيستفيد. أوالً  ،بادلفاىيم ادلتنوعة للقيم ادلتعددة للطبيعة ومنافعها التقييم ادلنهج  ادلتعلق

بالفعل يف معهد حبوث ادلنشأة وحدة الدعم التقين، وميوكن ل .4/0-للمقرر م ح د  اخلرباء ادلعين بالقيم ادلنشأ استجابةً 
لتقييم أيضًا لتقدم الدعم أن ستقلة لغرض دعم فريق اخلرباء، النظم البيئية واالستدامة يف جامعة ادلوكسيك الوطنية ادل

 .يتووفعال يف إجرائو ادلنهج ، وبالتايل ضمان البدء السريع
مناقشة  يرغب يف، فقد 7108أو  7107 عام العام عدم إطالؽ أي تقييمات جديدة يف االجتماعوإذا قرر  -8

 الثاين. وعمل التقييمات الثالثة ادلذكورة أعاله يف سياؽ وضع برنامج
 االعتبارات المالية -ثانياا 

 .متشاهبةمن التقييمات الثالثة ستوكون تقييم كل   إن توكالي  -9
على  ت اشتمليتال 7109وعام  7108لعام بادلييزانية ادلقًتحة  الرابعة، علماً  تويف دور  ،أحاط االجتماع العامو  -01

 بينما ال يتوفراألنواع الغريبة الغازية، بالقيم و ب ادلتعلقني نيمن التقييمتقييم لوكل  دوالر 811 111 مبلغ إرشادي قدره
ستة خرباء  زىاءأو  -فقط  اً ري خب 51ىذا ادلبلغ مبشاركة يسمح لتقييم االستخدام ادلستدام للتنوع البيولوج . و متويل 
النحو ادلبني يف على للمؤلفني  بالوكاملشامل بعقد اجتماع ثاين سمح ي، ولن جداً  عترب قليالً ي وىو عدد -فصللوكل 

 )ب( أدناه.  00الفقرة الفرعية 
لوك  تبلغ  من التقييمات الثالثةتقييم ادلستفادة، يقًتح ادلوكتب زيادة ادلييزانية لوكل  الدروسإىل  واستناداً  -00
 دوالر لألسباب التالية: 997 111

واآلراء يف كل فصل  اتاخلرب يف  كايفلفصل يعترب احلد األدىن للسماح بتنوع  لمثانية خرباء عدد  )أ(
 بني اخلرباء؛ الوكبري وتقاسم عبء العمل
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 اجتماعنيمن  بدالً  ،دلؤلفني الرئيسينيبالوكامل للمؤلفني حبضور اعقد ثالثة اجتماعات شاملة  )ب(
ادلؤلفني  من جانب ةالتام اإلدماج وادلشاركةلنجاح بغية كفالة ل اً رئيسي اً فقط من ىذه االجتماعات، يعترب معيار 

 ثالث سنوات؛ اليت تستغرؽ عملية ال خاللالرئيسيني 

بعد اختتام الدورة  على األقل دلدة ثالثة أشهر وحدات الدعم التقين مفتوحةً على بقاء اإل )ج(
يف ادلييزانية،  حىت اختتام الدورة اخلامسة كما ىو مدرج حالياً إبقائها مفتوحًة من  العام، بدالً  لالجتماعاخلامسة 

تنسيق و ادلوقع الشبوك  للمنرب؛  يف عليوالتعليقات نشر تقرير التقييم و  إجنازلوكفالة  اً أساسيأيضًا عاماًل عترب ي
 ذات الصلة؛ واالضطالع بأنشطة النشر والتوعية األخرى.  ادلؤلفاتصياغة وتقدًن 

ستند ادلييزانية العامة وتمن ىذه التقييمات الثالثة، يف اجلدول التايل. تقييم ، تنطبق على أي عامةمييزانية تُعرض  -07
 االفًتاضات التالية:إىل إىل االعتبارات ادلذكورة أعاله و 

 كل تقييم على مدى فًتة ثالث سنوات؛سُيجرى   (أ)

ادلؤلفني الرئيسيني  بالوكامل للمؤلفني حبضورثالثة اجتماعات شاملة  علىتقييم كل مل  تسيش (ب)
  كل اجتماع من تلك االجتماعات؛يف

 36و، اً منسق اً رئيسي اً مؤلف 07ن، وان مشاركا)رئيس اً ري خب 67سيشمل كل تقييم ما رلموعو  (ج)
دعم ظون بسوؼ حيمنهم يف ادلائة  75فصل،  لوكلخرباء  8 زىاء( أو مراجعاً  اً زلرر  07اً، ورئيسي اً مؤلف

 الصندوؽ االستئماين.

 من جانب االجتماع العاماإلجراء المقترح  - ثالثاا 
 ما يل : قد يرغب االجتماع العام يف النظر يف -03

، ‘3’ )ب( 3و، ‘7’ )ب( 3النواتج التقييم ادلنهج  )و  نيادلواضيعي نيمييزانية التقييمو مدة  (أ)
 )د((؛ 3و

من التقييمات الثالثة، مبا يف ذلك إموكانية النظر فيها يف سياؽ وضع تقييم توقيت إصدار كل  (ب)
 لمنرب. لبرنامج عمل ثاين 

 لتقييم  التقديريةالتكلفة 

 االفًتاضات بند التوكلفة السنة

التوكالي  التقديرية 
)بدوالرات الواليات 

 ادلتحدة(
االجتماع اإلداري للتقييم )مع الرئيسني  1السنة 

األمانة، ووحدة الدعم التقين، ادلشاركني، 
فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات أعضاء و 
 ادلوكتب(و 

ستة  ،أسبوع 0/7) موكان االجتماع توكالي 
 مشاركني يف بون(

 صفر

 3 751×  4) اليوم  اإلعاشةالسفر وبدل 
 دوالر(

111 05 

االجتماع األول للمؤلفني )ادلشاركون: 
اً رئيسي اً مؤلف 07ن، ان مشاركارئيس
أعضاء  6و اً،رئيسي اً مؤلف 36، منسقاً 

يف  75 ما يعادل) موكان االجتماع توكالي 
(؛ يف ادلائة عيناً  75بػ تستوكملادلائة، على أن 

 (منهم حيظون بالدعم 47) مشاركاً  56

751 08 
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 االفًتاضات بند التوكلفة السنة

التوكالي  التقديرية 
)بدوالرات الواليات 

 ادلتحدة(
فريق اخلرباء ادلتعدد  مفرغني من

 ادلوكتب(و التخصصات 
 3 751×  47) اليوم  اإلعاشةالسفر وبدل 

 دوالر(
511 057 

ما يُعادل توكالي  وفيفة موف  فين متفرغ،  الدعم التقين
السفر والنفقات اليومية )تقارن مع وتوكالي  

 عرض عيين لقيمة موكافئة(

111 75 

 266 25٢  :1مجموع السنة  
االجتماع الثاين للمؤلفني )ادلشاركون:  2السنة 

اً رئيسي اً مؤلف 07ن، ان مشاركارئيس
زلرراً  07اً، ورئيسي اً مؤلف 36، منسقاً 
فريق  أعضاء مفرغني من 6و مراجعا،

 ادلوكتب(و اخلرباء ادلتعدد التخصصات 

يف  75 ما يعادل) موكان االجتماع توكالي 
(؛ يف ادلائة عيناً  75بػ تستوكملادلائة، على أن 

 حيظون بالدعم(منهم  50مشاركا ) 68

111 71 

 3 751×  50اليوم  ) اإلعاشةالسفر وبدل 
 دوالر(

751 090 

ما يُعادل توكالي  وفيفة موف  فين متفرغ،  الدعم التقين
السفر والنفقات اليومية )تقارن مع وتوكالي  

 عرض عيين لقيمة موكافئة(

111 75 

 286 25٢  :2مجموع السنة  
االجتماع الثالث للمؤلفني )ادلشاركون:  3السنة 

اً رئيسي اً مؤلف 07ن، ان مشاركارئيس
زلرراً  07اً، رئيسي اً مؤلف 36، منسقاً 
فريق  أعضاء مفرغني من 6و مراجعا،

 ادلوكتب(و اخلرباء ادلتعدد التخصصات 

يف  75 ما يعادل) موكان االجتماع توكالي 
(؛ يف ادلائة عيناً  75تستوكمل بػادلائة، على أن 

 حيظون بالدعم(منهم  50مشاركا ) 68

111 71 

 3 751×  50اليوم  ) اإلعاشةالسفر وبدل 
 دوالر(

751 090 

ما يُعادل توكالي  وفيفة موف  فين متفرغ،  الدعم التقين
السفر والنفقات اليومية )تقارن مع وتوكالي  

 عرض عيين لقيمة موكافئة(

111 75 

 51 111  النشر واالتصال
 336 25٢  :3مجموع السنة  

 4السنة 
 أنشطة إطالؽ)

وما بعد التقييم 
 (وإطالق

رئيسان خرباء، مبا يف ذلك  8مشاركة 
مؤلفني رئيسيني منسقني أو  6و مشاركان

 لالجتماع يف الدورة الثامنة ني رئيسينيمؤلف
 العام

 حيظون بالدعم(منهم  6) نيمشارك 8
 اليوم   اإلعاشةالسفر وبدل 

 (دوالر 3 751×  6)

511 77 

 إصدارأشهر بعد  3الدعم التقين )دلدة 
 العام( االجتماعتقرير التقييم يف 

ما يُعادل توكالي  وفيفة موف  فين متفرغ، 
السفر والنفقات اليومية )تقارن مع وتوكالي  

 عرض عيين لقيمة موكافئة(

751 08 

 67 111  النشر واالتصال 
 1٢8 25٢  :4السنة  رلموع 

 997 ٢٢٢   المجموع
____________ 


