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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
تنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في مجال ال

 النظم اإليكولوجية
 الثالثةالدورة 
 1025يناير /الثاينكانون   21-21، أملانيا، بون
 *من جدول األعمال املؤقت )ب( 5البند 

برنامج العمل األولي للمنبر: توجيهات بشأن التقييمات 
وأدوات ومنهجيات الدعم السياساتي وتوجيهات أولية 

 لنمذجة ووضع مفاهيم للقيمبشأن تحليل السيناريو وا

 ()ج( 4الناتج ) شأن أدوات ومنهجيات دعم السياساتوتوجيهات ب قائمةمشروع 

 مذكرة األمانة 

 المقدمة  –أوالً 
التنوع البيولوجي وخدمات  يف جمالم والسياسات و للعلطلب االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل  -2

عند  رري  ابخربا  املتعدد التصصصات واملكتب، مدعوما  إىل 1/5-م ح د النظام اإليكولوجي، يف املقرر
أدوات ومنهجيات دعم السياسات وتقدمي التوجيهات بشأن  ب قائمةبفري  خربا  حمدد املهام، وضع االقتضا  

 القائمةقدم وتكيفية مواصلة صقل مثل هذه األدوات واملنهجيات وكيفية تشجيعها وحفزها يف سياق املنرب. 
(. وترد معلومات إضارية والثاين األولاملررقني دورته الثالثة )انظر  يف ام الستعراضهالتوجيهات إىل االجتماع العاو 

)ج(:  4معلومات مستكملة عن الناتج ’’املعنونة  وعمل رري  ابخربا  يف مذكرة األمانة ،بشأن اختيار، وتشكيل
 . (IPBES/3/INF/8)‘‘ أدوات ومنهجيات دعم السياسات

 لدعم السياساتأدوات ومنهجيات  قائمةمقترح بشأن  - ثانياً 
شمل مشروع دعم السياسات. ويأدوات ومنهجيات ب قائمةمشروع  املذكرة هبذه املرر  األول يرد يف -1

 ، ما يلي: القائمة

 يف سياق املنرب؛  ةاملقرتح للقائمةوالسمات العامة  ،واهلدفمقدمة توضح الغرض،  ()أ
                                                      

* IPBES/3/1. 
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 ومنوذج موحد ألدوات ومنهجيات دعم السياسات يف سياق املنرب؛ تعريف  )ب(
  .ةاملقرتح قائمةوطريقة تشغيل ال فائعملني ووظوصف للمست )ج(

أدوات ومنهجيات دعم السياسات  قائمةبابخاص قرتح املقد يرغب االجتماع العام يف أن يبحث  -3
 بغرض: 

أدوات ومنهجيات دعم السياسات حبيث تتمكن األمانة، من  قائمةاملوارقة على مشروع  )أ(
 يف التنفيذ والتشغيل؛ خالل التشاور مع الفري  واملكتب، من البد  

ا من أجل زيادة رائدهت القائمة املقرتحة وعملهاتركيز تقدمي املزيد من التوجيهات بشأن  )ب(
 .لسياساتل

 توجيهات أولية بشأن أدوات ومنهجيات دعم السياسات في سياق المنبر  - ثالثاً 

وضع توجيهات بشأن     ابخربا ، أيضا  ابخربا  املتعدد التصصصات واملكتب، بدعم من رري رري بدأ  -4
ات يف برنامج العمل. والتوجيهات األولية، وسوف حيتاج األمر إىل التوجيه السياساتكيفية تنفيذ وظيفة دعم 
 يركز على اآليت: وهو من االجتماع العام األولية واملزيد من التوجيه 

 ؛ (ج() 4أدوات ومنهجيات دعم السياسات )الناتج  قائمةمشروع  )أ(
 )ج( و)د((.  3)الناجتان حمددة النواتج اليت تتناول مباشرة أدوات ومنهجيات دعم سياسات  )ب(

قد يرغب االجتماع العام يف أن يبحث التوجيهات األولية بشأن كيفية تنفيذ الوظيفة ابخاصة بأدوات  -5
 ومنهجيات دعم السياسات وذلك بغرض: 

بني نواتج برنامج البينية عن طري  العالقات  القائمةفيذ املوارقة على التوجيهات بشأن دعم تن )أ(
 العمل؛ 

املوارقة على متديد والية رري  ابخربا  املعين بأدوات ومنهجيات دعم السياسات حبيث ميكنها  )ب(
 ؛ القائمةدعم تنفيذ 

 تقدمي املزيد من التوجيهات حلفز املزيد من صقل أدوات ومنهجيات دعم السياسات. )ج(
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 األول المرفق

 أدوات ومنهجيات دعم السياسات  قائمةمشروع 

 المقدمة  –أوالً 

هناك طائفة واسعة من أدوات ومنهجيات دعم السياسات متاحة ألغراض خمتلفة يف مراحل خمتلفة من  -2
من الصعب غالبا  بالنسبة لصناع القرارات واملمارسني احلصول على يكون دورة السياسات. ومع ذلك، رإنه 

 وحتديد مدى أمهيتها.  ،املتصلة مبثل هذه األدوات واملنهجيات املعلومات

دينامي متطور على ابتكاري، و أدوات ومنهجيات دعم السياسات كمنهاج  قائمةويُقرتح مشروع  -1
 مباشرة لتحقي  الغايات التالية:  اإلنرتنت

 صممة ذات الصلة بأدواتُـ متكني صناع القرارات من سهولة احلصول على املعلومات امل )أ(
ومنهجيات دعم السياسات، بغرض املزيد من ترشيد ومساعدة النطاقات واملراحل املصتلفة من ُصنع السياسات 

 وتنفيذها؛ 
، وتقييم صالحية استصدام القائمةالسماح لطائفة واسعة من املستعملني بتقدمي مدخالت إىل  )ب(

رورية، وأنواع املصرجات اليت ميكن احلصول احملددة، مبا يف ذلك املوارد الض ااألدوات واملنهجيات يف سياقاهت
 عليها، ومن مث املساعدة يف حتديد الثغرات املوجودة يف األدوات واملنهجيات. 

حول عمليات  كزةر مة، و مباشرة ُمصمم بوابة على اإلنرتنتسوف تتحق  الغايات عن طري  تطوير  -3
كون جمرد تبدال  من أن  اإلنرتنتعلى  ةداملوجو  القائمةتبع هنجا  يركز على املستعملني. إن تو املنرب ووظائف 

رة ساعد يف إضاتسوف يات املتاحة لدعم السياسات، مستودع للمعلومات ذات الصلة باألدوات واملنهج
ؤدى ذلك إىل خل  جمموعة ممارسات، مُتكِّن صناع القرارات على خمتلف يواقرتاح وتقييم األدوات. سوف 

مبا يف ذلك اجملتمعات األصلية واحمللية، من  ،وعات االجتماعية األخرىمشارهبم واملمارسني والُبحاث واجملم
التفاعل، وبنا  الشبكات مع النظرا ، من أجل صقل وتطوير أدوات ومنهجيات لدعم السياسات. ويف هذا 

 كنشاط مستمر ودينامي يف سياق املنرب.   انَظر إليهتُ أن  للقائمةالسياق، ينبغي 

 لموحد ألدوات ومنهجيات دعم السياسات في سياق المنبر التعريف والنموذج ا - ثانياً 

وألغراض هذا الدليل، يتم تعريف أدوات ومنهجيات دعم السياسات كُنهج وتقنيات تنهض على  -4
م ونُظم املعررة األخرى، اليت ميكنها أن تُرشِّد، وُتساعد وتعزز القرارات ذات الصلة، كما تُعزز صناعة و العل

، وهكذا طبيعةوالدولية وذلك من أجل محاية ال ،واإلقليميةوالوطنية،  ،املستويات احمللية السياسات وتنفيذها على
 ارتفاع مستوى املعيشة.حتق  تُروِج ملزايا الطبيعة اليت تعود على السكان، و 

وباإلضارة إىل ذلك، رإن من املهم رهم سياق أدوات ومنهجيات دعم السياسات. ويوضح الشكل  -5
نية بني صياغة السياسات، وتصميم أدوات السياسات وتنفيذها، وأدوات ومنهجيات دعم األول العالقة البي

 السياسات بالنسبة لفقدان التنوع البيولوجي وتدهور خدمات النظام اإليكولوجي. 
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 الشكل األول
فقدان ومعالجة  يةدوات السياساتيمكن ألدوات ومنهجيات دعم السياسات أن تساعد في تشكيل األ

 البيولوجي وتدهور خدمات النظام اإليكولوجيالتنوع 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

بلَور رري  ابخربا  منوذجا  موحدا  ألدوات ومنهجيات دعم السياسات، وجتميع األدوات اإلررادية داخل  -6
أو ثقارات ُصنع  ،سبعة عائالت. تتناول كل عائلة متطلبات خمتلفة، وأنواع مقررات، ومؤسسات صنع قرارات

الناس والطبيعة. ويقدم اإلطار املوجود أدناه قائمة هبذه تنفع سليمة  اتسياسأقلمة وير وتنفيذ و سياسات يف تط
 .نوعكما يقدم أمثلة على األدوات واملنهجيات لكل   األنواع
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ن ميكن ألدوات ومنهجيات دعم السياسات أن تتصل وتنعكس مباشرة بنا   على طائفة واسعة م -1

أدوات ومنهجيات دعم السياسات، سوف يكون  قائمةالسياقات التطبيقية احملتملة. رفي سياق املنرب، ويف 
 : اآليت الرتكيز الرئيسي منصبا  على

 ومكوناته املصتلفة؛  للمنرباإلطار املفاهيمي  )أ(
التابعة للتنوع البيولوجي شي وأهداف آي 1010-1022البيولوجي  للتنوعابخطة االسرتاتيجية  )ب(

 له. 

 شمل التطبيقات األخرى ولكن ال تقتصر على: وت -8

مراحل دورة السياسات )مثال وضع جداول األعمال واستعراضها، وتصميم السياسات  )أ(
 واملقررات، وتنفيذ السياسات(؛ 

نطاق التطبي  اجلغرايف واإلداري )مثال، النطاق العاملي، اإلقليمي، الوطين، شبه الوطين،  )ب(
 واملناط  الريفية مقابل املناط  احلضرية(؛ حمللية واواجملتمعات األصلية 

السياق البيولوجي أو اإليكولوجي )مثال، أنواع خدمات النظام اإليكولوجي، الُنظم  )ج(
 حمل التناول(؛  األحيائية املناط  اإليكولوجية أو

 أدوات ومنهجيات دعم السياسات، مع إيراد أمثلةمن األنواع المقترحة 
عارف )مبا يف ذلك الرصد(: عمع البيانات وقواعد البيانات، واملؤشرات، والتاري  جتميع البيانات وامل -2

 الشفهي، ورسم خريطة بخدمات النظام اإليكولوجي، واحلراك السكاين.

 املتمتعة باحلفظتقييم وتقدير: رعالية اإلدارة، حتليل االجتاهات، التصورات، حتديد وتقييم املناط   -1
النمذجة الّكمية، احملاسبة، تقييم دورة احلياة، التقييم التداويل،  التابعة للمجتمع األصلي واحمللي،

 .تفاضالاملنفعة، وحتليل امل -حتليل الكلفة 

حة، املراقبة لمناقشة عامة، عملية اإلشراك والتشارك: مقابالت مع ابخربا ، مشاورة مع أصحاب املص -3
الم، وضع ابخرائط الثقارية والتداعيات ركزة، االتصال بوسائل اإلعُـ امليدانية، املناقشة اجلماعية امل

 بالنسبة لغايات ومعايري السياسات، وأدوات الوسائل االجتماعية.

اختيار وتصميم أدوات السياسات: حتليل السياسات، حتديد األدوات غري املوجودة، وتقييم تأثري  -4
أو الُنظم اإلررادية للصيارات والتصورات، وتصميم ابخلفيات اإلقليمية  االستباقياألدوات، والتقييم 

 للمناط  احملمية، وحتليل جمموعات السياسات.

التنفيذ والتوعية واإلنفاذ: عمليات املراجعة، وجهود اإلنفاذ القائمة على املصاطر، ومعايري العمليات  -5
 )مثال  املنظمة العاملية للتوحيد القياسي(، والرصد، وإعداد التقارير والتثبت من الصحة.

، واألدلة البيانية، واألدلة، وموارد التعليم اإللكرتوين، والتعليم، كتيباتالالقدرات: التدريب وبنا   -6
 وحلقات التدريب العملي، وتقاسم املعارف. 

لتكيفية، نظرية التعلم التعلم االجتماعي، االبتكار واحلوكمة التكيفية: اإلدارة االسرتاتيجية ا -1
 .االجتماعي
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السياق االجتماعي االقتصادي )مثال، األسواق والعالقات مع القطاع ابخاص، واالقتصاد غري  )د(
لنظامي وأمن ُسبل كسب العيش، واجملتمع املدين، والتدخل الرمسي يف تقدمي السلع العامة واجملتمعات احمللية ا

 ؛(الضعيفة
)مثال، القضايا ذات الصلة باحلوارز  التصدي لهاملشكلة احملددة، أو التحدي الذي يتم  )هـ(

العادلة، وغياب خيارات إدارة لقانونية املناسبة/غياب اأُلطر ااملضادة، واملعلومات الناقصة، ورشل األسواق، و 
 املصاطر(؛ 

تاري  االستصدام )مثال، ميكن لألدوات واملنهجيات أن تُرَتْب رئويا  على أساس ما إذا كانت  )و(
 يف مرحلة جتريبية أو موجودة بالفعل يف مرحلة التنفيذ الكامل(؛ 

ُصنع القرارات، هيكل احلوكمة، اإلشراك مة )مثال، عملية كواحلو البيئية سياق السياسات  )ز(
 . (اجلماهريي يف عملية صنع القرارات

 ةالقائمة الُمقترحوصف  - ثالثاً 
 المنبر  قائمةمستخدمو  - ألف

إىل طائفة من املستصدمني، مبا ريهم صناع القرارات، واملمارسني واجملموعات  ةموجه القائمة -9
واملنرب تُقرَتَح  القائمةكمنتفعني ومسامهني. واستنادا  إىل أهداف   االجتماعية األخرى، الذين يلعبون دورا  مزدوجا  

 مخسة جمموعات ُمستهدره: 

: املنرب )االجتماع العام، املكتب، رري  ابخربا  واألمانة، وررقات العمل 2ستهدرة ُـ اجملموعة امل )أ(
كما أهنم مديرو إدارة   ‘‘مستصدمون داخليون’’وأررقة ابخربا (. إن اهليئات احلاكمة واإلدارية للمنرب هي 

. ومن أجل القيام بالوظائف املبينة عاليه، رإن هذه اجملموعة املستهدرة سوف ُتشرف على للقائمةعموميون 
 . وهكذا، رإن أدوارهم تشمل ما يلي: اوحتديثه للقائمةاملتواصل  الرصد

نظيم وصقل وت، ودعم اسرتاتيجية التنفيذ، لتلقي، وتقييم هاواعتماد القائمة املوارقة على ‘2’
 ؛ القائمةاملعلومات اليت تتولد عرب خمتلف املراحل؛ ولتحديث 

إنشا  الوصالت الداخلية، عن طري  خطة أعمال، بالوظائف األخرى للمنرب وبالتدابري  ‘1’
ىل استعراض استنادا  إاحملددة والنواتج اليت يتم البت بشأهنا كل عام بالنسبة للمنرب 

 ؛ اونتائجه للقائمةسنوي 
األدوات واملنهجيات لعمليات صنع قرارات حمددة، ب املتعلقةالبت يف عمليات التقييم  ‘3’

مستصدمني، وأصحاب مصلحة ونُظم إيكولوجية، وأقاليم، ونُظم معارف، وجمموعات 
 وموضوعات؛

: إن الشركا  املؤسسيني االسرتاتيجيني للمنرب )مثال، اتفاقية التنوع 1اجملموعة املستهدرة  )ب(
وترويج  القائمةمة األمم املتحدة(. سوف تكون وظيفتهم الرئيسية هي تقدمي تغذية مرتدة بشأن ومنظالبيولوجي، 
 ليات حتددها املنظمات/االتفاقيات؛داخل دوائر كل جهة من تلك اجلهات عن طري  عم ااستصدامه

: أصحاب املعارف بشأن أدوات ومنهجيات دعم السياسات )أررقة 3اجملموعة املستهدرة  )ج(
ربا  يف إطار املنرب، واجلامعات، والعلما  واملنظمات العلمية، وأصحاب املعارف احمللية(. وسوف تكون ابخ
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لضمان مصداقية وأمهية  ةالقائممهمتهم الرئيسية هي تطوير وحتديث ومل  الصفحات ابخاصة باألدوات يف 
أجل الربط الشبكي األوسع ج من كمنها   القائمة. وسوف تستصدم هذه اجملموعة القائمةاملعلومات املتواررة يف 

 نطاقا ؛
األعضا . من املتوقع للبلدان األعضا  والبلدان املراِقَبة لدى بلدان : ال4اجملموعة املستهدرة  )د(

حيث أهنا تتحمل مسؤولية  للقائمةواحمللية أن تكون هي املستصدمة الرئيسية  ،املنرب وسلطاهتا الوطنية، واإلقليمية
 ةم اإليكولوجيالرامية لضمان احلفظ واالستصدام املستدام للتنوع البيولوجي وخدمات النظمباشرة عن السياسات 

استصداما  نشطا  يف سياق اأُلطر احملددة السياسية  القائمة هاألعضا  هذبلدان ذات الصلة. وسوف تستصدم ال
وسوف تدعم املنرب عن  واإلدارية، واملساعدة على تصميمها وتوصيلها والتشجيع على استصدامها بصورة أوسع.

 ؛القائمةظمة بشأن حمتوى واستصدام طري  تقدمي تغذية مرتدة منت
: املستصدمون )احملتملون( اآلخرون، وتشمل هذه اجملموعة جمموعة 5اجملموعة املستهدرة  )هـ(

ة واحمللية، متنوعة من املستصدمني )املنظمات غري احلكومية، وأخصائي احلفظ والتنمية، واجملتمعات األصليواسعة 
الرئيسي هو  اكون دورهيخل( اليت سإوجمموعات الشباب، ودوائر األعمال، والسلطات احمللية، ووسائل اإلعالم، 

 . عنهاوتقدمي تغذية مرتدة  القائمةاستصدام وتقييم 
 القائمةوظائف  -باء

ومنفذي  رات،، هى تزويد صناع القراللقائمةجمموعتني من الوظائف. والغاية األوىل  القائمةدم خت -20
بشأن أدوات ومنهجيات دعم السياسات، وتعترب هذه الغاية األكثر أمهية. ومن يسرة ُـ املعلومات القرارات بامل

 أجل هذه الغاية، تثور احلاجة إىل عدد من الوظائف، من بينها ما يلي: 

السياسات ذات الصلة أدوات ومنهجيات دعم  السماح للمستصدمني باالطالع على )أ(
 ؛ والبحث ريها وحتديدها وأسرتجاعها املعلومات املتعلقة هباو 

صمم تُ للمجموعات املستهدرة. وسوف  على اإلنرتنت مباشرةالسماح بتصميم وظيفية  )ب(
أيسر استصداما   القائمة همن منظور احتياجات ومتطلبات املستصدمني. ويتمثل اهلدف يف جعل هذ القائمة

 القرارات؛ من جانب صناع  ابقدر اإلمكان لضمان استصدامه
تسمح  ،وظيفة ربط شبكي قوية قائمةكون لليتعزيز الربط الشبكي بني املستصدمني. وسوف  )ج(

للمستصدمني الذين يعملون يف جمال أدوات ومنهجيات دعم السياسات بالتعرف على بعضهم البعض بصورة 
 . أدوات دعم السياسات مع نظرائهمأو استصدام أيسر، وبتبادل ابخربات بشأن تطوير 

يف السماح للمستصدمني بإدخال مسامهات يف األدوات واملنهجيات من  للقائمةوتتمثل الغاية الثانية  -22
واقع سياقاهتم احملددة لكي يقوم اآلخرون بتقييم مدى صالحيتها لالستعمال، وللمساعدة يف تعريف الثغرات يف 

أن  للقائمةقيقا  هلذه الغاية، ينبغي األدوات واملنهجيات من أجل ابتدار تطوير أدوات ومنهجيات جديدة. وحت
 يسر ما يلي: تُ 

 السماح بتقدمي املعلومات املتعلقة بأدوات ومنهجيات دعم السياسات؛  )أ(
التشجيع على تقييم األدوات  القائمةتقاسم الدروس املستفادة. وسوف يلقى مستصدمو  )ب(

 واملنهجيات عن طري  تقاسم خرباهتم؛
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. وسوف تُنشأ آليات لرصد وتقييم نواتج املعارف، للقائمةيم اجلارْيني السماح بالرصد والتقي )ج(
م، والسياسات العامة و يف جتسري الثغرات بني العل ا، وخباصة رعاليتهايف الورا  بأهداره القائمةواستقصا  رعالية 

 ؛ اتواملمارس
ليت تُقدم إىل تقدمي املعلومات إىل االجتماع العام للمنرب. وسوف تقوم التقارير السنوية ا )د(

. وسوف يسمح ذلك للمنرب بالقائمةحرز ريما يتعل  ُـ االجتماع العام بإجياز نتائج الدروس املستفادة والتقدم امل
 بأن يتعرف على الثُغرات يف األدوات واملنهجيات وتطوير أدوات ومنهجيات جديدة. 

 وضبط الجودةالمحتويات  -جيم

ع سياٍق دائم التغري وذلك عن طري  تيسري خل  احملتوى تعاونيا ، توا م متلكي  القائمةصمم تُ سوف  -21
 اجلودة )انظر الشكل ثانيا (. ضبطوالصيانة، والدعم و 

 الشكل الثاين 
 للقائمةدينامي للمحتوى والمدخالت التمثيل ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

جيب أن تتم احملارظة (، كل طبقة منها 1)انظر الشكل  اتويأربع طبقات من احملت القائمةيوجد يف  -23
. ويف القلب منه توجد قائمة أدوات دعم السياسات ُوضعت نيعليها بواسطة أصحاب املصلحة املصتص

أدوات دعم السياسات، اليت تتم إدارهتا وتنقيحها دوريا  بواسطة أمانة املنرب ة من السبع لألنواعونُظمت طبقا  
كل أداة من األدوات بصورة تفصيلية، تشمل عرض  (. وسوف تُ 2)اجملموعة املستهدرة  ورريقها الدائم من ابخربا 
/وظائفها، والتوار  بني األداة وإطار املنرب، واملوارد واملهارات الالزمة لتطبيقها، واملرحلة من الغرض منها ووظيفتها

 األدبيات/الموارد
 التطبيق/دراسات الحالة 
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ُتصدمت/أو ميكن استصدام األداة دورة السياسات اليت ميكن تطبي  األداة عليها، والسياق/السياقات اليت اس
دراسات احلالة متثل أمثلة عملية على الكيفية اليت ُتطب  هبا أداة إن التطبيقات/ريها، واألدبيات واملوارد الداعمة. 

ما أو منهجية ما، وتتم إدارهتا بواسطة أصحاب املعارف املتصصصني يف تصميمها أو تطبيقها )اجملموعتان 
من وسائل تلقي املدخالت والتغذية املرتدة من  تإذا ُحرم ةكامل  القائمةكون تن (. ول4و 3املستهدرتان 

(. وهذه الطبقة للتغذية املرتدة 5وسع نطاقا  )اجملموعة املستهدرة احمللية األماعة اجلاملستصدمني الذين ينتمون إىل 
والتعلي   توىاحمل بتقييم القائمةوتسمح للمستصدمني املسجلني يف  ،اجلماهريية تتمتع بأعلى درجة من النفاذية

 جديد يتعل  بأدوات ومنهجيات دعم سياسات ُمعينة.  عليه واقرتاح حمتوى

ملا كان أصحاب املصلحة لديهم خربات متنوعة، رإن املسامهات اليت تأيت من مصادر خمتلفة سوف و  -24
 بب يفيتم تقييمها باستصدام استمارة تسجيل بسيطة تسأل املستصدمني عن تفاصيل االتصال هبم والس

باستصدام جمموعة مشرتكة من املعايري لتحديد ما إذا   ضبط القائمةتم يحاجتهم إىل تقدمي مدخالت. وسوف 
قرتحة ميكن إضارتها إىل ـكانت ال

ُ
أم ال. وينبغي للمشررني على احملتوى أن يُنَتقُوا من خالل  القائمةُمدخالت امل

 فري . العملية ترشيح ُيشرف عليها أعضا  

أو  ،القائمةومنهجيات دعم السياسات سيتم النفاذ إليها عرب نقاط دخول متعددة يف إن أدوات  -25
البحث عن نوع املستصدم، واملرحلة يف دورة لزيادة دقة رالتر ميكن استصدامها بصورة إررادية أو عماعية 

فاهيمي للمنرب، السياسات املطلوب استصدام أداة أو منهجية دعم السياسات ريها، ومدى تواؤمها مع اإلطار امل
والغاية السياساتية اليت يسعى إليها املستصدم، والسياق الذي ميكن ريه تطبي  منهجيات وأدوات دعم 

 شي. األهداف املناظرة هلا يف بيان آيالسياسات و 

 القائمةاستراتيجية تنفيذ  -دال 

تنوع البيولوجي وسط بوابة املوقع الشبكي لل اهو إدماجه القائمةإن ابخيار األكثر جدوى لتنفيذ  -26
اليت جيري تطويرها حاليا  على يد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وترمي  (BES-Net) ةم اإليكولوجيوخدمات النظ

هذه البوابة إىل تيسري النفاذ لعمل املشرتكني يف الشبكة الذين يقومون بتطوير القدرات يف سياق العالقة البينية 
ُنظم هبدف دعم املنرب ومتكني اإلدارة الفعالة للتنوع البيولوجي وال ،م والسياسات واملمارساتو بني العل

واالتفاقات املتعدد األطراف ذات الصلة بطريقة  ‘‘لريو’’، وتنفيذ االتفاقيات الثالثة هاإليكولوجية يف العامل بأسر 
ألدوات  ةاملقرتح القائمةتساهم يف الرراه اإلنساين يف األجل الطويل، كما تساهم يف التنمية املستدامة. إن 

ومنهجيات السياسات ميكن أن يكون جز ا  ال يتجزأ من بوابة املوقع الشبكي للتنوع البيولوجي وخدمات النظام 
وذلك تبعا  للعمليات واملبادئ املطلوبة للمنرب ويُنظر إليها وإن كان يُدار كوحدة منوذجية مستقلة، اإليكولوجي، 

)الشعار والعالمة الشاملة(. وهذا من شأنه أن يساعد شبكة التنوع  بوضوح على أهنا ناتج من نواتج املنرب
البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي من تطوير طبقات أعم  من احملتوى بواسطة املدخالت اليت تقدمها 
ارة أررقة ابخربا  التابعة للمنرب. ومع ظهور جماالت حمتملة للتعاون، سوف حتتاج ابخيارات ابخاصة باهليكل، وإد

ورصد بوابة املوقع الشبكي للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي ألن ُتصقل لكي تناسب احتياجات 
 .املنرب. وقد أُدرجت بنود ذات صلة يف اختصاصات بوابة املوقع على االنرتنت

، سوف يستصدم ةم اإليكولوجيكة التنوع البيولوجي وخدمات النظبوابة شب على القائمة ومبجرد وضع -21
هنجا  متدرجا . رمبدئيا ، سوف يكون االتصال بني رري  أساسي من ابخربا  من داخل املنرب  القائمةبداخل  نْ مَ 

. وسوف القائمةحمتوى ( اليت ستكون مسؤولة عن إدخال احملتوى املبدئي وتقييم هيكل و 2)اجملموعة املستهدرة 
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( 3يكون هناك عندئذ مرحلة التجربة وابخطأ مع جمموعة أوسع نطاقا  من املستصدمني )اجملموعة املستهدرة 
(. وسوف تُدرج التغذية املرتدة اليت ترد 1يف االجتماعات احلكومية الدولية )اجملموعة املستهدرة  القائمةوعرض 

(. 2تناقش بواسطة جمموعة أساسية من ابخربا  )اجملموعة املستهدرة و  القائمةأثنا  هذه االجتماعات يف تطوير 
هلذا الغرض، سوف يتم حتديد ررتة أطول تتمشى مع احلدود الزمنية للنواتج  ةمناسب القائمةومبجرد اعتبار 

من بالتغذية املرتدة  اومواالهت القائمةاألخرى للمنرب حيث ستوضع جانبا  لتقدمي التدريب والتوجيه الستصدام 
)اجملموعتان  القائمة، مما ُيشري إىل املستصدمني املستهدرني يف ‘‘متصصصني’’جانب أصحاب مصلحة 

العمل التابعة للمنرب  وأررقة(. وسوف تُبذل جهود متواصلة للتواصل مع أررقة ابخربا  األخرى 5و 4املستهدرتان 
 لضمان أوجه التآزر بني نواتج املنرب املتشابكة معا . 

، رإنه يُقرتح مواصلة عمل رري  اودعمه اوحتديثه القائمةالنهج املتدرج املذكور أعاله ملل  ولكفالة هذا  -28
 . 1025/1026أدوات ومنهجيات دعم السياسات يف  بقائمةابخربا  املعين 
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 المرفق الثاني

 توجيهات أولية بشأن أدوات ومنهجيات دعم السياسات في سياق المنبر 

 المقدمة - أوالً 

لتنفيذ الغاية من املنرب  1028-1024ُصمم برنامج عمل املنرب للفرتة  ،1/5-ح د م ومبوجب املقرر -2
ووظائفه ومبادئه التشغيلية بصورة متماسكة ومتكاملة عن طري  جمموعة من النواتج املرتابطة. إن كل وظيفة من 

يسري استصدام أدوات الوظائف األربع للمنرب )أي، احلصول على وإدارة وتوليد املعارف؛ وإجرا  التقييمات، وت
وتورري بنا  القدرات( سوف يتم تناوهلا بواسطة أربعة أهداف من أهداف برنامج  ؛ومنهجيات دعم السياسات
 العمل هي ونواجتها املرتابطة. 

يدعم صياغة السياسات دول األعضا  يف املنرب على أنه: وينص النص األصلي الذي يُعرِّف وظائف ال -1
 ،األدوات واملنهجيات ذات الصلة بالسياسات، كتلك اليت تنشأ عن عمليات التقييم وتنفيذها عن طري  حتديد

وذلك من أجل مساعدة صناع القرارات على الوصول إىل تلك األدوات واملنهجيات و، حيثما تقضي الضرورة، 
)د((. ويقدم ما يلي  2 ، الفقرة2التذييل املرر  األول، ، (UNEP/IPBES.MI/2/9ترويج وحفز مواصلة صقلها 

وجعل الوصول إليها أكثر  ،ت أوليه بشأن أرضل طريقة لتحديد أدوات ومنهجيات دعم السياساتتوجيها
ُيسرا ، وزيادة صقلها يف سياق برنامج العمل ونواجته. وكما يتضح مما نوجزه أدناه، رإن من املقرتح الرتكيز بصفة 

 خاصة على: 

 )ج((؛  4أدوات ومنهجيات دعم السياسات )الناتج  قائمة )أ(
 . ()ج( و )د( 3النواتج اليت تتناول مباشرة أدوات ومنهجيات سياسات معينة )الناجتان  ()ب

 أدوات ومنهجيات دعم السياسات  قائمة - ثانياً 

)انظر املرر   أدوات ومنهجيات دعم السياسات صميم وظيفة دعم السياسات قائمةثل متسوف  -3
املكان الذي جُتمع ريه القائمة كون تصلة. وسوف الذي ترتابط معه النواتج األخرى ذات ال  ، والشياألول(

دعم السياسات اليت يتم التعرف عليها حيث يتم عرضها طبقا  إلطار متماسك ذي  ومنهجياتعميع أدوات 
على  القائمةعتمد تت إىل تلك األدوات واملنهجيات. و عالقة بالسياسات، والذي يصل عن طريقه صناع القرارا

 نامج العمل، على النحو التايل: نواتج أخرى من نواتج بر 

)أ( و )ب(( إذ ينبغي لذلك العمل بشأن بنا   2العمل بشأن بنا  القدرات )الناجتان  )أ(
القدرات أن يضع يف اعتباره االحتياجات ذات الصلة باستصدام أدوات ومنهجيات دعم السياسات. وينبغي 

 يهات الالزمة لبنا  تلك القدرات؛ات الصلة والتوجرمي إىل تورري املواد ذتللقائمة، باإلضارة إىل ذلك، أن 
)ج(( أن حُيدد أدوات ومنهجيات  2ينبغي للعمل بشأن نُظم املعارف األصلية واحمللية )الناتج  )ب(

. وباملقابل، ينبغي القائمةدعم السياسات املوجودة داخل نُظم املعارف األصلية واحمللية هبدف إدراجها يف 
سني الفهم، وتورري ُسبل احلصول على مثل هذه األدوات، وبنا  املسامهة اليت تقدمها ورر سبل حتتأن  قائمةلل

 املعارف األصلية واحمللية إىل عملية صنع السياسات؛ 
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)د(( أن يقدم التوجيهات بشأن استصدام  2ينبغي للعمل بشأن املعارف والبيانات )الناتج  )ج(
عمل أيضا  . وينبغي له الالقائمةت، وبشأن تصميم ووظيفية املؤشرات يف سياق أدوات ومنهجيات دعم السياسا

 املعارف والبيانات الالزمة لتطبي  األدوات واملنهجيات احملددة لدعم السياسات جتاه متكني احلصول على
 ؛ هتاوإدار 

)ج(( والتقييمات املواضيعية 1)ب((، والتقييم العاملي )الناتج  1التقييمات اإلقليمية )الناتج  )د(
جيب أن تلعب دورا  رئيسيا  يف حتديد وتقييم مدى توارر، ورعالية وإمكانية تكرار )أ( و )ب((  3اجتان )الن

وذات الصلة بنطاقات التقييمات. أما اإلرشاد  السياساتبذات الصلة األدوات واملنهجيات احلالية والناشئة 
ل التقييمات رُمدرج يف التوجيهات بشأن كيفية معاجلة الُبعد ابخاص بأدوات ومنهجيات دعم السياسات داخ

أدوات ومنهجيات دعم  قائمة)أ((. وميكن إتاحة العمل الذي مت أثنا  التقييم عن طري   1بشأن التقييم )الناتج 
 السياسات؛ 
 3من املتوقع للنواتج اليت تتناول مباشرة أدوات ومنهجيات دعم سياسات معينة )الناجتان  )هـ(

أدوات ومنهجيات دعم السياسات احلالية والناشئة وينبغي  وتقييممهمة لتحديد  )ج( و)د(( أن تقدم مسامهات
 توزيع األدوات واملنهجيات اليت خضعت للتقييم.  القائمةيسر تُ . وسوف القائمةأن ترتابط ترابطا  وثيقا  مع 

من والنواتج كل على حدة، ولإلشراف على املسامهات ابخارجية، رإن  القائمةولتنسي  التفاعل بني  -4
وذلك هبدف دعم رري   ،1028املقرتح متديد والية رري  ابخربا  املعين بأدوات ومنهجيات دعم السياسات حىت 

اجلودة. ونظرا  ألن اجتماعا  واحدا  من عشرين خبريا  وضبطابخربا  واملكتب يف القيام بدورمها املتعل  بالرقابة 
رري  ابخربا  هذا سوف ينطوي على تكاليف إضارية قدرها حنو ة والي، رإن التمديد املقرتح لسنويا   ُمقرتح عقُده

 .برنامج العملمن دوالر أمريكي خالل السنوات األربع املتبقية  155 000

 النواتج التي تتناول مباشرًة أدوات ومنهجيات سياسات محددة  - ثالثاً 

مباشرة  لنواتج اليت تتناول ومثة وسيلة مهمة أخرى لتنفيذ والية املنرب ابخاصة بدعم السياسات عرب ا -5
)ج(( وبشأن  3أدوات ومنهجيات دعم سياسات حمددة، كتلك املوجودة يف حتليل التصورات والنمذجة )الناتج 

)د(( تتكون من مرحلتني: التقييم املنهجي والرتويج املتوقع، ومواصلة  3وضع مفاهيم القيم املصتلفة )الناتج 
ف يساعد التقييم يف حتديد وتقييم أدوات ومنهجيات دعم تطوير أدوات ومنهجيات ذات صلة. وسو 

السياسات احلالية والناشئة، وتورري األساس الفين لتحسني الوصول إىل، واستصدام أدوات ومنهجيات معينة. 
 عندئذٍ واستنادا  إىل النظرات الثاقبة اليت مت احلصول عليها من عمليات التقييم، رإن االجتماع العام عليه أن يقرر 

طرق وُسبل ترويج وحفز مواصلة صقل األدوات واملنهجيات اليت مت حتديدها على أساس أهنا حتتاج إىل اهتمام 
 خاص. 

على الرغم من وجود نظام داخلي واضح ملرحلة تقييم هذه النواتج، رإن النظام الداخلي الذي يُرشد و  -6
لصلة ال يزال يتوجب وضعه. وطبقا  ملا يطلبه املرحلة الثانية، ويُروج ملواصلة صقل األدوات واملنهجيات ذات ا

( بدأ الفري  بدعم من رري  IPBES.MI/1/INF/5/Add.1، وتأسيسا  على املناقشات السابقة )1/5-م ح د املقرر
وتشمل ابخيارات احملتملة اليت ختضع  ابخربا  تطوير إرشادات بشأن كيفية تنفيذ ذلك اجلز  من والية املنرب.

 يت:للمناقشة حاليا  اآل
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لتصميم حسب الطلب ألدوات ومنهجيات ذات صلة لالختبار و لوضع عمليات للتطوير، و  )أ(
بالسياسات يف حدود اختصاصات املنرب. رمثل هذه العمليات ميكن القيام هبا بواسطة أررقة خربا  خُمصصة أو 

 ؛ باملهام ُمطوِرِي األدواتـاجملموعات احلالية لبواسطة األمانة وميكن أن تشتمل على تكليف 
االستعانة باملصادر ابخارجية لتطوير األدوات واملنهجيات، واختبارها وتصميمها حسب  )ب(

الطلب وذلك عن طري  إصدار دعوات إىل اجلهات املاحنة والشركا  واملؤسسات القائمة األخرى وُمطوِرِي 
 ملنعقد.األدوات الختاذ اإلجرا ات مث إعداد تقارير وتقدميها إىل االجتماع العام ا

وكما سبقت اإلشارة، رإن تطوير التوجيهات بشأن هذا اجلانب من املنرب ال يزال يف مرحلة التنفيذ.  -1
قرتح أن يواصل الفري  واملكتب، بدعم من رري  ابخربا  املعين بأدوات ومنهجيات دعم السياسات، مُ ـومن ال

تطوير هذا التوجيه لكي تبحثه الدورة يواصل ، )ج( و)د( 3بشأن الناجتني العاملة وبالتشاور مع أررقة ابخربا  
 الرابعة لالجتماع العام.

____________ 


