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البند ( 5ه) من جدول األعمال
برنامج عمل المنبر :تقرير تحديد النطاق من أجل تقييم
عالمي عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

تقرير تحديد نطاق التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (الناتج
( 2ج))
مذ ّكرة من األمانة
أوالً -

مقدمة
 - 2يف الدورة الثالثة للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ويف ادلقرر ( )IPBES-3/1ادلتعلق بربنامج العمل للفًتة  ،2028-2024وافق االجتماع العام للمنرب
على عملية ربديد نطاق تقييم عادلي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،وذلك لكي ينظر فيو
االجتماع العام للمنرب يف دورتو الرابعة ،وفقاً لإلجراءات اخلاصة بإعداد نواتج ادلنرب ،على النحو ادلبُت يف مذكرة
األمانة ادلتعلقة بالتقرير األويل عن ربديد النطاق لتقييم عادلي للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
( .)IPBES/3/9واستجابة للقرار ،جرى إعداد وثيقة ربديد النطاق من جانب فريق من اخلرباء اجتمع يف بون،
أدلانيا ،يف الفًتة من  5إىل  7تشرين األول/أكتوبر  ،2025وذلك وفقاً لإلجراءات اخلاصة بإعداد نواتج ادلنرب.
ِّ
وتشكل ىذه ادلذكرة وثيقة ربديد النطاق اليت أع ّدىا فريق اخلرباء.
 - 2ويف ادلقرر نفسو ،وافق االجتماع العام على أن يبحث يف دورتو الرابعة خيار تنفيذ تقييم إقليمي دلنطقة
احمليطات ادلفتوحة .وجيري إدراج منطقة احمليطات ادلفتوحة يف نطاق ىذا التقييم العادلي .ولذلك تقدم ىذه ادلذكرة
معلومات أساسية لكي ينظر االجتماع العام يف احمليطات ادلفتوحة .وترد معلومات إضافية عن عمل فريق اخلرباء
يف مذكرة األمانة العامة ادلتعلقة بعملية ربديد نطاق التقييم العادلي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
(.)IPBES/4/INF/8
* .IPBES/4/1
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ثانياً -

النطاق ،والتغطية الجغرافية ،واألساس المنطقي ،والفائدة ،واألسلوب المنهجي

ألف -

النطاق
 - 3سوف جيري التقييم العادلي تقييماً نقدياً دقيقاً حلالة ادلعارف يف ادلاضي واحلاضر والتفاعالت ادلستقبلية
ادلمكنة على نطاقات متعددة بُت الناس والطبيعة .وسوف يدرس احلالة والتوجهات (ادلاضية وادلستقبلية)،
والدوافع ،والقيم )2(،وخيارات االستجابة فيما يتعلق بالطبيعة (دبا يف ذلك التنوع البيولوجي على اليابسة ويف
ادلياه العذبة ،وعلى الشواطئ ويف البحار ،وىيكل النظام اإليكولوجي وأداؤه لوظائفو) ،ومنافع الطبيعة للناس (دبا
يف ذلك السلع واخلدمات اليت يقدمها النظام اإليكولوجي) ،والصالت القائمة بينها .وسوف يسلط الضوء أيضاً
على العتبات وردود األفعال وادلرونة والفرص وأوجو التآزر والتنازالت بُت االستجابات ادلختلفة .وسيحلل التقييم
عالوة على ذلك ادلسامهات اليت يقدمها التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ومنافعها للناس ،وكذلك للرفاه
والتنمية ادلستدامة يف األجل الطويل ،على النحو الذي تعرب عنو أىداف التنمية ادلستدامة ،مع اإلقرار بأوجو
التآزر والتنازالت ادلرتبطة بتلبية األىداف ادلتعددة ،والربط بُت األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية
ادلستدامة .وسيُجرى ىذا التحليل يف سياق اخلطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة  ،2020-2022والرؤية
ادلرتبطة هبا لعام  ،2050وأىداف آيشي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي ،واسًتاتيجيات وخطط العمل الوطنية ادلتعلقة
بالتنوع البيولوجي )2(.ويهدف التقييم العادلي إىل تعزيز الًتابط بُت العلوم والسياسات فيما يتعلق بالتنوع
الصعد
البيولوجي ،وأداء النظم اإليكولوجية والسلع واخلدمات اليت تقدمها جملموعة من اجملاالت ادلكانية من ُ
احمللية إىل العادلية عن طريق توفَت ادلعارف اليت تلزم احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع ادلدف  يف عمليات ازباذ
القرارات.
 - 4وسيغطي اإلطار الزمٍت للتحليالت احلالة الراىنة والتوجهات ادلمتدة حىت عام ( 2020لتواريخ تصل
إىل  50عاماً سابقاً)( )3والتوقعات ادلستقبلية ادلعقولة( )4مع الًتكيز على فًتات سلتلفة بُت عامي 2020
و )5(،2050على أن تشمل تلك الفًتات ادلواعيد ادلستهدفة الرئيسية ذات الصلة باخلطة االسًتاتيجية للتنوع
البيولوجي وأىداف التنمية ادلستدامة .وسيوجو اإلطار ادلفاىيمي للمنرب( )6ىذه التحليالت للنظم االجتماعية
واإليكولوجية اليت تعمل يف نطاقات سلتلفة زماناً ومكاناً.
 - 5وسيقوم التقييم العادلي بتجميع ادلعلومات من التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية البالغ عددىا أربعة
تقييمات ،ومعاجلة ادلسائل ذات الطابع العادلي اليت ال تشملها التقييمات اإلقليمية ،دبا يف ذلك عوامل الدفع
غَت ادلباشرة على الصعد عرب اإلقليمية والعادلية مثل العوامل االقتصادية والدميغرافية والتكنولوجية والثقافية وادلتعلقة
باحلوكمة .وسيوجو اىتمام خاص إىل دور ادلؤسسات (الرمسية وغَت الرمسية) ،وأمناط اإلنتاج الدولية ،وسالسل
العرض واالستهالك اليت تقوم عليها آثار النمو االقتصادي العادلي ،دبا يف ذلك التجارة والتمويل فيما يتعلق
بالطبيعة ومنافعها للناس ،وآثار كل ذلك بالنسبة لنوعية احلياة (أي األثر الذي تًتكو األنشطة ادلنفذة يف أحد
( )2سيجرى تقييم القيم بالنسبة للدليل األويل فيما يتعلق باألشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم القيم ادلتعددة للطبيعة ومنافعها ،دبا
يف ذلك التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (الناتج ( 3د)) (.)IPBES/4/INF/13
( )2على النحو الذي عرب عنو الناتج ( 2ب) لربنامج عمل ادلنرب (ادلقرر م ح د ،5/2-ادلرفق األول).
( )3سيستخدم السجل األطول أجالً لعلم حفريات النظم اإليكولوجية لتقدير معدالت انقراض األنواع.
( )4ستستخدم رلموعة من التقنيات على النحو الذي وردت مناقشتو يف تقييم السيناريوىات ووضع النماذج.
( )5قد تصل بعض التوقعات حىت عام  2200من أجل تقييم اآلثار ادلًتتبة على التغَتات ادلتوقعة يف ادلناخ.
( )6ادلقرر  ،IPBES-2/4ادلرفق.
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أجزاء العامل على األجزاء األخرى من العامل) .وسيشمل التقييم أيضاً العوامل ادلباشرة على الصعيد عرب
اإلقليمي ،مثل تغَت ادلناخ والتلوث العابر للحدود ،فضالً عن ادلسائل اليت تثار على النطاق العادلي ودون العادلي،
ومنها على سبيل ادلثال األنواع ادلهاجرة والتغيَتات يف استخدام األراضي ،واألنواع الغريبة الغازية ،وادلناطق احلرجة
اذلامة على الصعيد العادلي بالنسبة للتنوع البيولوجي والنواحي البيولوجية-الثقافية .وسيبُت التقييم الكيفية اليت
ميكن بواسطتها إلدماج الطبيعة والنظم اإليكولوجية يف التنمية أن يعزز رفاه اإلنسان.
-6

وستتناول التقييمات العادلية األسئلة التالية ذات الصلة بالسياسات:
(أ)

ما ىي احلاالت والتوجهات العادلية وعرب اإلقليمية السائدة يف التفاعالت بُت البشر والطبيعة؟

(ب) كيف يساىم التنوع البيولوجي ،وأداء النظم اإليكولوجية لوظائفها ،وخدمات النظم
اإليكولوجية يف تنفيذ أىداف التنمية ادلستدامة؟
(ج) ما ىو التقدم الذي جيري إحرازه حنو ربقيق أىداف آيشي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي لعام
 2020وأىداف التنمية ادلستدامة لعام 2030؟
(د)
عام 2050؟
مستدام؟

ما ىي التفاعالت ادلستقبلية اليت من ادلعقول أن ربدث بُت اإلنسان والطبيعة من اآلن وحىت

(ىـ) ماىي ادلسارات والتدخالت السياساتية اليت ميكن أن تقود اجملتمع ادلتعدد ادلراكز إىل مستقبل

(و) ما ىي الفرص ادلتاحة أمام صانعي القرارات ،واإلجراءات ادلطلوبة منهم على مجيع ادلستويات
يف رلال ربقيق ادلستقبل ادلستدام؟
باء  -نطاق التغطية الجغرافية للتقييم
-7
العادلية.

ألغراض التقييم العادلي ،تشمل ادلنطقة اجلغرافية اليابسة ،وادلياه الداخلية ،وادلناطق الساحلية واحمليطات

جيم  -األساس المنطقي
 - 8األساس ادلنطقي ىو االضطالع للمرة األوىل بتقييم حكومي دويل عادلي شامل للطبيعة (دبا يف ذلك
التنوع البيولوجي وىيكل النظام اإليكولوجي وأداؤه لوظيفتو على اليابسة ويف ادلياه العذبة وادلناطق الساحلية
والبحرية) ،ومنافع الطبيعة بالنسبة للبشر (دبا يف ذلك سلع النظام اإليكولوجي وخدماتو) ،وآثار كل ذلك على
نوعية احلياة ،على أن يشمل ذلك إدراج األساليب ادلتعددة لرؤية العامل ،ونظم ادلعارف ادلختلفة والقيم ادلتنوعة
ويعتمد على التقييمات السابقة واجلارية.
 - 9توفر الطبيعة ومنافعها للناس أساساً لالقتصادات وسبل ادلعيشة ،وللقيم الروحية ونوعية احلياة األفضل،
دبا يف ذلك أمن كل ذلك جلميع سكان العامل .وسيقوم التقييم بتجميع وإدماج النتائج الرئيسية من تقييمات
ادلنرب ادلواضيعية واإلقليمية/دون اإلقليمية ،واستخدام التقييمات ادلنهجية للمنرب (السيناريوىات والنماذج) واألدلة
(إنتاج وإدماج التقييمات والقيم) ،كما يقوم دبعاجلة ادلسائل ذات الطبيعة عرب اإلقليمية والعادلية ،مثل الدوافع
العادلية (دبا يف ذلك التجارة الدولية والعوامل الدميغرافية والتغَتات الثقافية ،وىياكل وعمليات احلوكمة العادلية،
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وتغَت ادلناخ ،واألنواع الغريبة الغازية) ،وما يًتتب على ذلك من العمليات والنتائج اليت ال ميكن معاجلتها يف
التقييمات اإلقليمية.
()7

 - 20وسيساىم التقييم العادلي يف تطوير قاعدة معارف معززة ،ويف التفاعل بُت صانعي السياسات
والعلماء وأصحاب ادلعارف ادلختلفة(( )8مثل معارف الشعوب األصلية وادلعارف احمللية) الذين ينتمون إىل نظم
معارف وقيم سلتلفة.
 - 22وسيساىم التقييم العادلي يف حد ذاتو يف تنفيذ مهام ادلنرب من حيث تعلقها ببناء القدرات (ميثل التقييم
أداة ىامة لبناء القدرات ،وسيحدد االحتياجات ادلستقبلية يف رلال بناء القدرات) ،كما سيساىم يف ربديد
الثغرات ادلعرفية ،ويف توليد ادلعارف وتطوير أدوات دعم السياسات .وعالوة على ذلك ،يتسم ىذا التقييم بأمهية
حامسة يف تعزيز ادلبدأ التشغيلي للمنرب ادلتمثل يف كفالة االستخدام الكامل للمعارف الوطنية ودون اإلقليمية
واإلقليمية ،حسب االقتضاء ،بوسائل منها تطبيق هنج صاعد من القاعدة لتقدمي ادلعرفة من أجل ازباذ قرارات
مستنَتة.
دال  -الفائدة
 - 22سيقدم التقييم العادلي للمستخدمُت (مثل احلكومات وادلنظمات ادلتعددة األطراف والقطاع اخلاص
واجملتمع ادلدف  (دبا يف ذلك الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية وادلنظمات غَت احلكومية) ربليالً للموضوع يتسم
باألمهية وادلوثوقية والشرعية ويقوم على األدلة ،باإلضافة إىل كونو كلياً وشامالً ويعتمد على احلالة الراىنة
للمعارف العلمية وغَتىا من النظم ادلعرفية .فعلى سبيل ادلثال ،سيحلل الفعالية احملتملة خليارات االستجابة
ويضع ذلا النماذج وجيمعها من حيث تعلقها باألىداف اإلمنائية لأللفية عن طريق اإلدارة ادلستدامة للطبيعة
ومنافع الطبيعة للبشر ويف إطار السيناريوىات العادلية ادلعقولة ،وسيقدم أيضاً أفضل ادلمارسات والدروس
الفعالة وخيارات التعامل
ادلستفادة .وسوف حيدد التحليل أيضاً الثغرات احلالية يف القدرات وادلعارف والسياسات ّ
معها على ادلستويات ذات الصلة.
 - 23وسيتعامل التقييم العادلي مع طائفة من أصحاب ادلصلحة يف القطاعُت العام واخلاص وكذلك يف
اجملتمع ادلدف  .وستعرض االستنتاجات والرسائل الرئيسية للتقييم العادلي على مجهور واسع النطاق على النحو
ادلبُت يف اسًتاتيجية االتصاالت اليت يتبعها ادلنرب .وستشمل النواتج أيضاً موجزاً لصانعي السياسات يربز
االستنتاجات الرئيسية اليت هتم السياسات ولكنها ال تفرضها .وستنشر ادلعلومات على نطاق واسع ،دبا يف ذلك
(على سبيل ادلثال ال احلصر) عن طريق استخدام تكنولوجيات جديدة للمعلومات واالتصاالت.
 - 24وسوف تعمل االستنتاجات والرسائل الرئيسية الناذبة عن التقييم العادلي على تزويد احلكومات
وادلنتديات احلكومية الدولية ،على سبيل ادلثال ،اتفاقية التنوع البيولوجي ،بالقاعدة ادلعرفية (مع إبراز السياسات
الرئيسية) اليت تستنَت هبا السياسات الوطنية والعادلية من أجل احلفظ واالستخدام ادلستدام للتنوع البيولوجي
والنظم اإليكولوجية ومنافعها للناس .وكذلك سيوفر التقييم ادلعارف جملموعة واسعة من صانعي القرارات اآلخرين
على النحو ادلبُت يف وصف الفصل  6يف ادلخطط العام للفصول أدناه.

( )7سيوافق االجتماع العام على نطاق التقييم العادلي ،وستشارك احلكومات يف عملية استعراض األقران.
( )8وضعت إجراءات للتأكد من أن معارف الشعوب األصلية وادلعارف احمللية ستُدرج يف مجيع تقييمات ادلنرب (.)IPBES/4/7
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 - 25وسيجرى التقييم العادلي يف موقع زمٍت يهيئو بشكل جيد للمسامهة يف اإلصدار اخلامس للدراسة
االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل الصادر عن اتفاقية التنوع البيولوجي .واإلصدار اخلامس من الدراسة
سوف يبلِّغ يف عام  2020عن تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة  2020-2022ويقوم بتقييم
منجزات أىداف آيشي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي .وسوف يستند إىل االسًتاتيجيات وخطط العمل الوطنية
السادسة من جهة ،وعلى نتيجة التقييم العادلي ،وغَته من األعمال األخرى ذات الصلة اليت يقوم هبا ادلنرب
( .)UNEP/CBD/SBSTTA/19/9ومن ادلتوقع أن تنظر اذليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يف
اجتماعها الثالث والعشرين (الربع األخَت من عام  )2029يف ىذا التقييم ويف اآلثار ادلًتتبة عليو بالنسبة
لألعمال ادلستقبلية يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي ،كما يتوقع أن ينشر اإلصدار اخلامس يف االجتماع الرابع
والعشرين (الربع الثاف  من عام .)2020
 - 26وسيجرى التقييم العادلي يف موقع زمٍت يهيئو بشكل جيد للمسامهة يف إعداد اخلطة االسًتاتيجية للتنوع
البيولوجي للفًتة  ،2030-2022اليت تأيت يف سياق ادلتابعة خلطة الفًتة  ،2020-2022وسينظر مؤسبر
األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف خطة الفًتة  2032-2022يف اجتماعو اخلامس عشر يف الربع األخَت
من عام .2020
هاء  -األسلوب المنهجي
 - 27سيكون التقييم العادلي مستنداً إىل ما ىو قائم من البيانات وادلؤلفات العلمية ادلنشورة وغَت ادلنشورة،
وفقاً للمبادئ التوجيهية للمنرب ،وادلعلومات األخرى ،دبا يف ذلك نظم معارف الشعوب األصلية وادلعارف احمللية.
وسيستفيد التقييم العادلي من التقييمات ادلواضيعية وادلنهجية وادلبادئ التوجيهية اليت تنفذ يف إطار ادلنرب على
الصعد اإلقليمية/دون اإلقليمية ،إىل جانب التقييمات العادلية األخرى ذات الصلة (مثل تقييم األلفية للنظم
اإليكولوجية ،وتقارير الفريق احلكومي الدويل ادلعٍت بتغَت ادلناخ ،وسلسلة الدراسات االستشرافية للتنوع البيولوجي
يف العامل ،والتقييم العادلي للمحيطات) ،بوصفها جزءاً أساسياً من التحليل الشامل .وسيستخدم التقييم العادلي
أيضاً البيانات وادلعلومات احلالية اليت ربتفظ هبا مؤسسات عادلية وإقليمية ودون إقليمية ووطنية ،مثل االتفاقات
البيئية ادلتعددة األطراف ذات الصلة .وسيعمل اخلرباء ادلشاركون يف التقييم العادلي عن كثب مع فرقة العمل
ادلعنية بنظم ادلعارف األصلية واحمللية وذلك لكفالة االستفادة من مصادر ادلعارف ادلتعددة ،وذلك باستخدام
اإلجراءات ادلتعلقة بنظم ادلعارف األصلية واحمللية ( .)IPBES/4/7ووفقاً خلطة ادلنرب إلدارة البيانات وادلعلومات.
وسيوىل االىتمام لكفالة الوصول إىل البيانات الفوقية ،وقدر اإلمكان إىل البيانات األساسية اليت تقوم عليها،
وذلك من خالل عملية تبادل تكفل ادلقارنة بُت التقييمات.
 - 28ووفقاً لإلجراءات ادلتبعة يف إعداد نواتج ادلنرب ،سيعكس فريق اخلرباء للتقييم العادلي توازناً جغرافياً
وجنسانياً وكذلك توازناً يف التخصصات العلمية واخلربات (العلوم الطبيعية دلناطق اليابسة والبحار ،والعلوم
االجتماعية واالقتصادية ،واآلداب والعلوم اإلنسانية) .وسيتفاعل اخلرباء فيما بينهم ،ومع األفرقة ادلماثلة اليت
ُذبري التقييمات العادلية وادلواضيعية وادلنهجية من أجل ضمان وجود اتساق يف التصورات ويف ادلنهج .وسيعمل
اخلرباء أيضاً بشكل وثيق مع أفرقة العمل ادلعنية بادلعارف والبيانات ،وبنُظم ادلعارف األصلية واحمللية ،وبناء
القدرات ،مع مراعاة حقوق محلة تلك ادلعارف .وسيسًتشد فريق اخلرباء بالدليل اخلاص بإنتاج وإدماج
التقييمات ( )IPBES/4/INF/9وبالدليل األويل عن األشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم القيم ادلتعددة للطبيعة
ومنافعها ،دبا يف ذلك خدمات النظم اإليكولوجية وأداؤىا لوظائفها (.)IPBES/4/INF/13
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ثالثاً  -الخطوط العامة للفصول
 - 29يقًتح أن ميثل التقييم العادلي تقريراً متعلقاً بالسياسات ومؤلفاً من ستة فصول يرد بياهنا أدناه .وعلى
الرغم من ذلك ذبدر اإلشارة إىل أن اذليكل العام للفصول الذي يرد موجزه العام ىنا ال حيول دون تقسيم
الفصول إىل وحدات أصغر (طادلا احتُفظ بالعناوين األكرب يف اذليكل العام) من أجل كفالة الوضوح وتكليف
ادلؤلفُت دبهام قابلة للتنفيذ .وسيتضمن كل فصل موجزاً تنفيذياً .وسوف يتضمن موجز صانعي السياسات
ملخصاً لالستنتاجات والرسائل األساسية ذات األمهية األكرب لصانعي السياسات على حنو خال من التوجيو
ادلباشر.
 - 20الفصل  ،2يتناول فرص التنمية ادلستدامة على الصعيد العادلي يف رلال تفاعل اإلنسان مع الطبيعة،
وميهد للتقييم العادلي باعتباره تقييماً عادلياً شامالً للطريقة اليت يقًتن هبا اجملتمع البشري والطبيعة على حنو
يستوعب األساليب ادلتعددة لرؤية العامل ونظم ادلعارف ادلتعددة والقيم ادلختلفة .وسيوفر خريطة طريق وأساساً
منطقياً شامالً لتسلسل الفصول الواردة يف التقييم.
 - 22وسيقوم أيضاً بتحديد وتقييم مسامهات الطبيعة ومنافعها للناس يف ربقيق كل ىدف من أىداف
التنمية ادلستدامة يف سياق األسس ادلنطقية لكل منها ،مع التسليم بأوجو التآزر والتنازالت ادلرتبطة بتلبية أىداف
متعددة ،وضرورة التكامل ادلتوازن بُت األبعاد االجتماعية (دبا يف ذلك الثقافية) ،واألبعاد االقتصادية والبيئية
للتنمية ادلستدامة .وسيُجرى ىذا التحليل من منظور اإلطار ادلفاىيمي مع إيالء اعتبار خاص خلطة التنوع
البيولوجي للفًتة  ،2020-2022والرؤية ادلرتبطة هبا لعام  ،2050وأىداف آيشي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي،
وكذلك اسًتاتيجيات وخطط العمل الوطنية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي والعالقات فيما بينها.
 - 22الفصل  ،2يتناول احلالة والتوجهات يف التفاعالت بُت اإلنسان والطبيعة على الصعيد العادلي ،وسَتكز
على احلالة العادلية واحلالة عرب األقاليم ،والتوجهات يف التفاعالت بُت اإلنسان الطبيعة ،على النحو الذي يوجهو
اإلطار ادلفاىيمي ،دبا يف ذلك التفاعالت بُت ”نوعية احلياة الطيبة“ ،وعوامل الدفع ادلباشرة وغَت ادلباشرة،
و”الطبيعة“ و”منافع الطبيعة للبشر“ اليت ترد يف الشكل األول من اإلطار ادلفاىيمي (ادلقرر ،IPBES-2/4
ادلرفق) .وتستخدم ىذه التحليالت قواعد أدلة متعددة ،دبا يف ذلك العلوم الطبيعة وعلوم االجتماع وادلعارف
األصلية واحمللية .وتغطي التقييمات يف ىذا الفصل ما يلي:
(أ) التحليل والتوليف لتقييمات ادلنرب اإلقليمية/دون اإلقليمية والتقييمات األخرى اليت ذبرى على
النطاق اإلقليمي ،اليت تركز على احلالة والتوجهات .وسيتم التعرف على ادلسائل الناشئة والتجارب الناجحة من
ادلناطق ،كما سيجري إبراز النواحي ادلشًتكة وأوجو التباين بالنسبة للنطاقات اإلقليمية ودون اإلقليمية .وسيغطي
التحليل والتوليف مناطق اليابسة وادلياه العذبة وادلناطق الساحلية والبحرية ،وسيشمل ربليالت لألدوار اليت تقوم
هبا ادلؤسسات الرمسية فضالً عن ادلؤسسات غَت الرمسية (أي القواعد ادلشًتكة للمجتمع وادلمارسات الثقافية)؛
(ب) والتحليل والتوليف للتقييمات العادلية السابقة ،دبا يف ذلك التقييمات ادلواضيعية للمنرب ،وكذلك
األدلة على النطاق العادلي ،مع الًتكيز على احلالة والتوجهات وادلراعاة الصرحية للروابط عرب اإلقليمية .ويشمل
ذلك أدلة من احمليطات ادلفتوحة من أجل التقييم العادلي للمحيطات وربليالت جديدة؛
(ج) وتقييم يربز احلالة والتوجهات فيما يتعلق باحملركات ادلؤسسية العادلية ،مثل ادلبادرات عرب
اإلقليمية للتجارة واالستثمار (مثالً ،منظمة التجارة العادلية) واالتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف ،فضالً عن
آثارىا على العناصر األخرى يف اإلطار ادلفاىيمي؛
6

IPBES/4/8

(د)

وربليل لثغرات ادلعلومات وادلعارف ،فضالً عن االحتياجات يف رلال بناء القدرات.

 - 23الفصل  ،3يتناول فهم التقدم احملرز حنو األىداف الدولية الرئيسية ،وسَتكز على تقييم التقدم احملرز حنو
ربقيق األىداف ادلتوخاة لعام ( 2020أىداف آيشي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي) ولعام ( 2030أىداف التنمية
ادلستدامة) الواردة يف االتفاقات العادلية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .وسوف
يستند إىل التحليالت الواردة يف الفصول السابقة ،ولكنو يركز صراحة على ربقيق التقدم حنو األىداف ادلتفق
عليها دولياً .وبالنظر إىل أن التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية والتقييمات العادلية قد ال تعاجل صراحة اجملموعة
الكاملة من األىداف ،فمن ادلرجح أن يتطلب ىذا الفصل قدراً كبَتاً من التحليالت التكميلية .وستستخدم
ىذه التحليالت قواعد أدلة متعددة ،دبا يف ذلك علوم الطبيعة وعلوم االجتماع وادلعارف األصلية واحمللية .وقد
يقيِّم ىذا الفصل أيضاً التقدم احملرز حنو ربقيق األىداف احملددة على النطاقات دون العادلية (على سبيل ادلثال،
يف اسًتاتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي اجلارية والقائمة من قبل) .وتغطي التقييمات يف ىذا الفصل ما
يلي:
(أ) تقييم التقدم احملرز حنو كل ىدف من أىداف آيشي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي لعام ،2020
وكذلك ألىداف التنمية ادلستدامة لعام  2030اليت تتعلق بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،
يعتمد على توليف للحاالت والتوجهات ادلسجلة يف التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية ،ويف التقييمات العادلية
السابقة ،وادلؤشرات العادلية ادلتاحة وغَت ذلك من األدلة اجلديدة .وبينما يبقي ىذا الفصل على تركيزه على
النطاق العادلي ،فهو سينظر يف دراسات احلالة ذات الصلة على النطاقات األدق ،باعتبارىا أمثلة على الفشل
أو النجاح؛
(ب) تقييم التقدم احملرز حنو ربقيق الرؤية الكامنة وراء ىذه األىداف .وسوف يتضمن ربليالً
للتفاعالت وردود األفعال ادلتبادلة بُت أىداف وعناصر اإلطار ادلفاىيمي وتقييماً حسب القطاع .وسوف
يستخدم قواعد أدلة متعددة؛
(ج) تقييم األسباب الكامنة وراء احتماالت ربقيق أىداف آيشي ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي لعام
 2020أو احتماالت عدم ربقيقها ،مع الًتكيز على التغيَتات يف القيم ادلتعددة للطبيعة ومنافع الطبيعة للبشر،
مثلما تدعمها اذلياكل ادلؤسسية وىياكل احلوكمة .ويشمل ربليالت للمسامهات اإلجيابية والسلبية السابقة اليت
قدمتها اإلجراءات اإلدارية السابقة واجلارية ،والتشريعات الرامية إىل ربقيق ىذه األىداف (أي ادلقارنات مع
احلاالت ادلخالفة للواقع)؛
(د) ربليل الثغرات يف ادلعلومات والفجوات ادلعرفية ،وكذلك االحتياجات احلرجة إىل البحوث وبناء
القدرات من أجل فهم التقدم احملرز حنو ربقيق ىذه األىداف الدولية.
 - 24الفصل  ،4يتناول ادلستقبل ادلعقول لتفاعالت اإلنسان مع الطبيعة ،وسينظر يف طائفة واسعة من
السيناريوىات ادلستقبلية ادلعقولة ،مع الًتكيز على األطر الزمنية لعام  2030وعام  .2050وسوف يقيم كيفية
تأثَت ىذه السيناريوىات على العناصر ادلختلفة لإلطار ادلفاىيمي باستخدام النماذج الكمية والنوعية .وسوف
ذبرى ادلقارنات مع األىداف ادلتفق عليها دولياً ،مثل أىداف التنمية ادلستدامة حبلول عام  ،2030ورؤية عام
 2050التفاقية التنوع البيولوجي ،وذلك من أجل التوصل إىل فهم أفضل ،فيما يتعلق بأنواع سبل التنمية
االجتماعية-االقتصادية اليت تكون نواذبها ىي األقرب إىل تلك األىداف أو األبعد عنها .وستشمل التحليالت
ما يلي:
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(أ)

حلقات ردود األفعال اإلجيابية والسلبية يف النظم االجتماعية والنظم اإليكولوجية؛

(ب) وإسناد التغيَتات إىل دوافع التغيَت ادلباشرة وإسناد التغيَتات يف الدوافع ادلباشرة إىل أصحاب
مصاحل سلتلفُت؛
(ج) التكاليف والفوائد ادلًتتبة على التغَت أو عدم التغَت يف سلتلف قطاعات اجملتمعات؛
(د)

تقييم عدم التيقن وطرق التعامل مع عدم التيقن عند ازباذ القرارات.

 - 25وسيجرى ربليل السيناريوىات ادلستقبلية ادلعقولة على أساس أربع فئات واسعة من األساليب:
االستقراءات اإلحصائية ،والسيناريوىات االستكشافية (مثالً على أساس عرض سردي) واالستدالالت ادلستنبطة
من األمناط ادلالحظة يف دراسات احلالة وربليالت العالقات غَت اخلطية وقيم العتبة:
(أ) االستقراءات اإلحصائية للتوجهات احلالية حىت عام  .2030وعندما تفسر االستقراءات
اإلحصائية حبذر خالل إطار زمٍت ميتد فًتة قصَتة إىل ادلستقبل ،ميكنها أن تقدم رؤية مستنَتة للسيناريوىات
ادلستقبلية مع افًتاض أن عوامل الدفع واآلثار تواصل مسَتهتا حسب التوجهات احلالية .وستنفذ ىذه
االستقراءات باستخدام األساليب اليت جرى تطويرىا يف التقييمات السابقة (على سبيل ادلثال ،اإلصدار الرابع
من الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل)؛
(ب) البحث االستكشايف للسيناريوىات ادلستقبلية ادلعقولة ،ويقوم عادة على العروض السردية
للتنمية االجتماعية-االقتصادية (على سبيل ادلثال ،سيناريوىات تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية) .وسوف
يستند على التحليل والتوليف دلا يلي:
’‘ 2

السيناريوىات اإلقليمية القائمة ،وال سيما تلك ادلوجودة يف التقييمات اإلقليمية/دون
اإلقليمية للمنرب؛

’‘ 2

السيناريوىات العادلية القائمة ،دبا يف ذلك احمليطات والتقييمات ادلواضيعية للمنرب؛

’‘ 3

السيناريوىات اجلديدة ادلتاحة ،دبا يف ذلك تلك ادلتعلقة باحمليطات ،اليت أعدهتا
األوساط العلمية استجابة الحتياجات ادلنرب ،أو تلك اليت تكون مهمة لتلك
االحتياجات؛

(ج) التحليالت النوعية وشبو الكمية ادلبنية على استدالالت مستنبطة من األمناط اليت تالحظ يف
دراسات وربليالت احلاالت اإلفرادية .وسوف تشَت ىذه التحليالت إىل رلموعة واسعة من دراسات احلاالت
اإلفرادية ،ولكنها سًتكز على الدروس العامة اليت ميكن استخالصها على الصعيد العادلي؛
(د) ربليالت العالقات غَت اخلطية وقيم العتبة الناشئة عن ىذا الفصل والفصل السابق وتداعياهتا
بالنسبة لتحديد خصائص السيناريوىات وادلسارات ادلستقبلية احملتملة من أجل ذبنب النقاط احلامسة ادلؤذية
وادلضي قدماً حنو التحوالت اإلجيابية.
 - 26الفصل  ،5يتناول السيناريوىات والسبل الرامية إىل ربقيق مستقبل مستدام ،وسَتكز على السبل
والتدخالت السياساتية اليت ميكن أن تؤدي إىل ربقيق مستقبل مستدام ،مع الًتكيز على أىداف التنمية
ادلستدامة ادلتفق عليها دولياً حبلول عام  ،2030ورؤية عام  2050التفاقية التنوع البيولوجي ،فيما يتعلق بالتنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .وعلى ىذا النحو ،سَتكز الفصل على قضايا التنمية ادلستدامة اليت
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تعتمد على الطبيعة وال تشمل سوى رلموعة فرعية من أىداف التنمية ادلستدامة ذات الصلة .وسَتكز أيضاً على
التنازالت وأوجو التآزر ،وردود األفعال ،والفرص ،وسيعتمد يف كثَت من األحيان على سيناريوىات معينة ،من
خالل ما يلي:
(أ) وصف األدوار يف صنع القرارات ويف السياقات ادلرتبطة هبا ،وأثرىا يف ربديد فرص التنمية
ادلستقبلية باالعتماد على التحليالت الناذبة عن تقييمات ادلنرب إلقليمية ودون اإلقليمية والتقييمات ادلواضيعية،
وباستكشاف ما يلي:
’‘ 2

الطابع ادلتعدد ادلراكز وادلتداخل للحوكمة ،وكذلك التسليم بأوجو عدم التناظر بُت
السلطة والسياسات؛

’‘ 2

كيف تكون العوامل الدافعة نسبية بالنسبة لصانعي القرارات وكيف ميكن أن تعترب
داخل نطاق سلطتهم (داخلية) أو خارجة عن نطاق سلطتهم (خارجية)؛

’‘ 3

دور األطر الزمنية وحاالت التأخر (اجلمود) يف النظم االجتماعية والثقافية
واالقتصادية والطبيعية ،دبا يف ذلك دورىا يف ردود الفعل البشرية على عوامل التغيَت
الداخلية واخلارجية؛

’‘ 4

ربليالت السياسات واألدوات التشريعية ذات الصلة على النطاقات من احمللية إىل
اإلقليمية ،وكيف تكون ىذه منسجمة أو متعارضة مع األىداف العادلية؛

(ب) ربليل أنواع السيناريوىات الواردة أدناه ،باالعتماد على العمل اجلاري والسيناريوىات اجلديدة
ادلتاحة اليت وضعت استجابة الحتياجات ادلنرب أو اليت تكون مهمة لتلك االحتياجات:
’‘ 2

السيناريوىات الساعية إىل ربقيق اذلدف اليت تنظر يف رلموعة واسعة من اإلجراءات
الرامية إىل ربسُت التنمية ادلستدامة ،استناداً إىل ربليل وتوليف لثالثة عناصر:
أ-

السيناريوىات اإلقليمية القائمة ،وال سيما تلك ادلوجودة يف التقييمات
اإلقليمية/دون اإلقليمية للمنرب؛

ب  -السيناريوىات العادلية القائمة ،دبا يف ذلك احمليطات والتقييمات ادلواضيعية
للمنرب؛
ج  -السيناريوىات اجلديدة ادلتاحة ،دبا يف ذلك تلك ادلتعلقة باحمليطات ،استجابة
الحتياجات ادلنرب ،أو اليت تكون مهمة لتلك االحتياجات؛
’‘ 2

سيناريوىات فحص السياسات واإلدارة اليت تبحث مسامهات وآثار تدخالت معينة
استناداً إىل ربليل وتوليف لثالثة عناصر:
أ-

السيناريوىات اإلقليمية القائمة ،وال سيما تلك ادلوجودة يف التقييمات
اإلقليمية/دون اإلقليمية للمنرب؛

ب  -السيناريوىات العادلية القائمة ،دبا يف ذلك احمليطات والتقييمات ادلواضيعية
للمنرب؛
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ج  -السيناريوىات اجلديدة ادلتاحة ،دبا يف ذلك تلك ادلتعلقة باحمليطات ،استجابة
الحتياجات ادلنرب ،أو اليت تكون مهمة لتلك االحتياجات؛
’‘ 3

االستدالالت ادلستنبطة من األمناط اليت تالحظ يف دراسات احلالة والتحليالت على
امتداد النطاقات وادلناطق ،مع الًتكيز على التدخالت اليت أدت إىل أوجو تآزر
إجيابية ،واإلشارة يف الوقت نفسو إىل التنازالت ،وحاالت ازدياد التوتر والتغَتات يف
توزيع التكاليف والفوائد على مجيع أصحاب ادلصلحة ،اليت ربدث يف مجيع
السيناريوىات؛

(ج) ربليل مسارات التبعية وىياكل احلوكمة واذلياكل ادلؤسسية القابلة للتكيف (بدالً من الثابتة)
باعتبارىا دوافع مركزية غَت مباشرة (يف سياق اإلطار ادلفاىيمي) واليت ستحدد القيم السائدة واآلثار ادلستقبلية
احملتملة على التنوع البيولوجي وعلى النظم اإليكولوجية ،وعلى منافعهما للناس .وىذا سيأخذ يف االعتبار
ادلعلومات الواردة من الفصول  4-2من أجل ربديد حالة ادلعرفة بالعمليات ذات الصلة اليت تدعم التنمية
ادلستدامة حبلول عام  2030أىداف ورؤية عام  ،2050مثل النظر يف األىداف اجلديدة ادلنبثقة عن اخلطة
االسًتاتيجية للتنوع البيولوجي للفًتة .2020-2022
 - 27الفصل  ،6يتناول الفرص ادلتاحة لصانعي القرار على مجيع ادلستويات ،وسيعتمد على ربليل األدوار يف
صنع القرارات ويف السياقات ادلرتبطة هبا ،والواردة يف الفصل  ،5مع االعًتاف بأن ىناك طائفة من أساليب رؤية
العامل ونظم القيم .وسيتناول الفصل بالتحليل ادلسائل والفرص احملددة الزباذ اإلجراءات من جانب طائفة من
صانعي السياسات والقرارات على كافة ادلستويات .وسوف يتناول أربع وكاالت شريكة من وكاالت األمم
ادلتحدة (منظمة األغذية والزراعة لألمم ادلتحدة ،وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة،
ومنظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم والثقافة) واالتفاقيات ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي ،دبا فيها اتفاقية التنوع
البيولوجي؛ واتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاف  من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر،
وخباصة يف أفريقيا؛ واتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً للطيور ادلائية؛ واتفاقية
التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية ادلهددة باالنقراض ،واتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية ادلهاجرة،
باعتبارىا األوساط ادلستهدفة الرئيسية .وبتحديد األوساط ادلستهدفة سيسلم الفصل أيضاً بأن احلوكمة ميكن أن
تفهم كمنهج متعدد ادلراكز يتألف من نطاق متداخل من عمليات صنع القرارات يف احلكومة والقطاع اخلاص
واجملتمع ادلدف  .وبتحديد الفرص ميكن أن تبذل اجلهود للتعرف على أوجو عدم التناظر يف السلطة وكيف ميكن
أن تعترب الدوافع ضمن نطاق سلطة عدد سلتلف من صانعي القرارات أو خارج نطاق تلك السلطة ،وكذلك
الدور الذي تقوم بو األطر الزمنية ،وحاالت التأخر (اجلمود) يف النظم االجتماعية والثقافية واالقتصادية،
والطبيعية.
 - 28ويشمل اجلمهور ادلستهدف الذي يتم التعامل معو طائفة من أصحاب ادلصلحة ،مثل مقرري
ادلشرعُت وادلسؤولُت عن التخطيط ادلايل يف ادلستويات الشاملة ،وصانعي القرارات الذين يؤثرون
السياسات و ّ
بشكل مباشر أو غَت مباشر على التنوع البيولوجي ،وعلى خدمات النظم اإليكولوجية وأدائها لوظائفها .ويشمل
ىذا اجلمهور رلموعات من قبيل ما يلي:
(أ) ىياكل احلوكمة على الصعيدين العادلي واإلقليمي مثل األمم ادلتحدة وغَتىا من ادلؤسسات
ادلتعددة األطراف؛
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(ب) واحلكومات الوطنية ودون الوطنية واحمللية والقطاعات العامة ادلختلفة (دبا يف ذلك الزراعة،
والتعليم ،والبيئة ،وادلالية ،ومصائد األمساك ،والصحة ،والصناعة ،والتخطيط ،واألحباث ،وادلواصالت ،واخلزانة
وادلياه)؛
(ج) والقطاع اخلاص (دبا يف ذلك الصناعة ،والزراعة ،والثقافة ،ومصائد األمساك ،واحلراجة ،وادلياه،
واذلياكل األساسية ،والصحة ،وادلالية ،والتأمُت ،والتجارة ،والتعدين ،والطاقة ،والتكنولوجيات ،واالستجمام،
والرياضة ،والسياحة)؛
(د)

واجملتمع ادلدف :
’‘ 2

األسر ادلعيشية ،وادلستهلكُت ،واجلماعات احمللية؛

’‘ 2

ادلنظمات غَت احلكومية ادلعنية بالتنمية البشرية والبيئة؛

’‘ 3

الشعوب األصلية واجملتمعات األصلية؛

(ىـ) ادلؤسسات ،وادلؤسسات اخلَتية والوكاالت ادلاحنة؛
(و) مؤسسات وسائط اإلعالم واالتصال والتسويق؛
(ز) مؤسسات العلوم واألحباث وحفظ البيئة وادلؤسسات التعليمية.

رابعاً  -البيانات والمعلومات
 - 29سيستفيد التقييم العادلي من البيانات وادلعلومات اليت تنتجها نظم معرفية متنوعة ،تتناول مجيع عناصر
اإلطار ادلفاىيمي من أجل استكشاف العالقات ادلتبادلة بُت الطبيعة ،ومنافع الطبيعة ،والعوامل الدافعة ،ورفاه
اإلنسان .وسيتفاعل التقييم العادلي مع التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للمنرب ومع غَتىا من التقييمات ،من
أجل حبث وإدماج وتفسَت ادلسائل عرب اإلقليمية الناشئة اليت تتسم باألمهية العادلية.
 - 30وكذلك سيحدد التقييم العادلي أي مصادر أخرى قد توجد أو تنشأ للبيانات وادلعلومات ذات الصلة
اليت تتسم باألمهية العادلية ويسعى للوصول إليها .وتشمل ىذه ادلصادر ادلؤسسات وادلنظمات العادلية واإلقليمية
والوطنية وادلؤلفات العلمية ،وادلعارف األصلية واحمللية .وسيجري اإلبال عن احتياجات عملية التقييم العادلي
على الصعيد العادلي من أجل ربديد وتشجيع تبادل البيانات وادلعلومات ذات الصلة.
الفعال فيما يتعلق جبودة ادلعلومات والبيانات،
 - 32وستوفر فرقة العمل ادلعنية بالبيانات وادلعارف التوجيو ّ
والثقة هبا ومؤشراهتا ودرجة سبثيلها .وبادلثل ستوجو فرقة العمل ادلعنية بادلعارف األصلية واحمللية اإلجراءات الالزمة
لتحليل واستخدام ادلعارف األصلية واحمللية .وستعزز القدرة اجلماعية على أداء ىذه ادلهام من خالل بناء
القدرات وتبادل ادلعارف والتعاون الدويل.

خامساً  -الشراكة االستراتيجية والمبادرات
 - 32يف إطار ادلبادئ التشغيلية للمنرب ،تعد الشراكات مهمة من أجل ذبنب االزدواجية وتعزيز أوجو التآزر
مع األنشطة اجلارية .وسبثل الشراكات االسًتاتيجية رلموعة فرعية بالغة األمهية من األشكال الكثَتة احملتملة
للشراكة مع ادلنرب .ويف سياق التقييم العادلي ،تكون الشراكات االسًتاتيجية ىي تلك اليت تعزز ،على سبيل
ادلثال ،فرص ربسُت ادلواءمة وادلعاملة بادلثل ،وربد من االزدواجية بُت التقييمات العادلية ،أو تعزز فرص إقامة
وتعهد العالقات مع ىيئات معنية متعددة ربت مظلة عادلية واحدة .وقد تعرفت عملية ربديد النطاق على
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الكيانات التالية كمرشحُت للقيام بدور الشركاء االسًتاتيجيُت لعملية التقييم العادلي :مبادرة أرض ادلستقبل
( ،)Future Earthوالفريق ادلعٍت برصد األرض ،وشبكة رصد التنوع البيولوجي ،وشراكة مؤشرات التنوع
البيولوجي.

سادساً  -الدعم التقني
 - 33سيتلقى التقييم الدعم التقٍت من وحدة الدعم التقٍت اليت تقع ضمن أمانة ادلنرب ،وذلك من أجل تعزيز
أوجو التآزر مع بقية برنامج العمل ،ومع التقييمات اإلقليمية وادلواضيعية بوجو خاص .وتتألف الوحدة من
موظف متفر  ،ويدعمو موظف متفر واحد على سبيل اإلعارة لألمانة.

سابعاً  -بناء القدرات
 - 34يتمثل أحد أىم أىداف التقييم العادلي يف بناء القدرات حىت يتسٌت إجراء التقييمات على ادلستوى
العادلي والشروع يف برنامج أوسع لبناء القدرات يستهدف اجملتمع احمللي بأكملو وسوف يستمر ىذا الربنامج بعد
الفعالة اليت تقدمها نظم معارف الشعوب األصلية
انتهاء التقييم ،ويشمل على وجو اخلصوص تعزيز ادلسامهة ّ
ونظم ادلعارف احمللية يف التقييمات .وستتوىل دعم التقييمات العادلية فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات ووحدهتا
للدعم التقٍت ،وخاصة من خالل تنفيذ الربنامج ادلقًتح للزماالت والتبادل والتدريب الوارد يف الوثيقة
 )9(.IPBES/4/6وسوف حيدد التقييم العادلي رلموعة من اخلرباء ميكن االستعانة هبم لتقدمي الدعم إىل أنشطة بناء
القدرات ذات الصلة بادلنرب .ويتضمن الربنامج مكونات تتناول الزماالت ،واإلعارة ادلؤقتة للموظفُت وتبادل
األفراد ،وبرامج للتوجيو والتدريب.

ثامناً  -االتصاالت والتوعية
 - 35سوف ينشر تقرير التقييم العادلي وموجزه ادلخصص لصانعي السياسات يف نسخة إلكًتونية .وسوف
يكون ادلوجز ادلخصص لصانعي السياسات جبميع لغات األمم ادلتحدة الرمسية ويُطبع عند الطلب .وسوف
تكون ىذه التقارير متاحة علي ادلوقع الشبكي للمنرب .وسوف تستند أنشطة التوعية ،ادلوجهة حنو قطاع عريض
من أصحاب ادلصلحة دبا يف ذلك اجلمهور العريض ،إىل خطة ادلنرب لالتصاالت والتوعية .وسوف يستهدف
النشر مجيع أصحاب ادلصلحة يف ادلنرب وسوف جيري تكييفو ليتواءم مع االىتمامات اخلاصة دلختلف
ادلستخدمُت ،وسوف تتاح ادلعلومات الفوقية ادلستخدمة يف التقييمات للجمهور وفقاً للتوجيو ذي الصلة الذي
وضعو ادلنرب.

( )9يتضمن الربنامج مكونات تتناول الزماالت ،واإلعارة ادلؤقتة للموظفُت وتبادل األفراد ،وبرامج للتوجيو والتدريب.
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تاسعاً  -العملية والجدول الزمني
 - 36ترد أدناه العملية ادلقًتحة واجلدول الزمٍت ادلقًتح من أجل تنفيذ وإعداد تقرير التقييم ،دبا يف ذلك
اإلجراءات وادلعامل األساسية والًتتيبات ادلؤسسية.
النطاق الزمٍت

اإلجراءات والًتتيبات ادلؤسسية

الربع األول

يوافق االجتماع العام يف دورتو الرابعة على إجراء التقييم العادلي
للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،ويطلب عروضاً
لتقدمي دعم تقٍت عيٍت إلعارة ادلوظفُت إىل وحدة الدعم التقٍت
من أجل إجراء التقييم العادلي
يطلب الرئيس ،عن طريق األمانة ،من احلكومات واجلهات
األخرى من أصحاب ادلصلحة ترشيح خرباء إلعداد تقرير التقييم
العادلي

الربع الثاف 

2026

تقوم األمانة بتجميع قوائم الًتشيحات
 28-22أيار/مايو :يقوم الفريق وادلكتب باختيار الرؤساء
ادلشاركُت للتقييم ،وادلؤلفُت الرئيسيُت ادلعنيُت بالتنسيق ،وادلؤلفُت
الرئيسيُت ،واحملررين ادلراجعُت باستخدام معايَت االختيار ادلعتمدة
ادلنصوص عليها يف ادلقرر م ح د ،IPBES/2/17( 3/2-ادلرفق)
* 30-27حزيران/يونيو :اجتماع اللجنة اإلدارية (الرئيسان
ادلشاركان ،وأعضاء وحدة الدعم التقٍت وأعضاء الفريق/ادلكتب)
الختيار بقية أعضاء فريق اخلرباء وربديد أدوار كل منهم (أي
ادلؤلفُت الرئيسيُت ادلعنيُت بالتنسيق ،وادلؤلفُت الرئيسيُت وزلرري
ادلراجعة) واإلعداد لالجتماع األول للمؤلفُت
االتصال بادلرشحُت ادلختارين ،وملء الشواغر ،ووضع الصيغة
النهائية لقائمة الرؤساء ادلشاركُت وادلؤلفُت واحملررين ادلراجعُت

أوائل الربع الثالث

* 29-25سبوز/يوليو :عقد االجتماع األول للمؤلفُت حبضور
حوايل  250مشاركاً  :الرؤساء ادلشاركون ،وادلؤلفون الرئيسيون
ادلعنيون بالتنسيق وادلؤلفون الرئيسيون ،وأعضاء الفريق/ادلكتب
ووحدة الدعم التقٍت

الربع الثالث

* 26-22آب/أغسطس :يقوم الرؤساء ادلشاركون (واثنان أو
ثالثة من ادلؤلفُت ادلعنيُت بالتنسيق) يف التقييم العادلي ،بادلشاركة
يف االجتماع ادلشًتك الثاف  للمؤلفُت اخلاص بالتقييمات اإلقليمية
وتقييم تدىور األراضي واستصالحها

الربع الرابع

إعداد ادلشاريع األولية (النسخة صفر) من الفصول وإرساذلا إىل
األمانة عن طريق وحدة الدعم التقٍت
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النطاق الزمٍت

اإلجراءات والًتتيبات ادلؤسسية

الربع األول

إعداد ادلشاريع األوىل للفصول وإرساذلا إىل األمانة

الربع الثاف 

أيار/مايو-حزيران/يونيو :إرسال ادلشروع األول للتقييم العادلي
لكي يستعرضو اخلرباء ( 6أسابيع)
ذبميع تعليقات االستعراض من جانب األمانة من أجل
مراجعتها (أسبوع واحد)

2027

2028

2029

أوائل الربع الثالث

االجتماع الثاف  للمؤلفُت حبضور 3 :رؤساء مشاركُت ،و20
مؤلفاً رئيسياً معنياً بالتنسيق ،و 24زلرراً مراجعاً ،وأعضاء
الفريق/ادلكتب ،ووحدة الدعم التقٍت

الربع الثالث

إعداد ادلشاريع الثانية للفصول دبا يف ذلك الرسوم البيانية،
وادلشروع األول من موجز مقرري السياسات (6-5شهور)

الربع األول

إرسال ادلشروع الثاف  من التقييم وادلشروع األول من موجز
مقرري السياسات إىل احلكومات ولالستعراض من قبل اخلرباء
( 8أسابيع)

الربع األول

ذبميع التعليقات الستعراض ادلشروع الثاف  للتقييم وادلشروع
األول دلوجز مقرري السياسات ،وإرساذلا إىل ادلؤلفُت (أسبوعان)

هناية الربع األول

حضور الرؤساء ادلشاركُت الدورة السادسة لالجتماع العام دلراقبة
عملية نظر االجتماع العام يف التقييمات اإلقليمية وتقييمات
تدىور األراضي

الربع الثاف /أوائل الربع
الثالث

اجتماع ادلؤلفُت الثالث (ادلشاركون :الرؤساء ادلشاركون ،وادلؤلفون
الرئيسيون ادلعنيون بالتنسيق ،وادلؤلفون الرئيسيون ،وزلررو
ادلراجعة ،وأعضاء الفريق/ادلكتب ووحدة الدعم التقٍت)

الربعان الثالث والرابع

إعداد التغيَتات النهائية يف النص للتقييم ودلوجز مقرري
السياسات ( 6أشهر)

الربع األول

ترمجة موجز مقرري السياسات إىل اللغات الرمسية الست لألمم
ادلتحدة ( 6أسابيع)

الربع األول

تقدمي تقرير التقييم ،دبا يف ذلك ادلوجز ادلًتجم دلقرري
السياسات ،إىل احلكومات لالستعراض النهائي قبل االجتماع
العام ( 6أسابيع).

الربع األول

تعليقات احلكومات النهائية على موجز مقرري السياسات لكي
ينظر فيها ادلؤلفون قبل االجتماع العام (أسبوعان)

الربع الثاف 

أيار/مايو (يؤكد الحقاً) :ينظر االجتماع العام يف موجز مقرري
السياسات وتقرير التقييم التقٍت العادلي وقد يوافق على ادلوجز
ويقبل تقرير التقييم

* ىذه ادلواعيد مؤقتة وقد زبتلف بضعة أسابيع.
14

IPBES/4/8

عاشراً  -تقدير التكاليف
 - 37يظهر اجلدول أدناه التكلفة التقديرية إلجراء وإعداد تقرير التقييم.
النطاق
الزمٍت

بند التكلفة

االفًتاضات

2026

اجتماع الرؤساء ادلشاركُت،
األمانة/الدعم التقٍت ،وأعضاء
فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات/
أعضاء ادلكتب
االجتماع األول للمؤلفُت
(احلضور :الرؤساء ادلشاركون،
ادلؤلفون الرئيسيون ادلعنيون
بالتنسيق ،ادلؤلفون الرئيسيون،
أعضاء الفريق/ادلكتب)
حضور الرؤساء ادلشاركُت
لالجتماع ادلشًتك للتقييم اإلقليمي
األراضي
تدىور
ولتقييم
واستصالحها
الدعم التقٍت

تكاليف مكان االجتماع ( 0,5أسبوع،
 20مشاركُت ،يف بون)
السفر وبدل اإلعاشة اليومي
( 3 750× 5دوالراً)
تكاليف مكان االجتماع (أسبوع واحد،
 245مشاركاً) ( 25يف ادلائة عيناً)

2027

للمؤلفُت
ادلشاركون،
ادلعنيون
ادلراجعة،

االجتماع الثاف 
(احلضور :الرؤساء
وادلؤلفون الرئيسيون
بالتنسيق ،وزلررو
وأعضاء الفريق/ادلكتب
الدعم التقٍت

2028

حضور الرؤساء ادلشاركُت للدورة
السادسة من االجتماع العام
للمنرب
االجتماع الثالث للمؤلفُت
(احلضور :الرؤساء ادلشاركون،
وادلؤلفون الرئيسيون ادلعنيون
بالتنسيق ،وزلررو ادلراجعة،
وأعضاء الفريق/ادلكتب

السفر وبدل اإلعاشة اليومي
( 3 750 × 209دوالراً)

التكلفة التقديرية
(بدوالرات
الواليات ادلتحدة)
صفر

28 750
37 500
408 750

السفر وبدل اإلعاشة اليومي
( 3 750 × 2دوالراً)

7 500

ما يعادل وظيفة فنية واحدة على أساس
التفر ؛ ويدعمها شخص واحد أو عدة
أشخاص (مسامهة عينية)
تكاليف مكان االجتماع (أسبوع
واحد 50 ،مشاركاً) ( 25يف ادلائة
عيناً)
السفر وبدل اإلعاشة اليومي
( 3 750 × 38دوالراً)

250 000

ما يعادل وظيفة فنية واحدة على أساس
التفر ؛ ويدعمها شخص واحد أو عدة
أشخاص (مسامهة عينية)
دلراقبة ادلفاوضات ادلتعلقة بالتقييمات
اإلقليمية
تكاليف مكان االجتماع (أسبوع
واحد 260 ،مشاركاً) السفر وبدل
اإلعاشة اليومي
( 3 750 × 220دوالراً)

22 250

242 500
250 000
22 500
37 500

450 000
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النطاق
الزمٍت

بند التكلفة

االفًتاضات

االتصاالت

تصميم الرسوم والتجسيد ادلرئي
للبيانات ،والنشر والتوعية (العالقات
العامة ووسائط اإلعالم وما إىل ذلك)
ما يعادل وظيفة فنية واحدة على أساس
التفر ؛ وتتم اإلعارة من جانب شخص
واحد أو عدة أشخاص (مسامهة عينية)
السفر وبدل اإلعاشة اليومي
( 3 750 × 9دوالراً)

الدعم التقٍت
2029

مشاركة الرؤساء ادلشاركُت البالغ
عددىم  22رئيساً وادلؤلفُت
الرئيسيُت ادلعنيُت بالتنسيق يف
الدورة السادسة من االجتماع
العام
الدعم التقٍت

ما يعادل وظيفة فنية واحدة على أساس
التفر ( 5أشهر)؛ يدعمها شخص
واحد أو عدة أشخاص (مسامهة عينية)

المجموع

500 000
250 000
33 750

93 750

2 231 057
__________________
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التكلفة التقديرية
(بدوالرات
الواليات ادلتحدة)

