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

  النظم اإليكولوجية
  الثالثةالدورة 
  ٢٠١٥يناير /الثاينكانون   ١٧-١٢، أملانيا، بون
  *من جدول األعمال املؤقت ٤ البند

 العمل برنامج تنفيذ عن التنفيذي األمين تقرير
  ٢٠١٨-٢٠١٤ للفترة

  ٢٠١٨-٢٠١٤ للفترة العمل برنامج تنفيذ
  تقرير األمين التنفيذي

  مقدمة  - أوالً 
 وخدمات البيولوجي التنوع جمال يف والسياسات للعلوم الدويل احلكومي للمنرب العام االجتماع اعتمد  -١

على برنامج عمل طموح مع  فيه ، الذي وافق٢/٥ -م ح د  املقرريف دورته الثانية،  ،اإليكولوجي النظام
عمل على أساس أن الوافقة على برنامج . ومتت امل٢٠١٨- ٢٠١٤للفرتة جمموعة متعاقبة من النواتج املتوخاة 

إعداد اخلاصة بلإلجراءات  وفقاً  العام من االجتماعرارات فعالة ق املتعلق بالنواتج سيبدأ بعد صدورالعمل 
 ١٨ــ من النواتج الـ ١٧ـــ املتعلق بـ، العمل هنفس املقرريف  ،أيضاً  العام االجتماع استهل لذلكو ملنرب. ا نواتج

ا لبرنامج العمالواردة يف  قرارات  الثالثة دورته يف العام أن يصدر االجتماع وسيلزم. وأصدر توجيهات بشأ
حتقيق  صوبمسارات خمتلفة إجياد ؤدي هذه القرارات إىل تميكن أن و . نواتجأخرى بشأن عدة وتوجيهات 

  أهداف برنامج العمل.
بغية اخلرباء املتعدد التخصصات، فريق هذا التقرير األمني التنفيذي، بالتشاور مع املكتب و وقد أعد   - ٢

  ،العام إىل االجتماعم قدَّ فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل. وتُ  الراهنة ةعامال يف احلالةالعام  االجتماعتسهيل نظر 
  :ما يليع، معلومات التقرير ذاهل نظرهيستند إليه يف كأساس 

  ؛٢/٥ -م ح د  املقرر هلهاستالواردة يف برنامج العمل الذي النواتج التقدم احملرز يف تنفيذ   )(أ
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على واملكتب واألمانة  خصصاتفريق اخلرباء املتعدد الت اليت خلص إليها املستفادة الدروس  )(ب
  السنة األوىل من تنفيذ برنامج العمل؛ ووه، ٢٠١٤عام  مدار

واآلثار املرتتبة عليها من حيث  ،أربعة خيارات، متثل مسارات خمتلفة لتنفيذ برنامج العمل  )(ج
  اإلدارية واملالية. والتبعات اإلدماجوعبء العمل ومستوى  الزمنيةداول اجل

  ٢/٥ -م ح د  المقررالتقدم المحرز في تنفيذ   -  ثانياً 
نواتج ثالث ب املتعلقالعمل  لربنامج العمل، على الرغم من أن ١٨ــ النواتج الـمجيع  بشأنالعمل  بدأ  - ٣

 وفريقاعمل،  ةفرقأثالث  من بينهاخرباء،  أفرقةمت تشكيل و  حتديد النطاق.أنشطة ما قبل ب مت حتديده متوخاة
وضمت أفرقة ، املدة وداحمدتحديد النطاق ل وفريقان املدة،ة ودحمدخرباء ثالثة أفرقة و تقييم، معنيان بال نيفمؤلِّ 

يف جلسة  ٢٠قدت ، عُ وإمجاالً . مت تقدميها ترشيحاً  ١ ٦٩١ا جمموعه مممت اختيارهم  خبرياً  ٥١٦ اخلرباء هذه
 بعدوخبريين استشاريني،  تقينأربع وحدات دعم ب مزودةأنشئت ستة ترتيبات مؤسسية، و  )١(.خمتلفة أماكنمثانية 
الرتتيبات املؤسسية يف مذكرة  عنمزيد من املعلومات  ويردمنظمة.  ٢٢حكومات و ١٠عينية من عروض تلقى 

  ).IPBES/3/INF/13األمانة بشأن هذه املسألة (

  ١الهدف 
  للمنبر الرئيسية الوظائف تنفيذ أجل من المعرفية وأسسها والسياسات العلوم بين ترابطال قدرة تدعيم

حرز تقدم، مبا يف ذلك . وأُ ٢٠١٨- ٢٠١٤للفرتة  تقينوحدات دعم ب مزودةفرق عمل  ثالثأنشئت   - ٤
  يف اجملاالت التالية:

 الوكالةيف  تقيناء وحدة دعم (ب)): إنش(أ) و ١الناتج ( بناء القدراتب املعنيةفرقة العمل   )(أ
لزماالت لبرنامج مقرتح و بناء القدرات؛  يف جمال الحتياجات ذات األولويةبا قائمةووضع مشروع  ،لبيئةلالنروجيية 

 والشراكات والشبكات (انظر ،بناء القدراتلمنتدى و لتوفيق، لمنشأة  بشأن ةج مقرتحو و تبادل والتدريب؛ الو 
  )؛IPBES/3/INF/1و IPBES/3/3 الوثيقتني

يف  تقين(ج)): إنشاء وحدة دعم  ١الناتج ( واحمللية األصلية بنظم املعارف املعنية العمل فرقة  )(ب
مل مع املعارف األصلية اعتلل ةج وإجراءات أوليو مشروع  ووضع ؛األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةمنظمة 

تقييم من أجل إجراء ارف األصلية واحمللية ذات الصلة املعتنظيم عملية حوار عاملية رائدة لتعبئة و واحمللية؛ 
خرباء، مبا يف ذلك قائمة  وضع حولمناقشات وإجراء ات املرتبطة باإلنتاج الغذائي؛ عي للتلقيح وامللقحِّ يضامو 

من هذه معايري االختيار؛ ومشروع مقرتح آللية تشاركية لتسهيل الروابط بني اجملتمعات األصلية واحمللية والعلماء 
 )؛IPBES/3/INF/2 الوثيقة (انظراجملتمعات 

ين من خالل وزارة تق: إنشاء وحدة دعم )د)( ١ الناتج( والبيانات باملعارففرقة العمل املعنية   (ج)
مشروع خطة  ووضعمهورية كوريا، جب سيوشيونغون يف لإليكولوجياوريا مع املعهد الوطين البيئة يف مجهورية ك

مشروع اسرتاتيجية و  )،IPBES/3/4( العام االجتماع نظر فيهكي ي(ب)) ل ٤ الناتجملعلومات (دارة البيانات واإل
  ).IPBES/3/INF/3 الوثيقة والبيانات (انظر للمعارف

                                                      
 الثالثة التخصصات وجلسات املكتب، ولكن تستبعد اجللسة املتعدد اخلرباء تشمل اجللسات اجللستني الثالثة والرابعة لفريق )١(

 العام. لالجتماع
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  ٢الهدف 
 على اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي التنوُّع مجال في والسياسات العلوم بين ترابطال تدعيم

  نطاقها وعلى والعالمية قليميةواإل اإلقليمية دون األصعدة
  :وضع ما يلييشمل التقدم يف إطار هذا اهلدف   - ٥

فريق اخلرباء املتعدد  وضعه، هاوعرب  من مجيع املستويات التقييمات إنتاج وإدماج عن دليل  (أ)
 من ويُقصد. (أ)) ٢ الناتجهمة (وحمدد امل املدة دو خرباء حمدات بالتشاور مع املكتب، بدعم من فريق التخصص

 الوثيقة (انظر اعملهفرق العمل وأفرقة اخلرباء املختلفة أكملت يكون وثيقة حية يتم حتديثها كلما أن هذا الدليل 
IPBES/3/INF/4؛(  

تحديد النطاق جملموعة من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية وضعها فريق لع تقارير ير امش  (ب)
(ب)). وتضمنت  ٢ الناتجتحديد النطاق (ل ةعملية إقليمي أعقابيف كتب املاخلرباء املتعدد التخصصات و 

 أتاحت استعراضومرحلة  لتحديد النطاق، إقليمي مشرتك لفريقعمل  حلقةوثيقة توجيهية، وعقد  صوغعملية ال
 توفري من خالل مسامهة عينية من الصني ومتالعمل.  حلقةلتعليق على نتائج الحكومات وأصحاب املصلحة ل

 IPBES/3/6(للنظر فيها  العام االجتماعإىل حتديد النطاق مشاريع ستقدم و . التنفيذدعم استشاري لخبري 
ا    )؛Add.6إىل Add.1 وإضافا

لتنوع للتقييم عاملي  لتحديد النطاقوثيقة أولية  كتباملفريق اخلرباء املتعدد التخصصات و يعد   (ج)
للنظر فيها يف دورته  العام االجتماعوتقدم الوثيقة إىل  ،(ج)) ٢ الناتج( ةم اإليكولوجيالبيولوجي وخدمات النظ

  ).IPBES/3/9( الثالثة

  ٣الهدف 
 بشأن اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي التنوع مجال في والسياسات العلوم بينترابط ال تدعيم
  والمنهجية المواضيعية القضايا

  :وضع ما يلييف إطار هذا اهلدف احملرز يشمل التقدم   - ٦
 الذي أعده ،(أ)) ٣ الناتجحات املرتبطة بإنتاج املواد الغذائية (التلقيح وامللقِّ ب اخلاصييم التق  (أ)

التقرير النهائي يف عام إكمال و  ٢٠١٤نهاية عام بول األالتقرير مشروع إكمال التقييم، مع معين ب نيمؤلففريق 
 الوثيقة اء (انظرلفريق اخلرب  التقينتقدمي الدعم ل مع خبري استشاري األمانة ت. وقد تعاقد٢٠١٥

IPBES/3/INF/5؛(  
 ٣ الناتج( واستصالحهاتدهور األراضي  بشأنعي يضاتقييم مو ل لتحديد النطاقمشروع تقرير   (ب)

تحديد معين بعمل فريق  حلقةاملكتب بدعم من نتائج و فريق اخلرباء املتعدد التخصصات  أعده) ‘١’(ب) 
. وترد معلومات إضافية يف )IPBES/3/7( يف دورته الثالثة ظر فيهالعام للن االجتماعتقرير إىل ال وسيقدمالنطاق. 

ع تقارير حتديد النطاق ير امشيف  التقييم مواضيع وتتجلى. )IPBES/3/INF/18(مذكرة األمانة بشأن هذا املوضوع 
  ؛جموعة من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليميةاخلاصة مب

) واالستخدام ‘٢’(ب)  ٣ الناتجزية (ألنواع الغريبة الغالعية يضاعكس التقييمات املو ياقرتاح   (ج)
يف عام حتديد النطاق له )، من املقرر أن يتم ‘٣’(ب)  ٣ الناتج( يهواحلفاظ عللتنوع البيولوجي لاملستدام 
  جموعة من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛اخلاصة مبتقارير حتديد النطاق مشاريع يف وذلك ، ٢٠١٥
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 تهاجومنذ ةم اإليكولوجيالتنوع البيولوجي وخدمات النظ هاتسيناريو حتليل  بشأنتقييم   (د)
 ٢٠١٤نهاية عام ب بشأنه األول التقريرمشروع  سيكتمل، تقييمبال أعده فريق مؤلفني معين(ج))،  ٣ الناتج(
 يردو ولندا.  بيلتهوفنين يف تقوحدة دعم وكالة التقييم البيئي اهلولندية  وتوفر. ٢٠١٥نهائي يف عام التقرير الو 

  )؛IPBES/3/INF/6يف مذكرة من األمانة بشأن هذا املوضوع ( الناتجمزيد من املعلومات عن التقدم احملرز يف هذا 
منافع و قيم التنوع البيولوجي لتنوعة املفاهيم امل بشأنتقييم منهجي لنطاق مشروع وثيقة حتديد   (ه)

قدم إىل م ،فريق خرباء من دعمبكتب املتخصصات و فريق اخلرباء املتعدد ال أعده(د))  ٣ الناتجالطبيعة للناس (
 الوثيقة (انظر أولياً  دليالً  أيضاً  الفريق أعدوقد ). IPBES/3/8يف دورته الثالثة ( العام للنظر فيه االجتماع

IPBES/3/INF/7.(  

  ٤الهدف 
  وتقييمها واستنتاجاته ونواتجه المنبر بأنشطة اإلعالم

  :وضع ما يليا اهلدف يف إطار هذاحملرز ويشمل التقدم   - ٧
يف التقرير عن حالة  بالصيغة الواردة(أ))  ٤ الناتجالتقييمات ذات الصلة (ب فهرس إلكرتوين  (أ)

  )؛IPBES/3/INF/4( فهارس التقييمات
 ٤ الناتج( العام لكي ينظر فيه االجتماعواملنهجيات،  اتأدوات السياسب بشأن فهرساقرتاح   (ب)

العام للنظر  االجتماعإىل  مقدم ،خرباء فريق بدعم منكتب املتعدد التخصصات و فريق اخلرباء امل أعده(ج))، 
 دليلوضع  أيضاً مت و . IPBES/3/INF/8مزيد من املعلومات يف الوثيقة  ويرد). IPBES/3/5يف دورته الثالثة ( فيه
 املنربسياق  هذه األدوات واملنهجيات يف ا تعزيز وتيسري زيادة تطويربشأن الكيفية اليت ميكن  أويل

)IPBES/3/5؛(  
املكتب وبالتعاون مع  من إشرافبمانة األ وضعته والتواصلالتصاالت ل اسرتاتيجيةمشروع   (ج)

إىل  االتصاالت املقدمعلى مشروع اسرتاتيجية االسرتاتيجية مشروع  يبىنو فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. 
 دورته ه يفللنظر في العام االجتماعإىل  وهو مقدم)، IPBES/2/12 الوثيقة يف دورته الثانية (انظر العام االجتماع
الثانية  أعمال دورته عن العام االجتماعمطلوب يف تقرير  وكما هو). وعالوة على ذلك، IPBES/3/15الثالثة (
 األمانة، بالتعاون مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصاتأعدت )، IPBES/2/17 من الوثيقة جيم - سابعاً  (الفرع

 االجتماعا منظر فيهكي يللتنفيذ لشراك أصحاب املصلحة ومشروع خطة أولية إلواملكتب، مشروع اسرتاتيجية 
 الوثيقة يف دورته الثانية (انظر العام االجتماعإىل  مشروع االسرتاتيجية املقدم يستندان إىل)، IPBES/3/16( العام

IPBES/2/13 .((د)؛ ٤ الناتجيف  ن كالمهااملنتجا ويسهم  
(ه))  ٤ الناتج( اليت يؤديها املنرباإلدارية والعلمية  الوظائفاستعراض فعالية خاص بإجراء   (د)

اإلجراء يف  صوغمعلومات عن التقدم احملرز يف  وتردفريق اخلرباء املتعدد التخصصات بالتشاور مع املكتب.  أعده
  ).IPBES/3/INF/11 الوثيقة مذكرة األمانة بشأن هذا املوضوع (أنظر
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  )٢٠١٤الدروس المستفادة خالل السنة األولى من التنفيذ (  - ثالثاً 
  اجلهود التالية:ب، على وجه اخلصوص، نواتجالتتعلق الدروس املستفادة من تنفيذ   - ٨

وجود  اً جيد اً إدماجاملدمج عمل اليتطلب برنامج  -  برنامج العمل على نطاقتعزيز التماسك   (أ)
اخلطط مثلة على اجلهود املبذولة يف هذا الصدد األوتشمل  -  ف املستوياتعلى خمتل على نطاق نواجتهتعاون 

عية يف يضاالتقييمات املو مواضيع عكس تُ بأن  ، واقرتاح٢٠١٥بالتوازي يف عام مجيع فرق العمل الرامية إىل انعقاد 
  ع وثائق حتديد النطاق للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛ير امش

لتقدمي الرتشيحات ألفرقة اخلرباء املختلفة يف  ١٠ـــ الطلبات الـأدت  - همار اخلرباء واختي ترشيح  (ب)
مرباء وأصحاب املصلحة الذين اليت ترشح اخلاألعضاء  البلدانعلى  ثقيل ءعب إىل إلقاء ٢٠١٤عام  ، يرشحو

من  أن وتبّني اليت تدعم هذه العملية.  ،ةهم، وعلى األمانالذي خيتار على فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، و 
بني التخصصات و والتوازن بني  )٢(التوازن اجلغرايفضمان لإضافية من احلكومات ترشيحات  طلبالضروري 

رباء من منطقة أوروبا الشرقية واختيار اخلاختيار ب يتعلقفيما  ةخاص ذلك بصفةينطبق و اخلرباء. يف  نياجلنس
يف جمال  املمارسنياألخصائيني و  ،ية واحملليةأصحاب املعارف األصلو العلوم االجتماعية،  يف جمالاخلرباء 

املتقدمة خرباء البلدان بشأن ترشيحهم بسبب عدم وجود دعم لسفر عرب خرباء عن حتفظات قد . و السياسات
 االجتماعرغب يقد ف، ٢٠١٥ضافيني يف عام اإلرباء اخلعدة مئات من  اختيار يلزمقد  ه. وبالنظر إىل أنالنمو
  :بالوسائل التالية ر يف سبل معاجلة القضايا احملددة أعاله، مبا يف ذلكلنظيف ا من مث، ،العام

 معاجلةترشيحات تساعد على  على تقدميتشجيع الدول األعضاء وأصحاب املصلحة   ‘١’
  ؛خطر عدم التوازن

 مرشحيمن  املختارينيف املائة من اخلرباء  ٨٠ أن يكونإعادة النظر يف شرط  حبث  ‘٢’
لتقليل من ا ذلك من شأنوميكن أن يكون أقل صرامة.  اً شرطليكون  ات،احلكوم
  ؛احلكومات من إضافية تقدمي ترشيحات طلبإىل جة احلا

مجيع بلدان منطقة أوروبا  املنتمني إىلمايل للخرباء ممارسة تقدمي دعم  مواصلةالنظر يف   ‘٣’
وبا الشرقية ور أل) بغية ضمان التمثيل اإلقليمي IPBES/3/2/Add.1 الوثيقة الشرقية (انظر

  ؛املنشأة ةختلفامليف أفرقة اخلرباء 
خلرباء اسفر تقدمي دعم للالنظر يف طرائق  على النمو تشجيع البلدان األعضاء املتقدمة  ‘٤’

م املنتمني إىل يشاركون يف الذين رباء اخلدعم على املؤسسات  تشجيع كلو  ،بلدا
  ؛املنربالعمل يف إطار 

 أن عملية اختيارفريق اخلرباء املتعدد التخصصات  رأى - التقييمعنية بني املؤلفامل أفرقةاختيار   (ج)
بسبب عدد اخلرباء املعنيني  مرهقة بوجه خاص(د))  ٣(أ) و ٣ الناجتان( بالتقييم املعنية فنياملؤلِّ  فرقةألاخلرباء 

                                                      
 دول املائة؛ يف ١٤ اهلادئ، واحمليط آسيا دول املائة؛ يف ١٥ األفريقية، حلكومات كما يلي: الدولكان توزيع ترشيحات ا )٢(

 ومتوسط. املائة يف ٤٧ أخرى، ودول الغربية أوروبا دول املائة؛ يف ٧ الشرقية، أوروبا دول املائة؛ يف ١٧ والكارييب، الالتينية أمريكا
 واحمليط آسيا دول املائة؛ يف ١٨ األفريقية، الدول: كما يلي اخلرباء أفرقة مجيع يف اريناملخت فيما يتعلق باخلرباء املناطق متثيل

 ودول الغربية أوروبا دول املائة؛ يف ١٢ الشرقية، أوروبا دول املائة؛ يف ٢١ والكارييب، الالتينية أمريكا دول املائة؛ يف ٢٠ اهلادئ،
 من املائة يف ٣١وكان  النساء من احلكومة مرشحي من املائة يف ٣١ كان ،اجلنسني بني التوازن حيث ومن. املائة يف ٢٩ أخرى،
 .النساء من اخلرباء، أفرقة مجيع يف املختارين، اخلرباء مجيع
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 علىالفريق  رأي استقر، اً مستنري  اً قرار  يتخذ املنربلضمان أن و . املعيناملوضوع بوبسبب احلاجة إىل معرفة متعمقة 
املؤلفني  اختيار ا إلكمال عمليةمعهم عمليرئيسني مشاركني، مث  باختيار أوالً  يقوم يف إطارها ممرحلةعملية 

 الرؤساء شارك فيه، واحد ياجتماع إدار وُعقد واحملررين املراجعني.  ،واملؤلفني الرئيسيني ،قنيالرئيسيني املنسِّ 
ن واألمانة، و املعنياملكتب وأعضاء تعدد التخصصات املفريق اخلرباء وأعضاء  قينوحدة الدعم التو  نو املشارك

ميع اجلهات الفاعلة جلسؤوليات املدوار و األزمين و الدول واجلنطاق لل والتحديد الدقيقختيار اللتسهيل عملية ا
ختيار الاإطار عملية يف النوع ا هذ منواحد إداري اجتماع عقد لة املقرتحة يف امليزانية املعدَّ  درجأُ  ولذلكاملعنية. 
  )؛IPBES/3/10ديدة (اجل التقييماتبدء ومرحلة 

لرقابة من االالزمة  النوعيةلضمان  -  أدوات دعم السياسات واملنهجيات جمال ضمان اخلربة يف  (د)
عم أدوات دب املقرتح بالفهرسأدوات دعم السياسات واملنهجيات، وخباصة فيما يتعلق بواملشورة فيما يتعلق 

 عامأدوات دعم السياسات واملنهجيات حىت ب املعيند والية فريق اخلرباء متدَّ قرتح أن يُ السياسات واملنهجيات، 
  .النوعيةا يف اإلشراف ومراقبة دورمهبكتب يف الوفاء املدعم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات و ي لكي ٢٠١٨

  على النحو التايل:املنرب  يف إطارنشأة امل األجهزةالدروس املستفادة من عمليات  ميكن تلخيصو   - ٩
اعدد األنشطة  ألقى -  فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب  (أ)  عام خالل املضطلع 

العمل والسفر،  عبء، من حيث جتاوزو  خلرباء املتعدد التخصصات واملكتبعلى أعضاء فريق ا عبئاً  ٢٠١٤
الوثيقة املؤقت (انظر  الفريقس املستفادة من يف الدرو اليت كانت متوقعة يف املائة  ٢٠ النسبة البالغة

IPBES/3/INF/16 التخصصات واثنني  املتعددثالثة من أعضاء فريق اخلرباء  بتعيني). وقد مت توزيع عبء العمل
نواتج كتب ثالثة امل وأالفريق يف كل عضو   على أن يتابع، ناتجمن أعضاء املكتب لإلشراف على تنفيذ كل 

أعضاء الفريق واملكتب، مع  وسفرعمل بذل جهود للحد من عبء . وستُ ، على التوايليف املتوسط نواتج ومخسة
، على سبيل التداول بالفيديو تسهيالتاستخدام  (من خالل ستشاريالا همودور  ةاحلفاظ على مشاركتهم الفني

  )؛املثال
ن وضع ترتيبات أ علىالسنة األوىل املستفادة من تجربة تدل ال - الدعم التقين اتوحد  (ب)

. مما كان متوقعاً أكثر من الوقت واجلهد  يتطلبالوحدة يف عملها،  ومرافقة، وحدة دعم تقينمؤسسية لتفعيل 
 أعماهلا تنسيقو  عليها واإلشراف هاتفعيلول الدعم التقين اتوحدالالزمة إلنشاء  اتالقدر باألمانة  ويتعني تزويد

  )؛IPBES/3/10نقحة املقرتحة (يف امليزانية امل ذلك ويتجلى. اإنشائه بعد
للتعويض و ). ١(انظر اجلدول  ٢٠١٤على مدار عام  املنربألمانة التوظيف  جرى -  األمانة  (ج)

 العاملي املركزو مؤقتة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة مانة من خالل ترتيبات األعن التأخري يف التوظيف، مت دعم 
أصبح و تسهيل مجيع العمليات املطلوبة لتنفيذ برنامج العمل. من مانة األمتكنت و . التابع له الطبيعة حفظ لرصد
 لـــج العمــــذ برنامــــتنفي ي تدعمــلكلألمانة  مدــاملعت اهليكل نـــم غائبية ــــالرئيس املهام من دداً ـــعأن  اً ــواضح
التقين؛  ودعم وحدات الدعم املنرب على اإلنرتنتموقع (أ) إدارة ما يلي: هذه املهام  ومن. وفعاالً  مستداماً  اً ــدعم

وتسوية املطالبات يف الوقت  ،إذن السفر للمشاركني اتطلب واستهالل، هاوتنظيم (ب) تنسيق االجتماعات
الية املستندات امل(ج) قدرة األمانة على إنشاء ؛ اليت يتم تنظيمهاجتماعات الكبري من االعدد لاملناسب ل

األمانة  تشكيلالثالثة التالية إىل  املناصب بإضافة يوصي املكتب ولذلكاملالية.  اسجال مراقبة وبذلك، داخلياً 
فئة السفر (واحد لشؤون )، ومساعد ٢-الرتبة ف(واحد امج معاون بر : موظف العام الذي أقره االجتماع

إضافية  مربراتيف امليزانية املعدلة املقرتحة وترد اخلدمات العامة). فئة (واحد  مايلاخلدمات العامة) ومساعد 
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ضرورية  هذه املناصب). وتعترب IPBES/3/10الثالثة ومعلومات عن آثارها على امليزانية ( ناصباملبشأن هذه 
  لتنفيذ برنامج العمل (انظر الفرع الثالث أدناه). املنتقىبغض النظر عن اخليار 

  ١اجلدول 
  ٢٠١٤مانة في عام لألتوظيف ال

  التوقيت  املنصب
  ٢٠١٤ معنيَّ منذ شباط/فرباير  )١-رئيس األمانة (د

  عملية التوظيف مل تكتمل  )٤- موظف برامج (ف
  ٢٠١٤معنيَّ منذ حزيران/يونيه   )٤- موظف برامج (ف
  عملية التوظيف مل تكتمل  )٣- موظف برامج (ف
  ٢٠١٤معنيَّ منذ آب/أغسطس   )٣- موظف برامج (ف

  عملية التوظيف مل تكتمل  )٢- معاون (ف برامج موظف
  ٢٠١٤منذ حزيران/يونيه  معيَّنون  )٦-عخ موظفو دعم إداري (

 ٢٠١٣ متوز/يوليه منذ معيَّنون  )٥-عخ ( إداري دعم موظفو
  ٢٠١٤معيَّنون منذ متوز/يوليه   )٥-عخ موظفو دعم إداري (

  )٢٠١٨- ٢٠١٥خيارات لمواصلة تنفيذ برنامج العمل (ال  - رابعاً 
 ا، ولكنهاملنرب مبهامهامنظومة مجيع اهليئات العاملة داخل  قامت ،عملالخالل العام األول من برنامج   -١٠

، ةسخي للمنربضغوط شديدة نتيجة حلجم العمل. وكانت املسامهات يف الصندوق االستئماين  كانت تعاين من
يف  العام سينظر االجتماعغري مؤكدة. ومع ذلك،  املستقبليف ملسامهات للصندوق بتقدمي اتعهدات الولكن 

يف  العام سينظر االجتماععلى وجه اخلصوص، و من العمل.  ةكبري   ةافيإض كميةاملوافقة على   يفدورته الثالثة 
القيم  بشأنطاق إلجراء تقييم منهجي نحتديد ع تقارير ير اإىل مش تستندسبعة تقييمات جديدة  استهالل

)IPBES/3/8 الوثيقة التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي (بشأن إقليمية )، ومخسة تقييمات
IPBES/3/6  او  واستصالحهاتدهور األراضي  بشأنعي واحد يضاوتقييم مو  ،)Add.6إىل  Add.1 إضافا

)IPBES/3/7 ُملوافقة على ثالثة تقييمات إىل ايف دورته الرابعة  العام االجتماعدعى ). وعالوة على ذلك، سي
بشأن  مواضيعيانوتقييمان التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي  عاملي بشأن: تقييم ، هيإضافية

  األنواع الغريبة الغازية واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي.
العمل ، قبل النظر يف كيفية توجيه يف أن يستكشف العام االجتماعرغب يقد  احلاليف ضوء هذا و   -١١

على  بناء ،عتنفيذ برنامج العمل. ويعرض هذا الفر إزاء  العام هذه التقييمات، خيارات لنهج املتعلق اإلضايف
 النتائج املرتتبة عليها من حيث اجلدول الزمينويبني  ،هذه اخليارات منالتقدم احملرز والدروس املستفادة، أربعة 

  اآلثار اإلدارية واملالية.و  دماجومستوى اإل عبء العملو 
 مت حتديدها بني املواضيع اليت دماجاجلداول الزمنية وزيادة مستوى اإل أن متديداخليارات  ويتبني من  -١٢

من عبء العمل والتكاليف.  احلدميكن أن يساعد على  ٣و ٢يف إطار األهداف  املعتزمةلبعض التقييمات 
لتقييمات قرتح متديد اجلدول الزمين للقيم مجيع التقييمات األخرى. ويُ اخلاص بادعم التقييم املنهجي وسي

ا تتعلق، مهام املنربيسية لتنفيذ الرئ أدواتهي  اتتقييمالهذه و سنة واحدة. دة اإلقليمية مل  بناء القدراتب أل
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فإن هذه التقييمات حامسة األمهية يف تعزيز  ات دعم السياسات. وعالوة على ذلكأدو  ووضع رفاوتوليد املع
الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية،  رفاضمان االستفادة الكاملة من املعب فيما يتعلق للمنرببدأ التشغيلي امل
ج باالقتضاء، مبا يف ذلك سب حب تقييم يف المسامهات حيوية  وهي لذلك تشكل. تصاعديضمان اتباع 
  .ةم اإليكولوجيي للتنوع البيولوجي وخدمات النظعاملال

 واستصالحهاتدهور األراضي  وهي ،املواضيع ذات األولوية العاليةيتم تناول برنامج العمل أن  ويتوخى  -١٣
من  بيد أنهمستقلة ذات طابع عاملي.  اتيف تقييم ،واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي واألنواع الغريبة الغازية

ع ير امشكما أن يف التقييمات اإلقليمية والعاملية.   تناوهلاذه املواضيع ميكن هلاجلوانب اإلقليمية والعاملية الواضح أن 
هذه املواضيع يف  مستوى إدماجشكل وي. واضيعهذه املتقارير حتديد النطاق للتقييمات اإلقليمية تعكس بالفعل 

هلذه اخلصائص الرئيسية  ٢اجلدول  ويلخصالعمود الفقري للخيارات األربعة.  التقييمات اإلقليمية والعاملية
  .دماج واآلثار اإلدارية واملاليةودرجة اإل ، من حيث حجم العملاخليارات

رتتيبات عينية بكل التقييمات املطلوبة،   يف، مستحصل على الدعتفرتض كل اخليارات أن األمانة و   -١٤
  .الدعم التقين اتوحد من بينهاخمصصة، 
  ٢اجلدول 

على األالمقترحة لتنفيذ برنامج العمل، من األدنى (+) إلى  ٤-١لخيارات لملخص الخصائص الرئيسية 
(++++)  

  ٤اخليار   ٣اخليار   ٢اخليار   ١اخليار   
  +  ++  +++  ++++  عبء العمل 

  ++++  +++  ++  +  إلدماجدرجة ا
  دون منصب  نصف منصب  منصب واحد  منصب واحد  اآلثار اإلدارية

  +  ++  +++  ++++  اآلثار املتعلقة بامليزانية

  تعديالت طفيفةإدخال تنفيذ برنامج العمل مع  -١الخيار 
  األساس املنطقي

 -م ح د ملقررا من برنامج العمل (يف الشكل الثاين املبينةللطرائق  تنفيذ وفقاً يتم الأن  ١يتوقع اخليار   -١٥
 ٢ للناتجالزمين  اجلدول، باستثناء متديد الربنامجنواتج ل املعتزمالذي يوضح اجلدول الزمين  )املرفق األول ،٢/٥

(ج)  ٢ للناتجالزمين  اجلدولدون اإلقليمية) ومتديد مية/سنة واحدة (جمموعة من التقييمات اإلقليملدة (ب) 
لجدول الزمين ل املقرتح التمديد ). ويهدف٢٠١٩عام  إىل منتصف ٢٠١٦ عام نتصفعاملي: مالتقييم ال(
اتفاقية التنوع البيولوجي فيما يتعلق باخلطة يف  الغبإلحتياجات ااتناسب مع ال حتسنيضمان إىل عاملي اللتقييم ل

 الوثيقة (انظرللتنوع البيولوجي  آيتشيوأهداف  ٢٠٢٠- ٢٠١١ للفرتة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي
IPBES/3/9  أن  افرتاضب( اتتقييم ٩على ما جمموعه  ١يار اخل ويشتمل. املنطقي)لالطالع على األساس
(انظر اجلدول  ٢٠١٦تقييمات يف عام  ١٠، و٢٠١٥بالتوازي يف عام  جتريإقليمية)، تقييمات  ٥ تكون هناك

٣.(  



IPBES/3/2 

9 

  ٣الجدول 

  ١في إطار الخيار  التقييماتالجدول الزمني لتنفيذ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نهاية الإىل  ٢٠١٩ منتصفتشري عبارة ، و التقييماتإىل سنوات تنفيذ  ٣والسنة  ٢السنة و  ١السنة  عبارات تشري: وظةلحم
  للتقييم العاملي. ةاملقرتح

  التبعات املالية واإلدارية
 هر أن). ويقدَّ ٢مجيع اخليارات (انظر اجلدول من بني عمل وأعلى تكلفة أثقل عبء  ١ميثل اخليار   -١٦

وهي ، املقرتحةثالثة الضافية اإلناصب امل عالوة على)) ٣- فج (ام(موظف بر  إضايف واحد سيلزم إنشاء منصب
 )IPBES/3/10امليزانية املنقحة املقرتحة (يف  وترد. مايلمساعد لشؤون السفر ومساعد معاون و امج بر موظف 

  لتلك املناصب. ةإضافي أسس منطقية
  حجم العمل على مدى فترة زمنية أطول توزيع -٢الخيار 

  األساس املنطقي
على مدى فرتة  موزع ه، ولكن١يف إطار اخليار  لعبء العمل مماثل ٢ عبء العمل يف إطار اخليار  -١٧

، ٢٠١٦يف عام تقييم تدهور األراضي بدء عية لسنة واحدة (مع يضاسيتأخر تنفيذ التقييمات املو و أطول. 
يف عام ئهما وبد ٢٠١٦يف عام االستخدام املستدام و ألنواع الغريبة الغازية وحتديد النطاق للتقييمني اخلاصني با

يف عام  تقييمات ٨ ستجرىيف إطار هذا اخليار، و أفضل. على حنو  ألنشطةا توزيع بغية إتاحة ،)٢٠١٧
  .٢٠١٧يف عام  ٩و ٢٠١٦يف عام  ٨، و٢٠١٥

  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  الناتج
      ٣السنة   ٢السنة   ١ السنة  (ب)) ٢تقييمات إقليمية ( ٥

  ٢٠١٩منتصف  ٣ السنة ٢ السنة ١ السنة  حتديد النطاق  (ج)) ٢التقييم العاملي (
          ٢السنة   (أ)) ٣التلقيح (

        ٢السنة   ١السنة   ‘)١’(ب) ٣تدهور األراضي (
      ٢السنة   ١السنة   ديد النطاقحت  ‘)٢’(ب) ٣األنواع الغريبة الغازية (
      ٢السنة   ١السنة   حتديد النطاق  ‘)٣’(ب) ٣االستخدام املستدام (

          ٢السنة   (ج)) ٣السيناريو (
        ٢السنة   ١السنة   (د)) ٣القيم (

  ١  ١  ٨  ١٠  ٩  العدد اإلمجايل للتقييمات يف السنة
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  ٤اجلدول 
  ٢في إطار الخيار  التقييماتزمني لتنفيذ الجدول ال

  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  الناتج
      ٣السنة   ٢السنة   ١ السنة  (ب)) ٢قليمية (تقييمات إ ٥

  ٢٠١٩منتصف  ٣ السنة ٢ السنة ١ السنة  حتديد النطاق  (ج)) ٢التقييم العاملي (
          ٢السنة   (أ)) ٣التلقيح (

‘) ١’(ب) ٣تدهور األراضي (
  (أ)(مؤخر)

      (أ)٢السنة   (أ)١السنة   

 (ب) ٣األنواع الغريبة الغازية (
  (أ)(مؤخر) ‘)٢’

    (أ)٢السنة   (أ)١السنة   (أ)النطاق حتديد  

(ب)  ٣االستخدام املستدام (
  (أ)(مؤخر)‘) ٣’

    (أ)٢السنة   (أ)١السنة   (أ)حتديد النطاق  

          ٢السنة   (ج)) ٣السيناريو (
        ٢السنة   ١السنة   (د)) ٣القيم (

  ١  (أ)٣  (أ)٩  (أ)٨  (أ)٨  العدد اإلمجايل للتقييمات يف السنة

نهاية الإىل  ٢٠١٩ منتصفتشري عبارة ، و التقييماتإىل سنوات تنفيذ  ٣والسنة  ٢السنة و  ١السنة  اتعبار  : تشريملحوظة
  للتقييم العاملي. ةاملقرتح

  .١تعديل مقارنة باخليار (أ) 

  التبعات املالية واإلدارية
ة عالو ) ٣- فإضايف واحد ( منصب ٢للخيار  سيلزم هأن يقدَّربالنظر إىل أن حجم العمل هو نفسه،   -١٨
  اإلضافية املقرتحة الثالثة. املناصب على

  دماجاإل وزيادةعبء العمل،  تخفيض -٣الخيار 
  األساس املنطقي

هذا املسار  يبىنو . دماجاإل زيادةتعزيز  مععبء العمل  ضتغيريات لتخفيإجراء على  ٣ينطوي اخليار   -١٩
مع التقييمات اإلقليمية  متاماً  ستدمجستدام األنواع الغريبة الغازية واالستخدام امل ي، ولكن موضوع٢على اخليار 

حتديد باستخدام  تنياملواضيعي هلاتني املسألتني وستتم معاجلة حتديد النطاق. هاتقييمها فيسيتم و  والتقييم العاملي
 IPBES/2/16/Add.3 الوثيقتني كتب (انظراملفريق اخلرباء املتعدد التخصصات و بالفعل  الذي أجراهاألويل  النطاق

هذا االحتمال يف  ويتجلى. شبكة اإلنرتنت ات تستند إىلالتعليقإلبداء فرتة ب مستكمالً )، IPBES/2/16/Add.6و
  للتقييمات اإلقليمية. حتديد النطاقتقارير 
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  ٥اجلدول 
  ٣في إطار الخيار  التقييماتزمني لتنفيذ الجدول ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
نهاية الإىل  ٢٠١٩ منتصفتشري عبارة ، و التقييماتإىل سنوات تنفيذ  ٣والسنة  ٢السنة و  ١السنة  عبارات : تشريوظةملح

  للتقييم العاملي. ةاملقرتح
  .٢تعديل مقارنة باخليار  (أ)

  التبعات املالية واإلدارية
ر يقدَّ اإلقليمية والعاملية، التقييمات  يف مواضيعيني تقييمني دمجن مالناتج خنفاض حجم العمل ال نظراً   -٢٠
  .٣ضافية الثالثة املقرتحة للخيار اإل عالوة على املناصب، )٣-ف( منصبنصف  ه سيلزمأن

  إدماجعمل، وأعلى أدنى عبء  -٤الخيار 
  األساس املنطقي

، ٣لخيار ل وهو مطابق. دماجتغيريات لزيادة خفض عبء العمل وتعزيز اإلإجراء  ٤توقع اخليار ي  -٢١
)، يف IPBES/3/7( ٢٠١٤يف عام  الذي مت حتديد نطاقه، واستصالحهادمج موضوع تدهور األراضي ء باستثنا

ين عن تدهور األراضي تقتقرير  ٢٠١٧يف عام  سيوضعذلك،  عن وفضالً التقييمات اإلقليمية والتقييم العاملي. 
وسيكون قييمات اإلقليمية. لتا استنتاجاتإىل  ، استناداً للمسألةمية عكس األبعاد عرب اإلقليي واستصالحها

 هذا املوضوع حول ةم اإليكولوجيأن التنوع البيولوجي وخدمات النظلتقييم العاملي بشل مكمالً ين تقالتقرير ال
  .هفي سهموسي

  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  الناتج
 ٢تقييمات إقليمية ( ٥

  (ب))
      ٣السنة   ٢السنة   ١ السنة

  ٢٠١٩منتصف  ٣ السنة ٢ السنة ١ السنة  حتديد النطاق  (ج)) ٢التقييم العاملي (
          ٢السنة   (أ)) ٣التلقيح (

(ب)  ٣تدهور األراضي (
’١(‘  

      ٢السنة  ١السنة   

 ٣األنواع الغريبة الغازية (
  ‘)٢’(ب) 

يتم تقييم املوضوع ضمن 
) (ب) (إقليمي ٢املوضوعني 

  (أ)(ج) (عاملي) ٢و

        

 ٣االستخدام املستدام (
  ‘)٣’(ب) 

يتم تقييم املوضوع ضمن 
(ب) (إقليمي)  ٢املوضوعني 

  (أ)(ج) (عاملي) ٢و

        

          ٢السنة   (ج)) ٣السيناريو (
        ٢السنة   ١السنة   (د)) ٣القيم (

العدد اإلمجايل للتقييمات 
  يف السنة

  ١  (أ)١  (أ)٧  ٨  ٨
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  ٦اجلدول 
  ٤ الخيار إطار في التقييمات لتنفيذ الزمني الجدول
  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  الناتج

 ٢تقييمات إقليمية ( ٥
  (ب))

      ٣السنة   ٢السنة   ١ السنة

  ٢٠١٩منتصف  ٣ السنة ٢ السنة ١ السنة  حتديد النطاق  (ج)) ٢التقييم العاملي (
          ٢السنة   (أ)) ٣التلقيح (

(ب)  ٣تدهور األراضي (
’١(‘(  

يتم تقييم املوضوع ضمن 
(ب) (إقليمي)  ٢املوضوعني 

  (أ)(ج) (عاملي) ٢و

       

 ٣األنواع الغريبة الغازية (
  )‘)٢’(ب) 

يتم تقييم املوضوع ضمن 
(ب) (إقليمي)  ٢املوضوعني 

  (أ)(ج) (عاملي) ٢و

        

 ٣االستخدام املستدام (
  )‘)٣’(ب) 

يتم تقييم املوضوع ضمن 
(ب) (إقليمي)  ٢املوضوعني 

  (ج) (عاملي) ٢و

        

          ٢السنة   (ج)) ٣السيناريو (
        ٢السنة   ١السنة   (د)) ٣القيم (

ييمات العدد اإلمجايل للتق
  يف السنة

  ١  ١  (أ)٦  (أ)٧  ٨

نهاية الإىل  ٢٠١٩ منتصفتشري عبارة ، و التقييماتإىل سنوات تنفيذ  ٣والسنة  ٢السنة و  ١السنة  عبارات : تشريملحوظة
  للتقييم العاملي. ةاملقرتح

  .٣تعديل مقارنة باخليار  (أ)

  التبعات املالية واإلدارية
عالوة على إضايف  منصبأي  ٤خليار ا يف إطار ن يلزمه لأن يقدَّر، حجم العمللتخفيض  نظراً   -٢٢

  ثالثة املقرتحة.الاإلضافية  املناصب
____________  


