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الجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم ا
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

 اإليكولوجية
 سةسادالالدورة 

 2018آذار/مارس  24-18مديني، كولومبيا 
 *من جدول األعمال املؤقت 11البند 
 برانمج عمل اثن   وضع

 ن  برانمج عمل اث وضع
 مذكرة من األمانة

 مقدمة

طلب االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات  -1
، إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن يقوما، بدعم من 5/3-د ح النظم اإليكولوجية، يف مقرره م

األمانة، إبعداد مشاريع عناصر أولية لربانمج العمل الثاين، كي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته السادسة، مبا 
يف ذلك اهليكل احملتمل والتوجيهات خبصوص الدعوة إىل تقدمي الطلبات، وعملية تلقي الطلبات وترتيبها حسب 

 ن املوارد البشرية، مع مراعاة ما يلي على وجه اخلصوص:األولوية، والتقديرات األولية للتكاليف واالحتياجات م

اإلطار الزمين لربانمج العمل الثاين ضمن أفق عشر سنوات، وخطة التنمية املستدامة لعام  (أ)
ابلتنوع البيولوجي، وسائر العمليات املتعلقة  ، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة، واالتفاقيات املتعلقة2030

 البيولوجي والنظم اإليكولوجية؛خبدمات التنوع 

 أية فرص قد تنشأ من خالل الشراكات االسرتاتيجية؛ (ب)

إاتحة خيارات فيما يتعلق بعدد التقييمات املنهجية واملواضيعية وتوقيتها، وعمليات التقييم  (ج)
ة برانمج مبختلف مستوايهتا، شريطة أن يتيح االجتماع العام املرونة لتلبية االحتياجات اليت قد تنشأ خالل فرت 

 العمل؛

ضرورة أن يعكس برانمج العمل الثاين تنفيذ الوظائف األربع للمنرب استناداً إىل نتائج استعراضه  (د)
 )ه(( والتوصيات املنبثقة عن االستعراض؛ 4)الناتج 

                                                      
*  IPBES/6/1. 

 منظمة
األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة
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فيما خيص طرائق  إليها طرائق تنفيذ برانمج العمل الثاين، استناداً إىل أية نتائج مبكرة يُتوصل (ه)
 .برانمج العمل األول للمنرب، والسيما هيكل الدعم التقين وفرق العمل وأفرقة اخلرباء وتكوين األمانةتنفيذ 

واستجابةً لذلك املقرر، أعد فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب مشاريَع عناصر أولية إلطار برانمج  -2
 عمل اثن، يرد يف مرفق هذه الوثيقة، لينظر فيه االجتماع العام.

 اختاذه جراء املقرتحاإل
 قد يرغب االجتماع العام يف: -3

يف مرفق الوثيقة  ابملشروع األويل لعناصر إطار لربانمج عمل اثٍن الوارد أن حييط علماً  (أ)
IPBES/6/11؛ 

 عم من األمانة، مبا يلي:إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن يقوما، بد أن يطلب (ب)

، مع مراعاة اآلراء اليت أعرب (1)تنقيح املشروع األويل لعناصر إطار برانمج عمل اثنٍ  ‘1’
 عنها االجتماع العام يف دورته السادسة؛

عقد سلسلة من املشاورات اإلقليمية يف وقت مبكر من العملية، اللتماس إسهامات  ‘2’
انمج عمل مالئمة من احلكومات وأصحاب املصلحة بشأن مشروع اإلطار املنقح لرب 

 اثٍن؛
 30الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات، مبوعد هنائي حمدد يف  إطالق نداء لتقلي ‘3’

، وفقًا لإلجراءات املتفق عليها والتوجيهات الواردة يف مرفق 2018أيلول/سبتمرب 
بشأن إجراءات تلقي الطلبات املقدمة إىل املنرب وترتيبها حسب  1/3املقرر م ح د 
 :األولوية، وكذا

دعوة األطراف إىل تقدمي طلبات، مبا فيها الطلبات اليت تنقلها االتفاقات  -أ
البيئية املتعددة األطراف املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم 

 اإليكولوجية، على النحو الذي حتدده جمالس إدارهتا؛

 دعوة هيئات األمم املتحدة ذات الصلة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم -ب
اإليكولوجية وأصحاب املصلحة املعنيني، مثل املنظمات احلكومية الدولية 
األخرى واملنظمات العلمية الدولية واإلقليمية والصناديق االستئمانية ذات 
الصلة ابلبيئة واملنظمات غري احلكومية والسكان األصليني واجملتمعات احمللية 

 والقطاع اخلاص، إىل تقدمي إسهامات واقرتاحات؛

دعوة اخلرباء املعنيني وأصحاب املعارف من السكان األصليني واحملليني إىل  -ج
 تقدمي مسامهاهتم واقرتاحاهتم من خالل آلية املشاركة يف املنرب؛

                                                      
(1)  IPBES/6/11. 



IPBES/6/11 

3 

جتميع الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات املقدمة، وإعداد تقرير يتضمن قائمة ابلطلبات  ‘4’
األولوايت، لينظر فيها االجتماع العام يف دورته واالقرتاحات مرتبة حسب  واإلسهامات

 السابعة؛
مواصلة تنقيح مشروع اإلطار لربانمج عمل اثٍن، مع مراعاة التعليقات الواردة يف سياق  ‘5’

املشاورات اإلقليمية، فضال عن التقرير الذي يتضمن القائمة املرتبة حسب األولوايت، املشار 
 أعاله؛ ‘4’إليها يف الفقرة 

إرسال مشروع اإلطار املنقح اإلضايف لربانمج عمل اثٍن إىل احلكومات وأصحاب املصلحة،  ‘٦’
 من أجل احلصول على مزيد من التعليقات؛

وضع الصيغة النهائية ملشروع برانمج العمل الثاين، مع مراعاة التعليقات الواردة خالل  ‘٧’
تماع العام يف دورته السابعة، ، لكي ينظر فيه االج‘٦’االستعراض املشار إليه يف الفقرة 

، بغرض ’4’مشفوعاً ابلتقرير املتضمن لالَّئحة املرتبة حسب األولوايت املشار إليها يف الفقرة 
 املوافقة على برانمج عمل اثٍن للمنرب خالل تلك الدورة.
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 املرفق
 مشاريع العناصر األولية لربانمج عمل اثن  

 الديباجة
احلكومي للعلوم والسياسات  التخصصات واملكتب أن برانمج العمل األول للمنربيرى فريق العمل املتعدد  -1

، قد حقق مجيع أهدافه 201٩يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، الذي سينتهي يف أاير/مايو 
سات يف جمال التنوع حىت اآلن، وأحرز، يف مدى أربع سنوات، تقدمًا جيدًا يف إرساء املنرب كمنرب للعلوم والسيا

البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وقد جنح املنرب يف تقدمي أول جمموعة له من تقارير التقييم املتسمة 
ابملصداقية، وذلك هبدف وضع مفاهيَم جديدة، كالقيم املتعددة للطبيعة وفوائدها، وهنج جديدة، كالعمل مع نظم 

ة، وَحفِز عمل علمي جديد، كالعمل على السيناريوهات والنماذج. وقد معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللي
ُوضعت إجراءات جديدة واخُتربت قواعد جديدة، وكانت النتيجة أن استفاد مجيع املعنيني من دروس متعددة. 

تجربة وإن فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب على ثقة أبن اجملتمع بشكل عام، إذ استفاد اليوم من هذه ال
اجلماعية الواسعة النطاق، قد صار قادرا على وضع برانمج عمل اثٍن مقِنع من شأنه أن حيدث تغيريًا من حيث 

 األمهية اليت توىل للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 مقدمة
والدروس  (IPBES/6/INF/32)احلكومي الدويل  تعكس هذه الوثيقة نتائج االستعراض الداخلي للمنرب -2

املستفادة من تنفيذ برانمج العمل األول. وقد يرغب االجتماع العام يف تركيز بعض مبادالته يف دورته السادسة 
 على تقدمي مزيد من التوجيهات بشأن اخليارات املمكنة، املشار إليها خبط داكن.

 للمنرب تنفيذ املهام األربع للمنرب، مسرتشداً ابملبادئ التشغيلية ومن املتوقع أن يواصل برانمج العمل الثاين -3
 ، املرفق األول، التذييل األول(.UNEP/IPBES.MI/2/9الواردة يف القرار املنشئ للمنرب )

، لربانمج العمل الثاين، ‘‘املتجددة’’أحد اخليارات اليت تتيح املرونة املطلوبة، أو الطبيعة  وميكن أن يتمثل -4
حتديد بعض عناصر برانمج العمل، مثل مواضيع التقييمات املمكنة، من خالل سلسلة من الدعوات يف 

 .الربانمج بداًل من بدايته لتقدمي الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات، وذلك يف أوقات خمتلفة من فرتة
على حنو ما أوصى  وميكن أن يتمثل أحد اخليارات يف إاتحة املزيد من أوجه التآزر يف الوظائف األربع، -5

. وعلى سبيل املثال، فإن أي موضوع هيكلة برانمج العمل الثاين بطريقة أكثر تكامالً به االستعراض الداخلي، يف 
خيتاره املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ميكن أن 

فحسب، ولكن كذلك بناء قدرات حمددة حتديداً جيداً، ودعم السياسات،  عنصراً من عناصر التقييم يشمل ليس
 ومكوانت توليد املعارف.

 يف هذه الوثيقة التقييمات الثالثة العالقة يف إطار الربانمج األول. وال تتناول -٦

 النطاق - أوالً 
سيسرتشد برانمج العمل الثاين هبدف املنرب احلكومي الدويل يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  -٧

تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات فيما يتعلق ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، ’’اإليكولوجية يف 
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، وحتقيق الرفاه البشري والتنمية املستدامة يف من أجل احلفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام
 .‘‘ األمد البعيد

، حيث ستغلب على الرتابط بني العلوم والسياسات 2030-2020وسيغطي برانمج العمل الثاين الفرتة  -8
فيما يتعلق ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اجلهوُد الرامية إىل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع 

، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة 2030، وخطة التنمية املستدامة لعام 2020-2011البيولوجي للفرتة 
 واتفاق ابريس بشأن تغري املناخ.

وتعكس أهداف هذه الصكوك الثالثة العناصر الرئيسية ملا يصفه اإلطار املفاهيمي للمنرب احلكومي الدويل  -٩
ة إنسانية مكتملة، ميكن وصفها أبهنا تشمل احلصول على الغذاء واملاء، ، أي حيا‘‘نوعية حياة جيدة’’أبنه 

العالقات االجتماعية اجليدة، واألمن املادي، والطاقة، وسبل العيش،  إقامة واملأوى، والصحة، والتعليم، وإمكانية
 واملشاركة يف حياة اجملتمع. واملساواة، واهلوية الثقافية، واالزدهار املادي، والرضا الروحي، وحرية االختيار والعمل،

ومن خالل املنظور االستشرايف الذي يوفره اإلطار املفاهيمي للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات  -10
يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، ميكن لربانمج العمل الثاين أن يسهم كذلك يف فهم 

مسامهة الطبيعة يف نوعية حياة جيدة، مع الرتكيز على اجلوانب ذات الصلة  العالقات بني البشر والطبيعة، والسيما
، وأهداف التنمية املستدامة، واتفاق 2020-2011ابملتابعة واخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي خالل الفرتة 

 ابريس بشأن تغري املناخ.

 عملية تلقي الطلبات وترتيبها حسب األولوية - اثنياً 
املنرب أن يستجيب لطلبات من احلكومات، مبا فيها تلك اليت تنقلها االتفاقات البيئية املتعددة يُتوقع من  -11

األطراف املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، على النحو الذي حتدده جمالسها اإلدارية، وأن 
ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم يرحب إبسهامات واقرتاحات ومشاركات هيئات األمم املتحدة ذات الصلة 

اإليكولوجية، على النحو الذي حتدده جمالسها اإلدارية، وأن يشجع وأيخذ يف االعتبار، حسب االقتضاء، 
أصحاب املصلحة املعنيون، مثل املنظمات احلكومية األخرى، واملنظمات  يقدمها اإلسهامات واالقرتاحات اليت

اديق االستئمانية البيئية، واملنظمات غري احلكومية، والسكان األصليني، واجملتمعات العلمية الدولية واإلقليمية، والصن
 احمللية، والقطاع اخلاص.

وقد أشار االستعراض الداخلي للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي  -12
زيز التفاعل مع احلكومات يف أعماله وخدمات النظم اإليكولوجية إىل أنه ينبغي للمنرب أن جيد سباًل لتع

(IPBES/6/INF/32 .) وميكن أن يتمثل أحد اخليارات لتيسري ذلك يف عقد مشاورات غري رمسية يف أوقات
خمتلفة من فرتة برانمج العمل الثاين مع جهات التنسيق الوطنية التابعة للمنرب وأصحاب املصلحة اآلخرين 

اخلصوص من أجل تبادل اآلراء بشأن جماالت العمل املستقبلية احملتملة اليت سيتناوهلا املعنيني، وذلك على 
. وميكن أن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

باشرة بعد انعقاد اجللسة جتري املشاورات على الصعيد اإلقليمي أو خالل جلسة تعقد ملدة يوم واحد أو يومني م
 العامة.
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، بعد الدورة السادسة لالجتماع العام،  تطويروميكن أن تشمل عملية مواصلة  -13 إطار برانمج عمل اثن 
 اخلطوات التالية:

، مع مراعاة اآلراء اليت (أ) عنها  يُعرب تنقيح املشروع األويل لعناصر إطار برانمج عمل اثن 
 االجتماع العام يف دورته السادسة؛

 وأصحاب احلكومات من صلة ذات اسرتاتيجية إسهامات اللتماس إقليمية مشاورات عقد (ب)

 اثن؛ عمل لربانمج املنقح اإلطار مشروع بشأن املصلحة

إصدار دعوة إىل احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين لتقدمي طلبات وإسهامات  (ج)
 واقرتاحات؛

لطلبات واإلسهامات واالقرتاحات بتجميع ا التخصصات واملكتب املتعدد اخلرباء فريق قيام (د)
 األولوية؛ حسب وترتيبها الواردة استجابة للدعوة

تنقيح مشروع اإلطار، مع مراعاة  مواصلة فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب (ه)
 التعليقات الواردة يف سياق املشاورات اإلقليمية ونتائج عملية ترتيب األولوايت؛

 ديد إىل احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين للتعليق عليه؛تقدمي مشروع اإلطار املنقح اجل (و)
 وضع الصيغة النهائية ملشروع برانمج العمل الثاين لينظر فيه االجتماع العام يف دورته السابعة. (ز)

عدة نداءات لتقدمي وكما ذُكر يف املقدمة، وبغية إاتحة املرونة املطلوبة يف برانمج العمل، ميكن إصدار  -14
واإلسهامات واالقرتاحات يف أوقات خمتلفة من فرتة برانمج العمل الثاين. وميكن عقد املشاورات الطلبات 

قرتان مع مجيع النداءات، من أجل إشراك احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين الاإلقليمية املذكورة أعاله اب
 بشكل أقوى.

 الوظائف - اثلثاً 
 الثاين اندماجاً آتزرايً للوظائف األربع للمنرب.من املتوقع أن تشجع عناصر برانمج العمل  -15

 تقييم املعارف - ألف
التوقيت للمعارف املتعلقة ابلتنوع البيولوجي  ومناسبة من املتوقع أن يواصل املنرب إجراء تقييمات منتظمة -1٦

دون  على الصعيد العاملي واإلقليمي، وعند االقتضاء على الصعيد -وخدمات النظم اإليكولوجية وروابطها 
وكذا للمسائل املواضيعية واملنهجية، مبا يتمشى مع إجراءات إعداد نواتج املنرب، الواردة يف املرفق األول  - اإلقليمي
 .3/3-م ح دللمقرر 

ومن املتوقع أن يواصل املنرب يف هذا السياق تطبيق هنج االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف  -1٧
)اجلزء الثاين(، من خالل  5/1 -الذي وافق عليه االجتماع العام يف املقرر م ح داحمللية والعمل هبا، على النحو 

حتديد املشاكل واألهداف بشكل تعاوين، ووضع جمموعة من األسئلة اخلاصة بكل تقييم، وجتميع ودمج البياانت 
ت احمللية على النحو املستمدة من مصادر متعددة للمعارف األصلية واحمللية، وإشراك السكان األصليني واجملتمعا

املالئم يف استعراض خمتلف مشاريع التقييم، وأن يتقاسم مع السكان األصليني واجملتمعات احمللية املعارف واألفكار 
 املكتسبة خالل العملية، وذلك مبجرد االنتهاء من عملية التقييم.
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املشاركني يف برانمج العمل  واستنادًا إىل الدروس املستفادة، ونظرًا إىل عبء العمل الثقيل على مجيع -18
فقد يرغب االجتماع العام يف مناقشة ما إذا كان من املفيد حصُر عدد التقييمات املوازية يف ثالثة األول، 

تقييمات على سبيل املثال، وحصر عدد التقييمات اليت يُنظر فيها يف جلسة واحدة يف تقييمني اثنني على 
ومن شأن ذلك أن يتيح توزيع عبء العمل بني احلكومات واألوساط العلمية وفريق اخلرباء املتعدد  سبيل املثال.

 التخصصات واملكتب واألمانة.

، ٢٠٣٠وابلنظر إىل اهلدف املتمثل يف وضع برانمج العمل يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام  -1٩
البيولوجي البحري والربي وإسهامات الطبيعة للبشر ميكن أن يتمثل أحد اخليارات يف الرتكيز على دور التنوع 

فيما يتعلق ابملسائل املرتابطة، مثل الغذاء واملاء، والغذاء واملاء والصحة/التغذية، والغذاء واملاء والصحة 
ومن شأن الرتكيز على هذه املواضيع أن يساعد على معاجلة املسامهات اليت يقوم عليها اإلنتاج الغذائي  والطاقة.

ستدام، مبا يف ذلك كمية ونوعية موارد املياه العذبة، وحتسني التغذية والزراعة املستدامة، وخدمات الطاقة احلديثة امل
واملستدامة، واجلهود املبذولة لضمان صحة جيدة للجميع. وميكن أن يساعد ذلك أيضاً على النظر يف دور تلك 

الت بينها وبني خيارات السياسات ذات الصلة. ومن شأن املسائل يف حتقيق نوعية حياة جيدة، فضالً عن املفاض
مالئمة يف التنوع البيولوجي والسياسات ذات الصلة  تقييم املواضيع أن يوفر أساسًا علميًا لتيسري النظر بصورة

حلة املتعلقة بكثري من أهداف التنمية املستدامة. وميكن اقرتاح مواضيع أخرى وحتديد نطاقها واملوافقة عليها يف مر 
 الحقة.

وقد يرغب االجتماع العام، يف دورته السادسة، يف أن يبدأ ابملوافقة، كجزء من برانمج العمل الثاين، على  -20
 االضطالع بعملية حتديد النطاق ملوضوع واحد على األقل.

مية ومن املسائل اليت ينبغي النظر فيها مسألُة ما إذا كانت هناك حاجٌة إىل تكرار عمليات التقييم اإلقلي -21
والعاملية، وما إذا كان ينبغي اقرتاح أية تعديالت فيما يتعلق إبعدادها. وقد ثبت أن دمج العمل عرب أربع عمليات 
تقييم إقليمية منفصلة، وبني تلك العمليات وعملية التقييم العاملي، قد مثل حتداًي ابلنسبة جلميع املشاركني يف 

مخس جمموعات خمتلفة، تعمل بشكل منفصل على تقارير برانمج العمل األول، حيث كان من الصعب على 
وميكن أن يتمثل أحد اخليارات لتعزيز املزيد من التكامل بني عمليات التقييم خمتلفة، أن تدمج أعماهلا. 

والتقييم العاملي، يف إنشاء جمموعة أكرب من اخلرباء إلجراء تقييم واحد وبني تلك العمليات اإلقليمية  اإلقليمية،
ميكن أن يتمثل أحد اخليارات يف إصداره يف عام ومن حيث التوقيت،  العناصر اإلقليمية والعاملية.يدمج 

 إجراءات أية اختاذ تيسري أجل من على سبيل املثال، وفقاً لطلب االجتماع العام، وذلك ٢٠٢٩أو  ٢٠٢٨

ية املستدامة ملا بعد عام وأهداف التنم ٢٠٢٠-٢٠١١ملتابعة اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 
 .201٩ويعين ذلك اتريَخ إصداٍر أييت عشر سنوات تقريباً بعد التقرير العاملي املقرر إصداره يف أاير/مايو  .٢٠٣٠

 دعم رسم السياسات وتنفيذها - ابء
النظم من املتوقع أن يواصل املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات  -22

اإليكولوجية توسيع نطاق عمله يف حتديد األدوات واملنهجيات املتصلة ابلسياسات، لتمكني صانعي القرار من 
 تطويرها. مواصلة على الوصول إليها، وعند االقتضاء، للتشجيع

وقد أبرزت التعليقات املستمدة من االستعراض الداخلي احلاجة إىل ضمان أن يكون العمل املتصل بدعم  -23
تعزيز الروابط مع شبكات  ياسات أكثر تكاماًل مع النواتج األخرى للمنرب، والسيما عمليات التقييم، وكفالةالس

 املمارسني وفرص بناء القدرات.
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أول تقييم  وقد أسفرت اجلهود املبذولة يف إطار برانمج العمل األول عن مجلة نتائج، من بينها إصدار -24
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، متعلٍق منهجي للمنرب احلكومي الدويل للعلوم 

 عمل فريق اخلرباء التابع للمنرب املعين ابلسيناريوهات والنماذج منيليه ، 201٦يف عام  ابلسيناريوهات واملناهج

، مما سيتيح خيارات الختاذ القرار كجزء من (IPBES/6/INF/15)حتفيز إنتاج مناذج وسيناريوهات جديدة  أجل
وميكن أن يتمثل أحد اخليارات التقييم العاملي للمنرب وأعماله املستقبلية. ومن املتوقع أن يتواصل هذا العمل. 

لربانمج العمل الثاين يف إجراء تقييمات منهجية تركز على فعالية خمتلف أدوات السياسات وأدوات دعم 
ها تقارير قائمة بذاهتا، كتلك املتعلقة ابإلدارة واملؤسسات، أو كجزء من عملية تقييم السياسات، إما بوصف

ذات موضوع أوسع نطاقا، وحتفيز مواصلة تطويرها بطريقة مماثلة لتلك اليت وضعها فريق اخلرباء املعين 
 .ابلسيناريوهات والنماذج

حتديد املناهج واألدوات ذات الصلة يف  ومشلت اجلهود األخرى اليت بُذلت يف إطار برانمج العمل األول -25
فريق اخلرباء املعين أبدوات  قدمها تقرير املنرب، إىل جانب معلومات عن فعاليتها واستخدامها، وفقاً للتوجيهات اليت

ومنهجيات دعم السياسات. وقد أُنِشئت قائمٌة أبدوات دعم السياسات، كموقع تفاعلي على شبكة اإلنرتنت، 
تلك  على متكني احلكومات وغريها من االطالع أجل ددة واملعلومات عن استخدامها، منلعرض األدوات احمل
 من األدوات. وغريها األدوات هذه ابستخدام يتعلق يف جتارهبا فيما األدوات والتفكري

 الوظيفة هذه إطار وسيسمح النهج املتفق عليه فيما يتعلق مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية يف -2٦

بتحديد ووصف وتيسري األدوات واملنهجيات ذات الصلة لتنفيذ املراحل األربع للنهج يف التقييمات، وضمان أن 
تعكس عملياُت التقييم استجاابت السياسات وصكوك صنع القرار والعمليات ذات الصلة ابلسكان األصليني 

 والشعوب واجملتمعات احمللية.

توجيهات أقوى ألفرقة اخلرباء املعنية ابلتقييم، وأن يسرتشد ومن املتوقع أن يتواصل هذا العمل، مع  -2٧
 .املستخدمنيبتفاعالت معززة مع احلكومات وابقي 

 توليد معارف جديدة إىل حتفيز اجلهود الرامية - جيم
السياسات  وتقرير أولوية املعارف العلمية الرئيسية الالزمة ملقرريمن املتوقع أن يواصل املنرب حتديد  -28

، عن طريق الدخول يف حوار مع حتفيز اجلهود الرامية إىل توليد معارف جديدة، وأن يواصل مناسبعلى نطاق 
وأن يواصل تنفيذ املنظمات العلمية الرئيسية ومقرري السياسات ومنظمات التمويل بشأن األولوايت احملددة، 

 يف هذا السياق. هبا النهج املتمثل يف االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية والعمل

وقد ُوضعت يف إطار برانمج العمل األول عملية جيري جتريبها لتحديد الثغرات املعرفية يف التقييمات  -2٩
ولوايت املكتملة، والتشاور بشأن هذه الثغرات مع األوساط العلمية وأصحاب املعارف اآلخرين، من أجل صياغة 

ف، وإشراك مؤسسات متويل البحوث احملتملة ومنظمات التمويل البحث العلمي وغري ذلك من أشكال توليد املعار 
 األخرى يف تلك األولوايت.

ويف إطار برانمج العمل األول، ُوضعت عمليات لتعبئة البياانت واملعلومات واملعارف، مبا يف ذلك  -30
ؤشرات وكيفية أتطريها املؤشرات، دعمًا لعمليات التقييم اليت جيريها املنرب. ومن املتوقع أن يستمر العمل بشأن امل

يف عمليات التقييم، مع زايدة تطوير قائمة املؤشرات كي تشمل على حنو أفضل اجلوانب االقتصادية واالجتماعية 
 واجلوانب املتصلة ابلسكان األصليني واجملتمعات احمللية، ومواصلة توسيع وتعزيز الشراكات الالزمة يف هذا الصدد.
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واملعارف احمللية، مت وضع هنج يف إطار برانمج العمل األول لتحديد  وخبصوص معارف الشعوب األصلية -31
املمارسات اليت تساعد على إدارة األدلة والبياانت اجملمعة يف عمليات التقييم، وتيسري الوصول إىل املصادر املتاحة 

ف احمللية عند عدم وجود للمعارف األصلية واحمللية وإدارهتا، وتعزيز وحتفيز تعبئة معارف الشعوب األصلية واملعار 
 املتناول. من هذه املعارف يف أشكال قريبة

ومن املتوقع أن يستمر هذا العمل وأن تطبق العمليات على التقييمات املنفذة يف إطار برانمج العمل  -32
 .الثاين، مع التعلم والتحسني املستمرين

 بناء القدرات - دال
احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  من املتوقع أن يواصل املنرب -33

لبناء القدرات من أجل حتسني الرتابط بني العلوم والسياسات  الرئيسيةاإليكولوجية إعطاء األولوية لالحتياجات 
على املستوايت املناسبة، وتوفري الدعم املايل وغريه من أشكال الدعم لتلبية االحتياجات ذات األولوية العليا املتصلة 

دًى لتحفيز مصادر مباشرًة أبنشطته، على حنو ما يقرره االجتماع العام. ومن املتوقع أيضاً أن يستضيف املنرب منت
 احملتملة هلذه األنشطة املتعلقة ببناء القدرات. اجلديدة التمويل التقليدية واملصادر

وخبصوص العمل املتعلق مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية، سيواصل املنرب حتديد القدرات احلامسة  -34
لقدرات حسب األولوية وبناءها، وتشجيع لتنفيذ هنج معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية وترتيب تلك ا

وحتفيز االضطالع أبنشطة بناء القدرات دعمًا الحتياجات السكان األصليني واجملتمعات احمللية فيما يتعلق 
مبشاركتها مع املنرب، وكذلك إنشاء آلية تشاركية وتطويرها كطريقة لتحسني مشاركة اجملتمعات األصلية واحمللية يف 

 منرب.املهام األربع لل

وقد أبرزت التعليقات املستمدة من االستعراض الداخلي احلاجةَ إىل زايدة الفرص املتاحة للشركاء للمشاركة  -35
مع املنرب وبناء القدرات لصاحله وزايدة إدماج بناء القدرات يف العناصر األخرى من أي برانمج عمل يف املستقبل 

(IPBES/6/INF/32.) 

 العام يف دورته اخلامسة ابخلطة املتجددة لبناء القدرات، املبينة يف املرفق األول للمقرر ورحب االجتماع -3٦
، الذي حيدد ثالث اسرتاتيجيات هي تعزيز التعلم واملشاركة، وتيسري احلصول على اخلربات 5/1-م ح د

 واملعلومات، وتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية.

كن مواصلة بناء القدرات وفقًا للخطة املتجددة اليت رحب هبا ميوكجزء من برانمج العمل الثاين،  -3٧
. وميكن استعراض اخلطة ورمبا تنقيحها على أساس منتظم، مبا يتمشى 5/١-االجتماع العام يف املقرر م ح د

 .‘‘املتجددة’’مع طبيعتها 

 الرتتيبات املؤسسية - رابعاً 
 دورات االجتماع العام - لفأ

 االجتماع العام عقد دورات سنوية، رغم أنه قد يرغب يف النظر يف ترتيبات أخرى.من املتوقع أن يواصل  -38

وكما ذُكر أعاله، ميكن أن يتمثل أحد اخليارات لتعزيز التفاعل مع احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين  -3٩
االجتماعات يف عقد مشاورات غري رمسية يف أوقات خمتلفة من فرتة برانمج العمل الثاين. وميكن أن تشمل هذه 

غري الرمسية احلكومات وغريها من واضعي السياسات واملمارسني وغري ذلك من أصحاب املصلحة واألوساط 
بشأن اختيار  العلمية واملنظمات الشريكة. وميكنها أن تسمح، على سبيل املثال، إبجراء مناقشات تقنية ومداوالت
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ديد النطاق، أو إجراء حوار بشأن مشاريع عمليات التقييم الطلبات املوجهة إىل االجتماع العام، أو وضع واثئق حت
لتعزيز تقدمي التعليقات، أو توفري إسهامات بشأن جوانب أخرى برانمج العمل، مثل أداة دعم السياسات على 

وميكن أن جتري املناقشات على الصعيد اإلقليمي يف جلسة تعقد ملدة يوم أو يومني مباشرة بعد اإلنرتنت. 
 .العام، أو، إن َبدَا ذلك ممكناً، بداًل من دورة سنوية لالجتماع العام االجتماع دورات من رةانعقاد دو 

 أفرقة اخلرباء وفرق العمل - ابء
بعمليات تقييم وتنفيذ نواتج  أن يتواصل إنشاء أفرقة اخلرباء وفرق العمل لالضطالعمن املتوقع  -40

 .أخرى لربانمج العمل الثاين

الداخلي، لوحظ أنه ميكن إعادة النظر يف تكوين أفرقة اخلرباء  االستعراضيف اردة ومن بني التعليقات الو  -41
 وفرق العمل. وتشمل اخليارات املمكنة ما يلي:

اختيار خرباء من أفرقة اخلرباء املعنية ابلتقييم، من أجل مواءمة عمل فرقة العمل بشكل كامل،  (أ)
 احمللية، مع احتياجات عمليات التقييم؛مثل املؤشرات أو معارف الشعوب األصلية واملعارف 

إشراك ممثلي املنظمات الشريكة املسامهة يف العمل كأشخاص مرجعيني يف جمال حتفيز توليد  (ب)
 .املعارف على سبيل املثال

 ومن املقرتح أن تتيح املشاورات بشأن برانمج العمل الثاين ما يلي: -42

املواضيع والوظائف، عن طريق إنشاء عدد النظر يف إمكانية حتسني إدماج عمل املنرب يف خمتلف  (أ)
 أقل من أفرقة اخلرباء وفرق العمل؛

املنشأة  جماالت تركيز فرق العمل الثالث تعديالت يف املشورة بشأن ضرورة إدخال طلب (ب)
ابملعارف والبياانت وبناء القدرات ومعارف  خيتص فيما وذلك -كجزء من برانمج العمل الثاين وأساليب عملها 

 يف ضوء نتائج االستعراض الداخلي؛ - صلية واملعارف احملليةالشعوب األ

، ابملواضيع التالية استكشاف ما إذا كانت هناك حاجة إىل إنشاء فرق عمل إضافية تُعىن )ج(
 اليت يغطيها برانمج العمل األول، كأفرقة خرباء أو كجزء من والية فرقة العمل:

فرقة عمل منفصلة لتقدمي دعم مركز لألعمال املتعلقة ابملؤشرات يف تقييمات  املؤشرات: ‘1’
 املنرب؛

ملواصلة دعم املفاهيم املتنوعة لقيم الطبيعة املتعددة  وضع مفاهيم للقيم املتعددة: ‘2’
 وفوائدها يف تقييمات املنرب، وحفز تطوير واستخدام األدوات واملنهجيات ذات الصلة؛

ملواصلة دعم إدماج السيناريوهات والنماذج يف تقييمات املنرب،  واملناهج: السيناريوهات ‘3’
 وحتفيز وضع سيناريوهات ومناذج جديدة؛

ملواصلة دعم عمليات حتديد وتقييم األدوات  أدوات ومنهجيات دعم السياسات: ‘4’
مواصلة لدعم السياسات، وحتفيز  واملنهجيات ذات الصلة اليت ستُنشر يف البوابة الشبكية

 تطويرها.
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 األمانة، مبا فيها وحدات الدعم التقنية - جيم
تشري نتائج االستعراض الداخلي إىل أن احلجم احلايل لألمانة، اليت يدعمها الصندوق االستئماين للمنرب،  -43

وسيتعني أن يكون هو مبثابة احلد األدىن الالزم لتوفري الدعم لعملية حكومية دولية من قبيل املنرب احلكومي الدويل. 
 مع طموح برانمج العمل الثاين. حجم األمانة بكاملها متسقاً 

األمانة وتقدمي  إكمال معينة ملهام تتوىل وحدات الدعم التقين احملددة زمنيًا واملخصصة ومن املتوقع أن -44
 إليها. التقارير

 العمل مع الشركاء - دال
للمنظمات الشريكة فيما يتعلق ابلتنفيذ الناجح والفعال أبرزت تعليقات االستعراض الداخلي الدوَر اهلام  -45

 لربانمج عمل املنرب.

املمارِسة األوسع نطاقاً، واالستمرار  ولزايدة فعالية تنظيم املشاركة مع عدد من الشركاء احملتملني واجلماعات -4٦
ذي يكمل الشراكات ينظر املنرب يف هنجه اإلضايف اليف تنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة، يقرتح أن 

 الصبغة غري الرمسية. عليه تغلب مع مزيد من الشركاء تعاوانً  التعاون االسرتاتيجية ويتيح له

وستبذل جهود من أجل االعرتاف ابملسامهات اليت يقدمها خمتلف الشركاء وفقًا ملستوى مشاركتهم، مبا  -4٧
 يف ذلك من خالل االعرتاف الكايف على املوقع اإلليكرتوين.

وينبغي بذل جهود مكرسة، السيما من جانب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، لتعزيز مشاركة األوساط  -48
 .(IPBES/6/INF/32)العلمية يف املنرب، على النحو املشار إليه يف تقرير االستعراض الداخلي 

 االتصاالت والتوعية - هاء
الت وإشراك أصحاب املصلحة والشراكات بشأن االتصا 3/4-كان اعتماد االجتماع العام للمقرر م ح د -4٩

االسرتاتيجية مبثابة تسليٍم أبن قدرة املنرب على تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات تتوقف بدرجة كبرية على أنشطة 
االتصاالت اليت يضطلع هبا، وهو األمر الذي يطرح حتدايت كبرية، نظراً لتعقيد املنرب نفسه وطبيعة القضااي العلمية 

سياسية اليت يتناوهلا، فضالً عن احلاجة إىل إقامة وبناء حوار بشأن هذه القضااي مع أصحاب املصلحة املتعددين وال
 فرص من له يُتاح وما هامة حتدايت من املنرب سبيل يعرتض ما حتدد االعتبارات هذه تزال على مستوايت متعددة. وال

 يف جمال االتصال والتوعية. كبرية

 أنشطة االتصال اليت يقوم هبا املنرب يف إطار برانمج العمل الثاين على ما يلي:وميكن أن تركز  -50

تقدمي سرود مقنعة جملموعة واسعة من صناع القرارات، دعمًا للرؤية اليت مفادها أن اخليارات  (أ)
السياسية  الطبيعة للبشر، تتطلب أفضل األدلة املتاحة واخليارات األفضل فيما يتعلق ابلتنوع البيولوجي وإسهامات

 من جمموعة واسعة من نظم املعارف اليت يوفرها املنرب؛ املستمدة

البناء على أساس اجلهود الرامية إىل ضمان االعرتاف ابلتنوع البيولوجي وإسهامات الطبيعة  (ب)
 للبشر، بوصفها عنصراً أساسياً يف رفاه اإلنسان والتنمية املستدامة، وإضفاء قيمة مضافة عليها؛

ومستقلة  ملقتضيات االعرتاف ابملنرب كمنصة تعاونية ذات مصداقية ومناسبةكفالة تزايد  (ج)
 ومشروعة، تُنتج معارَف ذات صلة ابلسياسات، ولكن غري إلزامية، لرتشيد عملية صنع القرار؛
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تيسري زايدة التعاون مع املنرب لطائفة أوسع من األعضاء واملراقبني والشركاء وأصحاب املصلحة  (د)
 ، للمسامهة يف أعمال املنرب وأتثريه؛أوسع نطاقاً  متثيالً  ممثلني ،املعنيني

 دعم عمل املنرب يف جممله، فضالً عن أنشطة خمتلف هيئاته وأجهزته، والتنسيق بينها. )ه(
 التقديرات األولية للتكاليف واالحتياجات من املوارد البشرية - خامساً 

 أنواع ومقدار التمويل الالزم حشده - ألف
املتوقع أن يستمر برانمج العمل الثاين يف االعتماد على أربع فئات خمتلفة من املوارد هي: املسامهات من  -51

العينية اليت تغطي عناصر خالف ذلك حممَّلة على الصندوق الصندوق االستئماين للمنرب، واملسامهات  النقدية يف
 .األنشطة اليت تسهم يف حتقيق أهداف املنربخرباء خمتارون، وحتفيز  به يتربع االستئماين، والوقت الذي

ماليني دوالر  5.٧، ما متوسطه 201٧-2013وقد تلقى الصندوق االستئماين للمنرب، خالل الفرتة  -52
. وتلقى الصندوق االستئماين خالل السنوات الثالث 2013يف عام  سنوايً، وذلك بفضل تربع رئيسي واحد ورد

التنبؤ  ماليني دوالر يف السنة. ويف حني يصعب جداً  3.٦، ما معدله 201٧إىل عام  2015املاضية، من عام 
فإن التقدير املتحفظ هو أن املنرب حبجم املوارد اليت ستكون متاحة للصندوق االستئماين لربانمج العمل الثاين، 

ر مؤشرات تعهد ، إذا أخذان بعني االعتباماليني دوالر سنوايً  5ميكن أن يتوقع إيرادات سنوية منتظمة تبلغ حنو 
 .(IPBES/6/9) 2018مليون دوالر سنوايً ابتداًء من عام  1.5مستقبلي من االحتاد األوريب مببلغ 

يف املتوسط، مما  وقد تلقى املنرب كذلك مسامهات عينية ترتاوح ما بني مخسة وستة ماليني دوالر سنوايً  -53
َ أن  االستئماين، مثل توفري وحدات الدعم التقين أو تقدميالصندوق  يتحملها يغطي التكاليف اليت لوال ذلك لَتعنيَّ

 الدعم لالجتماعات.

مسامهات عينية من مجيع اخلرباء املشاركني يف املنرب، حيث أسهموا يف املتوسط مبا  تلقى املنرب أيضاً  وقد -54
 4.٧در بنحو يرتاوح بني عشرة وعشرين يف املائة من وقتهم على أساس جماين، مما ميثل مسامهة عينية إضافية تق

 .(2)ماليني دوالر سنوايً  ٩.4إىل 

وأخرياً، جرى العمل على حفز عدد متزايد من األنشطة اليت تسهم يف حتقيق أهداف املنرب، دون أن  -55
مبادرة املناخ الدولية األملانية بلغ  تكون جزءاً من برانمج العمل وامليزانية املعتمدةـ، مثل بناء القدرات أبموال وفرهتا

 متويل شبكة مؤخراً  وجهتها ، أو الدعوة اليت201٧-201٦ماليني دوالر على مدى فرتة السنتني  10جمموعها 

ومنتدى بلمونت املمول من  (BiodivERsAnetwork) أورواب يف اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي التنوع حبوث
إجراء حبوث بشأن السيناريوهات والنماذج املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم  أجل من االحتاد األوريب،

مليون دوالر، وذلك ملعاجلة أولوايت البحث اليت أبرزها تقييم املنرب املتعلق  23.5اإليكولوجية، مبيزانية قدرها 
 ابلسيناريوهات والنماذج.

  

                                                      
خبرياً  55٩، و2015عام  خبرياً يف ٩84، و201٦عام  خبرياً يف 11٧2استناداً إىل ما جمموعه  ُحسبت هذه التقديرات  (2)

دوالر، استناداً إىل متوسط األجر عند تعادل القوة الشرائية ملا جمموعه  52 000، وفقاً ملرتب أكادميي سنوي قدره 2014عام  يف
بلداً، متثل التنوع اجلغرايف للبلدان األعضاء يف املنرب. وميكن االطالع على متوسط املرتبات عند تعادل القوة الشرائية للبلدان  28

 Philip G. Altbach and others, eds., Paying the Professoriate: A global comparisonالثمانية والعشرين يف الدراسة التالية: 

of compensation and contract (London and New York, Routledge, 2012). 
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 تقدير أويل لتكاليف الصندوق االستئماين - ابء
 من هذا الفرع تقديراً لتكلفة بعض العناصر الرئيسية لربانمج عمل اثٍن.يتض -5٦

مليون دوالر، والتكاليف السنوية لألمانة ما يناهز  1.٧٧ستبلغ التكاليف السنوية هليئات املنرب ما يناهز  -5٧
برانمج العمل األول. مليون دوالر، على النحو املفصل أدانه، استنادًا إىل التكاليف املماثلة املتكبدة خالل  2.2

ماليني دوالر يف السنة  4.3ماليني دوالر يف السنة، أو ما يقرب من  3.٩٧وتبلغ هذه التكاليف جمتمعًة ما قدره 
وهكذا فإن الدخل البالغ يف جممله مخسة ماليني دوالر يف يف املائة.  8تكاليف دعم الربامج البالغة  بعد خصم

.مليون دوال ٠.7السنة لن يرتك سوى  ومن  ر يف السنة لربانمج العمل، وهو مبلغ من الواضح أنه غري كاف 
 مثة يُتوقع أن تكون التكاليف السنوية هليئات املنرب، وكذا خدمات األمانة العامة، على النحو التايل:

 اجتماعات هيئات: (أ)

 مليون دوالر لكل دورة؛ 1.5االجتماع العام:  ‘1’
دوالر يف السنة لعقد اجتماعني  250.000املكتب: فريق اخلرباء املتعدد التخصصات و  ‘2’

 سنويني للفريق واملكتب؛
 دوالر يف السنة؛ 20.000تكاليف سفر الرئيس:  ‘3’

والتكوين احلايل  201٧مليون دوالر يف السنة، استناداً إىل امليزانية املعتمدة لعام  2.2األمانة:  )ب(
 .(IPBES/6/9 الوثيقة)لألمانة وتكاليفها التشغيلية 

 على النحو التايل: وتقديرات بعض بنود برانمج العمل، مبا يف ذلك الدعم التقين، هي -58

 5و 4 بني من هذه املذكرة: ما 21تقييم عاملي/إقليمي متكامل على النحو املبني يف الفقرة  (أ)
 ماليني دوالر على مدى ثالث إىل أربع سنوات؛

مليون دوالر على مدى  2.5و 1.5بني  ما :1٩على النحو املبني يف الفقرة  تقييم واحد للرتابط (ب)
 ثالث إىل أربع سنوات، وذلك حسب درجة تعقيد التقييم واتساع نطاقه؛

 مليون دوالر على مدى ثالث سنوات؛ 1.5تقييم مواضيعي أو منهجي موحد:  (ج)

 دوالر على مدى سنتني؛ومليون  ٧00.000بني  ما تقييم مواضيعي أو منهجي واحد سريع: )د(
 40.000: اجتماع واحد لفرقة عمل واحدة، ملدة ثالثة أايم يف املتوسط، بعشرين مشاركاً  )ه(

 دوالر؛
 دوالر يف السنة؛ 350.000أنشطة بناء القدرات:  )و(
 دوالر يف السنة؛ 250.000االتصاالت العامة والتوعية:  )ز(

 يف املائة على مجيع التكاليف املتكبدة. 8ة وسيستمر تطبيق تكاليف دعم الربامج بنسب (ح)
 التالية: اجملاالت من املفروض أن يتواصل تلقي املسامهات العينية يف -5٩

 لصاحل املنرب؛ بوقتهم اخلرباء تربع (أ)

 الدعم التقين الكامل أو اجلزئي لنواتج حمددة؛ (ب)
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 تكاليف االجتماعات، لتغطية تكاليف مكان االجتماع و/أو تكاليف سفر املشاركني.  )ج(
 ومن املفرتض أن تتواصل تغطية برامج العمل التالية من خالل أنشطة الدعم اليت يشجعها وحيفزها املنرب: -٦0

 أنشطة املنرب؛ أنشطة بناء القدرات لدعم تنفيذ (أ)

 يقف عليها املنرب؛أنشطة توليد املعارف ملعاجلة الثغرات اليت  (ب)

األنشطة األخرى اليت تضطلع هبا املنظمات الشريكة، مثل األنشطة الداعمة للجهود اليت يبذهلا  )ج(
 .املنرب يف جمال االتصاالت والتوعية

___________________ 


