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 : تنفيذ بر�مج العمل األول للمنرب6/1-مشروع املقرر م ح د
 إن االجتماع العام،

بتقرير األمينة التنفيذية بشأن تنفيذ بر�مج العمل األول للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات  إذ يرحب
 ،)1(ةيف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي

ابملسامهات االستثنائية اليت قدمها مجيع اخلرباء الذين شاركوا حىت اآلن يف تنفيذ  وإذ يعرتف مع التقدير
 بر�مج العمل، وإذ يشكرهم على التزامهم الذي ال يتزعزع بتنفيذه،

احلكومات واملنظمات على املشاركة بنشاط يف تنفيذ بر�مج العمل، ال سيما من خالل  وإذ يشجع
 ،استعراض مشاريع النواتج

 أوالً 
 تنفيذ بر�مج العمل األول للمنرب

مواصلة تنفيذ بر�مج العمل األول للمنرب وفقًا للمقررات ذات الصلة اليت اختذها يف دوراته  يقرر -١
 ؛6/4-السابقة، ووفقاً هلذا املقرر وامليزانية املعتمدة الواردة يف املقرر م ح د

إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب النظر يف كيفية حتسني تكامل بر�مج عمل  يطلب -٢
يف اعتباره استنتاجات االستعراض الداخلي، واختاذ  املنرب واتساقه عرب مجيع املهام وأفرقة اخلرباء وفرق العمل، آخذاً 

 مل؛التدابري الرامية إىل حتسني الشفافية ومساءلة تلك األفرقة وفرق الع
 اثنياً 

 بناء القدرات
 ،)2(ابلتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة املتجددة لبناء القدرات التابعة للمنرب إذ يرحب

ابجلهود اليت تبذهلا املنظمات الشريكة يف دعم مبادرات بناء القدرات يف إطار اخلطة  وإذ يرحب أيضاً 
 املتجددة،
أن ناء القدرات، و بإىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات أن تواصل تنفيذ اخلطة املتجددة ل يطلب -١
 عن التقدم احملرز يف هذا الصدد إىل االجتماع العام يف دورته السابعة؛ تقدم تقريراً 
إىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات أن تعقد اجتماعًا اثلثًا ملنتدى بناء القدرات يف  يطلب أيضاً  -٢

، مباشرة عقب اجتماعها، وذلك من أجل مواصلة تعزيز التعاون مع املنظمات األخرى يف 2018أواخر عام 
 تنفيذ اخلطة املتجددة؛

يق توفري مسامهات تقنية ومالية تالئم املنظمات األخرى إىل االنضمام إىل هذه اجلهود عن طر  يدعو -٣
 االحتياجات احملددة يف جمال بناء القدرات؛

إىل األمني التنفيذي أن ينظم حلقة عمل لبناء القدرات لفائدة مراكز التنسيق الوطنية للمنرب،  يطلب -4
لتقييم العاملي لمبشاركة فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب والرؤساء املشاركني واملؤلفني الرئيسيني املنسقني 

                                                      
)1(  IPBES/6/2. 
)2(  IPBES/6/INF/12. 
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دة مشاركة احلكومات يف استعراض املشروع الثاين للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، هبدف تيسري ز�
 للتقييم العاملي؛

 اثلثاً 
 أسس املعارف

، مبا يف ذلك الطلب املوجه إىل ٥/١-قرر م ح داملمن  من الفرع اثلثاً  7إىل  1إىل الفقرات من  إذ يشري
واالستفادة  األصلية واملعارف احملليةاألمينة التنفيذية ابختاذ الرتتيبات الالزمة لتنفيذ �ج االعرتاف مبعارف الشعوب 

 بتوافر املوارد، ، مبا يف ذلك الرتتيبات اهلادفة إىل إنشاء اآللية التشاركية، رهناً منها
 ابلتقدم الذي حققه فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، بدعم من فرقة العمل املعنية مبعارف يرحب -1
ج االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية واالستفادة احمللية، يف تنفيذ �املعارف األصلية و  الشعوب

 ؛مبا يف ذلك إنشاء اآللية التشاركية، )3(5/1-منها الوارد يف املرفق الثاين للمقرر م ح د
ابجلهود اليت تبذهلا الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واملنظمات الشريكة دعماً لنهج  يرحب أيضاً  -2

االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية واالستفادة منها، ويدعو الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية 
 ؛واملنظمات األخرى إىل االنضمام إىل تلك اجلهود

إىل األمينة التنفيذية أن تضطلع، ابلتعاون مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات وبدعم من  يطلب -3
بتوافر املوارد املالية، إبجراء عملية تشاورية،  رهناً و فرقة العمل املعنية مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية، 

االعرتاف �ج  لية التشاركية، وأن تواصل تنفيذابلشراكة مع الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، بشأن تطبيق اآل
مع تقدمي تقرير إىل االجتماع العام يف دورته السابعة عن مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية والعمل معها، 

 ؛التقدم اإلضايف الذي حيرز يف هذا الصدد
فرقة العمل املعنية ابملعارف والبيا�ت يف تنفيذ خطة العمل للعامني  أحرزتهابلتقدم الذي  يرحب -4
 ؛)4(2018و 2017

إىل األمينة التنفيذية أن تضاعف اجلهود، ابلتعاون مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات،  يطلب -5
على صعيد حفز توليد معارف جديدة، وعلى وجه اخلصوص معاجلة الفجوات املعرفية اليت مت حتديدها يف تقييمات 

، أو توليد هذه املعارف والبيا�تاملنرب، ابستخدام عمليات شفافة إضافًة إىل االجتماعات الثنائية من أجل تعبئة 
 ؛بتوافر املوارد املالية رهناً 

 رابعاً 
 التقييمات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية

 ،)5(ةابلتقدم احملرز يف إجراء التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي إذ يرحب
 ماملشاركني للتقيي الرؤساءإىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب تيسري املناقشات بني  يطلب -1

للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإلقليمية التقييمات و  للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية العاملي
صحاب املصلحة بشأن الدروس وتقييم تدهور األراضي واستصالحها، واحلكومات وغريها من أ اإليكولوجية

                                                      
)3(  IPBES/6/INF/13. 
)4(  IPBES/6/INF/14. 
)5(  IPBES/6/INF/11. 
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التقييمات  يفواستخدامه ‘‘ مسامهات الطبيعة للناس’’املستفادة من السبل اليت جرى من خالهلا استحداث مفهوم 
تقييم تدهور األراضي واستصالحها، وكيف جرى يف و  للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةاإلقليمية 

لمشروع الثاين للتقييم العاملي، ل استعراضهاتقبله، هبدف مساعدة احلكومات واجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف 
 ؛مع مالحظة أن هذا املفهوم هو مفهوم متجدد

رئيسني املشاركني إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات التأكد، ابلتعاون مع ال يطلب -2
قني للتقييم العاملي ، من أن نتائج التقييمات للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واملؤلِفني الرئيسيني املنسِّ

اإلقليمية واملواضيعية واملنهجية املنجزة، وأي تقييمات أخرى ذات صلة اضطلعت هبا هيئات دولية أخرى، تؤخذ 
 ؛الصيغة النهائية للتقييم العاملي يف االعتبار عند إعداد ووضع

العمل  للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةإىل الرئيسني املشاركني للتقييم العاملي يطلب  -3
يف تقرير حتديد نطاق  الواردةمع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب للتأكد من أن مسائل السياسات العامة 

 ؛يف مشروع املوجز اخلاص مبقرري السياسات عوجلتقد  )6(التقييم
التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم  منقرري السياسات اخلاص مب وجزاملعلى  يوافق -4

 ؛)8(ةموجزاهتا التنفيذيمبا يف ذلك ، ويقبل فصول التقييم )7(اإليكولوجية يف أفريقيا
على موجز مقرري السياسات من التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم  يوافق أيضاً  -5

 ؛)10(ةموجزاهتا التنفيذيمبا يف ذلك ، ويقبل فصول التقييم )9(اإليكولوجية يف األمريكتني

قرري السياسات من التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات اخلاص مبوجز املعلى  يوافق كذلك -6
 ؛)12(ةموجزاهتا التنفيذيمبا يف ذلك ، ويقبل فصول التقييم )11(اإليكولوجية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئالنظم 

قرري السياسات من التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اخلاص مبوجز املعلى  يوافق -7
 ؛)14(ةموجزاهتا التنفيذيمبا يف ذلك ، ويقبل فصول التقييم )13(اإليكولوجية يف أورواب وآسيا الوسطى

 خامساً 
 التقييمات املواضيعية

على موجز التقييم املواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها اخلاص مبقرري  يوافق -١
 ؛)16(ة، ويقبل فصول  التقييم املواضيعي مبا يف ذلك موجزاهتا التنفيذي)15(تالسياسا

                                                      
 .3، املرفق األول، الفقرة 4/1-)  املقرر م ح د6(
)7  (IPBES/6/15/Add.1. 
)8(  IPBES/6/INF/3/Rev.1. 
)9(  IPBES/6/15/Add.2. 
)10(  IPBES/6/INF/4/Rev.1. 
)11(  IPBES/6/15/Add.3. 
)12(  IPBES/6/INF/5/Rev.1. 
)13(  IPBES/6/15/Add.4. 
)14(  IPBES/6/INF/6/Rev.1. 
)15(  IPBES/6/15/Add.5. 
)16(  IPBES/6/INF/1/Rev.1. 
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على إجراء تقييم مواضيعي لالستخدام املستدام لألنواع الربية وفقاً إلجراءات إعداد نواتج  يوافق -2
، وذلك عقب الدورة 5/1-وعلى النحو املبني يف تقرير حتديد النطاق الوارد يف املرفق الرابع للمقرر م ح د )17(املنرب

 السادسة لالجتماع العام، لكي ينظر فيه االجتماع العام يف أجل أقصاه دورته العاشرة؛

اءات إعداد نواتج على االضطالع بتقييم مواضيعي لألنواع الغريبة املغرية وفقاً إلجر  يوافق أيضاً  -3
، وذلك بعد 4/1-، وعلى النحو املبني يف تقرير حتديد النطاق الوارد يف املرفق الثالث للمقرر م ح د)18(املنرب

 الدورة السابعة لالجتماع العام، لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته العاشرة؛

تياجات كل فصل من فصول تلك الح إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يعني، وفقاً  يطلب -4
التقييمات، ما ال يزيد عن مثانية مؤلفني رئيسيني لكل فصل، وأن ينظر، أثناء عملية االختيار، يف قدرة املؤلفني 

 املقرتحني للمسامهة بشكل كامل يف التقييم؛

إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات التأكد من أن الرؤساء املشاركني لتلك التقييمات  يطلب أيضاً  -5
 ؛على دراية ابلسياسات املتعلقة ابملؤلفني غري املستجيبني

ابملسامهة القيمة اليت ميكن أن تقدمها هلذه العملية االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املرتبطة  يقر -6
ابملنرب وشركاء األمم املتحدة (بر�مج األمم املتحدة للبيئة؛ ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة؛ ومنظمة 

 تحدة اإلمنائي)؛األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛ وبر�مج األمم امل
 إىل األمينة التنفيذية: يطلب -7

من هذا املقرر من خالل عقد حلقة عمل للتشاور،  2الشروع يف التقييم املشار إليه يف الفقرة  (أ)
، مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة وشركاء األمم املتحدة فيما يتعلق )19(مإىل نطاق التقيي استناداً 

 اجلارية بشأن االستخدام املستدام يف هذه املنتد�ت؛ابألعمال 

دعوة املشاركني يف حلقة العمل، الذين ميكن أن يشملوا ممثلي االتفاقات البيئية املتعددة األطراف  (ب)
يف جمال االستخدام املستدام، مبا يف ذلك اتفاقية التجارة  وغريها من الكيا�ت الدولية ذات الصلة اليت تعمل حالياً 

لدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية حفظ أنواع احليوا�ت ا
للطيور املائية، واتفاقية األمم  الربية املهاجرة، واتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً 

بلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، واملنظمة املتحدة ملكافحة التصحر يف ال
الدولية لألخشاب االستوائية، ومنتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابت، واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية 

 ء األمم املتحدة للمنرب؛عن شركا لألغذية والزراعة، واالحتاد الدويل حلماية الطبيعة، فضالً 
إعداد حماضر حلقة العمل، اليت تشمل معلومات عن األعمال اجلارية بشأن االستخدام املستدام  (ج)

(أ) من هذا املقرر وتشكل، إىل جانب نتائج حلقة العمل، مدخالت يف  7لألنواع الربية املشار إليها يف الفقرة 
اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب وخرباء التقييم فيما يتعلق  عملية التقييم، مبا يثري بشكل خاص عمل فريق

 ابلتقييم؛
  

                                                      
 .األول، املرفق 3/3-املقرر م ح د ) 17(
 .األول، املرفق 3/3-املقرر م ح د ) 18(
 .الرابع، املرفق 5/1-املقرر م ح د  )19(
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 سادساً 
 التقييمات املنهجية

 ،5و 3، اجلزء سادساً، الفقرتني 5/1-قرر م ح داملإىل  إذ يشري
ابلتقدم احملرز وابخلطوات املقبلة املخطط هلا من جانب فريق اخلرباء املعين ابلسيناريوهات  يرحب -1

 ؛)20(جوالنماذ 

 ؛)21(مابلتقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء املعين ابلقي يرحب أيضاً  -2
يف ذلك  على إجراء تقييم منهجي متعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها، مبا يوافق -3

، وعلى النحو املبني )22(التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية، وفقاً إلجراءات إعداد نواتج املنرب
، وذلك عقب الدورة السادسة لالجتماع العام، 4/1-يف تقرير حتديد النطاق الوارد يف املرفق الرابع للمقرر م ح د

 ؛التاسعةلكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته 
الحتياجات كل فصل من فصول ذلك  إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يعني، وفقاً  يطلب -4

التقييم، ما ال يزيد عن مثانية مؤلفني رئيسيني لكل فصل، وأن ينظر، أثناء عملية االختيار، يف قدرة املؤلفني 
 ؛املقرتحني للمسامهة بشكل كامل يف التقييم

إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات التأكد من أن الرئيسني املشاركني للتقييم على  يطلب أيضاً  -5
 ؛دراية ابلسياسات املتعلقة ابملؤلفني غري املستجيبني

 سابعاً 
 فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات

ألدوات  ابلتقدم احملرز واخلطوات املقبلة املخطط هلا فيما يتعلق إبعداد الفهرس اإللكرتوين يرحب -1
؛ ويطلب إىل فريق اخلرباء املعين أبدوات )23(ومنهجيات دعم السياسات ولتقدمي الدعم للتقييمات اجلارية للمنرب

ومنهجيات دعم السياسات أن يواصل تطوير الفهرس اإللكرتوين والتوجيهات لتقييمات املنرب من خالل تنفيذ 
واملنهجيات من جانب مقرري السياسات واملمارسني، وأن أنشطة ترمي إىل مواصلة ز�دة استخدام تلك األدوات 

 ؛إىل االجتماع العام يف دورته السابعة عن التقدم احملرز يف هذا الصدد يقدم تقريراً 

بتوافر  إىل األمينة التنفيذية واملكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن ينقحوا، رهناً  يطلب -2
املوارد، هيكل ووظيفة الفهرس، وتصوراته، وإمكانية احلصول عليه، وإجراءات التحقق، مع ضمان بذل جهود 
إضافية لدعوة احلكومات وأصحاب املصلحة إىل تقدمي مدخالت إىل الفهرس، وإدماج الفهرس يف املهام األخرى 

 ؛التقييمات، وبناء القدرات، وتوليد املعارف ونقلها اليت تشملللمنرب، 
ابجلهود اليت تبذهلا اجلهات الشريكة من املنظمات واحلكومات وأصحاب املصلحة يف  يرحب -3

اإلسهام ابملعلومات إلدراجها يف الفهرس اإللكرتوين ألدوات ومنهجيات دعم السياسات، ويدعو غريها من 

                                                      
)20(  IPBES/6/INF/15. 
)21(  IPBES/6/INF/18. 
 .األول، املرفق 3/3-املقرر م ح د) 22(
)23(  IPBES/6/INF/16. 
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صلحة إىل االنضمام إىل تلك اجلهود من خالل تقدمي املعلومات ذات الصلة املنظمات واحلكومات وأصحاب امل
 ؛إلدراجها يف الفهرس اإللكرتوين

للتنوع  إىل األمينة التنفيذية التأكد من إدراج العناصر ذات الصلة من التقييمات اإلقليمية يطلب -4
 ؛ها، يف الفهرسوتقييم تدهور األراضي واستصالح البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

والتقييمات األخرى  للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيمؤلفي التقييم العاملي  يشجع -5
 ؛وضع تقييماهتم الفهرس يف للمنرب على االستفادة من حمتوى

 اثمناً 
 استعراض املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي

 اإليكولوجيةوخدمات النظم 
 ،5/2-إىل مقرره م ح د إذ يشري

فريق استعراض أعضاء ، وابختيار )24(يابلتقرير الذي أعده فريق االستعراض الداخل حييط علماً  -1
 ؛)25(ضمنظمة مهنية خارجية لتنسيق عملية االستعراواختيار إلجراء االستعراض 

واألمانة حتديد أٍي من املسائل اليت وردت يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات و إىل املكتب  يطلب -2
االستعراض الداخلي وأٍي من الدروس املستفادة منه ميكن معاجلتها يف بر�مج العمل احلايل، مبا يف ذلك فيما 
يتعلق بتنفيذ أي تقييمات معلقة يوافق عليها االجتماع العام يف دورته السادسة، والتنفيذ الكامل لوظائف املنرب 

 ؛وحتسني إدماجها األربعة

االستعراض اخلارجي يف أقرب وقت ممكن بعد ترتيبات إىل األمينة التنفيذية أن تشرع يف  يطلب -3
 ؛الدورة السادسة لالجتماع العام

األعضاء يف املنرب ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين على االستجابة لفريق االستعراض عند  حيث -4
 ؛يف اإلطار الزمين احملدددعوهتم إىل املسامهة يف االستعراض 

 اتسعاً 
 الدعم التقين لرب�مج العمل

-إىل األمانة أن تتخذ، ابلتشاور مع املكتب ووفقاً للميزانية املعتمدة الواردة يف مرفق املقرر م ح د يطلب
 .العمل ، التدابري املؤسسية الالزمة لتفعيل الدعم التقين الضروري لرب�مج6/4
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)24(  IPBES/6/INF/32. 
)25(  IPBES/6/10. 


