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

 النظم اإليكولوجية
 الرابعةالدورة 
 2106فرباير /شباط 28-22، كواالدلبور
 *من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت 4البند 

تقرير األمين التنفيذي عن تنفيذ برنامج العمل للفترة 
4102-4102 

 4102-4102تنفيذ برنامج العمل للفترة 
 تقرير األمين التنفيذي

 مقدمة -أواًل 
اعتمد االجتماع العاـ للمنرب احلكومي الدكيل للعلـو كالسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي كخدمات  - 0

الذم كافق مبوجبو على برنامج العمل الطموح مع  2/5 - د ح النظم اإليكولوجية يف دكرتو الثانية ادلقرر ـ
لعمل انطالقان من مفهـو أف العمل بشأف . كمت إقرار برنامج ا2108-2104رلموعة متسلسلة من النواتج للفًتة 

النواتج سيبدأ بعد القرارات الفعلية لالجتماع العاـ كفقان لإلجراءات اخلاصة بإعداد نواتج ادلنرب. كيف ذلك ادلقرر 
شرع االجتماع العاـ أيضان يف العمل كتوجيو األنشطة على نطاؽ مجيع نواتج برنامج العمل باستثناء ناتج كاحد 

 نواتج هبدؼ العودة إىل ادلسألة يف دكرتو الثالثة.من ىذه ال
الذم قدـ فيو ادلزيد من اإلرشادات بشأف  0/3 - د ح كاعتمد االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة ادلقرر ـ - 2

مبا يف ذلك عن طريق إيالء اىتماـ خاص لتقييم النواتج يف إطار  08تنفيذ نواتج برنامج العمل البالغ عددىا 
 . 3ك 2اذلدفني 
كأعد األمني التنفيذم ىذا التقرير بالتشاكر مع ادلكتب كفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات ليسهل على  - 3

االجتماع العاـ النظر يف تنفيذ برنامج العمل. ككأساس للنظر يف التنفيذ ُقدمت لالجتماع العاـ معلومات عن 
 ادلسائل التالية:

                                                      
*  IPBES/4/1. 
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 2/5 - د ح اتج الواردة يف برنامج العمل مبوجب ادلقررين ـالتقدـ احملرز بشأف تنفيذ النو  أ()  
 ؛3/0 - د ح ـ ك

ادلزيد من الدركس اليت استفاد منها ادلكتب كفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كاألمانة خالؿ  ب( ) 
 . 2104، كىو العاـ الثاين لتنفيذ برنامج العمل استنادان إىل الدركس ادلستفادة يف عاـ 2105عاـ 

بشأن برنامج العمل للفترة  0/3- د ح م و 4/5 - د ح التقدم المحرز في تنفيذ المقررين م -ياً ثان
4102-4102 

، أُنشئت مخسة أفرقة مؤلفني للتقييم كفريق كاحد زلدكد ادلدة لتحديد النطاؽ. ككاصلت 2105يف عاـ  - 4
 2104دة ادلدة لتحديد النطاؽ أُنشئت يف عاـ ثالثة أفرقة عمل، كفريقا مؤلفني للتقييم، كثالثة أفرقة خرباء زلدك 

خبري سلتار، كبلغ رلموع االجتماعات اليت  0111. كشارؾ يف ىذه األفرقة رلتمعة 2105عملها يف عاـ 
كُكضعت سبعة ترتيبات مؤسسية جديدة مزكدة بست كحدات دعم تقين كخبري  (0)اجتماعان. 24ُعقدت 

حلكومات كادلنظمات. ىذا باإلضافة إىل ستة ترتيبات ُكضعت يف استشارم كاحد بعد تلقي عركض عينية من ا
 .IPBES/4/INF/18. كيرد ادلزيد من ادلعلومات عن الًتتيبات ادلؤسسية يف الوثيقة 2104عاـ 

 0الهدف 
 تدعيم قدرة الترابط بين العلوم والسياسات وأسسها المعرفية من أجل تنفيذ الوظائف الرئيسية للمنبر

. كيف عاـ 2108-2104ثالث أفرقة عمل مزكدة بوحدات دعم تقين للفًتة  2104عاـ أُنشئت يف  - 5
 ُأحرز تقدـ يف اجملاالت التالية: 2105
)ب( بتلبية االحتياجات ذات  )أ( ك 0قامت فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات )الناجتاف  أ( ) 

، مبا يف ذلك توجيو مشركع 3/0- د ح قرر ـاألكلوية يف رلاؿ بناء القدرات على النحو ادلنصوص عليو يف ادل
الربنامج ادلعين بالزماالت، كالتبادؿ، كالتدريب على النحو ادلطلوب يف ىذا ادلقرر. كمشلت عملية التوجيو برنامج 

شابان  33زماالت للتقييمات اإلقليمية األربعة كالتقييم ادلواضيعي لتدىور األراضي كاستصالحها حيث مت اختيار 
 2105طلبان من الطلبات اليت مت استالمها. كنُظمت يف عاـ  446يف بداية مسريتو ادلهنية من بني  أك زميالن 

دكرات التدريب كالتوعية ادلرتبطة بكل اجتماع من االجتماعات اخلمسة للمؤلفني ادلعنية بالتقييمات اإلقليمية، 
ل ادلكتب كاألمانة يف عقد ادلنتدل األكؿ يزاؿ ادلزيد من أنشطة التدريب قيد التنفيذ. كساعدت فرقة العم كال

لبناء القدرات مع شلثلي مصادر التمويل التقليدية كادلصادر احملتملة على النحو ادلطلوب مبوجب ادلقرر 
. ككما ىو متوخى يف ادلقرر مت استحداث آلية مواءمة منوذجية رائدة على شبكة اإلنًتنت بدعم من 3/0 د ح ـ

نوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية التابعة لربنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي. البوابة اإللكًتكنية للت
كاستقطبت الدعوة إىل تقدمي الدعم التقين كادلايل لتخطيط كتنفيذ مشاريع بناء القدرات اليت سيتم جتريبها على 

، كتدعم IPBES/4/6يف الوثيقة مقًتحان. كترد التوصيات بشأف اختاذ ادلزيد من اإلجراءات  81اآللية النموذجية 
 .(IPBES/4/INF/5ىذه التوصيات معلومات إضافية من قبيل تقرير ادلنتدل األكؿ لبناء القدرات )أنظر الوثيقة 

)ج(( مشركع إجراءات  0أعدت فرقة العمل ادلعنية بنظم ادلعارؼ األصلية كاحمللية )الناتج  ب( ) 
ستنادان إىل مجلة أمور تشمل عملية احلوار العادلية الرائدة بشأف ادلعارؼ للعمل مع نظم ادلعارؼ األصلية كاحمللية ا

                                                      
شمل االجتماعات االجتماعني اخلامس كالسادس لفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كاجتماعات ادلكتب، كلكنها ت ( 0)
 .تشمل الدكرتني الثالثة كالرابعة لالجتماع العاـ ال
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إنتاج الغذاء. ككاصلت فرقة العمل عملية احلوار العادلية ك  التلقيحك  ادللقحاتاألصلية كاحمللية من أجل تقييم 
مت إعداد ادلعايري كادلبادئ التوجيهية الرائدة حلشد ادلعارؼ األصلية كاحمللية يف إطار التقييم اإلقليمي األفريقي. ك 

التشغيلية إلعداد قائمة خرباء باإلضافة إىل هنج إلنشاء آلية تشاركية للعمل مع نظم ادلعارؼ األصلية كاحمللية 
، كتدعم ىذه IPBES/4/7كنظم ادلعارؼ األخرل. كترد التوصيات بشأف اختاذ ادلزيد من اإلجراءات يف الوثيقة 

)ج( من اجلزء الثالث  9. كترد أدناه يف الفقرة (IPBES/4/INF/6إضافية )أنظر الوثيقة التوصيات معلومات 
 كالتحديات يف رلاؿ العمل مع نظم ادلعارؼ األصلية كاحمللية؛ادلستفادة س ك الدر 
)ب(( إعداد اسًتاتيجية  4)د( ك 0ككاصلت فرقة العمل ادلعنية بادلعارؼ كالبيانات )الناجتاف  ج()  

لبيانات كاإلرشادات عن خطط إدارة البيانات كادلعلومات لتقييمات ادلنرب على النحو الوارد يف دليل ادلعارؼ كا
التقييمات الذم ستستخدمو كل ادلناطق. كتشمل ادلالمح البارزة للتقدـ احملرز يف التنفيذ مقًتحان بشأف رلموعة 

إلكًتكنية عن إمكانية احلصوؿ على ادلؤلفات  رئيسية من ادلؤشرات على نطاؽ ادلناطق األربع، كدراسة استقصائية
كادلبادرات الرامية إىل زيادة فرص احلصوؿ على ادلؤلفات، كإنشاء نظاـ إيداع لتخزين ادلؤلفات كتشاطرىا فيما 
بني خرباء التقييم، كنظاـ إلدارة ادلؤلفات إلعداد كثائق مرجعية لتشاطرىا بصورة عامة. كيرد تقرير مرحلي كامل 

 .(IPBES/4/INF/7)قة يف الوثي
 4الهدف 

تدعيم الترابط بين العلوم والسياسات في مجال التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على 
 الُصعد دون اإلقليمية واإلقليمية والعالمية وعلى نطاقها

 كضع ما يلي: 2يشمل التقدـ يف إطار اذلدؼ  - 6
مجيع ادلستويات كعربىا كضعو فريق اخلرباء ادلتعدد  دليل عن إنتاج كإدماج التقييمات من أ( ) 

)انظر  )أ(( 2التخصصات بالتشاكر مع ادلكتب، كبدعم من فريق خرباء زلدكد ادلدة كزلدد ادلهمة )الناتج 
كلما أحرزت أفرقة   2105. كىذا الدليل ىو كثيقة حية يتم استكماذلا خالؿ عاـ (IPBES/4/INF/9الوثيقة 
اُستخدـ الدليل كأساس إلحاطة االجتماع األكؿ  2105اء ادلختلفة تقدمان يف عملها. كيف عاـ كأفرقة اخلرب  العمل

 اضيعي لتدىور األراضي كاستصالحها؛للمؤلفني بالنسبة للتقييمات اإلقليمية األربع كالتقييم ادلو 
اىزة جستكوف كستكوف أربعة تقييمات إقليمية كدكف إقليمية مع مشركعات كموجزات هنائية  ب( ) 

 2106، كما أف ادلشاريع األكىل ستكوف جاىزة حبلوؿ منتصف عاـ 2108دلقررم السياسات يف مطلع عاـ 
)ب((؛ كإنشاء أربع كحدات دعم تقيت يف أفريقيا )رللس البحوث العلمية كالصناعية، جنوب  2)الناتج 

لياباف(، كاألمريكتني )معهد ألكسندر )معهد االسًتاتيجيات البيئية العادلية، ا ئأفريقيا(، كآسيا كاحمليط اذلاد
ىامبولت لبحوث ادلوارد البيولوجية، كولومبيا(، كأكركبا كآسيا الوسطى )جامعة بريف، سويسرا(، كاختيار أربعة 
أفرقة مؤلفني للتقييم، كعقد اجتماع كاحد أكؿ للمؤلفني يف كل منطقة. كترد التقارير ادلرحلية الكاملة عن 

 ؛على التوايل (IPBES/4/INF/18ك IPBES/4/INF/10)كالًتتيبات ادلؤسسية يف الوثيقتني التقييمات اإلقليمية 
كتقرير كامل لتحديد النطاؽ للتقييم العادلي للتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية  ج( ) 

، كدعوة ((IPBES/4/8كُقدـ لالجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة  ()ج( 2أعده فريق خرباء حتديد النطاؽ )الناتج 
 03احلكومات كاصحاب ادلصلحة إىل تقدمي مالحظات بشأف تقرير حتديد النطاؽ ينبغي تقدميها يف الفًتة من 

، كإبراز ىذه ادلالحظات يف تقرير حتديد النطاؽ 2105تشرين الثاين/نوفمرب  6أكتوبر/تشرين األكؿ إىل 
 النهائي.
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 3الهدف 
في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن  تدعيم الترابط بين العلوم والسياسات

 القضايا المواضيعية والمنهجية
 كضع ما يلي: 3يشمل التقدـ يف إطار اذلدؼ  - 7

)أ((، مبا  3إنتاج ادلواد الغذائية )الناتج ك  لتلقيحاك  لملقِّحاتلالتقرير النهائي للتقييم ادلواضيعي  أ( ) 
أعده فريق مؤلفني معين بالتقييم  ((IPBES/4/3كموجز دلقررم السياسات  (IPBES/4/INF/1)ين يف ذلك تقرير تق

 لينظر فيو االجتماع العاـ لقبولو كاعتماده يف دكرتو الرابعة؛
( اعده فريق مؤلفني ‘0’)ب(  3تقرير تقييم مواضيعي لتدىور األراضي كاستصالحها )الناتج  ب( ) 

، كمشاريع أكىل 2108وجز دلقررم السياسات ينبغي أف تكوف جاىزة يف مطلع عاـ للتقييم، مع تقرير تقين كم
. كمن أجل استحداث هنج تنسيق بني التقييم ادلواضيعي 2106ينبغي أف تكوف جاىزة حبلوؿ منتصف عاـ 

خر  كالتقييمات اإلقليمية سيساىم نصف أعضاء فريق التقييم كمؤلفني للتقييم ادلواضيعي، كسيساىم النصف اآل
كمؤلفني للتقييمات اإلقليمية، باإلضافة إىل خبريين لكل منطقة سيسامهاف كالمها يف التقييمات اإلقليمية 

 ؛IPBES/4/INF/11كالتقييم ادلواضيعي على حد سواء. كيرد تقرير مرحلي كامل يف الوثيقة 
(، ‘2’)ب(  3تقارير حتديد نطاؽ للتقييم ادلواضيعي لألنواع الغريبة الغازية )الناتج  ج( ) 
( مت إعدادىا ‘3’)ب(  3مواضيعي لالستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي كاحملافظة عليو )الناتج  كتقييم

باستخداـ الُنهج االفًتاضية )ادلؤدترات اإللكًتكنية(، كُقدمت لالجتماع العاـ العتمادىا يف دكرتو الرابعة 
IPBES/4/10) كIPBES/4/11) ر خرباء للموضوعني، كىم يشاركوف يف كل تقييم من على التوايل. كمت اختيا

مني ادلواضيعني اجلديدين احملتملني. يالتقييمات اإلقليمية لضماف اتباع هنج التنسيق بني التقييمات اإلقليمية كالتقي
 ؛IPBES/4/INF/12كيرد تقرير كامل عن عملية حتديد النطاؽ يف الوثيقة 

لتنوع البيولوجي كخدمات امناذج سيناريوىات ك نهجي بشأف التقرير النهائي عن التقييم ادل د( ) 
كموجزان  ((IPBES/4/INF/3)ج(( أعده فريق مؤلفني للتقييم كيتضمن تقريران تقنيان  3النظم اإليكولوجية )الناتج 

 دكرتو الرابعة. كين  ينبغي أف ينظر فيو االجتماع العاـ لقبولو، كاعتماده يف (IPBES/4/4)دلقررم السياسات 
على أنو استنادان إىل نتائج التقييم ادلنهجي سيفضي الناتج إىل كضع دليل  2/5 - د ح ـادلرفق األكؿ للمقرر 

متطور تعقبو جهود حسب توجيو االجتماع العاـ حلفز مجلة أمور تشمل كضع األدكات كادلنهجيات لتحليل 
ى ذلك، سُيطلب من االجتماع العاـ النظر يف مقًتح بشأف السيناريوىات كعملية كضع النماذج. كبناء عل

 ؛(IPBES/4/5)كعملية كضع النماذج  تمواصلة إعداد األدكات كادلنهجيات اخلاصة بتحليل السيناريوىا
تقرير منقح لتحديد النطاؽ للتقييم ادلنهجي لعملية كضع سلتلف ادلفاىيم اخلاصة بقيم التنوع  ق( ) 

)د(( أعده فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كادلكتب بدعم من فريق  3يعة للناس )الناتج البيولوجي كمنافع الطب
مبا . كقاـ الفريق أيضان بتنقيح الدليل األكيل (IPBES/4/9)خرباء سُيقدـ لالجتماع العاـ العتماده يف دكرتو الرابعة 

ئف التنوع البيولوجي كالنظم يف ذلك تصورات متنوعة لقيم متعددة للطبيعة كمنافعها، مبا يف ذلك كظا
 .(IPBES/4/INF/13)اإليكولوجية كخدماهتا 
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 2الهدف 
 اإلعالم بأنشطة المنبر ونواتجه واستنتاجاته وتقييمها

 كضع ما يلي: 4يشمل التقدـ يف إطار اذلدؼ  - 8
)أ((  4االستكماؿ ادلنتظم للكتالوج على الشبكة اإللكًتكنية للتقييمات ذات الصلة )الناتج  أ( ) 

 ؛/http://catalog.ipbes.netكاتاحتو على ادلوقع 
إىل  استنادان )ج((  4)الناتج الوج منقح بشأف أدكات كمنهجيات دعم السياسات تك ب()  

، ((IPBES/4/INF/14استعراض أعضاء ادلنرب كادلراقبني كأصحاب ادلصلحة، كنسخة جتريبية إلكًتكنية للكتالوج 
كإرشادات منقحة أعدىا فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كادلكتب بشأف كيفية تعزيز كحفز أدكات كمنهجيات 

قبني كأصحاب ادلصلحة ُقدمت لالجتماع ادعم السياسات يف إطار ادلنرب استنادان إىل استعراض أعضاء ادلنرب كادلر 
 د ىذا العمل الدعم من فريق خرباء؛. ككج(IPBES/4/12)العاـ للنظر فيها يف دكرتو الرابعة 

األنشطة يف إطار اسًتاتيجية االتصاالت كالتوعية كاسًتاتيجية مشاركة أصحاب  ج( ) 
على النحو الوارد يف  (IPBES/4/INF/16، كIPBES/4/INF/15، ك(IPBES/4/18)د((  4)الناتج  ادلصلحة
تفادة من الدعم التقين ادلقدـ للعديد من النواتج ، ككضع الًتتيبات ادلؤسسية لالس3/4- د ح ـ ادلقرر

(IPBES/4/18 كIPBES/4/INF/18) كإعداد مشركع مذكرة تعاكف مع االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات ،
 3/4- د ح من ادلقرر ـ 7الصلة بالتنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية على النحو الوارد يف الفقرة 

(IPBES/4/18 ،كاخلطوات اليت اختذا ،)ت للدخوؿ يف شراكات اسًتاتيجية أخرل ليستعرضها دلرفق األكؿ
 ؛، ادلرفق الثاين(IPBES/4/18)االجتماع العاـ 
)ىػ(( بواسطة فريق اخلرباء  4إجراء الستعراض فعالية الوظائف اإلدارية كالعملية للمنرب )الناتج  د( ) 

 لينظر فيو االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة. (IPBES/4/16)ادلتعدد التخصصات بالتشاكر مع ادلكتب 
 (4105الدروس المستفادة خالل السنة الثانية من التنفيذ ) -ثالثاً 

 لى كجو اخلصوص، باجلهود التالية:تتعلق الدركس ادلستفادة من تنفيذ النواتج كالتحديات، ع - 9
إطار اختيار اخلرباء للتقييمات اإلقليمية  سد الفجوات يف اخلربات: ثبت أنو من الضركرم يف أ( ) 

األربع كتقييم تدىور األراضي كاستصالحها البحث عن ترشيحات إضافية من احلكومات كأصحاب ادلصلحة 
سيما فيما يتعلق باختيار اخلرباء من منطقة  ال (2)لضماف التوازف اجلغرايف كالتخصصي كاجلنساين فيما بني اخلرباء،

خلرباء يف رلاؿ العلـو االجتماعية، كأصحاب ادلعارؼ األصلية كاحمللية، كشلارسي السياسات أكركبا الشرقية، كا
 IPBES/3/2))أنظر  2104يضان إىل ترشيحات إضافية من احلكومات يف عاـ أالعامة. ككانت ىناؾ حاجة 

ة فريق اخلرباء ادلتعدد النماذج. كمن مث، قرر ادلكتب، بناء على نصيحلتقييم التلقيح كالسيناريوىات ك 
التخصصات، دعوة االجتماع العاـ إىل النظر يف إجراء لسد الفجوات إضافة إىل إجراءات إعداد نواتج 

فيما يتعلق بًتشيح اخلرباء لضماف الشفافية الكاملة إلجراء سد الفجوات. كسُينظر يف اإلجراء يف إطار  ادلنرب
 ؛IPBES/4/15)ب(، كيرد اإلجراء يف الوثيقة  7البند 

                                                      
إلصلاز عمل  2105ك 2104خبريان استجابة للدعوات اليت ُكجهت يف عامي  945ن مت اختبارىم (  بلغ رلموع اخلرباء الذي2)

، دكؿ أمريكا الالتينية :20 ئ، دكؿ منطقة آسيا كاحمليط اذلاد:07ادلنرب. كاخلرباء موزعوف على النحو التايل: الدكؿ األفريقية 
. ككانت النسب ادلئوية شلاثلة بالنسبة :35ربية كدكؿ أخرل ، كدكؿ أكركبا الغ:01، دكؿ أكركبا الشرقية :07كالكاريبػي 

من مجلة ادلرشحني  :33لًتشيحات احلكومات كادلنظمات غري احلكومية. كمن حيث التوازف بني اجلنسني، بلغت نسبة النساء 
 .احلكوميني

http://catalog.ipbes.net/
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دعم اخلرباء من البلداف ادلتقدمة النمو: أعرب اخلرباء من البلداف ادلتقدمة النمو عن حتفظهم  ب( ) 
سيما اخلرباء من أمريكا الشمالية، كأكركبا  إزاء ترشيحهم، نظران لعدـ تقدمي دعم لتغطية تكاليف سفرىم، ال

ب يف توجيو انتباه تندكؽ االستئماين. كيرغب ادلكيدعمها الص اجلنوبية، كمن بلداف أكركبا الشرقية اليت ال
االجتماع العاـ إىل ىذه احلالة البالغة األمهية، كدعوة االجتماع العاـ إىل تشجيع البلداف ادلتقدمة النمو على توفري 
 الءؤ دعم لتغطية سفر اخلرباء من بلداهنم ليشاركوا يف العمل يف إطار ادلنرب، كدعوة كل ادلؤسسات إىل دعم ى

 ؛اخلرباء
العمل بشأف نظم ادلعارؼ األصلية كاحمللية: قرر فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كادلكتب يف  ج( ) 

أهنم على استعداد ألف يقدموا لالجتماع العاـ  2105اجتماعهم السادس الذم ُعقد يف تشرين األكؿ/أكتوبر 
مع نظم ادلعارؼ األصلية كاحمللية على النحو  يف دكرتو الرابعة أكؿ رلموعة من مشركع اإلجراءات كهُنج العمل

. كمت حىت اآلف اختبار هنج كاحد فقط كىو دعوة عادلية عن طريق الوسائل 2/5- د ح ادلطلوب يف ادلقرر ـ
اإللكًتكنية للخرباء يف رلاؿ ادلعارؼ األصلية كاحمللية، كتنظيم حلقة عمل للحوار يشارؾ فيها خرباء كأصحاب 

ة سلتاركف، كنشر كقائع حلقة العمل، كاستخداـ اخلرباء ذلذه الوقائع. كُنظمت حلقة عمل معارؼ أصلية كزللي
أيضان للحوار باتباع نفس العملية للتقييم اإلقليمي األفريقي. كفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كأعضاء ادلكتب 

ف أيضان مع فرقة العمل كخرباء التلقيح يعكفوف اآلف على تقييم نقاط القوة كالقيود أماـ ادلرحلة التجريبية. كيعملو 
يف إطار التقييمات اإلقليمية كتقييم تدىور  2106للتعلم من التجربة، كما ينظركف يف هُنج جديدة يف عاـ 

فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كادلكتب أنو سيكوف من السابق ألكانو توسيع  لاألراضي كاستصالحها. كير 
 اختباره على أساس تقييم كاحد ليشمل كل التقييمات دكف إجراء ادلزيد من الذم مت يبينطاؽ النهج التجر 
 ؛التحليل كاالختبار

اجتماعات اإلدارة بغية بدء التقييمات: اجتماعات إدارة شارؾ فيها الرؤساء ادلشاركوف،  د( ) 
ألمانة ُعقدت لكل تقييم ككحدة الدعم التقين كاألعضاء ادلعنيني يف فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات كادلكتب، كا

من التقييمات اإلقليمية األربع، كأيضان لتقييم تدىور األراضي كاستصالحها لتيسري عملية االختيار كبلورة 
النطاؽ، كحتديد اجلدكؿ الزمين، كأدكار كمسؤكليات كل اجلهات الفاعلة، كمن أجل التحضري لالجتماع األكؿ 

ليشمل نواتج أخرل يف  2104ختربت يف عاـ اُ يع نطاؽ ادلمارسة اليت للمؤلفني ادلعنيني بالتقييم. كأثبت توس
 ؛جدكاه، كسُتستخدـ ىذه ادلمارسة يف التقييمات يف ادلستقبل 2105عاـ 

استخداـ نظاـ ادلؤدترات اإللكًتكنية لتحديد نطاؽ التقييمات ادلستقبلية: اخُتذت مبادرات  ق( ) 
يف تسيري االجتماعات. كمت إعداد تقريرين لتحديد النطاؽ لألنواع  عديدة لزيادة استخداـ الوسائل اإلفًتاضية

ادلفتوح على شبكة اإلنًتنت لعقد  عن طريق الوصوؿالغريبة الغازية كاالستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي 
كفورات ادلؤدترات اإللكًتكنية بدالن من اجتماعني من االجتماعات اليت حيضرىا ادلشاركوف شخصيان شلا أدل إىل 

. كحققت ادلؤدترات اإللكًتكنية صلاحان كبريان (IPBES/4/11، كIPBES/4/10)دكالر  065 111بلغ رلموعها 
ان أقل بالنسبة لالستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي، نظران إىل لغريبة الغازية، كلكنها حققت صلاحبالنسبة لألنواع ا

ؽ الفريق بعض الوقت يف اجتماعو السادس حيث ناقش نتائج . كاستغر أنو موضوع أكسع نطاقان كأكثر تعقيدان 
ادلؤدتر اإللكًتكين ادلعين باالستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي، كرأم أف عقد اجتماع لتحديد النطاؽ سيكوف 
مفيدان. كتوصية الفريق ىي أف ادلؤدترات اإللكًتكنية ميكن استخدامها يف ادلستقبل كجزء من عملية حتديد 

اؽ، كلكن بالنسبة للمواضيع األكثر تعقيدان ميكن عقد اجتماعات حيضرىا ادلشاركوف شخصيان للمزيد من النط
مناقشة النتائج. كلكن جتدر اإلشارة إىل أف إدارة ادلؤدترات اإللكًتكنية تستغرؽ الكثري من الوقت حيث يتعني فرز 

دت األمانة من مساعدة أربعة متدربني داخليني ادلالحظات اليت يقدمها مئات ادلشاركني قبل نشرىا، كقد استفا
 ؛يعملوف على نوبات كعلى أساس طوعي
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استخداـ الوسائل االفًتاضية كاإللكًتكنية األخرل: عقدت األمانة ككحدة الدعم التقين  ك( ) 
 مؤدترات عن بعد بانتظاـ، كشارؾ يف ىذه االجتماعات أعضاء الفريق كادلكتب، كأصحاب ادلصلحة، كالرؤساء
ادلشاركوف، كادلؤلفوف الرئيسيوف للتقييمات يف سلتلف التشكيالت. كاشًتت األمانة نظاـ إنتاجية مكاتب متعدد 
الرخ  يساعد على تشاطر ادلعلومات، كإدارة الربامج، كالتعاكف بني األمانة ككحدات الدعم التقين كاخلرباء 

اـ اإلنتاجية يف التحضري لالجتماعات كتسيريىا اء ادلكتب كالفريق بطريقة مأمونة كموثوقة. كسيساعد نظضكأع
كمتابعتها. كرغم أف نظاـ عقد ادلؤدترات عن بعد كنظاـ اإلنتاجية مل يفضيا إىل كفورات مباشرة يف ادليزانية من 
حيث عدد االجتماعات اليت يتم تنظيمها، فقد ساعدا بقدر كبري يف تعزيز االتساؽ يف التنفيذ على نطاؽ 

 تكاليف معتدلة للغاية.برنامج العمل ب
فيما يتعلق بالتوظيف يف األمانة على ضلو ما يرد كصفو يف  2105كظلت التحديات قائمة يف عاـ  - 01

 أحدث ادلعلومات التالية:
، حيث مت بذلك 2105( يف عاـ 4 -كؼ  3 -مت تعيني موظفني اثنني يف الفئة الفنية )ؼ  أ( ) 

 ؛ل ادلناصب التسعة ادلتوخى شغلها من البداية يف األمانةالفراغ من الدكرة األكىل للتوظيف لشغ
كمن ادلقرر اإلعالف عن الثالثة مناصب اليت كافق عليها االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة يف  ب( ) 

، استغرقت عملية التوظيف كقتان 2105. كيف عاـ 2105الفًتة بني تشرين األكؿ/أكتوبر ككانوف األكؿ/ديسمرب 
بسبب إصالحات إدارية جرت على نطاؽ األمانة العامة لألمم ادلتحدة، كتنفيذ  2104بعاـ  أطوؿ مقارنة

سسة )يوموجا( شلا أثر على اإلدارة ادلالية كإدارة ادلوارد البشرية كاألصوؿ، كأدل ؤ ادلشركع اجلديد لتخطيط موارد ادل
مكتب األمم ادلتحدة يف نريكيب ذلك إىل العديد من فًتات التعتيم يف نريكيب، شلا تتطلب من كل موظفي 

للبيئة التدريب كاحلصوؿ على احلقوؽ ادلالئمة للدخوؿ إىل النظاـ اجلديد، األمر ادلتحدة كموظفي برنامج األمم 
 ؛الذم استغرؽ كقتان طويالن 

 2105حدث دكراف للموظفني حيث غادر األمانة ثالثة موظفني، كاحد يف شباط/فرباير  ج( ) 
موظف اتصاالت(، كآخر يف  4 -)ؼ  2105موظف إدارم(، كآخر يف دتوز/يوليو  3 -الفئة الفنية )ؼ 

( يف 3 -موظف إدارم معاكف(. كُأجريت ادلقابالت للوظيفة )ؼ  6ع خ.) 2105تشرين األكؿ/أكتوبر 
، كينبغي إكماؿ عملية التوظيف قبل انعقاد الدكرة الرابعة لالجتماع العاـ. كأُعلن عن 2105أيلوؿ/سبتمرب 

، كمن ادلتوقع اإلعالف عن الوظيفة األخرل يف 2105احدة من الوظيفتني ادلتبقيتني يف تشرين األكؿ/أكتوبر ك 
 ؛2105تشرين الثاين/نوفمرب 

كتغلبت األمانة على التحديات أعاله بطرؽ سلتلفة، كأصلزت بذلك كاليتها. فقد مت شغل  د( ) 
انة حفظ أنواع احليوانات الربية ادلهاجرة كموظفي ( بفضل دعم موظف من أم3 -منصب ادلوظف اإلدارم )ؼ 

ادلالية يف شعبة اإلنذار ادلبكر كالتقييم التابعة لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة. ككاف ىناؾ أيضان الدعم الذم قدمو 
يعملوف  سبعة من ادلتدربني الداخليني الذين مت اختيارىم كفقان لقواعد برنامج األمم ادلتحدة للبيئة كالذين كانوا

على أساس طوعي للمساعدة يف إصلاز العديد من ادلشاريع مبا فيها مؤدتراف إلكًتكنياف. كمت شغل منصب مساعد 
موظف دعم إدارم( مؤقتان بالتعاقد مع خبري استشارم مقره يف مكتب العمليات  5 -ع خ.شؤكف السفر )

 كخدمات الشركات التابع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة.
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 4105وظفي األمانة في عام تعيين م
 اجلدكؿ الزمين ادلنصب

 2104تسلم عملو يف شباط/فرباير  (0-دمرئيس األمانة )
 2105تسلم عملو يف آذار/مارس  (4-موظف برنامج )ؼ
، كأُعلن عنها يف تشرين الثاين/نوفمرب 2105الوظيفة شاغرة منذ دتوز/يوليو  (4-موظف اتصاالت )ؼ

2105 
 2105تسلم عملو يف نيساف/أبريل  (3-موظف برامج )ؼ
، كاكتملت ادلقابالت يف 2105الوظيفة شاغرة منذ شباط/فرباير  (3-عخ.موظف إدارم )

 2105أيلوؿ/سبتمرب 
يشغل ىذه الوظيفة يف الوقت احلايل موظف مؤقت، كقد اكتملت ادلقابالت  (2-موظف معاكف إلدارة ادلعارؼ )ؼ

 2105يف تشرين الثاين/نوفمرب 
 2105الوظيفة شاغرة، سُيعلن عنها يف تشرين الثاين/نوفمرب  *(2-ف برامج معاكف )ؼموظ

، كأُعلن عنها يف تشرين 2105الوظيفة شاغرة منذ تشرين األكؿ/أكتوبر  (6-عخ.موظف دعم إدارم )
 2105األكؿ/أكتوبر 

 2105الوظيفة شاغرة، سُيعلن عنها يف كانوف األكؿ/ديسمرب  *(6-عخ.موظف دعم إدارم )
 2103تسلم عملو يف دتوز/يوليو  (5-عخ.موظف دعم إدارم )
 2104تسلم عملو يف دتوز/يوليو  (5-عخ.موظف دعم إدارم )
، كستكوف 2105الوظيفة شاغرة، أُعلن عنها يف تشرين األكؿ/أكتوبر  *(5-عخ.موظف دعم إدارم )

 2105ادلقابالت يف كانوف األكؿ/ديسمرب 
 اليت كافق عليها االجتماع العاـ يف دكرتو الثالثة.إشارة إىل ادلناصب   *

____________ 


