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البند ( 5و) من جدول األعمال
برنامج عمل المنبر :تقرير تحديد نطاق التقييم المنهجي
المتعلق بوضع مفاهيم متنوعة للقيم والمنافع المتعددة
للطبيعة

تحديد نطاق التقييم المنهجي فيما يتعلق باألشكال المختلفة لوضع مفاهيم القيم
المتعددة للطبيعة ومنافعها ،بما في ذلك التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية
وخدماتها (الناتج ( 3د))
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 ( 2028-2024انظر الفرع خامساً،
الفقرة  ،)3طلب االجتماع العام للمنرب إىل فريق اخلرباء ،الذي أنشئ لتحديد نطاق التقييم ادلنجيي ادلتعلق
باألشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم القيم ادلتعددة للطبيعة ومنافعجا للبشر ولوضع دليل أويل يف ىذا الصدد ،أن
يقوم بتنقيح التقرير ادلتعلق بتحديد نطاق التقييم ادلنجيي ادلتعلق باألشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم القيم ادلتعددة
للطبيعة ومنافعجا ،دبا يف ذلك التنوع البيولوجي ومجام وخدمات النظم اإليكولوجية (انظر  ،)IPBES/3/8على أن
يكون ذلك التنقيح استناداً إىل التعليقات الواردة عقب االستعراض ادلفتوح من جانب احلكومات وأصحاب
ادلصلحة ،لكي ينظر فيو االجتماع العام يف دورتو الرابعة.
 - 2وجرى تقدمي تقرير ربديد النطاق التقييم ادلنجيي ادلتعلق بالقيم لكي يتم استعراضو من جانب
احلكومات وأصحاب ادلصلحة يف الفًتة من  26شباط/فرباير إىل  32آذار/مارس  .2025وقام فريق اخلرباء
ادلعٍت هبذا الناتج دبناقشة التعليقات الواردة يف اجتماعو ادلنعقد يف بودابست يف الفًتة من  8إىل 22
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حزيران/يونيو  ،2025وجرى تنقيح وثيقة ربديد النطاق وفقاً لذلك .وبعد ذلك ،خضعت وثيقة ربديد النطاق
الستعراض داخلي من جانب فريق اخلرباء قبل تقدديجا الستعراض ثان من جانب احلكومات وأصحاب ادلصلحة
يف الفًتة من  28أيلول/سبتمرب إىل  32تشرين األول/أكتوبر  .2025وجرى تنقيح وثيقة ربديد النطاق مرة
أخرى يف ضوء ىذا االستعراض ادلفتوح الثاين .وتشكل ىذه ادلذكرة وثيقة ربديد النطاق اليت أعدىا فريق اخلرباء
وفقاً دلشروع اإلجراءات ادلتعلقة بإعداد نواتج ادلنرب ( .)IPBES/2/9ويرد الدليل األويل ادلتعلق باألشكال ادلختلفة
لوضع مفاىيم القيم ادلتعددة للطبيعة ومنافعجا للبشر يف مذكرة األمانة ادلتعلقة هبذا ادلوضوع (.)IPBES/4/INF/13

ثانياً -

النطاق واألساس المنطقي والمنفعة واالفتراضات

ألف -

النطاق
 - 3تتمثل غايات التقييم ادلنجيي ادلقًتح يف تقييم ما يلي( :أ) وضع األشكال ادلختلفة دلفاىيم القيم
ادلتعددة للطبيعة ومنافعجا ،دبا يف ذلك التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (من حيث التوفَت والتنظيم
واخلدمات الثقافية) دبا يتوافق مع اإلطار ادلفاىيمي للمنرب؛ و(ب) األساليب وادلنجييات ادلختلفة ادلستخدمة
لتقدير القيمة؛ و(ج) النجج ادلختلفة اليت تقر بالقيم وبأساليب تقديرىا ادلتنوعة وتعمل على ربطجا وربقيق
التكامل فيما بينجا من أجل تقدمي الدعم للسياسات وعمليات ازباذ القرار؛ و(د) الثغرات اليت تعًتي ادلعارف
()2
والبيانات وأوجو عدم اليقُت.

باء  -نطاق التغطية الجغرافية للتقييم
-4
العادلي.

سيتيح التقييم إدماج عملية تقدير القيم يف صنع القرارات على أي نطاق جغرايف من احمللي إىل

جيم  -األساس المنطقي
 - 5يف الوقت احلايل ،من النادر أن يراعي تصميم احلوكمة وادلسسسات والسياسات اختفاف ادلفاىيم
ادلتعلقة بالقيم ادلتعددة للطبيعة ومنافعجا بالنسبة للبشر )2(.وتشمل مزايا مراعاة تنوع ىذه القيم ادلتعددة وتعقيدىا
ما يلي( :أ) إظجار األنواع ادلختلفة من القيم والنطاق الواسع للمنافع ادلستمدة من الطبيعة؛ و(ب) اختيار
ووضع األساليب والنُجج ادلناسبة لتحديد القيمة؛ و(ج) ربديد ومعاجلة النزاعات الكامنة اليت قد تنشأ بسبب
اختفاف وججات النظر بشأن القيم وربديد القيم؛ و(د) سبكُت األفراد واجلماعات شلن ال تسمع أصواهتم يف
العادة أو ال تعطى اىتماماً يف سياق مناقشة القيم؛ و(ه) تقدمي نظرة واسعة ومتوازنة للقيمة ،من شأهنا أن توسع
استخدام عمليات ربديد القيمة لتشمل نطاقات أبعد من التقييمات والتحليفات االعتيادية للتكاليف والعوائد.
وإذا نفذت عمليات ربديد القيمة بطريقة تراعي السياق ،فمن ادلمكن أن سبثل مورداً ىاماً جملموعة من صانعي
القرارات ،دبا يف ذلك احلكومات ،ومنظمات اجملتمع ادلدين ،والشعوب األصلية ،واجملتمعات احمللية ،ومديري
النظم البيئية األرضية والبحرية ،والقطاع اخلاصِّ ،
ديكن تلك اجملموعات من ازباذ قرارات مستنَتة.
 - 6ولذلك ،فإن إجراء تقييم نقدي للمفاىيم وادلنجييات ادلتعلقة بوضع األطر ادلفاىيمية ادلتنوعة للقيم
ادلتعددة للطبيعة (دبا يف ذلك التنوع البيولوجي وىيكل النظام اإليكولوجي وأداؤه لوظائفو) ومنافعجا (دبا يف ذلك
( )2باستخدام إطار ادلنرب للثقة الوارد يف دليل ادلنرب ادلتعلق بالتقييمات (.)IPBES/4/INF/9
( )2يعرف اإلطار ادلفاىيمي للمنرب مصطلح ”الطبيعة ومنافعجا للناس“ وحيدد استخدام ىذا ادلصطلح يف سياق ادلنرب (ادلقرر
 ،IPBES-2/4ادلرفق).
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خدمات النظام اإليكولوجي) ،سوف يقدم القاعدة ادلعرفية اليت توجو استخدام األدوات القائمة لدعم
السياسات ومواصلة تطوير مثل ىذه األدوات ،وتساعد عفاوة على ذلك يف تقييم مصادر ادلعلومات ادلستخدمة
يف التقييمات ،مع مراعاة الرؤى ادلختلفة للعامل ،والتقاليد الثقافية ،وأطر السياسات والظروف الوطنية.
 - 7وسيعتمد ىذا التقييم على الدليل األويل ادلنقح ( )IPBES/4/INF/13للتقييم ادلنجيي فيما يتعلق بالقيم
ادلختلفة للطبيعة ومنافعجا .والدليل األويل ادلشار إليو يف اجلملة السابقة ،مل جي ِر تقييماً نقدياً للمنجييات
واألساليب ادلختلفة لتحديد القيمة أو كيفية القيام عند االقتضاء بإدماج وربط تنوع القيم ،أو كيف أُدخلت
الرؤى والقيم ادلختلفة يف العامل يف عمليات صنع القرار ،أو كيف تسدي إىل تقييم أدوات دعم السياسات
واخليارات السياساتية .وىذا التقييم ،الذي سيأخذ يف االعتبار أيضاً التيارب ادلستفادة أثناء التقييم اإلقليمي
وادلواضيعي ،ستنتج عنو ادلبادئ التوجيجية العملية ادلنقحة.
 - 8وسوف ييسر التقييم ،وادلبادئ التوجيجية ادلنقحة ،االضطفاع على ضلو متسق ،بالتقييم العادلي ،فضفاً
عن أي تقييمات مستقبلية يضطلع هبا ادلنرب بعد تنفيذ برنامج العمل األول ( ،)2028‒2024مع الًتكيز على
أمهية النتائج بالنسبة لطائفة من اجلجات صاحبة ادلصلحة .وكذلك سييسر التقييم وادلبادئ التوجيجية ادلنقحة
أعمال التقييمات الوطنية ووضع السياسات الوطنية وتنفيذ برنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي ،دبا يف ذلك
ىدف آيشي رقم  2بشأن التنوع البيولوجي” ،حبلول عام  ،2020على أقصى تقدير ،يدرك الناس قيم التنوع
البيولوجي واخلطوات اليت ديكنجم ازباذىا حلفظو واستخدامو على ضلو مستدام“ ،وىدف آيشي رقم ” ،2أن
جيري حبلول عام  ،2020على أقصى تقدير ،إدماج قيم التنوع البيولوجي يف اسًتاتيييات التنمية الوطنية واحمللية
واسًتاتيييات احلد من الفقر وعمليات التخطيط ،وإدراججا يف احلسابات الوطنية ،ويف نظم اإلبفاغ حسب
االقتضاء“ ،إذ يتطلب ذلك القيام بأعمال التقييم والتحليل واالتصال فيما يتعلق بالقيم ادلتعددة للتنوع
البيولوجي.
 - 9وسيسدي التقييم إىل تطوير األدوات وادلنجييات الرامية إىل إدماج مزيج مناسب من القيم الفيزيائية-
احليوية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والصحية والكلية (دبا يف ذلك قيم الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية)
يف صنع القرار عن طريق طائفة من اجلجات صاحبة ادلصلحة ،دبا يف ذلك احلكومات ومنظمات اجملتمع ادلدين
والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ومديري النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية ،والقطاع اخلاص .وسيعمل
حبث القيم الفيزيائية-احليوية وفقاً للدليل األويل ،على االعًتاف هبا ولكنو لن يشمل إجراء تقييم مفصل آلليات
الصفات بُت عمليات النظم اإليكولوجية ووظائفجا وتقدمي ادلنافع للناس ،األمر الذي سيكون موضوع تقييمات
أخرى للمنرب.
 - 20وسينطبق ىذا النشاط بشكل مباشر على األعمال اليت يقوم هبا فريق اخلرباء ادلعٍت باألدوات
وادلنجييات الرامية إىل دعم السياسات )3(،وفرقة العمل ادلعنية بادلعارف وادلعلومات والبيانات ،ونظم ادلعارف
األصلية واحمللية وبناء القدرات .وسوف يساعد على ربديد الثغرات ادلتعلقة بادلوضوع يف رلاالت ادلعارف ،دبا يف
ذلك ادلعارف العلمية ،وادلعارف ادلوجودة لدى الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ،وكذلك الثغرات يف وضع
السياسات العملية ويف االحتياجات ادلتعلقة ببناء القدرات .وباإلضافة إىل ذلك ،سيسلط الضوء على النجج

( )3يف بعض سياقات صنع القرارات ديكن اعتبار تطبيق تقنيات التقييم أدوات ذات أمهية حرجة لدعم السياسات ،على سبيل
ادلثال التحليل ادلتعدد ادلعايَت وربليفات التكاليف والعوائد ،من بُت أمور أخرى.
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واألساليب اليت تفيد بوجو خاص لفاعًتاف باألشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم القيم ادلتعددة للطبيعة ومنافعجا،
وللربط بُت ىذه األشكال.
 - 22وسيبٌت التقييم على االعًتاف باختفاف اخلصوصيات الثقافية دلختلف اآلراء والتصورات والنُجج
ادلختلفة لرؤية العامل من أجل ربقيق نوعية جيدة للحياة يف سياق اإلطار ادلفاىيمي للمنرب.
دال  -االفتراضات
 - 22سينفذ ىذا العمل فريق متعدد االختصاصات من اخلرباء يف خلفيات علمية سلتلفة مثل علم اإلنسان،
والبيولوجيا ،وعلوم االتصال ،واإليكولوجيا ،واالقتصاد ،وعلوم البيئة ،واجلغرافيا ،والقانون ،والفلسفة ،والعلوم
السياسية ،وتنفيذ السياسات ،وعلم النفس ،وعلم االجتماع ،واجملاالت ذات الصلة يف التحريات متعددة
التخصصات ،وكذلك أصحاب ادلصلحة وادلختصُت ادلعنيُت بقرارات التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية (مثفاً األعمال التيارية واحلكومات وادلنظمات غَت احلكومية) باإلضافة إىل أصحاب ادلعارف
األصلية واحمللية الذين ينتمون جملموعة من التقاليد الثقافية .وستقوم احلكومات وأصحاب ادلصلحة يف ادلنرب
بًتشيح ىسالء اخلرباء ،وسيختارىم فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات وفقاً لإلجراءات ادلتبعة من أجل إعداد نواتج
ادلنرب ،وسيعتمدون يف عملجم على ادلبادرات احلالية واجلارية ذات الصلة (انظر الفقرة .)22
 - 23وسييري االعًتاف يف كل فصل باألساليب ادلختلفة لرؤية العامل ،وباالختصاصات والنظم ادلعرفية
ادلختلفة.

ثالثاً  -المخطط العام للتقييم
 - 24سيتألف التقييم من موجز لصانعي القرارات وستة فصول يف كل منجا موجز تنفيذي لفاستنتاجات
والرسائل الرئيسية ذات األمهية األكرب لصانعي القرارات.
 - 25الفصل  2سيتألف من مقدمة توضح أمهية األشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم القيم ادلتعددة للطبيعة
ومنافعجا بالنسبة للحوكمة والتصميم ادلسسسايت والسياسايت يف السياقات ادلختلفة لصنع القرارات ،والصفات
الواضحة مع األطر ادلفاىيمية .ويقدم الفصل أيضاً توضيحاً لكيفية استخدامو فيما يتصل مع فجرس ادلنرب
ألدوات ومنجييات الدعم السياسايت (الناتج ( 4ج))
 - 26والفصل  2سيقيم تغطية األشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم القيم ادلتعددة للطبيعة ومنافعجا للناس يف
ادلسلفات العلمية ،بوسائل منجا مثفاً االستعراضات ادلنجيية ،والتحليفات التيميعية ،وكذلك عن طريق
الدراسات اإلفرادية النوعية ادلرتبطة بادلعارف األصلية واحمللية ،واجلانب العملي لوضع السياسات من مجلة أمور
أخرى .وسيحدد ىذا العمل الطريقة اليت أدخلت هبا األساليب ادلختلفة لرؤية العامل وما ترتبط بو من أنواع القيم
ادلختلفة يف سياقات ازباذ القرارات .ووفقا لإلطار ادلفاىيمي والدليل األويل للمنرب ،ستكون رلاالت تركيز القيمة
ىي الطبيعة ومنافع الطبيعة للناس ،والنوعية اجليدة للحياة ،وستكون القيم اليت يُنظر فيجا جوىرية وأساسية (دبا
يف ذلك قيم االستخدام وعدم االستخدام ،وقيم ادلَتاث ،وقيم اخليارات) وكذلك قيماً َعفاقية .وسينظر أيضاً يف
الكيفية اليت أُدرلت هبا حسابات النظم اإليكولوجية يف السياسات والنظم احملاسبية الوطنية ،حسب ما يفائم
الظروف الوطنية .وسيقدم أيضاً معلومات نوعية وكمية عن الكيفية اليت مت التعامل هبا مع إدراج القيم ادلتنوعة يف
سياقات صنع القرار يف كافة النواحي التالية( :أ) اجملاالت ادلكانية( ،ب) اجملاالت الزمانية( ،ج) رلاالت التنظيم
االجتماعي( ،د) أنواع أصحاب ادلصلحة ،وكيفية تأثر القيم اليت ذبازف هبا عملية صنع القرار باآلثار الناذبة عن
4
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األمور التالية( :أ) التغَت البيئي( ،ب) التغَت االجتماعي والتعلم االجتماعي( ،ج) عفاقات القوى( ،د) واإلدماج
والتفويض ،و(ه) ادلسسسات ،سواء الرمسية منجا وغَت الرمسية.
 - 27والفصل  3سوف يقيِّم أساليب ومنجييات سلتلفة لتقدير القيمة ،دبا يف ذلك األساليب وادلنجييات
الفيزيائية  -احليوية ،واالجتماعية ،والثقافية ،واالقتصادية ،والصحية والكلية (دبا يف ذلك تلك ادلوجودة لدى
الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية) ،فضفاً عن منجييات اإلدماج والربط لألنواع ادلختلفة من القيم .وسييري
أيضاً حبث منظور اجلنسُت ادلختلفُت واألجيال ادلختلفة .وسيعتمد الفصل على استعراض واسع النطاق
لألساليب وادلنجييات اليت طُبقت يف مصادر ادلعلومات ادلتخصصة ادلختلفة .وسوف يسلط الضوء على ىذه
األساليب وادلنجييات اليت تسمح بتوضيح منجييات التقييم ادلختلفة والتكامل والربط فيما بينجا ،واالعًتاف
باالختفافات اجلوىرية بُت هنج تقدير القيمة بالنظر إىل اختفاف طرق رؤية العامل واختفاف نظم ادلعارف .وجزء
من ذلك سيتمثل يف حبث الكيفية اليت تساعد هبا الطرق وادلنجييات ادلختلفة يف االعًتاف بأوجو التعارض أو
التآزر احملتملة بُت القيم اليت سبثلجا اجلوانب ادلختلفة للطبيعة دلختلف أصحاب ادلصلحة والقطاعات والتعامل
معجا .وسيتم ربديد النواتج الرئيسية الناشئة وال سيما تلك ادلتعلقة بتقييم الروابط بُت األنواع ادلختلفة للقيم وفقاً
للطرق ادلختلفة لرؤية العامل ،وتلك اليت تربط بُت الطبيعة ومنافع الطبيعة والنوعية اجليدة للحياة.
 - 28والفصل  ،4سيقيم من الناحية الكمية والنوعية النتائج الرئيسية والدروس ادلستفادة فيما يتعلق
دبنجييات وأساليب ربديد القيم اليت جرت تغطيتجا يف الفصلُت  2و ،3وكذلك يف عملية صنع القرارات ووضع
السياسات على ادلستويات ادلختلفة ويف سياقات سلتلفة (دبا يف ذلك اجملتمع ،والقطاعُت اخلاص والعام) .وسيتيح
ذلك ربديد الطرق األكثر استخداماً والطرق اليت ديكن استخدامجا بفعالية يف إطار قيود متنوعة (على سبيل
ادلثال ،القيود ادلرتبطة بالتمويل أو الزمن) من أجل ربط األشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم القيم ادلتعددة للطبيعة
ومنافعجا مع احلوكمة وتصميم ادلسسسات والسياسات .وسيقيِّم الفصل أيضاً كيفية تعامل األساليب والنجج
ادلختلفة لتحديد القيمة مع قدر متنوع من القيم االجتماعية ادلشًتكة دبا يف ذلك تلك ادلرتبطة دبفاىيم سلتلفة
لإلنصاف ضمن اجليل وبُت األجيال (دبا يشمل اجلوانب ادلتعلقة باإلجراءات واالعًتاف والتوزيع) فضفاً عن
اآلثار يف اجملال ادلنجيي دلعاجلة مسألة اإلنصاف بُت اجلجات الفاعلة االجتماعية اليت تويل قيماً سلتلفة لكيان ما
(الطبيعة ومنافعجا يف ىذه احلالة) ،حىت عند االتفاق على أنواع القيم اليت تبٌت عليجا عملية ربديد القيمة.
وستوىل أمهية خاصة لتلك الوسائل اليت اعتربىا صانعو القرار ناجحة يف سياقات معينة ،أو يف رلاالت زلددة
مكانية أو زمانية أو رلاالت زلددة للمنظمات االجتماعية .وستحدد النتائج الرئيسية الناشئة ،وال سيما تلك
ادلتعلقة بتحديد أدوات وهنج الدعم السياسايت اليت أثبتت صلاحجا.
 - 29والفصل  5سوف يسلط الضوء على الثغرات يف ادلعارف والبيانات وعلى أوجو عدم اليقُت بالنسبة
لربط وتكامل األشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم القيم ادلتعددة للطبيعة ومنافعجا للناس مع احلوكمة ومع التصميم
ادلسسسايت والسياسايت ادلتعلق بوضع السياسات وصنع القرارات .وسَتكز على ما يلي( :أ) أنواع األشكال
ادلفاىيمية ادلوضوعة لقيمة لطبيعة ومنافعجا للناس اليت مل تعاجل صراحة أو مل تدرج صراحة يف عملية صنع القرار؛
(ب) أنواع هنج ربديد القيمة اليت مل جير تطويرىا بشكل كاف أو مل تدرج صراحة يف عملية صنع القرار،
وكذلك جوانب تفصيلجا وتكاملجا والربط بينجا؛ (ج) العقبات اليت تعيق إدماج األشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم
القيم ادلتعددة للطبيعة ومنافعجا للناس يف رلموعة من سياقات صنع القرارات ووضع السياسات على مستويات
سلتلفة فضفاً عن آثارىا بالنسبة لفاستدامة( ،د) اآلثار ادلًتتبة على العدل واإلنصاف بالنسبة ألصحاب ادلصلحة
ادلختلفُت وذلك نتيية لتطبيق رلموعة فرعية من القيم بدالً من اجملموعة الكاملة للقيم ادلعنية الفيزيائية-احليوية
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واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والصحية والكلية (دبا يف ذلك القيم ادلوجودة لدى الشعوب األصلية
واجملتمعات احمللية) عندما توضع ىذه القيم على احملك.
 - 20والفصل  6سوف يلقي الضوء على احتياجات بناء القدرات واخلطوات ادلطلوبة لفاستيابة لتلك
االحتياجات ،دبا يف ذلك القدرات الفازمة لألخذ بالسياسات ووضعجا وتنفيذىا .وسوف يستفيد من النتائج
اليت مت التوصل إليجا يف الفصول السابقة ويركز على أنواع بناء القدرات الفازمة من أجل ما يلي( :أ) االعًتاف
الصريح باألشكال ادلختلفة لوضع مفاىيم قيم الطبيعة ومنافعجا؛ (ب) األنواع ادلختلفة ألساليب ومنجييات
ربديد القيمة اليت تلزم لبياهنا؛ و(ج) إدراججا الصريح يف عمليات صنع القرارات ووضع السياسات على
ادلستويات ادلختلفة ويف سلتلف السياقات.

رابعاً  -المعلومات األساسية التي يتعين تقييمها
 - 22سييري تقييم مجيع مصادر ادلعلومات ذات الصلة ،دبا يف ذلك مواد استعراض األقران ،وادلسلفات غَت
ادلنشورة ،مثل تقارير التقييم ،على سبيل ادلثال تقارير تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية ،وتقرير اقتصادات النظم
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي؛ والتقارير الصادرة عن نظام احملاسبة البيئية-االقتصادية التابع لألمم ادلتحدة؛
وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة؛ ومنظمة األغذية والزراعة لألمم ادلتحدة؛ وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي؛ ومنظمة
األمم ادلتحدة للًتبية والعلم والثقافة؛ والبنك الدويل (مثفاً ،زلاسبة الثروة وربديد قيمة خدمات النظم
اإليكولوجية)؛ والتقييمات اإلقليمية( ،مثل ادلخططات والتقييمات اليت وضعجا االرباد األورويب للنظم
اإليكولوجية وخدماهتا)؛ والتقييمات الوطنية( ،مثل التقييم الوطٍت للنظم اإليكولوجية يف ادلملكة ادلتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية) ،وتقارير ادلنظمات الوطنية والدولية غَت احلكومية ،ومعارف الشعوب األصلية
واجملتمعات احمللية (وفقاً لتوصيات فرقة العمل ادلعنية دبعارف الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية).

خامساً  -الهيكل التشغيلي
 - 22سيتألف اذليكل التشغيلي من وحدة للدعم التقٍت (تتألف على األقل شلا يعادل وظيفة دلوظف متفرع
من الفئة الفنية ،ووظيفة دلوظف إداري متفرغ) .وسيقوم فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات باختيار  2أو  3من
الرؤساء ادلشاركُت ،و 60مسلفاً و 22من احملررين ادلراجعُت ،وفقاً لإلجراءات ادلتعلقة بإعداد نواتج ادلنرب .وينبغي
أن تثبت قدرات الرؤساء ادلشاركُت ووحدة الدعم التقٍت على كفالة التواصل بُت مجيع التخصصات والقطاعات،
فضفاً عن إدماج األنواع ادلختلفة من ادلعارف ادلوجودة لدى ادلشاركُت.
 - 23وسيكون الرؤساء ادلشاركون من خلفيات علمية سلتلفة ،أي من اجملاالت الفيزيائية/احليوية وعلوم
االجتماع والعلوم اإلنسانية ،ويتمتعون خبربات قوية يف إدماج تنوع قيم الطبيعة ومنافعجا .وسوف يشارك يف كل
فصل مسلفان أو ثفاثة من ادلسلفُت الرئيسُت ادلعنيُت بالتنسيق ،و 7أو  8مسلفُت رئيسيُت ،وأثنان من احملررين
ادلراجعُت .وسيكون اخلرباء من األوساط األكادديية ورلموعات أصحاب ادلصلحة الرئيسيُت ومحلة معارف
الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية من أجل ضمان تغطية واسعة النطاق للرؤى ادلختلفة للعامل .وسيغطي
ادلسلفون مناطق األمم ادلتحدة اخلمس ،ورلموعة من التخصصات ،وسيُدعون إىل أخذ مبادرة القيادة ألقسام
سلتلفة يف كل فصل.
 - 24وستتألف جلنة اإلدارة من وحدة الدعم التقٍت والرؤساء ادلشاركُت ومسلف رئيسي واحد معٍت بالتنسيق
لكل فصل ،فضفاً عن عضوين من أعضاء الفريق وعضو واحد من أعضاء ادلكتب.
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سادساً  -العملية والجدول الزمني
 - 25ترد أدناه العملية ادلقًتحة واجلدول الزمٍت ادلقًتح من أجل تنفيذ وإعداد تقرير التقييم ادلنجيي.
اإلطار الزمٍت

اإلجراءات والًتتيبات ادلسسسية

شباط/فرباير

يقوم االجتماع العام يف دورتو الرابعة باستعراض تقرير ربديد النطاق وادلوافقة عليو

آذار/مارس إىل
منتصف
نيسان/أبريل

يطلب الرئيس ،عن طريق األمانة ،من احلكومات وأصحاب ادلصلحة اآلخرين من
اخلرباء (الرؤساء ادلشاركون ،وادلسلفون الرئيسيون ادلعنيون بالتنسيق ،وادلسلفون
الرئيسيون وزلررو االستعراض) إجراء تقييم بناء على تقرير ربديد النطاق الذي
وافق عليو االجتماع العام يف دورتو الرابعة

خيتار الفريق الرؤساء ادلشاركُت للتقرير ،وادلسلفُت الرئيسيُت ادلنسقُت ،وادلسلفُت
 2026منتصف أيار/مايو الرئيسيُت واحملررين ادلراجعُت باستخدام معايَت االختيار ادلوافق عليجا
نيسان/أبريل إىل
حزيران/يونيو

إنشاء وحدة الدعم التقٍت ،واجتماع جلنة اإلدارة من أجل التخطيط لفاجتماع
األول للمسلفُت بالتعاون مع وحدة الدعم التقٍت

منتصف
سبوز/يوليو

االجتماع األول للمسلفُت دلواصلة وضع ادلوجز ادلشروح واألقسام والفصول،
وربديد أدوار ومسسوليات الكتابة.

آب/أغسطس إىل
إعداد ادلشروع األول لتقرير التقييم
تشرين
الثاين/نوفمرب
أواخر كانون
األول/ديسمرب
إىل منتصف
شباط/فرباير
 2027منتصف
آذار/مارس

عملية استعراض األقران اليت جيريجا اخلرباء

االجتماع الثاين للمسلفُت دلعاجلة التعليقات على االستعراض ،من أجل وضع
ادلشروع الثاين لتقرير التقييم وادلشروع األول للموجز ادلقدم لصانعي السياسات

نيسان/أبريل إىل إعداد ادلشروع الثاين وتقرير التقييم وادلشروع األول للموجز ادلقدم لصانعي
السياسات
سبوز/يوليو
آب/أغسطس
إىل
أيلول/سبتمرب

عملية استعراض احلكومة واخلرباء للمشروع الثاين لتقرير التقييم وادلشروع األول
للموجز ادلقدم إىل صانعي السياسات

أوائل تشرين
األول/أكتوبر

االجتماع الثالث للمسلفُت دلعاجلة التعليقات على االستعراض ،من أجل وضع
ادلشروع النجائي لتقرير التقييم وادلشروع النجائي للموجز ادلقدم إىل صانعي
السياسات

تشرين
األول/أكتوبر

إعداد ادلشروع النجائي لتقرير التقييم وادلشروع النجائي للموجز ادلقدم إىل صانعي
السياسات
7
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اإلطار الزمٍت

اإلجراءات والًتتيبات ادلسسسية

إىل منتصف
كانون
األول/ديسمرب
منتصف كانون
األول/ديسمرب

تقدمي الوثائق النجائية إىل األمانة من أجل ربريرىا وترمجتجا

منتصف
شباط/فرباير

تقدمي التقييم ،دبا يف ذلك ادلوجز ادلخصص لصانعي السياسات إىل احلكومات
الستعراضجا النجائي قبل االجتماع العام ( 6أسابيع قبل الدورة السادسة من
االجتماع العام)

أوائل آذار/مارس تقدمي التعليقات النجائية للحكومات بشأن موجز صانعي السياسات على سبيل
التحضَت للدورة السادسة لفاجتماع العام
أواخر
مارس/آذار
(موعد مسقت)

الدورة السادسة لفاجتماع العام للمنرب

سابعاً  -تقدير التكاليف
 - 26يظجر اجلدول أدناه التكلفة التقديرية إلجراء وإعداد تقرير التقييم ادلنجيي.

()4

(بدوالرات الواليات ادلتحدة)
السنة

بند التكلفة

االفًتاضات

2026

االجتماع األول للينة اإلدارة يف
بون

تكاليف مكان االجتماع ( 3أيام4 ،
مشاركُت)
السفر وبدل اإلعاشة اليومي (750×3
 3دوالراً)
تكاليف مكان االجتماع (أسبوع واحد،
 68مشاركاً) ( 25يف ادلائة عيناً)
السفر وبدل اإلعاشة اليومي
( 3 750 × 52دوالراً)
ما يعادل وظيفة فنية واحدة على أساس
التفرغ ( 50يف ادلائة عيناً)
تكاليف مكان االجتماع (أسبوع واحد،
 80مشاركاً) ( 25يف ادلائة عيناً)
السفر وبدل اإلعاشة اليومي
( 3 750 × 60دوالراً)

االجتماع األول للمسلفُت

الدعم التقٍت
2027

االجتماع الثاين للمسلفُت

التكلفة (بدوالرات
الواليات ادلتحدة)
صفر

22 250
25 000
292 250
75 000
28 750

225 000

( )4تفًتض ادليزانية سبويل نسبة أقصاىا  75يف ادلائة من ادلسلفُت وأعضاء الفريق من الصندوق االستئماين ،يف حُت يقوم الباقون
بتمويل أنفسجم.
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السنة

بند التكلفة

االفًتاضات

االجتماع الثالث للمسلفُت

تكاليف مكان االجتماع (أسبوع
واحد 30 ،مشاركاً) ( 25يف ادلائة
عيناً)
السفر وبدل اإلعاشة اليومي
( 3 750 × 23دوالراً)
ما يعادل وظيفة فنية واحدة على أساس
التفرغ ( 50يف ادلائة عيناً)

الدعم التقٍت
2028

المجموع

التوزيع والتوعية
الدعم التقٍت
مشاركة الرؤساء ادلشاركُت وادلسلفُت
يف الدورة السادسة من االجتماع
العام

 3أشجر من عمل ما يعادل وظيفة فنية
واحدة على أساس التفرغ ( 50يف ادلائة
عيناً)
السفر وبدل اإلعاشة اليومي
( 3 750 × 9دوالراً)

التكلفة (بدوالرات
الواليات ادلتحدة)
7 500

86 250
75 000
227 000
28 750
33 750
478 055

ثامناً  -االتصال والتوعية
ملخص صانعي
نشر تقرير التقييم
 - 27سوف يُ َ
وملخصو الذي خيص صانعي السياسات وسيتاح ّ
ّ
السياسات بلغات األمم ادلتحدة الرمسية الست .وستتاح التقارير لفاطفاع على ادلوقع الشبكي للمنرب
( .)ww.ipbes.netوطبقاً السًتاتييية االتصاالت اخلاصة بادلنرب ،سوف يتم ربديد ادلنتديات الدولية ذات
الصلة لكي تعرض عليجا نتائج التقرير وموجز صانعي السياسات .وديكن ذلذه ادلنتديات أن تشمل الندوات
واالجتماعات ادلنعقدة على الصعد الوطنية والدولية يف إطار االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف ادلتعلقة بالتنوع
البيولوجي ،وكذلك تلك اليت تعقدىا كيانات األمم ادلتحدة والقطاع اخلاص وادلنظمات غَت احلكومية.

تاسعاً  -بناء القدرات
 - 28سوف يتم تنظيم أنشطة بناء القدرات طبقاً خلطة التنفيذ اليت وضعتجا فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات
(مثفاً برنامج الزماالت).
__________________
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