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

 النظم اإليكولوجية
 السادسةالدورة 
 2018أذار/مارس  24-18 ،كولومبيا  ،مديني
 *من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 األول بشأن تنفيذ برانمج العمل ةالتنفيذي ةتقرير األمين
 2018-2014للفرتة 

تنفيذ برانمج العمل األول للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 
 وخدمات النظم اإليكولوجية

 ةالتنفيذي ةتقرير األمين

 مقدمة
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اختذ االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم  - 1

، الذي اعتمد مبوجبه برانمج عمله الطموح األول مع جمموعة 2/5-د.ح.اإليكولوجية يف دورته الثانية املقرر م
. وقد اعُتمد برانمج العمل هذا انطالقًا من 2018إىل عام  2014متسلسلة من النواتج للفرتة املمتدة من عام 

العمل بشأن حتقيق نواتج حمددة سيبدأ عقب اختاذ االجتماع العام ملقررات أخرى وفقاً إلجراءات إعداد  مفهوم أن
 ، املرفق األول(.3/3-د.ح.منواتج املنرب )املقرر 

 4/1-د.ح.م و 3/1-د.ح.واعتمد االجتماع العام يف دوراته الثالثة والرابعة واخلامسة املقررات م - 2
ايل، اليت قدم فيها املزيد من التوجيهات بشأن تنفيذ مجيع نواتج برانمج العمل. ويف على التو  5/1-د .ح.م و

، وافق االجتماع العام على إجراء تقييم عاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 4/1-د.ح.ماملقرر 
 .2019إىل منتصف العام  2016على أن يتم إجنازه خالل الفرتة من العام 

هذا التقرير ابلتشاور مع املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، لكي  ةالتنفيذي ةاألمين تأعدوقد  - 3
يتيسر لالجتماع العام النظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج العمل. وكأساس لعملية النظر تلك، يقدم التقرير 

 املعلومات عن املسائل التالية: 

                                                      
*  IPBES/6/1. 

 منظمة
األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة
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بشأن تنفيذ النواتج الواردة يف برانمج العمل للفرتة املمتدة من  2017التقدم احملرز يف العام  )أ(
 4/1-د.ح.وم 3/1-د.ح.وم 2/5-د.ح.واليت بدأ تنفيذها مبوجب املقررات م 2018إىل  2014 عام
 ؛5/1-د.ح.وم

 .2017آخر املعلومات املستجدة بشأن تعيني املوظفني يف األمانة يف عام  )ب(
بشأن برانمج العمل  4/1-دم.ح.و  3/1-دم.ح.و  2/5-دم.ح.نفيذ املقررات التقدم احملرز يف ت - أوالا 

 األول
أحرز املنرب احلكومي الدويل تقدماً كبرياً منذ الدورة اخلامسة لالجتماع العام يف تنفيذ برانمج العمل الذي  - 4

العام مخسة تقييمات جديرة اعتمده االجتماع العام ضمن امليزانية اليت اعتمدها ذلك االجتماع. وستقدم لالجتماع 
ابالهتمام وذات صلة ابلسياسة العامة لكي يستعرضها ويوافق عليها يف دورته السادسة، اليت استحوذت على 

خبري على مدى ثالث سنوات، كما سيقدم له استعراض متبصر يربز مواطن القوة والضعف  600اهتمام حنو 
 ين على النجاحات اليت حتققت يف الربانمج األول.حلفز برانمج عمل اثن يب للمنرب، ويقدم أفكاراً 

وواصلت كافة أوساط اجملتمع احمللي تقدمي الدعم حبماس للمنرب عن طريق مسامهة خرباء خمتارين ابلوقت  - 5
واجلهد، وبواسطة جمموعة كبرية ومتنوعة من املسامهات العينية األخرى من احلكومات واملنظمات، وعن طريق 

يف الصندوق االستئماين للمنرب والدعم املايل املقدم ألنشطة املنرب ذات الصلة واليت ترد تفاصيلها  مسامهات األعضاء
 .IPBES/6/9يف الوثيقة 

، بينما 2017وأعيد تشكيل أحد أفرقة اخلرباء )املعين أبدوات ومنهجيات دعم السياسات( يف العام  - 6
سيناريوهات قيم والوفريقان للخرباء )معنيان ابل ابلتقييم العاملي()معين  فريق ملؤلفي التقييمات 2016أنشئ يف العام 

مخسة أفرقة من مؤلفي التقييمات )معنية ابلتقييمات اإلقليمية، وتقييم تدهور  2015والنماذج(، وأنشئت يف العام 
والبياانت،  واصلت ثالثة أفرقة عمل )معنية ببناء القدرات، وابملعارف 2017األراضي واستصالحها(، ويف العام 

. وابجململ، ضمَّت 2014وابملعارف األصلية واحمللية( قيامها أبعماهلا، وهي أفرقة عمل كانت قد أنشئت يف العام 
خبري، وبذلك وصل إىل جمموع عدد اخلرباء الذين شاركوا يف اجتماعات  900حنو  2017هذه األفرقة يف العام 

خبري. وعقد على مدى الفرتة نفسها  1300إىل  2014ل يف العام املنرب منذ البدء يف تنفيذ برانمج العمل األو 
وحدة من وحدات الدعم  12. وواصلت جمموعة مؤلفة من (1)اجتماعًا من اجتماعات اخلرباء 22ما جمموعه 

 IPBES/6/INF/20التقين تقدمي الدعم لعدد خمتلف من املنجزات املستهدفة. وتقدم وثيقة املعلومات األساسية 
 من املعلومات عن الدعم التقين من أجل تنفيذ برانمج العمل.مزيداً 

التقدم احملرز يف إطار كل هدف من أهداف برانمج العمل األول  عنرد يف الفقرات التالية معلومات وت - 7
 .لمنربل

  

                                                      
تشمل هذه االجتماعات االجتماعني التاسع والعاشر لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واجتماعات املكتب، ولكن تستبعد  ( 1)

 منها جلسات االجتماع العام.
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لتنفيذ املهام أسس القدرات واملعارف على مستوى اجلوانب املشرتكة بني العلم والسياسات تعزيز : 1اهلدف  -ألف 
 الرئيسية للمنرب

كجزء من تنفيذ برانمج ، وذلك  وحدات للدعم التقينتشمل عمل  فرق ةثالث ،2014يف عام ، أُنشئت - 8
 ، ُأحرز التقدم يف اجملاالت التالية:2017العمل األول. ويف العام 

)أ( و)ب((، ابلتعاون مع الشركاء، تقدماً  1أحرزت فرقة العمل املعنية ببناء القدرات )الناجتان  (أ)
، الفرع اثنياً. واجتمعت فرقة 5/1-د.ح.ميف تنفيذ اخلطة املتجددة لبناء القدرات على النحو املطلوب يف املقرر 

زميالً  49ويل تنفيذ برانمج الزماالت، مع يف النرويج. وواصل املنرب احلكومي الد 2017العمل يف نيسان/أبريل 
ظمت ثالث حلقات عمل عن كتابة التقارير بلداً. ويف سياق برانمج التدريب والتعريف التابع للمنرب، نُ  37من 

يف النرويج وجنوب أفريقيا وتركيا، هبدف مواصلة بناء قدرات خرباء املنرب يف جمال صياغة الفصول واملوجزات ملقرري 
وابإلضافة إىل ذلك، نظمت أربعة اجتماعات للحوار اإلقليمي يف إثيوبيا وكولومبيا وهنغاراي والياابن،  السياسات.

من جهات التنسيق الوطنية للمنرب،  76، وحضرها ما جمموعه 2017يف الفرتة بني حزيران/يونيه وآب/أغسطس 
املكتب، بناء على  ياإلقليمية. ويوصوذلك هبدف تعزيز مسامهات األعضاء يف وضع الصيغة النهائية للتقييمات 

، وذلك ابلتعاقب 2018مشورة فرقة العمل، بعقد اجتماع اثلث ملنتدى بناء القدرات التابع للمنرب يف أواخر عام 
 2018مع االجتماع السنوي لفرقة العمل املعنية ببناء القدرات. وسيتيح اجتماع املنتدى الذي يعقد يف العام 

مع ممثلي الشركاء احلاليني واجلدد، مبا يف ذلك فرص التعاون املتعلقة ابملعارف األصلية واحمللية، فرصة لتعزيز التعاون 
واملعارف والبياانت. وال يزال العمل الذي تقوم به فرقة العمل حيظى ابلدعم من وحدة الدعم التقين اليت مقرها 

م العيين الذي تقدمه النرويج. وتقدم يف وثيقة وكالة البيئة النروجيية يف تروندهامي، النرويج، وذلك بفضل الدع
 معلومات إضافية عن التقدم احملرز بشأن العمل املتعلق ببناء القدرات؛ IPBES/6/INF/12املعلومات األساسية 

)ج(( الدعم لقيام فريق اخلرباء  1قدمت فرقة العمل املعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية )الناتج  ب() 
صصات بتنفيذ هنج االعرتاف ابملعارف األصلية واحمللية واالستفادة منها استجابة للطلب الوارد يف املتعدد التخ

. ومشل تنفيذ النهج يف 2017، الفرع اثلثاً. واجتمعت فرقة العمل يف كولومبيا يف أاير/مايو 5/1-د.ح.املقرر م
التابع للتقييم العاملي يف هنغاراي واحمللية ألصلية سياق التقييم العاملي عقد اجتماع لفريق االتصال املعين ابملعارف ا

عقد لاألصلية واملعارف احمللية؛ و الشعوب معارف اإلسهامات بشأن ؛ وتوجيه دعوة لتقدمي 2017يف نيسان/أبريل 
اجتماعات احلوار بني خرباء التقييم العاملي والشبكات التمثيلية ومنظمات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية 

رباء يف جمال املعارف األصلية واحمللية يف الدورة السادسة عشرة للمنتدى الدائم املعين بقضااي الشعوب األصلية، واخل
؛ ويف املؤمتر السنوي األربعني ألوساط البيولوجيا اإلثنية، 2017اليت عقدت يف نيويورك يف نيسان/أبريل وأاير/مايو 

 احلوار العاملي بشأن حقوق اإلنسان واحلفاظ على التنوع البيولوجي، ؛ ويف2017املعقود يف مونرتايل يف أاير/مايو 
الذي شارك يف تنظيمه الربانمج السويدي الدويل للتنوع البيولوجي، وبرانمج شعوب الغاابت، والعدالة الطبيعية، 

البيئية واالقتصادية  والفريق املواضيعي املعين ابإلدارة الرشيدة واإلنصاف واحلقوق البيئية التابع للجنة السياسات
واالجتماعية ابالحتاد الدويل حلماية الطبيعة واملوارد الطبيعية، الذي استضافته مشروع تشيبكيتايل لتنمية الشعوب 

؛ ويف االجتماع العاشر للفريق العامل بني الدورات 2017األصلية، وُعقد يف كينيا يف تشرين الثاين/نوفمرب 
)ي( واألحكام ذات الصلة من اتفاقية التنوع البيولوجي، والذي  8عين ابملادة املخصص املفتوح ابب العضوية امل

. ونظمت أيضاً مناسبات إضافية يف االجتماعات مبشاركة الشعوب 2017ُعقد يف كندا يف كانون األول/ديسمرب 
هج. وكذلك قدمت األصلية واجملتمعات احمللية، وكذلك يف املؤمترات العلمية، وذلك لتبادل املعلومات بشأن الن

فرقة العمل املعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية أيضاً التوجيهات بشأن الرتتيبات الالزمة إلنشاء اآللية التشاركية، 
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وجيري حاليًا إنشاء الفريق التوجيهي لآللية التشاركية. وال زال العمل يف هذا اجملال حيصل على دعم من وحدة 
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، وذلك بفضل الدعم العيين  ةمظنمر الدعم التقين الكائنة يف مق

من اليونسكو. وميكن االطالع على معلومات إضافية يف الوثيقة األساسية بشأن العمل املتعلق ابملعارف األصلية 
 ؛(IPBES/6/INF/13)واحمللية 

)ب(( تقدمي املشورة للتقييمات  4)د( و 1واصلت فرقة العمل املعنية ابملعارف والبياانت )الناجتان  )ج( 
، الواردة يف املرفق 2018و 2017اجلارية، وفقًا ملوجز خطة عمل فرقة العمل املعنية ابملعارف والبياانت لعامي 

يف التنفيذ تقدمي املواد البصرية جملموعة املؤشرات . وتشمل املالمح البارزة للتقدم احملرز 5/1-د.ح.مالثالث للمقرر 
األساسية للخرباء من أجل استخدامها يف تقييمات املنرب احلكومي الدويل، والشروع يف هنج، مبا يف ذلك تنظيم 
حلقيت عمل، لتحديد جمموعات املؤشرات االجتماعية واإليكولوجية للمواضيع الرئيسية للتقييم العاملي، وعقدات يف 

؛ ومواصلة تطوير البنية التحتية 2017ويف مجهورية كوراي يف كانون األول/ديسمرب  2017غاراي يف نيسان/أبريل هن
القائمة على شبكة اإلنرتنت لتوفري املوارد للخرباء الذين يضطلعون إبجراء التقييمات؛ وتنفيذ عملية لتحديد الثغرات 

ن الرتكيز على تقييم املنرب للتلقيح وامللقحات وإنتاج األغذية، وتنظيم م املعرفية ولتحفيز توليد املعارف اجلديدة، بدءاً 
(. 2017يرلندا الشمالية، تشرين الثاين/نوفمرب آحلقة عمل بشأن هذا املوضوع )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و 

الوطين لإليكولوجيا يف  يزال العمل يف هذا اجملال حيصل على الدعم من وحدة الدعم التقين الكائنة يف املعهد وال
سيوتشونغن جبمهورية كوراي، بفضل الدعم العيين الذي تقدمه وزارة البيئة يف مجهورية كوراي. ويقدم تقرير مرحلي 

 .(IPBES/6/INF/14)كامل يف وثيقة املعلومات األساسية بشأن العمل املتعلق ابملعارف والبياانت 
بني العلم والسياسات يف جمال التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم  اجلوانب املشرتكة تعزيز: 2اهلدف  -ابء 

 وفيما بينها ةوالعاملي ةواإلقليمي ةدون اإلقليمي املستوايتاإليكولوجية على 
 :التالية النتاجات 2يشمل التقدم احملرز يف إطار اهلدف  - 9

)أ((، بتوجيه من فريق  2)الناتج  مواصلة األمانة إعداد حتديث الدليل املتعلق إبنتاج التقييمات (أ) 
اخلرباء املتعدد التخصصات، وابلتشاور مع املكتب، مبا يف ذلك وضع موجز للدليل وأداة شبكية تفاعلية لكي 

، اسُتخِدم الدليل بوصفه أساساً إلحاطة 2017يكوان جاهزين حبلول الدورة السادسة لالجتماع العام. وخالل عام 
اعني الثاين والثالث للمؤلفني فيما يتعلق ابلتقييمات الستة اجلارية. وال يزال هذا العمل مؤلفي التقييمات يف االجتم

حيصل على الدعم من وحدة الدعم التقين اليت أنشئت يف املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربانمج األمم 
الدليل وثيقة حية ستضاف إليها وحدات املتحدة للبيئة وذلك بفضل الدعم العيين الذي تقدمه تلك املنظمة. وميثل 

أو تعدَّل حسب احلاجة. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن العمل املتعلق بدليل التقييمات يف  جديدة
 ؛IPBES/6/INF/17 الوثيقة

لناتج إعداد أفرقة مؤلفي التقييمات للمشاريع النهائية للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية األربعة )ا (ب) 
)ب((، لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته السادسة، عقب االستعراض اخلارجي من احلكومات والنظراء  2

ملشاريع املرحلة الثانية من الفصول ومشاريع املرحلة األوىل من موجز مقرري السياسات للتقييمات يف الفرتة بني 
لثة للمؤلفني للتقييمات األربعة يف متوز/يوليه وآب/أغسطس ، وعقد االجتماعات الثا2017أاير/مايو ومتوز/يوليه 

 2017يف إثيوبيا وتشيكيا وكولومبيا والياابن؛ وعقد حلقات دراسية شبكية بني أاير/مايو وحزيران/يونيه  2017
لشرح نطاق التقييمات وعملية االستعراض؛ وعقد احلوارات اإلقليمية لتعزيز قدرة احلكومات على استعراض هذه 

لتقييمات وللمسامهة يف النظر فيها يف الدورة السادسة لالجتماع العام؛ وعقد حلقة عمل مشرتكة لبناء القدرات ا
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تكرس لصياغة موجزات ملقرري السياسات للرئيسني املشاركني واملؤلفني الرئيسيني املعنيني ابلتنسيق يف التقييمات 
يف النرويج. ونظم تقييم أورواب وآسيا  2017يف شباط/فرباير  اإلقليمية األربعة وتقييم تدهور األراضي واستصالحها

حلقة عمل إضافية موهلا ذاتياً وركزت على موجزه اخلاص مبقرري السياسات.  2017الوسطى يف كانون الثاين/يناير 
 تيزال العمل يف هذا اجملال حيظى ابلدعم من وحدات الدعم التقين الكائنة يف معهد الكساندر فون مهبول وال

يف بوغوات، ومعهد االسرتاتيجيات البيئية العاملية يف طوكيو، وجملس البحوث العلمية والصناعية  للموارد البيولوجية
يف بريتوراي، ومعهد علوم النبات جبامعة برين يف سويسرا، وذلك بفضل الدعم العيين املقدم من جنوب أفريقيا 

امل بشأن إعداد التقييمات اإلقليمية يف وثيقة املعلومات األساسية وسويسرا وكولومبيا والياابن. ويرد تقرير مرحلي ك
IPBES/6/INF/7؛ 

إعداد فريق مؤلفي التقييم ملشاريع املرحلة األوىل لفصول التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات  ج() 
؛ يعقد 2017تصف العام )ج((، وإاتحتها لالستعراض اخلارجي من األقران يف من 2النظم اإليكولوجية  )الناتج 

يف أملانيا وفرنسا واململكة املتحدة والنرويج وهولندا، من أجل وضع  6إىل  2اجتماع لكل فصل من الفصول من 
يف جنوب أفريقيا،  2017؛ عقد اجتماع املؤلفني الثاين يف أيلول/سبتمرب 2017حمتوى الفصول يف أوائل عام 

ض األقران والبدء يف إعداد مشاريع املرحلة الثانية للفصول ومشروع لدراسة التعليقات اليت وردت خالل استعرا
املرحلة األوىل من موجز مقرري السياسات، الستعراضها من احلكومات واألقران يف الفرتة من منتصف نيسان/أبريل 

ت ؛ املسامهة يف بدء هنج، مبا يف ذلك تنظيم حلقيت عمل، لتحديد جمموعا2018إىل منتصف حزيران/يونيه 
)ج((؛ تنفيذ هنج االعرتاف  8املؤشرات االجتماعية واإليكولوجية للمواضيع الرئيسية للتقييم العاملي )انظر الفقرة 

)ب((؛ واستقدام خبري استشاري  8ابملعارف األصلية واحمللية واالستفادة منها يف سياق التقييم العاملي )انظر الفقرة 
لتكملة وحدة الدعم التقين، بفضل الدعم العيين املقدم من أملانيا. ويرد تقرير مرحلي بشأن إعداد التقييم العاملي 

 .IPBES/6/INF/11يف وثيقة املعلومات األساسية 
ولوجي وخدمات النظم اجلوانب املشرتكة بني العلم والسياسات يف جمال التنوع البي تعزيز: 3اهلدف  -جيم 

 املواضيعية واملنهجية ملسائلاإليكولوجية فيما يتعلق اب
 التالية: النتاجات 3يشمل التقدم احملرز يف إطار اهلدف  - 10

 3إعداد فريق مؤلفي التقييم للصيغة النهائية لتقييم تدهور األراضي واستصالحها )الناتج  )أ( 
يف دورته السادسة، عقب االستعراض اخلارجي من احلكومات والنظراء ، لكي ينظر فيه االجتماع العام ‘(1’ )ب(

ملشاريع املرحلة الثانية من الفصول ومشاريع املرحلة األوىل من موجزات مقرري السياسات للتقييمات يف أاير/مايو 
زراعة لألمم ، يف مقر منظمة األغذية وال2017، وعقد اجتماع اثلث للمؤلفني يف متوز/يوليه 2017وحزيران/يونيه 

لشرح نطاق التقييمات وعملية االستعراض. ويرد  2017املتحدة؛ وعقد حلقات دراسية شبكية يف أاير/مايو 
 ؛IPBES/6/INF/2تقرير مرحلي كامل بشأن إعداد هذا التقييم يف وثيقة املعلومات األساسية 

)ج((، استجابة  3لنماذج )الناتج مواصلة العمل الذي يقوم به فريق اخلرباء املعين ابلسيناريوهات وا )ب( 
، الفرع سادساً، فيما يتعلق بتقدمي مشورة اخلرباء بشأن استخدام النماذج والسيناريوهات 5/1-د.ح.للمقرر م

احلالية لدعم التقييمات اجلارية اليت جيريها املنرب احلكومي الدويل، مبا يف ذلك تنظيم حلقة عمل تتناول سيناريوهات 
االقتصادية املشرتكة، وتُعقد -وخدمات النظم اإليكولوجية للمنرب ابستخدام املسارات االجتماعية التنوع البيولوجي

من التقييم العاملي يف هولندا يف شباط/فرباير  5، وحلقة عمل للفصل 2017يف أملانيا يف تشرين األول/أكتوبر 
ريوهات والنماذج املتعلقة هبا، مبا يف ذلك ؛ وفيما يتعلق حبفز تطوير الدوائر العلمية األوسع نطاقًا للسينا2017
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بشأن رؤى جديدة للطبيعة واملسامهات اليت تقدمها الطبيعة  2017تنظيم حلقة عمل يف نيوزيلندا يف أيلول/سبتمرب 
للناس يف القرن احلادي والعشرين. وال يزال العمل يف هذا اجملال حيظى ابلدعم من وحدة الدعم التقين يف مقر 

بفضل الدعم العيين الذي تقدمه هولندا. ويرد تقرير مرحلي يف الوثيقة  (PBL)ولندية للتقييم البيئي الوكالة اهل
IPBES/6/INF/15؛ 

-د.ح.م)د((، استجابة للمقرر  3مواصلة العمل الذي يقوم به فريق اخلرباء املعين ابلقيم )الناتج  )ج( 
يم يف التقييمات الستة اجلارية للمنرب احلكومي الدويل، ، الفرع سادساً، مبا يف ذلك تقدمي الدعم للنظر يف الق5
للتقييم العاملي، واملسامهة يف األداة اإللكرتونية  2017سيما عقد اجتماع خرباء واحد يف هنغاراي يف نيسان/أبريل  وال

القيم يف بشأن املفاهيم املتعددة للقيم كجزء من فهرس أدوات دعم السياسات، وحفز األنشطة لتعزيز إدماج 
يزال هذا العمل حيظى  . وال2017مشاريع البحوث، مع تنظيم حلقة عمل يف املكسيك يف تشرين الثاين/نوفمرب 

ابلدعم من وحدة الدعم التقين يف معهد حبوث النظم اإليكولوجية واالستدامة جبامعة املكسيك الوطنية املستقلة، 
ة للمعارف واستخدام التنوع البيولوجي والوكالة األملانية وذلك بفضل الدعم العيين الذي تقدمه اللجنة الوطني

 ؛IPBES/6/INF/18للتعاون الدويل. ويرد تقرير مرحلي يف الوثيقة 
من الفرع خامساً، قيَّم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات  4الفقرة  5/1-د.ح.ماستجابة للمقرر  (د) 

اق اليت سبق إقرارها استنادًا إىل النتائج العلمية الرئيسية احلاجة إىل إدخال أي تغيريات على واثئق حتديد النط
، 5/6-د.ح.ممع املقرر  للتقييمات األخرى اليت جيريها املنرب، وخلص إىل عدم وجود حاجة إىل ذلك. ومتشياً 

من جدول أعمال دورته السادسة، يف إجراء التقييم  8، سيدعى االجتماع إىل النظر، يف إطار البند 5الفقرة 
، والتقييم املنهجي املنتظر املتعلق ابملفاهيم ‘(3’)ب(  3واضيعي املنتظر لالستخدام املستدام لألنواع الربية )الناتج امل

 3)الناتج  مبا يف ذلك خدمات النظم اإليكولوجية للناسطبيعة تنوع البيولوجي وملنافع الاملتنوعة للقيم املتعددة لل
. وترد (IPBES/6/8)‘(( 2’ )ب( 3)الناتج ومكافحتها نواع الغريبة الغازية )د((، والتقييم املواضيعي املنتظر لأل

تقارير حتديد النطاق على النحو الذي اعتمدت به من االجتماع العام يف واثئق املعلومات األساسية 
IPBES/6/INF/8–10 على التوايل. 

 وتقييمهاأنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته نشر : 4اهلدف  -دال 
 :تاليةال النتاجات 4يشمل التقدم احملرز يف إطار اهلدف  - 11

وإدماجه يف اهليكل اجلديد لفهرس أدوات  )أ((4)الناتج  استكمال وتنقيح فهرس التقييمات (أ) 
، IPBES/6/INF/16ومنهجيات دعم السياسات املتاح على شبكة اإلنرتنت، وذلك على النحو الوارد يف الوثيقة 

وحدة الدعم التقين يف املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة، وذلك  وتدعم ذلك
 ؛بفضل الدعم العيين الذي تقدمه تلك املنظمة

استجابة للمقرر  ،)ج(( 4مواصلة العمل على فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات )الناتج  (ب) 
فريق خرباء يعاد تشكيله ويكمله أشخاص متخصصون من العمليات اسطة وذلك بو ، الفرع سابعاً، 5/1-د.ح.م

عدة اجتماعات لفرقة العمل املعنية ابلفهرس تعقد  وينطوي ذلك على عقدالدولية املعنية والشركاء املهتمني، 
لثاين/نوفمرب إعداد فهرس منقح وإاتحته يف تشرين او افرتاضيًا نظراً لعدم وجود املوارد لعقد االجتماعات املباشرة؛ 

لكي تستعرضه احلكومات واجلهات صاحبة املصلحة، وتنقيحه مرة أخرى قبل انعقاد الدورة السادسة  2017
لالجتماع العام. وال يزال هذا العمل حيصل على الدعم من وحدة الدعم التقين يف املركز العاملي لرصد حفظ 

عم العيين من تلك املنظمة. ويرد تقرير مرحلي بشأن هذه الطبيعة يف برانمج األمم املتحدة للبيئة، وذلك بفضل الد
 ؛IPBES/6/INF/16املسألة يف الوثيقة 
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األنشطة املضطلع هبا يف إطار اسرتاتيجية االتصال والتواصل والتعاون مع الشبكات املفتوحة  (ج) 
 4/4-د.ح.للمقرر م العضوية ألصحاب املصلحة فيما يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة وفقاً 

، مع الدعم التقين لتنفيذ IPBES/6/INF/19املعلومات األساسية  ةوثيق)د((، على النحو املبني يف  4)الناتج 
اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة اليت قدمها االحتاد الدويل حلماية الطبيعة، واخلطوات اليت تتخذ للدخول يف 

 ؛(IPBES/6/INF/21)شراكات اسرتاتيجية إضافية 
)ه((، استجابة  4مواصلة العمل على استعراض فعالية املنرب أثناء برانمج عمله األول )الناتج  (د) 

، مبا يف ذلك إعداد تقرير استعراض داخلي يضعه IPBES/6/10، على النحو املبني يف الوثيقة 5/2-د.ح.مللمقرر 
صات واملكتب لكي يطلع عليه االجتماع العام يف فريق االستعراض الداخلي، ويقره فريق اخلرباء املتعدد التخص
( وذلك ابلصيغة اليت نقحها املكتب، 5/2-د.ح.مدورته السادسة، استناداً إىل االستبيان )الوارد يف مرفق املقرر 

ابلتشاور مع الفريق املتعدد التخصصات، عقب الدورة اخلامسة، واستعرضها األعضاء وأصحاب املصلحة ووضعها 
يغتها النهائية ابلتشاور مع الفريق املتعدد التخصصات )ميكن االطالع على التقرير الكامل يف وثيقة املكتب يف ص

الدعوة لرتشيح  2017يف تشرين الثاين/نوفمرب  ةالتنفيذي ةتوجيه األمينو ؛ (IPBES/6/INF/32املعلومات األساسية 
أعضاء لفريق االستعراض، والشروع يف عملية تقدمي عطاءات تنافسية لقيام منظمة مهنية خارجية بتنسيق 
االستعراض. ترد املعلومات املتعلقة بنتائج الدعوة وعملية تقدمي العطاءات يف وثيقة املعلومات األساسية 

IPBES/6/INF/33؛ 
واصلة العمل الذي تقوم به اللجنة املعنية بتضارب املصاحل وإعداد تقرير على النحو الوارد يف م )ه( 

من إجراءات تنفيذ السياسة املتعلقة بتضارب  10ووفقًا للمادة  ،IPBES/6/INF/22وثيقة املعلومات األساسية 
 .3/3-د.ح.ماملصاحل السياسة املبينة يف املرفق الثاين للمقرر 

 2017خر املعلومات املستجدة بشأن تعيني املوظفني يف األمانة يف عام آ -اثنياا 
(، مسؤول عن الشؤون املالية وامليزانية واإلدارة، لكي 3-، ُعنيِِ موظف إداري )ف2017أاير/مايو يف  - 12

 برتبة. وجتري حاليًا عملية التوظيف لوظيفة مؤقتة ملستشار 2017حيل حمل موظف غادر يف شباط/فرباير 
، كان االجتماع العام قد وافق على متويل نصف تكلفة هذه الوظيفة، ومنذ 5/6-د.ح.م. ويف املقرر 5-ع.خ

ذلك احلني، قدمت أملانيا مسامهة نقدية عينية تتيح تعيني موظف متفرغ لدعم مواصلة تطوير وتعهد نظام إدارة 
 البياانت الذي يدعم تنفيذ برانمج عمل املنرب.
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الوظيفي يف أمانة املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام املالك 
 2017اإليكولوجي يف عام 

 النطاق الزمين الوظيفة املؤقتة
 2014تسلم عمله يف شباط/فرباير  (1-رئيس األمانة )مد

 2015تسلم عمله يف آذار/مارس  (أ)(4-موظف برانمج )ف
 2016تسلم عمله يف متوز/يوليه  (4-اتصاالت )فموظف 

 2015تسلم عمله يف نيسان/أبريل  (3-موظف برامج )ف
 2017 مايو/أايرتسلم عمله يف  (3-موظف إداري )ف

 2016تسلم عمله يف أاير/مايو  (2-موظف معاون إلدارة املعارف )ف
 2016تسلم عمله يف شباط/فرباير  (2-ربامج )فمعاون لشؤون ال موظف

 2016تسلم عمله يف أاير/مايو  (6-موظف دعم إداري )خ.ع
 2016تسلم عمله يف آب/أغسطس  (6-موظف دعم إداري )خ.ع
 2016تسلم عمله يف متوز/يوليه  (5-موظف دعم إداري )خ.ع
 2013تسلم عمله يف متوز/يوليه  (5-موظف دعم إداري )خ.ع
 (5-موظف دعم إداري )خ.ع

 (5-)خ.عموظف دعم إداري 
 2015تسلم عمله يف آب/أغسطس 

 جتري عملية التوظيف

 .بتمويل عيين من برانمج األمم املتحدة للبيئة وظيفة مؤقتة (أ)
____________ 


