
K1800809 290518 

األمم 
  املتحدة

  
 

 

 

BES 

  

IPBES/6/15 

 

 يف والسياسات للعلوم الدويل احلكومي ملنربا
 النظم وخدمات البيولوجي التنوع جمال

 اإليكولوجية

Distr.: General 

16 April 2018 

Arabic 

Original: English 

الجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم ا
تنوع البيولوجي وخدمات والسياسات يف جمال ال

 النظم اإليكولوجية
 سةسادالالدورة 

 2018آذار/مارس  24-18مديني، كولومبيا 

تقرير االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 
 النظم اإليكولوجية عن أعمال دورته السادسة

 افتتاح الدورة -أوالا 
دورة السادسة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع عقدت ال -1

آذار/مارس  24إىل  18البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )املنرب( يف مديني، كولومبيا، خالل الفرتة من 
2018. 

، وألقى 2018ذار/مارس آ 1٧وقبل االفتتاح الرمسي للدورة أقيم حفل افتتاحها مساء يوم السبت،  -2
البياانت يف احلفل كل من السيد فيديريكو غوتيرييس زولواغا، عمدة مدينة ميديني؛ والسيدة آن الريغودري، األمينة 
التنفيذية للمنرب؛ والسيد إريك سوهلامي، املدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة )برانمج البيئة(؛ والسيد روبرت 

نرب؛ والسيد خوان مانويل سانتوس كالديرون، رئيس مجهورية كولومبيا. وعقدت أيضاا اجتماعات واتسون، رئيس امل
 وكذلك صباح كل يوم خالل الدورة. 2018آذار/مارس  1٧إقليمية يف يوم 

. وأدىل بعد ذلك بكلمة 2018آذار/مارس  18من صباح يوم  10:05وافتتح الرئيس الدورة يف الساعة  -3
 لة عن نفسه وابلنيابة عن األمينة التنفيذية للمنرب.افتتاحية ابألصا

ورحب الرئيس يف كلمته ابملشاركني يف الدورة، متوجهاا ابلشكر إىل حكومة كولومبيا الستضافتها الدورة،  -4
 ويف معرض إشارته إىل حفل االفتتاح الذي أقيم يف اليوم السابق، أعرب عن تقديره لرئيس كولومبيا خلطابه امللهم.

وشدد على حجم وأمهية العمل الذي يتعني إجنازه خالل الدورة السادسة، مبا يف ذلك استعراض أربعة  -5
موجزات خاصة مبقرري السياسات للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم 

مال املوافقة عليها. وأعرب عن اإليكولوجية، وكذلك موجز التقييم املواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها واحت
شكره للحكومات اليت أرسلت تعليقات على املوجزات اخلمسة، وهي تعليقات كانت مفيدة للغاية يف حتديد 
الشواغل الرئيسية. وأضاف أن املشاركني سيعملون معاا خالل الدورة على حتسني املوجزات، ليوفروا بذلك املعلومات 

سيما من أجل حتقيق أهداف آيتشي للتنوع  ن أجل اختاذ قرارات مستنرية، والاليت يتطلبها مقررو السياسات م
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البيولوجي، وأهداف التنمية املستدامة واتفاق ابريس بشأن تغري املناخ. وشدد على أمهية ضمان االتساق بني 
 املوجزات اخلمسة، قائالا إن املناقشات ستجري يف الدورة احلالية بشأن كيفية حتقيق ذلك.

، 201٩و 2018فت االنتباه إىل مسائل هامة أخرى تطرح للمناقشة أثناء الدورة، مثل ميزانييت العامني ول -6
وتقرير تقييم داخلي، ومشروع عناصر برانمج عمل اثن. ويتعني أيضاا اختيار األعضاء اجلدد لفريق اخلرباء املتعدد 

يق، مبا يف ذلك الرئيسان املشاركان، وكذلك التخصصات. وتوجه الرئيس ابلشكر إىل األعضاء احلاليني يف الفر 
مبسامهة عدد من فرادى أعضاء  الرئيسان املشاركان السابقان، ملا قدموه من مسامهات هامة لدعم املنرب. وأقر أيضاا 

 الفريق الذين ترأسوا أفرقة للخرباء أو أفرقة للعمل.
املكتب ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر ، عضو ابالنزا وأعلن أيضاا عن استقالة السيد دييغو ابتشيكو -٧

الكارييب، الذي سيتعني إحالل عضو آخر حمله ريثما يتم انتخاب األعضاء اجلدد للمكتب يف الدورة السابعة 
لالجتماع العام. وشكره على إسهامه يف عمل املنرب، وملناصرته للشعوب األصلية. وأشار إىل أن املناطق األخرى 

 مية أعضاء مناوبني بسبب االستقاالت.تسيف أيضاا  قد ترغب
وعقب كلمة الرئيس، أدىل ممثلون تكلموا ابسم اجملموعات اإلقليمية وابسم الوالايت املتحدة وأصحاب  -8

املصلحة ببياانت عامة حتدثوا فيها عن التقدم الذي أحرزه املنرب حىت ذلك احلني، وعن أنشطة دعم املنرب اليت 
 ثوا ابمسها، وتوقعاهتم بشأن الدورة احلالية وبشأن عمل املنرب يف املستقبل.قامت هبا اجلهات اليت حتد

 تنظيميةالسائل امل - اثنياا 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ألف

اعتمد االجتماع العام جدول األعمال التايل، على النحو الذي ُعد ِّل به شفوايا، وعلى أساس جدول  -٩
 :(IPBES/6/1)األعمال املؤقت 

 افتتاح الدورة. -1
 املسائل التنظيمية: -2

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ )أ(
 حالة العضوية يف املنرب؛ )ب(
 ؛انتخاب أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات )ج(
 انتخاب أعضاء املكتب. )د(

 قبول املراقبني يف اجتماعات الدورة السادسة لالجتماع العام للمنرب. -3
 تفويض املمثلني. واثئق -4
 .2018-2014تقرير األمينة التنفيذية بشأن تنفيذ برانمج العمل األول للفرتة  -5
 التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي: -6

 التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي ألفريقيا؛ )أ(
 مريكتني؛التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي لأل )ب(
 التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ؛ )ج(
 التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي ألورواب وآسيا الوسطى. )د(
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 التقييم املواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها. -٧
قييم املنهجي املتعلق التقييمات العالقة: التقييم املواضيعي لالستخدام املستدام لألنواع الربية؛ والت -8

 ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها؛ والتقييم املواضيعي لألنواع الغريبة الغازية.
 الرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية للمنرب: -٩

 ؛201٩-2014امليزانية والنفقات للفرتة  )أ(
 مجع األموال. )ب(

 استعراض املنرب. -10
 مج عمل اثن.وضع بران -11
 مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املستقبلية لالجتماع العام. -12
 الرتتيبات املؤسسية: ترتيبات األمم املتحدة للشراكة التعاونية يف عمل املنرب وأمانته. -13
 اعتماد مقررات وتقرير الدورة. -14
 اختتام الدورة. -15

 حالة العضوية يف املنرب - ابء
أبن أرمينيا وابراغواي وبلغاراي انضمت إىل املنرب منذ انعقاد الدورة اخلامسة لالجتماع العام.  أفاد الرئيس -10

دولة: االحتاد الروسي، وإثيوبيا،  12٩وبذلك أصبح املنرب يضم الدول األعضاء التالية أمساؤها والبالغ عددها 
وإسرائيل، وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا، وأملانيا،  وأذربيجان، واألرجنتني، وأرمينيا، وإسبانيا، وأسرتاليا، وإستونيا،

 -واإلمارات العربية املتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وأندورا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوغندا، وإيران )مجهورية 
ديش، وبنغالوبلغاراي، اإلسالمية(، وأيرلندا، وابراغواي، وابكستان، والبحرين، والربازيل، والربتغال، وبلجيكا، 

متعددة  -وبنما، وبنن، وبواتن، وبوتسواان، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا )دولة 
القوميات(، وبريو، وبيالروس، واتيلند، وتركيا، وترينيداد وتوابغو، وتشاد، وتشيكيا، وتوغو، وتونس، واجلبل 

سطى، ومجهورية تنزانيا املتحدة، واجلمهورية الدومينيكية، األسود، واجلزائر، وجزر القمر، ومجهورية أفريقيا الو 
ومجهورية كوراي، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، والدامنرك، ورومانيا، 

ال، وزامبيا، وزمبابوي، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسري النكا، والسلفادور، وسلوفاكيا، والسنغ
وسوازيلند، والسودان، والسويد، وسويسرا، وشيلي، والصني، وطاجيكستان، والعراق، والغابون، وغاان، وغرينادا، 

بيساو، وغواتيماال، وغياان، وفرنسا، والفلبني، وفنلندا، وفيجي، وفييت انم، وقريغيزستان، والكامريون، -وغينيا
وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، وكينيا، والتفيا، ولكسمربغ،  وكرواتيا، وكمبوداي، وكندا، وكواب، وكوت ديفوار،

وليبرياي، وليبيا، وليتوانيا، ومايل، وماليزاي، ومدغشقر، ومصر، واملغرب، واملكسيك، ومالوي، ومالديف، واململكة 
و، والنرويج، والنمسا، العربية السعودية، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموريتانيا، وموانك

ونيبال، والنيجر، ونيجرياي، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، واهلند، وهندوراس، وهنغاراي، وهولندا، والوالايت املتحدة 
 األمريكية، والياابن، واليمن، واليوانن.
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 انتخاب أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات - جيم
 انتخب االجتماع العام أعضاء الفريق التالية أمساؤهم: من النظام الداخلي، 28للمادة  وفقاا  -11

 من الدول األفريقية:
 السيد إيريك برتراند فوكام )الكامريون(

 السيدة فواهانغي راهارمياالال )مدغشقر(
 السيد حممد صغري طالب )املغرب(
 السيد لواثندو زيبا )جنوب أفريقيا(

 السيد ماريتيو شيمري دايو )السنغال(
 يا واحمليط اهلادئ:من دول آس

 السيد ننغ وو )الصني(
 السيد شيزوكا هاشيموتو )الياابن(

 السيد لنغ غوان ساو )ماليزاي(
 السيد مادهاف كاركي )نيبال(

 السيد رضوان إرشاد )ابكستان(
 من دول أورواب الشرقية:

 السيد روفشان عباسوف )أذربيجان(
 السيد رسالن نوفيتسكي )بيالروس(

 )البوسنة واهلرسك( تشأفديبيغوفيالسيد مريسودين 
 السيدة كااتلني توروك )هنغاراي(

 السيد اوزدين غوروكو )تركيا(
 من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب:

 السيدة بيبياان فيال )األرجنتني(
 السيد خريمان أغناسيو أندرادي برييس )كولومبيا(

 السيدة كارمن رولدان شاكون )كوستاريكا(
 يدة خواان فينيسيا ألفاريز دي فاندرهوست )اجلمهورية الدومينيكية(الس

 السيد أنطونيو دايز دي ليون )املكسيك(
 من دول أورواب الغربية ودول أخرى:

 السيدة جوديث فيشر )أسرتاليا(
 السيدة ساندرا الفوريل )فرنسا(

 السيدة إيزابيل سوزا بينتو )الربتغال(
 (السيدة ماري ستينسيك )السويد
 السيد ماركوس فيشر )سويسرا(
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وأشار الرئيس إىل أنه على الرغم من أن هناك على ما يبدو حتيزاا شديداا لصاحل العلوم الطبيعية بني  -12
الغالف اجلوي األرضي، إال أن العديد  لصاحل، مع وجود حتيز ضمن هذا الفرع من املعرفة األعضاء املنتخبني حديثاا 

خربات كبرية متعددة إىل الفريق لديهم خلفيات خمتلفة ومتنوعة ومن مث سيجلبون  ثاا من األعضاء املنتخبني حدي
 التخصصات.

 انتخاب أعضاء املكتب -دال 
عرض الرئيس هذا البند الفرعي، مذكراا ابستقالة عضو املكتب ملنطقة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  -13

ليفيا املتعددة القوميات(. وابإلضافة إىل ذلك، فإن العضوة املنتخبة )دولة بو ابالنزا الكارييب، السيد دييغو ابتشيكو 
املناوبة عنه السيدة كارمن رولدان شاكون )كوستاريكا(، قد استقالت أيضاا، ألن حكومتها رشحتها لعضوية فريق 

ن )تركيا( اخلرباء املتعدد التخصصات. وكذلك استقال عضو املكتب املناوب من أورواب الشرقية، السيد آدم بلغ
 .للسبب نفسه

ووفقاا لذلك دعا الرئيس منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إىل تعيني عضو بديل لكي ينتخبه  -14
منطقة أورواب الشرقية ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، كل  االجتماع العام يف الدورة احلالية. ودعا أيضاا 

 بديل، إذا رغبتا يف ذلك، لكي ينتخبهما االجتماع العام يف الدورة احلالية. عضو مناوب تسميةعلى حدة، إىل 
من النظام الداخلي، انتخب االجتماع العام بعد ذلك أعضاء املكتب التالية أمساؤهم  20للمادة  ووفقاا  -15

 :للعمل يف فرتة العضوية املتبقية لألعضاء املستقيلني
 :الكارييب رالبح ومنطقة الالتينية أمريكا دول من

 السيدة آان ماراي هراننديس )كولومبيا(
 العضو املناوب: السيد كارلوس إيفان زامرباان فلوريس )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(

ابسم جمموعة إقليمية، إن من املهم أن حيدد  ويف سياق مسألة ذات صلة، قال أحد املمثلني، متحداثا  -16
 اجملموعات اإلقليمية رائسة املكتب. مسبقاا التسلسل الذي ستتوىل به

وتعهد الرئيس ابالخنراط يف مشاورات غري رمسية مع اجملموعات اإلقليمية بشأن هذه املسألة وأبن يقدم  -1٧
على ذلك، ذكرت واحدة من املمثلني أن اإلجراءات قد نوقشت ابستفاضة  تقريراا عن ذلك إىل الدورة احلالية. ورداا 

 رة األوىل لالجتماع العام، قائله إهنا ال ترى أي حاجة إىل تغيريها.واتفق عليها يف الدو 
وحتدث عن نتائج املشاورات غري الرمسية اليت أجراها مبساعدة أعضاء املكتب فقال إن مجيع اجملموعات  -18

 حكماا  تضمنت يتمن النظام الداخلي لدورات االجتماع العام، ال 15على انطباق املادة  أكدت جمدداا اإلقليمية 
ينص على أن رائسة املكتب تكون ابلتناوب بني مناطق األمم املتحدة اخلمس كل ثالث سنوات دون إمكانية 
إعادة انتخاب الرئيس. وعلى الرغم من أن مجيع املناطق أقرت أبن تطبيق هذه املادة املتعلقة ابلتناوب يعين أن 

منطقة أورواب الشرقية، أو منطقة أمريكا الالتينية والبحر الرئيس املقبل للمنرب سيأيت من املنطقة األفريقية، أو 
يف اآلراء بشأن ما إذا كان ينبغي لالجتماع العام البت يف تسلسل تويل ِّ املناطق  توافقكن هناك مل يالكارييب، إال أنه 

 رير الدورة.يف تق هذه املوافقةتضمني مع  15مواصلة تطبيق املادة وافق االجتماع العام على لذلك للرائسة. و 
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 قبول املراقبني يف اجتماعات الدورة السادسة لالجتماع العام للمنرب -اثلثاا 
أشار الرئيس عند تقدمي هذا البند إىل أن االجتماع العام كان قد قرر أن اإلجراء املؤقت املتبع لقبول  -1٩

قرير الدورة األوىل لالجتماع العام من ت 22املراقبني يف دورات االجتماع العام، على النحو الوارد يف الفقرة 
(IPBES/1/12) .واملطبق يف الدورات الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة، سُيطبق أيضاا على الدورة السادسة 

وطبقاا للمقررات الصادرة عن االجتماع العام يف دوراته السابقة، مت قبول املنظمات التالية كمراقبني يف  -20
ضافة إىل تلك الدول واالتفاقيات واملنظمات املتعددة األطراف واهليئات والوكاالت املتخصصة الدورة احلالية ابإل

التابعة لألمم املتحدة وغريها من املنظمات اليت كانت قد اعتمدت كمراقبني يف الدورات األوىل والثانية والثالثة 
؛ معهد أمبيفيوم (Agroambientalistas)لبيئيني والرابعة واخلامسة لالجتماع العام: الرابطة الكولومبية للمزارعني ا

الروسية؛ املنرب الربازيلي -بنن؛  اجلامعة البيالروسية -لألمن والتعاون؛ منظمة أصدقاء أفريقيا الناطقة ابلفرنسية 
 Centre de)املعين ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ مركز البحوث من أجل إدارة التنوع البيولوجي 

Recherche pour la Gestion de la Biodiversité) ؛ منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية؛ حكومة والية
)ماليزاي(؛ جامعة معهد اإلدارة واملالية والتكنولوجيا يف  DHIكروس ريفر؛ مركز حبوث الصحراء؛ معهد املياه والبيئة 

ن يف ابرانكيا ا؛ مؤسسة علوم النبات واحليو (Eko Viciana)“انإيكو فيثيا”؛ الرابطة البيئية (EAFIT)كولومبيا 
(Fundación Botánica y Zoológica ) ؛ مؤسسة األراضي الرطبة(Fundación Humedales) ؛ مؤسسة رعاية حقوق

م؛ العباد؛ اجملموعة الرئيسية للشعوب األصلية من أجل التنمية املستدامة؛ معهد سينشي؛ األكادميية الدولية للعلو 
شبكة احلراجة التناظرية الدولية؛ اجلامعة الدولية لألعمال التجارية الزراعية والتكنولوجيا؛ جامعة كيو؛ شبكة 

مانشسرت؛  ؛ جامعة مدينة (Árbol América Latina) يف أمريكا الالتينيةالإنفورماثيون اإلخبارية ومنظمة الشجرة 
؛ جامعة أوابفيمي (OASIS)لوطنية يف نيجرياي؛ مؤسسة أواسيس معهد ماساتشوتس للتكنولوجيا؛ دائرة املنتزهات ا

جامعة غرب أفريقيا؛  -معهد التنمية للبلدان األفريقية آوولوو؛ منظمة الشعوب األصلية لبحوث األرض واحلياة؛ 
ابلتنوع  أفريقيا لعلوم املياه والطاقة؛ مؤسسة الغاابت املطرية النرويج؛ شبكة نساء الشعوب األصلية املعنية عموم

)نيبال(؛ اجلامعة السويدية للعلوم الزراعية؛  SDPI-البيولوجي؛ جامعة رايس؛ معهد سياسات التنمية املستدامة
جامعة جزر اهلند الغربية؛ جامعة تريبهوفان؛ جامعة سرغييب االحتادية؛ جامعة الفال؛ جامعة كولومبيا الوطنية؛ 

ا؛ جامعة التكنولوجيا يف سيدين؛ جامعة زمبابوي؛ الشباب جامعة كاالابر؛ جامعة كيب اتون؛ جامعة كوميرب 
 YPFB Petroandina)خصصون يف خدمات النظم اإليكولوجية؛ وشركة النفط البوليفية احلكومية بيرتوآندينا تامل

SAM).؛ والدراسة االستقصائية للحيوان يف اهلند 
، (IPBES/6/14 نظرا)ت املتبعة لقبول املراقبني ووجه الرئيس االنتباه إىل مشروع السياسة العامة واإلجراءا -21

وأشار إىل أنه كان موضع خالف يف الدورات األوىل والثانية والثالثة والرابعة واخلامسة لالجتماع العام، وال سيما 
، اليت ظلت نتيجة لذلك ضمن قوسني مربعني. وتساءل عما إذا كان أي 1٧إىل  14فيما يتعلق ابلفقرات من 

قد غري موقفه بشأن هذه املسألة. ومل ترد طلبات لتناول الكلمة، ولذلك قرر االجتماع العام للمنرب  من األعضاء
أن يُطَبق يف دورته السابعة اإلجراء املؤقت لقبول مراقبني يف دورات االجتماع العام للمنرب، على النحو املبنين يف 

وهو اإلجراء الذي طبق يف دورات االجتماع العام الثانية  ،(IPBES/1/12)من تقرير الدورة األوىل للمنرب  22الفقرة 
والثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة، على أساس أن املراقبني املقبولني يف الدورات من األوىل إىل السادسة سيكونون 

سياسات  وقرر أيضاا أن ينظر مرة أخرى يف دورته السابعة يف مشروع من بني أولئك املقبولني للدورة السابعة.
 وإجراءات قبول املراقبني.
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 واثئق تفويض املمثلني - رابعاا 
من النظام الداخلي، درس املكتب، مبساعدة األمانة، واثئق تفويض ممثلي أعضاء املنرب  13للمادة  وفقاا   -22

 قدموا واثئق التالني ٧٧. ووجد املكتب أن أعضاء املنرب الــــ عضواا  86املشاركني يف هذه الدورة البالغ عددهم 
أو وزير الشؤون اخلارجية فيها أو نيابةا عنهم، وذلك  ةكوماحلعن رئيس الدولة أو رئيس  تمثليهم صدر ملتفويض 

 ،أسرتاليا ،أرمينيا ،األرجنتني ،أذربيجان ،إثيوبيا ،الحتاد الروسياالواثئق سليمة:  تلك، وأن 12ا تقتضيه املادة مل اا وفق
 ،أيرلندا ،اإلسالمية( -إيران )مجهورية  ،أوغندا ،أوروغواي ،أنتيغوا وبربودا ،أملانيا ،إكوادور ،إسرائيل ،إستونيا

 ،بيالروس ،املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  ،البوسنة واهلرسك ،بواتن ،بنن ،بلغاراي ،بلجيكا ،الربازيل ،ابكستان
مجهورية  ،اجلمهورية الدومينيكية ،تنزانيا املتحدةمجهورية  ،اجلزائر ،تونس ،توغو ،ترينيداد وتوابغو ،تركيا ،اتيلند
 ،سلوفاكيا ،سانت لوسيا ،سانت كيتس ونيفس ،زمبابوي ،زامبيا ،رومانيا ،الدامنرك ،جورجيا ،جنوب أفريقيا ،كوراي

 ،ايكمبود  ،الكامريون ،فنلندا ،فرنسا ،بيساو -غينيا  ،غواتيماال ،غرينادا ،غاان ،الصني ،سويسرا ،السويد ،السنغال
اململكة املتحدة  ،ملديف ،مالوي ،املكسيك ،املغرب ،مصر ،ماليزاي ،لكسمربغ ،كولومبيا  ،كوستاريكا  ،كواب  ،كندا

 ،هولندا ،هنغاراي هندوراس، ،اهلند ،نيوزيلندا ،نيبال ،النمسا ،النرويج ،موانكو ،لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 .الياابن ،الوالايت املتحدة األمريكية

مراقبني  واآخرين يف املنرب يف هذه الدورة دون واثئق تفويض سارية. ولذلك اعُترب  أعضاء ٩وشارك ممثلو  -23
 خالل هذه الدورة.

 .وأقر االجتماع العام تقرير املكتب عن واثئق التفويض -24
 2018-2014تقرير األمينة التنفيذية بشأن تنفيذ برانمج العمل األول للفرتة  -خامساا 

عرضت األمينة التنفيذية هذا البند، فأبلغت عن التقدم الكبري الذي حتقق يف تنفيذ برانمج العمل األول  -25
وما يتصل بذلك من واثئق  (IPBES/6/2)منذ الدورة السابقة، وأوجزت املعلومات الواردة يف تقريرها هبذا الشأن 

جمموعة من مشاريع املقررات املقرتحة املتعلقة ابألهداف املعلومات اليت يشري إليها ذلك التقرير، ولفتت االنتباه إىل 
األربعة للربانمج واليت وردت يف مذكرة األمانة بشأن مشاريع املقررات املقدمة إىل الدورة السادسة 

(IPBES/6/1/Add.2). 
أنه ، 1الضوء على جمموعة من التفاصيل املدرجة يف الواثئق، وأفادت، فيما يتعلق ابهلدف  طتِّ وسلن  -26

سُيشرَع يف إجراء تقييم لربانمج الزماالت يف املنرب؛ وأنه قد صدرت الدعوة يف ذلك اليوم إىل أن يقدم املزيد من 
الشركاء مقرتحات ترمي إىل املساعدة يف استيعاب التقييمات اليت هي على وشك الصدور، واليت ميكن أن تناقش 

، يف حال وافق االجتماع 2018لمنرب الذي سيعقد يف أواخر عام يف االجتماع الثالث ملنتدى بناء القدرات التابع ل
العام على أن يطلب عقد هذا االجتماع؛ وأنه قد جرى االضطالع بقدر كبري من العمل على صعيد وضع 
توجيهات لدعم البلدان يف إجراء تقييمات وطنية وإنشاء منابر وطنية للعلوم والسياسات. وفيما يتعلق ابخلطوات 

سلسلة من جلسات احلوار اإلقليمية للنظر يف مجلة أمور  اقرتاح بعقداسرتعت األمينة التنفيذية االنتباه إىل  املقبلة،
 من بينها تعزيز عملية تقدمي التعليقات للتقييم العاملي وتوفري منرب جلمع األفكار لربانمج العمل الثاين.

على حتليل العديد من  اخلرباء املعنيني يعكفون حالياا وفيما يتعلق بنظم املعارف األصلية واحمللية ذكرت أن  -2٧
ترمي إىل بناء مكو ِّن راسخ من املعارف األصلية واحمللية  مسامهاتلتقدمي  اليت ُقدمت استجابة لدعوة   املسامهات

 يف التقييم العاملي؛ وأن هناك مشاورات أجريت إلشراك الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية؛ وأن التوجيهات
الشعوب األصلية ، كجزء من عملية تنفيذ النهج الرامي إىل االعرتاف مبعارف اليت جيري وضعها حالياا  ملنهجيةا
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هذا ستأخذ يف االعتبار الدروس املستفادة من تنفيذ  ،5/1-والوارد يف املرفق الثاين ابملقرر م ح د احمللية واملعارف
 إبنشاء اآللية التشاركية.مع التفكري يف الرتتيبات اخلاصة  حىت اآلن، نهجال

أما فيما يتعلق ابملعارف والبياانت، فقالت إنه جرى توسيع نطاق الرتكيز يف العمل من املؤشرات اخلاصة  -28
من املؤشرات االجتماعية واإليكولوجية ‘‘ حزم’’ابلعلوم الطبيعية يف األساس املختارة حىت اآلن إىل تطوير 

تطوير املوقع الشبكي اجلديد للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال الستخدامها يف التقييم العاملي؛ و 
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية هبدف دعم احتياجات إدارة البياانت واملعلومات؛ ووضع هنج ثالثي 

 اخلطوات لتحفيز توليد معارف جديدة.
عمل املعنية ابملعارف والبياانت مرحلةا أولية تركز على تقييم وفيما يتعلق ابملسألة األخرية أجنزت فرقة ال -2٩

، حيث طُلب إىل اخلرباء املعنيني دراسة األولوايت البحثية اليت ُسلط عليها الضوء الغذاءامللقحات والتلقيح وإنتاج 
ثغرات اليت حددوها يف ذلك التقييم، وسُتجرى مشاورات واسعة النطاق عرب اإلنرتنت لوضع الصيغة النهائية لقائمة ال

، أوالا على 3ورتبوها حسب األولوية. وستناقش أيضاا نتائج ذلك التقييم يف سياق األعمال اجلارية بشأن اهلدف 
وهو احتاد للبلدان املهتمة ابلعمل على  - ‘‘حتالف الراغبني’’ ـــهامش الدورة احلالية لالجتماع العام، يف اجتماع لـ

يف االجتماع الثاين والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  واثنياا  -أساس تلك النتائج 
نَظر يف التقدم الذي أحرزته األطراف ، حيث سيُ 2018التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، املقرر عقده يف متوز/يوليه 

آاثر تقييم امللقحات والتلقيح وإنتاج ، بشأن CBD/COP/DEC/XIII/15يف تلك االتفاقية على صعيد تنفيذ قرارها 
إىل ظهور جمموعة من األنشطة واملقررات الوطنية ودون  على أعمال االتفاقية. وقالت إن التقييم أدى أيضاا  الغذاء

 .طلبات للحصول على املعلومات ذات الصلة كجزء من نظام تعقب مطور حديثاا  الوطنية، وستصدر قريباا 
 بيودايفريسا بكةشتواصل بشأن السيناريوهات والنماذج يعكف منتدى بيلمونت و فيما يتعلق ابلعمل امل -30

(BiodivERsA)  مقرتح جرى تقدميها استجابةا لدعوة مشرتكة  100على تقييم واختيار مشاريع من بني أكثر من
يوهات والنماذج، أطلقتها هااتن املؤسستان إلجراء حبوث بشأن الثغرات اليت حددها فريق اخلرباء املعين ابلسينار 

مليون يورو. وأضافت أن املرحلة الثانية من أعمال فريق اخلرباء سرتكز على  25وتساهم املؤسستان فيها مببلغ قدره 
استمرار دعم استخدام السيناريوهات والنماذج يف تقييمات املنرب، وعلى حتفيز تطوير اجليل القادم من السيناريوهات 

علمية األوسع نطاقاا، من خالل هنج تشاركي وشامل، مبا يف ذلك التعاون مع والنماذج من جانب األوساط ال
 ‘‘.مسارات اجتماعية واقتصادية مشرتكة’’األوساط املعنية بتغري املناخ بشأن 

، أشارت إىل أن فريق اخلرباء املعين أبدوات ومنهجيات دعم السياسات املعاد 4وفيما يتعلق ابهلدف  -31
توجيه وضع الفهرس اإللكرتوين لتلك األدوات واملنهجيات، وأن احملتوايت اليت جرى تشكيله سوف يستمر يف 

قيد االستعراض؛ وأضافت أن مشروع املقرر املقرتح بشأن هذا  حتميلها من جانب خمتلف الشركاء هي حالياا 
راك أصحاب املصلحة، النضمام املزيد من الشركاء إىل املشروع. وفيما يتعلق ابالتصاالت وإش املوضوع يتضمن طلباا 

أفادت أبنه حتققت زايدة هائلة يف حضور املنرب على وسائل اإلعالم التقليدية واالجتماعية وأنه جيري بذل جهود 
 للتواصل مع أصحاب مصلحة جدد.

مل حتدد أي أما فيما خيص تنفيذ السياسات املتعلقة بتضارب املصاحل فإن اللجنة املعنية بتضارب املصاحل  -32
اليت تسلمتها األمانة منذ الدورة اخلامسة لالجتماع العام،  6٧ ــــالاالستمارات  يف املصاحل استناداا إىل تضارب

فريق اخلرباء لاستمارات ما تزال مفقودة ملرشحني  6خبرياا مل يقدموا بعد استماراهتم كما أن هناك  14ولكن هناك 
آذار/مارس.  1٩مارات الستة حبلول هناية يوم االثنني املتعدد التخصصات؛ وقالت إنه يتعني تقدمي هذه االست
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إىل أن مجيع اخلرباء من التقييمات اإلقليمية األربعة ومن تقييم تدهور األراضي واستصالحها، اليت  وأشارت أيضاا 
 هي قيد النظر يف الدورة السادسة هذه، متتثل للسياسات املتعلقة بتضارب املصاحل.

 .املعتمدة قد جرى شغلهااألمانة  مجيع وظائفن أبويف اخلتام أفادت  -33
بعد ذلك أبلغت السيدة ساندرا دايز، الرئيسة املشاركة للتقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم  -34

. وأشارت إىل أنه، وفقاا لتقرير حتديد نطاق التقييم الوارد يف التقييم العاملي وضعاإليكولوجية، عن التقدم احملرز يف 
بين على التقييمات اإلقليمية والتقييم املواضيعي بشأن تدهور سيُ ، فإن التقييم 4/1-ملرفق األول ابملقرر م ح دا

بشأن امللقحات والتلقيح وإنتاج الغذاء، مع إدراج معلومات جديدة عن والتقييم املواضيعي األراضي واستصالحها 
بط بني الطبيعة واإلنسان، واحمليطات املفتوحة، والنظم االجتماعية االقضااي العابرة للقارات والقضااي العاملية، مثل الرت 

واإليكولوجية العابرة للحدود. وتشمل األعمال املكثفة اليت نُفذت حىت اآلن اجلهود الرامية إىل إدماج املعارف 
، واألنشطة املتصلة ةر املباش اتاألصلية واحمللية يف التقييم العاملي، مبا يف ذلك عن طريق التشاور الشبكي واحلوار 

ببناء القدرات، وال سيما من حيث التعلم واملشاركة؛ وتعزيز العمل املتعلق ابملؤشرات االجتماعية واإليكولوجية، 
أكيدات مع الرتكيز على االستعراضات املنهجية عند وضع خمتلف فصول التقييم العاملي للتأكد من أن مجيع الت

 أبرزتدلة؛ وإدراج القيم املتعددة للطبيعة ومسامهات الطبيعة للناس يف كل فصل. و سليمة وقائمة على األفيه الواردة 
بعض اإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن، على النحو املبني يف التقرير املرحلي عن تنفيذ التقييم العاملي للتنوع 

ملشروع التقييم ض األول (، الذي يشمل االستعراIPBES/6/INF/11البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )انظر 
ثاين للمؤلفني، واجتماعات فردية خاصة ابلفصول واجتماعاا بشأن إعداد املوجز الجتماع االرباء، و اخلمن جانب 

من جانب اخلرباء ملشروع التقييم ثاين الستعراض االاالنتباه إىل املعامل املقبلة: لفتت مث  .اخلاص مبقرري السياسات
ثالث للمؤلفني، ومشاورات إضافية مع احلكومات والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، الجتماع االواحلكومات، و 

، ويتوج ذلك ابلنظر يف املشروع النهائي من جانب 201٩وتقدمي املشروع النهائي إىل احلكومات حبلول بداية عام 
 .201٩االجتماع العام يف دورته السابعة املقرر عقدها يف أاير/مايو 

، ملا قدمتاه من معلومات لرئيس عن تقديره لألمينة التنفيذية والرئيسة املشاركة للتقييم العامليوأعرب ا -35
وكذلك للخرباء الذين شاركوا يف العمل احلاسم بشأن مجيع التقييمات املختلفة، مبا يف ذلك التقييم العاملي، الذين 

 من وقتهم جماانا لذلك العمل. كبرياا كرسوا قدرا ا 
ابلعمل الذي اضطلعت به خمتلف مع التقدير ابملعلومات املقدمة، ورحب  الجتماع العام علماا وأحاط ا -36

أن حييل النظر يف  أفرقة اخلرباء حىت اآلن. وابلنظر إىل أمهية كفالة استمرار هذا العمل، قرر االجتماع العام أيضاا 
وما يتصل به من مشاريع مقررات  (IPBES/6/2)تقرير األمينة التنفيذية عن تنفيذ برانمج العمل األول 

(IPBES/6/1/Add.2) استعراض  10، إىل اجتماعات فريق االتصال الذي سُينشأ للنظر يف بندي جدول األعمال(
 )وضع برانمج عمل اثن(. 11املنرب( و

ويف املناقشات اليت تلت ذلك، أعرب أحد املمثلني عن القلق من أن الوفود الصغرية قد جتد صعوبة يف  -3٧
 حضور اجتماعات فريق االتصال اليت ستواصل النظر يف البند احلايل.

 .(IPBES/6/L.10)ويف وقت الحق نظر االجتماع العام يف مشروع مقرر بشأن هذه املسألة أعدته األمانة  -38
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 التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي -سادساا 
بشأن العناصر املتعلقة جبميع التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية  موجزاا  ألمينة التنفيذية عرضاا قدمت ا -3٩

األربعة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي يف أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، واألمريكتني، وأورواب، 
 ، على إجراء التقييمات وفقاا 3/1-رره م ح دوأشارت إىل أن االجتماع العام وافق، مبوجب مقوآسيا الوسطى. 

لتقرير حتديد النطاق العام الوارد يف املرفق الثالث للمقرر وتقارير حتديد النطاق املفصلة لكل من منطقة من املناطق 
احملددة يف املرفقات من الرابع إىل السابع لذلك املقرر. ويبدأ كل تقرير من تقارير التقييم مبوجز خاص مبقرري 

إىل اإلطار املفاهيمي للمنرب.  لسياسات، تليه ستة فصول حتمل كلها نفس العناوين الواردة يف كل تقرير استناداا ا
 وتعكف على تنسيق كل تقييم وحدة دعم تقين تستضيفها مؤسسة يف املنطقة املعنية.

حتديد النطاق إىل تقرير بعت إجراءات مشرتكة يف إعداد التقييمات، من املوافقة األولية على تقرير وات   -40
مجيع التعليقات  إاتحةالتقييم النهائي، ابملرور عرب سلسلة من املشاريع واستعراضات النظراء. وكان القصد من ذلك 

، على املوقع الشبكي للمنرب عقب الدورة السادسة عليها الواردة من استعراضات النظراء، إىل جانب الردود
 خبرياا يف هذه التقييمات. 450عن ما يزيد  وشارك لالجتماع العام.

فيما يتعلق كما تقرر تنفيذ العديد من أنشطة االتصال االتصال   موادعدد كبري من  وجرى تطوير -41
واسعة التوعية العليها، مبا يف ذلك فعالية إطالق وسائط اإلعالم، و  احملتملة املوافقةيف انتظار  ،ابلتقييمات األربعة

مراكز االتصال الوطنية واخلرباء الذين شاركوا  للتقييمات من جانبالرتويج و إلعالم، النطاق ابستخدام وسائط ا
 .هافي

 ذات الصلة تقييماتاللتقييمات اإلقليمية األربعة لبعد ذلك َقدنم، بشكل وجيز، الرؤساء املشاركون  -42
 زين على املوجز اخلاص مبقرري السياسات لكل تقييم.مرك ِّ 
وافق االجتماع العام على إسناد النظر املستفيض يف املوجزات اخلاصة مبقرري  على الوقت، وحرصاا  -43

، 2018آذار/مارس  18السياسات للتقييمات األربعة إىل أفرقة اتصال أربعة موازية ستجتمع من مساء يوم األحد، 
افقة عليها الحقاا ، هبدف استكمال املوجزات للنظر فيها واملو 2018آذار/مارس  20إىل بعد ظهر يوم الثالاثء، 

فإن من غري  3/3-ومتشياا مع إجراءات وضع نواتج املنرب الواردة يف املرفق األول ابملقرر م ح ديف االجتماع العام. 
االجتماع  ابلتفصيل فصول التقييمات األربعة أو موجزاهتا التنفيذية، اليت ُدعِّيأفرقة االتصال تناقش املنتظر أن 

 رة احلالية.إىل قبوهلا يف الدو  العام
من التقييمات اإلقليمية  تقييم على سؤال طرحه ممثل الياابن، أكد املستشار القانوين للمنرب أن كل وإجابةا  -44

لتسميات اإن ’’التالية: املسؤولية ابلصيغة  إخالءإعالن تضمن تس إضافةا إىل تقييم تدهور األراضي واستصالحها
ال تعين ضمناا اإلعراب عن أي رأي مهما ط املستخدمة يف هذا التقرير على اخلرائاملستخدمة وطريقة عرض املادة 

 ملنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةاكان من جانب 
. و حدودهاختومها أ عينيتخبصوص الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاهتا، أو خبصوص 

 ‘‘.وقد أُعدت اخلرائط لغرض وحيد هو تيسري تقييم املناطق البيولوجية العامة املمثلة فيها
للنظر يف قائمة ابملفاهيم واملصطلحات اليت ستستخدم  ألصدقاء الرئيس االجتماع العام فريقاا  أنشأو  -45

 ابنتظام يف التقييمات األربعة مجيعها.
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استخالص الدروس من املداوالت الغنية اليت جرت أثناء الدورة، تطبيق تلك وقالت ممثلة إن من املهم  -46
 سيما التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. الدروس على عمليات التقييم املقبلة، وال

ت العامة وأنه ينبغي ينبغي أال تستخدم إال يف البياان‘‘ إسهامات الطبيعة للبشر’’وأعربت عن رأي مفاده أن عبارة 
 عند اإلشارة إىل خدمات حمددة.‘‘ خدمات النظام اإليكولوجي’’استخدام عبارة 

 ألفريقياالتقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي  - ألف
، متحداثا لتقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي ألفريقيالقال السيد كاليماين جو مولونغوي، الرئيس املشارك  -4٧

فريقيا أب اخلاصإن التقييم   املشاركني اآلخَرين للتقييم، السيدة إميا آرشر والسيد لواثندو زيبا،أيضاا ابسم الرئيسني
 خريطةشكل ت يت، وال2015يف عام  تمد اعتُ يت، ال2063االحتاد األفريقي لعام  خطةيف  كبرياا   أسهم إسهاماا 

 ابستفاضة تناوليعة والنظم اإليكولوجية، ولكنها مل تطريق القارة لتحقيق التنمية املستدامة، وتشري إىل أمهية محاية الطب
ميكن استخدام تقرير  أنه إىل وأشارسهم هبا الطبيعة يف التنمية املستدامة ورفاه اإلنسان. تاملختلفة اليت  السبل

ددها اليت ح الفجواتعدد من  سدشدد على أمهية فقبلة للتنوع البيولوجي يف أفريقيا، املالتقييم كأساس للتقييمات 
املعارف  وإدماجتقدير قيمة التنوع البيولوجي، و فريق اخلرباء، مبا يف ذلك احلاجة إىل دراسة الكائنات الدقيقة، 

ليزية، يف تقييمات التنوع البيولوجي ألفريقيا، كاألصلية واحمللية بشكل أفضل، فضالا عن املؤلفات بلغات غري اإلن
 .التواصلوالتوعية و  وإدماج التنوع البيولوجي يف برامج التعليم

يشارك يف رائسته السيد فونديتيل ميكتيين )جنوب أفريقيا( والسيد  ،فريق اتصال االجتماع العاموأنشأ  -48
االجتماع لنظر متهيدا  ،فريقيااخلاص أب موجز مقرري السياسات للتقييمللنظر ابلتفصيل يف  ،ألفريد أوتنغ يبواه )غاان(

 .فيه يف وقت الحق العام
يف أعقاب العمل الذي اضطلع به فريق االتصال، قدم رئيسه املشارك تقريراا عن مداوالته. وأوضح أن و  -4٩

لكي ينظر فيه  (IPBES/6/L.4)الفريق توصل إىل اتفاق بشأن نص منقح للموجز احلاص مبقرري السياسات 
 االجتماع العام.

ل إنه الحظ وجود عدة ثغرات وأوجه عدم وأدىل ممثل املغرب ببيان طلب إدراجه يف هذا التقرير، فقا -50
ابملوجز اخلاص  اتساق يف فصول التقييم، ولذلك فهو ال يستطيع املوافقة عليه، وليس بوسعه إال أن حييط علماا 

 مبقرري السياسات، وكذلك الفصول اليت استند إليها وموجزاهتا التنفيذية.
ييم اإلقليمي ودون اإلقليمي ألفريقيا اخلاص مبقرري ويف وقت الحق، وافق االجتماع العام على موجز التق -51

، (IPBES/6/INF/3)التنفيذية  اوأقر فصول التقييم وموجزاهت ،بصيغته املعدلة شفوايا  ،(IPBES/6/L.4)السياسات 
شريطة أن تُنقح يف أعقاب الدورة السادسة من أجل تصحيح األخطاء الوقائعية وكفالة االتساق مع املوجز اخلاص 

 .للتحرير الرمسي أيضاا وأن ختضع ري السياسات بصيغته اليت متت املوافقة عليها، مبقر 
 التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي لألمريكتني -ابء 

أيضاا ابسم متحدثةا  ،تقييم األمريكتنيلالرئيسة املشاركة  ،السيدة كريستياان سيماو سيكساس سلطت -52
 الرئيسيةالرسائل الضوء على  ايلينا زاكاغنيين والسيد جيك رايس،ماراي لسيدة ، االرئيسني املشاركني اآلخَرين للتقييم

من البلدان السبعة عشر األكثر  سبعة تستضيفاألمريكتني منطقة ن كو على الرغم من  فقالت إنه ألمريكتني التقييم 
 ،توفري الغذاء واملياه والطاقة للناس يف املائة من قدرة النظم اإليكولوجية يف العامل على 40و يف العاملبيولوجياا تنوعاا 

معظم بلدان املنطقة تستخدم الطبيعة  فإن ،ةعيشمثل التلقيح وتنظيم املناخ والصحة وسبل امل فضالا عن منافع
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ضعف غري املستدام والنمو السكاين و  ياالقتصادالنمو غري مباشرة مثل  نتيجة لعوامل حمركةبطريقة غري مستدامة 
. ومن شأن هذه هاجتزؤ و  هااستغالل املوارد وحتويل األراضي وتدهور  منها اإلفراط يفباشرة موعوامل  ،احلوكمة
مما  ،على التنوع البيولوجيالواقع أن تزيد الضغط  ،مبا يف ذلك الزراعة غري املستدامة وتغري املناخ ،وغريهاالعوامل 

استخدام املوارد على حنو تشمل الرئيسية األولوايت  وأضافت أنحتسني فعالية السياسات واحلوكمة.  ةضرور  يفرض
والنظر يف  ،وإدماج التزامات التنوع البيولوجي يف خطط التنمية الوطنية ،أكثر استدامة يف املناطق غري احملمية

 ،طويلة األجل وأتثرياهتا على اجلهات الفاعلة املختلفةالاألجل و  القصريةبني أهداف احلفظ والتنمية  املفاضالت
 مثل التغيريات السلوكية. ،اتخرى غري السياساألوامل عتناول الو 

سون تواتشارك يف رائسته السيدة برجييت ابتيست )كولومبيا( والسيد  ،أنشأ االجتماع العام فريق اتصالو  -53
االجتماع لنظر متهيدا  ،ألمريكتنياخلاص اب موجز مقرري السياسات للتقييمللنظر ابلتفصيل يف  ،)اململكة املتحدة(

 .فيه يف وقت الحق عامال
ويف أعقاب العمل الذي اضطلع به فريق االتصال، قدم رئيسه املشارك تقريراا عن مداوالته. وأوضح أن  -54

لكي ينظر فيه  (IPBES/6/L.5)الفريق توصل إىل اتفاق بشأن نص منقح للموجز احلاص مبقرري السياسات 
الوثيقة  إاتحةعام أنه ابلرغم من جهود األمانة، فإهنا مل تتمكن من وأبلغ الرئيس املشارك االجتماع ال االجتماع العام.

ى للغات الرمسية الست لألمم املتحدة يف الوقت املناسب لتجميعها وعرضها على االجتماع العام للموافقة علاب
 .النص
على الرغم مما أُديل ي، عن القلق إزاء عدم قيام فريق اخلرباء بتقييم غرينالند كما ينبغالدامنرك وأعربت ممثلة  -55

واقرتحت إدراج به من تعليقات تشمل إشارات إىل جمموعات بياانت ذات وحتاليل صلة أثناء عملية االستعراض 
وقالت ممثلة أخرى إن  عدة حواشي يف املوجز اخلاص مبقرري السياسات إليضاح أن التحليل مل يشمل غرينالند.

يف التقييم، واقرتحت أن ُتذكر تلك  انقصاا  غرينالند فقط، ُمثلت متثيالا  املنطقة القطبية الشمالية أبكملها، وليس
 املسألة يف تقرير الدورة.

وأعربت عدة ممثالت عن قلقهن من االستمرار يف اقرتاح تغيريات غري متفاوض عليها يف املوجز اخلاص  -56
فرصة قد أُتيحت جلميع األعضاء لإلعراب مبقرري السياسات يف هذه املرحلة املتأخرة من العملية، وأكنْدَن أن ال

عن شواغلهم خبصوص اجلوانب املختلفة للتقييم منذ بداية العملية، مبا يف ذلك خالل اجتماعات فريق االتصال 
 أثناء الدورة احلالية.

ييم واتفق االجتماع العام على االعرتاف يف فاحتة املوجز اخلاص مبقرري السياسات ويف هذا التقرير أبن تق -5٧
، وأن التحليل الرئيسي يف املوجز اخلاص غرينالند أو منطقة القطب الشمايل بشكل كاف  األمريكتني مل يُغط ِّ 

 مبقرري السياسات مل يتطرق إىل غرينالند.
ويف وقت الحق، وافق االجتماع العام على موجز التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي لألمريكتني اخلاص  -58

التنفيذية  اوأقر فصول التقييم وموجزاهت، بصيغته املعدلة شفوايا ، (IPBES/6/L.5)مبقرري السياسات 
(IPBES/6/INF/4) شريطة أن تُنقح يف أعقاب الدورة السادسة من أجل تصحيح األخطاء الوقائعية وكفالة ،

 لتحرير الرمسي.ل أيضاا االتساق مع املوجز اخلاص مبقرري السياسات بصيغته اليت متت املوافقة عليها، وأن ختضع 
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 آسيا واحمليط اهلادئ نطقةالتقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي مل -جيم 
أيضاا ابسم الرئيس املشارك اآلخَر متحداثا  ،لتقييملالرئيس املشارك  ،السيد مادهاف كاركي اسرتعى -5٩

فقال  ،سيا واحمليط اهلادئاخلاص آب تقييملاالنتباه إىل الرسائل الرئيسية ل ، السيد سوانيل سيناراتنا سيالموتو،للتقييم
ولكن حالته آخذة فريد من نوعه بيولوجي -وفيزايئيبيولوجي -ثقايفإن منطقة آسيا واحمليط اهلادئ تتمتع بتنوع 

ت بشكل عام يف املنطقة على الرغم من تقلصن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية إو  ،يف التدهور
يف بعض البلدان. ومع ذلك  احلفظاستثمارات تزايد ية الربية والبحرية والغطاء احلرجي و الزايدة يف املناطق احملم

وقصص النجاح اليت ميكن توسيع نطاقها للمساعدة يف بناء مستقبل أفضل الرشيدة هناك العديد من املمارسات ف
ي يف خطط وبرامج التنمية مبا يف ذلك إصالح السياسات وتعميم التنوع البيولوج ،للتنوع البيولوجي يف املنطقة

املباشر مع بلدان  التعاوناستخدام اآلليات العابرة للحدود و ، و واستخدام اآلليات القائمة على احلوافز ،الوطنية
شراكات مبتكرة مع القطاع  إرساءو  ،التشاركيةهج اجملتمعية و واستخدام النُ  ،احلرجة املسائلحمددة للتعامل مع 

قال إن العديد من بلدان املنطقة تواجه فجوات  ،يف محاية التنوع البيولوجي. ويف اخلتاماالستثمارات  لتعزيزاخلاص 
 التنوع البيولوجي. التصدي لفقدانيف املعرفة والقدرة يتعني سدها من أجل 

يشارك يف رائسته السيد يونغباي سوه )مجهورية كوراي( والسيد أصغر  ،أنشأ االجتماع العام فريق اتصالو  -60
 ،سيا واحمليط اهلادئاخلاص آب موجز مقرري السياسات للتقييمللنظر ابلتفصيل يف  ،مجهورية إيران اإلسالمية(فاضل )
 .الحق وقت يف فيهاالجتماع العام لنظر متهيدا 

ويف أعقاب العمل الذي اضطلع به فريق االتصال، قدم رئيسه املشارك تقريراا عن مداوالته. وأوضح أن  -61
لكي ينظر فيه  (IPBES/6/L.4)اتفاق بشأن نص منقح للموجز احلاص مبقرري السياسات الفريق توصل إىل 

 االجتماع العام.
ويف وقت الحق، وافق االجتماع العام على موجز التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادي  -62

التنفيذية  اصول التقييم وموجزاهتوأقر ف ،بصيغته املعدلة شفوايا ، (IPBES/6/L.2)اخلاص مبقرري السياسات 
(IPBES/6/INF/5) شريطة أن تُنقح يف أعقاب الدورة السادسة من أجل تصحيح األخطاء الوقائعية وكفالة ،

 الرمسي.للتحرير  أيضاا االتساق مع املوجز اخلاص مبقرري السياسات بصيغته اليت متت املوافقة عليها، وأن ختضع 
 آسياوسط اإلقليمي ألورواب و  التقييم اإلقليمي ودون -دال 

، أيضاا ابسم الرئيس املشارك اآلخَر للتقييممتحداثا  ،لتقييملالرئيس املشارك  ،السيد ماركوس فيشر سلط -63
قال إن البصمة ف ،أبورواب وآسيا الوسطى اخلاصالرسائل الرئيسية للتقييم  الضوء على السيد مارك رونسفيل،

الرغم من على يف مجيع أحناء املنطقة. و  املوارد الطبيعيةجتديد مرة عن معدل  1.5ار اإليكولوجية للمنطقة تزيد مبقد
من الواضح أن رأس املال الطبيعي يف املنطقة يتآكل بسبب اجتاهات التنوع البيولوجي  ،املعرفةيف بعض الفجوات 

ستهالك والتجارة العاملية. ويف حني السلبية واملتدهورة النامجة عن عوامل مثل النمو االقتصادي والنمو السكاين واال
فقد كانت حمدودة النطاق وطبقت على عدد قليل من  ،جنحت بعض السياسات يف عكس االجتاهات السلبية

جهود املنطقة لتحقيق األهداف املتفق عليها  اناملناخ يقوضتغري األراضي و يف استخدام تغري الكما أن   ،األنواع
ختاذ القرارات واإلدارة البيئية الشاملة والتعميم ستؤدي املبادرة ابأن سيناريوهات ظهر ضاف أن التقييم أ. وأدولياا 

وأشار املعتاد إىل استمرار تدهور التنوع البيولوجي. كبينما ستؤدي سيناريوهات العمل   ،إىل نتائج أكثر استدامة
املعرفة  وتبادل ؛التعليم حدد مسارات واعدة تنطوي على حتول اجتماعي طويل األجل من خاللإىل أن التقييم 

األدوات االقتصادية واملالية واالجتماعية اليت ميكن أن تؤدي إىل و ؛ اتخيارات السياسو  صنع القرار؛املشاركة يف و 
وحتقيق املساواة يف  ،حتسني احلوكمة تساعد علىهج القائمة على احلقوق اليت ميكن أن والنُ  ؛تغيريات سلوكية

 لشعوب األصلية واجملتمعات احمللية.اء قدرات وتيسري بنا ،سلطةعالقات ال
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يشارك يف رائسته السيد إيفار ابست )النرويج( والسيدة سينكا  ،أنشأ االجتماع العام فريق اتصالو  -64
ورواب وآسيا اخلاص أب موجز مقرري السياسات للتقييمابلتفصيل يف للنظر  ،ابرودانوفيتش )البوسنة واهلرسك(

 .الحق وقت يف فيهالجتماع العام لنظر ا متهيداى، الوسط
ويف أعقاب العمل الذي اضطلع به فريق االتصال، قدم رئيسه املشارك تقريراا عن مداوالته. وأوضح أن  -65

لكي ينظر فيه  (IPBES/6/L.3)الفريق توصل إىل اتفاق بشأن نص منقح للموجز احلاص مبقرري السياسات 
الوثيقة  إاتحةالجتماع العام أنه ابلرغم من جهود األمانة، فإهنا مل تتمكن من وأبلغ الرئيس املشارك ا االجتماع العام.

للغات الرمسية الست لألمم املتحدة يف الوقت املناسب لتجميعها وعرضها على االجتماع العام للموافقة على اب
 النص.

ي ألورواب وآسيا الوسطى ويف وقت الحق، وافق االجتماع العام على موجز التقييم اإلقليمي ودون اإلقليم -66
التنفيذية  اوأقر فصول التقييم وموجزاهت ،بصيغته املعدلة شفوايا ، (IPBES/6/L.3)اخلاص مبقرري السياسات 

(IPBES/6/INF/6) شريطة أن تُنقح يف أعقاب الدورة السادسة من أجل تصحيح األخطاء الوقائعية وكفالة ،
 للتحرير الرمسي. أيضاا صيغته اليت متت املوافقة عليها، وأن ختضع االتساق مع املوجز اخلاص مبقرري السياسات ب

 األراضي واستصالحها لتدهورالتقييم املواضيعي  - سابعاا 
تقدمي هذا البند إىل املوجز اخلاص مبقرري السياسات بشأن التقييم املواضيعي  عندالرئيس االنتباه  اسرتعى -6٧

األمانة  أعدهتامذكرة ، و (IPBES/6/INF/1)وفصول التقييم املواضيعي  ،(IPBES/6/3) واستصالحهالتدهور األراضي 
 .(IPBES/6/INF/2)التقييم  إعدادحملة عامة عن العملية املتبعة يف  تعرض

إعداد املوجز اخلاص مبقرري السياسات وفصول يف قدمت األمينة التنفيذية حملة عامة عن العملية املتبعة و  -68
 رفقامليف الوارد  حتديد النطاق وتقرير 3/1-م ح د عمالا ابملقررأعده من اخلرباء  اا فريققالت إن  يذوال ،التقييم
يف التقييمات  ألسلوب املتبععملية مماثلة لل وفصوله جرى وفقا أشارت إىل أن إعداد التقرير. و املقررذلك ل الثامن

 6 000مت تلقي أكثر من إىل أنه و  ،عمالمن جدول األ 6يف إطار البند فيها اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت ُنظر 
إىل  االجتماع العامعي الدورة احلالية. ودُ  عقب الشبكي للمنرب وقعامل عليها ونشرها يفمجع الردود سيتم تعليق 

 ،بعد االنتهاء من إعدادها ،اليت ستشكل معاا  ،املوافقة على املوجز اخلاص مبقرري السياسات وقبول فصول التقييم
 .2018مارس آذار/ 26صباح يوم االثنني يُعقد يف حدث إعالمي ُيعلن عنها وس ،ييمتقرير التق

أيضاا ابسم الرئيس املشارك متحداثا  ،لتقييم املواضيعيلالرئيس املشارك  ،عرض السيد لوكا مونتاانريالو  -6٩
دهور األراضي ليس مشكلة مشدداا على أن ت ،تقرير التقييملالنقاط الرئيسية روبرت شولز،  ، السيداآلخَر للتقييم

كما هو مبني يف التقرير.   ،خمتلفة أبساليببل مشكلة دولية تؤثر على مجيع أجزاء العامل  ،حملية أو وطنية فحسب
وثيق ابلعمليات بشكل بطها ر على مستوايت خمتلفة و  تناوهلاجيب حبق شاملة  مسألةتدهور األراضي  وأشار إىل أن

ميكن عكس أضاف أنه تنوع البيولوجي والتصحر وأهداف التنمية املستدامة. و ذات الصلة مثل تغري املناخ وال
هُنج متماسكة  عن طريق تطبيقاالجتاهات السلبية عن طريق جتنب تدهور األراضي إىل أقصى حد ممكن و 

 على األقل. عكس عمليات التدهور جزئياا  من أجلالستصالح األراضي وإعادة أتهيلها 
ملوجز اخلاص مبقرري السياسات يف اابلتفصيل عملية النظر  إحالةقرر االجتماع العام  ،حرصاا على الوقتو  -٧0

متهيدا  إيفار ابست )النرويج(، والسيد يل ميكتيين )جنوب أفريقيا(سفوندي السيد إىل فريق اتصال يشارك يف رائسته
 .فيه يف وقت الحق االجتماع العاملنظر 
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يق االتصال، أبلغ رئيسه املشارك عن أن الفريق توصل إىل اتفاق ويف أعقاب العمل الذي اضطلع به فر  -٧1
 .(IPBES/6/L.9/Rev.1)بشأن نص منقح للموجز اخلاص مبقرري السياسات 

ويف وقت الحق، وافق االجتماع العام على موجز التقييم املواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها اخلاص  -٧2
، وأقر فصول التقييم وموجزاهتا التنفيذية اتدون تغيري ب (IPBES/6/L.9/Rev.1)مبقرري السياسات 

(IPBES/6/INF/1) شريطة أن تُنقح يف أعقاب الدورة السادسة من أجل تصحيح األخطاء الوقائعية وكفالة ،
 للتحرير الرمسي. أيضاا االتساق مع املوجز اخلاص مبقرري السياسات بصيغته اليت متت املوافقة عليها، وأن ختضع 

 املتعلق ابملفاهيمنهجي املتقييم وال: التقييم املواضيعي لالستخدام املستدام لألنواع الربية؛ العالقةالتقييمات  - اثمناا 
 دخيلة املغريةللقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها؛ والتقييم املواضيعي لألنواع ال ةاملتنوع

 العالقةاألمانة بشأن التقييمات عدهتا اليت أذكرة املعند تقدمي هذا البند و  ةالتنفيذي ةاألمين تأشار  -٧3
(IPBES/6/8) على تقرير حتديد النطاق لتقييم مواضيعي لألنواع  4/1-ه م ح دمقرر  االجتماع العام وافق يف إىل أن
لتقييم املنهجي فيما لجنباا إىل جنب مع تقرير حتديد النطاق  ،(IPBES/6/INF/10) دخيلة املغرية ومكافحتهاال

وظائف مبا يف ذلك التنوع البيولوجي و املختلفة لوضع مفاهيم القيم املتعددة للطبيعة ومنافعها،  ابألشكاليتعلق 
 همقرر  وافق يف االجتماع العاموأشارت كذلك إىل أن  .(IPBES/6/INF/9) اخدماهتالنظم اإليكولوجية و 

 .(IPBES/6/INF/8)واع الربية واضيعي لالستخدام املستدام لألنامللتقييم لعلى تقرير حتديد النطاق  5/1-م ح د
احلاجة  ،ابلتشاور مع املكتب ،أن يقي م فريق اخلرباء املتعدد التخصصاتإىل  االجتماع العام طلبيف نفس املقرر و 

 تغيريات يف واثئق حتديد النطاق الثالث املذكورة أعاله استناداا إىل النتائج العلمية الرئيسية لتقييمات ةأيإدخال إىل 
االجتماع قرر  ،تغيريات هامة. وأخرياا  ةإذا كانت هناك حاجة إىل أي االجتماع العامخرى وتقدمي تقرير إىل ألاملنرب ا

يف إجراء التقييمات الثالثة املذكورة  ،بتوافر األموال الكافية رهناا  ،الدورةهذه نظر يف ال 5/6-ه م ح دمقرر  العام يف
 أعاله.

خلص فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب  ،(IPBES/6/8)كما هو موضح يف الوثيقة ذات الصلة و  -٧4
 . بيد أن الفريق واملكتبالعالقةتعديالت على نطاق التقييمات الثالثة  ةإدخال أي احلاجة ال تدعو إىلإىل أن 

تكلفة ال ارتفاعإىل  ىأد، والذي يف تقارير حتديد النطاق املبنين  املنهجي األسلوببعدد من التغيريات يف  ياأوص
. وأوصيا كذلك ابلشروع يف إجراء مليون دوالر 1.4دوالر إىل أكثر من  ٩٩٧ 000اإلمجالية لكل تقييم من 

االنتباه إىل مشروع املقرر  ةالتنفيذي ةاألمين . واسرتعت201٩الثالث يف عام إجراء التقييم و  2018تقييمني يف عام 
وتوصيات  اتلى أن يوافق االجتماع العام على استنتاجوالذي ينص ع ،(IPBES/6/1/Add.2اخلاص ابلبند )انظر 

 املذكورة أعاله. ملكتبالفريق و ا
من جدول األعمال إىل فريق االتصال  8النظر يف البند  إحالةقرر االجتماع العام  ،على الوقت حرصاا و  -٧5

مع املمارسة  متشياا و يزانية للمنرب(. ملواملتعلقة ابمن جدول األعمال )الرتتيبات املالية  ٩املقرر إنشاؤه للنظر يف البند 
من جدول األعمال  ٩فريق االتصال اليت تتناول البند  تكون جلساتاتفق االجتماع العام على أن  ،السابقة

من جدول األعمال مفتوحة  8البند اليت تتناول فريق االتصال  بينما تكون جلسات فقط،مفتوحة ألعضاء املنرب 
 .لكل من األعضاء واملراقبني

 .(IPBES/6/L.10) ويف وقت الحق نظر االجتماع العام يف مشروع مقرر بشأن هذه املسألة أعدته األمانة -٧6
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 الرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية للمنرب -اتسعاا 
 201٩-2014امليزانية والنفقات للفرتة  - ألف
 مجع األموال - ابء

يف مذكرة األمانة بشأن الرتتيبات املالية  واردةاملعلومات ال ةتنفيذيال ةاألمين تلدى تقدمي هذا البند أوجز  -٧٧
 .(IPBES/6/9)واملتعلقة ابمليزانية للمنرب 

وأعرب الرئيس عن تقديره للبلدان اليت سامهت يف الصندوق االستئماين وقدمت دعما عينيا أو أي دعم  -٧8
ذين كرسوا وقتهم بدون مقابل لعمل املنرب، ودعا إىل تقدمي آخر للمنرب، وللكثري من اخلرباء من مجيع أحناء العامل ال

 تعهدات إضافية للصندوق االستئماين.
ممثلة بلغاراي )ابسم الدول األعضاء يف االحتاد كل من بياانت  ب دىلوخالل املناقشات اليت تلت ذلك، أ -٧٩

ح له مبشاركة معززة وفقاا للمقرر م. ح. واالحتاد األورويب بصفته مراقباا حيث مس األوريب اليت هي أعضاء يف املنرب
أملانيا وأوروغواي والسويد وسويسرا وفرنسا واململكة املتحدة والنرويج وهولندا والوالايت املتحدة  ي( وممثل5/4-د

 .والياابن
ورحب العديد من املشاركني ابملعلومات اليت تؤكد حتسن الوضع املايل للمنرب، وانضموا للرئيس يف شكر  -80
رباء على مسامهاهتم العينية الكبرية. ومع ذلك، شدد عدد من املمثالت على أنه ليس من املمكن إطالق برانمج اخل

قد تكون هناك  هعمل اثن  واقعي دون ضمان متويل مستدام وطويل األجل للمنرب. وقالت إحدى املمثالت إن
ستقبلية، مضيفة أنه من املهم استيعاب الدروس إعادة تقييم تواتر اجللسات العامة امل حاجة، يف هذا السياق، إىل

عضو مل يعلنوا بعد  100املستخلصة من السنوات األوىل لعمل املنرب. وإذ أشارت إحدى املمثالت إىل أن حنو 
عن أي تعهدات من أي نوع، وهو ما أيدها فيه أحد املمثلني، اقرتحت أن يتشاور هؤالء األعضاء مع عواصمهم 

و صغري لإلسهام يف الصندوق االستئماين، إذ ميكنهم من خالل ذلك، ومتشيا مع مبدأ هبدف تقدمي تعهد ول
أن ينظر األعضاء املدرجون  أيضاا التمويل اجلماعي، إحداث فرق كبري يف املبلغ اإلمجايل املقدم. واقرتحت املمثلة 

 إىل مسامهات مالية صغرية.يف قائمة املسامهات العينية يف توجيه الطلب إىل عواصمهم لتحويل تلك التعهدات 
وقدم عدد من املمثلني معلومات عن مسامهات بلداهنم يف الصندوق االستئماين واملسامهات العينية.  -81

واالحتاد األورويب  وقالت ممثلة بلغاراي، متحدثة ابسم الدول األعضاء يف االحتاد األوريب اليت هي أعضاء يف املنرب
أكد إطالق إجراءات ، إن االحتاد األوريب 5/4-ركة معززة وفقاا للمقرر م. ح. دبصفته مراقباا حيث مسح له مبشا

ُتدفع ألمانة املنرب، ومن املقرر أن تصبح متاحةا يف عام  ماليني يورو 4 ترمي إىل املسامهة مبيزانية مقرتحة قدرها
دمي بلدها مسامهة قدرها ُتدفع على مدى السنوات األربع املقبلة. وأعلنت ممثلة فرنسا عن تق ، على أن2018

، ابإلضافة إىل التعهد احلايل من الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي. أما ممثل 2018لعام يورو للمنرب  200 000
، ابإلضافة إىل املسامهات العينية املقدمة 2018دوالر مليزانية عام  1٩0 000الياابن فقال إن بلده تعهد مببلغ 

م الفين للتقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط اهلادي. وقالت ممثلة منه كبلد مضيف لوحدة الدع
هولندا إن بلدها سيواصل تقدمي مساعدات عينية بوصفه بلداا مستضيفاا لوحدة الدعم التقين للسيناريوهات والنماذج 

قليمية. وقال ممثل السويد إن ، من أجل ضمان االتساق بني التقييم العاملي والتقييمات اإل201٩و 2018لعامي 
دوالر. أما ممثل اململكة املتحدة فأعلن أن حكومته  250 000سيبلغ زهاء  2018إمجايل تعهد بالده لعام 

، ابإلضافة إىل املسامهة احلالية للبالد يف ميزانية عام 201٩جنيه إسرتليين مليزانية عام  180 000تعهدت مببلغ 
 الذين يسامهون يف تنفيذ برانمج العمل. ملتحدة املرشحنياململكة اودعمها خلرباء  2018



IPBES/6/15 

17 

، املبني يف ، قالت إحدى املمثالت إن اخليار ألف2018وخبصوص اخليارات الثالثة املقرتحة مليزانية عام  -82
هو الوحيد الذي ميكن أن يضمن استكمال برانمج العمل األول، بينما قال ممثل آخر إن  ، IPBES/6/9الوثيقة

استكمال كبري من شأهنا أن ُتسهم يف ستدعم اعتماد أي خيار يوفر منتجات ذات جودة عالية وأتثري   حكومته
 برانمج العمل األول يف حدود املوارد املتاحة.

هيئات األمم املتحدة واملتمثلة يف تطبيق بعض وأشار أحد املمثلني، موجهاا االنتباه إىل املمارسة املتبعة يف  -83
شادي، إىل أن الرئيس ميكن أن يكتب إىل فرادى احلكومات ليوضح هلا فوائد االلتزام مبثل هذا جدول مسامهات إر 

النظام من أجل ضمان مواصلة املنرب أعماله املهمة. وأعرب عن تقديره لألمينة التنفيذية للتقرير الذي قدمته، وقال 
  حتسني دمج وظائفه األربع.ملنرب توحي على ما يبدو ابحلاجة إىلاإن العناصر الداخلية الستعراض 

وقال عدد من املمثلني إهنم يتطلعون إىل مواصلة مناقشة الرتتيبات يف فريق اتصال. وأشارت إحدى  -84
املمثالت إىل النتائج غري املرضية للنقاشات ذات الصلة يف االجتماع العام خالل الدورة السابقة، وحثت األعضاء 

اسرتاتيجية تنفيذ ل، وطلبت إىل األمانة تزويد الفريق مبعلومات إضافية عن على حل خالفاهتم داخل فريق االتصا
 .مجع األموال

أنشأ االجتماع العام فريق اتصال يشارك يف رائسته السيد سبنسر توماس )غرينادا( والسيد رشاد هللا  -85
 نرب.فردييف )أذربيجان( ملواصلة النظر يف الرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية للم

 .(IPBES/6/L.8)ويف وقت الحق نظر االجتماع العام يف مشروع مقرر بشأن هذه املسألة أعدته األمانة  -86
 استعراض املنرب - عاشراا 

 وضع برانمج عمل اثن   -حادي عشر
( معاا. 11)استعراض املنرب( و 10نظر االجتماع العام يف البندين  -8٧  )وضع برانمج عمل اثن 
 IPBES/6/11و IPBES/6/10)البنـــــــدين فوجـــــــه االنتبـــــــاه إىل الواثئق ذات الصــــــــــــــلـــــــة  وقـــــــدم الرئيس -88

 .(IPBES/6/INF/33و IPBES/6/INF/32و
 ، قدم معلومات عن والية االستعراض، وفقاا 10وقدم ممثل األمانة عرضا بشأن البندين. وخبصوص البند  -8٩

جية االستعراض الداخلي، ونتائج االستعراض ، وأهداف االستعراض، ومنه5/2 -وم ح د  2/5 -للمقررين م ح د 
الداخلي، وعملية اختيار فريق االستعراض لالستعراض اخلارجي، واخلطوات التالية على صعيد إجراء عملية 

، فأشار إىل أن االجتماع العام طلب، 11االستعراض اخلارجي. أما خبصوص البند  ، املتعلق بوضع برانمج عمل اثن 
، إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن يعدا مشاريع عناصر أولية إلطار 5/3 -مبوجب مقرره م ح د 

عمل من أجل برانمج عمل متجدد، للنظر فيها يف الدورة احلالية. وقدم عرضا موجزا عن مشروع عملية لوضع 
، وقدم اقرتاحات من أجل مشاريع عناصر أولية للربانمج.  برانمج عمل اثن 

يس إن االستعراض الداخلي سيكون مبثابة مدخالت لعملية االستعراض الشاملة، اليت ستوفر وقال الرئ -٩0
بدورها أساساا لوضع برانمج العمل الثاين، مما سيمكن املنرب من تعزيز تنفيذ وظائفه األربع وحتسني فعاليته كواجهة 

تركيز الدورة احلالية على صياغة عملية للعلوم والسياسات. وخبصوص برانمج العمل الثاين، اقرتح الرئيس أن يكون 
 لوضع مشروع لربانمج العمل لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته السابعة.
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يبوا )غاان( والسيد واطسون  -بعد ذلك، أنشأ االجتماع العام فريق اتصال يشارك يف رائسته السيد أوتنغ  -٩1
اول الفريق، على وجه اخلصوص، عملية وضع برانمج عمل لفرتة )اململكة املتحدة(، ملواصلة مناقشة املسألة. وسيتن

 ، وسيجري تبادال أوليا لآلراء بشأن عناصر برانمج العمل هذا.201٩ما بعد عام 
 .(IPBES/6/L.7)ويف وقت الحق نظر االجتماع العام يف مشروع مقرر بشأن هذه املسألة أعدته األمانة  -٩2

 لدورات املستقبلية لالجتماع العاممواعيد وأماكن انعقاد ا -اثين عشر
عند تقدمي هذا البند قال الرئيس إن مشروع جدول األعمال األويل وتنظيم العمل للدورة السابعة لالجتماع  -٩3

العام للمنرب احلكومي الدويل متوفران يف مذكرة األمانة بشأن تنظيم أعمال االجتماع العام ومواعيد وأماكن انعقاد 
 .(IPBES/6/12)لية لالجتماع العام الدورات املستقب

وأشارت األمينة التنفيذية يف العرض الذي قدمته هبذا الشأن إىل أن االجتماع العام دعا، يف مقرره م ح  -٩4
، األعضاء القادرين إىل النظر يف استضافة الدورة السابعة لالجتماع العام، املقرر أن تعقد يف الفرتة من 5/5-د

. ويف تلك الدورة سيدعى االجتماع العام إىل النظر يف التقييم العاملي للتنوع 201٩ أاير/مايو 18إىل  13
واعتماد املقررات العالقة يف البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، وإجراء انتخاابت منتظمة لعضوية املكتب، 

اد برانمج عمل اثن  للمنرب. ومن املتوقع والنظر يف التقرير النهائي عن استعراض املنرب، والنظر يف اعتمالدورة احلالية، 
، وقد دعي األعضاء الذين يعتزمون عرض استضافة هذه 2020أن تعقد الدورة الثامنة لالجتماع العام يف عام 

 الدورة إىل تقدمي عرض رمسي.
 عروضها دول تقدم عرضاا الستضافة الدورة السابعة أو الثامنة لالجتماع العام إىل تقدمي ةودعا الرئيس أي -٩5

 إىل األمانة يف الوقت املناسب للنظر فيها يف الدورة احلالية.
ويف وقت الحق أبلغت ممثلة فرنسا االجتماع بعرض من حكومتها الستضافة الدورة السابعة لالجتماع العام  -٩6

 العام. ، وهو عرض رحب به االجتماع201٩أاير/مايو  5نيسان/أبريل إىل  20خالل الفرتة من ملدة ستة أايم 
 .(IPBES/6/L.6)نظر االجتماع العام يف مشروع مقرر بشأن هذه املسألة أعدته األمانة  بعد ذلك -٩٧

 الرتتيبات املؤسسية: ترتيبات األمم املتحدة للشراكة التعاونية يف عمل املنرب وأمانته -اثلث عشر
، على ترتيب 2/8 -م ح د وجب مقرره عند تقدمي هذا البند أشار الرئيس إىل أن االجتماع العام وافق، مب -٩8

الشراكة التعاونية إلنشاء رابط مؤسسي بني االجتماع العام للمنرب وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، وبرانمج األمم املتحدة 

ائي. ووجه االنتباه إىل مذكرة األمانة بشأن تقرير مرحلي عن ترتيب األمم املتحدة للشراكة التعاونية اإلمن
(IPBES/6/INF/24). 

وقدمت السيدة مرمي بوعمران )اليونسكو( بياان ابسم منظمات األمم املتحدة الشريكة األربع اليت تدعم  -٩٩
را وغري مباشر ألمانة املنرب، مبا يف ذلك لتنفيذ األهداف األربعة املنرب. وقالت إن تلك املنظمات تقدم دعما مباش

لربانمج العمل احلايل للمنرب، ولعقد اجتماعات خمتلف فرق العمل وأفرقة اخلرباء املنبثقة عن املنرب. وقد وفرت 
د األمساك والغاابت أهداف التنمية املستدامة إطارا عامليا لتعميم عمل املنرب يف قطاعات رئيسية مثل الزراعة ومصائ

واملياه واحمليطات والثقافة والتعليم والعلوم الطبيعية واإلنسانية والتمويل والبيئة والتنوع البيولوجي. إن املنظمات 
الشريكة لألمم املتحدة هي يف وضع ميكنها من مساعدة الدول األعضاء فيها على الوفاء ابلتزاماهتا العاملية، وهي 
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دعم البلدان يف تعزيز الوعي بنتائج وآاثر التقييمات اإلقليمية األربعة والتقييم املواضيعي بشأن على استعداد ملواصلة 
 تدهور األراضي واستصالحها، مبا يف ذلك عن طريق الوصول إىل مجهور وشركاء جدد.

تحدة للرتبية وشكر الرئيس، ابسم االجتماع العام، كال من برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم امل -100
والعلم والثقافة ومنظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي على الدعم الذي قدموه للمنرب يف تنفيذ 

 برانمج عمله، وطلب إليهم مواصلة هذا الدعم.
 اعتماد مقررات الدورة وتقريرها -رابع عشر

بصيغتها الواردة يف مرفق هذا التقرير،  6/4-د ح إىل م 6/1-د ح اعتمد االجتماع العام املقررات من م -101
 وذلك على النحو التايل:

، اجلزأين IPBES/6/L.10اعُتمد على أساس الوثيقة: ، : تنفيذ برانمج العمل األول للمنرب6/1-د ح م
 التاسع؛ إىلاألول والثاين، ابلصيغة املعدلة شفوايا، واألجزاء من الثالث 

وعناصر برانمج العمل املتجدد للمنرب،  2030اسرتاتيجي حىت عام : وضع مشروع إطار 6/2-د ح م
 ؛شفوايا ، ابلصيغة املعدلة IPBES/6/L.7اعُتمد على أساس الوثيقة 

: جدول األعمال املؤقت واتريخ ومكان انعقاد الدورة السابعة لالجتماع العام، الذي اعتمد 6/3-د ح م
 ؛شفوايا لة ، ابلصيغة املعدIPBES/6/L.6على أساس الوثيقة 

 .IPBES/6/L.8اعُتمد على أساس الوثيقة الذي املتعلقة ابمليزانية، و : الرتتيبات املالية 6/4-د ح م
، اجلزء اخلامس املتعلق ابلتقييمات املواضيعية، استفسرت ممثلة عن 6/1-وأثناء النظر يف املقرر م ح د -102

تدام لألنواع الربية، نظراا ألن النص على أن يـَُعد هذا الوقت املخصص إلجراء التقييم املواضيعي لالستخدام املس
سيتيح فرتة أربع سنوات لوضع التقييم، ‘‘ يف أجل أقصاه دورته العاشرة’’التقييم لكي ينظر فيه االجتماع العام 

 تقييم يف غضون ثالث سنوات،المن فرتة الثالث سنوات املعتادة أكثر. وأوضح الرئيس أن اهلدف هو إجناز  بدالا 
 ولكن جرى السماح مبدة أربع سنوات كتدبري وقائي، ابلنظر إىل تعقيد هذه املسألة. 

، اجلزء الثامن املتعلق ابستعراض املنرب احلكومي الدويل للعلوم 6/1-وأثناء النظر يف املقرر م ح د -103
ن املعلومات عن تشكيلة والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، طلبت ممثلة املزيد م

. وأجاب الرئيس أبن األعضاء العشرة الذين اختريوا للفريق يشملون 5/2-ابملقرر م ح د فريق االستعراض، عمالا 
ثالثة أعضاء من الدول األفريقية، وثالثة أعضاء من دول أورواب الغربية ودول أخرى، وعضوين من دول آسيا 

واب الشرقية، وعضو واحد من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر واحمليط اهلادئ، وعضو واحد من دول أور 
 الكارييب، على النحو التايل:

 من الدول األفريقية:
 السيد نيكوالس كينغ )جنوب أفريقيا(

 السيد ألربت فان جارسفيلد )جنوب أفريقيا(
 السيد كاليماين جو مولونغوي )مجهورية الكونغو الدميقراطية(

 من دول آسيا واحمليط اهلادئ:
 السيد ريو كوساكا )الياابن(

 كالباان شودري )اهلند(  ةالسيد
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 من دول أورواب الشرقية:
 السيد كارين جندرجيان )أرمينيا(

 من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب:
 السيدة مارينا روساليس )بريو(

 من دول أورواب الغربية ودول أخرى:
 م لوايف )فرنسا(السيد سلي

 السيد دوغ بريد )الوالايت املتحدة(
 السيد بيرت بردجووتر )أسرتاليا(

. واختري اجمللس الدويل للعلوم بوصفه املنظمة املهنية ت عوامل خمتلفة من حتقيق متثيل أكثر توازانا وقد حدن  -104
 اخلارجية لتنسيق عملية االستعراض.

، بشأن الدعم التقين لربانمج العمل، أعربت ممثلة 6/1-ملقرر م ح دوخالل مناقشة اجلزء التاسع من ا -105
فرنسا عن استعداد حكومة فرنسا الستضافة وحدة الدعم التقين للتقييم املواضيعي لالستخدام املستدام لألنواع 

يعي لألنواع الربية؛ وأعرب ممثل الياابن عن استعداد حكومة الياابن الستضافة وحدة الدعم التقين للتقييم املواض
الدخيلة املغرية؛ وأعرب ممثل املكسيك عن استعداد حكومة املكسيك الستضافة وحدة الدعم التقين للتقييم 
املنهجي املتعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها. إضافةا إىل ذلك ذكر ممثل جنوب أفريقيا أن 

من خربهتا السابقة يف استضافة وحدة للدعم التقين عن طريق  حكومة جنوب أفريقيا على استعداد لالستفادة
االضطالع أبعمال مماثلة للتقييمات املستقبلية. وقال الرئيس إن األمني التنفيذي سريسل رسائل يدعو فيها مجيع 

ر تقدمي طلبات رمسية، ويف أعقاب ذلك سينظ إىلالبلدان الراغبة والقادرة على استضافة وحدات الدعم التقين 
 املكتب يف الطلبات املقدمة قبل اختاذ قرار هنائي. 

، شددت ممثلة فرنسا على أمهية خدمات الرتمجة الشفوية إىل اللغات 6/4-وخالل مناقشة املقرر م ح د -106
الرمسية الست لألمم املتحدة من أجل حتقيق الفعالية يف أعمال أي أفرقة اتصال سُتنشأ يف الدورة السابعة لالجتماع 

 .201٩أاير/مايو  4إىل  201٩نيسان/أبريل  2٩عام، املقرر عقدها يف الفرتة من ال
، على أن IPBES/6/L.1واعتمد االجتماع العام هذا التقرير استناداا إىل مشروع التقرير الوارد يف الوثيقة  -10٧

 يكون مفهوماا أن األمانة ستضع التقرير يف صيغته النهائية حتت إشراف املكتب. 
 اختتام الدورة -عشرخامس 

آذار/مارس  24من يوم  00/15عقب تبادل اجملامالت املعتادة، أعلن الرئيس اختتام الدورة يف الساعة  -108
2018. 
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 املرفق
املقررات اليت اعتمدها االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

 يف دورته السادسة النظم اإليكولوجية

 تنفيذ برانمج العمل األول للمنرب :6/1-م ح د
 وعناصر برانمج العمل املتجدد للمنرب 2030وضع مشروع إطار اسرتاتيجي حىت عام  :6/2-م ح د
 جدول األعمال املؤقت واتريخ ومكان انعقاد الدورة السابعة لالجتماع العام :6/3-م ح د
 املتعلقة ابمليزانيةو الرتتيبات املالية  :6/4-م ح د
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 : تنفيذ برانمج العمل األول للمنرب6/1-مشروع املقرر م ح د
 إن االجتماع العام،

بتقرير األمينة التنفيذية بشأن تنفيذ برانمج العمل األول للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات  إذ يرحب
 ،(1)ةيف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي

ابملسامهات االستثنائية اليت قدمها مجيع اخلرباء الذين شاركوا حىت اآلن يف تنفيذ  يعرتف مع التقدير وإذ
 برانمج العمل، وإذ يشكرهم على التزامهم الذي ال يتزعزع بتنفيذه،

احلكومات واملنظمات على املشاركة بنشاط يف تنفيذ برانمج العمل، ال سيما من خالل  وإذ يشجع
 ،يع النواتجاستعراض مشار 

 أوالا 
 تنفيذ برانمج العمل األول للمنرب

مواصلة تنفيذ برانمج العمل األول للمنرب وفقاا للمقررات ذات الصلة اليت اختذها يف دوراته  يقرر -1
 ؛6/4-السابقة، ووفقاا هلذا املقرر وامليزانية املعتمدة الواردة يف املقرر م ح د

تخصصات واملكتب النظر يف كيفية حتسني تكامل برانمج عمل إىل فريق اخلرباء املتعدد ال يطلب -2
يف اعتباره استنتاجات االستعراض الداخلي، واختاذ  املنرب واتساقه عرب مجيع املهام وأفرقة اخلرباء وفرق العمل، آخذاا 

 التدابري الرامية إىل حتسني الشفافية ومساءلة تلك األفرقة وفرق العمل؛
 اثنياا 

 بناء القدرات
 ،(2)ابلتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة املتجددة لبناء القدرات التابعة للمنرب رحبإذ ي

ابجلهود اليت تبذهلا املنظمات الشريكة يف دعم مبادرات بناء القدرات يف إطار اخلطة  وإذ يرحب أيضاا 
 املتجددة،
أن ناء القدرات، و بإىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات أن تواصل تنفيذ اخلطة املتجددة ل يطلب -1

 عن التقدم احملرز يف هذا الصدد إىل االجتماع العام يف دورته السابعة؛ تقدم تقريراا 
إىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات أن تعقد اجتماعاا اثلثاا ملنتدى بناء القدرات يف  يطلب أيضاا  -2

ز التعاون مع املنظمات األخرى يف ، مباشرة عقب اجتماعها، وذلك من أجل مواصلة تعزي2018أواخر عام 
 تنفيذ اخلطة املتجددة؛

املنظمات األخرى إىل االنضمام إىل هذه اجلهود عن طريق توفري مسامهات تقنية ومالية تالئم  يدعو -3
 االحتياجات احملددة يف جمال بناء القدرات؛

اكز التنسيق الوطنية للمنرب، إىل األمني التنفيذي أن ينظم حلقة عمل لبناء القدرات لفائدة مر  يطلب -4
لتقييم العاملي لمبشاركة فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب والرؤساء املشاركني واملؤلفني الرئيسيني املنسقني 

للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، هبدف تيسري زايدة مشاركة احلكومات يف استعراض املشروع الثاين 
 للتقييم العاملي؛

                                                      
(1)  IPBES/6/2. 
(2)  IPBES/6/INF/12. 
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 اثلثاا 
 أسس املعارف

، مبا يف ذلك الطلب املوجه إىل 5/1-قرر م ح داملمن  من الفرع اثلثاا  ٧إىل  1إىل الفقرات من  إذ يشري
واالستفادة  األمينة التنفيذية ابختاذ الرتتيبات الالزمة لتنفيذ هنج االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية

 بتوافر املوارد، اهلادفة إىل إنشاء اآللية التشاركية، رهناا ، مبا يف ذلك الرتتيبات منها
 ابلتقدم الذي حققه فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، بدعم من فرقة العمل املعنية مبعارف يرحب -1
احمللية، يف تنفيذ هنج االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية واالستفادة املعارف األصلية و  الشعوب

 ؛مبا يف ذلك إنشاء اآللية التشاركية، (3)5/1-ها الوارد يف املرفق الثاين للمقرر م ح دمن
ابجلهود اليت تبذهلا الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واملنظمات الشريكة دعماا لنهج  يرحب أيضاا  -2

ب األصلية واجملتمعات احمللية االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية واالستفادة منها، ويدعو الشعو 
 ؛واملنظمات األخرى إىل االنضمام إىل تلك اجلهود

إىل األمينة التنفيذية أن تضطلع، ابلتعاون مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات وبدعم من  يطلب -3
إبجراء عملية تشاورية، بتوافر املوارد املالية،  رهناا و فرقة العمل املعنية مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية، 

االعرتاف هنج  ابلشراكة مع الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، بشأن تطبيق اآللية التشاركية، وأن تواصل تنفيذ
مع تقدمي تقرير إىل االجتماع العام يف دورته السابعة عن مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية والعمل معها، 

 ؛ز يف هذا الصددالتقدم اإلضايف الذي حير 
فرقة العمل املعنية ابملعارف والبياانت يف تنفيذ خطة العمل للعامني  أحرزتهابلتقدم الذي  يرحب -4

 ؛(4)2018و 201٧
إىل األمينة التنفيذية أن تضاعف اجلهود، ابلتعاون مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات،  يطلب -5

خلصوص معاجلة الفجوات املعرفية اليت مت حتديدها يف تقييمات على صعيد حفز توليد معارف جديدة، وعلى وجه ا
، املنرب، ابستخدام عمليات شفافة إضافةا إىل االجتماعات الثنائية من أجل تعبئة أو توليد هذه املعارف والبياانت

 ؛بتوافر املوارد املالية رهناا 
 رابعاا 

 التقييمات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية
 ،(5)ةتقدم احملرز يف إجراء التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيابل إذ يرحب

 ماملشاركني للتقيي الرؤساءإىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب تيسري املناقشات بني  يطلب -1
البيولوجي وخدمات النظم  للتنوعاإلقليمية التقييمات و  للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية العاملي

وتقييم تدهور األراضي واستصالحها، واحلكومات وغريها من أصحاب املصلحة بشأن الدروس  اإليكولوجية
التقييمات  يفواستخدامه ‘‘ مسامهات الطبيعة للناس’’املستفادة من السبل اليت جرى من خالهلا استحداث مفهوم 

تقييم تدهور األراضي واستصالحها، وكيف جرى يف و  اإليكولوجيةللتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإلقليمية 
                                                      

(3)  IPBES/6/INF/13. 
(4)  IPBES/6/INF/14. 
(5)  IPBES/6/INF/11. 
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لمشروع الثاين للتقييم العاملي، ل استعراضهاتقبله، هبدف مساعدة احلكومات واجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف 
 ؛مع مالحظة أن هذا املفهوم هو مفهوم متجدد

، ابلتعاون مع الرئيسني املشاركني إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات التأكد يطلب -2
قني للتقييم العاملي ، من أن نتائج التقييمات للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واملؤلفِّني الرئيسيني املنس ِّ

اإلقليمية واملواضيعية واملنهجية املنجزة، وأي تقييمات أخرى ذات صلة اضطلعت هبا هيئات دولية أخرى، تؤخذ 
 ؛ر عند إعداد ووضع الصيغة النهائية للتقييم العاملييف االعتبا
العمل  للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةإىل الرئيسني املشاركني للتقييم العاملي يطلب  -3

يف تقرير حتديد نطاق  الواردةمع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب للتأكد من أن مسائل السياسات العامة 
 ؛يف مشروع املوجز اخلاص مبقرري السياسات عوجلتقد  (6)التقييم

التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم  منقرري السياسات اخلاص مب وجزاملعلى  يوافق -4
 ؛(8)ةموجزاهتا التنفيذيمبا يف ذلك ، ويقبل فصول التقييم (٧)اإليكولوجية يف أفريقيا

سياسات من التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم على موجز مقرري ال يوافق أيضاا  -5
 ؛(10)ةموجزاهتا التنفيذيمبا يف ذلك ، ويقبل فصول التقييم (٩)اإليكولوجية يف األمريكتني

قرري السياسات من التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات اخلاص مبوجز املعلى  يوافق كذلك -6
 ؛(12)ةموجزاهتا التنفيذيمبا يف ذلك ، ويقبل فصول التقييم (11)ة آسيا واحمليط اهلادئالنظم اإليكولوجية يف منطق

قرري السياسات من التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اخلاص مبوجز املعلى  يوافق -٧
 ؛(14)ةيموجزاهتا التنفيذمبا يف ذلك ، ويقبل فصول التقييم (13)اإليكولوجية يف أورواب وآسيا الوسطى

 خامساا 
 التقييمات املواضيعية

، (15)تعلى موجز التقييم املواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها اخلاص مبقرري السياسا يوافق -1
 ؛(16)ةويقبل فصول  التقييم املواضيعي مبا يف ذلك موجزاهتا التنفيذي

                                                      
 .3، املرفق األول، الفقرة 4/1-(  املقرر م ح د6)

(٧  )IPBES/6/15/Add.1. 

(8)  IPBES/6/INF/3/Rev.1. 
(٩)  IPBES/6/15/Add.2. 

(10)  IPBES/6/INF/4/Rev.1. 
(11)  IPBES/6/15/Add.3. 

(12)  IPBES/6/INF/5/Rev.1. 
(13)  IPBES/6/15/Add.4. 

(14)  IPBES/6/INF/6/Rev.1. 
(15)  IPBES/6/15/Add.5. 
(16)  IPBES/6/INF/1/Rev.1. 



IPBES/6/15 

25 

قاا إلجراءات إعداد نواتج على إجراء تقييم مواضيعي لالستخدام املستدام لألنواع الربية وف يوافق -2
، وذلك عقب الدورة 5/1-وعلى النحو املبني يف تقرير حتديد النطاق الوارد يف املرفق الرابع للمقرر م ح د (1٧)املنرب

 السادسة لالجتماع العام، لكي ينظر فيه االجتماع العام يف أجل أقصاه دورته العاشرة؛
لألنواع الغريبة املغرية وفقاا إلجراءات إعداد نواتج على االضطالع بتقييم مواضيعي  يوافق أيضاا  -3

، وذلك بعد الدورة 4/1-، وعلى النحو املبني يف تقرير حتديد النطاق الوارد يف املرفق الثالث للمقرر م ح د(18)املنرب
 السابعة لالجتماع العام، لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته العاشرة؛

الحتياجات كل فصل من فصول تلك  ملتعدد التخصصات أن يعني، وفقاا إىل فريق اخلرباء ا يطلب -4
التقييمات، ما ال يزيد عن مثانية مؤلفني رئيسيني لكل فصل، وأن ينظر، أثناء عملية االختيار، يف قدرة املؤلفني 

 املقرتحني للمسامهة بشكل كامل يف التقييم؛
تأكد من أن الرؤساء املشاركني لتلك التقييمات إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ال يطلب أيضاا  -5

 ؛على دراية ابلسياسات املتعلقة ابملؤلفني غري املستجيبني
ابملسامهة القيمة اليت ميكن أن تقدمها هلذه العملية االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املرتبطة  يقر -6

ة؛ ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة؛ ومنظمة ابملنرب وشركاء األمم املتحدة )برانمج األمم املتحدة للبيئ
 األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛ وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي(؛

 إىل األمينة التنفيذية: يطلب -٧
من هذا املقرر من خالل عقد حلقة عمل للتشاور،  2الشروع يف التقييم املشار إليه يف الفقرة  )أ(

، مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة وشركاء األمم املتحدة فيما يتعلق (1٩)مطاق التقييإىل ن استناداا 
 ابألعمال اجلارية بشأن االستخدام املستدام يف هذه املنتدايت؛

دعوة املشاركني يف حلقة العمل، الذين ميكن أن يشملوا ممثلي االتفاقات البيئية املتعددة األطراف  )ب(
يف جمال االستخدام املستدام، مبا يف ذلك اتفاقية التجارة  ا من الكياانت الدولية ذات الصلة اليت تعمل حالياا وغريه

الدولية أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية حفظ أنواع احليواانت 
للطيور املائية، واتفاقية األمم  لرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالا الربية املهاجرة، واتفاقية األراضي ا

املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا، واملنظمة 
دة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية الدولية لألخشاب االستوائية، ومنتدى األمم املتحدة املعين ابلغاابت، واملعاه

 عن شركاء األمم املتحدة للمنرب؛ لألغذية والزراعة، واالحتاد الدويل حلماية الطبيعة، فضالا 
إعداد حماضر حلقة العمل، اليت تشمل معلومات عن األعمال اجلارية بشأن االستخدام املستدام  )ج(

)أ( من هذا املقرر وتشكل، إىل جانب نتائج حلقة العمل، مدخالت يف  ٧لألنواع الربية املشار إليها يف الفقرة 
عملية التقييم، مبا يثري بشكل خاص عمل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب وخرباء التقييم فيما يتعلق 

 ابلتقييم؛
  

                                                      
 .األول، املرفق 3/3-املقرر م ح د ( 1٧)

 .األول، املرفق 3/3-املقرر م ح د ( 18)

 .الرابع، املرفق 5/1-املقرر م ح د  (1٩)
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 سادساا 
 التقييمات املنهجية

 ،5و 3، اجلزء سادساا، الفقرتني 5/1-قرر م ح داملإىل  إذ يشري
ابلتقدم احملرز وابخلطوات املقبلة املخطط هلا من جانب فريق اخلرباء املعين ابلسيناريوهات  يرحب -1

 ؛(20)جوالنماذ 
 ؛(21)مابلتقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء املعين ابلقي يرحب أيضاا  -2
ومنافعها، مبا يف ذلك على إجراء تقييم منهجي متعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة  يوافق -3

، وعلى النحو املبني (22)التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية، وفقاا إلجراءات إعداد نواتج املنرب
، وذلك عقب الدورة السادسة لالجتماع العام، 4/1-يف تقرير حتديد النطاق الوارد يف املرفق الرابع للمقرر م ح د

 ؛ام يف دورته التاسعةلكي ينظر فيه االجتماع الع
الحتياجات كل فصل من فصول ذلك  إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يعني، وفقاا  يطلب -4

التقييم، ما ال يزيد عن مثانية مؤلفني رئيسيني لكل فصل، وأن ينظر، أثناء عملية االختيار، يف قدرة املؤلفني 
 ؛املقرتحني للمسامهة بشكل كامل يف التقييم

إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات التأكد من أن الرئيسني املشاركني للتقييم على  لب أيضاا يط -5
 ؛دراية ابلسياسات املتعلقة ابملؤلفني غري املستجيبني

 سابعاا 
 فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات

لكرتوين ألدوات ابلتقدم احملرز واخلطوات املقبلة املخطط هلا فيما يتعلق إبعداد الفهرس اإل يرحب -1
؛ ويطلب إىل فريق اخلرباء املعين أبدوات (23)ومنهجيات دعم السياسات ولتقدمي الدعم للتقييمات اجلارية للمنرب

ومنهجيات دعم السياسات أن يواصل تطوير الفهرس اإللكرتوين والتوجيهات لتقييمات املنرب من خالل تنفيذ 
دوات واملنهجيات من جانب مقرري السياسات واملمارسني، وأن أنشطة ترمي إىل مواصلة زايدة استخدام تلك األ

 ؛إىل االجتماع العام يف دورته السابعة عن التقدم احملرز يف هذا الصدد يقدم تقريراا 
بتوافر  إىل األمينة التنفيذية واملكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن ينقحوا، رهناا  يطلب -2

، وتصوراته، وإمكانية احلصول عليه، وإجراءات التحقق، مع ضمان بذل جهود املوارد، هيكل ووظيفة الفهرس
إضافية لدعوة احلكومات وأصحاب املصلحة إىل تقدمي مدخالت إىل الفهرس، وإدماج الفهرس يف املهام األخرى 

 ؛التقييمات، وبناء القدرات، وتوليد املعارف ونقلها اليت تشملللمنرب، 
هلا اجلهات الشريكة من املنظمات واحلكومات وأصحاب املصلحة يف ابجلهود اليت تبذ يرحب -3

اإلسهام ابملعلومات إلدراجها يف الفهرس اإللكرتوين ألدوات ومنهجيات دعم السياسات، ويدعو غريها من 

                                                      
(20)  IPBES/6/INF/15. 
(21)  IPBES/6/INF/18. 
 .األول، املرفق 3/3-رر م ح داملق( 22)

(23)  IPBES/6/INF/16. 
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املنظمات واحلكومات وأصحاب املصلحة إىل االنضمام إىل تلك اجلهود من خالل تقدمي املعلومات ذات الصلة 
 ؛ا يف الفهرس اإللكرتوينإلدراجه

للتنوع  إىل األمينة التنفيذية التأكد من إدراج العناصر ذات الصلة من التقييمات اإلقليمية يطلب -4
 ؛وتقييم تدهور األراضي واستصالحها، يف الفهرس البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

والتقييمات األخرى  م اإليكولوجيللتنوع البيولوجي وخدمات النظامؤلفي التقييم العاملي  يشجع -5
 ؛وضع تقييماهتم الفهرس يف للمنرب على االستفادة من حمتوى

 اثمناا 
 استعراض املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي

 وخدمات النظم اإليكولوجية
 ،5/2-إىل مقرره م ح د إذ يشري

فريق استعراض أعضاء ، وابختيار (24)ياالستعراض الداخل ابلتقرير الذي أعده فريق حييط علماا  -1
 ؛(25)ضمنظمة مهنية خارجية لتنسيق عملية االستعراواختيار إلجراء االستعراض 

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمانة حتديد أي  من املسائل اليت وردت يف و إىل املكتب  يطلب -2
ة منه ميكن معاجلتها يف برانمج العمل احلايل، مبا يف ذلك فيما االستعراض الداخلي وأي  من الدروس املستفاد

يتعلق بتنفيذ أي تقييمات معلقة يوافق عليها االجتماع العام يف دورته السادسة، والتنفيذ الكامل لوظائف املنرب 
 ؛األربعة وحتسني إدماجها

يف أقرب وقت ممكن بعد االستعراض اخلارجي ترتيبات إىل األمينة التنفيذية أن تشرع يف  يطلب -3
 ؛الدورة السادسة لالجتماع العام

األعضاء يف املنرب ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين على االستجابة لفريق االستعراض عند  حيث -4
 ؛دعوهتم إىل املسامهة يف االستعراض يف اإلطار الزمين احملدد

 اتسعاا 
 الدعم التقين لربانمج العمل

-ابلتشاور مع املكتب ووفقاا للميزانية املعتمدة الواردة يف مرفق املقرر م ح د إىل األمانة أن تتخذ، يطلب
 .العمل ، التدابري املؤسسية الالزمة لتفعيل الدعم التقين الضروري لربانمج6/4

  

                                                      
(24)  IPBES/6/INF/32. 
(25)  IPBES/6/10. 



IPBES/6/15 

28 

عمل الوعناصر برانمج  2030وضع مشروع إطار اسرتاتيجي حىت عام  :6/2-مشروع املقرر م ح د
 تجدد للمنربامل

 ماع العام،إن االجت
 إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن يقوما، بدعم من األمانة، مبا يلي: يطلب

تجدد للمنرب، مع املعمل ال، وعناصر برانمج 2030وضع مشروع إطار اسرتاتيجي حىت عام  )أ(
عراضات برانمج العمل التوقيت التصوري الستبشأن مراعاة اآلراء املعرب عنها يف دورته السادسة، مبا يف ذلك 

 ؛والنداءات اإلضافية للطلبات واإلسهامات واالقرتاحات لربانمج العمل
اإللكرتونية، للحصول على إسهامات إضافية  ئلعقد املشاورات، مبا يف ذلك من خالل الوسا )ب(

الصلة ابلتنوع  من جهات من بينها احلكومات، وشركاء األمم املتحدة، واالتفاقات البيئية متعددة األطراف ذات
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، واملنظمات احلكومية الدولية، وأصحاب املصلحة، بشأن مشروع اإلطار 

 ؛االسرتاتيجي وعناصر برانمج عمل املنرب
على تقدمي تعليقات من هذا املقرر اهليئات املشار إليها يف الفقرة )ب( و  احلكومات تشجيع )ج(

 ؛العمل لربانمج املستقبلية العناصرإلطار االسرتاتيجي و مكتوبة حول مشروع ا
 املدى على األولوايتواالقرتاحات، خبصوص  واإلسهامات الطلبات لتلقي رمسية دعوة إطالق )د(

وفقاا  ،2018أيلول/سبتمرب  30مبوعد هنائي حمدد يف  ،البعيد املدى على االسرتاتيجية االحتياجات أو القريب
، 1/3-يف املقرر م ح دعلى النحو املبني  بات املقدمة إىل املنرب وترتيبها حسب األولوية،إلجراءات تلقي الطل

 وكذلك:
، 5/4-املسموح هلم ابملشاركة املعززة وفقاا للمقرر م ح ددعوة األعضاء واملراقبني  ‘1’

واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم 
وجية، على النحو الذي حتدده جمالس اإلدارة لكل من تلك االتفاقات، إىل تقدمي اإليكول

 طلبات؛
دعوة هيئات األمم املتحدة ذات الصلة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،  ‘2’

وأصحاب املصلحة املعنيني، مثل املنظمات احلكومية الدولية األخرى، واملنظمات العلمية 
قليمية، والصناديق االستئمانية ذات الصلة، واملنظمات غري احلكومية، الدولية واإل

 والسكان االصليني واجملتمعات احمللية، والقطاع اخلاص، إىل تقدمي إسهامات واقرتاحات؛
دعوة اخلرباء املعنيني وأصحاب املعارف من السكان األصليني واحملليني إىل تقدمي  ‘3’

 ؛آلية املشاركة يف املنربإسهاماهتم واقرتاحاهتم من خالل 
إبالغ أماانت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة ابلدعوة إىل تقدمي الطلبات املوصوفة  )ه(

جلدول الزمين مع مراعاة ا، وإاتحة الفرصة لتقدمي الطلبات بشكل متأخر من هذا املقرر ‘1’يف الفقرة )د( 
 الجتماعات جملس اإلدارة لكل منها؛

املقدمة استجابةا للدعوة املشار توفري سبل الوصول إىل مجيع الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات  )و(
 الذين مسح هلم ابملشاركة نيأعضاء االجتماع العام للمنرب واملراقباملوجهة إىل و إليها يف الفقرة )د( من هذا املقرر 
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من ‘ 2’والكياانت املوصوفة يف الفقرة )د(  ،ة األطرافتعدداملاالتفاقات البيئية و ، 5/4-املعززة وفقاا للمقرر م ح د
 ؛هذا املقرر

لطلبات موجزة لواالقرتاحات املقدمة، وإعداد تقرير يتضمن قائمة  واإلسهاماتجتميع الطلبات  )ز(
 ينظر فيها االجتماع العام يف دورته السابعة؛لكي  ،واإلسهامات واالقرتاحات مرتبة حسب األولوايت

، ووضع عناصر لربانمج عمل املنرب، 2030قيح مشروع اإلطار االسرتاتيجي حىت عام مواصلة تن )ح(
 ؛من هذا املقررمع مراعاة التقرير املشار إليه يف الفقرة )ز( 

االسرتاتيجي مشروع اإلطار احلكومات وأصحاب املصلحة إىل تقدمي تعليقات بشأن  دعوة )ط(
 ؛املشار إليها يف الفقرة )ح( من هذا املقررر برانمج عمل املنرب وعناص 2030اخلاضع ملزيد من التنقيح حىت عام 

وعناصر برانمج عمل  2030وضع الصيغة النهائية ملشروع إطار العمل االسرتاتيجي حىت عام  )ي(
، لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته من هذا املقرر املنرب، مع مراعاة التعليقات املشار إليها يف الفقرة )ط(

 لسابعة ويوافق عليها.ا
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 األعمال املؤقت واتريخ ومكان انعقاد الدورة السابعة لالجتماع العام : جدول6/3-مشروع املقرر م ح د

 إن االجتماع العام،

إىل  201٩نيسان/أبريل  2٩أن الدورة السابعة من االجتماع العام ستعقد من يوم االثنني  يقرر -1
 ؛201٩أاير/مايو  4يوم السبت 

لتنظيم الدورة السابعة  أن يقبل مع التقدير العرض الذي تقدمت به حكومة فرنسا أيضاا  يقرر - 2
 ؛ابريس، رهناا ابلتوصل إىل إبرام اتفاق البلد املضيفيف لالجتماع العام 

، من أجل التفاوض على اتفاق فرنساإىل األمينة التنفيذية أن تنظم مشاورات مع حكومة  يطلب -3
، مع االمتثال ألحكام األمر اإلداري لألمم 40/243فقاا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة البلد املضيف، و 

، وذلك هبدف إبرام وتوقيع اتفاق البلد املضيف يف أقرب وقت ممكن، وأن تنظم الدورة السابعة ST/AI/342املتحدة 
اجلهات املراقبة يف املنرب إىل املشاركة يف لالجتماع العام ابلتعاون الوثيق مع البلد املضيف، وأن تدعو األعضاء و 

 الدورة؛
األعضاء القادرين على القيام بذلك إىل النظر يف استضافة الدورة الثامنة لالجتماع العام،  يدعو -4

 ؛2020املقرر عقدها يف العام 
يعرضون، إىل األمينة التنفيذية، حتت إشراف املكتب، أن تتشاور مع أعضاء املنتدى الذين قد  يطلب -5

 خالل الفرتة املفضية إىل الدورة السابعة من االجتماع العام، القيام ابستضافة الدورة الثامنة لالجتماع العام؛
إىل األمينة التنفيذية أن تقدم إىل االجتماع العام يف دورته السابعة تقريراا عن التقدم  أيضاا يطلب  -6

أعاله، وذلك هبدف اعتماد مقرر يف تلك الدورة بشأن اتريخ ومكان  5احملرز يف املشاورات املشار إليها يف الفقرة 
 انعقاد دورته الثامنة؛

 ؛الوارد يف مرفق هذا املقرر العام لالجتماعمبشروع جدول األعمال األويل للدورة السابعة  حييط علماا  -٧
للمقرر  كة املعززة وفقاا دعو األعضاء واملراقبني املسموح هلم ابملشار تأن  ةالتنفيذي ةإىل األمين يطلب -8

، تعليقات خطية بشأن التنظيم املقرتح ألعمال الدورة 2018حزيران/يونيه  1ألن يقدموا، حبلول  5/4-م ح د
 السابعة لالجتماع العام؛

ضع اللمسات األخرية على التنظيم املقرتح ألعمال الدورة تأن  ةالتنفيذي ةإىل األمين يطلب كذلك -٩
مع التعليقات املقدمة يف الدورة السادسة لالجتماع العام والتعليقات اخلطية اليت  عام متشياا السابعة لالجتماع ال

 من هذا املقرر. 8ُقدمت استجابةا للدعوة املشار إليها يف الفقرة 
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 :6/3-مرفق املقرر م ح د
لوم والسياسات مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للع

 يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 افتتاح الدورة. -1
 املسائل التنظيمية: -2

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ )أ(
 حالة العضوية يف املنرب؛ )ب(
 انتخاب أعضاء املكتب. )ج(

 منرب.قبول املراقبني يف اجتماعات الدورة السابعة لالجتماع العام لل -3
 واثئق تفويض املمثلني. -4
 .2018-2014تنفيذ برانمج العمل للفرتة  عنتقرير األمينة التنفيذية  -5

  .اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي للتنوع العاملي التقييم 6-
 االتصاالت، وإشراك أصحاب املصلحة، والشراكات االسرتاتيجية. -٧
 ة والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابملنرب.الرتتيبات املالي -8
 استعراض املنرب. -٩

 برانمج العمل الثاين للمنرب. -10
 ومواعيد وأماكن انعقاد دوراته املستقبلية. ،تنظيم عمل االجتماع العام -11
 .الرتتيبات املؤسسية: ترتيبات األمم املتحدة للشراكة التعاونية يف عمل املنرب وأمانته -12
 اعتماد مقررات وتقرير الدورة. -13
 اختتام الدورة. -14
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 الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابملنرب: 6/4-مشروع املقرر م ح د 
 إن االجتماع العام،

لوم ابملسامهات النقدية والعينية اليت تلقاها منذ الدورة اخلامسة املنرب احلكومي الدويل للع إذ يرحب
 والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،

على ومناذج األنشطة اليت مت حتفيزها حبالة املسامهات النقدية والعينية الواردة حىت اترخيه  وإذ حييط علماا 
 الواردة يف مرفق هذا املقرر، 4و 3و 2و 1النحو املبني يف اجلداول 

 ،201٧هدات املعلنة لفرتة ما بعد عام ابلتع وإذ حييط علماا أيضاا 
 5، على النحو املبني يف اجلدولني 201٧-2016حبالة النفقات يف فرتة السنتني  وإذ حييط علماا كذلك

 الواردين يف مرفق هذا املقرر، وكذلك مستوى الوفورات اليت حتققت أثناء فرتة السنتني، 6و
ق االستئماين للمنرب مل يزد، بينما يعرتف ابلزايدة يف يف الصندو  نيأن عدد األعضاء املسامه وإذ يالحظ
 املسامهات العينية،
احلاجة إىل استمرار املسامهات املالية والعينية املقدمة للمنرب لكفالة استمرارية املنرب على املدى  وإذ يدرك

 الطويل،
لك إعالن إىل اإلعالن عن التعهدات واملسامهات للصندوق االستئماين للمنرب، وكذ يدعو -1

األمم املتحدة ومرفق البيئة العاملية وسائر املنظمات احلكومية الدولية  هيئاتو  املسامهات العينية من احلكومات
وأصحاب املصلحة وغريهم من القادرين على تقدمي املسامهات، لدعم أعمال املنرب، مبا يشمل منظمات التكامل 

 االقتصادي اإلقليمية والقطاع اخلاص واملؤسسات؛
إىل األمينة التنفيذية أن تقدم، بتوجيه من املكتب، تقريراا إىل االجتماع العام يف دورته  طلب -2

 وعن األنشطة املتعلقة جبمع األموال؛ 2018-201٧السابعة عن النفقات لفرتة السنتني 
يف  ، على النحو املبنياا دوالر  8 554 853البالغ قدرها  2018امليزانية املنقحة لعام  يعتمد -3
 ؛من مرفق هذا املقرر ٧اجلدول 

، على النحو املبني اتدوالر  6 0٧4 ٩10البالغ قدرها  201٩ميزانية مؤقتة لعام  يعتمد أيضاا  -4
يف  االجتماع العام من جانبمن مرفق هذا املقرر، مع مالحظة أهنا ستتطلب مزيداا من املراجعة  8يف اجلدول 

 .العمل الثايندورته السابعة يف سياق اعتماد برانمج 
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 6/4-مرفق املقرر م ح د

 والعينية اليت تقدم إىل املنرب حالة املسامهات النقدية -أوالا 
 1اجلدول 

 (2018أذار/مارس  22إىل  2012أاير/مايو  1)من  2012حالة املسامهات النقدية الواردة والتربعات املعلنة منذ إنشاء املنرب يف نيسان/أبريل 
 املتحدة()بدوالرات الوالايت 

 جملموعا  التربعات املعلنة  املسامهات البلد
  اجملموع 2021-2020 201٩ 2018 اجملموع 2018 201٧ 2016 2015 2014 2013 2012 
 1 2 3 4 5 6 ٧ 8 ٩ 10 11 12 13(=8(+)12) 

 166 566 -    166 566   68 ٧06   ٩٧ 860  أسرتاليا
 2٧٧ 442 80 ٩82   80 ٩82 1٩6 442  ٧8 1٩٩ 118 243     بلجيكا

 188 ٧43 -    188 ٧43  52 61٩ 30 616 30 0٩8 36 4٩6 38 ٩14  (أ)كندا
 51 812 -    51 812  13 ٧10 14 ٩66 23 136    شيلي
 620 005 -    620 005  3٩8 000 2 005 60 000 160 000   الصني

 ٧6 348 -    ٧6 348  3٩ 311   3٧ 03٧   الدامنرك
 4 ٩0٧ ٩٧5 4 ٩0٧ ٩٧5 2 453 ٩88 1 226 ٩٩4 1 226 ٩٩4 –        ألورويباالحتاد ا

 310 ٩45 -    310 ٩45  ٩ 434   2٧5 626 25 885  فنلندا
 2 586 156 1 221 08٩ 3٧0 2٩2 252 ٧3٩ 5٩8 058 1 365 068  330 248  252 218  264 2٩1  24٧ 631  2٧0 680  )أ(فرنسا
 10 435 8٧8 ٧00 ٧45  ٧٩ 62٧ 621 118 ٩ ٧35 133 8٧6 353  1 2٧0 ٩٩٧  1 11٩ ٩٩1 1 582 840 1 850 12٩ 1 2٩8 ٧21 1 ٧36 102 )أ(أملانيا
 20 000 -    20 000     10 000 10 000  اهلند

 1 5٩1 68٧ -    1 5٩1 68٧ 1٩0 454 203 333 300 000 300 000 330 000 26٧ ٩00  الياابن
 20 206 -    20 206 4 348  3 ٧26 3 88٩ 3 ٩44 4 2٩٩   التفيا
 100 000 -    100 000    100 000    ماليزاي

 23 6٩٧ –    23 6٩٧  23 6٩٧      موانكو
 1 315 36٩ -    1 315 36٩   636 ٩43  6٧8 426   هولندا
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 جملموعا  التربعات املعلنة  املسامهات البلد
  اجملموع 2021-2020 201٩ 2018 اجملموع 2018 201٧ 2016 2015 2014 2013 2012 
 1 2 3 4 5 6 ٧ 8 ٩ 10 11 12 13(=8(+)12) 

 103 0٩3 –    103 0٩3 1٧ 04٧ 1٧ 834 16 258 18 ٧2٧ 1٧ 134 16 0٩4  نيوزيلندا
 10 018 ٧٧٩ 6٧٧ 604   6٧٧ 604 ٩ 341 1٧5  651 080 3٧2 420 58 35٧ 8 118 860 140 458  النرويج

 20 000 –    20 000      20 000  مجهورية كوراي
 30 000 –    30 000     30 000   جنوب أفريقيا

 1 201 08٩ 2٧٧ ٩٧1   2٧٧ ٩٧1 ٩23 118  255 445 116 421 128 535 1٩4 368 228 34٩  )أ(السويد
 4٩6 ٩3٧ –    4٩6 ٩3٧ 84 000 84 000 84 000 84 000 84 ٧٩3 ٧6 144  سويسرا

اململكة املتحدة لربيطانيا 
 العظمى وأيرلندا الشمالية

  6٩4 285 1 145 046 1  ٩56 228 140 1٩3 630 414 565 168 3 000 250 000 250  000 500 565 668 3 

 2 ٩٩3 806 –      2 ٩٩3 806  500 000 516 306 4٧٧ 500 500 000 500 000 500 000 الوالايت املتحدة األمريكية
 41 225 081 8 366 366 2 824 280 1 80٩ 360 3 ٧32 ٧26 32 858 ٧15 1 586 832 4 124 ٧٧2 3 881 ٩38 3 131 428 13 620 ٩44 4 2٧6 6٩٩ 2 236 102 اجملموع

              

 .2من اجلدول  1تضمن عناصر خمصصة. لالطالع على تفاصيل العناصر املخصصة، يرجى الرجوع إىل الباب مسامهة اجلهة املاحنة ت )أ(

املسامهات  2من اجلدول  2يبني الباب  .2021 - 201٧للفرتة  واملتعهد هبااملسامهات املخصصة املقدمة إىل الصندوق االستئماين لألنشطة اليت تشكل جزءاا من برانمج العمل املعتمد وامليزانية املعتمدة الواردة  2من اجلدول  1يبني الباب  -1
ة يف تنفيذ نواتج برانمج العمل واليت مل ُتدرَج يف امليزانية املعتمدة. وأقر املكتب ذلك األعمال املتعلقة مبعارف الشعوب األصلية  هذه املسامهات، لدعم اجتماعات إضافية للخرباء من أجل التقييم العاملي، مبا يف املخصصة الواردة نقداا ألغراض األنشطة املسامهِّ

 واملعارف احمللية وألنشطة االتصاالت والتكاليف الالزمة ملكان انعقاد الدورة اخلامسة لالجتماع العام.
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 2اجلدول 
 2021حىت عام  201٧والتربعات املعلنة لعام  201٧املسامهات املخصصة الواردة نقداا يف عام 

 املتحدة()بدوالرات الوالايت 

املسامهات الواردة يف  نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
 201٧عام 

املسامهات الواردة 
 2018يف عام 

التربعات املعلنة 
 2018لعام 

التربعات املعلنة للفرتة 
 اجملموع 2021-201٩

 تمد ومن امليزانية املعتمدة املسامهات املخصصة الواردة نقداا لدعم األنشطة اليت تشكل جزءاا من برانمج العمل املع -1
املشاركة من جانب البلدان النامية يف الدورة اخلامسة  أملانيا

 لالجتماع العام يف بون، أملانيا
 106 15٧ اجتماعات

   
15٧ 106 

لوحدة الدعم التقين  3-تكلفة خبري استشاري برتبة ف أملانيا
 للتقييم العاملي 

 106 166 ٩0 ٧26 دعم تقين
 

62٧٩ ٧ 520 2٧6 

املشاركة من جانب البلدان النامية يف الدورة السادسة  أملانيا
 لالجتماع العام يف مديني، كولومبيا

 14٩ 068   14٩ 068  اجتماعات

  23 328 نواتج )ج(( 2التقييم العاملي )الناتج  كندا
  

328 23 
 264 4٩4 ٧6 40٩ 105 ٧٩8  82 ٩38 نواتج )ج((  2التقييم العاملي )الناتج  فرنسا )الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي(
التقييم املواضيعي املتعلق ابألنواع الدخيلة املغرية )الناتج  فرنسا )الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي(

 ‘(2’)ب(  3
  نواتج

 
28٧ 82 20٧ 182 4٩4 264 

ابالستخدام املستدام لألنواع التقييم املواضيعي املتعلق  فرنسا )الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي(
 ‘( 3’)ب(  3الربية )الناتج 

  نواتج
 

28٧ 82 20٧ 182 4٩4 264 

 3)الناتج  التقييم املنهجي املتعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم فرنسا )الوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي(
 )د((

  نواتج
 

28٧ 82 20٧ 182 4٩4 264 

لمشاركني من البلدان املتلقية تكاليف وبدالت السفر ل السويد
 بلمساعدة اإلمنائية الرمسية يف اجتماعات املنرب

 ٩5 1٧8  ٩5 1٧8   اجتماعات

 اجملموع الفرعي
  

150 303 235 255 83٧ 44٧ 658 ٧02 8٧ ٧٩08 1 
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املسامهات الواردة يف  نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
 201٧عام 

املسامهات الواردة 
 2018يف عام 

التربعات املعلنة 
 2018لعام 

التربعات املعلنة للفرتة 
 اجملموع 2021-201٩

  امليزانية املعتمدةاملسامهات املخصصة الواردة نقداا لدعم األنشطة املتعلقة بربانمج العمل املعتمد واليت مل تدرج يف -2
 466 56٩ اجتماعات تكاليف مكان انعقاد الدورة اخلامسة لالجتماع العام  أملانيا 

   
56٩ 466 

الرتويج ألعمال املنرب وتطوير املوقع الشبكي وإنشاء  أملانيا 
 تطبيق هاتفي

 21 345 توعية
   

345 21 

تكاليف إضافية لتوسيع نطاق وظيفة بطاقة نصف  أملانيا 
( اليت 6-موظف ملساعد شؤون نظم املعلومات )خ.ع

اعتمدها االجتماع العام يف دورته اخلامسة، إىل وظيفة 
 بطاقة موظف كامل

 30 000 موظفون
 

000 30 
 

000 60 

اجتماع صياغة الفصول املتعلقة ابلتقييم العاملي )الناتج  أملانيا 
 )ج(( 2

 56 564 اجتماعات
   

564 56 

جتماع صياغة الفصول املتعلقة ابلتقييم العاملي )الناتج ا اململكة املتحدة
 )ج(( 2

 38 466 اجتماعات
   

466 38 

اجتماع صياغة الفصول املتعلقة ابلتقييم العاملي )الناتج  الوالايت املتحدة األمريكية
 )ج(( 2

 25 000 اجتماعات
   

000 25 

 تقدمي الدعم لالجتماع املعقود لصياغة موجز مقرري النرويج
 )ج(( 2السياسات اخلاص ابلتقييم العاملي )الناتج 

 43 ٩20 نواتج
 

 
 

٩52 44 

 ٧11 863 – 30 000 – 681 863   اجملموع الفرعي
 2 420 ٧43 ٧02 658 4٧٧ 83٧ 255 235 ٩85 013   اجملموع
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تقديرية بدوالرات مع ما يقابلها من قيم  201٧املسامهات العينية األخرى املتلقاة يف عام  3يبني اجلدول  -2
الوالايت املتحدة، على النحو الذي ُقدمت أو ُقدرت به، حيثما أمكن، وفقاا ملا يعادهلا من تكاليف يف برانمج 
 العمل، يف حال وجودها. وتتألف هذه املسامهات العينية من الدعم الذي تقدمه اجلهة املاحنة مباشرة، ومن مث ال

( أو لألنشطة اليت 1تمويل األنشطة املقررة كجزء من برانمج العمل )الباب يتلقاها الصندوق االستئماين، وذلك ل
 (.2تنظم دعماا لربانمج العمل، مثل الدعم التقين ومرافق االجتماعات والدعم احمللي )الباب 

 3اجلدول 
 201٧كانون األول/ديسمرب   8املسامهات العينية الواردة حىت 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

القيمة املقابلة املقدرة  نوع الدعم النشاط املؤسسةاحلكومة/
 201٧يف عام 

 املسامهات العينية املقدمة دعماا ألنشطة برانمج العمل املعتمدة احملسوبة تكلفتها -1

للمنرب )رئيس  4-إعارة موظف برامج من الرتبة ف برانمج األمم املتحدة للبيئة
 برانمج العمل(

222 100 دعم املوظفني  

وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية ببناء القدرات  ويجالنر 
 )أ( و)ب(( 1)الناجتان 

230 000 دعم تقين  

تقدمي الدعم الستضافة االجتماع اخلامس لفرقة العمل  النرويج
املعنية ببناء القدرات، تروندهامي، النرويج، يف 

 )أ(( 1)الناتج  201٧نيسان/أبريل 

٧ 500 مرافق اجتماعات  

مة األمم املتحدة منظ
 للرتبية والعلم والثقافة

وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية بنظم معارف 
 )ج(( 1الشعوب األصلية واملعارف احمللية )الناتج 

150 000 دعم تقين  

تقدمي الدعم الستضافة االجتماع اخلامس لفرقة العمل  كولومبيا
لية، يف املعنية مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمل

 )ج(( 1)الناتج  201٧برييرا، كولومبيا، يف أاير/مايو 

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم ودعم حملي 

200 5  

وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية ابملعارف  مجهورية كوراي
 )د(( 1والبياانت )الناتج 

300 000 دعم تقين  

عنية ابملعارف تقدمي الدعم الجتماع فرقة العمل امل مجهورية كوراي
والبياانت بشأن املؤشرات، يف سول، يف كانون 

 )د((1)الناتج  201٧األول/ديسمرب 

مرافق اجتماعات وخدمات 
مطاعم ودعم يف جمال السفر 

 ودعم حملي 

50٧ 88  

، اململكة جامعة ريدنغ
 املتحدة

تقدمي الدعم الجتماع فرقة العمل املعنية ابملعارف 
 )د((1عارف )الناتج والبياانت بشأن توليد امل

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم ودعم حملي 

13٧ 20  

 2وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي ألفريقيا )الناتج  جنوب أفريقيا
 )ب((

150 000 دعم تقين  

 كولومبيا
 

وحدة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي لألمريكتني )الناتج 
 )ب(( 2

150 000 دعم تقين  

ة الدعم التقين للتقييم اإلقليمي ملنطقة آسيا وحد الياابن
 )ب(( 2واحمليط اهلادئ )الناتج 

150 000 دعم تقين  
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القيمة املقابلة املقدرة  نوع الدعم النشاط املؤسسةاحلكومة/
 201٧يف عام 

تقدمي الدعم لالجتماع الثالث للمؤلفني اخلاص ابلتقييم  الياابن
 )ب(( 2اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )الناتج 

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم

000 66  

 للتقييم اإلقليمي ألورواب ووسط وحدة الدعم التقين سويسرا
 )ب(( 2آسيا )الناتج 

150 000 دعم تقين  

تقدمي الدعم لالجتماع الثاين للمؤلفني اخلاص بفريق  جنوب أفريقيا
 )ج(( 2خرباء التقييم العاملي )الناتج 

مرافق اجتماعات ودعم 
 حملي 

4٧0 55  

منظمة األغذية والزراعة 
 لألمم املتحدة

تماع الثالث للمؤلفني اخلاص بتقييم تقدمي الدعم لالج
 (‘1’)ب(  3تدهور األراضي واستصالحها )الناتج 

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم ودعم حملي 

000 15  

وحدة الدعم التقين للتقييم املتعلق بتحليل  هولندا
 )ج(( 3السيناريوهات والنمذجة )الناتج 

5٧2 51٩ دعم تقين  

ماع املتعلق ابلسيناريوهات والنماذج تقدمي الدعم لالجت نيوزيلندا
)الناتج  201٧يف أوكالند، نيوزيلندا، يف أيلول/سبتمرب 

 )ج(( 3

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم ودعم حملي 

000 ٧٧  

الدعم التقين الذي قدمته جامعة املكسيك الوطنية  املكسيك
املستقلة للعمل املتعلق ابلقيم، مبساعدة الوكالة األملانية 

إلدراج  (ValuES)اون الدويل/مشروع فاليوز للتع
خدمات النظم اإليكولوجية يف السياسات والتخطيط 

وبتمويل من مبادرة املناخ )د((،  3واملمارسات )الناتج 
 الدولية، وزارة البيئة االحتادية األملانية

55 000 دعم تقين  

برانمج األمم املتحدة 
املركز العاملي لرصد  -للبيئة

 حفظ الطبيعة

الدعم التقين للعمل املتعلق بفهرس التقييمات وفهرس 
)أ(  4أدوات ومنهجيات دعم السياسات )الناجتان 

 )ج(( 4و

60 000 دعم تقين  

برانمج األمم املتحدة 
املركز العاملي لرصد  -للبيئة

 حفظ الطبيعة

تقدمي الدعم ملواصلة تطوير فهرس أدوات ومنهجيات 
 )ج(( 4دعم السياسات )الناتج 

48 000 م تقيندع  

1 500 خدمات تصميم بياين )د(( 4تقدمي الدعم لالتصاالت )الناتج  شركة ديزاين بالس  
 ٧00 دعم االتصاالت اإلقليمية )د(( 4تقدمي الدعم لالتصاالت )الناتج  آان بيلوسيو

 اجملموع الفرعي
  

633 5٧4 2  
 املسامهات العينية املقدمة دعماا لربانمج العمل املعتمد -2

  

تقدمي الدعم إىل خرباء املنرب للمشاركة يف املناسبات  مجهورية كوراي
 ذات الصلة ابملنرب

 83 8٩٧ دعم يف جمال السفر 

تقدمي الدعم الجتماع احلوار اإلقليمي، كاراتخينا،  النرويج
 )ب(( 1)الناتج  201٧كولومبيا، آب/أغسطس 

 4 12٧ ترمجة شفوية

احلوار اإلقليمي، أديس أاباب، تقدمي الدعم الجتماع  النرويج
 )ب(( 1)الناتج  201٧آب/أغسطس 

 4 224 ترمجة شفوية
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القيمة املقابلة املقدرة  نوع الدعم النشاط املؤسسةاحلكومة/
 201٧يف عام 

منظمة األمم املتحدة 
 للرتبية والعلم والثقافة

تقدمي الدعم لطباعة مداوالت حلقة العمل املتعلقة 
مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية آلسيا 

 واألمريكتني

 6 33٧ توعية واتصاالت

مم املتحدة برانمج األ
املركز العاملي لرصد  -للبيئة

 حفظ الطبيعة

تقدمي الدعم ملواصلة وضع الدليل املتعلق ابلتقييمات 
 )أ(( 2واملسرد )الناتج 

 46 000 دعم تقين وتوعية واتصاالت

تقدمي الدعم حللقة عمل تنمية القدرات، تقييم أفريقيا،  النرويج
 )ب(( 2ج )النات 201٧جنوب أفريقيا، شباط/فرباير 

مرافق اجتماعات ودعم يف 
 جمال السفر

344 30 

فرنسا )وزارة شؤون أورواب 
 Ministère de)واخلارجية( 

l'Europe et des affaires 

étrangères) 

تقدمي الدعم للتقييم اإلقليمي ألفريقيا يف شكل إعارة 
مؤقتة خلبري استشاري انطق ابلفرنسية إىل وحدة الدعم 

 )ب(( 2التقين )الناتج 

 11 300 ترمجة شفوية وحتريرية

تقدمي الدعم لالجتماع الثالث للمؤلفني اخلاص ابلتقييم  جامعة برين، سويسرا
 )ب(( 2اإلقليمي ألورواب ووسط آسيا )الناتج 

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم

603 2 

تقدمي الدعم لالجتماع املتعلق بكتابة موجز مقرري  جامعة برين، سويسرا
اخلاص ابلتقييم اإلقليمي ألورواب ووسط  السياسات

 )ب(( 2آسيا )الناتج 

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم

800 1 

تقدمي الدعم الجتماع صياغة الفصول يف سياق التقييم  النرويج
 )ج(( 2العاملي )الناتج 

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم ودعم حملي 

130 51 

فرنسا )وزارة شؤون أورواب 
 Ministère de)واخلارجية( 

l'Europe et des affaires 

étrangères) 

تقدمي الدعم الجتماع صياغة الفصول يف سياق التقييم 
 )ج(( 2العاملي )الناتج 

مرافق اجتماعات ودعم يف 
 جمال السفر ودعم حملي

٧٩0 10 

فرنسا )مؤسسة حبوث 
التنوع البيولوجي( 

(Fondation pour la 

Recherche sur la 

Biodiversité) 

تقدمي الدعم الجتماع صياغة الفصول يف سياق التقييم 
 )ج(( 2العاملي )الناتج 

مرافق اجتماعات ودعم يف 
 جمال السفر ودعم حملي

118 11 

الوزارة االحتادية للبيئة يف 
أملانيا عرب الوكالة األملانية 
للتعاون الدويل/ مشروع 

إلدراج  (ValuES)فاليوز 
خدمات النظم 

يف اإليكولوجية 
السياسات والتخطيط 

 واملمارسات

تقدمي الدعم لالجتماع املشرتك املتعلق مبعارف 
الشعوب األصلية واملعارف احمللية والقيم واملؤشرات يف 

 )ج(( 2سياق التقييم العاملي )الناتج 

 11 6٩0 دعم يف جمال السفر 
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القيمة املقابلة املقدرة  نوع الدعم النشاط املؤسسةاحلكومة/
 201٧يف عام 

تقدمي الدعم لالجتماع املشرتك املتعلق مبعارف  هنغاراي
ة واملعارف احمللية والقيم واملؤشرات يف الشعوب األصلي

 )ج(( 2سياق التقييم العاملي )الناتج 

مرافق اجتماعات وخدمات 
 مطاعم ودعم حملي 

000 1٧ 

الربانمج السويدي الدويل 
للتنوع البيولوجي 

(SwedBio) 

تقدمي الدعم لالجتماع املشرتك املتعلق مبعارف 
واملؤشرات يف الشعوب األصلية واملعارف احمللية والقيم 

 )ج(( 2سياق التقييم العاملي )الناتج 

 31 510 دعم يف جمال السفر 

توفري بنية شبكية جاهزة لالستعمال لتكون أساساا  (Oppla)منرب أوبال 
 4لفهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات )الناتج 

 )ج((

 150 000 براجميات ودعم تقين

العاملي، االجتماع  تقدمي الدعم للمنرب لغرض التقييم هولندا
 )ج(( 2املعقود يف الهاي )الناتج 

مرافق اجتماعات ودعم يف 
 جمال السفر

000 1٩ 

االحتاد الدويل حلماية 
 الطبيعة

 4تقدمي الدعم إلشراك أصحاب املصلحة )الناتج 
 )د((

 ٧5 000 دعم تقين

 4٩ 000  )د(( 3تقدمي الدعم للعمل على التقييم )الناتج  مبادرة أرض املستقبل

تقدمي الدعم لفرقة العمل املعنية ابملعرفة والبياانت  مبادرة أرض املستقبل
 )د(( 1)الناتج 

 544 31 

 648 414   اجملموع الفرعي
 3 223 04٧   (1+2اجملموع الكلي )

املعارف. ، استمر املنرب يف حتفيز األنشطة اليت تدعم أهدافه، فيما يتعلق ببناء القدرات وتوليد 201٧يف عام  -3
 .أمثلة معروفة لدى األمانة 4ويعرض اجلدول 

 4اجلدول 
 201٧أمثلة لألنشطة اليت أدى املنرب دوراا يف حتفيزها يف عام 

 النشاط قائد املشروع  احلكومة املاحنة/املؤسسة املاحنة

، وزارة البيئة أملانيا/مبادرة املناخ الدولية
 االحتادية يف أملانيا

م بناء القدرات من أجل املنرب احلكومي مشروع دع جامعة بون 
الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 
وخدمات النظم اإليكولوجية يف غرب أفريقيا 

(WABES مليون يورو 2.5؛)  
منتدى بلمونت/ومنظمة بيوديفرسا لبحوث 

التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
اإليكولوجية يف عموم أورواب 

(BiodivERsA) 

النداء الدويل املشرتك لتقدمي مقرتحات البحوث  حتالفات حبثية دولية 
املتعلقة بسيناريوهات التنوع البيولوجي وخدمات 

 5 مبا يف ذلك ،مليون يورو 25النظم اإليكولوجية )
 ماليني يورو من اإلطار البحثي لالحتاد األورويب(

الوكالة االحتادية حلماية الطبيعة، وزارة البيئة 
 حتادية يف أملانيااال

حلقات عمل بناء القدرات املتعلقة ابملنرب يف أورواب  شبكة معهد التنوع البيولوجي  
 دوالر( 460 000الشرقية ووسط آسيا )
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فريق اخلرباء املعين ابلعلوم   (UfZ) مركز الدراسات البيئية يف اليبزيغ
 والسياسات

سنوات على إنشاء  5ُمضي ’’ورشة عمل بعنوان 
رب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال املن

 -التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
للتفكري يف اإلجنازات والتحدايت والتعرف على 
االحتياجات الستعراضه من أجل وضع برانمج عمل 

، اليبزيغ، أملانيا، تشرين األول/أكتوبر ‘‘اثن
201٧. 

منتدى شبكات البحوث يف جمال   (UfZ) مركز الدراسات البيئية يف اليبزيغ
التنوع البيولوجي يف أملانيا 

(NeFo) 

وظيفة املنرب يف جمال أدوات  ’’ورشة عمل بعنوان 
خيارات لألنشطة  -ومنهجيات دعم السياسات 

، اليبزيغ، أملانيا، كانون الثاين/يناير ‘‘املستقبلية
2018 

، الوزارة االحتادية للتعليم والبحوث يف أملانيا
-MTA)واملركز اهلنغاري للبحوث البيئية 

ÖK) ومنصة العلوم والسياسات ،
لألكادميية السويسرية للعلوم، والوكالة 

 األملانية للتعاون الدويل. 

املؤسسة الفرنسية لبحوث التنوع  
، ومعهد البيئة (FRB)البيولوجي 

وعلم النبات للمركز اهلنغاري 
، (MTA-ÖK)للبحوث البيئية 

ات حبوث التنوع ومنتدى شبك
 (NeFo)البيولوجي يف أملانيا 

املشاورات األوروبية الرابعة ألصحاب املصلحة 
املعنيني ابملنرب: مجع أصحاب املصلحة يف جمال التنوع 
البيولوجي من أورواب وآسيا الوسطى دعماا للمنرب 
احلكومي الدويل للتنوع البيولوجي وخدمات النظم 

، حزيران/يونيه اإليكولوجية، فكراتوت، هنغاراي
201٧ 

تقدمي الدعم لبناء القدرات اإلقليمية والوطنية يف  دعم تقين  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
سياق شبكة خدمات التنوع البيولوجي وخدمات 

)أ(  1( )الناجتان BESالنظم اإليكولوجية )شبكة 
 دوالر( 545 138و)ب(( )

تقدمي الدعم التقين والدعم على شبكة اإلنرتنت لبناء  دعم تقين  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
القدرات يف سياق شبكة خدمات التنوع البيولوجي 

( BESوخدمات النظم اإليكولوجية )شبكة 
 دوالر( 356 005)أ( و)ب(( ) 1)الناجتان 

 مليون دوالر 33,8   اجملموع
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 2016النفقات لعام  -اثنياا 
اليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته  2016، مقابل ميزانية عام 2016هائية لعام النفقات الن 5يبني اجلدول  -4

 (.4/2-الرابعة )املقرر م.ح.د

 5اجلدول 
 2016النفقات النهائية لعام 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(
امليزانية املعتمدة  بنود امليزانية

 2016لعام 
نفقات عام 

2016 
 الرصيد

    نرباجتماعات هيئات امل -1
    دورات االجتماع العام 1-1

تكاليف سفر املشاركني يف الدورة الرابعة لالجتماع العام )السفر وبدل 
  114 316  385 684  500 000 اإلقامة اليومي( 

 (٩ 68٩)  ٧٧4 68٩  ٧65 000 خدمات املؤمترات )الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية(
  12 201  52 ٧٩٩  65 000 االجتماع العام خدمات إعداد تقارير

  ٩6 ٧32  3 268  100 000 خدمات األمن لالجتماع العام
 213 560 1 216 440 1 430 000 ، دورات االجتماع العام1-1اجملموع الفرعي 

    
    دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات 1-2

  13 006  5٧ 8٩4  ٧0 ٩00  دورتني من دورات املكتبتكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف
  ٩5 12٩  144 8٧1  240 000 تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات الفريق

 108 135  202 ٧65  310 ٩00 ، دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات2-1اجملموع الفرعي 
    
 25 000 صفر 25 000 لتمثيل املنربتكاليف سفر الرئيس  1-3

 346 6٩6 1 41٩ 204 1 ٧65 ٩00 ، اجتماعات هيئات املنرب1اجملموع الفرعي 
    
    تنفيذ برانمج العمل  -2
: تعزيز أسس القدرات واملعارف على مستوى الرتابط بني 1اهلدف  2-1

 3٩1 055  ٩26 445  1 31٧ 500 العلوم والسياسات لتنفيذ مهام املنرب الرئيسية
 111 365 11٩ 885 231 250 )أ( احتياجات بناء القدرات 1الناتج 
 56 ٧01 3٩3 2٩٩ 450 000 )ب( أنشطة بناء القدرات 1الناتج 
 ٩2 846 382 154 4٧5 000 معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية)ج(  1الناتج 
 130 143 31 10٧ 161 250 )د( املعارف والبياانت 1الناتج 
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امليزانية املعتمدة  بنود امليزانية
 2016لعام 

نفقات عام 
2016 

 الرصيد

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 2اهلدف  2-2
وخدمات النظم اإليكولوجية على املستوايت دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية 

  431 ٩30  1 166 820  1 5٩8 ٧50 وفيما بينها
  50 000 –  50 000 )أ( دليل التقييم 2الناتج 
  ٩3 61٩  ٩18 881  1 012 500  قييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية)ب( الت 2الناتج 
  288 311  24٧ ٩3٩  536 250 )ج( التقييم العاملي 2الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 3اهلدف  2-3
  303 5٧٧  34٧ ٩23  651 500 وخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق ابلقضااي املواضيعية واملنهجية

  113 ٩60  3 040  11٧ 000 )أ( تقييم عمليات التلقيح 3الناتج 
  64 80٧  122 6٩3  18٧ 500 تقييم تدهور األراضي واستصالحها‘ 1’)ب(  3الناتج 
 – – – األنواع الدخيلة املغريةتقييم ‘ 2’)ب(  3الناتج 
  2٩ 150  50 850  80 000 دام لألنواع الربيةتقييم االستخدام املست‘ 3’)ب(  3الناتج 
  ٧5 168  141 832  21٧ 000 )ج( أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلسيناريوهات والنماذج 3الناتج 
  20 4٩2  2٩ 508  50 000 )د( أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلقيم 3الناتج 

  215 ٧06  5٩ 2٩4  2٧5 000 تنتاجاته: نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واس4اهلدف  2-4
  22 ٩01  ٧ 0٩٩  30 000 )أ( فهرس التقييمات 4الناتج 
  15 000  15 000  30 000 )ج( فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات 4الناتج 
  1٧٧ 805  3٧ 1٩5  215 000 االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة)د(  4الناتج 
 – – – )هـ( استعراض املنرب 4الناتج 

 1 342 268  2 500 482  3 842 ٧50 اجملموع الفرعي 2، تنفيذ برانمج العمل
    
    األمانة -3

  604 ٧81  1 20٧ 51٩  1 812 300 موظفو األمانة 3-1
  ٧0 31٧  1٩2 183  262 500 (تكاليف التشغيل )غري املتعلقة ابملوظفني 3-2

  6٧5 0٩٧  1 3٩٩ ٧03  2 0٧4 800 ، األمانة )املوظفون + تكاليف التشغيل(3اجملموع الفرعي 
  2 364 061  5 31٩ 38٩  ٧ 683 450 3+2+1اجملموع الفرعي، 

  18٩ 125  425 551  614 6٧6 يف املائة( 8تكاليف دعم الربامج )
  2 553 185  5 ٧44 ٩41  8 2٩8 126 الستئماينجمموع التكاليف للصندوق ا

 صفر  126 8٧3  126 8٧3 املسامهة يف احتياطي رأس املال العامل 
  2 553 185  5 8٧1 814  8 424 ٩٩٩ جمموع االحتياجات النقدية
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 201٧النفقات املقدرة لعام  - اثلثاا 
، مقارنة مبيزانية 201٧األول/ديسمرب كانون   31، حىت 201٧النفقات املقدرة لعام  6يبني اجلدول  -5

. وتشمل هذه النفقات املقدرة (5/6-)املقرر م ح د اليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته اخلامسة 201٧عام 
 .201٧، إىل جانب االلتزامات غري املسددة املتصلة أبنشطة عام 201٧النفقات املتكبدة يف عام  201٧لعام 

 6اجلدول 
 201٧لعام  النفقات املقدرة

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(
امليزانية املعتمدة  بنود امليزانية

 201٧لعام 
النفقات املقدرة 

 201٧لعام 
 الرصيد املقدر

    اجتماعات هيئات املنرب -1

    دورات االجتماع العام  1-1

تكاليف سفر املشاركني يف الدورة اخلامسة لالجتماع العام 
  1٩5 048   304 ٩52   500 000 اليومي(  )السفر وبدل اإلقامة

خدمات املؤمترات )الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة 
  314 81٧   515 183   830 000 الشفوية(

  18 ٧٧0   46 230   65 000 خدمات إعداد تقارير االجتماع العام
  6٧ 2٧1   32 ٧2٩   100 000 خدمات األمن لالجتماع العام

 5٩5 ٩06 8٩٩ 0٩4 1 4٩5 000 ، دورات االجتماع العام1-1الفرعي اجملموع 
    

    دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات 1-2

تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من 
  22 610  48 2٩0  ٧0 ٩00 دورات املكتب

تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من 
  10 403  15٩ 5٩٧  1٧0 000 الفريق دورات

، دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد 2-1اجملموع الفرعي 
 33 013 20٧ 88٧  240 ٩00 التخصصات

    

  25 000  -  25 000 تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب 1-3
 653 ٩1٩ 1 106 ٩81  1 ٧60 ٩00 ، اجتماعات هيئات املنرب1اجملموع الفرعي 

    

    تنفيذ برانمج العمل  -2

: تعزيز أسس القدرات واملعارف على مستوى 1اهلدف  2-1
  6٩ 656   ٧28 344   ٧٩8 000 الرتابط بني العلوم والسياسات لتنفيذ مهام املنرب الرئيسية

 26 0٧5 10٧ 6٧5 133 ٧50 )أ( احتياجات بناء القدرات 1الناتج 
  – 3٧5 500 3٧5 500 ت)ب( أنشطة بناء القدرا 1الناتج 
 2٧ 331 1٩٧ 66٩ 225 000 )ج( معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية 1الناتج 
 16 250 4٧ 500 63 ٧50 )د( املعارف والبياانت 1الناتج 



IPBES/6/15 

45 

امليزانية املعتمدة  بنود امليزانية
 201٧لعام 

النفقات املقدرة 
 201٧لعام 

 الرصيد املقدر

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال 2اهلدف  2-2
توايت التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املس

 268 8٧4 2 366 8٧6 2 635 ٧50 دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها
 - - - )أ( دليل التقييم 2الناتج 
 (36 540) 2 086 540 2 050 000 )ب( التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية 2الناتج 
 305 414 280 336 585 ٧50 )ج( التقييم العاملي 2الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال 3اهلدف  2-3
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق 

 56 ٩35  433 065  4٩0 000 ابلقضااي املواضيعية واملنهجية
 - - - )أ( تقييم عمليات التلقيح 3الناتج 
 5٩ 153 280 84٧ 340 000 تقييم تدهور األراضي واستصالحها‘ 1’)ب(  3الناتج 
 - - - تقييم األنواع الدخيلة املغرية‘ 2’)ب(  3الناتج 
 - - - تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية‘ 3’)ب(  3الناتج 

)ج( أدوات دعم السياسات املتعلقة  3الناتج 
 (2 218)  102 218 100 000 ابلسيناريوهات والنماذج

 – 50 000 50 000 علقة ابلقيم)د( أدوات دعم السياسات املت 3الناتج 
 23 164  211 836  235 000  : نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته4اهلدف  2-4

 –  30 000   30 000  )أ( فهرس التقييمات 4الناتج 
 –  30 000   30 000  )ج( فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات 4الناتج 
  23 164   151 836   1٧5 000  *االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة)د(  4الناتج 
 - - - )هـ( استعراض املنرب 4الناتج 

 418 62٩ 3 ٧40 121 4 158 ٧50 اجملموع الفرعي 2، تنفيذ برانمج العمل
    األمانة -3
 ٧1٩ 285 1 1٩٧ ٧15 1 ٩1٧ 000 موظفو األمانة 3-1
 44 500 204 ٧50  24٩ 250 تكاليف التشغيل )غري املتعلقة ابملوظفني( 3-2

 ٧63 ٧85  1 402 465 2 166 250 ، األمانة )املوظفون + تكاليف التشغيل(3اجملموع الفرعي 
 1 836 333 6 24٩ 56٧ 8 085 ٩00 3+2+1اجملموع الفرعي، 

 146 ٩0٧ 4٩٩ ٩65 646 8٧2 ة(يف املائ 8تكاليف دعم الربامج )
 ٩831 23٩ 6 ٧4٩ 533 8 ٧32 ٧٧2 جمموع التكاليف للصندوق االستئماين

    املسامهة يف احتياطي رأس املال العامل
 ٩831 23٩ 6 ٧4٩ 533 8 ٧32 ٧٧2 جمموع االحتياجات النقدية

دوالر لتقييم  1٧ 000)ب(( و 2ات اإلقليمية )الناتج دوالر للتقييم 68 000مت حتويل املبالغ املتعلقة ابالتصاالت، وقدرها   *
 )د((. 4، إىل ميزانية االتصاالت العامة )الناتج ‘(1’)ب(  3تدهور األراضي واستصالحها )الناتج 
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 2018 ميزانية عام -رابعاا 
 ٧اجلدول 

 2018عام  ةميزاني
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 2018ميزانية عام  بنود امليزانية
  تماعات هيئات املنرباج -1
  دورات االجتماع العام  1-1

 500 000 تكاليف سفر املشاركني يف الدورة السادسة لالجتماع العام )السفر وبدل اإلقامة اليومي( 
 1 065 000 (والرتمجة الشفوية خدمات املؤمترات )الرتمجة التحريرية والتحرير

  65 000 خدمات إعداد تقارير االجتماع العام
 100 000 خدمات األمن لالجتماع العام

 1 ٧30 000 ، دورات االجتماع العام1-1اجملموع الفرعي 
  

 دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات 1-2
 

  ٧0 ٩00 تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات املكتب
  1٧0 000  من دورات الفريقتكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني

 240 ٩00 ، دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات2-1اجملموع الفرعي 

 30 000 تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب 1-3
 2 000 ٩00 ، اجتماعات هيئات املنرب1اجملموع الفرعي 

 تنفيذ برانمج العمل  -2
 

عارف على مستوى الرتابط بني العلوم والسياسات لتنفيذ مهام املنرب : تعزيز أسس القدرات وامل1اهلدف  2-1
 الرئيسية

250 861 

 133 ٧50 )أ( احتياجات بناء القدرات 1الناتج 
 450 000 )ب( أنشطة بناء القدرات 1الناتج 
 213 ٧50 )ج( معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية 1الناتج 
 63 ٧50 )د( املعارف والبياانت 1الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 2اهلدف  2-2
 على املستوايت دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها

00 310 1 

 - )أ( دليل التقييم 2الناتج 
  285 000 )ب( التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية 2الناتج 
 1 052 250 )ج( التقييم العاملي 2الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 3اهلدف  2-3
 فيما يتعلق ابلقضااي املواضيعية واملنهجية

250 ٩21 

 - )أ( تقييم عمليات التلقيح 3الناتج 
 ٧1 250 تدهور األراضي واستصالحهاتقييم ‘ 1’)ب(  3الناتج 
 - تقييم األنواع الدخيلة املغرية‘ 2’)ب(  3الناتج 
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 2018ميزانية عام  بنود امليزانية
  3٧5 000 )السنة األوىل( تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية‘ 3’)ب(  3الناتج 
 100 000 )ج( أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلسيناريوهات والنماذج 3الناتج 
 3٧5 000  )السنة األوىل( دعم السياسات املتعلقة ابلقيم )د( أدوات 3الناتج 

 55٩ 160 : نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته4اهلدف  2-4
 10 000 )أ( فهرس التقييمات 4الناتج 
 10 000 )ج( فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات 4الناتج 
 311 000 االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة)د(  4الناتج 
 138 160 )هـ( استعراض املنرب 4الناتج 

 3 651 660 اجملموع الفرعي 2، تنفيذ برانمج العمل
 األمانة -3

 

 2 01٧ 600 موظفو األمانة 3-1
 251 000 تكاليف التشغيل )غري املتعلقة ابملوظفني( 3-2

 2 268 600 ، األمانة )املوظفون + تكاليف التشغيل(3موع الفرعي اجمل
 ٧ ٩21 160 3+2+1اجملموع الفرعي، 

 633 6٩3 يف املائة( 8تكاليف دعم الربامج )
 8 554 853 جمموع التكاليف للصندوق االستئماين

  

 8 554 853 جمموع االحتياجات النقدية

 201٩لعام  املؤقتةامليزانية  -خامساا 
 8اجلدول 
 201٩لعام  املؤقتةامليزانية 

 )بدوالرات الوالايت املتحدة(
 201٩ميزانية عام  بنود امليزانية

  اجتماعات هيئات املنرب -1

  دورات االجتماع العام  1-1

 500 000 تكاليف سفر املشاركني يف الدورة السابعة لالجتماع العام )السفر وبدل اإلقامة اليومي( 
 830 000 مترات )الرتمجة التحريرية والتحرير والرتمجة الشفوية(خدمات املؤ 

 65 000 خدمات إعداد تقارير االجتماع العام
 100 000 خدمات األمن لالجتماع العام

 1 4٩5 000 ، دورات االجتماع العام1-1اجملموع الفرعي 
  
  دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات 1-2

  ٧0 ٩00 واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات املكتب تكاليف السفر
  1٧0 000 تكاليف السفر واالجتماعات للمشاركني يف دورتني من دورات الفريق

  240 ٩00 ، دورات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات2-1اجملموع الفرعي 
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 201٩ميزانية عام  بنود امليزانية
  30 000 تكاليف سفر الرئيس لتمثيل املنرب 1-3

  1 ٧65 ٩00 ، اجتماعات هيئات املنرب1وع الفرعي اجملم
  

 تنفيذ برانمج العمل  -2
 

: تعزيز أسس القدرات واملعارف على مستوى الرتابط بني العلوم والسياسات لتنفيذ 1اهلدف  2-1
 مهام املنرب الرئيسية

66٩ ٧1  

  2٩ 16٧ )أ( احتياجات بناء القدرات 1الناتج 
  – اء القدرات)ب( أنشطة بن 1الناتج 
  62 500 )ج( معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية 1الناتج 
 – )د( املعارف والبياانت 1الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 2اهلدف  2-2
 وفيما بينهااإليكولوجية على املستوايت دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية 

٧50 113  

  – )أ( دليل التقييم 2الناتج 
  – )ب( التقييمات اإلقليمية/دون اإلقليمية 2الناتج 
  113 ٧50  )ج( التقييم العاملي 2الناتج 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 3اهلدف  2-3
 ضااي املواضيعية واملنهجيةاإليكولوجية فيما يتعلق ابلق

000 265 1  

  – )أ( تقييم عمليات التلقيح 3الناتج 
  – تقييم تدهور األراضي واستصالحها‘ 1’)ب(  3الناتج 
 3٧5 000 املغرية )السنة األوىل(تقييم األنواع الدخيلة ‘ 2’)ب(  3الناتج 
   3٩5 000 تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية‘ 3’)ب(  3الناتج 
  100 000  )ج( أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلسيناريوهات والنماذج 3الناتج 
  3٩5 000  )د( أدوات دعم السياسات املتعلقة ابلقيم 3الناتج 

  120 000 : نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته4اهلدف  2-4
  – )أ( فهرس التقييمات 4الناتج 
  – فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات )ج( 4الناتج 
 112 500 االتصاالت وإشراك أصحاب املصلحة)د(  4الناتج 
 ٧ 500 )هـ( استعراض املنرب 4الناتج 

  1 5٩0 41٧ اجملموع الفرعي 2، تنفيذ برانمج العمل
  
   األمانة -3

  2 01٧ 600 موظفو األمانة 3-1
  251 000 تكاليف التشغيل )غري املتعلقة ابملوظفني( 3-2

  2 268 600 ، األمانة )املوظفون + تكاليف التشغيل(3اجملموع الفرعي 
  5 624 ٩1٧ 3+2+1اجملموع الفرعي، 

  44٩ ٩٩3 يف املائة( 8تكاليف دعم الربامج )
  6 0٧4 ٩10 ئماينجمموع التكاليف للصندوق االست

  
  6 0٧4 ٩10 جمموع االحتياجات النقدية
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