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

 النظم اإليكولوجية
 سابعةالالدورة 

 2019أاير/مايو  4-نيسان/أبريل 29ابريس، 
 *من جدول األعمال املؤقت 9البند 

 لمنربالقادم ل عملالبرانمج 

 للمنرب التايلبرانمج العمل 
 مذكرة من األمانة

 مقدمة
يف جمال التنوع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات  االجتماع، طلب 6/2-د.ح.م يف املقرر -1

بدعم من  ،أن يقوما فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب )املنرب( إىل البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
املتجدد عمل الوعناصر برانمج  2030سرتاتيجي حىت عام العمل االشروع إطار مل الصيغة النهائيةوضع باألمانة، 

دورته العام يف  االجتماعا منظر فيهكي يلسلسلة من اخلطوات املوضحة يف املقرر، ل لمنرب احلكومي الدويل وفقا  ل
وفقا  وعناصر برانمج العمل  إطار العمل االسرتاتيجيشروع مل ووضعت الصيغة النهائيةا. موافق عليهيو  السابعة

 يف مرفق هذه املذكرة.الوارد  2030برانمج العمل حىت عام لذلك وأدرجت معا  يف 
مجيع ، دعا األمني التنفيذي (1)2018أبريل نيسان/ 26املؤرخ  /2018/07EMمن خالل اإلخطار و  -2

 وال سيما، طار العمل االسرتاتيجياحلكومات واجلهات صاحبة املصلحة إىل تقدمي تعليقات مكتوبة فيما يتعلق إب
تنفيذ تلك الوظائف. لملنرب احلكومي الدويل والرتتيبات املؤسسية املوضوعة اوظائف  إدماجتعزيز و  مواصلةبشأن كيفية 

 7حكومة، واملفوضية األوروبية، و 17من  إسهاماتملنرب احلكومي الدويل ا ، تلقت أمانةلدعوةذه ااستجابة هلو 
 .أفراد 3من حياهتم املهنية و ةمبكر  الذين ال يزالون يف مرحلةنرب احلكومي الدويل جمموعة من زمالء املو منظمات، 

ه يونيحزيران/ 6إىل  4يف الفرتة من  ،(2)عقدت حلقة عمل جلهات التنسيق الوطنية يف بون، أملانياو  -3
خدمات النظم احلكومات يف استعراض التقييم العاملي للتنوع البيولوجي و  إشراكهبدف تيسري زايدة  ،2018

يف  “للبشراليت تقدمها الطبيعة  اإلسهامات”السماح مبزيد من النقاش حول استخدام مفهوم و ؛ اإليكولوجية

                                                      
*  IPBES/7/1/Rev.1. 
 .www.ipbes.net/notifications املوقع التايل: مجيع اإلخطارات متاحة على(  1)

 .EM/2018/05العمل يف اإلخطار  حضور حلقةالدعوة إىل  (  ترد2)

 منظمة
األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة
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التعليقات اليت  وُقدمت. املتجددلربانمج العمل  إطار العمل االسرتاتيجيشأن التقييم العاملي؛ وعقد مشاورات ب
 العمل. حلقةللمناقشات يف  كإسهامات  2018أبريل نيسان/ 26 للدعوة املؤرخةاستجابة  وردت

حلقة  خاللب عنها انقش فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب التعليقات الواردة واآلراء اليت أُعر  و  -4
وقدما إرشادات ، 2018 هيونيحزيران/يف  كل منهما، عقدت  احلادي عشر لالجتماععمل يف جلسة مشرتكة ال

 .إطار العمل االسرتاتيجيبشأن مواصلة تنقيح مشروع 

إىل تقدمي فيه يدعو الذي  EM/2018/14خطار اإلأصدر األمني التنفيذي ، 2018ه يوليمتوز/ 11يف و  -5
وتتاح بشأن األولوايت قصرية األجل واالحتياجات االسرتاتيجية طويلة األجل.  واقرتاحاتطلبات وإسهامات 

نظر فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب يف و  .(3)لمنرب احلكومي الدويلالشبكي ل وقعاملالواردة على  الردود
يف الوثيقة  يردو . 2018توبر أكتشرين األول/، يف لالجتماع الثاين عشر لكل منهماالردود يف جلسة مشرتكة 

IPBES/7/6/Add.1  مع  متشيا   أُعد، الذي الطلبات واإلسهامات واالقرتاحاتحتديد أولوايت  بشأنالتقرير النهائي
 .6/2-د.ح.م املقرر

إطار العمل نظر فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب يف نسخة منقحة أخرى من وكذلك  -6
 إطار العمل االسرتاتيجيمشروع  مجع، وقدما إرشادات بشأن االجتماع الثاين عشر لكل منهمايف  االسرتاتيجي

كمشروع برانمج   عا  م الطلبات واإلسهامات واالقرتاحاتومشروع عناصر برانمج العمل الناشئة عن حتديد أولوايت 
 .2030عمل حىت عام 

من خالل اإلخطار  2018نوفمرب تشرين الثاين/ 28يف عليه األول لربانمج العمل للتعليق  املشروع وأُتيح -7
EM/2018/26 النهائي لربانمج املشروع منظمات وُأخذت يف االعتبار يف  6حكومات و 10. ووردت تعليقات من

 العمل.

نواتج مقابلة ، واقرتحا على سبيل األولوية املتعدد التخصصات واملكتب ثالثة مواضيع حدد فريق اخلرباءو  -8
العام يف النظر يف املوافقة عليها كخطوة أوىل والنظر يف مواضيع  االجتماعرغب يقد و  مشروع برانمج العمل. يف

احلكومات من  واإلسهامات واالقرتاحاتإضافية للطلبات  نداءاتىل استنادا  إبرانمج العمل، سري إضافية خالل 
 وأصحاب املصلحة.

 فرق العملعلى مشروع اختصاصات  2030حيتوي التذييل األول ملشروع برانمج العمل حىت عام و  -9
 العام يف دورته السابعة. كي يعتمدها االجتماعاملقرتحة، ل

املقرتحة ابعتبارها  التقنيةللتقييمات الثالثة والورقة  األويل قالنطاحيتوي التذييل الثاين على تقارير حتديد و  -10
 تُرشدالعام بشأن برانمج العمل وميكن أن  االجتماعقرار  إلرشادالنواتج األولية لربانمج العمل. وهي معروضة 

ن ال يتوخى لكذه العملية، و االضطالع هب االجتماع العامتحديد النطاق بشأن هذه النواتج إذا قرر كاملة لعملية  
 .دورته السابعةيف  االجتماع العامأن يعتمدها 

النواتج املقرتحة لربانمج العمل، مبا يف ذلك معلومات  حتقيقطرائق  IPBES/7/6/Add.2ترد يف الوثيقة و  -11
لربانمج واملراحل الرئيسية املقرتحة خالل برانمج العمل األول، إىل جانب التوقيت املقرتح  ذي الصلةالعمل عن 

.2030مشروع قرار بشأن برانمج العمل حىت عام  IPBES/7/1/Add.2العمل. ويرد يف الوثيقة 

                                                      
 .www.ipbes.net/requests-received-ipbes-work-programme التايل: املوقع على ميكن االطالع عليها(  3)

https://www.ipbes.net/requests-received-ipbes-work-programme
https://www.ipbes.net/requests-received-ipbes-work-programme
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 املرفق
للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع  2030برانمج العمل حىت عام مشروع 

 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 املقدمة -أوالا 
عمل املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم يهدف برانمج  -1

 الرتابط بني العلوموهو تعزيز  ،(1)للمنرب العاماهلدف  بتحقيق املضي قدما  إىل  0302حىت عام  اإليكولوجية )املنرب(
حلفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام،  خدمات النظم اإليكولوجيةوالسياسات يف جمال التنوع البيولوجي و 

 على املدى الطويل والتنمية املستدامة. البشررفاهية حتقيق و 

ربانمج العمل حىت اخلاص ب، يتوافق إطار السياسات 5/3-د.ح.م املقررمع مع اهلدف العام و  متشيا  و  -2
، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة واالتفاقيات املتعلقة 2030مع خطة التنمية املستدامة لعام  2030عام 

 .خدمات النظم اإليكولوجيةلتنوع البيولوجي و املتعلقة ابعمليات المن  ابلتنوع البيولوجي وغريها

الطلبات الواردة من االتفاقات  ويستند إىلابلكامل على الطلب،  2030يعتمد برانمج العمل حىت عام و  -3
من املتوقع و واالقرتاحات الواردة من أصحاب املصلحة اآلخرين.  واإلسهاماتالبيئية متعددة األطراف واحلكومات 

لتنوع البيولوجي لطار العاملي اإلدعم حتقيق ا الرامية إىل ملصلحة يف تنفيذ أنشطتهاجلهات صاحبة امجيع  يُرشدأن 
ات البيئية االتفاق يف إطارلك األعمال األخرى للتنوع البيولوجي، وكذ 2050رؤية عام و  2020ملا بعد عام 

خيص تنفيذ اتفاق ابريس فيما  برانمج العمل أيضا   وميكن أن يُرشدمتعددة األطراف املتعلقة ابلتنوع البيولوجي. 
 املسائل املتعلقة ابلصالت بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ.

 وهي: ،(2)األربع املنرب احلكومي الدويلأداء وظائف  يفاهلدف من برانمج العمل ويتمثل  -4

السياسات على املستوايت املالئمة،  مقررواملعلومات العلمية الرئيسية اليت حيتاج إليها  حتديد )أ(
ظمات العلمية الرئيسية اجلهود املبذولة لتوليد معارف جديدة ابلدخول يف حوار مع املن وحتفيزأولويتها،  حتديدو 

 ؛السياسات ومنظمات التمويل، ولكن دون القيام مباشرة إبجراء حبوث جديدة ومقرري

تقييمات منتظمة يف الوقت املناسب بشأن املعارف املتاحة عن التنوع البيولوجي وخدمات  إجراء )ب(
النظم اإليكولوجية والصالت القائمة بينها، وهو ما ينبغي أن يشمل تقييمات عاملية وإقليمية، ودون إقليمية إذا 

يف سياق العلوم ويتخذ االجتماع  اقتضى األمر، وقضااي مواضيعية على املستوايت املالئمة، ومواضيع جديدة تنشأ
 ؛العام قرارات بشأهنا

دعم رسم السياسات وتنفيذها بواسطة حتديد األدوات واملنهجيات ذات الصلة ابلسياسات، مثل  )ج(
القرارات من احلصول على تلك األدوات واملنهجيات، والتشجيع  صانعيتلك النامجة عن التقييمات، لتمكني 

 ؛زيد من التطوير هلا، حيثما تقتضي الضرورة ذلكوالتحفيز على إجراء امل
بني العلوم الرتابط بناء القدرات الرئيسية لتحسني  االحتياجات من حيثأولوايت  حتديد )د(

ذات  وطلبها بعدئذ لالحتياجات وغريه من أشكال الدعم  الدعم املايلريوفتوالسياسات على املستوايت املالئمة و 
                                                      

(1  )UNEP/IPBES.MI/2/9 ،القسم األول.، املرفق األول، التذييل األول 

 .املرجع نفسه(  2)
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على متويل أنشطة بناء القدرات  والتحفيزباشرة أبنشطته، على حنو ما يقرره االجتماع العام، األولوية العليا املتصلة م
 .تلك بواسطة توفري منتدى مع مصادر التمويل التقليدية واحملتملة

واملمارسة؛  اتبقوة على تعزيز التعاون بني العلوم والسياس 2030يركز برانمج العمل حىت عام و  -5
 للمنرب احلكومي الدويل.؛ والوظائف األربع املعارفختلفة من املنواع واأل ،التخصصات العلميةو 

تعاون وهي أن ي ،(3)للمنرب احلكومي الدويلابملبادئ التشغيلية  2030يسرتشد برانمج العمل حىت عام و  -6
 يكفلوأن  علميا   مستقال  كون يأن و ؛ خدمات النظم اإليكولوجيةلتنوع البيولوجي و القائمة املعنية ابمع املبادرات 

 وأن يستخدمالقرار؛  اختاذ اتوالشفافية يف عملي ألعماله استعراض األقرانمن خالل  ومشروعيته تهمصداقي
واستخدام البياانت واملعلومات والتكنولوجيا؛  تقاسمتبادل و يف عمليات واضحة وشفافة وذات مصداقية علمية 

 لتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجيةااحمللية يف حفظ املعارف األصلية و  معارف الشعوبسامهة وأن حيرتم ويعرتف مب
 سياساتمتلي مشورة دون تقدمي ، ولكن اتابلسياس اليت تتصلاملعلومات  وأن يوفر؛ واستخدامها على حنو مستدام

 املعارفو  ابلتنوع البيولوجي وأن يعرتفذات الصلة؛  أعمالهدمج بناء القدرات يف مجيع جوانب وأن ي؛ معينة
املشاركة الكاملة والفعالة للبلدان النامية  بضرورةداخل املناطق وفيما بينها و  املتعلقة هبذا التنوعالعلمية الفريدة 

متعدد التخصصات؛  ا  هنج وأن يتبع؛ أعمالهيف هيكله و  ةاملتوازن ةالتمثيل اإلقليمي املتوازن واملشاركة اإلقليميضرورة و 
التنوع  وأن يعاجل مظاهرعمله ذات الصلة؛  جماالتاملساواة بني اجلنسني يف مجيع حتقيق ابحلاجة إىل  وأن يعرتف

الكامل  وأن يكفل االستخدام ؛يف الرب والبحر واملياه الداخلية البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وتفاعالهتا
هنج  تطبيقاالقتضاء، مبا يف ذلك عن طريق ضمان  اإلقليمية، حسبو عارف الوطنية ودون اإلقليمية تقييمات وامللل

 .من القاعدة صاعد

إضافية  نداءات االجتماع العامطلق يسو . متجددهو برانمج عمل  2030برانمج العمل حىت عام و  -7
 .1/3-د.ح.م يف املقرر الواردةمع العملية  متشيا   ،(4)برانمج العمل خالل سري قرتاحاتاالسهامات و اإلطلبات و لل

 2030عناصر برانمج العمل حىت عام  -اثنياا 
 ذات األولوية واضيعامل -ألف

على ثالثة مواضيع انشئة عن حتديد أولوايت الردود على  ا  دئيمب 2030يركز برانمج العمل حىت عام  -8
للمنرب املواضيع الثالثة، اليت تتوافق مجيعها مع اهلدف العام و . قرتاحاتاالسهامات و اإلطلبات و األول لل النداء

 وإطار سياسته، هي:احلكومي الدويل 

حتقيق أهداف التنمية  يتعني :2030تعزيز التنوع البيولوجي لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  )أ(
تلك املرتبطة بقوة ابلتنوع البيولوجي مع األهداف األخرى، وخاصة  ابلتزامناملستدامة املتعلقة ابلتنوع البيولوجي 

أمن األمن الغذائي واملائي و  وحتقيقيتمثل التحدي يف حتقيق الصحة للجميع، و و/أو االعتماد.  األثرمن خالل 
املياه أو املناخ  نوعيةلتنوع البيولوجي أو إحلاق الضرر اباستخدام التنوع البيولوجي، دون تعزيز  بوسائل منهاالطاقة، 

يف إطار  النواتجللتصدي هلذا التحدي، ستنظر و يف سياق التغري العاملي، مبا يف ذلك تغري املناخ. القيام بذلك و 
هذا املوضوع يف الروابط بني التنوع البيولوجي واملياه والغذاء والصحة وبني التنوع البيولوجي وتغري املناخ، هبدف 

 ءات؛السياسات واإلجرا وضع إرشاد

                                                      
 القسم الثاين.املرجع نفسه، (  3)

 دال أدانه. ا  انظر القسم اثني(  4)
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لتحقيق رؤية عام  (5)التغري التحويليفهم األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي وحمددات  )ب(
ابالقرتان مع أهداف التنمية البشرية الرئيسية تغريات أساسية  2050: يتطلب حتقيق رؤية للتنوع البيولوجي 2050

هتدف و إىل اجملتمع ككل.  األعمال التجاريةو  احمللية تمعاتجملومرورا  اباألفراد من  بدءا  على العديد من املستوايت، 
النواتج املتعلقة هبذا املوضوع إىل فهم وحتديد العوامل يف اجملتمع البشري على املستويني الفردي واجلماعي، مبا يف 

يت ميكن االستفادة ذلك األبعاد السلوكية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية واملؤسسية والتقنية والتكنولوجية، ال
 منها إلحداث تغري حتويلي ملصلحة التنوع البيولوجي مع مراعاة الضرورات االجتماعية واالقتصادية األوسع نطاقا  

 يف سياق التنمية املستدامة؛

اليت تقدمها الطبيعة  واإلسهاماتعلى التنوع البيولوجي  هاواعتماد األعمال التجارية أثرقياس  )ج(
 رصدمن تقييم و  األعمال التجاريةلتمكني ابلغة  أبمهية األثرو  درجة االعتماداألدوات املناسبة لقياس  تتسم :للبشر

 بيان جدوى وضعهبدف احلد من اآلاثر الضارة واملخاطر ذات الصلة ابملواد والسمعة، ويف  أثرهااعتمادها و 
اهليئات التنظيمية وتوجيه االستثمارات  إرشادلتعزيز املساءلة العامة و أيضا   مهمةوهي لالستدامة طويلة األجل. 

على التنوع البيولوجي  األعمال التجاريةيف إطار هذا املوضوع تصنيف الطرق اليت تعتمد هبا  النواتجتشمل و املالية. 
 واألعمال، البيولوجي وإسهامات الطبيعةوأثر تلك األعمال على التنوع  للبشراليت تقدمها الطبيعة  واإلسهامات

 ، مع مراعاة كيفية دمج هذه املقاييس يف جوانب االستدامةاألثرابملعايري واملؤشرات لقياس هذا االعتماد و  ةاملتعلق
 .األخرى

 (6)ونواجته 2030أهداف برانمج العمل حىت عام  -ابء

هدف واحد يتعلق بكل من وظائف وهناك ستة أهداف،  2030يتضمن برانمج العمل للفرتة حىت عام  -9
هدف يتعلق احلكومات وأصحاب املصلحة و  وإشراكالتصاالت هدف يتعلق اباألربع، و  املنرب احلكومي الدويل

ة يف تنفيذ برانمج العمل األول. ىل الدروس املستفادإمجيع النواتج  ستندتو . املنرب احلكومي الدويلستعراض فعالية اب
فضال  ، لفأيف القسم  ذات األولوية الواردة الثالثةواضيع املتناول ت انجتا   15من خالل بدعم األهداف  وحتظى

 (.1)الشكل  للمنرب احلكومي الدويلاهلدف العام  عن

دعم أنشطة بناء على سبيل املثال، ستو . بعضا  بعضها األهداف  حبيث تدعمبرانمج العمل  وسينفذ -10
القدرات عملية التقييم من خالل تعزيز قدرة العلماء وأصحاب املعارف اآلخرين على إنتاج تقييمات )على سبيل 

نتائج التقييم واستخدامها. وابملثل، فإن  استعراضقدرة احلكومات على تعزيز املثال عن طريق برانمج الزمالة( و 
، ودعم السياسات واالتصال املعارف أسستعلقة ببناء القدرات، و امل 5إىل  2 من األنشطة يف إطار األهداف

 واملشاركة ستدعم بعضها البعض.

  

                                                      
العوامل التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية،  مراعاةيشمل أبكمله  النظامالتغري التحويلي يشري إىل تغري أساسي على نطاق (  5)

 .واألهداف والقيم املفاهيممبا يف ذلك من حيث 

الرئيسية جلميع النواتج  واملراحلانمج العمل، واجلداول الزمنية اختصاصات فرق العمل املقرتحة يف التذييل األول لرب  مشروعرد (  ي6)
 2019، إىل جانب ميزانية منقحة لعام IPBES/7/4تكلفة كل انتج يف الوثيقة ل. ويرد تقدير IPBES/7/6/Add.2الواردة يف الوثيقة 

 .2020ومشروع ميزانية لعام 
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 1الشكل 
 2030هيكل برانمج العمل حىت عام 

  

 للمنرب اهلدف العام 
واستخدامه  البيولوجيحفظ التنوع من أجل  خدمات النظم اإليكولوجيةلتنوع البيولوجي و ايف جمال بني العلوم والسياسات  الرتابطتعزيز 

 والتنمية املستدامة على املدى الطويل البشررفاهية وحتقيق املستدام، 
 2030حىت عام ملنرب برانمج عمل اإطار سياسات 

 ، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة، واالتفاقيات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي2030خطة التنمية املستدامة لعام 
 خدمات النظم اإليكولوجيةلتنوع البيولوجي و املتعلقة ابعمليات الوغريها من 

عمل أهداف  
 ربانمجال

 1املوضوع 
تعزيز التنوع البيولوجي لتحقيق 

خطة التنمية املستدامة لعام 
2030 

 2املوضوع 
فهم األسباب الكامنة وراء فقدان 

التغري التنوع البيولوجي وحمددات 
 2050لتحقيق رؤية عام  التحويلي

 للتنوع البيولوجي

 3املوضوع 
قياس أثر األعمال 
على  التجارية واعتمادها
التنوع البيولوجي 

اليت تقدمها  واإلسهامات
 للبشرالطبيعة 

 

دعم حتقيق 
اهلدف العام 

 للمنرب 

 1اهلدف 
 املعارف تقييم

بني  الروابطتقييم )أ(:  1لناتج ا
التنوع البيولوجي واملياه والغذاء 

 (والصحة )تقييم مواضيعي
تقييم الروابط  )ب(: 1الناتج 

بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ 
 )ورقة تقنية(

تقييم األسباب  )ج(: 1الناتج 
فقدان التنوع البيولوجي  الكامنة وراء

)تقييم  التغري التحويليوحمددات 
 مواضيعي(

 أثرتقييم  )د(: 1الناتج 
 التجارية األعمال

واعتمادها على التنوع 
 واإلسهاماتالبيولوجي 

 للبشراليت تقدمها الطبيعة 
 )تقييم منهجي سريع(

 

 2اهلدف 
 بناء القدرات

 تعزيز التعلم واملشاركة )أ(: 2لناتج ا
 تيسري الوصول إىل اخلربة واملعلومات )ب(: 2لناتج ا
 تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية )ج(: 2لناتج ا

 3اهلدف 
 املعارفتعزيز أسس 

 والبياانت املعارف بشأن العمل املتقدم )أ(: 3لناتج ا
 واالستفادة منهااحمللية املعارف األصلية و  معارف الشعوب بنظمتعزيز االعرتاف  )ب(: 3لناتج ا

 4اهلدف 
 اتدعم السياس

 أدوات ومنهجيات السياسات بشأن العمل املتقدم )أ(: 4لناتج ا
 خدمات النظم اإليكولوجيةسيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي و  بشأن العمل املتقدم )ب(: 4لناتج ا
 تعددةاملقيم ال بشأن العمل املتقدم )ج(: 4لناتج ا

 5اهلدف 
 التواصل واملشاركة

 تعزيز التواصل )أ(: 5لناتج ا
 احلكومات وأصحاب املصلحة إشراكتعزيز  )ب(: 5لناتج ا

 6اهلدف 
 فعاليةال استعراض

 فعالية ال استعراض :6لناتج ا
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اليت تقدمها  واإلسهاماتتقييم حالة املعارف املتعلقة ابلتنوع البيولوجي  :املعارف: تقييم 1اهلدف  -11
اليت تتوافق مع  ،سيتم حتقيق هذا اهلدف من خالل النواتج األولية التالية .(7)لتنمية املستدامةا  لدعم للبشرالطبيعة 

 :ا  ألفاثنيالثالثة ذات األولوية احملددة يف القسم  واضيعامل

ومن أجل  - )أ(: تقييم مواضيعي للروابط بني التنوع البيولوجي واملياه والغذاء والصحة 1 الناتج )أ(
سيستخدم هذا  ،2030التنوع البيولوجي لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام تشجيع وهو  ،1ملوضوع ا دعم

ومكافحة  ،والتغذية ،لدراسة الروابط بني التنوع البيولوجي وقضااي مثل: اإلنتاجية الزراعية اتالتقييم هنج العالق
 ،املناخ والتكيف معهتغري  رآاثالبدنية والتخفيف من و العقلية الصحة و  ،واألمراض املعدية ،ونوعية املياه ،اآلفات
 ؛السياسات واإلجراءات وضع إرشادهبدف 

ة التقنيستتناول الورقة  - التنوع البيولوجي وتغري املناخ بني الروابط)ب(: ورقة تقنية حول  1 الناتج )ب(
ىل املواد تستند إسو تغري املناخ.  من آاثرتخفيف البني احلاجة إىل محاية التنوع البيولوجي و  تواملفاضالأوجه التآزر 

وتقييم للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية العاملية واإلقليمية  ملنرب احلكومي الدويلاالواردة يف تقييمات 
 عنو  (8)درجة مئوية 1.5مبقدار  االحرتار العامليالتقارير اخلاصة عن آاثر  فضال  عن ،تدهور األراضي واستعادهتا

 ؛بتغري املناخ ةاملعني ةالدولي ةاحلكومي للهيئةوتقرير التقييم اخلامس  (9)تغري املناخ واألراضي

التغري )ج(: تقييم مواضيعي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي وحمددات  1 الناتج )ج(
 ،الفردي واجلماعي املستوينييف اجملتمع البشري على القائمة يهدف هذا التقييم إىل فهم وحتديد العوامل  - التحويلي

واليت ميكن  ،مبا يف ذلك األبعاد السلوكية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية واملؤسسية والتقنية والتكنولوجية
االستفادة منها إلحداث تغري حتويلي لصاحل التنوع البيولوجي مع مراعاة الضرورات االجتماعية واالقتصادية األوسع 

ودوافعها إلرشاد وراء التغريات اجملتمعية الواسعة  احملركاتلتقييم ايستكشف و يف سياق التنمية املستدامة.  نطاقا  
 ؛األخرى ومحالت التواصل واملشاركة واإلجراءات ،تصميم السياسات ذات الصلة عمليات

واإلسهامات واعتمادها على التنوع البيولوجي  التجارية األعمال ألثر)د(: تقييم منهجي  1 الناتج )د(
التنوع على  التجارية األعمالاعتماد  يةيهدف هذا التقييم املنهجي إىل تصنيف كيف - للبشراليت تقدمها الطبيعة 

وحتديد معايري ومؤشرات لقياس هذا االعتماد عليها وأتثريها  للبشرالطبيعة تقدمها اليت واإلسهامات البيولوجي 
 املقاييس يف اجلوانب األخرى لالستدامة.خذ يف االعتبار كيف ميكن دمج هذه وأي ،األثرو 

                                                      
إلجراءات إعداد التقييمات املواضيعية أو املنهجية والتقييمات اإلقليمية أو دون اإلقليمية  وفقا   1اهلدف  يف إطارالعمل  سينفذ(  7)

 .3/3-م.ح.دلمقرر لاألوراق التقنية، على النحو الوارد يف املرفق األول  إقرارأو العاملية وعملية 

لهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لر خاص درجة مئوية: تقري 1.5العاملي مبقدار االحرتار العنوان الكامل للتقرير هو: (  8)
نبعااثت السارات العاملية ذات الصلة عن املة و يالصناعاحلقبة درجة مئوية فوق مستوايت ما قبل  1.5االحرتار العاملي مبقدار  آاثرعن 

التنمية العمل يف سبيل حتقيق تغري املناخ، و  للتهديد الذي يشكله، يف سياق تعزيز االستجابة العاملية االحتباس احلراريغازات 
 لقضاء على الفقر.وااملستدامة، 

بتغري املناخ بشأن تغري املناخ  ةاملعني ةالدولي ةاحلكومي للهيئة: تقرير خاص يضاتغري املناخ واألر العنوان الكامل للتقرير هو: (  9)
يف النظم اإليكولوجية  االحتباس احلراريصحر وتدهور األراضي واإلدارة املستدامة لألراضي واألمن الغذائي وتدفقات غازات والت

 األرضية.
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والسياسات يف جمال  الرتابط بني العلومبناء قدرات األفراد واملؤسسات لتعزيز  : بناء القدرات:2اهلدف  -12
ملكوانت الثالثة للخطة املتجددة لبناء ابيتم دعم حتقيق هذا اهلدف  .خدمات النظم اإليكولوجيةالتنوع البيولوجي و 

 :(10)القدرات

استمرار برانمج الزمالة وبرانمج التدريب  الناتجيشمل هذا  - )أ(: تعزيز التعلم واملشاركة 2 الناتج )أ(
 ،واملواد التعليمية ،واألدلة ،وغريها من املوارد عرب اإلنرتنت شبكيةالدراسية اللقات بوسائل منها احل ،والتعريف

املنرب ييسرها العلوم والسياسات اليت  بنيالتفاعل عملية والتدريب واحلوارات للجهات الفاعلة يف  ،العمل حلقاتو 
 ؛ابلتعاون مع اجلهات الفاعلة األخرى عند االقتضاء، الناتج املنرب احلكومي الدويلسُينفذ و . احلكومي الدويل

تعزيز استيعاب مواصلة على  لناتجاسيعمل  - )ب(: تيسري الوصول إىل اخلربة واملعلومات 2 الناتج )ب(
املتعلقة املعتمدة  والنواتجسرتكز اجلهود على التقييمات و . انواتج برانمج العمل وتطوير جمتمعات املمارسة حوهل

 حققسيتو احمللية. املعارف األصلية و ومعارف الشعوب  ،واملعارف والبياانت ،أبدوات ومنهجيات دعم السياسات
 ؛املتعاونة ةالداعماجلهات من الشركاء االسرتاتيجيني و  يف معظمههذا الناتج 

يشمل الناتج اجلهود املبذولة لتشجيع تطوير  - )ج(: تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية 2 الناتج )ج(
على الصعيد الوطين  خدمات النظم اإليكولوجيةالتنوع البيولوجي و من أجل وشبكات وتقييمات العلوم  منابر

جتربة  إىلبقوة  املنرب احلكومي الدويل سيستندو مثل تيسري وضع إرشادات ملثل هذه املبادرات.  ،اإلقليمي)دون( و
واملايل املباشر لتعزيز  التقينسيقدم الدعم و . لتحقيق هذا الناتج اجلهات الداعمة املتعاونةالشركاء االسرتاتيجيني و 
 .املنرب احلكومي الدويلجهات فاعلة أخرى غري  جانبمية من القدرات الوطنية واإلقلي

وإدارة البياانت املتعلقة ابلتنوع البيولوجي  املعارفتشجيع توليد : املعارف: تعزيز أسس 3اهلدف  -13
سيتم حتقيق هذا اهلدف من خالل النواتج  .املنرب احلكومي الدويلكأساس لعمل   خدمات النظم اإليكولوجيةو 

 التالية:
 املعارفيركز هذا الناتج على: حتديد  - والبياانت املعارف بشأن العمل املتقدم)أ(:  3 الناتج )أ(

 اوترتيب أولوايهت استخدامها يف التقييمات يتعنيمبا يف ذلك املؤشرات واملقاييس اليت  ،القائمةواملعلومات والبياانت 
حتديد و  ؛تطوير بنية حتتية قائمة على الويب لدعم إدارة البياانت واملعلومات ومواصلة ؛يهاوتيسري الوصول إل تهاوتعبئ

من  وال سيما ،املنرب احلكومي الدويللربامج عمل  املنجزةوالبياانت الناشئة عن النواتج  املعارفالفجوات يف 
ؤسسات ملمبا يف ذلك  ،عن طريق جعل هذه الفجوات معروفة جديدة معارفز توليد يفحتو  ؛املنجزةالتقييمات 

 ؛متويل البحوث

 -واالستفادة منهااحمللية املعارف األصلية و  معارف الشعوب نظم)ب(: تعزيز االعرتاف ب 3 الناتج )ب(
املنرب احلكومي يف  واالستفادة منهايركز هذا الناتج على تنفيذ النهج اخلاص ابالعرتاف ابملعارف األصلية واحمللية 

 مبا يف ذلك تنفيذ اآللية التشاركية املنشأة مبوجب النهج. ،(11)الدويل

                                                      
الحتياجات بناء القدرات ذات األولوية اليت وافق عليها االجتماع العام يف املقرر  سيتم تنفيذ األنشطة يف إطار اهلدف وفقا  (  10)

تشتمل اخلطة على ثالث و . 5/1-م.ح.دبناء القدرات اليت رحب هبا االجتماع العام يف املقرر املتجددة لطة اخلو  3/1-م.ح.د
 وتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية. الوصول إىل اخلربات واملعلومات وتيسرياسرتاتيجيات: التعلم واملشاركة، 

 ، املرفق الثاين.5/1-م.ح.داملقرر (  11)
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واستخدام أدوات ومنهجيات السياسات يف جمال  وضعحتديد وتشجيع : سياسة الدعم: 4اهلدف  -14
 سيتم حتقيق هذا اهلدف من خالل النواتج التالية:. خدمات النظم اإليكولوجيةالتنوع البيولوجي و 

يركز هذا الناتج على تقييم  - أدوات ومنهجيات السياسات بشأن العمل املتقدم)أ(:  4 الناتج )أ(
ز يفحتوتشجيع و لمنرب احلكومي الدويل ات التابعة لسياساللدعم  الشبكيةومواصلة تطوير البوابة  ،اتأدوات السياس

احملددة يف التقييمات وأنشطة بناء القدرات ذات  الفجواتوأدوات الدعم لسد  اتأدوات السياس وضعمواصلة 
 ؛الصلة

خدمات النظم سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي و  بشأن العمل املتقدم)ب(:  4 الناتج )ب(
بتقييم استخدام النماذج  املعنيةأفرقة اخلرباء إىل هذا الناتج من تقدمي مشورة اخلرباء  يتألف - اإليكولوجية

يف  املنرب احلكومي الدويلديدة والنماذج املرتبطة هبا لعمل اجلسيناريوهات ال وضع، وحفز القائمةوالسيناريوهات 
  ؛املستقبل

هذا الناتج من تقدمي مشورة اخلرباء  يتألف - تعددةاملقيم ال بشأن العمل املتقدم)ج(:  4 الناتج )ج(
 ،اتالتقييمات وأدوات السياس وال سيما ،بشأن دمج املفاهيم املتعددة للقيم يف النواتج األخرى لربانمج العمل

 ،إسهاماهتاو  تنوعة للقيم املتعددة للطبيعةاملفاهيم ملالتقييم املنهجي فيما يتعلق اب استنادا  إىللعمل املضي قدما  ابو 
 .النظم اإليكولوجية ذلك وظائف وخدمات التنوع البيولوجي و مبا يف
 املنرب احلكومي الدويل،تعزيز مشاركة األعضاء وأصحاب املصلحة يف  : التواصل واملشاركة:5اهلدف  -15

 سيتم حتقيق هذا اهلدف من خالل النواتج التالية: .منتجاتهواستخدام  املنرب إبراز صورةو 

 عملالهذا الناتج على العمل الذي بدأ خالل برانمج  يستند - تواصلتعزيز ال)أ(:  5 الناتج (أ)
اخلاصة والتوعية ويتضمن استمرار تنفيذ اسرتاتيجية التواصل منه والدروس املستفادة  األول للمنرب احلكومي الدويل

 ؛ملنتجاته وأصحاب املصلحة احلكوماتواستخدام ومنتجاته  املنرب هبدف زايدة وضوح (12)احلكومي الدويل ملنرباب

هذا الناتج على العمل  يستند - احلكومات وأصحاب املصلحة إشراكتعزيز  )ب(: 5 الناتج )ب(
استمرار تنفيذ ويتضمن منه والدروس املستفادة  األول للمنرب احلكومي الدويل عملالالذي بدأ خالل برانمج 

 :العمل يف شراكة معاملنرب  وسيواصل. (13)ملنرب احلكومي الدويلاخلاصة اباسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة 

للمنرب التنسيق الوطنية التابعة  هاتعن طريق عقد اجتماعات جل وال سيما ،احلكومات (1)
للتفكري يف جوانب معينة من تنفيذ برانمج العمل أو يف استعراض تقارير  احلكومي الدويل

 ؛واالستفادة منهااألخرى  نواجتهأو احلكومي الدويل  ملنرباليت يعدها اتقييم ال

ومنظمة األمم املتحدة للرتبية  ،وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،برانمج األمم املتحدة للبيئة (2)
يف سياق ترتيب الشراكة التعاونية ألمم املتحدة لألغذية والزراعة اومنظمة  ،والعلم والثقافة

 ؛(14)وتلك الكياانت االجتماع العامبني 

واتفاقية  ،ت الربيةواتفاقية حفظ األنواع املهاجرة من احليواان ،اتفاقية التنوع البيولوجي (3)
واتفاقية االجتار  ،األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئال  للطيور املائية

                                                      
 ، املرفق األول.3/4-م.ح.داملقرر (  12)

 ، املرفق الثاين.3/4-م.ح.داملقرر (  13)

 .2/8-م.ح.د (  املقرر14)



IPBES/7/6 

10 

واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ،الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية املعرضة لالنقراض
 ،يف أفريقيا وال سيما ،الشديد التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف و/أو التصحر

بني وأماانت تلك االتفاقيات و  احلكومي الدويلاملنرب يف سياق مذكرات التفاهم بني أمانة 
 ؛ة املعنية بتغري املناخالدولي ةاحلكومي واهليئة املنربأمانة 

متديدها أو  اليت من املقررعدد حمدود من الشركاء االسرتاتيجيني يف سياق االتفاقات  (4)
 ؛إبرامها بتوجيه من املكتب

يف حتقيق  اعملهمن خالل  اليت ستسهم ،اجلهات الداعمة املتعاونةجمموعة أكرب من  (5)
 وسيقوم ،2030وتنفيذ برانمج العمل حىت عام  للمنرب احلكومي الدويلاهلدف العام 

 .احلكومي الدويل لمنربالشبكي لوقع املعلى  اواالعرتاف هب ،ابختيارها املكتب

املنرب احلكومي الداخلي واخلارجي املنتظم لفعالية  االستعراضضمان  :استعراض الفعالية: 6اهلدف  -16
 .الدويل

 عمليةاستعراض برانمج العمل األول تُرشد نتيجة أن  ضمانإىل  الناتجيهدف هذا  - فعاليةاستعراض ال: 6 الناتج
منتصف املدة واستعراض هنائي لربانمج العمل استعراض لتنفيذ إجراء  وضعو  2030تنفيذ برانمج العمل حىت عام 

 .2030حىت عام 
 (2018-2014برانمج العمل األول )املستمرة من  اتجو نال -جيم

 املتعلق بوضعلالستخدام املستدام لألنواع الربية والتقييم املنهجي  املواضيعيتقارير التقييم سيجري إعداد  -17
 ،النظم اإليكولوجيةمبا يف ذلك وظائف وخدمات التنوع البيولوجي و  ،مفاهيم متنوعة لقيم الطبيعة املتعددة وفوائدها

االجتماع العام  ايهلينظر ف ،جزء من برانمج العمل األولك  6/1-د.ح.م املقرر مبوجباليت بدأها االجتماع العام 
 يف دورته التاسعة.

الذي بدأه االجتماع العام  ،الدخيلة الـُمغريةلتقييم املواضيعي لألنواع املتعلق ابتقرير الإعداد  كما سيجري -18
 ينظر فيه االجتماع العام يف دورته العاشرة.كي ل ،كجزء من برانمج العمل األول  6/1-م.ح.داملقرر  مبوجبأيضا  

 املستقبليف  لطلبات واإلسهامات واالقرتاحاتانداءات و  للنواتجاجلدول الزمين  -دال

ميكن إجراء مثانية  ،(2أعاله والشكل  جيمبرانمج العمل األول )القسم املستمرة من  النواتجابإلضافة إىل  -19
 على النحو التايل: زمنيا  موزعة  ،1تقييمات أخرى يف إطار اهلدف 

تقارير أجنز حتديد نطاقها و وافق عليها االجتماع العام يف دورته السابعة تقييم لل مواضيعثالثة  )أ(
مع  ،على التوايل ،ته احلادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرةالينظر فيها االجتماع العام يف دور  ،لكل منهاالتقييم 
والصادرة  ،2030ربانمج العمل حىت عام ل األول نداءللالواردة استجابة  الطلبات واإلسهامات واالقرتاحاتمراعاة 

 ؛(2بعد الدورة السادسة لالجتماع العام )الشكل 

الطلبات واإلسهامات مع مراعاة  ،يقررها االجتماع العام يف دورته العاشرةتقييم لل مواضيعثالثة  )ب(
 ؛لالجتماع العامصدر عقب الدورة التاسعة يس ،اثن لنداءالواردة استجابة  واالقرتاحات

الطلبات مع مراعاة  ،يف دورته الثالثة عشرةتقييم هنائيني لل نيعضو مو حيدد االجتماع العام  )ج(
صدر يف الوقت املناسب لينظر فيه االجتماع العام يف يس ،اثلث لنداءالواردة استجابة  واإلسهامات واالقرتاحات

  .منتصف مدة برانمج العمل
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 2الشكل 
يظهر اجلدول الزمين للتقييمات الثالثة اليت . (15)2030اجلدول الزمين للتقييمات األولية للفرتة حىت عام 
)أ(  1اجلدول الزمين للتقييمات الثالثة املقابلة للنواتج يظهر بدأت يف إطار برانمج العمل األول ابللون األخضر و 

  ابللون الربتقايل 2030)د( من برانمج العمل حىت  1و )ج( 1و

 الرتتيبات املؤسسية لتنفيذ برانمج العمل -اثلثاا 
 اهليئات القائمة -ألف

يف تنفيذ برانمج  هامة واملكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمانة أدوارا   االجتماع العامؤدي ي -20
النظام الداخلي و  ،(16)للمنرب احلكومي الدويل كل منها يف القرار التأسيسي  وحتدد أدوار. 2030العمل حىت عام 

االجتماع  دوراتسيستمر تنظيم و  (18).املنرب احلكومي الدويلإجراءات إعداد نواتج و  (17)االجتماع العاملدورات 
عكس احتياجات برانمج العمل( مبا ي) الدورة املعنيةجلدول أعمال  وفقا   ،شهرا   18و 12بني ما رتاوح بوترية ت العام

 والتمويل املتاح.

 التقينووحدات الدعم  فرق العملو  ،اخلرباء وأفرقة ،نتدىامل -ابء
املعين ببناء املنرب منتدى  بدعم من 2030برانمج العمل حىت عام  سينفذ ،على غرار برانمج العمل األول -21

 .التقين دعم تقين من األمانة ووحدات الدعمبو  ،فرق العملو  ،املهام واحملددة وأفرقة اخلرباء احملددة زمنيا   ،القدرات

                                                      
قرر االجتماع العام زايدة الوقت بني يقد و العام على أساس سنوي.  دورات االجتماعيفرتض هذا اجلدول الزمين أن تعقد (  15)

 العام يف املستقبل، حسب جدول أعماله وتوافر التمويل. دورات االجتماع

(16  )UNEP/IPBES.MI/2/9.املرفق األول، التذييل األول ، 
 .2/1-م.ح.دواملعدلة يف املقرر  1/1-م.ح.دبصيغته املعتمدة يف املقرر (  17)

 .3/3-م.ح.دلمقرر لعلى النحو الوارد يف املرفق األول  ( 18)

2029 2028 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 9120  

 3السنة  2السنة  1السنة 

 3السنة  2السنة  1السنة 

 االستخدام املستدام لألنواع الربية
 

 القيم

 3السنة  2السنة  1السنة 

 1السنة 
 

 دورة املنرب
 

 دورة املنرب املنربدورة 
 

 دورة املنرب
 

 دورة املنرب
 

 دورة املنرب
 12 

 دورة املنرب
 

13 
 دورة املنرب

 
14 

 دورة املنرب
 

15 
 دورة املنرب
 

16 
 دورة املنرب

17 

 2السنة 

 حتديد النطاق
 

 حتديد النطاق 1السنة  3السنة 
 

 2السنة 

 4السنة 

 حتديد النطاق
 

 )أ(1 –التنوع البيولوجي واملياه والغذاء والصحة 

 (ج)1 – حمددات التغري التحويلي
 

 2السنة 

 (د)1 –التنوع البيولوجيو التجارية  األعمال 3السنة  1السنة 
 

 دعم اهلدف العام للمنرب احلكومي الدويل

8 

 

7 

 

11 

 

10 

 

9 

 

 املغرية الدخيلةاألنواع 
 

2027 
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الدويل وسيلة لزايدة املشاركة وتيسري التعاون بني الشركاء  للمنرب احلكوميمنتدى بناء القدرات التابع  وميثل -22
املضي قدما  يهدف العمل يف إطار املنتدى إىل و من أجل تنفيذ اخلطة املتجددة لبناء القدرات ومواصلة تطويرها. 

ة ذات الصلة جبداول األعمال املشرتكة للشركاء وتيسري املواءمة االسرتاتيجية طويلة األجل للربامج واألنشطة اجلاري
 بني الشركاء.

مع  متشيا   ،إلعداد التقييمات أو الورقات التقنيةحمددة املهام و  أفرقة خرباء حمددة زمنيا   اءنشيتم إسو  -23
 :وستشمل ،3/3-د.ح.م إجراءات إعداد النواتج على النحو الوارد يف املرفق األول ابملقرر

علماء من مجيع التخصصات  األفرقةحتديد النطاق: ستضم هذه عن تقرير  إلعدادأفرقة خرباء  )أ(
 ،(19)احملليةاملعارف األصلية و الشعوب  معارفيف جمال رباء اخلاحمللية و و األصلية  معارف الشعوبخرباء و  ،ذات الصلة

)مثل القطاع  املعنيةاجلهات صاحبة املصلحة  أفرقةوخرباء من مجيع ، وممارسي السياسات لزايدة األمهية واملصداقية
ع ا نو أمؤمترات إلكرتونية كجزء من عملية حتديد النطاق لزايدة كمية و تنظيم ميكن و اخلاص واجملتمع املدين(. 

احلكومات وأصحاب املصلحة املعنيني على ترشيح خرباء يتمتعون خبربة  يستمر تشجيعوسيف العملية.  اإلسهامات
ابلنسبة لبحوث وبناء القدرات لزايدة أمهية تقرير حتديد النطاق السياسات وبرجمة ا جماالت رسمعملية يف 

 ؛لسياساتل

 واجلهات صاحبة املصلحة املعنيةاحلكومات تشجيع ستمر يتقرير تقييم: س إلعدادأفرقة خرباء  )ب(
التخصصات ذات من و  من اجلنسنيمن اخلرباء من مجيع املناطق و  ا  كافي  عددا   امرشحوه يضمعلى ضمان أن 

األصلية واحمللية  معارف الشعوبخرباء و  ،العلوم اإلنسانيةجمال من األكادمييني علماء االجتماع و  وال سيما ،الصلة
 ؛احملليةاملعارف األصلية و  الشعوب عارفيف جمال مرباء اخلو 

 أوراق تقنية. إلعدادأفرقة خرباء  )ج(

حسب  ،للنواتج غري التقييمات دعما   املهام وحمددة حمددة زمنيا   عملأفرقة  االجتماع العامنشئ يسو  -24
 .(20)احملددة يتخذ القرارات بشأن اختصاصاهتاوس ،االقتضاء

لدعم لوحدة ابلنسبة لبعض النواتج ب تكملسيُ وس ،ستقدم األمانة الدعم التقين لتنفيذ برانمج العملو  -25
مبا يف ذلك  ،الدعم التقين بتقدميمفتوحة للتعبري عن االهتمام  نداءاتستصدر األمانة و . ءاالقتضا حسب ،التقين

أنسب املكتب  وسيختارإلنشاء هذه الوحدات.  ،وغريها من اجلهات صاحبة املصلحةالدعم العيين من احلكومات 
 املؤسسات وستعمل حتت سلطة األمني التنفيذي.

 ميزانية برانمج العمل -رابعاا 
اليت تعتمد  ،لمنربلتنفيذ اسرتاتيجية مجع األموال  2030حىت عام عمل املنرب املمتد سيواصل برانمج  -26

 على ثالثة أنواع من املوارد:

 ؛للمنرب لصندوق االستئماينلاملسامهات النقدية  )أ(

عن  فضال   ،الصندوق االستئماين يتحملها عادةاملسامهات العينية اليت تغطي العناصر اليت  )ب(
على سبيل  ةالوقت واخلرب ما يقدمه خرباء خمتارون من مبا يف ذلك  ،برانمج العمل اليت تدعماألنشطة األخرى 

 ؛التطوع

                                                      
الوارد و ، املنرب احلكومي الدويل يفواالستفادة منها على النحو احملدد يف النهج املتبع يف االعرتاف ابملعارف األصلية واحمللية (  19)

 .5/1-م.ح.ديف املرفق الثاين ابملقرر 

 التذييل األول.يرد مشروع االختصاصات يف (  20)
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 .املنرباألنشطة احملفزة اليت تسهم يف حتقيق هدف  )ج(

 ؛برانمج العمل )ب( ؛املنربلثالث فئات رئيسية: )أ( اجتماعات هيئات  امليزانية وفقا   تنظيمستمر يسو  -27
مببلغ  2030خالل النصف األول من برانمج العمل حىت عام للمنرب يقدر متوسط التكلفة السنوية و األمانة.  )ج(
 .2018-2014لفرتة لتكلفة العلى غرار  ،دوالر ماليني 8.7
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 األول التذييل
 مشروع اختصاصات فرق العمل 

  2030العامة لفرق العمل لربانمج العمل حىت عام  الشروط -أوالا 
 مبا يلي: عملتقوم كل فرقة  ،عند القيام بعملها -1

  ؛ستكملهاتستند إليها وتو  القائمةالتأكد من أن مجيع أنشطتها تعتمد على اخلربة  )أ(
ذات و ذات األولوية واألهداف والنواتج  واضيععلى وجه التحديد امل تتناولأداء األنشطة اليت  )ب(

 ؛األربع هووظائفللمنرب  العامللهدف  دعما   ،2030احملددة يف برانمج العمل حىت عام الصلة 

يف  اإسداء املشورة إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات بشأن املسائل املتعلقة بواليته )ج(
 ؛2030برانمج العمل حىت عام 

وجهات داعمة متعاونة إسداء املشورة للمكتب بشأن حتديد شركاء اسرتاتيجيني جدد  )د(
 ؛(21)جديدة

اخلرباء  أفرقةو  فرق العمليف أنشطة  ،حسب االقتضاء ،تشجيع املشاركة املباشرة ألعضائها )هـ(
 .للمنربمن خالل الوظائف األربع  2030لتعزيز التنفيذ املتسق لربانمج العمل حىت عام للمنرب التابعة األخرى 

 املعنية ببناء القدرات فرقة العملاختصاصات  -اثنياا 
 مسؤوليات فرقة العمل -ألف

من برانمج العمل  2اهلدف  يف إطارتنفيذ النواتج الثالثة على ستشرف فرقة العمل املعنية ببناء القدرات  -2
وهيئاته  االجتماع العامللمقررات ذات الصلة الصادرة عن  وتتصرف وفقا   ،تنفيذها يفوتشارك  2030حىت عام 

)ب( من برانمج  1و )أ( 1 اجتنيتنفيذ الن منالدروس املستفادة  االستناد إىلمبا يف ذلك عن طريق:  ،الفرعية
 ،(22)بناء القدراتاملتجددة لطة اخلاملخصصة يف تنفيذ  التقينتوجيه األمانة مبا يف ذلك وحدة الدعم و  ؛العمل األول

 عن التقدم احملرز. االجتماع العامويف تقدمي تقرير إىل  ،2اهلدف  مبوجباليت تضع إطار العمل 
 فرقة العمل عضوية -ابء

 مبا يف ذلك: ،يغطون مناطق األمم املتحدة اخلمس عضوا   14ا يصل إىل فرقة العمل مم ستتألف -3
ممثلو املنظمات العلمية الوطنية  )ب( ؛أعضاء من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات 4ما يصل إىل  )أ(

املعارف و  يف جمال معارف الشعوب األصليةمبا يف ذلك اخلرباء  ،املؤهلة واإلقليمية والدولية ومراكز التميز واملؤسسات
اجلهات الشركاء احملتملني أو من  ويكونونن بعملهم وخربهتم يف القضااي املتعلقة بوالية فرقة العمل و املعروف ،احمللية

املعرتف هبم يف املسائل  فرادى اخلرباء )ج( ؛املنرب احلكومي الدويليف أنشطة بناء القدرات يف  الداعمة املتعاونة
 املتعلقة بوالية فرقة العمل.

                                                      
املنرب احلكومي وافق املكتب يف اجتماعه الثاين عشر على هنج عام لالعرتاف بعمل املنظمات اليت تدعم تنفيذ برانمج عمل (  21)

لالعرتاف ابملنظمات اليت تضطلع احلكومي الدويل  املنربتوصيات فرق عمل  ،يستعرض املكتب، على فرتات منتظمةو . الدويل
ملنظمات اب وسيتم إعداد قائمة. الشبكي للمنرب هبدف املصادقة عليهاوقع املعلى  املنربكبري تنفيذ برانمج عمل   أبنشطة تدعم بشكل

، ويستعرض املكتب ‘‘ةمتعاون جهات داعمة’’ اعلى أهن الشبكي للمنرب احلكومي الدويلوقع املاملكتب على  صادق عليهااليت 
 .مل ذات الصلةفرق الع بدعم منالقائمة على فرتات منتظمة، 
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إلجراءات إعداد نواتج  سيتم اختيار أعضاء غري أعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفقا  و  -4
أن يعكس  ينبغيو نتخاب. االمع إمكانية إعادة  ،مدة عضوية هؤالء األعضاء ثالث سنواتوستكون  .(23)املنرب

 اختيار األعضاء احلاجة إىل االستمرارية يف عمل فرقة العمل.
ميكن دعوة عدد حمدود من  ،بناء على تقدير الرئيسني املشاركني لفرقة العمل وبعد التشاور مع املكتبو  -5

 .أصحاب خربةاخلرباء اإلضافيني يف جمال بناء القدرات للمشاركة يف فرقة العمل بوصفهم 
 العمل طريقة -جيم

 بعقدستعمل فرقة العمل و فرقة العمل أعضاء املكتب و/أو فريق اخلرباء املتعدد التخصصات.  يتوىل رائسة -6
سيقوم املكتب والفريق و . األخرى التفاعالت اإللكرتونيةعن طريق و  شبكيةواجتماعات  ،مباشرةاجتماعات 

 حسب االقتضاء. ،هاوالنظر في هبا ألخذ العلم االجتماع العامابستعراض منتجات فرقة العمل وإحالتها إىل 
 مبا يف ذلك وحدة الدعم التقين املخصصة. الدعم من األمانة فرقة العمل وستتلقى -7

 والبياانت ملعارفاختصاصات فرقة العمل املعنية اب -اثلثاا 
 مسؤوليات فرقة العمل -ألف

من برانمج العمل حىت عام  (أ) 3 الناتجتنفيذ على والبياانت  ملعارفستشرف فرقة العمل املعنية اب -8
ذات الصلة الصادرة  للمقررات وتتصرف وفقا   ،وتشارك فيه“ والبياانت املعارف بشأن العمل املتقدم” ،2030

)د(  1الدروس املستفادة يف تنفيذ الناتج  االستناد إىلمبا يف ذلك من خالل  ،ه الفرعيةوهيئات االجتماع العامعن 
 ل:من برانمج العمل األول ومن خال

 اتلتقييم املطلوبة القائمةدعم خرباء التقييم يف حتديد وترتيب أولوايت وتعبئة املعارف والبياانت  )أ(
 ؛املنرب احلكومي الدويل

يف اإلشراف على إدارة البياانت  ،مبا يف ذلك وحدة الدعم التقين املخصصة ،توجيه األمانة )ب(
لضمان توافرها على  ،الشبكيةمبا يف ذلك تطوير البنية التحتية  ،املنربمنتجات واملعلومات واملعارف املستخدمة يف 

 ؛املدى الطويل

دعم املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف استعراض االحتياجات والفجوات املعرفية  )ج(
 وبياانت جديدة. معارفويف حفز توليد األخرى ه ونواجتاملنرب ييمات احملددة من خالل تق

 فرقة العمل عضوية -ابء
ما  يغطون مناطق األمم املتحدة اخلمس، مبا يف ذلك: )أ( عضوا   14ا يصل إىل فرقة العمل مم ستتألف -9

بتقييمات املنرب  أفرقة اخلرباء املعنيةأعضاء  أعضاء من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛ )ب( 4يصل إىل 
ممثلو املنظمات العلمية الوطنية واإلقليمية والدولية ومراكز التميز  اجلارية وفرق العمل األخرى ذات الصلة؛ )ج(

ن بعملهم و ، املعروفيف جمال معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية، مبا يف ذلك اخلرباء املؤهلة واملؤسسات
، املعرتف هبم يف املسائل املتعلقة بوالية فرقة العمل فرادى اخلرباء (د؛ )ضااي املتعلقة بوالية فرقة العملالق وخربهتم يف
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معارف الشعوب رباء يف جمال اخلمن جماالت العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واإلنسانية و  خرباء مبا يف ذلك
 .احملليةاملعارف األصلية و 

إلجراءات إعداد نواتج  اختيار أعضاء غري أعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفقا  سيتم و  -10
أن يعكس  ينبغيو نتخاب. االمدة عضوية هؤالء األعضاء ثالث سنوات، مع إمكانية إعادة وستكون . (23)املنرب

 اختيار األعضاء احلاجة إىل االستمرارية يف عمل فرقة العمل.
بناء على تقدير الرئيسني املشاركني لفرقة العمل وبعد التشاور مع املكتب، ميكن دعوة عدد حمدود من و  -11

 .أصحاب خربةللمشاركة يف فرقة العمل بوصفهم  إدارة املعارف والبياانتاخلرباء يف جمال فرادى 
 طريقة العمل -جيم

 بعقدستعمل فرقة العمل و املتعدد التخصصات. فرقة العمل أعضاء املكتب و/أو فريق اخلرباء  يتوىل رائسة -12
سيقوم املكتب والفريق و . األخرى التفاعالت اإللكرتونيةعن طريق و  شبكية، واجتماعات مباشرةاجتماعات 

 والنظر فيها، حسب االقتضاء. ألخذ العلم هبا االجتماع العامابستعراض منتجات فرقة العمل وإحالتها إىل 
 مبا يف ذلك وحدة الدعم التقين املخصصة.الدعم من األمانة فرقة العمل  وستتلقى -13

 احملليةاملعارف األصلية و  مبعارف الشعوباختصاصات فرقة العمل املعنية  -رابعاا 
 مسؤوليات فرقة العمل -ألف

من  )ب( 3 الناتجتنفيذ على احمللية املعارف األصلية و  مبعارف الشعوبستشرف فرقة العمل املعنية  -14
يف وتشارك “ واالستفادة منهاتعزيز االعرتاف بنظم املعارف األصلية واحمللية ”، 2030برانمج العمل حىت عام 

: ، مبا يف ذلك من خالله الفرعيةوهيئات االجتماع العامذات الصلة الصادرة عن  للمقررات ، وتتصرف وفقا  تنفيذه
دعم فريق اخلرباء املتعدد و  ؛)ج( من برانمج العمل األول 1ذ الناتج ىل الدروس املستفادة يف تنفياالستناد إ

 ؛(24)ملنربواالستفادة منها يف ااحمللية املعارف األصلية و  مبعارف الشعوبالتخصصات يف تنفيذ هنج االعرتاف 
 يف تنفيذ النهج. الفريقاملخصصة لدعم  التقينوتوجيه األمانة مبا يف ذلك وحدة الدعم 

 فرقة العمل عضوية -ابء
ما  يغطون مناطق األمم املتحدة اخلمس، مبا يف ذلك: )أ( عضوا   14ا يصل إىل فرقة العمل مم ستتألف -15

بتقييمات املنرب  ةأعضاء أفرقة اخلرباء املعني أعضاء من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛ )ب( 4يصل إىل 
املنظمات ممثلو  الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية؛ )د(ممثلو  اجلارية وفرق العمل األخرى ذات الصلة؛ )ج(

الشعوب معارف  يف جمال، مبا يف ذلك اخلرباء املؤهلة العلمية الوطنية واإلقليمية والدولية ومراكز التميز واملؤسسات
 فرادى اخلرباء (ه؛ )ضااي املتعلقة بوالية فرقة العملن بعملهم وخربهتم يف القو عروفاحمللية، املاملعارف األصلية و 

 املعرتف هبم يف املسائل املتعلقة بوالية فرقة العمل.
إلجراءات إعداد نواتج  سيتم اختيار أعضاء غري أعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفقا  و  -16

نتخاب. االمدة عضوية هؤالء األعضاء ثالث سنوات، مع إمكانية إعادة وستكون  .(23)املنرب احلكومي الدويل
 أن يعكس اختيار األعضاء احلاجة إىل االستمرارية يف عمل فرقة العمل. ينبغيو 

                                                      
 ، املرفق الثاين.5/1-م.ح.داملقرر (  24)
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د حمدود من بناء على تقدير الرئيسني املشاركني لفرقة العمل وبعد التشاور مع املكتب، ميكن دعوة عدو  -17
احمللية وممثلي منظمات الشعوب األصلية املعارف األصلية و معارف الشعوب  نظماخلرباء اإلضافيني يف جمال 

 .أصحاب خربةللمشاركة يف فرقة العمل بوصفهم واجملتمعات احمللية 
 العمل طريقة -جيم

 بعقدستعمل فرقة العمل و . املكتبو/أو  فريق اخلرباء املتعدد التخصصاتفرقة العمل أعضاء  يتوىل رائسة -18
املكتب و سيقوم الفريق و . األخرى التفاعالت اإللكرتونيةعن طريق و  شبكية، واجتماعات مباشرةاجتماعات 

 والنظر فيها، حسب االقتضاء. ألخذ العلم هبا االجتماع العامابستعراض منتجات فرقة العمل وإحالتها إىل 
 مبا يف ذلك وحدة الدعم التقين املخصصة.الدعم من األمانة فرقة العمل تتلقى سو  -19

 ةاإليكولوجي النظماختصاصات فرقة العمل املعنية بسيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات  -خامساا 

  مسؤوليات فرقة العمل -ألف

على  خدمات النظم اإليكولوجيةالبيولوجي و ستشرف فرقة العمل املعنية بسيناريوهات ومناذج التنوع  -20
بشأن سيناريوهات ومناذج التنوع  العمل املتقدم” ،2030من برانمج العمل حىت عام  (ب) 4تنفيذ الناتج 

 الصادرة عنذات الصلة  للمقررات وفقا   ، وتتصرفتنفيذه يفوتشارك ، “اإليكولوجيةالبيولوجي وخدمات النظم 
من  (ج) 3الدروس املستفادة يف تنفيذ الناتج  من خالل االستناد إىلمبا يف ذلك  ،وهيئاته الفرعية االجتماع العام

 السيناريوهات والنماذج على أساس اختصاصاهتاملتعلق اببتنفيذ العمل فرقة العمل  وستقومبرانمج العمل األول. 
 ،اخلرباء أفرقةاملشورة جلميع  إسداء لتيسري (25)األدوات واملنهجيات املتعلقة ابلسيناريوهات والنماذج وضعملواصلة 
ات السيناريوهات والنماذج لتقييم وضعوحفز مواصلة  ،تلك اليت تعمل على تقييم استخدام السيناريوهات وال سيما

 املخصصة يف تقدمي الدعم. التقينة الدعم توجيه األمانة مبا يف ذلك وحدفضال  عن  ،يف املستقبلملنرب ا

 عضوية فرقة العمل -ابء

مبا يف ذلك ما يصل  ،األمم املتحدة اخلمس مناطق ونغطي عضوا   24ا يصل إىل فرقة العمل مم ستتألف -21
 يف جماالتنماذج السيناريوهات و معنيني ابلأعضاء من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات وخرباء  4إىل 

 .احملليةاملعارف األصلية و  معارف الشعوبنظم و  ةالعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واإلنساني
إلجراءات إعداد نواتج  وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفقا  سيتم اختيار أعضاء غري أعضاء املكتب و  -22

نتخاب. االمدة عضوية هؤالء األعضاء ثالث سنوات، مع إمكانية إعادة وستكون  .(23)املنرب احلكومي الدويل
 أن يعكس اختيار األعضاء احلاجة إىل االستمرارية يف عمل فرقة العمل. ينبغيو 

املشاركني لفرقة العمل وبعد التشاور مع املكتب، ميكن دعوة عدد حمدود من بناء على تقدير الرئيسني و  -23
للمشاركة والنماذج وممثلي منظمات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية  تالسيناريوهااإلضافيني يف جمال اخلرباء 

 .أصحاب خربةيف فرقة العمل بوصفهم 
 طريقة العمل -جيم

وعضو من  املكتبأو  أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصاتأحد فرقة العمل رائسة  سيشارك يف -24
 التفاعالت اإللكرتونيةعن طريق و  شبكية، واجتماعات مباشرةاجتماعات  بعقدستعمل فرقة العمل و . اخلرباء

                                                      
 ، املرفق اخلامس.4/1-م.ح.داملقرر ( 25)
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 ألخذ العلم هبا االجتماع العاماملكتب ابستعراض منتجات فرقة العمل وإحالتها إىل و الفريق سيقوم و . األخرى
 والنظر فيها، حسب االقتضاء.

 مبا يف ذلك وحدة الدعم التقين املخصصة. الدعم من األمانة فرقة العمل وستتلقى -24
 اختصاصات فرقة العمل املعنية أبدوات ومنهجيات السياسات -سادساا 

 مسؤوليات فرقة العمل -ألف

من برانمج العمل  (أ) 4على تنفيذ الناتج  اتة أبدوات ومنهجيات السياسستشرف فرقة العمل املعني -26
 وتتصرف وفقا   ،يف تنفيذهوتشارك ، “بشأن أدوات ومنهجيات السياسات العمل املتقدم” ،2030حىت عام 
الدروس  االستناد إىلمبا يف ذلك من خالل  ،هيئاته الفرعيةو  االجتماع العامذات الصلة الصادرة عن  للمقررات

 من برانمج العمل األول ومن خالل: (ج) 4املستفادة يف تنفيذ الناتج 

ودعم استخدام لمنرب ات التابعة لسياساللدعم  الشبكيةحمتوى البوابة  إعداداإلشراف على  )أ(
 املنربأدوات السياسات وأدوات الدعم احملددة يف تقييمات تظهر لبوابة وضمان أن لاحلكومات وأصحاب املصلحة 

 ؛اتالقرار  لصانعيمتاحة أن تكون على البوابة و 

احملددة  الفجواتوأدوات الدعم واملمارسات اجليدة لسد  اتأدوات السياس وضعحفز مواصلة  )ب(
 .املنربيف تقييمات 

 عضوية فرقة العمل  -ابء

ما  يغطون مناطق األمم املتحدة اخلمس، مبا يف ذلك: )أ( عضوا   14ا يصل إىل فرقة العمل مم ستتألف -27
بتقييمات املنرب  ةأعضاء أفرقة اخلرباء املعني أعضاء من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛ )ب( 4يصل إىل 

لمية الوطنية واإلقليمية والدولية ومراكز التميز املنظمات العممثلو  اجلارية وفرق العمل األخرى ذات الصلة؛ )ج(
ن بعملهم و احمللية، املعروفاملعارف األصلية و  الشعوب معارفيف جمال ، مبا يف ذلك اخلرباء املؤهلة واملؤسسات

رباء من أصحاب اخلربة العملية يف صياغة السياسات فرادى اخل )د(؛ ضااي املتعلقة بوالية فرقة العملوخربهتم يف الق
 املعرتف هبم يف املسائل املتعلقة بوالية فرقة العمل. فرادى اخلرباء (ه)وتنفيذها؛ 

إلجراءات إعداد نواتج  سيتم اختيار أعضاء غري أعضاء املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفقا  و  -28
أن يعكس  ينبغيو نتخاب. االالء األعضاء ثالث سنوات، مع إمكانية إعادة مدة عضوية هؤ وستكون . (23)املنرب

 اختيار األعضاء احلاجة إىل االستمرارية يف عمل فرقة العمل.
بناء على تقدير الرئيسني املشاركني لفرقة العمل وبعد التشاور مع املكتب، ميكن دعوة عدد حمدود من و  -29

وممثلي منظمات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية  أدوات ومنهجيات السياساتاإلضافيني يف جمال اخلرباء 
 .أصحاب خربةللمشاركة يف فرقة العمل بوصفهم 

 طريقة العمل  -جيم

 بعقدستعمل فرقة العمل و . و/أو املكتب فرقة العمل أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يتوىل رائسة -30
املكتب و الفريق سيقوم و . األخرى التفاعالت اإللكرتونيةعن طريق و  شبكية، واجتماعات مباشرةاجتماعات 

 والنظر فيها، حسب االقتضاء. ألخذ العلم هبا االجتماع العامابستعراض منتجات فرقة العمل وإحالتها إىل 
 األمانة مبا يف ذلك وحدة الدعم التقين املخصصة. وستتلقى فرقة العمل الدعم من -31
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 الثاين التذييل

 1لنواتج يف إطار اهلدف اتحديد نطاق لاألولية تقارير ال

 برانمج العمل األول وفقا   يف إطاراليت وافق عليها االجتماع العام  (26)التقييم السبعة تقاريرأعدت  -1
ومن املتوقع أن تستمر هذه اإلجراءات يف  ،3/3-د.ح.مقرر للمإلجراءات إعداد النواتج الواردة يف املرفق األول 

عند اختاذ قرار  ،قد يرغب االجتماع العامأن  غري .2030تنظيم إجراء التقييمات يف إطار برانمج العمل حىت عام 
يف استخدام سلطته التقديرية يف تقدمي مزيد  ،على النحو املنصوص عليه يف هذا التذييل ،بشأن إجراء تقييم حمدد

احلكومات  ااقرتحته اليتالسياسات مبقرري للموجز اخلاص اإلضافية  االستعراضفرتة   بشأنمثال   ،تمن التوجيها
 .2018يف عام للمنرب وخالل اجتماع جهات التنسيق الوطنية التابعة يف الدورة السادسة لالجتماع العام 

لتحديد  ا  منطقي ا  أساس تقدماليت  ،IPBES/7/6/Add.1الوثيقة  ابالقرتان معينبغي قراءة هذا التذييل و  -2
 الطلبات واإلسهامات واالقرتاحاتجلميع  موجزا  اليت تقدم  ،IPBES/7/INF/21والوثيقة  ،التقييم مواضيعأولوايت 

 اليت تلقتها األمانة فيما يتعلق ابألولوايت قصرية األجل واالحتياجات االسرتاتيجية طويلة األجل.

 الروابط بني التنوع البيولوجي واملياه والغذاء والصحة )تقييم مواضيعي(تقييم )أ(:  1الناتج  -أوالا 

محاية و  ،للجميعالصحة و  ،لألمن الغذائي واملائي توجد روابط قوية بني األهداف املتفق عليها عامليا   -3
تعترب أهداف التنمية  ،يف الواقعو من بني أمور أخرى.  ،ويف احمليطات ومكافحة تغري املناخ يف الربالتنوع البيولوجي 

ستدامة. وتوازن بني األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية امل، “متكاملة وغري قابلة للتجزئة”املستدامة 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية و فإن أهداف اتفاقيات ريو )اتفاقية التنوع البيولوجي  ،وابملثل

 األمم املتحدة ملكافحة التصحر( تعترب مرتابطة.

 ،على سبيل املثالف. تومفاضالآتزر وفوائد مشرتكة أوجه مبا يف ذلك  ،خمتلفة أشكاال   الروابطتتخذ و  -4
وتوفري  الغذاءأساسية لدعم إنتاج  للبشر أبمهيةالطبيعة اليت تقدمها  واإلسهاماتالتنوع البيولوجي  يتسميف حني 

 ،ياهعلى التنوع البيولوجي ونوعية امل تؤثر غذائنافإن الطريقة اليت ننتج هبا  ،يدةاجلصحة الاملياه النظيفة وضمان 
الطريقة اليت ندير شأنه شأن  ،أحد العوامل الرئيسية احملددة للصحةهو  ائينظام الغذالو تغري املناخ. على وكذلك 

يؤثر فقدان التنوع البيولوجي وتغري املناخ على قدرتنا  ،عالوة على ذلكو هبا النظم اإليكولوجية على نطاق أوسع. 
هناك شبكة من التبعية  ،صحية للجميع. وابلتايلالياة احلوتوفري املياه النظيفة وضمان  ،على إنتاج أغذية مغذية

 والدوافع املشرتكة للتغري. األثرو 

تعزيز  بوسائل منها ،ملائييتمثل التحدي يف حتقيق صحة جيدة للجميع من خالل األمن الغذائي واو  -5
 ،عامليالتغري اللتنوع البيولوجي أو نوعية املياه أو املناخ ويف سياق إحلاق الضرر ابدون  ،استخدام التنوع البيولوجي

 مبا يف ذلك تغري املناخ.

 :ما يلي سيغطي التقييمو  -6

 بوسائل منها) الربية والبيئة بشكل عامالروابط بني صحة الناس واحملاصيل واملاشية والرتبة واحلياة  )أ(
 ؛واملفاهيم ذات الصلة( توحيد األداء يف جمال الصحةهنج 

                                                      
تقرير التقييم املنهجي بشأن سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي و ؛ الغذاءمللقحات والتلقيح وإنتاج املتعلق ابتقييم التقرير (  26)

تقارير التقييم اإلقليمية بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف أفريقيا واألمريكتني و وخدمات النظم اإليكولوجية؛ 
 .واستعادهتاوآسيا واحمليط اهلادئ وأورواب وآسيا الوسطى؛ وتقرير تقييم تدهور األراضي 
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مبا يف ذلك ما يتعلق  ،والتنوع البيولوجي )داخل وخارج نظم اإلنتاج( الغذاءالروابط بني إنتاج  )ب(
 ؛ودورات املغذايت (27)مبكافحة اآلفات واألمراض والتلقيح

املياه والتنوع البيولوجي )يف النظم األرضية  نوعيةاألمسدة وتغذية احملاصيل وإنتاجيتها و الروابط بني  )ج(
 ؛االحتباس احلراريالبحرية( وانبعااثت غازات النظم املياه العذبة و نظم و 

الروابط بني التنوع الغذائي والصحة وتنوع احملاصيل واملاشية وغريها من مكوانت التنوع البيولوجي  )د(
 ؛ظم اإليكولوجية الزراعيةيف الن

وعواقب عوامل  ،ألمن الغذائيلمبا يف ذلك  ،أمهية التنوع البيولوجي البحري لصحة اإلنسان )هـ( 
وتغري املناخ  ،واملواد الكيميائية ،اإلجهاد املتعددة على النظم اإليكولوجية البحرية )مبا يف ذلك مسببات األمراض

 ؛وتدهور املوائل(
البشري والتنوع  لجسملاجملتمع األحيائي من الكائنات الدقيقة كوين وتنوع الروابط بني ت )و(

 ؛تخطيط املستوطنات البشرية وتصميمها وتطويرها وإدارهتاابلنسبة لواآلاثر  ،البيولوجي يف البيئة
يف املناطق  وال سيمامسامهة التنوع البيولوجي والبيئة الطبيعية يف تعزيز الصحة العقلية والبدنية،  )ز( 

 ؛احلضرية
مبا يف ذلك  ،وظهور األمراض املعدية النظم اإليكولوجيةالعالقات بني التنوع البيولوجي وتدهور  )ح(

ابلنسبة واآلاثر  ،األحياء الربيةالبشر و بني  االتصالواضطراب املوائل و  ،تركيبة اجملتمع اإليكولوجي وتكوينه أتثريات
 ؛إليكولوجيةستخدام األراضي وإدارة النظم اال

خسائر تؤثر هبا ساليت و تؤثر هبا التغريات املتوقعة يف املناخ على التنوع البيولوجي سالطرق اليت  (ط)
 ؛(28)املناخة على التنوع البيولوجي املتوقع

هج القائمة مبا يف ذلك النُ  ،معه املناخ والتكيف آاثر تغريمن تخفيف البني اسرتاتيجيات  الروابط )ي(
واإلدارة  النظم اإليكولوجيةواستعادة  ،فقدان النظم اإليكولوجية وتدهورها احلد من) النظم اإليكولوجيةعلى 

آاثر من لتخفيف لوكيف ميكن لالسرتاتيجيات املقرتحة األخرى  ،املستدامة لألراضي والرتبة واملاشية واحملاصيل(
نطاق والطاقة احليوية( أن تؤثر واسع المثل التشجري القائمة على األراضي املناخ )مبا يف ذلك االسرتاتيجيات تغري 

  ؛(28)على التنوع البيولوجي
تؤثر هبا التغريات املتوقعة يف املناخ وفقدان التنوع البيولوجي على اإلنتاج الزراعي سالطرق اليت  )ك( 

 .(28)وموارد املياه وصحة اإلنسان
)أي النظر يف التفاعالت  العالقاتهنج  ، منهاأمور خالل مجلةمن  ،املذكورة أعاله القضاايستتم دراسة و  -7

 بني القضااي واألهداف والقطاعات(.

 ومعارف الشعوبىل العلوم الطبيعية واالجتماعية يستند إمتعدد التخصصات  سيتطلب التقييم عمال  و  -8
احمللية. املعارف األصلية و  معارف الشعوب حائزيجماالت متعددة و  منشرك خرباء وسيُ  ،احملليةاملعارف األصلية و 

                                                      
 تقييم املنرب احلكومي الدويل للملقحات والتلقيح وإنتاج الغذاء. (  استنادا  إىل27)
 )ب((. 1التنوع البيولوجي وتغري املناخ )الناتج  بشأنالورقة التقنية املشرتكة  (  استنادا  إىل28)
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 واملساحات ةوتوحيد األداء يف جمال الصح اإليكولوجيالنظام هُنج هج ذات الصلة مثل األطر والنُ التقييم درس يوس
 الطبيعية.

 إلقليمية.أيضا  أوجه التباين والتشابه اتناول فهو سي ،ا  يف نطاقهعاملييكون وعلى الرغم من أن التقييم س -9

هداف التنمية املستدامة السياساتية ألهداف األسريكز التقييم على إنتاج املعلومات الالزمة لتحقيق و  -10
 2أبهداف التنمية املستدامة  ا  مباشر وسيتصل اتصاال  . 2020واتفاق ابريس وإطار التنوع البيولوجي ملا بعد عام 

أي قضااي األمن  ،)املياه النظيفة 6و ،)الصحة اجليدة والرفاه( 3و ،أي قضااي األمن الغذائي( ،قضاء على اجلوعال)
 )احلياة على األرض(. 15و )احلياة حتت املاء( 14و ،)العمل املناخي( 13و ،املائي(

أي  ،)التعليم 4و ،تعريفه األوسع()الفقر يف  1التنمية املستدامة هداف أل أيضا   أمهيةسيكون التقييم ذا و  -11
)العمل الالئق  8و ،أي قضااي مثل دور املرأة يف الزراعة( ،)املساواة بني اجلنسني 5و ،(إذكاء الوعيقضااي مثل 

أي قضااي مثل  ،مساواةالالأوجه  تقليل) 10و ،سبل العيش(ابلنسبة لأي قضااي مثل اآلاثر  ،والنمو االقتصادي
 ،الصحية( اهلياكل األساسيةاآلاثر التوزيعية لتغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي واألمن الغذائي واملائي والوصول إىل 

أي قضااي  ،)االستهالك واإلنتاج املستدامان 12و ،أي املساحات اخلضراء( ،)املدن واجملتمعات املستدامة 11و
أي قضااي مثل اآلاثر املرتتبة  ،)السالم والعدالة واملؤسسات القوية 16و ،الغذائية( التالفضمثل الزراعة املستدامة و 

حتقيق شراكات من أجل ال) 17لسالم احمللي واإلقليمي( وابلنسبة لعلى عدم احلصول على الغذاء واملياه النظيفة 
 قطاعات(.متعددة الو متعددة املراكز والسياسات  احلوكمةأي قضااي مثل  ،األهداف

تدهور وتدهور األراضي وتقييم  ،)تقييم التلقيحلمنرب ل اجلاريسيستند التقييم إىل العمل السابق و و  -12
 ،ويستكمله (خدمات النظم اإليكولوجيةوالتقييمات اإلقليمية والعاملية للتنوع البيولوجي و  هتااستعاداألراضي و 

تقارير وال ،)تقرير التقييم اخلامس ة املعنية بتغري املناخلدوليا ةاحلكومي هيئةللوكذلك إىل العمل السابق واجلاري 
لهيئات الدولية األخرى ل( و يضاتغري املناخ واألر عن درجة مئوية و  1.5مبقدار العاملي اصة عن آاثر االحرتار اخل

ابملوارد الوراثية من املتعلقة ألغذية والزراعة والتقارير ذات الصلة من أجل ا)مثل حالة التنوع البيولوجي يف العامل 
 ،التنمية من أجلالزراعية لمعارف والعلوم والتكنولوجيا لالتقييم الدويل و  ،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

املعنية النسيت -مؤسسة روكفلرجلنة و  ،لصلة ابقتصادات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجيوالتقارير ذات ا
ما  فصلةستحدد عملية حتديد النطاق املو وفريق اخلرباء الدويل املعين ابلنظم الغذائية املستدامة(.  ،صحة الكوكبب

يف الرتكيز  االجتماع العامرغب ياليت  للقضاايلضمان أن يضيف التقييم املقرتح قيمة  ،ما جيري تقييمهتقييمه و مت 
 .وحيدد تلك القضااي عليها

. يراين أن تنفيذه ممكن فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتبفإن  وعلى الرغم من صعوبة التقييم، -13
 ةالدولي ةاحلكومي للهيئةكما كان احلال ابلنسبة للتقرير اخلاص   ،ستكون هناك حاجة إىل سيناريوهات جديدةو 

 درجة مئوية. 1.5االحرتار العاملي مبقدار  آاثربتغري املناخ بشأن  ةاملعني

 التقييم على مدى أربع سنوات. وسُيجرى -14

 بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ )ورقة تقنية( الروابط)ب(: تقييم  1الناتج  -اثنياا 

تخفيف اليف ضوء الضرورة امللحة لوضع التنوع البيولوجي يف صدارة املناقشات املتعلقة ابسرتاتيجيات  -15
 املناخة املعنية بتغري الدولي ةاحلكومي واهليئةاملنرب  سينتج ،القائمة على األراضياملناخ والتكيف معه  آاثر تغريمن 

تغري  آاثرمن تخفيف البني احلاجة إىل محاية التنوع البيولوجي و  تواملفاضالورقة تقنية مشرتكة بشأن أوجه التآزر 
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ستستند الورقة و على النحو الذي أوصى به فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب.  ،هوالتكيف مع املناخ
للتنوع اإلقليمية والعاملية ملنرب اإىل املواد الواردة يف تقييمات  ،اليت سيتم إنتاجها على مدار عام ونصف ،التقنية

هيئة احلكومية الدولية للوالتقارير اخلاصة  ،وتقييم تدهور األراضي واستعادهتا خدمات النظم اإليكولوجيةالبيولوجي و 
وتقرير التقييم اخلامس  يضاتغري املناخ واألر عن درجة مئوية و  1.5عن آاثر االحرتار العاملي مبقدار  املعنية بتغري املناخ

 .هيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخلل

 2020الورقة التقنية معلومات ذات صلة بتنفيذ اتفاق ابريس وإطار التنوع البيولوجي ملا بعد عام  وستوفر -16
 املستدامة. وأهداف التنمية

 .وتوفري معلومات له)أ(  1ة يف حتديد نطاق الناتج التقنيستساهم الورقة و  -17

 ُعقدت “متماسكة اتالتنوع البيولوجي وتغري املناخ: دمج العلوم من أجل سياس”عمل حول  حلقةيف و  -18
 ،اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف إطار 2018أكتوبر تشرين األول/يف 

يئة اهلأوساط معظمهم من ، آاثر تغري املناخ والتكيف معهمن تخفيف الخرباء يف جماالت التنوع البيولوجي و انقش 
. (CBD/COP/14/INF/22)القضااي اليت يتعني تناوهلا يف الورقة التقنية  ،واملنرب احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

 :هيالعمل  لقةحل الرسائل الرئيسيةو 

 ؛تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي هتديدين ال ينفصالن للبشرية وجيب معاجلتهما معا   ميثل )أ(

 مبقداردرجة حرارته فيه النظم الطبيعية والبشرية يف عامل ترتفع  تتعرض هلاهناك خماطر أكرب بكثري  )ب(
درجة مئوية فوق درجات  1.5 ابرتفاع قدرهة مقارنة يالصناعقبة احلدرجتني مئويتني فوق درجات حرارة ما قبل 

 ؛ةيالصناعقبة احلحرارة ما قبل 

 إىلأقرب ليكون ويتني و أقل من درجتني مئ ضمن حدود االحرتار العاملياإلبقاء على من أجل  )ج(
االحتباس إجراءات قوية للحد من انبعااثت غازات  تلزم ،ةيالصناعقبة احلدرجة مئوية فوق مستوايت ما قبل  1.5

ويف  اليابسةالكربون على  ابلوعاتومحاية وتعزيز  اإلمسنتالناجتة عن استخدام الوقود األحفوري وإنتاج  احلراري
 ؛النظم اإليكولوجيةج قائمة على من خالل هنُ  اتاحمليط

من أجل احلفاظ على أبمهية ابلغة وحفظهما محاية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية  تتسم )د(
من وتعزيز هذه القدرة، والتقليل  يف مواجهة اآلاثر الضارة لتغري املناخعلى الصمود  الناسو النظم اإليكولوجية قدرة 

 ؛وكذلك للحفاظ على قدرة النظم اإليكولوجية على ختزين الكربون ،ضعفهما أمام تلك اآلاثر
مبا يف  ،تغري املناخ والتكيف معهآاثر للتخفيف من  النظم اإليكولوجيةهج القائمة على تقدم النُ  )هـ( 

 إسهامات كبرية ،واستعادة النظم اإليكولوجية النظم اإليكولوجيةواحلد من تدهور  ،ذلك حفظ التنوع البيولوجي
قبة احلدرجة مئوية فوق مستوايت ما قبل  1.5 إىلأقل من درجتني مئويتني وأقرب  عند حدتثبيت االحرتار ل

 ؛م منافع متعددة للتنوع البيولوجي والتنمية املستدامةة بينما تقديالصناع
عي إصالح األراضي الزراعية واملراابلتزامن مع  الستثمار يف استعادة النظم اإليكولوجيةميكن ل )و(

املتدهورة وطرق تعزيز اإلنتاجية الزراعية بصورة مستدامة أن يسهم يف مكافحة تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي 
 ؛وتعزيز األمن الغذائي يف نفس الوقت
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ينبغي إيالء االهتمام لآلاثر  ،الكتلة احليويةو الطاقة احليوية على التدابري القائمة عند النظر يف  )ز(
االحتباس مبا يف ذلك صايف انبعااثت غازات  ،استخدام األراضيجمال املباشرة وغري املباشرة للتغريات ذات الصلة يف 

 ؛)العاكسية( املاء واملغذايت والتغريات يف البياض والقيود املفروضة على ،احلراري
غري املباشرة لفقدان التنوع البيولوجي وتغري املناخ  حملركاتااملباشرة ومعظم  احملركاتإن العديد من  )ح(

 ؛مشرتكة بني هذين التحديني
اتباع هنج متكامل فيما يتعلق ابلتنوع البيولوجي وتغري املناخ على املستوى احمللي/الوطين من  يلزم (ط)

 ؛مالئمة يةسياسات إجراءات مبجموعاتأجل معاجلة التفاعالت املنهجية وحتديد أوجه التآزر اليت ميكن تعزيزها 
 العلمية فيما يتعلق ابلصالت بني تغري املناخ والتنوع البيولوجي املعارفهناك فرص الستخدام  )ي(

 .يف رسم السياسات

 :وتبين عليها وتتناول االستنتاجات الرئيسية املذكورة أعاله ،سرتكز الورقة التقنية املشرتكة على املستقبلو  -19

درجة  1.5 قدرهامستوايت احرتار  ،)على سبيل املثال املستقبليف  احملتملةاملناخ تغريات  أثر )أ(
التنوع و  الربي والبحريمئوية( على التنوع البيولوجي  اتدرج 4و مئوية اتدرج 3و تنيمئوي تنيدرجو  مئوية

التنمية املستدامة أهداف وابلتايل  ،ونوعية احلياة للبشراليت تقدمها الطبيعة واإلسهامات  ،لمياه العذبةلالبيولوجي 
 ؛)أ( و)ب(( نيللتنوع البيولوجي )تتناول االستنتاج املراعية

 ؛االستنتاج )أ((تناول تالتنوع البيولوجي على تغري املناخ )يف  احملتملةتغريات ال أثر )ب(

آاثر تغري املناخ والتكيف معه )مثل الطاقة من تخفيف لاملتعلقة ابالفرص والتحدايت واآلاثر  )ج( 
لتنوع ابلنسبة ل( النظم اإليكولوجيةنطاق وإعادة التحريج واستعادة واسع التشجري الاحليوية ومجع الكربون وختزينه و 

للتنوع  املراعيةأهداف التنمية املستدامة  ،نوعية احلياة )أيلو  بشرللاليت تقدمها الطبيعة واإلسهامات البيولوجي 
 ؛(()ج( و)زالبيولوجي( )تتناول االستنتاجات 

االحتباس ممارسات حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام على انبعااثت غازات  أثر )د(
 ؛االستنتاجات )د( و)هـ( و)و((تناول تاملناخ( ) آاثر تغري)أي التخفيف من  احلراري

تناول تغري املباشرة واملباشرة للتغريات املستقبلية يف املناخ والتنوع البيولوجي ) احملركاتتقييم  )هـ(
 ؛االستنتاج )ح((

واحد تغري  آنيف  تتناولاليت  احلوكمةوفعالية السياسات وهياكل  تواملفاضالتقييم أوجه التآزر  )و(
 ؛)ط((و )ح( نيع البيولوجي )تتناول االستنتاجاملناخ وفقدان التنو 

 .العلمي الرئيسية اليقني مأوجه عد )ز( 
تقييم األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي وحمددات التغري التحويلي )تقييم )ج(:  1الناتج  -اثلثاا 

 مواضيعي(

 (29)للتنوع البيولوجي 2050لتحقيق رؤية عام  حمتملةخلصت التقييمات السابقة إىل وجود مسارات  -20
هذه املسارات مع القيود املعروفة على االقتصاد واستخدام  وتتسقاألهداف الرئيسية للتنمية البشرية.  ابالقرتان مع

                                                      
 سرتاتيجية للتنوع البيولوجي، اخلطة االا  الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، املرفق، القسم اثني 10/2املقرر (  29)

 .2020-2010 للفرتة
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 ،تغريات يف اجملتمعمما يرتتب عليه  ، مناذج التنميةتتطلب تغريات أساسية يف غري أهنااملوارد وأهداف التنمية البشرية. 
وإعادة التفكري يف عادات االستهالك  ،لألراضي واملياه والطاقة واملوادبكثري مبا يف ذلك استخدام أكثر كفاءة 

لتحقيق أهداف التنمية  (30)التغري التحويليمت االعرتاف ابحلاجة إىل قد و حتوالت رئيسية يف النظم الغذائية. إجراء و 
 .2030املستدامة يف خطة التنمية املستدامة لعام 

اليت  ،على املستويني الفردي واجلماعي ،يهدف هذا التقييم إىل فهم وحتديد العوامل يف اجملتمع البشريو  -21
االجتماعية  لصاحل التنوع البيولوجي مع مراعاة الضرورات التغري التحويليميكن االستفادة منها لتحقيق هذا 

ستدامة. ويشمل ذلك األبعاد السلوكية واالجتماعية والثقافية املتنمية اليف سياق  واالقتصادية األوسع نطاقا  
اليت  ،غري املباشرة للتغري يف التنوع البيولوجي احملركاتاليت تتوافق مع  ،واالقتصادية واملؤسسية والتقنية والتكنولوجية

اليت ميكن هبا حتويل للطريقة اكتساب فهم أفضل  ومن شأن. للمنرب احلكومي الدويل تقع يف قلب اإلطار املفاهيمي
حتول حنو االستدامة ونوعية احلياة اجليدة  إلطالقسياسات وإجراءات  وضعإرشاد أن يساعد يف  احملركاتهذه 

 إىل اجملتمع ككل. واألعمال التجاريةاجملتمعات  ومن خاللمن األفراد  ،يد من املستوايتعلى العد

تصميم إلرشاد الدوافع الكامنة وراء التغريات والتحوالت اجملتمعية الواسعة احملركات و سيستكشف التقييم و  -22
ما  ،يف مجلة أمور ،درسيسوف و واملشاركة واإلجراءات األخرى.  تالسياسات ذات الصلة ومحالت االتصاال

 يلي:

 ؛على السلوك تؤثر ( وكيفوما إىل ذلك ،النفعيةو  ،القيم )العالئقية )أ(

ومناذج التفاعل بني الناس والطبيعة  ،وجهات النظر العاملية والثقافاتو  ،اجليدةحلياة امفاهيم نوعية  )ب(
 ؛والسرد االجتماعي

التغري  إحداثيف األخرى واحلوافز االقتصادية واملؤسسات  ،دور القواعد واللوائح االجتماعية )ج(
 ؛واجملتمعات واألعمال التجاريةاألفراد  لدىالسلوكي 

 ؛وتقييم التكنولوجيا أنواع التكنولوجيادور  د()
 ؛العمل اجلماعيدور  )هـ(
واالعتماد على  ،الراسخة نظموال ،االنتقاالت )دور االبتكارات املتخصصةنظرية و املعقدة النظم  )و(

 ؛(املستجدةواخلصائص  ،والنتائج املرتدةاخلطية والتفاعالت غري  ،واالرتباط التام بهاملسار 
 ،عالقات عدم تكافؤ القوىمبا يف ذلك  ،تحويليالتغري الالعقبات اليت حتول دون إحداث  )ز(

اختاذ قرارات  امليل إىلو  ،لتكاليف وفوائد اإلجراءات املتساويوالتوزيع غري  ،واملصاحل اخلاصة ،واالفتقار إىل الشفافية
السياسات  وعدم اتساق ،ومنطق العمليات اليت حتركها السوق ،سيكولوجية اخلسائر واملكاسبو  ،لألجل القصري

 ؛والعطالة
 ؛“انتقاالت عادلة”اإلنصاف واحلاجة إىل  )ح(

                                                      
إىل تغري أساسي )أو التغري املفضي إىل التحويل ومها مصطلحان يستخدمان للتعبري عن املفهوم نفسه( يشري التغري التحويلي (  30)

النماذج أو األهداف يث من حالعوامل التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك  مراعاةيشمل  نظام أبكملهعلى نطاق 
 أو القيم.
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والتنمية  ،وانتقال الطاقة ،السابقة )مثل املواقف جتاه التدخني االنتقاالتالدروس املستفادة من  )ط(
 احلضرية(.

والعلوم اإلنسانية  ،إىل العلوم الطبيعية واالجتماعية يستند ،التخصصاتمتعدد  سيتطلب التقييم عمال  و  -23
واالقتصاد  ،واالقتصاد السلوكي ،املؤسسات معنينيسيتطلب خرباء و احمللية. املعارف األصلية و  ومعارف الشعوب

خرباء  فضال  عن ،تخصصاتال ضمن غريها من ،النظم وتقييم التكنولوجيايف تفكري الو  ،وعلم النفس ،السياسي
 .(31)احملليةواملعارف األصلية  الشعوب عارفيف جمال مرباء اخلاألصلية واحمللية و الشعوب  معارف

 .إلقليميةفهو سيتناول أيضا  أوجه التباين والتشابه ا، ا  يف نطاقهعامليوعلى الرغم من أن التقييم سيكون  -24

أهداف  ا  متعددة منالتقييم أهداف سيتناول ،للتنوع البيولوجي 2050ابإلضافة إىل دعم رؤية عام و  -25
أي القضااي املتعلقة  ،)العمل الالئق والنمو االقتصادي 8أهداف التنمية املستدامة  وال سيما ،التنمية املستدامة

)أمناط االستهالك واإلنتاج  12و ،(املستدامة )املدن واجملتمعات 11و ،(ةبفصل النمو االقتصادي عن تدهور البيئ
 )احلياة على األرض( 15و ،)احلياة حتت املاء( 14و ،(الفضالتالستهالك و املتعلقة ابقضااي الأي  ،املستدامة

 التجارة(.و  اجلوانب املتعلقة ابلتكنولوجيا والتمويل وال سيما ،األهدافحتقيق شراكات من أجل ال) 17و

. وسيستفيد بشكل لمنربل اجلاريةعية السابقة و يضاسيستند التقييم إىل نتائج التقييمات اإلقليمية واملو و  -26
 ة للقيماملتنوع املفاهيمو  ،دعم السياساتب املتعلقة املنرب يف أعمالنتائج وتفكري مما مت التوصل إليه من خاص 

 .والسيناريوهات والنماذج احملليةاملعارف األصلية و  ومعارف الشعوب

 ثالث سنوات. مدىالتقييم على  وسُيجرى -27

اليت تقدمها  واإلسهاماتواعتمادها على التنوع البيولوجي  التجارية ييم أثر األعمالتق)د(:  1الناتج  -رابعاا 
 )تقييم منهجي( للبشرالطبيعة 

األمساك والسياحة والطاقة والتعدين د ئومصاوالزراعة  احلراجةمثل  ،تعتمد القطاعات االقتصادية الرئيسية -28
 للبشراليت تقدمها الطبيعة واإلسهامات على التنوع البيولوجي  ،الصناعات التحويلية والتجهيزوالبنية التحتية و 

ولوجي جمموعة من اآلاثر اإلجيابية والسلبية على التنوع البي ذه القطاعات أيضا  وهلبطرق خمتلفة وبدرجات متفاوتة. 
لتمكني ابلغة األمهية  واألثر درجة االعتمادتعترب األدوات املناسبة لقياس و . للبشراليت تقدمها الطبيعة واإلسهامات 

اآلاثر الضارة واملخاطر ذات الصلة ابملواد تقليل هبدف  رصد درجة اعتمادها وأثرهامن تقييم و  األعمال التجارية
لتعزيز املساءلة العامة وإبالغ اهليئات أيضا  مهمة  وهيالستدامة طويلة األجل. بيان جدوى ل ولوضع ،والسمعة

 التنظيمية وتوجيه االستثمارات املالية.

واستخدامه املستدام يف اجلهود الرامية إىل حفظ التنوع البيولوجي  التجارية األعمالإشراك  وميثل -29
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وحتقيق رؤية  ضروراي   ا  أمر للبشر الطبيعة  اليت تقدمها ذات الصلة واإلسهامات

رغب العديد من وي. 2020لتنوع البيولوجي ملا بعد عام لالعاملي طار اإلللتنوع البيولوجي وأهداف  2050عام 
واملرتتبة  هماملرتبطة أبنشطت ن يف احلد من اآلاثر الضارةو ورابطات الصناعة واملستثمر  ،الشركات )اخلاصة والعامة(

تعاريف ومعايري ومؤشرات  حيتاجون إىل مولكنه ،للبشراليت تقدمها الطبيعة  واإلسهاماتالتنوع البيولوجي  على
 ُأحرزو  ،ظهرت مبادرات لدعم اإلبالغ عن األداء البيئيوقد للقيام بذلك.  أمهيةوأدوات أخرى موثوقة وذات 

                                                      
الوارد يف و ، املنرب احلكومي الدويليف  والستفادة منهاالعرتاف ابملعارف األصلية واحمللية لعلى النحو احملدد يف النهج املتبع (  31)

 .5/1-م.ح.داملرفق الثاين ابملقرر 
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وتدفقات املواد األخرى  ،واستخدام املياه ،االحتباس احلراريتقدم كبري يف بعض اجملاالت املتعلقة ابنبعااثت غازات 
واستخدام األراضي )مبا يف ذلك جتنب اآلاثر املباشرة يف بعض املناطق احملمية وغريها من املناطق ذات القيمة 

على التنوع نطاقا  األوسع  األثرما يتعلق بتقييم فيا يف ذلك مب ،عديدة هناك فجوات ،العالية للحفظ(. ومع ذلك
وآاثر التجارة أو االستبدال  ،اإلمدادواألثر الرتاكمي واألثر غري املباشر الذي حيدث من خالل سالسل  ،البيولوجي

 .(32)عموما  للبشر اليت تقدمها الطبيعة  واإلسهاماتوكذلك االعتماد على التنوع البيولوجي  ،قرتان عن بعد(اال)

وكذلك ابلنسبة  ،إلجراء املقارانت مبرور الوقت ا  أساسي ا  االتساق يف اإلبالغ عن األثر شرطوميثل  -30
تيسر املوثوقة و املوحدة املعايري واملقاييس واملؤشرات وكذلك فللمقارانت بني خمتلف اجلهات الفاعلة واألنشطة. 

للبيئة  املراعيةاألهداف واللوائح اليت حتفز االبتكارات  وضع من خالل ،والشفافة والعادلةالبيئية الفعالة مة كاحلو 
يف  أيضا   يكون االتساق مفيدا   وميكن أن. على سبيل املثال ،فصل الضغوط البيئية عن النمو يف الناتجتشجع و 

للكشف عن األماكن اليت ميكن وكذلك  ،اإلنتاج واالستخراججمايل يف  النقاط اليت ميكن استثمارهاالكشف عن 
 .ما أن تتحقق فيها أكرب املكاسب البيئية من منظور نظام

 :ما يلي سريكز التقييم على حتديدو  -31

 ،للبشراليت تقدمها الطبيعة  واإلسهاماتعلى التنوع البيولوجي التجارية فئات اعتماد األعمال  )أ(
 ؛إدارة املخاطرعلى وأثره  ذا االعتماداملادية هلمهية واأل

سواء  ،للبشراليت تقدمها الطبيعة  واإلسهاماتعلى التنوع البيولوجي التجارية األعمال  أثرفئات  )ب(
 التجزؤ، وتدهورمبا يف ذلك من خالل  ،استخدام األراضي والتغريات األخرى يف املوائليف تغري ال) املباشر منها

وزايدة خماطر األنواع  ،االحتباس احلراريوانبعااثت غازات  ،والتلوث ،واإلفراط يف االستغالل ،املياه واستخراجها
والتغري غري املباشر يف استخدام األراضي أو  ،من خالل التجارة ،باشر )على سبيل املثالامل( وغري الدخيلة املغرية

سالسل  من خاللا يف ذلك تلك اليت تتم مب ،قرتان عن بعداللغري ذلك من آاثر االستبدال واجلوانب األخرى 
 ؛دارة املخاطرابلنسبة إلواآلاثر  املاديةمهية األو  ،(اإلمداد

اليت تقدمها  واإلسهاماتعلى التنوع البيولوجي التجارية معايري ومؤشرات لقياس اعتماد األعمال  )ج(
 ؛للبشرالطبيعة 

اليت  واإلسهاماتعلى التنوع البيولوجي التجارية أنشطة األعمال  أثرقياس لمعايري ومؤشرات  )د(
 ؛بشرتقدمها الطبيعة لل

اجلوانب األخرى  علىرها أثو  التجارية دمج معايري ومؤشرات قياس اعتماد األعماللطرق  )هـ(
 ؛لالستدامة

 لرصد واإلبالغ من جانب الكياانت الفردية ومبادرات اإلبالغ.ل هُنج )و(

وقابلية التجارية مبستوايت جتميع خمتلف أنواع األعمال  املتعلقةسيبحث التقييم التحدايت و  -32
 املقارنة بني املناطق وعرب القطاعات. التوسع وقابلية

لتقارير ذات الصلة اليت أعدهتا مبادرات اإلبالغ لاألكادميية و  للمؤلفات سيشمل التقييم استعراضا  و  -33
 .املختارة الصناعة رابطاتو مبا يف ذلك الشركات  ،واخلاصة والكياانت العامة القائمة

                                                      
 .CBD/SBI/2/4/Add.2يرد استعراض حديث يف الوثيقة (  32)
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وسُينظر وسيتناول قضااي متعلقة ابلقطاعات اإلنتاجية الرئيسية يف العامل.  ا  التقييم عاملي نطاقسيكون و  -34
 .على الصعيد اإلقليميتطبيقات يف التعديالت و الإجراء يف 

القطاعات تتناول يرتبط التقييم مباشرة بعمل اتفاقية التنوع البيولوجي وعدد من املبادرات واملنظمات اليت و  -35
واإلطار  ،مبا يف ذلك مبادرات األمم املتحدة مثل امليثاق العاملي لألمم املتحدة وشبكة كوكب واحد ،اإلنتاجية
واملبادرات املختلفة اليت اختذهتا منظمة األغذية  ،للربامج املتعلقة أبمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة العشري

وكذلك شبكات  ،ومنظمة السياحة العاملية ،غاابتومنتدى األمم املتحدة املعين ابل ،والزراعة لألمم املتحدة
)تعاون بني شركات االستخراج الرائدة واملركز العاملي  بروتيوسشركة مثل  ،ومبادرات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص

 .( ومبادرة القيادة املسؤولة عامليا  الطبيعة حفظ لرصد

التنمية املستدامة ولكنه أهداف من متعددة أبهداف  ا  مباشر  ترتبط ارتباطا  سيقدم التقييم أدلة علمية و  -36
وتعزيز التصنيع  ،القادرة على الصمود)بناء البنية التحتية  9أبهداف التنمية املستدامة   للغايةوثيقا   يرتبط ارتباطا  

نتاج قضااي اإل ،أي ،)ضمان أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة 12و ،الشامل واملستدام وتشجيع االبتكار(
 )احلياة على األرض(. 15و )احلياة حتت املاء( 14و ،واالستخدام الفعال للموارد الطبيعية(

حيث سيتم النظر يف كل من اجلوانب البيوفيزايئية  ،يتطلب التقييم املقرتح فريق خرباء متعدد التخصصاتو  -37
 ،احملاسبة تجمااليف  كبريةخربة  وتلزم . املختلفة وطرق اإلدارة واحملاسبة اآلاثرالقطاعات ذات ختلف املتعلقة مب

 وإدارة األعمال والتنظيم. ،واهلندسة ،والتعدين ،والسياحة ،والغاابت ،والزراعة ،وعلوم الرتبة ،والبيئة

 التقييم كتقييم سريع على مدار عامني. وسيجرى -38

___________________ 


