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البند  9من جدول األعمال املؤقت
برانمج العمل التايل للمنرب

تقرير عن ترتيب أولوايت الطلبات ،واإلسهامات واالقرتاحات خبصوص األولوايت على املدى
القريب واالحتياجات االسرتاتيجية على املدى البعيد لربانمج العمل التايل للمنرب
مذكرة من األمانة
يف الفقرة (ز) من املقرر م.ح.د ،2/6-طلب املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية إىل فريق اخلرباء املتعددة التخصصات واملكتب أن يقوما ،بدعم من األمانة،
بتجميع الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات خبصوص األولوايت على املدى القريب واالحتياجات االسرتاتيجية
على املدى البعيد املقدمة استجابة للدعوة الرمسية اليت أطلقتها األمينة التنفيذية (الوثيقة  EM/2018/14املؤرخة 11
متوز/يوليه  ،)2018وإعداد تقرير يتضمن قائمة موجزة للطلبات واإلسهامات واالقرتاحات مرتبة حسب
األولوايت ،لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته السابعة .ويرد التقرير ال ُـمعد استجابة هلذا الطلب يف مرفق
هذه املذكرة.
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املرفق
تقرير عن ترتيب أولوايت الطلبات ،واإلسهامات واالقرتاحات خبصوص األولوايت على املدى القريب
واالحتياجات االسرتاتيجية على املدى البعيد لربانمج العمل التايل للمنرب
أوالا  -مقدمة
 -1طلب املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،
يف مقرره م.ح.د ،2/6-إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن يقوما ،بدعم من األمانة ،إبطالق دعوة
رمسية لتلقي الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات ،خبصوص األولوايت على املدى القريب واالحتياجات
االسرتاتيجية على املدى البعيد ،مبوعد هنائي حمدد يف  30أيلول/سبتمرب  ،2018وفقاً إلجراءات تلقي الطلبات
املقدمة إىل املنرب وترتيبها حبسب األولوية ،على النحو املبني يف املقرر م.ح.د ،3/1-وكذلك ’ ‘1دعوة األعضاء،
واملراقبني املسموح هلم ابملشاركة املعززة وفقاً للمقرر م.ح.د ،4/5-واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة
ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،على النحو الذي حتدده جمالس اإلدارة لكل من تلك االتفاقات،
إىل تقدمي طلبات؛ ’ ‘2ودعوة هيئات األمم املتحدة ذات الصلة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
وأصحاب املصلحة املعنيني ،مثل املنظمات احلكومية الدولية األخرى ،واملنظمات العلمية الدولية واإلقليمية،
والصناديق االستئمانية املتعلقة ابلبيئة ،واملنظمات غري احلكومية ،والسكان األصليني واجملتمعات احمللية ،والقطاع
اخلاص ،إىل تقدمي إسهامات واقرتاحات؛ ’ ‘3ودعوة اخلرباء يف جمال معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية
وأصحاب تلك املعارف إىل تقدمي إسهاماهتم واقرتاحاهتم من خالل اآللية التشاركية للمنرب.
 -2واستجابة هلذا املقرر ،أصدرت األمينة التنفيذية دعوة رمسية لتلقي الطلبات ،واإلسهامات واالقرتاحات
خبصوص األولوايت على املدى القريب واالحتياجات االسرتاتيجية على املدى البعيد بتاريخ  11متوز/يوليه 2018
) .(EM/2018/14وتلقت األمانة واثئق تتضمن طلبات من  13حكومة ،ومراقب واحد مسموح له ابملشاركة
املعززة( ،)1و 5اتفاقات بيئية متعددة األطراف .وابإلضافة إىل ذلك ،وردت  22وثيقة من هيئات األمم املتحدة
ذات الصلة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وأصحاب املصلحة املعنيني تتضمن إسهامات
واقرتاحات؛ ووثيقتان من اخلرباء يف جمال معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية وأصحاب تلك املعارف .وبناء
على طلب االجتماع العام ،أاتحت األمانة هذه الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات على املوقع الشبكي للمنرب
ابلصيغة اليت استلمتها هبا( .) 2ويتضمن املرفق األول للوثيقة  IPBES/7/INF/21حملة عامة عن مجيع الطلبات
واإلسهامات واالقرتاحات املقدمة.
 -3وطلب االجتماع العام أيضاً ،يف مقرره م.ح.د ،2/6-إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن
يقوما ،بدعم من األمانة بتجميع الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات املقدمة ،وإعداد تقرير يتضمن قائمة موجزة
للطلبات واإلسهامات واالقرتاحات مرتبة حسب األولوايت ،لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته السابعة.
واستجابة هلذا املقرر ،حدد الفريق واملكتب أولوايت الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات املقدمة وفقاً إلجراءات
تلقي الطلبات املقدمة إىل املنرب وترتيبها حسب األولوية على النحو الوارد يف املقرر م.ح.د .3/1-ويف الفقرة 12
من ذلك املقرر ،حدد االجتماع العام أن الفريق واملكتب سيُع ّدان تقريراً حيتوي على قائمة ابلطلبات املرتبة حبسب
( )1وفقاً للمقرر م.ح.د.4/5-
( )2تُتاح على الرابط .www.ipbes.net/requests-received-ipbes-work-programme
2

IPBES/7/6/Add.1

األولوية ،إىل جانب حتليل بشأن األمهية العلمية للطلبات وأمهيتها من انحية السياسة العامة ،على النحو الوارد يف
الفقرة  7من املقرر ،مبا يف ذلك احلاجة احملتملة إىل عمليات إضافية لتحديد النطاق ،واآلاثر املرتتبة على الطلبات
يف برانمج عمل املنرب واحتياجاته من املوارد.
 -4وترد يف الفرع اثنياً املنهجية اليت يستخدمها الفريق واملكتب لرتتيب الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات
حبسب األولوية؛ ويرد يف الفرع اثلثاً تصنيف للطلبات واإلسهامات واالقرتاحات إىل مواضيع وعالقتها مبشروع
برانمج العمل التايل للمنرب )( (IPBES/7/6وتكمل ذلك الوثيقة  ،)IPBES/7/INF/21ويُشرح يف الفرع رابعاً ترتيب
الفريق واملكتب للطلبات حسب األولوايت.

اثني ا  -األسلوب املنهجي لتحديد األولوايت
 -5استند األسلوب املنهجي املستخدم لرتتيب الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات املقدمة حسب األولوية
إىل األسلوب املتبع إلعداد مشروع برانمج العمل للفرتة  ،2018-2014الوارد يف الوثيقة  .IPBES/2/3وقام
الفريق واملكتب بتحليل الطلبات أثناء اجلزء املشرتك لالجتماع الثاين عشر لكل منهما ،واملنعقدين يف بون ،أملانيا
يف الفرتة من  22إىل  26تشرين األول/أكتوبر .2018
 -6والحظ الفريق واملكتب أن العديد من الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات الفردية تغطي مواضيع عامة
متشاهبة أو مرتابطة وعمدت إىل حتديد جمموعات املعلومات املقدَّمة اليت تتناول مواضيع متشاهبة .وأفضت نتائج
هذا العمل إىل تقسيم مجيع املعلومات الواردة إىل مخسة مواضيع عامة ،يرد وصفها يف الفرع اثلثاً.
 -7وبعد ذلك ،شرع الفريق واملكتب يف ترتيب تلك املواضيع اخلمسة حسب األولوية وفقاً للمعايري العشرة
املبينة يف الفقرة  7من املقرر م.ح.د 3/1-واليت يُعاد ذكرها أدانه:
(أ)

األمهية ابلنسبة هلدف املنرب ،ووظائفه وبرانمج عمله؛

(ب) احلاجة امللحة اليت حتتّم أن يتخذ املنرب إجراء يف ضوء املخاطر احملدقة النامجة عن القضااي اليت
سيعاجلها ذلك اإلجراء؛
(ج) أمهية اإلجراء املطلوب يف تناول سياسات أو عمليات حمددة؛
(د)

النطاق اجلغرايف لإلجراء املطلوب ،وكذلك القضااي اليت سيشملها هذا اإلجراء؛

(ه) املستوى املتوقع لتعقيد القضااي اليت سيتناوهلا اإلجراء املطلوب؛
(و) األعمال السابقة واملبادرات القائمة ذات الصبغة املماثلة والدليل على وجود فجوات متبقية ،مثل
عدم وجود املعلومات واألدوات الالزمة ملعاجلة هذه القضااي أو قلة ما هو متوافر منها ،وتبيان األسباب اليت جتعل
من املنرب الكيان األنسب الختاذ إجراء يف شأهنا؛
(ز)

مدى توافر املؤلفات العلمية واخلربة للمنرب لكي يتخذ اإلجراءات املطلوبة؛

(ح) حجم اآلاثر احملتملة لإلجراء املطلوب واملستفيدين احملتملني منه؛
(ط) االحتياجات من املوارد املالية والبشرية ،واملدة احملتملة لإلجراء املطلوب؛
(ي) حتديد األولوايت ضمن الطلبات املتعددة املقدمة.
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 -8وأُويل اهتمام خاص للحاجة امللحة لإلجراء املطلوب من املنرب (البند (ب)) وإىل أمهيته ابلنسبة لسياسات
أو عمليات حمددة (البند (ج)) وال سيما ،مبا يتماشى مع املقرر م.ح.د ،3/5-وخطة التنمية املستدامة لعام
 ،2030مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة ،واالتفاقيات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وغريها من العمليات ذات
الصلة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.
 -9ولضمان حتقيق التوازن يف ترتيب الطلبات حسب األولوية ،أوىل الفريق واملكتب أيضاً اهتماماً خاصاً
للطلبات املقدمة يف إطار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ،نظراً ألن العديد من احلكومات مل تقدم طلبات.
وقدمت بعض احلكومات طلبات مماثلة للطلبات املقدمة يف إطار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ،وأعربت
حكومات أخرى عن أتييدها ملا قدمته بعض تلك االتفاقات.
 -10ووافق املكتب والفريق على أن برانمج العمل للفرتة من عام  2019إىل عام  ،2030وعلى غرار برانمج
العمل األول ،ينبغي أن تكون له جمموعة حمدودة من األهداف اليت سيُسعى إىل حتقيقها عن طريق نواتج حمددة،
وتتناول عدداً صغرياً من املواضيع ذات األولوية( .)3ولضمان حتقيق التوازن يف تنفيذ وظائف املنرب األربع يف إطار
برانمج العمل للفرتة املمتدة حىت عام  ،2030اتفق الفريق واملكتب على وضع هيكل لربانمج العمل يف إطار ستة
أهداف ،تتضمن هدفاً لكل وظيفة من الوظائف األربع للمنرب ،حبيث يتعلق أحد تلك األهداف ابالتصال
واملشاركة ،ويرتبط هدف آخر ابستعراض فعالية املنرب ،ابعتبارها عناصر هامة أخرى يف عمل املنرب .ومبزيد من
التفاصيل ،ترد هذه األهداف على النحو التايل:
•

اهلدف  :1تقييم املعارف  -يتضمن هذا اهلدف النواتج اليت تنشأ عنها تقييمات للمعارف وينفذ الوظيفة
الثانية للمنرب .وقد تكون التقييمات مواضيعية ،ومنهجية ،وعلى املستوى اإلقليمي أو العاملي ،وقد ُجترى
وفق هنج موحد أو سريع املسار .وقد يشمل هذا اهلدف أيضاً نواتج تنشأ عنها أوراق تقنية(.)4

•

اهلدف  :2بناء القدرات  -يتضمن هذا اهلدف نواتج ذات صلة ببناء القدرات وينفذ الوظيفة الرابعة
للمنرب .وتتعلق األنشطة ابملواضيع الثالثة ذات األولوية الواردة يف الفقرة  28من هذه الوثيقة ،وكذلك
ابلعمل الذي بدأ أثناء برانمج العمل األول يف سياق تنفيذ اخلطة املتجددة لبناء القدرات(.)5

•

اهلدف  :3تعزيز أسس املعارف  -يتضمن هذا اهلدف نواتج خمصصة للنهوض ابلعمل املعين ابلبياانت
واملعارف ،واالعرتاف بنظم املعارف األصلية واحمللية واالستفادة منها .وهو ينفذ الوظيفة األوىل للمنرب
ومبادئه التوجيهية للمشاركة مع خمتلف نظم املعارف ،مبا يف ذلك معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية.
وتتعلق األنشطة ابملواضيع الثالثة ذات األولوية ،وكذلك ابلعمل الذي بدأ أثناء برانمج العمل األول يف
سياق تنفيذ هنج االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية واالستفادة منها.

•

اهلدف  :4دعم السياسات  -يتضمن هذا اهلدف نواتج خمصصة لدعم صياغة السياسات وتنفيذها،
بوسائل منها النهوض ابلعمل املعين أبدوات ومنهجيات السياسات بشأن سيناريوهات ومناذج التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،وبشأن القيم .وهو ينفذ الوظيفة الثالثة للمنرب .وتتعلق األنشطة
ابملواضيع الثالثة ذات األولوية ،وكذلك ابلعمل الذي بدأ أثناء برانمج العمل األول.

( )3يرد يف الوثيقة  IPBES/7/6شكل يوضح هيكل مشروع برانمج العمل للفرتة .2030-2019
( )4انظر إجراءات إعداد نواتج املنرب على النحو الوارد يف املرفق األول ابملقرر م.ح.د.3/3-
( )5رحب االجتماع العام ،يف الفرع اثنياً من املقرر م.ح.د ،1/5-ابخلطة املتجددة لبناء القدرات.
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•

اهلدف  :5االتصال واملشاركة  -يسعى هذا اهلدف إىل تعزيز حضور املنرب ،واستخدام منتجاته ،ومشاركة
أعضائه وأصحاب املصلحة فيه ،وزايدة عدد األعضاء فيه ،والرتويج له.

•

اهلدف  :6استعراض الفعالية  -يسعى هذا اهلدف إىل ضمان أن يُسرتشد بنتيجة استعراض برانمج العمل
األول يف تنفيذ برانمج العمل للفرتة املمتدة حىت عام  ،2030وأن يوضع إجراء لكل من استعراض منتصف
املدة واالستعراض النهائي لربانمج العمل للفرتة املمتدة حىت عام .2030

اثلث ا  -تصنيف الطلبات ،واإلسهامات واالقرتاحات إىل جمموعات
 -11يرد يف الوثيقة  IPBES/7/INF/21جتميع للطلبات واإلسهامات واالقرتاحات املقدمة ،وتفاصيل عن طريقة
تناوهلا.
 -12ومت ّكن فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب من تصنيف معظم الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات
إىل مخسة مواضيع عامة (على النحو املبني يف اجلزء ألف) .وابإلضافة إىل ذلك ،هناك طلبات وإسهامات
واقرتاحات أخرى تقرتح أنشطة لدعم برانمج العمل ،قام الفريق واملكتب بتصنيفها وفقاً ألهداف برانمج العمل
للفرتة املمتدة حىت عام ( 2030على النحو املبني يف اجلزء ابء).
ألف  -تصنيف الطلبات إىل مواضيع
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املوضوع  :1تعزيز التنوع البيولوجي لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030
 -13تلقى املنرب عدة طلبات وإسهامات واقرتاحات تتناول العالقة بني التنوع البيولوجي وعدد من اجملاالت
املواضيعية وثيقة الصلة أبهداف خطة التنمية املستدامة لعام  .2030ومشلت ما يلي:

(أ)

فيما يتعلق ابهلدف  1بشأن تقييم املعارف
(أ) طلباً قدمته اتفاقية التنوع البيولوجي لتقييم القضااي اليت متثل نقاط اتصال بني التنوع البيولوجي،
والغذاء واملياه ،والزراعة والصحة ،والتغذية واألمن الغذائي ،واحلراجة ومصائد األمساك ،مع مراعاة التنازالت املتبادلة
بني تلك اجملاالت واخليارات السياساتية ذات الصلة فيما يتعلق ابإلنتاج واالستهالك املستدامني ،والتلوث والتوسع
احلضري ،مبا يف ذلك اآلاثر املرتتبة على الطاقة واملناخ ،مع مراعاة دور التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،هبدف التمكني من اختاذ قرارات تدعم السياسات املتسقة والتغري التحويل
الالزمني لتحقيق رؤية عام  2050للتنوع البيولوجي؛
(ب) قدمت طلبات مماثلة من االحتاد األورويب ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليونسكو) ،واملعهد النروجيي للبحوث بشأن الطبيعة؛
(ج) قدمت طلبات وإسهامات واقرتاحات أخرى ذات صلة ،ركز بعضها على هدف واحد فقط أو
عدة أهداف من أهداف من التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك ما يلي:
’ ‘1أدلة علمية على الفوائد املتعددة للنُهج القائمة على النظم اإليكولوجية ،اليت هتدف إىل
معاجلة تغري املناخ وحفظ التنوع البيولوجي ،مع تقدمي منافع تتعلق ابملياه ،واحلد من خماطر
الكوارث ،وجودة اهلواء وصحة البشر ،فضالً عن التحدايت االقتصادية واالجتماعية
(مقدمة من االحتاد األورويب؛ وطلب مماثل مقدم من برانمج األمم املتحدة للبيئة والرابطة
العاملية لصناعة النفط والغاز اليت تعمل من أجل القضااي البيئية واالجتماعية)؛
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’ ‘2مواضيع تتعلق ابلتنوع البيولوجي واحلد من الفقر ،وختفيف وطأته ومنعه (فيما يتعلق
ابهلدف  1من أهداف التنمية املستدامة بشأن الفقر؛ قدمتها الصني)؛
’ ‘3مواضيع تتعلق ابلتنوع البيولوجي والنظم الغذائية (فيما يتعلق ابهلدف  1بشأن الفقر
واهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة بشأن اجلوع؛ قدمتها فرنسا ،والنرويج ،واملنظمة
الدولية للتنوع البيولوجي ،ومركز للبحوث اتبع للفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية
ومؤسسة ( EATتتعلق أيضاً ابلصحة) واالحتاد الدويل لعلوم التغذية)؛ وتتضمن أيضاً
مواضيع تتعلق بتأثري فقدان التنوع البيولوجي الكلي والتنوع البيولوجي الدقيق يف حميط
اجلذور يف الرتبة واملرتتب على اإلنتاجية ومرونة نظم األغذية الزراعية (االحتاد األورويب)
ودور الزراعة املستدامة يف حفظ التنوع البيولوجي (الصندوق العاملي للطبيعة)؛
’ ‘4مواضيع تتعلق ابلتنوع البيولوجي والصحة (فيما يتعلق ابهلدف  3من أهداف التنمية
املستدامة؛ مقدمة من بلجيكا ،وفنلندا ،وفرنسا وشبكة تقييم هنج توحيد األداء يف جمال
الصحة)؛ وأمراض األحياء الربية ومكافحتها (جنوب أفريقيا)؛
’ ‘5مواضيع تتعلق ابلتنوع البيولوجي والتوسع احلضري (فيما يتعلق ابهلدف  11من أهداف
التنمية املستدامة بشأن املدن املستدامة؛ مقدمة من فنلندا ،واالحتاد األورويب واملعهد
األورويب الستخدام األراضي وشبكة احلكومات احمللية من أجل االستدامة)؛
’ ‘6مواضيع تتعلق ابلتنوع البيولوجي وتغري املناخ (فيما يتعلق ابهلدف  13من أهداف التنمية
املستدامة؛ مقدمة من الربازيل ،والصني ،وفرنسا ،والنرويج ،وبرانمج األمم املتحدة للبيئة،
واليونسكو ،ومؤسسة  ،NINAوالرابطة العاملية لصناعة النفط والغاز اليت تعمل من أجل
القضااي البيئية واالجتماعية والصندوق العاملي للطبيعة)؛ وتتضمن أيضاً التعقيبات اإلجيابية
والسلبية على حد سواء بشأن النظام اإليكولوجي ونقاط التحول يف النظام املناخي
(االحتاد األورويب)؛ والكربون األزرق يف النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية (فنلندا)؛
وآاثر التغريات األقيانوغرافية النامجة عن تغري املناخ على التنوع البيولوجي البحري؛ وآاثر
زايدة استخدام الكتلة األحيائية وطرق حجز الكربون وختزينه على التنوع البيولوجي والنظم
اإليكولوجية (النرويج)؛ وحتمض احمليطات (اليونسكو)؛ وتقييم آلاثر التنوع البيولوجي يف
التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن أتثري االحرتار العاملي مبقدار
 1.5درجة مئوية (برانمج األمم املتحدة للبيئة) .وسلطت عدة طلبات وإسهامات
ومعلومات مقدمة الضوء على ضرورة تعزيز التعاون بني املنرب واهليئة احلكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ ،مبا يف ذلك أنشطة التقييم املشرتك احملتملة (اتفاقية التنوع البيولوجي ،وفرنسا،
والنرويج ،وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العاملي للطبيعة)؛
’ ‘7معاجلة ’’اخلطر الثالثي‘‘ املتمثل يف توفري الغذاء لتعداد سكاين عاملي آخذ يف االزدايد،
وإبقاء االحرتار العاملي عند مستوى أقل من  1.5درجة مئوية ،واستعادة الطبيعة
(الصندوق العاملي للطبيعة)؛
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(ب)

فيما يتعلق ابهلدف  2بشأن بناء القدرات
(أ) متكني العلماء ومقرري السياسات من استخدام منتجات املنرب ذات الصلة ابحللول القائمة على
الطبيعة (االحتاد األورويب وطلب مماثل مقدم من برانمج األمم املتحدة للبيئة)؛
(ب) إعداد مواد تدريبية بشأن التنوع البيولوجي والنظم الغذائية (فرنسا)؛

(ج)

فيما يتعلق ابهلدف  3بشأن تعزيز أسس املعارف
تيسري وضع جداول أعمال للمعارف والعلوم فيما يتعلق ابلنُهج القائمة على النظم اإليكولوجية ،استناداً
إىل منتجات املنرب (االحتاد األورويب)؛

(د)

فيما يتعلق ابهلدف  4بشأن دعم السياسات
حتديد األدوات التالية وتعزيزها ومواصلة تطويرها:
(أ)

أدوات لتقييم فعالية السياسات املتعلقة ابألمن الغذائي وعالقتها ابلتنوع البيولوجي (الصني)؛

(ب) أدوات للتوفيق بني انتقال األغذية والتنوع البيولوجي ،ولتقييم أثر التجارة على التنوع البيولوجي،
تُدرج يف فهرس أدوات دعم السياسات (فرنسا)؛
(ج) أدوات وآليات لدعم السياسات من أجل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره (نيوزيلندا)؛
(د) أدوات لتصميم وتنفيذ النُهج القائمة على النظم اإليكولوجية (االحتاد األورويب وطلب مماثل مقدم
من برانمج األمم املتحدة للبيئة).
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املوضوع  :2فهم األسباب األساسية الكامنة خلف فقدان التنوع البيولوجي وحمددات التغري التحويل لتحقيق
رؤية عام  2050للتنوع البيولوجي
 -14تلقى املنرب عدة طلبات ،وإسهامات واقرتاحات بشأن األسباب األساسية والعوامل غري املباشرة الدافعة
لفقدان التنوع البيولوجي واملسائل املتعلقة ابملؤسسات واحلوكمة .وتضمنت هذه املسائل ما يلي:

(أ)

فيما يتعلق ابهلدف  1بشأن تقييم املعارف
(أ) طلباً لفهم وتقييم [عنصر التنوع البيولوجي يف] احملددات السلوكية ،واالجتماعية ،واالقتصادية،
واملؤسسية ،والتقنية والتكنولوجية للتغري التحويل وكيفية نشر هذه احملددات لتحقيق ما يلي ( )1رؤية عام 2050
للتنوع البيولوجي (قدمتها اتفاقية التنوع البيولوجي ،بدعم من النرويج واالحتاد األورويب)؛ و( )2خطة عام 2030
(اليونسكو)؛
(ب) موضوعاً بشأن وضع هنج متعدد التخصصات لفهم الروابط بني العوامل الدافعة املباشرة وغري
املباشرة لفقدان التنوع البيولوجي (اتفاقية التنوع البيولوجي؛ والنرويج) ،فيما يتعلق ابلتغري التحويل والتحدايت
اجملتمعية الرئيسية (االحتاد األورويب)؛
(ج) تقييماً لربوتوكوالت التنوع البيولوجي اجملتمعية (الربازيل)؛
(د) تقييماً منهجياً ومتكامالً بشأن معايري ومقاييس ومؤشرات قياس التغري التحويل؛ وتقييماً منهجياً
بشأن املعايري واملقاييس واملؤشرات املناسبة لتنفيذ التدابري الرامية إىل حتقيق التغري التحويل (االحتاد األورويب)؛
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(ه) موضوعاً عن التنوع البيولوجي والتجارة الدولية (فرنسا)؛
(و) موضوعاً بشأن استحداث خيارات لتطوير قاعدة األدلة لدعم التغري التحويل يف الطريقة اليت يقيم
هبا اجملتمع النظم اإليكولوجية واملوارد الطبيعية ويستخدمها ويستعيدها ،وإدارة التنازالت املتبادلة بني املطالب
املختلفة بشأن البيئة ،مبا يف ذلك العالقة بني التنوع البيولوجي ،واألغذية ،والطاقة والصحة (اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
(ز) تركيزاً مقرتحاً على صندوق ”املؤسسات واحلوكمة والعوامل الدافعة غري املباشرة األخرى اليت تؤثر
على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية“ يف اإلطار املفاهيمي للمنرب (برانمج األمم املتحدة للبيئة)؛
(ب)

فيما يتعلق ابهلدف  2بشأن بناء القدرات
(أ)
للبيئة)؛

(ج)

بناء القدرات فيما يتعلق ابلتنوع البيولوجي والتجارة الدولية (فرنسا)؛

(ب) بناء القدرات يف نشر قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (برانمج األمم املتحدة

فيما يتعلق ابهلدف  4بشأن دعم السياسات
قدم عدد من الطلبات ،واإلسهامات واالقرتاحات اليت تتعلق بتقييمات فعالية أدوات السياسة العامة،
مبا يف ذلك تقييمات منهجية بشأن فعالية خمتلف أدوات السياسة العامة والسياسة وأدوات دعم التخطيط من
أجل فهم كيفية حتقيق التغري التحويل ،ومتييز النُهج واحلاالت الناجحة حلفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام
وآاثرها وحتديدها كمياً (اتفاقية التنوع البيولوجي ،والصني؛ االحتاد األورويب ،والياابن ،والنرويج ،وبرانمج األمم
املتحدة للبيئة ،واليونسكو ومؤسسة  ،)NINAوبعضها قُدم هبدف فهم كيفية حتقيق التغري التحويل.
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املوضوع  :3قياس أثر األعمال التجارية يف التنوع البيولوجي واعتمادها عليه ومسامهات الطبيعة يف البشر
 -15تلقى املنرب عدة طلبات ،وإسهامات واقرتاحات ترتبط حتديداً ابلعالقة بني التنوع البيولوجي ،وخدمات
النظم اإليكولوجية والقطاعات اإلنتاجية .وترتبط مجيع املواضيع املعنية ابهلدف  1بشأن تقييم املعارف وكذلك
ابهلدف  4بشأن دعم السياسات ،وذلك على النحو التايل:
(أ) تقييم اآلاثر اإلجيابية والسلبية احملتملة للقطاعات اإلنتاجية وإجراء تقييم منهجي ملعايري ومقاييس
ومؤشرات أتثري القطاعات اإلنتاجية على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،فضالً عن املنافع الناشئة
عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،بغية متكني شركات األعمال التجارية من ختفيض اآلاثر الضارة
وتعزيز االتساق يف عمليات التقييم واإلبالغ ،مع مراعاة الضغوط املباشرة وغري املباشرة على حد سواء على التنوع
البيولوجي ،وكذلك الروابط فيما بينها (اتفاقية التنوع البيولوجي ،بدعم من الياابن ،والنرويج واالحتاد األورويب)؛
(ب) تشكيل فرقة عمل معنية بتعميم التنوع البيولوجي وأوجه التآزر (املكسيك)؛
(ج) تقييم اعتماد قطاعات حمددة على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (برانمج األمم
املتحدة للبيئة).
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املوضوع  :4االتصال
 -16تلقى املنرب عدة طلبات ،وإسهامات واقرتاحات تتعلق مبوضوع االتصال ،ويرتبط مجيعها ابهلدف  1بشأن
تقييم املعارف ،مبا يف ذلك بشأن تقييم يركز على حفظ االتصال (قدمتها اتفاقية حفظ أنواع احليواانت الربية
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املهاجرة واالتفاقات املربمة فيها واالتفاقية املتعلقة حبماية الرتاث العاملي والثقايف الطبيعي) وبشأن تقييم عن املفهوم
اإليكولوجي األوسع نطاقاً لالتصال (اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف
الشديد و/أو من التصحر وخباصة يف أفريقيا) .وتضمنت املواضيع ذات الصلة التفاعالت األحيائية (كولومبيا)،
والتجزؤ ابعتباره دافعاً رئيسياً لفقدان التنوع البيولوجي (فرنسا) واقرتاحاً حمدداً بشأن ممر إيكولوجي عابر للقارات
يربط املناطق احملمية يف آسيا وأورواب (معهد اجلغرافيا ،واألكادميية الروسية للعلوم).
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املوضوع  :5الضغوط ،واحلالة واالجتاهات فيما يتعلق ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 -17تلقى املنرب عدة طلبات ،وإسهامات واقرتاحات تتعلق بتقييم عاملي اثن للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية وإبدماج املكوانت اإلقليمية والعاملية ضمن هذا التقييم (قدمتها اتفاقية التنوع البيولوجي ،والياابن،
والنرويج ،واململكة املتحدة ،واالحتاد األورويب ،وبرانمج األمم املتحدة للبيئة) ،وتعلقت ابهلدف  1بشأن تقييم
املعارف .وابإلضافة إىل ذلك ،ورد عدد من الطلبات ،واإلسهامات واالقرتاحات بشأن قضااي مواضيعية تركز على
جمموعة معينة من األنواع ،والنظم اإليكولوجية ،والضغوط املباشرة على التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية أو على تفاعالت حمددة .وميكن معاجلة هذه القضااي من خالل تقييمات مواضيعية فردية ،أو
كمكوانت لتقييم عاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،وتشمل املواضيع التالية:

(أ)

فيما يتعلق ابهلدف  1بشأن تقييم املعارف
االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية
(أ) املعارف عن حالة حفظ األنواع املدرجة يف اتفاقية ّ
تاجر هبا على الصعيد الدويل ،السيما يف الدول النامية الغنية ابلتنوع البيولوجي ،وذلك
املعرضة لالنقراض اليت يُ َ
على املستوى اخلاص ابلنوع واملستوى اخلاص بدول بعينها ،ابإلضافة إىل معلومات وتوجيهات للحفاظ على
االجتار الدويل أبنواع احليواانت والنبااتت الربية
استخدام األنواع على مستوايت مستدامة بيولوجياً (قدمتها اتفاقية ّ
املعرضة لالنقراض)؛
(ب) األراضي اخلثية (اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً للطيور املائية)؛
(ج) النظم اإليكولوجية للمياه العذبة (الربازيل ،وجنوب أفريقيا والوالايت املتحدة األمريكية)؛
واهلند)؛

(د)

النظم اإليكولوجية البحرية (فرنسا ،والنرويج ،واالحتاد األورويب ومعهد التنمية املستدامة والبحوث،

(ه) العالقة بني التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (فنلندا واملكسيك)؛
(و) أثر التلوث على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (املكسيك)؛
(ز) تقييم طرق رصد التنوع البيولوجي يف مشاريع االستصالح (الربازيل)؛
(ح) تقييم طرق حتديد أولوايت مناطق حفظ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (الربازيل)؛
(ط) اختيار مؤشرات اهنيار النظم اإليكولوجية وتطبيقها من أجل تقييمات املخاطر (كولومبيا)؛
(ي) حالة السكان األصليني واحملليني الذين يعتمدون اعتماداً مباشراً على التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية (فرنسا)؛
(ك) تقييم الغطاء النبايت ورصده (جنوب أفريقيا)؛
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(ل) تقييم تنفيذ بروتوكول انغواي بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع
الناشئة عن استخدامها التابع لالتفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولوجي (جنوب أفريقيا)؛
(م)

تقييم حفظ الرتاث الثقايف واستخدامه املستدام (جنوب أفريقيا)؛

(ن) تقييم طرق توجيه جهود املساءلة الوطنية حلفظ التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
وتقييمات األثر ،مبا يف ذلك تعريف املؤشرات (الربازيل)؛
(س) تقييم منهجي ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية يف أحباث التنوع البيولوجي ويف رصده
وتقييمه (اليونسكو)؛
(ع) التنوع البيولوجي للرتبة (املبادرة العاملية بشأن التنوع البيولوجي للرتبة؛ وشبكة الغاابت النموذجية
يف أفريقيا)؛
القمامة واالغتذاء على اجليَف (اقرتاح لتشكيل فريق خرباء؛ جمموعة املتخصصني يف
(ف) الكائنات ّ
العقاب التابعة لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة)؛
طيور ُ
(ص) املكوانت الالحيوية للطبيعة (الرابطة األوروبية حلفظ الرتاث اجليولوجي)؛

(ق) دور املناطق احملمية يف حتقيق أهداف احلفظ العاملية (الرابطة العاملية لصناعة النفط والغاز اليت
تعمل من أجل القضااي البيئية واالجتماعية)؛
احمللية)؛
(ب)

(ر)

مسائل تتعلق ابلرتاث الثقايف غري املادي (خبريان يف جمال معارف الشعوب األصلية واملعارف

فيما يتعلق ابهلدف  2بشأن بناء القدرات
(أ) التدريب يف جمال رصد وتقييم التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ،مبا يف ذلك املعايري وأفضل
املمارسات يف جمال املالحظات العملية ،وإدارة البياانت والتحليل العلمي ،والنمذجة والرسوم التوضيحية للنواتج
(اليونسكو)؛
(ب) تقييمات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على الصعيد الوطين لبلدان وسط ومشال
وغرب أفريقيا (شبكة الغاابت النموذجية يف أفريقيا)؛
(ج) حفظ أشجار وشجريات الغاابت يف أفريقيا على الصعيد اإلقليمي (املركز الوطين للموارد اجلينية
والتكنولوجيا احليوية يف نيجرياي)؛
(د) إدارة استخدام الطبيعة وتقاسم منافعها بشكل منصف ،يف سياق املناطق احملمية (جامعة شرميايت
انثيباي دامودار اثكريسي ( )SNDTللنساء ،اهلند).

ابء  -تصنيف الطلبات األخرى دعم ا لربانمج العمل أبكمله
 -18ابإلضافة إىل ما قدم من املعلومات الواردة أعاله ،واليت ركزت على موضوع حمدد لألهداف املختلفة،
أعم لدعم برانمج العمل أبكمله.
تلقى املنرب أيضاً طلبات وإسهامات واقرتاحات ذات طابع ّ

 -19وفيما يتعلق ابهلدف  1بشأن تقييم املعارف ،تلقى املنرب طلبات وإسهامات واقرتاحات ختص عملية
تقييمات املنرب واملسائل العامة املتعلقة هبا ،مبا يف ذلك فيما يتعلق إبعداد األوراق التقنية والتوليفات ،مبا يف ذلك
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جلماهري حمددة بغية تعزيز أثر التقييمات احلالية واستيعاهبا (النرويج؛ وبرانمج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو)؛
وتعزيز عمليات تسمية اخلرباء ،وحتقيق التوازن يف تكوين أفرقة خرباء التقييم ،ووضوح لغة موجزات مقرري السياسات
واحلوار بني خرباء التقييم ومقرري السياسات (املكسيك)؛ وضمان اتباع هنج أكثر اتساقاً إلجراء التقييمات يف
إطار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ومن جانب وكاالت األمم املتحدة ،واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ ،واملنرب (اململكة املتحدة)؛ ومتديد مدة التقييمات (اليونسكو)؛ ووضع آليات متابعة لتقييمات املنرب املستكملة
(معهد االسرتاتيجيات البيئية العاملية)؛ ومواصلة تركيز التقييمات على وضع ُهنج متعددة التخصصات وعلى
اخليارات ذات الصلة ابلسياسات العامة من أجل احلكومات (مؤسسة )NINA؛ وتعزيز وضوح واثئق الفحص
(مؤسسة )NINA؛ وتعزيز الدعم اإلداري والتحريري املقدم من األمانة إىل مؤلفي التقييمات (مؤسسة .)NINA
 -20وفيما يتعلق ابهلدف  2بشأن بناء القدرات ،تلقى املنرب طلبات وإسهامات واقرتاحات تتعلق ابألمهية
العامة لعمل املنرب بشأن بناء القدرات (االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة) ومواصلة تنفيذ اخلطة املتجددة لبناء القدرات
(الصني) .واشتملت طلبات إضافية بشأن بناء القدرات على بناء القدرات من أجل تعزيز االستفادة من تقييمات
املنرب املستكملة ،مبا يف ذلك لضمان استمرارها من برانمج العمل األول (الصني؛ واملكسيك واليونسكو) ،مبا يف
ذلك إشراك اجلهات الفاعلة خارج قطاع البيئة (معهد االسرتاتيجيات البيئية العاملية)؛ وبناء القدرات من أجل
إعداد تقييمات حملية أو وطنية (املكسيك)؛ وربط جهود بناء القدرات لتحديد الفجوات يف املعارف (مؤسسة
 )NINA؛ ووضع آلية تتسم بطابع رمسي أكثر للمشاركة مع املنظمات يف اخلطة املتجددة لبناء القدرات (برانمج
األمم املتحدة اإلمنائي).
 -21وفيما يتعلق ابهلدف  3بشأن تعزيز أسس املعارف ،تلقى املنرب طلبات وإسهامات واقرتاحات تتعلق
ابألمهية العامة لألنشطة اجلارية يف إطار تلك الوظيفة (االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة) وضرورة سد الفجوات يف
املعارف والبياانت اليت تنشأ من نواتج برانمج العمل األول (اتفاقية التنوع البيولوجي؛ واملكسيك؛ ومؤسسة ،)NINA
ابإلضافة إىل طلب لتعزيز منصات احلصول على املعلومات من املصادر املختلفة (املكسيك).
 -22وفيما يتعلق ابهلدف  4بشأن دعم السياسات ،تلقى املنرب طلبات وإسهامات واقرتاحات تتعلق أبمهية
هذه الوظيفة بوجه عام وبضرورة تقدمي دعم تقين ملقرري السياسات (االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة)؛ وفهرس أدوات
ومنهجيات دعم السياسات (الياابن؛ واملكسيك واليونسكو)؛ وتقييمات جمموعات من أدوات حمددة لدعم
السياسات من خالل تقييمات منهجية أو أوراق تقنية (النرويج وبرانمج األمم املتحدة للبيئة)؛ ووضع إطار
مفاهيمي ومؤشرات لقياس ”نوعية احلياة اجليدة‘‘ (املكسيك).
 -23وتلقى املنرب أيضاً طلبات وإسهامات واقرتاحات تتعلق مبواصلة العمل بشأن السيناريوهات والنماذج،
ابالعتماد على اجلهود املبذولة يف إطار برانمج العمل األول ،مبا يف ذلك فيما يتعلق ابلسيناريوهات والنماذج اليت
تقيِّّم املسارات املؤدية إىل التغري التحويل املطلوب للوصول إىل مستقبل مستدام (اتفاقية التنوع البيولوجي ،بدعم
من االحتاد األورويب واليونسكو)؛ وحتفيز إنتاج جيل جديد من السيناريوهات لكي تستخدمها اهليئة احلكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ واملنرب على حد سواء (فرنسا)؛ وإعداد جمموعة جديدة من سيناريوهات ”مستقبل
الطبيعة“ ،وحتسني التقييمات املتكاملة من أجل متثيل أفضل للعمليات اإليكولوجية ومؤشرات التنوع البيولوجي
الالزمة لتحديد املسارات املقبولة لتحقيق األهداف (االحتاد األورويب)؛ ومنذجة األثر االجتماعي واالقتصادي
العاملي للتغريات املستقبلية يف التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (الصندوق العاملي للطبيعة).
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 -24وفيما يتعلق ابهلدف  5بشأن التواصل واملشاركة ،تلقى املنرب طلبات وإسهامات واقرتاحات تتعلق،
ابملواضيع احملددة التالية ،من بني أمور أخرى:
(أ) أمهية التواصل مع املنظمات واملبادرات ،مبا يف ذلك مبادرة اإلبالغ العاملية ،واجمللس الدويل
لإلبالغ املتكامل ،والفريق الدويل املعين ابملوارد ،وائتالف رأس املال الطبيعي وفريق العمل املعين ابلتنوع البيولوجي
التابع له ،وهنج توحيد األداء يف جمال الصحة ،وشبكة الكوكب الواحد ،واالتفاق العاملي لألمم املتحدة ،وشعبة
اإلحصاءات يف األمم املتحدة ،واملنتدى االقتصادي العاملي (اتفاقية التنوع البيولوجي)؛
(ب) تعزيز املشاركة مع أصحاب املصلحة ،وتشجيع آليات التشاور على الصعيد الوطين والتواصل مع
القطاعات األخرى غري قطاع البيئة لضمان تعميم التنوع البيولوجي (املكسيك)؛
(ج) تعزيز التعاون بشأن مواضيع التنوع البيولوجي للرتبة والتنوع البيولوجي ألغراض األغذية والزراعة
(منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة)؛
(د) تعزيز التعاون ،مبا يف ذلك حتديد جماالت ملموسة للتعاون وإبراز مكانة التعاون ،مع شركاء املنرب
األربعة يف األمم املتحدة (منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة)؛
(ه) توضيح الطرق اليت ستساهم هبا خمتلف جماالت عمل املنرب يف حتقيق أهداف وغاايت التنمية
املستدامة لدعم حتديد الشركاء الرئيسيني وتعزيز التنسيق مع املبادرات اجلارية (برانمج األمم املتحدة اإلمنائي)؛
(و) تعزيز التنسيق والتآزر مع عمل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف يف مجيع وظائف املنرب (برانمج
األمم املتحدة اإلمنائي)؛
(ز) إعداد سرد جديد عن التنوع البيولوجي ،ووضع اسرتاتيجيات اتصال يف جمال التنوع البيولوجي
تتناول خمتلف الفئات العمرية واجملتمعات ،وأتمني مشاركة مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة (اليونسكو)؛
 -25وفيما يتعلق ابهلدف  6بشأن استعراض الفعالية ،تلقى املنرب طلبات وإسهامات واقرتاحات تتعلق
ابملواضيع احملددة التالية ،من بني أمور أخرى:
(أ)

مراعاة نتائج استعراض املنرب يف هناية برانمج عمله األول (املكسيك)؛

(ب) إجراء تقييم شامل ألثر برانمج العمل األول واالستفادة من نتائجه ،مبا يف ذلك التقييم العاملي
للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واستعراض املنرب (اململكة املتحدة)؛
(ج) استعراض نواتج برانمج العمل األول الستخالص الدروس منه للعمل يف املستقبل (اليونسكو)؛
(د)

التقييم املستمر ألثر عمل املنرب (برانمج األمم املتحدة للبيئة).

رابعا  -ترتيب الطلبات ،واإلسهامات واالقرتاحات حبسب األولوية
ألف  -ترتيب املواضيع حبسب األولوية
 -26استعرض فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب املواضيع اخلمسة الرئيسية املعروضة يف الفرع اثلثاً
ألف واألنشطة املقرتحة دعماً لربانمج العمل للفرتة املمتدة حىت عام  2030أبكملها ،والواردة يف الفرع اثلثاً ابء.
ولرتتيب املواضيع واألنشطة حبسب األولوية ،أشار الفريق واملكتب إىل املقرر م.ح.د ،3/5-الذي أشار فيه
االجتماع العام إىل النطاق الزمين لربانمج العمل الثاين ضمن أفق عشر سنوات ،وخطة التنمية املستدامة لعام
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 2030مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة ،واالتفاقيات املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وغريها من عمليات التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .وحلّال أيضاً الردود الواردة لكل معيار من املعايري العشرة الواردة يف الفقرة
 7أعاله ،وعدد الطلبات املتلقاة لكل موضوع.
 -27وللحفاظ على مرونة برانمج العمل للفرتة املمتدة حىت عام  ،2030وافق الفريق واملكتب على اختيار
ثالثة مواضيع من املواضيع اخلمسة ،مع توافر خيار تناول مواضيع أخرى بناء على دعوات إضافية إىل تقدمي
الطلبات واإلسهامات واملقرتحات يف سياق برانمج العمل للفرتة املمتدة حىت عام .2030
 -28واختريت املواضيع الثالثة التالية لرتتيبها حسب األولوية ،ألهنا استوفت مجيع االعتبارات املذكورة أعاله:
•

املوضوع  1ذو األولوية :تعزيز التنوع البيولوجي لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام
 -2030يستويف هذا املوضوع املعايري الرئيسية املذكورة أعاله ،بعد أن طُلب مبوجب اتفاق بيئي
متعدد األطراف ،ومن جانب حكومات وأصحاب مصلحة .ويرى الفريق واملكتب أنه يتناول
مسألة ذات أولوية ملحة ،وهي فهم الكيفية اليت ميكن هبا للتنوع البيولوجي أن مي ّكن من حتقيق
عدة أهداف للتنمية املستدامة يف نفس الوقت .ومن شأن هذا املوضوع أن يسمح بتحسني فهم
مقرري السياسات للطرق اليت يرتبط هبا التنوع البيولوجي ابلقطاعات الرئيسية ،من قبيل الزراعة
والغذاء ،والصحة ،واملياه ،واملناخ والطاقة ،وابلتايل سيوجه مراعاة التنوع البيولوجي عرب قطاعات
متعددة.

•

املوضوع  2ذو األولوية :فهم األسباب الرئيسية الكامنة خلف فقدان التنوع البيولوجي
وحمددات التغري التحويل لتحقيق رؤية عام  2050للتنوع البيولوجي  -الحظ الفريق واملكتب
أن املنرب مل يركز تركيزاًكافياً ،خالل برانمج عمله األول ،على صندوق ”املؤسسات واحلوكمة“ من
إطاره املفاهيمي وأنه يتعني بذل جهود متزايدة لتحقيق اهلدف ألف من اخلطة االسرتاتيجية للتنوع
البيولوجي  ،2020-2011الذي يتناول األسباب الرئيسية الكامنة خلف فقدان التنوع
البيولوجي ،مبا يف ذلك حمددات التغري السلوكية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،واملؤسسية ،والتقنية
والتكنولوجية .ويبدو كذلك أن احلاجة إىل دعم احلكومات وأصحاب املصلحة يف تقييم فعالية
صكوك السياسة العامة وأساليبها وأدواهتا ميثل أمراً ملحاً بشكل خاص ،فهو يشكل جزءاً من
السياق املؤسسي حلفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام ،وكذلك لدعم تلك احلكومات
واجلهات صاحبة املصلحة يف التنفيذ الفعال خليارات السياسة العامة الناجتة عن التقييمات
املستكملة ،مبا يف ذلك الطرق اليت ميكن من خالهلا تعزيز املؤسسات ودعم التغري على مستوى
الفرد واجلماعة.

•

املوضوع  :3قياس أثر األعمال على التنوع البيولوجي واعتمادها عليه واإلسهامات اليت
تقدمها الطبيعة للبشر  -اعترب الفريق واملكتب أيضاً أن املوضوع  3يتسم أبمهية كبرية .ففي إطار
هذا املوضوع ،منحا أولوية قصوى للتقييم املنهجي لقياس أثر القطاعات اإلنتاجية على التنوع
البيولوجي واعتمادها عليه واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للبشر .وملا كانت التقييمات السابقة
(الناتج ( 1أ) ،على النحو املقرتح) تقدم تقييمات عاملية لدور التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية يف القطاعات اإلنتاجية وتقر ابحلاجة إىل توجيهات عملية بشأن مسألة حمددة تتعلق
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بقياس األثر ومدى االعتماد يف جمموعة من النطاقات ،مبا يف ذلك األعمال التجارية ،أعطى
الفريق واملكتب األولوية التباع أسلوب منهجي.
 -29وابإلضافة إىل ذلك ،وضع الفريق واملكتب أولوية عالية للموضوع  4بشأن االتصال ،السيما يف ضوء
صلة هذا املوضوع بثالثة اتفاقات بيئية متعددة األطراف وعدد من الطلبات املقدمة من احلكومات .ولذا ،يقرتح
الفريق واملكتب النظر يف إجراء تقييم بشأن االتصال إلدراجه ضمن برانمج العمل يف الدورة العاشرة لالجتماع
العام ،بناء على دعوة اثنية لتقدمي طلبات وإسهامات واقرتاحات.
 -30وابإلشارة إىل املوضوع  ،5أشار الفريق واملكتب إىل أن التقييم العاملي األول للتنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية سينجز يف الدورة السابعة لالجتماع العام ،إىل جانب اعتماد التقييمات اإلقليمية للتنوع
البيولوجي والنظم اإليكولوجية يف الدورة السادسة لالجتماع العام .وأشار الفريق واملكتب أيضاً إىل االقرتاحات
والتعليقات املقدمة لزايدة إدراج النطاقات املختلفة ضمن تقييمات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.
وأُشري كذلك إىل ضرورة إجراء تقييم عاملي اثن لدعم عملية ما بعد عام  2030واجلدول الزمين املتعلق هبا ،مبا يف
ذلك إجناز ذلك التقييم حبلول أوائل منتصف عام  .2029ولذا ،قرر الفريق واملكتب إعطاء أولوية عالية للتقييم
املستقبلي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،إال أهنما قررا اقرتاح هذا التقييم املستقبلي لكي ينظر فيه
االجتماع العام يف دورته العاشرة ،يف سياق الدعوة الثانية إىل تقدمي الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات .ويف ذلك
الوقت ،قد يرغب االجتماع العام يف البت يف أي تركيز مواضيعي للتقييم.
ابء  -ترتيب األنشطة حبسب األولوية :نواتج برانمج العمل
 -31أوصى الفريق واملكتب أبنه ينبغي أن يركز برانمج عمل املنرب للفرتة املمتدة حىت عام  2030تركيزاً كبرياً
على تعزيز التعاون بني العلوم والسياسات واملمارسات؛ وبني التخصصات العلمية؛ وبني أنواع املعارف املختلفة؛
وبني وظائف املنرب األربع .وابلتايل ،سيجري تناول األهداف الستة بطريقة متكاملة وعلى حنو حيقق الدعم املتبادل
فيما بينها.
-1

اهلدف  :1تقييم املعارف
 -32من أجل صياغة النواتج يف إطار هذا اهلدف ،حبث الفريق واملكتب األنشطة املقرتحة لكل موضوع يف
إطار كل هدف .وأشارا إىل توصية االستعراض الداخلي والتعليقات الواردة بشأن مشروع اإلطار االسرتاتيجي
إلجراء ما ال يزيد على ثالثة تقييمات ابلتوازي ،ولكي ينظر االجتماع العام يف قبول واعتماد ما ال يزيد على
تقييمني يف أي دورة .ونظرا أيضاً يف اجلدول الزمين للتقييمات بشأن القيم ،وبشأن االستخدام املستدام لألنواع
الربية وبشأن األنواع الدخيلة املغرية.
 -33واستناداً إىل هذه االعتبارات ،قرر الفريق واملكتب اقرتاح النواتج التالية( ،)6مع مالحظة أن تقرير حتديد
النطاق لكل تقييم سيحدد القضااي ذات الصلة ببناء القدرات ،وتعزيز أسس املعارف ودعم السياسات:
•

الناتج ( 1أ) :تقييم مواضيعي مدته أربع سنوات للروابط املتداخلة بني التنوع البيولوجي ،واملياه،
والغذاء والصحة ،سيُعد له تقرير حتديد نطاق لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته الثامنة،
ومن املقرر أن يُنجز لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته الثانية عشرة.

( )6ترد التقارير األولية لتحديد النطاق يف الوثيقة .IPBES/7/6
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•

الناتج ( 1ب) :استجابة للطلبات العديدة اليت تدعو إىل التعاون مع اهليئة احلكومية الدولية
املعنية بتغري املناخ ويف ضوء احلاجة إىل االستفادة بشكل فعال من العمل الذي تضطلع به اهليئة
واملنرب ابلفعل ،اقرتح الفريق واملكتب ورقة تقنية بشأن تقييم الروابط املتداخلة بني التنوع البيولوجي
وتغري املناخ ،شاركت يف إعدادها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ،على أن تصدر خالل
سنة ونصف.

•

الناتج ( 1ج) :تقييم مواضيعي مدته ثالث سنوات لألسباب الرئيسية اليت تكمن خلف فقدان
التنوع البيولوجي وحمددات التغري التحويل ،من املقرر أن يُعد له تقرير حتديد نطاق لكي ينظر فيه
االجتماع العام يف دورته التاسعة ،ولكن لن يبدأ إال بعد الدورة العاشرة لالجتماع العام ،من أجل
ختفيض عدد التقييمات اليت جتري ابلتوازي ،ومن املقرر أن يُنجز لكي ينظر فيه االجتماع العام
يف دورته الثالثة عشرة.

•

معجل مدته سنتان ألثر األعمال التجارية على التنوع البيولوجي
الناتج ( 1د) :تقييم منهجي َّ
واعتمادها عليه واإلسهامات اليت تقدمها الطبيعة للبشر ،من املقرر أن يُعد له تقرير حتديد نطاق
لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته الثامنة ،ومن املقرر أن يبدأ بعد الدورة التاسعة لالجتماع
ينجز لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته احلادية عشرة.
العام (يف عام  )2021ومن املقرر أن َ

اهلدف  :2بناء القدرات

 -34نظر الفريق واملكتب يف الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات املتلقاة فيما يتعلق هبذا اهلدف وأقرا ابلعمل
الذي نـُ ِّّفذ بشأن بناء القدرات أثناء برانمج العمل األول ،السيما إعداد اخلطة املتجددة لبناء القدرات ،اليت يتمثل
اهلدف منها يف حتديد املبادئ والتوجهات االسرتاتيجية والطرائق واإلجراءات لبناء قدرات األفراد واملؤسسات
ومواصلة تنميتها ،استناداً إىل االحتياجات ذات األولوية اليت حددها االجتماع العام يف مقرره م.ح.د.1/3-
وحدد الفريق واملكتب مجيع مكوانت اخلطة املتجددة ابعتبارها مكوانت ذات أولوية قصوى وقررا أنه ينبغي أن
تُدرج النواتج التالية يف إطار اهلدف :2
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•

الناتج ( 2أ) :حتسني التعلم واملشاركة

•

الناتج ( 2ب) :تيسري احلصول على اخلربات واملعلومات

•

الناتج ( 2ج) :تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية

اهلدف  :3تعزيز أسس املعارف
 -35نظر الفريق واملكتب يف الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات املتلقاة فيما يتعلق هبذا اهلدف وأقرا ابلعمل
الذي نـُ ِّّفذ بشأن تعزيز أسس املعارف أثناء برانمج العمل األول ،مبا يف ذلك بشأن املعارف والبياانت ووضع هنج
لالعرتاف ابملعارف األصلية واحمللية واالستفادة منها( .)7وحدد الفريق واملكتب مجيع عناصر هذا العمل ابعتبارها
عناصر ذات أولوية قصوى واقرتحا إدراج الناجتني التاليني يف إطار هذا اهلدف:
•

الناتج ( 3أ) :العمل املتقدم بشأن املعارف والبياانت

•

الناتج ( 3ب) :تعزيز االعرتاف بنظم املعارف التقليدية واحمللية والعمل هبا

( )7املقرر م.ح.د ،1/5-املرفق الثاين.
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اهلدف  :4دعم السياسات
 -36نظر الفريق واملكتب يف الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات املتلقاة فيما يتعلق هبذا اهلدف وأقرا ابلعمل
الذي نـُ ِّّفذ بشأن دعم السياسات أثناء برانمج العمل األول ،مبا يف ذلك تطوير بوابة لدعم السياسات واإلجراءات
ذات الصلة ،والعمل بشأن السيناريوهات والنماذج ،وبشأن القيم والتقييم .وحدد الفريق واملكتب مجيع مكوانت
اخلطة املتجددة ابعتبارها مكوانت ذات أولوية قصوى واقرتحا إدراج النواتج الثالثة التالية يف إطار هذا اهلدف،
ابإلضافة إىل الناتج ( 1ج) ،الذي سيتناول فعالية صكوك وأدوات السياسة العامة ،والناتج ( 1د) ،الذي يتعلق
مبؤشرات ومقاييس حمددة:
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•

الناتج ( 4أ) :العمل املتقدم بشأن أدوات ومنهجيات السياسة العامة

•

الناتج ( 4ب) :العمل املتقدم بشأن سيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية

•

الناتج ( 4ج) :العمل املتقدم بشأن األطر املفاهيمية املتعددة للقيم

اهلدف  :5االتصال واملشاركة
 -37نظر الفريق واملكتب يف الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات املتلقاة فيما يتعلق هبذا اهلدف (انظر
الفقرة  .)24وأقرا ابلعمل املضطلع به يف جماالت االتصال ،واملشاركة واستعراض الفعالية أثناء برانمج العمل األول،
مبا يف ذلك اعتماد وتنفيذ اسرتاتيجية لالتصاالت والتواصل( )8واسرتاتيجية إلشراك أصحاب املصلحة للمنرب(،)9
فضالً عن استنتاجات استعراض املنرب الذي أُجري يف هناية برانمج عمله األول( .)10وحدد الفريق واملكتب مجيع
العناصر الثالثة ابعتبارها عناصر ذات أولوية قصوى واقرتحا إدراج الناجتني التاليني يف إطار هذا اهلدف:
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•

الناتج ( 5أ) :تعزيز االتصال

•

الناتج ( 5ب) :تعزيز مشاركة احلكومات وأصحاب املصلحة

اهلدف  :6استعراض الفعالية
 -38نظر الفريق واملكتب يف الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات املتلقاة فيما يتعلق هبذا اهلدف (انظر
الفقرة  )25واقرتحا إدراج الناتج التايل يف إطار هذا اهلدف:
•

الناتج  :6استعراض الفعالية

خامس ا  -اعتبارات تتعلق ابلدعوات يف املستقبل
 -39خالل فرتة السنوات العشر بني عامي  2020و ،2030اقرتح الفريق واملكتب أنه ميكن للمنرب إجراء ما
بني  10تقييمات و 12تقييماً حسب النطاق الزمين املقرتح التايل(:)11

( )8املقرر م.ح.د ،4/3-املرفق األول.
( )9املقرر م.ح.د ،4/3-املرفق الثاين.
( )10ترد توصيات االستعراض يف الوثيقة .IPBES/7/5
( )11لالطالع على شكل يوضح النطاق الزمين لتقييمات مشروع برانمج العمل للفرتة املمتدة حىت عام  ،2030انظر الوثيقة
.IPBES/7/6
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(أ) تقييمان سيستمران حىت الدورة التاسعة لالجتماع العام (تقييم للقيم وتقييم لالستخدام املستدام
لألنواع الربية) وتقييم اثلث سيستمر حىت الدورة العاشرة لالجتماع العام (تقييم لألنواع الدخيلة املغرية)؛
(ب) سيعتمد االجتماع العام يف دورته السابعة ثالثة مواضيع تقييم لكي ُحي َّدد نطاقها كجزء من إطار
برانمج العمل للفرتة املمتدة حىت عام  ،2030ولكي ينظر فيها االجتماع العام يف دوراته احلادية عشرة ،والثانية
عشرة والثالثة عشرة على التوايل؛
(ج) سيقرر االجتماع العام يف دورته العاشرة ثالثة مواضيع تقييم ،مع مراعاة الطلبات واإلسهامات
واالقرتاحات املتلقاة استجابةً لدعوة اثنية ميكن إطالقها عقب الدورة التاسعة لالجتماع العام (يف عام )2021؛
(د) سيقرر االجتماع العام موضوعني هنائيني للتقييم يف منتصف برانمج العمل ،مع مراعاة الطلبات
واإلسهامات واالقرتاحات املتلقاة استجابةً لدعوة اثلثة.
________________
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