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التقييمات العالقة :التقييم املواضيعي لالستخدام املستدام لألنواع
الربية؛ التقييم املنهجي املتعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة
للطبيعة ومنافعها؛ التقييم املواضيعي لألنواع الغريبة الغازية

معلومات عن حتديد نطاق التقييم املنهجي فيما يتعلق ابألشكال املختلفة لوضع مفاهيم القيم
املتعددة للطبيعة ومنافعها ،مبا يف ذلك التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وخدماهتا
(الناتج ( 3د))
مذكرة من األمانة
 -1يف الفقرة  4من الفرع اخلامس من املقرر م.ح.د ،1/4-وافق االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل
للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على تقرير حتديد النطاق املتعلق بوضع
مفاهيم القيم املتعددة للطبيعة ومنافعها ،مبا يف ذلك التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي ،الوارد يف املرفق
السادس لذلك املقرر .ويف الفقرة  5من املقرر م.ح.د ،6/5 -بشأن الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية،
قرر االجتماع العام أن ينظر يف دورته السادسة ،رهناً بتوافر األموال الكافية ،يف التقييم املواضيعي العالق لالستخدام
املستدام لألنواع الربية ،والتقييم املنهجي العالق املتعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها ،والتقييم
املنهجي العالق لألنواع الغريبة الغازية.
 - 2وسيدعى االجتماع العام يف دورته السادسة إىل النظر يف تنفيذ التقييم املتعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم
املتعددة للطبيعة ومنافعها ،مبا يف ذلك التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،استناداً إىل تقرير حتديد
النطاق املعتمد ،الذي يستنسخ يف مرفق هذه املذكرة دون حترير رمسي .وقد نُ ّقح الفرع اخلامس من تقرير حتديد
النطاق ،بشأن العملية واجلدول الزمين ،والفرع السادس ،بشأن تقديرات التكاليف ،هبدف مراعاة املعلومات الواردة
يف مذكرة األمانة بشأن االعتبارات املتعلقة ابلتقييمات العالقة ،مبا يف ذلك عملية وجدول زمين وميزانية منقحة
مقرتحة ).(IPBES/6/8
*
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املرفق
حتديد نطاق التقييم املنهجي فيما يتعلق ابألشكال املختلفة لوضع مفاهيم القيم املتعددة للطبيعة
ومنافعها ،مبا يف ذلك التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وخدماهتا (الناتج ( 3د))
أوالا  -النطاق واألساس املنطقي واملنفعة واالفرتاضات

ألف  -النطاق

 -1تتمثل غاايت التقييم املنهجي املقرتح يف تقييم ما يلي( :أ) وضع األشكال املختلفة ملفاهيم القيم املتعددة
للطبيعة ومنافعها ،مبا يف ذلك التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (من حيث التوفري والتنظيم واخلدمات
الثقافية) مبا يتوافق مع اإلطار املفاهيمي للمنرب()1؛ و(ب) األساليب واملنهجيات املختلفة املستخدمة لتقدير القيمة؛
و(ج) النهج املختلفة اليت تقر ابلقيم وأبساليب تقديرها املتنوعة وتعمل على ربطها وحتقيق التكامل فيما بينها من
أجل تقدمي الدعم للسياسات وعمليات اختاذ القرار؛ و(د) الثغرات اليت تعرتي املعارف والبياانت وأوجه عدم
( )2
اليقني.
ابء  -نطاق التغطية اجلغرافية للتقييم
-2

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

جيم  -األساس املنطقي
 -3يف الوقت احلايل ،من النادر أن يراعي تصميم احلوكمة واملؤسسات والسياسات اختالف املفاهيم املتعلقة
ابلقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها ابلنسبة للبشر )3(.وتشمل مزااي مراعاة تنوع هذه القيم املتعددة وتعقيدها ما يلي:
(أ) إظهار األنواع املختلفة من القيم والنطاق الواسع للمنافع املستمدة من الطبيعة؛ و(ب) اختيار ووضع األساليب
والنُهج املناسبة لتحديد القيمة؛ و(ج) حتديد ومعاجلة النزاعات الكامنة اليت قد تنشأ بسبب اختالف وجهات
النظر بشأن القيم وحتديد القيم؛ و(د) متكني األفراد واجلماعات ممن ال تسمع أصواهتم يف العادة أو ال تعطى
اهتماماً يف سياق مناقشة القيم؛ و(ه) تقدمي نظرة واسعة ومتوازنة إىل اآلليات اليت تساهم يف إنشاء القيمة من
القيم املتعددة واليت من شأهنا أن توسع استخدام عمليات حتديد القيمة لتشمل نطاقات أوسع من النهج االقتصادية
االعتيادية .وإذا نفذت عمليات حتديد القيمة بطريقة تراعي السياق ،فمن املمكن أن متثل مورداً هاماً جملموعة من
صانعي القرارات ،مبا يف ذلك احلكومات ،ومنظمات اجملتمع املدين ،والشعوب األصلية ،واجملتمعات احمللية ،ومديري
النظم البيئية األرضية والبحرية ،والقطاع اخلاص ،مي ِّّكن تلك اجملموعات من اختاذ قرارات مستنرية.
 -4ولذلك ،فإن إجراء تقييم نقدي ملواطن القوة والضعف يف املفاهيم واملنهجيات املتعلقة بوضع األطر
املفاهيمية املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة (مبا يف ذلك التنوع البيولوجي وهيكل النظام اإليكولوجي وأداؤه لوظائفه)
ومنافعها (مبا يف ذلك خدمات النظام اإليكولوجي) ،سيقدم القاعدة املعرفية اليت توجه استخدام األدوات القائمة
لدعم السياسات ومواصلة تطوير مثل هذه األدوات ،وتساعد عالوة على ذلك يف تقييم مصادر املعلومات
املستخدمة يف التقييمات ،مع مراعاة الرؤى املختلفة للعامل ،والتقاليد الثقافية ،وأطر السياسات والظروف الوطنية.
وسيأخذ التقييم يف االعتبار درجة الثقة يف القيم ويف أساليب وضع القيمة.
( )1املقرر م.ح.د ،4/2-املرفق.
( )2ابستخدام إطار املنرب للثقة الوارد يف دليل املنرب املتعلق ابلتقييمات (.)IPBES/4/INF/9
( )3يعرف اإلطار املفاهيمي للمنرب مصطلح ”الطبيعة ومنافعها للناس“ وحيدد استخدام هذا املصطلح يف سياق املنرب (املقرر
م.ح.د ،4/2-املرفق).
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 -5وسيعتمد هذا التقييم على الدليل األويل املنقح للتقييم املنهجي فيما يتعلق ابلقيم املختلفة للطبيعة
ومنافعها( .)4والدليل األويل املشار إليه يف اجلملة السابقة ،مل ِّ
جير تقييماً نقدايً للمنهجيات واألساليب املختلفة
لتحديد القيمة أو كيفية القيام عند االقتضاء إبدماج وربط تنوع القيم ،أو كيف أُدخلت الرؤى والقيم املختلفة يف
العامل يف عمليات صنع القرار ،أو كيف تؤدي إىل تقييم أدوات دعم السياسات واخليارات السياساتية .وهذا التقييم،
الذي سيأخذ يف االعتبار أيضاً التجارب املستفادة أثناء التقييم اإلقليمي واملواضيعي ،ستنتج عنه املبادئ التوجيهية
العملية املنقحة.
 -6وسييسر التقييم ،واملبادئ التوجيهية املنقحة ،االضطالع على حنو متسق بتقييمات املنرب وأنشطته
األخرى .ومن شأن التقييم واملبادئ التوجيهية املنقحة أن تيسر أيضاً أعمال التقييمات الوطنية ووضع وتنفيذ
السياسات الوطنية والدولية ويشمل ذلك األعمال اليت تتعلق أبهداف آيتشي للتنوع البيولوجي.
 -7وقد يؤدي التقييم إىل حتفيز تطوير األدوات واملنهجيات الرامية إىل إدماج مزيج مناسب من القيم
الفيزايئية-احليوية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والصحية والكلية (مبا يف ذلك قيم الشعوب األصلية واجملتمعات
احمللية) يف صنع القرار عن طريق طائفة من اجلهات صاحبة املصلحة ،مبا يف ذلك احلكومات ومنظمات اجملتمع
املدين والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ومديري النظم اإليكولوجية ،والقطاع اخلاص .وسيعمل حبث القيم
الفيزايئية-احليوية وفقاً للدليل األويل ،على االعرتاف هبا ولكنه لن يشمل إجراء تقييم مفصل آلليات الصالت بني
عمليات النظم اإليكولوجية ووظائفها وتقدمي املنافع للناس ،األمر الذي سيكون موضوع تقييمات أخرى للمنرب.
 -8وسينطبق هذا النشاط بشكل مباشر على أنشطة املنرب .وسيساعد على حتديد الثغرات املتعلقة ابملوضوع
يف جماالت املعارف ،مبا يف ذلك املعارف العلمية ،واملعارف املوجودة لدى الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية،
وكذلك الثغرات يف وضع السياسات العملية ويف االحتياجات املتعلقة ببناء القدرات .وابإلضافة إىل ذلك ،سيسلط
الضوء على النهج واألساليب ،مبا يف ذلك السيناريوهات والنماذج ،اليت تفيد بوجه خاص لالعرتاف ابألشكال
املختلفة لوضع مفاهيم القيم املتعددة للطبيعة ومنافعها ،وللربط بني هذه األشكال.
 -9وسيبىن التقييم على االعرتاف ابختالف اخلصوصيات الثقافية ملختلف اآلراء والتصورات والنُهج املختلفة
لرؤية العامل من أجل حتقيق نوعية جيدة للحياة يف سياق اإلطار املفاهيمي للمنرب.
دال  -االفرتاضات
 -10سينفذ هذا العمل فريق متعدد االختصاصات من اخلرباء يف خلفيات علمية خمتلفة تشمل مجلة أمور منها
علم اإلنسان ،والبيولوجيا ،وعلوم االتصال ،واإليكولوجيا ،واالقتصاد ،وعلوم البيئة ،واجلغرافيا ،والقانون ،والفلسفة،
والعلوم السياسية ،وتنفيذ السياسات ،وعلم النفس ،وعلم االجتماع ،واجملاالت ذات الصلة يف التحرايت متعددة
التخصصات ،وكذلك أصحاب املصلحة واملختصني املعنيني بقرارات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
(مثالً األعمال التجارية واحلكومات واملنظمات غري احلكومية) ابإلضافة إىل أصحاب املعارف األصلية واحمللية
الذين ينتمون جملموعة من التقاليد الثقافية .وستقوم احلكومات وأصحاب املصلحة يف املنرب برتشيح هؤالء اخلرباء،
وسيختارهم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفقاً لإلجراءات املتبعة من أجل إعداد نواتج املنرب ،وسيعتمدون يف
عملهم على املبادرات احلالية واجلارية ذات الصلة (انظر الفقرتني  19و.)20

( )4انظر الوثيقة .IPBES/4/INF/13
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اثني ا  -املخطط العام للتقييم
 -11سيتألف التقييم من موجز لصانعي القرارات وستة فصول يف كل منها موجز تنفيذي لالستنتاجات
والرسائل الرئيسية ذات األمهية األكرب لصانعي القرارات.
 -12الفصل  1سيتألف من مقدمة توضح أمهية األشكال املختلفة لوضع مفاهيم القيم املتعددة للطبيعة
ومنافعها ابلنسبة للحوكمة والتصميم املؤسسايت والسياسايت يف السياقات املختلفة لصنع القرارات ،والصالت
الواضحة مع األطر املفاهيمية .ويقدم الفصل أيضاً توضيحاً لكيفية استخدامه فيما يتصل مع فهرس املنرب ألدوات
ومنهجيات الدعم السياسايت(( )5الناتج ( 4ج)).
 -13وسيقيم الفصل  ،2وفقاً لإلطار املفاهيمي والدليل األويل للمنرب ،تغطية األشكال املختلفة لوضع مفاهيم
القيم املتعددة املتعلقة ابلطبيعة ومنافع الطبيعة للناس .وسيستخدم التقييم املؤلفات العلمية ،بوسائل منها مثالً
االستعراضات املنهجية ،والتحليالت التجميعية .وسيستفيد التقييم أيضاً من الدراسات اإلفرادية النوعية املرتبطة
ابملعارف األصلية واحمللية ،وكذلك من اجلانب العملي لوضع السياسات من مجلة مصادر أخرى للمعلومات.
وسيحدد هذا العمل الطريقة اليت أدخلت هبا األساليب املختلفة لرؤية العامل وما ترتبط به من أنواع القيم املختلفة
يف سياقات اختاذ القرارات .ووفقاً لإلطار املفاهيمي والدليل األويل للمنرب ،سرتكز القيم اليت يتم النظر فيها على
الطبيعة ومنافع الطبيعة للناس ،والنوعية اجليدة للحياة ،وستكون جوهرية وأساسية (مبا يف ذلك قيم االستخدام
وعدم االستخدام ،وقيم املرياث ،وقيم اخليارات) ومتثل أيضاً قيماً َعالقية .وسينطر التقييم يف مجلة أمور منها القيم
ذات العالقة يف حاالت عدم التيقن وحاالت خماطر األحداث الكارثية.
 -14والفصل  3سيقيِّّم أساليب ومنهجيات خمتلفة لتقدير القيمة ،مبا يف ذلك (أ) األساليب واملنهجيات
الفيزايئية  -احليوية ،واالجتماعية ،والثقافية ،واالقتصادية ،والصحية والكلية (مبا يف ذلك تلك املوجودة لدى
الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية) ،و(ب) منهجيات اإلدماج والربط لألنواع املختلفة من القيم .وسيجري أيضاً
حبث منظور اجلنسني املختلفني واألجيال املختلفة .وسيعتمد الفصل على استعراض واسع النطاق لألساليب
واملنهجيات اليت طُبقت يف مصادر املعلومات املتخصصة املختلفة .وسيسلط الضوء على هذه األساليب
واملنهجيات اليت تسمح بتوضيح منهجيات التقييم املختلفة والتكامل والربط فيما بينها ،واالعرتاف ابالختالفات
اجلوهرية بني هنج تقدير القيمة ابلنظر إىل اختالف طرق رؤية العامل واختالف نظم املعارف .وجزء من ذلك سيتمثل
يف حبث الكيفية اليت تساعد هبا الطرق واملنهجيات املختلفة يف االعرتاف بنواحي التعارض والتآزر واملعاوضة احملتملة
بني القيم اليت متثلها اجلوانب املختلفة للطبيعة ملختلف أصحاب املصلحة والقطاعات ويف التعامل مع تلك النواحي.
وسيتم حتديد النواتج الرئيسية وال سيما تلك املتعلقة بتقييم الروابط بني األنواع املختلفة للقيم وفقاً للطرق املختلفة
لرؤية العامل ،وتلك اليت تربط بني الطبيعة ومنافع الطبيعة والنوعية اجليدة للحياة.
 -15والفصل  ،4سيقيم من الناحية الكمية والنوعية النتائج الرئيسية والدروس املستفادة املستمدة من منهجيات
وأساليب حتديد القيم اليت جرت تغطيتها يف الفصلني  2و ،3ابلنسبة لعملية صنع القرارات ووضع السياسات على
املستوايت املختلفة ويف سياقات خمتلفة (مبا يف ذلك اجملتمع ،والقطاعني اخلاص والعام) .وسيتيح ذلك حتديد
الطرق األكثر استخداماً والطرق اليت ميكن استخدامها بفعالية يف إطار قيود متنوعة (على سبيل املثال ،القيود
املرتبطة ابلتمويل أو الزمن) من أجل ربط األشكال املختلفة لوضع مفاهيم القيم املتعددة للطبيعة ومنافعها مع
احلوكمة وتصميم املؤسسات والسياسات .وسيقوم الفصل أيضاً بتقييم وتفسري كيفية تعامل األساليب والنهج
( )5انظر الوثيقة .IPBES/4/INF/14
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املختلفة لتحديد القيمة مع قدر متنوع من القيم االجتماعية املشرتكة مبا يف ذلك تلك املرتبطة مبفاهيم خمتلفة
لإلنصاف ضمن اجليل وبني األجيال (مبا يشمل اجلوانب املتعلقة ابإلجراءات واالعرتاف والتوزيع) فضالً عن اآلاثر
يف اجملال املنهجي ملعاجلة مسألة اإلنصاف بني اجلهات الفاعلة االجتماعية اليت تويل قيماً خمتلفة لكيان ما (الطبيعة
ومنافعها يف هذه احلالة) ،حىت عند االتفاق على أنواع القيم اليت تبىن عليها عملية حتديد القيمة .وستوىل أمهية
خاصة لتلك الوسائل اليت اعتربها صانعو القرار انجحة يف سياقات معينة ،أو يف جماالت حمددة مكانية أو زمانية
أو جماالت حمددة للمنظمات االجتماعية .وستحدد النتائج الرئيسية وال سيما تلك املتعلقة بتحديد أدوات الدعم
السياسايت من قبيل السيناريوهات والنماذج ،كما ستحدد النُهج األخرى اليت أثبتت جناحها .وسينظر الفصل أيضاً
يف الكيفية اليت أُدجمت هبا حساابت النظم اإليكولوجية يف السياسات الوطنية ويف نظم احملاسبة واإلبالغ وكذلك
يف املعايري احملاسبية ذات الصلة ،حسب ما يالئم الظروف الوطنية .وسيقدم أيضاً معلومات نوعية وكمية عن
الكيفية اليت مت التعامل هبا مع إدراج القيم املتنوعة يف سياقات صنع القرار يف كافة النواحي التالية( :أ) اجملاالت
املكانية( ،ب) اجملاالت الزمانية( ،ج) جماالت التنظيم االجتماعي( ،د) أنواع أصحاب املصلحة والتنوع بني البشر،
وكيفية أتثر القيم اليت جتازف هبا عملية صنع القرار ابآلاثر الناجتة عن األمور التالية( :أ) التغري البيئي( ،ب) التغري
االجتماعي والتعلم االجتماعي( ،ج) عالقات القوى( ،د) واإلدماج والتفويض ،و(ه) املؤسسات ،سواء الرمسية
منها وغري الرمسية .وعالوة على ذلك سيتم التعرف على فرص اختاذ القرارات النامجة عن األخذ ابلدروس املستفادة.
 -16والفصل  5سيسلط الضوء على الثغرات يف املعارف والبياانت وعلى أوجه عدم اليقني ابلنسبة
لربط وتكامل األشكال املختلفة لوضع مفاهيم القيم املتعددة للطبيعة ومنافعها للناس مع احلوكمة ومع التصميم
املؤسسايت والسياسايت املتعلق بوضع السياسات وصنع القرارات .وسريكز على ما يلي( :أ) أنواع األشكال املفاهيمية
املوضوعة لقيمة لطبيعة ومنافعها للناس اليت مل تعاجل صراحة أو مل تدرج صراحة يف عملية صنع القرار؛ (ب) أنواع
هنج حتديد القيمة اليت مل جير تطويرها بشكل كاف أو مل تدرج صراحة يف عملية صنع القرار ،وكذلك جوانب
تفصيلها وتكاملها والربط بينها؛ (ج) التحدايت اليت تعيق إدماج األشكال املختلفة لوضع مفاهيم القيم املتعددة
للطبيعة ومنافعها للناس يف جمموعة من سياقات صنع القرارات ووضع السياسات على مستوايت خمتلفة فضالً عن
آاثرها ابلنسبة لالستدامة ،و(د) اآلاثر املرتتبة ابلنسبة ألصحاب املصلحة املختلفني وذلك نتيجة لتطبيق جمموعة
فرعية من القيم بدالً من اجملموعة الكاملة للقيم املعنية الفيزايئية-احليوية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والصحية
والكلية (مبا يف ذلك القيم املوجودة لدى الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية) عندما توضع هذه القيم على احملك.
 -17والفصل  6سيلقي الضوء على احتياجات بناء القدرات واخلطوات املطلوبة لالستجابة لتلك
االحتياجات ،مبا يف ذلك القدرات الالزمة لألخذ ابلسياسات ووضعها وتنفيذها .وسيستفيد من النتائج اليت مت
التوصل إليها يف الفصول السابقة ويركز على أنواع بناء القدرات الالزمة من أجل ما يلي( :أ) االعرتاف الصريح
ابألشكال املختلفة لوضع مفاهيم قيم الطبيعة ومنافعها؛ (ب) األنواع املختلفة ألساليب ومنهجيات حتديد القيمة
اليت تلزم لبياهنا؛ و(ج) إدراجها الصريح يف عمليات صنع القرارات ووضع السياسات على املستوايت املختلفة ويف
خمتلف السياقات.

اثلثا  -املعلومات األساسية اليت يتعني تقييمها
 -18سيجري تقييم مجيع مصادر املعلومات ذات الصلة ،مبا يف ذلك مواد استعراض األقران ،واملنشورات غري
الرمسية ،ومعارف الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية.
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رابع ا  -اهليكل التشغيلي
 -19سيتألف اهليكل التشغيلي من وحدة للدعم التقين (تتألف على األقل مما يعادل وظيفة ملوظف متفرع من
الفئة الفنية ،ووظيفة ملوظف إداري متفرغ) .وسيقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ابختيار  2أو  3من الرؤساء
املشاركني ،و 60مؤلفاً و 12من احملررين املراجعني ،وفقاً لإلجراءات املتعلقة إبعداد نواتج املنرب .وينبغي أن تثبت
قدرات الرؤساء املشاركني ووحدة الدعم التقين على كفالة التواصل بني مجيع التخصصات والقطاعات ،فضالً عن
إدماج األنواع املختلفة من املعارف املوجودة لدى املشاركني.
 -20وسيكون الرؤساء املشاركون من خلفيات علمية خمتلفة ،أي من اجملاالت الفيزايئية/احليوية وعلوم االجتماع
والعلوم اإلنسانية ،ويتمتعون خبربات قوية يف إدماج تنوع قيم الطبيعة ومنافعها .وسيشارك يف كل فصل مؤلفان أو
ثالثة من املؤلفني الرئيسني املعنيني ابلتنسيق ،و 7أو  8مؤلفني رئيسيني ،وأثنان من احملررين املراجعني .وسيكون
اخلرباء من األوساط األكادميية وجمموعات أصحاب املصلحة الرئيسيني ومحلة معارف الشعوب األصلية واجملتمعات
احمللية من أجل ضمان تغطية واسعة النطاق للرؤى املختلفة للعامل .وسيغطي املؤلفون مناطق األمم املتحدة اخلمس،
وجمموعة من التخصصات ،وسيُدعون إىل أخذ مبادرة القيادة ألقسام خمتلفة يف كل فصل.
 -21وستتألف جلنة اإلدارة من وحدة الدعم التقين والرؤساء املشاركني ومؤلف رئيسي واحد معين ابلتنسيق
لكل فصل ،فضالً عن عضوين من أعضاء الفريق وعضو واحد من أعضاء املكتب.

خامس ا  -العملية واجلدول الزمين

 -22ترد يف الوثيقة  IPBES/6/8بشأن التقييمات العالقة عملية وجدول زمين منقحان مقرتحان إلعداد تقرير
التقييم ،مبا يف ذلك اإلجراءات واملعامل األساسية والرتتيبات املؤسسية ،مع مراعاة الدروس املستفادة من التقييمات
املنجزة واجلارية.

سادسا  -تقديرات التكاليف

 - 23ترد تقديرات منقحة للتكاليف خاصة هبذا التقييم يف الوثيقة  ،IPBES/6/8وقد أ ُِّخذت يف االعتبار يف
الوثيقة  IPBES/6/9بشأن الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية للمنرب.

سابع ا  -االتصال والتوعية
نشر تقرير التقييم وموجزه الذي خيص مقرري السياسات وسيتاح موجز مقرري السياسات بلغات
 - 24سيُ َ
األمم املتحدة الرمسية الست .وستتاح التقارير لالطالع على املوقع الشبكي للمنرب ( .)ww.ipbes.netوطبقاً
السرتاتيجية االتصاالت اخلاصة ابملنرب ،سيتم حتديد املنتدايت الدولية ذات الصلة لكي تعرض عليها نتائج التقرير
وموجز مقرري السياسات .وميكن هلذه املنتدايت أن تشمل الندوات واالجتماعات املنعقدة على الصعد الوطنية
والدولية يف إطار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة ابلتنوع البيولوجي ،وكذلك تلك اليت تعقدها كياانت
األمم املتحدة والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية.

اثمنا  -بناء القدرات

 - 25سيتم تنظيم أنشطة بناء القدرات طبقاً خلطة التنفيذ اليت وضعتها فرقة العمل املعنية ببناء القدرات (مثالً
برانمج الزماالت).
____________
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