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االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم 
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 

 وخدمات النظم اإليكولوجية
 الدورة السابعة

 2019أاير/مايو  4-نيسان/أبريل 29ابريس، 

التنوع البيولوجي تقرير االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال 
 وخدمات النظم اإليكولوجية عن أعمال دورته السابعة

 افتتاح الدورة -أوالً 
ُعقدت الدورة السابعة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي  -1

يف مقر منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( يف ابريس يف )املنرب( وخدمات النظم اإليكولوجية 
 .2019أاير/مايو  4نيسان/أبريل إىل  29الفرتة من 

رئيُس املنرب احلكومي الدويل السري روبرت  10:10بعد أن ُقد ِّم عرض راقص، افتَ َتح الدورة يف الساعة و  -2
واتسون، الذي رحب ابملشاركني وشكر منظمة اليونسكو على استضافة الدورة وأعرب عن تقديره حلكومة فرنسا 

 لدعمها لقضية التنوع البيولوجي.
يف سنواته السبع األوىل، مع اقرتاب برانمج عمله األول من االنتهاء وقال إن املنرب أحرز تقدمًا هائاًل  -3

عمل املنرب يف جودته وميكن دومنا شك مقارنة ووجود برانمج عمل جديد من املقرر اعتماده يف الدورة احلالية. 
لدولية املعنية بتغري عمل اهليئة احلكومية ابعاجلة مسألة التنوع البيولوجي، فيما يتعلق مبوأمهيته يف جمال السياسات، 

سألة تغري املناخ الناجم عن فعل اإلنسان. والتحدي الذي يواجه املنرب هو إبراز أمهية التنوع فيما يتعلق مباملناخ 
البيولوجي والنظم اإليكولوجية لتبلغ نفس مستوى أمهية تغري املناخ. ويعد تقرير التقييم العاملي بشأن التنوع البيولوجي 

إليكولوجية الذي أصدره املنرب احلكومي الدويل أول تقييم من نوعه يف هذا اجملال، وستوفر األدلة وخدمات النظم ا
والرسائل الرئيسية الواردة فيه األساس لتوجيه ما تتخذه احلكومات والقطاع اخلاص واجلمهور بوجه عام من إجراءات 

عمل املنرب احلكومي الدويل اإلجراءات هبدف حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على حنو مستدام. ويكم ِّل 
املتخذة لتنفيذ سائر االتفاقات واألهداف الرئيسية. وهو يقدم أدلة على أن فقدان التنوع البيولوجي ليس قضية 
بيئية فحسب، بل أيضاً قضية إمنائية واقتصادية وأمنية واجتماعية ومعنوية وأخالقية، إذا تُ رَِّكت دون رقابة، ستقوض 

هي األكثر عرضة للتضرر وأصبحت تطالب ابلتدخل يف مجيع  الشابةاف التنمية املستدامة. واألجيال حتقيق أهد
وحث املشاركني  ،)صوت الكوكب( اليت نُظ َِّمت مؤخراً  Voice for the Planetأحناء العامل. وقال إنه اشرتك يف محلة 

بيولوجي بشكل عاجل، من اجلميع، وابلتوازي . وجيب التصدي لفقدان التنوع اليسريوا على هنجهاآلخرين على أن 
 مع تغري  املناخ الناجم عن فعل اإلنسان.

 منظمة
األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة
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املوجز اخلاص ومضى يقول إن االجتماع العام لديه مخس قضااي رئيسية ليتناوهلا، هي: استعراض واعتماد  -4
تقرير فريق االستعراض ؛ والنظر يف الفصول اليت يقوم عليهالتقييم العاملي، إىل جانب قبول لقرري السياسات مب

اخلارجي واإلجراءات املقرتحة لتحسني عمل املنرب؛ واستعراض واعتماد ميزانية مستدامة؛ واملوافقة على برانمج 
 ديدين.اجل هكتب ورئيساملهيئة  وانتخابالعمل املقرتح؛ 

امة لليونسكو، السيدة أودري وبعد اإلدالء بتلك املالحظات، أَدىل ببياانت افتتاحية كل من املديرة الع -5
أزوالي؛ واألمينة التنفيذية للمنرب احلكومي الدويل، السيدة آن الريغودري؛ والسفري واملندوب الدائم لفرنسا لدى 

إيف -اليونسكو، السيد لوران ستيفانيين، الذي تكلم ابسم وزير شؤون أورواب واخلارجية يف فرنسا، السيد جان
 لودراين.

لعامة يف بياهنا إن املؤمتر الدويل املعين ابلتنوع البيولوجي: العلوم واحلوكمة، املعقود يف وقالت املديرة ا -6
إنشاء املنرب  إىليف هناية املطاف  مما أفضى ،، أرسى األسس إلقامة حوار بني العلوم واجملتمع2005اليونسكو عام 

يولوجي الذي يعتمد عليه التنوع الثقايف واألمن مواصلة احلوار. ويلزم اختاذ إجراءات عاجلة حلفظ التنوع البوليه وت
البشري. وسيكون اإلصدار الوشيك للتقييم العاملي مبثابة حافز ملثل هذه اإلجراءات. ومن أجل التصدي هلذا 
التحدي، جيب أن يوضع العلم يف صميم السياسات العامة وأن يُنَشر على نطاق أوسع على عامة اجلمهور. 

ضع فريد ميكنها من دعم اجلهود املبذولة لتحقيق هذه الغاية ابجلمع بني اخلرباء العلميني ومنظمة اليونسكو يف و 
واجملتمع املدين والشباب واحلكومات وتعزيز التثقيف يف جمال التنمية املستدامة. وهي تدعم أيضًا االستدامة من 

ئق اجليولوجية العاملية وتطوير املعارف خالل إنشاء حمميات احمليط احليوي ومواقع الرتاث الطبيعي العاملي واحلدا
املنرب  ابالقرتان معالعلمية والتعاون يف هذا اجملال. وهي تستند إىل معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية 

 احلكومي الدويل، على النحو املبني يف التقييم العاملي.
يف شراكة مع برانمج األمم املتحدة  ومضت تقول إن اليونسكو دعمت املنرب احلكومي الدويل منذ البداية، -7

منظومة األمم تعتزم ، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي. و )برانمج البيئة( للبيئة
دقيقة قيمتها، وقد حان وقت  فلكلاملتحدة الوفاء ابلتزامها ابلتصدي للتحدي املتمثل يف محاية التنوع البيولوجي. 

 الشابة. أجيالهلعمل. والعامل يراقب، وال سيما ا
وهم حضر الدورة احلالية،  -وهو رقم قياسي  -مشارك  800وقالت األمينة التنفيذية يف بياهنا إن حوايل  -8

اجملتمع املدين وقطاع جهات من اتفاقات بيئية متعددة األطراف و وميثلون كذلك حكومة  130ميثلون أكثر من 
 األعمال.

ذات الصلة، على السؤالني  ابألرقاملة إن التقييم العاملي القادم سيوفر إجاابت، مؤيدة وأضافت قائ -9
األمهية البالغة اليت يتسم وسبب  ،األساسيني عن سبب أمهية محاية التنوع البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام

التنوع البيولوجي يف نوعية  ية إسهامالبيولوجي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وهو سيبني أيضاً كيف هبا التنوع
احلياة واهلوية والرتاث الثقايف لإلنسانية. وأسهم يف التقرير على أساس طوعي مئات الباحثني واخلرباء يف مجيع أحناء 

التعليقات الواردة  الردود على آالف ، وتضمنالعامل، من بينهم أصحاب معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
لالجتماع اخلامس عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي،  اً علمي اً التقييم أساس وسيمثلن. من األقرا

. ويؤمل أن يساعد عمل املنرب احلكومي الدويل على حتفيز العمل العاملي يف 2020املقرر عقده يف الصني عام 
 جمال التنوع البيولوجي، إىل جانب العمل يف جمال تغري املناخ، قبل أن يفوت األوان.
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يفانيين يف بيانه ابلعمل الذي يضطلع به املنرب احلكومي الدويل منذ إنشائه، فقال إن ورحب السيد ست -10
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يواجهان أزمة غري مسبوقة سيكون هلا أثر كبري على االقتصاد العاملي 

عتمد عليها حياة اإلنسان، مثل الزراعة واألمن الغذائي والتنمية واألمن اجلماعي، وعلى العديد من اجملاالت اليت ت
 وتنظيم املناخ ونوعية اهلواء واملياه والتلقيح. ويف هذا السياق، يتسم التعاون الدويل أبمهية حامسة.

وسيوفر  ،وأردف يقول إن التقييم العاملي سيسلط الضوء على احلاجة امللحة إىل محاية التنوع البيولوجي -11
يدين الوطين والدويل. وهو أييت يف منعطف حاسم، حيث تصبح االلتزامات األساس العلمي للعمل على الصع

اجلديدة املتعهد هبا على الصعيدين الوطين واإلقليمي وفيما بني مجيع أصحاب املصلحة حامسة األمهية إلجناح 
التنوع البيولوجي.  االجتماع اخلامس عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي وجتديد الزخم يف معاجلة قضااي

ستستضيف و  ،وحتقيقًا هلذه الغاية، تلتزم فرنسا بتبادل اخلربة اليت اكتسبتها يف سياق التفاوض على اتفاق ابريس
قريبًا اجتماعًا لوزراء البيئة مبجموعة الدول السبع، يعقبه اجتماع قمة جمموعة الدول السبع، الذي سيكون التنوع 

، ستستضيف فرنسا املؤمتر العاملي حلفظ الطبيعة 2020لرئيسية قيد املناقشة. ويف عام البيولوجي فيه أحد القضااي ا
 التابع لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة.

واسرتسل قائالً إن العمل من جانب الدول وحدها لن يكفي؛ وجيب أن يشرتك مجيع أصحاب املصلحة،  -12
خلاص واملنظمات غري احلكومية وعامة اجلمهور. وُيشجَّع مبا يف ذلك األوساط البحثية واحلكومات احمللية والقطاع ا

أيضًا القطاعان الصناعي واملايل على التعهد ابلتزامات حلماية التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك من خالل منظمات 
رورية مثل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية. واملساعدات العامة للتنمية ض

 أيضاً. وقد زادت فرنسا دعمها املايل حلماية التنوع البيولوجي وستداوم عليه.
 وعقب اإلدالء بتلك البياانت، ُعرض فيلم عن التنوع البيولوجي يف فرنسا. -13
وأدىل ممثلون تكلموا ابسم جمموعات إقليمية وابسم الوالايت املتحدة األمريكية وفريق االتصال املعين  -14

ببياانت عامة حتدثوا فيها  واملنتدى الدويل للشعوب األصلية املعين ابلتنوع البيولوجيوع البيولوجي التنابتفاقيات 
عن التقدم الذي أحرزه املنرب احلكومي الدويل حىت الوقت الراهن، وعن األنشطة اليت تضطلع هبا اجلهات اليت 

 الية وبشأن عمل املنرب يف املستقبل.يتكلمون ابمسها دعماً للمنرب، وتوقعات تلك اجلهات بشأن الدورة احل
وأشار إىل أن ، وبعد ذلك، أدىل ببيان وزير االنتقال البيئي والشامل لفرنسا، السيد فرانسوا دي روغي -15

 وأشار إىلدورهتا السابعة واألربعني يف ابريس،  2018اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ َعَقدت يف عام 
آفة تغري املناخ هذه املكانة البارزة على الساحة العاملية. مل يكن متصورًا أن تبلغ  من الزمان قبل عقدين فقط هأن

لجهود املشرتكة اليت يبذهلا كل من اجملتمع املدين واحلكومات واملنظمات الدولية، ضمن مثرة لالوعي العاملي  وميثل
 جهات أخرى.

متاثل لرتكيز إىل التنوع البيولوجي الذي يواجه أزمة وأردف قائالً إن الوقت قد حان لتوجيه نفس مستوى ا -16
العمل اجلاري يف إطار املنرب ميثل تغري املناخ وترتبط به أيضًا ارتباطًا وثيقاً، وإن كانت أكثر خفية. و  يف خطورهتا

تتحول  جيب أناحلكومي الدويل حجر الزاوية للجهود الرامية إىل احلفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، ولكن 
الوعي والعمل العامليني يف جمال التنوع  تنمية. ويف هذا الصدد، قال إن حكومته ترغب يف األقوال إىل أفعال

يف جمال تغري املناخ. ووفقًا لذلك، سيعرض الرئيس واألمينة التنفيذية  ليبلغا مستوايت الوعي والعملالبيولوجي 
 راء البيئة مبجموعة الدول السبع، من أجل توضيح املخاطر.للمنرب التقييم العاملي يف االجتماع املقبل لوز 
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واستطرد قائالً إن فرنسا، بوصفها بلداً منحته أقاليمه الكائنة يف اخلارج ثروة من التنوع البيولوجي، تتحلى  -17
فعلى سبيل املثال، يعمل البلد ابلفعل . فيما يتعلق ابختاذ اإلجراءات بوضع فريد، ومن مث تتحمل مسؤولية خاصة

خطة وطنية ملكافحة  واعتمديف إطار اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض، 
الواردات غري املستدامة املعروفة أبهنا حمركات رئيسية إلزالة الغاابت. وقال إن وزارته وضعت خطة شاملة بشأن 

لبيولوجي، مع الرتكيز على مجلة أمور منها احلفاظ على احمليطات، وتغيري أمناط االستهالك واإلنتاج، ومحاية التنوع ا
مشاركة مجيع قطاعات اجملتمع على مجيع  وتلزمالبيئة، واحلد من الزحف احلضري العشوائي حلماية املناطق الطبيعية. 

لن تنتهي  وبدون مثل ذلك العمل. وقائيحبذر، ابتباع هنج  ، وبسرعة ولكن أيضاً وانسجامبعزم  بعملهااملستوايت، 
 معركة إنقاذ التنوع البيولوجي إال ابلفشل.

 املسائل التنظيمية -اثنياً 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ألف

تسجيل بيانه يف هذا التقرير قائاًل إن بلده ممثل تركيا يف أعقاب عرض الرئيس هلذا البند الفرعي، طلب  -18
يف املوجز اخلاص  10لن يوافق على اعتماد جدول األعمال ما مل تستبدل اخلريطة اخلاطئة املدرجة بوصفها الشكل 

 خبريطة دقيقة. (IPBES/7/3)مبقرري السياسات للتقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

جدول األعمال املؤقت  بناًء علىساس اعتمد االجتماع العام جدول األعمال التايل وعلى هذا األ -19
(IPBES/7/1/Rev.1): 

 افتتاح الدورة. -1
 املسائل التنظيمية: -2

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ (أ)
 حالة العضوية يف املنرب؛ (ب)

 انتخاب أعضاء املكتب؛ )ج(
 .اخلرباء املتعدد التخصصاتانتخاب أعضاء مناوبني يف فريق  )د(

 قبول املراقبني يف الدورة السابعة لالجتماع العام للمنرب. -3
 واثئق تفويض املمثلني. -4
 .2018-2014ن تنفيذ برانمج العمل األول للفرتة عتقرير األمينة التنفيذية  -5
 التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. -6
 املتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابملنرب.تلك املالية و الرتتيبات  -7
 استعراض املنرب يف هناية برانمج عمله األول. -8
 برانمج العمل التايل للمنرب. -9

 تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد وأماكن انعقاد دوراته املستقبلية. -10
 املنرب وأمانته.الرتتيبات املؤسسية: ترتيبات األمم املتحدة للشراكة التعاونية يف عمل  -11
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 حالة العضوية يف املنرب -ابء
قد انضما إىل املنرب منذ انعقاد الدورة السادسة  أفاد الرئيس أبن األردن ومجهورية فنزويال البوليفارية -21

دولة: االحتاد  132لالجتماع العام. وبذلك أصبح املنرب يضم الدول األعضاء التالية أمساؤها والبالغ عددها 
، وإسواتيينالروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، واألرجنتني، واألردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وأسرتاليا، وإستونيا، وإسرائيل، 

وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا، وأملانيا، واإلمارات العربية املتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وأندورا، وإندونيسيا، 
اإلسالمية(، وأيرلندا، وابراغواي، وابكستان، والبحرين، والربازيل،  -وأوروغواي، وأوغندا، وإيران )مجهورية 

نما، وبنن، وبواتن، وبوتسواان، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والربتغال، وبلجيكا، وبلغاراي، وبنغالديش، وب
القوميات(، وبريو، وبيالروس، واتيلند، وتركيا، وترينيداد وتوابغو، وتشاد،  تعددةامل -واهلرسك، وبوليفيا )دولة 

الوسطى، ومجهورية  وتشيكيا، وتوغو، وتونس، واجلبل األسود، واجلزائر، وجزر القمر، وجزر كوك، ومجهورية أفريقيا
تنزانيا املتحدة، واجلمهورية الدومينيكية، ومجهورية كوراي، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية مولدوفا، وجنوب 
أفريقيا، وجورجيا، والدامنرك، ورومانيا، وزامبيا، وزمبابوي، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسري النكا، 

لسنغال، والسودان، والسويد، وسويسرا، وشيلي، والصني، وطاجيكستان، والعراق، ، وسلوفاكيا، واوالسلفادور
البوليفارية(،  -بيساو، وغواتيماال، وغياان، وفرنسا، والفلبني، وفنزويال )مجهورية -والغابون، وغاان، وغرينادا، وغينيا

وكندا، وكواب، وكوت ديفوار،  وفنلندا، وفيجي، وفييت انم، وقريغيزستان، والكامريون، وكرواتيا، وكمبوداي،
وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، وكينيا، والتفيا، ولكسمربغ، وليبرياي، وليبيا، وليتوانيا، ومايل، وماليزاي، 
ومدغشقر، ومصر، واملغرب، واملكسيك، ومالوي، ومالديف، واململكة العربية السعودية، واململكة املتحدة لربيطانيا 

لشمالية، وموريتانيا، وموانكو، والنرويج، والنمسا، ونيبال، والنيجر، ونيجرياي، ونيكاراغوا، العظمى وأيرلندا ا
 ونيوزيلندا، واهلند، وهندوراس، وهنغاراي، وهولندا، والوالايت املتحدة األمريكية، والياابن، واليمن، واليوانن.

 انتخاب أعضاء املكتب -جيم
االجتماع العام أعضاء املكتب التالية أمساؤهم، الذين ستبدأ واليتهم عند وفقاً للنظام الداخلي، انتخب  -22

 اختتام الدورة احلالية:

 من الدول األفريقية:
 انئب الرئيس: برودنس اتنغهام غاليغا )الكامريون( 
 عضو املكتب: سيبسيبه دمييسيو وودمااتس )إثيوبيا(

 العضو املناوب: آسية حممد )السودان(
 من دول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ: 

 *انئب الرئيس: يونغباي سو )مجهورية كوراي(
 عضو املكتب: فينود ماثور )اهلند(

 من دول أورواب الشرقية:
 *انئب الرئيس: السيد رشاد اللهفردييف )أذربيجان(
 عضو املكتب: محيد كستوفيتش )البوسنة واهلرسك(

 مولدوفا( العضو املناوب: آال رواترو )مجهورية
 من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب: 
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 *الرئيس: آان ماراي هراننديس )كولومبيا(
 عضو املكتب: فلويد هومر )ترينيداد وتوابغو(

 العضو املناوب: راهاان جومان )ترينيداد وتوابغو(
 والدول األخرى:  الغربيةمن دول أورواب 

 )الوالايت املتحدة األمريكية(انئب الرئيس: يت دوغالس بريد 
 عضو املكتب: جوليا مارتون ليفيفر )فرنسا(

 عضوان مناوابن: هيلدا إيغرمونت )بلجيكا(، ماري روين )الوالايت املتحدة األمريكية(

 تشري األمساء املتبوعة بنجمة يف القائمة أعاله إىل أعضاء املكتب الذين أُعيد انتخاهبم.

 مناوبني يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصاتانتخاب أعضاء  -دال
لفريق  عضواً  25 عند عرضه البند الفرعي، أشار الرئيس إىل أن االجتماع العام انتخب يف دورته السادسة -23

السيدة  :مها إال أنه، منذ تلك الدورة، استقال عضوان ثالث سنوات. لوالية تستمراخلرباء املتعدد التخصصات 
 مدغشقر، أفريقيا(.) والسيدة فوهانغي راهارمياالال( كوستاريكا، أمريكا الالتينية والكارييب) شاكون كارمن رولدان

 الستكمال من النظام الداخلي، أن ينتخب عضوين مناوبني 31للمادة  ولذلك يتعني على االجتماع العام، وفقاً 
 الفرتة املتبقية من والية العضوين املذكورين.

 بني اجلنسني عند تقدمي الرتشيحات إىل أجهزة املنرب. التوازنعلى أمهية كفالة وشدد أحد املمثلني  -24
ويف وقت الحق، انتخب االجتماع العام العضويني املناوبني التاليني للعمل خالل الفرتة املتبقية من والية  -25

 العضوين املستقيلني:
 من الدول األفريقية:

 دوروثي واجنا نيينغي )كينيا(
 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب:من دول 

 دايز )املكسيك(-أدرايان فلوريس
وابإلضافة إىل ذلك، انتخب االجتماع العام األعضاء املناوبني التاليني من دول أمريكا الالتينية ومنطقة  -26

 البحر الكارييب:
 أندريس غول )كولومبيا( 

 جيمس آرلنغتون فينالي )غرينادا( 
 روساليس )بريو(مارينا 

 قبول املراقبني يف الدورة السابعة لالجتماع العام للمنرب -اثلثا ً 
أشار الرئيس عند تقدمي هذا البند إىل أن االجتماع العام كان قد قرر، يف دورته السادسة، أن اإلجراء  -27

من تقرير الدورة األوىل  22 املؤقت املتبع لقبول املراقبني يف دورات االجتماع العام، على النحو الوارد يف الفقرة
 واملطبق يف دوراته الثانية إىل السادسة، سُيطبق أيضاً على الدورة السابعة. (IPBES/1/12) لالجتماع العام
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ملا اختذه من مقررات يف دوراته السابقة، وافق االجتماع العام على قبول املنظمات الواردة يف الفرع  ووفقاً  -28
بصفة مراقب يف الدورة احلالية، ابإلضافة إىل الدول، واالتفاقيات، واملنظمات  IPBES/7/INF/4 الثاين من الوثيقة

ة واملؤسسات األخرى اليت أقرت بصفة مراقب يف املتعددة األطراف، وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصص
 الدورات السابقة.

ووجه الرئيس االنتباه إىل املذكرة املقدمة من األمانة اليت تتضمن مشروع السياسات واإلجراءات املتعلقة  -29
 ة.، واليت أشار إىل أهنا كانت حمل خالف يف االجتماعات العامة للدورات السابق(IPBES/7/9) بقبول املراقبني

ومل ترد طلبات لتناول الكلمة، ولذلك  وتساءل عما إذا كان أي من األعضاء قد غري موقفه بشأن هذه املسألة.
يف دورات االجتماع العام للمنرب،  املراقبنيقرر االجتماع العام للمنرب أن يُطَبق يف دورته الثامنة اإلجراء املؤقت لقبول 

، وهو اإلجراء الذي طبق يف دورات (IPBES/1/12) ير الدورة األوىل للمنربمن تقر  22 على النحو املبنيَّ يف الفقرة
االجتماع العام الثانية إىل السابعة، على أساس أن املراقبني املقبولني يف الدورات من األوىل إىل السابعة سيكونون 

امنة يف مشروع سياسات وقرر أيضًا أن ينظر مرة أخرى يف دورته الث من بني أولئك املقبولني للدورة الثامنة.
 وإجراءات قبول املراقبني.

 واثئق تفويض املمثلني -رابعاً 
من النظام الداخلي، درس املكتب، مبساعدة األمانة، واثئق تفويض ممثلي أعضاء املنرب  13وفقاً للمادة  -30

املنرب التالية أمساؤهم والبالغ عددهم ووجد املكتب أن أعضاء  أعضاء. 105املشاركني يف هذه الدورة البالغ عددهم 
أو رئيس احلكومة أو وزير الشؤون اخلارجية فيها  قدموا واثئق تفويض ملمثليهم صدرت عن رئيس الدولة عضواً  84
 ،وإسبانيا، واألرجنتني ،إثيوبيا ، وأن تلك الواثئق سليمة:12وذلك وفقاً ملا تقتضيه املادة  ابسم هؤالء املسؤولني،أو 

 ،وأوغندا، غوايوأورو ، وإندونيسيا، وأنتيغوا وبربودا ،وأملانيا، وإكوادور ،وأفغانستان ،وإسرائيلوإسواتيين،  ،وإستونيا
 ،وبواتن ،وبنن ،وبنغالديش ،وبلغاراي ،وبلجيكا ،والربازيل ،وابراغواي ،وأيرلندا، اإلسالمية( -وإيران )مجهورية 

 ،وتشاد ،وترينيداد وتوابغو ،وتركيا ،واتيلند ،القوميات( املتعددة -وبوليفيا )دولة  ،والبوسنة واهلرسك ،وبوروندي
وجنوب  ،ومجهورية مولدوفا ،ومجهورية كوراي ،واجلمهورية الدومينيكية ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،وتونس ،وتوغو
 ،والسويد ،والسودان ،وسلوفاكيا ،وسري النكا ،وسانت لوسيا ،وزامبيا ،ورومانيا ،والدامنرك ،وجورجيا ،أفريقيا

 - وفنزويال )مجهورية ،وفرنسا بيساو،-غينياو  ،وغياان ،وغواتيماال ،وغرينادا ،وغاان ،والصني ،وشيلي ،وسويسرا
 ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وكوت ديفوار ،وكواب ،وكندا ،وكمبوداي ،وكرواتيا ،والكامريون ،وفنلندا ،البوليفارية(
 ،واململكة العربية السعودية ،وملديف ،ومالوي ،واملكسيك ،واملغرب ،ومصر ،وماليزاي ،وليتوانيا ،ولكسمربغ

 ،ونيوزيلندا ،ونيبال ،والنمسا ،والنرويج ،وموانكو ،وموريتانيا ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 .والياابن ،والوالايت املتحدة األمريكية ،وهولندا ،واهلند
لي الدول األعضاء اليت مل تلب رسائلها من النظام الداخلي، مسح االجتماع العام ملمث 14ووفقاً للمادة  -31

من النظام الداخلي ابملشاركة بصفة مؤقتة يف الدورة إىل حني ورود واثئق  12من املادة  2الشروط الواردة يف الفقرة 
ال حيق هلؤالء  14ووفقًا للمادة  بقبول واثئق تفويضهم. وإىل أن يتخذ االجتماع العام قراراً  ،التفويض السليمة

 . املشاركة يف اختاذ القرارات حىت تُقبل واثئق تفويضهماملمثلني
 وأقر االجتماع العام تقرير املكتب عن واثئق التفويض. -32
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 2018-2014تقرير األمينة التنفيذية عن تنفيذ برانمج العمل األول للفرتة  -خامساً 
برانمج العمل منذ الدورة السابقة، عرضت األمينة التنفيذية البند، وقدمت تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ  -33

، وكذلك واثئق املعلومات ذات الصلة على (IPBES/7/2) أوجزت فيه املعلومات الواردة يف تقريرها يف هذا الصدد
 تنظيمأهم اإلجنازات اليت حتققت، مبا يف ذلك  ، واصفةً 1وانتقلت إىل احلديث عن اهلدف  النحو املبني يف التقرير.

لربانمج  زميالً  74واختيار  ؛2018يف أيلول/سبتمرب  اليونسكواملنتدى الثالث لبناء القدرات، املعقود يف مقر 
وتنظيم حلقات عمل، وفعاليات وحلقات دراسية  لاللتحاق ابلربانمج؛ طلباً  1 116 الزماالت يف أعقاب تلقي

الثالث للخطة املتجددة لبناء القدرات، مبا يف ذلك عقد حلقات عمل  اتمجيع االسرتاتيجيشبكية يف إطار 
مراكز ولتعزيز استعراض مشاريع التقييمات من جانب لتقييم العاملي املوجز اخلاص مبقرري السياسات للصياغة 

والتوصيات يف برانمج العمل  الدروس املستفادة أُدرجتللمستقبل،  واستشرافاً  .التابعة للمنرب التنسيق الوطنية
 سيما فكرة عقد منتدى بناء القدرات ابنتظام واملضي يف تطوير البوابة اإللكرتونية لبناء القدرات. املقبل، وال

واملعارف احمللية، معارف الشعوب األصلية نظم عمل املنرب على صعيد االعرتاف والعمل مع وفيما خيص  -34
، 5/1-إزاء معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية املعتمد يف املقرر م ح دأفادت أبنه، متشيًا مع هنج املنرب 

فقد ُكرس معظم العمل لتوفري الدعم الالزم لعملية التقييم العاملي، مبا يتضمن االضطالع أبنشطة يف جمال التقييم 
واستطردت  ملستدام لألنواع الربية.املتعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها، وتقييم االستخدام ا

-مع الشعوب األصلية بشأن اآللية التشاركية، متشياً مع املقرر م ح د التشاورقائلًة إنه ابإلضافة إىل ذلك، جرى 
 واملضي يف تعزيز اآللية التشاركية. النهج على تنفيذيف برانمج العمل املقبل،  ،سيتواصلافت أن العمل وأض .6/1

وفيما خيص املعارف والبياانت، أشارت األمينة التنفيذية إىل أن العمل بشأن املؤشرات األساسية والبارزة  -35
 تقوم على وضعوأضافت أن األمانة  .يف سياق التقييم العاملي قد سار خبطى حثيثةواملؤشرات التكميلية األخرى 

وجرى كذلك عقد مؤمتر  .الشبكيةإلقامة املؤمترات  أنشأت منرباً و  ،ت املعنية من التفاعلأدوات جديدة متكن اجلها
اجتمعت فرقة العمل و  .واستصالحها األراضي دهورشبكي جترييب بشأن الثغرات اليت مت استكشافها يف تقييم ت

هناك فريق لالتصال يُعين وأصدرت توصيات منها أن يكون  2019املعنية ابملعارف والبياانت يف آذار/مارس 
ابلبياانت واملؤشرات يف كل تقييم، وأن جيري إعداد سياسة إلدارة البياانت تكفل إمكانية اقتفاء األثر، وإاتحة 

مدهتا يوم لتكرار، وأن يصبح املؤمتر الشبكي املعين ابلثغرات مناسبة متكررة اوقابلية  البياانتلى عصول سبل احل
 فقط، على أن تشارك فيه وكاالت متويل البحوث وواضعو الربانمج البحثية. تقتصر على املدعوينواحد 

، أشارت إىل التقدم الكبري الذي أحرز بشأن الدليل املتعلق إبنتاج التقييمات، 2وفيما يتعلق ابهلدف  -36
أن التقييم و  ،إىل أنه مت إصدار التقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية أيضاً ًة ري مش

 االجتماع العام يف دورته احلالية.معروض على العاملي 
يف إجراء  ، أشارت إىل أن االجتماع العام قرر، يف دورته السادسة، املضي قدماً 3وفيما خيص اهلدف  -37

تقييم مواضيعي لألنواع الدخيلة املغِّرية يف أعقاب الدورة السابعة. وأضافت أن األمانة استغلت فرتة ما بني الدورتني 
من أجل إنشاء وحدة للدعم التقين والشروع يف عملية اختيار اخلرباء. وفيما يتعلق ابلسيناريوهات والنماذج، قالت 

قان املنرب واآلخر يتصل بتحفيز  تقييماتطة: أحدمها خيتص بدعم استخدامها يف رئيسيان من األنش إنه يوجد شِّ
قاألوساط العلمية األوسع على تطويرها. ويتعلق ال  مبا يف ذلكخري من األنشطة ابلسيناريوهات اجلديدة، األ شِّ

من تلك  نطالقاً حتديد جمموعة من الرؤى ملستقبل الطبيعة من خالل احلوارات التشاركية ووضع سيناريوهات كمية ا
االقتصادية -الرؤى، والعمل مع الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف جمال استخدام املسارات االجتماعية

لدعم استخدام السيناريوهات والنماذج للتقييمات  املشرتكة. ومن املتوقع أن يشهد برانمج العمل املقبل استمراراً 
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تضع النماذج الدوائر العلمية لكي هبدف تعبئة من هذه الرؤى، ل وضع السيناريوهات وأن يتواص ،اجلارية واملستقبلية
 .تأثريها على صعيد التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيل

، أشارت األمينة التنفيذية إىل أن فريق اخلرباء املعين أبدوات ومنهجيات دعم 4وفيما يتعلق ابهلدف  -38
بوابة ”السياسات قد اجتمع للمرة األوىل، واقرتح تغيري اسم الفهرس اإللكرتوين لتلك األدوات واملنهجيات إىل 

اإلنرتنت. وقالت إن العمل  شبكةية على ، مبا يعكس على حنو أفضل مركزه ابعتباره واجهة بين“دعم السياسات
والبصرية على البوابة اليت يُتوخى أن يُدرج فيها احملتوى املتعلق  ،بغية تنفيذ التغيريات اهليكلية، والوظيفية جيري حالياً 

تطويرها يف الكفيلة بوارد املابلتقييمات اإلقليمية، وتقييمات تدهور األراضي. وقد صدرت توصية قوية بتوفري 
 ملستقبل.ا

 استعرضتوفيما خيص تنفيذ السياسة املتعلقة بتضارب املصاحل، قالت إن اللجنة املعنية بتضارب املصاحل  -39
وفيما يتعلق بوحدات الدعم التقين، قالت إن  تضارب.أي وتوصلت إىل عدم وجود  االستمارات الواردةمجيع 

وجتري حالياً عملية  .2018 عام حدات يفثالث و  وافتتحت، وإن مخس وحدات أغلقت تسعة منها تعمل حالياً 
 وظيفتني يف األمانة. التوظيف لشغل

وأبلغ رئيس االتصاالت يف األمانة أبنه، يف ضوء التعقيبات الواردة من أعضاء املنرب، ركز العمل على مواد  -40
ابللغات  الشاشةترمجة نصية على ، حيمل كل منها السابقةمنذ الدورة  فيديوستة أشرطة  أُنتجتالفيديو، حيث 

منو كبري يف وسائط التواصل  أضاف أنه حدثو  الرمسية الست لألمم املتحدة من أجل حتسني سبل االطالع عليها.
وابإلضافة إىل ذلك،  ذلت يف الوقت نفسه جهود لتوسيع العالقات مع وسائط اإلعالم التقليدية.بُ و االجتماعي، 

ال. وفيما يتعلق إبشراك أصحاب املصلحة، قال إن يوم أداة لالتصاألمانة قاعدة بياانت لتتبع األثر ك استحدثت
الذي شهده اآلن، إذ عزز االهتمام أصحاب املصلحة الذي نُظم مباشرًة قبل الدورة احلالية أثبت أنه األجنح حىت 

تقبل ويف املس .ه خالل العام املنصرمحدث من أحداث االستيعاب اخلاصة ب 100من خالل تنظيم أكثر من املنرب 
 تعتزم األمانة الرتكيز على دعم توسيع نطاق املنابر الوطنية للمنرب.

 ، الرئيس املشارك لتقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية، عرضاً مارك فرومنتان-وقدم السيد جان -41
 عملية إجرائية لسد الثغرات؛ ابستخدام، خبرياً  77إىل أنه مت اختيار  أوجز فيه التقدم احملرز حىت اآلن، مشرياً 

وضع املسودة ل العملوجرى  فيه استعراض داخلي أويل ملسودة متهيدية؛ُأجري للمؤلفني  اجتماعقد أول وعُ 
العاملني على التقييم املنهجي املتعلق  اخلرباءوأضاف أن التفاعل مع  .2019متوز/يوليه  15األولية حبلول 

ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها يكتسي أمهية كبرية ويؤمل أن يستمر يف املراحل املقبلة، 
، وعقد اجتماع اثٍن للمؤلفني يف معارف الشعوب األصلية واملعارف احملليةاليت تشمل إقامة حوار بشأن 

براز أن من املهم إلمنها  ،بيد أنه وجه االنتباه إىل أن مثة حتدايت يتعني مواجهتها تشرين الثاين/نوفمرب.
تغطية  أيضاً  أن تتمتعقيدات الرتابط القائم بني االستخدام املستدام لألنواع الربية واملمارسات اإلنسانية، 

هناك حتٍد آخر يتمثل يف إن  وأضاف قائالً  .ومعارف الشعوب األصلية واملعارف احملليةالعلوم االجتماعية 
املعدة لصانعي القرارات ابلتماسك  تتسم الوثيقة يلكالفصول مواءمة الفئات والتعاريف املستخدمة يف 

 والسالسة.
من العمل املضطلع به يف هذه الفرتة  الكبريوأعرب الرئيس عن شكره للسيد فرومنتان على الكم  -42

رائية لسد الثغرات تؤكد على ضرورة أن تعمد كل حكومة، القصرية، وشدد على أن إشارته إىل العملية اإلج
الذين ضاعة الوقت يف االهتداء إىل اخلرباء جتنباً إلمن اخلرباء، وذلك  متنوعةمنذ البدء، إىل تعيني جمموعة 

 لسد أي ثغرات قد تشغر. يلزمون
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كوسيلة حلفظ   لألنواع الربيةواقرتح أحد املمثلني أن ينصب الرتكيز على تعزيز االستخدام املستدام  -43
 .لرتبية املاشية بديالً  يشكل خياراً  ذلكئل والتنمية الريفية ابعتبار أن ااملو 

ومنافعها،  وأفادت الرئيسة املشاركة للتقييم املنهجي املتعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة -44
من املقرر أن يبدأ و توازن جنساين وجغرايف جيد يتمتع ب املختارين فريق اخلرباء ، أناببتيستالسيدة برجييت 

، وذلك لضمان أن تكون النتائج جاهزة يف الوقت املناسب 2019خارجي يف متوز/يوليه  استعراضإجراء 
وأضافت قائلة إن احلوار مع الشعوب  توبر.لالجتماع الثاين للمؤلفني، املقرر عقده يف تشرين األول/أك

يف التقدم الكبري احملرز حىت اآلن، وإن اهلدف هو استحداث  رئيسياً  األصلية واجملتمعات احمللية أدي دوراً 
هلذه الغاية،  وحتقيقاً  عملية شاملة إلعداد مسودة أولية متسقة تعكس وجهات نظر مجيع أصحاب املصلحة.

وتركز  ع مشاركة ممثلي وخرباء اجملتمعات احمللية املذكورة طوال تلك العملية.التمس املشاركون ابإلمجا 
املناقشات، يف الوقت الراهن، على إعداد مجلة أمور منها تعريف مفاهيمي للطبيعة، وقيمها وفوائدها 

الطبيعة املتعددة، على أن تؤخذ يف االعتبار شىت آراء أصحاب املصلحة واألفرقة املختصة بشأن العالقة بني 
ابإلضافة إىل هنج واضح لبناء القدرات يستند بصفة رئيسية إىل آراء  وتصنيف األفرقة املختصة؛ واجملتمع؛

 .تنازلياً من القاعدة إىل القمة اجملتمعات احمللية ويتفادى فرض أي عملية لنقل املعارفو األصلية الشعوب 
وأحاط االجتماع العام علماً ابملعلومات املقدمة، ورحب مع التقدير ابلعمل الذي مت االضطالع  -45

املستفادة أثناء اجتماعات الفريق العامل املزمع إنشاؤه للنظر  والدروس. وقرر أن يستعرض كل اخلربات به
)برانمج العمل التايل  9البند من جدول األعمال )استعراض املنرب يف هناية برانمج عمله األول( و  8يف البند 
 للمنرب.

 التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية -سادساً 
عرض الرئيس هذا البند، ولفت االنتباه إىل املوجز اخلاص مبقرري السياسات للتقييم العاملي للتنوع  -46

، واللمحة العامة (IPBES/7/INF/1)ي العامل ، وفصول التقييم(IPBES/7/3)البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
عن تقديره العميق للرئيسني املشاركني للتقييم العاملي  وأعرب (.IPBES/7/INF/2)داد التقييم إلععن العملية املتبعة 

للوقت الذي كرساه وتفانيهما خالل السنوات الثالث السابقة، ومن مث، أعرب عن تقديره للعديد من اخلرباء الذين 
 .أسهموا بقدر كبري من الوقت واجلهد جماانً 

ية للموجز اخلاص مبقرري السياسات االجتماع العام على إنشاء فريق عامل لوضع الصيغة النهائ ووافق -47
وسيشارك يف رائسة الفريق يف البداية الرئيس والسيد أصغر فاضل )مجهورية إيران  .لكي يوافق عليها االجتماع العام

 )مجهورية كوراي(. الرئيس والسيد يونغباي سوه ويف وقت الحق اإلسالمية(

ويف وقت الحق، عرض الرئيس نتائج عمل الفريق العامل: الرسائل الرئيسية للموجز اخلاص مبقرري  -48
واألرقام ذات  ،(IPBES/7/L.4/Add.1)، واملعلومات األساسية اليت تدعم تلك الرسائل (IPBES/7/L.4)السياسات 

 .(IPBES/7/L.4/Add.3)وجدول يبني الثغرات املعرفية  ،(IPBES/7/L.4/Add.2)الصلة ابملوضوع 

وقال ممثل تركيا إن حكومته ستوافق على املوجز اخلاص مبقرري السياسات وتقبل فرادى فصوله وموجزاهتا  -49
التنفيذية على أن يُفهم أن قرارها هذا لن يفسر ابعتباره تغيرياً ملوقفها القانوين فيما يتعلق ابالتفاقات واالتفاقيات 

قييم العاملي ينبغي أن يعمل على توفري املشورة السياساتية القائمة على األدلة، واألدوات الدولية. وشدد على أن الت
 وال ينبغي اعتباره منظوراً للسياسة العامة. 
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ووافق االجتماع العام على املوجز اخلاص مبقرري السياسات للتقييم العاملي وقبل فرادى فصوله وموجزاهتا  -50
ول يف وقت الحق من أجل ضمان اتساقها مع املوجز اخلاص مبقرري التنفيذية على أساس أن األمانة ستنقح الفص
 السياسات بصيغته اليت متت املوافقة عليها.

ويف أعقاب اختاذ ذلك القرار، قامت األمينة التنفيذية التفاقية التنوع البيولوجي، السيدة كريستياان ابشكا  -51
  إبلقاء بيان. ،ابملر

 املتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابملنربتلك الرتتيبات املالية و  -سابعاً 
 ابمليزانيةاملتعلقة تلك عرضت األمينة التنفيذية املعلومات الواردة يف مذكرة األمانة بشأن الرتتيبات املالية و  -52

 .(IPBES/7/4) اخلاصة ابملنرب
غري وأعرب الرئيس عن تقديره للبلدان اليت سامهت يف الصندوق االستئماين، وقدمت الدعم العيين أو  -53

ذلك من أشكال الدعم إىل املنرب، وأعرب عن تقديره للخرباء العديدين من مجيع أحناء العامل الذين كرسوا وقتهم 
 لعمل املنرب، ودعا إىل تقدمي تعهدات مالية إضافية للصندوق االستئماين. جماانً 
أن االحتاد األورويب  وقدم عدد من املمثلني معلومات عن مسامهات بلداهنم. وذكر ممثل االحتاد األورويب -54

، وستغطي هذه املسامهة للصندوق االستئماينماليني يورو يقدمها  4، حبوايل 2020سيسهم، يف إطار برانمج أفق 
تقييمات املنرب احلكومي وبينما يلزم االعرتاف ابلقيمة العالية لتكاليف الوظائف األربع للمنرب ملدة أربع سنوات. 

 -بناء القدرات وحتفيز إنتاج املعارف وتقدمي الدعم للسياسات  -الوظائف األخرى للمنرب الدويل، يتعني تطوير 
لضمان أن تؤدي نتائج هذه التقييمات إىل سياسات وإجراءات مستنرية على أرض الواقع. وقالت  كبرياً   تطويراً 

ئماين وستقدم الدعم للخرباء إىل الصندوق االست 2019ممثلة النرويج إن حكومتها ستقدم مسامهة مالية يف العام 
 الستضافة ومتويلعرضها  وستجدد أيضاً  ،من مؤسسات املعارف النروجيية للمشاركة يف اجتماعات أفرقة خرباء املنرب

وحدة الدعم التقين املعنية ببناء القدرات يف تروندهامي. وأعلنت ممثلة بلجيكا أن حكومتها ستجدد التربع السنوي 
 .2019ام ألف يورو لع 66مببلغ 
وقرر االجتماع العام إنشاء فريق اتصال، يشارك يف رائسته السيد سبنسر توماس )غرينادا( والسيد  -55

املتعلقة ابمليزانية، وإعداد مشروع تلك فونديسيله غودمان مكيتيين )جنوب أفريقيا(، للنظر يف الرتتيبات املالية و 
 مقرر لكي ينظر فيه االجتماع العام.

املتعلقة ابمليزانية، تلك بشأن الرتتيبات املالية و  7/4-مد االجتماع العام املقرر م ح دويف وقت الحق، اعت -56
  .، وبصيغته املعدلة شفوايً IPBES/7/L.6على أساس مشروع املقرر الوارد يف الوثيقة 

 استعراض املنرب يف هناية برانمج عمله األول -اثمناً 
عرض الرئيس هذا البند، ولفت االنتباه إىل املوجز التنفيذي والنتائج والتوصيات الصادرة عن فريق  -57

، وإىل التقرير الكامل للفريق (IPBES/7/5)االستعراض فيما يتعلق بفعالية وظائف املنرب اإلدارية والعلمية 
(IPBES/7/INF/18)وإىل ردود فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب ، (IPBES/7/INF/19)  وردود األمينة

 .(IPBES/7/INF/20)التنفيذية 
عن تقرير الفريق، يوجز اجلدول  واتر، عرضاً  بيرت بريدجالسيد وقدم الرئيس املشارك لفريق االستعراض،  -58

ووضع سياق  الزمين لالستعراض الذي ُأجري ابلتعاون الوثيق مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب؛
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 وأساليب مجع البياانت. عراض، الذي ُصمم الختبار وحتديد مدى وضع تصور للمنرب ومركزه وبنيته وتنفيذه؛االست

 للعملية اليت سبق أن اتفق عليها االجتماع العام. وأكد أن هذا العمل أيده اجمللس الدويل للعلوم، وفقاً 

الفريق أكد أن املنرب رس خ مصداقيته العلمية، وفيما يتعلق ابلنتائج الرئيسية، قال الرئيس املشارك إن  -59
وأن املنرب ميتلك  كبريًا يف تعزيز املعارف املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛امًا  وأسهم إسه

وأنه أجنز هذا  وهذه تقوم بوظائفها ابلكامل من أجل وضع برانمج عمله؛ ،هياكل إلدارة العمليات ونظاماً داخلياً 
العديد من التقييمات املماثلة اليت أجراها يف  بدء وابلنظر إىل الربانمج بنجاح ابلرغم من القيود املتعلقة ابمليزانية.

ليتمكن من مواصلة  تركيزه الدقيقاآلونة األخرية عدد متزايد من اهليئات األخرى، يتعني على املنرب احلفاظ على 
أن يستمر املنرب يف إدارة الرتابط بني العلوم والسياسات  ومن املهم أيضاً  .تقدمي املعلومات يف جمال يكتظ ابملشاركني

من أجل إحداث األثر عن طريق املعرفة، األمر الذي يعتمد على خيارات لوضع السياسات، مع احلفاظ يف الوقت 
 نفسه على استقالله العلمي ومصداقيته وشرعيته.

أوالً، يتعني أن  الضوء على مخس رسائل رئيسية ميكن استخالصها من التقرير. الرئيس املشارك وسلط -60
حيدد املنرب رؤيته ومهمته ابعتباره هيئة للربط بني العلوم والسياسات لضمان حتقيق أثره الذي يفضي إىل التحول، 

رب اجلوانب املتعلقة ابلسياسات ، جيب أن يعزز املناثنياً  وهو األمر الذي يستند إىل تعزيز وظائفه األربع بشكل كبري.
من عمله للوفاء بواليته بوصفه هيئة للربط املذكور، وأن يبين على جناحه الذي حتقق إىل اآلن يف وضع معارف 

منتجات املنرب، وهو األمر الذي يدعو إىل مواصلة الدعم الشعوب األصلية واملعارف احمللية يف صدارة تطوير 
اثلثاً، يلزم أن حيافظ املنرب على استقالله العلمي، مع إاتحة التصميم  املشارك. واملساعدة، حسبما أكد الرئيس

املشرتك للتقييمات واملشاركة يف إنتاجها من خالل تعزيز التفاعل مع مجيع اجلهات الفاعلة، وال سيما يف مراحلها 
ل أدوار فريق اخلرباء املتعدد بشكل أدق يف تداخ وأضاف أن من الضروري التفكر املبكرة السابقة لتحديد النطاق؛

ابلطابع االسرتاتيجي إزاء الطائفة  أكثر اتساماً  تعاونياً  ، يتعني أن يضع املنرب هنجاً ورابعاً  التخصصات واملكتب.
املكانة والقدرة على املسامهة يف املنرب، حبيث ُيكفل الواسعة من أصحاب املصلحة، الذين يتمتع كل منهم بنفس 

وأخرياً، يتعني على املنرب أتمني استدامته املالية لألجل  سرتاتيجيني ألعماهلم على حنو كامل وفعال.إجناز الشركاء اال
 يشكله ما أمساه مبرتكيب اجلرائم املالية. الطويل من أجل كفالة الفعالية يف األجل الطويل يف مواجهة التهديد الذي

ة عمل صغرية حمددة املدة للعمل مع فريق اخلرباء ويف اخلتام، اقرتح أن ينظر االجتماع العام يف إنشاء فرق -61
املتعدد التخصصات واملكتب على اختبار تنفيذ استنتاجات االستعراض ورصدها هبدف حتديد أفضل السبل اليت 

 متكنهما من بلورة تطور املنرب يف املستقبل.

ففيما  موافقته على التوصيات.التخصصات واملكتب، وأعرب عن ورد الرئيس ابسم فريق اخلرباء املتعدد  -62
يتعلق ابملسألة األوىل، اقرتح الرئيس أن يعمل الفريق واملكتب مع األمانة على وضع اسرتاتيجية لتطوير رؤية ومهمة 

على النقطة الثانية، قال إن االستعراض الداخلي  ورداً  .واضحة للمنرب وأن يقدما تقريراً عن ذلك يف الدورة الثامنة
ورة جعل مجيع تقييمات املنرب احلكومي الدويل أكثر صلة ابلسياسات العامة، مما يدعو إىل أن أكد ابلفعل ضر 

ترشح مجيع احلكومات خرباء يف جمال السياسة العامة للعمل بتعاون وثيق مع الفريق واملكتب على حتديد نطاق 
ة، قال إن املنرب مستقل فعاًل ويتمتع ويف شأن النقطة الثالث التقارير وإعدادها لتجنب خماطر تقدمي توصيات ملزمة.

وإنه على الرغم من احتمال تداخل أدوار الفريق واملكتب، فإن  وإن عملياته تتسم ابلشفافية الكاملة؛ ابملصداقية؛
إنه  ورد على النقطة الرابعة قائالً  .لكل منهما مع ذلك اختصاصات ووالايت منفصلة وأهنما مطالبان ابلعمل معاً 

املزيد من املراقبني، وأضاف أنه سيواصل البناء على التقدم الكبري احملرز يف متييز أصحاب املصلحة  يرحب مبشاركة
أما فيما يتعلق ابلنقطة األخرية، وهي أمر ابلغ األمهية، قال إن على االجتماع العام أن يعمل على  والعمل معهم.

، مع الرتكيز بوجه خاص على حتقيق التوازن بني إجياد السبل الكفيلة بضمان األمن املايل الطويل األجل للمنرب
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برانمج عمل املنرب وميزانية مستدامة من خالل أمور من بينها تنويع مصادر التمويل، اليت قد تشمل زايدة املسامهات 
 واملؤسسات. ،املقدمة من احلكومات، والقطاع اخلاص

االستعراض  فيها الرئيسية اليت أكد االتمن اجمل وسلطت األمينة التنفيذية الضوء، يف ردها، على ثالثة -63
، بشأن ترشيح اخلرباء واختيارهم، قالت إن فريق اخلرباء املتعدد أوالً  استنتاجات االستعراض الداخلي. علىاخلارجي 

التخصصات واملكتب واصال السعي إىل معاجلة اختالل التوازن امللحوظ بني التخصصات العلمية، من خالل 
وأفضت  يف الدعوات املوجهة من أجل إجراء التقييمات.حتديدًا استهداف علماء االجتماع إجراءات من بينها، 

 هذه اجلهود إىل إحداث بعض التحسن.

، قالت يف شأن أثر تقييمات املنرب احلكومي الدويل حىت اآلن، إن التقييمات ال تزال تعترب منتجات واثنياً  -64
لتأثري على صنع السياسات، بيد أن األمانة من أجل ا، وأكثر تعقيداً  من عملية أوسع نطاقاً  هنائية وليست جزءاً 

بوسائل  أثرها تقارير التقييم وتعزيز وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب وشركائهم سعوا إىل تيسري استخدام
ات النظم اإليكولوجية، وأماانت االتفاقات منها املبادرات اليت أُطلقت ابلتعاون مع شبكة التنوع البيولوجي وخدم

 سيما اتفاقية التنوع البيولوجي. البيئية املتعددة األطراف، وال

القطاع من نتائج حمدودة حىت اآلن يف اجتذاب اسرتاتيجية مجع األموال مبا حققته ، فيما يتعلق وأخرياً  -65
م واحد فقط، بعد مسامهة من حكومة فرنسا، اخلاص، أشارت إىل أن اجلهود املبذولة يف هذا الصدد جتري منذ عا

وسيحتاج املنرب إىل النظر يف االستثمار يف هذه اجلهود إذا كان يسعى جدايً  ويلزم الوقت إلنشاء شبكة متينة.
 لالستفادة من النجاحات املبكرة الواعدة.

)جنوب أفريقيا(  ووافق االجتماع العام على إنشاء فريق عمل، يشرتك يف رائسته كل من السيد مكيتيين -66
)البوسنة واهلرسك(، لدراسة تقرير فريق االستعراض وإعداد مشروع مقرر لكي ينظر  تشوالسيدة سينكا ابرودانوفي

مراعاة مع و ، IPBES/7/1/Add.2من الوثيقة  2إىل مشروع املقرر املقرتح الوارد يف الفقرة  استناداً فيه االجتماع العام، 
 .دها الرئيس بشأن ذلك املوضوعاليت أعاملذكرة غري الرمسية 

 7/2-د ح ويف وقت الحق اعتمد االجتماع العام مشروع املقرر الذي أعده الفريق العامل. ويرد املقرر م -67
 يف مرفق هذا التقرير.

 برانمج العمل التايل للمنرب -اتسعاً 
، IPBES/7/6/Add.1، وIPBES/7/6)لفت الرئيس االنتباه عند تقدمي هذا البند إىل الواثئق ذات الصلة  -68

 6/2-د ح وواثئق املعلومات املختلفة(. وأشار إىل أن االجتماع العام قد طلب يف مقرره م ،IPBES/7/6/Add.2و
انة، ويف أعقاب العملية املنصوص عليها يف إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن يقوما، بدعم من األم

وعناصر برانمج العمل للنظر فيها وإقرارها  2030املقرر، بوضع الصيغة النهائية ملشروع إطار اسرتاتيجي حىت عام 
 من االجتماع العام يف دورته السابعة.

 ج العمل املتجدد؛معلومات عن وضع مشروع اإلطار االسرتاتيجي وعناصر برانم ةالتنفيذي ةاألمين توقدم -69

وعن الدعوة إىل تقدمي الطلبات، واإلسهامات واملقرتحات بشأن األولوايت القصرية األجل واالحتياجات 
 وجتميع هذه الطلبات وترتيب أولوايهتا. االسرتاتيجية الطويلة األجل لربانمج العمل املقبل؛

ابسم الفريق  وأوضح الرئيس املشارك لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، السيد لواثندو دزيبا، متحداثً   -70
على الدعوة إىل تقدمي  وبناءً  واملكتب، بعض االعتبارات الرئيسية اليت اسرتشد هبا يف وضع مشروع برانمج العمل.

جل واالحتياجات االسرتاتيجية الطويلة األجل، واملقرتحات بشأن األولوايت القصرية األ ،الطلبات، واإلسهامات
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؛ وفهم 2030تعزيز التنوع البيولوجي لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  أعطيت األولوية للمواضيع الثالثة التالية:
نوع للت 2050األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي والعوامل احملددة للتغيري التحويلي من أجل حتقيق رؤية 

 وقياس أثر األعمال التجارية واعتمادها على التنوع البيولوجي واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للبشر. البيولوجي؛

، مخس 15وسُيشرك مشروع برانمج العمل، الذي مت تنظيمه على أساس األهداف الستة والنواتج البالغ عددها 
ومعارف الشعوب األصلية  القدرات؛ واملعارف والبياانت؛ بناء :فرق عمل، يكرس كل منها ألحد اجملاالت التالية

 وأدوات ومنهجيات السياسات. والسيناريوهات والنماذج؛ واملعارف احمللية؛
من جدول األعمال )استعراض  8االجتماع العام على أن يقوم الفريق العامل املنشأ يف إطار البند  واتفق -71

يف البند احلايل. وُكلف الفريق العامل ابلنظر يف مشروع برانمج  أيضاً  املنرب يف هناية برانمج عمله األول( ابلنظر
، IPBES/7/1/Add.2ويف مشروع املقرر املتعلق به والوارد يف الوثيقة  IPBES/7/6العمل الوارد يف مرفق الوثيقة 

هاء الفريق العامل من وإبعداد مشروع مقرر لكي ينظر فيه االجتماع العام. واتفق االجتماع العام أيضاً أنه عند انت
يف رائسته السيدة آان ماراي هرياننديز )كولومبيا( والسيد إيفار  سيشرتكمن جدول األعمال،  8عمله على البند 
 ابست )النرويج(.

بشأن برانمج  7/1-ويف وقت الحق، عقب أعمال الفريق العامل، اعتمد االجتماع العام املقرر م ح د -72
، بصيغته املعدلة IPBES/7/L.5إىل مشروع املقرر الوارد يف الوثيقة  ، استناداً 2030العام العمل املتجدد للمنرب حىت 

 شفوايً.
وعقب اعتماد املقرر، كرر ممثل النرويج عرض بلده ملواصلة استضافة وحدة الدعم التقين لفرقة العمل  -73

املعنية ببناء القدرات، وقدم ممثل اليونسكو عرضًا مماثاًل، فيما يتعلق مبواصلة منظمته دعمها لوحدة الدعم التقين 
  .يةاحملل العمل املعنية مبعارف الشعوب األصلية واملعارفلفرقة 

 تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد وأماكن انعقاد دوراته املستقبلية -عاشراً 
عند تقدمي هذا البند قال الرئيس إن مشروع جدول األعمال األويل وتنظيم العمل للدورة الثامنة لالجتماع  -74

النظر يف املوجز اخلاص مبقرري . ولن يُدعى االجتماع العام إىل (IPBES/7/7)ألمانة لتاحان يف مذكرة مالعام 
 السياسات للتقييمات اجلارية بشأن القيم واالستخدام املستدام لألنواع الربية إال يف دورته التاسعة.

وقال ممثل األمانة إن جدول أعمال الدورة الثامنة، املقرر عقدها يف اجتماع يستمر مخسة أايم، سيتوقف  -75
النطاق، واملسائل املتعلقة بفرق العمل أو أية مقررات  ظر يف تقارير حتديدعلى نتائج الدورة الراهنة وقد يشمل الن

وُدعي األعضاء الذين يعتزمون عرض استضافة الدورة الثامنة أو التاسعة إىل تقدمي  متبقية متعلقة بربانمج العمل.
 عرض رمسي بذلك.

كانون الثاين/يناير أو ويف وقت الحق، عقب إعالن أن الدورة الثامنة لالجتماع العام ستعقد يف   -76
، نقل ممثل املغرب عرض حكومته استضافة الدورة 2022وأن الدورة التاسعة ستعقد يف العام  2021شباط/فرباير 

 الثامنة، ورحب االجتماع العام بذلك العرض.
بشأن تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد الدورات املقبلة  7/3-واعتمد االجتماع العام املقرر م ح د -77

، بصيغته املعدلة IPBES/7/L.3ن االجتماع العام وأماكن انعقادها، استنادًا إىل مشروع املقرر الوارد يف الوثيقة م
 شفوايً.
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 الرتتيبات املؤسسية: ترتيبات األمم املتحدة للشراكة التعاونية يف عمل املنرب وأمانته -حادي عشر
على  2/8-االجتماع العام قد وافق مبقتضى مقرره م ح دأشار الرئيس عند تقدمي هذا البند إىل أن  -78

ترتيبات الشراكة التعاونية إلنشاء صلة مؤسسية بني االجتماع العام وبرانمج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو ومنظمة 
مانة اليت تتضمن ولفت الرئيس االنتباه إىل مذكرة األ األغذية والزراعة لألمم املتحدة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي.

 .(IPBES/7/INF/12)عن تلك الرتتيبات  مرحلياً  تقريراً 
 وأدىل ممثل منظمة األغذية والزراعة ببيان ابسم منظمات األمم املتحدة الشريكة األربع اليت تدعم املنرب. -79

تنفيذ األهداف األربعة وقال إن تلك املنظمات قدمت الدعم املباشر وغري املباشر إىل األمانة، مبا يف ذلك من أجل 
وال يزال عمل املنرب  لربانمج العمل احلايل، ولعقد اجتماعات فرق العمل، وأفرقة اخلرباء، ووحدات الدعم التقين.

الستعراض  8بيد أن املنظمات وافقت بدرجات متفاوتة على االستنتاج  يتسم أبمهية كبرية يف عمل املنظمات.
، وهو أن قيمتها احملتملة ال تستغل كما ينبغي، أو قد ال تُفهم (IPBES/7/INF/18)برانمج العمل األول للمنرب 

وميكن للمنظمات أن تعزز مشاركتها مع املنرب وتزيد االستخدام االستباقي لألعمال  بشكل جيد من مجيع األطراف.
ملي واملوجز اخلاص مبقرري ويتيح إصدار التقييم العا اهلامة اليت تضطلع هبا من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 السياسات فرصة هامة لتوضيح أمهية املنرب للمنظمات واهليئات التابعة هلا.
ابلدعم املايل املقدم من اجلهات املاحنة لألنشطة التعاونية احملددة بني املنرب  تعرتفوقال إن املنظمات  -80

هذه املنظمات على أهبة االستعداد  وتقف اجلهات املاحنة األخرى على أن حتذو حذوها. وتشجعواملنظمات، 
من املنرب للمساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ برانمج العمل التايل للمنرب، وستواصل  الطلبات الواردةللعمل بناءً على 

 اإلسهام يف حتقيق أهداف املنرب عن طريق السياسات وبرامج العمل اخلاصة هبا.
وأعرب الرئيس، ابسم االجتماع العام، عن شكره لكل من برانمج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو ومنظمة  -81

من دعم للمنرب يف تنفيذ  املنظماتاألغذية والزراعة لألمم املتحدة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ملا قدمته تلك 
 رانمج العمل املقبل.مواصلة هذا الدعم خالل ب ابرانمج عمله األول، وطلب إليه

 اعتماد مقررات الدورة وتقريرها -اثين عشر
 ، على النحو الوارد يف مرفق هذا التقرير.7/4-إىل م ح د 7/1-اختذ االجتماع العام املقررات من م ح د -82

، على أن IPBES/7/L.1واعتمد االجتماع العام هذا التقرير استنادًا إىل مشروع التقرير الوارد يف الوثيقة  -83
 كون مفهوماً أن األمانة ستضع التقرير يف صيغته النهائية حتت إشراف املكتب.ي

 اختتام الدورة -اثلث عشر
وعقب تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، وإلقاء عدد من كلمات اإلشادة أبعضاء املكتب الذين تنتهي مدة  -84

فة عامة، أعلن الرئيس اختتام الدورة يف واليتهم وكلمات التقدير للرئيس على تفانيه يف خدمة املنرب والعلم بص
 .2019أاير/مايو  4من يوم السبت  15:00الساعة 
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 املرفق

املقررات اليت اختذها االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع 
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف دورته السابعة

العمل املتجدد للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي برانمج  :7/1-م ح د
 2030وخدمات النظم اإليكولوجية حىت العام 

استعراض املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  :7/2-م ح د
 اإليكولوجية يف هناية برانمج عمله األول

 تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد الدورات املقبلة من االجتماع العام وأماكن انعقادها :7/3-د م ح
 .املتعلقة ابمليزانيةتلك الرتتيبات املالية و  :7/4-م ح د
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: برانمج العمل املتجدد للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع 7/1-د ح املقرر م
 2030البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية حىت العام 

 إن االجتماع العام،
 ،6/2-د ح وم 5/3-د ح إىل مقرريه م إذ يشري

ابجلهود اليت يبذهلا املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، وابإلسهامات اليت  مع التقدير وإذ يعرتف
يقدمها األعضاء وأصحاب املصلحة يف املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 

 ،2030عام التجدد للمنرب حىت املعمل الوخدمات النظم اإليكولوجية يف وضع برانمج 
ابلطلبات واإلسهامات واملقرتحات بشأن األولوايت واالحتياجات االسرتاتيجية القصرية  حبوإذ ير 

األجل واألطول أجاًل، مبا يف ذلك تلك اليت قدمتها اهليئات املعنية لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة 
 ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،

الذي يتضمن قائمة مرتبة حسب  (1)فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتببتقرير  وإذ حييط علماً 
وابإلجراءات املتعلقة ابستالم الطلبات  6/2-د ح األولوية للطلبات واإلسهامات واملقرتحات املعدة وفقاً للمقرر م

 ،1/3-د ح املقدمة إىل املنرب وترتيبها حسب األولوية والواردة يف املقرر م
 ، الذي يرد يف املرفق األول هلذا املقرر؛2030برانمج العمل املتجدد للمنرب حىت العام  يعتمد -1
عمل، الملزيد من الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات املتعلقة بربانمج يلتمس اأن يطلق نداًء  يقرر -2

 الدورة نفسها يف احلاجة إىليف وقت مناسب لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته العاشرة، وأن ينظر يف 
 املزيد من النداءات وتوقيتها؛ إطالق

 أوالً 
 2030 تنفيذ برانمج العمل املتجدد للمنرب حىت العام

وفقًا للميزانية املعتمدة الواردة يف  2030مواصلة تنفيذ برانمج العمل املتجدد حىت العام  يقرر -1
 ؛ويف حدود املوارد املتاحة 7/4-د ح املقرر م

إىل األمينة التنفيذية أن تقدم تقريرًا إىل االجتماع العام يف دورته الثامنة عن التقدم احملرز  يطلب -2
 ؛ مع هذا املقرريف تنفيذ برانمج العمل، متشياً 

 اثنياً 
 تقييم املعارف

على املوجز اخلاص مبقرري السياسات للتقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم  يوافق -1
 ؛(3)، ويقبل فصول التقييم مبا يف ذلك موجزاهتا التنفيذية(2)اإليكولوجية
على العمليتني التاليتني لتحديد النطاق لكي ينظر فيهما االجتماع العام يف دورته  يوافق أيضاً  -2

 الثامنة:
 

(1)IPBES/7/6/Add.1  . 
(2  )IPBES/7/10/Add.1. 
(3  )IPBES/7/INF/1/Rev.1. 
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تقييم مواضيعي للروابط القائمة بني التنوع البيولوجي واملياه والغذاء والصحة، وفقًا إلجراءات  )أ(
 ؛(5)، واستناداً إىل تقرير حتديد النطاق األويل للتقييم(4)إعداد نواتج املنرب

واخليارات فقدان التنوع البيولوجي وحمددات التغري التحويلي الكامنة وراء تقييم مواضيعي لألسباب  )ب(
واستناداً إىل تقرير حتديد  (4)نواتج املنرب إعدادللتنوع البيولوجي، وفقاً إلجراءات  2050 العام لتحقيق رؤية املتاحة

 ؛(6)النطاق األويل للتقييم
إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، واملكتب واألمينة التنفيذية تيسري املناقشات بني  يطلب -3

 حتقيق أقصى قدر من التآزر بني التقييمني وجتنب ازدواج النطاق؛ هبدفعملييت حتديد النطاق 
على عملية حتديد النطاق لتقييم منهجي ألثر األعمال التجارية واعتمادها على التنوع يوافق  -4

البيولوجي واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للبشر، لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته التاسعة، وفقاً 
، ويقرر النظر يف إجراء التقييم (7)، واستنادًا إىل تقرير حتديد النطاق األويل للتقييم(4)إلجراءات إعداد نواتج املنرب

 ؛(8)على مدى سنتني ابتباع هنج املسار السريع
 أن ينظرمن هذا الفرع،  2، كجزء من عملية حتديد النطاق للتقييمني املذكورين يف الفقرة يقرر -5

 يف كيفية استخدام وظائف املنرب املتعلقة ببناء القدرات، وتعزيز أسس املعرفة وسياسات الدعم، وفرق العمل املعنية
 السياسات بطريقة متكاملة؛واألخذ هبا يف ، لدعم عمليات إعداد التقييمات وتنفيذها بكل منها

ناخ، وتستند إىل املواد املشار إليها على إعداد ورقة تقنية تتناول التنوع البيولوجي وتغري امل يوافق -6
تقارير التقييم اليت أعدهتا اهليئة احلكومية الدولية  أو الواردة يف تقارير التقييم اليت يعدها املنرب، وبشكل استثنائي

هبدف إعالم عدة جهات من بينها مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعه  املعنية بتغري املناخ،
 ،خلامس عشر ومؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف دورته السادسة والعشرينا

، واستنادًا إىل (9)وفقًا لعمليات إقرار األوراق التقنية املبينة يف إجراءات إعداد نواتج املنرب حبيث تعد الورقة التقنية
 ؛(10)املذكرة املفاهيمية للورقة التقنية

إىل األمينة التنفيذية أن تستكشف، هلذا الغرض، مع أمانة اهليئة احلكومية الدولية املعنية  يطلب -7
بتغري املناخ أنشطة مشرتكة حمتملة بشأن التنوع البيولوجي وتغري املناخ، مبا يف ذلك إمكانية االشرتاك يف إعداد 

اخليارات إىل االجتماع العام يف دورته الثامنة عن املناقشات بشأن  اً تقرير  وأن تقدمالورقة التقنية املذكورة أعاله، 
النظم اإليكولوجية وتغري املناخ، ألنشطة والنواتج املشرتكة احملتملة ذات الصلة ابلتنوع البيولوجي وخدمات ل اإلضافية

مينة التنفيذية أن حتيل هذا املقرر ويطلب أيضاً إىل األ ،من حيث املوارد مع اإلشارة إىل توقيتها واآلاثر املرتتبة عليها
 يف الوقت املناسب؛ اهليئةإىل أمانة 

إعادة النظر، يف دورته التاسعة، يف الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات الواردة يف الوقت  يقرر -8
 املناسب للنظر فيها يف تلك الدورة، مبا يف ذلك إلجراء تقييم عاملي اثن للتنوع البيولوجي وخدمات النظم

 
 .4-3، املرفق األول، الفرع 3/3-د ح (  انظر املقرر م4)
(5  )IPBES/7/6 .التذييل الثاين، الفرع األول ، 
 ( املرجع نفسه، الفرع الثالث. 6)
 (  املرجع نفسه، الفرع الرابع.7)
 .2-3، املرفق األول، الفرع 3/3-د ح م(  انظر املقرر 8)
 .4املرجع نفسه، الفرع  ( 9)
(10  )IPBES/7/6.التذييل الثاين، الفرع الثاين ، 
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اإليكولوجي، ويطلب إىل األمينة التنفيذية إدراج املسألة على جدول أعمال الدورة  للتواصلاإليكولوجية وتقييم 
 التاسعة؛

، مع مراعاة (11)إىل األمينة التنفيذية أن حتدَّث ابستمرار الدليل املتعلق إبنتاج التقييمات يطلب -9
 لتابعة للمنرب وأي مواد أخرى ذات صلة؛األعمال اليت تقوم هبا فرق العمل وأفرقة اخلرباء ا

إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب استعراض اإلطار املفاهيمي للمنرب متشياً مع  يطلب -10
 )ب( من برانمج العمل؛ 6اهلدف 

إىل األمينة التنفيذية تيسري تبادل الدروس املستفادة واملشورة بني املؤلفني واملسامهني اآلخرين  يطلب -11
 رون التقييمات يف املستقبل؛يف التقييمات املنجزة وبني أولئك الذين سيج

ابحلاجة إىل اإلدارة التكيفية املستمرة للمنرب، وفقًا الحتياجات وأولوايت املنرب، ويقرر النظر  يقر -12
 يف أي تعديالت يف اجلدول الزمين للتقييمات وقائمتها حسب االقتضاء؛

 اثلثاً 
 بناء القدرات

 من الفرع األول للمقرر 1إىل إنشاء فرقة العمل املعنية ببناء القدرات يف الفقرة  يشري -1
)ج( من برانمج العمل  2)ب( و 2)أ( و 2، وميدد والية فرقة العمل من أجل تنفيذ األهداف 2/5-د ح م

الثاين هلذا من املرفق  الفرعني األول والثاينوفقاً لالختصاصات املنقحة الواردة يف  2030املتجدد للمنرب حىت العام 
املقرر، ويطلب إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عن طريق أمانة املنرب، أن يشكال فرقة العمل وفقاً 

 لالختصاصات؛
 استعراض والية واختصاصات فرقة العمل يف دورته العاشرة؛ يقرر -2
 ؛(12)2020و 2019للعامني خلطوات املقبلة لفرقة العمل اب حييط علماً  -3
يف  املبينةإىل فرقة العمل وضع نواتج حمددة لكل موضوع من املوضوعات ذات األولوية  يطلب -4

االجتماع ينظر فيها كي ، لالوارد يف املرفق األول هلذا املقرر 2030من برانمج العمل املتجدد حىت العام  8الفقرة 
 يف دورته الثامنة؛ العام

 رابعاً 
 تعزيز أسس املعارف

-د ح من الفرع الثاين للمقرر م 2إىل إنشاء فرقة العمل املعنية ابملعارف والبياانت يف الفقرة  يشري -1
 2030)أ( من برانمج العمل املتجدد للمنرب حىت العام  3، وميدد والية فرقة العمل من أجل تنفيذ اهلدف 2/5

هلذا املقرر، ويطلب إىل املكتب  الثايناملرفق الفرعني األول والثالث من املنقحة الواردة يف  وفقًا لالختصاصات
 وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عن طريق أمانة املنرب، أن يشكال فرقة العمل وفقاً لالختصاصات؛

 1 رف احمللية يف الفقرةإىل إنشاء فرقة العمل املعنية بنظم معارف الشعوب األصلية واملعا يشري أيضاً  -2
)ب( من برانمج العمل  3، وميدد والية فرقة العمل من أجل تنفيذ اهلدف 2/5-د ح من الفرع الثاين للمقرر م

 
 .www.ipbes.net/guide-production-assessments(  ميكن االطالع عليه على الرابط: 11)
(12  )IPBES/7/INF/7.املرفق، الفرع الرابع ، 
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هلذا  الثايناملرفق الفرعني األول والرابع من وفقاً لالختصاصات املنقحة الواردة يف  2030املتجدد للمنرب حىت العام 
املقرر، ويطلب إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عن طريق أمانة املنرب، أن يشكال فرقة العمل وفقاً 

 لالختصاصات؛
 استعراض والايت واختصاصات فرق العمل يف دورته العاشرة؛  يقرر -3
، وفرقة العمل املعنية مبعارف (13)والبياانتخلطوات املقبلة لفرقة العمل املعنية ابملعارف اب حييط علماً  -4

 ؛2020و 2019للعامني  (14)الشعوب األصلية واملعارف احمللية
يف  املبينةإىل فرقة العمل وضع نواتج حمددة لكل موضوع من املوضوعات ذات األولوية  يطلب -5

االجتماع فيها لكي ينظر  الوارد يف املرفق األول هلذا املقرر، 2030من برانمج العمل املتجدد حىت العام  8الفقرة 
 يف دورته الثامنة؛ العام

 خامساً 
 دعم السياسات

)أ(  4فرقة عمل معنية ابألدوات واملنهجيات املتعلقة ابلسياسات من أجل تنفيذ اهلدف  ينشئ -1
املرفق  الفرعني األول والرابع من وفقاً لالختصاصات الواردة يف 2030منرب حىت العام من برانمج العمل املتجدد لل

الثاين هلذا املقرر، ويطلب إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عن طريق أمانة املنرب، أن يشكال فرقة 
 العمل وفقاً لالختصاصات؛

)ب( من برانمج  4ماذج من أجل تنفيذ اهلدف فرقة عمل معنية ابلسيناريوهات والن أيضاً  ينشئ -2
املرفق الثاين  الفرعني األول واخلامس من وفقًا لالختصاصات الواردة يف 2030العمل املتجدد للمنرب حىت العام 

هلذا املقرر، ويطلب إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عن طريق أمانة املنرب، أن يشكال فرقة العمل 
 ختصاصات؛وفقاً لال

 استعراض والايت واختصاصات فرق العمل يف دورته العاشرة؛ يقرر -3
، (15)املتعلقة ابلسياسات واملنهجيات خلطوات املقبلة لفرقة العمل املعنية ابألدواتاب حييط علماً  -4

 ؛2020و 2019للعامني  (16)وفرقة العمل املعنية ابلسيناريوهات والنماذج
يف  املبينةإىل فرقة العمل وضع نواتج حمددة لكل موضوع من املوضوعات ذات األولوية  يطلب -5

االجتماع فيها  لكي ينظر، الوارد يف املرفق األول هلذا املقرر 2030من برانمج العمل املتجدد حىت العام  8الفقرة 
 يف دورته الثامنة؛ العام

  

 
(13  )IPBES/7/INF/9السادس. ، املرفق، الفرع 
(14  )IPBES/7/INF/8الرابع. ، املرفق، الفرع 
(15  )IPBES/7/INF/13.املرفق، الفرع اخلامس ، 
(16  )IPBES/7/INF/11الرابع. ، املرفق، الفرع 
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 سادساً 
 استعراض الفعالية

كفاءة وفعالية املنرب   وتقييم إىل أن أحد املبادئ التشغيلية للمنرب ينص على أن يتم استعراض يشري -1
 ؛(17)استعراضاً مستقاًل دورايً وفقاً ملا يقرره االجتماع العام، مع إدخال تعديالت عند الضرورة

وأصحاب املصلحة بشأن عملية استعراض  أعضاء املنربإىل األمينة التنفيذية أن تلتمس آراء  يطلب -2
 املنرب يف ختام برانمج عمله األول؛

وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يستعرضا عملية استعراض املنرب يف ختام إىل املكتب  يطلب -3
للعملية  برانمج عمله األول، آخذين يف اعتبارمها اآلراء اليت أعرب عنها األعضاء وأصحاب املصلحة استجابةً 

 من هذا الفرع؛ 2املشار إليها يف الفقرة 
إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يعدا مشروع اختصاصات  يطلب أيضاً  -4

 االجتماع العام يف دورته التاسعة. فيهالستعراض جيرى يف منتصف املدة للمنرب، لكي ينظر 

 سابعاً 
 2030الدعم التقين لربانمج العمل املتجدد حىت العام 

، أن 7/4-د ح نية املعتمدة الواردة يف مرفق املقرر مإىل األمانة، ابلتشاور مع املكتب ووفقاً للميزا يطلب
 .2030تضع التدابري املؤسسية الالزمة لتفعيل الدعم التقين الالزم لربانمج العمل املتجدد حىت العام 

 

 
 ، املرفق األول، التذييل األول، الفرع الثاين.UNEP/IPBES.MI/2/9 انظر  (17)
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 7/1-األول للمقرر م ح د املرفق
للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع  2030 العامحىت املتجدد برانمج العمل 

 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 املقدمة -أوالً 
جمال لمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف ل 2030العمل املتجدد حىت العام يهدف برانمج  -1

، وهو تعزيز (1)التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )املنرب( إىل املضي قدمًا بتحقيق اهلدف العام للمنرب
الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية حلفظ التنوع البيولوجي 

 تنمية املستدامة على املدى الطويل.واستخدامه املستدام، وحتقيق رفاهية البشر وال

املتجدد ، يتوافق إطار السياسات اخلاص بربانمج العمل 5/3-د ح ومتشياً مع اهلدف العام ومع املقرر م -2
، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة واالتفاقيات 2030مع خطة التنمية املستدامة لعام  2030عام الحىت 

 وغريها من العمليات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.املتعلقة ابلتنوع البيولوجي 

 ابلكامل على الطلب، ويستند إىل الطلبات الواردة من 2030عام الحىت املتجدد ويعتمد برانمج العمل  -3
قرتاحات الواردة من اإلسهامات واالإىل و  ،تعددة األطراف واحلكوماتاملاالتفاقات البيئية  اهليئات املعنية يف إطار

يُرشد مجيع اجلهات صاحبة املصلحة يف تنفيذ أنشطتها الرامية إىل دعم  ويتوقع منه أنأصحاب املصلحة اآلخرين. 
للتنوع البيولوجي، وكذلك األعمال  2050ورؤية عام  2020حتقيق اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

متعددة األطراف املتعلقة ابلتنوع البيولوجي. وميكن أن يُرشد برانمج العمل أيضاً األخرى يف إطار االتفاقات البيئية 
 تنفيذ اتفاق ابريس فيما خيص املسائل املتعلقة ابلصالت بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ.

 لمنرب احلكومي الدويل، وهي:الوظائف األربع لويتمثل اهلدف من برانمج العمل يف أداء  -4

حتديد املعلومات العلمية الرئيسية اليت حيتاج إليها مقررو السياسات على املستوايت املالئمة،  )أ(
معارف جديدة ابلدخول يف حوار مع املنظمات العلمية الرئيسية  إلنتاجهتا، وحتفيز اجلهود املبذولة أولواي ووضع

 ؛حبوث جديدةإبجراء  ومقرري السياسات ومنظمات التمويل، ولكن دون القيام مباشرةً 

إجراء تقييمات منتظمة يف الوقت املناسب بشأن املعارف املتاحة عن التنوع البيولوجي وخدمات  )ب(
النظم اإليكولوجية والصالت القائمة بينها، وهو ما ينبغي أن يشمل تقييمات عاملية وإقليمية، ودون إقليمية إذا 

ة، ومواضيع جديدة تنشأ يف سياق العلوم ويتخذ االجتماع اقتضى األمر، وقضااي مواضيعية على املستوايت املالئم
 العام قرارات بشأهنا؛

دعم رسم السياسات وتنفيذها بواسطة حتديد األدوات واملنهجيات ذات الصلة ابلسياسات، مثل  )ج(
تلك النامجة عن التقييمات، لتمكني صانعي القرارات من احلصول على تلك األدوات واملنهجيات، والتشجيع 

 ؛التحفيز على إجراء املزيد من التطوير هلا، حيثما تقتضي الضرورة ذلكو 
يف جمال بناء القدرات لتحسني الرتابط بني العلوم الرئيسية  حتديد أولوايت االحتياجات )د(

لالحتياجات ذات  اوالسياسات على املستوايت املالئمة، مث توفري الدعم املايل وغريه من أشكال الدعم والتماسه

 
(1  )UNEP/IPBES.MI/2/9 ،األول. الفرع، املرفق األول، التذييل األول 
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، على حنو ما يقرره االجتماع العام، والتحفيز على متويل أنشطة بناء القدرات ولوية العليا املتصلة مباشرة أبنشطتهاأل
 .تلك بواسطة توفري منتدى مع مصادر التمويل التقليدية واحملتملة

والسياسات واملمارسة؛ بقوة على تعزيز التعاون بني العلوم  2030عام الحىت املتجدد ويركز برانمج العمل  -5
 والتخصصات العلمية، واألنواع املختلفة من املعارف؛ والوظائف األربع للمنرب احلكومي الدويل.

، وهي (2)ابملبادئ التشغيلية للمنرب احلكومي الدويل 2030عام الحىت املتجدد ويسرتشد برانمج العمل  -6
ولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ وأن يكون مستقاًل علمياً أن يتعاون مع املبادرات القائمة املعنية ابلتنوع البي

وأن يكفل مصداقيته ومشروعيته من خالل استعراض األقران ألعماله والشفافية يف عمليات اختاذ القرار؛ وأن 
يستخدم عمليات واضحة وشفافة وذات مصداقية علمية يف تبادل وتقاسم واستخدام البياانت واملعلومات 

يف  وأن يعرتف بتلك اإلسهامات معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية إسهاماتا؛ وأن حيرتم والتكنولوجي
حفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها على حنو مستدام؛ وأن يوفر املعلومات اليت تتصل 

يف مجيع جوانب أعماله ذات ابلسياسات، ولكن دون تقدمي مشورة متلي سياسات معينة؛ وأن يدمج بناء القدرات 
الصلة؛ وأن يعرتف ابلتنوع البيولوجي واملعارف العلمية الفريدة املتعلقة هبذا التنوع داخل املناطق وفيما بينها وبضرورة 
املشاركة الكاملة والفعالة للبلدان النامية وضرورة التمثيل اإلقليمي املتوازن واملشاركة اإلقليمية املتوازنة يف هيكله 

ماله؛ وأن يتبع هنجاً متعدد التخصصات؛ وأن يعرتف ابحلاجة إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف مجيع جماالت وأع
عمله ذات الصلة؛ وأن يعاجل مظاهر التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتفاعالهتا يف الرب والبحر واملياه 

املعارف الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، حسب االقتضاء، الداخلية؛ وأن يكفل االستخدام الكامل للتقييمات و 
 ضمان تطبيق هنج صاعد من القاعدة. بوسائل منها

، ينبغي أن يكون توقيته اسرتاتيجياً وميكن التنبؤ هو برانمج عمل متجدد 2030عام البرانمج العمل حىت  -7
االسرتاتيجيني بدعم النواتج احملددة على حنو به، لكي يسمح هليئات البحث وهيئات الربجمة األخرى والشركاء 

. وسيطلق االجتماع العام نداءات إضافية للطلبات واإلسهامات واالقرتاحات خالل سري برانمج العمل، فع ال
، اليت تتيح تقدمي الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات يف موعد أقصاه 1/3-د ح يف املقرر م املبينةمتشياً مع العملية 

 .قبل انعقاد دورة االجتماع العام ستة أشهر

 2030حىت عام املتجدد عناصر برانمج العمل  -اثنياً 
 املواضيع ذات األولوية -ألف

مبدئياً على ثالثة مواضيع انشئة عن حتديد أولوايت الردود  2030عام الحىت املتجدد يركز برانمج العمل  -8
املواضيع الثالثة، اليت تتوافق مجيعها مع اهلدف العام وهذه على النداء األول للطلبات واإلسهامات واالقرتاحات. 

 :، هيللمنرب احلكومي الدويل وإطار سياسته

معاجلة طبيعة الروابط  :2030حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام يف  التنوع البيولوجي فهم أمهية )أ(
قد ينهض بفهم اآلاثر ذات  2030املتبادلة بني التنوع البيولوجي واملسائل ذات الصلة اليت تتجسد يف خطة العام 

مل أهداف التنمية املستدامة ويف الُنهج املتبادل والتآزر والتنازالت يف جمالصلة ابلتنوع البيولوجي وجوانب االعتماد 
. وللتصدي هلذا التحدي، ستنظر النواتج 2030العام  لتحقيق خطةاليت تتبع املتكاملة والشاملة لعدة قطاعات 

يف إطار هذا املوضوع يف الروابط بني التنوع البيولوجي واملياه والغذاء والصحة وبني التنوع البيولوجي وتغري املناخ، 
 

 الثاين. الفرعاملرجع نفسه، (  2)
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. وقد تشمل اجلوانب األخرى دور االتصال يف كفالة السالمة وقدرة شاد وضع السياسات واإلجراءاتهبدف إر 
 اإليكولوجية؛-الصمود يف النظم االجتماعية

واخليارات املتاحة  (3)فهم األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي وحمددات التغري التحويلي )ب(
ابالقرتان مع أهداف التنمية  2050 عام حتقيق رؤية ميكن أن يستنري: يولوجيللتنوع الب 2050رؤية عام  لتحقيق

ساسية على العديد من املستوايت، بدءًا من األفراد ومرورًا ابجملتمعات احمللية األتغريات املستدامة بتحسني فهم ال
وهتدف النواتج املتعلقة هبذا املوضوع إىل فهم وحتديد العوامل يف اجملتمع  واألعمال التجارية إىل اجملتمع ككل.

البشري على املستويني الفردي واجلماعي، مبا يف ذلك األبعاد السلوكية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية واملؤسسية 
وإصالحه  لتنوع البيولوجيا من أجل حفظمنها إلحداث تغري حتويلي قد ُيستفاد والتقنية والتكنولوجية، اليت 

 االجتماعية واالقتصادية األوسع نطاقاً يف سياق التنمية املستدامة؛ األهدافمع مراعاة  واستخدامه حبكمة،

قياس أثر األعمال التجارية واعتمادها على التنوع البيولوجي واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة  )ج(
اعتماد قطاع األعمال وأثره على التنوع البيولوجي مهمة درجة  رصدوتقييم و  األدوات املناسبة لقياس إن للبشر:

. وتتسم هذه األدوات ابألمهية أيضًا من أجل تشجيع إجراءات األعمال اليت تسهم يف من اآلاثر الضارةللتقليل 
ة ويف وضع بيان جدوى لالستدامة طويلة األجل. وهي مهمحفظ التنوع البيولوجي وإصالحه واستخدامه حبكمة، 

. والتأثري على سلوك املستهلكني أيضًا لتعزيز املساءلة العامة وإرشاد اهليئات التنظيمية وتوجيه االستثمارات املالية
وتشمل النواتج يف إطار هذا املوضوع تصنيف الطرق اليت تعتمد هبا األعمال التجارية على التنوع البيولوجي 

ك األعمال على التنوع البيولوجي وإسهامات الطبيعة، واألعمال واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للبشر وأثر تل
املتعلقة ابملعايري واملؤشرات لقياس هذا االعتماد واألثر، مع مراعاة كيفية دمج هذه املقاييس يف جوانب االستدامة 

 األخرى.
 ونواجته 2030عام الحىت املتجدد أهداف برانمج العمل  -ابء

ستة أهداف، وهناك هدف واحد يتعلق بكل من  2030 العامحىت  املتجدد يتضمن برانمج العمل -9
وهدف  ،وظائف املنرب احلكومي الدويل األربع، وهدف يتعلق ابالتصاالت وإشراك احلكومات وأصحاب املصلحة

تفادة يف الدروس املساملعرفة املكتسبة و  يتعلق ابستعراض فعالية املنرب احلكومي الدويل. وتستند مجيع النواتج إىل
تتناول املواضيع الثالثة ذات األولوية النواتج اليت  تنفيذ برانمج العمل األول. وحتظى األهداف بدعم من خالل

 (.1-ألفألف، فضاًل عن اهلدف العام للمنرب احلكومي الدويل )الشكل  الفرعالواردة يف 

  

 
العوامل التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية،  مراعاةيشمل أبكمله  النظامالتغري التحويلي يشري إىل تغري أساسي على نطاق (  3)

 .واألهداف والقيم املفاهيممبا يف ذلك من حيث 
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 1-ألفالشكل 
 2030عام الحىت املتجدد هيكل برانمج العمل 

  

 اهلدف العام للمنرب 
تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل حفظ التنوع البيولوجي 

 والتنمية املستدامة على املدى الطويل واستخدامه املستدام، وحتقيق رفاهية البشر
 2030إطار سياسات برانمج العمل املتجدد حىت العام 

 ، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة، واالتفاقيات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي2030خطة التنمية املستدامة لعام 
 وغريها من العمليات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 املواضيع املبدئية
ذات األولوية 

 العمل لربانمج

 أهداف
 برانمج العمل

 1املوضوع  
فهم أمهية التنوع 

البيولوجي يف حتقيق 
خطة التنمية املستدامة 

 2030لعام 

 2املوضوع 
فهم األسباب الكامنة وراء 

فقدان التنوع البيولوجي 
وحمددات التغري التحويلي 
رؤية واخليارات املتاحة لتحقيق 

 للتنوع البيولوجي 2050عام 

 3املوضوع 
قياس أثر األعمال 
التجارية واعتمادها 

على التنوع البيولوجي 
واإلسهامات اليت 

 تقدمها الطبيعة للبشر

 
دعم حتقيق 

اهلدف العام 
 للمنرب

 1اهلدف 
 تقييم املعارف

تقييم )أ(:  1لناتج ا 
الروابط بني التنوع 

البيولوجي واملياه والغذاء 
والصحة )تقييم 

 مواضيعي(
تقييم  )ب(: 1الناتج 

البيولوجي الروابط بني التنوع 
 وتغري املناخ )ورقة تقنية(

تقييم  )ج(: 1الناتج 
األسباب الكامنة وراء فقدان 

التنوع البيولوجي وحمددات 
التغري التحويلي واخليارات 
املتاحة لتحقيق رؤية العام 

البيولوجي للتنوع  2050
 )تقييم مواضيعي(

تقييم  )د(: 1الناتج 
التجارية أثر األعمال 

واعتمادها على التنوع 
البيولوجي 

واإلسهامات اليت 
تقدمها الطبيعة للبشر 
 )تقييم منهجي سريع(

 

 2اهلدف 
 بناء القدرات

 (*) (*) (*) (*) )أ( تعزيز التعلم واملشاركة
 (*) (*) (*) (*) )ب( تيسري الوصول إىل اخلربات واملعلومات

 (*) (*) (*) (*) واإلقليمية)ج( تعزيز القدرات الوطنية 
 3اهلدف 

تعزيز أسس 
 املعارف

 (*) (*) (*) (*) )أ( العمل املتقدم بشأن املعارف والبياانت
)ب( تعزيز االعرتاف بنظم معارف 

الشعوب األصلية واملعارف احمللية 
 واالستفادة منها

(*) (*) (*) (*) 

 4اهلدف 
 دعم السياسات

 أدوات)أ( العمل املتقدم بشأن 
 ومنهجيات دعم السياسات

(*) (*) (*) (*) 

)ب( العمل املتقدم بشأن سيناريوهات 
ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

 اإليكولوجية

(*) (*) (*) (*) 

 (*) (*) (*) (*) العمل املتقدم بشأن القيم املتعددة)ج( 
 5اهلدف 

 التواصل واملشاركة
     تعزيز التواصل )أ(

     )ب( تعزيز إشراك احلكومات 
     )ج( تعزيز إشراك أصحاب املصلحة

 6اهلدف 
 حتسني فعالية املنرب

      )أ( االستعراض الدوري لفعالية املنرب

     )ب( استعراض اإلطار املفاهيمي للمنرب 
     )ج( حتسني فعالية عملية التقييم 

 احملددة اليت ستعدها فرق العمل)*( النواتج 
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سينفذ برانمج العمل حبيث تدعم األهداف بعضها بعضاً. وعلى سبيل املثال، ستدعم أنشطة بناء القدرات  - 10
تقييمات )على سبيل املثال الالعلماء وأصحاب املعارف اآلخرين على إنتاج  اتعملية التقييم من خالل تعزيز قدر 

تعزيز قدرة احلكومات على استعراض نتائج التقييم واستخدامها. وابملثل، فإن األنشطة الزمالة( و عن طريق برانمج 
املتعلقة ببناء القدرات، وأسس املعارف، ودعم السياسات واالتصال واملشاركة  5إىل  2يف إطار األهداف من 

 .بعضاً ستدعم بعضها 

ة ابلتنوع البيولوجي واإلسهامات اليت تقدمها تقييم حالة املعارف املتعلق : تقييم املعارف:1اهلدف  - 11
سيتم حتقيق هذا اهلدف من خالل النواتج األولية التالية، اليت تتوافق و . (4)الطبيعة للبشر دعماً للتنمية املستدامة

 ألف:-مع املواضيع الثالثة ذات األولوية احملددة يف القسم اثنياً 

ومن أجل  .للروابط بني التنوع البيولوجي واملياه والغذاء والصحة)أ(: تقييم مواضيعي  1الناتج  )أ(
، سيستخدم هذا 2030حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام يف التنوع البيولوجي  فهم أمهيةوهو  ،1دعم املوضوع 

الزراعية، والتغذية،  مثل اإلنتاجية والقضااي املذكورة أعاله،التقييم هنج العالقات لدراسة الروابط بني التنوع البيولوجي 
والتخفيف من آاثر تغري املناخ  ،ومكافحة اآلفات، ونوعية املياه، واألمراض املعدية، والصحة العقلية والبدنية

وضع فيما يتعلق ب تزويد املستخدمني واملديرين ابملعلومات املهمة للسياسات واملفيدةوالتكيف معه، هبدف 
 ؛الصلة يف القطاعات ذات السياسات واإلجراءات

ستتناول الورقة التقنية  .التنوع البيولوجي وتغري املناخ بني)ب(: ورقة تقنية حول الروابط  1الناتج  )ب(
اجلهود الرامية إىل حفظ التنوع بني احملتملة، مثل احللول القائمة على الطبيعة والتنازالت املتبادلة أوجه التآزر 

وستستند إىل والتخفيف منه،  تغري املناخالبيولوجي وإصالحه واستخدامه املستدام واجلهود اليت تدعم التكيف مع 
 ؛واملنرب لهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناختقارير التقييم لاملواد الواردة يف 

باب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي وحمددات التغري )ج(: تقييم مواضيعي لألس 1الناتج  )ج(
يهدف هذا التقييم إىل فهم وحتديد  للتنوع البيولوجي. 2050واخليارات املتاحة لتحقيق رؤية العام  التحويلي

عية العوامل القائمة يف اجملتمع البشري على املستويني الفردي واجلماعي، مبا يف ذلك األبعاد السلوكية واالجتما
والثقافية واالقتصادية واملؤسسية والتقنية والتكنولوجية، واليت ميكن االستفادة منها إلحداث تغري حتويلي لصاحل 

مع مراعاة الضرورات االجتماعية واالقتصادية األوسع  وإصالحه واستخدامه املستدام، التنوع البيولوجيحفظ 
وراء التغريات اجملتمعية الواسعة إلرشاد والدوافع م احملركات نطاقًا يف سياق التنمية املستدامة. ويستكشف التقيي

 واإلجراءات األخرى؛ ،عمليات تصميم السياسات ذات الصلة، ومحالت التواصل واملشاركة
على )د(: تقييم منهجي ألثر األعمال التجارية واعتمادها على التنوع البيولوجي و  1الناتج  )د(

يهدف هذا التقييم املنهجي إىل تصنيف كيفية اعتماد األعمال التجارية  .لبشراإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة ل
على التنوع البيولوجي واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للبشر وأتثريها عليها وحتديد معايري ومؤشرات لقياس هذا 

  دمج هذه املقاييس يف اجلوانب األخرى لالستدامة.ية كيف  مع مراعاةاالعتماد واألثر، 

 
إلجراءات إعداد التقييمات املواضيعية أو املنهجية والتقييمات اإلقليمية أو دون اإلقليمية  وفقاً  1اهلدف  يف إطارالعمل  سينفذ(  4)

 .3/3-د ح ملمقرر لاألوراق التقنية، على النحو الوارد يف املرفق األول  إقرارأو العاملية وعملية 
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بناء قدرات األفراد واملؤسسات لتعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال  : بناء القدرات:2اهلدف  -12
يتم دعم حتقيق هذا اهلدف ابملكوانت الثالثة للخطة املتجددة لبناء  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

 :(5)، اليت تنطبق على األنشطة اجلارية واملستقبلية لربانمج العملالقدرات

استمرار برانمج الزمالة وبرانمج التدريب والتعريف،  اهلدفيشمل هذا . تعزيز التعلم واملشاركة )أ(
األدلة، واملواد التعليمية، وحلقات املتاحة شبكيًا من لشبكية وغريها من املوارد بوسائل منها احللقات الدراسية ا

للجهات الفاعلة يف عملية التفاعل بني العلوم والسياسات. وسُينفذ  اليت ييسرها املنرب واحلوارات ،العمل، والتدريب
 ضاء؛ابلتعاون مع اجلهات الفاعلة األخرى عند االقتاهلدف  املنرب احلكومي الدويل

نواتج برانمج أهداف و  تعزيز استيعاب سيواصل اهلدف. تيسري الوصول إىل اخلربة واملعلومات )ب(
النواتج املعتمدة املتعلقة أبدوات األهداف و العمل وتطوير جمتمعات املمارسة حوهلا. وسرتكز اجلهود على التقييمات و 

اهلدف هذا  وسينفذواملعارف احمللية.  ،الشعوب األصليةومنهجيات دعم السياسات، واملعارف والبياانت، ومعارف 
 الشركاء االسرتاتيجيني واجلهات الداعمة املتعاونة؛جانب من غالباً 

اجلهود املبذولة لتشجيع تطوير منابر  هذا اهلدفيشمل  .تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية )ج(
النظم اإليكولوجية على الصعيد الوطين و)دون(  وشبكات وتقييمات العلوم من أجل التنوع البيولوجي وخدمات

الوطنية عنصراً أساسياً  تقوية دور جهات التنسيقومتثل املبادرات. ملثل هذه  التوجيهاتاإلقليمي، مثل تيسري وضع 
 سيستند املنرب احلكومي الدويل بقوة إىل جتربةيف تعزيز القدرات الوطنية يف نواحي الرتابط بني العلم والسياسة. و 

وسيلتمس الدعم التقين واملايل املباشر لتعزيز . اهلدفهذا  لتنفيذالشركاء االسرتاتيجيني واجلهات الداعمة املتعاونة 
 املنرب احلكومي الدويل.خبالف عنيني املسرتاتيجيني و الشركاء االالقدرات الوطنية واإلقليمية من 

املعارف وإدارة البياانت املتعلقة ابلتنوع البيولوجي  إنتاجتشجيع : تعزيز أسس املعارف: 3اهلدف  -13
األنشطة هذا اهلدف من خالل  وسيتحقق وخدمات النظم اإليكولوجية كأساس لعمل املنرب احلكومي الدويل.
 :اجلارية واملستقبلية يف مجيع جوانب برانمج العمل، على النحو التايل

على: حتديد املعارف واملعلومات  اهلدفيركز هذا  .العمل املتقدم بشأن املعارف والبياانت )أ(
والبياانت القائمة، مبا يف ذلك املؤشرات واملقاييس اليت يتعني استخدامها يف التقييمات وترتيب أولوايهتا وتعبئتها 

إدارة البياانت و  املشاركة املفتوحة يفعم وتيسري الوصول إليها؛ ومواصلة تطوير بنية حتتية قائمة على الويب لد
املعلومات؛ وحتديد الفجوات يف املعارف والبياانت الناشئة عن النواتج املنجزة لربامج عمل املنرب احلكومي الدويل؛ 

معارف جديدة عن  إنتاجوحتفيز والفهرسة املنهجية للمعارف وثغرات البياانت اليت يتم حتديدها يف برانمج العمل؛ 
، ومطوري الربامج البحثية، واملؤسسات متويل البحوث لوكاالتالفجوات معروفة، مبا يف ذلك  تلكجعل  طريق

املنخرطة يف ترتيب األولوايت والتمويل من أجل تعبئة البياانت والنظر فيها هبدف مواصلة وضع أولوايت نواتج 
 ؛برانمج العمل

 اهلدفيركز هذا  .عارف احمللية واالستفادة منهاتعزيز االعرتاف بنظم معارف الشعوب األصلية وامل )ب(
احمللية واالستفادة منها يف املنرب احلكومي املعارف األصلية و  مبعارف الشعوبعلى تنفيذ النهج اخلاص ابالعرتاف 

 
بناء القدرات اليت وافق عليها االجتماع العام  لالحتياجات ذات األولوية يف جمال سيتم تنفيذ األنشطة يف إطار اهلدف وفقاً (  5)

تشتمل اخلطة على و . 5/1-د ح مبناء القدرات اليت رحب هبا االجتماع العام يف املقرر املتجددة لخطة للو  3/1-د ح ميف املقرر 
 وتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية. ،الوصول إىل اخلربات واملعلومات وتيسريثالث اسرتاتيجيات: التعلم واملشاركة، 
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تنفيذ اآللية مع مراعاة املتطلبات اخلاصة حلملة معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية عن طريق ، (6)الدويل
وغريها  IPBES/7/INF/8، وكذلك مع مراعاة التوصيات والنتائج الواردة يف الوثيقة شاركية املنشأة مبوجب النهجالت

 .من عمليات املنرب املستقبلية ذات الصلة

وأدوات ومنهجيات  صكوك السياساتحتديد وتشجيع وضع واستخدام : دعم السياسات: 4اهلدف  -14
هذا اهلدف من خالل  وسيتحققخدمات النظم اإليكولوجية. وظائف و السياسات يف جمال التنوع البيولوجي و  دعم

 :األنشطة اجلارية واملستقبلية لربانمج العمل على النحو التايل

يركز هذا اهلدف . السياسات دعم ومنهجيات صكوك السياسات وأدواتالعمل املتقدم بشأن  )أ(
، وأدوات ومنهجيات دعم السياسات يف تنفيذ برانمج العمل يف اجلوانب السياساتعلى دعم استخدام صكوك 

توفري وظائف النظم اإليكولوجية وخدماهتا وكذلك لاهلامة حلفظ التنوع البيولوجي وإصالحه واستخدامه املستدام، 
. وكذلك يركز هذا ذ بنتائج التقييمات يف عملية صنع القرارإجراء عمليات التقييم، ويف التمكني من األخ عند

تطوير البوابة الشبكية لدعم السياسات التابعة للمنرب احلكومي الدويل وتشجيع وحتفيز مواصلة وضع اهلدف على 
 لسد الفجوات احملددة يف التقييمات وأنشطة بناء القدرات ذات الصلة؛ دعم السياساتأدوات السياسات وأدوات 

يتألف  .العمل املتقدم بشأن سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ب()
إىل أفرقة اخلرباء املعنية بتقييم استخدام النماذج والسيناريوهات القائمة، وحفز وضع املشورة من تقدمي  اهلدفهذا 

ومي الدويل يف املستقبل، وتطبيقها يف وضع السياسات، السيناريوهات اجلديدة والنماذج املرتبطة هبا لعمل املنرب احلك
مع العمل املماثل الذي تنفذه اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ على االتساق مع التشجيع يف نفس الوقت 

 وغريها من اهليئات حسب االقتضاء؛

بشأن دمج املفاهيم  املشورةمن تقدمي  اهلدفهذا  يتألف .العمل املتقدم بشأن القيم املتعددة )ج(
يمات وصكوك لتقييف إطار األهداف املتعلقة اب سيما املتعددة للقيم يف النواتج األخرى لربانمج العمل، وال

ستناداً إىل التقييم املنهجي عن طريق مواصلة العمل االسياسات، و  السياسات واألدوات واملنهجيات الرامية إىل دعم
فاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة وإسهاماهتا، مبا يف ذلك وظائف وخدمات التنوع البيولوجي فيما يتعلق ابمل

 والنظم اإليكولوجية.
املنرب واستخدام وزايدة ظهور تعزيز مشاركة األعضاء وأصحاب املصلحة،  : التواصل واملشاركة:5اهلدف  -15

 :ما يليهذا اهلدف من خالل  وسيتحقق منتجاته.

على العمل الذي بدأ خالل برانمج العمل األول للمنرب احلكومي اهلدف هذا  يقوم .تعزيز التواصل )أ(
ويتضمن استمرار تنفيذ اسرتاتيجية التواصل والتوعية اخلاصة ابملنرب احلكومي  ،الدويل والدروس املستفادة منه

 نتجاته واستخدام احلكومات وأصحاب املصلحة ملنتجاته؛املنرب وم ظهورهبدف زايدة  (7)الدويل

خالل  . يقوم هذا اهلدف على العمل الذي ُشرع به والدروس املستفادةتعزيز إشراك احلكومات )ب(
برانمج العمل حىت اآلن. وسيواصل املنرب إشراك احلكومات، وذلك بوجه خاص عن طريق تقدمي الدعم إىل جهات 

 التنسيق الوطنية يف استيعاب نواتج املنرب وتنفيذ برانمج العمل؛

 
 ، املرفق الثاين.5/1-د ح ماملقرر (  6)

 ، املرفق األول.3/4-د ح ماملقرر (  7)
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املستفادة  على العمل الذي ُشرع به والدروسيقوم هذا اهلدف  .أصحاب املصلحةمشاركة تعزيز  )ج(
تنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة اخلاصة ابملنرب احلكومي  وضع وتعزيزويتضمن  ،برانمج العمل خالل
 :وغريهم من أصحاب املصلحة، ومن بينهم مع الشركاء االسرتاتيجيني املشاركة. وسيواصل املنرب الدويل

اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية برانمج األمم املتحدة للبيئة، وبرانمج األمم املتحدة  ‘1’
والعلم والثقافة، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف سياق ترتيب الشراكة التعاونية 

 ؛(8)بني االجتماع العام وتلك الكياانت

، الفطريةألنواع املهاجرة من احليواانت ومعاهدة احملافظة على ااتفاقية التنوع البيولوجي،  ‘2’
بوصفها موئالً للطيور املائية، واتفاقية  فاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصةً وات

االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املعرضة لالنقراض، واتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف و/أو التصحر الشديد، وال سيما يف 

بني أمانة املنرب احلكومي الدويل وأماانت تلك املربمة أفريقيا، يف سياق مذكرات التفاهم 
 وبني أمانة املنرب واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛ ،االتفاقيات

 ؛(9)حلقات عمل للشبكات املنظمة ذاتياً ألصحاب املصلحة يف املنرب ‘3’

متشيًا مع التوجيهات املتعلقة بتنمية الشراكات رتاتيجيني عدد حمدود من الشركاء االس ‘4’
االسرتاتيجية وغريها من الرتتيبات التعاونية على النحو املبني يف املرفق الثالث من املقرر 

 ؛وعلى النحو الذي يعرتف به املوقع الشبكي للمنرب 3/4-ح د م

املكتب ويعرتف هبا املوقع الشبكي خيتارها اليت  جمموعة أكرب من اجلهات الداعمة املتعاونة ‘5’
تحقيق اهلدف العام للمنرب احلكومي الدويل وتنفيذ الذي يقدم الدعم لعملها للمنرب ل

 .2030عام الحىت  املتجدد برانمج العمل

ضمان االستعراض الداخلي واخلارجي املنتظم لفعالية املنرب احلكومي  :املنرب فعاليةحتسني : 6اهلدف  -16
 ويتحقق هذا اهلدف عن طريق ما يلي: الدويل.

إىل ضمان أن تُرشد نتيجة استعراض برانمج  اهلدفهذا  يسعى املنرب.لفعالية االستعراض املنتظم  )أ(
إجراء لتنفيذ استعراض منتصف  وأن يوضع ،2030عام الحىت  املتجدد العمل األول عملية تنفيذ برانمج العمل

 .2030عام الحىت املتجدد املدة واستعراض هنائي لربانمج العمل 
استعراض استخدام وأثر اإلطار  يسعى هذا اهلدف إىل ضمان .استعراض اإلطار املفاهيمي للمنرب )ب(

 املفاهيمي للمنرب من أجل إرشاد تطور برانمج العمل املتجدد.
يسعى هذا اهلدف إىل توفري الدروس املستفادة واملشورة من املؤلفني  .حتسني فعالية عملية التقييم )ج(

 بلية.وغريهم من املسامهني يف التقييمات املنجزة لفائدة املضطلعني ابلتقييمات املستق

 
 .2/8-د ح م (  املقرر8)

 الشبكات املنظمة ذاتياً حىت اآلن هي: املنتدى الدويل للشعوب األصلية املعين. 4/4-متشياً مع الفرع الثاين من املقرر م ح د(  9)
 والشبكة املفتوحة العضوية للجهات صاحبة املصلحة يف املنرب.، ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
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 (2018-2014النواتج املستمرة من برانمج العمل األول ) -جيم

املستدام لألنواع الربية والتقييم املنهجي املتعلق بوضع  سيجري إعداد تقارير التقييم املواضيعي لالستخدام -17
مفاهيم متنوعة لقيم الطبيعة املتعددة وفوائدها، مبا يف ذلك وظائف وخدمات التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، 

-د ح م همقرر دأها االجتماع العام مبوجب اليت ستكون هلا أنشطة متكاملة على نطاق مجيع وظائف املنرب، مثلما ب
 كجزء من برانمج العمل األول، لينظر فيها االجتماع العام يف دورته التاسعة.  6/1

وستكون له أنشطة متكاملة إعداد التقرير املتعلق ابلتقييم املواضيعي لألنواع الدخيلة ال ُمغرية،  سيجريو  -18
كجزء من برانمج   6/1-د ح م رهمقر بدأه االجتماع العام أيضًا مبوجب  على نطاق مجيع وظائف املنرب، مثلما

 العمل األول، لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته العاشرة.

 اجلدول الزمين للنواتج ونداءات الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات يف املستقبل -دال

وفقًا للمقررات الصادرة عن االجتماع العام، مع مراعاة  1سُتجرى تقييمات جديدة يف إطار اهلدف  -19
. وسيستعرض املنرب برانمج العمل دورايً، وكذلك الطلبات 2-اجلدول الزمين اإلرشادي الوارد يف الشكل ألف

 .1/3-د ح مواإلسهامات واالقرتاحات الواردة واليت ترتب أولوايهتا وفقاً للمقرر 

 2-الشكل ألف

 2030للتقييمات األولية للفرتة حىت عام  اإلرشادي اجلدول الزمين

 
 
 
 
 
 
 

  = Scoping النطاق حتديد

يف حني  ،اجلدول الزمين للتقييمات الثالثة اليت بدأت يف إطار برانمج العمل األول ابللون األخضر مالحظة: يبني
 املتجدد )د( من برانمج العمل 1إىل )أ(  1 من للتقييمات الثالثة املقابلة للنواتج اإلرشادي اجلدول الزمين يبني
 .ابللون الربتقايل 2030 العام حىت
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 االستخدام املستدام لألنواع الربية
 

 القيم
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 )ج( 1 –حمددات التغري التحويلي 
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 الرتتيبات املؤسسية لتنفيذ برانمج العمل -اثلثاً 
 اهليئات القائمة -ألف

يؤدي االجتماع العام واملكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمانة أدوارًا هامة يف تنفيذ برانمج  -20
، والنظام (10)الدويل. وحتدد أدوار كل منها يف القرار التأسيسي للمنرب احلكومي 2030عام الحىت  املتجدد العمل

. وسيستمر تنظيم دورات (12)وإجراءات إعداد نواتج املنرب احلكومي الدويل ،(11)الداخلي لدورات االجتماع العام
شهراً، وفقًا جلدول أعمال الدورة املعنية )مبا يعكس احتياجات  24و 12االجتماع العام بوترية ترتاوح ما بني 

 برانمج العمل( والتمويل املتاح.

 املنتدى، وأفرقة اخلرباء، وفرق العمل ووحدات الدعم التقين - ابء
بدعم من منتدى املنرب  2030عام الحىت املتجدد على غرار برانمج العمل األول، سينفذ برانمج العمل  -21

مانة ووحدات املعين ببناء القدرات، وأفرقة اخلرباء احملددة زمنيًا واحملددة املهام، وفرق العمل، وبدعم تقين من األ
 الدعم التقين.

وميثل منتدى بناء القدرات التابع للمنرب احلكومي الدويل وسيلة لزايدة املشاركة وتيسري التعاون بني الشركاء  -22
من أجل تنفيذ اخلطة املتجددة لبناء القدرات ومواصلة تطويرها. ويهدف العمل يف إطار املنتدى إىل املضي قدماً 

كة للشركاء وتيسري املواءمة االسرتاتيجية طويلة األجل للربامج واألنشطة اجلارية ذات الصلة جبداول األعمال املشرت 
 بني الشركاء.

وسيتم إنشاء أفرقة خرباء حمددة زمنيًا وحمددة املهام إلعداد التقييمات أو الورقات التقنية، متشيًا مع  -23
 ، وستشمل:3/3-د ح م للمقررل إجراءات إعداد النواتج على النحو الوارد يف املرفق األو 

أفرقة خرباء إلعداد تقرير عن حتديد النطاق: ستضم هذه األفرقة علماء من مجيع التخصصات  )أ(
احمللية واخلرباء يف جمال معارف الشعوب األصلية واملعارف املعارف معارف الشعوب األصلية و وخرباء ذات الصلة، 

رباء من مجيع أفرقة اجلهات صاحبة املصلحة املعنية اخلمهية واملصداقية، و ، وممارسي السياسات لزايدة األ(13)احمللية
القطاع اخلاص واجملتمع املدين(. وميكن تنظيم مؤمترات إلكرتونية كجزء من عملية حتديد النطاق لزايدة كمية  مثالً )

وأنواع اإلسهامات يف العملية. وسيستمر تشجيع احلكومات وأصحاب املصلحة املعنيني على ترشيح خرباء يتمتعون 
القدرات لزايدة أمهية تقرير حتديد النطاق ابلنسبة خبربة عملية يف جماالت رسم السياسات وبرجمة البحوث وبناء 

 للسياسات؛

أفرقة خرباء إلعداد تقرير تقييم: سيستمر تشجيع احلكومات واجلهات صاحبة املصلحة املعنية  )ب(
التخصصات ذات  مجيع كافياً من اخلرباء من مجيع املناطق ومن اجلنسني ومن  على ضمان أن يضم مرشحوها عدداً 

ومقرري السياسات واملديرين يف امليدان، يما علماء االجتماع واألكادمييني من جمال العلوم اإلنسانية، الصلة، وال س
 احمللية واخلرباء يف جمال معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية؛املعارف وخرباء معارف الشعوب األصلية و 

 
(10  )UNEP/IPBES.MI/2/9 ،التذييل األول.، املرفق األول 
 .2/1-د ح مواملعدلة يف املقرر  1/1-د ح مبصيغته املعتمدة يف املقرر (  11)

 .3/3-د ح ملمقرر لعلى النحو الوارد يف املرفق األول (  12)

املنرب احلكومي  يفواالستفادة منها احمللية واملعارف األصلية  مبعارف الشعوبعلى النحو احملدد يف النهج املتبع يف االعرتاف (  13)
 .5/1-د ح مالوارد يف املرفق الثاين ابملقرر و ، الدويل
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 أفرقة خرباء إلعداد أوراق تقنية. )ج(

التقييمات، لألهداف والنواتج خبالف ام أفرقة عمل حمددة زمنياً وحمددة املهام دعماً وسينشئ االجتماع الع -24
 حسب االقتضاء، وسيتخذ القرارات بشأن اختصاصاهتا احملددة.

 األهدافابلنسبة لبعض هذا الدعم وستقدم األمانة الدعم التقين لتنفيذ برانمج العمل، وسُيستكمل  -25
 قتضاء. وستصدر األمانة نداءات مفتوحة للتعبري عن االهتمام بتقدمي الدعم التقينبوحدة للدعم التقين، حسب اال

مبا يف ذلك الدعم العيين من احلكومات وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة. وسيختار  ،إلنشاء هذه الوحدات
 .حتت سلطة األمينة التنفيذيةاليت ستعمل املؤسسات املكتب أنسب 

 برانمج العملميزانية  -رابعاً 
تنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال للمنرب، اليت تعتمد على  2030عام الحىت  العمل املتجددسيواصل برانمج  -26

 ثالثة أنواع من املوارد:

 املسامهات النقدية للصندوق االستئماين للمنرب؛ )أ(

الصندوق االستئماين، فضالً عن األنشطة املسامهات العينية اليت تغطي العناصر اليت يتحملها عادًة  )ب(
 األخرى اليت تدعم برانمج العمل، مبا يف ذلك ما يقدمه خرباء خمتارون من الوقت واخلربة على سبيل التطوع؛

 األنشطة احملفزة اليت تسهم يف حتقيق هدف املنرب. )ج(

، ث فئات رئيسية: )أ( اجتماعات هيئات املنرب؛ )ب( برانمج العملوسيستمر تنظيم امليزانية وفقًا لثال -27
السنوات اخلمس املقبلة ؛ )ج( األمانة. ويقدر متوسط التكلفة السنوية للمنرب خالل أعاله 1-وفقًا للشكل ألف

 .2018-2014ماليني دوالر، على غرار التكلفة للفرتة  8.7برانمج العمل مببلغ  من
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  7/1-الثاين للمقرر م ح د املرفق
 2030لربانمج العمل املتجدد حىت العام  اختصاصات فرق العمل

 االختصاصات العامة -أوالً 
 مبا يلي: منها، تقوم كل أداء فرق العمل ملهامهاعند  -1

 التأكد من أن مجيع أنشطتها تعتمد على اخلربة القائمة وتستند إليها وتستكملها؛ )أ(
أداء األنشطة اليت تتناول على وجه التحديد املواضيع واألهداف والنواتج ذات األولوية وذات  )ب(

 بع؛، دعماً للهدف العام للمنرب ووظائفه األر 2030عام الحىت  املتجدد الصلة احملددة يف برانمج العمل

، وابلتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب، تطوير املنتظمة ةاملرحلي التقاريرتقدمي  )ج(
وحتديث خطة عمل حتدد عالمات مرحلية ونواتج واضحة فيما يتعلق ابملواضيع ذات الصلة واألهداف املتوخاة 

 ع العام بشكل دوري؛لكي ينظر فيها االجتما  2030عام المن برانمج العمل املتجدد حىت 
إسداء املشورة إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات بشأن املسائل املتعلقة بواليتها يف  )د(
 ؛2030عام الحىت  املتجدد برانمج العمل

 ؛(1)إسداء املشورة للمكتب بشأن حتديد شركاء اسرتاتيجيني جدد وجهات داعمة متعاونة جديدة (ه)
املشاركة املباشرة ألعضائها، حسب االقتضاء، يف أنشطة فرق العمل وأفرقة اخلرباء األخرى تشجيع  (و)

 من خالل الوظائف األربع للمنرب. 2030عام الحىت  املتجدد التابعة للمنرب لتعزيز التنفيذ املتسق لربانمج العمل
 اختصاصات فرقة العمل املعنية ببناء القدرات -اثنياً 
 املسؤوليات -ألف

من برانمج العمل  2ستشرف فرقة العمل املعنية ببناء القدرات على تنفيذ النواتج الثالثة يف إطار اهلدف  -2
وتشارك يف تنفيذها، وتتصرف وفقًا للمقررات ذات الصلة الصادرة عن االجتماع  ،2030عام الحىت املتجدد 

)ب(  1)أ( و 1العام وهيئاته الفرعية، مبا يف ذلك عن طريق: االستناد إىل الدروس املستفادة من تنفيذ الناجتني 
فيذ اخلطة املتجددة لبناء من برانمج العمل األول؛ وتوجيه األمانة مبا يف ذلك وحدة الدعم التقين املخصصة يف تن

 ، ويف تقدمي تقرير إىل االجتماع العام عن التقدم احملرز.2، اليت تضع إطار العمل مبوجب اهلدف (2)القدرات
 العضوية -ابء

 عضوًا يغطون مناطق األمم املتحدة اخلمس، مبا يف ذلك: 14ستتألف فرقة العمل مما يصل إىل  -3
املنظمات العلمية  ن عنب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛ )ب( ممثلو أعضاء من املكت 4)أ( ما يصل إىل 

الوطنية واإلقليمية والدولية ومراكز التميز واملؤسسات املؤهلة، مبا يف ذلك اخلرباء يف جمال معارف الشعوب األصلية 
 

املنرب احلكومي وافق املكتب يف اجتماعه الثاين عشر على هنج عام لالعرتاف بعمل املنظمات اليت تدعم تنفيذ برانمج عمل (  1)
لالعرتاف ابملنظمات اليت تضطلع احلكومي الدويل  املنربمل توصيات فرق ع ،يستعرض املكتب، على فرتات منتظمةو . الدويل

ملنظمات اب قائمة وستدرج. الشبكي للمنرب هبدف املصادقة عليهاوقع املعلى  املنربأبنشطة تدعم بشكل كبري تنفيذ برانمج عمل 
، ويستعرض املكتب ‘‘ةمتعاون داعمةجهات ’’ اعلى أهن الشبكي للمنرب احلكومي الدويلوقع املاملكتب على  صادق عليهااليت 

 .فرق العمل ذات الصلة بدعم منالقائمة على فرتات منتظمة، 

 .5/1-د ح ميف املرفق األول للمقرر  (  على النحو الوارد2)
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 من الشركاء الذين يكونونو واملعارف احمللية، املعروفون بعملهم وخربهتم يف القضااي املتعلقة بوالية فرقة العمل 
احملتملني أو اجلهات الداعمة املتعاونة يف أنشطة بناء القدرات يف املنرب احلكومي الدويل؛ )ج( فرادى  القائمني أو

املعرتف هبم يف املسائل املتعلقة بوالية  ، مبا يف ذلك اخلرباء يف جمال معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية،اخلرباء
 .فرقة العمل

غري أعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفقًا إلجراءات إعداد من  وسيتم اختيار أعضاء -4
، مع إمكانية إعادة يف هناية الدورة الثالثة اليت تلي اختيارهممدة عضوية هؤالء األعضاء  وتنتهي. (3)نواتج املنرب

 فرقة العمل. أعمالرارية يف االستمضرورة االنتخاب. وينبغي أن يعكس اختيار األعضاء 
على تقدير الرئيسني املشاركني لفرقة العمل وبعد التشاور مع املكتب، ميكن دعوة عدد حمدود من  وبناءً  -5

 .اخلربة يف اجملالأصحاب من اخلرباء اإلضافيني يف جمال بناء القدرات للمشاركة يف فرقة العمل بوصفهم 
 طريقة العمل -جيم

فرقة  وستؤدياخلرباء املتعدد التخصصات.  املكتب و/أو فريقمن رائسة فرقة العمل أعضاء  يشارك يف -6
وعن طريق التفاعالت اإللكرتونية األخرى. وسيقوم  ،بعقد اجتماعات مباشرة، واجتماعات شبكيةمهامها العمل 

املكتب والفريق ابستعراض منتجات فرقة العمل وإحالتها إىل االجتماع العام ألخذ العلم هبا والنظر فيها، حسب 
 فرقة العمل التعاون مع الشركاء االسرتاتيجيني واملؤيدين املتعاونني يف إطار توجيهات املكتب.وستشجع  االقتضاء.

 مبا يف ذلك وحدة الدعم التقين املخصصة. ،وستتلقى فرقة العمل الدعم من األمانة -7
 اختصاصات فرقة العمل املعنية ابملعارف والبياانت -اثلثاً 
 املسؤوليات -ألف

حىت املتجدد )أ( من برانمج العمل  3 اهلدفوالبياانت على تنفيذ  ل املعنية ابملعارفستشرف فرقة العم -8
وتتصرف وفقًا للمقررات ذات الصلة  وتشارك فيه ،“العمل املتقدم بشأن املعارف والبياانت”، 2030عام ال

الدروس املستفادة يف تنفيذ الناتج الصادرة عن االجتماع العام وهيئاته الفرعية، مبا يف ذلك من خالل االستناد إىل 
 )د( من برانمج العمل األول ومن خالل: 1

دعم خرباء التقييم يف حتديد وترتيب أولوايت وتعبئة املعارف والبياانت القائمة املطلوبة لتقييمات  )أ(
 املنرب احلكومي الدويل؛

إدارة البياانت واملعلومات  تطويرتوجيه األمانة، مبا يف ذلك وحدة الدعم التقين املخصصة، يف  )ب(
واملعارف املستخدمة يف منتجات املنرب، مبا يف ذلك تطوير البنية التحتية الشبكية، لضمان توافرها على املدى 

 ؛وقابلية العمل املشرتك ابلبياانت الطويل

حملددة املعرفية ا والثغراتدعم املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف استعراض االحتياجات  )ج(
 معارف وبياانت جديدة. إنتاجويف حفز  ،من خالل تقييمات املنرب ونواجته األخرى

 العضوية -ابء
ما  عضوًا يغطون مناطق األمم املتحدة اخلمس، مبا يف ذلك: )أ( 14ستتألف فرقة العمل مما يصل إىل  -9

أفرقة اخلرباء املعنية بتقييمات من  أعضاء من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛ )ب( أعضاء 4يصل إىل 
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املنظمات العلمية الوطنية واإلقليمية والدولية ومراكز  ن عناملنرب اجلارية وفرق العمل األخرى ذات الصلة؛ )ج( ممثلو 
التميز واملؤسسات املؤهلة، مبا يف ذلك اخلرباء يف جمال معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية، املعروفون بعملهم 

هتم يف القضااي املتعلقة بوالية فرقة العمل؛ )د( فرادى اخلرباء املعرتف هبم يف املسائل املتعلقة بوالية فرقة العمل، وخرب 
مبا يف ذلك خرباء من جماالت العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واإلنسانية واخلرباء يف جمال معارف الشعوب 

 األصلية واملعارف احمللية.
غري أعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفقًا إلجراءات إعداد من ار أعضاء وسيتم اختي -10

، مع إمكانية إعادة وتنتهي مدة عضوية هؤالء األعضاء يف هناية الدورة الثالثة اليت تلي اختيارهمنواتج املنرب. 
 فرقة العمل. أعمالاالستمرارية يف ضرورة االنتخاب. وينبغي أن يعكس اختيار األعضاء 

على تقدير الرئيسني املشاركني لفرقة العمل وبعد التشاور مع املكتب، ميكن دعوة عدد حمدود من  وبناءً  -11
 .من أصحاب اخلربة يف اجملالرقة العمل بوصفهم فرادى اخلرباء يف جمال إدارة املعارف والبياانت للمشاركة يف ف

 طريقة العمل -جيم
فرقة  وستؤدياملكتب و/أو فريق اخلرباء املتعدد التخصصات.  من رائسة فرقة العمل أعضاء يشارك يف -12

وعن طريق التفاعالت اإللكرتونية األخرى. وسيقوم  ،بعقد اجتماعات مباشرة، واجتماعات شبكيةمهامها العمل 
كتب والفريق ابستعراض منتجات فرقة العمل وإحالتها إىل االجتماع العام ألخذ العلم هبا والنظر فيها، حسب امل

 . فرقة العمل التعاون مع الشركاء االسرتاتيجيني واملؤيدين املتعاونني يف إطار توجيهات املكتب وستشجع االقتضاء.
 ك وحدة الدعم التقين املخصصة.مبا يف ذل ،وستتلقى فرقة العمل الدعم من األمانة -13

 اختصاصات فرقة العمل املعنية مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية -رابعاً 
 املسؤوليات -ألف

)ب( من  3 اهلدفستشرف فرقة العمل املعنية مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية على تنفيذ  -14
، “تعزيز االعرتاف بنظم املعارف األصلية واحمللية واالستفادة منها”، 2030عام الحىت  املتجدد برانمج العمل

اع العام وهيئاته الفرعية، مبا يف ذلك وتتصرف وفقاً للمقررات ذات الصلة الصادرة عن االجتم وتشارك يف تنفيذه
)ج( من برانمج العمل األول؛ ودعم فريق اخلرباء  1من خالل: االستناد إىل الدروس املستفادة يف تنفيذ الناتج 

؛ (4)املتعدد التخصصات يف تنفيذ هنج االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية واالستفادة منها يف املنرب
 مبا يف ذلك وحدة الدعم التقين املخصصة لدعم الفريق يف تنفيذ النهج. ،مانةوتوجيه األ

 العضوية -ابء
عضواً يغطون مناطق األمم املتحدة اخلمس، مبا يف ذلك: )أ( ما  14ستتألف فرقة العمل مما يصل إىل  -15

أفرقة اخلرباء املعنية بتقييمات من أعضاء من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛ )ب( أعضاء  4يصل إىل 
ن ممثلو  ب األصلية واجملتمعات احمللية؛ )د(الشعو  ن عناملنرب اجلارية وفرق العمل األخرى ذات الصلة؛ )ج( ممثلو 

املنظمات العلمية الوطنية واإلقليمية والدولية ومراكز التميز واملؤسسات املؤهلة، مبا يف ذلك اخلرباء يف جمال  عن
معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية، املعروفون بعملهم وخربهتم يف القضااي املتعلقة بوالية فرقة العمل؛ 

 فرادى اخلرباء املعرتف هبم يف املسائل املتعلقة بوالية فرقة العمل. )ه(
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غري أعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفقًا إلجراءات إعداد من وسيتم اختيار أعضاء  -16
، مع يارهموتنتهي مدة عضوية هؤالء األعضاء يف هناية الدورة الثالثة اليت تلي اختنواتج املنرب احلكومي الدويل. 

 فرقة العمل. أعمالالستمرارية يف ضرورة اإمكانية إعادة االنتخاب. وينبغي أن يعكس اختيار األعضاء 
على تقدير الرئيسني املشاركني لفرقة العمل وبعد التشاور مع املكتب، ميكن دعوة عدد حمدود من  وبناءً  -17

عارف احمللية وممثلي منظمات الشعوب األصلية اخلرباء اإلضافيني يف جمال نظم معارف الشعوب األصلية وامل
 .من أصحاب اخلربة يف اجملالواجملتمعات احمللية للمشاركة يف فرقة العمل بوصفهم 

 طريقة العمل -جيم
 فرقة العمل وستؤديرائسة فرقة العمل أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات و/أو املكتب.  يشارك يف -18

وعن طريق التفاعالت اإللكرتونية األخرى. وسيقوم الفريق  ،اشرة، واجتماعات شبكيةبعقد اجتماعات مب مهامها
 واملكتب ابستعراض منتجات فرقة العمل وإحالتها إىل االجتماع العام ألخذ العلم هبا والنظر فيها، حسب االقتضاء.

 إطار توجيهات املكتب.تشجع فرقة العمل التعاون مع الشركاء االسرتاتيجيني واملؤيدين املتعاونني يف سو 
 مبا يف ذلك وحدة الدعم التقين املخصصة. ،وستتلقى فرقة العمل الدعم من األمانة -19

 فرقة العمل املعنية بسيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اختصاصات -خامساً 

 املسؤوليات -ألف

ستشرف فرقة العمل املعنية بسيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على تنفيذ  -20
املتقدم بشأن سيناريوهات ومناذج التنوع العمل ”، 2030)ب( من برانمج العمل املتجدد حىت العام  4اهلدف 

، وتشارك يف تنفيذه وتتصرف وفقًا للمقررات ذات الصلة الصادرة “البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية وخدماهتا
)ج( من  3عن االجتماع العام وهيئاته الفرعية، مبا يف ذلك من خالل االستناد إىل الدروس املستفادة يف تنفيذ الناتج 

العمل األول. وستقوم فرقة العمل بتنفيذ العمل املتعلق ابلسيناريوهات والنماذج على أساس اختصاصاهتا  برانمج
لتيسري إسداء املشورة جلميع أفرقة اخلرباء، وال  (5)ملواصلة وضع األدوات واملنهجيات املتعلقة ابلسيناريوهات والنماذج

سيما تلك اليت تعمل على تقييم استخدام السيناريوهات، وحفز مواصلة وضع السيناريوهات والنماذج لتقييمات املنرب 
 يف املستقبل، فضاًل عن توجيه األمانة، مبا يف ذلك وحدة الدعم التقين املخصصة، يف تقدمي الدعم. وستتقاسم فرقة
 العمل املعلومات وتتعاون مع اهليئات األخرى اليت تضع السيناريوهات والنماذج ذات الصلة بتوجيهات من املكتب.

 العضوية -ابء

عضواً يغطون مناطق األمم املتحدة اخلمس، مبا يف ذلك ما يصل  24ستتألف فرقة العمل مما يصل إىل  -21
عنيني ابلسيناريوهات والنماذج يف املرباء من اخللتخصصات و أعضاء من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد ا 4إىل 

 .جماالت العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واإلنسانية ونظم معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
غري أعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفقًا إلجراءات إعداد من وسيتم اختيار أعضاء  -22

، مع وتنتهي مدة عضوية هؤالء األعضاء يف هناية الدورة الثالثة اليت تلي اختيارهمنرب احلكومي الدويل. نواتج امل
 فرقة العمل. أعمالاالستمرارية يف  ضرورةإمكانية إعادة االنتخاب. وينبغي أن يعكس اختيار األعضاء 

 
 ، املرفق اخلامس.4/1-د ح ماملقرر   (5)



IPBES/7/10 

37 

على تقدير الرئيسني املشاركني لفرقة العمل وبعد التشاور مع املكتب، ميكن دعوة عدد حمدود من  وبناءً  -23
اخلرباء اإلضافيني يف جمال السيناريوهات والنماذج وممثلي منظمات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية للمشاركة 

 يف فرقة العمل بوصفهم أصحاب خربة.
 طريقة العمل -جيم

 رائسة فرقة العمل أحد أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أو املكتب وعضو من سيشارك يف -24
وعن طريق التفاعالت  ،بعقد اجتماعات مباشرة، واجتماعات شبكيةمهامها فرقة العمل  وستؤدياخلرباء. 

ماع العام ألخذ اإللكرتونية األخرى. وسيقوم الفريق واملكتب ابستعراض منتجات فرقة العمل وإحالتها إىل االجت
تشجع فرقة العمل التعاون مع الشركاء االسرتاتيجيني واملؤيدين املتعاونني سو  العلم هبا والنظر فيها، حسب االقتضاء.

 .يف إطار توجيهات املكتب
 مبا يف ذلك وحدة الدعم التقين املخصصة. ،وستتلقى فرقة العمل الدعم من األمانة -25

 اختصاصات فرقة العمل املعنية أبدوات ومنهجيات السياسات -سادساً 
 املسؤوليات -ألف

 اهلدفالسياسات على تنفيذ  دعم أدوات ومنهجياتبصكوك السياسات و  ستشرف فرقة العمل املعنية -26
 ومنهجيات صكوك السياسات وأدواتالعمل املتقدم بشأن ”، 2030عام الحىت املتجدد )أ( من برانمج العمل  4

وتتصرف وفقًا للمقررات ذات الصلة الصادرة عن االجتماع العام وهيئاته  ، وتشارك يف تنفيذه“السياسات دعم
ول )ج( من برانمج العمل األ 4الفرعية، مبا يف ذلك من خالل االستناد إىل الدروس املستفادة يف تنفيذ الناتج 

 ومن خالل:

ودعم استخدام  ،اإلشراف على إعداد حمتوى البوابة الشبكية لدعم السياسات التابعة للمنرب )أ(
السياسات  صكوك السياسات وأدوات ومنهجيات دعموضمان أن تظهر  ،احلكومات وأصحاب املصلحة للبوابة

 رات؛احملددة يف تقييمات املنرب على البوابة وأن تكون متاحة لصانعي القرا

حفز مواصلة وضع أدوات السياسات وأدوات الدعم واملمارسات اجليدة لسد الفجوات احملددة  )ب(
 يف تقييمات املنرب.

وأدوات ومنهجيات دعم السياسات يف تنفيذ برانمج العمل  السياساتدعم استخدام صكوك  )ج(
عن توفري وظائف النظم  يف اجلوانب اهلامة حلفظ التنوع البيولوجي وإصالحه واستخدامه املستدام، فضالً 

 .اإليكولوجية وخدماهتا يف إجراء عمليات التقييم، ويف التمكني من األخذ بنتائج التقييمات يف عملية صنع القرار

 العضوية -ابء

عضواً يغطون مناطق األمم املتحدة اخلمس، مبا يف ذلك: )أ( ما  14ستتألف فرقة العمل مما يصل إىل  -27
أفرقة اخلرباء املعنية بتقييمات من أعضاء من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛ )ب( أعضاء  4يصل إىل 

املنظمات العلمية الوطنية واإلقليمية والدولية ومراكز  ثلون عنمماملنرب اجلارية وفرق العمل األخرى ذات الصلة؛ )ج( 
، مبا يف ذلك اخلرباء يف جمال معارف الشعوب األصلية العلمية وتلك املعنية بشؤون السياساتالتميز واملؤسسات 

ملتعلقة بوالية فرقة املعروفون بعملهم وخربهتم يف القضااي اوخرباء الشعوب األصلية واملعارف احمللية واملعارف احمللية، 



IPBES/7/10 

38 

العمل؛ )د( فرادى اخلرباء من أصحاب اخلربة العملية يف صياغة السياسات وتنفيذها؛ )ه( فرادى اخلرباء املعرتف 
 هبم يف املسائل املتعلقة بوالية فرقة العمل.

د نواتج وسيتم اختيار أعضاء غري أعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفقاً إلجراءات إعدا -28
، مع إمكانية إعادة االنتخاب. وتنتهي مدة عضوية هؤالء األعضاء يف هناية الدورة الثالثة اليت تلي اختيارهماملنرب. 

 فرقة العمل. أعمالاالستمرارية يف  ضرورةوينبغي أن يعكس اختيار األعضاء 
على تقدير الرئيسني املشاركني لفرقة العمل وبعد التشاور مع املكتب، ميكن دعوة عدد حمدود من  وبناءً  -29

السياسات وممثلي منظمات الشعوب  دعم ومنهجيات صكوك السياسات وأدواتاخلرباء اإلضافيني يف جمال 
 .جملالمن أصحاب اخلربة يف ااألصلية واجملتمعات احمللية للمشاركة يف فرقة العمل بوصفهم 

 طريقة العمل -جيم

فرقة العمل  وستؤديرائسة فرقة العمل أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات و/أو املكتب.  يشارك يف -30
وعن طريق التفاعالت اإللكرتونية األخرى. وسيقوم الفريق  ،بعقد اجتماعات مباشرة، واجتماعات شبكيةمهامها 

 إحالتها إىل االجتماع العام ألخذ العلم هبا والنظر فيها، حسب االقتضاء.واملكتب ابستعراض منتجات فرقة العمل و 
 .وستشجع فرقة العمل التعاون مع الشركاء االسرتاتيجيني واملؤيدين املتعاونني يف إطار توجيهات املكتب

 مبا يف ذلك وحدة الدعم التقين املخصصة. ،وستتلقى فرقة العمل الدعم من األمانة -31
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املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع  : استعراض7/2-املقرر م ح د
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف هناية برانمج عمله األول

 االجتماع العام،إن 
تنفيذ برانمج العمل األول للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات  عنبتقرير األمينة التنفيذية  إذ يرحب

 ،(1)ةيف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي
ابملسامهات االستثنائية اليت قدمها مجيع اخلرباء الذين شاركوا يف تنفيذ برانمج  وإذ يعرتف مع التقدير

 لتزام الذي ال يتزعزع بتنفيذه،العمل األول، وإذ يشكرهم ومؤسساهتم على اال
 ، الذي وافق فيه على اختصاصات استعراض املنرب يف هناية برانمج عمله األول،5/2-إىل مقرره م ح د وإذ يشري

، الذي أحاط فيه علماً ابلتقرير الذي أعده فريق 6/1-الثامن من مقرره م ح د الفرعإىل  وإذ يشري أيضاً 
 ،(2)ياالستعراض الداخل

ابألنشطة املضطلع هبا لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير الذي أعده فريق االستعراض  حييط علماً  -1
 ؛(3)الداخلي

 ؛(4)ابلتقرير الذي أعده فريق االستعراض عن استعراض املنرب يف هناية برانمج عمله األول يرحب -2
 (6)وبرد األمينة التنفيذية (5)ابلرد الذي قدمه فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب يرحب أيضاً  -3

 ؛من هذا املقرر 2على التقرير املشار إليه يف الفقرة 
اء املتعدد التخصصات واألمينة التنفيذية، وفقًا لوالية كل منهم، إىل املكتب وفريق اخلرب  يطلب -4

 2030عام الحىت املتجدد يف االعتبار عند تنفيذ برانمج عمل املنرب  (7)أخذ التوصيات اليت قدمها فريق االستعراض
 ؛وحتديد حلول و/أو مسائل لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته الثامنة

على  5/4-الدول األعضاء واملراقبني املسموح هلم ابملشاركة املعززة وفقًا للمقرر م ح د يشجع -5
ومن استخدام النتائج والتوصيات الواردة يف التقرير عن االستعراض يف إثراء قراراهتم وتفاعالهتم األخرى مع املنرب 

رب.دعم تنفيذ برانمج عمل املن أجل

 
(1)  IPBES/7/2. 
(2)  IPBES/6/INF/32. 
(3)  IPBES/7/INF/17. 
(4IPBES/7/INF/18  (. 
(5IPBES/7/INF/19  (. 
(6IPBES/7/INF/20  (. 
 .IPBES/7/5انظر  )  7)
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: تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد الدورات املقبلة من االجتماع العام وأماكن 7/3-املقرر م ح د
 انعقادها

 إن االجتماع العام،
 ؛2021عقد الدورة الثامنة لالجتماع العام يف يناير/كانون الثاين أو شباط/فرباير  يقرر -1
ستضافة الدورة الثامنة ال املغربحكومة العرض الذي قدمته أن يقبل مع التقدير  يقرر أيضاً  -2

 ، رهناً ابلتوصل إىل إبرام اتفاق البلد املضيف؛مراكشلالجتماع العام يف 
 إىل املكتب أتكيد تواريخ انعقاد الدورة ابلتشاور مع البلد املضيف؛ يطلب -3
، من أجل التفاوض على اتفاق املغربإىل األمينة التنفيذية أن تنظم مشاورات مع حكومة  يطلب -4

، ومع االمتثال ألحكام األمر اإلداري لألمم 40/243البلد املضيف، وفقًا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
، وذلك هبدف إبرام وتوقيع اتفاق البلد املضيف يف أقرب وقت ممكن، وأن تنظم الدورة الثامنة ST/AI/342تحدة امل

لالجتماع العام ابلتعاون الوثيق مع البلد املضيف، وأن تدعو األعضاء واجلهات املراقبة يف املنرب احلكومي الدويل 
 النظم اإليكولوجية إىل املشاركة يف الدورة؛للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

األعضاء القادرين على القيام بذلك إىل النظر يف استضافة الدورة التاسعة لالجتماع العام،  يدعو -5
 ؛2022املقرر عقدها يف العام 

إىل األمينة التنفيذية، حتت إشراف املكتب وخالل الفرتة املفضية إىل الدورة الثامنة من  يطلب -6
 العام، أن تتشاور مع أعضاء املنرب الذين قد يعرضون استضافة الدورة التاسعة لالجتماع العام؛ االجتماع

إىل األمينة التنفيذية أن تقدم إىل االجتماع العام يف دورته الثامنة تقريرًا عن التقدم  يطلب أيضاً  -7
تماد مقرر يف تلك الدورة بشأن اتريخ ، وذلك هبدف اعمن هذا املقرر 6احملرز يف املشاورات املشار إليها يف الفقرة 

 ومكان انعقاد دورته التاسعة؛
 مبشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة لالجتماع العام الوارد يف مرفق هذا املقرر؛ حييط علماً  -8
إىل األمينة التنفيذية أن تدعو األعضاء واملراقبني املسموح هلم ابملشاركة املعززة وفقاً للمقرر  يطلب -9

، تعليقات خطية بشأن التنظيم املقرتح ألعمال الدورة 2019متوز/يوليه  1إىل أن يقدموا، حبلول  5/4-م ح د
 الثامنة لالجتماع العام؛

صيغة النهائية للتنظيم املقرتح ألعمال الدورة الثامنة إىل األمينة التنفيذية أن تضع ال يطلب كذلك -10
لالجتماع العام متشياً مع التعليقات املقدمة يف الدورة السابعة لالجتماع العام والتعليقات اخلطية اليت ُقدمت استجابًة 

 من هذا املقرر. 9للدعوة املشار إليها يف الفقرة 
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 7/3-مرفق املقرر م ح د
األعمال املؤقت للدورة الثامنة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم مشروع جدول 

 والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 افتتاح الدورة. - 1
 املسائل التنظيمية: - 2

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ (أ)
 .حالة العضوية يف املنرب (ب)

 قبول املراقبني. - 3
 تفويض املمثلني.واثئق  - 4
 تقرير األمينة التنفيذية عن تنفيذ برانمج العمل. - 5
 الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابملنرب. - 6
 مسائل متصلة بتنفيذ برانمج العمل: - 7

والغذاء لتقييم موضوعي بشأن الروابط املتبادلة بني التنوع البيولوجي واملاء تقرير حتديد النطاق  (أ)
 ؛والصحة

موضوعي بشأن األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي تقرير حتديد النطاق لتقييم  (ب)
 ؛للتنوع البيولوجي 2050والعوامل احملددة للتغيري التحويلي واخليارات املتاحة لتحقيق رؤية العام 

 فرق العمل وأفرقة اخلرباء. (ج)
 انعقاد دوراته املستقبلية. تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد وأماكن - 8
 عمل املنرب وأمانته. من أجلالرتتيبات املؤسسية: ترتيبات األمم املتحدة للشراكة التعاونية  - 9

 اعتماد التقرير. - 10
 اختتام الدورة. - 11
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 املتعلقة ابمليزانيةتلك : الرتتيبات املالية و 7/4-املقرر م ح د
 االجتماع العام،إن 

 ،دورته السادسةابملسامهات النقدية والعينية اليت تلقاها منذ  إذ يرحب
 1على النحو املبني يف اجلداول هذا التاريخ الة املسامهات النقدية والعينية الواردة حىت حب حييط علماً وإذ 

 الواردة يف مرفق هذا املقرر، 3و 2و
 ،2018لفرتة ما بعد عام  املالية التعهدات وإذ يالحظ أيضاً 

 إىل أمهية اسرتاتيجية مجع األموال هبدف ضمان التمويل الكايف ألنشطة املنرب، وإذ يشري
 6و 5، على النحو املبني يف اجلدولني 2018-2017لة النفقات يف فرتة السنتني حبا حييط علماً وإذ 

 ستوى الوفورات اليت حتققت أثناء فرتة السنتني،مبالواردين يف مرفق هذا املقرر، وكذلك 
للمنرب احلكومي الدويل للعلوم إىل اإلعالن عن التعهدات واملسامهات للصندوق االستئماين يدعو  -1
، وكذلك إعالن املسامهات العينية من احلكومات وخدمات النظم اإليكولوجيةيف جمال التنوع البيولوجي والسياسات 

وهيئات األمم املتحدة ومرفق البيئة العاملية وسائر املنظمات احلكومية الدولية وأصحاب املصلحة وغريهم من القادرين 
مية والقطاع اخلاص على تقدمي املسامهات لدعم أعمال املنرب، مبا يشمل منظمات التكامل االقتصادي اإلقلي

 واملؤسسات؛
إىل األمينة التنفيذية أن تقدم، بتوجيه من املكتب، تقريرًا إىل االجتماع العام يف دورته  يطلب -2

 وعن األنشطة املتعلقة جبمع األموال؛ 2020-2018الثامنة عن النفقات لفرتة الثالث سنوات 
 دوالرات 8 269 605 قدرمهاو  2020و 2019للعامني امليزانيتني املنقحتني  يعتمد -3

 من مرفق هذا املقرر؛ 7دوالر، على التوايل، على النحو املبني يف اجلدول  7 146 360و
دوالرات، على النحو املبني يف  8 721 810قدرها و  2021امليزانية املؤقتة لعام  يعتمد أيضاً  -4

 من مرفق هذا املقرر؛ 8اجلدول 
، فيما يتعلق ابستالم املسامهات املقدمة من القطاع اخلاص واجلهات غري احلكومية صاحبة يشري -5

اليت اعتمدها االجتماع العام يف اجللسة الثانية الجتماع حتديد الطرائق بصيغتها املصلحة، إىل املبادئ التشغيلية 
ع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، والرتتيبات املؤسسية ملنرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنو 

-اليت اعتمدت يف املقررين م ح دبصيغتها اإلجراءات املالية للمنرب إىل ، و 2012الذي عقد يف بنما سييت يف عام 
 :، ويف هذا الصدد3/2-وم ح د 2/7

أعمال املنرب من املسامهات يف لتنظيم مبادئ توجيهية مشروع  أن تعدإىل األمينة التنفيذية  يطلب )أ(
 إىل االجتماع العام للموافقة عليه يفتقدم املشروع وأن  ،القطاع اخلاص واجلهات غري احلكومية صاحبة املصلحة

 دورته الثامنة؛
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أنه، ابإلضافة إىل األنظمة والقواعد والسياسات واإلجراءات املطبقة ابلفعل لقبول املسامهات  يقرر )ب(
فيما خيص القطاع اخلاص واجلهات غري احلكومية صاحبة املصلحة:  التوجيه املؤقت التايل، يتعني تطبيق والتعهدات

 ؛(43)ذكر شعارات أو أمساء اجلهات املاحنة يف تقارير املنربال ت
، ويقرر 2-إىل مد 1–مدالرتبة يقرر إعادة تصنيف وظيفة رئيس أمانة املنرب/األمني التنفيذي من  - 6

من أجل اجتذاب جمموعة أوسع من املرشحني  2-مد/1-مد ابلرتبة ،، عندما تصبح شاغرةتُعرض الوظيفة أيضا أن
 .بشكل جيداملؤهلني 

 

 
 .3/3-يف املقرر م ح د حسب التعريف الوارد(  43)
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 7/4-ح د مرفق املقرر م

 اجلداول املالية وجداول امليزانية
 حالة املسامهات النقدية والعينية املقدمة إىل املنرب  -أوالً 

 1اجلدول 

 (2019أاير/مايو  2إىل  2012أاير/مايو  1)من  2012حالة املسامهات النقدية الواردة والتعهدات املالية املعلنة منذ إنشاء املنرب يف نيسان/أبريل 
 )بدوالرات الوالايت املتحدة( 

 

 اجملموع التعهدات املالية املسامهات

 2019 2018 اجملموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2020–

   اجملموع 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13  =

(10+11+12) 
14 =

(9+13) 

 احلكومات -1
 166 566        166 566       68 706      97 860   أسرتاليا 

 16 854        16 854   16 854             ساالنم
 351 002 73 579    73 579   277 424   80 982  78 199 118 243         لجيكاب

 2 415        2 415   2 415         بلغاراي
 245 084 30 793   30 793    214 291   25 547 52 619 30 616 30 098 36 496 38 914   )أ(كندا

 78 303 13 491  13 491  64 812  13 000 13 710 14 966 23 136       يليش
 820 005     820 005  200 000 398 000 2 005 60 000 160 000   الصني
 104 348 28 000  28 000  76 348   39 311   37 037   كالدامنر 
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 اجملموع التعهدات املالية املسامهات

 2019 2018 اجملموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2020–

   اجملموع 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13  =

(10+11+12) 
14 =

(9+13) 
 2 854     2 854 2 854        إستونيا
 4 691 120 2 535 788 2 535 788    2 155 332  2 155 332        األورويباالحتاد 
 344 897 22 297    22 297   322 600   11 655  9 434      275 626 25 885   فنلندا 
 2 930 418 587 765 370 292  135 186 82 287  2 342 653  117 553 860 032 330 248  252 218 264 291 247 631 270 680   ()أفرنسا
 14 885 774 3 915 258 3 344 482   570 776   10 970 516 650 403 1 461 333 1 270 997 1 119 991 1 582 840 1 850 129 1 298 721 1 736 102 )أ(أملانيا
 20 000        20 000           10 000  10 000   اهلند

 1 758 115        1 758 115  166 428 190 454 203 333  300 000 300 000 330 000 267 900    الياابن
 31 621       31 621  11 416 4 348 3 726  3 889 3 944 4 299     ياالتف

 28 898        28 898  11 416 17 483             لكسمربغ
 100 000        100 000         100 000        زايمالي

 23 697        23 697      23 697            موانكو
 1 315 369        1 315 369       636 943    678 426     هولندا

 119 380        119 380  16 287 17 047 17 834  16 258  18 727  17 134 16 094   نيوزيلندا
 10 388 982 352 319    352 319   10 036 662   695 488 651 080  372 420  58 357  8 118 860 140 458   النرويج
 143 899        143 899 123 899           20 000   )أ(كوراي  مجهورية

 30 000        30 000           30 000      ريقيا جنوب أف
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 اجملموع التعهدات املالية املسامهات

 2019 2018 اجملموع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2020–

   اجملموع 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13  =

(10+11+12) 
14 =

(9+13) 
 1 314 666       1 314 666  161 338 230 209 255 445 116 421 128 535 194 368 228 349   أ()السويد

 569 588        569 588  72 651 84 000  84 000  84 000  84 000 84 793 76 144   سويسرا 
 3 904 149 500 000  250 000 250 000    3 404 149   650 214 193 140 228 956  1 046 145 1 285 694   اململكة املتحدة 

 3 505 757        3 505 757   495 000 516 951 516 306 477 500 500 000 500 000 500 000 ت املتحدة الوالاي
 47 893 761 8 059 289 6 500 561 1 476 441 82 287 39 834 472 3 489 577 5 056 061 4 141 723 3 881 938 3 131 428 13 620 944 4 276 699 2 236 102 1اجملموع الفرعي، 

           ات املاحنة األخرىاجله -2
 Yves)إيف روشيه 

Rocher)    -     416 11  - 416 11        416 11 
مؤسسة كريينغ 

(Kering SA)           680 134  680 134 680 134 
-    2 ،اجملموع الفرعي     416 11  416 11  680 134   680 134 096 146 

الفرعي،  اجملموع
1+2 102 236 2 699 276 4 944 620 13 428 131 3 938 881 3 723 141 4 477 067 5 577 489 3 888 845 39 287 82 121 611 1 561 500 6 969 193 8 857 039 48 

-  االستثمارات واإليرادات املتنوعة -3  - - - -      880 413 
-  اجملموع  - - - - - - -       737 453 48 

 .1، الفرع 2)أ( تشمل املسامهة عناصر خمصصة. لالطالع على التفاصيل، انظر اجلدول 
 كقيمة مؤقتة.  2018النقدية املشرتك ملوارد برانمج األمم املتحدة للبيئة. أدرج املبلغ اخلاص ابلعام االستثمار الرتاكمي واإليرادات املتنوعة املكتسبة لصندوق  )ب(
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املسامهات املخصصة املقدمة إىل الصندوق االستئماين والواردة نقداً  2من اجلدول  1يبني القسم  -1
. وبلغ 2021-2018عتمد وامليزانية املعتمدين واملتعهد هبا للفرتة لألنشطة اليت تشكل جزءاً من برانمج العمل امل

مليون دوالر  0,1مليون دوالر، مبا يف ذلك  0,8مبلغًا إمجالياً قدره  2018جمموع املسامهات املخصصة للعام 
مليون  0,7وما بعده فقد بلغت  2019من التعهدات املالية. أما املسامهات املخصصة الواردة واملتعهد هبا لعام 

ويشار إليها يف احلاشية )أ(. وُمنَِّحت هذه املسامهات  1دوالر. وُتدرج هذه املسامهات يف املبالغ املبينة يف اجلدول 
 .3/2-د ح وم 2/7-د ح املخصصة وفقاً لإلجراءات املالية للمنرب املنصوص عليها يف املقررين م

صة الواردة نقداً لدعم األنشطة املتعلقة بربانمج املسامهات اإلضافية املخص 2من اجلدول  2ويبني القسم  -2
، مبا يف ذلك 2018مليون دوالر للعام  0,4العمل واليت مل تدرج يف امليزانية املعتمدة. وبلغت هذه املسامهات 

مليون دوالر من كولومبيا بوصفها البلد املضيف للدورة السادسة لالجتماع العام. وبلغت  0,3مسامهة قدرها 
 مليون دوالر. 0,1وما بعده  2019املالية اليت وردت للعام التعهدات 
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  2اجلدول 
 2021-2018والتعهدات املالية املعلنة للفرتة  2018املسامهات املخصصة الواردة نقدًا يف عام 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
املسامهات الواردة يف 

 2018عام 
التعهدات املالية املعلنة 

 2018لعام 
املسامهات الواردة يف 

 2019عام 
التعهدات املالية املعلنة 

  اجملموع 2021-2019للفرتة 

 املسامهات املخصصة الواردة نقداً واملقدمة لدعم برانمج العمل املعتمد -1

 كندا

لألنواع التقييم العاملي؛ التقييم 
الدخيلة املغرية؛ تقييم االستخدام 

 56 340 30 793     25 547 الدعم للنواتج املستهدفة   املستدام لألنواع الربية؛ تقدير القَيم
فرنسا )الوكالة الفرنسية للتنوع 

 182 207 76 409    105 798 الدعم للنواتج املستهدفة التقييم العاملي؛  البيولوجي(
)الوكالة الفرنسية للتنوع فرنسا 

 البيولوجي(
الدعم لتقييم األنواع الدخيلة 

 264 494 182 207   82 287   الدعم للنواتج املستهدفة املغرية؛ 
فرنسا )الوكالة الفرنسية للتنوع 

 البيولوجي(
الدعم لتقييم االستخدام املستدام 

 264 494 182 207     82 287 الدعم للنواتج املستهدفة لألنواع الربية؛ 
 139 860       139 860 تقدمي الدعم للمشاركني الدورة السادسة لالجتماع العام أملانيا 

 أملانيا 
لوحدة  3-خبري استشاري برتبة ف

 185 794   79 627   106 166 تكاليف املوظفني الدعم التقين للتقييم العاملي 

 أملانيا 
االجتماع الثالث للمؤلفني الذين 

 6 277       6 277 املوقع واللوجستيات يعدون التقييم العاملي 

 مجهورية كوراي
اجتماع فرقة العمل املعنية ابملعارف 

 123 899       123 899 تقدمي الدعم للمشاركني والبياانت 
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 نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
املسامهات الواردة يف 

 2018عام 
التعهدات املالية املعلنة 

 2018لعام 
املسامهات الواردة يف 

 2019عام 
التعهدات املالية املعلنة 

  اجملموع 2021-2019للفرتة 

 السويد
اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد 

 84 603       84 603 تقدمي الدعم للمشاركني التخصصات

 1 572 463 653 824 79 627 82 287 756 725     اجملموع الفرعي 
 املسامهات املخصصة الواردة نقداً لدعم األنشطة املتعلقة بربانمج العمل واليت مل تدرج يف امليزانية املعتمدة -2

 الدورة السادسة لالجتماع العام  كولومبيا

تقدمي الدعم لسفر 
موظفي خدمات 
 324 950       324 950 املؤمترات واألمانة

 184 500  154 500     30 000 )أ(تكاليف املوظفني املعلوماتمساعد لشؤون نظم  أملانيا 

 النرويج
موجز الجتماع مقرري السياسات 

 للتقييم العاملي 

تقدمي الدعم من أجل 
املشاركني واملوقع 

 44 952       44 952 واللوجستيات

 554 402 154 500   399 902     اجملموع الفرعي 
 2 126 865 808 324 79 627 182 287 1 156 627     اجملموع 

 .)ثالث سنوات( 2021-2019)أ( تقتصر املسامهة املقدمة من أملانيا دعماً ملساعد لشؤون نظم املعلومات على الفرتة 
مع قيمها املقابلة بدوالرات الوالايت املتحدة، على النحو الذي ُقدمت أو ُقدرت به حيثما أمكن ذلك، ووفقاً  2018يف عام  املسامهات العينية املتلقاة 3يوضح اجلدول  -3

من اجلهة املاحنة،  ةً ماليني دوالر، من الدعم الذي يقدم مباشر  3,5ملا يعادهلا من تكاليف يف برانمج العمل يف حال توفرها. وتتألف هذه املسامهات العينية، اليت تبلغ قيمتها 
( ولألنشطة اليت تنظم دعمًا لربانمج العمل، مثل الدعم التقين ومرافق 1وابلتايل ال يتلقاه الصندوق االستئماين، وذلك ألنشطة برانمج العمل املعتمدة واحملسوبة تكلفتها )القسم 

 (.2االجتماعات والدعم احمللي )القسم 
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  3اجلدول 
  2018كانون األول/ديسمرب   31حىت  2018ة لعام املسامهات العينية الوارد

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(
  القيمة التقديرية نوع الدعم النشاط املؤسسة/احلكومة

  املسامهات العينية املقدمة دعماً ألنشطة برانمج العمل املعتمدة واحملسوبة تكلفتها -1
 300 000 تكاليف املوظفني واملكاتب وحدة الدعم التقين املعنية ببناء القدرات  النرويج

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
  150 000 تكاليف املوظفني واملكاتب وحدة الدعم التقين املعنية مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية  )اليونسكو(

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
 )اليونسكو(

 االجتماع السادس لفرقة العمل املعنية ببناء القدرات 
 للمنرباالجتماع الثالث ملنتدى بناء القدرات التابع 

 مشاورات الشعوب األصلية بشأن اآللية التشاركية للمنرب
  11 000 َمرافق االجتماعات االجتماع السابع لفرقة العمل املعنية مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية

  21 000 تقدمي الدعم للمشاركني حلقة العمل واألنشطة األخرى لدعم زمالء املنرب  مبادرة أرض املستقبل
  30 000 تقدمي الدعم للمشاركني  مشاورات الشعوب األصلية بشأن اآللية التشاركية للمنرب  معهد االسرتاتيجيات البيئية العاملية، الياابن

  194 000 تكاليف املوظفني واملكاتب وحدة الدعم التقين املعنية ابملعارف والبياانت  وزارة البيئة، مجهورية كوراي 
  28 700 تكاليف املوظفني واملكاتب وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي ألفريقيا  جملس البحوث العلمية والصناعية، جنوب أفريقيا 

 83 600 تكاليف املوظفني وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي ألفريقيا ، السويد(SwedBio)مؤسسة سويدبيو 
لبحوث املوارد  لكساندر فون مهبولتأمعهد 

  70 000 تكاليف املوظفني واملكاتب وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي لألمريكتني  البيولوجية، كولومبيا
  97 000 تكاليف املوظفني واملكاتب وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  معهد االسرتاتيجيات البيئية العاملية، الياابن

  150 000 تكاليف املوظفني واملكاتب وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي ألورواب ووسط آسيا  جامعة برين، سويسرا
  101 000 تكاليف املوظفني واملكاتب وحدة الدعم التقين للتقييم املواضيعي لألنواع الدخيلة املغرية  معهد االسرتاتيجيات البيئية العاملية، الياابن
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  القيمة التقديرية نوع الدعم النشاط املؤسسة/احلكومة
مؤسسة البحوث املتعلقة ابلتنوع البيولوجي، فرنسا، 

  17 000 تكاليف املوظفني واملكاتب وحدة الدعم التقين لتقيم االستخدام املستدام لألنواع الربية  والوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي، فرنسا
 279 800 تكاليف املوظفني الدعم التقين لتنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال للمنرب وزارة اخلارجية، فرنسا

  423 500 تكاليف املوظفني  وحدة الدعم التقين لسيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  هولندا 

 هولندا
االجتماعات املتعلقة ابلعمل على سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

 75 900 تقدمي الدعم للمشاركني اإليكولوجية 

 (PBL)وكالة التقييم البيئي يف هولندا 
اجتماعات فريق اخلرباء بشأن سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

  5 700 مرافق االجتماعات وخدمات توريد األطعمة واملشروابت اإليكولوجية 
 27 500 املرافق املكتبية اإليكولوجيةوحدة الدعم التقين لسيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم  (PBL)وكالة التقييم البيئي يف هولندا 

الوزارة االحتادية للبيئة ومحاية الطبيعة وأمان املفاعالت، 
 18 000 تكاليف املوظفني وحدة الدعم التقين املعنية ببناء القدرات أملانيا/مبادرة املناخ الدولية

  40 000 تكاليف املوظفني واملكاتب وحدة الدعم التقين يف جمال أدوات ومنهجيات دعم السياسات  املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة
  180 600 تكاليف املوظفني إىل أمانة املنرب 4-إعارة موظف برامج برتبة ف برانمج األمم املتحدة للبيئة

 الدعم التقين لتقييم القَيم  جامعة املكسيك الوطنية املستقلة
تكاليف املوظفني ومرافق االجتماعات ونفقات السفر 

 55 460 واإلقامة والوجبات
 75 000  تقدمي الدعم إلشراك أصحاب املصلحة  االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة

 2 434 760     (1اجملموع الفرعي، )
   العمل املعتمداملسامهات العينية املقدمة دعماً لربانمج  -2

 مركز هيلمهولتز ألحباث البيئة، أملانيا

 التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية:
حلقة العمل احلوارية بشأن معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية للمنطقة 

 القطبية الشمالية 
 1اجتماع اخلرباء بشأن الفصل 

  11 500 تقدمي الدعم للمشاركني  االجتماع الثالث للمؤلفني
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  القيمة التقديرية نوع الدعم النشاط املؤسسة/احلكومة
 اجتماع املؤلفني للموجز اخلاص مبقرري السياسات

 وكالة البيئة النروجيية

 العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية:التقييم 
  2اجتماع اخلرباء بشأن الفصل 

 58 500 تقدمي الدعم للمشاركني اجتماع املؤلفني للموجز اخلاص مبقرري السياسات
 7 400 تقدمي الدعم للمشاركني مشاورات جهات التنسيق الوطنية للمنرب وكالة البيئة النروجيية

 9 200 تقدمي الدعم للمشاركني حلقة عمل لزمالء املنرب يف الدورة السادسة لالجتماع العام البيئة النروجييةوكالة 

 وزارة الشؤون اخلارجية ووزارة البيئة، فنلندا
حلقة العمل احلوارية للمنرب بشأن معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية للمنطقة 

  28 800 تقدمي الدعم للمشاركني والتكاليف اللوجستية القطبية الشمالية 

 جامعة هلسينكي، فنلندا 
حلقة العمل احلوارية للمنرب بشأن معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية للمنطقة 

  5 200 التكاليف اللوجستية  الشمالية القطبية 

 جامعة مينسوات، الوالايت املتحدة
من التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم  2اجتماع اخلرباء بشأن الفصل 

  2 200 تقدمي الدعم للمشاركني اإليكولوجية
  128 000 تكاليف املوظفني الدعم التقين )املسامهة بنواتج منوذجية( للتقييم العاملي  املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة
 7 600 املكان اجتماع فريق اخلرباء املعين أبدوات ومنهجيات دعم السياسات املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة

 11 500 الدعم للمشاركني والتكاليف اللوجستيةتقدمي  حلقة العمل املتعلقة ابلعمل بشأن السيناريوهات والنماذج هولندا
  12 000 تقدمي الدعم للمشاركني تقدمي الدعم إىل خرباء املنرب للمشاركة يف اجتماعات املؤلفني وزارة البيئة، مجهورية كوراي

 استضافة الدورة السادسة لالجتماع العام  كولومبيا 
واالتصاالت والسفر واليوم املكان وموظفو الدعم واألمن 

 839 500 املخصص للجهات صاحبة املصلحة
  1 121 400 - - (2اجملموع الفرعي، )

  3 556 160 - -  اجملموع
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حتفيز األنشطة اليت تدعم أهدافه وغاايته، وخباصة فيما يتعلق إبنتاج ، واصل املنرب 2018يف العام  -4
أمثلة على املشاريع أو حلقات العمل الدولية املعروفة لألمانة،  4املعارف اجلديدة وبناء القدرات. ويقدم اجلدول 

 .2018مليون دوالر لعام  63,6اليت بلغت قيمتها 
 4اجلدول 

 2018املنرب حتفيزها يف العام أمثلة لألنشطة اليت توىل 
 )مباليني دوالرات الوالايت املتحدة(

 النشاط قيادة املشروع املؤسسة املاحنة/احلكومة املاحنة
القيمة 
  التقديرية

    إنتاج املعارف اجلديدة

 االحتاد األورويب (2020االحتاد األورويب )أفق 

 دعواتن لتقدمي اقرتاحات تدعم املنرب:
قيمة الطبيعة: تعميم رأس املال الطبيعي يف تقدير  -

 السياسات
تقدير قيمة الطبيعة: تعميم رأس املال الثقايف يف  -

 اختاذ القرارات يف جمال األعمال

3,3 
 

2,2 

  

أربع دعوات لتقدمي اقرتاحات من أجل إرشاد 
مثل تلك اليت  ،التقييمات العلمية الدولية الرئيسية

جتريها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واملنرب 
احلكومي الدويل يف جمال العلوم والسياسات وخدمات 

 النظم اإليكولوجية: 
 و ،آاثر تغري املناخ على الصحة يف أورواب -
اآلاثر املرتتبة على تغري املناخ على الصعيد العاملي  -

 من منظور أورويب
رتابط بني تغري املناخ والتنوع البيولوجي وخدمات ال -

 النظم اإليكولوجية 
أنشطة مبادرة التمويل املشرتك التابعة لشبكة أحباث  -

يف جمال التنوع ( ERA-NET)املنطقة األوروبية 
البيولوجي وتغري املناخ: اآلاثر وردود الفعل واحللول 

املناخ القائمة على الطبيعة من أجل التكيف مع تغري 
 والتخفيف منه

 
 
 

22,3 
 

27,9 
 
 
 

5,6 
برانمج العلوم التابع ملؤسسة 
غوردون وبييت مور ومؤسسة 

 NOMIS)نوميس 

Foundation) مبادرة أرض املستقبل 
برانمج املنح املبكرة للنهوض بعلوم االستدامة 

(PEGASuS)  0,6  
برانمج املنح املبكرة للنهوض 

بعلوم االستدامة من مبادرة أرض 
املستقبل. ميوله برانمج العلوم 

ابلفانريا وأواني  ابتريسيا
 0,1 (EQUIVAL)مشروع إيكويفال  ابسكوال 
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 النشاط قيادة املشروع املؤسسة املاحنة/احلكومة املاحنة
القيمة 
  التقديرية

التابع ملؤسسة غوردون وبييت مور 
 ومؤسسة نوميس 

    بناء القدرات

الوزارة االحتادية للبيئة ومحاية 
الطبيعة وأمان املفاعالت، 
 أملانيا/مبادرة املناخ الدولية

املركز العاملي لرصد 
 حفظ الطبيعة

بناء القدرات وتقدمي الدعم يف هذا اجملال إىل إثيوبيا 
وأذربيجان والبوسنة واهلرسك وغرينادا وفييت انم 

والكامريون وكمبوداي وكولومبيا من أجل إجراء 
وطنية وترسيخ العلوم تقييمات للنظم اإليكولوجية ال

  0,4  الوطنية واملنتدايت السياساتية املتعلقة ابملنرب

الوزارة االحتادية للبيئة ومحاية 
الطبيعة وأمان املفاعالت، 

أملانيا/مبادرة املناخ الدولية، 
 وسويدبيو، السويد.

وزارة البيئة واملوارد 
الطبيعية، اجلمهورية 

الدومينيكية، وشبكة 
التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم 

اإليكولوجية اليت يديرها 
برانمج األمم املتحدة 

 اإلمنائي 

احلوار الثالثي اإلقليمي ملنطقة البحر الكارييب بشأن 
امللقحات، واألمن الغذائي، والصمود إزاء تغري املناخ 

ية الدومينيكية( فيما يتعلق بتقييم التلقيح )اجلمهور 
 0,1 الصادر عن املنرب

شبكة آسيا واحمليط اهلادئ 
 0,1 (APN)لبحوث التغري العاملي 

املشاريع ذات الصلة ابملنرب يف منطقة آسيا واحمليط 
  0,6  اهلادئ

وزارة البيئة، الياابن )صندوق 
 التنوع البيولوجي للياابن(

واحمليط شبكة آسيا 
اهلادئ لبحوث التغري 

العاملي ومعهد 
االسرتاتيجيات البيئية 

 العاملية
حوارات العلوم والسياسات بعد التقييم اإلقليمي للمنرب 

  0,5 ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ

 63,6     اجملموع

  2017النفقات النهائية لعام   -اثنيا
مبيزانية  ، مقارنةً 2017كانون األول/ديسمرب   31، حىت 2017النفقات النهائية لعام  5يبني اجلدول  -5

-دوالرًا واليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته اخلامسة )املقرر م ح د 8 732 772والبالغة  2017عام 
5/6 .) 
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 5اجلدول 
  2017النفقات النهائية لعام 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة( 

 بند امليزانية
امليزانية املعتمدة 

 2017لعام 
النفقات لعام 

 الرصيد املتبقي 2017

    اجتماعات هيئات املنرب -1
    دورات االجتماع العام  1-1

تكاليف السفر للمشاركني يف الدورة اخلامسة لالجتماع العام )السفر 
 223 482 276 518 500 000 وبدل اإلقامة اليومي(

 315 727 514 273 830 000 )الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية(خدمات املؤمترات 
 27 253 37 747 65 000 خدمات التقارير

 66 145 33 855 100 000 األمن

 632 608 862 392 1 495 000 ، دورات االجتماع العام1-1اجملموع الفرعي 
    التخصصاتدورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد  1-2

تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات 
 27 109 43 791 70 900 املكتب

تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات 
 9 132 160 868 170 000 الفريق

، دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد 2-1اجملموع الفرعي 
 36 241 204 659 240 900 التخصصات

 25 000 – 25 000 تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب 1-3

 693 849 1 067 051 1 760 900 ، اجتماعات هيئات املنرب1اجملموع الفرعي 
     تنفيذ برانمج العمل -2
: تعزيز أسس القدرات واملعارف على مستوى 1اهلدف  2-1

 205 680 592 320 798 000 والسياسات لتنفيذ املهام الرئيسية للمنرباجلوانب املشرتكة بني العلم 
 46 456 87 294 133 750 )أ( احتياجات بناء القدرات 1الناتج 
 85 907 289 593 375 500 بناء القدراتأنشطة ( ب) 1الناتج 
 32 764 192 236 225 000 )ج( معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية 1الناتج 
 40 553 23 197 63 750 )د( املعارف والبياانت 1الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال 2اهلدف  2-2
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املستوايت دون 

 661 177 1 974 573 2 635 750 اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها
 – – – دليل التقييم)أ(  2الناتج 
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 بند امليزانية
امليزانية املعتمدة 

 2017لعام 
النفقات لعام 

 الرصيد املتبقي 2017
 388 984 1 661 016 2 050 000 )ب( التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية 2الناتج 
 272 193 313 557 585 750 )ج( التقييم العاملي 2الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال 3اهلدف  2-3
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق ابلقضااي 

 43 811 446 189 490 000 املواضيعية واملنهجية
 50 191 289 809 340 000 تقييم تدهور األراضي واستصالحها‘ 1’)ب(  3الناتج 
دعم السياسات املتعلقة ابلسيناريوهات )ج( أدوات  3الناتج 

 (34 494) 134 494 100 000 والنماذج
 28 114 21 886 50 000 )د( أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلقيم 3الناتج 

 27 788 207 212 235 000 : نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته4اهلدف  2-4
 – 30 000 30 000 التقييمات)أ( فهرس  4الناتج 
 (1 057) 31 057 30 000 )ج( فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات 4الناتج 
 28 845 146 155 175 000 )د( االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة  4الناتج 

 938 456 3 220 294 4 158 750 ، تنفيذ برانمج العمل2اجملموع الفرعي 
    األمانة -3

 700 134 1 216 866 1 917 000 موظفو األمانة 3-1
 112 573 136 677 249 250 تكاليف التشغيل )غري املتعلقة ابملوظفني( 3-2

 812 707 1 353 543 2 166 250 ، األمانة )املوظفون + تكاليف التشغيل(3اجملموع الفرعي 
 2 445 012 5 640 888 8 085 900 3+2+1اجملموع الفرعي، 

 195 601 451 271 646 872 يف املائة( 8تكاليف دعم الربامج )

 2 640 613 6 092 159 8 732 772 اجملموع 

 2018النفقات املقدرة للعام   -اثلثا
مبيزانية عام  ، مقارنةً 2018كانون األول/ديسمرب   31، حىت 2018النفقات املقدرة لعام  6يبني اجلدول  -6

اليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته السادسة. وتشمل هذه النفقات املقدرة  ،دوالراً  8 554 853البالغة  2018
 .2018، إىل جانب االلتزامات غري املسددة املتصلة أبنشطة عام 2018النفقات املتكبدة يف عام  2018لعام 
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 6اجلدول 
  2018النفقات املقدرة للعام 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 بند امليزانية
امليزانية املعتمدة لعام 

2018  
النفقات املقدرة 

 2018لعام 
الرصيد التقديري 

  املتبقي
    اجتماعات هيئات املنرب -1
    دورات االجتماع العام  1-1

تكاليف السفر للمشاركني يف الدورة السادسة لالجتماع العام 
 149 448 350 552 500 000 )السفر وبدل اإلقامة اليومي( 

 (50 604) 1 115 604 1 065 000 خدمات املؤمترات )الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية(
 5 106 59 894 65 000 خدمات التقارير

 75 964 24 036 100 000 األمن 
 179 914 1 550 086 1 730 000 ، دورات االجتماع العام1-1اجملموع الفرعي 

    دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات 1-2
تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات 

 20 871 50 029 70 900 املكتب
للمشاركني يف دورتني من دورات تكاليف السفر واالجتماعات 

 34 800 135 200 170 000 الفريق
، دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد 2-1اجملموع الفرعي 

 55 671 185 229 240 900 التخصصات
 30 000 – 30 000 تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب 1-3

 265 585 1 735 315 2 000 900 ، اجتماعات هيئات املنرب1اجملموع الفرعي 
     تنفيذ برانمج العمل -2
: تعزيز أسس القدرات واملعارف على مستوى 1اهلدف  2-1

اجلوانب املشرتكة بني العلم والسياسات لتنفيذ املهام الرئيسية 
 163 017 698 233 861 250 للمنرب

 10 607 123 143 133 750 )أ( احتياجات بناء القدرات 1الناتج 
 61 975 388 025 450 000 بناء القدراتأنشطة ( ب) 1الناتج 
 26 685 187 065 213 750 )ج( معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية 1الناتج 
 63 750 – 63 750 )د( املعارف والبياانت 1الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال 2اهلدف  2-2
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املستوايت التنوع 

 398 064 911 936 1 310 000 دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها
 125 490 159 510 285 000 )ب( التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية 2الناتج 
 272 574 752 426 1 025 000 )ج( التقييم العاملي 2الناتج 
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 بند امليزانية
امليزانية املعتمدة لعام 

2018  
النفقات املقدرة 

 2018لعام 
الرصيد التقديري 

  املتبقي
: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال 3اهلدف  2-3

التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق 
 (41 978) 963 228 921 250 ابلقضااي املواضيعية واملنهجية

 (2 018) 73 268 71 250 تقييم تدهور األراضي واستصالحها‘ 1’)ب(  3الناتج 
تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية ‘ 3’)ب(  3الناتج 

 – 375 000 375 000 )السنة األوىل(
 (12 468) 112 468 100 000 )ج( السيناريوهات والنماذج 3الناتج 
 (27 492) 402 492 375 000 )د(: تقييم القَيم )السنة األوىل( 3الناتج 

 4 621 554 539 559 160 واستنتاجاته: نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته 4اهلدف  2-4
 (991) 10 991 10 000 )أ( فهرس التقييمات 4الناتج 
 3 485 96 515 100 000 )ج( فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات 4الناتج 
 (664) 311 664 311 000 )د( االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة 4الناتج 
 2 791 135 369 138 160 )ه ( استعراض املنرب 4الناتج 

 523 724 3 127 936 3 651 660 ، تنفيذ برانمج العمل2اجملموع الفرعي 
    األمانة -3

 727 989 1 289 611 2 017 600 موظفو األمانة 3-1
 27 189 223 811 251 000 تكاليف التشغيل )غري املتعلقة ابملوظفني( 3-2

 755 178 1 513 422 2 268 600 )املوظفون + تكاليف التشغيل(، األمانة 3اجملموع الفرعي 
 1 544 487 6 376 673 7 921 160 3+2+1اجملموع الفرعي، 

 123 559 510 134 633 693 يف املائة( 8تكاليف دعم الربامج )
 1 668 046 6 886 807 8 554 853  اجملموع

 2020–2019ميزانية فرتة السنتني   -رابعاً 
 7اجلدول 

 2020و 2019امليزانية املنقحة للعامني 
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 بند امليزانية
ميزانية عام 

2019  
ميزانية عام 

2020 
    اجتماعات هيئات املنرب -1
    دورات االجتماع العام  1-1

  500 000 تكاليف السفر للمشاركني يف الدورة السابعة لالجتماع العام )السفر وبدل اإلقامة اليومي( 
  830 000 خدمات املؤمترات )الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية(

  65 000 خدمات التقارير
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 بند امليزانية
ميزانية عام 

2019  
ميزانية عام 

2020 
  100 000 األمن والتكاليف األخرى 

 - 1 495 000 االجتماع العام، دورات 1-1اجملموع الفرعي 
    دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات 1-2

 70 900  35 450 تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورات املكتب
 170 000  85 000 تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورات الفريق

 240 900  120 450 وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، دورات املكتب 2-1اجملموع الفرعي 
 25 000  25 000 تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب 1-3 1-3

 265 900 1 640 450 ، اجتماعات هيئات املنرب1اجملموع الفرعي 
     تنفيذ برانمج العمل -2

    (1اجلزء ألف: برانمج العمل األول )برانمج العمل 
: تعزيز أسس القدرات واملعارف على مستوى اجلوانب 1اهلدف -1العمل برانمج 

  145 417 املشرتكة بني العلم والسياسات لتنفيذ املهام الرئيسية للمنرب
  29 167 )ب( بناء القدرات  1)أ( و 1الناجتان -1برانمج العمل 
  62 500 )ج( معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية  1الناتج -1برانمج العمل 

  53 750 )د( املعارف والبياانت 1الناتج -1برانمج العمل 
: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع 2اهلدف -1برانمج العمل 

املستوايت دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على 
  153 750 وفيما بينها

  153 750 )ج( التقييم العاملي  2الناتج -1برانمج العمل 
: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات فيما يتعلق ابلقضااي 3اهلدف -1برانمج العمل 

 1 995 000 1 415 000 املواضيعية واملنهجية
 445 000 425 000 تقييم األنواع الدخيلة املغرية )السنة األوىل(‘ 2’)ب(  3الناتج -1برانمج العمل 
 775 000 445 000 تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية )السنة الثانية( ‘ 3’)ب(  3الناتج -1برانمج العمل 
  100 000  )ج( السيناريوهات والنماذج  3الناتج -1برانمج العمل 
 775 000 445 000  )د(: تقييم القَيم )السنة الثانية( 3الناتج -1برانمج العمل 

  130 000 : نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته4اهلدف -1العمل برانمج 
  10 000 )أ( فهرس التقييمات ذات الصلة 4الناتج -1برانمج العمل    

  112 500 )د( االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة 4الناتج -1برانمج العمل 
  7 500  )ه ( استعراض املنرب  4الناتج -1برانمج العمل 

 1 995 000 1 844 167 اجملموع الفرعي، اجلزء ألف
   2030اجلزء ابء: برانمج العمل املتجدد حىت العام 

 170 000 411 000 : تقييم املعارف1اهلدف 
  215 000 )أ( تقييم مواضيعي للروابط القائمة بني التنوع البيولوجي واملياه والغذاء والصحة  1الناتج 
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 بند امليزانية
ميزانية عام 

2019  
ميزانية عام 

2020 
 170 000 59 000 )ب( ورقة تقنية بشأن أوجه الرتابط بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ 1الناتج 
)ج( تقييم لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي وحمددات التغري  1الناتج 

  137 000 للتنوع البيولوجي  2050التحويلي واخليارات املتاحة لتحقيق رؤية العام 
)د( تقييم منهجي ألثر األعمال التجارية واعتمادها على التنوع البيولوجي وعلى  1الناتج 

   اإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للبشر
 680 000 680 000 : بناء القدرات2اهلدف 

 الوصول إىل اخلربات ري)ب( تيس 2)أ( تعزيز التعلم واملشاركة، واهلدف  2اهلدف 
 680 000 680 000 )ج( تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية  2واملعلومات، واهلدف 

 395 000 395 000 : تعزيز أسس املعارف3اهلدف 
 210 000 210 000 )أ( العمل املتقدم فيما يتعلق ابملعارف والبياانت 3اهلدف 
 185 000 185 000 الشعوب األصلية واملعارف احمللية والعمل هبا)ب( تعزيز االعرتاف بنظم معارف  3اهلدف 

 504 000 504 000 : دعم السياسات4اهلدف 
 244 000 244 000 )أ( العمل املتقدم بشأن أدوات ومنهجيات دعم السياسات 4اهلدف 
النظم )ب( العمل املتقدم بشأن سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي ووظائف  4اهلدف 

 260 000 260 000 اإليكولوجية وخدماهتا
 300 000 300 000 : التواصل واملشاركة5اهلدف 

 250 000 250 000 )أ( تعزيز التواصل 5اهلدف 
أصحاب )ج( تعزيز املشاركة مع  5)ب( تعزيز مشاركة احلكومات، واهلدف  5اهلدف 
 50 000 50 000 املصلحة

 2 049 000 2 290 000 اجملموع الفرعي، اجلزء ابء
 4 044 000 4 134 167 ، تنفيذ برانمج العمل2اجملموع الفرعي 

    األمانة -3
 2 056 100 1 631 425 موظفو األمانة 3-1
 251 000 251 000  تكاليف التشغيل )غري املتعلقة ابملوظفني( 3-2

 2 307 100 1 882 425 ، األمانة )املوظفون + تكاليف التشغيل(3اجملموع الفرعي 
 6 617 000 7 657 042 3+2+1اجملموع الفرعي، 

 529 360 612 563  يف املائة( 8تكاليف دعم الربامج )
 7 146 360 8 269 605  اجملموع
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 2021امليزانية املؤقتة لعام    -خامساً 
 8اجلدول 

 2021امليزانية املؤقتة لعام 
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

  2021ميزانية عام  بند امليزانية
   اجتماعات هيئات املنرب -1
   دورات االجتماع العام 1-1

 500 000  تكاليف السفر للمشاركني يف الدورة الثامنة لالجتماع العام )السفر وبدل اإلقامة اليومي( 
 830 000  خدمات املؤمترات )الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية(

 65 000  خدمات التقارير
 100 000  األمن والتكاليف األخرى 

 1 495 000 االجتماع العام، دورات 1-1اجملموع الفرعي 
   دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات 1-2

 70 900 تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات املكتب
 170 000 تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات الفريق

 240 900 وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، دورات املكتب 2-1اجملموع الفرعي 
 25 000 تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب 1-3

 1 760 900 ، اجتماعات هيئات املنرب1اجملموع الفرعي 
    تنفيذ برانمج العمل -2

   (1اجلزء ألف: برانمج العمل األول )برانمج العمل 
: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات فيما يتعلق ابلقضااي املواضيعية 3اهلدف -1برانمج العمل 

 775 000 واملنهجية
 775 000 تقييم األنواع الدخيلة املغرية ‘ 2’)ب(  3الناتج -1برانمج العمل 
  تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية ‘ 3’)ب(  3الناتج -1برانمج العمل 
  )د(: تقييم القَيم  3الناتج -1برانمج العمل 

 775 000 اجملموع الفرعي، اجلزء ألف
  2030اجلزء ابء: برانمج العمل املتجدد حىت العام 

 1 118 750 : تقييم املعارف1اهلدف 
 588 250 )أ( تقييم مواضيعي للروابط القائمة بني التنوع البيولوجي واملياه والغذاء والصحة  1الناتج 
 -  )ب( ورقة تقنية بشأن أوجه الرتابط بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ 1الناتج 
)ج( تقييم لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي وحمددات التغري التحويلي واخليارات  1الناتج 

 414 500 للتنوع البيولوجي  2050املتاحة لتحقيق رؤية العام 
)د( تقييم منهجي ألثر األعمال التجارية واعتمادها على التنوع البيولوجي وعلى اإلسهامات اليت  1الناتج 

 116 000 تقدمها الطبيعة للبشر
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  2021ميزانية عام  بند امليزانية
 680 000 : بناء القدرات2اهلدف 

 الوصول إىل اخلربات واملعلومات، واهلدف ري)ب( تيس 2)أ( تعزيز التعلم واملشاركة، واهلدف  2اهلدف 
 680 000 )ج( تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية 2

 395 000 : تعزيز أسس املعارف3اهلدف 
 210 000 العمل املتقدم فيما يتعلق ابملعارف والبياانت)أ(  3اهلدف 
 185 000 )ب( تعزيز االعرتاف بنظم معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية والعمل هبا 3اهلدف 

 739 000 : دعم السياسات4اهلدف 
 244 000 )أ( العمل املتقدم بشأن أدوات ومنهجيات دعم السياسات 4اهلدف 
العمل املتقدم بشأن سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية )ب(  4اهلدف 

  260 000 وخدماهتا
 235 000 القيم املتعددة العمل املتقدم بشأن (ج) 4اهلدف 

 300 000 : التواصل واملشاركة5اهلدف 
 250 000 )أ( تعزيز التواصل 5اهلدف 
 50 000  )ج( تعزيز املشاركة مع أصحاب املصلحة 5مشاركة احلكومات، واهلدف )ب( تعزيز  5اهلدف 

 3 232 750 اجملموع الفرعي، اجلزء ابء
 4 007 750 ، تنفيذ برانمج العمل2اجملموع الفرعي 

   األمانة -3
 2 056 100 موظفو األمانة 3-1
 251 000 تكاليف التشغيل )غري املتعلقة ابملوظفني( 3-2

 2 307 100 ، األمانة )املوظفون + تكاليف التشغيل(3اجملموع الفرعي 
 8 075 750 3+2+1اجملموع الفرعي 

 646 060 يف املائة( 8تكاليف دعم الربامج )
 8 721 810 اجملموع

___________________ 


