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البند  12من جدول األعمال املؤقت
اعتماد مقررات الدورة وتقريرها

مشاريع مقررات الدورة السابعة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
مذكرة من األمانة
مقدمة
 - 1ترد يف هذه املذكرة مشاريع املقررات اليت تعرض لكي ينظر فيها االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل
للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (املنرب) يف دورته السابعة .وأعدت األمينة
التنفيذية هذه املذكرة ملساعدة االجتماع العام على إعداد مقررات العتمادها بشأن بنود جدول أعمال الدورة.
وتتطابق مشاريع املقررات مع هيكل املقررات اليت اعتمدها االجتماع العام يف دوراته السابقة .وتبني املذكرة بند
جدول األعمال املؤقت ( )IPBES/7/1/Rev.1الذي يُتوقع أن يتم يف إطاره النظر يف مشروع املقرر.

أوالا  -مشروع مقرر :استعراض املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية يف هناية برانمج عمله األول
 - 2قد يود االجتماع العام أن ينظر يف مشروع املقرر التايل املتعلق ابستعراض املنرب احلكومي الدويل يف هناية
برانمج عمله األول ،يف إطار البند  8من جدول األعمال املؤقت:

إن االجتماع العام،
إذ يرحب بتقرير األمينة التنفيذية بشأن تنفيذ برانمج العمل األول للمنرب احلكومي الدويل للعلوم
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية(،)1
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وإذ يعرتف مع التقدير ابملسامهات االستثنائية اليت قدمها مجيع اخلرباء الذين شاركوا يف تنفيذ برانمج
العمل األول للمنرب ،وإذ يشكرهم ومؤسساهتم على االلتزام الذي ال يتزعزع بتنفيذه،
وإذ يشري إىل مقرره م.ح.د ،2/٥-الذي وافق فيه على اختصاصات استعراض املنرب يف هناية برانمج
عمله األول،
وإذ يشري أيضاً إىل مقرره م.ح.د ،1/٦-اجلزء الثامن ،الذي أحاط فيه علماً ابلتقرير الذي أعده
فريق االستعراض الداخلي(،)2
 -1حييط علماً ابألنشطة املضطلع هبا لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير الذي أعده فريق
االستعراض الداخلي)(3؛
 -2يرحب ابلتقرير الذي أعده فريق االستعراض فيما يتعلق ابستعراض املنرب يف هناية برانمج
عمله األول)(4؛
 -3يرحب أيضاً ابلرد الذي قدمه فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب) (٥وبرد األمينة
التنفيذية) (٦على التقرير املشار إليه يف الفقرة  2أعاله؛
 -4يطلب إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمينة التنفيذية ،حسب االقتضاء،
أخذ التوصيات اليت قدمها فريق االستعراض) (7يف االعتبار عند تنفيذ برانمج عمل املنرب حىت عام 2030
وإبالغ االجتماع العام يف دورته الثامنة عن التقدم احملرز يف هذا الصدد.

اثنيا  -مشروع مقرر :برانمج عمل املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية حىت عام 2030
 - 3قد يود االجتماع العام أن ينظر يف مشروع املقرر التايل املتعلق بربانمج عمل املنرب حىت عام  ،2030يف
إطار البند  9من جدول األعمال املؤقت:

إن االجتماع العام،
إذ يشري إىل مقرريه م ح د 3/٥-وم.ح.د،2/٦-
وإذ يعرتف مع التقدير ابجلهود اليت يبذهلا املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،وابإلسهامات
اليت يقدمها األعضاء وأصحاب املصلحة يف املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف وضع برانمج عمل املنرب حىت عام ،2030

()2
()3
()4
()٥
()٦
()7
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وإذ يرحب ابلطلبات واإلسهامات واملقرتحات بشأن األولوايت واالحتياجات االسرتاتيجية القصرية
األجل واألطول أجالً ،مبا يف ذلك تلك اليت قدمتها اهليئات املعنية لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف
املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،
وإذ حييط علماً بتقرير فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب( )8الذي يتضمن قائمة مرتبة حسب
األولوية للطلبات واإلسهامات واملقرتحات املعدة وفقاً للمقرر م.ح.د 2/٦-وابإلجراءات املتعلقة ابستالم
الطلبات املقدمة إىل املنرب وترتيبها حسب األولوية والواردة يف املقرر م.ح.د،3/1-
-1

يوافق على برانمج عمل املنرب حىت العام  ،2030الذي يرد يف املرفق [ ] هلذا املقرر()9؛

 -2يقرر أن يطلق نداءين التماساً للمزيد من الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات املتعلقة بربانمج
عمل ،أحدمها يف وقت مناسب لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته العاشرة واآلخر يف الوقت املناسب
لكي ينظر فيها االجتماع العام خالل مرحلة منتصف مدة برانمج العمل.

أوالا
تنفيذ برانمج عمل املنرب حىت العام 2030
 -1يقرر مواصلة تنفيذ برانمج العمل وفقاً للميزانية املعتمدة الواردة يف املقرر م.ح.د] [/7-؛
 -2يطلب إىل األمينة التنفيذية أن تقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج العمل ،متشياً
مع هذا املقرر إىل االجتماع العام يف دورته الثامنة.

اثنيا
تقييم املعارف

 -1يوافق على املوجز اخلاص مبقرري السياسات للتقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية( ،)10ويقبل فصول التقييم مبا يف ذلك موجزاهتا التنفيذية()11؛
 -2يوافق أيضاً على عملية حتديد نطاق لتقييم مواضيعي للروابط القائمة بني التنوع البيولوجي
واملياه والغذاء والصحة ،لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته الثامنة ،وفقاً إلجراءات إعداد نواتج
املنرب( ،)12واستناداً إىل تقرير حتديد النطاق األويل للتقييم( ،)13ويقرر أن ينظر يف إجراء التقييم على مدى
أربع سنوات ،حبيث يشمل ذلك ،على أساس استثنائي ،استعراضاً إضافياً من احلكومات واخلرباء ملشروع
املوجز اخلاص مبقرري السياسات يف وقت سابق لالستعراض النهائي للموجز اخلاص مبقرري السياسات؛
 -3يوافق كذلك على عملية حتديد النطاق لتقييم منهجي ألثر األعمال التجارية واعتمادها
على التنوع البيولوجي واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للبشر ،لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته
(.IPBES/7/6/Add.1 )8
( )9يرد مشروع نص برانمج العمل يف مرفق الوثيقة .IPBES/7/6
( .IPBES/7/10/Add.1 )10ويرد مشروع نص املوجز اخلاص مبقرري السياسات يف مرفق الوثيقة .IPBES/7/3
( )11انظر ،IPBES/7/INF/1/Rev.1 :الذي سيتضمن فرادى الفصول وموجزاهتا التنفيذية ،ويعكس موجز مقرري السياسات
على النحو الذي متت املوافقة عليه.
( )12انظر املقرر م.ح.د ،3/3-املرفق األول ،الفرع .4-3
( ،IPBES/7/6 )13التذييل الثاين ،الفرع األول.
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الثامنة ،وفقاً إلجراءات إعداد نواتج املنرب( ،)14واستناداً إىل تقرير حتديد النطاق األويل للتقييم( ،)1٥ويقرر
النظر يف إجراء التقييم على مدى سنتني ابتباع هنج املسار السريع()1٦؛
 -4يوافق على إعداد ورقة تقنية مشرتكة ،مع اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،تتناول
التنوع البيولوجي وتغري املناخ ،وتستند إىل التقييمات اإلقليمية والتقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية ،وتقييم تدهور األراضي واستصالحها ،فضالً عن التقييمات املنجزة ذات الصلة اليت
أجرهتا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،مبا يف ذلك التقرير اخلاص عن أثر االحرتار العاملي مبقدار
 1,٥درجة مئوية فوق مستوايت ما قبل احلقبة الصناعية وما يتعلق بذلك من مسارات االنبعااثت العاملية
لغازات االحتباس احلراري ،وتقرير التقييم اخلامس للهيئة ،مبا يف ذلك التقارير اليت أعدهتا األفرقة العاملة
الثالثة التابعة هلا ،والتقرير اخلاص عن تغري املناخ والتصحر وتدهور األراضي واإلدارة املستدامة لألراضي
واألمن الغذائي وتدفقات غازات االحتباس احلراري يف النظم اإليكولوجية األرضية ،وفقاً لعمليات إقرار
األوراق التقنية على النحو املبني يف إجراءات إعداد نواتج املنرب( ،)17واستناداً إىل املذكرة املفاهيمية للورقة
التقنية()18؛
 -٥يدعو اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل النظر يف املوافقة على إعداد ورقة تقنية
تعد بشكل مشرتك من اهليئة واملنرب؛
 -٦يطلب إىل رئيس املنرب واألمينة التنفيذية االتصال مع الرئيس واألمني للهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ من أجل وضع الطرائق املناسبة لإلعداد املشرتك للورقة التقنية ووفقاً لألحكام املنطبقة
لدى اهليئة واملنرب()19؛
 -7يطلب إىل األمينة التنفيذية أن حتدَّث ابستمرار الدليل املتعلق إبنتاج التقييمات( ،)20مع
مراعاة األعمال اليت تقوم هبا فرق العمل وأفرقة اخلرباء التابعة للمنرب.

اثلثا
بناء القدرات

 -1يشري إىل إنشاء فرقة العمل املعنية ببناء القدرات يف الفقرة  1من الفرع األول للمقرر
م.ح.د ،٥/2-وميدد والية فرقة العمل من أجل تنفيذ النواتج ( 2أ) و( 2ب) و( 2ج) من برانمج عمل
املنرب حىت العام  2030وفقاً لالختصاصات املنقحة الواردة يف املرفق [ ] هلذا املقرر( ،)21ويطلب إىل
املكتب والفريق ،عن طريق أمانة املنرب ،أن يشكال فرقة العمل وفقاً لالختصاصات؛
 -2يقرر استعراض الوالية واالختصاصات لفرقة العمل يف دورته العاشرة؛
( )14انظر املقرر م.ح.د ،3/3-املرفق األول ،الفرع .4-3
( ،IPBES/7/6 )1٥التذييل الثاين ،الفرع الرابع.
( )1٦انظر املقرر م.ح.د  ،3/3-املرفق األول ،الفرع .2-3
( )17انظر املقرر م.ح.د ،3/3-املرفق األول ،الفرع .4
( ،IPBES/7/6 )18التذييل الثاين ،الفرع الثاين.
 19انظر املقرر م.ح.د ،3/3-املرفق األول ،الفرع .4
( )20ميكن االطالع عليه على الرابط.https://www.ipbes.net/guide-production-assessments :
( )21يرد مشروع االختصاصات يف الوثيقة  ،IPBES/7/6التذييل األول ،الفرع الثاين.
4

IPBES/7/1/Add.2

 -3يالحظ اخلطوات املقبلة لفرقة العمل املعنية ببناء القدرات للعامني  2019و.)22(2020

رابعا
تعزيز أسس املعارف

 -1يشري إىل إنشاء فرقة العمل املعنية ابملعارف والبياانت يف الفقرة  2من الفرع الثاين للمقرر م
ح د ،٥/2-وميدد والية فرقة العمل من أجل تنفيذ الناتج ( 3أ) من برانمج عمل املنرب حىت العام 2030
وفقاً لالختصاصات املنقحة الواردة يف املرفق [ ] هلذا املقرر( ،)23ويطلب إىل املكتب والفريق ،عن طريق
أمانة املنرب ،أن يشكال فرقة العمل وفقاً لالختصاصات؛
 -2يشري أيضاً إىل إنشاء فرقة العمل املعنية بنظم معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية يف
الفقرة  1من الفرع الثاين للمقرر م.ح.د ،٥/2-وميدد والية فرقة العمل من أجل تنفيذ الناتج ( 3ب) من
برانمج عمل املنرب حىت العام  2030وفقاً لالختصاصات املنقحة الواردة يف املرفق [ ] هلذا املقرر ،ويطلب
إىل املكتب والفريق ،عن طريق أمانة املنرب ،أن يشكال فرقة العمل وفقاً لالختصاصات()24؛
 -3يقرر استعراض الوالايت واالختصاصات لفرقة العمل املعنية ابملعارف والبياانت ،ولفرقة
العمل املعنية مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية يف دورته العاشرة؛
 -4يالحظ اخلطوات املقبلة لفرقة العمل املعنية ابملعارف والبياانت( ،)2٥وفرقة العمل املعنية مبعارف
الشعوب األصلية واملعارف احمللية( )2٦للعامني  2019و .2020

خامسا
دعم السياسات

 -1ينشئ فرقة عمل معنية ابألدوات واملنهجيات املتعلقة ابلسياسات من أجل تنفيذ الناتج 4
(أ) من برانمج عمل املنرب حىت العام  2030وفقاً لالختصاصات الواردة يف املرفق [ ] هلذا املقرر(،)27
ويطلب إىل املكتب والفريق ،عن طريق أمانة املنرب ،أن يشكال فرقة العمل وفقاً لالختصاصات؛
 -2ينشئ أيضاً فرقة عمل معنية ابلسيناريوهات والنماذج من أجل تنفيذ الناتج ( 4ب) من
برانمج عمل املنرب حىت العام  2030وفقاً لالختصاصات الواردة يف املرفق [ ] هلذا املقرر ،ويطلب إىل
املكتب والفريق ،عن طريق أمانة املنرب ،أن يشكال فرقة العمل وفقاً لالختصاصات()28؛
 -3يقرر استعراض الوالايت واالختصاصات لفرقة العمل املعنية ابألدوات واملنهجيات املتعلقة
ابلسياسات ،وفرقة العمل املعنية ابلسيناريوهات والنماذج يف دورته العاشرة؛

()22
()23
()24
()2٥
()2٦
()27
()28

 ،IPBES/7/INF/7الفرع [ ].
يرد مشروع االختصاصات يف الوثيقة  ،IPBES/7/6التذييل األول ،الفرع الثالث.
يرد مشروع االختصاصات يف الوثيقة  ،IPBES/7/6التذييل األول ،الفرع الرابع.
 ،IPBES/7/INF/9الفرع [ ].
 ،IPBES/7/INF/8الفرع [ ].
يرد مشروع االختصاصات يف الوثيقة  ،IPBES/7/6التذييل األول ،الفرع السادس.
يرد مشروع االختصاصات يف الوثيقة  ،IPBES/7/6التذييل األول ،الفرع اخلامس.
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 -4يالحظ اخلطوات املقبلة لفرقة العمل املعنية ابألدوات املتعلقة ابلسياسات واملنهجيات(،)29
وفرقة العمل املعنية ابلسيناريوهات والنماذج( )30للعامني  2019و.2020

سادسا
استعراض الفعالية

 -1يشري إىل أن أحد املبادئ التشغيلية للمنرب ينص على أن يتم استعراض كفاءة وفعالية املنرب
استعراضاً مستقالً دورايً وفقاً ملا يقرره االجتماع العام ،مع إدخال تعديالت عند الضرورة()31؛
 -2يطلب إىل األمينة التنفيذية أن تلتمس آراء األعضاء وأصحاب املصلحة يف املنرب بشأن
عملية استعراض املنرب يف ختام برانمج عمله األول؛
 -3يطلب إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يستعرضا عملية استعراض املنرب
يف ختام برانمج عمله األول ،آخذين يف اعتبارمها اآلراء اليت أعرب عنها األعضاء وأصحاب املصلحة يف
املنرب استجابة للعملية املشار إليها يف الفقرة  1من هذا الفرع؛
 -4يطلب أيضاً إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يعدا مشروع اختصاصات
الستعراض جيرى يف منتصف املدة للمنرب ،لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته التاسعة.

سابعا
الدعم التقين لربانمج العمل

يطلب إىل األمانة ،ابلتشاور مع املكتب ووفقاً للميزانية املعتمدة الواردة يف مرفق املقرر م.ح.د-
 ،] [/7أن تضع التدابري املؤسسية الالزمة لتفعيل الدعم التقين الالزم لربانمج العمل.

اثلث ا  -مشروع مقرر :الرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية
 -4قد يود االجتماع العام أن ينظر يف مشروع املقرر التايل بشأن الرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية يف
إطار البند  7من جدول األعمال املؤقت:

إن االجتماع العام،
إذ يرحب ابملسامهات النقدية والعينية الواردة منذ انعقاد الدورة السادسة لالجتماع العام
للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،
وإذ يالحظ حالة املسامهات النقدية والعينية الواردة حىت اآلن ،على النحو املبني يف اجلداول
[ ] و[ ] و[ ] الواردة يف مرفق هذا املقرر(،)32
وإذ يالحظ أيضاً التعهدات املالية املعلنة لفرتة ما بعد عام 2018؛

()29
()30
()31
()32
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املبني يف
وإذ يالحظ كذلك حالة النفقات يف فرتة السنتني  ،2018-2017على النحو َّ
اجلدولني [ ] و[ ] الواردين يف مرفق هذا املقرر( ،)33وكذلك مستوى الوفورات اليت حتققت خالل
فرتة السنتني،
 -1يدعو احلكومات وهيئات األمم املتحدة ومرفق البيئة العاملية واملنظمات احلكومية
الدولية األخرى واجلهات صاحبة املصلحة وغريها من اجلهات القادرة على ذلك ،مبا يف ذلك
منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي والقطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية ،إىل اإلعالن عن
تعهدات مالية ومسامهات للصندوق االستئماين للمنرب ،وكذلك إىل تقدمي مسامهات عينية من أجل
ُّ
دعم أعمال املنرب؛
 -2يطلب إىل األمينة التنفيذية أن تقدم ،بتوجيه من املكتب ،تقريراً إىل االجتماع العام
يف دورته الثامنة عن النفقات لفرتة السنتني  2019-2018وعن األنشطة املتعلقة جبمع األموال؛
 -3يعتمد امليزانية املنقَّحة للعام  ،)34(2019اليت تصل إىل مبلغ [ ] دوالر ،على النحو
املبني يف اجلدول [ ] من مرفق هذا املقرر؛
 -4يعتمد امليزانية املؤقتة للعام  ،)3٥(2020اليت تصل إىل مبلغ [ ] دوالر ،على النحو
املبني يف اجلدول [ ] من مرفق هذا املقرر.

رابعا  -مشروع مقرر :تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد الدورات املقبلة من االجتماع العام وأماكن انعقادها
 - 4قد يود االجتماع العام أن ينظر يف مشروع املقرر التايل بشأن تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد الدورات
املقبلة من االجتماع العام وأماكن انعقادها يف إطار البند  10من جدول األعمال املؤقت:

إن االجتماع العام،
 -1يقرر عقد الدورة الثامنة لالجتماع العام يف الفرتة من [ ] إىل [ ] )3٦(2020؛
 -2يقرر أيضاً أن يقبل مع التقدير عرض حكومة [ ] استضافة الدورة الثامنة لالجتماع العام
يف [ ،]--رهناً ابلتوصل إىل إبرام اتفاق البلد املضيف؛
 -3يطلب إىل األمينة التنفيذية أن تنظم مشاورات مع حكومة [ ] ،من أجل التفاوض على
اتفاق البلد املضيف ،وفقاً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ،243/40ومع االمتثال ألحكام األمر
اإلداري لألمم املتحدة  ،ST/AI/342وذلك هبدف إبرام وتوقيع اتفاق البلد املضيف يف أقرب وقت ممكن،
وأن تنظم الدورة الثامنة لالجتماع العام ابلتعاون الوثيق مع البلد املضيف ،وأن تدعو األعضاء واجلهات
املراقبة يف املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
إىل املشاركة يف الدورة؛

( )33ترد صيغة مؤقتة للجدولني  ٥و ٦يف الوثيقة .IPBES/7/4
( )34يرد مشروع امليزانية املنقحة لعام  2019يف اجلدول  7من الوثيقة .IPBES/7/4
( )3٥يرد مشروع امليزانية املؤقتة لعام  2020يف اجلدول  9من الوثيقة .IPBES/7/4
( )3٦ستعقد الدورة الثامنة يف حزيران/يونيه أو متوز/يوليه  2020إذا استضافها أحد أعضاء املنرب ،أو يف آب/أغسطس أو
أيلول/سبتمرب  2020إذا استضافتها األمانة يف بون.
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 -4يدعو األعضاء القادرين على القيام بذلك إىل النظر يف استضافة الدورة التاسعة لالجتماع
العام ،املقرر عقدها يف العام 2021؛
 -٥يطلب إىل األمينة التنفيذية ،حتت إشراف املكتب وخالل الفرتة املفضية إىل الدورة الثامنة
من االجتماع العام ،أن تتشاور مع أعضاء املنرب الذين قد يعرضون استضافة الدورة التاسعة لالجتماع
العام؛
 -٦يطلب أيضاً إىل األمينة التنفيذية أن تقدم إىل االجتماع العام يف دورته الثامنة تقريراً عن
التقدم احملرز يف املشاورات املشار إليها يف الفقرة  ٥أعاله ،وذلك هبدف اعتماد مقرر يف تلك الدورة بشأن
اتريخ ومكان انعقاد دورته التاسعة؛
 -7حييط علماً مبشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة لالجتماع العام الوارد يف مرفق
هذا املقرر()37؛
 -8يطلب إىل األمينة التنفيذية أن تدعو األعضاء واملراقبني املسموح هلم ابملشاركة املعززة وفقاً
للمقرر م ح د 4/٥-إىل أن يقدموا ،حبلول  1متوز/يوليه  ،2019تعليقات خطية بشأن التنظيم املقرتح
ألعمال الدورة الثامنة لالجتماع العام؛
 -9يطلب كذلك إىل األمينة التنفيذية أن تضع الصيغة النهائية للتنظيم املقرتح ألعمال الدورة
الثامنة لالجتماع العام متشياً مع التعليقات املقدمة يف الدورة السابعة لالجتماع العام والتعليقات اخلطية
اليت قُدمت استجابةً للدعوة املشار إليها يف الفقرة  8من هذا املقرر.
____________

( )37يرد مشروع جدول األعمال املؤقت أيضاً يف املرفق األول للوثيقة .IPBES/7/7
8

