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الجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم ا
تنوع البيولوجي وخدمات ل الجما والسياسات يف

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

 برانمج العمل التايل للمنرب

 برانمج العمل التايل للمنربطرائق لتنفيذ نواتج 
  مذكرة من األمانة

 مقدمة
هداف برانمج عمل املنرب احلكومي الدويل واتج لكل هدف من أالن نفيذتتضمن هذه املذكرة طرائق ت -1

، على النحو 20٣0حىت عام )املنرب( للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
 ماتوتقدم املذكرة ابلنسبة لكل انتج جمموعة من االفرتاضات وخطة عمل وعال. IPBES/7/6 يف الوثيقةاملبني 
 .IPBES/7/4الوثيقة ويرد تقدير سنوي لبنود التكاليف الرئيسية لكل انتج يف  .رئيسية وترتيبات مؤسسية مرحلية

 : تقييم املعارف١اهلدف  -أوالا 
 للروابط القائمة بني التنوع البيولوجي واملياه والغذاء والصحة أ(: التقييم املواضيعي) ١الناتج  -ألف

 سسيةملؤ ت ااالفرتاضات والرتتيبا -١
 سيقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب ابإلشراف على عملية حتديد النطاق الكامل، رهنا   -2

دَّد املدة وامل هام إلجراء التقييم، يتألف من الرؤساء املشاركني مبوافقة االجتماع العام، وإنشاء فريق عاملي من اخلرباء ُمح
لعملية حتديد النطاق والتقييم ررين املراجعني. وسيتم اختيار أفرقة اخلرباء احملو  للتقرير، واملؤلفني الرئيسيني املنسقني،

أن تبدأ عملية حتديد  حويحقرت لنفس اإلجراءات.  وستعمل وفقا   ،(1)لإلجراءات اخلاصة إبعداد نواتج املنرب وفقا  
يف االعتبار نتائج  أيخذالنطاق، من اخلرباء إلعداد مشروع تقرير حتديد  ٨0 إلكرتوين، يعقبه اجتماعالنطاق مبؤمتر 

من  12من مؤلفي التقييم، الذين سيجتمعون ثالث مرات و 120املؤمتر اإللكرتوين. ويحقرتح أن يشمل التقييم حنو 
اجتماعان لدعم إعداد املوجز اخلاص مبقرري  َقدوسيحعُمرري املراجعة الذين سيجتمعون مرتني مع املؤلفني. 

                                                      
*  IPBES/7/1/Rev.1. 
 .رفق األول، امل٣/٣-د.ح.املقرر م ( 1)

 منظمة
األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة
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الرامي إىل االعرتاف مبعارف الشعوب ايف واحد. ولتنفيذ هنج املنرب راض إضالستع سيخضع الذيالسياسات 
دى األصلية واملعارف احمللية واالستفادة منها، ستعقد ثالث حلقات عمل حوارية. ويحقرتح أن يتم التقييم على م

 ثالث إىل أربع سنوات.
ملا وافق عليه املكتب.  لتقين وفقا  وستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم ا -٣

 وسيمول الدعم التقين جزئيا  من املنرب وجزئيا  من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتماع العام.
  الرئيسية عالمات املرحليةوالاالجتماعات  -٢

نشطة ة مقرتحة لألوترد ميزاني .أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج ترد -4
 .IPBES/7/4 يف مرفق الوثيقة 2 -وألف 1 -املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدولني ألف

 الرئيسية والعالمات املرحليةاالجتماعات  اإلطار الزمين

2019  

 االجتماع العام على عملية حتديد النطاق الكامل موافقة
 نطاق التحديد لإلكرتوين مؤمتر 

  ديد النطاقخرباء حت راترشيح واختي
 اجتماع حتديد النطاق

2020 

 التقييم ويوافق عليهماينظر االجتماع العام يف وثيقة حتديد النطاق ويشرع يف 
 ترشيح واختيار خرباء التقييم

 اجتماع جلنة اإلدارة
 االجتماع األول للمؤلفني

 احلوار األول ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية

2021 

 االستعراض األول: استعراض املشروع األول لفصول التقييم 
 احلوار الثاين ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية

 االجتماع الثاين للمؤلفني
االجتماع األول لوضع املوجز اخلاص مبقرري السياسات )الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون 

 املنسقون(

2022 

 : استعراض املشروع الثاين لفصول التقييم واملشروع األول ملوجز مقرري السياساتالثاين ضاالستعرا
 احلوار الثالث ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية

 االجتماع الثالث للمؤلفني
 االستعراض الثالث: استعراض املشروع الثاين ملوجز مقرري السياسات 

202٣ 

الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون )السياسات  املوجز اخلاص مبقرري االجتماع الثاين لوضع
 (املنسقون

 االستعراض احلكومي النهائي للموجز اخلاص مبقرري السياسات 
 نظر االجتماع العام يف التقييم

 التصميم والرتتيب والنشر والتوعية
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 بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ طب(: الورقة التقنية بشأن أوجه الرتاب) ١الناتج  -ابء
 االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية -١

لإلجراءات  وفقا  اختيار اخلرباء  وجيريسيقوم الفريق واملكتب ابختيار فريق من اخلرباء إلعداد الورقة التقنية.  -5
من مؤلفي  مؤلفا   11وستعمل وفق ا لنفس اإلجراءات. وستشمل الورقة التقنية  (2)اخلاصة إبعداد نواتج املنرب

إعداد أتييد إىل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ  ىالفريق. وستحدع التقييم وُمرر مراجعة واحد، خيتارهم
توفري عدد مماثل من مؤلفي التقييم وُمرر اثٍن من ُمرري املراجعة. وسيجتمع فريق املؤلفني الورقة كورقة مشرتكة و 

 .شهرا   1٨ة اجتماعات. ومن املقرر أن يتم إعداد الورقة التقنية على مدى فرتة ثابلكامل معا  يف ثال
 واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ. أمانيت املنرب بشكل مشرتك من وسيقدم الدعم التقين  -6

 الرئيسية والعالمات املرحليةاالجتماعات  -٢
رتحة لألنشطة اذها يف إطار هذا الناتج. وترد ميزانية مقأدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختد تر  -7

 .IPBES/7/4 يف مرفق الوثيقة ٣ -املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول ألف
 الرئيسية والعالمات املرحليةاالجتماعات  اإلطار الزمين

2019 

لية املعنية بتغري يوافق االجتماع العام على موضوع الورقة التقنية ويدعو اهليئة احلكومية الدو 
 بشكل مشرتكاملناخ إلعداد الورقة 

وقد تقرر بشأن تنظر اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف الدعوة اليت وجّهها املنرب 
 اإلعداد املشرتك للورقة التقنية

أو بعد  2019عام 
مبا يقرره  ذلك، رهنا  

 الفريق

 اختيار اخلرباء
 لفنيؤ االجتماع األول للم

 االستعراض األول ملشروع الورقة التقنية

أو بعد  2020عام 
 ذلك

 للمؤلفنياالجتماع الثاين 
 االستعراض الثاين ملشروع الورقة التقنية

 االجتماع الثالث للمؤلفني
 التصميم والرتتيب والنشر والتوعية

 ات التغيري التحويليان التنوع البيولوجي وحمدددلألسباب الكامنة وراء فق ج(: التقييم املواضيعي) ١الناتج  -مجي
 االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية -١

مبوافقة االجتماع العام، على إنشاء  ا  سيشرف الفريق واملكتب على عملية حتديد النطاق الكاملة، رهن -٨
يني للتقرير، واملؤلفني الرئيسني ألف من الرؤساء املشاركفريق خرباء عاملي ُمدد املدة واملهام إلجراء عمليات التقييم، يت

 لعملية حتديد النطاق والتقييم وفقا  املنسقني، واملؤلفني الرئيسيني، واحملررين املراجعني. وسيتم اختيار أفرقة اخلرباء 
وستبدأ عملية حتديد النطاق مبؤمتر  .لنفس اإلجراءات وستعمل وفقا   (٣)لإلجراءات اخلاصة إبعداد نواتج املنرب

يف االعتبار نتائج املؤمتر اإللكرتوين.  أيخذإلعداد مشروع تقرير حتديد النطاق،  خبريا   45به اجتماع ، يعقإلكرتوين
من ُمرري املراجعة الذين  12من مؤلفي التقييم، الذين سيجتمعون ثالث مرات، و 62وسيشمل التقييم 

                                                      
 .املرجع نفسه  (2)
 .املرجع نفسه  (٣)
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 سيخضع الذيمبقرري السياسات، خلاص اجتماعان لدعم إعداد املوجز اد قَ وسيحع .مرتني مع املؤلفني سيجتمعون
الرامي إىل االعرتاف مبعارف ثالث جلسات حوار من أجل تنفيذ هنج املنرب د قَ وستحع .الستعراض إضايف واحد

ومن املقرر أن جيري التقييم على مدى أربع سنوات، مع  .الشعوب األصلية واملعارف احمللية واالستفادة منها
 .ملؤلفنييار اختصيص سنة واحدة لرتشيح واخت

 .ملا وافق عليه املكتب م األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا  وستحرب  -9
 .وسيمول الدعم التقين جزئيا  من املنرب وجزئيا  من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتماع العام

  الرئيسية عالمات املرحليةوالاالجتماعات  -٢
ه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج. وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة انأد در ت -10

 . IPBES/7/4قةالوثييف مرفق  4 -وألف 1 -املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدولني ألف

 الرئيسية والعالمات املرحليةاالجتماعات  اإلطار الزمين

2020  

 طاق الكاملةى عملية حتديد النم علاالجتماع العا موافقة
 نطاقالتحديد إلكرتوين ل مؤمتر

 ترشيح واختيار خرباء حتديد النطاق
 اجتماع حتديد النطاق

 يستعرض االجتماع العام وثيقة حتديد النطاق والبدء يف إجراء التقييم ويوافق عليهما 2021
 ترشيح واختيار خرباء حتديد النطاق

2022 
 اإلدارةنة اجتماع جل

 االجتماع األول للمؤلفني
 احلوار األول ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية

202٣ 

 استعراض املشروع األول لفصول التقييم :االستعراض األول
 احملليةاحلوار الثاين ملعارف الشعوب األصلية واملعارف 

 االجتماع الثاين للمؤلفني
الرؤساء املشاركون واملؤلفون ) ز اخلاص مبقرري السياساتوجاالجتماع األول لوضع امل

 (الرئيسيون املنسقون

2024 

استعراض املشروع الثاين لفصول التقييم واملشروع األول ملوجز مقرري  :االستعراض الثاين
 السياسات

 ملعارف الشعوب األصلية واملعارف احملليةاحلوار الثالث 
 االجتماع الثالث للمؤلفني

  استعراض املشروع الثاين للموجز اخلاص مبقرري السياسات :تعراض الثالثساال
الرؤساء املشاركون واملؤلفون ) االجتماع الثاين ملراجعة املوجز اخلاص مبقرري السياسات

 (الرئيسيون املنسقون
 االستعراض احلكومي النهائي للموجز اخلاص مبقرري السياسات

 تقييمال نظر االجتماع العام يف
 التصميم والرتتيب والنشر والتوعية
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واإلسهامات اليت على التنوع البيولوجي  واعتمادهااألعمال التجارية  ألثرد(: التقييم املنهجي ) ١الناتج  -لدا
 للبشرالطبيعة  تقدمها

 االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية -١
وعلى سبيل . (4)واملنهجيةمات املواضيعية لتقيييف إعداد ااملسار السريع  ابتباع هنجالتقييم  رىجسيح  -11

االستثناء من ذلك النهج، سيواصل الفريق اإلشراف على عملية حتديد النطاق الكاملة. وبعد موافقة االجتماع 
دَّد املدة واملهام إلجراء التقييم، يتأسيحنشأ العام على تقرير حتديد النطاق وبدء التقييم،  لف فريق عاملي من اخلرباء ُمح

تارون وفقا  و لتقرير، الرؤساء املشاركني ل من إلجراءات إعداد  املؤلفني الرئيسيني املنسقني، واحملررين املراجعني، خيح
أن تبدأ عملية حتديد النطاق مبؤمتر إلكرتوين، يعقبه اجتماع  حلنفس اإلجراءات. ويحقرت  ا  يعملون وفقو نواتج املنرب، 

نتائج املؤمتر اإللكرتوين. ويحقرتح مع مراعاة  ق،شروع تقرير حتديد النطاعداد محتديد النطاق إل خبريا  يف جمال ٣6
من ُمرري املراجعة الذين سيجتمعون  10من مؤلفي التقييم، الذين سيجتمعون ثالث مرات و 54أن يشمل التقييم 

الرامي املنرب  يذ هنجمرتني مع املؤلفني. وسيعقد اجتماع واحد لدعم وضع املوجز اخلاص مبقرري السياسات. ولتنف
املعارف احمللية واالستفادة منها، ستحعقد جلسة حوار واحدة. ومن املقرر إىل االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية و 

 أن جيري التقييم على مدى سنتني. 
ملا وافق عليه املكتب.  وستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا   -12

 لعينية اليت يوافق عليها االجتماع العام.لدعم التقين جزئيا  من املنرب وجزئيا  من املسامهات اسيمول او 
 الرئيسية عالمات املرحليةوالاالجتماعات  -٢

. وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة جأدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناترد ت -1٣
 .IPBES/7/4يف مرفق الوثيقة  5 -وألف 1 -يف اجلدولني ألف الناتج هبا يف إطار املضطلع

 الرئيسية عالمات املرحليةوالاالجتماعات  اإلطار الزمين

2019 

 االجتماع العام على عملية حتديد النطاق الكاملةموافقة 
 نطاق التحديد إلكرتوين لمؤمتر 

 واختيار اخلرباء الجتماع حتديد النطاقترشيح 
 طاقديد النحت ماعاجت

 يستعرض االجتماع العام وثيقة حتديد النطاق والبدء يف إجراء التقييم ويوافق عليهما
 ترشيح واختيار خرباء حتديد النطاق 2020

2021 
 اجتماع جلنة اإلدارة

 االجتماع األول للمؤلفني
 األصلية واملعارف احملليةحوار معارف الشعوب 

2022 

 فنيللمؤلاالجتماع الثاين 
 استعراض مشاريع املرحلة األوىل للفصول واملوجز اخلاص مبقرري السياسات

يراجع االجتماع املوجز اخلاص مبقرري السياسات )الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون املعنيون 
 ابلتنسيق(

  النهائي للموجز اخلاص مبقرري السياساتاالستعراض احلكومي 
 يف التقييملعام نظر االجتماع ا

 التصميم والرتتيب والنشر والتوعية
                                                      

 .2-٣ ، املرفق األول، الفرع٣/٣-د.ح.م املقرر  (4)
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 : بناء القدرات٢اهلدف  -اثنياا 
 معلومات أساسية -١

 الناتج ،2/5-مشل برانمج العمل األول للمنرب، على النحو املبني يف املرفق األول للمقرر م ح د -14
من برانمج عمل املنرب مع املوارد فيذ مواءمة االحتياجات ذات األولوية يف جمال بناء القدرات ألغراض تن’’(: أ) 1

وبعد . “القدرات املطلوبة لتنفيذ برانمج عمل املنرب تنمية”(: ب) 1والناتج “ خالل حفز الدعم املايل والعيين
 تلك النواتج املتوخاة واالختصاصات الواردة يف املرفق الثاين للمقررذلك، أنشأ االجتماع العام فرقة عمل لتنفيذ 

 .2/5-د.ح.م
، وضعت فرقة العمل املعنية ببناء القدرات خطة متجددة لبناء القدرات انمج العمل األولل بر الخو  -15

هبدف حتديد املبادئ والتوجهات االسرتاتيجية، والطرائق واإلجراءات الالزمة لبناء ومواصلة تنمية قدرات األفراد 
وتتألف  .٣/1-د.ح.مقرر  املالعام يف ماعاالجت حددهاواملؤسسات، استنادا إىل االحتياجات ذات األولوية اليت 

التعلم واملشاركة، وتيسري الوصول إىل اخلربات واملعلومات، وتعزيز القدرات الوطنية  :اخلطة من ثالث اسرتاتيجيات
ي. ابخلطة وموجزها التنفيذ 5/1-من الفرع الثاين من املقرر م ح د 1ورحب االجتماع العام، يف الفقرة  .واإلقليمية
 .من خالل األنشطة اليت تدعم تنفيذ االسرتاتيجيات الثالث ا  ة حتديث ا مستمر اخلطقة العمل فر  وحّدثت

ويتمثل جزء هام من عمل املنرب بشأن بناء القدرات يف املشاركة مع املؤسسات العلمية الوطنية واإلقليمية  -16
املعارف األصلية و  مبعارف الشعوبملعنيني ا اخلرباء مبا يشملوالدولية، ومراكز االمتياز واملؤسسات املعروفة خبربهتا، 

مع التوجيهات بشأن تطوير الشراكات االسرتاتيجية  القضااي املتصلة بوظائف املنرب وبرانمج عمله. ومتشيا   يفاحمللية 
يز كزت فرقة العمل على حتديد أولوايت هذه الكياانت وُماولة التأثري عليها، وتعز ر  ،(5)والرتتيبات التعاونية األخرى

مهات يف أعمال املنرب فيما يتعلق التعاون والتنسيق فيما بينها واالعرتاف مبا تنتجه تلك الكياانت أو تقوم به كمسا
لبناء القدرات، على النحو املبني يف وظائف املنرب املتعلقة ببناء القدرات يف القرار ببناء القدرات. وكان منتدى املنرب 

املعلومات هلذه الكياانت وتعزيز التعاون فيما بينها. وأظهرت اخلربات  ي لنشرساساأل املنتدىالتأسيسي للمنرب، هو 
يف عمل املنرب ينبغي  حامسا   العمل األول أن املشاركة مع الكياانت األخرى تشكل عنصرا   املكتسبة من برانمج

 زايدة تعزيزها يف املستقبل.
قدرات، لربانمج العمل ل املعنية ببناء الالعمأعضاء يف فرقة كممثلي هذه الكياانت   إبشراك ىيوصولذلك  -17

 (6)خلطة املتجددة لبناء القدراتأن يسرتشد اب ينبغيأبن العمل املتعلق ببناء القدرات  املقبل للمنرب. ويوصى أيضا  
 املعين ببناء القدرات من أجل تعزيز عمل املنربوينبغي مواصلة تطوير منتدى املنرب اليت جيري حتديثها ابستمرار، 

 يز الدعم املقدم من الكياانت األخرى لعمله.وتعز 
وسيشمل هذا اهلدف تنظيم اجتماعات منتظمة للمنتدى املعين ببناء القدرات من أجل مواصلة تعزيز  -1٨

مواصلة تطوير البوابة اإللكرتونية املخصصة   تنفيذ اخلطة املتجددة. وسيشمل أيضا  األخرى يف التعاون مع املنظمات
وقع الشبكي للمنرب لكي تعكس األنشطة اجلارية واملسامهات، وتيسري املزيد من املشاركة يف لى امللبناء القدرات ع

 علقة ببناء القدرات.األعمال املت

                                                      
 .، املرفق الثالث٣/4-د.ح.املقرر م  (5)

 . IPBES/7/INF/7/Add.1لالطالع على النسخة األخرية من مرفق اخلطة املتجددة، انظر الوثيقة  (6)
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طار النواتج الثالثة نطاق تركيزه ليشمل مجيع املواضيع اجلديدة سيوسع العمل املعين ببناء القدرات يف إو  -19
 ين الثاين والثالث لتقدمي الطلبات واملسامهات واالقرتاحات.لنداءاليت وافق عليها االجتماع العام عقب ا

 وترد حملة عامة عن األعمال املضطلع هبا منذ الدورة السادسة لالجتماع العام واخلطوات املقبلة املقرتحة -20
 .IPBES/7/INF/7 يف الوثيقة 2020و 2019لعام 

 االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية -١
 2و (،أ) 2ببناء القدرات، األمر الذي سيدعم النواتج ية فرقة العمل املعنية وال سيمدد االجتماع العام -21

ضوء اخلربات املكتسبة نحقحت اختصاصات فرقة العمل اليت أنشئت لربانمج العمل األول يف و (. ج) 2و (ب)
بناء املعين باملنرب دى اجتماع لفرقة العمل واجتماع ملنتد عقَ وسيح . IPBES/7/6 والدروس املستفادة، وترد يف الوثيقة
 .ما بني الدورات القدرات خالل كل فرتة من فرتات

 .ملا وافق عليه املكتب وستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا   -22
 .العاماع وسيمول الدعم التقين جزئيا  من املنرب وجزئيا  من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتم

 الرئيسية املرحليةعالمات والاالجتماعات  -٢
وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة  .رد أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتجت -2٣

 .IPBES/7/4 يف مرفق الوثيقة 7 -املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول ألف
 الرئيسية رحليةملوالعالمات ااالجتماعات  اإلطار الزمين

 سنواي  

 (:ج) 2( وب) 2 (،أ) 2أنشطة مشرتكة للنواتج املتوخاة 
 اجتماع واحد لفرقة العمل

 منتدى حول بناء القدرات للعمل مع املنظمات لدعم تنفيذ اخلطة املتجددة لبناء القدرات
 أنشطة تدعم تنفيذ النواتج األخرى

 وضع مواد للتعلم اإللكرتوين
 (:أ) 2تج ناابلأنشطة خاصة 

 تنفيذ برانمج الزماالت للتقييمات اجلارية والنتائج املستهدفة األخرى
 أنشطة منفذة يف إطار برانمج التدريب والتعريف

 (:ب) 2أنشطة خاصة ابلناتج 
 تيسري الوصول إىل اخلربات واملعلومات، مبا يف ذلك االستفادة من نواتج املنرب املنجزة

 :(ج) 2ابلناتج أنشطة خاصة 
أنشطة ذات صلة بتعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية، مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل تشجيع وضع برامج 
وطنية واستخدام املنهجيات واإلطار املفاهيمي للمنرب يف السياسات والربامج والتقييمات الوطنية أو 

 دون اإلقليمية

 املعارف: تعزيز أسس ٣اهلدف  -اثلثاا 
 املعارف والبياانتاملتقدم بشأن العمل أ(: ) ٣الناتج  -ألف

 معلومات أساسية -١
تلبية احتياجات املعارف والبياانت ذات األولوية ابلنسبة ’’  (:د) 1تضمن برانمج العمل األول الناتج  -24

وضع ’’(:ب) 4والناتج ‘‘ لتقرير السياسات عن طريق حتفيز اجلهود لتوليد معارف جديدة وزايدة الربط الشبكي
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، وبعد ذلك، أنشأ االجتماع العام فرقة عمل لتنفيذ تلك النواتج املتوخاة‘‘. املعلومات والبياانت إلدارة ةخط
وخالل برانمج العمل األول، عملت فرقة العمل . 2/5-د.ح.واالختصاصات الواردة يف املرفق الثالث للمقرر م

إحداها بشأن املؤشرات والبياانت  تييمات: عملقتاملعنية ابلبياانت واملعارف يف ثالثة أفرقة عمل لدعم إعداد ال
البنية التحتية القائمة على شبكة اإلنرتنت لدعم احتياجات إدارة  ؛ وعملت أخرى بشأنألغراض تقييمات املنرب

 البياانت واملعلومات؛ أما الثالثة فقد عملت بشأن توليد املعارف وحتفيز العمل.
أن املؤشرات واملصفوفات اليت ية فرقة العمل إلسداء املشورة بشالو  وعاجلت فرقة العمل املعنية ابملؤشرات -25

للطلبات  يف منتجات املنرب وبشأن املعايري الالزمة لتوليد وإدارة البياانت ذات الصلة. واستجابت أيضا  م دستحستخ
النظم اإليكولوجية  الواردة يف واثئق حتديد نطاق التقييمات اإلقليمية والتقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات

والثقة هبا البياانت واملعلومات نوعية الفعال بشأن من أجل وضع إطار مشرتك بشأن معايري البياانت، والتوجيه 
مؤشراهتا وخطوطها األساسية ودرجة متثيلها واستخدام جمموعة أساسية من املؤشرات اليت تتميز خبطوط بشأن و 

ححثَّ ‘‘ مؤشرا  رئيسيا  ’’ ٣0 ملية واإلقليمية. ووضع فريق العمل قائمة مناعأساس مالئمة يف مجيع عمليات التقييم ال
مؤشرا  ’’42و مؤلفو التقييم على استخدامها ابإلضافة إىل املؤشرات أو مصادر البياانت األخرى من اختيارهم،

املتسق يف  دحعي مؤلفو التقييم الستخدامها، لكن دون اإلعراب عن توقعات فيما خيص استخدامها‘‘ ابرزا  
توفري املعلومات والبياانت الدعم لوحدة الدعم التقين للناتج، بتوجيه من فرقة العمل املعنية،  وقدمت. (7)التقييمات

يشارك مؤلفو التقييم، يف املستقبل، يف  ويوصى أبن .املتصلة هبذه املؤشرات وإعداد تصورات موحدة للمؤشرات
 لة.بني نواتج برانمج العمل ذات الص العمل املتعلق ابملؤشرات لضمان االتساق

حتياجات إدارة ال دعما  فرقة العمل املعنية بتطوير البنية التحتية القائمة على شبكة اإلنرتنت  وقامت -26
والية فرقة العمل لدعم األمانة يف اإلشراف على إدارة البياانت واملعلومات واملعارف بتناول البياانت واملعلومات 
املنرب بغية ضمان توفرها على املدى البعيد وحتديد الفرص املتاحة لزايدة الوصول إىل جات نتم املستخدمة يف تطوير

لتطوير بنية حتتية قائمة على اإلنرتنت كجزء من املوقع  ووضعت فرقة العمل، تصورا   .البياانت واملعلومات واملعارف
 ابملعلومات األساسية، مبا يف ذلك املنرب ءاوتزود البنية التحتية أعض .الشبكي للمنرب وأشرفت على هذا التطوير

خرباء املنرب ابملعلومات املتعلقة بعملهم،  وتزودالواثئق الرمسية، وفهارس املنرب، والنواتج املنجزة، ومنتجات أخرى، 
وأوصت فرقة العمل أن تواصل األمانة تطوير املوقع الشبكي  .ووسائل االتصال ابخلرباء وأصحاب املصلحة املعنيني

 .لمنرب وأن تضيف مسات خمتلفة دعما لنواتج برانمج العمل التايل للمنربل
وتناولت فرقة العمل املعنية بتحفيز توليد املعارف والية فرقة العمل لدعم الفريق واملكتب يف استعراض  -27

هبا  لعضطوالتقييمات اليت ي النطاقاليت حتدد من خالل عمليات حتديد  والثغرات يف جمال املعارفاالحتياجات 
على توليد املعارف والبياانت اجلديدة من خالل عقد حوارات مع املنظمات العلمية ومقرري لتحفيز لو املنرب 

وعملت  .أنشطة أخرى لتلبية تلك االحتياجات احملددة يف برانمج العملتنفيذ السياسات ومنظمات التمويل وعند 
عارف وأجرت عملية جتريبية لتقييم تدهور األراضي ملا الثغرات يففرقة العمل حنو التوصل إىل عملية لتحديد 

وابلنسبة للتقييمات اجلارية واملقبلة على حد سواء، يوصى بتحديد الثغرات املعرفية صراحة  كجزء  .واستصالحها
 اتعلى دعم التشاور بشأن الثغرات اليت مت حتديدها واالتصال ابملنظممن عملية التقييم وينبغي أن تركز فرقة العمل 

 .لعلمية ومقرري السياسات ومنظمات التمويلا

                                                      
 .IPBES/5/INF/5 ةالوثيقمن رابع  الثالث والنيالتذييليف  ترد  (7)
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وابلنسبة لربانمج العمل التايل للمنرب، يوصى مبراجعة عضوية فرقة العمل حبيث تشمل أعضاء أفرقة خرباء  -2٨
أنه ينبغي لفرقة العمل أن تضم  ويوصى أيضا   .وخاةالتقييمات اجلارية من أجل ضمان االتساق بني النواتج املت

 .املنظمات اليت تقدم املؤشرات والبياانت املؤهلة يف اجملاالت ذات الصلة بفرقة العمل، وال سيمات ماممثلني عن املنظ
وترد حملة عامة عن األعمال املضطلع هبا منذ الدورة السادسة لالجتماع العام واخلطوات املقبلة املقرتحة  -29

 .IPBES/7/INF/9ة يف الوثيق 2020و 2019ام لع
 ملؤسسيةت ايبااالفرتاضات والرتت -٢

 (.أ) ٣سيحعيد االجتماع العام إنشاء فرقة العمل املعنية ابملعارف والبياانت، األمر الذي سيدعم الناتج  -٣0
اخلربات املكتسبة والدروس وقد نحقحت اختصاصات فرقة العمل اليت أنشئت لربانمج العمل األول للمنرب يف ضوء 

ع واحد لفرقة العمل خالل كل فرتة من فرتات ما بني تما اج وسيعقد. IPBES/7/6ة املستفادة، وترد يف الوثيق
وميكن تنظيم املؤمترات على شبكة اإلنرتنت للتشاور بشأن االحتياجات املعرفية املنبثقة من تقييمات  .الدورات

 .املنرب
 .كتبوستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا ملا وافق عليه امل -٣1

 .وسيمول الدعم التقين جزئيا  من املنرب وجزئيا  من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتماع العام
  الرئيسية والعالمات املرحليةاالجتماعات  -٣

وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة  .أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتجرد ت -٣2
 .IPBES/7/4ة يف مرفق الوثيق ٨ -الناتج يف اجلدول ألفإطار ا يف املضطلع هب

 الرئيسية عالمات املرحليةوالاالجتماعات  اإلطار الزمين

 سنواي  

 واحد لفرقة العملاجتماع 
وترتيب أولوايهتا أنشطة ذات صلة بتحديد املعارف والبياانت القائمة الالزمة لتقييمات املنرب 

 وحشدها
 بنية حتتية قائمة على اإلنرتنت لدعم إدارة البياانت واملعلومات اءنشإبلة أنشطة ذات ص

أنشطة ذات صلة ابلتحفيز على توليد املعارف اجلديدة، مبا يف ذلك املؤمترات على شبكة اإلنرتنت 
 للتشاور بشأن االحتياجات املعرفية املنبثقة من تقييمات املنرب

 احمللية واالستفادة منهااملعارف األصلية و  معارف الشعوب اف بنظمب(: تعزيز االعرت ) ٣الناتج  -ابء
 معلومات أساسية -١

اإلجراءات والنهج والعمليات التشاركية لالستفادة من نظم ’’(:ج) 1تضمن برانمج العمل األول الناتج  -٣٣
تج ك النوانفيذ تلوبعد ذلك، أنشأ االجتماع العام فرقة عمل لت ‘‘. احملليةاملعارف األصلية و  معارف الشعوب

 .2/5-ردة يف املرفق الرابع للمقرر م ح داملتوخاة واالختصاصات الوا
احمللية املعارف األصلية و  معارف الشعوبوخالل برانمج العمل األول، أعدت فرقة العمل املعنية بنظم  -٣4

نشطة اخلاصة لنهج األوحيدد ا .(٨)احمللية واالستفادة منها يف املنرباملعارف األصلية و  مبعارف الشعوبهنج االعرتاف 
اآللية التشاركية اليت هتدف إىل تيسري املشاركة الفعالة واجملدية  ويشمل أيضا   .األربع للمنرب الوظائفمن  وظيفةبكل 

                                                      
 .الثاين، املرفق 5/1-د.ح.املقرر م  (٨)
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ومنظماهتم أو شبكاهتم من  واخلرباء يف جمال تلك املعارفاحمللية املعارف األصلية و  معارف الشعوبمن أصحاب 
الستفادة منه على كافة املستوايت. وحتدد اآللية التشاركية أنشطة  املنرب واسهام يفلى اإلأجل تعزيز قدراهتم ع

التنفيذ، مبا يف ذلك توفري منصة على شبكة اإلنرتنت لتيسري إشراك الشبكات القائمة للشعوب األصلية واجملتمعات 
ع احلوار، من خالل املشاورات، مع جيتشو ة؛ احمللية واخلرباء املعنيني، وإلفساح اجملال أمام تطوير الشبكات اجلديد

شبكات متعددة، وخرباء معنيني وصانعي سياسات من أجل حشد املسامهات ونشر النتائج أثناء مجيع املراحل 
هتيئة الفرص للتعلم املشرتك والتبادل من خالل منتدايت النقاش املكرسة لذلك؛ واالخنراط و األربع لعملية التقييم؛ 

 ذ هذا النهج.فيتنيز و يف شراكات لتعز 
وخالل برانمج العمل األول، قام التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بدور رائد  -٣5

وبناء على هذا العمل،  .يف تنفيذ النهج املؤلف من أربع مراحل واألنشطة املضطلع هبا يف إطار اآللية التشاركية
األنشطة احملددة يف إطار اآللية التشاركية، لتيسري تنفيذ النهج  ذلكيف مبا أعدت فرقة العمل توجيهات منهجية، 

 نحفذتوابلنسبة لربانمج العمل التايل للمنرب، يحقرتح أن تستند اجلهود إىل تلك  .(9)املتبع يف التقييمات اجلارية واملقبلة
املعارف األصلية و  مبعارف الشعوب العرتافنرب الرامي إىل اخالل برانمج العمل األول، وينبغي مواصلة تنفيذ هنج امل

 .احمللية واالستفادة منها
عضوية أعضاء فرقة العمل حبيث تشمل أعضاء فرق العمل األخرى، وعلى وجه  بتنقيحويوصى  -٣6

أبنه ينبغي  ويوصى أيضا   .املتوخاةاخلصوص، أفرقة خرباء التقييمات اجلارية، من أجل ضمان االتساق بني النواتج 
يف اجملاالت ذات الصلة بفرقة العمل وممثلي الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية  إدراج ممثلي املنظمات املؤهلة

 .أعضاء يف فرقة العمل هبدف تعزيز تنفيذ اآللية التشاركيةك
ملعارف ااألصلية و  مبعارف الشعوبرتاف مواصلة تنفيذ هنج املنرب الرامي إىل االع ٣وسيشمل الناتج  -٣7

 :األربع من خالل األنشطة التالية وظائفهمن  وظيفةاحمللية واالستفادة منها يف كل 
 بشكل واألهداف املشكالت تعريف ‘1’ :(1 اهلدف إطار يف )النواتج للتقييمات ابلنسبة (أ)

 ملعارف ةمتعدد مصادر من والبياانت األدلة من واسعة طائفة جتميع  ‘2’ ما؛ تقييم نطاق حتديد أثناء تعاوين،
 على احمللية واجملتمعات األصلية الشعوب إشراك  ‘٣’ نفسه؛ ابلتقييم الصلة ذات احمللية املعارفو  األصلية الشعوب

 إجراء خالل من املكتسبة والرؤى املعارف تقاسم  ‘4’و ما لتقييم املتنوعة املشاريع استعراض يف فعالو  مالئم حنوٍ 
 التقييم؛ إجناز مبجرد حمللية،ا تواجملتمعا األصلية الشعوب مع تقييم

 عرب الوصول، تيسريو  الصلة؛ ذوي اخلرباء حتديد )أ((: ٣ الناتج) والبياانت للمعارف لنسبةاب (ب)
 املعارفو  األصلية الشعوب مبعارف الصلة ذات املصادر إىل اإلنرتنت، شبكة على القائمة األساسية نربامل هياكل
 األمهية ذات اجلوانب مراعاةو  احمللية؛ املعارفو  األصلية الشعوب معارف عبئةت زوحتفي تعزيزو  إدارهتا؛ وتيسري احمللية

 والبياانت؛ ابملعارف املتعلق العمل يف احمللية واجملتمعات األصلية لشعوبلو  احمللية املعارفو  األصلية الشعوب عارفمل
 األدوات مخدااست وتيسري ووصف حتديد (:4 اهلدف إطار يف )النواتج السياسات لدعم ابلنسبة (ج)
 أعاله، )أ( الفرعية الفقرة يف املوجزة التقييمات يف املتبع للنهج األربع املراحل لتنفيذ التوجيهية واملبادئ واألساليب

 احمللية املعارفو  األصلية الشعوب عارفمل األمهية ذات واملنهجيات األدوات إدراجو  تطويرها؛ مواصلة وحتفيز وتعزيز
 املنرب؛ تقييمات يف احمللية تمعاواجملت األصلية لشعوبلو 

                                                      
 . IPBES/7/INF/8يرد مشروع التوجيهات املنهجية يف الوثيقة  (9)
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 وترتيب النهج لتنفيذ الضرورية القدرات حتديد (:2 اهلدف إطار يف )النواتج القدرات لبناء ابلنسبة (د)
 .الصلة ذات املنظمات مع والشراكات التعاون وتعزيز ؛وتنميتها أولوايهتا

لعام واخلطوات املقبلة املقرتحة ع اهبا منذ الدورة السادسة لالجتما  وترد حملة عامة عن األعمال املضطلع -٣٨
 . IPBES/7/INF/8يف الوثيقة 2020و 2019لعام 

 االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية -٢
احمللية، األمر الذي املعارف األصلية و  مبعارف الشعوبسيمدد االجتماع العام والية فرقة العمل املعنية  -٣9

يت أنشئت لربانمج العمل األول للمنرب يف ضوء ال وقد نحقحت اختصاصات فرقة العمل (.ب) ٣سيدعم الناتج 
وسيعقد اجتماع واحد لفرقة العمل خالل كل .  IPBES/7/6اخلربات املكتسبة والدروس املستفادة، وترد يف الوثيقة

املوحدة للتقييمات، يحقرتح عقد ثالث جلسات حوار وعقب إمتام اإلجراءات  .فرتة من فرتات ما بني الدورات
احمللية واالستفادة املعارف األصلية و الشعوب عارف إعداده لتنفيذ هنج املنرب الرامي إىل االعرتاف مبتم لكل تقييم ي

 .منها
 .كتبملا وافق عليه امل وستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا   -40

 .العينية اليت يوافق عليها االجتماع العام اتوسيمول الدعم التقين جزئيا  من املنرب وجزئيا  من املسامه
  الرئيسية عالمات املرحليةوالاالجتماعات  -٣

وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة . جأدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناترد ت -41
 .IPBES/7/4ة يف مرفق الوثيق 9 -املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول ألف

 الرئيسية عالمات املرحليةوالاالجتماعات  طار الزميناإل

 سنواي  

 اجتماع واحد لفرقة العمل
احمللية املعارف األصلية و  الشعوب عارفجلسات حوار لتنفيذ النهج الرامي إىل االعرتاف مب

 واالستفادة منها يف املراحل املختلفة من التقييمات اجلارية للمنرب
)أ(، مبا يف ذلك حتديد القدرات احلامسة لتنفيذ النهج وترتيب أولوايهتا  4و 2أنشطة داعمة للناجتني

 ؛ وتعزيز التعاون والشراكات مع املنظمات ذات الصلةوتنميتها
 األمهية)ج(، مبا يف ذلك مراعاة تلك اجلوانب ذات  4)ب( و 4)أ(، و ٣أنشطة تدعم النواتج 

األصلية واجملتمعات احمللية يف العمل املتعلق شعوب للو احمللية املعارف األصلية و الشعوب ملعارف 
 ابملعارف والبياانت والسيناريوهات والنماذج والقيم

 : تقدمي الدعم يف جمال السياسات٤اهلدف  -رابعاا 
 بشأن أدوات ومنهجيات السياسات العمل املتقدمأ(: ) ٤الناتج  -ألف

 معلومات أساسية -١
فهرس ’’ (:ج) 4والناتج ‘‘ فهرس التقييمات ذات الصلة’’(:أ) 4ج تضمن برانمج العمل األول النات -42

املهام لدعم الفريق واملكتب، حسب  ُمددوأنشأ االجتماع العام فريق خرباء  ‘‘.أدوات ومنهجيات دعم السياسات
لتقدمي توجيهات بشأن كيفية مواصلة صقل مثل هذه و لوضع فهرس أدوات ومنهجيات السياسات، و االقتضاء، 
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، 5/1-د.ح.مويف الفرع السابع من املقرر . (10)ملنربواملنهجيات وكيفية تشجيعها وحفزها يف سياق ا اتاألدو 
 كلف االجتماع العام إبعادة تشكيل فريق اخلرباء.

وخالل برانمج العمل األول، أعد فريق اخلرباء املعين أبدوات ومنهجيات دعم السياسات التوجيهات  -4٣
استخدام أدوات ومنهجيات دعم السياسات يفية تقييم أدوات السياسات وتيسري ن كاملنهجية خلرباء التقييم بشأ

ابسم فهرس أدوات ومنهجيات دعم  سابقا   عحرفت)لسياسات ادعم لبوابة  وطوَّر ،( 11)يف تقييمات املنرب
السياسات  فيذوضع وتنوتوفر البوابة سبل الوصول إىل املوارد الالزمة للمنرب للوفاء بواليته لدعم . (12)(السياسات

فهرس التقييمات أيضا يف  مجوأحد .حلفظ التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداما  مستداما  
بوابة دعم السياسات. وابإلضافة إىل ذلك، أعد فريق اخلرباء إجراءات إلدخال احملتوى يف الفهرس وللتحقق من 

 .(1٣)صحة احملتوى الذي مت حتميله
 (.أ) 4فرقة عمل لدعم الناتج  شاءويحقرتح إن -44
هبا منذ الدورة السادسة لالجتماع العام واخلطوات املقبلة املقرتحة  وترد حملة عامة عن األعمال املضطلع -45

 .IPBES/7/INF/13ة يف الوثيق 2020و 2019لعام 
 االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية -٢

 لناتجلالدعم ستقدم دعم السياسات، يات دوات ومنهجمعنية أبفرقة عمل االجتماع العام  سينشئ -46
ويعكس مشروع اختصاصات فرقة العمل اخلربات املكتسبة والدروس املستفادة من فريق اخلرباء املنشأ  (.أ) 4

وسيعقد اجتماع واحد لفرقة العمل خالل كل فرتة  . IPBES/7/6يف الوثيقة ويردخالل برانمج العمل األول للمنرب، 
 .وراتمن فرتات ما بني الد

 .ملا وافق عليه املكتب وستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا   -47
 .وسيمول الدعم التقين جزئيا  من املنرب وجزئيا  من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتماع العام

  الرئيسية عالمات املرحليةوالاالجتماعات  -٣
وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة  .عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج ه حملةأدانرد ت -4٨

 .IPBES/7/4ة يف مرفق الوثيق 10 -املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول ألف
 الرئيسية عالمات املرحليةوالاالجتماعات  اإلطار الزمين

 سنواي  

 واحد لفرقة العملاجتماع 
 ير البوابة اإللكرتونية لدعم السياساتم تطو أنشطة تدع

 أنشطة تدعم تنفيذ النواتج األخرى
 أنشطة تدعم االستفادة من أدوات ومنهجيات السياسات

                                                      
، والفرع السادس ٣/1-وحدد االجتماع العام أيضا، يف الفرع السابع من املقرر م ح د .، الفرع الثامن5/1-املقرر م ح د  (10)

 ، والية فريق اخلرباء.4/1-د من املقرر م ح
 ./13INF//7IPBES التوجيهات املنهجية يف الوثيقةترد تلك اإلجراءات ومشروع   (11)
 .www.ipbes.net/policy-support: على املوقع التايل االطالع عليها ميكن  (12)
 . IPBES/7/INF/13ترد تلك اإلجراءات يف الوثيقة  (1٣)
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 بشأن السيناريوهات والنماذجاملتقدم العمل ب(: ) ٤الناتج  -ابء
 معلومات أساسية -١

عم السياسات لتحليل السيناريوهات نهجيات دأدوات وم’’ (:ج) ٣برانمج العمل األول الناتج تضمن  -49
 ‘‘.ووضع مناذج التنوّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية استنادا  إىل تقييم سريع املسار ودليل

الفرع اخلامس من املقرر ، ووافق يف 2/5-ووافق االجتماع العام على إجراء هذا التقييم يف املقرر م ح د -50
، أنشأ االجتماع 4/1-ويف املقرر م ح د .السياسات وقَ َبل فصول التقييمص مبقرري على املوجز اخلا 4/1-د.ح.م

وترد اختصاصات الفريق يف املرفق اخلامس من  .فريق خرباء لالضطالع مبزيد من العمل يف هذا اجملال العام أيضا  
احلالية لتلبية  يناريوهاتا توفري مشورة اخلرباء بشأن استخدام النماذج والساملقرر وتشمل نشاطني رئيسيني، ومه

 .للمنرب، وحفز تطوير الدوائر العلمية األوسع نطاقا  للسيناريوهات والنماذج املتعلقة هبا الراهنةاالحتياجات 
ابلسيناريوهات لفصول املتعلقة وأيد فريق اخلرباء، فيما بني الدورتني الرابعة والسابعة لالجتماع العام، ا -51
م العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وتقييم تدهور األراضي ة والتقيياإلقليميلتقييمات لنماذج وال

 املؤلفاتصول إىل واستصالحها، والتقييم املتعلق ابلقيم وتقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية من خالل تيسري الو 
وعمل فريق اخلرباء مع فريق اخلرباء  ناريوهات.السي والعناصر اليت تنتجهاذات الصلة بشأن السيناريوهات والنماذج 

إىل  املعين أبدوات ومنهجيات دعم السياسات على وضع دليل بشأن استخدام السيناريوهات والنماذج استنادا  
لتقييمات من هذا االفائدة اليت جنتها ويف ضوء . (14)يف البوابة اإللكرتونية لدعم السياساتالتقييم الذي ورد 

 .مل يف برانمج العمل التايلواصلة العقرتح ميالدعم، 
تطوير سيناريوهات جديدة للمحركات املباشرة وغري املباشرة من أجل االستخدام  وحفز فريق اخلرباء أيضا   -52

املنرب، ابلتعاون مع املراكز البحثية العاملة على السيناريوهات ذات الصلة، مبا يف ذلك العمل ابلتعاون املستقبلي من 
اهليئة ى وضع املسارات االجتماعية واالقتصادية املشرتكة اليت جيري حتفيزها من جانب لقائمني علمع الباحثني ا

ا متعدد السنوات، يحقرتح مواصلة العمل يف برانمج باحلكومية الدولية املعنية  تغري املناخ. وابلنظر إىل كون العمل جهد 
 مستقبلي  سيما تقييم الرتابط املقرتح وتقييموال)ستقبل العمل التايل للسماح ابالستفادة من تقييمات املنرب يف امل

 (.عاملي/ إقليمي
 (.ب) 4ج ويحقرتح إنشاء فرقة عمل لدعم النات -5٣
وترد حملة عامة عن األعمال املضطلع هبا منذ الدورة السادسة لالجتماع العام واخلطوات املقبلة املقرتحة  -54

 . IPBES/7/INF/11يف الوثيقة 2020و 2019لعام 
 والرتتيبات املؤسسية االفرتاضات -٢

ويعكس مشروع اختصاصات فرقة  .لسيناريوهات والنماذجمعنية ابفرقة عمل االجتماع العام  سينشئ -55
 ويستند إىل اختصاصات رب، اخلربات املكتسبة من برانمج العمل األول للمنIPBES/7/6 العمل، املبني يف الوثيقة

 .(15)ةاالجتماع العام يف دورته الرابع أنشأها النماذج اليتفريق اخلرباء املعين ابلسيناريوهات و 

                                                      
 www.ipbes.net/scenarios-models: متاح على املوقع التايل  (14)
 .، املرفق اخلامس4/1-د.ح.املقرر م  (15)
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ملا وافق عليه املكتب.  وستحربم األمانة اتفاقات مع املؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا   -56
 وسيمول الدعم التقين جزئيا  من املنرب وجزئيا  من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتماع العام.

 الرئيسية عالمات املرحليةلواالجتماعات ا -٣
وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة  .أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتجد تر  -57

 . IPBES/7/4يف مرفق الوثيقة 11 -املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول ألف
 يسيةالرئ عالمات املرحليةوالاالجتماعات  اإلطار الزمين

 سنواي  
 لفرقة العملاجتماع واحد 

أنشطة تدعم استخدام السيناريوهات والنماذج احلالية يف تقييمات اجلارية للمنرب وغريها من نواتج 
 املنرب

 أنشطة حلفز تطوير الدوائر العلمية األوسع نطاقا  للسيناريوهات والنماذج املتعلقة هبا

 ملتعددةالقيم ابشأن  العمل املتقدمج(: ) ٤الناتج  -جيم
 معلومات أساسية -١

أدوات ومنهجيات دعم السياسات املتعلقة بشىت التصورات ’’(:د) ٣تضمن برانمج العمل األول الناتج  -5٨
، مبا يف ذلك خدمات النظم للبشراملفاهيمية لقيمة التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ومنافع الطبيعة 

  ‘.‘س تقييم ودليلاإليكولوجية، على أسا
حب االجتماع العام يف الفرع اخلامس من ور  .وأنشأ االجتماع العام فريق خرباء من أجل إعداد الدليل -59

الطبيعة  واإلسهامات اليت تقدمهاهبذا الدليل األويل بشأن تصورات قيم التنوع البيولوجي  4/1-د.ح.املقرر م
إدراج القيم  اء أصغر بوالية تتمثل يف ضمانإبنشاء فريق خرب ويف املقرر نفسه، كلف االجتماع العام . (16)للبشر

واضطلع  .، وذلك ابلتعاون مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصاتوالتثمينات بشكل مناسب يف مجيع تقييمات املنرب
قليمية ذلك الفريق، فيما بني الدورتني الرابعة والسادسة لالجتماع العام، ابجلهود الرامية إىل دعم التقييمات اإل

يم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وتقييم تدهور األراضي واستصالحها على حنو والتقي
 .التقييمات مناسب يعكس املفاهيم املتعددة للقيم يف هذه

، وافق االجتماع العام على إجراء التقييم املنهجي املتعلق 6/1-د.ح.ويف الفرع السادس من املقرر م -60
ة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم ملفاهيم املتنوعاب

تيار مبهمة دعم التقييمات اجلارية األخرى اليت تعكس على واضطلع فريق اخلرباء الذي وقع عليه االخ .اإليكولوجية
 .حنو مناسب املفاهيم املتعددة للقيم يف هذه التقييمات

 . IPBES/7/INF/6ن األعمال املضطلع هبا منذ الدورة السادسة لالجتماع العام يف الوثيقةوترد حملة عامة ع -61
 االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية -٢

تعزيز العمل  (،ج) 4التقييم املتعلق ابلقيم، سيدعم فريق اخلرباء املعين ابلتقييم أيضا الناتج خالل إعداد  -62
من وضع الصيغة النهائية املتعلقة ابلتقييم املتعلق ابلقيم، قد يود االجتماع  ومبجرد االنتهاء ةاملتعلق ابلقيم املتعدد

من  5ات املكتسبة من فريق اخلرباء املنشأ وفقا للفقرة العام إنشاء فرقة عمل لدعم هذا الناتج، مع مراعاة اخلرب 
 .قة العملفيما يتعلق بوضع اختصاصات فر  4/1-د.ح.الفرع اخلامس من املقرر م

                                                      
 .IPBES/4/INF/13 ترد يف الوثيقة  (16)
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 الرئيسية عالمات املرحليةوالجتماعات اال - ٣
وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة  .أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتج ترد -6٣

 . IPBES/7/4يف مرفق الوثيقة 1املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول 
 الرئيسية رحليةعالمات املوالاالجتماعات  اإلطار الزمين

بعد اكتمال التقييم  اي  سنو 
 املتعلق ابلقيم

 اجتماع واحد لفرقة العمل
 معاجلة القيم املتعددةأنشطة حلفز تطوير أساليب 

 أنشطة تدعم النواتج املستهدفة األخرى، وال سيما التقييمات
 أنشطة ذات صلة ابالستفادة من العمل املنجز بشأن القيم

 االتصال واملشاركة :٥اهلدف  -خامساا 
 أ(: تعزيز االتصاالت) ٥الناتج  -ألف

 معلومات أساسية -١
جمموعة من اسرتاتيجيات ومنتجات وعمليات االتصال  ’’ (:د) 4الناتج تضمن برانمج العمل األول  -64

 ‘‘.والتوعية واملشاركة
يجية بشأن االتصاالت ، اسرتات٣/4-د.ح.وخالل برانمج العمل األول، اعتمد االجتماع العام يف مقرره م -65

والية كل منهما. وركز التنفيذ على جمايل عمل نفذهتا األمانة، بتوجيه من الفريق واملكتب، يف إطار و  .(17)والتوعية
 االتصاالت اليومية وإصدار تقارير التقييم. :رئيسيني

وشعار املنرب ودليل  وفيما يتعلق ابالتصاالت اليومية، سهَّل تطوير وحتديث سياسة استخدام اهلوية املرئية -66
 .املواد اإللكرتونية والسمعية البصريةاألسلوب، إنتاج طائفة واسعة من مواد التوعية املوسومة وغري ذلك من 

عداد متزايدة من منتجات االتصاالت املتاحة ابللغات الرمسية الست لألمم أبوشحنت األمانة املواد، اليت مت تعزيزها 
 االستيعابمناسبات اصة ابملنرب يف مجيع املناطق، وال سيما ناسبات والتوعية اخلدعم املوذلك من أجل املتحدة، 

ووحضعت اسرتاتيجية شاملة ومتكاملة خاصة بوسائل التواصل االجتماعي،  .وأنشطة مشاركة أصحاب املصلحة
 فيذا  انجحا  عرب مخستنسرتاتيجية الاتركز على أولوية مشاركة اجلماهري اليت حددها االجتماع العام، ون حفِّذت هذه 

بدرجة  ا  ي للمنرب ليكون معاصر من أهم منصات التواصل االجتماعي. وابإلضافة إىل إعادة تصميم املوقع الشبك
يتاح البحث فيها بتصميم وتنفيذ قاعدة بياانت لتتبع األثر  أكرب وأكثر سهولة لالستخدام، قامت األمانة أيضا  

ووضعت  .نواتج برانمج العملالنطاقات واملناطق ومجيع عزيز املنرب عرب تر آاثعامة الناس، وذلك جلمع أمثلة على ل
للعالقات مع وسائط اإلعالم، مع إنشاء قاعدة بياانت موسَّعة جلهات االتصال اإلعالمية للمنرب  األولوية أيضا  

للتعاون،  إللكرتونيةك املنصات ااملعلومات واالتصاالت، مبا يف ذل تكنولوجياأدوات  ا  أيض واستححدثت .اهوتعهد
وتنظيم املؤمترات على شبكة اإلنرتنت، وخدمات التداول ابلفيديو، وتطبيقات األحداث، وخدمات مشاركة 

 .لتعزيز كفاءة عمل األمانة وأفرقة العمل، وأفرقة اخلرباء وقدم الدعم هلاامللفات، 
املستفادة  على الدروس واعتمادا   ،ارير التقييم واالستفادة منهاصدار تقمناسبات إنطاق وصول ولتعزيز  -67

من عمليات اإلصدار الناجحة لتقارير السيناريوهات والتنقيح، وضعت األمانة اسرتاتيجية تفصيلية لالتصال 
وشهدت  .األنشطة واملوارد ذات املراحل احملددةوالتوعية، تتكون من ثالث مراحل جلميع هذه التقارير، مبا يف ذلك 

                                                      
 األول.، املرفق ٣/4-د.ح.املقرر م  (17)
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 201٨ليمية األربعة، وتقرير تدهور األراضي واستصالحها يف عام لتقارير التقييم اإلق عمليات اإلصدار الالحقة
لتقارير ابنشوء اهتمام ، مع على حد سواء وسائل التواصل التقليدي واالجتماعيزايدة هائلة يف الوصول إىل 

، وآسيا واحمليط نيتواألمريكمجيع أحناء أفريقيا،  يفحدث استيعاب الحق  100 أكثر مندفعه واستيعاب هلا 
وثيقة مع هو تطوير عالقات تعاونية سرتاتيجية الاوكان العنصر الرئيسي لنجاح  .ادئ، وأورواب ووسط آسيااهل

 .رسائل املنرب وحدات اتصاالت شركاء املنرب واملنظمات املعنية، مما سهَّل ابلتايل من منو
وستتضمن  .ة للمنربيجية االتصاالت والتوعياألنشطة اليت تواصل تنفيذ اسرتات (أ) 5وسيتضمن الناتج  -6٨

، االستخدام األوسع نطاقا  و  ميع وظائف املنرب؛إذكاء الوعي فيما يتعلق جب حتسنيجماالت الرتكيز احملددة من أجل 
وتوثيق التعاون مع الشركاء واملنظمات املعنية  ميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة؛جل، حيثما كان ذلك عمليا  

 . يف أشكال تستهدف اجلمهور بقدر أكرباملنرب من منتجاتعناصر  إلبالغ
وترد حملة عامة عن األعمال املضطلع هبا منذ الدورة السادسة لالجتماع العام واخلطوات املقبلة املقرتحة  -69

 . IPBES/7/INF/14يف الوثيقة 2020و 2019لعام 
 االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية -٢

، حتت إشراف املكتب وإبسهاماته تقوم ابلتواصلوأن  (،أ) 5مانة تنفيذ الناتج من املفرتض أن تنسق األ -70
أوساط اخلرباء،  ومشاركةلفريق، وال سيما فيما يتعلق ابالتصال بشأن القضااي العلمية من افعالة شاركة ومبالفعالة 

وكاالت ا يف ذلك وسيشمل الناتج التعاون مع الشركاء، مب .وأن تعكس النهج املتعدد التخصصات للمنرب
 .ت واإلعالماالتصاال

 الرئيسية عالمات املرحليةوالاالجتماعات  -٣
وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة  .أدانه حملة عامة لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتجرد ت -71

 .IPBES/7/4ة يف مرفق الوثيق 1٣ -املضطلع هبا يف إطار الناتج يف اجلدول ألف

 الرئيسية ات املرحليةعالموالاالجتماعات  الزمين اإلطار

 سنواي  

دعم املوقع الشبكي ووسائط التواصل االجتماعي، مبا يف ذلك استضافة املوقع الشبكي، وصيانته 
تنظيم أدوات وخدمات و  وتطويره؛ الدعم االسرتاتيجي والتشغيلي يف وسائط التواصل االجتماعي؛

شرتاكات والوصول إىل املقاالت مقابل االو ؛ ئل التواصل االجتماعيوسا املواعيد والرصد والتحليل يف
 رسوم

مواد األفالم دعم اخلدمات السمعية البصرية، مبا يف ذلك إنتاج مقاطع فيديو للتوعية وترمجتها؛ 
؛ الرسوم املتحركة والرسوم البيانية؛ (B-roll) البديلة من اللقطات اليت قحطعت من النسخة األساسية

 ا وتصميمهااملعدات والربامج وحتريره تسجيل
دعم وسائل اإلعالم، مبا يف ذلك دعم االسرتاتيجية اإلعالمية والدعم القائم على التوعية والدعم 
حدَّدة؛ ترمجة مواد خمتارة؛ املواد الرتوجيية 

ح
الرتوجيي؛ دعم وسائل اإلعالم ألحداث االستيعاب امل

الم؛ عمليات الرتويج اإلعالمية اإلعرصد وحتليل وسائل وات أدلألحداث الرئيسية واملشاركة فيها؛ 
 مدفوعة األجر

مواد االتصال والتوعية املطبوعة، مبا يف ذلك دعم العالمة التجارية واهلوية املرئية؛ تصميم وإنتاج 
ضماانت التوعية؛ طباعة ونشر املواد )مبا يف ذلك إعادة طبع املوجزات اخلاصة مبقرري السياسات 

 ؛ دعم اتصاالت اجللسات العامةتارةقارير(؛ ترمجة مواد خموالت
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 ب(: تعزيز مشاركة احلكومات وأصحاب املصلحة) ٥الناتج  -ابء
 معلومات أساسية -١ 

جمموعة من اسرتاتيجيات ومنتجات وعمليات االتصال ’’  (:د) 4تضمن برانمج العمل األول الناتج  -72
 ‘‘.والتوعية واملشاركة

، اسرتاتيجية إلشراك أصحاب ٣/4-العام يف مقرره م ح د ل األول، اعتمد االجتماعوخالل برانمج العم -7٣
على تنفيذ وركز ال .منهمانفذهتا األمانة، بتوجيه من الفريق واملكتب، يف إطار والية كل و  .(1٨)املصلحة يف املنرب

لحة والتعاون معها؛ تيسري إنشاء شبكات ألصحاب املصو املصلحة؛  للجهات صاحبةتعبئة وال واملسحالتحديد 
يم مناسبات أصحاب املصلحة وزايدة االتصاالت بني املنرب وجهاته املعنية يف كال االجتاهني لدعم تنفيذ برانمج وتنظ

 .العمل وما يرتبط بذلك من نواتج
ومل تؤكد نتائج املسح وعملية حتليل االحتياجات على تنوع أصحاب املصلحة املعنيني ابملنرب فحسب،  -74

موعات الرئيسية، مثل القطاع اخلاص والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، على نقص متثيل اجمل أيضا   بل شددت
اليت حتول دون زايدة مشاركة أصحاب  والعوائقوحدد املسح أيضا احلوافز الرئيسية  .وال سيما يف بعض املناطق

والشبكات ديدة، نرب الوطنية القائمة واجلوتعاونت األمانة مع أفرقة العمل ومنصات امل .املصلحة يف عمل املنرب
كوسيلة لبدء التصدي لتلك التحدايت. ويف سياق برانمج العمل صحاب املصلحة املعنيني ابملنرب  أل ذاتية التنظيم

واتضح ؛ التصاالت وإشراك أصحاب املصلحةاملتعلقتني ابتنفيذ الواليتني املميزتني لاتضح التقارب املتزايد األول 
م وسائل التواصل االجتماعي واملواد السمعية البصرية، واملوقع الشبكي التوسع يف استخدا منخاصة بصفة ذلك 

 .للمنرب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لزايدة وحتسني مشاركة أصحاب املصلحة يف عمل املنرب
يكون وس .أنشطة ملواصلة تنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة للمنرب (ب) 5يشمل الناتج وس -75

لرتكيز املتعلقة بتحسني تنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة، تعزيز شبكات أصحاب من بني جماالت ا
حتسني استخدام االستفادة من مناسبات و تيسري إنشاء منابر وطنية جديدة؛ و املصلحة القائمة والربامج الوطنية؛ 

ب املصلحة اليت يصعب يف ذلك جمموعات أصحا ، مبااملنرب إلشراك جهات التنسيق الوطنية ومقرري السياسات
الوصول إليها وإنتاج األمانة ملواد وموارد تركز على توعية أصحاب املصلحة جبميع اللغات الرمسية الست لألمم 

 .املتحدة
وترد حملة عامة عن األعمال املضطلع هبا منذ الدورة السادسة لالجتماع العام واخلطوات املقبلة املقرتحة  -76

ويرد املزيد من املعلومات عن التعاون والشراكات IPBES/7/INF/14   الوثيقةشاركة أصحاب املصلحة يفشأن مب
 .IPBES/7/INF/15الوثيقة  يف

 االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية -٢
إشراك احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا  (،ب) 5من املفرتض أن تقوم األمانة بتنسيق الناتج  -77

اب املصلحة والتعاون مع أماانت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، تنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحيف ذلك 
 .ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات األخرى، حتت إشراف املكتب وابملشاركة الفعالة للفريق

                                                      
 .، املرفق الثاين٣/4-د.ح.املقرر م  (1٨)
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 .وافق عليه املكتبملؤسسات الشريكة من أجل توفري الدعم التقين وفقا ملا وستحربم األمانة اتفاقات مع ا -7٨
 .دعم التقين جزئيا  من املنرب وجزئيا  من املسامهات العينية اليت يوافق عليها االجتماع العاموسيمول ال

  الرئيسية عالمات املرحليةوالاالجتماعات  -٣
 وترد ميزانية مقرتحة لألنشطة .لإلجراءات اليت يتعني اختاذها يف إطار هذا الناتجأدانه حملة عامة رد ت -79

 . IPBES/7/4يف مرفق الوثيقة 14 -يف اجلدول ألف املضطلع هبا يف إطار الناتج
 الرئيسية عالمات املرحليةوالاالجتماعات  اإلطار الزمين

 سنواي  
 الوطنية للمنربحلقة عمل تشاورية ملراكز التنسيق 

ىل األحداث وتقدمي الدعم إ ‘‘يوم أصحاب املصلحة’’ إشراك أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك تنظيم
 إلقليمية ذات الصلة إبشراك أصحاب املصلحةاإلقليمية ودون ا

 : استعراض الفعالية٦اهلدف  -سادساا 
  : استعراض الفعالية٦ الناتج -ألف

 معلومات أساسية -١
استعراضات فعالية التوجيهات واإلجراءات واألساليب  ’’ (:ه) 4برانمج العمل األول الناتج تضمن  -٨0

 ‘‘.نرب يف املستقبلاملعلومات من أجل تطوير امل والنحهج لتوفري
وشرع االجتماع العام ابستعراض املنرب يف هناية برانمج عمله األول، مبا يف ذلك العنصر الداخلي  -٨1

؛ 6/1-د.ح.. وأشار االجتماع العام إىل نتائج العنصر الداخلي يف املقرر م5/2-ح د واخلارجي، يف املقرر م
لالسرتشاد هبا يف وضع برانمج و  تبقية من برانمج العمل األول؛كتب لتوجيه تنفيذ النواتج املالفريق وامل واستخدمها

ع العام فريق االستعراض اخلارجي هبا. وسيحقدم االستعراض اخلارجي إىل االجتما  وأبلغ؛ 20٣0العمل حىت عام 
 .(19)ةيف دورته السابع

وفعاليته فاءة املنرب على تقييم ك ،(20)قرار أتسيسه وتنص املبادئ التشغيلية للمنرب، على النحو املبني يف -٨2
من خالل عملية استعراض مستقل على أساس دوري على النحو الذي يقرره االجتماع العام، مع إدخال التعديالت 

، 20٣0الالزمة عليها. ولذلك يوصى أبن يتخذ االجتماع العام، يف مرحلة الحقة يف برانمج عمل املنرب حىت عام 
 .لية املنربأن مواصلة استعراض كفاءة وفعاقرارا بش

نتصف مدة مل نيستعراضاإجراء ستعراض املنرب يف هناية برانمج عمله األول و المتابعة  6وسيتضمن الناتج  -٨٣
 .20٣0للفرتة حىت عام  ، وذلكبرانمج العمل وهنايته

 االفرتاضات والرتتيبات املؤسسية -٢
استعراض املنرب يف  عننبثقة ة، حسب االقتضاء، التوصيات امليحقرتح أن يراعي الفريق واملكتب واألمان -٨4

وسيوجه املكتب والفريق وضع  .تقريرا إىل االجتماع العام بشأن التقدم احملرز واهناية برانمج عمله األول وأن يقدم
 .20٣0عام  اختصاصات الستعراض منتصف مدة برانمج العمل وهنايته حىت
_____________ 

                                                      
 . IPBES/7/INF/18قة، والوثيIPBES/7/5 على النحو املبني يف الوثيقة  (19)
 .، املرفق األول، التذييل األول، الفرع الثاينUNEP/IPBES.MI/2/9ة وثيقال  (20)


