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الخطــوات المقبلــة المطلوبــة إلعــداد برنــامج العمــل  -  1/2مقــرر المنبــر     
  للمنبر األولي

    
  إن االجتماع العام،  

 العمــل يف إطــار هــذا القــرار ســينفذ علــى النحــو الــذي أشــار إليــه مكتــبأن  إىلشــير إذ ي 
 اإليكولوجيـة  والسياسـات يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم ملنرب احلكـومي الـدويل للعلـوم ا
يف مجلـــة كيانـــات منهـــا األمانـــة العامـــة، حيثمـــا حيـــدد ذلـــك.  فريـــق اخلـــرباء املتعـــدد التخصصـــات،و 

ا ومسـؤولياته علــى مـمـع مراعــاة دور كـل منهواملكتـب،  فريـق اخلـرباء املتعــدد التخصصـاتوسـيعمل 
، ملؤسســية للمنــرب) مــن الرتتيبــات ايم(جــ ) والثالــثاءبــالنحــو املبــني يف القســمني الفــرعيني الثالــث (

هذا القـرار يقـدم لكـل مـن اجلهـازين الفـرعيني إرشـادات للعمـل بشـأن مهـام معينـة، ويتوقـع  وإىل أن
منهمــا أن يتشــاورا فيمــا بينهمــا بشــأن تلــك املهــام عــن طريــق رئيســيهما حســب االقتضــاء وبطريقــة 

  ،ُخمصصة
  

  2018-2014 للفترةبرنامج العمل   -ألف   

مجــع وتنظــيم مجيــع املعلومــات املتاحــة مــن أجــل إعــداد وثيقــة  إىل األمانــة يطلــب  - 1  
بغـرض دعـم وضـع برنـامج العمـل،  ،2018-2014مشروع عناصـر برنـامج العمـل للفـرتة بشأن 

  الطلبات الواردة.و مداوالت االجتماع العام مع مراعاة 

  ما يلي: إىل الفريق املتعدد التخصصات واملكتب يطلب  - 2  

 جمموعـة متسلسـلة مـنمـع  ،2018-2014مـل للفـرتة وضع مشروع برنامج ع  )أ(  
النتــائج املســتهدفة واملالمــح واإلجــراءات الــيت ترمــي إىل النهــوض باملهــام األربــع للمنـــرب األهــداف و 
، وفقــا للجــداول ذات الصــلة) وتوليــد املعــارف، ودعـم السياســات العامــة، وبنــاء القـدرات(التقيـيم، 

لطلبــــات واإلســــهامات واالقرتاحــــات لهــــا األمانــــة وإبــــرازاً أخــــذاً يف االعتبــــار املعلومــــات الــــيت مجعت
مراعــاة الطلبــات واإلســهامات واالقرتاحــات الــيت تقــدمها وذلــك بســبل منهــا املقدمــة ذات الصــلة، 

  املتصلة بالتنوع البيئي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ األطرافالبيئية املتعددة االتفاقات 

هــــات الــــيت تقـــــدم الطلبــــات قبــــل عقـــــد العمــــل مــــع األمانــــة علـــــى االتصــــال باجل  (ب)  
 7 للمنــرب، كــي تقــدم معلومــات إضــافية وفــق املبــادئ التوجيهيــة الــواردة يف الفقـــرة االجتمــاع العــام

  ؛ األولوية  إجراءات تلقي الطلبات املقدمة إىل املنرب وترتيبها حبسباملتعلق ب 1/3مقرر املنرب  من
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عــاة التعليقــات الــيت تــرد خــالل مرحلــة االنتهــاء مــن مشــروع برنــامج العمــل مــع مرا  (ج)  
االســـــتعراض (الـــــوارد وصـــــفها أدنـــــاه) والطلبـــــات املقدمـــــة مـــــن املنـــــرب، واقـــــرتاح خيـــــارات للرتتيبـــــات 

  .وحتديد اختصاصاا مبا يف ذلك أي أجهزة فرعية املؤسسية، لتنفيذ برنامج العمل

ات إرشـادية تقـدير الـذي يتضـمن برنـامج العمـل  إىل األمانة تقـدمي مشـروع يطلب  - 3  
للتعليــق وأصــحاب املصــلحة إىل األعضــاء واملــراقبني للتكــاليف تعــد بالتشــاور مــع املكتــب، وذلــك 

ينظـــر فيهـــا فريـــق اخلـــرباء املتعـــدد  يعليـــه مـــن خـــالل عمليـــة مفتوحـــة، ومجـــع التعليقـــات الـــيت تـــرد كـــ
  .واملكتب قبل انعقاد االجتماع العام الثاين التخصصات

تقـدمي تقـديرات لتكـاليف تنفيـذ برنـامج لتشاور مع املكتـب إىل األمانة، با يطلب  - 4  
، علـــى أن تراعـــي أيضـــا الرتتيبـــات املؤسســـية املقرتحـــة، وأن 2018-2014للفـــرتة املـــنقح العمـــل 

  .الثانية  تقرتح اإلجراءات ذات الصلة اليت يتعني على االجتماع العام اختاذها يف دورته
  

  حسب األولويةب ترتيبهاو تلقي الطلبات المقدمة إلى المنبر   -باء   

ــــــدعو  - 5   ــــــكإىل تقــــــدمي الطلبــــــات األعضــــــاء ي ــــــات املقدمــــــة مــــــن  ، مبــــــا يف ذل الطلب
 االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف الــيت تتنــاول التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة،

ت املتفــق اإلجــراءات واإلرشــاداعلــى النحــو الــذي حتــدده األجهــزة الفرعيــة اخلاصــة بكــل منهــا وفــق 
مـــة إىل املنـــرب وترتيبهــــا املتعلـــق بـــ 1/3مقـــرر املنـــرب  واملبينـــة يف عليهـــا إجراءات تلقـــي الطلبـــات املقد

  .حبسب األولوية

التنوع البيولـــوجي وخـــدمات اهليئــات التابعـــة لألمـــم املتحـــدة ذات الصـــلة بـــ يـــدعو  - 6  
ة الدوليــــة واملنظمــــات املعنيــــني، مثــــل املنظمــــات احلكوميــــوأصــــحاب املصــــلحة  الـــنظم اإليكولوجيــــة

وفـــق  ىل تقـــدمي مســـامهام واقرتاحـــامإ ،العلميـــة الدوليـــة واإلقليميـــة والصـــناديق االســـتئمانية للبيئـــة
إجراءات تلقـي الطلبـات املتعلـق بـ 1/3مقـرر املنـرب  واملبينـة يف اإلجراءات واإلرشادات املتفق عليها

  .املقدمة إىل املنرب وترتيبها حبسب األولوية

واالقرتاحـــات املقدمـــة لكـــي يقـــوم  واملســـامهات إىل األمانـــة مجـــع الطلبـــات طلـــبي  - 7  
  بتحليلها. واملكتب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات

واملكتــب إعــداد تقريــر حيتــوي علــى  فريــق اخلــرباء املتعــدد التخصصــاتإىل  يطلــب  - 8  
قرتاحــات املرتبــة حبســب قائمــة بالطلبــات املرتبــة حبســب األولويــة، وكــذلك قائمــة باإلســهامات واال

األولوية، كي ينظر فيها االجتماع العام يف دورتـه الثانيـة وفـق اإلجـراءات واإلرشـادات املتفـق عليهـا 
مـــة إىل املنـــرب وترتيبهـــا حبســـب املتعلـــق بـــ 1/3مقـــرر املنـــرب  واملبينـــة يف إجراءات تلقـــي الطلبـــات املقد

  .األولوية
  



Decision IPBES/1/2 
 

 

 3 

 

  نظم المعرفة  -جيم   

مانــة أن جتمــع التعليقــات الــواردة بشــأن الوثيقــة اإلعالميــة املتعلقــة إىل األ يطلــب  - 9  
بـــــــاالعرتاف مبعـــــــارف الشـــــــعوب األصـــــــلية واملعـــــــارف احملليـــــــة وبنـــــــاء عالقـــــــات تـــــــآزر مـــــــع العلـــــــوم 

(IPBES/1/INF/5) يف الــدعوة لعقــدخصصـاتتفريــق اخلـرباء املتعــدد الألنشـطة  تقـدم الــدعم، وأن ، 
، وحلقــــة عمــــل ألصــــحاب لتخصصــــات ومتوازنــــة إقليميــــاً متعــــددة ا تكــــون حلقــــة عمــــل للخــــرباء

تقــدمي مســامهات يف هــذا اــال تتعلــق بوضــع اإلطــار  مــن أجــلاملصــلحة، ضــمن مجلــة إجــراءات، 
  .ملنرباملفاهيمي وغريه من أوجه عمل ا

إىل تقــدمي ترشــيحات وغــريهم مــن أصــحاب املصــلحة األعضــاء واملــراقبني  يــدعو  - 10  
حلقـــة عمـــل اخلـــرباء املتعـــددة التخصصـــات واملتوازنـــة إقليميـــا كـــي ينظـــر  لألمانـــة بشـــأن املشـــاركة يف
  .خصصاتتفيها فريق اخلرباء املتعدد ال

أن يقـــرتح إجـــراءات وـــج حمتملـــة  خصصـــاتتفريـــق اخلـــرباء املتعـــدد الإىل  يطلـــب  - 11  
 ةسـتفادللعمل مع خمتلف نظم املعرفة لكـي ينظـر فيهـا االجتمـاع العـام يف دورتـه الثانيـة، وذلـك باال

  من اإلسهامات الواردة.
  

  اإلطار المفاهيمي  - دال  

التعليقــــات الــــواردة بشــــأن اإلطــــار املفــــاهيمي كــــل إىل األمانــــة أن جتمــــع   يطلــــب  - 12  
)IPBES/1/INF/9ـــ حلقـــة عمـــل  يف الـــدعوة لعقـــدخصصـــات تفريـــق اخلـــرباء املتعـــدد الدعم )، وأن ت

، مــــن بــــني إجــــراءات عــــددة التخصصــــات ومتوازنــــة إقليميــــامت وأصــــحاب املصــــلحة تكــــون للخــــرباء
  مشروع إطار مفاهيمي للمنرب. أخرى، دف تقدمي مسامهات يف وضع

إىل تقــدمي ترشــيحات وغــريهم مــن أصــحاب املصــلحة األعضــاء واملــراقبني  يــدعو  - 13  
كـــي ينظـــر   لألمانـــة بشـــأن املشـــاركة يف حلقـــة عمـــل اخلـــرباء املتعـــددة التخصصـــات واملتوازنـــة إقليميـــا

  خصصات.تفيها فريق اخلرباء املتعدد ال

رض عـــإىل فريـــق اخلـــرباء املتعـــدد التخصصـــات التوصـــية بإطـــار مفـــاهيمي يُ  يطلـــب  - 14  
العتمــاده ويتنــاول علـى حنــو فعــال اهلـدف مــن املنــرب ووظائفــه  االجتمــاع العــام يف دورتـه الثانيــة علـى

ـــه التشـــغيلية ذات الصـــلة والعالقـــة بينهـــا، باال جمموعـــة مـــن املصـــادر واألنشـــطة  عتمـــاد علـــىومبادئ
يف ذلــك املســامهات الــواردة مــن حلقــات العمــل واألعمــال بشــأن نظــم املعرفــة الــيت يــرد وصــفها  مبــا

  .يف اجلزء أعاله
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  عملية دراسة النطاق  - هاء  

عمليــة دراســة النطــاق التعليقــات الــواردة بشــأن كــل إىل األمانــة أن جتمــع   يطلــب  - 15  
  نظر فيها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات.وإعداد وثيقة لي

والتوصــية بعمليــة الوثيقــة  إىل فريــق اخلــرباء املتعــدد التخصصــات اســتعراض يطلــب  - 16  
  .من أجل النظر فيها االجتماع العام يف دورته الثانية تُعرض على دراسة للنطاق

  
  ةهدفتسج المئاتاإلجراءات المتصلة بالتقارير والن  -واو   

املتعلقـــــة وإعـــــداد الوثيقـــــة  التعليقــــات الـــــواردةكـــــل إىل األمانـــــة أن جتمـــــع   يطلــــب  - 17  
األخـــــــرى  املســـــــتهدفة جئاتـــــــبـــــــإجراءات إعـــــــداد التقييمـــــــات واالستعراضـــــــات وقبـــــــول التقـــــــارير والن

)IPBES/1/INF/3.واعتمادها واملوافقة عليها (  

ية خصصـــــات اســــتعراض املشـــــروع، والتوصـــــتإىل فريـــــق اخلــــرباء املتعـــــدد ال يطلــــب  - 18  
  .للنظر فيها االجتماع العام يف دورته الثانية لعرضها على مبجموعة من اإلجراءات

  
 الهيكـــل والتكـــوين اإلقليمـــي المحتمـــل لفريـــق الخبـــراء المتعـــدد االختصاصـــات  -زاي   

  المستقبل  في

مـــــع كـــــل اآلراء والتعليقـــــات الـــــواردة املتعلقـــــة بالوثيقـــــة إىل األمانـــــة أن جت يطلـــــب  - 19  
) IPBES/1/INF/7ن اهليكــل اإلقليمــي لفريــق اخلــرباء املتعــدد التخصصــات وتكوينــه (اإلعالميــة بشــأ

  وتقدمي وثيقة منقحة إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. 

فريــــق اخلــــرباء املتعــــدد التخصصــــات العمــــل مــــع املكتــــب مــــن أجــــل إىل  يطلــــب  - 20  
فريــــــق اخلــــــرباء املتعــــــدد بشــــــأن اهليكــــــل والتكــــــوين اإلقليمــــــي ل وتقــــــدمي توصــــــيةاســــــتعراض الوثيقــــــة 

  .للنظر فيها دورته الثانية االجتماع العام يف للعرض على التخصصات يف املستقبل

ــــع املرشــــحني لعضــــوية فريــــق اخلــــرباء املتعــــدد  يطلــــب  - 21   إىل املكتــــب أن يشــــكر مجي
التخصصـــات املؤقـــت علـــى ترشـــحهم، ويطلـــب كـــذلك إىل املكتـــب واألمانـــة دعـــوة املرشـــحني إىل 

  ل يف قائمة خرباء لضمان توافر خربم من أجل أعمال املنرب يف املستقبل. قبول التسجي

إىل فريــق اخلــرباء املتعــدد التخصصــات تقــدمي املعلومــات املتعلقــة بــاخلربات  يطلــب  - 22  
  املستقبل.  اليت يتطلبها الفريق كلما جرى حتديدها من أجل تنفيذ برنامج األعمال يف

اإلجـــراءات اإلداريـــة املســـتخدمة يف اختيـــار فريـــق  إىل املكتـــب اســـتعراض يطلـــب  - 23  
اخلــرباء املتعــدد التخصصــات املؤقــت مــع الرتكيــز علــى وجــه اخلصــوص علــى ضــمان التشــاور الفعــال 
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مــن أجــل كفالــة التــوازن العـــام يف مــا يتعلــق بربنــامج العمـــل، وصــياغة توصــيات بشــأن اإلجـــراءات 
  د التخصصات يف املستقبل.اخلاصة بعملية اختيار أعضاء فريق اخلرباء املتعد

األمانـــــة دعـــــوة األعضـــــاء واملـــــراقبني وأصـــــحاب املصـــــلحة إىل تقـــــدمي  إىل يطلـــــب  - 24  
تعليقـــات علـــى مشـــاريع التوصـــيات، ويطلـــب كـــذلك إىل املكتـــب الـــذي يعمـــل مـــع األمانـــة إعـــداد 

تـــه مشــروع إجـــراءات إداريــة يشـــمل مجيـــع التعليقــات الـــواردة كــي ينظـــر فيـــه االجتمــاع العـــام يف دور 
  الثانية. 

  
  استراتيجية إشراك أصحاب المصلحة  -حاء   

ــــدعو  - 25   االحتــــاد الــــدويل حلفــــظ الطبيعــــة والــــس الــــدويل للعلــــوم إىل العمــــل مــــع  ي
أصــحاب املصــلحة املعنيــني، مبــن فــيهم الشــعوب األصــلية واتمعــات احملليــة والقطــاع اخلــاص، ومــع 

مشـروع  ريـق اخلـرباء املتعـدد التخصصـات، بإعـدادمن أجـل القيـام، بالتشـاور مـع املكتـب وفاألمانة 
  اسرتاتيجية إلشراك أصحاب املصلحة دعما لتنفيذ برنامج العمل.

بشــــأن مشــــروع اســــرتاتيجية إشــــراك  تبــــدأ عمليــــة تشــــاورإىل األمانــــة أن  يطلــــب  - 26  
، يـــتم الـــرتويج هلـــا علـــى نطـــاق واســـع وتشـــمل األعضـــاء واملـــراقبني وأصـــحاب أصـــحاب املصـــلحة

  .للنظر فيها االجتماع العام يف دورته الثانية على رض صيغة منقحةأن تعو  ،املصلحة
  

  الشراكات االستراتيجية المحتملة  -طاء   

فريــــق اخلـــرباء املتعـــدد التخصصــــات بالتشـــاور مـــع  ،عــــديأن املكتـــب إىل  يطلـــب  - 27  
شــركاء، توجيهــات بشــأن إقامــة شــراكات اســرتاتيجية مــع فئــات خمتلفــة مــن ال وبــدعم مــن األمانــة،

مثـــل االتفاقيـــات البيئيـــة املتعـــددة األطـــراف، واملنظمـــات األكادمييـــة والعلميـــة، ومؤسســـات منظومـــة 
  ترّكز على دعم تنفيذ برنامج العمل. األمم املتحدة،

تبـــدأ عمليـــة تشـــاور يـــتم الـــرتويج هلـــا علـــى نطـــاق واســــع إىل األمانـــة أن  يطلـــب  - 28  
شــــــــأن التوجيهــــــــات املتعلقــــــــة بالشــــــــراكات تشــــــــمل األعضــــــــاء واملــــــــراقبني وأصــــــــحاب املصــــــــلحة ب

  .من أجل النظر فيها االجتماع العام يف دورته الثانية االسرتاتيجية، وأن تقدمها إىل

  


