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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
لتنوع البيولوجي في مجال ا والسياسات

 وخدمات النظم اإليكولوجية
 الدورة الثالثة
 1122 يناير/كانون الثاين  21-21 بون، أملانيا،

 *من جدول األعمال املؤقت( ب) 8 البند
التصاالت وإشراك أصحاب المصلحة: استراتيجية ا

 إشراك أصحاب المصلحة

 ((د) 4الناتج ): ك أصحاب المصلحةاشر إالمشروع المنقح الستراتيجية 
 مذكرة من األمانة 

 مقدمة -أواًل 
دعا االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات  - 2

م و االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، واجمللس الدويل للعل 2/1 -د ح مالنظم اإليكولوجية يف مقرره 
للعمل مع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم جمتمعات السكان األصليني، واجملتمعات  لالحتادات العلمية

احمللية، والقطاع اخلاص، وأيضًا للعمل مع األمانة، بالتشاور مع املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، من 
إجراء عملية تشاورية  عدبو. أصحاب املصلحة لدعم تنفيذ برنامج العمل إشراكأجل إعداد مشروع اسرتاتيجية 

، واالستعراض املباشر، وكل التعليقات يواسعة مشلت الدعوة إىل تقدمي مدخالت، أدرجت حلقة التدريب العمل
اليت ُقدمت لالجتماع العام للنظر فيها يف دورته  أصحاب املصلحة إشراكواالقرتاحات يف مشروع اسرتاتيجية 

 (.IPBES/2/13)الثانية 
لثانية لالجتماع العام، أعرب املمثلون عن دعمهم بصورة عامة ملشروع االسرتاتيجية، وبعد ويف الدورة ا - 1

املناقشة اقرتح الرئيس أن تقوم األمانة بإعداد نسخة منقحة لينظر فيها االجتماع العام يف دورته الثالثة 
(IPBES/2/17، باء اً سابع الفرع .)جتماع الثال  للمكتب عالوة على ذلك، طلب الرئيس من األمانة يف اال

وضع خطة تنفيذية أولية تُقدم مع مشروع االسرتاتيجية لالجتماع العام يف دورته  1122 مارس/املنعقد يف آذار
 .الثالثة
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واستجابة هلذا الطلب، أعدت األمانة، بالعمل مع أعضاء املكتب والتشاور مع أعضاء الفريق، نسخة  - 3
اب املصلحة ومشروع خطة تنفيذ، ودعت أصحاب املصلحة إىل تقدمي أصحإشراك منقحة ملشروع اسرتاتيجية 

تعليقًا من أصحاب املصلحة أخذهتا كلها يف االعتبار يف سياق  362 وتلقت األمانة ما جمموعه. التعليقات
عالوة على ذلك، أخذت األمانة يف االعتبار املقرتحات اليت قدمها أصحاب املصلحة واليت . إعداد هذه املذكرة

املنعقد  للمنرب جتماع الثايناليف ا اليت جرتوقشت يف أثناء املشاورات بني أصحاب املصلحة على نطاق أوروبا نُ 
أنظر األجزاء من )وُقدمت النسخة املنقحة ملشروع االسرتاتيجية . 1122 ربسبتم/يف بازل، سويسرا، يف أيلول

 .لالجتماع العام لينظر فيها يف دورته الثالثة( رأنظر اجلزء العاش)وخطة التنفيذ األولية ( الثاين إىل التاسع

 السياق -ثانياً 
أصحاب املصلحة كعنصر هام بالنسبة ألمهية املنرب، وفعاليته، ومصداقيته، وجناحه بصورة إشراك ُحدد  - 2
ركز يبينما ينبغي أن : ن اسرتاتيجية االتصاالت يف اجلوانب التاليةعأصحاب املصلحة إشراك تل  خيو . عامة

أصحاب املعارف يف عمل املنرب، وعلى غريهم من العلماء، و إشراك أصحاب املصلحة على تشجيع إشراك 
تيسري استخدام منتجات املنرب، مثل أدواته لدعم السياسات، ينبغي أن تركز اسرتاتيجية االتصاالت على تعزيز 

ع وسائط اإلعالم، واملناسبات اخلاصة عمل املنرب يف أوساط اجلماهري العريضة عن طريق املنشورات، والعالقات م
ويُقرتح اعتبار . (IPBES/3/15)واالسرتاتيجية املنقحة لالتصاالت مقدمة كوثيقة منفصلة . وغريها من التدابري

 .قتضاءوميكن أن خيضعا للمزيد من التطوير حسب اال ،االسرتاتيجيتني كوثيقتني مفتوحتني قابلتني للتغيري

 حاإلشراف المقتر  -ثالثاً 
أصحاب إشراك يف الدورة الثانية لالجتماع العام، مت النظر يف خيارين لإلشراف على وضع اسرتاتيجية  - 2

. (IPBES/2/13)املصلحة، وتطويرها، وتطبيقها، وتنفيذها، وذلك على أساس املشروع الوارد يف مذكرة األمانة 
اء خيار العملية اليت تقودها األمانة، ورأى وأُعرب عن جمموعة من اآلراء بشأن اخليارين حبي  دعم بعض األعض

، IPBES/2/17)آخرون إنشاء منتدى شامل ومفتوح العضوية ألصحاب املصلحة يعمل بالتعاون مع األمانة 
 (:السابع باء اجلزء

أصحاب املصلحة بإشراف إشراك تشرف األمانة على وضع وتطبيق اسرتاتيجية  :1الخيار  )أ( 
 م وبدعم من فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، وأصحاب املصلحة املعنيني؛املكتب، واالجتماع العا

أصحاب املصلحة منتدى شامل إشراك ية جُيشرف على وضع وتطبيق اسرتاتي :2 الخيار )ب( 
ومفتوح العضوية ألصحاب املصلحة ميثل خمتل  أصحاب املصلحة، ويعمل على أساس افرتاضي وبالتعاون مع 

 .األمانة
بالنسبة ألصحاب املصلحة املعنيني لضمان  املشاركةميا ينبغي وضع معايري أهلية ، ر 2 بة للخياربالنس - 6

واختيار أعضاء املنتدى  ،، ينبغي معاجلة العديد من املسائل مثل معايري األهلية1 وإذا ُاختري اخليار. توازن التمثيل
 اجلنسني وبني األقاليم، وثمثيل خمتل  الفروع املفتوح العضوية، وعملية الرتشيح، وفرتة اخلدمة، والتوازن بني

 .العلمية واملعارف، والتسلسل اإلداري، وامليزانية احملتملة لالجتماعات
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 الغرض واألهداف -رابعاً 
الغرض من املنرب هو تعزيز واجهة بني العلم والسياسات بشأن املسائل ذات الصلة بالتنوع البيولوجي  - 1

التقييمات، وخلق املعارف، ودعم السياسات، وبناء )ية عن طريق وظائفه األربع وخدمات النظم اإليكولوج
 أصحاب املصلحة هو دعم تنفيذ برنامج عمل املنرب ونواجته احملددة للفرتةإلشراك والغرض العام (. القدرات
ت أفراد فريق وسيعتمد املنرب بالنسبة لتقييماته على مسامها. بطريقة تشاركية، ومشولية، وشفافة 1122-1128
جمموعة متنوعة من من  ةركاشمعالوة على ذلك، تتطلب أيضاً الوظائ  الثالث املتبقية للمنرب مسامهة و. اخلرباء

أصحاب املصلحة عنصرًا رئيسيًا من اجلهود الرامية إشراك وبناء على ذلك، تُعترب اسرتاتيجية . أصحاب املصلحة
 .1128-1122 للفرتة إىل تعبئة الدعم لتنفيذ برنامج عمل املنرب

أصحاب املصلحة االسرتاتيجية على إشراك متوائمة مع الغرض من و وسيساعد حتديد أهداف واضحة  - 8
 :أصحاب املصلحة يف املنرب ما يليشراك إلوتشمل األهداف الرئيسية . االستمرار يف تركيزها

علومات لزيادة أمهية املنرب، الوصول إىل جمموعة متنوعة من املستخدمني احملتملني، ومقدمي امل )أ( 
 وتوسيع قاعدة استخدامه؛

 بتكار؛اجلمع بني تصورات متنوعة لتيسري اإلبداع واال )ب( 
من املواطنني أصحاب  تقييم، وغريهم من أصحاب املعارفجذب العلماء، مثل خرباء ال )ج( 

 تج املنرب؛املبادرات العلمية، والشعوب األصلية، واجملتمعات احمللية للمسامهة يف نوا
 تعزيز دعم خمتل  املناطق والفروع العلمية لنواتج املنرب؛ )د( 
رف من خمتل  املناطق، االسعي للتوصل إىل اإلنصاف والتوازن بشأن املسامهة يف املع (ه) 

 والقطاعات، واجلنسني، وأنواع املعارف؛
رات الذين يعتربون رف لصانعي القرااتوفري منتجات عالية اجلودة يف إطار العلم واملع )و( 

 املستخدمني النهائيني لنواتج املنرب؛
تعبئة املوارد لبناء القدرات من أجل املسامهة يف وضع التقييمات، وأدوات دعم السياسات،  )ز( 

 وتيسري استخدام هذه األدوات؛
 .تعبئة الدعم العيين الذي يقدمه أصحاب املصلحة لتعزيز تنفيذ املنرب واستخدامه (ح) 

 تعاريف أصحاب المصلحة - خامساً 
. يف إطار برنامج العمل، سيؤدي أصحاب املصلحة دور املسامهني يف املنرب ومستخدميه على حد سواء - 9

ليت وأصحاب املصلحة هم فرادى العلماء، أو أصحاب املعارف، وأيضًا املؤسسات، واملنظمات، أو األفرقة ا
 :جناز ما يلييف جمال التنوع البيولوجي الذين ميكنهم إ تعمل

املسامهة يف أنشطة برنامج العمل خبرباهتم، ودرايتهم، ومعرفتهم، وبتوفري البيانات واملعلومات،  )أ( 
 وتوفري اخلربة يف جمال بناء القدرات؛

 ؛ااستخدام نتائج برنامج العمل، أو االستفادة منه )ب( 
 .العلماء وأصحاب املعارف يف عمل املنربإشراك تشجيع ودعم  )ج( 
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بني العلم وعملية تقرير السياسات بشأن املسائل املتعلقة بالتنوع  الرتابطويهدف املنرب إىل تعزيز  - 21
فئة املسامهني، )وألغراض اإلجياز، مت حتديد فئتني من أصحاب املصلحة . البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

كنها تعطي إشارة إىل فئات أصحاب املصلحة والقائمة أدناه ليست جامعة، ول(. وفئة املستخدمني النهائيني
 :الذين ميكن للمنرب العمل معهم

والغرض من هذه . هؤالء هم املسامهون، والعلماء، وأصحاب املعارف، واملمارسون )أ( 
وتشمل . املصطلحات هو أن تشمل جمموعة واسعة من أصحاب املعارف، ومنتجي املعارف، ومديري املعارف

ف السكان األصليني واملعارف احمللية، والباحثني التطبيقيني العاملني مع املنظمات غري املصطلحات أيضًا معار 
احلكومية، والشبكات العلمية واملعرفية، واملواطنني العاملني يف جمال الرصد وعلوم املواطنني، ومراكز املشورة يف 

جمايل العلوم الطبيعية جمال السياسات، واجلامعات، واألكادمييني والطالب من مؤسسات البحوث يف 
واالجتماعية على نطاق العامل، وأعضاء املنظمات غري احلكومية، واملنظمات األهلية، واألعمال التجارية، 
والصناعات االستخراجية، وأصحاب األراضي، واملنظمات احلكومية الدولية، والعديد من املنظمات األخرى، 

 يولوجي والنظم اإليكولوجية؛واألفراد العاملني يف جمال خدمات التنوع الب
يشمل هذا املصطلح املسؤولني احلكوميني من  - مقررو السياسات: املستخدمون النهائيون )ب( 

ويشمل أيضًا املسؤولني يف املنظمات املتخصصة . خمتل  املستويات من الدول األعضاء يف املنرب ومستشاريهم
ددة األطراف، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري التابعة لألمم املتحدة، واالتفاقات البيئية املتع

 .احلكومية، ومصارف التنمية، واحلكومات احمللية، ومقرري السياسات احملليني

 النطاق -سادساً 
التقييم، )أصحاب املصلحة باألمهية للجهود الرامية إىل النهوض بوظائ  املنرب األربع إشراك تسم يس - 22

أصحاب املصلحة يف املنرب إشراك وسيكون أحد جوانب (. م السياسات، وبناء القدراتوخلق املعرفة، ودع
ضرورة تعبئة أصحاب املصلحة الذين ميكن أن يكونوا مسامهني يف الوظائ  األربع للمنرب، أما اجلانب الثاين 

يمات ذات الصلة، أو فسيكون اجلهود الرامية إىل تيسري استعمال املستخدمني ملنتجات املنرب، مثل قائمة التقي
املنظمات بصفة مراقب يف إشراك قائمة أدوات دعم السياسات، وسيكون اجلانب الثال  السعي إىل تيسري 

 .اجتماعات املنرب، ودعوة أصحاب املصلحة إىل تقدمي التعليقات بشأن الوثائق اليت سُتقدم لالجتماع العام
ريق األمانة اليت ميكن أن تقدم معلومات واضحة أصحاب املصلحة عن طإشراك وميكن تيسري تطبيق  - 21

أصحاب املصلحة، والتماس ردود فعلهم بغية تقدمي اقرتاحات لتحسني العملية واعتماد إشراك بشأن فرص 
 .االتصال املزدوج

. أصحاب املصلحةإشراك ويف بعض احلاالت، حدد االجتماع العام بالفعل وبوضوح قواعد وعمليات  - 23
عملية ترشيح واختيار اخلرباء، مبا يف ذلك فرص  1/3 - د ح مثال، ُحددت بوضوح يف املقرر فعلى سبيل امل
أصحاب املصلحة يف هذه إشراك وقد بدأ بالفعل . وذلك يف إطار الوظيفة األوىل للمنرب ،استعراض األقران

 .اجملاالت
أصحاب املصلحة، راك إلشومع ذلك هناك جماالت أخرى من برنامج العمل ميكن أن تتيح فرصًا  - 22
يف أفرقة العمل شراك وميكن أن ثمنح اإل. فيهاباإلشراك مل يتم النظر بعد يف القواعد والعمليات اخلاصة  لكنو 

أصحاب املصلحة، نظرًا إىل أن عملها سيعتمد بقدر كبري على التعاون مع خمتل  الشركاء شراك إلالثالثة فرصًا 
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ويُقرتح أن تعمل األمانة . ن األصليني، واملعارف احمللية، واملعرفة والبياناتيف جمال بناء القدرات، ومعارف السكا
 .أصحاب املصلحة يف عمل هذه األفرقةشراك إلتاحة الفرص مع أفرقة العمل إل

 والمثبطاتالحوافز  -سابعاً 
احلوافز  أصحاب املصلحة، سيكون من املهم بالنسبة للمنرب إدراكإشراك يف سياق تنفيذ اسرتاتيجية  - 22
وميكن استخالص بعض اآلراء املفيدة من استعراض االجتماع العام للدوافع . احملتملة للمشاركة ثبطاتوامل

ورقة ( برنامج األمم املتحدة للبيئة)وقدم املركز العاملي لرصد عملية احملافظة . يف تقييمات املنرب للمشاركة
 .(IPBES/1/INF/15أنظر )اخلرباء يف تقييمات املنرب تستعرض الدافع ملشاركة 

احلفظ ما يلي:  اخلرباء يف عمل املنرب احملددة يف ورقة املركز العاملي لرصد ملشاركةوتشمل الدوافع احملتملة  - 26
مع مالءمتها فرق، اكتساب املكانة الرفيعة وفرص االخنراط يف مشروع ذي طابع علمي رفيع؛ وأحداث 

وأن تكون جزءاً من منظمة  يف جمال يعتربونه مهما؛ط الشبكي، والعمل وفرص الرب ؛يف جمال البحوثاهتماماهتا 
االخنراط يف عملية مل يشاركوا يف : ما يلي املثبطاتومشلت . واالعرتاف باملنح، واملنح الدراسية، والزماالت ،مؤثرة

قني بشأن كيفية وضع االلتزامات اليت تستغرق وقتًا طويالً، وعدم وضوح كيفية املشاركة، وعدم اليصياغة مسائلة 
 .وعدم اعرتاف املؤسسات باملسامهات اليت يقدمها علماؤها ؛حوافز التمويل

واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد  علميةالحتادات اللوحدد استقصاء آخر أجراه اجمللس الدويل  - 21
فها من أصحاب املصلحة يف بوصاملشاركة الطبيعية العوامل التالية كحوافز حمتملة للمنظمات تشجعها على 

مواءمة أولوياهتا مع أولويات املنرب، وفرصة التأثري على عمل املنرب، وفرصة املسامهة يف حتقيق نتائج : عمل املنرب
 .لوقتلتعويض  مفيدة، وإمكانية إنشاء شراكات، وفرصة احلصول على االعرتاف، وإمكانية احلصول على

كل أصحاب املصلحة يف املنرب يف املستقبل، فهي توفر بعض اآلراء بشأن ورغم أن النتائج ال ثمثل آراء   - 28
 .أصحاب املصلحةإشراك ماهية االحتياجات اليت ينبغي تلبيتها لتعزيز 

 المخاطر - ثامناً 
أصحاب املصلحة يف املنرب، سيكون من املهم حتديد املخاطر املرتبطة شراك إلكجزء من التخطيط  - 29

أصحاب إشراك بفيما يتعلق  وفيما يلي أكثر املخاطر شيوعاً . جهتها، واالستعداد هلاباملشاركة، وسبل موا
بسبب  املشاركةنشقاق فيما بني أصحاب املصلحة؛ ثانياً عدم القدرة على أواًل تضارب املصاحل، أو اال: املصلحة
خامسًا تباين مستويات و تتم تلبيتها؛  فتقار إىل التمويل؛ ثالثًا فتور اهلمة يف املشاركة؛ رابعًا التوقعات اليت الاال

فيما بني أصحاب املصلحة؛ ومن أجل معاجلة املخاطر احملتملة، ميكن أن تسعى األمانة إىل احلصول  املشاركة
أن تقوم بصياغة سياسة لتحديد املخاطر على ردود فعل أصحاب املصلحة يف أثناء املناسبات اخلاصة، و 

 .ومعاجلتها على ضوء إرشادات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات

 التقييم - تاسعاً 
عالية اجلودة ألصحاب املصلحة، ينبغي التخطيط للتقييم منذ البداية عن طريق إشراك من أجل حتقيق  - 11

عالية اجلودة إشراك نرب على قياس التقدم احملرز وحو حتقيق األداء اليت تساعد امل حتديد األهداف، ومؤشرات
مصنفة يف جمموعات  وفيما يلي مشروع مؤشرات. ألصحاب املصلحة، وحتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني

 :وفقاً لطبيعة املعلومات اليت توفرها
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الناجح شراك اإلمؤشرات 
 الوص  ألصحاب املصلحة

أصحاب إشراك بااللتزام 
 صلحةامل

  وضع اسرتاتيجية وخطة تنفيذ 
 على إجراء مشاورات مع أصحاب املصلحة ألدلةا 
  األدلة على السياسات والعمليات الواضحة والدقيقة اليت تشرح كيفية

 أصحاب املصلحة ويف أي اجملاالتإشراك 
خلطوات أصحاب املصلحة، واإشراك اإلشارات إىل العقبات اليت تواجه   القدرة على معاجلة التحديات

أي أصحاب املصلحة الذين يصعب )املخططة لتخطي هذه العقبات 
الوصول إليهم، واحلواجز اللغوية أو الثقافية، وتباين الربامج واملصاحل وغري 

 (ذلك
مثل عدد الرتشيحات، وتعليقات استعراض ) املشاركةقياسات تقييم   مدى املشاركة

 (األقران، واملشاركني، والزماالت وغريها
قياسات تقييم ثمثيل أصحاب املصلحة من خمتل  البلدان، واملناطق،   نوعالت

 وفروع املعرفة وما إىل ذلك
 والنتائج املتوقعة املشاركةاألدلة على العالقة بني الغرض من   األدلة على النواتج واآلثار

 األدلة على اآلثار اليت حتققت 
أصحاب إشراك بسائل ذات الصلة الدعوات إىل املسامهة بشأن امل  فرص االتصال املزدوج

 املصلحة
 االستقصاءات لتقدمي ردود الفعل إزاء املشاركة 
 األدلة على معاجلة املسائل والشواغل اخلاصة بأصحاب املصلحة 

ميكن أن تكون إحدى أدوات التقييم استخدام االستقصاءات السنوية اليت تتيح فرصة احلصول على  - 12
كما ذُكر سابقاً، ميكن أن جتري األمانة استقصاء سنويًا لقياس و. ونتائجها اركةاملشردود الفعل بشأن عملية 

التعليقات، وردود  مراعاة سيكون هناك رصد بصورة مستمرة عن طريقو . آراء وتصورات أصحاب املصلحة
 .الفعل اليت يتم احلصول عليها يف أثناء خمتل  املناسبات اليت ينظمها أصحاب املصلحة

أصحاب املصلحة بصورة إشراك لى ذلك، وعلى وحو ما قرره االجتماع العام، ينبغي استعراض عالوة ع - 11
 ((.ه) 2 الناتج)مستقلة، وتقييمها كجزء من كفاءة وفعالية املنرب 

 خطة التنفيذ األولية - عاشراً 
على  تشمل خطة التنفيذ اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها األمانة لضمان حصول أصحاب املصلحة - 13

وستسعى األمانة أيضًا إىل احلصول على مسامهة أصحاب . معلومات كافية وواضحة عن كيفية العمل مع املنرب
، ميكن أن تضطلع األمانة باألنشطة 1122 ويف عام. املصلحة بغية حتسني مشاركتهم، واعتماد االتصال املزدوج

 :التالية بالتعاون مع أصحاب املصلحة
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 لحة؛حتديد أصحاب املص )أ( 
 حتليل االحتياجات؛ )ب( 
 إعداد األدلة اإلرشادية والرتمجة؛ )ج( 
 إعداد صحائ  الوقائع والرتمجة اخلاصة خبلق املعارف وبناء القدرات؛ )د( 
 التعاون مع أفرقة العمل من أجل العمل مع أصحاب املصلحة الذين يصعب الوصول إليهم؛ (ه) 
 مة؛التعاون مع الشبكات واملراكز القائ )و( 
 استخدام وسائل التواصل االجتماعي وقوائم الربيد اإللكرتوين؛ )ز( 
 استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ )ح( 
 ؛املناسبات اليت ينظمها أصحاب املصلحة )ط( 
 .االستقصاءات السنوية )ي( 
ه باإلضافة إىل جدول زمين، وميزانية ترد يف املرفق هبذه املذكرة التفاصيل اخلاصة باألنشطة املذكورة أعال - 12

 .إرشادية
أصحاب إشراك وما بعده، ميكن أن تضطلع األمانة بأنشطة إضافية لتعزيز  1126 بدءًا من عامو  - 12

وستغطي امليزانية املخصصة لالتصاالت كجزء من امليزانية اليت اعتمدها االجتماع العام لربنامج العمل . املصلحة
 .العالقات مع وسائط اإلعالم، والتوعية، ونشر وترويج منتجات املنرباملنتجات املتعلقة ب
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 المرفق

 األنشطة، والجداول الزمنية، والميزانية اإلرشادية لخطة التنفيذ األولية
 .، ميكن أن تضطلع األمانة باألنشطة التالية بالتعاون مع أصحاب املصلحة1122يف عام  - 2
 تحديد أصحاب المصلحة 
أصحاب املصلحة يف املنرب هو مهمة معقدة، نظرًا إىل ضرورة النظر يف التنوع الشديد لألفراد،  حتديد - 1

واملؤسسات، واملنظمات، أو اجلماعات العاملة على نطاق خمتل  القطاعات واملستويات، أو على نطاق كل 
وتشمل البارامرتات األخرى ( ةاملستويات احمللية، أو الوطنية، أو دون اإلقليمية، أو اإلقليمي)قطاع أو مستوى 

التقليدية، واحمللية، )، وأنواع املعارف (العلوم الطبيعية، واالجتماعية، واالقتصادية)خمتل  الفروع العلمية 
وتشكل االختالفات الثقافية، (. الصناعة، والصحة، والغذاء، والطاقة)، والقطاعات (واألصلية، وعلوم املواطنني
ف مصاحل أصحاب املصلحة، والواليات املختلفة، والرتتيبات اإلدارية عوامل إضافية واحلواجز اللغوية، واختال
 .جيب أخذها يف االعتبار

ويف سياق عملية حتديد أصحاب املصلحة، ينبغي توخى احلذر لتجنب خماطر إدراج األفراد أو  - 3
نرب، وأيضًا تفادى العمل مع املنظمات الذين ليست هلم صلة، أو غري املؤهلني للمسامهة يف برنامج عمل امل

ولذلك سيكون من املهم وضع معايري . منظمات أكثر مما ينبغي مما جيعل من إدارة العملية أمرًا صعبًا للغاية
 .ألهلية األطراف اليت ينبغي ضمها للمنرب

وميكن أن تستحدث األمانة طريقة حتدد هبا بانتظام جمموعات أصحاب املصلحة وذلك بالتماس  - 2
وجيه من املكتب أو فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، وأن تنشر بعد ذلك سجاًل مفتوحًا ألصحاب الت

بصفة مراقب اليت سبق وأن شاركت  املشاركةوميكن أن تكون إحدى هذه الطرق ضم كل املنظمات . املصلحة
 .يف اجتماعات االجتماع العام يف سجل مفتوح

. نة دعوة إىل املنظمات املعنية اليت ترغب يف أن ُتدرج يف السجلن توجه األماأوكخطوة ثانية، ميكن  - 2
وإذا كانت هناك شكوك بشأن أهليتها، ميكن التماس التوجيه من املكتب، أو الفريق بغية تطبيق نفس معايري 

أن ويف هذه احلاالت، ميكن . األهلية بالنسبة للمنظمات اليت انضمت بصفة مراقب وفقًا لسياسة قبول املراقبني
يُطلب من املنظمات تقدمي وثائق تص  والية املنظمة، ونطاقها وهيكلها اإلداري، وأي معلومات أخرى تدعم  

وميكن أن تؤدي الدول األعضاء يف املنرب دوراً . كفاءة املنظمة ومدى اهتمامها باملسائل ذات الصلة باملنرب
وميكن أن حتتفظ األمانة بقاعدة . شورةيساعد على حتديد أصحاب املصلحة عن طريق تقدمي اإلرشادات وامل

 .بيانات تشمل أصحاب املصلحة باإلضافة إىل تفاصيل عن االتصال هبم، والطريقة املفضلة لالتصال هبم
املعلومات اإلضافية عن اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة  نويرد يف مذكرة األمانة بشأ - 6
((IPBES/3/INF/10 وتصني  أصحاب املصلحة احملتملني هو عملية  .تصني  مفصل ألصحاب املصلحة

برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف إطار حتليل الثغرات الذي أجرته  وقدم التصني شرعت فيها أصاًل أمانة املنرب، 
بني العلم والسياسات اخلاصة بالتنوع البيولوجي وخدمات  الرتابطلتيسري املناقشات بشأن كيفية حتسني وتعزيز 

هذا التصني ، وُأضيفت منظمات جديدة يف ضوء  ُأستكملوقد (. IPBES/2/INF/1أنظر )يكولوجية النظم اإل
 .االقرتاحات والتعليقات اليت مت استالمها من أصحاب املصلحة بشأن مشروع اسرتاتيجية االتصاالت
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 تحليل االحتياجات
تياجات جمموعات أصحاب فضاًل عن عملية التحديد، ميكن أن جتري األمانة أيضًا حتلياًل الح - 1

لتحديد مدى االستعداد للمشاركة، واحلوافز ( جمموعات املسامهني واملستخدمني على حد سواء)املصلحة 
فيما يتعلق باملشاركة، واالهتمام بنواتج معينة من نواتج املنرب، والطرق املفضلة للمشاركة، والقضايا  واملثبطات
وسُيطلب من . خدام استقصاء كمي ميكن ترمجته إىل خمتل  اللغاتوسيتم هذا التحليل باست. املثرية للقلق

ويوفر هذا النوع من االستقصاءات نتائج قابلة للمقارنة . الشبكات القائمة إرسال االستقصاء إىل أعضائها
 .والقياس، وميكن أن تصل إىل طائفة عريضة من أصحاب املصلحة

توقعات أصحاب املصلحة، والفهم األفضل لطبيعة  وسيساعد حتليل االحتياجات املنرب على حتديد - 8
مثل املوقع الشبكي، أو التفاعل ) املشاركةاملتوخاة للمسامهني واملستخدمني النهائيني، وطرق  املشاركةومدى 

املباشر، أو املراكز، أو املواد املطبوعة، أو املواد السمعية البصرية، أو املشاريع التعاونية، أو أي جمموعة من هذه 
ومن شأن نتائج هذا االستقصاء . اليت تناسب بشكل أفضل خمتل  جمموعات أصحاب املصلحة( الطرق

ويرد يف مذكرة . 1126 مساعدة األمانة على حتسني ُُنجها إزاء الوصول إىل أصحاب املصلحة بدءًا من عام
استبيان حمتمل  IPBES/3/INF/10)بشأن املعلومات اإلضافية عن اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة )األمانة 

 .ألصحاب املصلحة
 مع أصحاب المصلحةالمشترك العمل 
اعتمد االجتماع العام قواعد واضحة للتقييمات يف إطار املنرب تشرح يف أية مراحل : األدلة اإلرشادية - 9

 بقبول وُوضعت أيضًا السياسات واإلجراءات اخلاصة. ومسامهة أصحاب املصلحةإشراك يكون من املطلوب 
وميكن أن تضع األمانة أدلة إرشادية مبسطة وواضحة لشرح . يف االجتماع العامبصفة مراقب  املشاركةاملنظمات 

وميكن ترمجة هذه األدلة اإلرشادية إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، ونشرها على املوقع . هذه العمليات
 .ا على الشبكات القائمةالشبكي للمنرب، بينما ميكن إعداد صحائ  وقائع لتوزيعه

أصحاب املصلحة حتديد كيفية ترسيخ التعاون مع شراك إلسيكون أحد اجلوانب األخرى : أفرقة العمل - 21
أصحاب املصلحة بشأن أنشطة بعينها من أنشطة برنامج عمل املنرب، مثل احلاجة إىل سد كل الثغرات يف 

يف مرفق  املشاركةى التدريب عن طريق هذه الربامج، واملعارف أو البيانات، وتنظيم برامج التدريب أو تلق
ونظمت مؤخرًا فرقة العمل املعنية ببناء القدرات اجتماعًا يف الربازيل ناقشت فيه كيفية التواصل والعمل . التوفيق

 وميكن أن تعمل األمانة بالتعاون الوثيق مع. مع خمتل  أصحاب املصلحة يف إطار مرفق التوفيق املقرتح للمنرب
 .أصحاب املصلحة يف هذه اجملاالتإشراك أفرقة العمل لتوفري معلومات واضحة عن كيفية 

أصحاب املصلحة كيفية إشراك ستكون إحدى التحديات اليت تواجه املنرب يف سعيه إىل حتقيق : التوعية - 22
لية، ومنظمات علوم منح صوت للبلدان النامية، وجمتمعات الشعوب األصلية، وأصحاب املعارف التقليدية واحمل

نظرًا إىل إمكانية وجود حواجز لغوية، وعقبات أخرى مثل  ،املواطنني، واملنظمات األهلية للمحافظة على البيئة
وميكن أن تعمل األمانة بالتعاون الوثيق مع مراكز التنسيق . حمدودية التمويل، أو إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت

 .قتضاء، لسد هذه الثغراتخرى، حسب االللمنرب، وأفرقة العمل واجلهات األ
ميكن أن تساعد الشبكات واملراكز اإلقليمية واحمللية القائمة يف تعبئة أصحاب  :الشبكات واملراكز - 21

. يف جهود التوعية، وميكن أن تساعد أيضًا يف ترمجة الوثائق الرئيسية واملشاركةاملصلحة، وصياغة الرسائل، 
ة بشأن إدارة التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية، أنشأت بعض البلدان وحداهتا وفضاًل عن الشبكات القائم
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وميكن أن تساعد هذه املراكز ووحدات التنسيق يف . اخلاصة للتنسيق مع املنرب من أجل تعبئة الدوائر العلمية
شبكاهتا اخلاصة على إنشاء وحدات مماثلة يف البلدان األخرى، وأن تشجع الدول األعضاء يف املنرب على إنشاء 

 .املستويات الوطنية ودون الوطنية
من شأن وسائل التواصل االجتماعي مساعدة األمانة على إبالغ خمتل  : وسائل التواصل االجتماعي - 23

، تستطيع (Twitter)والتغريدات  (Facebook)وعن طريق فيس بوك . جمموعات أصحاب املصلحة بصورة سريعة
إىل تقدمي املسامهة، واإلبالغ بشأن أحدث التطورات، كما ميكنها تلقي ردود الفعل على األمانة نشرع الدعوات 

 .وحو حيسن منوذج االتصال املزدوج
اقتنت األمانة أدوات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملساعدة : تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - 22

م امللفات، والتعاون املباشر عرب اإلنرتنت، وإجراء التداول أفرقة اخلرباء، وأفرقة العمل، واملؤلفني على تقاس
وتستخدم أدوات التداول بالفيديو أحدث التكنولوجيات اليت توفر وصلة مستقرة حىت يف املناطق اليت . بالفيديو

 .تعاين من املشاكل املتعلقة بتوصيل الشبكة
ل سنة قبل انعقاد دورة االجتماع العام ستنظم األمانة ك :املناسبات اليت ينظمها أصحاب املصلحة - 22

عالوة على ذلك، من املتوقع أن تبدأ جمموعات من . أيامًا ألصحاب املصلحة لتشجيعهم على التفاعل
، أو حلقات العمل اليت ديد من أحداث إذكاء الوعيأصحاب املصلحة والشبكات اإلقليمية يف تنظيم الع

وميكن أن تدعم األمانة هذه . ات زمنية للمشاورات يف إطار املنربتستهدف اخلرباء اليت قد تنظر يف ختصيص فرت 
األحداث بتعيني موظفني للمساعدة فيها، وإبالغ أصحاب املصلحة بشأن التقدم احملرز يف إطار حتقيق نواتج 

 .ء أعماهلارهناً مبيزانية األمانة وعب املشاركةوبالطبع ستكون هذه . املنرب، ومساع اقرتاحات املشاركني يف املنرب
اجات أحد أصحاب املصلحة بغية التمكن من يميكن أن تبدأ األمانة بتحليل احت :االستقصاء السنوي - 26

وآراء  ويرمي االستقصاء السنوي إىل قياس تصورات. اجات أصحاب املصلحة على وحو أفضليحتليل احت
 .أصحاب املصلحة من أجل حتسني مشاركتهم
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 يزانية اإلرشاديةامل اجلدول الزمين اإلجراءات

 مايو/أيار -مارس /آذار حتديد أصحاب املصلحة
1122 

 مل تقدم أي معلومات

 يوليه/ثموز -يونيه /حزيران حتليل االحتياجات
1122 

 مل تقدم أي معلومات

 يونيه/حزيران -مارس /آذار والرتمجة التوجيهيةاألدلة 
1122 

 1122دوالر لعام  32 111

يوليه /ثموز -مايو /أيار اخلاصة خبلق املعارف وبناء القدرات صحائ  الوقائع والرتمجة
1122 

 1122 دوالر لعام11 111

 (ج) 2 جزء من ميزانية الناتج جار أصحاب مصلحة يصعب الوصول إليهم
 مل تقدم أي معلومات جار الشبكات واملراكز

 مل تقدم أي معلومات جار وسائل التواصل االجتماعي
أدوات التقاسم )ملعلومات واالتصاالت أدوات تكنولوجيات ا

 (املباشر للملفات والتداول بالفيديو
كانون  -يناير /كانون الثاين

 1128ديسمرب /األول
والتداول التقاسم املباشر للملفات 

: مستخدم 211 فيما بني بالفيديو
 دوالر ملدة أربع سنوات 100 000

 
يومان قبل انعقاد يوم أو  املناسبات اليت ينظمها أصحاب املصلحة

 االجتماع العام
 تقدير التكلفة لعقد االجتماع يف اليوم

 دوالر 03 000
نوفمرب من كل /كانون الثاين االستقصاء السنوي

 عام
 مل تقدم أي معلومات

____________ 


