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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
تنوع البيولوجي والسياسات في مجال ال

 وخدمات النظم اإليكولوجية
 الدورة الخامسة

 2017آذار/مارس  10-7بون، أملانيا، 

االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي تقرير 
 عن أعمال دورته الخامسة وخدمات النظم اإليكولوجية

 افتتاح الدورة -     أوال  
التنوع  يف جمالالعام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات  لالجتماعاخلامسة الدورة عقدت  -1

وعقدت  .2017آذار/مارس  10إىل  7البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف بون، أملانيا، يف الفرتة من 
 وكذلك صباح كل يوم خالل الدورة. 2017آذار/مارس  6اجتماعات تشاورية إقليمية يف يوم 

، السيد االجتماع العامرئيس  ،2017آذار/مارس  7 من يوم 00:10الدورة يف متام الساعة       ت ت حواف -2
. وأدىل املنرب وإجنازاته حىت اآلن واخلطوات التالية احملتملةواطسون، مبشاهدة عرض بالفيديو عن دور ت. روبرت 

السيد ادواردو و التنفيذية للمنرب؛ السيدة آن الريغودري، األمينة و سون؛ كلمات افتتاحية كل من السيد واطب
املدير العام  ةالسيدة كرستيان باولوس، نائبو برنامج األمم املتحدة للبيئة؛  زاندري، رئيس فرع التقييم العلمي يف

الطبيعة والتنمية املستدامة، الوزارة االحتادية للبيئة وحفظ الطبيعة وسالمة املباين واألمان النووي يف  لقسم حفظ
 رد ليمباش، نائب عمدة مدينة بون.والسيد راينها أملانيا؛

السيد ريتشارد كينلي، نائب األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري بعد ذلك ألقى  -3
بشأن العالقة بني التنوع البيولوجي كلمتني رئيسيتني ،  ستيلنبوش امعةجب األستاذلي، جي ميدااملناخ، والسيد غ

 خ.وتغري املنا 
 اتالتحديأحد ن وم والسياسات وإبط بني العلرتاإن اهلدف هو تعزيز ال كلمتهسون يف  وقال السيد واط -4

بأن فقدان التنوع البيولوجي إقناع صانعي القرارات يف مجيع اجملاالت  يتمثل يفحتقيق هذا اهلدف  وجه يفالرئيسية 
يف تعزيز        كبريا           تقدما   املنرب بالفعل أحرزو تغري املناخ.  لهمياثل التهديد الذي يشكرفاه اإلنسان ل       كبريا               شكل هتديدا  ي

إن ني.       األول   ني         الرئيسي           تقييم يه بناء القدرات واعتماد  ته يف جمالالرتابط بني العلوم والسياسات من خالل أنشط
مؤمتر األطراف وإنتاج الغذاء من جانب التلقيح وامللقحات بشأن تقييم االستنتاجات الرئيسية للاستخدام اعتماد و 

بني أن الف الراغبني حلماية امللقحات، يعن إنشاء حت                                                       يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعه الثالث عشر، فضال  
بشكل التقييمات األخرى اجلارية وستعزز يف توفري معارف وأدلة تتسم بالشفافية واملصداقية.        مهما      ا  دور  يؤدي املنرب

 لألمم المتحدةاألغذية والزراعة  منظمة
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لسياسات من خالل تقييم التفاعالت مع تغري املناخ والتقدم احملرز حنو حتقيق أهداف الرتابط بني العلوم وا إضايف
أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالغذاء واملياه والطاقة  جدوى بشأنوحتديد االجتاهات للتنوع البيولوجي آيتشي 

ر: أن عدم التصدي لتغري لصانعي القرا إيضاحهما جيب  هذه التقييمات تبني كذلك.  اإلنسانواألمن وصحة 
اليت  تقييمات املنرب ورغم أن.         مستحيال        أمرا  أهداف التنمية املستدامة حتقيق سيجعل معا املناخ والتنوع البيولوجي 

قليل من احلكومات،  من جانب عدد اضستعر أن مسوداهتا خضعت لال                                ن شرت أوال  أحدثت األثر املنشود إال
سون د السيد واطيدعند حتو يف إعداد التقييمات املقبلة.  أعمق بصورةاألعضاء  أن يشارك املزيد منومن الضروري 

ا وهنسوف يعاجلالعام احلايل أعرب عن ثقته بأن أعضاء االجتماع  االجتماعاملطروحة على جدول أعمال  لمسائلل
 حىت اآلن. مالطريقة املالئمة اليت ميزت عملهب

، مبا فيها       بلدا   121من          مشاركا   645أكثر من  يضم السيدة الريغودري أن االجتماع احلايل تالحظو  -5
عمل ال، السنة الثالثة من برنامج 2016يف عام  نفذتاألنشطة اليت  وعرضت، املنرب يف 126 ــمن األعضاء ال 99
على حنو  خبري 900بينما يساهم أكثر من يف مجيع أحناء العامل،           اجتماعا   20                 وقد ع قد أكثر من منرب. ول للاأل

         وش ر ع يف . 2014مليون دوالر منذ عام  14ا ال يقل عن عينية تقدر مباليت متثل مسامهة  هموأفكار  هموقتب نشط
شي يف إطار تستعراض أهداف آيال يكفي وقت وهو، 2019عام  يف العمل بشأن التقييم العاملي الذي سيصدر

 تدهور األراضيألربعة، وكذلك بشأن تقييم يف التقييمات اإلقليمية احرز تقدم جيد                               اتفاقية التنوع البيولوجي، وأ  
ويتواصل العمل االبتكاري بشأن تقييم السيناريوهات ومنذجة التنوع البيولوجي وخدمات النظام ؛ واستصالحها

والنماذج، كما جيري السيناريوهات و تقييمات التلقيح نشر ؛ وجيري للقيم املتعددةخمتلف التصورات اإليكولوجي و 
حكومات وكيانات مثل اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  من جانبمها استخدا

من خالل دعم عيين  تقين جديدةحدات دعم          أ نشئت و واجملتمع العلمي، مبا يف ذلك كأساس لصنع السياسات. و 
طبيعة التابع لربنامج األمم اليف املكسيك وهولندا ويف املركز العاملي لرصد حفظ  هلا، ضيفةستالبلدان امل قدمته

وجاء هذا الدعم باإلضافة  الدعم من االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة ىتلقي 2016منذ عام  وظل املنرب املتحدة للبيئة.
يف جنوب أفريقيا، وكولومبيا، واليابان،  2015و 2014إىل وحدات الدعم التقين اليت أنشئت يف العامني 

محهورية كوريا، وكذلك يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(. وسويسرا، والنرويج وهولندا، و 
واليونسكو وبرنامج )الفاو(، لألمم املتحدة الدعم من منظمة األغذية والزراعة  ىتلقاملنرب ي ظل، وعالوة على ذلك

 االجتماع العامإن  الريغودري السيدة قالت االجتماع احلايلجدول أعمال  عند حتديدو األمم املتحدة للبيئة. 
تقييمات الشروع يف الإمكانية و  ملنرب،اختصاصات استعراض او احمللية؛ و األصلية  باملعارفلعمل هنج لنظر يف يس

دعم دوات ومنهجيات ألفهرس إلكرتوين منوذجي برنامج عمل ثان للمنرب؛ وكذلك وضع ؛ وعملية العالقة
التقدم احملرز يف عدد من اجملاالت، مبا يف ذلك االتصاالت؛ والتعاون و  خطة متجددة لبناء القدرات؛و السياسات؛ 

 يف االجتماع ومتنت للمشاركنيالثابت  امع أصحاب املصلحة. ويف اخلتام شكرت احلكومة األملانية على دعمه
 .عقد اجتماع مثمر

ائي، وبرنامج األمم سم منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمن    با   وحتدث السيد زاندري -6
فظ التنوع البيولوجي حبإن القرارات الرامية إىل تلبية االلتزامات العاملية والوطنية فقال املتحدة للبيئة واليونسكو، 

 وظلت ستند إىل أفضل املعلومات العلمية املتاحة واملعارف التقليدية.استخدامه على حنو مستدام جيب أن تو 
 األوىل ملنرب النواتجهذه املعلومات. ويف حني أن تقييم  املنرب يفامسها ملتزمة مبساعدة حتدث بألربع اليت اهليئات ا

اختاذ االجتماع احلايل إال أنه يتعني يف ومت إحراز تقدم على الصعيد اإلقليمي  ت بالفعلقد اكتمل             آخذ  يف النضج
تنوع للقيم املتعددة للطبيعة امل والتصور، زيةالغريبة الغاملسائل حامسة مثل األنواع بشأن توفري قاعدة معارف  قرارات
، مبا يف ذلك يف سياق اجلهود الرامية إىل تنفيذ أهداف الربيةاملوارد البحرية احلية والنظم اإليكولوجية و  ها،وفوائد

 مننواتج املنرب تساهم يف وتستفيد  لالجتماع العام أن يتأكد من أن بذلك ينبغيعند القيام التنمية املستدامة. و 
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كذلك ينبغي لالجتماع .  التفاعليةة يالبيئمنرب البيانات أوجه التآزر مع عمليات أخرى مثل توقعات البيئة العاملية و 
إدماج التنوع البيولوجي يف جماالت أخرى مثل الزراعة  على صعيدؤديه العام أن يبت يف ماهية الدور الذي يود أن ي

لتنوع البيولوجي وخدمات لالتقليدي النطاق خارج جماالت ل إىل واحلراجة، ومصائد األمساك والسياحة والوصو 
أن الشراكات  ورغم، وتعزيز الشراكات الشاملة لعدة قطاعات مع احلفاظ على استقالل املنرب. اإليكولوجيالنظام 

ديدة جوتطوير شراكات هناك جمال كبري لتعزيز هذه الشراكات  إال أن برنامج العمل احلايل بنجاحالقائمة تنفذ 
منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج وترحب يف جماالت مثل الزراعة والتجارة والتنمية والنقل والطاقة واملياه وغريها. 

على بناء القدرات من جانب املنرب زيادة الرتكيز باألمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو 
ر و أمذه كلها ت، وهي تتطلع إىل تنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة، وهاالتصاال وبقدراته املعززة يف جمال

برنامج عمل تنفيذ برنامج العمل احلايل ووضع  وعند. نواجتهوزيادة استيعاب  املنربلتيسري املسامهات يف  ةأساسي
فادة من املسامهات العينية أقصى است وأن حيققإجنازاته  أن يستفيد املنرب منمن املهم صعبة، جديد يف أوقات مالية 

طموحه يف إحداث تغيري حقيقي يف العامل. ويف اخلتام أعرب عن شكره ألعضاء املكتب  احلفاظ علىمن أجل 
واحلكومات  اآلخرين اخلرباءو املستعرضني و املؤلفني  املتزايدة من قائمةوالوفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمانة، 

سيما املالية منها، وتعهد  خمتلفة، ال ةعديدبأشكال ه و ى الدعم احلاسم الذي قدمواجلهات املعنية األخرى عل
 األمم املتحدة للمنرب وأعضائه يف األشهر والسنوات القادمة.أسرة مبواصلة دعم 

العام لالجتماع ة امسن احلكومة األملانية تشرفت باستضافة الدورة اخلإ كلمتهاقالت السيدة باولوس يف  و  -7
 وافقةامل من خاللالعلمي العاملي ظهر بقوة على املسرح عمل املنرب. وقالت إن املنرب بإجناح بشدة  ملتزمةظل تو 

تنفيذ اسرتاتيجيات                                ويتسمان بالشمول، وكانا مهم ني يف نوعية عالية                             على تقييمني علميني عامليني ذو ي ةالسريع
وأهداف ، 2020-2011للفرتة  البيولوجيللتنوع ية يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيج         وأساسي نيوطنية للتنوع البيولوجي 

وستساهم تقييمات املنرب والعديد من أهداف التنمية املستدامة.  التابعة هلذه االتفاقية لتنوع البيولوجيلآيتشي 
، ولتحقيق هذه الغاية ينتظر اجلميع بلهفة 2020 عام يف العمل يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي بعد       أيضا  
وقد النظام اإليكولوجي. خدمات بشأن التنوع البيولوجي و  الذي جيريه املنرب العاملي والتقييمقليمية اإل ماتالتقيي

بإنشاء  املنرب املنرب اليت متت املوافقة عليها اليت اعتمدها تقييمات الواردة يف توصياتالخطوة أوىل يف تنفيذ  اختذت
 لثالث عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي شهدامللقحات يف االجتماع ا حلمايةحتالف للراغبني 

 لتلقيح وامللقحاتتقييم اإىل التوصيات الواردة يف                                   من اخلطوات حلماية امللقحات استنادا   باختاذ عدد       بلدا   13 التزام
سيشهد االجتماع و  .إليه . وقالت إن التحالف مفتوح أمام اجلميع، وحثت اآلخرين على االنضماموإنتاج الغذاء

املكتسبة حىت اآلن  اتعلى اخلرب  بىن   ي  جيب أن  وهو برنامجمنرب، لل برنامج العمل الثاينالشروع يف وضع احلايل 
يف إطار اتفاقية التنوع  2020تيسري العمل ملا بعد عام من أجل  الكافية املرونةب وأن يتسمالقيود املالية  وأن يراعي

 الوضع املايلجلة القضايا اجلديدة والناشئة. وأعربت أملانيا عن بالغ القلق إزاء معاكذلك من أجل البيولوجي و 
على ولذلك حثت اجلميع  التقييمات اجلارية،كافية حىت لتغطية                               نظرا  ألن األموال املخصصة له غريلمنرب، ل

ستواصل دعمها النشط . وبتلك الروح، يسرها أن تعلن أن حكومتها        ماليا   هدعممن خالل االعرتاف بقيمة املنرب 
م، وحثت         زخم قي  يتمتع ب املنرباىل أن . وخلصت 2017مليون دوالر يف عام  1.1مسامهة قدرها تقدمي للمنرب ب
 الكاملة. متكنه من حتقيق إمكاناتهاحلايل  االجتماعيف  مقرراتعلى اعتماد  هأعضاء

فخورة باستضافة  بونإن  وقال، هتمدين يف يف االجتماع نياملشاركب تعليقاتهالسيد ليمباش يف رحب و  -8
من منظمات األمم املتحدة الكائنة يف بون  19ي وصفه بأنه جزء من قوة حقيقية لالستدامة تضم ذاملنرب، الأمانة 

، من اجلهات بدعم احلكومات والشركاء اإلمنائيني واملؤسسات التجارية واملنظمات غري احلكومية وغريهاوحتظى 
 وذات قاعدة عريضة سامهت                      ضرورية وسليمة علميا  وفر براهني نرب املة بون نفسها. وقال إن مدين                   وأخريا  وليس آخرا  
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سعى إىل وضع روابط بني العلوم والسياسات، وي كذلك وفر املنربمصداقية صانعي القرار يف أحناء العامل.  تعزيز يف 
 يتعني على املنرب أن يبيننجاح ال مواصلةومن أجل التنوع البيولوجي بشكل راسخ يف صميم التنمية املستدامة. 

 سيشكلسور اجلبناء هذه إن بالتنوع البيولوجي وتغري املناخ.  اخلاصة، مثل تلك الربامجبني خمتلف  تواصل جسور
 عام إجنازه يفالذي يتعني لتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي للتقييم العاملي ا يف وجه أحد التحديات

 2030خطة التنمية املستدامة لعام تنفيذ سياساتية ذات صلة بخيارات و  معلوماتوفر يس وهو تقييم، 2019
والتعاون يف جمال االستدامة،  للنقاش           ا  عظيما  منرب  متثل. وقال إن بون التابعة هلا أهداف التنمية املستدامةحتقيق و 

جمموعة  بون العلمية، وهي بكةاألمثلة على ذلك، ش وأحدالربامج العاملية على مجيع املستويات.  تلتقيحيث 
واملثال الثاين هو من املنظمات العاملة يف حبوث التنوع البيولوجي املتعددة التخصصات.  40أكثر من  تضم

 هامقر  يقعاالستدامة اليت  من أجلاحلكومات احمللية  لرابطةالتنوع البيولوجي برنامج مع الطويلة األمد بون  مشاركة
 ةالثالثدورة البون ستستضيف  2017 ويف عام .هالرئيس منصب النائب األول       اليا  عمدة بون ح ويشغليف بون 

أوجه كون فرصة جيدة إلبراز ت سيتوالعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ال
ذ اعتماد اتفاق باريس بشأن موضع تركيز متزايد منوهو أمر أصبح ، ذات الصلة بني القضايا واملنظمات الرتابط

، وأعرب عن ثقته التعاوناملكان املثايل حلفز  بون هي قال إنو . 2030تغري املناخ وخطة التنمية املستدامة لعام 
السياسات صنع واهلياكل و  القضايابني  وإجياد روابط حقيقيةاالجتماع احلايل إىل تبادل مثمر للمعارف يؤدي يف أن 

  العلمي. التميززيد من مبا يقود اىل حتقيق امل
وقال السيد كينلي يف كلمته الرئيسية إن هناك صلة قوية بني أوساط التنوع البيولوجي وأوساط تغري املناخ،  -9

وأبرز التطورات بالنسبة لتغري املناخ والسبل اليت ميكن هبا تعزيز تلك الصلة. وأضاف أن العلوم املوثوقة اليت ميكن 
يل الدور الذي يقوم به املنرب، تتسم بأمهية حامسة، وحث أعضاء املنرب على التحلي بالعزم االعتماد عليها، وبالتا

يف الوفاء بواليتهم، ومتكني احلكومات من اختاذ القرارات اليت ختدم صاحل مواطنيهم والكوكب بأسره. وقد كان 
املشجعة للغاية، ويبدو التوجه العاملي                              بلدا  باملصادقة عليه من األمور  133التعجيل ببدء نفاذ اتفاق باريس وقيام 

درجة مئوية، تقليل االنبعاثات  1.5                                                                      واضحا  وال رجعة فيه. ويتطلب احلد من ارتفاع متوسط درجة احلرارة العاملية إىل 
وبناء القدرة على الصمود، األمر الذي قد يؤدي بدوره إىل تقليل فقدان التنوع البيولوجي إىل أدىن حد ممكن. 

احلكومات بنجاح خطط عملها املتعلقة بتغري املناخ على الصعيد الوطين يتعني عليها إدماجها بشكل ولكي تنفذ 
كامل يف التنمية الوطنية وختطيط االستثمار، مبا يف ذلك اخلطط الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ويتعني 

تتيح الفرصة إلدماج أهداف التنوع البيولوجي على أوساط التنوع البيولوجي أن تشارك يف هذه اجلهود، ألهنا 
وأولوياته بشكل أقوى يف السياسات الوطنية، وتكفل حصول أهداف التنوع البيولوجي على دعم السياسات 
                                                                                                    املتعلقة بتغري املناخ واالستثمارات. وستبدأ احلكومات قريبا  عملية وضع القيم اجلديدة للمسامهات احملددة وطنيا ، 

، مسامهة 2019. وقد يقدم التقييم العاملي للمنرب، الذي يتوقع صدوره يف عام 2020تنجز يف العام  اليت يتوقع أن
هامة يف اختاذ القرارات فيما يتعلق بتلك املسامهات وباالسرتاتيجيات اإلمنائية املنخفضة الكربون اليت ستتطلبها، 

. أما فشل الطموح فسيؤدي إىل عواقب وخيمة،                                                       وهذه ستكون أكثر طموحا  كلما حتسنت األدلة اليت يقدمها املنرب
مبا يف ذلك تسارع معدالت فقدان األنواع، والظواهر املناخية الشديدة، وتقلب املناخ، وتدهور األراضي وحتمض 
احمليطات. ولكن هذا الطموح ميكن أن يتحقق بتعظيم أوجه التآزر الناشئة عن صحة الرتبة والغابات واألراضي 

طات، واألراضي الرطبة، مبا يف ذلك أشجار املنغروف واملستنقعات امللحية واألعشاب البحرية، اخلثية، واحملي
وجلميعها دور قوي يف امتصاص الكربون وختزينه وبالتايل منع تغري املناخ. وحتتجز أشجار املنغروف واملستنقعات 

                          حاليا  يف احمليطات، ومتتص نصف  يف املائة من الكربون املوجود 70امللحية واألعشاب البحرية ما يصل إىل 
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االنبعاثات الناجتة عن النقل يف العامل، وميكن لإلدارة املستدامة لألراضي أن حتتجز بالكامل نصف االنبعاثات اليت 
، غري أن اإلجراءات الفعالة من حيث التكلفة والقائمة على الطبيعة يتم 2030يتعني التخلص منها حبلول عام 

ثرية. ويتمثل التحدي يف كيفية االستفادة من هذه احللول، وكيفية إدراجها يف صنع السياسات إغفاهلا يف أحيان ك
                                                                                               على الصعيد الوطين. وسيؤدي املنرب دورا  حامسا  يف هذا الصدد، إىل جانب مشاركته مشاركة كاملة يف املبادرات 

ضاف أن العلوم السليمة مهمة، وسيساعد الوطنية الرامية إىل استيعاب أهداف التنمية املستدامة واتفاق باريس. وأ
املنرب العامل على فهم الدور احليوي للطبيعة يف التنمية، ويساهم يف احللول القائمة على الطبيعة اليت تلزم لتحقيق 

                                مستقبل مستدام حقا  وآمن للمناخ.
يولوجي يف ، فشرح مسامهات التنوع البكلمته                                             وحتدث السيد ميدجلي مستخدما  شرائح عرض لتوضيح   -10

ختفيف وطأة تغري املناخ، كما حتدث عن بعض اآلثار السلبية احملتملة اليت قد ترتتب على التنوع البيولوجي نتيجة 
                                                                                                    هلذه املسامهات. وقد بدأ باألخبار احلسنة، فقال إن انبعاثات الكربون العاملية مل تزد إال قليال  على مدى السنوات 

د أن املسامهات      عتق                 تزال قامتة، وي   ة منو اقتصادي. ولكن السيناريوهات املستقبلية الالثالث املاضية، اليت ختللتها فرت 
                                                                                                     احلالية احملددة وطنيا  مبوجب اتفاق باريس لن تكون كافية للحد من ارتفاع متوسط درجة احلرارة العاملية إىل درجتني 

 درجات مئوية. 3مئويتني، بل األرجح أهنا ستؤدي إىل زيادات حبوايل 
ولكن جهود حفظ التنوع البيولوجي قد تساعد على سد تلك الثغرة، وهلذا يقوم املنرب بدور حاسم يف  -11

                                                                                          توفري أساس علمي هلذه اجلهود. ولتوضيح إمكانات نـ ه ج النظام اإليكولوجي ومدى احلاجة إليها من أجل 
يف املائة من الكربون  25أكثر من                                                                 التخفيف، بني  أن احمليطات واألرض تعمل كبالوعات، وميتص كل منهما مبفرده 

الذي أطلقه البشر من حرق الوقود األحفوري وتغيريات استخدام األراضي. ولكن فعالية هذه اآلليات الطبيعية 
ضرر بشكل يتقد  األراضيميكن أن تنخفض بتعرضها ملزيد من الضغوط: وهكذا أثبتت األحباث أن عمل بالوعة 

اف مثل الظروف اليت تسببها ظاهرة النينيو، ويدل هذا على أن املزيد من االحرتار كبري يف ظروف شدة احلرارة واجلف
 قد يزيد من ضعف بالوعة األرض.

وتشمل خيارات ختفيض االنبعاثات التقليل من إزالة الغابات وتدهورها؛ وزيادة عزل الكربون عن طريق  -12
واستخدام الوقود األحيائي والطاقة األحيائية  إصالح النظم اإليكولوجية مثل إعادة التحريج وغرس الغابات؛

 باالقرتان مع احتجاز الكربون وختزينه.
اإلطارية األمم املتحدة                                                                      وقد كان احلد من إزالة الغابات وتدهورها موضوعا  لنشاط كثري مبوجب اتفاقية  -13

                             سنويا  بالنسبة إلزالة الغابات جيغاطن  5و 2بشأن تغري املناخ، ووعد بفوائد كبرية بعزل كميات كربون ترتاوح بني 
جيغاطن بالنسبة لتدهور الغابات. وميكن تنفيذ إعادة التحريج على نطاقات  1.7و 0.3وكميات ترتاوح بني 

عدة، مبا يف ذلك على الصعيد العاملي، وعلى مساحات تصل إىل بليوين هكتار من األراضي، وينطوي ذلك على 
                                                         كسيد الكربون سنويا . وميكن إلصالح النظم اإليكولوجية األخرى أن جيغاطن من ثاين أ 4إمكانية عزل كمية 

                                                                                                  يؤدي أيضا  إىل عزل الكربون؛ وميكن أن تعمل األراضي الرطبة كمخازن كربون كبرية، وتوفر خدمات هائلة للنظام 
ي يف اإليكولوجي، مبا يف ذلك سبل كسب العيش وفرص العمل، وتبني أن أحد النباتات اليت كان هلا دور رئيس

تمتع بالقدرة على ختزين كميات كبرية من الكربون. وقد تتمتع نباتات أخرى مبثل تإصالح النظام اإليكولوجي 
هذه القدرة. وميكن تطبيق إصالح النظم اإليكولوجية على األراضي الزراعية املهملة، ويوفر هذا مرة أخرى فوائد 

 واسعة النطاق يف جمال التنوع البيولوجي.
ذه األساليب تنطوي على خماطر ختتلف من هنج إىل آخر. فغرس الغابات على سبيل املثال، ولكن ه -14

يف  التارخييةاملناطق، مثل األراضي العشبية  تلكيستهدف عادة املناطق اليت تعترب ذات فائدة ضئيلة، ولكن بعض 
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كبرية وتتمتع بقدر كبري من   يف احلقيقة بأمهية إيكولوجية كبرية، وتعمل بالفعل كمخازن كربون تتسممدغشقر، 
                                                                                                  التنوع البيولوجي. وهلذا ينشأ دوما  خطر استهداف األراضي اخلاطئة، مما يؤدي إىل إحلاق الضرر باملناخ والتنوع 

ؤدي إىل حتويل النظم اإليكولوجية الطبيعية إىل أراض زراعية على يالبيولوجي. أما استخدام الوقود األحيائي فقد 
ب على ذلك عواقب واضحة بالنسبة للتنوع البيولوجي. وتظهر األحباث أن استخدام إعادة نطاقات واسعة، وترتت

التحريج وغرس الغابات على حنو سليم حيقق فوائد تتجاوز فوائد عزل الكربون النامجة عن الوقود األحيائي. وبالتايل 
اسرتاتيجيات التخفيف، وتقوم  يتعني توخي احلرص الشديد يف اختاذ القرارات قبل استخدام أي اسرتاتيجية من

 علوم احلفظ بدور حاسم يف تقييم املخاطر لدعم عملية صنع القرار.
ويف اخلتام قال إن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية قد استقرت، غري أنه سيلزم بذل جهود كبرية يف  -15

ختاذ اإلجراءات األخرى للحفاظ على هذا                                                               نـ ه ج مصادر الطاقة املتجددة والنهج املستخدمة على الرب، إىل جانب ا
االجتاه وتعزيزه من أجل حتقيق اهلدف العاملي املتمثل يف زيادة درجتني مئويتني فقط. وإن بالوعة األراضي ستقوم 
                                                                                          بدور هام يف ختفيف االحرتار، يف حني ستكون لنـ ه ج النظم اإليكولوجية أمهية حامسة يف حفظ بالوعة األراضي 

غرس الغابات والوقود األحيائي قد يكونان ضروريني، ولكن ميكن أن تكون هلما آثار كبرية على وتعزيزها؛ وإن 
التنوع البيولوجي وينبغي توخي احلرص عند النظر فيهما واستخدامهما؛ وإن اجلهود التحليلية املتعلقة حبفظ الطبيعة، 

ور هام يف توجيه اجلهود املستدامة لتحقيق هدف اليت تستنري بقواعد البيانات واألدوات اآلخذة يف التوسع، تقوم بد
 الدرجتني املئويتني ويلزم تكثيف تلك اجلهود من أجل تقليل جوانب عدم التيقن.

                                                                                    وعقب هذا العرض، وردا  على سؤال عن حجم بالوعات الكربون األزرق، قال إن العديد من النظم  -16
يبدو أهنا توفر قدرات كبرية لتخزين الكربون، وجيري اكتشاف اإليكولوجية مثل األراضي اخلثية، واألراضي العشبية، 

على سؤال                                                                                             املزيد منها مع الوقت، وأضاف أن العلم يقوم بدور هام يف مواصلة التعرف على مثل هذه النظم. وردا  
عي التنوع البيولوجي وتغري املناخ على التكاتف من أجل حشد األوساط العلمية لكل                      بشأن كيفية حتفيز جمتم  

يف             يبدو آخذا  منهما يف العمل املشرتك، قال إن دور العلم يف رسم املسار يتسم بأمهية متزايدة ألن هامش اخلطأ 
على       ردا  . و تكون أوضحالتقلص؛ وعلى الرغم من وجود التكنولوجيا فهي مكلفة، ولكن تكلفة الفشل جيب أن 

ماعتني هو إشراك نفس اخلرباء يف تقييمات املنرب ن أحد سبل حتفيز التعاون بني اجلأالرئيس  السؤال األخري أضاف
ويف العمل يف إطار اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، سواء بصورة رمسية أو غري رمسية، بنفس الطريقة اليت 

 متت بالفعل يف عدد من احلاالت.
األعضاء وأصحاب املصلحة، كانوا ، أدىل ممثلون تكلموا باسم اجملموعات اإلقليمية و كلمةوعقب تلك ال -17

قد اجتمعوا للتحضري لالجتماع احلايل، ببيانات عامة حتدثوا فيها عن التقدم الذي أحرزه املنرب حىت ذلك احلني، 
وعن أنشطة دعم املنرب اليت قامت هبا اجلهات اليت حتدثوا بامسها، وتوقعاهتم بشأن الدورة احلالية وبشأن عمل املنرب 

عن االجتماع                                   اتفاقية التنوع البيولوجي تقريرا  أمانة وباإلضافة إىل ذلك، قدم ممثل املكسيك وممثل يف املستقبل. 
كانون   17إىل  4الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية، الذي عقد يف كانكون، باملكسيك، يف الفرتة من 

 .سيما فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة باملنرب ، وال2016األول/ديسمرب 
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 المسائل التنظيمية -       ثانيا  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ألف

 :(IPBES/5/1/Rev.1)اعتمد االجتماع العام جدول األعمال التايل على أساس جدول األعمال املؤقت  - 18
 افتتاح الدورة. -1
 املسائل التنظيمية: -2

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ )أ(
 يف املنرب؛ حالة العضوية )ب(
 انتخاب األعضاء املناوبني لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات. )ج(

 قبول املراقبني يف الدورة اخلامسة لالجتماع العام للمنرب. -3
 وثائق تفويض املمثلني. -4
 . 2018-2014تقرير األمينة التنفيذية بشأن تنفيذ برنامج العمل للفرتة  -5
 برنامج عمل املنرب: -6

 ء القدرات؛بنا )أ(
 نظم املعارف األصلية واحمللية؛ )ب(
 املعارف والبيانات؛ )ج(
 التقييم املنهجي املتعلق باملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها؛ )د(
 التقييم املواضيعي لألنواع الغريبة الغازية؛ )ه(
 التقييم املواضيعي لالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي؛ )و(
 أدوات ومنهجيات دعم السياسات؛ ()ز

 االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة والشراكات االسرتاتيجية. )ح(
 الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة بامليزانية اخلاصة باملنرب: -7

 ؛2018-2014امليزانية والنفقات للفرتة  )أ(
 الصندوق االستئماين. )ب(

 استعراض املنرب. -8
 ورات املقبلة لالجتماع العام:التخطيط للد -9

وتنظيم العمل وموعدا ومكانا انعقاد الدورتني السادسة والسابعة  اناألعمال املؤقت جدوال (أ)
 لالجتماع العام؛

 .عملية إعداد برنامج العمل الثاين للمنرب (ب)
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 وأمانته.ملنرب الرتتيبات املؤسسية: ترتيبات األمم املتحدة للشراكة التعاونية يف عمل ا -10
 اعتماد مقررات وتقرير الدورة. -11
 اختتام الدورة. -12

 حالة العضوية في المنبر -باء 
أفاد الرئيس بأن إستونيا ورومانيا قد انضمتا إىل املنرب منذ انعقاد الدورة الرابعة لالجتماع العام. وبذلك  -19

االحتاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، دولة:  126أصبح املنرب يضم الدول األعضاء التالية أمساؤها والبالغ عددها 
واألرجنتني، وإسبانيا، وأسرتاليا، وإستونيا، وإسرائيل، وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا، وأملانيا، واإلمارات العربية 

، اإلسالمية(، وأيرلندا -املتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وأندورا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوغندا، وإيران )مجهورية 
وباكستان، والبحرين، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، وبنغالديش، وبنما، وبنن، وبوتان، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، 

متعددة القوميات(، وبريو، وبيالروس، وتايلند، وتركيا، وترينيداد  -وبوروندي، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا )دولة 
ألسود، واجلزائر، وجزر القمر، ومجهورية أفريقيا الوسطى، واجلمهورية وتوباغو، وتشاد، وتوغو، وتونس، واجلبل ا

التشيكية، ومجهورية تنزانيا املتحدة، واجلمهورية الدومينيكية، ومجهورية كوريا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، 
نت كيتس ونيفيس، ومجهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، والدامنرك، ورومانيا، وزامبيا، وزمبابوي، وسا

وسانت لوسيا، وسري النكا، والسلفادور، وسلوفاكيا، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، والسويد، وسويسرا، 
بيساو، وغواتيماال، وغيانا، وفرنسا،  - وشيلي، والصني، وطاجيكستان، والعراق، والغابون، وغانا، وغرينادا، وغينيا

وقريغيزستان، والكامريون، وكرواتيا، وكمبوديا، وكندا، وكوبا، وكوت ديفوار،  والفلبني، وفنلندا، وفيجي، وفييت نام،
وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، وكينيا، والتفيا، ولكسمربغ، وليبرييا، وليبيا، وليتوانيا، ومايل، وماليزيا، 

واململكة املتحدة لربيطانيا  ومدغشقر، ومصر، واملغرب، واملكسيك، ومالوي، ومالديف، واململكة العربية السعودية،
العظمى وأيرلندا الشمالية، وموريتانيا، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيبال، والنيجر، ونيجرييا، ونيكاراغوا، 

 ونيوزيلندا، واهلند، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان، واليمن، واليونان.
                                                                            البند أيضا  حتدث ممثل سلوفاكيا، باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت تنتمي إىل ويف إطار هذا  -20

املنرب. ويف معرض إشارته إىل أن  يفاالحتاد األورويب  شاركةيتعلق مب (IPBES/5/INF/27)                         عضوية املنرب، فقدم اقرتاحا  
، واملقرر 1/1-د.ح.)املرفق األول للمقرر م لالجتماع العام للمنربمن النظام الداخلي  5من املادة  2ة الفقر 

، مما يبني استمرار عدم توافق اآلراء بشأن ما إذا كان ينبغي السماح ربعنيوضعت بني قوسني م( 2/1-د.ح.م
ملنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي باالنتماء إىل عضوية املنرب، اقرتح منح االحتاد األورويب مركز مراقب متميز، 

حتقق توافق اآلراء يف هذه املسألة، ويشمل هذا املركز احلق يف التكلم بالدور، واحلق يف الرد، واحلق يف يف انتظار 
                                                                                               عرض املقرتحات، واحلق يف التكلم عن تنفيذ برنامج العمل وتقدمي الدعم له ماليا  وبالوسائل األخرى. وال مينح 

                                                ملكتب. واقرت  ح أن مينح مركز املراقب املتميز عن طريق                                                    هذا املركز حقا  يف التصويت وال حقا  يف التمثيل لعضوية ا
 مقرر ودون إحداث أي تغيري يف النظام الداخلي.

وأعرب عدة ممثلني عن دعمهم لالقرتاح، ولكن ممثلني اثنني، حتدث كل منهما باسم منطقته، أعربا عن  -21
اح، مبا يف ذلك ما يتعلق بإنشاء سابقة، رغبتهما يف احلصول على مزيد من املعلومات عن اآلثار احملتملة لالقرت 

ومعاملة منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية األخرى أو الكيانات ذات الوضع املماثل وكذلك أثره على النظام 
كبري مشاورات غري رمسية مع االحتاد األورويب، مبساعدة من   وناملهتمعضاء ري األ   جي  واتفق على أن  الداخلي.

 قانونية.الشؤون ال يموظف
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ري األعضاء املهتمون مشاورات غري رمسية مع االحتاد األورويب مبساعدة كبري املوظفني  -22                                                                                     وات فق على أن جي 
القانونيني، من أجل دعم األمانة، على أن ختضع املسألة ملزيد من املناقشة ضمن فريق أصدقاء الرئيس، بتيسري 

 أدناه. 63 إطار فريق االتصال املنشأ على النحو املبني يف الفقرة السيد فونديسيلي مكيتيين )جنوب أفريقيا(، مث يف
لفريق االتصال، بأن الفريق قد توصل إىل          مشاركا                                                       ويف أعقاب عمل فريق االتصال، أفاد الرئيس، بصفته رئيسا  

 اتفاق بشأن مشروع مقرر يتعلق هبذه املسألة، لكي ينظر فيه االجتماع العام.
 المناوبين لفريق الخبراء المتعدد التخصصاتانتخاب األعضاء  -جيم 

عرض الرئيس هذا البند الفرعي، فأفاد أنه منذ الدورة الرابعة استقال كل من السيدة ساندرا دياز  -23
)األرجنتني(، والسيدة مايا فاسيليفيتش )كرواتيا(، والسيد جيورجي باتاكي )هنغاريا(، والسيدة شارلوت كاريبوهوي 

ق اخلرباء املتعدد التخصصات. وأشار إىل أن االستقالة يف حالة السيدة دياز، كانت نتيجة )السنغال( من فري
 النتخاهبا رئيسة مشاركة للتقييم العاملي.

األعضاء اجلدد التالية أمساؤهم        بعدئذ  من النظام الداخلي، انتخب االجتماع العام  31              ووفقا  للمادة  -24
 ضاء املستقيلني:للعمل يف فرتة العضوية املتبقية لألع

 من الدول األفريقية:
 السيد ماريتيو شيمري دياو )الكامريون(

 من دول أوروبا الشرقية:
 السيدة كاتالني توروك )هنغاريا(

 السيد مريسودين أفديبيغويف )البوسنة واهلرسك(
 من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب:

 السيد مارسيلو كابيدو )األرجنتني(
، 4/3 -د.ح.م                                                                               خالل مناقشة البنود الفرعية، أشار أحد املمثلني، ناطقا  باسم بلدان منطقته، إىل املقرر و  -25

وأكد ضرورة عدم استخدام اآللية على  .الذي اعتمد االجتماع العام مبوجبهه إجراء ملعاجلة النقص يف توافر اخلرباء
دم تقدمي معلومات كافية عن تنفيذ اآللية واختيار اخلرباء إىل ع                                           حنو ينال من حق احلكومات يف تعيني اخلرباء، مشريا  

واتفق احلاضرون على أن تقوم األمانة بإعداد وتعميم ورقة عن هذا املوضوع لتوفري  .ةالرابع دورةمنذ انعقاد ال
 املعلومات ذات الصلة ومعاجلة الشواغل املعرب عنها.

 ع العام للمنبرقبول المراقبين في الدورة الخامسة لالجتما  -       ثالثا  
أشار الرئيس عند تقدمي هذا البند إىل أن االجتماع العام كان قد قرر يف دورته الرابعة أن السياسة العامة  -26

واإلجراءات املتبعة لقبول املراقبني يف الدورات الثانية والثالثة والرابعة ستطبق لتحديد قبول املراقبني يف الدورة اخلامسة 
(، على أساس أن املراقبني املقبولني يف الدورات األوىل والثانية والثالثة والرابعة 105لفقرة ، اIPBES/4/19)انظر 

، 22، الفقرة IPBES/1/12لالجتماع العام سيكونون من بني املراقبني املقبولني يف الدورة اخلامسة )انظر 
يستأنف ، وكذلك قرر أن (IPBES/5/INF/21، املرفقان األول والثاين، وIPBES/4/INF/23و IPBES/3/INF/12و

 .النظر يف مسألة قبول املراقبني يف الدورة اخلامسة
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                                                                                            وطبقا  للمقررات الصادرة عن االجتماع العام يف دوراته السابقة، مت قبول املنظمات التالية كمراقبني يف  -27
يئات والوكاالت املتخصصة الدورة احلالية باإلضافة إىل تلك الدول واالتفاقيات واملنظمات املتعددة األطراف واهل

التابعة لألمم املتحدة وغريها من املنظمات اليت كانت قد اعتمدت كمراقبني يف الدورات األوىل والثانية والثالثة 
(؛ مؤسسة Anatrack Ltd                                                                            لالجتماع العام: كلية اهلند للموظفني اإلداريني؛ جامعة أمحدو بيل و؛ آناتراك احملدودة )

(؛ الرابطة الكونغولية حلفظ البيئة Applied Environmental Research Foundationبيئية )األحباث التطبيقية ال
 Association Congolaise pour la Préservation de l’Environnement et le Développementوالتنمية اجملتمعية )

Communautaireيو دي مانيال؛ جامعة والية مكسيكو (؛ مجعية التثقيف البيئي من أجل األجيال املقبلة؛ جامعة أتين
 Biodiversityاملستقلة؛ جامعة باناراس اهلندية؛ جامعة بانغالور؛ صحفيو إجراءات التنوع البيولوجي يف غامبيا )

Action Journalists ؛ شبكة اجلوانب املشرتكة بني علوم التنوع البيولوجي وسياساته للعلماء يف املراحل املهنية)
(؛ مركز اسرتاتيجيات Biodiversity Science-Policy-Interfaces Network for Early Career Scientistsاملبكرة )

التنوع البيولوجي؛ جامعة برن؛ مركز التنمية اجملتمعية املتكاملة؛ مركز اإلصالح اإليكولوجي؛ الشركاء شيمتيك 
(Chemtek Associates؛ كلية ميكرونيزيا)-الشباب من -املؤسسة االجتماعية والبيئية واليات ميكرونيزيا املوحدة؛

(؛ الوكالة الكرواتية لشؤون Corporación Social & Ambiental Jóvenes por Cundinamarcaأجل جونديناماركا )
البيئة والطبيعة؛ هيئة احلد من الكوارث نيبال؛ اجلامعة الشرقية، سري النكا؛ معهد منظمة التعاون االقتصادي 

(؛ منظمة إنغاجاموندو El Colegio de la Frontera Surوجيا البيئية؛ معهد احلدود اجلنوبية )للعلوم والتكنول
(Engajamundo( ؛ مؤسسة الصحارى يف العامل)Fondation Deserts du Monde ؛ مركز األحباث لسياسات البيئة)
(Forschungszentrum für Umweltpolitik( ؛ مؤسسة بيوسفريا)Fundacion Biosfera ؛ مؤسسة كومونيداد)
(Fundación CoMunidad مؤسسة التصور األمازوين وهيئة التنسيق ملنظمات الشعوب األصلية يف حوض األمازون )
(Fundación Vision Amazonica y COICA ؛ املركز األملاين لبحوث التنوع البيولوجي التكاملية؛ الشراكة العاملية)

ياه العاملية املكسيك؛ جامعة غريفيث؛ جامعة هاسيلت؛ جامعة مدينة من أجل التنمية املستدامة؛ مرصد امل
هريوشيما؛ معهد التنمية املستدامة والبحوث؛ معهد حبوث العلوم اجلغرافية واملوارد الطبيعية؛ معهد العالقات الدولية 

لتقييم األثر؛ غرفة التجارة  (؛ الرابطة الدوليةInstituto Socioambientalيف براغ؛ معهد احلقوق االجتماعية والبيئية )
الدولية؛ االحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية؛ جامعة أبومي كااليف؛ املنظمة غري احلكومية للحوار املتعلق بالطاقة 
والتعدين والتنوع البيولوجي يف أمريكا الالتينية؛ جامعة ليلونغوي للزراعة واملوارد الطبيعية؛ منظمة التمكني من أجل 

(؛ لوونونفاراكيسكوس )لوك( )معهد املوارد Living Green Empowerment Organizationشة اخلضراء )املعي
الطبيعية بفنلندا(؛ مؤسسة أحباث إم. إس. سواميناثان؛ الصندوق االستئماين للمناطق احملمية من النظم اإليكولوجية 

د مايا نوت/رامون ناتيفا؛ معهد مركاتور لألحباث (؛ معهMarwell Wildlife) البحرية؛ منظمة مارويل لألحياء الربية
املتعلقة باملشاعات العاملية وتغري املناخ؛ منظمة الطبيعة ناميبيا؛ األكادميية الوطنية للعلوم )أرمينيا(؛ املركز الوطين 

(؛ NGO Bagnaللتنمية الساحلية املستدامة؛ احتاد حفظ الطبيعة والتنوع البيولوجي؛ منظمة باغنا غري احلكومية )
(؛ منظمة NOVA IMS(؛ مدرسة نوفا إلدارة املعلومات )North Private Universityجامعة الشمال اخلاصة )

                             (؛ جامعة خاف ريانا الباباوية Pollinator Partnership                                                    التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ شراكة امللق حات )
(Pontificia Universidad Javeriana ؛ مركز اخلرب)غيزستان؛ الشبكة اجملتمعية من أجل الفقراء/منظمة ري ة اإلقليمي ق

(؛ اجلمعية امللكية RCP-Network/ OLESDK-NGOالقلب املقدس للعلمانيني امللتزمني من أجل تنمية كيمبوندو )
(؛ S.N.D.T. Women's Universityللنساء ) .يت .دي .إن .؛ جامعة إسSS Enterprize BDحلماية الطيور؛ مؤسسة 

(؛ سانكالب جان سيفا سامييت؛ جممع شيدا Sajha Foundationا )ه(؛ منظمة ساجSabimaمؤسسة سابيما )
للعلوم والتكنولوجيا؛ جامعة سيشوان؛ جامعة سينوب؛ مجعية الرعاية االجتماعية والبيئة والتعليم؛ مجعية صحة 
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، جامعة والية نيويوركاة؛ جامعة كامبيناس احلكومية؛ موارد احمليطات والبيئة، اهلند؛ مجعية مصائد األمساك وعلوم احلي
(؛ Terre des Jeunes Haiti(؛ أرض الشباب هاييت )Syngenta؛ جامعة قناة السويس؛ مؤسسة سينغينتا )بالتسربغ

(؛ رابطة Transform Internationalجامعة العلوم التطبيقية مؤسسة التحويل الدولية ) -اجلامعة التقنية كولونيا
 Universidad Nacionalولوجيا املدارية؛ جملس وسائط اإلعالم املوحد؛ جامعة املكسيك الوطنية املستقلة )البي

Autónoma de México( ؛ جامعة ساو جواو ديل ري االحتادية)Universidade Federal de Sao Joao del Rei ؛)
التنمية، تامايل؛ جامعة الزراعة، بيشاور؛  (؛ جامعة دراساتUniversità degli Studi di Torinoجامعة تورينو ) 

ج؛ جامعة كيب كوست؛ جامعة يجامعة أوكالند؛ جامعة البلمند؛ جامعة بايرويت؛ جامعة بوتسوانا؛ جامعة كامربد
دشانغ؛ جامعة فرايبورغ؛ جامعة إيبادان؛ جامعة كوا زولو ناتال؛ جامعة بوتسدام؛ جامعة سلمنكا؛ جامعة صوفيا؛ 

امعة إجية؛ جامعة غامبيا؛ جامعة طوكيو؛ شبكة التنوع البيولوجي والتصميم احلضري؛ املنظمة جامعة طهران؛ ج
(؛ الصندوق Wolf Lake First Nationالدولية لألراضي الرطبة؛ معهد احلياة الربية باهلند؛ األمة األوىل وولف ليك )

 للعلوم االجتماعية. (؛ أكادميية منطقة يونانWoodland Trustاالستئماين ألراضي األحراج )
(، واليت IPBES/5/14بعد ذلك وجه الرئيس االنتباه إىل السياسات واإلجراءات املقرتحة لقبول املراقبني ) -28

بالفقرتني كانت موضع خالف يف الدورات األوىل والثانية والثالثة والرابعة لالجتماع العام، وال سيما فيما يتعلق 
سأل إذا كان أي عضو قد غري موقفه بشأن و . ربعنية لذلك ضمن قوسني م، ومها فقرتان ظلتا نتيج16و 14

منذ الدورة الرابعة لالجتماع العام. ومل ترد طلبات لتناول الكلمة، ولذلك قرر االجتماع اليت تتناوهلا الفقرتان املسألة 
الجتماع العام للمنرب، على النحو                                                                          العام للمنرب أن ي ط بق يف دورته السادسة اإلجراء املؤقت لقبول مراقبني يف دورات ا

وهو اإلجراء الذي طبق يف الدورات الثانية (، IPBES/1/12)من تقرير الدورة األوىل للمنرب  22               املبني  يف الفقرة 
                                                                                                    والثالثة والرابعة واخلامسة. وقرر أيضا  أن ينظر مرة أخرى يف دورته السادسة يف مشروع سياسات وإجراءات قبول 

 املراقبني.
 وثائق تفويض الممثلين -    ا  رابع

من النظام الداخلي، درس املكتب، مبساعدة األمانة، وثائق تفويض ممثلي أعضاء املنرب  13             وفقا  للفقرة  -29
التالني قدموا وثائق  72ووجد املكتب أن أعضاء املنرب الــــ  .      عضوا   95املشاركني يف هذه الدورة البالغ عددهم 

                                                                           ئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير الشؤون اخلارجية فيها أو نيابة  عنهم، وذلك تفويض ممثليهم الصادرة عن ر 
 ،أذربيجان ،إثيوبيا ،حتاد الروسياال، وأن تلك الوثائق سليمة، وهؤالء األعضاء هم: 12وفق ما تقتضيه املادة 

 ،إندونيسيا ،أنتيغوا وبربودا ،عربية املتحدةاإلمارات ال ،أملانيا ،إكوادور ،إسرائيل ،إستونيا ،أسرتاليا ،إسبانيا ،األرجنتني
 ،اجلزائر ،تونس ،تشاد ،تايلند ،بيالروس ،بوروندي ،بوتان ،بلجيكا ،الربتغال ،الربازيل ،باكستان ،أوروغواي

سانت  ،سانت كيتس ونيفس ،زامبيا ،الدامنرك ،جورجيا ،جنوب أفريقيا ،مجهورية كوريا ،مجهورية تنزانيا املتحدة
 ،بيساو - غينيا ،غواتيماال ،غرينادا ،غانا ،غابون ،الصني ،سويسرا ،السويد ،السودان ،السنغال ،فاكياسلو  ،لوسيا
 ،املغرب ،مصر ،ماليزيا ،التفيا ،كينيا  ،الكونغو ،كولومبيا  ،كوستاريكا  ،كوبا  ،كندا  ،كمبوديا  ،فنلندا ،فرنسا

 ،النرويج ،موناكو ،لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية اململكة املتحدة ،اململكة العربية السعودية ،ملديف ،املكسيك
 .اليابان ،الواليات املتحدة األمريكية ،هولندا ،هنغاريا ،هندوراس ،اهلند ،نيوزيلندا ،نيبال ،النمسا

ولذلك  من اجلهات األخرى األعضاء يف املنرب يف هذه الدورة دون وثائق تفويض سارية. 23وشارك ممثلو  -30
 مراقبني خالل هذه الدورة.        اعت ربوا 

  .التفويض وثائق عن املكتب تقرير على العام االجتماع وافقو  -31
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 2018-2014بشأن تنفيذ برنامج العمل للفترة  ةالتنفيذي ةتقرير األمين -       خامسا  
 أوجزت فيهذلك التاريخ، عن تنفيذ برنامج العمل حىت                                             عرضت األمينة التنفيذية البند، وقدمت تقريرا   -32

، وكذلك وثائق املعلومات ذات الصلة (IPBES/5/2)املعلومات الواردة يف املذكرة ذات الصلة اليت أعدهتا األمانة 
على النحو املبني يف املذكرة. وتناولت التقدم احملرز يف إطار كل من األهداف األربعة لربنامج العمل. وشددت 

ع العام يف إطار بند منفصل من جدول األعمال خالل بصورة خاصة على النواتج اليت لن ينظر فيها االجتما 
الدورة احلالية، مبا يف ذلك التقدم احملرز يف التقييمات اإلقليمية األربعة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم 

، والتقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، تقييم تدهور األراضي واستصالحهااإليكولوجية، و 
، وعن مللقحات والتلقيح وإنتاج األغذيةوضع الصيغة النهائية لفصول التقريرين احلاصلني على املوافقة عن او 

سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، واملنشورات ذات الصلة، واستخدام احلكومات 
عن العمل اإلضايف          تقريرا                      وافقة. وقدمت أيضا  وأصحاب املصلحة من غري احلكومات للتقييمات احلاصلة على امل

، وطلبت متديد فرتات ملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعهااجلاري تنفيذه يف جمال سيناريوهات ومناذج ا
لتصنيف عن ا        موجزا         عرضا                                                                                  والية أفرقة اخلرباء املعنية إىل حني انعقاد الدورة السابعة لالجتماع العام. وقدمت أيضا  

 ، الذي كان فريق اخلرباء املتعدد التخصصات قد وافق عليه.‘‘املسامهات اليت تقدمها الطبيعة للناس’’ ــاجلديد لـ
تخلصة، أوضحت الدور األساسي الذي أدته عملية سد الثغرات اليت اعتمدها سوفيما يتعلق بالدروس امل -33

العام بني خمتلف جماالت العلوم الطبيعية واالجتماعية يف اختيار  ته الرابعة يف حتسني التوازنر االجتماع العام يف دو 
سيما فيما  مث نقلت رسالة من املكتب مفادها ضرورة تعزيز مشاركة احلكومات، الاخلرباء املوكلني بالتقييم العاملي. 

هات التنسيق يتعلق بتقدمي التعليقات على مشاريع التقييمات، وأوضحت أنه جيري وضع اقرتاح لتعزيز قدرات ج
أن البلدان املتقدمة النمو واملنظمات اليت عينت خرباء أو                                                 الوطنية يف هذا الصدد. وأضافت أن املكتب يرى أيضا  

أعضاء يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ينبغي أن تكفل حصول األعضاء الذين تعينهم على الدعم الالزم 
 .ذات الصلةلتمكينهم من حضور االجتماعات 

 أفادت بأن عملية استقدام موظفي األمانة قد اكتملت.       أخريا  و  -34
، وكذلك وخالل املناقشة اليت تلت ذلك أدىل ببيانات ممثلو كل من االحتاد الروسي وإندونيسيا والربازيل -35
، وباسم سويسرا -باسم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت هي أعضاء يف املنرب         متكلما   - سلوفاكيا ممثل

وكذلك ممثلو الصني وفرنسا وكوستاريكا واملغرب واملكسيك واهلند واليابان؛ وممثلو شعبة شؤون احمليطات وقانون 
البحار يف مكتب الشؤون القانونية التابع لألمم املتحدة؛ ومنظميت مبادرة أرض املستقبل واالحتاد الدويل حلفظ 

 الطبيعة.
افتها الدورة احلالية، ورحبوا بتقرير األمينة التنفيذية. وكذلك أثنوا وشكر عدة ممثلني حكومة أملانيا الستض -36

 على األمانة وخمتلف اخلرباء ملا أجنزوه من عمل منذ الدورة األخرية لالجتماع العام.
مشاركة اخلرباء وأعضاء فريق اخلرباء املتعدد مسألة تقدمي الدعم من أجل وتطرق عدة ممثلني إىل  -37

. ودعا أحدهم البلدان إىل االعرتاف مبسامهات اخلرباء، عن طريق اعات املنرب ذات الصلةيف اجتم التخصصات
، واعتبار املسامهة يف التقييمات معادلة للمسامهة ذات الصلة توفري الدعم املايل الالزم حلضورهم اجتماعات املنرب

احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ. وقال  يف املنشورات اخلاضعة الستعراض األقران، على غرار ما مت يف إطار الفريق
ممثالن، مشريين إىل أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات على وجه اخلصوص، إهنما يتفقان مع املكتب على 

الدعم الكايف لتمكينهم من املشاركة يف حصول مرشحيها على حكومات البلدان املتقدمة النمو كفالة ضرورة  



IPBES/5/15 

13 

من حيث التكلفة        فعاال         بديال   آخر الرتكيز على احللقات الدراسية الشبكية بوصفها أنشطة املنرب. واقرتح
من                                                                                          لالجتماعات اليت ت عقد وجها لوجه. وحث أحد املمثلني البلدان األعضاء يف املنرب على مواصلة تعيني خرباء 

 .       كافيا               لدان متثيال  للمشاركة يف التقييمات وفرق العمل، من أجل كفالة متثيل هذه البالبلدان النامية 
سيما عن طريق كفالة  وأكد عدد من املمثلني احلاجة إىل مواصلة تعزيز االتصاالت داخل املنتدى، ال -38

إخطار مراكز التنسيق الوطنية بنتائج ترشيحات اخلرباء مللء الثغرات يف أفرقة اخلرباء؛ وزيادة إتاحة الوثائق قبل 
لتيسري استعراضها على نطاق                                       ا عدم محايتها بكلمات السر، وذلك سعيا  االجتماعات واالستعراضات، بسبل منه

واسع، عن طريق إتاحة ردود املؤلفني على تعليقات االستعراض متاحة مع كل مشروع تنقيح، وتسجيل إجراءات 
تها، البحث يف الوثائق بصورة واضحة، وحتديد مواعيد صارمة إلدراج النصوص؛ وزيادة مشولية املعلومات وموثوقي

مبا يف ذلك نشر جدول زمين ملواعيد االستعراض اخلارجي وغري ذلك من املعلومات على املوقع الشبكي للمنرب؛ 
 لالجتماعات واملواعيد النهائية الستعراض الوثائق.املؤقتة وتقدمي إشعارات مسبقة عن املواعيد 

صلحة املصاحبة من اجلهات رى وأضاف ممثالن أن عملية تعزيز االتصاالت ينبغي أن تشمل جهات أخ -39
مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومبادرة التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي التابعة له واملؤسسات 
العلمية واجملتمع املدين. وقال ممثل آخر إن التقييمات يف إطار املنرب، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، 

تنمية املستدامة على الصعيد العاملي، والعملية املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على وتقرير ال
االقتصادية، ينبغي أن تكون متعاضدة وأن تتجنب ازدواجية  -الصعيد العاملي مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية 

ر أمهية اإلبقاء على اتصاالت منتظمة بني اجلهود وتأخذ التقييمات اإلقليمية يف االعتبار. وأكد ممثل آخ
                                                                                            املستخدمني احملتملني لتقارير التقييم اليت ي عدها املنرب وبني اخلرباء اليت جيم عون تلك التقارير، حبيث يدرك 

 املستخدمون ضرورة تقدمي مسامهاهتم يف مجيع مراحل عملية التقييم.
 احلصولات البلدان النامية بعني االعتبار، بسبل منها                                         وأعرب عدة ممثلني عن األمل يف أن ت ؤخذ احتياج -40

 مسامهات من جهات ماحنة أخرى.على 
وأعرب أحد املمثلني عن تفضيله تقدمي الرؤساء املشاركني للتقييمات اجلارية تقارير شفوية مباشرة إىل  -41

. واقرتح مع بعضها قييماالجتماع العام، بوصف ذلك وسيلة لتحديد التحديات ومعرفة مدى تطابق تقارير الت
عن املنشورات العلمية املرتبطة هبا، حبيث ال حتل املنشورات                                              إيراد إشارات مرجعية إىل التقارير ذاهتا، عوضا         أيضا  

 العلمية حمل التقارير.
ألن التقييم          ، نظرا  املفاهيم املتنوعة للقيم املتعددةبشأن نشر معلومات عن                          وطلب أحد املمثلني إيضاحا   -42

مل جير بعد. وسأل ممثالن آخران، تكلم أحدمها باسم جمموعة من البلدان، ما إذا كان االجتماع العام ا الصلة ذ
واملصطلحات املرتبطة به. وأوضح الرئيس أن اعتماد ‘‘ املسامهات اليت تقدمها الطبيعة للناس’’سيتناول مفهوم 

املعرفية نظومات امل خمتلفلوالية املنرب املتعلقة بالنظر يف          طبيعيا      ا  املفهوم جاء نتيجة حتول يف التفكري شكل امتداد
 .املفاهيم املتنوعة للقيم املتعددةو 

االستخدام بتحقيق النواتج يف جمال وأعرب أحد املمثلني عن قلقه إزاء حمدودية التقدم احملرز فيما يتعلق  -43
. وأكد ممثل آخر ضرورة التمكن تنفيذ برنامج العمل يةاألنواع الغريبة الغازية، وميزانالتنوع البيولوجي و املستدام، و 

 من قياس فعالية وكفاءة نواتج املنرب بغية حتسينها.
                                             وأحاط االجتماع العام علما  باملعلومات املقد مة. -44
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 برنامج عمل المنبر -       سادسا  
 بناء القدرات - ألف

املعنية ببناء القدرات، اليت أنشئت مبوجب  عرض ممثل األمانة هذا البند الفرعي فأفاد بأن فرقة العمل -45
‘‘ خطة متجددة’’على وضع إطار شامل أو  2017-2016، تركز جهودها خالل الفرتة 2/5-د.ح.املقرر م

. وأضاف أن الغرض من هذه اخلطة املتجددة هو توفري هنج متماسك 4/1-د.ح.ممع املقرر                       لبناء القدرات، متشيا  
للخطة املتجددة يرد                                                            ناء القدرات حىت هناية برنامج العمل األول. وأشار إىل أن موجزا  لتلبية االحتياجات يف جمال ب

 IPBES/5/INF/3إن الوثيقة               . ومضى قائال  (IPBES/5/3)يف مذكرة األمانة املتعلقة بالعمل يف جمال بناء القدرات 
                                   القدرات، الذي ع قد على هامش الدورة تتضمن اخلطة الكاملة، إىل جانب تقرير املنتدى الثاين للمنرب يف جمال بناء 

                                . ود عي االجتماع العام إىل الرتحيب 2016أيلول/سبتمرب  23احلادية والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف 
، مع إدخال أية IPBES/5/3باخلطة املتجددة، مبا يف ذلك موجزها التنفيذي على النحو املبني يف مرفق الوثيقة 

 اسبة.تعديالت يراها من
 ،واجلمهورية الدومينيكية ،وبلجيكا ،وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، أدىل ببيانات ممثل كل من إندونيسيا -46

 واملغرب. ،وكولومبيا ،وجنوب أفريقيا
وأضافت ممثلة أنه ينبغي للحكومات أن تعزز مشاركتها يف عمليات املنرب، وأعربت، مع عدد من املمثلني  -47

ييد لالقرتاح الداعي إىل إجراء مشاورات بشأن حمتوى التقييمات اإلقليمية وتقييمات تدهور اآلخرين، عن التأ
                                األراضي واستصالحها اجلارية حاليا .

وشجع عدد من املمثلني على تعزيز العمل مع الشركاء احلاليني واحملتملني من أجل تشجيع التكامل  -48
                                                   توضيحا  بشأن الدور الذي تقوم به شبكة خدمات النظم وجتنب االزدواجية يف اجلهود. وطلب أحد املمثلني

يف إنشاء آلية املواءمة التابعة للمنرب؛ وأشار ممثل آخر يف نفس الوقت إىل أنه يلزم توضيح  (BES-Net)اإليكولوجية 
نواع احليوانات الصلة بني عمل املنرب وسائر الشركاء ذوي االهتمامات املشرتكة، مبا يف ذلك اتفاقية التجارة الدولية بأ

 والنباتات الربية املهددة باالنقراض، واتفاقية التنوع البيولوجي.
وقال اثنان من املمثلني إنه يلزم الرتكيز بشكل أوضح على البلدان النامية فيما يتعلق باستخدام نواتج  -49

م باألمهية؛ وذكر ممثل آخر أن املنرب من قبيل التقييمات؛ وقال ممثل إن املسامهات العينية يف اخلطة املتجددة تتس
هناك حاجة إىل املرونة من أجل االستجابة يف الوقت املناسب الحتياجات أعضاء املنرب، وأضاف أن توفر املزيد 

 من التفاصيل عن األولويات العاجلة ميكن أن ييسر التفاعل مع الشركاء احلاليني واجلدد.
اتصال، يشرتك يف رئاسته السيد إيفار باسته )النرويج(  وعقب املناقشات، أنشأ االجتماع العام فريق -50

 والسيد مكيتيين، ملواصلة النظر يف هذه املسألة.

 نظم المعارف األصلية والمحلية - باء
عرضت ممثلة األمانة البند فدعت االجتماع العام إىل النظر يف هنج مقرتح ملعاجلة املعارف األصلية واحمللية  -51

، بغية املوافقة عليه، وهو هنج يشمل اآللية التشاركية للتعامل مع نظم املعارف األصلية واحمللية، يف نواتج املنرب
                                                                                          وقائمة تشمل مجيع اجلهات املسجلة من األفراد أو الكيانات، فضال  عن مجيع خرباء املعارف األصلية واحمللية 

على النحو املبني يف مذكرة األمانة العامة بشأن ، ه                                                        الذين يتعاملون حاليا  مع املنرب أو الذين سبق هلم التعامل مع
معلومات تتضمن  IPBES/5/INF/4الوثيقة نوهت إىل أن ، املرفق(. و IPBES/5/4)نظم املعارف األصلية واحمللية 
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إضافية تشمل تقييم اخلربة املكتسبة يف جتربة حلقات العمل احلوارية بشأن املعارف األصلية واحمللية ومعلومات عن 
عاجلة املعارف األصلية واحمللية يف إطار التقييم العاملي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. هنج م

على مواصلة جتربة حلقات العمل  2016، ركز العمل يف عام 4/1-م.ح.د                              ومتشيا  مع اجلزء الثاين من املقرر 
اركية وقائمة اخلرباء يف هذا اجملال وإدماجهما يف النهج احلوارية بشأن املعارف األصلية واحمللية وإنشاء اآللية التش

 الشامل املقرتح ملعاجلة املعارف األصلية واحمللية يف سياق املنرب.
وشكر الرئيس برجييت باتيست وتامار باتريدزي رئيسيت فرقة العمل املعنية باملعارف األصلية واحمللية،  -52

يم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، على ما أجنزوه وإدواردو برونديزيو الرئيس املشارك للتقي
 أن النهج مالئم ملختلف نواتج املنرب.                                            من عمل بشأن النهج خالل السنة املاضية، مضيفا  

 ،وإندونيسيا ،وأنتيغوا وبربودا ،وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، أدىل ببيانات ممثلو كل من االحتاد الروسي -53
واهلند، باسم الدول  ،والنرويج ،واملكسيك ،واملغرب ،وماليزيا ،وكولومبيا ،وغواتيماال ،وسلوفاكيا ،كستانوبا 

 عن أوروغواي وائتالف للمنظمات غري احلكومية.                                                   األعضاء يف االحتاد األورويب املنتسبة إىل عضوية املنرب، فضال  
ت الصلة باملعارف األصلية واحمللية مبتطلبات املوافقة وقال عدة ممثلني إن من املهم أن يفي سجل املوارد ذا -54

الصادر عن مؤمتر األطراف يف  13/18املسبقة عن علم، مبا يتفق مع املبادئ التوجيهية الطوعية الواردة يف املقرر 
من التوضيح حول من سيكون له حق االطالع على     ا                       أحد املمثلني أيضا  مزيدطلب اتفاقية التنوع البيولوجي. و 

السجل ونوع املعلومات اليت ستعرض فيه. وقال أحد املمثلني إن عمل املنرب بشأن املعارف األصلية واحمللية ينبغي 
أن يأخذ يف االعتبار التقدم احملرز يف املنتديات املتعددة األطراف األخرى مثل العمل على املعارف التقليدية املرتبطة 

ن اتفاقية التنوع البيولوجي والعمل يف إطار املنظمة العاملية للملكية الفكرية )ي( م 8باملوارد اجلينية يف إطار املادة 
 بشأن محاية املعارف التقليدية. كما قال أحد املمثلني إن من املهم اإلقرار مبصادر املعارف األصلية واحمللية.

ات والشبكات اليت تعمل                                                                    وقال ممثالن إن املنرب ينبغي، لكي يكون فعاال ، أن يركز على العمل مع املنظم -55
 مع الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، وليس األفراد.

باللغة اإلسبانية يشري إىل استخدام املعارف األصلية  IPBES/5/4وأشار ممثالن إىل إن عنوان مرفق الوثيقة  -56
 ذات الصلةتعاريف الا يتعلق بوفيم“. إدماج”إىل “ استخدام”                                             واحمللية، واقرتحا، متشيا  مع روح املنرب، تغيري كلمة 

املعارف األصلية واحمللية، أشار أحد املمثلني إىل أن املصطلحات اليت تشري إىل أصحاب املعارف األصلية واحمللية ب
وخرباء املعارف األصلية واحمللية واخلرباء املعنيني باملعارف األصلية واحمللية يف إطار النهج ينبغي أن تتسق مع 

 سبق االتفاق عليها. اإلجراءات اليت
وقال أحد املمثلني إن من الضروري التحلي بالصراحة يف النهج املقرتح اتباعه جتاه اإلجراءات الواجب  -57

 اختاذها واألهداف املراد حتقيقها.
وفيما يتعلق باآللية التشاركية، قال اثنان من املمثلني إن األدوات الشبكية جيب أن تكون مصحوبة  -58

ى تستخدم شبكات االتصال القائمة. وأضاف أحدمها أن التوازن بني اجلنسني مهم. وقال ممثل آخر بوسائل أخر 
                                                                                                      إن اآلثار املرتتبة يف امليزانية على العمل وجها  لوجه، األمر الذي يعترب ضروريا  لكفالة املشاركة الفعالة للشعوب 

أشار ممثل إىل ضرورة إعادة صياغة النهج لكي يتناول األصلية واجملتمعات احمللية، يتعني مناقشتها يف فريق اتصال. و 
 بصورة أفضل إدماج املعارف األصلية واحمللية.
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وأشار ممثل آخر إىل ضرورة حتسني متثيل الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واألقليات يف الدورات املقبلة  -59
اليت تقدمها الطبيعة للبشر، ضرورة إدراج املسامهات  لالجتماع العام. وأكد ممثل، يف ضوء تركيز املنرب على املسامهات

                                                       يف سياق املعارف األصلية واحمللية، مقرتحا  توفري التمويل الالزم                                                 املقابلة اليت يقدمها البشر للطبيعة يف النهج أيضا  
 لعقد حلقة عمل حول هذا املوضوع.

شيدة ضمن األولويات، وضرورة النظر يف وأشار ممثل إىل ضرورة إدراج الدروس املستفادة واملمارسات الر  -60
إعداد جتميع للمؤلفات والبيانات ودراسات احلاالت املستقاة من تقييمات املنرب األخرى والتقارير ذات الصلة. 
وحذر أحد املمثلني من طول الوقت الضروري لكسب تأييد الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية. وأكد ممثل ضرورة 

                                                                              ر جهات االتصال الوطنية يف آلية العمل مع نظم املعارف األصلية واحمللية، وذلك متشيا  مع إمعان النظر يف دو 
املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقات املتعددة األطراف األخرى 

 ذات الصلة.
 عمل املنرب املتعلق باملعارف األصلية واحمللية.وأشار ممثل إىل احلاجة إىل تشريعات وطنية الستكمال  -61
فيما                                                                                  وأكد أحد املمثلني ضرورة أن ت ناقش يف فريق اتصال مسامهات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية  -62

عارفها ووجهات نظرها عن العامل؛ والضغوط الكبرية اليت تقوض تلك املسامهات؛ واالستجابات السياساتية يتعلق مب
 واإلجراءات الالزمة لتحسني وتعزيز إدارة الطبيعة واملسامهات اليت تقدمها الطبيعة للبشر فيما يتعلق والتدابري

 بالشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ومعارفها وممارساهتا.
وعقب املناقشة، قرر االجتماع العام إنشاء فريق اتصال يشرتك يف رئاسته السيد واطسن والسيد دييغو  -63

 باالنسا )بوليفيا( للنظر يف النهج بالتفصيل.باشيكو 
 المعارف والبيانات - جيم

عرضت األمينة التنفيذية البند، فأوجزت اجملاالت الثالثة اليت ركزت فرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات  -64
، وهي: املؤشرات 3/1-دم.ح.للوالية الواردة يف اجلزء الثاين من مقرر االجتماع العام للمنرب                   فيها عملها وفقا  

والبيانات ألغراض تقييمات املنرب احلكومي الدويل؛ واهلياكل األساسية الشبكية لدعم احتياجات إدارة البيانات 
 واملعلومات؛ وحفز اكتساب املعارف.

ودعت االجتماع العام إىل اإلحاطة بالتقدم احملرز حىت اآلن واملوافقة على خطة العمل املقرتحة لعامي  -65
إىل أن الوثيقة                        ، املرفق( وأشارت أيضا  IPBES/5/5)، على النحو الوارد يف مذكرة األمانة 2018و 2017

IPBES/5/INF/5 سيما بشأن دعم  تتضمن معلومات إضافية عن األعمال اليت اضطلعت هبا فرقة العمل، وال
 تقييمات املنرب فيما يتعلق باملؤشرات.

ة باملعارف والبيانات ورئيسيها املشاركني السيد يونغباي سوه )مجهورية وشكر الرئيس فرقة العمل املعني -66
كوريا( والسيد أصغر حممدي فاضل )مجهورية إيران اإلسالمية(، وعضو فريق اخلرباء املتعدد التخصصات السيد 

 بول ليديل واملنظمات العديدة اليت أسهمت يف هذا العمل خالل السنة السابقة.
 ،وبلجيكا ،وباكستان ،وإندونيسيا ،اليت تلت ذلك أدىل ببيانات ممثلو كل من أسرتاليا وخالل املناقشات -67

واململكة املتحدة  ،واملكسيك ،وكولومبيا ،وفنلندا ،وفرنسا ،وسويسرا ،والسويد ،وجنوب أفريقيا ،ومجهورية كوريا
 واليابان، وممثل مبادرة أرض املستقبل. ،والواليات املتحدة األمريكية ،واهلند ،لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
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وقال عدد من املمثلني إنه يلزم التعاون مع الوكاالت اليت تنتج أنواع املعارف والبيانات املبينة يف خطة  -68
من أجل ضمان االتساق مع العمليات ذات الصلة، وتفادي  ، كما يلزم بيان شروط ذلك التعاون،العمل املقرتحة

ريها حاليا   االزدواجية وتقدمي املركز العاملي لرصد حفظ                                                                الدعم املتبادل. ووجه أحد املمثلني االنتباه إىل دراسة جي 
ج استخدام املؤشرات بني الوكاالت املختلفة. وتساءل                                                                                                     الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة هبدف مواءمة هن 

عن رغبته يف احلصول على املزيد من املعلومات من أحد املمثلني عن النهج املتبع يف اختيار املؤشرات، وأعرب 
. وقال عدد من املمثلني إن من املهم أن ، وأيده يف ذلك آخرونأعضاء فريق اخلرباء أثناء مناقشات فريق االتصال

احة تكون املؤشرات واملعارف وغريها من موارد البيانات، مبا يف ذلك املؤشرات املتعلقة باملعارف األصلية واحمللية، مت
 بسهولة الستخدام اجلهات صاحبة املصلحة وأن تنشر على حنو مناسب.

وقال اثنان من املمثلني إنه ينبغي تسهيل تصفح املواقع الشبكية، وقال آخر إن هذه املواقع ينبغي أن  -69
تسم باألمهية                                                                                          تنجز بأسرع وقت ممكن باعتبارها مستودعا  للمعلومات األساسية. وقال ممثل آخر إن املواقع الشبكية ت

                                                                                                        باعتبارها وسيلة إلتاحة البيانات على نطاق واسع وتعزيز الشفافية واملواءمة بني التقييمات اإلقليمية مثال . وأعرب 
ممثل عن قلقه إزاء احتمال عدم االتساق يف تطبيق جمموعات البيانات على كافة التقييمات اإلقليمية، إذ تنشأ 

 ييم العاملي.عن ذلك صعوبات عند إدماجها يف التق
وبالنسبة إلنتاج املعارف، قال ممثالن إنه كان من املمكن تقدمي املزيد من املعلومات، واقرتح أحدمها أن  -70

                                                                                                     يتم توزيع استبيان املتابعة املخطط إلجرائه بشأن اقرتاحات جماالت البحث ذات األولوية استنادا  إىل نتائج التقييم 
اج األغذية، حبيث ال يقتصر ذلك على الرئيسني املشاركني واملؤلفني الرئيسيني املواضيعي للملقحات والتلقيح وإنت

                                                                                            املنسقني للتقييمات املنجزة واجلارية، بل يشمل أيضا  مجيع املؤلفني الرئيسيني من أجل احلصول على أكرب قدر 
ملشاورات مع ممكن من املسامهات. وقال ممثل آخر إن العملية املكونة من ثالث خطوات ينبغي أن تشمل ا

احلكومات وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة، ولكن ينبغي عدم تكرار عملية التماس التعليقات من األوساط 
إىل ضرورة النظر يف هنج إلشراك الصناعات اليت تطلب توريد املوارد البيولوجية يف                               العلمية. وأشار ممثل آخر أيضا  

 عملية التماس التعليقات.
أن تراعي  يف ني إن من املهم حتديد الثغرات يف قائمة املؤشرات، وقال ممثل آخر إنه يأملوقال عدة ممثل -71

أولويات األحباث الثغرات اليت يتم حتديدها. وأكد ممثل ضرورة توفري معلومات إضافية عن كيفية قياس املؤشرات 
االقتصادية، على الرغم من اجلهود -يةاليت مت تقدميها. وقال ممثل آخر إنه ال يزال مثة نقص يف املؤشرات االجتماع

 اجلاري بذهلا لتصحيح الوضع.
وفيما خيص حتديد جماالت البحث ذات األولوية، قال ممثل إن من األفضل تفادي تسمية جماالت البحث  -72

                                                                                               جماالت ذات أولوية عالية، ودعا عوضا  عن ذلك إىل استخدام صياغة أكثر حيادا  تقتصر على اإلشارة إىل وجود 
 ثغرات معرفية.

وقال ممثل إنه ينبغي أن حيتوي كل تقييم على خطة بيانات ومعلومات للتنوع البيولوجي كجزء من وثيقة  -73
 ضرورة وضع هذا النوع من اخلطط للتقييمات اجلارية.                              حتديد النطاق اخلاصة به، مؤكدا  

صر برنامج العمل وبني التوجيهات وقال ممثل إن احلاجة تدعو إىل حتقيق التكامل بصورة وثيقة بني عنا -74
اليت يقدمها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. وقال آخر إن زيادة التفاعل بني أعضاء املنرب وفرقة العمل املعنية 

 باملعارف والبيانات سيؤدي إىل فهم أفضل لعمل الفرقة.
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ات عن املراحل الرئيسية حنو إجناز وأعرب اثنان من املمثلني عن رغبتهما يف احلصول على مزيد من املعلوم -75
                                                                                               النواتج اليت نوقشت يف خطة العمل، وكرر أحدمها هذا القول أيضا  فيما يتعلق بفرق العمل املدرجة يف اخلطة.

وأجاب السيد ليديل على بعض ما قيل أعاله. وفيما يتعلق مبواءمة املؤشرات مع العمليات األخرى، قال  -76
                                                                        در خمتلفة، وط لبت إقامة شراكات مع اجلهات املعنية حبفظ البيانات. وفيما يتعلق إن املؤشرات اختريت من مصا

األولوية تتمثل يف طلب اإلذن من خرباء التقييم لالطالع إن بتوافر البيانات عن املؤشرات ألعضاء املنرب، قال 
. وخبصوص جودة البيانات، على البيانات، غري أن ذلك الرتتيب ميكن أن يتغري بقدر ما يسمح به الوقت واملوارد

                                                                                                  قال إهنا يف الغالب غري مناسبة للنظر فيها على املستوى الوطين أو حىت املستوى دون اإلقليمي، نظرا  ملا يتخللها 
                                                                              من ثغرات كبرية. واختتم بقوله إن إعداد وإتاحة البيانات عملية تتطلب جهدا  كبريا .

أعاله النظر يف هذه  63املنشأ على النحو املبني يف الفقرة  وقرر االجتماع العام أن يواصل فريق االتصال -77
 املسألة.

 التقييم المنهجي المتعلق بالمفاهيم المتنوعة للقيم المتعددة للطبيعة ومنافعها - دال
 التقييم المواضيعي لألنواع الغريبة الغازية - هاء
 التقييم المواضيعي لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي - واو

)د( )التقييم املنهجي املتعلق باملفاهيم املتنوعة للقيم  6                                                 نظر االجتماع العام يف البنود الفرعية التالية معا :  -78
)و( )التقييم املواضيعي  6)ه( )التقييم املواضيعي لألنواع الغريبة الغازية(، و 6املتعددة للطبيعة ومنافعها(، و

 لالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي(.
 IPBES/5/7و IPBES/5/6)وعرض الرئيس البنود الفرعية ولفت االنتباه إىل الوثائق ذات الصلة  -79

 .(IPBES/5/INF/12و IPBES/5/INF/11و IPBES/5/INF/10و
، على تقرير حتديد 4/1-م.ح.دوأشارت األمينة التنفيذية إىل أن االجتماع العام وافق، مبوجب مقرره  -80

املتعلق باملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي النطاق للتقييم املنهجي 
ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية، على النحو املبني يف املرفق السادس للمقرر، وعلى تقرير حتديد النطاق 

يف املرفق الثالث للمقرر، وقرر أن ينظر  للتقييم املواضيعي لألنواع الغريبة الغازية ومكافحتها، على النحو املبني
خالل الدورة احلالية يف بدء التقييمني، وطلب إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات إجراء مزيد من تقييمات حتديد 

 النطاق بشأن االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي.
                                ريرا  منقحا  لتحديد النطاق بشأن                                                         وكان فريق اخلرباء املتعدد التخصصات قد أعد، وفقا  للمقرر، تق -81

األنواع ’’االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي، قرر أثناء عملية حتديد النطاق تغيري اسم التقييم لكي يشري إىل 
وقالت إن االجتماع العام يف دورته احلالية قد يرغب يف النظر يف التقرير ‘‘. التنوع البيولوجي’’         عوضا  عن ‘‘ الربية

                                                                     ، املرفق( واملوافقة عليه؛ وقد يرغب االجتماع العام أيضا  يف النظر يف توقيت IPBES/5/7)تحديد النطاق املنقح ل
الشروع يف التقييم، والتقييم املنهجي املتعلق باملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها، والتقييم املواضيعي 

                   ، واضعا  يف اعتباره ‘‘(التقييمات العالقة’’يها فيما يلي باسم لألنواع الغريبة الغازية )وهي تقييمات يشار ال
                                                                                                        التحديات املرتبطة بإجراء أي من التقييمات العالقة يف ظل ما يواجهه املنرب من ش ح  يف امليزانية واملوارد البشرية.

ق بشأن التقييم وأشار الرئيس إىل أن االجتماع العام سيحتاج إىل اعتماد التقرير املنقح لتحديد النطا -82
بعدد من التوصيات                                                                                     املواضيعي لالستخدام املستدام لألنواع الربية قبل بدء التقييم. وأبلغ الرئيس االجتماع أيضا  
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اليت قدمها املكتب، مبا يف ذلك التوصية بأن ينفذ أي من التقييمات العالقة على مدى ثالث سنوات إذا قرر 
دوالر، مبا يشمل احلد األدىن  997 000يزانية كل من التقييمات العالقة االجتماع إجراءها؛ والتوصية بأن تبلغ م

، ويسمح بإبقاء وحدات                                                    لنجاح التقييم، وثالثة اجتماعات للمؤلفني تشملهم مجيعا                               من املؤلفني الذي يعترب ضروريا  
م فيها النظر يف التقييم. الدعم التقين مفتوحة ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر بعد اختتام دورة االجتماع العام اليت يت

طط لبدء التقييمات املنهجية يف وقت مبكر من تنفيذ برنامج                                                                                                ومن حيث التسلسل، كان املكتب قد أوصى بأن خي 
                                                                                                 العمل، حبيث ت ثري التقييمات األخرى وغريها من أعمال املنرب وتدعمها، وقال إن االجتماع العام قد يود النظر 

. ومضى الرئيس فناشد االجتماع بعدم تقليص ما وصفه بأنه بالفعل احلد            القيم أوال  يف الشروع يف التقييم املتعلق ب
 األدىن املقرتح من اخلرباء إلعداد كل فصل من فصول التقييمات الثالثة، كوسيلة لتخفيض تكاليف التقييمات.

 ،والربازيل ،وباكستان ،داوأنتيغوا وبربو  ،وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، أدىل ببيانات ممثلو كل من أملانيا -83
 ،والصني ،والسويد ،والسودان ،والدامنرك ،وجنوب أفريقيا ،وبريو ،والبوسنة واهلرسك باسم دول أوروبا الشرقية

 ،والنرويج ،واملكسيك ،واملغرب ،وماليزيا ،وكولومبيا ،والكامريون باسم الدول األفريقية ،وفرنسا ،وغواتيماال
 واليابان. ،حدة األمريكيةوالواليات املت ،ونيوزيلندا

وأعرب املمثلون عن طائفة من اآلراء خبصوص املوعد املناسب لبدء التقييمات الثالثة. وأكد عدة ممثلني  -84
ضرورة تأخري التقييمات إىل أن يتوافر القدر الكايف من التمويل واملوارد البشرية. وفضل عدد آخر من املمثلني أن 

رتاض أن املنرب سيحصل على فو أكثر على الرغم من حمدودية املوارد احلالية، على ايتم الشروع يف تقييم واحد أ
 موارد خالل فرتة برنامج العمل احلايل.

وساق املطالبون بالتأخري حجة النقص يف القدرات لدى اخلرباء وموظفي األمانة وأعضاء فريق اخلرباء  -85
انتظار نتائج التقييمات اإلقليمية اجلارية وتقييمات تدهور املتعدد التخصصات. وأشار عدد من املمثلني إىل أن 

                                                                                                  األراضي واستصالحها من شأنه أيضا  أن يوفر معلومات إلجراء التقييمات املتبقية. وقال أحد املمثلني إن الدليل 
وظائف وخدمات األويل املتعلق باملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي و 

يتضمن بعض التوجيهات اليت من املنتظر أن يوفرها التقييم املنهجي املقرتح  (IPBES/4/INF/13)النظم اإليكولوجية 
 بصيغته الكاملة.

                                                                                          وأشار عدة ممثلني إىل أن التقييمات املتبقية ليست نواتج جديدة، إذ ات فق على تنفيذها يف حني اعتماد  -86
 قال أحد املمثلني إن تأخريها إىل حني تنفيذ برنامج العمل الثاين سيؤثر على النواتج اجلديدة.برنامج العمل األول. و 

وأكد عدة ممثلني ضرورة البحث عن سبل لتحقيق املزيد من الكفاءة يف تنفيذ التقييمات املتبقية، مبا يف  -87
                           ما كان مقررا  بشأن استضافة  ذلك إشراك احلكومات والشركاء اآلخرين يف استضافة االجتماعات، على غرار

منظمة األغذية والزراعة لالجتماع الثالث ملؤلفي تقييم تدهور األراضي واستصالحها؛ وقالت واحدة من املمثلني 
                                                                                                 إن حكومتها مستعدة لتعيني خرباء إلجراء التقييمات. وأشار ممثل آخر إىل أن اخلرباء الذين ي نجزون عملهم بشأن 

 قد يصبحون متاحني للعمل على التقييمات املتبقية. 2017ل هناية عام التقييمات اجلارية حبلو 
وقال عدة ممثلني إنه ينبغي البدء بالتقييم املنهجي املتعلق باملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها  -88

ينبغي إتاحتها لصانعي من بني التقييمات الثالثة املتبقية، وأكد ممثالن أن ذلك التقييم سيوفر أداة أساسية 
                                                                                                السياسات يف أقرب وقت ممكن، مضيفا  أن ذلك من شأنه أن ي رشد التقييم العاملي، واقرتح تقليص مدة التقييم 
إىل سنتني لتيسري حتقيق تلك النتيجة. بيد أن عدة ممثلني آخرين رأوا ضرورة البدء بالتقييم املواضيعي لالستخدام 

 املستدام لألنواع الربية.
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من حكومتها الستضافة وحدة دعم تقين للتقييم املواضيعي لالستخدام املستدام       رضا  وقدمت ممثلة فرنسا ع -89
 لألنواع الربية بعد بدء التقييم.

واقرتح أحد املمثلني إلغاء املناقشة املقرتحة للنظر يف التقرير املنقح لتحديد النطاق بشأن التقييم املواضيعي  -90
                                                                                   ألنواع الربية، بغرض املوافقة عليه، مشريا  إىل أن التقرير املنقح قد تتجاوزه األحداث وي صبح لالستخدام املستدام ل

غري مفيد يف حالة ما إذا مل يبدأ التقييم املواضيعي نفسه خالل فرتة برنامج العمل احلايل. غري أن عدة ممثلني 
املنقح، وهي عملية تدعو احلاجة إىل آخرين عارضوا ذلك االقرتاح. وأكد ممثل ضرورة تضييق نطاق التقرير 

استمرارها بعد الدورة احلالية، وينبغي أن تأخذ يف اعتبارها نتائج التقييمات اإلقليمية. وقال ممثل آخر إن هناك 
                                                                                              فجوة معرفية خبصوص األنواع الداجنة، ميكن سدها جزئيا  باالستعانة خبربات ومعارف الشعوب األصلية واجملتمعات 

 احمللية.
أعاله  50وعقب املناقشة قرر االجتماع العام أن يواصل فريق االتصال املنشأ على النحو املبني يف الفقرة  -91

 مناقشة مسألة الشروع يف التقييمات املتبقية وموعد الشروع فيها.
 أدوات ومنهجيات دعم السياسات -زاي 

األربع للمنرب تتمثل يف دعم صياغة                                                    ممثل األمانة هذا البند الفرعي مشريا  إىل أن إحدى املهام عرض -92
مبوجب قد طلب، االجتماع كان وتنفيذ السياسات عن طريق حتديد األدوات واملنهجيات املتعلقة بالسياسات. و 

، يواصل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، بدعم من فريق اخلرباء املعين بأدوات 4/1-م.ح.دمقرره اجلزء الرابع من 
اخلرباء واحلكومات وأصحاب املصلحة أدوات فهرس اإللكرتوين، وأن يقدم ت، تطوير الومنهجيات دعم السياسا

بعد دعم السياسات واملنهجيات ذات الصلة من أجل إدراجها يف فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات. 
 IPBES/5/8                                                                               قدم إفادة عن التقدم احملرز يف تنفيذ ذلك املقرر، موجزا  املعلومات الواردة يف الوثيقتني ذلك،

. وقال إن االجتماع العام قد يود أن يستعرض الفهرس، اإللكرتوين                     ، وعرض منوذجا  للفهرسIPBES/5/INF/14و
والتعليقات الواردة وينظر يف اقرتاحات مواصلة تطوير الفهرس؛ وأن ينظر كذلك يف تطوير التوجيهات املنهجية 

 للتقييمات؛ ومهام فريق اخلرباء.
بالشكر لفريق اخلرباء ورؤسائه ولألعضاء املعنيني يف فريق اخلرباء املتعدد املتخصصات على  وتقدم الرئيس - 93

                                                                          العمل الذي قاموا به، قائال  إنه يتسم بأمهية كبرية يف تناول املهام األربع للمنرب.
اله مبواصلة أع 50                                                                          وقرر االجتماع العام أن يقوم فريق االتصال الذي أ نشئ على النحو املبني يف الفقرة  - 94

 النظر يف هذه املسألة.
 االتصاالت وإشراك أصحاب المصلحة والشراكات االستراتيجية -حاء 

فأفادت بآخر املستجدات بشأن الشراكات االسرتاتيجية على  عرضت األمينة التنفيذية البند الفرعي، -95
. (IPBES/5/9)األمانة ذات الصلة  ، وأوجزت املعلومات الواردة يف مذكرة4/4-د.ح.النحو املطلوب يف املقرر م

                                                                 عن التقدم احملرز يف أنشطة االتصال، موجزا  املعلومات الواردة يف الوثائق                                   وبعد ذلك، قدم ممثل لألمانة تقريرا  
IPBES/5/9 وIPBES/5/INF/15 وIPBES/5/INF/16. 

 ،وبيالروس ،وبلجيكا ،ربازيلوال ،وإندونيسيا ،وخالل املناقشة اليت تلت ذلك أدىل ببيانات ممثلو أملانيا -96
واليابان؛ ومعاهدة األنواع املهاجرة من احليوانات  ،والواليات املتحدة األمريكية ،وكوستاريكا ،وفرنسا ،والسويد

 .الربية، واالحتاد الدويل حلماية الطبيعة
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كبرية. وتساءل أحد وقال عدة ممثلني إن مذكرات التعاون احلالية مع الشركاء االسرتاتيجيني تتسم بأمهية   -97
املمثلني عما إذا كان ينبغي إبرام مذكرات تعاون مع أمانات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت 
تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، 

مع اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ. وأكدت األمينة                    شراكة  اسرتاتيجية  ملنرب ا ينشئوطلب ممثالن أن 
التنفيذية أن هناك بالفعل عالقة عمل وثيقة مع اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، ومن املمكن إضفاء 

 الطابع الرمسي عليها.
م شعار املنرب واملختصر اخلاص به، فقال عدد من املمثلني                                    وجرت أيضا  بعض املناقشات بشأن استخدا -98

إن املبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدامهما تتسم بالصرامة املفرطة. وقال ممثل لألمانة إن املبادئ التوجيهية احلالية 
ول بعض طلبات الستخدام الشعار، اليت أقرها االجتماع العام يف دورته الرابعة، وزاد املكتب حتديدها، تسمح بقب

استخدام الشعار اليت مت تلقيها. واقرتح الرئيس أن يناقش املكتب احلاجة إىل مواصلة تعديل املبادئ التوجيهية، 
 يف اعتباره املناقشات اليت دارت هبذا الشأن يف الدورة احلالية.       آخذا  
يذية والرئيس يف هذا الصدد. وتساءل عدة ممثلني عن استخدام مقاالت الرأي الصحفية ودور األمينة التنف -99

                                                                                      وأوضح ممثل لألمانة أن مصطلح مقال الرأي الصحفي هو مصطلح صحفي يصف مقاال  صحفيا  ينشر يف جزء 
معني من صحيفة. وأضاف أنه ميكن استخدام هذه املقاالت ألجل إبراز أمهية عمل املنرب، مع الرتكيز على مضمون 

 التقييمات اجلارية.
                               العام علما  باملعلومات املقد مة. وأحاط االجتماع -100

 نتائج أعمال أفرقة االتصال التي تناولت برنامج عمل المنبر - طاء
                                                                                   يف أعقاب العمل الذي اضطلعت به أفرقة االتصال بشأن برنامج عمل املنرب، قدم رؤساؤه تقريرا   -101

نص مشروع مقرر  تع وأعدمداوالته، وأوضحوا أن األفرقة توصلت إىل اتفاق بشأن أغلبية املواضي عن
                                                                                            منقحة من النصوص املتعلقة باملسائل اليت ط لب من األفرقة مناقشتها لكي ينظر فيها االجتماع العام. ويف     ا  نسخو 

نص                                                                                          اجملاالت اليت مل يتسن فيها التوصل إىل اتفاق، و ضع النص بني قوسني مربعني إشارة إىل عدم االتفاق. ويرد
قحة، اليت ستشكل بعد اعتمادها مرفقات املقرر املتعلق بربنامج العمل، يف الوثائق: مشروع املقرر والوثائق املن

IPBES/5/1/Add.2األول والثامن؛ و ، مشروع املقرر األول، اجلزأينIPBES/5/L.2 وIPBES/5/L.4 وIPBES/5/L.6 
 .IPBES/5/L.12و IPBES/5/L.11و IPBES/5/L.7و

 المتعلقة بالميزانية الخاصة بالمنبر الترتيبات المالية والترتيبات -        سابعا  
 - 2014)أ( )امليزانية والنفقات للفرتة  7تناول االجتماع العام البندين الفرعيني جلدول األعمال  -102

                             )ب( )الصندوق االستئماين( معا . 7و (2018
 الصندوق البلدان واملنظمات اليت أسهمت يف ، عند تقدميه هلذين البندين الفرعيني،شكر الرئيسو  -103

ن يتقدمة النمو والبلدان النامية الذعمل املنرب، وكذلك مئات اخلرباء من البلدان املل        عينيا         دعما   وقدمتاالستئماين 
انتباه أعضاء فيهما  رسالتني وجه لالجتماع العاممنذ الدورة الرابعة أرسل هتم. وأشار إىل أنه اهتم وخرب اوقأب سامهوا

 حال عدم تقدمييف  2017 عام يف                         يف امليزانية سيصبح واضحا  كبري وشيك ز  عج احتمال حدوثاملنرب إىل 
دوالر  ماليني 8مبلغ  املتوقع عجزال أن يبلغ، ميكن IPBES/5/10يف الوثيقة  هو مبنيمسامهات إضافية كبرية. وكما 

 بالفعل. بشأهناالعمل  جيرياليت  النواتجؤثر على إجناز يوميكن أن 
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للمقرر           استجابة   ت أعد، اليتIPBES/5/10املعلومات الواردة يف الوثيقة  ةالتنفيذي نةمياأل تعرض بعد ذلك -104
ا إىل اإلعالن ؛ ودع2017-2016لفرتة السنتني  املنربميزانية فيه  االجتماع العاماعتمد الذي ، 4/2-.دح.م

 االجتماعإىل              قدم تقريرا  تأن  ةالتنفيذي ةإىل األمين للمنرب؛ وطلبمسامهات إىل الصندوق االستئماين تعهدات و  عن
بادر بالسعي للحصول على تأن ة التنفيذي ةإىل األمين ؛ وطلب2016-2015العام عن النفقات لفرتة السنتني 

ضع اسرتاتيجية جلمع أن تو  املنربعمليات  كفاءةالتحسينات املستمرة يف   وتواصل، بالتشاور مع املكتب، التمويل
النفقات لفرتة السنتني وعن لمنرب املقدمة لمات عن املسامهات النقدية والعينية الوثيقة معلو  وتقدم. التربعات
، 2019ميزانية إرشادية منقحة لعام ، و 2018-2017للفرتة ميزانية منقحة مقرتحة  وتتضمن 2015-2016

 .مع التربعاتجلمشروع اسرتاتيجية  ايف مرفقهيرد  بينما
 باملفاهيم املتنوعة املتعلقنهجي املتقييم النظر يف تكلفة إجراء يأن  عامال ىل االجتماعإوطلب الرئيس  -105

الستخدام املستدام للتنوع البيولوجي. الغريبة الغازية ولألنواع ل نياملواضيعي ومنافعها والتقييمنيلقيم املتعددة للطبيعة ل
كمؤلفني   للعمل ةالعلمي األوساط منتوفر أعضاء  الكبري احملتمل املتمثل يفتحدي الإىل  كذلك  االنتباه ووجه الرئيس
االستعراض؛ بشأن تعليقات  هاتقدميعدم كثري من احلكومات حىت اآلن خلرباء و وعدم ترشيح ال؛ ومستعرضني
أي عمل بشأن التقييمات املواضيعية  بعدم الشروع يف ييوص املكتبوأضاف أن احلجم احملدود لألمانة.           إضافة  اىل 

وذلك من ، واستصالحهاتدهور األراضي تقييم التقييمات اإلقليمية و اكتمال بعد  إال أعاله واملنهجية املذكورة
باسم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات وحتدث . النواتجيف تلك  اخلرباء املشاركنيقدرات  ضمان االستفادة من أجل

. مبالفعل بكامل طاقته عملونيإن اخلرباء املشاركني                                عن تأييده لتوصية املكتب، قائال  فعرب املشاركني  هأحد رئيسي
 تعهدات جديدة إىل الصندوق االستئماين. تقدمي إىل ودعاأعطى الرئيس الكلمة،  بعد ذلك

 - وإيران )مجهورية ،وأوروغواي ،وأسرتاليا ،األرجنتنيممثلو اليت تلت ذلك أدىل ببيانات  اتويف املناقش -106
واململكة املتحدة  ،واملكسيك ،وكولومبيا ،والكامريون ،ساوفرن ،والسويد ،وجنوب أفريقيا ،وبريو ،اإلسالمية(

 .واليابان ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا ،والنرويج ،لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
إىل الصندوق االستئماين واملسامهات املقدمة عدد من املمثلني معلومات عن مسامهات بلداهنم وقدم  -107

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  ،واملكسيك ،وكولومبيا ،وفرنسا ،والسويد ،جنوب أفريقياممثلو د وتعهالعينية. 
 عن بالتربع للصندوق، وأبلغواأو العيين بتقدمي املزيد من الدعم املايل  واليابان ،وهولندا ،والنرويج ،وأيرلندا الشمالية

 دمت بالفعل.         التربع ق  ب تعهدات
مسامهات من الضروري تقدمي إن  همالبلدان املاحنة على مسامهاهتا. وقال بعض مثلنيامل نوشكر العديد م -108

 إنه ينبغي التماس التمويل من القطاع اخلاص لدعم املنرب.ممثل قال إضافية، بينما 
ع يف يتعني عدم الشرو نه إد من املمثلني يعدال. وقال التقييمات العالقةتباين يف اآلراء بشأن  وكان هناك -109

الالزمة لدعم تنفيذها، يف حني قال آخرون إن جداول إجراء هذه القدرات املالية والبشرية بعد توافر  الإ إجرائها
من برنامج العمل احلايل، الذي جاء استجابة للحاجة     ا  جزءبالفعل االجتماع العام بوصفها عليها  وافق التقييمات

 منسيحرم املستخدمني النهائيني  هان تأخري لتنوع البيولوجي، وإلفقدان ا هبدف التصدي الختاذ إجراءاتاملاسة 
يف حني  ،ينبغي إلغاؤها يف أسوأ األحوال تأجيلها ولكن الميكن أن التقييمات  إىل أحد املمثلني وأشار. نواجتها

جرد مب ية املعلقةاملواضيعو املنهجية  للشروع يف إجراء التقييماتاملوارد البشرية  تسخريعلى األقل  ه ميكنإن آخر قال
 .واستصالحهاتدهور األراضي تقييم و  ةاإلقليمياكتمال التقييمات 
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اثنان من     عرب   ،لعجز يف امليزانيةل                  الكفاءة استجابة   الرامية لتعزيز قرتاحاتويف حني جرى اإلقرار باال -110
إىل ضعف  حيث أشار أحدمهاإزاء االقرتاح الداعي إىل زيادة استخدام التداول عن بعد،  ااملتكلمني عن قلقهم

 احلاجة إىل االتصال املباشر لتيسري التفاعل وتبادل املعارف. وأشار اآلخر إىلاإلنرتنت يف بعض املناطق شبكة 
بعض املسائل البيئية الرئيسية بالتحديد  واستصالحهاتقييم تدهور األراضي يتناول وطلب أحد املمثلني أن  -111

 يف بلده.
)مجهورية إيران  فاضلاملكتب السيد أصغر حممدي  عضوارك يف رئاسته اامليزانية، يشين بوأنشئ فريق مع -112

النظر يف البند هبدف تسوية اخلالفات واقرتاح سبل مبواصلة       وك لفاإلسالمية( والسيد سبنسر توماس )غرينادا(، 
             للمضي قدما .

توصل إىل اتفاق بشأن مشروع اسرتاتيجية جلمع  وإثر أعمال فريق امليزانية، أفاد رئيسه املشارك بأن الفريق -113
التربعات لكي ينظر فيها االجتماع العام. غري أن الفريق مل يتمكن من التوصل إىل اتفاق بشأن ميزانيات األعوام 

ومرفقاته، مبا يف ذلك صيغ  (IPBES/5/L.8). وكان فريق االتصال قد أعد مشروع مقرر 2019و 2018و 2017
 ضعت بني أقواس مربعة، لكي ينظر فيها االجتماع العام.                 مل ي تفق عليها و  

وبناء على طلب الرئيس، عرضت األمينة التنفيذية بعد ذلك وثيقة تبني املبالغ املطلوبة لتشغيل األمانة  -114
، إضافة إىل املبلغ الرتاكمي لألموال املتاحة، وما 2019و 2018و 2017واالضطالع بربنامج العمل لألعوام 

نه من فائض أو عجز يف التمويل يف كل من تلك السنوات. وشرحت االفرتاضات فيما يتعلق باألموال ينتج ع
املتوقع توافرها، مشرية إىل أن املبالغ املطلوبة لالضطالع بربنامج العمل ال تشمل مبلغا قدره حوايل مليون دوالر 

ى النحو املبني يف الوثيقة، سيكون هناك فائض مطلوبا إلجراء كل من التقييمات الثالثة العالقة، وأضافت أنه، عل
وزهاء  2018دوالر، يليه عجز قدره حوايل مليوين دوالر يف عام  708 000قدره حوايل  2017يف هناية عام 

 .2019ماليني دوالر يف عام  3.5
األموال،  ل بسرعة إىل اتفاق العتماد مشروع اسرتاتيجية مجعصوخالل املناقشة اليت تلت ذلك، مت التو  -115

                                                                         ، اليت توجد مبالغ كافية لتمويلها ما بني احملص ل واملتعه د بتقدميه. بيد أنه جرت 2017وخبصوص ميزانية عام 
. ورأى عدة ممثلني أن امليزانية املعتمدة 2018مناقشة مستفيضة خبصوص املبلغ الذي ينبغي رصده مليزانية عام 

مال األنشطة املدرجة يف برنامج العمل األول الذي بدأ تنفيذه بالفعل، كافية إلك                                ينبغي أن توفر على األقل أمواال  
كافية لالضطالع بالتقييمات العالقة. بيد أن ممثلني          أمواال                                                    بينما أضاف آخرون أن امليزانية ينبغي أن تشمل أيضا  

. وقال عدة                ن تتوفر حاليا  آخرين أعربوا عن القلق إزاء احتمال اعتماد ميزانية أكرب بكثري من األموال اليت يتوقع أ
لرئيس ممثلني إن على االجتماع العام أن يعاجل مسألة مجع األموال بطريقة مدروسة يف دورته املقبلة، بينما أشار ا

                                                                              لتو ه اسرتاتيجية جلمع األموال، وأن من األمهية مبكان أن يبدأ موظف تعبئة املوارد، الذي  إىل أن االجتماع العام أقر
 لالسرتاتيجية، عمله يف أقرب وقت ممكن.                            متوله احلكومة الفرنسية وفقا  من املقرر أن 

وبالنظر إىل املبلغ املطلوب لتشغيل األمانة، ولعقد الدورة السادسة لالجتماع العام، واالضطالع باألنشطة  -116
أن يعيد النظر يف ماليني دوالر، وقرر  5مببلغ  2018اليت بدأت بالفعل، وافق االجتماع العام على ميزانية عام 

ري األمانة حتليال   للميزانيات املمكنة دون ذلك املبلغ وفوقه، لكي ينظر فيه                                                املسألة يف دورته السادسة، وأن جت 
وأن يتناوهلا  2019لضيق الوقت قرر االجتماع العام أال يناقش ميزانية عام                                 االجتماع خالل تلك الدورة. ونظرا  

 يف دورته السادسة.
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 عراض المنبراست -        ثامنا  
عرضت األمينة التنفيذية هذا البند، وبينت املعلومات الواردة يف مذكرة األمانة العامة ذات الصلة  -117

(IPBES/5/11)  مبا يف ذلك اختصاصات استعراض املنرب يف هناية برنامج عمله األول )املرفق(، ومشروع استبيان
                                    ي ستخدم يف عملية االستعراض )التذييل(.

وسلوفاكيا  ،وجنوب أفريقيا ،والربازيل ،ل املناقشة اليت تلت ذلك أدىل ببيانات ممثلو كل من أسرتالياخالو  -118
 ،وكولومبيا ،والكامريون باسم الدول األفريقية ،وسويسرا ،والسنغال ،باسم الدول األعضاء املنتسبة إىل عضوية املنرب

 يابان، ومبادرة أرض املستقبل.وال ،والواليات املتحدة األمريكية ،والنرويج ،واملكسيك
وقال عدة ممثلني إن استعراض املنرب يف غاية األمهية وإن نتائج االستعراض ستفيد برنامج العمل الثاين.  -119

غري أن أحد املمثلني قال إنه ينبغي تأجيل االستعراض حىت يتم ختصيص املوارد للتقييمات العالقة. وقال ممثل آخر 
 تعراض عقب االنتهاء من برنامج العمل.إنه ينبغي إجراء االس

رىوق -120 االستعراض بطريقة فعالة وشفافة. وعلى الرغم من كوهنم يفضلون                                 ال عدة ممثلني إنه من املهم أن جي 
مهنية، فمن املمكن أن يؤيدوا إجراءه من جانب موظف يف األمانة يعمل حتت                   باالستعراض منظمة             أن تضطلع  

 إشراف جلنة االستعراض.
                                                                                        وقال عدة ممثلني إن االجتماع العام ينبغي أن يعني جلنة االستعراض ولكن نظرا  لضيق الوقت فيمكن أن  -121

                                                                                            يقبلوا قيام املكتب بذلك بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات استنادا  إىل ترشيحات من األعضاء 
تكون متنوعة، وأن تشمل خرباء معنيني  وأصحاب املصلحة. وقال أحد املمثلني إن جلنة االستعراض ينبغي أن

 باملعارف األصلية واحمللية وغريهم من أصحاب املصلحة.
ورأى ممثالن أنه ال تلزم جلنة داخلية لعملية االستعراض. وقال عدة ممثلني إن االستبيان الذي يتعني  -122

لية اليت وضع املنرب ونفذ مبوجبها                                                                     استخدامه لالستعراض يتطلب قدرا  كبريا  من العمل وينبغي أن يركز على العم
                                                                                               برنامج عمله. وقال أحد املمثلني إنه من السابق ألوانه استعراض أثر نواتج املنرب. غري أن ممثال  آخر قال إن 

يتناول اآلثار احملددة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والقرارات                                االستبيان ينبغي أن يتضمن فرعا  
خذة يف إطارها. وقال أحد املمثلني إن االستبيان ينبغي أال يتضمن أسئلة مفتوحة، وقال آخر إنه ينبغي أن املت

 ينجز من جانب من ينفذ االستعراض.
وقال ممثالن إن االستبيان ينبغي أال يكون الوسيلة الوحيدة جلمع املعلومات وإن االستعراض ينبغي أن  -123

                                                                 رى على هامش االجتماعات األخرى، فضال  عن الوسائل اإللكرتونية. وطلب أحد يستفيد من املقابالت اليت جت
ريها جمموعات الرتكيز.                                                                                                املمثلني اإلقرار جبهات االتصال الوطنية باعتبارها من ضمن الفئات يف املناقشات اليت جت 

أعاله النظر يف هذه  63 وقرر االجتماع العام أن يواصل فريق االتصال املنشأ على النحو املبني يف الفقرة -124
 املسألة.

                                                                                        ويف أعقاب العمل الذي اضطلع به فريق االتصال، قدم رئيسه املشارك تقريرا  عن مداوالته. وأوضح أن  -125
، ألغراض استعراض (IPBES/5/L.10)مشروع اختصاصات بشأن الفريق توصل إىل اتفاق بشأن نص مشروع قرار و 

 لكي ينظر فيهما االجتماع العام. املنرب يف هناية برنامج عمله األول،



IPBES/5/15 

25 

 التخطيط للدورات المقبلة لالجتماع العام للمنبر -        تاسعا  
 جدول األعمال المؤقت وتنظيم العمل وموعدا ومكانا انعقاد الدورتين السادسة والسابعة لالجتماع العام - ألف

، اليت تتضمن معلومات IPBES/5/12 عرضت األمينة التنفيذية البند الفرعي، موجهة االنتباه إىل الوثيقة -126
 م العمل، وموعدي انعقاد الدورتني السادسة والسابعة.يظنعن مشروعي جدويل األعمال األوليني، ومشروع ت

وخالل املناقشات اليت تلت ذلك، أدىل ببيانات ممثلو كل من فرنسا وكولومبيا والواليات املتحدة األمريكية  -127
 طبيعة.واالحتاد الدويل حلماية ال

وأشار عدة ممثلني إىل حتديات يف جدويل أعمال االجتماعني، وأكدوا أمهية توفري الرتمجة الشفوية خالل  -128
                                                                                            املناقشات بشأن التقييمات اإلقليمية. وطلب أحد املمثلني أن ت ضاف مسألة مجع األموال إىل جدول أعمال كل 

 من الدورتني.
ني عرض حكومتها استضافة الدورة السادسة لالجتماع العام املقرر عقده ونقلت ممثلة كولومبيا إىل املشارك -129

 ، ورحب االجتماع العام بذلك العرض.2018يف آذار/مارس 
 .(IPBES/5/L.3)ويف وقت الحق نظر االجتماع العام يف مشروع مقرر بشأن هذه املسألة أعدته األمانة  -130

 رعملية إعداد برنامج العمل الثاني للمنب - باء
عرضت األمينة التنفيذية البند الفرعي، وأشارت إىل أن برنامج العمل األول للمنرب سينتهي بنظر االجتماع  -131

العام يف التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية خالل دورته السابعة املقرر عقدها يف منتصف 
امج العمل الثاين للمنرب، على النحو املشار إليه يف مذكرة . وحددت اخلطوات احملتملة إلعداد برن2019عام 

 .(IPBES/5/12)األمانة ذات الصلة 
وسلوفاكيا )باسم  ،وجنوب أفريقيا ،وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، أدىل ببيانات ممثلو كل من الربازيل -132

 ،والواليات املتحدة األمريكية ،والعراق ،وسويسرا ،(اء يف املنربعضأ اليت هيالدول األعضاء يف االحتاد األورويب 
 واليابان.

                                                                                             وقال عدة ممثلني إن برنامج العمل الثاين ينبغي أن يعطي األولوية للنواتج ذات اجلودة العالية عوضا  عن  -133
                                                                    السعي إلجناز عدد كبري من النواتج؛ وأ شري أيضا  إىل أمهية توقيت التقييمات.

تصاف برنامج العمل باملرونة حبيث يليب احتياجات العمليات الدولية من وأكد أحد املمثلني ضرورة ا -134
اليت وضعت يف إطار اتفاقية التنوع  ،2020-2011قبيل متابعة اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 

يا اجلديدة والناشئة،                                                                           واتفاق باريس بشأن تغري املناخ، وأهداف التنمية املستدامة، وميك ن من معاجلة القضا البيولوجي،
                                               أن ي صاغ برنامج العمل يف هيئة برنامج عمل متجدد.                                       ويراعي شح املوارد املالية. واقرت ح أيضا  

                                                                                           وأي د ممثل آخر فكرة برنامج العمل املتجدد، قائال  إن ذلك من شأنه أن يسمح بتعديل اجلداول الزمنية  -135
                                                                     . وقال أيضا  إنه على الرغم من أمهية التقييمات العاملية فإن توقيتها أمر إلجناز النواتج املتوخاة مراعاة لتوافر التمويل

                                                                                          حاسم، ومن مث ينبغي عدم الشروع يف تقييم عاملي آخر قبل م ضي عشر سنوات على األقل، كي تتاح الفرصة 
 الستقاء معلومات جديدة.
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سائل ذات األولوية، ويتوىل فريق وأعرب عدة ممثلني عن دعمهم لعملية يقوم مبوجبها األعضاء بتحديد امل -136
اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب إعداد مشروع برنامج العمل األويل، مع بيان االفرتاضات اليت يستند إليها، 

 وإدراج التقديرات األولية للتكاليف.
ول. واقرتح بناء وقال أحد املمثلني إن هناك حاجة إىل التفكري يف األخطاء اليت ختللت برنامج العمل األ -137

على ذلك تأخري الشروع يف إعداد برنامج العمل الثاين ملدة سنتني وتأخري استعراض املنرب ملدة سنة واحدة للسماح 
 بإكمال برنامج العمل األول.

أعاله النظر يف هذه  63وقرر االجتماع العام أن يواصل فريق االتصال املنشأ على النحو املبني يف الفقرة  -138
لة. ويف أعقاب عمل فريق االتصال، عرض الرئيس مشروع مقرر بشأن املسألة أعده فريق االتصال لكي ينظر املسأ

                                                   ، مبا يف ذلك صيغ مل ي تفق عليها و ضعت بني أقواس مربعة.(IPBES/L.5)فيه االجتماع العام 
 لمنبر وأمانتهالترتيبات المؤسسية: ترتيبات األمم المتحدة للشراكة التعاونية في عمل ا -        عاشرا  

 2/8-د.ح.عرضت األمينة التنفيذية البند وأشارت إىل أن االجتماع العام للمنرب وافق مبوجب مقرره م -139
على ترتيب لشراكة تعاونية بني االجتماع العام للمنرب وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للرتبية 

اعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي. ووجهت االنتباه إىل التقرير والعلم والثقافة ومنظمة األغذية والزر 
(IPBES/5/INF/18)  الذي يقد م معلومات عن اإلجراءات اليت اختذهتا تلك املنظمات األربع لدعم املنرب وبرنامج                                                                             

اإلسهامات الفنية والربناجمية اليت                                                                        عمله. وبعد ذلك قد م ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة املزيد من املعلومات عن 
 .2018-2014تقدمها املنظمات األربع من أجل تنفيذ برنامج عمل املنرب للفرتة 

                                             وأحاط االجتماع العام علما  باملعلومات املقد مة. -140
 اعتماد مقررات الدورة وتقريرها -حادي عشر

بصيغتها الواردة يف مرفق هذا التقرير،  5/6-د.ح.م إىل 5/1-د.ح.ممن  املقرراتاعتمد االجتماع العام  141-
 وذلك على النحو التايل:

املقرر  IPBES/5/1/Add.2                                                          : تنفيذ برنامج العمل األول للمنرب )اعت مد على أساس الوثائق: 5/1-د.ح.م 
ي الصلة؛ يف نص املقرر ومرفقه ذ                       بصيغتها املعدلة شفويا   IPBES/5/L.2 ين األول والثامن؛ واألول، اجلزأ

                       بصيغتها املعدلة شفويا   IPBES/5/L.11 يف نص املقرر ومرفقه ذي الصلة؛ و                       بصيغتها املعدلة شفويا   IPBES/5/L.6و
 ؛ و                     بصيغته املعدلة شفويا   IPBES/5/L.12يف نص املقرر ومرفقه ذي الصلة؛ ونص املقرر الوارد يف املقرر الوثيقة 

IPBES/5/L.7   ؛ و                      بصيغتها املعدلة شفوياIPBES/5/L.4)؛ 
يف                          ، بصيغتها املعدلة شفويا  IPBES/5/L.10                                        : استعراض املنرب )اعت مد على أساس الوثيقة 5/2-د.ح.م 

 نص املقرر، دون تغيري يف مرفقه(؛
بصيغتها املعدلة  IPBES/5/L.5                                              برنامج عمل ثان للمنرب )اعت مد على أساس الوثيقة  إعداد: 5/3-د.ح.م 

 (؛       شفويا  
                         )اعت مد على أساس الوثيقة  يف دورات االجتماع العام للمنرب مشاركة االحتاد األورويب: تعزيز 5/4-د.ح.م 

IPBES/5/L.9)؛ 
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                                                          وموعدا ومكانا انعقاد الدورتني السادسة والسابعة )اعت مد على  اناألعمال املؤقت : جدوال5/5-د.ح.م 
 ؛(IPBES/5/L.3أساس الوثيقة 

بصيغتها املعدلة  IPBES/5/L.8                                يزانية )اعت مد على أساس الوثيقة : املسائل املالية واملتعلقة بامل5/6-د.ح.م 
 .يف نص املقرر ومرفقه األول، دون تغيري يف املرفق الثاين(        شفويا  
االعرتاف ب املتعلق، اعرتض عدة ممثلني على صيغة وردت يف النهج 5/1-د.ح.موخالل مناقشة املقرر  -142

(        مكررا  -9، الفقرة IPBES/5/L.6نها، الذي أعده فريق االتصال )الوثيقة باملعارف األصلية واحمللية واالستفادة م
وأكدوا ضرورة السعي ‘‘. حسب االقتضاء’’                                                       والذي يشري إىل أن املوافقة على استخدام هذه املعارف ست لتمس 

 وعقب املناقشة،‘‘. حسب االقتضاء’’للحصول على تلك املوافقة يف مجيع احلاالت، داعني إىل حذف عبارة 
وافق املعرتضون على الصياغة على إبقائها يف النهج بالشكل الذي متت املوافقة عليه، بشرط أن تناقش الفرقة 

عن نتائج مناقشاهتا إىل االجتماع العام يف دورته املقبلة، من                                                    املعنية باملعارف األصلية واحمللية املسألة وتقدم تقريرا  
 خالل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات.

عدد من املمثلني، أثناء النظر يف مشاريع املقررات ومرفقاهتا، عن قلقهم إزاء عدم إتاحة              وأعرب أيضا   -143
املقررات ومرفقاهتا جبميع اللغات الست الرمسية لالجتماع العام يف بعض احلاالت، عندما كان االجتماع العام 

اضطر االجتماع إىل النظر يف الوثائق باللغة اإلنكليزية ملناقشتها خالل اجللسة النهائية للدورة؛ ونتيجة لذلك          مستعدا  
 حيثعن القلق من إهناء خدمة الرتمجة الشفوية للجلسة األخرية قبل هناية اجللسة بفرتة طويلة،                    فقط. وأ عرب أيضا  

ممثلني  اضطر املمثلون إىل اختتام املفاوضات بشأن مشاريع املقررات ومرفقاهتا باللغة اإلنكليزية فقط. وقال عدة
                                                                                                إن ذلك خمالف لألصول وي ضر باجلهات األعضاء اليت ليست اإلنكليزية اللغة األم ملمثليها. وقال املمثلون إن على 
                                                                                                   األمانة أن تبذل وسعها لتجنب هذه الصعوبات يف الدورة املقبلة، واقرتح أحدهم أن ت تخذ ترتيبات لكفالة توافر 

لشفوية                                                         رة حني ي نظر يف اعتماد القرارات، رمبا عن طريق إلغاء الرتمجة االرتمجة الشفوية يف اليوم األخري من كل دو 
 الجتماعات أفرقة االتصال.

وأجاب الرئيس باإلشارة إىل أن االجتماع العام كان قد قرر يف دورته الرابعة أن تدوم الدورة احلالية أربعة  -144
قصر ابقة. وأضاف أن من النتائج املرتتبة على ذلك عن األيام الستة اليت استغرقتها الدورات الس                أيام فقط عوضا  

إلصدار وثائق الدورة كي ينظر فيها االجتماع العام. وباإلضافة إىل ذلك، فقد استغرقت مناقشة  الوقت املتاح
أطول بكثري من الوقت املخصص لتلك البنود، وأصبح من                                               بعض بنود جدول األعمال خالل الدورة احلالية وقتا  

ثالث جلسات ليلية غري مربجمة لفريق االتصال واالجتماع العام، وعقد اجتماعات ألفرقة االتصال الضروري عقد 
                                         للممارسة املتبعة. وباإلضافة إىل ذلك، مل ت نه        خالفا   -مبوافقة االجتماع العام  -وفريق امليزانية يف نفس الوقت 

يف حترير الوثائق                                األخرية للدورة، مما سبب اختناقا   أفرقة االتصال أعماهلا إال يف حوايل منتصف الليل من الليلة قبل
 وترمجتها.

سيما منهم من ليست اإلنكليزية لغتهم األم، وأشار  ئيس تفهمه لشعور املمثلني باإلحباط، والوأكد الر  -145
ازه يف فرتة إىل أن التجربة يف الدورة احلالية تبني ضرورة التزام جانب احليطة يف تقدير كمية العمل الذي ميكن إجن

                                                                                                     زمنية معينة. وأشار إىل أن االجتماع العام وافق على أن تستمر دورته السادسة ملدة سبعة أيام، واقرتح، مالحظا  
ازدحام جدول أعماله، أن يأذن االجتماع العام لألمانة واملكتب بتقييم ما إذا كانت فرتة السبعة أيام كافية إلجناز 

 حالة النفي. ووافق االجتماع العام على اقرتاح الرئيس. عمل الدورة، وبإضافة يوم ثامن يف
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لضيق الوقت للنظر يف مشروع تقرير الدورة، قرر االجتماع العام إتاحة أسبوعني ألعضاء املنرب         ونظرا   -146
 ، وبعد ذلك يضع املقرر الصيغة النهائيةAdd.1و IPBES/5 L.1للتعليق على نص مشروع التقرير الوارد يف الوثيقتني 

يف اعتباره أية                                  ائق اليوم األخري من الدورة، آخذا  ثللتقرير مبساعدة األمانة، مبا يف ذلك الفروع اليت تتضمن سرد و 
                             تعليقات ي دىل هبا يف هذا الصدد.

 اختتام الدورة -ثاني عشر
 .2017آذار/مارس  10من يوم  23:15أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة  -147
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 المرفق

االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال رات التي اعتمدها المقر 
 في دورته الخامسة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 تنفيذ برنامج العمل األول للمنرب: 5/1-.دح.ماملقرر  
 : استعراض املنرب5/2-م.ح.داملقرر  
 ثاين للمنرب : وضع برنامج عمل5/3-م.ح.داملقرر  
 : مشاركة االحتاد األورويب املعززة يف دورات االجتماع العام للمنرب5/4-م.ح.داملقرر  

: جداول األعمال املؤقتة وموعد ومكان انعقاد الدورتني السادسة والسابعة لالجتماع 5/5-م.ح.داملقرر 
 العام

 يزانيةالرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة بامل: 5/6-املقرر م.ح.د 
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 : تنفيذ برنامج العمل األول للمنبر5/1-م.ح.دالمقرر 

 إن االجتماع العام، 
تنفيذ برنامج العمل األول للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات  عنبتقرير األمني التنفيذي  إذ يرحب 

مة والدروس املستفادة ، الذي يشمل التحديات القائ(1)ولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةيف جمال التنوع البي
 خالل السنة الثالثة من تنفيذ برنامج العمل،

باملسامهات االستثنائية اليت قدمها مجيع اخلرباء حىت اآلن يف تنفيذ برنامج العمل، وإذ يشكرهم          وإذ ي قر 
 على التزامهم الذي ال يتزعزع،

سيما من خالل  والالعمل، احلكومات واملنظمات على املشاركة بنشاط يف تنفيذ برنامج  وإذ يشجع 
 تعيني اخلرباء واستعراض مشاريع النواتج،

      أوال  
 تنفيذ برنامج العمل األول للمنبر الحكومي الدولي

-د.ح.                                                                                        مواصلة تنفيذ برنامج العمل األول للمنرب وفقا  هلذا املقرر وامليزانية املعتمدة الواردة يف املقرر م يقرر 
 ؛5/6

        ثانيا  

 بناء القدرات
األول التنفيذي الوارد يف املرفق  ا، مبا يف ذلك موجزه(2)قدراتالخبطة املنرب املتجددة لبناء  حب    ي ر  - 1 

وثيقة حية هتدف إىل توجيه عمل املنرب والتعاون فيما بني الشركاء  هيهلذا املقرر، مع مالحظة أن اخلطة املتجددة 
 نرب؛)ب( من برنامج العمل األول للم 1)أ( و 1هبدف تنفيذ الناجتني 

                     ، رهنا  بتوفر املوارد إىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات تنفيذ اخلطة املتجددة لبناء القدرات يطلب - 2 
                                                                      وتقدمي تقرير عن التقدم املـ حرز يف ذلك إىل االجتماع العام يف دورته السادسة؛ املالية،

اعات التشاورية اإلقليمية املقررة يف املنرب على االستفادة من االجتم واملراقبنياألعضاء       ي شجع - 3 
واملراقبني يف وضع الصيغة النهائية  األعضاء، لتعزيز مسامهات 2017مبوجب اخلطة املتجددة لبناء القدرات لعام 

 للتقييمات اإلقليمية؛
باجلهود األولية اليت بذلتها املنظمات الشريكة يف دعم مبادرات بناء القدرات مبوجب       ي رحب - 4 
تجددة، ويدعو املنظمات األخرى إىل االنضمام إىل هذه اجلهود من خالل تقدمي مسامهات تقنية ومالية اخلطة امل

 تليب احتياجات بناء القدرات احملددة؛
إىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات مواصلة تعزيز التعاون بصورة شفافة مع املنظمات  يطلب - 5 

 األخرى يف تنفيذ اخلطة املتجددة؛

                                                           
(1)  IPBES/5/2. 

(2)  IPBES/5/INF/3. 
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يف أكثر الوسائل  ،العمل املعنية ببناء القدرات ةقفر ، بالتعاون مع أن ينظركتب املإىل  يطلب - 6 
فعالية لالستفادة من الدعم اإلضايف لبناء القدرات، وأن ينظر فيما إذا كان االجتماع الثالث ملنتدى بناء القدرات 

 ته السادسة.دور  يفعن أعماله إىل االجتماع العام     ا  م تقرير وأن يقد         ضروريا ،

        ثالثا  
 رفاأسس المع

يف املرفق الثاين هلذا  الواردعلى هنج االعرتاف باملعارف األصلية واحمللية واالستفادة منها  يوافق - 1
 املقرر، ويطلب إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات تنفيذه بدعم من فرقة العمل املعنية باملعارف األصلية واحمللية؛

صلية واجملتمعات احمللية وممثليهم، وكذلك اخلرباء املعنيني باملعارف األصلية الشعوب األ يدعو - 2
 واحمللية، إىل املشاركة يف األنشطة املبينة يف النهج، ال سيما من خالل اآللية التشاركية؛

احلكومات وأصحاب املصلحة والشركاء االسرتاتيجيني وغريهم إىل دعم األنشطة اليت  يدعو - 3
بأشكال سهلة االستخدام  وكانت غري متوفرةف األصلية واحمللية حيثما دعت احلاجة إىل تلك املعارف املعار  حتشد

 تعزز قدرات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية على املشاركة يف املنرب واالستفادة منه؛ اليت واألنشطة
، مبا يف ذلك ترتيبات إنشاء إىل األمني التنفيذي أن يتخذ الرتتيبات الالزمة لتنفيذ النهج يطلب - 4

 وارد؛                               اآللية التشاركية، رهنا  بتوفر امل
، 2018و 2017مبوجز خطة عمل فرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات لعامي            حييط علما   -5

 ذا املقرر؛هل الثالث رفقامليف  الواردة
توافر املوارد، وضع خطة                  أن تواصل، رهنا  ب إىل فرقة العمل املعنية باملعارف والبياناتيطلب  - 6

، مع مراعاة التعليقات اليت 2018و 2017توي على نواتج ومراحل رئيسية واضحة لعامي حت العامة اليت عملال
ذات  الجتماع العام؛ وأن تقوم، بالتشاور مع االتفاقات البيئية املتعددة األطرافلوردت خالل الدورة اخلامسة 

، بتوفري املزيد من املعلومات املستكملة خالل الفرتات الفاصلة بني الدورات، ، والعمليات واملنظمات الدوليةالصلة
                                                                                                   وذلك عن طريق املوقع الشبكي للمنرب؛ وأن تقدم تقريرا  عن التقدم احملرز إىل االجتماع العام يف دورتيه السادسة 

 والسابعة؛
د طرائق تعاوهنا مع فرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات على وضع اختصاصات حتد يشجع - 7

 املنظمات الشريكة بشأن مهام حمددة؛
بالنتائج اليت توصل إليها فريق اخلرباء الذي كلف بأن يأخذ يف االعتبار تطور التفكري           حييط علما   - 8

املسامهات اليت تقدمها الطبيعة  من خدمات النظام اإليكولوجي إىلبشأن خدمات النظام اإليكولوجي واالنتقال 
 مع النهج الشامل الذي يتبعه اإلطار املفاهيمي للمنرب؛ كي تكون متوافقةل للناس

ستخدم يف التقييمات احلالية واملستقبلية اليت الطبيعة للناس سيمسامهات  مفهوم أن يالحظ - 9
 جيريها املنرب.

  



IPBES/5/15 

32 

        رابعا  
 التقييمات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية

، والتقييمات (3)ييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةبالتقدم احملرز يف إجراء التق يرحب
 .(4)اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

        خامسا  
 التقييمات المواضيعية

املوجز اخلاص مبقرري السياسات من التقرير  (5)باألنشطة املضطلع هبا لنشر وتعميم يرحب - 1
؛ ونظر (7)وموجزاهتا التنفيذية يوفرادى فصول التقرير التقييم (6)قييمي عن امللقحات والتلقيح واإلنتاج الغذائيالت

 مجيع اهليئات ذات الصلة يف النتائج الواردة يف املوجز؛
 ؛(8)قييم تدهور األراضي واستصالحهابالتقدم احملرز يف ت            يرحب أيضا   - 2
تقييم مواضيعي لالستخدام املستدام لألنواع الربية الوارد يف املرفق  على تقرير حتديد نطاق يوافق - 3

 السادس هلذا املقرر؛
إدخال ، بالتشاور مع املكتب، احلاجة إىل أن يقيم إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يطلب - 4
اليت الرئيسية للتقييمات األخرى  إىل النتائج العلمية          استنادا   حتديد النطاق اليت سبق إقرارها، وثائقعلى أية تغيريات 

 ؛يف حال كانت هناك حاجة إلدخال أي تعديالت كبرية العام االجتماعإىل          تقريرا  وأن يقدم املنرب جيريها 
        سادسا  

 التقييمات المنهجية
املوجز اخلاص مبقرري السياسات من التقرير  (9)باألنشطة املضطلع هبا لنشر وتعميم يرحب - 1

 يوفرادى فصول التقرير التقييم (10)ريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالتقييمي عن سينا
 ؛(11)وموجزاهتا التنفيذية

بالتقدم احملرز واخلطوات التالية املقرر اختاذها لتنفيذ خطة العمل للمرحلة الثانية من عمل  يرحب - 2
 ؛(12)رب بشأن السيناريوهات والنماذجاملن

                                                           
(3)  IPBES/5/INF/8. 

(4)  IPBES/5/INF/7. 

(5)  IPBES/5/INF/1. 

 ، املرفق الثاين.4/1-(  املقرر م.ح.د6)
(7)  IPBES/4/INF/1/Rev.1. 

(8)  IPBES/5/INF/9. 

(9)  IPBES/5/INF/2. 

 .، املرفق الرابع4/1-(  املقرر م.ح.د10)
(11)  IPBES/4/INF/3/Rev.1. 

(12)  IPBES/5/INF/2. 
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من اجلزء اخلامس  2                                                            ىل فريق اخلرباء املعين بالسيناريوهات والنماذج املنشأ وفقا  للفقرة إ يطلب - 3
، 4/1-د.ح.                                                              ، أن يواصل عمله وفقا  لالختصاصات الواردة يف املرفق اخلامس للمقرر م4/1-د.ح.من املقرر م

 ؛لالجتماع العام                                                                         وأن يقدم تقريرا  عن التقدم احملرز يف هذا الصدد خالل الدورتني السادسة والسابعة
                                                                              بالتقدم احملرز واخلطوات املقبلة املقررة يف أعمال فريق اخلرباء املعين بالقيم املنشأ وفقا   يرحب - 4

املناسب  على النحو والتقييم، من أجل كفالة إدماج القيم 4/1-من املقرر م.ح.د اخلامسمن القسم  5للفقرة 
 ؛(13)يف مجيع تقييمات املنرب

ريق اخلرباء املعين بالقيم حىت الدورة السابعة لالجتماع العام، ويطلب إىل فريق اخلرباء والية ف ميدد - 5
 ؛                                                                                     أن يقدم تقريرا  عن التقدم احملرز يف هذا الصدد خالل الدورتني السادسة والسابعة لالجتماع العام

        سابعا  
 فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات

ة يف عمل فريق اخلرباء املعين بأدوات ومنهجيات دعم بالتقدم احملرز واخلطوات املقبل يرحب - 1
 ؛(14)السياسات

بوضع الفهرس اإللكرتوين ألدوات ومنهجيات دعم السياسات، وبالدعم املقدم            حييط علما   - 2
 ؛(15)اجلاريةلتقييمات املنرب 

يق إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يواصل، بالتشاور مع املكتب وبدعم من فر  يطلب - 3
خرباء معاد تشكيله وحمدد املهام معين بأدوات ومنهجيات دعم السياسات ومن األمانة، معاجلة الطلبات الواردة 

                                                              ، رهنا  بتوافر املوارد، وأن يتخذ فضال  عن ذلك اإلجراءات التالية:4/1-يف املقرر م.ح.د
ستعرضه األعضاء تقدمي منوذج الفهرس اإللكرتوين ألدوات ومنهجيات دعم السياسات لكي ي )أ(

 صاحبة املصلحة؛ واجلهاتواجلهات املراقبة 
 الدولية ذات الصلة والشركاء املهتمني؛ العملياتمواصلة تطوير الفهرس بالتعاون مع  )ب(
العمل مع فرقة العمل املعنية ببناء القدرات من أجل استكشاف سبل تعزيز وتيسري االستخدام  )ج(

لسياسات بصورة أكثر فعالية مبستويات مالئمة تليب احتياجات واضعي املستقبلي ألدوات ومنهجيات دعم ا
 السياسات؛

النموذج اإللكرتوين األويل للفهرس وفعاليته يف سياق استعراض املنرب  الستخدامإجراء تقييم  )د(
 )ه((، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل االجتماع العام يف دورته السادسة؛ 4)الناتج 

  

                                                           
(13)  IPBES/5/INF/13. 
(14  )IPBES/5/8 وIPBES/5/INF/14. 
 املصدر نفسه.(  15)
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        ثامنا  
 لبرنامج العمل الدعم التقني

آذار/مارس  10بعروض املسامهات العينية لدعم تنفيذ برنامج العمل، اليت وردت يف  يرحب - 1
، ويدعو إىل تقدمي عروض مسامهات عينية إضافية 5/6-د.ح.من مرفق املقرر م 1، واملدرجة يف اجلدول 2017

نيسان/أبريل  30ع العام، وذلك حبلول لدعم تنفيذ برنامج العمل، وعروض باستضافة الدورة السابعة لالجتما 
 ؛2017

                                                                                   إىل األمانة أن تتخذ، بالتشاور مع املكتب ووفقا  للميزانية املعتمدة الواردة يف مرفق املقرر  يطلب - 2
 .الالزم لربنامج العمل لتفعيل الدعم التقين الضروريةالتدابري املؤسسية  ،5/6-د.ح.م

 5/1-لمقرر م.ح.دلالمرفق األول 
 نبر الحكومي الدولي المتجددة لبناء القدراتخطة الم

 الموجز التنفيذي
 السند المنطقي واألهداف -ألف 

يعزز املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  - 1
مهات اليت تقدمها لإلنسانية )خدمات املعارف املتعلقة بتنوع أنواع احلياة على األرض )التنوع البيولوجي( واملسا

وأهداف التنمية  2030النظم اإليكولوجية(. ويتجسد هذا الشاغل يف خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 
                                                                                                 املستدامة الواردة فيها، إىل جانب التطلعات األساسية األخرى للمجتمع، واليت يسبب الكثري منها آثارا  بشرية 

وجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وتنطوي اجلهود الرامية إىل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على التنوع البيول
على حنو مستدام على املوازنة بني مصاحل القطاعات املختلفة، وقد تستفيد هذه العملية من فعالية جوانب الرتابط 

ليكون يف األساس هيئة مستقلة على غرار ، 2012بني العلوم والسياسات. وأنشئ املنرب احلكومي الدويل يف العام 
الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ويهدف إىل تعزيز جوانب الرتابط هذه. ويقوم بذلك عن طريق إجراء 
التقييمات الدولية وتشجيع إجراء التقييمات الوطنية؛ وبتحفيز املعارف؛ وتشجيع تطوير أدوات دعم السياسات؛ 

 ناء القدرات.وبتنفيذ وتيسري ب
وحيدد املنرب االحتياجات يف جمال بناء القدرات ويرتب أولوياهتا من أجل حتسني جوانب الرتابط بني  - 2

العلوم والسياسات على املستويات املالئمة، ويوفر وييسر الوصول إىل املوارد الالزمة من أجل معاجلة االحتياجات 
دي بالوصول إليها. والدور الذي يقوم به املنرب يف بناء القدرات مرتسخ األعلى أولوية واملتصلة مباشرة بأنشطته وينا

يف املهام املتفق عليها للمنرب ومبادئه التشغيلية. وينفذ دور املنرب يف جمال بناء القدرات عن طريق الناجتني املتوخيني 
ولوية يف جمال بناء مواءمة االحتياجات ذات األ”)أ(  1: الناتج (16)2018-2014يف برنامج العمل للفرتة 

 1؛ والناتج “القدرات ألغراض تنفيذ برنامج عمل املنرب مع املوارد احملصلة من خالل حفز الدعم املايل والعيين
 “.تطوير القدرات املطلوبة لتنفيذ برنامج عمل املنرب”)ب(: 

                                                           
 ، وقد ورد الربنامج يف املرفق األول لذلك املقرر.2/5-د.ح.اعتمد االجتماع العام برنامج العمل مبوجب مقرره م  (16)
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ية والطرائق واإلجراءات وهتدف اخلطة املتجددة لبناء القدرات إىل حتديد املبادئ والتوجهات االسرتاتيج - 3
اليت حددها  (17)الالزمة لبناء ومواصلة تطوير قدرات األفراد واملؤسسات على أساس االحتياجات ذات األولوية

االجتماع العام للمنرب. ويشمل النهج حتديد األهداف الرامية إىل حتقيق النواتج املتوخاة لبناء القدرات يف إطار 
دويل األول، وميول عن طريق الصندوق االستئماين للمنرب، بدعم عيين من الشركاء برنامج عمل املنرب احلكومي ال

ووحدة الدعم التقين التابعة هلا، كما حيصل على الدعم من مصادر أخرى،  (18)وفرقة العمل املعنية ببناء القدرات
ة. واهلدف من ذلك هو مبا يف ذلك الدعم عن طريق منتدى بناء القدرات من مصادر التمويل التقليدية واحملتمل

أن تتمكن األنشطة املوصوفة مبرور الزمن من حشد موارد مالية وتقنية إضافية من خالل املواءمة، وذلك بالتعاون 
 مع الشركاء.

                                                                                       وي توخى من اخلطة أن تكون وثيقة حية، وهي حتدد املبادئ والتوجهات والطرائق االسرتاتيجية الالزمة  - 4
ملؤسسية ومواصلة تطويرها على أساس االحتياجات ذات األولوية اليت حددها االجتماع لبناء القدرات الفردية وا

العام للمنرب. وباإلضافة إىل ذلك، ستتضمن اخلطة قائمة جيري حتديثها بانتظام لألنشطة اليت يعتزم املنرب االضطالع 
األولوية يف جمال بناء القدرات، فهي هبا بشكل منفرد وبالتعاون مع الشركاء. وبينما تعاجل اخلطة االحتياجات ذات 

تقوم على املبادئ التالية: حتديد االحتياجات؛ البناء من أجل املستقبل؛ وزيادة التأثريات؛ العمل بصورة تعاونية 
 مع اآلخرين؛ استخدام املوارد بكفاءة؛ وتعلم الدروس؛ وضمان اجلودة.

 االستراتيجيات -بـاء 
 مشاركة: التعلم وال1االستراتيجية  - 1

يعترب موضع الرتكيز األساسي للتعلم واملشاركة هو توفري الدعم لتنفيذ برنامج العمل ذاته، وألنشطة التعلم  - 5
املرتبطة بذلك التنفيذ. وستساهم االسرتاتيجية يف االستثمار يف نواتج املنرب احلكومي الدويل، اليت تعترب نواتج 

هي تركز على بناء وتطوير القدرات يف خمتلف التخصصات والنظم موثوقة وذات أمهية جلميع مناطق العامل. و 
 املعرفية من خالل ما يلي:

، الذي يسمح للمبتدئني من موظفي البحوث وغريهم من برنامج الزمالة للمنرب احلكومي الدويل )أ(
ر الربنامج وحدة                                                                             املتخصصني باملشاركة يف أنشطة املنرب، والعمل جنبا  إىل جنب مع أقراهنم األكثر خربة. وتدي

الدعم التقين مع دعم إضايف من أعضاء فرقة العمل. وحتصل األنشطة على الدعم بصورة أساسية من عنصر بناء 
                                                                                             القدرات يف ميزانية املنرب ضمن إطار الصندوق االستئماين، إىل جانب بعض الدعم العيين. وميكن أيضا  التماس 

ء املتعدد التخصصات باختيار الزمالء بدعم من اللجان اإلدارية مسامهات أخرى من الشركاء. ويقوم فريق اخلربا
للتقييمات، وبناء على ما ورد من ترشيحات. ويرتبط الزمالء بفصول حمددة، ويعني هلم موجهون، ويدعون إىل 
                                                                                                حضور اجتماعات ودورات تدريبية، ويتلقى الزمالء من البلدان النامية املؤهلة دعما  ألغراض السفر حلضورها. 

تكفله جهة معينة وينتظر من الزمالء املختارين أن يعملوا دون مقابل )مثلما يفعل اخلرباء  وهذا نظام زمالة ال
 اآلخرون(، ولكن سيعرتف هبم حسب األصول يف التقارير النهائية؛

، الذي صمم حسب احتياجات املنرب، لتعزيز برنامج املنرب احلكومي الدويل للتدريب والتعريف )ب(
ت الفردية واملؤسسية من أجل دعم النواتج املتوخاة للمنرب وتطوير استخدامها. ويستند إىل املواد التوجيهية القدرا

                                                           
 جمال بناء القدرات ، الذي اعتمد االجتماع العام للمنرب مبوجبه االحتياجات ذات األولوية يف3/1-انظر املقرر م.ح.د  (17)

                                                               استنادا  إىل املشورة الواردة من فرقة العمل املعنية ببناء القدرات.
، وهي مبينة يف املرفق الثاين لذلك 2/5-مت االتفاق على اختصاصات فرقة العمل املعنية ببناء القدرات يف املقرر م.ح.د  (18)

 املقرر.
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)أ( لربنامج العمل.  2الناتج  -سيما الدليل املتعلق بالتقييمات  القائمة اليت ينتجها املنرب احلكومي الدويل، وال
اء القدرات العملي يف حلقات العمل واملشاورات من أجل وسينفذ عن طريق حلقات العمل التدريبية؛ وإدماج بن

                                                                                                  إنتاج نواتج املنرب؛ وإتاحة احللقات الدراسية الشبكية، وأدوات التعلم اإللكرتوين وغريها من الن هج املقدمة عرب 
وخرباء اإلنرتنت على املوقع اإللكرتوين للمنرب. وتدير الربنامج وحدة الدعم التقين بدعم من أعضاء فرقة العمل، 

املنرب والشركاء. ومتول األنشطة بصورة رئيسية من عنصر بناء القدرات يف امليزانية يف إطار الصندوق االستئماين 
                                                                                                 للمنرب وتشمل تقدمي الدعم ألغراض السفر حلضور حلقات العمل وإعداد املواد التدريبية. وتستفيد األنشطة أيضا  

                                                        ت أخرى من الشركاء. وميكن للشركاء أن يقدموا أيضا  املسامهات من املسامهات العينية، وميكن التماس مسامها
                                                                                               التقنية ألنشطة ومواد التدريب للمنرب أو أن يقدموا عروضا  الستضافة وإدارة هذه األنشطة. وسيشجع األشخاص 
الذين حيصلون على التدريب على نقل خرباهتم إىل اآلخرين، وذلك من أجل توسيع األثر احملتمل لألنشطة 

 دريبية؛الت
، وتقدمي الدعم، حسب واإلعالنتشجيع الب تعزيز عمليات االنتداب والتدريب الداخلي )ج(

االقتضاء، إىل أنشطة االنتداب والتدريب الداخلي داخل األمانة ووحدات الدعم التقين من أجل تنمية املعارف 
وسيعين ذلك مشاركة  (19).عمل األمانةة يف الوقت نفسه يف املشرتكة والفهم املشرتك وبناء اخلربات، مع املسامه

لفرتة زمنية معينة.  ،وحدات الدعم التقينهلا عن بعد، مبا يف ذلك يقدمون الدعم  يعملون يف األمانة أو أشخاص
وستجري العملية حتت إشراف وحدة الدعم التقين بدعم من أعضاء فرقة العمل، وستديرها املؤسسة املتلقية أو 

د العمل مع األمانة واملنظمات املهتمة من أجل وضع االختصاصات واالتفاقات القانونية املاحنة. وتستتبع اجلهو 
                                                                                                   املتعلقة باالنتداب والتدريب الداخلي، مبا يف ذلك نـ ه ج التوجيه وطرق تعزيز نقل املعارف واخلربات إىل املؤسسات 

                                      نشطة أساسا  بواسطة املسامهات اليت يقدمها                                                                الوطنية للموظفني املنتدبني واملتدربني داخليا . ومن املتوقع أن تنفذ األ
، مبا يف ذلك وحدات الدعم الشركاء. وتشمل الفرص املتاحة للتعاون إمكانية انتداب املوظفني إىل أمانة املنرب

، أو إىل منظمات أخرى تدعم املنرب؛ واستضافة املوظفني املنتدبني واملتدربني الذين يعملون يف أنشطة تتعلق التقين
 ؛همميلتعل مرب، وتقدمي الدعباملن

عن طريق تشجيع زيارات التبادل واجلوالت الدراسية  تعزيز زيارات التبادل واجلوالت الدراسية )د(
بني األفراد واملؤسسات ذات الصلة بعمل املنرب وتقدمي الدعم لتلك الزيارات واجلوالت عند االقتضاء، ومن شأن 

يف الوقت نفسه التعاون بني املؤسسات اليت تقوم باألنشطة ذات الصلة ذلك أن يشجع التعلم من األقران، ويعزز 
وترعى املبادرة وتشرف عليها وحدة الدعم التقين بدعم من أعضاء فرقة العمل، وتديرها املؤسسة املتلقية  (20)باملنرب.

يقدمها الشركاء. وتشمل                                                                            أو املاحنة أو كالمها معا . ومن املتوقع أن تنفذ األنشطة أساسا  بواسطة املسامهات اليت 
الفرص املتاحة للتعاون استضافة اجلوالت الدراسية وزيارات التبادل واملشاركة فيها من أجل تعميق التفاهم واخلربات 

                                                           
دهم من برنامج األمم املتحدة للبيئة، والثاين من حكومة الصني، والثالث استفادت األمانة من انتداب ثالثة موظفني، أح ( 19)

ويف الوقت احلاضر هناك  .أحد أعضاء وحدة الدعم التقين للمنرب يف آسيا واحمليط اهلادئ، كما استفادت من مسامهة املتدربني
وحدة الدعم التقين التابعة لتقييم أفريقيا اإلقليمي موظف منتدب من فرقة العمل املعين ببناء القدرات وجامعة مونرتيال يقدم الدعم ل

وحىت هذا التاريخ أجنزت عمليات االنتداب والتدريب الداخلي هذه دون احلاجة  .للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 .إىل قدر كبري من اإلعالن

باملعارف والبيانات يف األمانة يف بون لفرتة من الوقت، يف                                                                (  ع م ل أحد موظفي وحدة الدعم التقين التابعة لفرقة العمل املعنية 20)
وقد ارتبطت الزيارات األخرى  .حني قامت الفرقة بأكملها بزيارة املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج البيئة يف كامربيدج

 .باالجتماعات وحلقات العمل
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لدى العاملني على األنشطة ذات الصلة باملنرب احلكومي الدويل، وتقدمي الدعم املايل ملساعدة اجلهات اليت تضطلع 
 ارات التبادل.باجلوالت الدراسية وزي

 : تيسير إمكانية الوصول إلى الخبرات والمعلومات2االستراتيجية  - 2
الغرض من اجلهود املبذولة لتيسري الوصول إىل اخلربات واملعلومات هو دعم تنفيذ برنامج عمل املنرب  - 6

بناء القدرات، والعمل  وتوسيع نطاق وأثر نواتج برنامج العمل. وستساعد يف هذه اجلهود األنشطة األخرى يف جمال
املنجز للنواتج األخرى للمنرب، كما ستستفيد من الرتكيز املوجه إىل األخذ بتنفيذ توجيهات املنرب ونواجته عن طريق 

 املبادرات التالية:
                                                          من اخلرباء ومقرري السياسات والعاملني يف اجملال بناء  على برنامج بناء ودعم شبكات املمارسني  )أ(
وستشجع هذه املبادرة زيادة استخدام منتجات املنرب ومواصلة تطوير وتبادل املعلومات  (21)واجته.عمل املنرب ون

واخلربات املرتبطة هبا من جانب األفراد واملؤسسات اليت تشارك يف شبكات املمارسني. وستساهم يف توسيع مشاركة 
وم والسياسات. ويف إطار هذه املبادرة، أصحاب املصلحة يف اجلهود الرامية إىل تعزيز جوانب الرتابط بني العل

                                                                                             سيدعى الشركاء إىل املساعدة يف تنمية شبكات املمارسني استنادا  إىل نواتج املنرب، مثل التوجيهات املتعلقة 
بالسيناريوهات والنماذج، والتوجيهات املتعلقة بوضع مفاهيم للقيم، وفهرس أدوات دعم السياسات، والتقييمات 

                                                             وقع أن تنفذ األنشطة أساسا  بواسطة املسامهات اليت يقدمها الشركاء؛املنجزة. ومن املت
عن طريق بناء القدرات من أجل االستخدام الفعال تيسري النظر يف املعارف األصلية واحمللية  )ب(

بني للمعارف األصلية واحمللية يف التقييمات وغريها من النواتج املتوخاة ذات الصلة، وكذلك من أجل إقامة احلوار 
النظم املعرفية املختلفة. وسينفذ هذا لدعم أنشطة فرقة العمل املعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية، ويليب مباشرة 
االحتياجات ذات األولوية اليت جرى حتديدها يف االجتماع العام، عند اإلقرار باالحتياجات اخلاصة يف جمال بناء 

واإلجراءات اخلاصة باملعارف األصلية واحمللية. وسيساهم يف حتسني فعالية القدرات واملتعلقة بتنمية وتعزيز النهج 
استخدام النظم املعارف األصلية واحمللية عند وضع نواتج املنرب، كما سيساهم يف الوقت نفسه يف زيادة االعرتاف 

ع البيولوجي وخدمات النظم بالقيمة احملتملة هلذه النظم املعرفية يف عمليات صنع القرارات الوطنية املتعلقة بالتنو 
وفرقة العمل املعنية  رقة العمل املعنية ببناء القدراتفجانب اإليكولوجية. وستوضع هذه املبادرة بشكل مشرتك من 

ا، وكان هناك اتفاق متبادل على مهل تنيالدعم التقين التابع يتوحدبدعم من  واحمللية عارف األصليةاملبنظم 
                                                                    هبا. وينتظر أن تنفذ األنشطة أساسا  بواسطة املسامهات اليت يقدمها الشركاء؛مسؤوليات التنفيذ املتعلقة 

عن طريق تنمية القدرات الالزمة للمشاركني يف  تيسري الوصول إىل البيانات واملعلومات واملعارف )ج(
 (22)نات واملعلومات،العمل على النواتج املتوخاة للمنرب، على النحو املبني يف اسرتاتيجيات خطة املنرب إلدارة البيا

ويف عمليات صنع القرار املتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وستوضع هذه املبادرة بشكل 
الدعم  يتوحدعمل املعنية باملعارف والبيانات بدعم من وفرقة ال رقة العمل املعنية ببناء القدراتفجانب مشرتك من 

ك اتفاق متبادل على مسؤوليات التنفيذ املتعلقة هبا. ومن املتوقع أن تنفذ األنشطة ا، وكان هنامهل ابعتنيالتقين الت
                                          أساسا  بواسطة املسامهات اليت يقدمها الشركاء.

                                                           
بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي عن اهتمامها برتويج ما تسميه أعربت مبادرة شبكة الربنامج اإلمنائي املعنية  ( 21)

)اجلمع ما بني أصحاب املعارف ومقرري السياسات واملمارسني( فيما يتعلق باستخدام منتجات “ trialogues”باحلوارات الثالثية 
ي، وهي شبكة قائمة من املمارسني من بني العاملني يف وباإلضافة إىل ذلك، تتعاون فرقة العمل مع شبكة التقييم دون العامل .املنرب

 .تقييم النظم اإليكولوجية
 .، ووردت يف املرفق الثاين لذلك املقرر3/1-د.ح.( اتفق على خطة املنرب إلدارة البيانات واملعلومات يف املقرر م22)



IPBES/5/15 

38 

 : تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية3االستراتيجية  - 3
لى خربة املنظمات الشريكة،                                                                         ستعتمد اجلهود الرامية إىل تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية اعتمادا  كبريا  ع - 7

                                                                                          وستتم بفضل الدعم الفين الذي توفره تلك املنظمات. وسيتحقق الدعم أساسا  من خالل الشراكات وأنشطة 
املواءمة اليت تنفذ من جانب املنرب وهتدف إىل التصدي لالحتياجات ذات األولوية املعتمدة لبناء القدرات، وخباصة 

بتعزيز القدرات املتعلقة بإجراء التقييمات الوطنية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم  يف جمال األولوية الثاين املتعلق
 اإليكولوجية، واستخدام هذه التقييمات وحتسينها، وذلك عن طريق املبادرات التالية:

قدرات حتديد فيما يتعلق ب، مبا يف ذلك تعزيز وتيسري التقييم الذايت للقدرات على الصعيد الوطين )أ(
ارد املالية والتقنية وحشدها يف جوانب الرتابط بني العلوم والسياسات من حيث تعلقها بالتنوع البيولوجي املو 

وخدمات النظم اإليكولوجية. وهتدف اجلهود املبذولة إىل املزيد من حتديد االحتياجات ذات األولية املهمة للمنرب 
عاجلتها، وتسعى يف الوقت نفسه إىل تزويد اجلهات على املستوى الوطين يف جمال بناء القدرات، وحتديد سبل م

                                                                                                    املؤيدة احملتملة بالدالئل على االحتياجات الوطنية اليت مت التعرف إليها. وسيضع أعضاء فرقة العمل هنجا  للتقييم 
الذايت بالعمل مع املنظمات املناسبة، ويتاح هذا النهج بعدئذ لالستخدام من قبل السلطات الوطنية املالئمة، 

يتوفر له، عند االقتضاء، الدعم من املؤسسات الشريكة املهتمة. وميكن التماس الدعم عن طريق املواءمة، عند و 
                                                                         الضرورة. وينتظر أن تنفذ األنشطة أساسا  بواسطة املسامهات اليت يقدمها الشركاء؛

اليت  اإليكولوجيةتعزيز وتيسري التقييمات الوطنية ودون العاملية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم  )ب(
جتريها السلطات الوطنية ودون اإلقليمية املعنية، هبدف تشجيع االستجابة لالحتياجات ذات األولوية يف جمال بناء 
القدرات، اليت حددها االجتماع العام. وهتدف اجلهود املبذولة إىل املسامهة يف حتسني القدرات على الصعيد 

د االقتضاء، من أجل إجراء التقييمات الوطنية ودون اإلقليمية للتنوع الوطين، وعلى الصعيد دون اإلقليمي عن
                                                                                                البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، واستخدام نتائجها على حنو فع ال. وسيشمل هذا بالضرورة إشراك مجيع 

التقييمات  أصحاب املصلحة املعنيني والقطاعات ذات الصلة. وستنظر فرقة العمل يف السبل الكفيلة بتعزيز وتيسري
ومهام املواءمة. ومن املتوقع أن تنفذ األنشطة  بناء القدرات الوطنية ودون اإلقليمية، وال سيما من خالل منتدى

                                          أساسا  بواسطة املسامهات اليت يقدمها الشركاء؛
يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  تعزيز وتيسري املنصات والشبكات الوطنية واإلقليمية )ج(

ولوجية، باالستفادة من اخلربات القائمة، والشبكات واملنابر. وستدعم هذه املنصات عمليات املشاركة يف اإليك
املنرب وبرنامج عمله، وستدعم كذلك عمليات وضع التقييمات الوطنية ودون اإلقليمية وتنفيذها واستخدامها. 

رف ومقرري السياسات وصانعي القرارات وستيسر زيادة التعاون والتآزر بني العلماء وغريهم من أصحاب املعا
واملمارسني وغريهم من أصحاب املصلحة، األمر الذي يؤدي إىل حتسني فعالية توليد املعارف واستخدامها يف 
عملية صنع القرارات. وستنظر فرقة العمل يف السبل الكفيلة بتعزيز وتيسري تطوير املنصات الوطنية واإلقليمية، 

                                                                              تدى ومهام املواءمة. ومن املتوقع أن تنفذ األنشطة أساسا  بواسطة املسامهات اليت يقدمها سيما من خالل املن وال
 الشركاء.

 أولويات ومعايير تنفيذ االستراتيجيات -جيم 
                                                                                         وضعت فرقة العمل جمموعة من املعايري استنادا  إىل االحتياجات ذات األولوية املتفق عليها يف جمال بناء  - 8

دامها يف استعراض األنشطة املقرتحة والعروض املقدمة للدعم التقين واملايل، قبل قبوهلا القدرات، وذلك الستخ
كأنشطة ذات أمهية للمنرب. وليست الغاية من هذه املعايري إعادة تفسري األولويات احملددة يف االجتماع العام، بل 

تيجية من االسرتاتيجيات الثالث املذكورة األولويات على حنو براغمايت لكل اسرتا هلذه                         يراد منها أن تكون تفعيال  
 أعاله واليت تنفذ من خالل اخلطة املتجددة.
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 : التعلم والمشاركة1االستراتيجية  - 1
ينبغي أن يكون الرتكيز األساسي على األنشطة اليت تدعم تنفيذ برنامج العمل ذاته، وعلى عملية التعلم  - 9

، ومن أجل الرتكيز على القدرة على املشاركة 3/1-وارد يف املقرر م.ح.د                                       املرتبطة بذلك التنفيذ. ووفقا  للتكليف ال
يف نواتج املنرب، اليت تتم معاجلتها يف املقام األول عن طريق ما يقرتح من برامج الزمالة، والتبادل والتدريب، مع 

 على األقل من رين اثننيإىل جانب معيا، 1إعطاء األولوية للتقييمات اإلقليمية للمنرب، ينبغي أن ينطبق املعيار 
 املعايري األخرى على النحو التايل:

من اخلطة املتجددة لبناء  1ينبغي أن تكون األنشطة املقرتحة متسقة مع االسرتاتيجية  :1املعيار  )أ(
 القدرات، ومع واحد أو أكثر من الربامج واملبادرات؛

رة االحتياجات من القدرات فيما يتعلق ينبغي لألنشطة املقرتحة أن تدعم بصورة مباش :2املعيار  )ب(
 سيما التقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ بتحقيق تنفيذ برنامج عمل املنرب، وال

ينبغي أن تكون األنشطة املقرتحة متسقة مع العمل الذي تقوم به اهليئات الفرعية  :3املعيار  )ج(
 فرقة العمل واألمانة، مبا يف ذلك وحدات الدعم التقين وأن تكون مكملة لذلك العمل؛للمنرب، وأفرقة اخلرباء، وأ

ينبغي أن تنشأ األنشطة املقرتحة بشكل مباشر من أعمال فرقة عمل املنرب املعنية ببناء  :4املعيار  )د(
 ع عليها.القدرات، فتساعد على التنفيذ التجرييب لألعمال اليت تقوم هبا وإظهارها ومواصلة اإلطال

 : تيسير إمكانية الوصول إلى الخبرات والمعلومات2االستراتيجية  - 2
ينبغي أن تسعى األنشطة يف املقام األول إىل االستفادة من النواتج األخرى للمنرب، وخباصة أعمال فرق  - 10

عم تنفيذ برنامج عمل املنرب العمل وأفرقة اخلرباء، من أجل زيادة إمكانية الوصول إىل اخلربات واملعلومات الالزمة لد
، ومن أجل الرتكيز على تطوير 3/1-                                                                        وزيادة نطاق وأثر نواتج برنامج العمل. ووفقا  للتكليف الوارد يف املقرر م.ح.د

وتنفيذ األنشطة التجريبية أو النموذجية اليت تعاجل فئات أخرى من االحتياجات، ينبغي أن ينطبق معيار واحد أو 
 الية:أكثر من املعايري الت

ينبغي لألنشطة املقرتحة أن تعزز مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين والربط الشبكي  :5املعيار  )أ(
 يف تنفيذ برنامج العمل، مبا يف ذلك تيسري استخدام نواتج املنرب احلكومي الدويل؛

مباشر  ينبغي لألنشطة املقرتحة أن تبين وتدعم شبكات املمارسني اليت تنشأ بشكل :6املعيار  )ب(
الناشئة عن  رييب لتوجيهاهتا وبيان تلك التوجيهاتجمن عمل أحد النواتج التالية للمنرب، فتساعد على التنفيذ الت

 :تلك النواتج
 التقييمات اإلقليمية والعاملية للمنرب؛ -
 التقييمات املواضيعية للمنرب؛ -
 عمل املنرب بشأن حتليل السيناريو والنمذجة؛ -
 اهيم للقيم؛عمل املنرب بشأن وضع مف -
 عمل املنرب املتعلق بأدوات ومنهجيات دعم السياسات؛ -

                                                                            ينبغي لألنشطة املقرتحة أن تيسر النظر يف املعارف األصلية واحمللية، استنادا  إىل أعمال  :7املعيار  )ج(
هار ومواصلة وإظ األعماهلة، فتساعد على التنفيذ التجرييب فرقة عمل املنرب املعنية بنظم املعارف األصلية واحمللي
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، االحتياجات اخلاصة يف جمال بناء 3/1-د.ح.                                                           االطالع عليها، وتعاجل بالتايل، وفقا  للتكليف الوارد يف يف املقرر م
                                                                                                   القدرات واملتعلقة بتطوير وتعزيز اآللية التشاركية والن هج واإلجراءات فيما يتعلق باملعارف األصلية واحمللية؛

ملقرتحة أن تيسر الوصول إىل البيانات واملعلومات واملعارف، فتستفيد ينبغي لألنشطة ا :8املعيار  )د(
من أعمال فرقة عمل املنرب املعنية ببناء القدرات، وتساعد على التنفيذ التجرييب لألعمال اليت تقوم هبا وإظهارها 

 ومواصلة االطالع عليها.
 : تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية3االستراتيجية  - 3

                                                                                        ري تنفيذ األنشطة وتيسريها أساسا  عن طريق الشراكات وأنشطة املواءمة. ووفقا  للتكليف الوارد يف سيج - 11
، ومن أجل الرتكيز على تعزيز القدرات يف جمال إجراء التقييمات الوطنية للتنوع البيولوجي 3/1-د.ح.املقرر م

 إىل جانب، 10و 9أن ينطبق املعياران  وخدمات النظم اإليكولوجية واستخدام هذه التقييمات وحتسينها، ينبغي
 . هذه املعايري هي كما يلي:12أو 11أحد املعيارين 
ينبغي لألنشطة أن تبني كيف ستؤخذ مجيع توجيهات املنرب وعملياته وإجراءاته بعني  :9املعيار  )أ(

 االعتبار يف التخطيط والتنفيذ؛ 
املبذولة على الصعيد الوطين أن تثبت وجود ينبغي لألنشطة املنفذة لدعم اجلهود  :10املعيار  )ب(

احلاجة على املستوى الوطين، كما ينبغي القيام هبا، عند االقتضاء، بالتشاور مع جهات التنسيق الوطنية املعنية 
 للمنرب؛

ينبغي لألنشطة أن تعاجل إجراء واستخدام التقييمات الوطنية ودون اإلقليمية للتنوع  :11املعيار  )ج(
وخدمات النظام اإليكولوجي أو النهج املماثلة هلا )مبا يف ذلك تعزيز املنصات والشبكات الوطنية البيولوجي 

 واإلقليمية( اليت تتوفر فيها اخلصائص التالية:
سياسية أو تكون حمددة -تغطي مجيع النظم اإليكولوجية ضمن بلد ما أو وحدة جغرافية -

 املالئم بوضوح كتقييمات مواضيعية أو منهجية على املستوى
 تظهر مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف مجيع املراحل -
 تظهر كيفية النظر يف املعارف األصلية واحمللية -

فيما يتعلق ينبغي لألنشطة أن تعاجل التقييمات الذاتية للقدرات الوطنية، مبا يف ذلك  :12املعيار  )د(
 قدرات حتديد املوارد املالية والتقنية وحشدها.ب

 نهج لبناء التعاون والمشاركة -دال 
املؤسسات يف أنشطة بناء القدرات اليت تتعلق بصورة مباشرة يف برنامج عمل                       ت شارك طائفة عريضة من  - 12

 املنرب واالحتياجات ذات األولوية لبناء القدرات اليت وافق عليها االجتماع العام للمنرب:
، بدعم من وحدة الدعم التقين اليت أنشأهتا ناء القدراتفريق املهام التابع للمنرب املعين بب يشرف )أ(

وكالة البيئة النروجيية، على وضع وتنفيذ اخلطة املتجددة. وتعمل خالل ذلك بصورة وثيقة مع احملاضرين واملنظمات 
                                           الشريكة اليت ميكن أن ت سهم يف تنفيذه بفعالية؛

زيادة املشاركة وتيسري التعاون بني الشركاء  وسيلة رئيسية يف املنرب ميثل منتدى بناء القدرات يف )ب(
بناء  ، لدى ختطيط وعقد اجتماعات منتدىلعملا ةعمل فرق. وسوف تلتنفيذ ومواصلة تطوير اخلطة املتجددة

لمنظمات اليت لبصورة منتظمة  من أجل تقدمي الدعوة العام للمنرب بصورة وثيقة مع مكتب االجتماع القدرات
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كل آخر أنشطة بناء القدرات ذات الصلة، ووضع قائمة للمدعوين واسرتاتيجية لتعزيز متول وتضطلع أو تدعم بش
مشاركتها يف املنتدى قبل كل اجتماع للمنتدى، والدعوة إىل تقدمي مسامهات من املشاركني يف املنتدى لوضع خطة 

ع وتنفيذ وسائل ووض ؛متجددة وتنفيذها بصورة جتريبية على النحو الذي تدعمه أنشطة تنظيم االجتماعات
 ؛االتصال املالئمة ومتابعة اجتماعات املنتدى ملواصلة تعزيز املشاركة يف مبادرات بناء القدرات ذات الصلة باملنرب

 نتدى مع الشركاء؛املوإجراء استعراض دوري لفعالية وطرائق العمل يف سياق 
تساعد االسرتاتيجيات والربامج  :املنرباملواءمة بني االحتياجات واملوارد املالية والتقنية يف  )ج(
واألنشطة الواردة يف اخلطة املتجددة لبناء القدرات يف املنرب يف  ا املوجز التنفيذيشار إليها يف هذ   ـ  واملبادرات امل

االحتياجات ذات األولوية احملددة مع املوارد املالية والتقنية.  مواءمةتشكيل التعاون فيما بني الشركاء بشأن كيفية 
ول الرتكيز على معاداة املوارد بصورة تدرجيية عن حماولة وضع مرفق منوذجي إىل تطوير إضايف ملهام معادلة قد حت

نرتنت. يف حني أنه ال تتوافر اآلن أى خطط إلصدار الدعوات املفتوحة املوارد وهياكل الدعم املعتمدة على اإل
األوىل بشأن مرفق تنظيم االجتماعات، وقد ميكن لتقدمي املشروعات مثلما مت يف النداء التجرييب خالل العمل 

إصدار نداءات حمددة مبوجب اخلطة املتجددة يف التعاون مع الشركاء االسرتاتيجيني الذين ميثلون كل من املنفذين 
 ومصادر التمويل التقليدية واحملتملة.

 الخيارات المتاحة للمنظمات التي ترغب في اإلسهام -هاء 
سات متويل أنشطة بناء القدرات ذات الصلة أو تقدمي الدعم هلا بشكل آخر، وذلك من قد ختتار املؤس - 13

                                                                                                   أجل املساعدة يف دعم تنفيذ خطة املنرب املتجددة لبناء القدرات. وقد تأخذ الرتتيبات التعاونية أشكاال  متعددة، 
راكات االسرتاتيجية والرتتيبات                                                                     استنادا  إىل درجة مشاركة األطراف. وحتدد توجيهات املنرب املتعلقة بتطوير الش

                                                                                 عددا  من االعتبارات الرئيسية، كما حتدد أنواع التعاون اليت قد تكون ضرورية لدعم تنفيذ  (23)التعاونية األخرى
املنرب احلكومي الدويل. وجيوز أن تقدم املسامهات بصورة مباشرة أو غري مباشرة بواسطة هنج واحد أو أكثر من 

                  النـ ه ج التالية:
املسامهات املقدمة إىل الصندوق االستئماين للمنرب عن طريق امليزانية اليت وافق عليها االجتماع  )أ(

. ولذلك ميكن أن تقدم املسامهات إىل املتجددة                                                  ، واليت تدعم بالفعل أجزاء  من العمل الذي تصفه اخلطةالعام
رب نفسه أو بالتمويل املباشر من خالل اخلطة املتجددة عن طريق تقدمي التربعات إىل الصندوق االستئماين للمن

وعلى أي مؤسسة ترغب يف تقدمي التمويل املباشر من  (24)املسامهات املخصصة إىل الصندوق االستئماين للمنرب.
خالل املسامهات املخصصة إىل الصندوق االستئماين للمنرب أن تتصل بأمانة املنرب. ويتم االعرتاف بالتربعات اليت 

االستئماين يف املقام األول عن طريق التقرير الذي يقدمه األمني التنفيذي إىل االجتماع العام يتلقاها الصندوق 
 بشأن الصندوق االستئماين؛

عن طريق درجات خمتلفة من املشاركة  املسامهات العينية من أجل عمل املنرب املتعلق ببناء القدرات )ب(
 قد تود املؤسسات فيها القيام مبا يلي:

                                                           
سرتاتيجية والرتتيبات التعاونية األخرى يف املقرر (  مت االتفاق على توجيهات املنرب احلكومي الدويل بشأن تطوير الشراكات اال23)
 ، ووردت يف املرفق الثالث من ذلك املقرر.3/4-د.ح.م
جيوز قبول مسامهات إضافية ألنشطة حمددة يوافق عليها االجتماع العام. ”... (  تنص اإلجراءات املالية للمنرب على أنه 24)

دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من كل مساهم لنشاط حمدد، احلصول  300 000وتتطلب املسامهات الفردية اليت تتجاوز 
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من كل مساهم  300 000على موافقة االجتماع العام. أما املسامهات الفردية اليت ال تتجاوز 

 (.10)اإلجراءات املالية للمنرب، القاعدة “ لنشاط حمدد فتتطلب موافقة املكتب
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الدعم اجلزئي أو الكامل ألنشطة بناء القدرات املنفذة يف إطار اخلطة املتجددة تقدمي  ‘1’
واليت تديرها وحدة الدعم التقين أو ينظمها املنرب. وقد تشمل األمثلة على هذا الدعم 
حاالت يقود املنرب فيها نشاط بناء القدرات، ولكنه ينفذ بالدعم التقين أو املايل من 

املؤسسات الشريكة، أو يكون األمر بالعكس حيث تقود  مؤسسة واحدة أو أكثر من
 النشاط مؤسسة من املؤسسات الشريكة بدعم من أمانة املنرب؛

عرض إدارة األنشطة أو القيام هبا بأنفسها، مع العمل بالتعاون مع املنرب. وقد يشمل هذا  ‘2’
خطيط بالفعل احلاالت اليت تود املؤسسات فيها ختطيط األنشطة أو تكون قد قامت بالت

من أجل دعم تنفيذ خطة املنرب املتجددة لبناء القدرات، وترغب يف احلصول على إقرار 
أو تأييد من املنرب احلكومي الدويل لقيامها بذلك. وسيتطلب احلصول على مثل هذا 
اإلقرار أو التأييد استعراض النشاط املقرتح للتأكد من أنه يتماشى مع االحتياجات ذات 

لمنرب يف جمال بناء القدرات، ومع املبادئ التشغيلية، واإلجراءات واملعايري ذات األولوية ل
 ؛الصلة

تقدمي الدعم املايل أو التقين املباشر إىل املؤسسات األخرى )على سبيل املثال املنظمات يف  )ج(
بناء القدرات. بلدان أخرى( لتمكينها من التصدي على حنو أكثر فعالية لالحتياجات ذات األولوية يف جمال 

د د األنشطة صراحة يف اخلطة املتجددة، وقد تشمل أنواعا  من التدريب أو الدعم للزمالء، أو ميكن                                                                                                 وميكن أن حت 
                                                                                                    أن تستنتج من توصيفات نـ ه ج بناء القدرات املذكورة أعاله، على سبيل املثال، تقدمي الدعم للتقييمات الوطنية 

 للنظم اإليكولوجية؛
ة بناء القدرات، وقد ترغب املؤسسات يف هذا السياق يف حبث كيفية حتسني مراعاة مواءمة أنشط )د(

األنشطة اليت تقوم هبا يف جمال بناء القدرات لألهداف والنواتج املتوخاة والعمل اجلاري للمنرب. وميكن تيسري مواءمة 
التقييمات املنهجية ت اإلرشادية أو أي من الكتيبا الستيعاباملصاحل بوسائل منها، على سبيل املثال، تقدمي الدعم 

                                                                                              النواتج األخرى للمنرب واستخدامها. ويوفر منتدى بناء القدرات اخلاص باملنرب أيضا  فرصة ملواصلة البحث يف أو 
 طرائق حتقيق مواءمة األنشطة.
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 5/1-لمقرر م.ح.دالمرفق الثاني ل
المنبر الحكومي الدولي للعلوم  نهج لالعتراف بالمعارف األصلية والمحلية واالستفادة منها في

 والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 اإلطار العام -     أوال  
احلكومي الدويل للعلوم والسياسات  املعارف األصلية واحمللية يف املنرب لالستفادة من الراميالنهج هذا يعترب  -1

املهام األربع للمنرب،  وينطبق على                  هنجا  متعدد األوجه،  كولوجيةيف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإلي
وينظر يف املستويات املختلفة من احمللية إىل العاملية، وينطوي على أنشطة يضطلع املنرب هبا أو حيفزها )انظر الفرع 

 الثاين أدناه(. 
                        للحقوق املعرتف هبا دوليا         وفقا  وإجراءاته املعتمدة و ملنرب قواعد ايتماشى مع مبا وسيجري تنفيذ هذا النهج  -2

 احمللية.للشعوب األصلية وااللتزامات ذات الصلة باجملتمعات 
هذا يف ، إلعداد نواجته اخلرباء يف جمال املعارف األصلية واحمللية، ممن يقع اختيار املنرب عليهم وسيشارك -3

ل اآللية التشاركية ألجل النهج، الذي سيشرك عالوة على ذلك طائفة واسعة من أصحاب املصلحة من خال
 . الواردة الفرع الثالث أدناه ونظم املعارف املتنوعة                                   العمل مع ن ظم املعارف األصلية واحمللية 

حتديد التحديات على النحو املوضح يف و  وإىل فهم البنودويستند النهج إىل عدد من االعتبارات العامة  -4
 الفقرات التالية. 

والية املنرب ومهامه ووسائله ومبادئه التشغيلية، فسوف يتسم النهج  بشأن االعتبارات العامةومن حيث  -5
 مبا يلي:

االعتماد على العمليات اليت يضطلع هبا املنرب على الصعيد العاملي واإلقليمي، وعند االقتضاء،  )أ(
وكذلك االعتماد ، م                                   اليت ست جمع وت ؤل ف وت ستعرض وت قي   على املستويات دون اإلقليمية، باستخدام املعارف املتاحة
مثل حشد املعارف غري املتاحة بسهولة، أو توليد املعارف على تعزيز وحفز األنشطة من جانب الشركاء املالئمني، 

 بناء القدرات؛اجلديدة، أو أنشطة 
على الدعم العيين الذي سيعتمد الصندوق االستئماين،                                    إضافة  اىل التمويل الذي قد يتوفر من  )ب(
 االسرتاتيجيون، واألنشطة التعاونية املنفذة معهم؛ يقدمه الشركاء
واالستفادة من األعمال واملبادئ التوجيهية التعاون مع املبادرات ذات الصلة، االشتمال على  )ج(

 ؛اليت وضعتها واتفقت عليها االتفاقات املتعددة األطراف و/أو الكيانات األخرىوأفضل املمارسات ذات الصلة 
 واملعارف عمليات واضحة وشفافة وذات مصداقية لتبادل وتقاسم واستخدام البيانات استخدام )د(

 واملعلومات والتكنولوجيات املستمدة من مجيع املصادر ذات الصلة. 
 للمصطلحات واملفاهيم والفئات الرئيسية: التايل الفهمويستند هذا النهج إىل  -6

على أهنا كيانات دينامية من املعارف واملمارسات نظم املعارف األصلية واحمللية بشكل عام       ت فهم  )أ(
واملعتقدات املتكاملة الكلية االجتماعية واإليكولوجية اليت تتناول العالقة بني الكائنات احلية، مبا يف ذلك عالقة 

لتنوع هتم. واملعارف األصلية واحمللية متأصلة يف األراضي اليت تنشأ منها وتتسم بااالبشر مع بعضهم البعض ومع بيئ
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)املكتوبة والشفوية والبصرية  املتعددةالكبري وتتطور بشكل مستمر من خالل تفاعل اخلربات وأنواع املعارف 
والعلمية(. وميكن أن توفر هذه املعارف معلومات ومناهج ونظريات وممارسات  ،والعملية ، واجملنسنة،والضمنية

                                 نظم املعارف األصلية واحمللية جتريبيا   اختبار الكثري من وقد جرىلتحقيق اإلدارة املستدامة للنظم اإليكولوجية. 
 يف خمتلف السياقات؛االعرتاض عليها والتحقق من صحتها مبختلف الوسائل و و  هاوتطبق

تقع يف اجلانب  فإهنا                                                                 ونظرا  لصيانة املعارف األصلية واحمللية وإنتاجها بأساليب فردية ومجاعية  )ب(
التنوع الثقايف. وتتجلى مظاهر املعارف األصلية واحمللية يف العديد من النظم املشرتك بني التنوع البيولوجي و 

التنوع على أنه  “الثقايف البيولوجيالتنوع ”االجتماعية واإليكولوجية. ويف هذا السياق، يفهم النهج مصطلح 
 والروابط اليت جتمع بينهما؛الثقايف والتنوع البيولوجي 

املعارف األصلية ”يشكل  ملا جديدةتعريفات  ينشئ أو يضعاىل أن هذا النهج يرمي وال  )ج(
، ألن هذه التعريفات تكون يف العادة حمددة السياق وتتباين “الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية”أو “ واحمللية

 وفيما بينها؛ ضمن املناطق
املعرفية اجلماعية بأهنم األشخاص املوجودون يف النظم أصحاب املعارف األصلية واحمللية        وي عرف  )د(

خرباء املعارف للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ممن حيملون معارف شعوهبم األصلية وجمتمعاهتم احمللية؛ أما 
                                                                               في فهم أهنم أشخاص من الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ممن لديهم العلم باملعارف األصلية  األصلية واحمللية

اخلرباء يف جمال                                                               ا )وميكن أيضا  أن يكونوا من أصحاب املعارف األصلية واحمللية(؛ ويعرف واحمللية واملسائل املرتبطة هب
بأهنم األشخاص الذين لديهم املعارف املتعلقة بالشعوب األصلية واملعارف احمللية واملسائل  املعارف األصلية واحمللية

 .(25)ليةعوب األصلية واجملتمعات احملاملرتبطة هبا، وليسوا بالضرورة من الش
لب منظور مهم جديد جي أنإشراك املعارف األصلية واحمللية يف حوار مع النظم املعرفية األخرى  ومن شأن -7

 اآلتية: أفضل املمارسات يراعيإىل املنرب. ويتعني على هذا احلوار أن 
الطبيعة يتطلب احلوار الفعال بناء الثقة املتبادلة بني أصحاب املعارف األصلية واحمللية وعلماء  )أ(

 حرتام واحلساسية للجانب الثقايف؛وعلماء االجتماع عن طريق اال
                                                                                وسيتعني أن يتيح هذا النهج فرصا  للحوار مع الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية مع الرتكيز  )ب(

كات على املواضيع ذات الصلة باملنرب، من خالل املبادرات اليت يضعها و/أو يتعاون بشأهنا أعضاء املنرب والشب
 ؛القائمة للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية وأوساط اخلرباء يف جمال املعارف األصلية واحمللية

                             املؤسسات الع رف ية والتقليدية  من جانبزمنية الختاذ القرار ال املدةهذا النهج  يراعيوينبغي أن  )ج(
والشعوب  والنساء، وكبار السن والشباب،املمتدة،  فئات األسر)على سبيل املثال  متعددة                 حوارات على ص ع دعرب 

األصلية ممن قد يكونون أصحاب حقوق خمتلفة فيما يتعلق باملعارف( مع املؤسسات ذات الصلة بغية حتديد 
 ؛األهداف املشرتكة يف صياغة نواتج املنرب

فاعلية وينبغي أن يعمل النهج داخل بيئات ثقافية مالئمة، وحيرتم مجيع األساليب املختلفة والت )د(
 املتنوعة؛               النظ م املعرفية  عرب للسماح بإجراء حوار فعال                                           للمشاركة، مستخدما  أدوات واسرتاتيجيات فعالة 

                                                           
عارف خرباء امل’’مصطلحات تشري ( ، املرفق4/3-د.ح.)املقرر م ‘‘العمل مع نظم املعارف األصلية واحمللية إجراءات’’يف   (25)

 تلكمعىن حسب  ‘‘املعارف األصلية واحمللية يف جمالرباء اخل’’إىل و  ‘‘عارف األصلية واحملليةخرباء امل’’ إىل ‘‘األصلية واحمللية
 رة.يف هذه الفقاملصطلحات 
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، على أساس عدم التمييز، والشمول وينبغي أن يشجع النهج احلوار التشاركي والتمكيين القائم )ه(
 واالقتصادية والسياسية يف العامل؛واالعرتاف بالتعددية الثقافية 

                                   ن ظم املعارف للشعوب األصلية واجملتمعات ويشجع حفظ يعزز وأن هذا النهج يقر وينبغي أن  )و(
احمللية يف مواقعها وحيث يتم جتميع هذه املعارف واستخدامها وتطبيقها وجتديدها وتعزيزها واختبارها والتأكد من 

عارف بوصفه عملية تكرارية ذات اجتاهني. عن تعزيز احلوار بني نظم امل                        وتقامسها وتنظيمها، فضال   ونشرهاصحتها 
وينبغي أن يوفر النهج معارف ذات صلة بالسياسات وخيارات سياساتية للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف 

 أشكال جمدية ومفيدة.
 ، مبا يف ذلك ما يلي:التحديات العامةويسعى هذا النهج إىل معاجلة طائفة واسعة من  -8

                                                                طاق مهما  ملسائل تعريف املعارف وتصنيفها وضمها وجتميعها أفقيا  )على يعترب الن النطاق. )أ(
                                                                                             سبيل املثال، عرب اجملتمعات احمللية( ورأسيا ، )تطبيق املعارف على نطاقات أوسع أو أضيق(. ويف حني أن معظم 

العاملي ويقيم املعارف املعارف األصلية واحمللية هي بطبيعتها حملية وسياقية، يعمل املنرب على الصعيدين اإلقليمي و 
                                                                                                   ذات الصلة بالسياسات تقييما  نقديا . ومن التحديات الرئيسية يف هذا الصدد حشد املعارف األصلية واحمللية ذات 

، مع جتنب فقدان ة واحمللية الذي نشأت منهالصلة، وضمان التحقق من صحتها من خالل نظام املعارف األصلي
)ب( أدناه(،  يف الفقرة الفرعيةذلك التمثيل واملشاركة )وجيري تناوهلا الشرعية. وتشمل التحديات املرتبطة ب

                                                                                                      والتحديات التحليلية نظرا  لتباين نوع التكامل ومستواه بني النظم املعرفية، باختالف السياق، واملسألة اليت جيري 
 ا، والنتائج املرجوة؛تناوهل

تمعات احمللية وإشراكها على حنو جمد بدور يقوم تفاعل الشعوب األصلية واجمل املشاركة والتمثيل. )ب(
هام عند العمل مع املعارف األصلية واحمللية. ويتمثل التحدي يف إجياد السبل والوسائل اليت تتيح املشاركة اجملدية 

يف حدود الوالية احلالية للمنرب، وقواعده  ، مبا يف ذلك التوازن اإلقليمي والتوازن بني اجلنسني،والتمثيل املالئم
 وإجراءاته، واملوارد املتاحة له؛

                خطية غالبا  خبالفل اشكأيف  يف الكثري من اللغات، توجد املعارف األصلية واحمللية األشكال. )ج(
 املؤلفات اخلاضعة الستعراض النظراء، مثل املنشورات غري الرمسية، أو يف أشكال أخرى، من قبيل التعبريات

وفنون الرقص والغناء، مبا يف ذلك األفالم الوثائقية والرموز، واألعمال الفنية.  الشفوية واملرئيةو  الطقوسية والرمسية
                     املعارف نقال  غري مادي. هذه                                                             ويف بعض األحيان ال يسجل أصحاب املعارف معارفهم بأي شكل، أو ت نقل 

                               عذر الوصول إليها، حتديا  كبريا ؛                            ويشكل تنوع األشكال، فضال  عن ت
التوجيهات  مثل، لكثري من الطرق واألدوات احملددة الالزمة هلذا العملا األساليب واألدوات. )د(

قد حىت اآلن و  متوفرةغري  واألساليب الالزمة ملعاجلة اجملموعة املتنوعة من أشكال املعارف األصلية واحمللية املتاحة،
أن يطورها شركاء مالئمون،  يطورها، إىل مدى يقع ضمن واليته ويف حدود املوارد املتاحة، أويتعني على املنرب أن 

 يف االعتبار كل ما سبق. مع األخذ
متثل الشعوب  ضمن عملية تفاعلية                                                            وينبغي أن يعترب هذا النهج، الذي يسلك مسارا  جديدا ، خطوة أوىل  -9

 ويتعني تقييم النهج كجزء من عملية استعراض املنرب.                                         األصلية واجملتمعات احمللية شريكا  أصيال  فيها. 
 واالستفادة منها المعارف األصلية والمحليةب لالعترافلنهج العام ا -       ثانيا  

 املهام األربع للمنرب، األنشطة املرتبطة بكل مهمة. ينطبق على، الذي الوارد يف هذا الفرعيبني النهج  -10
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من  ،حسب االقتضاء عن علم مسبق، جمانيةموافقة للحصول على  سيجري السعي ضمن هذا النهج -11
ل حبقوق الشعوب األصلية خت إذا كانتنشطة ينبغي عدم تنفيذ األملعارف األصلية واحمللية، و ا االطالع على أجل

أفضل املمارسات ويتعني االستعانة ب .2مصاحل اجملتمعات احمللية على النحو املؤكد يف الفقرة و                  املعرتف هبا دوليا  
 تخدام املعارف األصلية واحمللية.اسب تتعلقختاذ قرارات الواملبادئ التوجيهية األخالقية، حسب االقتضاء، 

 التقييمات -ألف 
 يشكل تقييم املعارف املتاحة حمور هذا النهج. ويشتمل على أربع مراحل: -12
، ما ، وهي تعريف املشكالت واألهداف بشكل تعاوين، أثناء حتديد نطاق تقييمالمرحلة األولى تتحقق -13

الواسعة ربع األموعات اجمللتقييم. وبوجه عام يقرتح النظر يف ااخلاصة بوينبغي أن تؤدي إىل صياغة األسئلة الرئيسية 
 :النطاق التالية وتكييفها عند الضرورة مع موضوع التقييم احملدد

املسامهات اليت تقدمها الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية من حيث معارفها وممارساهتا ما  )أ(
وتوفري مسامهات الطبيعة للناس وضمان نوعية احلياة األفضل  ونظرهتا إىل العامل، يف جمال إدارة وحفظ الطبيعة،

 على النطاقني اإلقليمي والعاملي؟
                                                                            ما أهم العوامل والضغوط اليت تقوض هذه املسامهات، فضال  عن تأثريها على نوعية احلياة  )ب(

 لألجيال احلالية واملقبلة من الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية؟
السياسات العامة والتدابري والعمليات القائمة من أجل تعزيز وحتسني إدارة ما هي استجابات  )ج(

الطبيعة ومسامهات الطبيعة للبشر فيما يتعلق بالشعوب األصلية واجملتمعات احمللية وما متتلكه من معارف 
 وممارسات؟

اسعة من األدلة ع طائفة و يجمبت ، اليت تتم مبجرد املوافقة على إجراء تقييم،المرحلة الثانيةتتعلق و  -14
وتضمني هذه األدلة والبيانات  التقييم نفسهذات الصلة بوالبيانات من مصادر متعددة للمعارف األصلية واحمللية 

 :، حسب االقتضاء، ويشمل ذلك ما يلييف التقييم
ة استعراضات املؤلفات والتقارير التجميعية والبيانات اجلغرافية املكانية، ومصادر املعارف األصلي )أ(

 واحمللية املوثقة يف شكل كتايب يسهل االطالع عليه؛
إليها واليت تظهر يف أشكال مثل  الرجوعاملعارف األصلية واحمللية املسجلة واملتاحة اليت ميكن  )ب(

واألشكال الصورية، مبا يف ذلك الرموز والوثائق واألعمال األغاين الطقوس واملراسم واملخاطبات الشفاهية والرقص و 
 ؛الفنية

جتميع املؤلفات والبيانات واحلاالت من التقييمات والتقارير األخرى ذات الصلة اليت يعدها  )ج(
 املنرب؛

والبيانات من مراكز البحوث واملؤسسات الدولية ومن  ، مبا يف ذلك التحليلي التجميعيالتقارير )د(
 املؤسسات ومراكز البحوث اإلقليمية املعنية؛

                                       نيا  ومصادر البيانات اجلغرافية املكانية.البيانات احملددة مكا )ه(
على إشراك الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية على حنو مناسب يف استعراض  المرحلة الثالثةوتركز  -15

 املشاريع املختلفة لتقييم معني.
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الشعوب األصلية  معتقييم إجراء والرؤى املكتسبة من  تقاسم املعارفإىل  المرحلة الرابعةوهتدف  -16
 تمعات احمللية، مبجرد إجناز التقييم.واجمل
 على ما يلي: المراحل األربعوتشتمل املكونات اإلجرائية اهلامة واألنشطة هلذه  -17

التمثيل املالئم خلرباء املعارف األصلية واحمللية واخلرباء يف جمال املعارف األصلية واحمللية يف أفرقة  )أ(
املبادئ إجراءات االستفادة من املعارف األصلية واحمللية و مع  يتوافق مباوجتريه  ما اخلرباء اليت حتدد نطاق تقييم

 الواردة أعاله؛ 
إجراء سلسلة من املشاورات الواسعة النطاق بواسطة اإلنرتنت عن طريق اآللية التشاركية، أثناء  )ب(

احمللية، والتعبري عن رؤيتها املراحل األوىل والثانية والثالثة لضمان املشاركة الواسعة للشعوب األصلية واجملتمعات 
وعن منظور املعارف األصلية واحمللية أثناء عملية حتديد النطاق )املرحلة األوىل(؛ والضبط الدقيق للمسائل اليت 

وحتديد وتعبئة ومجع املعارف األصلية واحمللية ذات الصلة حيث توجد هذه املعارف يف  ما يتعني أن يتناوهلا تقييم
شاركة وميكن اإلحالة إليه )املرحلة الثانية(؛ واستعراض املشاريع املتتالية للتقييم )املرحلة شكل مسجل وقابل للم

 الثالثة(؛
إلتاحة احلوارات املباشرة عن نطاق وحمتوى املشاريع. وستضم حلقات  حلقات عمل حوارية )ج(

لة األوىل(، أو من فريق االتصال العمل هذه خرباء املعارف األصلية واحمللية من فريق خرباء حتديد النطاق )املرح
يف جمال املعارف األصلية واحمللية املعين باملعارف األصلية واحمللية )املرحلة الثالثة(، مع االختيار التمثيلي للخرباء 

. وجيب مراعاة االعتبارات املالية عند حتديد شكل حلقات العمل وممثلي الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية
 اشرة أو افرتاضية( وعددها وتوقيتها؛احلوارية )مب

عت وفقا  إلجراءات إعداد نواتج توليف، يف املرحلة الثانية، للمعارف األصلية واحمللية اليت ال )د(                                مج 
                                                                                         وذلك باستخدام طرائق راسخة مثل إظهار مستويات الثقة على النحو الذي تعر ف به يف دليل التقييم  املنرب،

(IPBES/5/INF/6)حتقيق التوازن بني عمليات التوليف الكبرية وتوسيع النطاق املكاين للمؤلفات ، والسعي إىل 
ومصادر البيانات اجلغرافية املكانية من جهة والتوضيحات الغنية ألمثلة حاالت من مناطق خمتلفة يف العامل متثل 

جوهها من جهة أخرى. وتشتمل ممارسات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، ونظرهتا إىل العامل وتظهر أصواهتا وو 
 عرفة و/أو الكيانات املفاهيمية؛عملية التوليف هذه على وصف ملختلف جوانب الفهم الناجتة عن نظريات امل

، مثل حلقات العمل احلوارية مالئمونتعزيز وحتفيز األنشطة اليت ينبغي أن يضطلع هبا شركاء  )ه(
فر املعارف ذات الصلة يف أشكال متاحة بسهولة )املرحلتان األوىل احمللية لسد الثغرات يف املعارف عندما ال تتوا

والثانية(، أو بناء قدرات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية على املشاركة يف املنرب واالستفادة منه )خالل مجيع 
ية واحمللية )سريد                                                                                املراحل(. وتشكل هذه اجلهود جزءا  من هنج حشد املعارف وبناء القدرات يف جمال املعارف األصل

 أدناه(. 20و 18وصفه يف الفقرتني 
 المعارف والبيانات -باء 

 مبا يلي ضمن هذا النهج:مع واليته بشأن املعارف والبيانات        متشيا  سوف يقوم املنرب،  -18
واخلرباء يف احمللية و خرباء املعارف األصلية و احمللية و املعارف األصلية أصحاب دد، بالتنسيق مع حي )أ(

 يف اليت ستجمعإدارة األدلة والبيانات  يفاملعارف األصلية واحمللية، جمموعة من املمارسات للمساعدة  جمال
 التقييمات؛
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، عرب هياكل املنرب األساسية القائمة على شبكة اإلنرتنت، إىل ، حسب االقتضاءالوصول      يسه ل (ب)
لالستخدام الداخلي عند إعداد التقييمات ولدعم  إدارهتا، سواء       ويسه ل املتاحة مصادر املعارف األصلية واحمللية

                                                                                             صانعي القرارات والعلماء ممن يستفيدون من املنرب يف دعم عملهم، وذلك متشيا  مع املعايري واالتفاقيات ذات 
 الصلة؛

عند عدم وجود هذه املعارف يف  ، حسب االقتضاء،فز تعبئة املعارف األصلية واحملليةحيعزز و ي (ج)
التحقق من الصحة بالتوازي أو عمليات اإلنتاج املشرتك، بدعم  مفاهيمهولة، وبطرق تعكس أشكال متاحة بس

 من الشركاء املناسبني، مع الرتكيز على الثغرات اليت تنشأ خالل كل مرحلة من مراحل التقييم؛
حنو مالئم اجلوانب ذات الصلة باملعارف األصلية واحمللية وبالشعوب األصلية  يراعي على (د)

تمعات احمللية يف قائمة املؤشرات، وتصنيفات وحدات التحليل ويف تصنيف مسامهات الطبيعة يف حياة واجمل
 .، مبا يف ذلك خدمات النظام اإليكولوجي ومنافع الطبيعة(26)البشر

 أدوات ومنهجيات دعم السياسات -جيم 
 يلي ضمن هذا النهج: مباأدوات ومنهجيات دعم السياسات، ب                                يقوم املنرب، وفقا  لواليته املتعلقة -19

تنفيذ املراحل األربع ملشروع م األدوات واملنهجيات ذات الصلة لحتديد ووصف وتيسري استخدا )أ(
النهج املقرتح. ويف احلاالت اليت ال يزال يلزم فيها تطوير هذه األدوات، سيعزز املنرب وحيفز تطويرها مع الشركاء 

 املناسبني؛
سات العامة، وأدوات صنع القرارات والعمليات ذات الصلة استجابات السيا تضمنيكفالة  )ب(

 .املنرب باملعارف األصلية واحمللية والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف تقييمات
 بناء القدرات -دال 

 مبا يلي ضمن هذا النهج:، ببناء القدرات                                يقوم املنرب، وفقا  لواليته املتعلقة -20
يذه وترتيب أولوياهتا وبناؤها، يف حدود الوسائل املتاحة، وذلك حتديد القدرات الضرورية لتنف )أ(

 االعرتاف                                                                                               بوسائل منها على سبيل املثال حلقات العمل التدريبية واحللقات الدراسية الشبكية بشأن نـ ه ج وإجراءات 
 يف التقييمات، أو املشاركة يف برنامج الزماالت؛ واالستفادة منها املعارف األصلية واحملليةب

                                                                               تعزيز وحتفيز االضطالع بأنشطة بناء القدرات دعما  لالحتياجات األوسع نطاقا  يف جمال بناء  )ب(
القدرات، وتشمل تلك األنشطة الشراكات االسرتاتيجية، ضمن آليات أخرى، عندما تتجاوز هذه االحتياجات 

الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية  املوارد املتاحة للمنرب. ويف هذا السياق، ميكن أن تعزز اآللية التشاركية قدرات
 على املشاركة يف املنرب، وعلى االستفادة من نواجته واإلسهام فيها.

 لية التشاركية لدعم تنفيذ النهجالترتيبات المؤسسية واآل -       ثالثا  
، من أجل تنفيذ مشروع النهج املبني يف الفرع الثاين، سيعتمد املنرب على الرتتيبات القائمة ذات الصلة -21

 وسيلزم أن تتمم اآللية التشاركية تلك الرتتيبات.

                                                           
 .(IPBES/5/INF/6)أشري اىل ذلك يف دليل التوجيهات   26))
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 الترتيبات القائمة ذات الصلة بتنفيذ النهج - ألف
وأي تطورات إضافية  اإلشراف على تنفيذ هذا النهج فريق الخبراء المتعدد التخصصاتسوف يتوىل  -22

 يف إطاره.
تألف هذه األفرقة من خرباء لكل تقييم. وت أفرقة االتصال للمعارف األصلية والمحليةوسيتم إنشاء  -23

املعارف األصلية واحمللية واخلرباء يف جمال املعارف األصلية واحمللية الذين مت اختيارهم للفصول املختلفة لكل تقييم 
فردي. وسوف تتوىل األفرقة مسؤولية وضع األسئلة الرئيسية واملواضيع املتعلقة بالشعوب األصلية واجملتمعات احمللية 

                                                                                    تقييم، بغية توليف مجيع املعارف ذات الصلة، ولضمان تعبري كل تقييم تعبريا  مالئما  عن وجهات  كلا  اليت سيغطيه
 .                              وفقا  إلجراءات إعداد نواتج املنرب النظر الناشئة من النظم املعرفية املختلفة

                              أيضا  الدعم لتنفيذ هذا النهج.األخرى  فرق العمل وأفرقة الخبراء وستقدم -24
 .ات الدعم التقني التابعة لهاوحد بما في ذلك ألمانةالنهج ا                  وسيدعم تنفيذ  هذا -25

                             ن ظم المعارف األصلية والمحلية لالستفادة منآلية تشاركية  -باء 
إىل تيسري املشاركة الفعالة واجملدية من  هتدف اآللية التشاركية لالستفادة من نظم املعارف األصلية واحمللية -26

ية وخرباء املعارف األصلية واحمللية ومنظماهتم وشبكاهتم، من أجل تعزيز أصحاب املعارف األصلية واحمللجانب 
 القدرات اجلماعية على اإلسهام يف املنرب واالستفادة منه على كافة املستويات.

                                                                                       ومتشيا  مع القواعد واإلجراءات املعمول هبا يف املنرب ستنجز اآللية التشاركية هذا اهلدف من خالل مجلة  -27
 أمور منها:

لتيسري املشاركة الفعالة واجملدية للشبكات القائمة للشعوب  منرب متاح على شبكة اإلنرتنتوفري ت )أ(
 ؛قد تكون ذاتية التنظيم األصلية واجملتمعات احمللية واخلرباء املعنيني، والسماح بإقامة شبكات جديدة

نعي سياسات من وخرباء معنيني وصا متعددة شبكات، حلوار مع املشاوراتالرتويج، من خالل  )ب(
أجل حشد املسامهات ونشر النتائج أثناء مجيع املراحل األربع لعملية التقييم، مبا يف ذلك املشاورات القائمة على 

 شبكة اإلنرتنت وكذلك حلقات العمل احلوارية؛
املكرسة لذلك عن طريق نظم  منتديات النقاشهتيئة الفرص للتعلم املشرتك والتبادل من خالل  )ج(

 على شبكة اإلنرتنت أو يف سياق استخدام فهرس أدوات ومنهجيات الدعم السياسايت واملسامهة فيه؛متاحة 
من جانب شركاء  ، يف جمال تعزيز وحتفيز األنشطةالشراكات االسرتاتيجيةدعم املنرب، عن طريق  )د(

لفعالة واجملدية يف املنرب، تبين قدرات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية على املشاركة ا مالئمني، وهي أنشطة
 وحتشد املعارف األصلية واحمللية بأشكال تيسر اطالع املنرب عليها، عندما تكون هذه املعارف غري موجودة.

، تديره األمانة                               نظاما  متاحا  على شبكة اإلنترنت                                             وسيكون العنصر  الرئيسي يف هذه اآللية التشاركية  -28
، ويشتمل على العناصر http://www.ipbes.net/ilk-participatory-mechanismويستضيفه املوقع الشبكي للمنرب 

 التالية:
                                                                        مرتبط بسجل أصحاب املصلحة اخلاص باملنرب، يكون اإلدراج فيه إلزاميا  جلميع اجلهات  سجل )أ(

 الفاعلة الراغبة يف املشاركة، مبا يف ذلك األفراد واملنظمات واملؤسسات والشبكات االجتماعية؛
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                                                                     تشمل مجيع اجلهات املسجلة من األفراد أو الكيانات، فضال  عن مجيع خرباء املعارف  قائمة )ب(
. ، بعد احلصول على موافقتهم                                                                       األصلية واحمللية الذين يتفاعلون حاليا  مع املنرب أو الذين سبق هلم التعامل معه

                                                                  وسيمكن البحث يف هذه القائمة وفقا  جملموعة من املعايري، وستتاح للجمهور؛
، يبني طائفة واسعة من مصادر املعلومات سجل للموارد ذات الصلة باملعارف األصلية واحمللية )ج(

واملعارف وجمموعات البيانات املتعلقة باملعارف األصلية واحمللية، أو الروابط الشبكية للوصول إىل هذه املعلومات 
حشد البيانات واملعارف املهمة  واملعارف وجمموعات البيانات، ويشكل بذلك قاعدة بيانات مؤسسية تيسر

أجل سد الثغرات وإقامة احلوار. وجيب أن يلتزم هذا السجل وتلك الروابط بالشروط املنصوص عليها يف الفقرة  من
 ؛11

املتعلقة باملعارف األصلية واحمللية، مبا يف ذلك تلك املبينة يف الفرع الثاين عرض لألنشطة اجلارية  )د(
عن طريق شبكة اإلنرتنت، وحلقات العمل احلوارية، وأنشطة بناء القدرات واألنشطة املنفذة أعاله، مثل املشاورات 

 حلشد املعارف األصلية واحمللية اليت يتيسر الوصول إليها؛
                                                             يهيئ فرصا  للتعلم املشرتك ولعمليات التبادل بني نظم معارف الشعوب  منتدى للمناقشة، )ه(

 ألخرى؛األصلية واحمللية والنظم املعرفية ا
، مبا يف ذلك األفرقة الفرعية اليت قد لألفراد املسجلني أو الكيانات املسجلة موقع للتنظيم الذايت )و(

 يسعى األعضاء إلنشائها، مثل األفرقة املخصصة اليت تدعم تقييمات معينة للمنرب.
 األربع.                    متثل جزءا  من املراحل املكرسة اليت يتوقع أن المشاورات اآللية التشاركيةدعم توس -29
 لتحقيق ما يلي: شراكات استراتيجيةينخرط املنرب يف من خالل اآللية التشاركية سو  -30

الشبكية وتعزيز املشاركة يف هذه  قات العمل احلواريةوحللمشاورات ل الواسعنطاق ال تعزيز (أ)
 ؛املشاورات واحللقات

ملعاجلة الثغرات اليت تعزيز وحتفيز حشد املعارف األصلية واحمللية بأشكال يتيسر الوصول إليها  (ب)
 بتحديدها الشركاء املعنيون بذلك؛قام 

تعزيز وحتفيز االضطالع بأنشطة بناء القدرات لتعزيز قدرات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية  )ج(
  واملسامهة فيها واالنتفاع هبا؛على املشاركة يف نواتج املنرب

ا وتطبيق هنج املنرب الرامي لالعرتاف باملعارف األصلية إذكاء الوعي بنظم املعارف األصلية واحمللية وفهمه -31
 واحمللية واالستفادة منها.
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 5/1-م.ح.دالثالث للمقرر  المرفق

 2018وعام  2017لعام  العامة خطة العمل

 النشاط
الربع الثاين 
2017 

الربع الثالث 
2017 

الربع الرابع 
2017 

الربع األول 
2018 

الربع الثاين 
2018 

لث الربع الثا
2018 

الربع الرابع 
2018 

الربع األول 
2019 

تقدمي الدعم إىل اخلرباء العاملني يف التقييمات املتعلقة باختيار واستخدام املؤشرات 
 x x x x x x x x واملقاييس والبيانات ذات الصلة

الدراسة االستقصائية املتعلقة بفائدة اهلياكل األساسية القائمة على اإلنرتنت 
 x x x قيحهاومواصلة تن

     

 x x x x x x x x استكمال اهلياكل األساسية القائمة على اإلنرتنت مبنتجات املنرب املكتملة

                                                                        تطوير اهلياكل األساسية القائمة على اإلنرتنت لتصبح مستودعا  للموارد الرئيسية 
 املتعلقة بنواتج املنرب

 

x x x x x x x 

    x    x ق التقييمات اجلارية واملنجزةحتديد الثغرات البحثية الناشئة يف سيا

   x x    x املشاورات بشأن اجملاالت املقرتحة ذات األولوية لتوليد املعارف

التواصل مع منظمات حمتملة لتمويل البحوث فيما يتعلق باجملاالت ذات األولوية 
 لتوليد املعارف

 
 x x 

 
 x x 

 x x x x x x x x ت لدعم خرباء التقييم يف املنرباألنشطة األخرى ذات الصلة باملعارف والبيانا
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 5/1-المرفق الرابع للمقرر م.ح.د
 ‘3’)ب(  3تقييم مواضيعي لالستخدام المستدام لألنواع البرية: الناتج  نطاقتقرير تحديد 

 النطاق والمحتوى واألساس المنطقي والمنافع والنهج المنهجي -      أوال  
 النطاق - ألف

واضيعي املقرتح إىل النظر يف النهج املختلفة لتعزيز استدامة استخدام األنواع الربية جلميع يهدف التقييم امل -1
الكائنات احلية يف النظم اإليكولوجية اليت تعيش فيها وتعزيز املمارسات والتدابري والقدرات واألدوات ذات الصلة 

 وسيعرتف، استدامة استخدام األنواع الربيةعلى وسريكز التقييم الالزمة للحفاظ عليها من خالل هذا االستخدام. 
سيكون و  .                                                                                         بأوجه الرتابط الكامنة بني استخدام األنواع الربية وسياقاهتا االجتماعية واإليكولوجية األوسع نطاقا  

                                                                                                التقييم موجها  حنو إجياد احللول، مع وجود هدف عام يتمثل يف حتديد التحديات والفرص إلنشاء أو زيادة تعزيز 
استخدامها غري املستدام.  ومتنعألنواع الربية ل املستدام ستخداماالوالظروف اليت تكفل وتشجع  اإلجراءات

وسيجري حتليل األبعاد ذات الصلة باالستخدام املستدام لألنواع الربية وتقييم حالة واجتاهات االستخدام املستدام 
واملسامهات اليت تقدمها. وسيواصل التقييم استكشاف  لألنواع الربية إىل جانب دوافع التغيري املباشرة وغري املباشرة،

السيناريوهات املستقبلية الستخدام األنواع الربية، والعواقب املرتتبة على ذلك بالنسبة لألنواع الربية ومصريها 
التطوري، كما سيبحث حجم التحديات والفرص وخيارات السياسات العامة من أجل مواصلة تعزيز كون استخدام 

)لتواريخ  2020                                                                            ع الربية مستداما . وسيغطي اإلطار الزمين للتحليالت احلالة الراهنة واالجتاهات حىت عام األنوا 
 .2050و 2030                                                                           عاما  سابقا ( والتوقعات املستقبلية املعقولة مع الرتكيز على فرتات خمتلفة بني عامي  50تصل إىل 

يتسق مع النهج العام للتقييم واإلطار ‘‘ يةاألنواع الرب ’’وسيؤدي التقييم إىل وضع فهم مشرتك ملصطلح  -2
اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات  يف إطار املفاهيمي للمنرب، ويأخذ يف االعتبار التعاريف احلالية اليت تستخدم

بيولوجي، والنباتات الربية املهددة باالنقراض، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، واتفاقية التنوع ال
النظم املعرفية، مع التسليم، حسب السياق، بوجود  العديد منعن                                        واهليئات الدولية األخرى ذات الصلة، فضال  

                                                                                                    استمرارية يف حاالت كثرية بني ما يعترب بريا  وما يعترب حمليا  أو حمتجزا . وكنقطة انطالق، يشري املصطلح إىل األنواع 
الرب من األنواع املدجنة. لذلك فإن التقييم لن يتناول، على سبيل املثال،  غري املدجنة واجملموعات اليت تعيش يف

إدارة احملاصيل أو تربية املاشية يف املزارع أو األحياء يف مرافق تربية األحياء املائية أو يف املزارع االصطناعية إال بالقدر 
 الذي قد تتيح فيه هذه األنواع بدائل الستخدام اجلماعات الربية.

عرتف التقييم بالوحدة غري القابلة لالنفصام بني الطبيعة واإلنسانية، مبا يف ذلك وظائف النظام وسي -3
اإليكولوجي واملسامهات اليت تقدمها الطبيعة للناس وللنوعية اجليدة للحياة، على النحو املبني يف اإلطار املفاهيمي 

اإليكولوجية واالجتماعية اإلجيابية والسلبية  للمنرب. ولذلك فهو لن يقتصر على أن يأخذ يف االعتبار اآلثار
                                                                                                الستخدام األنواع الربية بل سرياعي أيضا  آثار خمتلف النهج، واملمارسات والتكنولوجيا يف طائفة من السياقات 

 السياسية وعالقتها بنظم املعارف املختلفة، مبا يف ذلك املعارف واملمارسات األصلية واحمللية. -االجتماعية 

التقييم على االستخدامات االستهالكية وغري االستهالكية لألنواع الربية يف طائفة ممثلة من وسريكز  -4
التصنيفات واالستخدامات. وسيأخذ التقييم يف االعتبار طائفة واسعة من جوانب االستخدام الفعلي لألنواع 

رية والرتفيهية؛ والسياقات التقليدية الربية، مبا يف ذلك النطاقات املكانية والزمانية؛ وسبل العيش واألغراض التجا
والقانونية وغري القانونية. ومن أجل بيان اتساع ودرجة تعقيد استخدامات تقييم األنواع الربية سيغطي التقييم طائفة 
من وحدات التحليل الربية واملائية التابعة للمنرب، مبا يف ذلك البحرية منها، ويتناول االقرتان والرتابط بينها. ولن 
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يكرر التقييم األعمال اليت تقوم هبا التقييمات األخرى، ولكنه سيستعرض األعمال القائمة يف سياق والية املنرب 
 .وتقرير حتديد النطاق هذا

                                                                                   وباالستفادة من التعاريف واملبادئ املعرتف هبا دوليا  لالستخدام املستدام، مثل تعريف وتوصيات  -5
ومبادئها ومبادئ أديس أبابا  ،من اتفاقية التنوع البيولوجي 2وجب املادة االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي مب

ومفهوم ، (7/12)املقرر  التوجيهية لالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي، اليت اعتمدها مؤمتر األطراف فيها
الربية املهددة باالنقراض،  يف إطار اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات‘‘ االستنتاجات بعدم الضرر’’

                                                                                باالستفادة من التوجيهات اليت وضعت من أجل صياغتها وفقا  ملختلف خصائص األنواع، سيشتمل كذلك و 
                                                                                                  التقييم على بيان ما ي عقل إدراجه ضمن إطار االستخدام املستدام لألنواع الربية يف سياق األهداف الدولية مثل 

 التنمية املستدامة. أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي وأهداف

وسيحدد التقييم الفرص والتحديات فيما يتعلق بإنشاء أو مواصلة تعزيز الظروف واإلجراءات املفضية  -6
استخدام األنواع الربية ضمن املوائل اليت تعيش فيها. ويف احلاالت اليت يرى التقييم فيها أن  استدامةإىل تشجيع 

بغي أن يستكشف خيارات السياسات إزاء أي مستوى لالستخدام ميكن                                      استخدام األنواع الربية ليس مستداما ، ين
                                                                                                 أن يكون مستداما  )إذا كان مثل هذا املستوى موجودا ( ومىت ينبغي تعطيل مجيع أنواع االستخدام من أجل تعايف 

عة من وجهات                                                                                          األنواع، مع مراعاة الظروف اإليكولوجية هلذا التعايف. واستنادا  إىل الدروس املستفادة من طائفة واس
النظر والنظم املعرفية سيحلل التقييم مواطن القوة والضعف يف نظم احلوكمة والنظم التشريعية والتجارية، واملنهجيات 

 واملمارسات ذات الصلة.

وسيتناول التقييم األسئلة التالية اليت هتم صانعي القرارات الذين يتعاملون مع االستخدام املستدام لألنواع  -7
 الربية:

االستخدام بشكل كيف ميكن وضع تصور سليم لالستخدام املستدام لألنواع الربية، وتفعيل هذا  أ() 
 (؟2مناسب )الفصل 

ما هي األساليب واألدوات املوجودة لتقييم وقياس وإدارة االستخدام املستدام لألنواع الربية  )ب( 
 ؟(2)الفصل 

ويات استخدام األنواع الربية وغري ذلك من الدوافع ما هي اآلثار اإلجيابية والسلبية ملختلف مست )ج( 
 ؟(3)الفصل  سامهة اليت تقدمها الطبيعة للناساملباشرة على امل

ما هي اجلهات الرئيسية اليت من احملتمل أن تستفيد من االستخدام املستدام لألنواع الربية )الفصل  )د( 
 (؟3

استدامة استخدام األنواع الربية، مبا يف ذلك العقبات ما هي الدوافع غري املباشرة اليت تؤثر على  (ه) 
 (؟4)الفصل  اهليكلية واحلوافز الضارة اليت متنع االستخدام املستدام

 ؟(5)الفصل  ستخدام املستدام لألنواع الربيةما هي السيناريوهات املختلفة املتعلقة باال (و) 

سيناريوهات استخدام األنواع  بشىتاملتصلة ما هي خيارات السياسات العامة ومسارات احلوكمة  ()ز 
االقتصادية واإليكولوجية اليت ميكن أن تؤدي إىل حتقيق االستخدام -الربية، مبا يف ذلك االعتبارات االجتماعية

 ؟(5)الفصل  لنظم اإليكولوجية اليت تعيش فيهااملستدام لألنواع الربية يف ا
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اليب واألدوات الالزمة لتقييم وقياس وإدارة االستخدام ما هي استجابات السياسات العامة واألس ()ح 
مدى املستدام لألنواع الربية اليت أثبتت أهنا مناسبة وفعالة، ويف أي سياقات؟ وضمن أي أطر زمنية؟ وإىل أي 

 ؟(6)الفصل  ميكن تكرارها يف سياقات أخرى

امل واآلثار واستجابات السياسات ما هي الثغرات، يف البيانات واملعارف املتعلقة باحلالة والعو  ()ط 
العامة وأدوات وأساليب دعم السياسات، اليت يتعني معاجلتها من أجل حتسني فهم وتنفيذ جمموعة متنوعة من 

 ؟(6اخليارات والفرص املتاحة لتعزيز حفظ الطبيعة عن طريق االستخدام لألنواع الربية )الفصل 

ملستدام لألنواع الربية فيما يتعلق باالستخدامات البديلة ما هي الفرص اليت يوفرها االستخدام ا ()ي 
 ؟(6)الفصل  (األنشطة األقل استدامة يف جمال استخدام األراضي              لألراضي )مثال  

 التغطية الجغرافية للتقييم -باء 
مل اإليكولوجية الربية واملائية )مبا يش -سيغطي التقييم كل أحناء العامل، مبا يف ذلك النظم االجتماعية  -8

 النظم البحرية( وترتاوح نطاقات مساحته من احمللية إىل العاملية.

 األساس المنطقي - جيم
يلزم إجراء تقييم شامل حلالة واجتاهات استخدام األنواع الربية، والسيناريوهات احملتملة يف املستقبل هلذا  -9

                           ولوجي فضال  عن حالة واجتاهات اإليك -االستخدام، من حيث استدامة االستخدام احلايل يف سياقه االجتماعي 
الدوافع املباشرة وغري املباشرة اليت تؤثر على تلك االستدامة. وسيأخذ التقييم يف االعتبار اآلراء العاملية املتعددة، 

 ونظم املعرفة والتقاليد والقيم الثقافية اليت تعمل يف خمتلف السياقات االجتماعية واإليكولوجية.

سيما تلك اليت تعيش يف البلدان الغنية  الربية بأمهية بالغة لكافة اجملتمعات والويتسم استخدام األنواع  -10
بالتنوع البيولوجي أو املناطق املخصصة للجهود العاملية يف جمال حفظ الطبيعة. ويوفر التقييم فرصة لتناول النوعية 

بالنسبة للعديد من البلدان فإن جوهر اجليدة للحياة، مبا يف ذلك احتياجات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية. و 
الثقافات وأسباب عيش شعوهبا يستند إىل املوارد الطبيعية اليت تتمتع بإمكانية الوصول إليها والنظم اإليكولوجية 

     مثال   -                                                                                           اليت تشكل جزءا  منها. وهناك أنواع كثرية من األحياء يستخدمها السكان خارج البلدان اليت توجد فيها 
 ارة الدولية والسياحة.عن طريق التج

وهناك رغبة عامة يف محاية األنواع الربية من االنقراض والتدهور، ال سيما يف حالة أبرز أنواع الثدييات  -11
                                                                                                             والطيور. ويعترب استخدام هذه األنواع سببا  رئيسيا  يف تدهورها وينت قد علنا  هلذا السبب. وإذا أ دير استخدام األنواع 

م فإن ذلك ميكن أن يؤدي إىل انقراضها، بيد أن االستخدام املستدام لألنواع الربية ميكن الربية على حنو غري سلي
                                                                                                 أن يشكل أيضا  عامال  للمحافظة عليها على املدى البعيد. وميثل االستخدام املستدام لألنواع الربية، وليس عدم 

 - العادلة من الناحية االجتماعية                                                                     استخدامها، جانبا  مهما  من جوانب التنمية والسياسات العامة املستدامة و 
 االقتصادية اليت تعمل على حفظ التنوع البيولوجي الذي يعتمد عليه السكان.

وسوف ينتج التقييم خيارات لسيناريوهات سياساتية ومسارات حوكمة من شأهنا أن تعزز حفظ التنوع  -12
يت تقدمها الطبيعة للناس. وسيساهم اإليكولوجية مثل املسامهات ال -البيولوجي وصيانة الوظائف االجتماعية 

التقييم يف وضع قاعدة معارف معززة ذات صلة بكل من مفهوم االستخدام املستدام لألنواع الربية والدوافع املباشرة 
وغري املباشرة للممارسات غري املستدامة وسبل مكافحة تلك املمارسات. وسوف يركز على أدوات السياسة العامة 
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م السياسات وعلى مدى فعاليتها وسيحفز تطوير أدوات ومنهجيات دعم إضافية للسياسات القائمة وأدوات دع
 العامة.

 الفوائد -دال 
سيوفر التقييم للمستخدمني وعامة الناس، مبا يف ذلك احلكومات واملنظمات املتعددة األطراف والقطاع  -13

                                      لية، واملنظمات غري احلكومية، حتليال  مهما  اخلاص واجملتمع املدين، مبا يف ذلك الشعوب األصلية واجملتمعات احمل
                                                                                                    وشامال  يتسم باملصداقية واملوثوقية والطابع الرمسي ويستند إىل األدلة ويتناول االستخدام املستدام لألنواع الربية 

األصلية                                                                                               استنادا  إىل احلالة املعرفية الراهنة املستمدة من النظم العلمية ونظم املعارف األخرى، مبا يف ذلك املعارف 
 واحمللية.

وسيسهم التقييم يف حتقيق اهلدف الثاين من أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي يركز على االستخدام  -14
 2020-2011                                                                                    املستدام للتنوع البيولوجي. وسيدعم أيضا  تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 

ام االستهالكي املستدام ملخزونات األمساك والالفقاريات االستخدبشأن ) 6 للتنوع البيولوجي آيتشي وهدف
عناصر احلوافز(، و بشأن ) 3 اهلدفحفظ األنواع املهددة باالنقراض( وعناصر بشأن ) 12ووالنباتات املائية( 

اإلدارة املستدامة للغابات على وجه بشأن ) 7عناصر اهلدف (، و نياالستهالك واإلنتاج املستدامبشأن ) 4اهلدف 
االستخدام التقليدي بشأن ) 18عناصر اهلدف بروتوكول ناغويا(، و بشأن ) 16عناصر اهلدف وص(، و اخلص

للموارد البيولوجية(. كما سيدعم التقييم تنفيذ عدد من املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع 
جيهية لالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي البيولوجي، مبا يف ذلك فيما يتعلق مببادئ أديس أبابا واملبادئ التو 

وفيما يتعلق بالتمييز بني االستخدامات الكفافية والصيد القانوين وغري القانوين واالستغالل املفرط والتجارة احمللية 
 والدولية يف عينات ومنتجات األنواع الربية.

حليوانات والنباتات الربية املهددة وسيسهم التقييم، يف حتقيق هدف اتفاقية التجارة الدولية بأنواع ا -15
باالنقراض، وهو ضمان أال هتدد التجارة الدولية يف احليوانات والنباتات الربية بقاءها على قيد احلياة يف الربية. 
وسيسهم التقييم بتقدمي معلومات إىل األطراف يف االتفاقية ميكن أن تستخدمها يف إصدار التصاريح. وسيوفر 

                                                                                  ن ما إذا كانت التجارة الدولية ستكون ضارة  أو مفيدة  لبقاء األنواع وستبني أمهية وقيمة كذلك معلومات بشأ
املمارسات املستدامة حلفظ األنواع. وسيأخذ التقييم يف االعتبار احتياجات السلطات الوطنية العلمية واإلدارية 

استنتاج االقتناء غري الضار والقانوين، وما من أجل تعزيز استخدام العلوم التطبيقية لتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك 
يتصل بذلك من القرارات يف جمال التجارة. كما سيسهم يف استكشاف الظروف اليت تسهم يف االستخدام املستدام 
لألنواع الربية وحتديد األساليب واألدوات اليت ميكن استخدامها لتقييم وقياس وإدارة االستخدام املستدام لألنواع 

 الربية.

 2سيما اهلدف  وميكن للبلدان أن تستخدم التقييم مع العمل على حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وال -16
)بشأن التصدي  13)بشأن اإلنتاج واالستهالك املستدامني(، واهلدف  12)بشأن القضاء على اجلوع(، واهلدف 

ة واستخدامها على حنو مستدام(، واهلدف )بشأن حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحري 14لتغري املناخ(، واهلدف 
)بشأن تنشيط الشراكة العاملية من أجل  17)بشأن االستخدام املستدام للنظم اإليكولوجية الربية(، واهلدف  15

                                                                                                 حتقيق التنمية املستدامة(. إضافة  إىل ذلك، يهدف التقييم إىل اإلسهام يف اجلهود الرامية ملكافحة االستخدام غري 
                                                                                      ري القانوين لألنواع الربية الذي يقوض حتقيق أهداف وغايات اجتماعية أوسع نطاقا . وسيسهم أيضا  املستدام وغ

 5)بشأن ضمان احلياة الصحية والرفاه(، واهلدف  3)بشأن القضاء على الفقر( واهلدف  1يف حتقيق اهلدف 
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 7لصحي املستدامة(، واهلدف )بشأن خدمات املياه والصرف ا 6)بشأن حتقيق املساواة بني اجلنسني(، واهلدف 
 )بشأن اجملتمعات املساملة والشاملة للجميع(. 16)بشأن الطاقة املستدامة(، واهلدف 

 النهج المنهجي -هاء 
سيستند التقييم إىل املؤلفات العلمية املتاحة والتقييمات الوطنية ومصادر من نظم معرفية أخرى، مبا يف  -17

أدناه املتعلق  الرابعفيد من عمل املؤسسات والشبكات القائمة )انظر اجلزء ذلك املعارف األصلية واحمللية، وسيست
باجلهات صاحبة املصلحة واملبادرات ذات الصلة(. وسينظر يف األعمال ذات الصلة مثل أوجه التقدم اليت أحرزهتا 

االستنتاجات بعدم الضرر يف سياق  اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض
اإلقليمية والعاملية  املنرب                                                                               وتعريف االستخدام املستدام والتجارة يف األحياء الربية. وسيأخذ يف احلسبان أيضا  تقييمات

، وكذلك تقييمه لتدهور األراضي واستصالحها، الذي يغطي للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
التنوع البيولوجي  لتصورات قيم                          التقييم أيضا  الدليل األويل  ستدام. وينبغي أن يراعيجوانب عديدة من االستخدام امل

مع خالل عملية حتديد (IPBES/4/INF/13)ومسامهات الطبيعة للناس                                                           . وستتاح الطالع خرباء التقييم املواد اليت جت 
                                 إعداد التقييم وفقا  إلجراءات متفق النطاق، مبا يف ذلك اإلشارات إىل املؤلفات املنشورة وغري الرمسية. وسيجري 

عليها. وستعني مصطلحات الثقة، على النحو املبني يف دليل املنرب للتقييمات، جلميع النتائج الرئيسية الواردة يف 
 املوجزات التنفيذية للفصول التقنية يف تقرير التقييم وكذلك للرسائل الرئيسية يف املوجز اخلاص مبقرري السياسات.

ريق خرباء التقييم أن يكفل التوازن االنضباطي واإلقليمي واجلنساين، وأن ميثل آراء عاملية خمتلفة، وينبغي لف -18
                             حمررا  مراجعا ، سيتم اختيارهم  12                مؤلفا  رئيسيا  و 36                        مؤلفا  رئيسيا  منس قا  و 12وسيتألف من رئيسني مشاركني و

 تقدمي ترشيحات بعد موافقة االجتماع العام على                                                     وفقا  لإلجراءات من أجل إعداد نواتج املنرب عقب الدعوة إىل
 تقرير حتديد النطاق.

                                                                      وسيقد م الدعم التقين للتقييم من جانب وحدة دعم تقين تعمل كجزء من األمانة. -19

 وسيعد التقييم على مدى ثالث سنوات. وترد عملية اإلعداد واجلدول الزمين يف اجلزء السادس أدناه. -20

 مخطط الفصول -       ثانيا  
لف التقييم املواضيعي من جمموعة من ستة فصول مع موجزاهتا التنفيذية، وموجز ملقرري السياسات سيتأ -21

                                                                                          يستخلص الرسائل الرئيسية من هذه الفصول. وسيتضمن التقييم أيضا  مسردا  للمصطلحات ترد فيه مجيع 
 املصطلحات والتعاريف ذات الصلة باملوضوع.

 تمهيد -1الفصل 
ن طريق إجياز كيفية معاجلة االستخدام املستدام لألنواع الربية واملسامهات اليت للتقييم ع 1ميهد الفصل  -22

                           ، آخذا  يف االعتبار التعاريف ‘‘أنواع برية’’معىن  1تقدمها يف سياق اإلطار املفاهيمي للمنرب. وسيعرف الفصل 
املهددة باالنقراض ومنظمة األغذية  اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية يف إطار اليت تستخدم

، العديدةوالزراعة لألمم املتحدة واتفاقية التنوع البيولوجي وغريها من اهليئات الدولية املعنية، وكذلك نظم املعارف 
                                                                                                   ويراعي أيضا  االستخدام املستدام هلذه األنواع آخذا  يف االعتبار النواحي البيولوجية واإليكولوجية والتطورية.

م هذا خريطة طريق وأساس منطقي شامل لتسلسل الفصول يف التقييم وكذلك للرتكيز على وسيقد -23
ضمن جمموعة متثيلية من فئات التصنيف  الربية لعدد من األنواع االستهالكية وغري االستهالكية االستخدامات

ية. وسيتناول الفصل بالشرح                                                                              واالستخدامات. وسرياعي التقييم نطاقا  واسعا  من أوجه االستخدام الفعلي لألنواع الرب 
                                                                                اإليكولوجي التكاملي املتبع، معرتفا  بالوحدة اليت ال تنفصم بني الطبيعة واإلنسانية، مبا يف  -النهج االجتماعي 
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ذلك وظائف النظم اإليكولوجية واملسامهات اليت تقدمها الطبيعة للناس وللنوعية اجليدة للحياة. وسيحدد الفصل 
للممارسات والتدابري والقدرات واألدوات ذات الصلة وسيساعد على حتقيق األهداف والغايات كيفية تعزيز التقييم 

                                                                                                               ذات الصلة املتفق عليها دوليا  مثل أهداف اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض 
 وأهداف آيتشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية املستدامة.

 تصور االستخدام المستدام لألنواع البرية -2لفصل ا
                                                                              تفصيال  للظروف الالزمة لالستخدام املستدام لألنواع الربية وللمعايري والعناصر الضرورية  2يقدم الفصل  -24

إليكولوجية. وسيقدم اضمن احلدود                        سليمة اجتماعيا  وحمصورة آثار استخدام األنواع الربية  أن تكوناليت تكفل 
                                                                                      مهما  ملبادئ االستخدام املستدام، مبا يف ذلك املعايري املعرتف هبا لالستخدام املستدام لألنواع الربية.     ما  الفصل تقيي

                                                                                            وباالستفادة من التعاريف املعرتف هبا دوليا  لالستخدام املستدام ومبادئه ومفاهيمه سيقدم الفصل تفاصيل  -25
أهداف دولية منها أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي عن ما يعنيه االستخدام املستدام لألنواع الربية يف سياق 

وأهداف التنمية املستدامة، وعن تداعياته بالنسبة لالتفاقيات األخرى مثل اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات 
نواع والنباتات الربية املهددة باالنقراض. وسيظهر األساليب واألدوات الالزمة لتقييم وقياس وإدارة استخدام األ

الربية على حنو مستدام، وكذلك املسامهات اليت تقدمها، مع مراعاة طائفة واسعة من جوانب استخدامها الفعلي، 
مبا يف ذلك النطاقات املكانية والزمانية والكمية، وأغراض االستخدام الكفافية أو التجارية أو الرتفيهية، واالستخدام 

أو غري القانونية، وكيفية النظر إليها وتصنيفها من جانب السكان احملليني، التقليدي املستدام، والسياقات القانونية 
                                                                                           إىل جانب اعتبارات أخرى. وسينظر أيضا  يف القيمة اليت ليس حمورها اإلنسان لالستخدام املستدام لألنواع، 

ن الدليل األويل وسيستفيد الفصل م .سيما من أجل احلفاظ على الرؤى التطورية للنظم اإليكولوجية واألنواع وال
 .التنوع البيولوجي ومسامهات الطبيعة للناس تصورات قيمبشأن 

الحالة واالتجاهات المتعلقة باستخدام األنواع البرية وآثارها المترتبة على األنواع البرية والبيئة  -3الفصل 
 والبشر

قة حبفظها، واجلوانب البيئية استخدام األنواع الربية وأثره على احلالة واالجتاهات املتعل 3            يقي م الفصل  -26
فيما يتعلق  1اإلجيابية والسلبية ملختلف فئات االستخدامات االستهالكية وغري االستهالكية الواردة يف الفصل 

بنخبة من األنواع الربية اليت تشمل طائفة من الفئات التصنيفية النباتية واحليوانية، وما يتصل هبا من وحدات 
وأهداف  للتنوع البيولوجي مبا يف ذلك البحرية منها. وسينفذ ذلك بالنسبة إىل أهداف آيتشي التحليل الربية واملائية

                                                                                                    التنمية املستدامة. وبالتايل فهو سيجري حتليال  لالستخدام املستدام لألنواع الربية يغطي مجيع مناطق املنرب، متبعا  
                                            كل فئة منها، ومستندا  إىل األعمال ذات الصلة                                                           هنجا  متوازنا  عند التعامل مع الفئات التصنيفية ومع األنواع يف

مثل االستنتاجات بعدم الضرر اليت توصلت إليها اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة 
لية، باالنقراض. وقد تنطوي معايري اختيار األنواع الربية على خماطر التعرض لالنقراض، واألمهية للمجتمعات احمل

 وأمثلة أفضل املمارسات، والتقسيم إىل استخدامات استهالكية وغري استهالكية.
                                                                                        وسيقيم الفصل املعرفة املتاحة بشأن أي مستوى لالستخدام ميكن أن يكون مستداما  )إذا كان مثل هذا  -27

كولوجية هلذا التعايف.                                                                                 املستوى موجودا ( و/أو مىت تلزم اإلدارة لتمكني األنواع من التعايف، مع مراعاة الظروف اإلي
سيما تلك اليت يروج هلا يف سياق اتفاقية التجارة الدولية بأنواع  لإلدارة، وال متعددةومن خالل النظر يف ممارسات 

احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية 
يات املعنية األخرى، وكذلك يف التقييمات اليت أجرهتا منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة املهاجرة واالتفاق
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                                                                                                  واملنظمات اإلقليمية املعنية بإدارة مصائد األمساك، سيقي م الفصل أثر استخدام جمموعة خمتارة من األنواع الربية 
والتنوع اجليين جملموعات األنواع أو على العمل  على الطبيعة، مبا يف ذلك آثار ذلك على اإليكولوجيا والديناميات

                                                                                                   املناظر للنظم اإليكولوجية. وعند تقييم السياق البيئي الستخدام األنواع الربية سيأخذ الفصل أيضا  يف االعتبار 
الدوافع املباشرة ذات الصلة مثل تدهور األراضي وتغري استخدامات األراضي، وحتويل املوائل، والتوسع احلضري، 

 لتلوث، والتحمض، واإلغناء باملغذيات، واألنواع الدخيلة الغازية، وتغري املناخ.وا
                                                                             أيضا  آثار استخدام األنواع الربية فيما يتعلق باملسامهات اليت تقدمها الطبيعة للناس  3قيم الفصل يوس -28

مة استخدامها واملبينة يف الفصل                                                                              وللنوعية اجليدة للحياة، آخذا  يف االعتبار الظروف واملعايري والعناصر املتعلقة باستدا
 .يستفيد الفصل من الدليل األويل بشأن تصور قيم التنوع البيولوجي ومسامهات الطبيعة للناس. وس2

 الدوافع غير المباشرة لالستخدام المستدام لألنواع البرية -4الفصل 
                          دام لألنواع الربية مستكشفا  الدوافع اإلجيابية والسلبية غري املباشرة لالستخدام املست 4             سيقي م الفصل -29

السياسية واالقتصادية والقانونية والثقافية والتكنولوجية  - الرتتيبات املؤسسية ونظم احلوكمة والسياقات االجتماعية
                                                                                                   الستخدام األنواع الربية على كافة النطاقات. وسيقيم كذلك ظروفا  مثل نظم احليازة، واإلدارة احلضرية، وممارسات 

ي والتشريعات البيئية ذات الصلة وخطط االستخدام غري القانوين. وستشمل الدوافع غري املباشرة اليت إدارة األراض
                                                                                                 ي نظر فيها الدميغرافيا، ومستويات الدخل، وأمناط االستهالك، ونظم القيم وغريها. وسيوىل اعتبار للكيفية اليت 

تغيريات املتعلقة باستخدام األنواع الربية والتفاعالت بني                                                      تساهم هبا الرتتيبات املؤسسية واإلدارية سلبا  وإجيابا  يف ال
 الدوافع والنواتج البيئية.

 السيناريوهات المستقبلية لالستخدام المستدام لألنواع البرية -5الفصل 
السيناريوهات املستقبلية احملتملة لالستخدام املستدام وتأثرياته على حفظ األنواع الربية  5سيقدم الفصل  -30

                                                                                        هتا االجتماعي واإليكولوجي األوسع نطاقا . وعند تقييم اجتاهات وسيناريوهات استخدام األنواع الربية يف سياقا
وحتليل  2سوف يراعي الفصل الظروف واملعايري والعناصر األساسية الستدامة هذا االستخدام املبني يف الفصل 

. وعند النظر يف السيناريوهات سيستفيد الفصل 4و 3الدوافع املباشرة وغري املباشرة وفق التقييم الوارد يف الفصلني 
-)املقرر م.ح.د                                                                                      أيضا  من تقييم املنرب املنهجي لسيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

التنوع البيولوجي ومسامهات  لتصورات قيم األويلدليل ال، ومن واملرفق الرابع( 1، الفرع اخلامس، الفقرة 4/1
. وسيستفيد من السيناريوهات 6تقييم فعالية االستجابات السياساتية املقدم يف الفصل و  يعة للناسالطب

                                                                                               االستكشافية للمصائر املستقبلية املعقولة لألنواع الربية واملسامهات اليت تقدمها، رهنا  مبستويات االستخدام، 
تفضي إىل مصائر مستقبلية أكثر  أن نميك اليت ومسارات احلوكمةالسياسات  فرز سيناريوهات             وسيدرس أيضا  

. وسرتاعي املصائر والسيناريوهات املستقبلية املعقولة لالستخدام املستدام لألنواع الربية اخلصوصيات استدامة
 .اإلقليمية، مبا يف ذلك خصوصيات الدول اجلزرية الصغرية
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 الخيارات واالستجابات السياساتية -6الفصل 
املتعلقة بفعالية االستجابات السياساتية فيما يتعلق باالستخدام املستدام لألنواع  املعارف 6             سيقي م الفصل  -31

الربية وسيحدد اخليارات املمكنة املتاحة لصانعي القرارات والعوائق اليت تواجههم بشأن املسائل ذات الصلة 
ف الصكوك السياساتية، بالسياسات العامة اليت نوقشت يف الفصول السابقة. وستشمل اخليارات املستكشفة خمتل

                                                                                                  مبا يف ذلك الصكوك القانونية والتنظيمية، وأفضل املمارسات. وينبغي أن تشمل اخليارات املستكشفة أيضا  تدابري 
                                                                                                  التواصل اليت تعزز االستخدام املستدام عن طريق التوعية والربط الشبكي وبناء القدرات. إضافة  إىل ذلك سيتم 

ياساتية وتكاملها مع مسارات السياسات واحلوكمة البيئية األخرى بوصفها التأكيد على اقرتان الصكوك الس
 اسرتاتيجيات سياساتية تعزز االستخدام املستدام لألنواع الربية وموائلها.

ويستكشف الفصل اخليارات املتاحة يف خمتلف النطاقات اهلرمية واملكانية والزمنية، وينظر يف طائفة من  -32
رف املتعلقة هبوية املستفيدين منها أو من يتحملون تكاليف ومنافع تنفيذها. وينظر نظم احلوكمة، ويدرس املعا

                                                                                                 الفصل كذلك يف املعارف املتعلقة بنظم احليازة القانونية والتقليدية ويف دور املؤسسات غري الرمسية وحيدد أيضا  
العامة والدروس املستفادة، مبا يف ذلك البيانات املتاحة بشأن البيئات املواتية والقيود بالنسبة الستيعاب السياسات 

 احللول واألساليب الرامية إىل ضمان النجاح وتلبية احتياجات بناء القدرات يف سياقات متنوعة.

 المؤشرات والمقاييس ومجموعات البيانات -       ثالثا  
ارزة املختارة البيانات، ومع مراعاة املؤشرات األساسية والبو  املعارفببدعم من فرقة عمل املنرب املعنية  -33

للتقييمات اإلقليمية والعاملية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتقييم تدهور األراضي واستصالحها، 
سوف يستعرض التقييم استخدام وفعالية املؤشرات القائمة لتقييم االستخدام املستدام، كتلك اليت وضعتها شراكة 

 ف مؤشرات حمتملة أخرى وجمموعات بيانات ميكن استخدامها.مؤشرات التنوع البيولوجي، وسوف يستكش

وسيدرس التقييم مدى توفر البيانات وحداثتها وحيدد الثغرات يف البيانات واملعارف. وجيب أن تسمح  -34
البيانات املختارة لالستخدام يف التقييم بالتصنيف حسب املتغريات ذات الصلة مثل املوئل األحيائي والفئات 

                                                                                    ستوى الدخل. وسيوىل االهتمام، وفقا  خلطة إدارة البيانات واملعلومات اليت وضعها املنرب، لضمان التصنيفية وم
الوصول إىل البيانات الوصفية، كلما أمكن ذلك، وإىل البيانات األساسية املناظرة، من خالل عملية تشغيل متبادل 

فرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات ستضع                                                          هبدف ضمان إمكانية املقارنة بني التقييمات. إضافة  إىل ذلك فإن 
توصيات وإجراءات لضمان توفر البيانات واملعلومات املستخدمة يف التقييم على نطاق واسع لتقييمات املنرب 

 واالستخدامات األخرى يف املستقبل.

                                                                                  وسيحدد التقييم أيضا  أي مصادر بيانات ومعلومات أخرى ذات صلة قد توجد أو تنشأ وسيسعى  -35
                                                                                            للوصول إىل هذه املصادر. وتشمل هذه املصادر املؤسسات العاملية واإلقليمية والوطنية واملنظمات، فضال  عن 
                                                                                                 املؤلفات اليت تضعها اجملتمعات العلمية واألصلية واحمللية. وسوف ت نشر متطلبات عملية التقييم على نطاق واسع 

 صلة.من أجل حتديد وتشجيع تقاسم البيانات واملعلومات ذات ال

وستوجه فرقة العمل املعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية، إىل جانب املعنيني من أصحاب املعارف  -36
يف هذا اجملال، إجراءات حتليل واستخدام املعارف األصلية واحمللية. وسيجري تعزيز القدرة  األصلية واحمللية واخلرباء

 وتقاسم املعارف والتعاون الدويل. اجلماعية على أداء هذه املهام من خالل بناء القدرات
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 أصحاب المصلحة المعنيون والمبادرات ذات الصلة -       رابعا  
مبوجب املبادئ التشغيلية للمنرب تعترب الشراكات مهمة من أجل تفادي االزدواجية وتعزيز أوجه التآزر  -37

من األشكال املمكنة للشراكات                                                                        مع األنشطة اجلارية. وتشكل الشراكات االسرتاتيجية جزءا  بالغ األمهية من العديد
االستخدام املستدام لألنواع الربية فإن الشراكات االسرتاتيجية هي تلك اليت املتعلق بتقييم المع املنرب. ويف سياق 

تعزز، على سبيل املثال، العالقات مع العديد من اهليئات املعنية يف إطار مظلة عاملية واحدة. ويتعني حتديد الشركاء 
                                                                                        جيني لعملية التقييم وفقا  لتوجيهات املنرب بشأن تطوير الشراكات االسرتاتيجية وغريها من الرتتيبات االسرتاتي

 ، املرفق الثالث(. وتدعى املنظمات الراغبة األخرى لالخنراط يف عملية التقييم.3/4-د.ح.التعاونية )املقرر م

نواع الربية اليت حتيط هبا، مبا يف ذلك                                                       ومتتلك الشعوب األصلية واحمللية عموما  معارف مهمة تتعلق باأل -38
                                                                                                   املعارف املتعلقة مبوائلها وتوفرها املومسي وسلوك أنواعها يف حالة األنواع احليوانية واملسائل األخرى، وكثريا  ما 
تستخدم هذه الشعوب تلك األنواع ألغراض الكفاف وغريها. وبالتايل تعترب الشعوب األصلية واحمللية من اجلهات 

ة صاحبة املصلحة والشريكة للحكومات الوطنية والوكاالت الدولية اليت تسعى إىل محاية التنوع البيولوجي الرئيسي
                                                                                              من خالل تدابري احلفظ أو التدخالت التنظيمية. وكثريا  ما تتداخل سبل عيش الشعوب األصلية واحمللية بشدة مع 

فز اإلدارة املستدامة لألنواع الربية كأدوات الستدامة استخدام األنواع الربية. وميكن للسكان احملليني استخدام حوا
 استخدام األنواع الربية.

 بناء القدرات -        خامسا  
                                                                                               من األهداف الرئيسية للتقييم دعم وضع وتعزيز النـ ه ج اليت تكفل كون استخدام األنواع الربية مستداما ،  -39

صلة. وسيسعى التقييم إىل تعزيز األسس العلمية وتعزز املمارسات والتدابري والتقنيات والقدرات واألدوات ذات ال
الختاذ قرارات مستنرية بشأن هذه املسألة. وسيوفر األساس ألنشطة بناء القدرات من أجل حتسني القدرات البشرية 
واملؤسسية والتقنية من أجل تعزيز تنفيذ رسائله الرئيسية. ويشمل ذلك بناء القدرات من أجل تقدمي بيانات قائمة 

لعلم تعترب ضرورية لتحديد استدامة استخدام األنواع الربية. ويسعى بناء القدرات على املدى البعيد إىل على ا
تطوير واستخدام أدوات ومنهجيات لدعم السياسات وإىل حتسني الوصول إىل البيانات واملعلومات واملعارف 

 الالزمة والوصول إىل نظم املعارف األصلية واحمللية.

                                                                              ست صمم أنشطة بناء القدرات لتمكني اخلرباء من البلدان النامية من املشاركة الفعالة يف               عالوة  على ذلك -40
سيما من خالل تنفيذ خطة املنرب املتجددة  التقييم. وسيحظى التقييم بدعم فرقة العمل املعنية ببناء القدرات، وال

 واحمللية األصلية املعارف نظم مسامهات اليةفع تعزيز       أيضا                                                    لبناء القدرات. ومتشيا  مع اخلطة، سيشمل بناء القدرات 
 .يف التقييمات

 العملية والجدول الزمني -       سادسا  
املقرتحني إلعداد تقرير التقييم، مبا يف ذلك اإلجراءات واملعامل األساسية  الزمينالعملية واجلدول  أدناهترد  -41

 والرتتيبات املؤسسية.
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 اإلجراءات والرتتيبات املؤسسية التاريخ

 1سنة ال
يعتمد االجتماع العام إجراء التقييم املواضيعي لالستخدام املستدام لألنواع الربية، ويطلب  الربع األول

                                                                                 عروضا  للدعم التقين العيين ألجل التقييم، ويطلب إىل األمانة، اليت يزودها املكتب باملشورة، 
 إنشاء الرتتيبات املؤسسية الضرورية الالزمة للدعم التقين 

ب الرئيس، عن طريق األمانة، ترشيحات اخلرباء من احلكومات وأصحاب املصلحة ويطل
 اآلخرين

 تقوم األمانة جبمع قوائم الرتشيحات الربع الثاين
                                                                                       يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات باختيار الرئيسني  املشار ك ني  للتقييم، واملؤل فني الرئيسيني 

                                                      واحملر رين املراجعني، وذلك باستخدام معايري االختيار املعتمدة                          املنسقني، واملؤل فني الرئيسيني
اجتماع جلنة اإلدارة )الرئيسان املشاركان، ورئيس وحدة الدعم التقين وفريق اخلرباء املتعدد 

 التخصصات وأعضاء املكتب( وذلك للتخطيط لالجتماع األول للمؤلفني
ن ملء الشواغر ووضع الصيغة النهائية لقائمة االتصال مع املرشحني املختارين، واالنتهاء م
  الرؤساء املشاركني، واملؤلفني واحملررين املراجعني

الربع الثاين وأوائل 
 الربع الثالث

                       مؤلفا  رئيسيا  منسقا ،  12                           مشاركا : رئيس ان مشاركان، و 56اجتماع املؤلفني األول ويضم 
 من أعضاء الفريق واملكتب 6                 مؤلفا  رئيسيا ، و 36و

 إعداد املشاريع األولية )النسخة صفر( للفصول وإرساهلا إىل األمانة )وحدة الدعم التقين( الربع الرابع
 2السنة 

 إعداد املشاريع األوىل للفصول وإرساهلا إىل األمانة )وحدة الدعم التقين( الربع األول
 أسابيع( 6جتميع الفصول يف املشاريع األوىل )

أسابيع،  6ملشاريع األوىل إىل اخلرباء اخلارجيني لكي ختضع الستعراض النظراء )إرسال ا الربع الثاين
 حزيران/يونيه ومتوز/يوليه(

 استعراض التعليقات اليت مجعتها وحدة الدعم التقين وإرساهلا إىل املؤلفني )أسبوعان(
                       مؤلفا  رئيسيا  منسقا ،  12ركان، و                    مشاركا : رئيس ان مشا 68االجتماع الثاين للمؤلفني حبضور  أوائل الربع الثالث

 من أعضاء الفريق واملكتب 6                حمررا  مراجعا ، و 12                 مؤلفا  رئيسيا ، و 36و
 أشهر( 6 - 5إعداد املشاريع الثانية للفصول واملشاريع األوىل ملوجز مقرري السياسات )من  الربع الثالث

  3السنة 
روع األول ملوجز مقرري السياسات الستعراضه من جانب إرسال املشروع الثاين للتقييم، واملش الربع األول

 احلكومات واخلرباء )شهران(
 استعراض التعليقات اليت مجعتها وحدة الدعم التقين وإرساهلا إىل املؤلفني )أسبوعان( الربع األول

الربع الثاين وأوائل 
 الربع الثالث

               مؤلفا  رئيسيا   12مشاركان،                 مشاركا : رئيسان 68انعقاد اجتماع املؤلفني الثالث حبضور 
 من أعضاء فريق اخلرباء واملكتب 6                حمررا  مراجعا ، و 12                مؤلفا  رئيسيا ،  36         م نسقا ، 

 أشهر( 6التنقيحات األخرية للتقييم وموجز مقرري السياسات ) الربعان الثالث والرابع
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 اإلجراءات والرتتيبات املؤسسية التاريخ
 4السنة 

 ست لألمم املتحدةترمجة موجز صناع السياسات إىل اللغات الرمسية ال الربع األول
تقدمي التقييم، مبا يف ذلك املوجز املرتجم ملقرري السياسات، إىل احلكومات الستعراضه بصورة  الربع األول

 أسابيع( 6هنائية قبل انعقاد االجتماع العام )
النظر يف التعليقات احلكومية النهائية على موجز مقرري السياسات من جانب املؤلفني قبل  الربع األول

 انعقاد االجتماع العام
أيار/مايو )يؤكد 

       الحقا (
 يوافق االجتماع العام على موجز مقرري السياسات ويقبل الفصول وموجزاهتا التنفيذية

 أنشطة االتصال ذات الصلة بالتقييم الربعان الثاين والثالث

 تقدير التكاليف -        ثامنا  
قييم وإعداد تقرير التقييم. وتشمل التكلفة ثالثة اجتماعات التايل التكلفة التقديرية إلجراء الت اجلدول     يبني   -42

 دوالر أمريكي. 997 000للمؤلفني، تشتمل مجيعها على مشاركة املؤلفني الرئيسيني. التكلفة اإلمجالية املقدرة هي 

 االفرتاضات بند التكاليف العام
 التكاليف املقدرة

)بدوالرات الواليات 
 املتحدة(

ارة بشأن التقييم )حبضور اجتماع اإلد 1السنة 
الرئيسني املشاركني وأعضاء األمانة ووحدة 

الدعم التقين وفريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات واملكتب(

 6تكلفة مكان االنعقاد )أسبوع واحد/أسبوعان، 
 مشاركني، يف بون(

 صفر

 15 000        دوالرا ( 3 750×4السفر وبدل اإلعاشة اليومي )

لفني )املشاركون: االجتماع األول للمؤ 
               مؤلفا  رئيسيا   12الرئيسان املشاركان، 

من أعضاء  6                 مؤلفا  رئيسيا ، و 36        منسقا ، 
 فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب(

باملائة،  75تكلفة مكان االنعقاد )توازي 
              مشاركا  )منهم  56                 باملائة عينيا (؛ و 25           ت ستكمل بـ

 حيظون بالدعم( 42

750 18 

 157 500        دوالرا ( 3 750×42دل اإلعاشة اليومي )السفر وب
                                   ما ي عادل نصف تكاليف وظيفة موظف فين  وحدة الدعم التقين

متفرغ، مبا يف ذلك السفر والنفقات اليومية )جتري 
 مطابقتها مع عرض عيين لقيمة مكافئة(

000 75 

 266 250  1مجموع السنة  
كون: االجتماع الثاين للمؤلفني )املشار  2السنة 

               مؤلفا  رئيسيا   12الرئيسان املشاركان، 
      حمررا   12                مؤلفا  رئيسيا ،  36        منسقا ، 
من أعضاء فريق اخلرباء املتعدد  6         مراجعا ، 

 التخصصات واملكتب(

باملائة،  75تكلفة مكان االنعقاد )توازي 
              مشاركا  )منهم  68                 باملائة عينيا (؛ و 25           ت ستكمل بـ 

 حيظون بالدعم( 51

000 20 

 3 750×51سفر وبدل اإلعاشة اليومي )ال
        دوالرا (

250 191 

                                   ما ي عادل نصف تكاليف وظيفة موظف فين  وحدة الدعم التقين
متفرغ، مبا يف ذلك السفر والنفقات اليومية )تقارن 

 مع عرض عيين لقيمة مكافئة(

000 75 
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 االفرتاضات بند التكاليف العام
 التكاليف املقدرة

)بدوالرات الواليات 
 املتحدة(

 286 250  2مجموع السنة  

ن: االجتماع الثالث للمؤلفني )املشاركو  3السنة 
               مؤلفا  رئيسيا   12الرئيسان املشاركان، 

      حمررا   12                مؤلفا  رئيسيا ،  36        منسقا ، 
من أعضاء فريق اخلرباء املتعدد  6         مراجعا ، 

 التخصصات واملكتب(

باملائة،  75تكلفة مكان االنعقاد )توازي 
              مشاركا  )منهم  68                 باملائة عينيا (؛ و 25           ت ستكمل بـ 

 حيظون بالدعم( 51

000 20 

 3 750× 51ر وبدل اإلعاشة اليومي )السف
        دوالرا (

250 191 

                                   ما ي عادل نصف تكاليف وظيفة موظف فين  وحدة الدعم التقين
متفرغ، مبا يف ذلك السفر والنفقات اليومية )تقارن 

 مع عرض عيين لقيمة مكافئة(

000 75 

 50 000  نشر املعلومات واالتصال
 336 250  3مجموع السنة  

 4السنة 
نشطة )أ

إطالق 
التقييم وما 

بعد 
 إطالقه(

خرباء، من بينهم رئيسان  8مشاركة 
مؤلفني رئيسيني منسقني أو  6مشاركان، و

 ةالعاماجللسة مؤلفني رئيسيني يف 

مشاركني )منهم  8 السفر وبدل اإلعاشة اليومي لــ
        دوالرا ( 3 750× 6حيظون بالدعم( ) 6

500 22 

إصدار تقرير الدعم التقين )لثالثة أشهر بعد 
 (ةالعام اجللسةالتقييم يف 

                                   ما ي عادل نصف تكاليف وظيفة موظف فين 
متفرغ، مبا يف ذلك السفر والنفقات اليومية )تقارن 

 مع عرض عيين لقيمة مكافئة(

750 18 

 67 000  نشر املعلومات واالتصال 

 108 250  4مجموع السنة  

 997 000   المجموع
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 تعراض المنبر: اس5/2-المقرر م.ح.د
 ،إن االجتماع العام

 اختصاصات استعراض املنرب عند هناية برنامج عمله األول الواردة يف مرفق هذا املقرر؛ يعتمد - 1
داخلي من جانب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب  تنفيذإجراء  على يوافق كذلك - 2

 وتقدمي استنتاجاته إىل مستعرضني خارجيني؛
املكتب أن ينقح االستبيان الوارد يف تذييل االختصاصات، وذلك بالتشاور مع فريق  إىل يطلب - 3

 الدورة اخلامسة لالجتماع العام؛املقدمة يف اخلرباء املتعدد التخصصات، مع األخذ يف االعتبار التعليقات 
تبيان املنقح االس بعد الدورة اخلامسة لالجتماع العام إىل األمانة أن تتيح ملدة أسبوعني يطلب - 4

 ألعضاء املنرب وأصحاب املصلحة فيه من أجل استعراضه؛
إىل املكتب أن يضع الصيغة النهائية لالستبيان، بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد  يطلب - 5

 أعاله؛ 4التخصصات، مع مراعاة التعليقات الواردة خالل الفرتة املشار إليها يف الفقرة 
فيذي أن يدعو إىل تقدمي مرشحني لفريق االستعراض، هبدف ضمان التمثيل إىل األمني التن يطلب - 6

اإلقليمي، وأن جيري عملية عطاءات تنافسية ملنظمة مهنية خارجية لتنسيق االستعراض بغية الشروع يف عمل 
 ؛                           ، رهنا  بتوفر املوارد املالية2018املنظمة حبلول بداية عام 

                                                  وفقا  لالختصاصات، تقريرا  هنائيا  عن االستعراض، مبا يف  إىل فريق االستعراض أن يقدم، يطلب - 7
 ذلك توصيات بشأن تنفيذ برنامج العمل الثاين للمنرب، إىل االجتماع العام يف دورته السابعة؛

إىل فريق االستعراض الداخلي أن يقدم إىل االجتماع العام يف دورته السادسة التقرير  يطلب - 8
 الختصاصات.من ا 11املطلوب يف الفقرة 
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 5/2-دمرفق المقرر م.ح.
 اختصاصات استعراض المنبر في نهاية برنامج عمله األول

 أهداف االستعراض وتوقيته ونواتجه المتوقعة -     أوال  
          سيـ ق ي م و ‘‘(. االستعراض’’                                                                     سي جرى استعراض واحد للمنرب يف هناية برنامج عمله األول )يشار إليه الحقا  بـ - 1

                                                                            املنرب كمحفل يربط بني العلوم والسياسات. وبوجه خاص، سي حلل االستعراض املنرب من حيث  االستعراض فعالية
فعاليته وكفاءته، وإذا أمكن، من حيث أمهيته بالقياس إىل أهدافه احلالية ومبادئه التشغيلية ووظائفه األربع وعملياته 

ر الدورة الثانية لالجتماع العام، وذلك من أجل حتديد اإلدارية والعلمية الرامية لتنفيذ برنامج العمل، املبينة يف تقري
                                         . وسيـ ق ي م االستعراض أيضا  فعالية تنفيذ (UNEP/IPBES.MI/2/9)الوثيقة طرائق املنرب وترتيباته املؤسسية املقبلة 

ءات (، وإجرا1/1-د.ح.برنامج العمل وهياكل الدعم القائمة اليت حيكمها النظام الداخلي )انظر مرفق املقرر م
(، واملقررات األخرى ذات الصلة لالجتماع العام 3/3 -د.ح.إعداد نواتج املنرب )انظر املرفق األول للمقرر م

                                   للمنرب. وسيـ ق ي م االستعراض ما يلي:
 تنفيذ الوظائف األربع للمنرب؛ (أ)

 تطبيق املبادئ التشغيلية للمنرب؛ (ب)

املتعلقة بتضارب املصاحل وإجراءات فعالية إجراءات إعداد نواتج املنرب، مبا يف ذلك السياسة  (ج)
 تنفيذها؛

فعالية الرتتيبات املؤسسية للمنرب، مبا يف ذلك االجتماع العام، واملكتب، وفريق اخلرباء املتعدد  (د)
التخصصات، واألمانة مبا تضمه من وحدات الدعم التقين، وترتيبات الشراكة التعاونية مع األمم املتحدة، والرتتيبات 

 اء االسرتاتيجيني، وتفاعالهتا وإجراءاهتا؛األخرى مع الشرك

 فعالية الفرق العاملة للمنرب وأفرقة خربائه، مبا يف ذلك إدارة عملها ومستوى التزام أعضائها؛ (ه)

 فعالية تنفيذ الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة بامليزانية، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات مجع التربعات؛ (و)

 املصلحة والتواصل معهم.فعالية عمليات إشراك أصحاب  (ز)
                                                                                         سيستخدم االستعراض كأساس لوضع برنامج عمل ثان  للمنرب ي راعي الدروس املستفادة من تنفيذ برنامج  - 2

العمل األول، وصياغة توصيات متكن املنرب من تعزيز تنفيذ وظائفه األربع ومن تقوية فعاليته يف هناية املطاف بوصفه 
 سات.                          حمفال  يربط بني العلوم والسيا

                   . وسي واَف  االجتماع 2019وسينظر االجتماع العام يف نتائج االستعراض يف دورته السابعة يف أيار/مايو  - 3
العام يف دورته السادسة بتقرير عن التقدم احملرز يف عملية االستعراض وما أسفرت عنه من نتائج مؤقتة، إلحاطته 

                    ا  وعنصرا  خارجيا .                                              علما  بالتطورات. وسيتضمن االستعراض عنصرا  داخلي
أعاله. وسيشتمل  1وسيسفر االستعراض عن تقرير عن أداء املنرب فيما يتصل باألبعاد املبينة يف الفقرة  - 4

التقرير على مقرتحات بشأن كيفية تعزيز فعالية املنرب. وسيتضمن بوجه خاص، عند الضرورة، توصيات تتعلق 
 ذلك اإلجراءات واهلياكل، من أجل دعم تنفيذ برنامج العمل الثاين. بتعديل الرتتيبات املؤسسية القائمة، مبا يف
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 الهيكل المؤسسي لالستعراض -       ثانيا  
 العنصر الداخلي -ألف 

قام املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات بتعيني فريق استعراض داخلي يتألف من رئيس املنرب وأحد  - 5
اثنني من أعضائه واألمني التنفيذي، سيتوىل تنسيق االستعراض أعضاء املكتب ورئيس مشارك لفريق اخلرباء و 

                                                                                  الداخلي بالتشاور مع املكتب وفريق اخلرباء، وسيضع تقريرا  يلخص نتائج االستعراض الداخلي.
 العنصر الخارجي -باء 

                                                                                 سي جري االستعراض اخلارجي فريق استعراض وتتوىل تنسيقه منظمة مهنية خارجية خمتصة. وسيخضع  - 6
ق االستعراض واملنظمة املهنية اخلارجية لسياسة املنرب املتعلقة بتضارب املصاحل. وسيسرتشد االستعراض باالستبيان فري

 الوارد يف تذييل هذا املرفق.
، ويتسم بتشكيل متوازن 10ال يزيد على  وسيتألف فريق االستعراض من عدد من خرباء االستعراض - 7

لدعوة يوجهها رئيس                فريق استجابة  أعضاء ال                             املنظمات غري احلكومية. وسي ختار ملمثلي احلكومات والعلماء وممثلي 
أدناه(، من جانب املكتب بالتشاور مع فريق اخلرباء  9املنرب وباستخدام املعايري املتفق عليها )املبينة يف الفقرة 

 املتعدد التخصصات.
كتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات وسيتوىل تنسيق االستعراض منظمة مهنية خارجية خيتارها امل - 8

 استجابة لدعوة إىل إبداء االهتمام يوجهها رئيس املنرب.

                                                                               وسي سرتش د يف اختيار املنظمة املهنية اخلارجية وأعضاء فريق االستعراض باملعايري التالية: - 9
ات مؤسسية حيازة املنظمة املهنية اخلارجية وخرباء االستعراض ملؤهالت مالئمة لتنفيذ استعراض (أ)

 على املستوى العاملي؛

حيازة املنظمة وخرباء االستعراض لسجل إجنازات مربهن عليه يف العمل مع حمافل تربط بني  (ب)
 العلوم والسياسات، ويف فهم أدوار ووظائف عملية التقييم البيئي العاملي بوجه عام واملنرب بوجه خاص.

                                               دد التخصصات طلبا  لتقدمي مقرتحات استنادا  إىل هذه وسيضع املكتب بالتعاون مع فريق اخلرباء املتع - 10
ري األمانة عندئذ عملية عطاءات تنافسية. وتستعرض األمانة بالتعاون مع                                                                                              االختصاصات، وعلى أساس ذلك جت 

من االختصاصات أو مل تدخل ضمن  9                                                              املكتب املقرتحات وإذا مل تستوف  أية مقرتحات املعايري املبينة يف الفقرة 
 املالية املتاحة فإنه جيوز للمكتب أن يلجأ إىل تعيني موظف إداري يعمل من خارج األمانة لتنسيق االستعراض.املوارد 

 المنهجية -       ثالثا  
 العنصر الداخلي -ألف 

                  الذي و ض عت صيغته  يتألف العنصر الداخلي من تقييم ذايت يستند إىل االستبيان الوارد يف التذييل - 11
. وسيوزع االستبيان على األعضاء احلاليني والسابقني يف فريق 5/2-من املقرر م.ح.د 5-3ات                      النهائية وفقا  للفقر 

أعضاء  اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب، وعلى األمانة، مبا يف ذلك وحدات الدعم التقين التابعة هلا، وعلى
ملنسقني لتقييمات املنرب املنجزة واجلارية؛ فرق العمل التابعة للمنرب، وعلى الرؤساء املشاركني واملؤلفني الرئيسيني ا

أعاله(،  5                                                                                              ومراكز التنسيق الوطنية. واستنادا  إىل نتائج االستبيان، سيتوىل فريق االستعراض الداخلي )انظر الفقرة 
                                                                                             بالتشاور مع أعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، إعداد تقرير ي وضع من منظور داخلي. ويعرض 
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                                                                                         لى االجتماع العام يف دورته السادسة إلحاطته علما  بالتطورات، ويشكل أحد م دخالت عملية االستعراض التقرير ع
 الشاملة.

 العنصر الخارجي -باء 
 تشمل األساليب اليت يتعني أن يستخدمها خرباء االستعراض ما يلي: - 12

ملنرب واخلرباء املختصون استعراض التقرير الداخلي والوثائق واملؤلفات ذات الصلة اليت أصدرها ا (أ)
 ومجاعات أصحاب املصاحل املعنية؛

الذي                                                                        ي ستخدم، كمصدر توجيه إلجراء االستعراض، االستبيان الوارد يف تذييل هذا املرفق (ب)
الذي صمم على النحو املالئم والذي و ، 5/2-من املقرر م.ح.د 5-3                                    و ض عت صيغته النهائية وفقا  للفقرات 

حاب املصلحة املعنيني بشأن املسائل موضع االستعراض. وستدعم منظمة خارجية                         ي ستطلع آراء احلكومات وأص
 فريق االستعراض يف ترتيب الردود على االستبيان وحتليلها.

                                                      كما ميكن أن تشمل األساليب ما يلي حيثما يكون ذلك مفيدا : - 13
تعدد التخصصات، مقابالت مع اجمليبني الرئيسيني، مبن فيهم أعضاء املكتب وفريق اخلرباء امل (أ)

واألمانة ووحدات الدعم التقين، واخلرباء املشاركون يف عمل املنرب، ووكاالت األمم املتحدة الشريكة املتعاونة، 
 والشركاء االسرتاتيجيون اآلخرون، واحلكومات، وأصحاب املصلحة؛

ظم برعاية                                                                           مناقشات ألفرقة تركيز أو حلقات عمل مركزة، ت عقد باالقرتان مع اجتماعات أخرى ت ن (ب)
                                                                                                       املنرب، حيثما تسمح املوارد أو بواسطة املؤمترات الب عدية، بشأن مسائل معينة تتعلق باملنرب، مثل الرتتيبات املؤسسية 
للمنرب، أو أمهية املنرب على صعيد السياسات، أو هنج املنرب إزاء نظم املعارف األصلية واحمللية. وميكن أن يشارك 

أعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمانة )مبا يف ذلك وحدات  يف هذه املناقشات طائفة متثل
الدعم التقين املعنية( واخلرباء املشاركني يف عمل املنرب ووكاالت األمم املتحدة الشريكة املتعاونة والشركاء 

 االسرتاتيجيني اآلخرين واحلكومات وأصحاب املصلحة؛

 2017 عامي اعات الرئيسية اليت سيعقدها املنرب يفمالحظات مباشرة تسجل أثناء االجتم (ج)
الجتماع العام، واجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب والفرق العاملة ، مبا فيها دورة ل2018و

 وأفرقة خرباء التقييم.
قين، فريق وسيدعم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب واألمانة، مبا تضمه من وحدات الدعم الت - 14

 االستعراض عن طريق توفري املعلومات بشأن اجلوانب اإلدارية والتشغيلية إلعداد نواتج املنرب.
                                                                                          وسيعد فريق االستعراض تقريرا  يقدم إىل االجتماع العام. وسيتضمن التقرير التوصيات اليت ورد وصفها  - 15

 .4يف الفقرة 
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 الميزانية -       رابعا  
                          دوالرا ، التكاليف التالية: 183 160لوبة، وقدرها ستغطي امليزانية املط - 16

                                دوالرا ، استنادا  إىل نصف التكلفة  63 160يقدر الدعم التقين واإلداري لالستعراض مببلغ  (أ)
                                 دوالرا (، وذلك ملدة سنة واحدة تبدأ  126 320يف منظومة األمم املتحدة ) 2-السنوية لوظيفة فنية من رتبة ف

 ماع العام بفرتة وجيزة وتنتهي بعد دورته السابعة بفرتة وجيزة؛قبل الدورة السادسة لالجت

                                                    من املفرتض أن يقدم أعضاء فريق االستعراض خدماهتم تطوعا ؛ (ب)

 املعدل                                       رباء االستعراض من مجيع املناطق استنادا  إىل سيوفر دعم السفر وبدل اإلقامة اليومي خل (ج)
                                                  نتظر أن ي عقد أعضاء فريق االستعراض اجتماعا  أوليا                               دوالرا  للفرد عن كل اجتماع. وي 3 750التايل:  األقصى

                                                                                                 واجتماعا  ختاميا  ي نظ م ان، هبدف اقتصاد التكاليف، بالتسلسل مع اجتماعات املنرب املقررة، وسي دعى فريق 
ها                                                                                                  االستعراض إىل مراقبتهما. كما ست حضر جمموعة فرعية من فريق االستعراض الدورة السادسة لالجتماع العام لرتاقب

 السابعة لتقدمي نتيجة التقرير )عضوان(. وسيمضي اجلدول الزمين على النحو التايل: ةدور الولتجري املقابالت، مث 

                                                                          اجتماع أويل ي عقد مباشرة بعد الدورة السادسة لالجتماع العام للمنرب )آذار/مارس  ‘1’
 (؛2018

 مراقبة وإجراء املقابالت؛( لل2018الدورة السادسة لالجتماع العام للمنرب )آذار/مارس  ‘2’
االجتماعان احلاديا عشر لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب )منتصف عام  ‘3’

 (، ملراقبة املقابالت وإجرائها؛2018
                                                                            اجتماع ختامي ي عقد مباشرة بعد االجتماع الثاين عشر لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات  ‘4’

 (؛2018وللمكتب )أواخر عام 

 (.2019رة السابعة لالجتماع العام للمنرب )أيار/مايو الدو  ‘5’

        دوالرا . 183 160اجلدول التايل يلخص التكاليف املتوقعة اليت تصل إىل  - 17
التكلفة بدوالرات الواليات  البند

 املتحدة
 63 160 الدعم اإلداري

أشخاص  10دعم السفر باإلضافة إىل بدل اإلقامة اليومي لعدد يصل إىل 
 حضور الدورة السادسة لالجتماع العام من أجل

500 37 

أشخاص  10دعم السفر باإلضافة إىل بدل اإلقامة اليومي لعدد يصل إىل 
من أجل حضور االجتماعني احلاديي عشر لفريق اخلرباء املتعدد 

 التخصصات واملكتب

500 37 

أشخاص  10دعم السفر باإلضافة إىل بدل اإلقامة اليومي لعدد يصل إىل 
أجل حضور االجتماعني الثانيي عشر لفريق اخلرباء املتعدد  من

 التخصصات واملكتب

500 37 

دعم السفر باإلضافة إىل بدل اإلقامة اليومي خلبريي استعراض من أجل 
 حضور الدورة السابعة لالجتماع العام

500 7 

 غري مدرجة أتعاب خرباء االستعراض
 183 160 المجموع
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 التذييل
 ان الستعراض المنبر في نهاية برنامج عمله األولمشروع استبي

-د.ح.من املقرر م 5إىل  3                                                                      ستوضع الصيغة النهائية هلذا االستبيان وفقا  لإلجراءات املبينة يف الفقرات من  - 1
5/2 . 
                                                                                         وسي طلب إىل اجمليبني أن يـ ع ر فوا أنفسهم بوصفهم ينتمون إىل فئات حمددة سبق تعيينها )ومنها مثال   - 2
كومة، منظمة غري حكومية، اتفاق بيئي متعدد األطراف، وكالة تابعة لألمم املتحدة، عامل مشارك يف املنرب، ح

عامل غري مشارك يف املنرب، عضو يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أو املكتب، عضو يف فرقة عاملة، إخل( لكي 
 .ميكن حتليل الردود من حيث الفئات املختلفة ألصحاب املصلحة

ما هي أوجه ’’                                                                           وسي ستكمل كل سؤال بالسؤال الفرعي التايل التماسا  آلراء إضافية من جانب اجمليبني:  - 3
 .‘‘وكيف ميكن حتسني احلالة؟ ،الضعف أو الثغرات

 الفرع األول: ما مدى جودة تنفيذ وظائف المنبر؟
 رضية؟: هل كانت العملية المستخدمة لتلقي الطلبات وتحديد أولويتها م1السؤال 

هل كانت الدعوة إىل تقدمي الطلبات، واآللية اليت اقرتحتها أمانة املنرب لالستجابة هلذه الدعوة،  (أ)
 واضحتني وفعالتني؟

 هل أجريتم مشاورة داخلية قبل االستجابة للدعوة إىل تقدمي الطلبات؟ (ب)

وعرض هبا  هل أنتم راضون عن الطريقة اليت عاجل هبا فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الطلبات (ج)
 قائمة مرتبة حسب درجة األولوية إىل االجتماع العام؟

هل ترون أن قائمة نواتج برنامج العمل، املنبثقة عن الطلبات، تليب احتياجات أصحاب املصلحة  (د)
 وتتسم بأمهية للسياسات؟

بالتنوع : ما مدى كفاءة المنبر في إجراء تقييمات منتظمة ومناسبة التوقيت للمعارف المتعلقة 2السؤال 
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والروابط بينها التي تدعم الجوانب المشتركة بين العلم والسياسات؟

هل تسهم تقييمات املنرب يف اجلوانب املشرتكة بني العلم والسياسات بطريقة تكفل الشرعية  (أ)
 واجلدوى واملصداقية؟

 هل تؤدي عملية حتديد نطاق التقييمات مهمتها؟ (ب)

ؤدي عملية ترشيح واختيار املؤلفني )الرؤساء املشاركني، واملؤلفني الرئيسيني املعنيني بالتنسيق، هل ت (ج)
 واملؤلفني الرئيسيني، وحمرري االستعراضات( مهمتها؟

 هل تؤدي آلية االستعراض من جانب النظراء مهمتها؟ (د)
 هل توفر احلكومات مدخالت وتعليقات كافية؟ •

 قات كافية؟هل يقدم اخلرباء مدخالت وتعلي •
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 هل حتدد تقييمات املنرب حدود الثقة بصورة سليمة؟ )ه(
                                                                              هل ت كتب املوجزات اليت تعد ملقرري السياسات بأسلوب مالئم غري مفرط يف طابعه التقين حبيث  )و(

 تفهمه طائفة واسعة من فئات اجلمهور وأصحاب املصلحة؟
ل ذات األمهية للسياسات دون أن متلي هل تتناول املوجزات اليت تعد ملقرري السياسات املسائ )ز(
 السياسات؟

                                                              هل ي لتزم بالطول املناسب يف وضع املوجزات اليت تعد ملقرري السياسات؟ )ح(
 هل تتضمن التقييمات مجيع املعلومات واملعارف ذات األمهية؟ )ط(
مي ودون هل تتناول التقييمات االحتياجات املتعلقة بالسياسات، وخاصة على النطاقني اإلقلي )ي(

 اإلقليمي؟
بطريقة متوازنة مظاهر التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  هل تتناول التقييمات )ك(

 وتفاعالهتا يف الرب والبحر واملياه الداخلية؟
                                                                                    هل ت ستخدم التقييمات بصورة مالئمة التقييمات واملعارف الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية؟ )ل(
تقييمات مبعارف الشعوب األصلية وباملعارف احمللية وحترتمها وهل تتناوهلا وتدرجها هل تعرتف ال )م(

 بصورة مناسبة؟
               حتديدا  سليما ؟                                                                   هل ح ددت التقييمات اليت أجريت حىت اآلن اخليارات املتاحة لتقرير السياسات )ن(

 هل يفي تقييم عمليات التلقيح باملعايري املتوقعة ملنتج صادر عن املنرب؟ )س(
 هل يفي تقييم السيناريوهات باملعايري املتوقعة ملنتج صادر عن املنرب؟ )ع(

: هل يحدد المنبر ويوفر أدوات ومنهجيات ذات أهمية للسياسات، تنبثق بوجه خاص عن 3السؤال 
 تقييماته، من أجل دعم صياغة السياسات؟

 مهية للسياساتهل حددت التقييمات اليت أجريت حىت اآلن األدوات واملنهجيات ذات األ (أ)
               حتديدا  سليما ؟

       حتديدا   هل حددت النواتج األخرى غري التقييمات األدوات واملنهجيات ذات األمهية للسياسات (ب)
        سليما ؟

                                                                                 بالنظر إىل أن فهرس أدوات دعم السياسات ال يزال يف مرحلة إعداد مبكرة، هل ي عترب الفهرس  (ج)
 لسياسات؟                                              سهل االستخدام ومنظما  بصورة مالئمة لدعم صياغة ا

 هل هناك سبل ووسائل أخرى ملواصلة حتسني اجلهود اليت يبذهلا املنرب من أجل تنفيذ هذه الوظيفة؟ (د)
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 بصورة سليمة وظيفته المتعلقة ببناء القدرات؟ : هل يؤدي المنبر4السؤال 
هل خيصص املنرب، من الناحية الفعلية، الحتياجات بناء القدرات ذات األولوية اليت حددها  (أ)

 يالئمها من موارد عن طريق تنشيط الدعم املايل والعيين؟ جتماع العام مااال

 ما مدى جناح منتدى بناء القدرات وكيف ميكن تعزيزه؟ (ب)

 هل يطور املنرب بصورة فعالة القدرات الالزمة لتنفيذ برنامج العمل اخلاص به؟ (ج)

 ختيار مهمتها؟هل يؤدي برنامج الزماالت التجرييب مهمته؟ وهل تؤدي عملية الرتشيح واال (د)

هل تستند األنشطة التدريبية التجريبية إىل املواد اإلرشادية القائمة اليت تدعم تنفيذ برنامج العمل  (ه)
 بطريقة فعالة؟

 ما هي السبل األخرى الالزمة ملواصلة تنشيط وتعزيز متويل بناء القدرات؟ (و)
 لبيانات؟بصورة سليمة وظيفته المتعلقة بالمعارف وا : هل يؤدي المنبر5السؤال 

هل يستخدم املنرب عمليات واضحة وشفافة وذات مصداقية علمية لتبادل وتقاسم واستخدام  (أ)
 البيانات واملعلومات والتكنولوجيا من مجيع املصادر املعنية، مبا يف ذلك املؤلفات اليت ال ختضع الستعراض النظراء؟

                               ات اليت ي ستعان هبا يف التقييمات؟                                                       هل ي تبع أسلوب مناسب يف اإلدارة املستدامة للبيانات واملعلوم (ب)

اكتساب املعارف  هل العملية املستخدمة لتحديد الثغرات املعرفية ذات األمهية للسياسات ولتعزيز (ج)
 اجلديدة وحتفيزه وترتيب أولويته عملية مناسبة؟

 الفرع الثاني: هل توضع المبادئ التشغيلية للمنبر موضع التطبيق؟
 بصورة مناسبة مع المبادرات القائمة؟: هل يتعاون المنبر 6السؤال 
هل يتعاون املنرب بصورة مناسبة مع املبادرات القائمة املتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم  

اإليكولوجية، مبا يف ذلك االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وهيئات األمم املتحدة وشبكات العلماء وحائزو 
 املعارف؟
 المنبر معارف الشعوب األصلية والمعارف المحلية بصورة مناسبة؟: هل يدرج 7السؤال 

يف  وحيرتمها ويتناوهلا بشكل مناسب هل يعرتف املنرب مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية (أ)
 عمله؟

بالنظر إىل أن عمل املنرب بشأن معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية ال يزال يف مرحلة  (ب)
 أسلوب مناسب يف التعامل مع معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية يف أنشطة املنرب؟                 جتريبية، هل ي تبع 

 : هل يراعي التوازن الجغرافي والتخصصي والجنساني بصورة مالئمة في عمل المنبر؟8السؤال 
                                                        هل حقق املنرب متثيال  واشرتاكا  إقليميني مالئمني يف هيكله وعمله؟ (أ)

يف كل أنشطته                                           جامعا  بني التخصصات ومتعدد التخصصات يدرج                         هل اتبع املنرب هنجا  مالئما   (ب)
 مجيع التخصصات ذات الصلة مبا تضمه من علوم إنسانية وعلوم طبيعية؟

                                                      هل حقق املنرب توازنا  جنسانيا  مالئما  يف مجيع جوانب عمله؟ )ج(
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 : هل يحقق المنبر نتائج ذات أهمية للسياسات؟9السؤال 
 اليت مت إجنازها بأمهية للسياسات؟هل تتسم تقييمات املنرب  (أ)

 هل يتسم تقييم عمليات التلقيح بأمهية كافية للسياسات؟ •

                                                                                    هل يوفر تقييم السيناريوهات توجيها  مفيدا  لسائر تقييمات املنرب، وفيما وراءها إىل اجملتمع  •
األوسع للعلماء ووكاالت التمويل واملشتغلني بدعم السياسات ومقرري السياسات 

 االهتداء بالسيناريوهات والنماذج يف اختاذ القرارات على النطاقني احمللي الراغبني يف
 والعاملي؟

 هل تتسم نواتج املنرب ومنتجاته األخرى بأمهية للسياسات؟ (ب)

 هل دعمت عمليات املنرب أمهية النواتج للسياسات؟ (ج)
 هل أفضت عملية حتديد النطاقات إىل إعداد نواتج ذات أمهية للسياسات؟ •

 شكيل أفرقة اخلرباء إىل إعداد نواتج ذات أمهية للسياسات؟هل أفضى ت •

                                                       الفرع الثالث: هل ت تبع إجراءات فعالة في إعداد النواتج؟
                                : هل ي جري المنبر اتصاالت كافية؟10السؤال 
 هل يؤدي املنرب أنشطة االتصاالت والتوعية بطريقة مرضية؟ 
 : هل يتبع المنبر نظامه الداخلي؟11السؤال 
 اتباع النظام الداخلي للمنرب، مبا يف ذلك بشأن تضارب املصاحل؟ هل جيري 
 : هل أقام المنبر شراكات مالئمة؟12السؤال 
                                                                هل و ضعت ترتيبات شراكة لتنفيذ أنشطة املنرب، وهل نفذت بصورة سليمة؟ 

لمتعدد                                                                                       الفرع الرابع: هل اعت مدت ترتيبات مؤسسية فعالة )االجتماع العام، والمكتب، وفريق الخبراء ا
 التخصصات، واألمانة(؟

 : ما مدى جودة أداء االجتماع العام؟13السؤال 
 هل تسمح الوثائق اليت تقدم لالجتماع العام هلذا احملفل بأن يؤدي دوره بطريقة فعالة؟ (أ)

هل تفضي عملية اختاذ القرارات يف االجتماع العام إىل تنفيذ فعال من جانب األمانة واملكتب  (ب)
 تعدد التخصصات؟وفريق اخلرباء امل

 هل تنظم دورات االجتماع العام وتدار بطريقة فعالة؟ )ج(
                                                                                   هل ت سد ى املشورة بصورة سليمة إىل االجتماع العام بشأن التنسيق بني املنرب واملؤسسات املختصة  )د(

 األخرى؟ 
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 : ما مدى جودة أداء المكتب؟14السؤال 
الئم من جانب أعضاء املكتب املنتمني هل حيظى أعضاء املنرب واجملموعات اإلقليمية بدعم م (أ)

               لكل طرف  منهم؟

                                                                            هل ي تابع املكتب بصورة فعالة الطلبات املوجهة إليه من االجتماع العام يف مقرراته؟ (ب)

 هل أدى املكتب بصورة فعالة أدواره املتعلقة برئاسة فرق العمل وأفرقة اخلرباء واإلسهام فيها؟ (ج)

 دارية بشأن:هل يؤدي املكتب بصورة سليمة وظائفه اإل (د)
 اإلشراف على أنشطة االتصاالت والتوعية؟ •

 استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ مقررات االجتماع العام؟ •

 رصد أداء األمانة؟ •

 تنظيم دورات االجتماع العام وإدارهتا؟ •

 استعراض التقيد بالنظام الداخلي للمنرب؟ •

 استعراض إدارة املوارد والتقيد بالقواعد املالية؟ •

 ورة إىل االجتماع العام بشأن التنسيق بني املنرب واملؤسسات املختصة األخرى؟إسداء املش •

 حتديد اجلهات املاحنة ووضع ترتيبات الشراكة؟ •
 : ما مدى جودة أداء فريق الخبراء المتعدد التخصصات؟15السؤال 

ية هل يسدي الفريق املشورة بصورة سليمة إىل االجتماع العام بشأن اجلوانب العلمية والتقن (أ)
 لربنامج عمل املنرب؟

 هل يتابع الفريق بصورة فعالة الطلبات املوجهة إليه من االجتماع العام يف مقرراته؟  (ب)

 هل أدى الفريق بصورة فعالة أدواره املتعلقة برئاسة فرق العمل وأفرقة اخلرباء واإلسهام فيها؟ (ج)

 ية والعلمية؟هل يسدي الفريق مشورة ومساعدة مناسبتني بشأن مسائل االتصاالت التقن (د)

                                                                                   هل يدير النظراء عملية االستعراض بصورة سليمة وهل ت كفل أعلى مستويات اجلودة واالستقاللية  (ه)
 واملصداقية العلمية جلميع املنتجات اليت ينجزها املنرب يف مجيع مراحل العملية؟

مع  بصورة سليمة، هل يشارك اجملتمع العلمي وغريه من حائزي املعارف يف برنامج عمل املنرب (و)
مراعاة احلاجة إىل خمتلف التخصصات وأنواع املعرفة، والتوازن بني اجلنسني، واإلسهام واالشرتاك الفعليني من 

 جانب خرباء البلدان النامية؟

 هل هناك قدر كاف من التنسيق العلمي والتقين بني اهلياكل اليت أنشئت يف إطار املنرب؟ (ز)
 : ما مدى جودة أداء األمانة16السؤال 

 وثائق عالية اجلودة وهل تقدم يف موعدها؟هل ال (أ)
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هل تنظم دورات االجتماع العام واجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب   (ب)
 واالجتماعات التقنية األخرى بصورة جيدة؟

 هل تابعت األمانة بصورة فعالة الطلبات املوجهة إليها من االجتماع العام يف مقرراته؟ (ج)

                                                          ا  كافيا  لتنفيذ برنامج العمل وفقا  ملقررات االجتماع العام؟هل توفر األمانة دعم (د)

                                                                               هل اعت مد حجم وتشكيل وتكوين مناسب لألمانة، مبا يف ذلك وحداهتا املعنية بالدعم التقين،  (ه)
 بالنظر إىل املسؤوليات والتحديات املرتتبة على تنفيذ برنامج العمل؟

 هل تؤدي منظومة وحدات الدعم التقين مهامها؟ (و)

 سري التفاعل بني خمتلف هيئات املنرب بصورة جيدة؟هل ي (ز)

 الفرع الخامس: ما مدى فعالية الفرق العاملة وأفرقة الخبراء؟
: ما مدى جودة أداء الفرق العاملة وأفرقة الخبراء لالختصاصات المسندة إليها من قبل 17السؤال 

 االجتماع العام؟
 اجملاالت التالية:ما مدى فعالية الفرق العاملة وأفرقة اخلرباء يف  (أ)

 معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية؟ •

 بناء القدرات؟ •

 البيانات واملعارف؟ •

 القيم؟ •

 سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؟ •

 أدوات دعم السياسات؟ •
 هل هناك تفاعل مالئم بني الفرق العاملة وأفرقة اخلرباء؟ (ب)

 رة الميزانية والقواعد الماليةالفرع السادس: فعالية إدا
                                                                                     : هل تدار الموارد وتحترم القواعد المالية بصورة سليمة؟ وهل ت ستوفى المتطلبات المتعلقة 18السؤال 

 بتقديم التقارير إلى الجهات المانحة واالجتماع العام؟
 هل تدار املوارد املالية وحترتم القواعد املالية بصورة سليمة؟ (أ)

 العام وثائق كافية عن امليزانية؟ هل تقدم إىل االجتماع (ب)

                                     هل تـ ح د د اجلهات املاحنة بصورة سليمة؟ )ج(
 فيما يتعلق بالدعم املايل: )د(

 واحلواجز اليت تعوق تقدميه؟ ما هي احلوافز املشجعة على تقدمي الدعم املايل •

 ما الذي ميكن فعله لزيادة تقدمي الدعم املايل واستخدامه؟ •
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 ض العينية:فيما يتعلق بالعرو  )ه(
 هل يعبئ املنرب ويستخدم بصورة فعالة اإلمكانات اليت تنطوي عليها العروض العينية؟ •

 واحلواجز اليت تعوق تقدميه؟ ما هي احلوافز املشجعة على تقدمي الدعم العيين •

 ما الذي ميكن فعله لزيادة تقدمي الدعم العيين واستخدامه؟ •
 فيما يتعلق مبشاركة األطراف الثالثة: )و(

هل يعبئ املنرب ويستخدم بصورة فعالة اإلمكانات التعزيزية النامجة عن تشجيع وحتفيز  •
 األنشطة والتأثري من خالل أطراف ثالثة، مثل الشركاء االسرتاتيجيني؟ 

واحلواجز  ما هي احلوافز املشجعة على ممارسة األنشطة والتأثري من خالل أطراف ثالثة •
 اليت تعوق ذلك؟

لزيادة تشجيع وحتفيز األنشطة والتأثري من خالل أطراف ثالثة، مثل  ما الذي ميكن فعله •
 الشركاء االسرتاتيجيني؟
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 إعداد برنامج العمل الثاني :5/3-د.ح.المقرر م

 ،العامإن االجتماع  

إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن يقوما، بدعم من األمانة، بوضع  يطلب -1
لعناصر األولية إلطار برنامج متجدد، كي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته السادسة، مبا يف مشاريع ا

ذلك اهليكل احملتمل والتوجيهات خبصوص الدعوة إىل تقدمي الطلبات، وعملية تلقي الطلبات وترتيبها 
راعاة ما يلي على حسب األولوية، والتقديرات األولية للتكاليف واالحتياجات من املوارد البشرية، مع م

 وجه اخلصوص:
وخطة التنمية املستدامة لعام اإلطار الزمين لربنامج العمل الثاين ضمن أفق عشر سنوات،  )أ(

االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي وسائر العمليات و يف ذلك أهداف التنمية املستدامة، مبا  2030
 لوجية؛اإليكو  املتعلقة خبدمات التنوع البيولوجي والنظم

 أية فرص قد تنشأ من خالل الشراكات االسرتاتيجية؛ )ب(
خيارات فيما يتعلق بعدد التقييمات املنهجية واملواضيعية وتوقيتها، والتقييمات إتاحة  )ج(

مبختلف مستوياهتا، شريطة أن يتيح االجتماع العام املرونة لتلبية االحتياجات اليت قد تنشأ خالل فرتة 
 برنامج العمل؛

                                                                             ضرورة أن يعكس برنامج العمل الثاين تنفيذ الوظائف األربع للمنرب استنادا  إىل نتائج  )د(
 )ه(( والتوصيات املنبثقة عن االستعراض؛ 4استعراضه )الناتج 

، فيما خيص أية نتائج مبكرة الستعراض املنرب                                            طرائق تنفيذ برنامج العمل الثاين، استنادا  إىل  )هـ(
سيما هيكل الدعم التقين وفرق العمل وأفرقة اخلرباء، وتكوين  ، والللمنرب األول طرائق تنفيذ برنامج العمل

 األمانة.
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 : مشاركة االتحاد األوروبي المعززة في دورات االجتماع العام للمنبر5/4-د.ح.المقرر م

 ،إن االجتماع العام
 يمية يف املنرب،إىل املناقشات اجلارية بشأن وضع منظمات التكامل االقتصادي اإلقل إذ يشري

وبالتزام االحتاد األورويب بتقدمي  IPBES/5/INF/27 بالطلب املقدم من سلوفاكيا يف الوثيقة              وإذ حييط علما  
 الدعم الفعال للمنرب،
 الطابع الفريد للمنرب، وإذ يالحظ

االجتماع                                                                          ، يف هذا السياق، أن يسمح بتعزيز مشاركة االحتاد األورويب بصفته مراقبا  يف دورات يقرر - 1
 العام للمنرب؛
أن تشمل هذه املشاركة املعززة احلق يف الكالم حسب الرتتيب؛ واحلق يف الرد؛ واحلق             يقرر أيضا   - 2

 يف تقدمي املقرتحات؛ واحلق يف إعطاء اآلراء؛ والقدرة على دعم تنفيذ برنامج عمل املنرب، بوسائل منها الدعم املايل؛
أعاله حصرية وال متنح القدرة على التصويت أو  2إليها يف الفقرة  أن احلقوق املشار يقرر كذلك - 3

 الرتشح ملكتب املنرب؛
تطبيق الفقرات السابقة على أساس مؤقت، يف انتظار تسوية أوضاع منظمات التكامل  يقرر - 4

 االقتصادي اإلقليمية ضمن املنرب يف أحكام النظام الداخلي.
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وموعد ومكان انعقاد الدورتين السادسة والسابعة لالجتماع  نااألعمال المؤقت جدوال :5/5-د.ح.م
 العام

 إن االجتماع العام،
 2018 آذار/مارس 18                                                          أن ت عقد الدورة السادسة لالجتماع العام يف الفرتة من يوم األحد       ي قرر -1

 ؛2018آذار/مارس  24إىل يوم السبت 
ستضافة الدورة السادسة لالجتماع العام أن يقبل مع التقدير عرض حكومة كولومبيا ا            يقرر أيضا   -2

                                                       ني بكولومبيا، رهنا  بالتوصل إىل إبرام اتفاق البلد املضيف؛ييف ميد
إىل األمينة التنفيذية أن تواصل املشاورات مع حكومة كولومبيا من أجل التفاوض على  يطلب -3

، مع االمتثال ألحكام األمر اإلداري 40/243                                     فقا  لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة و اتفاق البلد املضيف، و 
الدورة السادسة  تنظيمهبدف إبرام وتوقيع اتفاق البلد املضيف يف أقرب وقت ممكن، و ، ST/AI/342لألمم املتحدة 

 لالجتماع العام بالتعاون الوثيق مع البلد املضيف، ودعوة األعضاء واجلهات املراقبة يف املنرب إىل املشاركة يف الدورة؛
األعضاء القادرين على القيام بذلك إىل النظر يف استضافة الدورة السابعة لالجتماع العام،  ويدع -4

 ؛2019أيار/مايو  18إىل يوم السبت  2019أيار/مايو  13املقرر عقدها يف الفرتة من يوم اإلثنني 

 ،قد يعرضونإىل األمينة التنفيذية، حتت إشراف املكتب، التشاور مع أعضاء املنتدى الذين  يطلب -5
 الدورة السابعة لالجتماع العام؛السادسة من االجتماع العام، القيام باستضافة ة الفرتة املفضية إىل الدور خالل 

                                                                        إىل األمينة التنفيذية أن تقدم إىل االجتماع العام يف دورته السادسة تقريرا  عن  يطلب كذلك -6
                                                     أعاله، لكي يتخذ قرارا  خالل تلك الدورة بشأن مكان وموعد  5التقدم احملرز يف املشاورات املشار إليها يف الفقرة 

 انعقاد دورته السابعة؛

الوارد يف مرفق هذا  (1)لالجتماع العام السادسة للدورةمبشروع جدول األعمال األويل            حييط علما   -7
                      شيا  مع التعليقات اليت املقرر، ويطلب إىل األمني التنفيذي وضع الصيغة النهائية للتنظيم املقرتح لعمل الدورة، مت

 .لالجتماع العام وردت خالل الدورة اخلامسة
  

                                                           
 .IPBES/5/12يرد مشروع جدول األعمال األويل يف املرفق األول للوثيقة   (1)
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 : الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية5/6 -د.ح.المقرر م

 ،العامإن االجتماع 
منذ إنشاء املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال  الواردةباملسامهات النقدية والعينية  إذ يرحب

 ،2012لتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف عام ا
 2و 1حبالة املسامهات النقدية والعينية الواردة حىت اآلن، على النحو املبني يف اجلدولني                وإذ حييط علما  

 ذا املقرر،األول هلمن املرفق 
 1حو املبني يف اجلدول على الن 2016املعلنة لفرتة ما بعد عام  بتعهدات التربع                     وإذ حييط علما  أيضا  

 4و 3                         على النحو املبني  يف اجلدولني  2016-2015وحبالة النفقات يف فرتة السنتني  من املرفق األول هلذا املقرر،
 ذا املقرر، وكذلك مستوى الوفورات اليت حتققت خالل فرتة السنتني،هل األولمن املرفق 

 2018دوث عجز كبري يف امليزانية يف عام األعضاء واملراقبني على االعرتاف بتوقعات ح حيث -1
                                                                   وبعده، مما يشكل خطرا  على االستقرار املستقبلي للمنرب وعلى نوعية نواجته؛

احلكومات وهيئات األمم املتحدة ومرفق البيئة العاملية واملنظمات احلكومية الدولية األخرى  يدعو -2
ومسامهات للصندوق االستئماين للمنرب،  تربعاتعن  وأصحاب املصلحة وغريهم من اجلهات القادرة، إىل اإلعالن

وكذلك تقدمي مسامهات عينية لدعم أعمال املنرب، مبا يف ذلك منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية والقطاع 
 اخلاص واملؤسسات؛

                                                                               إىل األمينة التنفيذية أن تقدم، بتوجيه من املكتب، تقريرا  إىل االجتماع العام يف دورته  يطلب -3
 ؛2017-2016السادسة عن النفقات لفرتة السنتني 

؛ على النحو املبني    ا  دوالر  8 732 772تبلغ اليت  2017للعام         املنق حة السنوية امليزانية  يعتمد -4
 املقرر؛ األول هلذاالوارد يف املرفق  5يف اجلدول 
واضيعي املنتظر لالستخدام بتوافر األموال الكافية، يف التقييم امل                        يف دورته السادسة، رهنا   سينظر -5

، والتقييم املنهجي املنتظر املتعلق باملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها، والتقييم لألنواع الربيةاملستدام 
 املنهجي املنتظر لألنواع الغريبة الغازية؛

على النحو املبني يف اجلدول دوالر  ماليني 5والبالغة  2018امليزانية السنوية املنقحة للعام  يعتمد -6
 من املرفق األول هلذا القرار، على أن يعيد النظر يف هذه املسألة يف دورته السادسة؛ 5

دوالر، وآثار تطبيق خيارات أخرى  ماليني 5إىل األمانة أن تبحث آثار امليزانية البالغة يطلب  -7
 ؛فوق هذا املبلغ أو دونه

ملتقدمة النمو أن يلتزموا، قبل قبوهلم القيام بأدوار كأعضاء يف أفرقة إىل اخلرباء من البلدان ا يطلب -8
 اخلرباء واهليئات الفرعية للمنرب، باحلصول على املوارد املالية الضرورية ملشاركتهم يف عمل املنرب؛

مينة ذا املقرر، ويطلب إىل األالثاين هلاملبينة يف املرفق  على اسرتاتيجية مجع األموال للمنرب يوافق -9
                                                                                         التنفيذية، وفقا  لإلجراءات املالية للمنرب، أن تشرع، حتت إشراف املكتب وبدعم من األعضاء، يف تنفيذ 

 .                                                                                      االسرتاتيجية، وأن تقدم تقريرا  عن التقدم احملرز يف تنفيذها إىل االجتماع العام يف دورته السادسة
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 5/6-د.ح.المرفق األول للمقرر م
 جداول المالية والميزانية

 المساهمات النقدية والعينية المقدمة إلى المنبرحالة  -      أوال  
 .2017آذار/مارس  10، وكذلك التربعات املعلنة املؤكدة حىت تاريخ 2012حالة املسامهات النقدية الواردة منذ إنشاء املنرب يف العام  1يبني اجلدول  -1

 1الجدول 
 (2017 مارس/آذار 10إلى  2012أيار/مايو  1)من  2012نشاء المنبر في نيسان/أبريل حالة المساهمات النقدية الواردة والتبرعات المعلنة منذ إ

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 البلد

 

 التربعات املعلنة بسعر الصرف املعتمد يف األمم املتحدة يف املسامهات
 2017آذار/مارس  1

 موعالمج المجموع 2018 2017 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012

1 2 3 4 5 6 (7(=)1(+)2+ ) 
(3(+)4(+)5+) (6) 

8 9 (10=) 
(8(+)9) 

(11( =)7(+)10) 

 166 566 صفر   166 566  68 706   97 860  أسرتاليا

 118 243 صفر   118 243  118 243     بلجيكا
 166 222 30 098  30 098 136 124  30 616 30 098 36 496 38 914  كندا 
 53 102 15 000  15 000 38 102  14 966 23 136    شيلي
 222 005 صفر   222 005  2 005 60 000 160 000   الصني

 37 037 صفر   37 037    37 037   الدامنرك

 309 995 8 484  8 484 301 511    275 626 25 885  فنلندا 

 1 272 815 227 996  227 996 1 034 819  252 218 264 291 247 631 270 680  فرنسا 

 9 721 929 1 590 668 1 060 445 530 223 8 131 261 543 478 1 119 991 1 582 840 1 850 129 1 298 721 1 736 102 أملانيا

 20 000 صفر   20 000    10 000 10 000  اهلند
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 البلد

 

 التربعات املعلنة بسعر الصرف املعتمد يف األمم املتحدة يف املسامهات
 2017آذار/مارس  1

 موعالمج المجموع 2018 2017 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012

1 2 3 4 5 6 (7(=)1(+)2+ ) 
(3(+)4(+)5+) (6) 

8 9 (10=) 
(8(+)9) 

(11( =)7(+)10) 

 1 401 233 203 333  203 333 1 197 900  300 000 300 000 330 000 267 900  اليابان 
 15 858 صفر   15 858 3 726 3 889 3 944 4 299   التفيا
 100 000 صفر   100 000   100 000    ماليزيا

 1 315 369 صفر   1 315 369  636 943  678 426   هولندا

 86 046 صفر   86 046  34 091 18 727 17 134 16 094  *نيوزيلندا

 9 639 290 949 195 295 000 654 195 8 690 095  372 420 58 357 8 118 860 140 458  النرويج 

 20 000 صفر   20 000     20 000  مجهورية كوريا

 30 000 سفر   30 000    30 000   جنوب أفريقيا 

 832 673 165 000  165 000 667 673  116 421 128 535 194 368 228 349  السويد

 496 144 167 207 83 207 84 000 328 937  84 000 84 000 84 793 76 144  سويسرا

 2 933 929 373 134 186 567 186 567 2 560 795  228 956  1 046 145 1 285 694  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  2 518 806 صفر    2 518 806  541 306 477 500  500 000  500 000  500 000 الواليات املتحدة األمريكية

 1 625 220 2 104 895 27 737 147 547 204 3 924 771 3 131 427 13 620 944 4 276 699 2 236 102 المجموع
115 730 

3 
262 467 31 

 .2017و 2016مسامهاهتا للعامني  2016لندا للعام يتشمل مسامهة نيوز  *
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الرابعة لالجتماع الدورة ، منذ انعقاد 2017آذار/مارس  10املسامهات العينية الواردة حىت  2يبني اجلدول  - 2
                                                                                               يقابلها من قيم مقد رة بدوالرات الواليات املتحدة، على النحو الذي ق دمت أو ق درت به وفقا  ملا يعادهلا ما العام، و 

يل وتتوافق املسامهات العينية مع دعم األنشطة املقررة يف إطار برنامج العمل )على سب من تكاليف يف برنامج العمل.
                                     لدعم برنامج العمل ومل يتلق ها الصندوق  اليت تنظم، ومرافق االجتماعات والدعم احمللي(، أو تلك التقيناملثال، الدعم 

 االستئماين
 

 2الجدول 
 2017آذار/مارس  10حتى المساهمات العينية الواردة 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
ابلة على القيمة املق

             النحو املقد ر
 المساهمات العينية المتعلقة بالدعم التقني -1

وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية ببناء القدرات  النرويج
 )أ( و)ب(( 1)الناجتان 

 300 000 دعم تقين

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
 والثقافة

املعارف احمللية  وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية بنظم
 )ج(( 1واألصلية )الناتج 

 150 000 دعم تقين

وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات  مجهورية كوريا
 )د(( 1)الناتج 

 300 000 دعم تقين

وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي املتعلق بأفريقيا )الناتج  جنوب أفريقيا
 )ب(( 2

فق دعم تقين ومرا
 اجتماعات

000 150 

الربنامج السويدي الدويل للتنوع 
البيولوجي إىل جملس البحوث العلمية 

 والصناعية

  73 095 دعم تقين عمل وحدة الدعم التقين للمنرب يف أفريقيا

مستشار يف أمانة املنرب لدعم إجراء التقييمات اإلقليمية  الصني
 )ب(( 2)الناتج 

  140 000 دعم تقين

وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي املتعلق باألمريكتني  كولومبيا
 )ب(( 2)الناتج 

دعم تقين ومرافق 
 اجتماعات

000 150 

وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي املتعلق مبنطقة آسيا  اليابان
 )ب(( 2واحمليط اهلادئ )الناتج 

دعم تقين ومرافق 
 اجتماعات

000 150 

 للتقييم اإلقليمي املتعلق بأوروبا ووسط وحدة الدعم التقين سويسرا 
 )ب(( 2آسيا )الناتج 

دعم تقين ومرافق 
 اجتماعات

429 271 

 96 957 دعم تقين )ج(( 2وحدة الدعم التقين للتقييم العاملي )الناتج  أملانيا 
وحدة الدعم التقين للتقييم املتعلق بتحليل بالسيناريوهات  هولندا 

 )ج(( 3والنمذجة )الناتج 
 250 000 دعم تقين

 22 180 دعم تقين )د(( 3يم )الناتج الدعم التقين للعمل املتعلق بالق املكسيك
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 نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
ابلة على القيمة املق

             النحو املقد ر
املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة 

 التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة
الدعم التقين للعمل املتعلق بفهرس التقييمات وفهرس 

 )ج(( 4أدوات ومنهجيات دعم السياسات )الناتج 
 30 000 دعم تقين

 223 100 دعم تقين انة املنربالدعم التقين ألم برنامج األمم املتحدة للبيئة
 المجموع الفرعي

  
761 306 2     

 المساهمات العينية المتعلقة باالجتماعات المقررة كجزء من برنامج العمل المعتمد -2
االجتماع الثاين ملنتدى بناء القدرات التابع للمنرب، نيويورك،  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 )أ(( 1ية )الناتج الواليات املتحدة األمريك
مرافق اجتماعات ودعم 

 تقين وحملي
500 2 

االجتماع الرابع لفرقة العمل املعنية ببناء القدرات يف  أكادميية العلوم اهلنغارية 
 )أ(( 1بودابست، هنغاريا )الناتج 

مرافق اجتماعات 
وخدمات مطاعم ودعم 

 حملي

320 7 

بناء القدرات مع أصحاب املصلحة يف  حوار املنرب بشأن أكادميية العلوم اهلنغارية 
 )أ(( 1أوروبا الشرقية )الناتج 

مرافق اجتماعات 
وخدمات مطاعم ودعم 

 حملي

440 2 

االجتماعات الثانية للمؤلفني املعنيني بالتقييمات اإلقليمية  أملانيا
)ب(( وتقييم تدهور األراضي وإصالحها  2)الناتج 

 ‘(1’)ب(  3الناتج )

عم مرافق اجتماعات ود
 حملي

471 176 

 2من التقييم العاملي )الناتج  3االجتماع املتعلق بالفصل  أملانيا
 )ج((

دعم يف جمال السفر 
ومرافق االجتماعات 

 ودعم حملي

439 55 

 المجموع الفرعي 
  

170 244     
                                                      المساهمات العينية المقدمة دعما  لبرنامج العمل المعتمد -3

مكان االجتماع واملرافق  تماع العامالدورة اخلامسة لالج أملانيا
 واملعدات واللوازم

569 466 

الدعم من أجل السفر حلضور الدورة اخلامسة  أملانيا
 لالجتماع العام

 104 602 دعم يف جمال السفر

 20 920 الدعم يف جمال االتصال ات الربامجتطبيقالتوسيم/ أملانيا
ق االجتماعات، والضيافة، مراف الدورة الرابعة لالجتماع العام ماليزيا 

 واملعدات واللوازم
000 974 

 194 099 دعم يف جمال السفر الدورة الرابعة لالجتماع العام: مسامهة البلد املضيف ماليزيا
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

 وأيرلندا الشمالية 
 20 000 سفردعم يف جمال ال تكاليف سفر رئيس املنرب احلكومي الدويل لتمثيل املنرب 
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 نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
ابلة على القيمة املق

             النحو املقد ر
مشروع بناء القدرات لفائدة املنرب، التابع ملعهد   معهد االسرتاتيجيات البيئية العاملية 

االسرتاتيجيات البيئية العاملية والصندوق الياباين للتنوع 
 )أ(( 1البيولوجي )الناتج 

 75 000 تكاليف املوظفني

لفائدة املنرب، التابع ملعهد مشروع بناء القدرات  الصندوق الياباين للتنوع البيولوجي 
االسرتاتيجيات البيئية العاملية والصندوق الياباين للتنوع 

 )أ(( 1البيولوجي )الناتج 

حلقات عمل لبناء القدرات، 
ودعم حلقة عمل حوارية دون 
إقليمية مع أصحاب املعارف 

 األصلية واحمللية

000 000 1 

أجل إنشاء جلان وطنية للمنرب يف  اجتماع احلوار من مؤسسة حبوث التنوع البيولوجي
البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية، الرباط، املغرب 

 )أ(( 1)الناتج 

 12 406 مرافق اجتماعات

اجتماع احلوار من أجل إنشاء جلان وطنية للمنرب يف  وزارة اخلارجية يف فرنسا 
الناتج ) ،البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية، الرباط

 )أ( 1

 22 297 افق اجتماعاتمر 

الدعم التقين لبناء القدرات يف إطار شبكة التنوع  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )الناجتان

 )أ( و)ب(( 1

 390 000 دعم تقين

االجتماع الثاين لفريق اخلرباء املعين بأوروبا ووسط آسيا،  سويسرا 
 )ب(( 2اتج زادار، كرواتيا )الن

خدمات السفر واإلقامة 
ومرافق االجتماعات والدعم 

 احمللي

372 54 

الربنامج السويدي الدويل للتنوع 
البيولوجي وجملس البحوث العلمية 

 والصناعية 

خدمات السفر واإلقامة  )د(( 3حلقة العمل عن القيم يف أفريقيا )الناتج 
ومرافق االجتماعات والدعم 

 احمللي

343 77 

نامج السويدي الدويل للتنوع الرب 
 البيولوجي ومعهد مهبولدت 

 3حلقة العمل عن القيم يف أمريكا الالتينية )الناتج 
 )د((

خدمات السفر واإلقامة 
ومرافق االجتماعات والدعم 

 احمللي

792 75 

الربنامج السويدي الدويل للتنوع 
 البيولوجي ومعهد األحياء الربية باهلند

يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ  حلقة العمل عن القيم
 )د(( 3)الناتج 

خدمات السفر واإلقامة 
ومرافق االجتماعات والدعم 

 احمللي

985 62 

الدعم املقدم الربنامج السويدي 
الدويل للتنوع البيولوجي إىل برنامج 

 سكان الغابات

التمويل إلتاحة سفر أعضاء برنامج سكان الغابات 
 حلضور اجتماعات املنرب

يف جمال السفر واإلقامة  الدعم
ومرافق االجتماعات والدعم 

 احمللي

000 19 

الربنامج السويدي الدويل للتنوع 
 البيولوجي

الدعم لشبكة التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
 اإليكولوجية اليت يديرها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 50 000 موقع شبكي

                                 اهزة لالستعمال لتكون أساسا  لفهرس توفري بنية شبكية ج (Oppla)منرب أوبال 
 )ج(( 4أدوات ومنهجيات دعم السياسات )الناتج 

 150 000 براجميات ودعم تقين
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 نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
ابلة على القيمة املق

             النحو املقد ر
الدعم التقين لتنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحاب  االحتاد الدويل حلماية الطبيعة 

 )د(( 4املصلحة )الناتج 
 70 000 دعم تقين

يام ألصحاب املصلحة قبل انعقاد الدورة الرابعة تنظيم أ االحتاد الدويل حلماية الطبيعة
 لالجتماع العام

مرافق االجتماعات وتقدمي 
 الدعم هلا

500 9 

تنظيم مناسبتني للمنرب احلكومي الدويل يف املؤمتر العاملي  االحتاد الدويل حلماية الطبيعة
 حلفظ الطبيعة

مرافق االجتماعات وتقدمي 
 الدعم هلا

000 5 

تقدمي الدعم لتنظيم أيام أصحاب املصلحة يف الدورة  تقبلمبادرة أرض املس
 الرابعة لالجتماع العام

مرافق االجتماعات وتقدمي 
 الدعم هلا

615 12 

تقدمي الدعم لفرقة العمل املعنية بإنتاج املعارف  مبادرة أرض املستقبل
 والبيانات

مرافق االجتماعات وتقدمي 
 الدعم هلا

840 75 

 المجموع الفرعي
  

340 942 3 
 (3+2+1) المجموع الكلي

  
272 493 6 

 
 2015النفقات لعام  -       ثانيا  

، مقابل ميزانية عام 2015كانون األول/ديسمرب   31، حىت 2015النفقات املتكبدة عام  3يبني اجلدول  - 3
أي يشمل ( على أساس نقدي معدل )3/2-اليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته الثالثة )املقرر م.ح.د 2015

 املصروفات الفعلية وااللتزامات(.
 3الجدول 

 2015النفقات لعام 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 بند امليزانية
ميزانية عام 

2015 
نفقات عام 

 الرصيد 2015
     اجتماعات هيئات المنبر -1
     الدورة السنوية لالجتماع العام  1-1

لثة لالجتماع العام )السفر وبدل اإلقامة تكاليف السفر للمشاركني يف الدورة الثا
 45 844 434 156 480 000 اليومي( 

خدمات املؤمترات )الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية( ومكان عقد 
 77 265 522 735 600 000 املؤمترات

 60 000 - 60 000 )أ(خدمات إعداد تقارير االجتماع العام
 99 475- 99 475   )ب(احمللية وأمن األمم املتحدة( خدمات األمن )خدمات األمن

 83 634 1 056 366 1 140 000 ، الدورة السنوية لالجتماع العام1-1المجموع الفرعي 
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 بند امليزانية
ميزانية عام 

2015 
نفقات عام 

 الرصيد 2015
 دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات 1-2

 53 143 50 357 103 500 تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورات املكتب 
تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورات فريق اخلرباء املتعدد 

 157 422 82 578 240 000 التخصصات

 210 565 132 935 343 500 ، المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات2-1المجموع الفرعي 
 20 000 - 20 000 ، تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر3-1المجموع الفرعي 

 314 198 1 189 301 1 503 500 ، اجتماعات هيئات المنبر 1ع الفرعي المجمو 
 تنفيذ برنامج العمل -2
: تعزيز أسس القدرات واملعارف على مستوى اجلوانب املشرتكة 1الهدف  2-1

 بني العلم والسياسات لتنفيذ مهام املنرب الرئيسية
750 658 1 211 087 1 539 571 

املشرتكة بني العلم والسياسات يف جمال التنوع  : تعزيز اجلوانب2الهدف  2-2
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية 

 والعاملية وفيما بينها
250 871 1 758 962 1 -508 91 

تعزيز اجلوانب املشرتكة بني العلم والسياسات فيما يتعلق  :3الهدف  2-3
 381 490 1 238 510 1 620 000 واملنهجية بالقضايا املواضيعية

 149 550 192 950 342 500 نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته :4الهدف  2-4
 1 011 071 4 481 429 5 492 500 ، تنفيذ برنامج العمل2المجموع الفرعي 

 األمانة -3
 الموظفون 3-1   

 الفئة الفنية والفئات العليا  3-1-1
 82 029 201 571 283 600 (1-رئيس األمانة )مد

 57 702 165 398 223 100 (4-موظف برامج )ف
 - - - )ج((4-موظف برامج )ف
 167 836 18 264 186 100 (3-موظف برامج )ف
 91 360 94 740 186 100 (3-موظف برامج )ف

 79 269 82 531 161 800 (2-موظف برامج معاون )ف
 93 933 صفر 93 933 (2-عاون )فموظف برامج م

 572 128 562 505 1 134 633 ، الفئة الفنية والفئات العليا1-1-3المجموع الفرعي 
    األمانة: الموظفون اإلداريون 3-1-2

 52 310 60 690 113 000 (6-ع.موظف دعم إداري )خ
 56 500 - 56 500 (6-ع.موظف دعم إداري )خ
 27 002 29 498 56 500 (5-ع.موظف دعم إداري )خ
 53 511 59 489 113 000 (5-ع.موظف دعم إداري )خ
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 بند امليزانية
ميزانية عام 

2015 
نفقات عام 

 الرصيد 2015
 53 287 59 713 113 000 (5-ع.موظف دعم إداري )خ

 242 610 209 390 452 000 ، الموظفون اإلداريون2-1-3المجموع الفرعي 
    الرتتيبات املؤقتة لدعم األمانة

 171 426- 171 426 - الدعم املؤقت التقين والدعم املؤقت لألمانة
 171 426- 171 426 - ، الترتيبات المؤقتة للدعم 3-1-3المجموع الفرعي 
 643 312 943 321 1 586 633 ، الموظفون 1-3المجموع الفرعي 

    األمانة: تكاليف التشغيل )غير المتعلقة بالموظفين( 3-2
    السفر في مهام رسمية 3-2-1

 23 292 76 708 100 000 السفر يف مهام رمسية
 23 292 76 708 100 000 ، السفر في مهام رسمية1-2-3المجموع الفرعي 

    تدريب الموظفين 3-2-2
 1 675 8 325 10 000 التدريب املهين على إدارة املشاريع

 11 767 233 12 000 تدريب املوظفني على نظام أوموجا وعلى إجراء املقابالت على أساس الكفاءة
 13 443 8 557 22 000 ، تدريب الموظفين2-2-3الفرعي  المجموع

    المعدات واللوازم المكتبية 3-2-3
 126 4 374 4 500 دوالر( 1 500املعدات املستهلكة )القطع اليت تقل قيمة كل منها عن 

 6 249 5 751 12 000 اللوازم املكتبية
 6 374 10 126 16 500 ، المعدات واللوازم المكتبية3-2-3المجموع الفرعي 

    المقار 3-2-4
املسامهة يف تكاليف اخلدمات املشرتكة يف جممع األمم املتحدة يف بون، أملانيا 

 1 000 44 000 45 000 )صيانة مساحات املكاتب، واألمن، وخدمات مقسم اهلاتف، وما إىل ذلك(

 1 000 44 000 45 000 ، المقار4-2-3المجموع الفرعي 
ت وآالت النسخ وخدمات دعم تكنولوجيا المعلومات الطابعا 3-2-5

    والتكاليف المتنوعة

 4 113 887 5 000 تشغيل وصيانة الطابعات وآالت النسخ
شراء تراخيص أربع نسخ من برنامج مايكروسوفت بروجيكت وأربع نسخ من 

 4 000 - 4 000 برنامج أدويب 

 22 000- 22 000   )د(2015خدمات تكنولوجيا املعلومات لعام 
، الطابعات وآالت النسخ وخدمات دعم 5-2-3المجموع الفرعي 

 13 887- 22 887 9 000 تكنولوجيا المعلومات والتكاليف المتنوعة

    - الهاتف والبريد والتكاليف المتنوعة 3-2-6
 814- 2 814 2 000 الرسوم الربيدية والتكاليف املتنوعة
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 بند امليزانية
ميزانية عام 

2015 
نفقات عام 

 الرصيد 2015
 8 423 13 577 22 000 البريد والتكاليف المتنوعة، الهاتف و 6-2-3المجموع الفرعي 

    الضيافة 3-2-7
 5 000 - 5 000 الضيافة

 5 000 - 5 000 ، الضيافة7-2-3المجموع الفرعي 
 43 645 175 855 219 500 ، تكاليف التشغيل )غير المتعلقة بالموظفين(2-3المجموع الفرعي 
 686 957 1 119 176 1 806 133 اليف التشغيل(، األمانة )الموظفون وتك3المجموع الفرعي 
 2 012 226 6 789 906 8 802 133 3+2+1المجموع الفرعي 

 160 978 543 192 704 171 يف املائة( 8تكاليف دعم الربامج )
 2 173 204 7 333 098 9 506 304 مجموع التكاليف للصندوق االستئماني

 (777 747) 798 223 20 476 )ه(يف املائة( 10املسامهة يف احتياطي رأس املال العامل )
 1 395 457 8 131 321 9 526 780 مجموع االحتياجات النقدية

 نشرة مفاوضات كوكب األرض للدورة الثالثة لالجتماع العام.لتكاليف خدمات إعداد تقارير االجتماع العام  2014                   )أ(  أ درج ت يف عام 
. ومشلت تكاليف موظفي األمن 2015                                                          دوالرا  للدورة الثالثة لالجتماع العام وق يدت ضمن تكاليف عام  99 475مت تكبد تكاليف أمنية قدرها   )ب(

 احملليني الذين مت توفريهم بواسطة برنامج متطوعي األمم املتحدة وقوات أمن األمم املتحدة مبكتب األمم املتحدة يف فيينا.
 املتحدة للبيئة.من برنامج األمم  4-)ج(  إعارة موظف من الرتبة ف

األمم املتحدة خدمات تكنولوجيا املعلومات جلميع املكاتب املتصلة بربنامج األمم املتحدة للبيئة املوجودة يف بون بواسطة  برنامج متطوعي)د(  يقدم 
اء النطاقات، وخدمات                                                                                                اتفاق مستوى اخلدمات. وتشمل اخلدمات مكتب مساعدة املستخد مني، وشبكة حملية، وأمن اإلنرتنت، وخدمات نظام أمس

، 2015كانون الثاين/يناير   1. ومبوجب االتفاق الذي بدأ سريانه منذ Microsoft Office 365 Enterprise E3 استضافة اخلوادمي، واشرتاكات يف برنامج
 .2015دوالر يف عام  22 000                                                           تتوقف الرسوم اليت ت فر ض كل سنة على عدد املستخد مني؛ وقد بلغت 

                                        . وقد أحيل املبلغ تبعا  لذلك إىل االحتياطي 2014ألغراض املسامهة يف احتياطي رأس املال العامل لعام  2014                       ص د خمصص يف السنة املالية       مل ي ر  )ه( 
        دوالرا . 798 223                                    دوالرا (، مما أسفر عن حتويل مبلغ جمموعه  20 476)وقدره  2015، إىل جانب املخصص املقرر لعام 2015يف عام 
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 2016لنفقات المقدرة لعام ا -       ثالثا  
، مقارنة مبيزانية عام 2016كانون األول/ديسمرب   31، حىت 2016النفقات املقدرة لعام  4يبني اجلدول  -4

 (.4/2-د.ح.اليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته الرابعة )املقرر م 2016
 4الجدول 

 2016النفقات المقدرة لعام 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 ود امليزانيةبن
امليزانية املعتمدة 

 2016لعام 
النفقات املقدرة 

 الرصيد املقدر 2016لعام 
     اجتماعات هيئات المنبر -1
     الدورة السنوية لالجتماع العام 1-1

تكاليف سفر املشاركني يف الدورة الرابعة لالجتماع العام )السفر وبدل 
  89 955  410 045  500 000 اإلقامة اليومي( 

 5 912-  770 912  765 000 خدمات املؤمترات )الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية( 
 5 002  59 998  65 000 خدمات إعداد تقارير االجتماع العام

 100 000 -  100 000 )أ(خدمات األمن لالجتماع العام
  189 045  1 240 955  1 430 000 ، الدورة السنوية لالجتماع العام1-1المجموع الفرعي 

    دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات 1-2
  4 817  66 083  70 900 تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات املكتب
  86 094  153 906  240 000 تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات الفريق

، دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد 2-1جموع الفرعي الم
 90 910 219 990 310 900 التخصصات

  25 000 -  25 000 ، تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر3-1المجموع الفرعي 
  304 955  1 460 945  1 765 900 ، اجتماعات هيئات المنبر1المجموع الفرعي 

    تنفيذ برنامج العمل  -2
: تعزيز أسس القدرات واملعارف عل مستوى اجلوانب 1الهدف  2-1

 107 641 1 209 859 1 317 500 املشرتكة بني العلم والسياسات لتنفيذ مهام املنرب الرئيسية

: تعزيز اجلوانب املشرتكة بني العلم والسياسات يف جمال 2الهدف  2-2
تويات دون اإلقليمية التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املس

 واإلقليمية والعاملية وفيما بينها
750 598 1 557 189 1 193 409 

: تعزيز اجلوانب املشرتكة بني العلم والسياسات فيما يتعلق 3الهدف  2-3
 206 606 444 894 651 500 بالقضايا املواضيعية واملنهجية

 47 732 227 268 275 000 جاته: نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتا4الهدف  2-4
  771 172  3 071 578  3 842 750 ، تنفيذ برنامج العمل2المجموع الفرعي 

    األمانة -3
    الموظفون  3-1
    الفئة الفنية والفئات العليا 3-1-1

  98 632  192 068  290 700 (1-رئيس األمانة )مد
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 ود امليزانيةبن
امليزانية املعتمدة 

 2016لعام 
النفقات املقدرة 

 الرصيد املقدر 2016لعام 
  96 246  132 454  228 700 ( 4-موظف برامج )ف
 - - - )ب((4-موظف برامج )ف
  92 915  97 885  190 800 (3-موظف برامج )ف
  42 662  148 138  190 800 (3-موظف برامج )ف

  75 153  90 747  165 900 (2-موظف برامج معاون )ف
 92 579 73 321 165 900 ( 2-موظف برامج معاون )ف

 498 187 734 613 1 232 800 ت العليا، الفئة الفنية والفئا1-1-3المجموع الفرعي 
    الموظفون اإلداريون 3-1-2

 74 620 41 280 115 900 (6-موظف دعم إداري )خ.ع
 90 963 24 937 115 900 (6-موظف دعم إداري )خ.ع
 56 415 59 485 115 900 ( 5-موظف دعم إداري )خ.ع
 57 468 58 432 115 900 ( 5-موظف دعم إداري )خ.ع

 74 406 41 494 115 900 (5-دعم إداري )خ.عموظف 
  353 872  225 628 579 500 ، الموظفون اإلداريون2-1-3المجموع الفرعي 
  852 060  960 240 1 812 300 ، الموظفون1-3المجموع الفرعي 

    األمانة: تكاليف التشغيل )غير المتعلقة بالموظفين( 3-2
    السفر في مهام رسمية 3-2-1
 53 102 66 898 120 000 سفر يف مهام رمسيةال

 53 102 66 898 120 000 ، السفر في مهام رسمية1-2-3المجموع الفرعي 
    تدريب الموظفين  3-2-2

 10 501 14 499 25 000 تدريب املوظفني
 10 501 14 499 25 000 ، تدريب الموظفين2-2-3المجموع الفرعي 

    تكاليف تشغيل األمانة
    المعدات واللوازم المكتبية 3-2-3

 1 651  2 849 4 500 دوالر( 1 500معدات مستهلكة )القطع اليت تقل قيمة كل منها عن 
 1 894 10 106 12 000 لوازم مكتبية

  3 545  12 955 16 500 ، المعدات واللوازم المكتبية3-2-3المجموع الفرعي 
      المقار  3-2-4

ف املشرتكة )صيانة مساحات املكاتب، األمن املشرتك، املسامهة يف التكالي
  3 188  41 812 45 000 خدمات مقسم اهلاتف وما إىل ذلك(

  3 188  41 812 45 000 ، المقار4-2-3المجموع الفرعي 
الطابعات وآالت النسخ وخدمات تكنولوجيا المعلومات  3-2-5

    والتكاليف المتنوعة
 899 4 101 5 000 الت النسختشغيل وصيانة الطابعات وآ

 3 000 1 000 4 000 الربجميات ومصروفات متنوعة أخرى
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 ود امليزانيةبن
امليزانية املعتمدة 

 2016لعام 
النفقات املقدرة 

 الرصيد املقدر 2016لعام 
 29 000- 49 000 20 000 )ج(خدمات دعم تكنولوجيا املعلومات

، الطابعات وآالت النسخ وخدمات 5-2-3المجموع الفرعي 
 25 101- 54 101 29 000 تكنولوجيا المعلومات

    المتنوعة الهاتف والبريد والتكاليف 3-2-6
 10 157 9 843 20 000 اهلاتف

 1 665 335 2 000 رسوم بريدية ونفقات متنوعة
 11 822  10 178 22 000 ، الهاتف والبريد ونفقات متنوعة6-2-3المجموع الفرعي 

    الضيافة 3-2-7
 5 000 صفر 5 000 الضيافة

 5 000 صفر 5 000 ، الضيافة7-2-3المجموع الفرعي 
 62 056 200 444 262 500 ، تكاليف التشغيل )غير المتعلقة بالموظفين(2-3الفرعي  المجموع

 914 116 1 160 684 2 074 800 ، األمانة )الموظفون وتكاليف التشغيل(3المجموع الفرعي 
 1 990 242 5 693 208 7 683 450 3+2+1المجموع الفرعي 

 159 219 455 457 614 676 يف املائة( 8تكاليف دعم الربامج )
 2 149 462 6 148 664 8 298 126 مجموع التكاليف للصندوق االستئماني

 صفر 126 873 126 873 يف املائة( 10املسامهة يف احتياطي رأس املال العامل )
 2 149 462 6 275 537 8 424 999 مجموع االحتياجات النقدية

ة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن، حتتل ماليزيا مرتبة املستوى األمين األول )املستوى األدىن(.                                            وفقا  لتقييم املخاطر األمنية الذي أجرته إدار  )أ( 
 التفاق                                                                                                                         ونتيجة لذلك، مل ي طل ب إىل األمم املتحدة أن توفر خدمات أمنية، وعوضا  عن ذلك وفرت احلكومة املضيفة خدمات األمن على نفقتها، وفقا  

 برنامج األمم املتحدة للبيئة وحكومة ماليزيا. احلكومة املضيفة املربم بني
 من برنامج األمم املتحدة للبيئة. 4-)ب(  إعارة موظف من الرتبة ف

 بون بواسطة )ج(  يقدم برنامج متطوعي األمم املتحدة خدمات تكنولوجيا املعلومات جلميع املكاتب املتصلة بربنامج األمم املتحدة للبيئة املوجودة يف
                                                                                                اخلدمات. وتشمل اخلدمات مكتب مساعدة املستخد مني، وشبكة حملية، وأمن اإلنرتنت، وخدمات نظام أمساء النطاقات،  اتفاق مستوى

كانون الثاين/يناير   1. ومبوجب االتفاق الذي بدأ سريانه منذ Microsoft Office 365 Enterprise E3 استضافة اخلوادمي، واشرتاكات يف برنامج وخدمات
 2016؛ وازدادت يف عام 2015دوالر يف عام  000 22                                                          رسوم اليت ت فر ض كل سنة على عدد املستخد مني. وقد بلغت الرسوم ، تتوقف ال2015

                                                                                             والر بسبب ازدياد عدد املستخد مني وزيادة رسوم مكتب املساعدة اليت يفرضها برنامج متطوعي األمم املتحدة.د 49 000 إىل
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 (28)2018- 1720 الميزانية لفترة السنتين -       رابعا  
 5الجدول 

 2018و 2017 للعامين المعتمدتانالميزانيتان 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 2018 2017 بنود امليزانية
   اجتماعات هيئات المنبر -1
الدورات السنوية لالجتماع العام )الدورتان الخامسة  1-1

 والسادسة( 
 

 
)السفر وبدل اإلقامة  تكاليف سفر املشاركني يف دوريت االجتماع العام

 500 000 500 000 اليومي( 

 1 065 000 830 000 خدمات املؤمترات )الرتمجة التحريرية والتحرير( ومكان عقد املؤمترات
 65 000 65 000 خدمات إعداد تقارير االجتماع العام

 100 000 100 000 خدمات األمن لالجتماع العام
 1 730 000 1 495 000 اع العام، دورات االجتم1-1المجموع الفرعي 

   دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات 1-2
 70 900 70 900 تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات املكتب 
 170 000 170 000 تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات الفريق 

دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد  ،2-1المجموع الفرعي 
 240 900 240 900 التخصصات

 25 000 25 000 تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر 1-3
 2 000 900 1 760 900 ، اجتماعات هيئات المنبر1المجموع الفرعي 

   تنفيذ برنامج العمل -2
 : تعزيز أسس القدرات واملعارف على مستوى اجلوانب1الهدف  2-1

  798 000 املشرتكة بني العلم والسياسات لتنفيذ مهام املنرب الرئيسية

: تعزيز اجلوانب املشرتكة بني العلم والسياسات يف جمال 2الهدف  2-2
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املستويات دون 

 اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها
750 703 2  

: تعزيز اجلوانب املشرتكة بني املعارف والسياسات فيما 3 الهدف 2-3
  507 000 يتعلق بالقضايا املواضيعية واملنهجية

                                                           
        دوالرا .  8 732 772اليت بلغت  2017، امليزانية السنوية املنقحة لعام 5/6-اعتمد االجتماع العام، مبوجب مقرره م.ح.د) 28)

املعتمدتني امليزانيتني  5                         . ووفقا  لذلك يقدم اجلدول 2018ماليني دوالر للعام  5الجتماع العام ميزانية منقحة مقدارها وكذلك اعتمد ا
، واملعدلة بالتشاور IPBES/5/10إىل املقرتحات اليت قدمتها األمانة يف الوثيقة  2018. وتستند ميزانية العام 2018و 2017للعامي 

االجتماع العام، ستبحث األمانة بالتشاور ماليني دوالر الذي وافق عليه االجتماع العام. واستجابة لطلب  5مع املكتب إىل املبلغ 
خيارات أخرى فوق هذا املبلغ أو دونه، وتعرض ذلك على ماليني دوالر، وآثار تطبيق  5ومع املكتب اآلثار املرتتبة على ميزانية تبلغ 

 تماعه السادس.االجتماع العام لكي ينظر فيه يف اج
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 2018 2017 بنود امليزانية
  150 000 : نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته4الهدف  2-4

 2 272 350 4 158 750 ، تنفيذ برنامج العمل2المجموع الفرعي 
 الموظفون  1-3   األمانة -3
   الفئة الفنية والفئات العليا 3-1-1

 305 400 298 000 (1-رئيس األمانة )مد
 240 300 234 400 ( 4-موظف برامج )ف
 -  )أ((4-موظف برامج )ف
 200 500 195 600 (3-موظف برامج )ف
 200 500 195 600 (3-موظف برامج )ف

 174 300 170 000 (2-موظف برامج معاون )ف
 174 300 170 000 (2-ن )فموظف برامج معاو 
 1 295 300 1 263 600 ، الفئة الفنية والفئات العليا1-1-3المجموع الفرعي 

   الموظفون اإلداريون 3-1-2
 121 800 118 800 (6-موظف دعم إداري )خ.ع
 121 800 118 800 (6-موظف دعم إداري )خ.ع
 121 800 118 800 (6-موظف دعم إداري )خ.ع

 59 400 59 400 دوام غري كامل -( 6-ري )خ.عموظف دعم إدا
 121 800 118 800 (5-موظف دعم إداري )خ.ع
 121 800 118 800 (5-موظف دعم إداري )خ.ع

 668 400 653 400 ، الموظفون اإلداريون2-1-3المجموع الفرعي 
 1 963 700 1 917 000 ، الموظفون1-3المجموع الفرعي 

   ل )غير المتعلقة بالموظفين(األمانة: تكاليف التشغي 3-2
   السفر في مهام رسمية 3-2-1

 80 000 80 000 السفر يف مهام رمسية
 80 000 80 000 ، السفر في مهام رسمية1-2-3المجموع الفرعي 

   تدريب الموظفين  3-2-2
 15 000 15 000 تدريب املوظفني

 15 000 15 000 ، تدريب الموظفين2-2-3المجموع الفرعي 
   المعدات واللوازم المكتبية 3-2-3

 10 000 10 000 دوالر( 1 500معدات مستهلكة )القطع اليت تقل قيمة كل منها عن 
 12 000 12 000 لوازم مكتبية

 22 000 22 000 ، المعدات واللوازم المكتبية3-2-3المجموع الفرعي 
   المقار 3-2-4
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 2018 2017 بنود امليزانية
ساحات املكاتب، األمن املشرتك، املسامهة يف التكاليف املشرتكة )صيانة م
 45 000 45 000 خدمات مقسم اهلاتف، وما إىل ذلك(

 45 000 45 000 ، المقار4-2-3المجموع الفرعي 
   
الطابعات وآالت النسخ وخدمات تكنولوجيا المعلومات  3-2-5

   والتكاليف المتنوعة

 5 000 5 000 تشغيل وصيانة الطابعات وآالت النسخ
 4 000 4 000 ت ومصروفات متنوعة أخرىالربجميا

 61 250 61 250 خدمات دعم تكنولوجيا املعلومات
، الطابعات وآالت النسخ وخدمات 5-2-3المجموع الفرعي 

 70 250 70 250 تكنولوجيا المعلومات

   الهاتف والبريد والتكاليف المتنوعة 3-2-6
 10 000 10 000 اهلاتف 

 2 000 2 000 عة رسوم بريدية وتكاليف متنو 
 12 000 12 000 ، الهاتف والبريد والتكاليف المتنوعة6-2-3المجموع الفرعي 

   الضيافة 3-2-7
 5 000 5 000 الضيافة 

 5 000 5 000 ، الضيافة7-2-3المجموع الفرعي 
 249 250 249 250 ، تكاليف التشغيل )غير المتعلقة بالموظفين(2-3المجموع الفرعي 

 2 212 950 2 166 250 ، األمانة )الموظفون وتكاليف التشغيل(3لفرعي المجموع ا
 7 486 200 8 085 900 3+2+1المجموع الفرعي 

 438 896 646 872 يف املائة( 8تكاليف دعم الربامج )
 5 925 096 8 732 772 مجموع التكاليف للصندوق االستئماني

 (925 096)  املائة(يف  10املسامهة يف احتياطي رأس املال العامل )
 5 000 000 8 732 772 مجموع االحتياجات النقدية

 من برنامج األمم املتحدة للبيئة. 4-إعارة موظف من الرتبة ف  )أ(
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 5/6-د.ح.المرفق الثاني للمقرر م

 مشروع استراتيجية جمع األموال

 جمع األموال في إطار المنبر: ثالثة أنواع من الموارد -     أوال  
مد املنرب احلكومي الدويل على ثالثة أنواع من املوارد لتنفيذ واليته بنجاح وفعالية وبلوغ هدفه املتمثل يف يعت -1

 وهذه املواردبني العلم والسياسات من أجل التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي،  اجلوانب املشرتكةتعزيز 
                                                            الستئماين؛ واملسامهات العينية املقدمة دعما  لتنفيذ برنامج العمل؛ كالتايل: املسامهات النقدية املقدمة إىل الصندوق ا

 واالستفادة من أنشطة الشركاء املضطلع هبا لدعم املنرب.
دورات  يف ذلكللمنرب، مبا  ةاألساسي العملياتوتدعم التربعات النقدية املقدمة إىل الصندوق االستئماين  -2

 5للقاعدة                                                             ملتعدد التخصصات، وتشغيل األمانة، وتنفيذ برنامج العمل. ووفقا  االجتماع العام واملكتب وفريق اخلرباء ا
         ، ت قد م 3/2-د.ح.م و 2/7-د.ح.من اإلجراءات املالية للمنرب، اليت اعتمدها االجتماع العام يف مقرري املنرب م

جيوز قبول مسامهات  املسامهات النقدية إىل الصندوق االستئماين كمسامهات غري خمصصة. وعلى سبيل االستثناء،
دوالر من كل مساهم لنشاط حمدد، بشرط موافقة االجتماع العام. أما املسامهات  300 000فردية تتجاوز قيمتها 

دوالر من كل مساهم لنشاط حمدد، فيجوز قبوهلا مبوافقة املكتب. وحىت الوقت  300 000الفردية اليت ال تتجاوز 
دوق االستئماين إال من احلكومات. وتسهم بعض احلكومات املاحنة يف الراهن، مل ترد مسامهات نقدية إىل الصن

الصندوق االستئماين بصفة منتظمة، يف حني أن املسامهات األخرى كانت غري منتظمة، وكان حجم املسامهات 
          متباينا .

املقررة كجزء  لألنشطةوخيصص                                                                   وتعر ف املسامهات العينية بأهنا دعم مباشر، ال يتلقاه الصندوق االستئماين،  -3
                                                                                                     من برنامج العمل، اليت كان سيتعني، لوال ذلك، أن يغطيها الصندوق االستئماين، أو لألنشطة اليت تنظم دعما  لربنامج 
العمل. ويرتاوح مقدمو املسامهات العينية بني األفراد واملؤسسات واحلكومات، وتغطي مسامهاهتم جمموعة واسعة من 

 األنشطة، تشمل ما يلي:
ري الوقت واخلربات دون تكلفة على املنرب بواسطة اخلرباء األعضاء يف أفرقة اخلرباء املعنية بالتقييم توف )أ(

 احلدود املالية الراهنة؛ ضمنتنفيذ برنامج عمل املنرب  ال ميكنوهي مسامهة عينية لوالها  -وأفرقة اخلرباء األخرى 
 يف اجتماعات املنرب؛ لتلقي الدعم املايل تكاليف مشاركة خرباء البلدان املتقدمة غري املؤهلة )ب(
 تقدمي الدعم التقين إلجناز نواتج معينة بواسطة مؤسسات مضيفة لوحدات الدعم التقين؛ )ج(
 توفري مرافق االجتماعات والدعم اللوجسيت الجتماعات حمددة؛ )د(
مقابل  تتاح إال املعارف اليت الاالطالع على  تيسريتوفري البيانات مثل البيانات املتصلة باملؤشرات، أو  )هـ(

 .القائمة الرقميةساسية األياكل اهلرسوم، أو توفري إمكانية االستفادة حبرية من 
                                                                                              وال تسهم االستفادة من أنشطة الشركاء املضطلع هبا لدعم املنرب مسامهة  مباشرة  يف تنفيذ برنامج عمل املنرب،  -4

                                                           ن جناح املنرب عموما . وتشمل هذه االستفادة بناء األسس اليت ميكن أن                                       إال أهنا تؤدي دورا  هاما  غري مباشر يف ضما
                                                                                                          يستند إليها املنرب يف عملياته واليت متكن استيعاب نواتج املنرب وتطبيقها عمليا  بنجاح. ويف هذا السياق، يسهم الشركاء 

اجات بناء القدرات ذات األولوية، ودعم يف عمل املنرب، على سبيل املثال، بتعزيز وحتفيز األنشطة الرامية إىل تلبية احتي
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توليد املعارف يف اجملاالت اليت حدد فيها املنرب ثغرات واعتربها من األولويات، ومتكني مشاركة الشعوب األصلية 
 واجملتمعات احمللية يف إطار املنرب.

وجود صندوق استئماين  وألن.                                                                      ويتعني أن تتناول جهود مجع األموال لصاحل املنرب األنواع الثالثة للموارد مجيعا   -5
بالغ األمهية لسري عمل املنرب، ينبغي التشديد على أمهية مجع املسامهات النقدية     ا  عنصر ميثل كافية الوارد املب يتمتع

 تتسم بأمهية حامسةللصندوق االستئماين. غري أن املسامهات العينية واالستفادة من أنشطة الشركاء، يف الوقت نفسه، 
 ن جناح املنرب.          أيضا  لضما

 األنشطة الرامية إلى تعزيز جمع األموال -       ثانيا  
                                                 ت قتـ ر ح األنشطة التالية لتعزيز مجع األموال للمنرب: -6

زيادة فهم اهليكل احلايل للجهات املاحنة للمنرب وحتديد املاحنني أو الشركاء احملتملني لكل من نوع من  )أ(
لصندوق لاحلكومات ستظل على األرجح جمموعة اجلهات املاحنة الرئيسية األنواع الثالثة للموارد، مع مالحظة أن 

 ؛االستئماين، رغم أن إشراك املؤسسات اخلريية والقطاع اخلاص ينبغي أن يكون أحد أهداف أنشطة مجع األموال للمنرب
األموال  زيادة فهم احلوافز والدوافع واملثبطات واحلواجز فيما يتعلق باجلهات املاحنة اليت تقدم )ب(

 واملسامهات العينية واألنشطة الداعمة؛
 تعزيز اجلهود الرامية إىل زيادة عضوية املنرب؛ )ج(
 التعريف الفعال بأمهية عمل املنرب وفوائده يف صفوف املاحنني والشركاء احملتملني؛ )د(
 املنرب؛ زيادة الوعي لدى املاحنني والشركاء احملتملني فيما يتعلق بالسبل املتاحة لدعم )هـ(
هتيئة فرص التواصل مع املاحنني والشركاء احملتملني، مبا يف ذلك على هامش املناسبات الرفيعة املستوى  )و(

 ومن خالل االجتماعات الثنائية؛
 العمل مع املاحنني احلاليني الراغبني يف قيادة جهود مجع األموال؛ )ز(
 والشركاء.اإلقرار على نطاق واسع بإسهامات اجلهات املاحنة  )ح(

 2017األنشطة ذات األولوية لعام  -       ثالثا  
سيتوىل موظف لشؤون تعبئة املوارد، برعاية احلكومة الفرنسية، تنسيق تنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال لربنامج  -7

والسادسة  باألنشطة التالية بني الدورتني اخلامسةالقيام          . وي قرتح 2017                                         العمل األول للمنرب، ابتداء  من أيلول/سبتمرب 
 لالجتماع العام:

 توجيه دعوة رمسية إىل البلدان غري األعضاء يف املنرب لتصبح أعضاء فيه؛ )أ(
إنتاج مواد إعالمية إلبراز قيمة عمل املنرب للشركاء واملاحنني احملتملني، باستخدام أمثلة ملموسة  )ب(

مهات يف الصندوق االستئماين وتوفري أموال املسا يف ذلكوموجزات سردية، وحتديد سبل حمددة لتقدمي الدعم مبا 
خمصصة يف احلدود املسموح هبا يف القواعد املالية واخليار األكثر مرونة املتمثل يف املسامهات العينية، واالضطالع 

 بأنشطة الدعم؛
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ع جلم اتحتديد عدد من اجلهات املاحنة املتصدرة جلهود مجع األموال والتعاون معها يف تنظيم اجتماع )ج(
على هامش املنتدى السياسي الرفيع املستوى بشأن التنمية املستدامة الذي  ، مبا يف ذلك اجتماعات تعقداألموال

 ؛                         ، وذلك رهنا  بتوفر املوارديف نيويورك 2017متوز/يوليه  19إىل  10                   سي عق د يف الفرتة من 
للمسامهات ة احملتملة األخرى، إعداد حتليل، بوسائل منها عقد املشاورات مع األعضاء واجلهات املاحن )د(

تقدمي األموال واملسامهات والدعم، وحتديد تواجه لمنرب، وللدوافع واحلوافز واملثبطات والعوائق اليت املقدمة ل
 االسرتاتيجيات الرامية إىل تعزيز احلوافز والتغلب على العقبات وإشراك املزيد من املاحنني والشركاء احملتملني؛

احلكومات واملؤسسات والشركات التجارية املستهدفة ومع حمافل مجع األموال القائمة التواصل مع  )هـ(
 املتصلة باملوضوع، مبا يتماشى مع االسرتاتيجيات احملددة؛

 وضع وتعهد قائمة باملسامهني يف املنرب على املوقع الشبكي للمنرب. )و(
____________ 


