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تقرير األمينة التنفيذية عن تنفيذ برانمج العمل األول 
 2018-2014للفرتة 

 نفيذ برانمج العمل األولت
 تقرير األمينة التنفيذية

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

جمموعة متسلسلة يتسم ابلطموح ويتضمن أول ، برانمج عمل 2/5-د.ح.، يف مقرره م)املنرب( النظم اإليكولوجية
 بعد أن يتخذسيبدأ  معينةتحقيق نواتج ب املتعلقأن العمل  أساس، على 201٨-2014من النواتج للفرتة 

 ، املرفق األول(.3/3-د.ح.نواتج )املقرر مالاالجتماع العام مقررات أخرى وفقاً إلجراءات إعداد 
، املزيد 6/1-د.ح.وم 5/1-د.ح.وم 4/1-د.ح.وم 3/1-د.ح.وقدم االجتماع العام، يف مقرراته م -2

، على إجراء تقييم عاملي 4/1-د.ح.من التوجيهات بشأن تنفيذ مجيع النواتج. ووافق االجتماع العام، يف مقرره م
 للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، لُينَظر فيه يف الدورة السابعة.

املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، بغرض وأعدت األمينة التنفيذية هذا التقرير ابلتشاور مع هيئة  -3
م التقرير معلومات عن املسائل التالية، لتكون مبثابة تيسري النظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج العمل. ويقد   

 :ذلك التقدمأساس للنظر يف 
-2014ل للفرتة تنفيذ النواتج الواردة يف برانمج العم إكماليف  201٨عام  يف التقدم احملرز )أ(

-د.ح.وم 5/1-د.ح.وم 4/1-د.ح.وم 3/1-د.ح.وم 2/5-د.ح.واليت بدأ تنفيذها مبوجب املقررات م 201٨
 ؛6/1

 .201٨آخر املعلومات املستجدة بشأن تعيني املوظفني يف األمانة يف عام  )ب(

                                                      
*
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 التقدم احملرز يف تنفيذ املقررات املتعلقة بربانمج العمل األول -أوالً 
سيشكل التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية تتوجياً لربانمج العمل األول للمنرب.  -4

على مدى ثالث  (1)خبري 400ما يقرب من  اهتمامهبذا املنتج املرجعي اهلام، الذي استحوذ على  سرَتَشدوسيُ 
يولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتقييم تدهور سنوات، ابالقرتان مع التقييمات اإلقليمية األربعة للتنوع الب

يف السياق األوسع خلطة  2020األراضي واستصالحها، عند النظر يف اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 
 .2030التنمية املستدامة لعام 

ئيسيًا للمعارف وجنح املنرب، يف غضون فرتة ال تتجاوز مخس سنوات، يف توطيد مسعته بوصفه مصدرًا ر  -5
املوثوقة لدعم عملية اختاذ القرار. وُشر ع يف استخدام التقييمات اإلقليمية وتقييم تدهور األراضي واستصالحها، 

التقييمات السابقة للتلقيح والسيناريوهات والنماذج، لتوجيه عملية صنع القرار يف إطار عدة اتفاقات  إىل جانب
، وكذلك على الصعيدين اإلقليمي (IPBES/7/INF/15و IPBES/7/INF/14تني بيئية متعددة األطراف )انظر الوثيق

إىل عامة اجلمهور  انتباه وجهتاً يف مجيع أحناء العامل، و هتماماً إعالمياً كبري اأيضاً  ولقيت تلك التقييماتوالوطين. 
مسارات جديدة  أرسىاملسائل. ويف غضون فرتة زمنية قصرية، سيكون املنرب قد أعد مثانية تقييمات و  تلكأمهية 

من خالل عمله االبتكاري بشأن القيم املتعددة للتنوع البيولوجي، فيما يتعلق ابلسيناريوهات والنماذج وفيما يتعلق 
 ، على سبيل املثال ال احلصر.واالستفادة منهااحمللية املعارف األصلية و  مبعارف الشعوببنهجه املتبع إزاء االعرتاف 

وأثناء تنفيذ برانمج العمل األول، أبدت األوساط املعنية ابلعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي  -6
جمموعة خمتارة من اخلرباء واملؤلفني املسامهني واملراجعني األقران  إسهاميف شكل وذلك دعمها حبماس للمنرب، 

قدمة من احلكومات واملنظمات، املت واجلهد، ويف شكل جمموعة كبرية ومتنوعة من املسامهات العينية األخرى ابلوق
وعن طريق مسامهات األعضاء يف الصندوق االستئماين للمنرب، والدعم املايل املقدم ألنشطة املنرب ذات الصلة واليت 

 .IPBES/7/4ترد تفاصيلها يف الوثيقة 
من جمموعة كبرية من الدروس  2030مل املنرب الذي يتسم ابملرونة واملمتد إىل عام وسيستفيد برانمج ع -7

االستعراض الداخلي الذي أحاط به االجتماع  معمجيع املعنيني ابملوضوع بشكل مجاعي، مما سيسهم،  مهاتعل  اليت 
حلالية، يف تعزيز تصميم برانمج العام علمًا يف دورته السادسة، واالستعراض اخلارجي املقرر النظر فيه يف الدورة ا

ابلقيم وابالستخدام املستدام لألنواع الربية وتشمل التقييمني املتعلقني اجلارية،  ةالعمل. وستكون التقييمات الثالث
، مبثابة مرحلة انتقالية 2019ألنواع الدخيلة املغرية الذي بدأ يف عام التقييم املتعلق اب، و 201٨اللذين بدآ يف عام 

 .2030من برانمج العمل األول إىل برانمج العمل اجلديد املمتد حىت عام 
: فريقان ملؤلفي التقييمات )معنيان 201٨يف عام  اليت اضطلعت أبنشطةوفيما يلي األفرقة وفرق العمل  -٨

؛ وفريق خرباء )معين أبدوات 201٨م( أنشئا يف عام بتقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية وبتقييم القيَ 
؛ وفريق ملؤلفي التقييمات )معين ابلتقييم العاملي(؛ وفريق 2017ومنهجيات دعم السياسات( أعيد تشكيله يف عام 

عنية ببناء القدرات، وابملعارف امل)الثالث عمل ال وفرق؛ 2016معين ابلسيناريوهات والنماذج( أُنشئ عام خرباء )
. وابجململ، ضم ت هذه األفرقة 2014أنشئت عام  اليت احمللية(املعارف األصلية و  ومبعارف الشعوبوالبياانت، 

ك جمموع اخلرباء املختارين الذين شاركوا يف املنرب خبرياً منذ الدورة السادسة لالجتماع العام، ليصل بذل 450حنو 
د على مدى هذه الفرتة ما جمموعه ق  . وعُ 2014خبري، يف عام  1500منذ البدء يف تنفيذ برانمج العمل األول إىل 

                                                      
سامهني، املؤلفني املو  بربانمج املنرب للزماالت، يف بداية مسريهتم املهنيةممن هم زمالء وال ،يشمل هؤالء جمموعة خمتارة من اخلرباء ( 1)

 ولكنهم ال يشملون اخلرباء املراجعني األقران.
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وحدة من وحدات الدعم التقين تقدمي  15. وواصلت جمموعة مؤلفة من (2)اجتماعًا من اجتماعات اخلرباء 27
من املعلومات عن الدعم التقين املقدم لتنفيذ  مزيداً  IPBES/7/INF/5الوثيقة  وتتضمنفيذ النواتج املختلفة. الدعم لتن

 برانمج العمل.
الفقرات التالية معلومات عن اجلهود املبذولة منذ الدورة السادسة لالجتماع العام يف إطار كل  وترد يف -9

 هدف من أهداف برانمج العمل.
تعزيز أسس القدرات واملعارف على مستوى اجلوانب املشرتكة بني العلم والسياسات لتنفيذ املهام : 1اهلدف  - ألف

 الرئيسية للمنرب
تنفيذ برانمج العمل  يف إطارفرق عمل تشمل وحدات للدعم التقين،  ثالث 2014أُنشئت يف عام  -10

 ، ُأحرز تقدم يف اجملاالت التالية:201٨األول. ويف عام 
)أ( و)ب(( تقدماً، ابلتعاون مع الشركاء،  1العمل املعنية ببناء القدرات )الناجتان أحرزت فرقة  )أ(

، الفرع اثنياً. واجتمعت فرقة 6/1-د.ح.يف تنفيذ اخلطة املتجددة لبناء القدرات حسبما هو مطلوب يف املقرر م
ية والعلم والثقافة. واستمر يف ابريس، حيث استضافتها منظمة األمم املتحدة للرتب 201٨العمل يف أيلول/سبتمرب 

 53زميالً، من بينهم خرجيو الربانمج، من  74تنفيذ برانمج الزماالت التابع للمنرب احلكومي الدويل، حيث ضم 
التنسيق الوطنيني املعنيني  بلداً. ونظمت األمينة التنفيذية جلسة تشاورية وحلقة عمل لبناء القدرات لفائدة مسؤويل

بلداً. ومتثلت أهداف  49ممثالً حكومياً من  53يف بون أبملانيا، حضرها ما جمموعه  201٨نيه ابملنرب يف حزيران/يو 
حلقة العمل يف تيسري قدر أكرب من مشاركة احلكومات يف استعراض املشروع الثاين للتقييم العاملي؛ وإاتحة الفرصة 

يف إطار التقييم العاملي؛ وإجراء  “شرإسهامات الطبيعة للب”إلجراء املزيد من املناقشة بشأن استخدام مفهوم 
مشاورات بشأن مشروع اإلطار االسرتاتيجي لربانمج العمل املقبل. وعقدت فرقة العمل، بناًء على طلب االجتماع 

، اجتماعًا اثلثًا ملنتدى بناء القدرات، مباشرة بعد اجتماع فرقة العمل املعنية ببناء 6/1-د.ح.العام يف مقرره م
، وذلك لزايدة تعزيز التعاون مع املنظمات األخرى يف تنفيذ اخلطة املتجددة 201٨ سبتمرب/لولالقدرات يف أي

مشاركاً منظمات شريكة حالية وحمتملة، وأعضاء املكتب  95لبناء القدرات. وضم املشاركون يف االجتماع وعددهم 
احمللية، املعارف األصلية و  ومبعارف الشعوبوفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، وفرقيت العمل املعنيتني ببناء القدرات 

ال العمل ماز السياسات. و  مقرريوالعلماء و  الوطنية الشعوب األصلية، واجملتمعات احمللية، واحملافل  عنوممثلني
وكالة البيئة النروجيية يف تروندهامي  الكائنة يفالذي تقوم به فرقة العمل حيظى ابلدعم من وحدة الدعم التقين 

معلومات إضافية عن  IPBES/7/INF/7لنرويج، وذلك بفضل الدعم العيين الذي تقدمه النرويج. وترد يف الوثيقة اب
 درات؛التقدم احملرز بشأن العمل املتعلق ببناء الق

)ج(( الدعم  1احمللية )الناتج املعارف األصلية و  معارف الشعوبقدمت فرقة العمل املعنية بنظم  )ب(
احمللية واالستفادة املعارف األصلية و  مبعارف الشعوبجلهود فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف تنفيذ هنج االعرتاف 

، الفرع اثلثاً. وتضمن تنفيذ 6/1-د.ح.فرع اثلثاً، واملقرر م، ال5/1-منها، استجابة للطلب الوارد يف املقرر م ح د
للدورة السابعة عشرة للمنتدى الدائم املعين بقضااي  االجتماع العاميف  بياناإلدالء بالنهج يف سياق التقييم العاملي 

جانبية يف  مناسبةتنظيم و  201٨نيسان/أبريل  27إىل  16يف نيويورك يف الفرتة من  ةالشعوب األصلية املعقود
؛ ومشاركة مؤلفي التقييم العاملي يف اجتماع فريق العمل املعين بنظم املعارف ومؤشرات الرفاه يف نفسها الدورة

                                                      
هذه تشمل االجتماعني احلادي عشر والثاين عشر لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واجتماعات املكتب، ولكنها ال تشمل   (2)

 جلسات االجتماع العام.
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املعارف األصلية و  مبعارف الشعوب معينللمعارف  فلحمإقامة ؛ و 201٨نيسان/أبريل  22و 21نيويورك يومي 
التابع لالحتاد الدويل  “وسبل العيشالبيئة اجملتمعات احمللية وحفظ ” لاملعين مبسائاحمللية والتقييم العاملي يف املؤمتر 

؛ واحلوار املتعلق ابلتقييم 201٨أاير/مايو  30إىل  2٨يف الفرتة من  يعة، واملعقود يف هاليفاكس بكنداحلفظ الطب
القطبية الشمالية يف هلسنكي للمنطقة احمللية املعارف األصلية و  معارف الشعوبالعاملي الذي أجراه املنرب بشأن 

عشر للجمعية  ؛ ومشاركة مؤلفي التقييم العاملي يف املؤمتر السادس201٨حزيران/يونيه  ٨إىل  6يف الفرتة من 
؛ واجلهود الرامية 201٨آب/أغسطس  10إىل  7الدولية للبيولوجيا اإلثنية املعقود يف بيليم ابلربازيل يف الفرتة من 

 معارف الشعوبإىل تشجيع الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ومنظمات الشعوب األصلية واخلرباء يف جمال 
 استعراض املشروع الثاين للتقييم العاملي. واجتمعت فرقة العمل يف ابريس احمللية على املشاركة يفاملعارف األصلية و 

دت عَ اجتماع فرقة العمل. وأَ  بعد. وُعق د اجتماع تشاوري بشأن اآللية التشاركية مباشرة 201٨يف أيلول/سبتمرب 
األصلية  مبعارف الشعوبف فرقة العمل جمموعة أولية من املواد التوجيهية املنهجية لتنفيذ هنج املنرب إزاء االعرتا

احمللية واالستفادة منها، مبا يشمل الرتتيبات املتعلقة إبنشاء آلية تشاركية ملعاجلة كل مرحلة من مراحل املعارف و 
قدمت املشورة بشأن التشكيل املقبل لفرقة العمل. ومازال العمل يف هذا اجملال كما دورة التقييم اخلاصة ابملنرب،  

ة الدعم التقين الكائنة يف مقر منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، وذلك بفضل حيظى ابلدعم من وحد
معلومات إضافية بشأن العمل املتعلق  (IPBES/7/INF/8)الدعم العيين الذي تقدمه تلك املنظمة. وترد يف الوثيقة 

 ابملعارف األصلية واحمللية؛
)ب(( تقدمي املشورة للتقييمات  4)د( و 1البياانت )الناجتان واصلت فرقة العمل املعنية ابملعارف و  )ج(

، الواردة يف املرفق 201٨و 2017اجلارية، وفقًا ملوجز خطة عمل فرقة العمل املعنية ابملعارف والبياانت لعامي 
رب . وتشمل أهم عناصر التقدم احملرز يف التنفيذ زايدة تطوير املوقع الشبكي للمن5/1-د.ح.الثالث للمقرر م

وهياكله األساسية على اإلنرتنت؛ وتقدمي الدعم إىل خرباء املنرب املشاركني يف التقييم العاملي ويف تقييمي القيم 
تقدم يف الإحراز  ويستمرواألنواع الربية، بشأن استخدام اهلياكل األساسية املتاحة على اإلنرتنت وبشأن املؤشرات. 

الثغرات املعرفية يف تقييم تدهور األراضي واستصالحها. وُعق د مؤمتر  حفز توليد املعارف اجلديدة عن طريق حتديد
، الفرع اثلثاً، 6/1-د.ح.م، استجابة للطلب الوارد يف املقرر 2019شبكي على اإلنرتنت يف كانون الثاين/يناير 

د األولوايت البحثية. بشأن الثغرات املعرفية اليت حددها اخلرباء أثناء تقييم تدهور األراضي واستصالحها وبشأن حتدي
ومازال العمل يف هذا اجملال حيظى ابلدعم من وحدة الدعم التقين الكائنة يف املعهد الوطين لإليكولوجيا يف سيوتشون 
جبمهورية كوراي، وذلك بفضل الدعم العيين الذي تقدمه وزارة البيئة يف مجهورية كوراي. ويرد يف الوثيقة 

(IPBES/7/INF/9)  مرحلي كامل بشأن العمل املتعلق ابملعارف والبياانت.تقرير 
، بوجه عام، الوالايت اليت كلفها هبا االجتماع 1فرق العمل الثالث املعنية بتنفيذ اهلدف  جنزتأ )د(

مبعارف املهنية وهنج االعرتاف  مسريهتميف بداية ملن هم العام. وأصبحت بعض أنشطتها، مثل برانمج الزماالت 
احمللية واالستفادة منها، من املنتجات الرئيسية للمنرب وزادت إىل حد كبري من مشوله املعارف ية و األصل الشعوب

فرق  إنشاءومصداقيته وأمهيته يف جمال السياسات. ويوصي املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات أبن يعاد 
املقبل، استناداً إىل الدروس املستفادة أثناء العمل الثالث وأن تواصل عملها بطريقة أكثر تكامالً يف برانمج العمل 

 برانمج العمل األول.
: تعزيز اجلوانب املشرتكة بني العلم والسياسات يف جمال التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم 2اهلدف  - ابء

 اإليكولوجية على املستوايت دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها
 التالية: الناجتة العناصر 2يف إطار اهلدف يشمل التقدم احملرز  -11
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)أ((، أعدها فريق من أعضاء  2إصدار نسخة حمدثة من الدليل املتعلق إبعداد التقييمات )الناتج  )أ(
موجز مرتب للدليل  وإعداداملكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، بدعم من األمانة ووحدة الدعم التقين؛ 

ملية التقييم اليت جيريها املنرب؛ عرض جممل علرسوم بيانية مصورة  وإنتاجمتاح على اإلنرتنت ويف شكل مطبوع؛ 
 إجراء أيوإفراد الرسوم البيانية الرئيسية من الدليل يف ملفات منفصلة؛ وإنشاء أداة للتعلم اإللكرتوين عن كيفية 

الدعم من وحدة الدعم التقين اليت أنشئت يف املركز العاملي  يتلقىهذا العمل  وال يزال. (3)املنربتقييمات تقييم من 
ظ الطبيعة التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة، وذلك بفضل الدعم العيين الذي تقدمه تلك املنظمة. لرصد حف

. ويرد يف الوثيقة االقتضاءوثيقة حية ستضاف إليها وحدات جديدة أو ستعد ل حسب  عبارة عن والدليل
IPBES/7/INF/10 مزيد من املعلومات عن العمل املتعلق بدليل التقييمات؛ 

نسخ مرتبة ملوجزات مقرري السياسات امللحقة ابلتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية األربعة  إعداد ()ب
)ب(( اليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته السادسة،  2للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )الناتج 

نسخ  إعداداملوقع الشبكي للمنرب ويف شكل مطبوع؛ و على  (PDF)الواثئق احملمولة  بصيغةملفات وهي متاحة يف 
مرتبة من تقارير التقييم الكاملة )املسائل الرئيسية، وموجزات مقرري السياسات، والفصول، واملسائل الثانوية(، 

 مبا جاء يفظل العمل يف هذا اجملال وبشأن األخذ  ،201٨حىت متوز/يوليه و على املوقع الشبكي للمنرب.  تتاح
حيظى ابلدعم من وحديت الدعم التقين الكائنتني يف معهد الكساندر فون مهبولت لبحوث املوارد  ماتالتقيي

البيولوجية يف بوغوات، وجملس البحوث العلمية والصناعية يف بريتوراي، وذلك بفضل الدعم العيين املقدم من كولومبيا 
الدعم من  لقىتي مبا جاء فيها ر وعلى األخذوجنوب أفريقيا. وسيظل العمل على وضع الصيغة النهائية للتقاري

، ويف 2019وحديت الدعم التقين الكائنتني يف معهد االسرتاتيجيات البيئية العاملية يف طوكيو، حىت آب/أغسطس 
 ، وذلك بفضل الدعم العيين املقدم من الياابن وسويسرا؛201٨جامعة برين بسويسرا، حىت كانون األول/ديسمرب 

وع النهائي للتقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الذي أعده إصدار املشر  )ج(
)ج((، لكي ينظر فيه االجتماع العام يف الدورة احلالية، بعد أن خضع املشروع  2فريق مؤلفي التقييمات )الناتج 

لالستعراض اخلارجي من جانب الثاين لفصول التقييم واملشروع األول ملوجز مقرري السياسات امللحق ابلتقييم، 
اجتماع املؤلفني الثالث بشأن التقييم  وتنظيم؛ 201٨احلكومات واألقران، يف الفرتة من نيسان/أبريل إىل متوز/يوليه 

املوجز اخلاص مبقرري السياسات يف آب/أغسطس  أتليف، وتنظيم حلقة عمل بشأن 201٨يف أملانيا يف متوز/يوليه 
يف بون، لتعزيز قدرة  201٨؛ وتنظيم حلقة عمل لفائدة مسؤويل التنسيق الوطنيني يف حزيران/يونيه 201٨

)أ((؛  10لالجتماع العام )انظر الفقرة  السابعةيم واملسامهة يف النظر فيه يف الدورة احلكومات على استعراض التقي
يف  201٨وعقد اجتماع لوضع الصيغة النهائية ملضمون الفصل الثاين يف أيلول/سبتمرب وتشرين األول/أكتوبر 

بع يف تشرين األول/أكتوبر الوالايت املتحدة األمريكية، وعقد اجتماع لوضع الصيغة النهائية ملضمون الفصل الرا
احمللية واالستفادة منها يف سياق التقييم املعارف األصلية و  مبعارف الشعوبيف فرنسا؛ وتنفيذ هنج االعرتاف  201٨

العمل يف هذا اجملال يتلقى الدعم من وحدة للدعم التقين مقرها األمانة  وال يزال)ب((.  10العاملي )انظر الفقرة 
أملانيا. ويرد يف الوثيقة تقدمها  املسامهة اليتد اخلرباء االستشاريني، وذلك بفضل أح يشمليف بون، مبا 

IPBES/7/INF/2 تقرير مرحلي كامل بشأن إعداد التقييم العاملي؛ 

                                                      
 .www.ipbes.net/guide-production-assessmentsميكن تنزيل مجيع العناصر من على املوقع الشبكي للمنرب على الرابط التايل:   (3)
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وهي أنشطة حمددة زمنياً.  ،بنجاح 2التقييمات اإلقليمية والعاملية املقررة يف إطار اهلدف  إجناز )د(
أي ، مع نشوء 2030يله املتعلق ابلتقييمات على مدار فرتة برانمج العمل حىت عام وسيواصل املنرب حتديث دل

 منهجيات جديدة يف سياق ما يضطلع هبا من أعمال.
: تعزيز اجلوانب املشرتكة بني العلم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 3اهلدف  - جيم

 ة واملنهجيةاإليكولوجية فيما يتعلق ابملسائل املواضيعي
 التالية: العناصر الناجتة 3يشمل التقدم احملرز يف إطار اهلدف  -12

تقييم تدهور األراضي واستصالحها )الناتج ب امللحقنسخة مرتبة ملوجز مقرري السياسات  إعداد )أ(
نسخة مرتبة من  إعدادبكي للمنرب ويف شكل مطبوع، و على املوقع الش PDFيف شكل ملف  تتاح، ‘(1’)ب(  3

على املوقع  تتاحتقرير التقييم الكامل )املسائل الرئيسية، وموجز مقرري السياسات، والفصول، واملسائل الثانوية(، 
لدعم من وحدة للدعم اب، 201٨العمل يف هذا اجملال، حىت متوز/يوليه  حظي. و PDFالشبكي للمنرب يف ملف 

ع اللمسات األخرية على النسخة املرتبة من تقرير التقييم، فقد دعمتها التقين مقرها األمانة يف بون. أما جهود وض
 الدعم التقين الكائنة يف جامعة برين، وذلك بفضل الدعم العيين املقدم من سويسرا؛ اتوحد

؛ واختيار الرؤساء ‘(2’)ب(  3)الناتج  الـُمغريةالدعوة إىل ترشيح اخلرباء لتقييم األنواع الدخيلة  )ب(
للتقييم؛ وإنشاء وحدة الدعم التقين الكائنة يف معهد االسرتاتيجيات البيئية العاملية، بفضل الدعم العيين  املشاركني

 ؛IPBES/7/INF/6املقدم من الياابن. ويرد تقرير مرحلي يف الوثيقة 
ماع وعقد اجت‘( 3’)ب(  3اختيار فريق املؤلفني لتقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية )الناتج  )ج(

يف مونبلييه بفرنسا؛ وإعداد املشروع األول للتقييم، ليصبح جاهزاً  201٨املؤلفني األول يف كانون األول/ديسمرب 
؛ وإنشاء وحدة الدعم التقين يف مؤسسة البحوث يف جمال التنوع البيولوجي والوكالة 2019حبلول منتصف عام 

م العيين املقدم من فرنسا. ويرد تقرير مرحلي يف الوثيقة الفرنسية املعنية ابلتنوع البيولوجي، وذلك بفضل الدع
IPBES/7/INF/6؛ 

)ج((، استجابة  3مواصلة العمل الذي يقوم به فريق اخلرباء املعين ابلسيناريوهات والنماذج )الناتج  )د(
الفرع سادساً، فيما يتعلق بتقدمي مشورة اخلرباء بشأن  6/1-د.ح.الفرع سادساً، واملقرر م 5/1-د.ح.للمقرر م

يت جيريها املنرب، مبا يشمل التقييم العاملي؛ وفيما استخدام النماذج والسيناريوهات احلالية لدعم التقييمات اجلارية ال
يتعلق حبفز جهود الدوائر العلمية األوسع نطاقاً لوضع سيناريوهات وما يرتبط هبا من مناذج، مبا يشمل عقد اجتماع 

، 201٨يف الهاي هبولندا يف حزيران/يونيه  “اخلطوات املقبلة يف تطوير مستقبل الطبيعة”موضوع  عنلفريق اخلرباء 
من الرؤى إىل السيناريوهات املتعلقة ابلطبيعة وإسهامات ”وتنظيم حلقة عمل بشأن وضع السيناريوهات بعنوان 

. ومازال العمل يف هذا اجملال حيظى ابلدعم 2019يف نيسان/أبريل  “الطبيعة للبشر يف القرن احلادي والعشرين
، وذلك بفضل الدعم العيين املقدم من هولندا. (PBL)اهلولندية للتقييم البيئي من وحدة الدعم التقين يف مقر الوكالة 

 ؛IPBES/7/INF/11ويرد تقرير مرحلي يف الوثيقة 
اختيار فريق املؤلفني للتقييم املنهجي املتعلق بوضع مفاهيم متنوعة للقيم املتعددة للطبيعة وفوائدها،  )ه(

األول ملؤلفني ا)د((؛ وعقد اجتماع  3نظام اإليكولوجي وخدماته )الناتج مبا يف ذلك التنوع البيولوجي ووظائف ال
يف مكسيكو سييت؛ وإعداد املشروع األول للتقييم، ليصبح جاهزاً حبلول منتصف  201٨يف تشرين الثاين/نوفمرب 

وطنية املستقلة ؛ وإنشاء وحدة الدعم التقين يف معهد حبوث النظم البيئية واالستدامة التابع للجامعة ال2019عام 
 .IPBES/7/INF/6يف املكسيك، وذلك بفضل الدعم العيين املقدم من املكسيك. ويرد تقرير مرحلي يف الوثيقة 
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 : نشر أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته وتقييمها4اهلدف  - دال
 التالية: العناصر الناجتة 4يشمل التقدم احملرز يف إطار اهلدف  -13

)أ(( يف إطار فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات،  4)الناتج  حتديث فهرس التقييمات )أ(
، بدعم من وحدة الدعم التقين الكائنة يف املركز العاملي لرصد حفظ IPBES/7/INF/13حسبما هو مبني يف الوثيقة 

 الطبيعة التابع لربانمج األمم املتحدة للبيئة، وذلك بفضل الدعم العيين الذي تقدمه تلك املنظمة؛
، الذي أعده فريق (4))ج(( 4مواصلة تنقيح فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات )الناتج  )ب(

متخصصني من العمليات الدولية املعنية  واسُتكم ل جبهود، الفرع سابعاً، 6/1-د.ح.اخلرباء، استجابة للمقرر م
جراءات املتعلقة بتحميل احملتوى إىل الفهرس والتحقق من حمتواه؛ وإصدار وضع اإلوالشركاء املهتمني ابملوضوع؛ و 

ستخدام أدوات اتوجيهات منهجية خلرباء التقييم التابعني للمنرب بشأن كيفية تقييم أدوات السياسة العامة وتيسري 
يف كامربيدج  201٨تقييمات املنرب. واجتمع فريق اخلرباء يف آب/أغسطس  من خاللعم السياسات ومنهجيات د

العمل حيظى ابلدعم من وحدة الدعم التقين هذا يرلندا الشمالية. ومازال آابململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و 
حدة للبيئة، وذلك بفضل الدعم العيين الذي الكائنة يف املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربانمج األمم املت

 ؛IPBES/7/INF/13تقدمه تلك املنظمة. ويرد تقرير مرحلي بشأن هذه املسألة يف الوثيقة 
يف إطار اسرتاتيجية االتصال والتوعية والتعاون مع الشبكات املفتوحة العضوية  االضطالع أبنشطة )ج(

 4)الناتج  4/4-د.ح.إشراك أصحاب املصلحة وفقًا للمقرر م ألصحاب املصلحة فيما يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية
الدعم التقين لتنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحاب  مع تقدمي، IPBES/7/INF/14)د((، على النحو املبني يف الوثيقة 

فاقية املصلحة من االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة؛ وإقامة شراكات إضافية، مبا يشمل توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة ات
األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا؛ 

قائمة ابجلهات الداعمة املتعاونة على املوقع الشبكي للمنرب )للحصول على مزيد من املعلومات عن التعاون  ووضع
 ؛(IPBES/7/INF/15والشراكات، انظر الوثيقة 

)ه((، استجابة للمقرر  4تقرير عن استعراض املنرب يف هناية برانمج عمله األول )الناتج  وضع ()د
، مبا يشمل تقدمي توصيات IPBES/7/INF/18، يعده فريق االستعراض، على النحو الوارد يف الوثيقة 5/2-د.ح.م

 ؛IPBES/7/5بشأن سبل حتسني فعالية املنرب، على النحو املبني يف الوثيقة 
مواصلة العمل الذي تقوم به اللجنة املعنية بتضارب املصاحل، وإعداد تقرير على النحو الوارد يف  ه()

املتعلقة بتضارب املصاحل املبينة يف  السياساتمن إجراءات تنفيذ  10، ووفقًا للمادة IPBES/7/INF/16الوثيقة 
 .3/3-د.ح.املرفق الثاين للمقرر م

 2018املعلومات املستجدة بشأن تعيني املوظفني يف األمانة يف عام آخر  -اثنياً 
(. وكان 5-ع.، ُشغ َلت الوظيفة اجلديدة ملساعد شؤون نظم املعلومات )خ201٨يف حزيران/يونيه  -14

على متويل نصف تكلفة تلك الوظيفة، ومنذ ذلك احلني، قدمت  5/6-د.ح.ماالجتماع العام قد وافق يف مقرره 
ة نقدية عينية تتيح تعيني موظف متفرغ لدعم مواصلة تطوير وتعهد نظام إدارة البياانت الذي يدعم أملانيا مسامه

 تنفيذ برانمج عمل املنرب.

                                                      
 .www.ipbes.net/policy-supportمتاح على الرابط التايل:   (4)
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 201٨. وُأجن َزت يف تشرين الثاين/نوفمرب 2019واآلخر يف  201٨وترك موظفان اخلدمة، أحدمها يف  -15
، 201٨( اليت ظلت شاغرة منذ أاير/مايو 5-ع.عملية استقدام املوظفني لشغل وظيفة مساعد شؤون الربامج )خ

يت ظلت شاغرة منذ ( ال3-يف حني أن عملية استقدام املوظفني لشغل وظيفة موظف إدارة الربامج )ف
مساعد رئيس  وظيفةحاليًا عملية استقدام موظفني لشغل  وجتري، شارفت على االنتهاء. 201٨ حزيران/يونيه
 .2019( الشاغرة منذ كانون الثاين/يناير 6-ع.األمانة )خ

من عام ووافق االجتماع العام، يف دورته السادسة، يف إطار املقرر الذي اختذه بشأن امليزانية، ابتداًء  -16
، نظراً ألن املهام املضطلع هبا يف 3-لتصبحا من الرتبة ف 2-، على إعادة تصنيف وظيفتني من الرتبة ف201٨

إجناز عملية استقدام املوظفني  وجيريإطار الوظيفتني تعترب على مستوى من املسؤولية أعلى مما كان متوقعاً أصالً. 
 لشغل الوظيفتني املعاد تصنيفهما.

 2018عام  يف وظفني يف األمانةمالك امل
 املركز الوظيفة

 2014شباط/فرباير  منذعمله يقوم ب (1-رئيس األمانة )مد
 2015آذار/مارس  منذعمله يقوم ب أ()(4-موظف برامج )ف

 2016متوز/يوليه  منذمله بع يقوم (4-موظف اتصاالت )ف
 شاغرة (3-موظف برامج )ف
 2017أاير/مايو  منذ يقوم بعمله (3-موظف إداري )ف

 2016أاير/مايو  منذ يقوم بعمله (2-موظف معاون إلدارة املعارف )ف
 2016شباط/فرباير  منذ يقوم بعمله (2-موظف برامج معاون )ف

 2016آب/أغسطس  منذ يقوم بعمله (6-ع.موظف دعم إداري )خ
 شاغرة (6-ع.موظف دعم إداري )خ
 201٨حزيران/يونيه  منذ بعملهيقوم  (5-ع.موظف دعم إداري )خ
 2016متوز/يوليه  منذ يقوم بعمله (5-ع.موظف دعم إداري )خ
 201٨تشرين الثاين/نوفمرب  منذ يقوم بعمله (5-ع.موظف دعم إداري )خ
 2015آب/أغسطس  منذ يقوم بعمله (5-ع.موظف دعم إداري )خ

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


