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تقرير األمين التنفيذي بشأن تنفيذ برنامج العمل للفترة 
4102-4102 

التنوع  منبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجالللاألول تنفيذ برنامج العمل 
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 تقرير األمين التنفيذي

 مقدمة 
اعتمد االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات  - 0

 ومعو  طموح أولالذي وافق مبوجبو على برنامج عمل  ،1/4-د.ح.النظم اإليكولوجية يف دورتو الثانية ادلقرر م
ىذا قد أُِقرَّ برنامج العمل كان و . 1107إىل عام  1103ادلمتدة من عام رلموعة متسلسلة من النواتج للفًتة 
قررات فعلية وفقاً دلالجتماع العام اإصدار  قبسيبدأ عزلددة نواتج حتقيق انطالقًا من مفهوم أن العمل بشأن 

شرع االجتماع العام أيضاً ، 1/4-د.ح.مويف ادلقرر . (األول فقادلر ، 2/2-د.ح.م)ادلنرب إلجراءات إعداد نواتج 
ىو الناتج )باستثناء ناتج واحد من ىذه النواتج  يف العمل وتوجيو األنشطة على نطاق رتيع نواتج برنامج العمل

 .ادلسألة يف دورتو الثالثةىذه العودة إىل غية بُ وذلك  ،(، استعراض فعالية ادلنرب(ىـ) 3رقم 
على التوايل،  3/0-دم.ح.و  2/0-دم.ح. ينادلقرر والرابعة و الثالثة يمد االجتماع العام يف دورتواعت - 1
االجتماع العام، يف ادلقرر  ووافق .نواتج برنامج العملرتيع بشأن تنفيذ توجيهات يزيد من الادل ماقدم فيه نذيلال

على أن يتم  ،مات النظم اإليكولوجيةتقييم عادلي للتنوع البيولوجي وخد إجراء على الشروع يف ،3/0-دم.ح.
دتديد بعض ، األمر الذي يستوجب 1108إىل منتصف عام  1105ادلمتدة من عام لفًتة إصلازه على مدار ا

 .1108عام منتصف إىل  ،1107عام برنامج العمل األول إىل ما بعد الواردة يف نشطة األ

                                                      
*  IPBES/5/1/Rev.1. 
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، بُغية ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصاتأعد األمني التنفيذي ىذا التقرير بالتشاور مع قد و  - 2
إلجراء ذلك  ساسيكون األو . تنفيذ برنامج العملباستعراض التقدم احملرز يف االجتماع العام ري اضطالع يست

 :معلومات عن ادلسائل التاليةاالستعراض، ما يُقدِّمو ىذا التقرير من 
اتج الواردة يف برنامج العمل للفًتة ادلمتدة من عام بشأن تنفيذ النو  1105التقدم احملرز يف عام  )أ(  

 ؛3/0-دم.ح.و  2/0-دم.ح.و  1/4-دم.ح.مبوجب ادلقررات  1107إىل  1103
الدروس اإلضافية ادلستفادة اليت استخلصها ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات واألمانة  ب( ) 
 ، استناداً إىل الدروس ادلستفادة يف األعوام السابقة.، وىو العام الثالث لتنفيذ برنامج العمل1105عام  خالل

بشأن برنامج  2/0-دم.ح.و  3/0-دم.ح.و  4/5-دم.ح.التقدم المحرز في تنفيذ المقررات  - أوالا 
 العمل األول

معين النطاق ) لتحديدالتقييم العادلي(، وفريٌق معين ب، أُنشئ فريٌق من مؤلفي التقييم )1105يف عام  - 3
ن افريق لَّ حُ و القيَّم والسيناريوىات(، معنيان بصغريان )خرباء  ستدام للتنوع البيولوجي(، وفريقاادل االستخدامب
مخسة أفرقة كانت م(. و القيمعين ب) أكرب حجماً خرباء التلقيح والسيناريوىات(، وفريٍق ن بامعنيؤلفي التقييم )دل

، 1104ها(، أُنِشئت يف عام ور األراضي واستصالحتدىتقييم التقييمات اإلقليمية، و معنية بمؤلفي التقييم )من 
عنيان )مخرباء  وفريقا رف والبيانات، وادلعارف األصلية واحمللية(،اوادلع ،ة ببناء القدراتعنيعمل )م فرق وثالث

. 1105يف عام  عملهاقد واصلت  ،1103يف عام كلها ، أُنِشئت  (اتيميتقالودليل  سياسات،الدعم ب
ادلنرب ت اجتماعاعدد اخلرباء الذين شاركوا يف بلغ رلموع بذلك ، و خبري 811ضلو  األفرقة ىذهباجململ، ضمَّت و 

على مدار تلك الفًتة  اً اجتماع 11ما رلموعو  ُعقدخبري. و  0211منذ البدء يف تنفيذ برنامج العمل األول 
ض احلكومات وادلنظمات، وحدات للدعم التقين بفضل العروض العينية اليت قدمتها بع بعأر  تأُنشئو  (0).ذاهتا

يزيد من ادلرد تو وحدة.  01وأهنت وحدتان للدعم التقين عملهما، وبذلك بلغ رلموع عدد وحدات الدعم التقين 
 .IPBES/5/INF/17 الًتتيبات ادلؤسسية يف الوثيقة عنادلعلومات 

رنامج العمل األول التقدم احملرز يف إطار كل ىدف من أىداف ب عنرد يف الفقرات التالية معلومات وت - 4
 .لمنربل

 0الهدف 
 الرئيسية للمنبرمهام ها المعرفية من أجل تنفيذ الس  س  العلوم والسياسات وأ   الروابط بين اتقدر  تعزيز
احملددة لتنفيذ  تقين للفًتةالدعم للوحدات  تشتمل علىعمل  فرق ةثالث ،1103يف عام ، أُنشئت - 5

 :حرز تقدم يف اجملاالت التاليةأُ  ،1105ويف عام برنامج العمل األول. 
تلبية االحتياجات ذات من  ((ب)و( أ) 0الناجتان )فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات دتكنت  (أ ) 

عن طريق مواصلة ، مبا يف ذلك 3/0-دم.ح.األولوية يف رلال بناء القدرات على النحو ادلنصوص عليو يف ادلقرر 
عملية  وجرى توسيع. على النحو ادلطلوب يف ادلقرر، االت والتبادل والتدريبشروع برنامج اليزمدل التجرييبالتوجيو 
لكي تشمل التقييم العادلي من خالل  ،1104، الذي بدأ يف عام يزماالتالبرنامج دلشروع  التجرييبالتوجيو 
من  ميالً ز  38برنامج اليزماالت اآلن ضم وي. شخصاً  071ادلهنية من بني  مزمياًل يف بداية مسريهت 05اختيار 

                                                      
تشمل ىذه االجتماعات االجتماعني السابع والثامن لفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات واجتماعات ادلكتب، ولكنها  ( 0)
 تشمل الدورتني الرابعة واخلامسة لالجتماع العام. ال
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من احللقات قدت سلسلة الربنامج عُ  يفعنصر التدريب إطار يف و لتوجيو والتدريب. ل اً دولة ويوفر فرص 26
عروض بشأن عملية التقييم،  ىذهسلسلة احللقات  وُقدمت خالل .دلنربامن  شارك فيها خرباء الدراسية الشبكية

لطبيعة ا وفوائدلتنوع البيولوجي بتصور قيم ااألويل ادلتعلق  واإلطار ادلفاىيمي، والتقرير ادلتعلق بالتلقيح، والدليل
 ادلنرب منتدىمن ادلكتب واألمانة يف الدعوة إىل عقد  . وساعدت فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات كالً للناس
لتمويل. ويرد شلثلي اجلهات ادلاضلة التقليدية وادلصادر اجلديدة احملتملة ل مع ووتيسري أعمالبناء القدرات ل الثاين

ل كان ىناك حتوّ و . 3/0-دم.ح. قررادل، على النحو ادلطلوب يف IPBES/5/3دلنتدى يف الوثيقة اتقرير عن نتائج 
بناء القدرات مع لاجلمع بني الذين لديهم احتياجات األفرقاء )أي التوفيق بني عملية تدرجيي يف الًتكييز على 

(، وكان ىذا فنية أو ماليةىذه االحتياجات جات، سواء كانت القادرين على ادلساعدة يف تلبية تلك االحتيا
فرقاء إىل لتوفيق بني األلنًتنت على اإلجترييب أويل  يجهود لتطوير مرفق منوذجرلرد بذل من التحّول التدرجيي 
على ىؤالء األفرقاء )من لديهم احتياجات ومن لديهم القدرة لتوفيق بني إلجياد تطبيقات لمتيزايدة عملية تطوير 
عملية ستند تو  .للمنرب على ادلوقع اإللكًتوين، وذلك شبكة اإلنًتنتتستند إىل لدعم لىياكل تلبيتها( ووضع 
الواردة، مبا يف ذلك من وادلالحظات التعليقات على على اخلربة ادلكتسبة حىت اآلن و ىذه طفيف الإعادة الًتكييز 
بتحديد ادليزيد من العام جتماع استجابة لطلب االو  .بناء القدراتل والثاين األولادلنتديني ادلشاركني يف 

 ، وضعت فرقة العمل خطة متجددة لبناء القدرات.اتالشراكبناء و األفرقاء والتوفيق بني  ،والربرلة ،ولوياتاأل
تبادل الشروع برنامج اليزمالة و دل ةتجربالتوجيو على سبيل الادلكتسبة من  اتىل اخلرب إاخلطة ستند ىذه وت

توصيات بشأن وترد  .األفرقاء لتوفيق بنياألويل ل ينموذجالرفق ادللتطوير ادلبذولة من اجلهود وكذلك والتدريب، 
بناء الثاين لنتدى ادلعلومات إضافية، مثل تقرير مب ةً مدعَّ مُ ، IPBES/5/3يزيد من اإلجراءات يف الوثيقة االضطالع مب
 (.IPBES/5/INF/3 القدرات )انظر
)ج(( العمل على سبيل  0ادلعنية بنظم ادلعارف األصلية واحمللية )الناتج وواصلت فرقة العمل  ب( ) 

التجربة لعقد حلقات العمل احلوارية ادلتعلقة بادلعارف األصلية واحمللية وذلك عن طريق تنظيم حلقات تتعلق 
وقد ساىم ذلك  لتلك التجربة. اً اذلادي واألمريكتني، وأجرت تقييمبالتقييمات اإلقليمية دلناطق آسيا واحمليط 

التقييم، الذي يتضمن دراسة عن أفضل السبل دلعاجلة ادلعارف األصلية واحمللية يف التقييم العادلي للتنوع 
، أُدرج يف إطار ادلنربالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، يف وضع هنج للعمل مع ادلعارف األصلية واحمللية يف 

، لكي ينظر فيها االجتماع العام. IPBES/5/INF/4درجت يف الوثيقة ، ومعلومات إضافية أُ IPBES/5/4الوثيقة 
بأمساء اخلرباء وآلية تشاركية من أجل العمل مع سلتلف نظم ادلعرفة على النحو  زلدثاً  ويتضمن ىذا النهج سجالً 

 ؛(1/4-دم.ح.ادلطلوب يف ادلقرر )
)ب(( إسداء ادلشورة إىل  3)د( و 0وواصلت فرقة العمل ادلعنية بادلعارف والبيانات )الناجتان  )ج(  

. وتشمل ادلالمح البارزة للتقدم احملرز 1105خلطتها ادلتعلقة بالبيانات واإلدارة لعام  عمليات التقييم اجلارية وفقاً 
يف عملية التنفيذ تقدمي التوجيو بشأن رلموعة رئيسية من ادلؤشرات والدعم إىل اخلرباء من أجل استخدامها يف 

الذين وارد للخرباء ادلتوفري لشبكة اإلنًتنت تستند إىل بنية حتتية ؛ وإنشاء يم اليت جيريها ادلنربليات التقيعم
وترد  ادلعرفية وحتفييز توليد معارف جديدة. الثغراتلتحديد إجرائية التقييمات؛ وإعداد عملية يضطلعون بإجراء 

كي ل IPBES/5/5 مج العمل األول يف الوثيقةهناية برناحىت رف والبيانات اادلعبخطة عمل فرقة العمل ادلعنية 
 .IPBES/5/INF/5 تقرير مرحلي كامل يف الوثيقةرد يو العام. تماع جااليقرىا 

  4الهدف 
بين العلوم والسياسات في مجال التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على  الروابط تعزيز

 وعبرها ةوالعالمي ةواإلقليمي ةدون اإلقليمي المستويات
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 :التاليةادلخرجات  1يف إطار اذلدف احملرز يشمل التقدم  - 6
فريق اليت يعدىا إنتاج وإدماج التقييمات اإلرشادي ادلتعلق بدليل إصلاز نسخة ُمنقحة من ال (أ ) 

 1تج النا)دد ادلهمة احملدود ادلدة و احملرباء اخلاخلرباء ادلتعدد التخصصات بالتشاور مع ادلكتب، وبدعم من فريق 
ُمتاح على ادلوقع الشبكي للمنرب ىو ادلنقح يف أعقاب التشاور مع أفرقة خرباء التقييم و ىذا الدليل قد أُعّد و  .((أ)

األول  نيإلحاطة االجتماع اً أساسبوصفو م الدليل خدِ ستُ ا ،1105عام  وخالليف صورة سلسلة من الوحدات. 
ارية. والدليل ىو وثيقة حية سُيضاف إليها وحدات جديدة جلاالستة بالتقييمات يف ما يتعلق للمؤلفني والثاين 

 ؛(IPBES/5/INF/6انظر الوثيقة )
اليت تعدىا أفرقة مؤلفي ربعة األقليمية اإلقليمية ودون اإلتقييمات للاألوىل ادلرحلة مشاريع  (ب ) 
حبلول ها ضرااستعيون اخلارج النظراءعلى ادلوقع اإللكًتوين لكي يتوىل  نشرعلى أن تكون جاىيزة للالتقييم 

وعقد اجتماع ثان مشًتك للمؤلفني خُيصص لتلك التقييمات األربعة  ؛((ب) 1الناتج ) 1105منتصف عام 
وكذلك للتقييم ادلتعلق بتدىور األراضي واستصالحها. وباإلضافة إىل االجتماع الثاين ادلشًتك للمؤلفني، ُعقد 

ا وآسيا الوسطى، مبا يف ذلك اجتماع كامل ثان للمؤلفني، ُدعي إليو اجتماعان بتمويل ذايت للتقييم ادلتعلق بأوروب
من أجل عمل حلقة قدت عُ و  ؛1105سبتمرب أيلول/كرواتيا، يف ب يف زاداروُعقد ، الرئيسينيرتيع ادلؤلفني 

وسُتعقد  .1106يناير كانون الثاين/سويسرا، يف  ب السياسات، يف برنقرري دلذلك التقييم صياغة ملخص ل
 ،يف جنوب أفريقيادلختلف التقييمات على النحو التايل: لصياغة فصول ان صصختُ بناء القدرات لعمل  حلقتا
التقييم ادلشمولة يف الوسطى وية سياآلالوسطى و األوروبية الشرقية و  يةوروبللمناطق األ، ويف تركيا، يقيفر األلتقييم ل

، لبناء القدرات خصصادلتمويل ال، وذلك بفضل 1106ئل عام أوروبا وآسيا الوسطى، وكالمها يف أواادلتعلق ب
الوثيقة ن التقييمات اإلقليمية يف بشأرحلي ادلالتقرير يرد . و للمنرب من الصندوق االستئماينادلقدم 

IPBES/5/INF/7؛ 
اختيار فريق من اخلرباء إلجراء التقييم العادلي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،  ج( ) 
)ج((؛ وعقد اجتماعو األول للمؤلفني،  1)الناتج  1108قرر االنتهاء منو حبلول أيار/مايو من عام الذي من ادل

الدعم من أدلانيا وىولندا والواليات حيث يأيت ، بأدلانيا يف بونادلنرب مانة مقر أيف لو ين وإنشاء وحدة الدعم التق
 .IPBES/5/INF/8يف الوثيقة  رحلي بشأن ىذه ادلسألةادلالتقرير يرد ادلتحدة األمريكية. و 

 3الهدف 
بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن  الروابط تعزيز

 المواضيعية والمنهجية المسائل
 التالية: ادلخرجات 2يشمل التقدم احملرز يف إطار اذلدف  - 7

 بشأن عي يضامنقحة من فصول تقرير التقييم ادلو  خٍ سَ نُ تقدمي  )أ( 
ُ
حات والتلقيح وإنتاج ادلواد لقِّ ادل

 اخلاصوجيز ادلعلى  الرابعة يف دورتوها االجتماع العام التغيريات اليت أدخلفيها  موضحاً )أ((  2الناتج الغذائية )
وجيز مقرري مل وماكالالتقييم  االنتهاء من تصميم وطباعة تقريرو (؛ IPBES/4/INF/1/Rev.1السياسات )قرري مب

 ؛IPBES/5/INF/1التقييم على النحو ادلبني يف الوثيقة  لكيزيد من العمل لنشر ذاالضطالع مبو  ؛السياسات
عده الذي أ(، ‘0’)ب(  2ناتج لا)ستصالحها لتقييم تدىور األراضي وا ادلرحلة األوىلمشروع  )ب( 
منتصف عام حبلول  ضورااستعاخلارجيون  النظراءلكي يتوىل  على ادلوقع اإللكًتوين شرنالتقييم، و  ؤلفيمفريق 
تقرير يرد لتقييمات اإلقليمية األربعة. و واالتقييم، لك ذني بشأن مؤلفمشًتك ثان للوعقد اجتماع  ،1105

 ؛IPBES/5/INF/9مرحلي بشأن ىذه ادلسألة يف الوثيقة 



IPBES/5/2 

5 

الستخدام ادلستدام للتنوع البيولوجي عي ليضاو ادلالتقييم منقح لتحديد النطاق يتعلق بتقرير  )ج( 
لتحديد النطاق  مباشرة ة عملعلى حلقمل تشيفريق من خرباء حتديد النطاق و يُعّده (، ‘2’)ب(  2ناتج لا)

عتماده العام التماع جإىل اال قدمعلى أن يُ احلكومات وأصحاب ادلصلحة، ضطلع بو تمفتوح وإجراء استعراض 
 ؛IPBES/5/INF/11يف الوثيقة حتديد النطاق عملية بشأن ومات معلوترد . IPBES/5/7يف الوثيقة 
تقرير التقييم ادلنهجي بشأن سيناريوىات ومناذج الواردة يف فصول الن عنسخة منقحة إعداد  (د ) 

ها االجتماع التغيريات اليت أدخلهبا  موضحاً  ،((ج) 2الناتج )لتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ا
االنتهاء من تصميم وطباعة و  ؛((IPBES/4/INF/3/Rev.1السياسات وجيز مقرري على م الرابعة رتويف دو العام 

؛ التقييم لكيزيد من العمل لنشر ذاالضطالع مبو  ؛السياساتوجيز ادلقدم إىل مقرري ادلمل و اكالتقرير التقييم 
لعمل على من أجل ا الدعم تقدمييتوىل فريق من اخلرباء باختيار  تعدد التخصصاتادلفريق اخلرباء واضطالع 
تطوير ميزيد من النماذج على تحفييز المناذج يف عمليات التقييم اجلارية و تطوير سيناريوىات و وضع 

؛ واستمرار عمل وحدة الدعم الفين 3/0-دم.ح. قررمللوضح يف ادلرفق اخلام  دلاعلى النحو والسيناريوىات، 
تقرير مرحلي يف رد يو ىولندا. الذي تقدمو  لدعم العيينابفضل  (PBLي )الوكالة اذلولندية للتقييم البيئمقر يف 

 ؛IPBES/5/INF/2الوثيقة 
 2الناتج )القيم معين ب ادلدة زلدد خرباء فريقباختيار  تعدد التخصصاتادلفريق اخلرباء اضطالع  (ـى ) 

، والسيما تلك ادلتصلة ج ادلنرباجلارية وغريىا من نوات ييمتقدلسألة مراعاة القيم يف عمليات التقدمي الدعم ؛ و ((د)
 القيم بوصفها مورداً بشأن الشروع يف إعداد الدليل األويل بادلعارف األصلية واحمللية والسيناريوىات والنماذج؛ و 

الوطنية امعة ادلكسيك جباالستدامة و  عرب اإلنًتنت؛ وإنشاء وحدة الدعم الفين يف معهد حبوث النظم اإليكولوجية
ؤسسة واستخدام التنوع البيولوجي وادل رفااللجنة الوطنية للمعالذي قدمتو لدعم العيين ، وبفضل اادلستقلة

يف  (IPBES/5/INF/12و IPBES/5/6اخلامسة ) دورتويف  فيونظر االجتماع العام سيو  األدلانية للتعاون الدويل.
ه االجتماع العام عتمدذي ايم الالقحتديد النطاق بشأن إىل تقرير  لقيم، استناداً لتقييم منهجي وع يف إجراء ر الش

 .IPBES/5/INF/13تقرير مرحلي بشأن ىذه ادلسألة يف الوثيقة يرد يف دورتو الرابعة. و 
 2الهدف 

 وتقييمهاأنشطة المنبر ونواتجه واستنتاجاته نشر 
 :تاليةال ادلخرجات 3يف إطار اذلدف احملرز يشمل التقدم  - 8

على الشبكة وإدماجو يف اذليكل اجلديد ادلتاح  ييماتلتقاإجراء فهرس استكمال وتنقيح  (أ ) 
ارد يف الوثيقة و على النحو ال ،((أ) 3الناتج )واخلاص بفهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات اإللكًتونية 

IPBES/5/INF/14؛ 
استمرار فريق اخلرباء، ادلعين بأدوات ومنهجيات دعم السياسات، يف تطوير فهرس إلكًتوين  (ب) 

، وإتاحة نسخة جتريبية ((ج) 3الناتج )الشبكة اإللكًتونية ادلتاح على ومنهجيات دعم السياسات دوات أل
نعقاد الدورة اخلامسة لالجتماع العام، ومواصلة تطوير ا لتختربىا احلكومات واجلهات ادلعنية وتستعرضها قبل

بشأن كيفية إدماج العمل يف واالستمرار يف تطوير توجيهات (؛ IPBES/5/8) خيارات من أجل حوكمة الفهرس
يف  الصلة، وخصوصاً ما يتعلق باستخدام أدوات ومنهجيات دعم السياسات يف إصلاز رتيع النواتج ذات 

ادلركيز العادلي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم ادلتحدة وإنشاء وحدة الدعم الفين يف ؛ تقييمات ادلنرب
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ادلركيز العادلي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم ادلتحدة دمو الذي يقوذلك بفضل الدعم العيين للبيئة 
 ؛IPBES/5/INF/14تقرير مرحلي بشأن ىذه ادلسألة يف الوثيقة يرد و  .للبيئة

والتعاون مع شبكات  ،والتوعيةوالتواصل اسًتاتيجية االتصال  سياقأنشطة يف االضطالع ب (ج ) 
للمقرر  ا يتعلق بتنفيذ اسًتاتيجية إشراك أصحاب ادلصلحة وفقاً م مفتوحة العضوية من أصحاب ادلصلحة يف

ووضع ترتيبات مؤسسية ؛ (IPBES/5/INF/16و IPBES/5/INF/15و IPBES/5/9) ((د) 3الناتج ) 3/3-د.ح.م
من  اتفاقأمانة كل تعاون مع ات ع مذكر ير اوإعداد مش؛ لالستفادة من الدعم التقين ادلقدم للعديد من النواتج

لمقرر ل وفقاً البيئية ادلتعددة األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اقات االتف
ستعرضها االجتماع ، على أن يللدخول يف شراكات اسًتاتيجية أخرىالالزمة اخلطوات اختاذ و  ؛3/3-د.ح.م

 ؛(IPBES/5/INF/17و IPBES/5/9)العام 
 3الناتج )برنامج هناية العمل لفعالية ادلنرب  استعراضت عملية نطاق واختصاصا تنقيحزيادة  (د ) 

، الداخلية واخلارجية دمج العناصرمع  ،بالتشاور مع ادلكتب ،اليت جيريها فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات ((ىـ)
تو االجتماع العام يف دور  اينظر فيهكي لصلحة، وذلك احلكومات وأصحاب ادلواردة من يف ضوء ادلدخالت ال

 .(IPBES/5/11) ةمسااخل
 ة من التنفيذلثالسنة الثاوالتحديات أثناء الدروس المستفادة  -اا نيثا

التحديات، على وجو اخلصوص، باجلهود من مواجهة تتعلق الدروس ادلستفادة من تنفيذ النواتج و  - 01
 :التالية

 هااحلصول منغية كومات باحلالسعي لدى األمانة  إىلالعام تماع ج. طلب االإشراك احلكومات (أ ) 
. على سبيل ادلثال، جداً  اً زلدودكان ادلدخالت  من  عموماً ورد  ام مناسبات، إال أن ةعلى تعليقات يف عد

القرار  يعنلصاوجيزات ادلعدة ادلتعليقات مكتوبة على تقدمي  ،مخ  حكومات على التوايلو  ذتاينفقط  عرض
نفسها، باألصالة عن فقط حكومة واحدة بادرت اذج، يف حني نمالسيناريوىات و الوتقييم  ،تقييم التلقيحبشأن 

ليقات بشأن عت ميقدلتدعوة العلى  ردبال ،األعضاء فيوالدول نيابة عن االحتاد األورويب و بالوحكومة ثانية 
د على أمهية مشاركة يشديف التادلكتب رغب . ويلمنربلهناية العمل برنامج  استعراضاالختصاصات يف عملية 

جياد إل اً مسبق اً شرطباعتبار ىذه ادلشاركة العام تماع جاالانعقاد الفًتة بني دورات ادلنرب أثناء يف  احلكومات
اليت يوجهها لطلبات لحث احلكومات على االستجابة يرغب يف ، و لعلوم والسياساتبني ا قويةترابط واجهة 
 اذلامة األخرى؛الوثائق والعمليات على تعليقات على التقييمات و تقدمي العام لجتماع اال

عام لات ادلذكورة يف تقرير األمني التنفيذي فجو  الريتأثاستمر  .سد الفجوات يف اخلربات (ب ) 
خلرباء من ا 1105الًتشيحات اليت وردت يف عام على  (IPBES/4/2)تنفيذ برنامج العمل األول بشأن  1104

البد من السعي بالتايل، و  .مات النظم اإليكولوجيةالتقييم العادلي للتنوع البيولوجي وخدضع و للعمل الراغبني يف ا
ادلتعلق بسّد  جراءاإلللحصول على ترشيحات إضافية من احلكومات وأصحاب ادلصلحة، وذلك باستخدام 

من أصل ما رلموعو  خبرياً  42وذلك باستجالب العام يف دورتو الرابعة، جتماع ي وافق عليو االذالفجوات ال
 (1)اخلرباء،التخصصات بني يف و  اً يانجنسو  اً جغرافي كافٍ   توازنٍ أجل كفالة حتقيق وذلك من من اخلرباء  008
خرباء يف العلوم و أفريقيا وآسيا واحمليط اذلادئ وأوروبا الشرقية، مناطق ما يتعلق باختيار خرباء من  يف سيما ال

                                                      
 1105و 1104و 1103خبريًا استجابة للدعوات اليت ُوجهت يف األعوام  0211ذين مت اختيارىم بلغ رلموع اخلرباء ال(  1)

9، ودول 911، ودول منطقة آسيا واحمليط اذلادئ 05إلصلاز عمل ادلنرب، واخلرباء موزعون على النحو التايل: الدول األفريقية 
9. ومن حيث التوازن 25، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى 9019، ودول أوروبا الشرقية 06أمريكا الالتينية والكاريبـي 
 9 من رتلة ادلرشحني احلكوميني.11اجلنساين، بلغت نسبة النساء 
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 أصحابمن و  األصلية واحملليةادلعارف يف خرباء و االقتصاد(، علم البحرية والعلوم االجتماعية )علم اإلنسان و 
ى لعاحلكومات وأصحاب ادلصلحة  حثّ يف ادلكتب رغب . ويشلارسي السياسات العامةمن ، و تلك ادلعارف

 معاجلة االختالالت ادلذكورة أعاله يف ترشيحاهتا يف ادلستقبل؛
عن ب اعر اإلمو اخلرباء من البلدان ادلتقدمة النواصل  .دعم اخلرباء من البلدان ادلتقدمة النمو (ج ) 
الالزم لتغطية لعدم توفري الدعم  نظراً ، وذلك ادلنرب للمشاركة يف عمل إزاء ترشيحهم 1105يف عام  محتفظاهت
 ذينأوروبا اجلنوبية، ومن بلدان أوروبا الشرقية المن سيما اخلرباء من أمريكا الشمالية، و  السفرىم، تكاليف 

، رجةب ادلكتب يف توجيو انتباه االجتماع العام إىل ىذه احلالة احلويرغ. للمنرب الصندوق االستئماين ميدعمه ال
سفر اخلرباء من تكاليف دعم لتغطية الاالجتماع العام إىل تشجيع البلدان ادلتقدمة النمو على توفري  دعويو 

 ل ادلنرب؛اعمأيف  نيشاركو الذين  ادلؤسسات إىل دعم اخلرباءرتيع ودعوة ، بلداهنم
بعض يتمكن مل . النمو تعدد التخصصات من الدول ادلتقدمةادليق اخلرباء فر  دعم أعضاء د( ) 

عدم وجود دعم مايل. بسبب من حضور االجتماعني السنويني للفريق النمو أعضاء الفريق من البلدان ادلتقدمة 
 مرشحني ديكنى اختيار لالنمو عحكومات الدول ادلتقدمة  ثّ حيأن يف ادلكتب، بدعم من الفريق، رغب يو 

يرغب ذلك،  دل معاالتببو . منفسهيستطيعون دعم أمرشحني اختيار الدعم أو ذلم تقدم لتلك احلكومات أن 
 .النمو نظر يف تقدمي دعم ألعضاء الفريق من البلدان ادلتقدمةأن يالعام تماع جطلب من االيأن يف كتب ادل

 4102األمانة في عام في تحديث بشأن تعيين الموظفين  -اا لثثا
يناير شهري كانون الثاين/بني يف الفًتة ادلمتدة بون مبدينة تمر تعيني ادلوظفني يف األمانة اس - 00
وجد حيث ت، العدد فريق كاملال، كان 1105أغسط  عام شهر آب/. ومنذ 1105من عام  أغسط آب/و 
بني ، ةلو مشغوظيفة كلها  01

ُ
، 1105يف عام  مت تعيني سبعة موظفنيو يف اجلدول التايل. على النحو ادلوجيز ادل

أثناء  جداً  ةقدرة منخفضبكانت األمانة تعمل و . وظائفهم غادرواأخرين  موظفنيزلل ثالثة منهم حيث حلَّ 
 .1105الربع األول من عام 

موظف مساعد دعم يتوىل ، ل(5-بنصف دوام يف الرتبة )خ.عمستشار  أن يتم تعينيبوصي ادلكتب وي - 01
واصلة مبمن ادلهام ادلتعلقة  متيزايدقدر يف أداء لو  اً احتياطي يكون موظفاً و ( 1-)فإلدارة ادلعارف يف الرتبة الفنية 

  .ةءاوكف يةفعالب ساس لتنفيذ برنامج العملاألل شكّ يُ ي ذتطوير وصيانة نظام إدارة البيانات ال
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تنوع البيولوجي في مجال ال الحكومي الدولي للعلوم والسياساتالمنبر أمانة المالك الوظيفي في 
 4102دمات النظام اإليكولوجي في عام وخ

 اجلدول اليزمين ادلنصب
 1103تسلم عملو يف شباط/فرباير  (0-رئي  األمانة )مد
 1104تسلم عملو يف آذار/مارس  (أ)(3-موظف برنامج )ف
 1105تسلم عملو يف دتوز/يوليو  (3-موظف اتصاالت )ف
 1104تسلم عملو يف نيسان/أبريل  (2-موظف برامج )ف

 1105تسلم عملو يف كانون الثاين/يناير  (2-ف إداري )فموظ
 1105تسلم عملو يف أيار/مايو  (1-موظف معاون إلدارة ادلعارف )ف

 1105تسلم عملو يف شباط/فرباير  (ب)(1-موظف برامج معاون )ف
 1105تسلم عملو يف أيار/مايو  (5-موظف دعم إداري )خ.ع
 1105آب/أغسط   تسلم عملو يف (ب)(5-موظف دعم إداري )خ.ع
 1105تسلم عملو يف دتوز/يوليو  (4-موظف دعم إداري )خ.ع
 1102تسلم عملو يف دتوز/يوليو  (4-موظف دعم إداري )خ.ع
 1104تسلم عملو يف آب/أغسط   (ب)(4-موظف دعم إداري )خ.ع

 .بتمويل عيين من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وظيفةإىل  تشري (أ)
 .عليها االجتماع العام يف دورتو الثالثة وافق وظائفإىل  تشري (ب)

____________ 


