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األولي للتقييم المواضيعي لتدهور األراضي واستعادة خصوبتها
تحديد النطاق ّ
مذكرة من األمانة

أوالا -مقدمة
 - 4إدراكا ألنو سيكون من الضروري ادلضي قُدماً يف برنامج العمل للفرتة  3148-3141بعد أن يعتمده
بالتنوع البيولوجي وخدمات النُظم اإليكولوجية يف دورتو الثانية،
االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل ادلعين ُّ
اتفق ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتع ّدد التخصصات على إعداد ٍ
عدد من وثائق حتديد النطاؽ األ ّويل استناداً إىل
ترتيب أولويات الطلبات وادلقرتحات وادلدخبلت ادلق ّدمة إىل ادلنرب والنواتج الواردة يف مشروع برنامج العمل
األويل لتقييم مواضيعي
( )IPBES/2/2لينظر فيها االجتماع العام يف تلك الدورة .وتورد ىذه ادلذكرة حتديد النطاؽ ّ
مقرتح لتدىور األراضي واستعادة خصوبتها .وقد أُع ّدت وفقاً دلشروع اإلجراءات اخلاصة بإعداد نواتج ادلنرب
(.)IPBES/2/9

ثاني ا  -النطاق واألساس المنطقي والفوائد واالفتراضات
ألف  -النطاق
ادلقرتح لتدىور األراضي واستعادة خصوبتها يف تقييم منهجيات لتقييم وتصنيف
 - 3يتمثَّل ىدؼ التقييم ر
احملركة ذلا ،حسب ادلنطقة ونوع غطاء
تدىور األراضي؛ واحلالة العادلية لتدىور األراضي واالجتاىات فيها والعوامل ّ
األرض ،مع مراعاة سلتلف نُظم ادلعرفة ومنظومات ِ
بالتنوع
القيرم؛ وأثر تدىور األراضي على القيم اخلاصة ُّ
* .IPBES/2/1
K1353290
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التنوع البيولوجي
البيولوجي ،وخدمات النظم اإليكولوجية ورفاه اإلنسان؛ وحالة ادلعرفة بالتدابري لتخفيف تدىور ُّ
وخدمات النظم اإليكولوجية واستعادة خصوبتها وإصبلحها ،حسب ادلنطقة ونوع غطاء األرض.
باء  -األساس المنطقي
التنوع البيولوجي أو يف عمل النظام
 - 2يػُ رعَّرؼ تدىور األراضي ألغراض ىذه ادلذكرة بأنو اخنفاض يف ُّ
اإليكولوجي أو فقدان خدمات النظم اإليكولوجية اليت ال تستطيع األراضي استعادهتا دون معاونة .ويُعترررب
تدىور األراضي مشكلة بيئية ُكربى وتتأثّر هبا رتيع البلدان اليت تتسم باالستيطان البشري ادلستدمي بأشكال
متنوعة .وجرى التسليم هبذا يف مؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة (ريو ،)31+الذي
سلتلفة وبدرجات قياس ِّ
أعلن ادلشاركون فيو أهنم سيعملون من أجل إجياد عامل ٍ
خال من ظاىرة تدىور األراضي يف سياؽ التنمية
ادلستدامة(.)4
 - 1وسيظل تدىور األراضي قضية عادلية ىامة يف القرن احلادي والعشرين بسبب أثره السليب على اإلنتاج
التنوع البيولوجي ونوعية احلياة .وتشري التقديرات إىل أنو مسؤول عن خسائر اقتصادية عادلية ترتاوح من
الزراعي و ُّ
 01بليون إىل  111بليون دوالر كل سنة .ويتعرض ما ال يقل عن نسبة  11يف ادلائة من أراضي القارة األفريقية
التصحر“ وىو
يسمى ” ُّ
وم ّ
للتدىور .ويُعترررب تدىور األراضي خطرياً ُ
لحاً بصفة خاصة يف األراضي اجلافة (حيث ّ
يؤثّر على نسبة  22يف ادلائة من السطح األرضي على وجو الكرة األرضية( .))3وىنا ،تعتمد ُسبل ادلعيشة دلا يزيد
على بليون شخص على ختفيف آثار تدىور األراضي ،نظراً ألن األراضي ىي مصدرىم األساسي للغذاء.
 - 0ولكون التدىور يتخذ أشكاالً وأسباباً متعددة فقد أصبح قضية مع ّقدة ،وىو عامل ال يزال حيول دون
()2
ِ
ويلزم أن تراعي التقييمات
وضعو يف االعتبار ،رغم ما بُذل من جهود ّ
شّت إلخضاع ىذا التعقيد إىل نظام  .ر
السياؽ ونُظم ادلعرفة ادلخترلِفة وجيب أن تُنفَّذ على نطاقات مناسبة وقابلة للمقارنة( )1للحفاظ على ادلصداقية مع
تتطرؽ التقييمات أيضاً إىل الفوائد احملتملة إلنعاش خدمات النظم
أصحاب ادلصلحة الرئيسيني .ر
ويلزم أن ّ
اإليكولوجية وشلارسات اإلدارة ادلستدامة لؤلراضي يف ادلستقبل.
 - 6وذتة تقنيات واسرتاتيجيات دلعاجلة تدىور األراضي قائمة فعبلً أو جيري إعدادىا دلواجهة بعض
ادلقرتح أن حيدِّد فجوات ىامة يف رلال ادلعرفة
يلزم التقييم ر
احلاالت ،لكن ليس دلواجهة كل احلاالت؛ وذلذا سوؼ ر
وطرؽ معاجلتها .كما يلزم بشكل متسق إجراء تقييمات ادلدى العادلي لتدىور األراضي واالجتاىات فيو ،ادلستقاة
من رلموعة متوافقة من التقييمات اإلقليمية ،وتقييم نطاؽ األدوات ادلتاحة لتخفيف األثر واإلصبلح فضبلً عن
( )4ال وثيقة اخلتامية دلؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ،ادلعقود يف ريو دي جانريو ،الربازيل ،من  31إىل  33حزيران/يونيو
 3143بعنوان ”ادلستقبل الذي نصبو إليو“ ،قرار اجلمعية العامة  ،388/66ادلرفق ،الفقرة .316
(H. Eswaran, R. Lal, and P.F. Reich, “Land degradation: an overview”, in Responses to Land Degradation, )3
Proceedings, Second International Conference on Land Degradation and Desertification (2005), available at
http://soils.usda.gov/use/worldsoils/papers/land-degradation-

Agriculture,

of

Department

States

United

).overview.html (accessed 4 October 2013
(H.J. Geist. and E. F. Lambin, “Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation”, )3
BioScience, vol. 52, no. 2, pp.: 143–150; J.F. Reynolds and D.M. Stafford Smith, “Do humans cause deserts?”,

in in J.F. Reynolds and D.M. Stafford Smith, eds., Global Desertification: Do Humans Cause Deserts? (Dahlem
University Press 2002); D. Sietz, M.K.B Lüdeke and C. Walther, “Categorization of typical vulnerability

.patterns in global drylands”, Global Environmental Change, vol. 21, no. 2, pp. 431–440
(others, “Knowledge management for land degradation monitoring and assessment: an )4

M.S. Reed and

).analysis of contemporary thinking”, Land Degradation and Development, vol. 24, pp. 307–322 (2013
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سياؽ السياسات ذات الصلة ،وذلك من أجل اختاذ القرارات ادلدروسة .ويُعترررب مقررو السياسات ىم العناصر
األساسية اليت تطلب ادلعرفة بشأن أوجو التآزر ادلمكنة واستبانة احللول من أجل التنفيذ يف األجلني القصري
وادلتوسط.
جيم  -الفوائد
 - 7إذا مت إجراء التقييم ادلقترػررح فإنو سيعمل على :إصلاز تقييم متني يراعي القياسات لتصنيفات تدىور
احملركة لو والسياقات احملدَّدة يف استخدام سلتلف نظم ادلعرفة؛
األراضي؛ وتقييم الوضع العادلي للتدىور والعوامل ِّ
بالتنوع البيولوجي ،وتقدِّم خدمات النظم اإليكولوجية استعراضاً للخيارات
وتقييم أمهية التدىور فيما يتعلّق ُّ
ادلتعلقة باإلصبلح وختفيف أثر تدىور األراضي واستعادة خصوبتها؛ وحتديد النتائج ذات الصلة بالسياسات من
صنع القرار واإلدارة ادلرنة ادلوائمة من جانب احلكومات والسكان األصليني واجملتمعات احمللية والقطاع
أجل ُ
اخلاص واجملتمع ادلدين ،ووضع إطار لرتسيخ هنج للنظم يف نظم رصد تدىور األراضي والتص ّدي لو ،وعملية صنع
القرار يف رلال السياسات العامة .وبإدراج معرفة السكان األصليني وادلعرفة احمللية ،ومبراعاة القياس النسيب وادلنطقة
األحيائية ،سوؼ يدعم التقييم استحداث أدوات دعم السياسات العامة:
(أ) من أجل إصلاز اذلدؼ  40من أىداؼ ايتشي اخلاصة بالتنوع البيولوجي ،الذي حيدد وجوب
استصبلح نسبة  40يف ادلائة على األقل من النظم اإليكولوجية ادلتدىورة حبلول عام 3131؛
تغري ادلناخ والتكيُّف معو؛
(ب) من أجل اإلسهام يف ختفيف أثر ُّ
(ج)
(د)

التصحر؛
دلكافحة
ُّ

دلعاجلة ىدؼ مؤدتر ريو 31+اخلاص بوجود عامل ٍ
خال من ظاىرة تدىور األراضي.

دال  -االفتراضات
التنوع
 - 8سوؼ يستند التقييم إىل ادلؤلّفات العلمية احلالية ،باالستفادة من أعمال مؤسسات مثل اتفاقية ُّ
التصحر يف البلدان اليت تعاين
البيولوجي ومنظمة األمم ادلتحدة لؤلغذية والزراعة ،واتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة
ُّ
التصحر ،ال سيما أفريقيا ،ومرفق البيئة العادلية .وسيدور زلور الرتكيز األساسي حول
من اجلفاؼ الشديد و/أو
ُّ
تنوع البيولوجي ،مبا تتضمنو من برنامج عمل خاص بالتنوع البيولوجي يف
تدىور األراضي اجلافة .وتُعتررب اتفاقية ال ّ
التصحر ،االتفاقني البيئيني األساسيني اللذين يتسمان بتعدد األطراؼ
األراضي اجلافة وشبو الرطبة ،واتفاقية
ُّ
بالتنوع البيولوجي يف إطار
ويرّكزان على األراضي اجلافة وشبو الرطبة .ويتناول عدد من أىداؼ ايتشي اخلاصة ُّ
التصحر (على سبيل
التنوع البيولوجي األراضي اجلافة وذلا صبلت واضحة بادلسائل ذات األمهية التفاقية
ُّ
اتفاقية ّ
ادلثال اذلدؼ  3من اخلطة االسرتاتيجية وإطار العمل للفرتة ” ،3148-3118لتحسني حالة النظم
التصحر بالفعل على حشد األوساط
اإليكولوجية ادلتأثرة“) .وعمل مؤدتران علميان دوليان ُعقدا برعاية اتفاقية
ُّ
العلمية .كما ستعمل الدورة احلادية عشرة دلؤدتر األطراؼ يف االتفاقية ادلقرر عقدىا يف أيلول/سبتمرب ،3142
أيضاً على تشكيل نطاؽ التقييم .وسوؼ يستفيد تقييم تدىور األراضي واستعادة خصوبتها أيضاً من الشراكة
العادلية من أجل الرتبة وادلبادرة العادلية للتنوع البيولوجي للرتبة اللتني ترعامها منظمة األغذية والزراعة .وسوؼ
تُسهم يف ذلك نُظم معارؼ السكان األصليني وادلعرفة احمللية من خبلل ادلؤلّفات القائمة وكذلك عن طريق
حلقات عمل احلوار ودورات عمل استناداً إىل اجملتمع احمللي.
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ثالث ا  -مخطط الفصول
-9

من ادلتوقَّع أن يتم عرض التقييم ادلواضيعي يف تقرير يتألف من ذتانية فصول مرتبة على النحو التايل:

 - 41الفصل  -4مقدمة دلفاىيم تدىور األراضي وخيارات من أجل ختفيف األثر وإصبلح تدىور األراضي
فيما يتعلّق مبختلف األقاليم وادلناطق األحيائية:
(أ)

مفهوم تدىور األراضي؛

(ب) أصناؼ تدىور األراضي؛

ِ
القيرم؛

(ج)

التنوع البيولوجي للرتبة؛
تدىور األراضي كظاىرة إيكولوجية ،مبا يف ذلك دور ُّ

(د)

التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
آثار تدىور األراضي على ّ

(ه)

ارهتان مفاىيم تدىور األراضي بالسياؽ وآثار ذلك ،مع مراعاة سلتلف نُظم ادلعرفة ومنظومات

(و)

ارهتان تدىور األراضي بادلقياس (يف الزمان وادلكان) وآثاره؛

(ز) نػُ ُهج إزاء استعادة خصوبة األراضي وختفيف آثار التدىور واإلصبلح من أجل التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
(ح)

وضع تقييم يف التقرير لسياؽ تدىور األراضي يف رلال السياسات العامة.

 - 44الفصل  -3حملة عامة وتقييم منهجيات رصد تدىور األراضي وآثاره يف سلتلف األقاليم وادلناطق
األحيائية وادلقاييس الزمنية وادلكانية ويف سياؽ ُسلتػلرف نُظم ادلعرفة ومنظومات ِ
القيرم:
ر
(أ)

منهجيات لرصد تدىور األراضي وآثاره؛

(ب) منهجيات لتشخيص ُسلترػلرف اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتدىور األراضي وفقدان خدمات
ادلتبادلة)؛
النظم اإليكولوجية (على سبيل ادلثال ،اآلثار الثقافية والنفسية  -االجتماعية والفوائد الروحية واجلمالية ر

(ج) منهجيات للسماح بإجراء مقارنة النتائج ادلنفَّذة يف مناطق أحيائية سلتلفة وسياقات
اجتماعية -اقتصادية ومقاييس متباينة.
احملركة لو ،مع حتليل حسب نوع
 - 43الفصل  -2التقييم العادلي حلالة تدىور األراضي واالجتاىات والعوامل ّ
وسلتػلرف نظم ادلعرفة ومنظومات ِ
القيرم:
اإلقليم وادلنطقة األحيائية واإلطار احمل ّدد من أجل ادلقياس ُ ر
األراضي؛

(أ)

حملة عامة للمقياس (مقياس طويل مقابل مقياس دقيق) وعوامل إطارية يف رصد تدىور

(ب) ادلدى واالجتاىات والعوامل احملرّكة ،حيثما أمكن ،لتدىور األراضي؛
(ج)

4
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بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم
 - 42الفصل  -1تقييم عادلي دلدى أمهية تدىور األراضي فيما يتعلق ّ
وسلترػلرف نظم ادلعرفة ومنظومات
اإليكولوجية ،مع حتليل حسب نوع اإلقليم وادلنطقة األحيائية وادلقياس اإلطاري ُ
ِ
القيرم:
(أ)

حملة عامة للمقياس والعوامل اإلطارية يف تقييم اآلثار كما يف الفصل 2؛

احملركة لتدىور األراضي وفقدان خدمات النظم اإليكولوجية؛
(ب) ادلدى واالجتاىات والعوامل ّ

التنوع البيولوجي ّإما غري شلكنة أو
(ج) تقييم العتبات السلبية أو اإلجيابية اليت تصبح بعدىا استعادة ّ
ديكن اعتبارىا ناجحة؛
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية مع
(د) إدراج تقييم آثار تدىور األراضي واستعادة ّ
معرفة السكان األصليني وادلعرفة احمللية.
 - 41الفصل  -0مقدمة دلفاىيم استصبلح األراضي واستعادهتا وختفيف اآلثار بالنسبة دلخترػلرف األقاليم
وادلناطق األحيائية:
ِ
القيرم؛

(أ)

مفهوم استصبلح األراضي واستعادهتا وختفيف اآلثار بالنسبة دلخترػلرف نظم ادلعرفة ومنظومات

لتنوع البيولوجي وخدمات
(ب) نػُ ُهج إزاء استصبلح األراضي واستعادهتا وختفيف اآلثار بالنسبة ل ّ
النظم اإليكولوجية؛
(ج)

أصناؼ استصبلح األراضي واستعادهتا وختفيف اآلثار؛

التنوع البيولوجي وخدمات
(د) آثار استعادة خصوبة األراضي واستعادهتا وختفيف اآلثار على ّ
النظم اإليكولوجية؛
(ه)

ارهتان استصبلح األراضي واستعادهتا وختفيف اآلثار بادلقياس (الزماين وادلكاين) وآثار ذلك.

 - 40الفصل  -6التقييم العادلي لتدابري االستعادة فيما يتعلّق باألراضي ادلتدىورة مبا يف ذلك تقييم القدرة
االستيعابية ادلرّكبة فيما يتعلق باستصبلح األراضي يف سلتلف األقاليم وادلناطق األحيائية:
(أ) تقييم ادلدى ادلكاين واالجتاىات وإطار السياسة العامة فيما يتعلّق باألراضي يف ظل اإلدارة
الناشطة اذلادفة إىل ختفيف اآلثار أو إصبلح تدىور األراضي؛
التنوع البيولوجي
(ب) استعراض اخليارات من أجل إصبلح األراضي ادلتدىورة ،مبا يف ذلك استعادة ُّ
وإصبلح خدمات النظم اإليكولوجية وشلارسات السكان األصليني وادلمارسات التقليدية ادلتعلقة بالتنوع
البيولوجي وإدارة خدمات النظم اإليكولوجية؛
(ج)

حملة عامة عن اخليارات من أجل إجياد عامل ٍ
خال من ظاىرة تدىور األراضي؛

التنوع
(د) سيناريوىات ومناذج للمساعدة على تقييم إمكانية استعادة خصوبة األراضي ،ودور ّ
البيولوجي يف استعادة اخلصوبة وآثار استعادة اخلصوبة على طائفة من خدمات النظم اإليكولوجية مثل تلك
تغري ادلناخ ومكافحة اذلباء اجلوي؛
ادلتصلة بالدورة ادلائية ورصيد الكربون وآثار التغذية ادلرتدة على ُّ
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(ه) حتديد النتائج ذات الصلة بالسياسة العامة لدعم صنع القرار من جانب احلكومات والسكان
األصليني واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص واجملتمع ادلدين.
 - 46الفصل  -7تقييم دراسات إفرادية لآلثار اإلجيابية والسلبية لتدىور األراضي واجلهود ادلبذولة لئلنعاش
بشأن االقتصادات وبشأن صحة اإلنسان ورفاىو وحتديد النتائج ذات الصلة بالسياسة العامة من أجل صنع
القرار من جانب احلكومات والسكان األصليني واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص واجملتمع ادلدين.
 - 47الفصل  -8إنشاء إطار إلدراج هنج شامل للنظم يف إجراءات التقييم وعمليات رسم السياسات
ادلتوخاة إطاراً مفاىيمياً ،وأدوات للتصنيف النموذجي ومنهجيات وتقييماً
وصنع القرار .وسوؼ تشمل النواتج ّ
وتيسر إدراج هنج للنظم اإليكولوجية يف سلتلف أنواع التقييمات.
للعوامل اليت تعوؽ ِّ

رابعا  -العملية والجدول الزمني

 - 48ترد يف اجلدول التايل العملية ادلقرتحة إلجراء التقييم واجلدول الزمين لتنفيذه.
اإلطار الزمين

اإلجراءات
الربع الرابع

يستعرض االجتماع العام ويُِقّر عملية حتديد النطاؽ األويل اليت أعدىا فريق اخلرباء
ادلتعدد التخصصات ويطلب إىل الفريق وادلكتب ،يف إطار غطاء مايل للنفقات متفق
عليو مباشرة تقييم كامل بعد الدراسة التفصيلية لتحديد النطاؽ (كانون
األول/ديسمرب .)3142

3142
الربع الرابع

يطلب الفريق ،عن طريق األمانة ،تسمية مرشَّحني من احلكومات ومن أصحاب
ادلصلحة اآلخرين من اخلرباء للمساعدة يف عملية حتديد النطاؽ ( 46كانون
األول/ديسمرب  24-3142كانون الثاين/يناير .)3141

الربع األول

خيتار الفريق ،باستخدام الربيد اإللكرتوين والتحاور من بعد ،خرباء لدراسة حتديد
النطاؽ باستخدام معايري االختيار ادلعتمدة ادلبيّنة يف الوثيقة
شباط/فرباير .)3141

IPBES/2/9

(41-4

الربع الثاين

مفصل ،مبا يف ذلك إعداد
يُش ِرؼ الفريق وادلكتب على عملية حتديد النطاؽ بشكل ّ

الربع الثاين

مفصل إىل أعضاء ادلنرب وإىل آخرين من أصحاب
رسل تقرير حتديد النطاؽ بشكل ّ
يُ ر

سلطط عام وتقدير للتكاليف وتقييم بشأن اجلدوى (ثبلثة أشهر) .ويُع رقد اجتماع
لتحديد النطاؽ يف بداية نيسان/أبريل .3141

3141

ادلصلحة الستعراض التقرير وإبداء التعليقات دلدة أسبوعني يف النصف الثاين من

نيسان/أبريل .3141
الربع الثاين

ادلفصل لعملية حتديد النطاؽ والتعليقات الواردة من أعضاء
استناداً إىل نتائج اإلجراء ّ
ادلنرب ومن آخرين من أصحاب ادلصلحة ،يبت الفريق وادلكتب يف مباشرة التقييم؛ مع
افرتاض إمكان إجرائو يف إطار احلافظة ادلالية للميزانية الذي يقره االجتماع العام يف
النصف األول من أيار/مايو .3141
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اإلطار الزمين

اإلجراءات
الربع الثاين

مرشحني من احلكومات وخرباء آخرين من
يطلب الفريق ،عن طريق األمانة ،تسمية ّ
أصحاب ادلصلحة إلعداد تقرير التقييم لتقدديو قبل حلول هناية حزيران/يونيو 3141
(شهر ونصف الشهر).

الربع الثالث

ِ
ِّ
ادلنسقني وادلؤلّفني
ئيسني ادلشارركني للتقرير وادلؤلفني الرئيسيني ّ
خيتار الفريق الر ر
الرئيسيني وزلرري ادلراجعة ،باستخدام معايري االختبار ادلعتمدة ( 4دتوز/يوليو و40
آب/أغسطس ( )3141شهر ونصف الشهر).

ادلنسقون وادلؤلّفون الرئيسيون
الربع الثالث /يقوم الرئيسان ادلشاركان للتقرير وادلؤلفون الرئيسيون ِّ
بإعداد مشروع ّأوىل للتقرير قبل حلول منتصف شباط/فرباير ( 3140ستة أشهر).
الربع الرابع
ويُع رقد أول اجتماع للمؤلِّفني يف أيلول/سبتمرب  .3141ويتم أثناء ىذه الفرتة تنظيم
حلقات عمل حوارية ودورات عمل على األساس اجملتمعي احمللّي مع السكان
األصليني وأصحاب ادلعارؼ احملليني.

3140

الربع األول

يستعرض اخلرباء مشروع التقرير حّت هناية آذار/مارس ( 3140شهر ونصف
الشهر -شهران اثنان).

الربع الثاين

ادلنسقون وادلؤلّفون الرئيسيون
يقوم الرئيسان ادلشاركان للتقرير وادلؤلّفون الرئيسيون ّ
دلقرري السياسات مبوجب
بإعداد ادلشروع الثاين للتقرير ومشروع أوىل للموجز ادلُرع ّد ّ
زلرري ادلراجعة والفريق يف الفرتة من (نيسان/أبريل إىل حزيران/يونيو) (ثبلثة
إرشادات ّ
شهور) .ويع رقد اجتماع ٍ
ثان للمؤلِّفني يف حزيران/يونيو .3140
ُ

الربع الثالث

يقوم اخلرباء واحلكومات وأصحاب ادلصلحة اآلخرون باستعراض ادلشروع الثاين
دلقرري السياسات أثناء دتوز/يوليو
للتقرير وادلشروع األوىل للموجز ادلػُرع ّد ّ
وآب/أغسطس ( 3140شهران اثنان).

ادلنسقون وادلؤلفون الرئيسيون
الربع الثالث /يقوم الرئيسان ادلشاركان للتقرير وادلؤلفون الرئيسيون ّ
دلقرري السياسات مبوجب إرشادات
الربع الرابع
بإعداد ادلشروع النهائي للتقرير وادلوجز ادلػُرع ّد ّ
زلرري ادلراجعة والفريق أثناء أيلول/سبتمرب وتشرين األول/أكتوبر ( 3140شهران
ّ
اثنان) .ويُع رقد اجتماع ثالث للمؤلِّفني يف تشرين األول/أكتوبر .3140
الربع الرابع

يػُ ررت رجم ادلوجز ادلػُرع ّد دلقرري السياسات إىل رتيع لغات األمم ادلتحدة الرمسية أقصاه
قبل حلول منتصف كانون األول/ديسمرب ( 3140شهر ونصف الشهر).

الربع األول

رسل ادلشروع النهائي للتقرير وادلوجز ادلػُرع ّد دلقرري السياسات إىل احلكومات
يُ ر
وأصحاب ادلصلحة اآلخرين من أجل االستعراض النهائي أثناء كانون الثاين/يناير
وتشجع احلكومات بقوة
وشباط/فرباير ( 3146شهر ونصف شهر -شهران اثنان).
َّ
دلقرري السياسات .ومن
على إبداء تعليقات كتابية بشأن مشروع ادلوجز ادلػُرع ّد ّ
الواجب إبداء ىذه التعليقات قبل أسبوع من الدورة الرابعة لبلجتماع.

الربع األول

يستعرض االجتماع العام ويقبل التقرير ،أثناء دورتو الرابعة كما يستعرض ويُِقّر ادلوجز
دلقرري السياسات.
ادلػُرع ّد ّ

3146
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خامس ا -تقدير التكاليف
يبني اجلدول التايل تقدير التكاليف إلجراء التقييم وإعداد تقرير التقييم.
ِّ - 49
(بدوالرات الواليات ادلتحدة)
السنة

3141

3140

3146

المجموع
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بند التكلفة

اجتماع بشأن حتديد النطاؽ ( 11مشاركاً:
فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات/ادلكتب
زائدا خرباء)

ادلهام الواجبة

التكلفة

تكاليف االجتماع (أسبوع واحد44 301 11 ،
مشاركاً) (نسبة  30يف ادلائة عينية)
91 111
السفر وبدل اإلقامة اليومي
( 2111×21دوالر)
تكاليف االجتماع (أسبوع واحد40 111 80 ،
مشاركاً) (نسبة  30يف ادلائة عينية)
493 111
السفر وبدل اإلقامة اليومي
( 2111×61دوالر)

أول اجتماعات للمؤلِّفني ( 81رئيساً
منسقاً ومؤلفاً رئيسياً
مشاركاً ومؤلّفاً رئيسياً ّ
زائداً  1من فريق اخلرباء متعدد
التخصصات/ادلكتب زائداً  4موظف دعم
تقين)
وظيفة فنية تعادل تفرغ كامل (نسبة
الدعم التقين
 01يف عينية)
اجتماعات ثانية للمؤلِّفني ( 81رئيساً تكاليف االجتماعات (أسبوع واحد،
منسقاً ومؤلفاً رئيسياً  414مشاركاً) (نسبة  30يف ادلائة
مشاركاً ومؤلفاً رئيسياً ّ
زائداً  46زلرراً مراجعاً زائداً  1خرباء من عينية)
فريق اخلرباء متعدد التخصصات/ادلكتب السفر وبدل اإلقامة اليومي
زائداً  4موظف دعم تقين)
( 2111×70دوالر)
اجتماعات ثالثة للمؤلفني ( 81رئيساً تكاليف االجتماعات (أسبوع واحد،
منسقاً ومؤلفاً رئيسياً  414مشاركاً) (نسبة  30يف ادلائة
مشاركاً ومؤلفاً رئيسياً ّ
زائداً  46زلرراً مراجعاً زائداً  1من فريق عينية)
اخلرباء ادلتعدد التخصصات/ادلكتب زائداً  4السفر وبدل اإلقامة اليومي
موظف دعم تقين)
( 2111×70دوالر)
وظيفة فنية تعادل تفرغ كامل (نسبة
الدعم التقين
 01يف ادلائة عينية)
ادلشاركة يف الدورة الرابعة لبلجتماع العام السفر وبدل اإلقامة اليومي
من قِبرل الرئيسني ادلشارركني واثنني من ( 2111×2دوالر)
ادلنسقني
ادلؤلّفني الرئيسيني ّ
ادلوجز ادلػُرعد دلقرري السياسات
التوزيع والتوعية (موجز دلقرري السياسات تررتة ر
بلغات األمم ادلتحدة الرمسية ،والتوزيع
(41صفحات) وتقرير ( 311صفحة )
والتوعية

70 111
48 701
330 111
48 701
330 111
70 111
9 111
447 111
0 100 051

