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: بر�مج 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 
 ،٢٠٣٠عام التجدد للمنرب حىت املعمل الوخدمات النظم اإليكولوجية يف وضع بر�مج 

ابلطلبات واإلسهامات واملقرتحات بشأن األولو�ت واالحتياجات االسرتاتيجية القصرية  حبوإذ ير 
األجل واألطول أجًال، 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  ٦/٢-د ح األولوية للطلبات واإلسهامات واملقرتحات املعدة وفقاً للمقرر م
 ،١/٣-د ح املقدمة إىل املنرب وترتيبها حسب األولوية والواردة يف املقرر م

 ، الذي يرد يف املرفق األول هلذا املقرر؛2030بر�مج العمل املتجدد للمنرب حىت العام  يعتمد -١
عمل، الملزيد من الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات املتعلقة برب�مج يلتمس اأن يطلق نداًء  يقرر -٢

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

 أوالً 
 2030 تنفيذ بر�مج العمل املتجدد للمنرب حىت العام

وفقًا للميزانية املعتمدة الواردة يف  2030مواصلة تنفيذ بر�مج العمل املتجدد حىت العام  يقرر -١
 ؛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 -٢
 ؛ مع هذا املقرريف تنفيذ بر�مج العمل، متشياً 

 اثنياً 
 تقييم املعارف

على املوجز اخلاص مبقرري السياسات للتقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم  يوافق -١
 ؛)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  -٢
 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 -٣

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

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

 ؛)8(على مدى سنتني ابتباع �ج 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 ٣/٣-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 ٣/٣-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
 األعمال اليت تقوم هبا فرق العمل وأفرقة اخلرباء التابعة للمنرب وأي مواد أخرى ذات صلة؛

إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب استعراض اإلطار املفاهيمي للمنرب متشياً مع  يطلب -10
 (ب) من بر�مج 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 وأولو�ت املنرب، ويقرر النظر  يقر -12
 يف أي تعديالت يف اجلدول الزمين للتقييمات وقائمتها حسب االقتضاء؛

 اثلثاً 
 بناء القدرات

 من الفرع األول للمقرر ١درات يف الفقرة إىل إنشاء فرقة العمل املعنية ببناء الق يشري -١
(ج) من بر�مج العمل  2(ب) و ٢(أ) و ٢، وميدد والية فرقة العمل من أجل تنفيذ األهداف ٢/٥-د ح م

الثاين هلذا الفرعني األول والثاين من املرفق وفقاً لالختصاصات املنقحة الواردة يف  ٢٠٣٠املتجدد للمنرب حىت العام 
 املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عن طريق أمانة املنرب، أن يشكال فرقة العمل وفقاً املقرر، ويطلب إىل

 لالختصاصات؛
 استعراض والية واختصاصات فرقة العمل يف دورته العاشرة؛ يقرر -٢

 ؛)12(٢٠٢٠و ٢٠١٩خلطوات املقبلة لفرقة العمل للعامني اب حييط علماً  -٣
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 بر�مج 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 والبيا�ت يف الفقرة  يشري -١
 ٢٠٣٠(أ) من بر�مج العمل املتجدد للمنرب حىت العام  3، وميدد والية فرقة العمل من أجل تنفيذ اهلدف ٢/٥

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

 1 إىل إنشاء فرقة العمل املعنية بنظم معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية يف الفقرة يشري أيضاً  -٢
(ب) من بر�مج العمل  3، وميدد والية فرقة العمل من أجل تنفيذ اهلدف ٢/٥-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  ٢٠٣٠املتجدد للمنرب حىت العام 
املقرر، ويطلب إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عن طريق أمانة املنرب، أن يشكال فرقة العمل وفقاً 

 لالختصاصات؛

 استعراض وال�ت واختصاصات فرق العمل يف دورته العاشرة؛  يقرر -٣
، وفرقة العمل املعنية مبعارف )13(خلطوات املقبلة لفرقة العمل املعنية ابملعارف والبيا�تاب حييط علماً  -٤

 ؛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 بر�مج 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 -١
املرفق  الفرعني األول والرابع من وفقاً لالختصاصات الواردة يف 2030من بر�مج العمل املتجدد للمنرب حىت العام 

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

(ب) من بر�مج  4فرقة عمل معنية ابلسيناريوهات والنماذج من أجل تنفيذ اهلدف  أيضاً  ينشئ -٢
املرفق الثاين  الفرعني األول واخلامس من وفقًا لالختصاصات الواردة يف 2030العمل املتجدد للمنرب حىت العام 

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

 استعراض وال�ت واختصاصات فرق العمل يف دورته العاشرة؛ يقرر -٣
، )15(املتعلقة ابلسياسات واملنهجيات خلطوات املقبلة لفرقة العمل املعنية ابألدواتاب حييط علماً  -٤

 ؛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 بر�مج 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 مستقًال دور�ً 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 بر�مج عمله األول؛

وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يستعرضا عملية استعراض املنرب يف ختام إىل املكتب  يطلب -3
للعملية  بر�مج 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 لرب�مج 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 لرب�مج 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 بر�مج العمل 
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 املقدمة -أوالً 
لمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال ل 2030العمل املتجدد حىت العام يهدف بر�مج  -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 

 ستخدامه املستدام، وحتقيق رفاهية البشر والتنمية املستدامة على املدى الطويل.وا

املتجدد ، يتوافق إطار السياسات اخلاص برب�مج العمل 5/3-د ح ومتشياً مع اهلدف العام ومع املقرر م -2
ة واالتفاقيات ، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدام2030مع خطة التنمية املستدامة لعام  2030عام الحىت 

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

 ابلكامل على الطلب، ويستند إىل الطلبات الواردة من 2030عام الحىت املتجدد ويعتمد بر�مج العمل  -3
اإلسهامات واالقرتاحات الواردة من إىل و  ،دة األطراف واحلكوماتتعداملاالتفاقات البيئية  اهليئات املعنية يف إطار

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

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

 لمنرب احلكومي الدويل، وهي:األربع لالوظائف ويتمثل اهلدف من بر�مج العمل يف أداء  -4

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

 ؛إبجراء حبوث جديدة لتمويل، ولكن دون القيام مباشرةً ومقرري السياسات ومنظمات ا

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 

، وقضا� مواضيعية على املستو�ت املالئمة، ومواضيع جديدة تنشأ يف سياق العلوم ويتخذ االجتماع اقتضى األمر
 العام قرارات بشأ�ا؛

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

 ؛والتحفيز على إجراء املزيد من التطوير هلا، حيثما تقتضي الضرورة ذلك
يف جمال بناء القدرات لتحسني الرتابط بني العلوم الرئيسية  حتديد أولو�ت االحتياجات (د)

لالحتياجات ذات  اشكال الدعم والتماسهوالسياسات على املستو�ت املالئمة، مث توفري الدعم املايل وغريه من أ

                                                      
)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 األولوية العليا املتصلة مباشرة أبنشطته
 .تلك بواسطة توفري منتدى مع مصادر التمويل التقليدية واحملتملة

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

، وهي )2(ابملبادئ التشغيلية للمنرب احلكومي الدويل 2030عام الحىت املتجدد ويسرتشد بر�مج العمل  -6
ادرات القائمة املعنية ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ وأن يكون مستقًال علمياً أن يتعاون مع املب

وأن يكفل مصداقيته ومشروعيته من خالل استعراض األقران ألعماله والشفافية يف عمليات اختاذ القرار؛ وأن 
ام البيا�ت واملعلومات يستخدم عمليات واضحة وشفافة وذات مصداقية علمية يف تبادل وتقاسم واستخد

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

اسات معينة؛ وأن يدمج بناء القدرات يف مجيع جوانب أعماله ذات ابلسياسات، ولكن دون تقدمي مشورة متلي سي
الصلة؛ وأن يعرتف ابلتنوع البيولوجي واملعارف العلمية الفريدة املتعلقة هبذا التنوع داخل املناطق وفيما بينها وبضرورة 

ة اإلقليمية املتوازنة يف هيكله املشاركة الكاملة والفعالة للبلدان النامية وضرورة التمثيل اإلقليمي املتوازن واملشارك
وأعماله؛ وأن يتبع �جاً متعدد التخصصات؛ وأن يعرتف ابحلاجة إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف مجيع جماالت 
عمله ذات الصلة؛ وأن يعاجل مظاهر التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتفاعالهتا يف الرب والبحر واملياه 

يكفل االستخدام الكامل للتقييمات واملعارف الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، حسب االقتضاء،  الداخلية؛ وأن
 ضمان تطبيق �ج صاعد من القاعدة. بوسائل منها

، ينبغي أن يكون توقيته اسرتاتيجيًا وميكن هو بر�مج عمل متجدد 2030عام البر�مج العمل حىت  -7
حث وهيئات الربجمة األخرى والشركاء االسرتاتيجيني بدعم النواتج احملددة على التنبؤ به، لكي يسمح هليئات الب

. وسيطلق االجتماع العام نداءات إضافية للطلبات واإلسهامات واالقرتاحات خالل سري بر�مج العمل، حنو فّعال
واالقرتاحات يف موعد أقصاه ، اليت تتيح تقدمي الطلبات واإلسهامات 1/3-د ح يف املقرر م املبينةمتشياً مع العملية 

 .ستة أشهر قبل انعقاد دورة االجتماع العام

 2030حىت عام املتجدد عناصر بر�مج العمل  -اثنياً 
 املواضيع ذات األولوية -ألف

مبدئياً على ثالثة مواضيع �شئة عن حتديد أولو�ت الردود  2030عام الحىت املتجدد يركز بر�مج 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 

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

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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تصال يف كفالة السالمة وقدرة . وقد تشمل اجلوانب األخرى دور االهبدف إرشاد وضع السياسات واإلجراءات
 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: للتنوع البيولوجي 2050رؤية عام  لتحقيق

ساسية على العديد من املستو�ت، 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.

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

 األوسع نطاقاً يف سياق التنمية املستدامة؛ االجتماعية واالقتصادية 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  وتقييم ورصد األدوات املناسبة لقياس إن للبشر:

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

. والتأثري على سلوك املستهلكني ةأيضًا لتعزيز املساءلة العامة وإرشاد اهليئات التنظيمية وتوجيه االستثمارات املالي
وتشمل النواتج يف إطار هذا املوضوع تصنيف الطرق اليت تعتمد هبا األعمال التجارية على التنوع البيولوجي 
واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للبشر وأثر تلك األعمال على التنوع البيولوجي وإسهامات الطبيعة، واألعمال 

ؤشرات لقياس هذا االعتماد واألثر، مع مراعاة كيفية دمج هذه املقاييس يف جوانب االستدامة املتعلقة ابملعايري وامل
 األخرى.

 ونواجته 2030عام الحىت املتجدد أهداف بر�مج العمل  -ابء

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

الدروس املستفادة يف املعرفة املكتسبة و  يتعلق ابستعراض فعالية املنرب احلكومي الدويل. وتستند مجيع النواتج إىل
تتناول املواضيع الثالثة ذات األولوية النواتج اليت  مج العمل األول. وحتظى األهداف بدعم من خاللتنفيذ بر�
 ).1-ألفألف، فضًال 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 بر�مج 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 بر�مج العمل املتجدد حىت العام 

 ، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة، واالتفاقيات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي2030مة لعام خطة التنمية املستدا
 وغريها من العمليات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 املواضيع املبدئية
ذات األولوية 

 العمل لرب�مج

 أهداف
 بر�مج العمل

 1املوضوع  
التنوع فهم أمهية 

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 

التنوع البيولوجي على 
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 والبيا�ت
(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 بر�مج 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 بر�مج 
املتعلقة ببناء القدرات، وأسس املعارف، ودعم السياسات واالتصال واملشاركة  5إىل  2يف إطار األهداف من 

 .بعضاً ستدعم بعضها 
ة ابلتنوع البيولوجي واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة تقييم حالة املعارف املتعلق : تقييم املعارف:1اهلدف  - 11

سيتم حتقيق هذا اهلدف من خالل النواتج األولية التالية، اليت تتوافق مع املواضيع و . )4(للبشر دعماً للتنمية املستدامة
 ألف:-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 والقضا� املذكورة أعاله،التقييم �ج 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، 

                                                      
ت اإلقليمية أو دون اإلقليمية إلجراءات إعداد التقييمات املواضيعية أو املنهجية والتقييما 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 ابملكو�ت الثالثة للخطة املتجددة لبناء  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

 :)5(، اليت تنطبق على األنشطة اجلارية واملستقبلية لرب�مج العملالقدرات

استمرار بر�مج الزمالة وبر�مج 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 بر�مج 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 والبيا�ت، 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 البيا�ت 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 بر�مج العمل، على النحو التايل

على: حتديد املعارف واملعلومات  اهلدفيركز هذا  .العمل املتقدم بشأن املعارف والبيا�ت (أ)
والبيا�ت القائمة، مبا يف ذلك املؤشرات واملقاييس اليت يتعني استخدامها يف التقييمات وترتيب أولو�هتا وتعبئتها 

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

معارف جديدة عن  إنتاجوحتفيز والفهرسة املنهجية للمعارف وثغرات البيا�ت اليت يتم حتديدها يف بر�مج العمل؛ 
، ومطوري الربامج البحثية، واملؤسسات متويل البحوث لوكاالتالفجوات معروفة، مبا يف ذلك  تلكجعل  طريق

املنخرطة يف ترتيب األولو�ت والتمويل من أجل تعبئة البيا�ت والنظر فيها هبدف مواصلة وضع أولو�ت نواتج 
 ؛بر�مج 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 لرب�مج العمل على النحو التايل

يركز هذا اهلدف . السياسات دعم ومنهجيات صكوك السياسات وأدواتالعمل املتقدم بشأن  (أ)
، وأدوات ومنهجيات دعم السياسات يف تنفيذ بر�مج 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 لرب�مج 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 وز�دة ظهور تعزيز مشاركة األعضاء وأصحاب املصلحة،  : التواصل واملشاركة:5اهلدف  -15

 :ما يليهذا اهلدف من خالل  وسيتحقق منتجاته.

على العمل الذي بدأ خالل بر�مج 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 ز�دة  )7(الدويل

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

 التنسيق الوطنية يف استيعاب نواتج املنرب وتنفيذ بر�مج 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  ،بر�مج العمل خالل
 :وغريهم من أصحاب املصلحة، ومن بينهم مع الشركاء االسرتاتيجيني املشاركة. وسيواصل املنرب الدويل

اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية بر�مج األمم املتحدة للبيئة، وبر�مج األمم املتحدة  ‘1’
والعلم والثقافة، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف سياق ترتيب الشراكة التعاونية 

 ؛)8(بني االجتماع العام وتلك الكيا�ت

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

االجتار الدويل أبنواع احليوا�ت 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 وأما�ت 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 بر�مج 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 بر�مج  اهلدفهذا  يسعى املنرب.لفعالية االستعراض املنتظم  (أ)
إجراء لتنفيذ استعراض منتصف  وأن يوضع ،2030عام الحىت  املتجدد العمل األول عملية تنفيذ بر�مج العمل

 .2030عام الحىت املتجدد املدة واستعراض �ائي لرب�مج العمل 

استعراض استخدام وأثر اإلطار  يسعى هذا اهلدف إىل ضمان .استعراض اإلطار املفاهيمي للمنرب (ب)
 املفاهيمي للمنرب من أجل إرشاد تطور بر�مج 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(
 املعينالشبكات املنظمة ذاتياً حىت اآلن هي: املنتدى الدويل للشعوب األصلية . 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 بر�مج 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 بر�مج العمل األول، لينظر فيها االجتماع العام يف دورته التاسعة.  6/1

وستكون له أنشطة متكاملة إعداد التقرير املتعلق ابلتقييم املواضيعي لألنواع الدخيلة الـُمغرية،  سيجريو  -18
كجزء من بر�مج   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 بر�مج العمل دور�ً، وكذلك الطلبات 2-اجلدول الزمين اإلرشادي الوارد يف الشكل ألف

 .1/3-د ح مواإلسهامات واالقرتاحات الواردة واليت ترتب أولو�هتا 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 بر�مج العمل األول ابللون األخضر مالحظة: يبني
 املتجدد (د) من بر�مج العمل 1إىل (أ)  1 من للتقييمات الثالثة املقابلة للنواتج اإلرشادي اجلدول الزمين يبني
 .ابللون الربتقايل 2030 العام حىت

  

8 

 
7 

 
11 

 
10 

 
9 

 

2027 

 

 االستخدام املستدام لألنواع الربية
 

 القيم
 األنواع الدخيلة املغرية 

 
 (أ)1 –والغذاء والصحة  ملياهالتنوع البيولوجي وا

 (ج) 1 –حمددات التغري التحويلي 

 (د) 1 –األعمال التجارية والتنوع البيولوجي 

 (ب) 1 –ورقة تقنية بشأن التنوع البيولوجي وتغري املناخ 
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 الرتتيبات املؤسسية لتنفيذ بر�مج العمل -اثلثاً 
 اهليئات القائمة -ألف

يؤدي االجتماع العام واملكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمانة أدوارًا هامة يف تنفيذ بر�مج  -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 

 بر�مج العمل) والتمويل املتاح.

 املنتدى، وأفرقة اخلرباء، وفرق العمل ووحدات الدعم التقين - ابء
بدعم من منتدى املنرب  2030عام الحىت املتجدد على غرار بر�مج العمل األول، سينفذ بر�مج 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 لز�دة 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 لز�دة األ)13(احمللية
القطاع اخلاص واجملتمع املدين). وميكن تنظيم مؤمترات إلكرتونية كجزء من عملية حتديد النطاق لز�دة كمية  مثالً (

وأنواع اإلسهامات يف العملية. وسيستمر تشجيع احلكومات وأصحاب املصلحة املعنيني على ترشيح خرباء يتمتعون 
القدرات لز�دة 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.املرفق األول، التذييل 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 بر�مج 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 

 بر�مج العملميزانية  -رابعاً 
تنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال للمنرب، اليت تعتمد على  2030عام الحىت  العمل املتجددسيواصل بر�مج  -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 بر�مج العمل، مبا يف ذلك ما يقدمه خرباء خمتارون من الوقت واخلربة على سبيل التطوع؛

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

، ات املنرب؛ (ب) بر�مج العملوسيستمر تنظيم امليزانية وفقًا لثالث فئات رئيسية: (أ) اجتماعات هيئ -27
السنوات اخلمس املقبلة ؛ (ج) األمانة. ويقدر متوسط التكلفة السنوية للمنرب خالل أعاله 1-وفقًا للشكل ألف

 .2018-2014ماليني دوالر، على غرار التكلفة للفرتة  8.7بر�مج العمل مببلغ  من
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  7/1-الثاين للمقرر م ح د املرفق

 2030لرب�مج 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)
األنشطة اليت تتناول على وجه التحديد املواضيع واألهداف والنواتج ذات األولوية وذات أداء  (ب)

 ، دعماً للهدف العام للمنرب ووظائفه األربع؛2030عام الحىت  املتجدد الصلة احملددة يف بر�مج العمل

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

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

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

 من خالل الوظائف األربع للمنرب. 2030عام الحىت  املتجدد التابعة للمنرب لتعزيز التنفيذ املتسق لرب�مج العمل

 اختصاصات فرقة العمل املعنية ببناء القدرات -اثنياً 
 املسؤوليات -ألف

ن بر�مج العمل م 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 بر�مج 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 �ج عام لالعرتاف بعمل املنظمات اليت تدعم تنفيذ بر�مج عمل )  1(

لالعرتاف ابملنظمات اليت تضطلع احلكومي الدويل  املنربتوصيات فرق عمل  ،يستعرض املكتب، على فرتات منتظمةو . الدويل
ملنظمات اب قائمة وستدرج. الشبكي للمنرب هبدف املصادقة عليهاوقع املعلى  املنربمل أبنشطة تدعم بشكل كبري تنفيذ بر�مج ع

، ويستعرض املكتب ‘‘ةمتعاون جهات داعمة’’ اعلى أ� 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 القضا� 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 �اية 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 والبيا�ت -اثلثاً 
 املسؤوليات -ألف

حىت املتجدد (أ) من بر�مج العمل  3 اهلدفوالبيا�ت على تنفيذ  ل املعنية ابملعارفستشرف فرقة العم -8
وتتصرف وفقًا للمقررات ذات الصلة  وتشارك فيه ،“العمل املتقدم بشأن املعارف والبيا�ت”، 2030عام ال

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

دعم خرباء التقييم يف حتديد وترتيب أولو�ت وتعبئة املعارف والبيا�ت القائمة املطلوبة لتقييمات  (أ)
 املنرب احلكومي الدويل؛

إدارة البيا�ت 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 ابلبيا�ت الطويل

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

 العضوية -ابء
ما  عضواً 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 القضا� 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 �اية 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 والبيا�ت 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 بر�مج العمل

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

؛ )4(املتعدد التخصصات يف تنفيذ �ج 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 القضا� 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 �اية 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 بر�مج 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  بر�مج
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، فضًال 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 �اية الدورة الثالثة اليت تلي اختيارهمنرب احلكومي الدويل. نواتج امل

 فرقة العمل. أعمالاالستمرارية يف  ضرورةإمكانية إعادة االنتخاب. وينبغي أن يعكس اختيار األعضاء 
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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 بر�مج العمل  4

وتتصرف وفقًا للمقررات ذات الصلة الصادرة عن االجتماع العام وهيئاته  ، وتشارك يف تنفيذه“السياسات دعم
ول (ج) من بر�مج 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 بر�مج 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 القضا� اوخرباء الشعوب األصلية واملعارف احمللية واملعارف احمللية، 
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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 �اية 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
___________________ 


