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 لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات لبرنامج العمل الثاني 
 1في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 مذكرة من األمينة التنفيذية
  معلومات أساسية 

 :الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن ، XII/25قّرر مؤتمر األطراف بموجب المقّرر  .1
 للمنبر الحكومي الدولي للعلومستقدم لمؤتمر األطراف، أي طلبات لبرنامج العمل المقبل  )أ( 

، للموافقة عليها، وقد تقوم بإعداد توصيات البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةوالسياسات في مجال التنوع 
لمؤتمر األطراف ذات صلة ببرنامج العمل، بشأن مسائل في إطار الوالية المسندة لمؤتمر األطراف، مع مراعاة 

، 1111-1111للفترة برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 (؛1والبيانات المقدمة من األطراف، والمعلومات األخرى ذات الصلة )الفقرة 

والسياسات في مجال  لمنبر الحكومي الدولي للعلوميمكن أن تتبادل معلومات علمية وتقنية مع ا )ب( 
مؤتمر  اية التي أسنداا إليه، عندما يكون الموضوع مندرجا ضمن الوالالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

   األطراف.
ميع معلومات، عند جنفس المقّرر إلى األمينة التنفيذية ت )ب( من 5الفقرة  مؤتمر األطراف في طلبو   .1

 فيما يتعلق بهذه المسائل.الهيئة الفرعية اللزوم، لكي تنظر فيها 
وفقا لإلجراءات المنشأة في المقّرر الهيئة الفرعية وطلب مؤتمر األطراف، خالل اجتماعه الثالث عشر، إلى  .3

XII/25 المقّرر( إعداد قائمة طلبات إلى برنامج العمل الثاني للمنبر ،XIII/29 11، الفقرة.) 
لمنبر الحكومي الدولي ، وضع االجتماع العام ل(IPBES-5/3) 5/3 -د ح لمقّرر معمال بمقتضيات او  .4

، خالل دورته السادسة )ميدلين، والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للعلوم
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عمل  برنامجوعناصر  1131(، عملية إلنشاء إطار استراتيجي حتى عام 1111مارس/أذار 14-11، كولومبيا
 .االجتماع العام، خالل دورته السابعةأن ينظر فيها ويوافق عليها ينتظر  التي 1،نبرمتجدد للم

الهيئة الفرعية توصية تتضمن قائمة من الطلبات لبرنامج عمل المنبر، لكي ينظر فيها مؤتمر ويتوقع أن تضع  .5
الهيئة الفرعية أيضا، في إطار الوالية  ، قد تقّررXII/25األطراف خالل اجتماعه الرابع عشر. وكما او محدد في المقّرر 

ولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات للمنبر الحكومي الد المسندة إليها، نقل أي معلومات علمية وتقنية
 النظم اإليكولوجية تنشأ من نظراا في اذا البند من بنود جدول األعمال.

( للمنبر ولاستخدام االتفاقية للنواتج الناتجة من برنامج العمل األول )القسم األ 3وثيقةاذه ال في األمانة وتستعرض .6
لسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وتلخص العملية الرامية لوضع الحكومي الدولي للعلوم وا

قائمة من ( وتقدم اعتبارات إلعداد نيوعناصر برنامج عمل متجدد للمنبر )القسم الثا 2131إطار استراتيجي حتى عام 
(. كما تقدم مجموعة من االستنتاجات )القسم ثثال)القسم ال 2102الطلبات من االتفاقية لبرنامج عمل المنبر بعد عام 

 (.لخامس( ومشروع توصية لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية )القسم ارابعال
 

 للمنبر الحكومي الدولي للعلوم برنامج العمل األول  :السياق .أوال
  والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 ها الرئيسيةواستخدام االتفاقية لنواتج                      
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في اباعتماد برنامج عمل  XII/25ضمن المقّرر  رّحب مؤتمر األطراف .7

أعربت عن توقعها بأنها ستقدم الهيئة الفرعية مع اإلشارة إلى أن  مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
  .(XVII/3فيدة وقائمة على األدلة لالتفاقية )التوصية معلومات م

سياساتية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي لاعمليات تدعم الووضع المنبر عمليات وآليات تعزز القدرات التقنية و  . 1
 بطرق متعددة. النظم اإليكولوجيةخدمات و 
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال ولئن كانت أام اإلنجازات الملموسة لبرنامج العمل األول ل .2

 المعنية األوساطو  اي التقييمات التي أجريت واستكملت، فقد استفادت االتفاقية التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع اعلى نطاق أوسع من عناصر أخرى من عمل  بالتنوع البيولوجي

لمنبر ومن األسلوب المتكامل الذي من خالله تنجز الوظائف األربع. وقدمت أمانة ا البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
تقارير منتظمة عن األنشطة ذات  ل التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجا

لى مؤتمر األطراف.الهيئة الفرعية الصلة إلى  ويستعرض بإيجاز في الفقرات التالية عملية متابعة النواتج الرئيسية  4وا 
وكذلك دراسة  جي وخدمات النظم اإليكولوجيةلمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولو اة عن نبثقالم

 االتفاقية لألنشطة الجارية.
نتاج األغذية ألف.  التقييم المواضيعي للملقحات والتلقيح وا 

                                                           
للمنبرر الحكررومي الرردولي للعلرروم والسياسررات فرري مجررال التنرروع البيولرروجي وخرردمات نتررائج أعمررال الرردورة السادسررة لالجتمرراع العررام  ىيمكرن االطررالع علرر 1

   https://www.ipbes.net/outcomesمن خالل الرابط اإللكتروني:  النظم اإليكولوجية

وكررذلك مقترحررات لطلبررات مقدمررة إلررى برنررامج العمررل  وثيقررة،جرررى إصرردار إخطررار يرردعو إلررى تقررديم تعليقررات االسررتعراض حررول إصرردار سررابق لهررذه ال 3
فنررزويال ة و المملكررة المتحرردة لبريطانيررا العظمررى وأيرلنرردا الشررماليوروبرري ونيوزيلنرردا و تعليقررات االسررتعراض مررن بلجيكررا واالتحرراد األ المقبررل للمنبررر. ووردت

، ومنظمررة المنتردى الرردولي للشرعوب األصرلية المعنرري برالتنوع البيولروجي، ومؤسسرة الحفررظ الدوليرة، و منظمرة بيرداليررف الدوليرةو  البوليفاريرة( -)جمهوريرة 
(Yes Inc Mali.)   

 ,CBD/SBSTTA/21/INF/16, UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/61علررررررررررررررررررررررررررررى سرررررررررررررررررررررررررررربيل المثررررررررررررررررررررررررررررال، انظررررررررررررررررررررررررررررر الوثررررررررررررررررررررررررررررائق  4

UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/11, UNEP/CBD/SBSTTA/18/INF/19  و UNEP/CBD/COP/12/INF/28. 

https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-17/sbstta-17-rec-03-ar.pdf
https://www.ipbes.net/outcomes
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نتاج األغذية وآثاره على عمل االتفاقية، رحبت  .01 الهيئة عقب استعراض التقييم المواضيعي للملقحات والتلقيح وا 
السياسات الذي أقره االجتماع العام  واضعي لخصبم XIII/15في المقّرر  ومؤتمر األطراف XX/9في التوصية الفرعية 

 ئيسيةرلا ووافق على رسائله، الكامل التقييم تقرير عن فضال ، بعةارلا دورته( في IPBESر الحكومي الدولي )للمنب
األطراف والحكومات األخرى ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات الدول كما شّجع مؤتمر األطراف  (.2و  0 نتارلفق)ا

األطراف، وأصحاب المصلحة على أن تستخدم، حسب االقتضاء، األخرى المعنية، فضال عن االتفاقات البيئية المتعددة 
دارتها المستدامة، ومعالجة محركات تراجع الملقحات، و   على تحقيقالعمل التقييم لتوجيه جهوداا لتحسين حفظ الملقحات وا 

، قدم مؤتمر XX/9رعية الهيئة الف(. وفي نفس المقّرر، وعلى أساس توصية 3)الفقرة  نظم اإلنتاج الغذائي المستدام والزراعة
وتشجيع )ب( قضايا ذات صلة بالملقحات في السياسات واالستراتيجيات،  إدماج : )أ(إرشادات مفصلة بشأن أيضا األطراف

والحد )د( رضات واألنواع الغازية؛ م  وتحسين إدارة الملقحات، والحد من مخاطر اآلفات والم  )ج( حات، الموائل المالئمة للملق
وبشأن عناصر مقترحة )ار( ومبيدات الفطريات،  المبيدات، بما في ذلك مبيدات الحشرات ومبيدات األعشابمن مخاطر 

 لتحسين السياسات واألنشطة وكذلك البحوث والرصد والتقييم.
ة ، التي اشتركت في إعداداا أمانوترد خطة العمل المنّقحة للمبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام .00

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، بالتشاور مع ا
، في مرفق XIII/15وشركاء آخرين استجابة للمقّرر  والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 .(CBD/SBSTTA/22/10)حفظ الملقحات واستخدامها المستدام مذكرة األمينة التنفيذية بشأن 
 وخدمات النظم اإليكولوجيةونماذج التنوع البيولوجي  سيناريوهاتالتقييم المنهجي ل باء.

بإتمام وقبول ، XIII/29، رحب مؤتمر األطراف، في المقّرر الهيئة الفرعيةبناء على االستعراض الذي قامت به  .11
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم امن قبل  سيناريواات ونماذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالتقييم المنهجي ل

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم وموافقة االجتماع العام ل والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
واعترف باألامية  ،السياسات واضعي لخصعلى م اإليكولوجيةوالسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي في الكبيرة لهذا التقييم ضمن العمل بموجب االتفاقية، وال سيما اإلصدار الخامس من 
 .العالم

ات سياسة محددة أو اعترف مؤتمر األطراف أيضا بأامية مطابقة السيناريواات الحتياجوفي نفس المقّرر،  .13
والمتعدد  ، وتحسين طرق السيناريو التشاركي1111سياقات المقّرر، بما في ذلك استكشاف سيناريواات السياسة لما بعد 

وتطبيقها على نطاق أوسع من أجل تعزيز أامية واستخدام السيناريواات اإلقليمية والقطاعية والمواضيعية فيما  النطاقات
 .خدمات النظم اإليكولوجيةو يخص التنوع البيولوجي 

في  التقييم المنهجي لسيناريواات ونماذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةأسهم وفي وقت الحق،  .14
رحبت  ،XXI/1وفي إطار التوصية  5. 2151لعامبشأن رؤية التنوع البيولوجي  لسيناريوااتلالهيئة الفرعية إرشاد دراسة 
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم ابالعمل الجاري الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بنماذج وسيناريواات  الهيئة الفرعية

سيناريواات التنوع البيولوجي لوضع مجموعة جديدة من  م اإليكولوجيةوالسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظ
وأشارت إلى أامية اذا العمل ضمن عملية وضع إطار  6عملية يقوداا أصحاب المصلحة،من خالل  نطاقاتمتعددة الال

   .2121عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 النظم اإليكولوجية وخدماتالتقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي  جيم.

                                                           
 صرنع القررار فري كرل( دور CBD/SBSTTA/21/2)للتنروع البيولروجي  1151تستعرض مذكرة األمينة التنفيذية حول سيناريواات بشأن رؤية عام  5

لمنبرررر الحكرررومي الررردولي للعلررروم والسياسررات فررري مجرررال التنررروع البيولررروجي وخررردمات الرررنظم ااألربعرررة الموصررروفة فرري تقيررريم  مرررن أنرررواع السررريناريواات نرروع
 .  اإليكولوجية

 /INF/1821/CBD/SBSTTAو  modelling-and-scenarios-https://www.ipbes.net/deliverables/3cنظر ا 6

https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-20/sbstta-20-rec-09-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-15-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-21/sbstta-21-rec-01-ar.pdf
https://www.ipbes.net/deliverables/3c-scenarios-and-modelling
https://www.cbd.int/doc/c/e36c/2553/863a73bd3015677df8f30506/sbstta-21-inf-18-en.pdf
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حاليا بإعداد  لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةايقوم  .15
 XI/2، استجابة للدعوة التي تقدم بها مؤتمر األطراف في المقّرر وخدمات النظم اإليكولوجيةتقييم عالمي للتنوع البيولوجي 

. وتم التأكيد مجددا على أامية التقييم العالمي لتحليل التقدم المحرز نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع (11)الفقرة 
المقّرر، قّرر  اذا. وفي XIII/29ضمن المقّرر  أاداف آيتشي للتنوع البيولوجيوتحقيق  1111-1111البيولوجي للفترة 

أن تستند ضمن جملة أمور  ينبغي الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي في العالممؤتمر األطراف أن اإلصدار الخامس من 
قليمية وعالمية لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات ل إلى تقييمات مواضيعية وا 

لتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي يتم القيام بها كجزء با ذات صلة ذجاونم ااتتحليل سيناريو و  اإليكولوجية النظم
ومن المقرر أن ينتهي االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي من التقييم العالمي والموافقة عليه خالل  من اذه التقييمات.

في وقت الحق بالنظر في اذا التقييم العالمي خالل الهيئة الفرعية . وستقوم 2102 أيار /مايوخالل  الدورة السابعة
  .الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي في العالممن إلى جانب مشروع اإلصدار الخامس  اجتماعها الثالث والعشرين

 تقييمات أخرى دال.
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم لمنبر الحكومي الدولي للعلوم اعتمد االجتماع العام ل .06

، خالل دورته السادسة، ملخصات لواضعي السياسات فيما يخص التقارير بشأن التقييم اإلقليمي للتنوع اإليكولوجية
رادى ألفريقيا واألمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى وقبلت ف وخدمات النظام اإليكولوجيالبيولوجي 

تداور األراضي بشأن تقييم سياسات اللواضعي  افصول تقارير التقييم وملخصاتها التنفيذية. وبالمثل، اعتمد أيضا ملخص
آثار اذه التقييمات فيما يخص عمل االتفاقية في خالل اجتماعها الثاني والعشرين الهيئة الفرعية وستناقش  7استصالحها.و 

 2من جدول األعمال. 6إطار البند 
 التقييمات العالقة لبرنامج العمل األول هاء.

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اعتمد االجتماع العام ل .07
إجراء ثالثة تقييمات كانت عالقة: التقييم المواضيعي  IPBES-6/1خالل دورته السادسة، بموجب مقّرره  اإليكولوجية

لالستخدام المستدام لألنواع البرية؛ والتقييم المواضيعي لألنواع الغريبة الغازية؛ والتقييم المنهجي المتعلق بالمفاايم المتنوعة 
 4/1 -م ح داعتمدت في المقّررين تقارير تحديد النطاق لهذه التقييمات التي للقيم المتعددة للطبيعة ومنافعها؛ على أساس 

(4/1-IPBESو ) 5/1 -د حم(5/1-IPBES ) على التوالي. كما قّرر االجتماع العام أنه ينبغي إتاحة تقييم القيم لكي ينظر
فيه خالل دورته التاسعة وأنه ينبغي إتاحة تقييم االستخدام المستدام وتقييم األنواع الغريبة الغازية في موعد ال يتجاوز انعقاد 

 الدورة العاشرة.
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  نواتج المنبر واو.

 األخرى البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يسترشد عمل المنبر .11

 متجددة العمل األول للمنبر بشأن بناء القدرات، بخطة)ب( من برنامج  1)أ( و 1والتعاون بين الشركاء بهدف تنفيذ النواتج 
وتحدد الخطة المتجددة لبناء القدرات المبادئ  IPBES-5 / 1.9ر بناء القدرات لدى المنبر التي رحب بها في المقرّ ل

جراءات لبناء وزيادة تطوير قدرات األفراد والمؤسسات بناء على والتوجهات االستراتيجية االحتياجات ذات ، وطرائق وا 
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  لمنبراألولوية التي وضعها االجتماع العام ل

بالتقدم الذي أحرز في تنفيذ الخطة  IPBES-6/1 ورحب االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي في المقّرر .اإليكولوجية

                                                           
 https://www.ipbes.net/outcomesلى الرابط اإللكتروني يمكن االطالع على ملخصات واضعي السياسات الواردة في التقييمات الخمسة ع 7

 انظرر التقردم.إحراز للتعجيرل بر وخيرارات شري للتنروع البيولروجيتيآمرن أارداف مخترارة لتقردم المحررز نحرو تحقيرق أارداف بشرأن اتقييم علمي مسرتكمل   1
 .CBD/SBSTTA/22/5 الوثيقة

فرري  المنبررر الحكررومي الرردولي للعلرروم والسياسررات فرري مجررال التنرروع البيولرروجي وخرردمات الررنظم اإليكولوجيررةترررد الخطررة الكاملررة المتجررددة لبنرراء قرردرات  9
 .IPBES-5/1 التنفيذي في المرفق األول من المقّرر اوملخصه؛ IPBES/5/INF/3الوثيقة 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-02-ar.pdf
https://www.ipbes.net/document-library-categories/decisions
https://www.ipbes.net/document-library-categories/decisions?f%5B0%5D=field_document_symbol%253Afield_document_event%3A11937
https://www.ipbes.net/outcomes
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وجهود المنظمات الشريكة في دعم مبادرات بناء القدرات وطلبت إلى فرقة الحكومي الدولي  المنبر المتجددة لبناء قدرات
 دعاالعمل بشأن بناء القدرات مواصلة تنفيذ الخطة وزيادة تعزيز التعاون مع منظمات أخرى من أجل تنفيذاا. كما 

المنظمات األخرى إلى االنضمام إلى تلك الجهود عن طريق تقديم مساامات تقنية ومالية تكون أقرب لسد االحتياجات 
 المحددة في مجال بناء القدرات.

النهج الرامي إلى االعتراف والعمل بالمعارف األصلية  وافق االجتماع العام على ، IPBES-5/1المقّرر وفي  .19
فريق  بالتقدم الذي أحرزه   IPBES-6/1من المقّرر. ورحب االجتماع العام في المقّرر  المرفق الثانيوالمحلية الوارد في 

 ةاألمين إلىوطلب ، في تنفيذ النهج. بالمعارف األصلية والمحلية، بدعم من فرقة العمل المعنية الخبراء المتعدد التخصصات
فرقة العمل المعنية  بدعم منالعمل مع فريق الخبراء المتعدد التخصصات و التنوع البيولوجي، ب المتعلقة تفاقيةالل ةالتنفيذي

 بالمعارف األصلية والمحلية، ضمن أمور أخرى، مواصلة تنفيذ اذا النهج.
)ب(( بوضع عملية لتحديد الثغرات المعرفية 4)د( و0وقامت فرقة العمل المعنية بالمعارف والبيانات )النواتج  .21

نتاج األغذية كمشروع تجريبي. ورحب وحفز توليد معارف جد يدة. وبدأ تنفيذ العملية بالتركيز على تقييم التلقيح والملقحات وا 
 في تنفيذ خطة العمل وطلب إلى األمينة التنفيذية الذي أحرزته فرقة العمل بالتقدم IPBES-6/1 االجتماع العام في المقّرر

مع فريق الخبراء ، بالتعاون التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال  لمنبرل
تكثيف الجهود في حفز توليد المعارف الجديدة، وخاصة معالجة الثغرات المعرفية التي حددتها  المتعدد التخصصات

 .إليكولوجيةالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم ا المنبرتقييمات 
 لمنبرلاالجتماع العام  إلى)ج((  4)الناتج  فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياساتت نسخة منّقحة من قدمو  .20

خالل دورته السادسة. ورحب  الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 أدوات ومنهجيات دعم السياساتبالتقدم المحرز وطلب إلى فريق الخبراء المعني ب IPBES-6/1االجتماع العام في المقّرر 

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال  لمنبرامواصلة تطوير الفهرس اإللكتروني واإلرشادات ذات الصلة بتقييمات 
اب واضعي السياسات والممارسين لهذه استيع عن طريق تنفيذ أنشطة لزيادة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 األدوات والمنهجيات.
الحكومي الدولي  لمنبرمؤتمر األطراف إلى األمينة التنفيذية مواصلة التعاون مع ا، طلب XIII/31وفي المقّرر  .22

وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وشركاء آخرين من  مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للعلوم والسياسات في
وكذلك الوصول إلى  أدوات ومنهجيات دعم السياساتأجل تشجيع التطوير المنسق للبوابات الموجودة لتسهيل الوصول إلى 

 األدوات، مع مراعاة القدرات المختلفة للبلدان.دراسات الحالة ذات الصلة وعمليات تقييم استخدام وكفاءة اذه 
 

 الحكومي الدولي للعلوم  المنبر عملية مقترحة لتطوير عناصر برنامج عمل .نياثا
 والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

التنوع البيولوجي وخدمات النظم الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال  لمنبرلحّدد االجتماع العام  .23
إجراءات تلقي ، لوثيقةاهذه ب األول في المرفق المستنسخ (،IPBES-1/3) 3/1 -م ح دفي إطار المقّرر  اإليكولوجية

على أن الحكومات واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف  . واي تنّص الطلبات المقدَّمة إلى المنبر وترتيبها بحسب األولوية
الحكومي الدولي للعلوم  لمنبرايمكن أن ترسل طلبات إلى  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةذات الصلة ب

 بها اتمامالا برمنال من تتطلببشأن مسائل علمية وتقنية  ل التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةوالسياسات في مجا
من خالل مجالس إدارتها أو الهيئات الفرعية ، االتفاقات البيئية المتعددة األطراف على تقديم طلباتوتشجع  فيها تبوال

ات مشتركة من قبل االتفاقات البيئية المتعددة األطراف. كما يفصل حكومات والسعي إلى القيام بطلبال، نيابة عن العلمية
  نوع المعلومات التي ينبغي أن تصحب الطلب. IPBES-1/3المقّرر 

الحكومي الدولي  لمنبريطلب االجتماع العام ل، الوثيقةبهذه  الثاني في المرفق المستنسخ، IPBES-6/2المقّرر  فيو  .24
إلى فريق الخبراء المتعدد التخصصات والمكتب،  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةللعلوم والسياسات في مجال 

الحكومي الدولي  لمنبروعناصر برنامج العمل المتجدد ل 1131طار استراتيجي حتى عام إوضع مشروع  مدعوما باألمانة،

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-31-ar.pdf
https://www.ipbes.net/document-library-categories/decisions?f%5B0%5D=field_document_symbol%253Afield_document_event%3A11912
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الطلبات  إبداءسيتم حّدد السبل التي من خاللها يو  للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
واقتراحات، حسب االقتضاء،  إسهاماتويمكن دعوة األطراف والمراقبين إلى تقديم طلبات أو  واالقتراحات. المسااماتو 

 ، ويمكن لالتفاقية كذلك تقديم طلبات من خالل مقّرر مؤتمر األطراف خالل اجتماعه2102أيلول/سبتمبر  31بحلول 
المجمعة وذات األولوية إلى جانب مشروع إطار  واالقتراحات سهاماتقائمة الطلبات واإلالرابع عشر. وبالتالي يمكن إعداد 

 وعناصر برنامج عمل المنبر، لكي ينظر فيها االجتماع العام في دورته السابعة. 2131ح حتى عام استراتيجي منقّ 
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  لمنبرلوعند إعداد أي طلبات ليتم إرسالها  .25

 ، ينبغي أخذ النقاط التالية في االعتبار:النظم اإليكولوجية
الحكومي الدولي للعلوم  وعناصر برنامج عمل المنبر 2131ستراتيجي حتى عام االطار يتوخى أن اإل )أ( 

ستدعم الجهود لتنفيذ إطار التنوع البيولوجي لما بعد عام  خدمات النظم اإليكولوجيةوالسياسات في مجال التنوع البيولوجي و 
 ، بما في ذلك أاداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ؛2131، وخطة التنمية المستدامة لعام 2121

بدال  العناصر خالل العقد القادمتسمح الطبيعة مالمتجددةم لبرنامج العمل بعملية متداخلة لتحديد بعض  )ب( 
 من تحديد كل البرنامج خالل البداية؛

، إجراء ثالثة تقييمات ظلت معلقة منذ برنامج العمل  IPBES-6/1اعتمد االجتماع العام، في المقّرر  )ج( 
 األول؛

فيها االجتماع  ينبغي تحديد عدد التقييمات التي تجرى بالتوازي وعدد تقارير التقييم المتاحة لكي ينظر )د( 
 توزيع عبء العمل على الحكومات واألوساط العلمية وفريق الخبراء المتعدد التخصصات والمكتب واألمانة؛العام بغية 
ثمة حاجة للقيام باستعراض الدروس المستفادة من النتائج وأثر التقييمات المواضيعية واإلقليمية والعالمية  )ار( 

عالمي آخر، بما في ذلك الحاجة للتكامل بين التقييمات اإلقليمية والعالمية،  أن تصميم تقييمالتي ستسترشد بها المقّررات بش
 مثال من خالل تقييم واحد يدمج المكونات اإلقليمية والعالمية.

 اعتبارات إلعداد قائمة الطلبات المقدمة من االتفاقية لبرنامج العمل الثاني  .ثالثا
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الحكومي الدولي للعلوم  للمنبر

 اإليكولوجية
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  لمنبرلعند وضع توصيتها لمؤتمر األطراف بشأن طلبات برنامج العمل الثاني  .26

 ، سيكون من المفيد مراعاة ما يلي:في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 االتفاقية؛ة الكيفية التي استخدمت بها النواتج المختلفة المنبثقة عن برنامج العمل األول بموجب تجرب )أ( 
  االحتياجات العلمية والتقنية المحددة بالفعل بموجب االتفاقية؛ )ب( 
وتنفيذ إطار التنوع البيولوجي ها لدعم تطوير توقعاعتبارات تتعلق باحتياجات االتفاقية التي يمكن  )ج( 

 ؛2121العالمي لما بعد عام 
 ؛الهيئة الفرعيةأي احتياجات وأولويات أخرى حدداا مؤتمر األطراف و  )د( 
 عمليات التقييم اإلضافية األخرى ذات الصلة. )ار( 

 لمنبرلتقديمها مباشرة بغية  واالقتراحات المسااماتوقد ترغب األطراف والمراقبون، عند إعداد اذه الطلبات أو  .27
، التالية أن تنظر في النقاط ، فيالدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الحكومي

 حسب االقتضاء.
 برنامج العمل األول  بثقة عنمنالتجربة استخدام النواتج  ألف.

رب الكيفية التي استخدمت بها النواتج المختلفة المنبثقة عن برنامج العمل األول للمنبر اتجيجري استعراض  .22
في إطار القسم الثاني أعاله. وبصفة عامة، فقد كانت التقييمات بشأن قضايا محددة مثل تقييم الملقحات  االتفاقيةبموجب 

 صفةمفيدة ب وخدمات النظم اإليكولوجيةالتنوع البيولوجي والتلقيح واإلنتاج الغذائي والتقييم المنهجي لسيناريواات ونماذج 
في توجيه المقّررات والتوصيات بموجب االتفاقية وساعدت على تحديد احتياجات للمزيد من البحوث. ويتوقع أن  ةخاص

 الوقت.بمجرد مرور المزيد من  متاحة تجربة الكيفية التي استخدمت بها النواتج المنبثقة عن برنامج العملتصبح 
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 االحتياجات العلمية والتقنية المحددة في إطار االتفاقية باء.
، خالل اجتماعها السابع عشر، االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية من أجل تنفيذ الخطة الهيئة الفرعيةحددت  .22

ووافق مؤتمر األطراف الحقا على اذه  .(XVII/1)التوصية  2121-2100االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  لمنبرإلى ا القائمة الشاملة لالحتياجاتوأرسلت  .XII/1االحتياجات من خالل المقّرر 

كمساامة لتطوير برنامج العمل األول. واي تكمل طلب أوسع تقدم  في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  لمنبرل ،XI/13به مؤتمر األطراف، في المقّرر 

للنظر في سبل يمكن من خاللها ألنشطتها، حسب االقتضاء، أن تستند وتسهم في اإلصدار الرابع من  النظم اإليكولوجية
وتسهم في تقييمات تحقيق أاداف آيتشي للتنوع البيولوجي، وتقدم معلومات ، المالدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي في الع

. 2121-2100بشأن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  2151رؤية عام بشأن خيارات السياسة المتاحة إلنجاز 
صالحين. ولذلك ينبغي مواصلة الهيئة الفرعية وال يزال اذا الطلب الواسع واالحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية التي حددتها 

نجاز األنشطة المقبلة  الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  لمنبرلالنظر فيها خالل عملية تصميم وا 
 عبر جميع وظائفها األربع. البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

لنتائج التقييم المنهجي الهيئة الفرعية  على استعراض، بناء دعا مؤتمر األطراف، XIII/29وفي المقّرر  .31
لسيناريواات ونماذج التنوع البيولوجي، األوساط العلمية لمعالجة الثغرات الرئيسية في منااج نمذجة آثار الدوافع وتدخالت 

وير ن هج عملية وفعالة التي تم تحديداا في التقييم المنهجي وتط وخدمات النظم اإليكولوجيةالسياسة على التنوع البيولوجي 
، وكذلك أدوات لتطبيق اذه الن هج في التقييمات توصيل مستويات عدم اليقين المرتبطة بالسيناريواات والنماذجلتقييم و 

الحكومي الدولي للعلوم  لمنبراطلب مؤتمر األطراف إلى األمينة التنفيذية ودعا أمانات  وصنع القرار. وفي نفس المقّرر،
لتعزيز  الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخو  مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةوالسياسات في 

، وكذلك التعاون مع السيناريواات والنماذجالمزيد من التعاون بين المجتمعات العلمية ذات الصلة بهذه الهيئات العاملة على 
الهيئة البيانات، ومجتمعات السياسة. وجرى التأكيد مجددا ضمن توصية المجتمعات العاملة على رصد التنوع البيولوجي و 

البيولوجي  لتشجيع االتساق بين السيناريواات والتقييمات ذات الصلة التي أعدت في سياق التنوععلى الحاجة  XXI/1الفرعية 
 .وتغير المناخ

 المعني للمنبرالتابع  الخبراءفريق بالعمل الجاري الذي يقوم به الهيئة الفرعية وفي نفس التوصية، رحبت  .30
التنوع البيولوجي المتعددة النطاقات من خالل سيناريواات وضع مجموعة جديدة من والنماذج من أجل  بالسيناريواات

لما بعد عام  المصلحة، واإلشارة إلى أامية اذا العمل لعملية وضع إطار عالمي للتنوع البيولوجيعملية يقوداا أصحاب 
، واعترفت بأامية مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في اذا العمل، وشّجعت األطراف والحكومات 1111

 المشاركة في اذه العملية.األخرى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وجميع أصحاب المصلحة على 
ومؤتمر األطراف مرارا أامية تقييم فعالية التدابير السياسية المتخذة لتنفيذ االتفاقية )مثال الهيئة الفرعية أبرزت  .32

 .(.XXI/6الهيئة الفرعية  وتوصية  XIII/3و XIII/1، و XII/1 و  ،XI/3، و XI/2المقّررات 

 0202االحتياجات المتوقعة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  جيم.
التي تعمل  األوساط العلمية والمجتمعات األخرى ذات الصلة ،XXI/1في إطار توصيتها الهيئة الفرعية كما دعت  .33

 إطار عالميعلى سيناريواات وتقييمات ذات صلة إلى أن تأخذ في االعتبار عددا من القضايا ذات األامية بالنسبة لوضع 
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  لمنبرا. ويمكن أن تكون األمور التالية مهمة لعمل 1111للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 :في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 ؛البيولوجية والهيكلية المرتبطة بفقدان التنوع لنظميلدوافع الكامنة والقضايا الالنطاق الواسع  )أ( 
 مختلفة؛سيناريواات  في إطارتوليفات من نهج السياسات على مستويات متعددة و  )ب( 
والقيود المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي ينبغي النظر فيها من  عاوضاتتحديد أوجه التآزر المحتملة والم )ج( 

 تدامة؛أجل تحديد سياسات وتدابير فعالة للتمكين من تحقيق أاداف التنمية المس

https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-17/sbstta-17-rec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-13-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-21/sbstta-21-rec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-03-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-03-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-21/sbstta-21-rec-06-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-21/sbstta-21-rec-01-ar.pdf
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للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام إسهامات العمل الجماعي  )د( 
 المستدام لعناصره؛

عواقب السيناريواات البديلة لالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي من قبل الشعوب األصلية  )ار( 
 والمجتمعات المحلية؛

 اإليجابية والسلبية المحتملة للقطاعات اإلنتاجية مثل الزراعة والغابات ومصائد األسماك؛التأثيرات  (ز) 
التطورات التكنولوجية التي قد يكون لها آثار إيجابية أو سلبية على تحقيق األاداف الثالثة لالتفاقيات  (ح) 

 محلية.وكذلك على أنماط الحياة والمعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات ال
، استنتاجات تتعلق بسيناريواات من أجل رؤية التنوع XXI/1أيضا في إطار توصيتها الهيئة الفرعية وضعت و  .34

يمكن أن تكون ضرورية لبلوغ رؤية التي حيث أبرزت من خاللها، من جملة أمور، أنواع التدابير  ،1151البيولوجي لعام 
، واالعتراف بأن اذه التدابير يمكن تطويراا إلى مخليط من السياساتم المختلفة رانا باحتياجات وأولويات 1151عام 

 جرى إبراز، االستشرافية للتنوع البيولوجي في العالم للدراسةالبلدان وأصحاب المصلحة. ومن خالل اإلصدارات المختلفة 
واستعادة وابط بين التنوع البيولوجي واألغذية والزراعة، بما في ذلك مصائد األسماك وكذلك دور التخطيط المكاني أامية الر 

 والمناطق المحمية، والحاجة للحد من النفايات واالستهالك المفرط. النظم اإليكولوجية
، وأكدت مستدام تتطلب تغييًرا تحويلًياالمسارات نحو مستقبل بأن الهيئة الفرعية وفي نفس التوصية، اعترفت  .35

متسقة مع خطة التنمية  2151الحاجة لنهج متسق بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وأن رؤية عام على مجددا 
سيناريواات والنماذج يمكن أن تكون إلى أن الالهيئة الفرعية واألاداف الدولية األخرى. وأشارت  2131المستدامة لعام 

رشاد توجيه مفيدة في وأن تحاليل السيناريواات المصممة  1111إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام وضع وتنفيذ  وا 
إلدراجها في التخطيط االستراتيجي من أجل حفظ التنوع  معلومات تخصيصا للظروف اإلقليمية والوطنية والمحلية وفر 

 البيولوجي واستخدامه المستدام.
 الهيئة الفرعية ات أخرى حدّدها مؤتمر األطراف و احتياجات وأولوي دال.

موضوع التنوع البيولوجي والصحة يمكن اعتباراما اقتراحا  أن إلى ،XXI/3في التوصية الهيئة الفرعية أشارت  .36
 .في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياساتممكنا لبرنامج العمل الثاني 

 ةيليعمليات التقييم األخرى ذات الصلة والتكم هاء.
، والتي وخدمات النظم اإليكولوجيةجارية أو مقّررة في مجاالت ذات صلة بالتنوع البيولوجي  اناك تقييمات أخرى .37

من خالل بشأن النيتروجين ) قّرر. ويشمل ذلك التقييم العالمي المينبغي أخذاا في االعتبار لتجنب االزدواجية في الجهود
( والموارد الشراكة العالمية من أجل التربةذية والزراعة و النظام الدولي إلدارة النيتروجين(، والتربة )من خالل منظمة األغ

  الوراثية لألغذية والزراعة )من خالل منظمة األغذية والزراعة ولجنتها المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة(.
 

 استنتاجات .رابعا
في النظر في النقاط التالية فيما يتعلق بالنهج الهيئة الفرعية بناء على االعتبارات المبّينة أعاله، قد ترغب  .32

 :الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لمنبرلاالستراتيجي 
ال تزال االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  )أ( 
نجاز XII/1، التي اعتمدت في المقّرر 2100-2121 ، صالحة وينبغي لذلك مواصلة أخذاا في االعتبار عند تصميم وا 

عبر  في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الحكومي الدولي للعلوم والسياسات لمنبرلاألنشطة المقبلة 
 جميع وظائفها األربع؛

ينبغي النظر في نطاق وموعد التقييم العالمي المقبل، بما في ذلك االعتبارات المتعلقة بإجراء تقييم   )ب( 
ن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما واحد يدمج المكونات اإلقليمية والعالمية، بعناية لخدمة احتياجات التقييم المنبثقة ع

. وينبغي وخدمات النظم اإليكولوجيةفي صلة بالتنوع البيولوجي  2131وكذلك خطة التنمية المستدامة لعام  2121بعد عام 

https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-21/sbstta-21-rec-03-ar.pdf
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وع االستشرافية للتن لدراسةالتقليل من درجة التداخل مع أنشطة وتحاليل وتقييمات أخرى بما في ذلك اإلصدار الرابع من ا 
 ؛إلى أقصى حد أوجه التآزر زيادةو  البيولوجي في العالم

اناك حاجة قوية لمواصلة تعزيز التعاون مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، بهدف تعزيز  )ج( 
ولتعزيز مزيد من الترابط بين السيناريواات والتقييمات ذات الصلة التي تم إعداداا في سياق التنوع البيولوجي وتغير المناخ 

 هذه الهيئات.بالعلمية ذات الصلة  وساطالتعاون المعزز بين األ
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي  لمنبرينبغي أن تدعم االتفاقية جهود ا )د( 

من أجل استعراض فعالية ونتائج وتأثيرات نواتجها عبر جميع وظائفها األربع ليتمكن من  وخدمات النظم اإليكولوجية
 استخالص الدروس المستفادة بالنسبة لعمله في المستقبل؛

المطلوب  تحويلينحو التغيير الاناك حاجة مستمرة للعمل على سيناريواات ونماذج لتقييم المسارات  )ار( 
 ؛لمستقبل مستدام

العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من  اجة مستمرة للنظر في مسااماتاناك ح )و( 
 أجل حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته؛

 لمنبرلفي النظر في األمور التالية باعتباراا عناصر محتملة لبرنامج العمل المتجدد الهيئة الفرعية قد ترغب  .32
 :الحكومي الدولي

فهم وتقييم المحددات السلوكية واالجتماعية واالقتصادية والمؤسسية والتقنية والتكنولوجية للتغير  )أ( 
 ؛2151التحويلي، وكيف يمكن نشراا لتحقيق رؤية التنوع البيولوجي لعام 

ت عاوضاي المتقييم الترابط بين التنوع البيولوجي واألغذية والمياه والزراعة والصحة والتغذية، مع النظر ف )ب( 
بين اذه المجاالت وخيارات السياسات ذات الصلة، بما في ذلك اآلثار المترتبة على الطاقة والمناخ، مع مراعاة دور التنوع 

، بهدف تمكين القرارات التي تدعم السياسات أاداف التنمية المستدامة البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في معالجة
 ؛2151عام ل التنوع البيولوجي يلي الالزم لتحقيق رؤيةالمتسقة والتغيير التحو 

إجراء تقييمات منهجية بشأن فعالية أدوات السياسات المختلفة وأدوات دعم السياسات والتخطيط،  )ج( 
 وتأثيراتها؛ واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياوالحاالت الناجحة للحفظ  ن هجالوتقدير وتوصيف 
منهجي للمعايير والمقاييس والمؤشرات، مناسب للتشغيل من جانب األعمال التجارية، إجراء تقييم  )د( 

وتأثيرات الشركات على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واالستفادة منها، لتمكين األعمال من الحد من اذه 
 التأثيرات وتعزيز االتساق في التقييم واإلبالغ؛

وتكملتها في قائمة القضايا التي ينبغي أن يوصي مؤتمر في النظر في اذه العناصر ية الهيئة الفرعقد ترغب  .41
 الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لمنبراإلى  إحالتهااألطراف ب

 لتوصية الواردة أدناه.باويمكن أن يدرجها في مرفق 
 المقترحةالتوصية   سا.خام

 في اعتماد توصية على غرار ما يلي: الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةقد ترغب  .40 
 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإن  
الحكومي  لمنبرالمراقبين، حسب االقتضاء، على االستجابة للدعوة الواردة من ا تدعواألطراف و تحث .0 

سهامات واقتراحات الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  فيما يخص طلبات وا 
 ، الفقرة )د(؛IPBES-6/2تمشيا مع المقّرر 

إلى األمينة التنفيذية إرسال قائمة العناصر الواردة في المرفق بهذه التوصية كمعلومات علمية  تطلب .2 
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  لمنبرافي اذا البند إلى أمانة الهيئة الفرعية وتقنية منبثقة من نظر 

 براء المتعدد التخصصات والمكتب؛بغية إعالم فريق الخ البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 مقّررا على غرار ما يلي: خالل اجتماعه الرابع عشر يعتمد مؤتمر األطراف أن توصي .3 
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 إن مؤتمر األطراف 
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال  لمنبربالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل األول ليرحب  .0 

 ؛النظم اإليكولوجيةالتنوع البيولوجي وخدمات 
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  لمنبرأيضا بموافقة ا يرحب .2 
على إجراء التقييم المواضيعي لالستخدام المستدام لألنواع البرية؛ والتقييم المواضيعي لألنواع الغريبة الغازية؛  اإليكولوجية

 ؛متعلق بالمفاايم المتنوعة للقيم المتعددة للطبيعة ومنافعهاالوالتقييم المنهجي 
الحكومي  لمنبروعناصر برنامج العمل المتجدد ل 2131أن اإلطار االستراتيجي حتى عام  يالحظ .3 

سيكون ذا أامية بالنسبة إلطار التنوع  الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
ويمكن أن يسهم في دعم تنفيذه وتقييم التقدم المحرز، ويالحظ أيضا أن الطبيعة  2121البيولوجي العالمي لما بعد عام 

ر لمزيد من الطلبات من االتفاقية على ضوء االحتياجات المنبثقة من الشكل النهائي إلطاا تيحالمتجددة لبرنامج العمل قد ت
 ؛2121التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 

 الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لمنبرا يشجع .4 
على مواصلة تعزيز تعاونه مع الفريق الحكومي الدولي بشأن تغير المناخ، من أجل وضع وتنفيذ برنامج عمله، بهدف 

التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتعزيز  ساق بين السيناريواات والتقييمات ذات الصلة التي أعدت في سياقتعزيز االت
 مواصلة التعاون المعزز بين األوساط العلمية ذات الصلة بهذه الهيئات؛ 

 اإليكولوجيةالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  لمنبرا يدعو .5 
النظر في العناصر والطلبات الواردة في مرفق اذا المقرر وتحديد أولوياتها كجزء من إطار العمل االستراتيجي وبرنامج إلى 

 .2131العمل حتى عام 
 المرفق

وخدمات الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي  لمنبرا العناصر والطلبات للنظر فيها من جانب
 0202 حتى عام هاالستراتيجي وبرنامج عمل هفي سياق إطار  النظم اإليكولوجية

[to be completed at the meeting on the basis of sections IV and V of the present 

document] 
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 المرفق األول
 

 بحسب األولويةإجراءات تلقي الطلبات المقدَّمة إلى المنبر وترتيبها  - 1/0مقرر المنبر 
  

 إن االجتماع العام، 
إجرررراءات تلقررري الطلبرررات المقدَّمرررة إلرررى المنبرررر وترتيبهرررا بحسرررب األولويرررة  يعتمرررد 

 بصيغتها الواردة في مرفق اذا المقرر.
 

 إجراءات تلقي الطلبات المقدَّمة إلى المنبر وترتيبها بحسب األولوية  

تلقري الطلبرات المقدَّمرة إلرى المنبرر الغرض من اذه اإلجرراءات ارو توجيره عمليرة  - 0
جرررراءات المنبرررر  وترتيرررب ارررذه الطلبرررات بحسرررب األولويرررة، ويتعرررين تطبيقهرررا وفقرررًا لقواعرررد وا 
األخرررى. ولرريس الغرررض مررن اررذه اإلجررراءات اررو إلررزام المنبررر باتخرراذ قرررارات معينررة بشررأن 

 برنامج عمله في المستقبل.
 

 تلقي الطلبات المقدَّمة إلى المنبر -ألف  

يمكررررن للحكومررررات واالتفاقررررات البيئيررررة المتعررررددة األطررررراف ذات الصررررلة بررررالتنوع  - 2
البيولررروجي وخررردمات النظرررام اإليكولررروجي أن ت رسرررل إلرررى المنبرررر طلباتهرررا بشرررأن المسرررائل 

 العلمية والتقنية التي تتطلب من المنبر االاتمام بها والبت فيها.

األمرررم المتحررردة ذات الصرررلة برررالتنوع ويرحرررب المنبرررر أيضرررًا بمرررا سرررتقد مه ايئرررات  - 3
البيولررروجي وخررردمات النظرررام اإليكولوجيرررة مرررن مسررراامات واقتراحرررات، علرررى النحرررو الرررذي 
يحرردده مجلررس إدارة كررل منهررا. كمررا أن المسرراامات واالقتراحررات المقدَّمررة مررن أصررحاب 
المصررلحة ذوي الصررلة، مثررل المنظمررات الحكوميررة الدوليررة األخرررى والمنظمررات العلميررة 

وليرررة واإلقليميرررة والصرررناديق االسرررتئمانية للبيئرررة والمنظمرررات غيرررر الحكوميرررة والشرررعوب الد
األصلية والمجتمعات المحلية والقطاع الخراص، ينبغري تشرجيعها وأخرذاا فري االعتبرار، 

 حسب مقتضى الحال.

ومررن أجررل تبسرريط الطلبررات المرسررلة إلررى المنبررر، ت شررجع الحكومررات علررى تقررديم  - 4
لتهرررا إليهرررا االتفاقرررات البيئيرررة المتعرررددة األطرررراف ذات الصرررلة برررالتنوع الطلبرررات التررري أحا

البيولرروجي وخرردمات النظررام اإليكولرروجي مررن خررالل مجررالس إدارتهررا أو الهيئررات الفرعيررة 
العلمية، واو ما يتيح بعض المرونرة لهرذه االتفاقرات فيمرا يتعلرق بالموعرد النهرائي لتقرديم 

الجتماعاتهررا الداخليررة. كمررا ي شررجع تقررديم طلبررات  الطلبررات بررالنظر إلررى الجررداول الزمنيررة
مشررتركة مررن قبررل االتفاقررات البيئيررة المتعررددة األطررراف عررن طريررق عملياتهررا التنسرريقية، 

األمثلررة علررى ذلررك فريررق االتصررال فرري مجررال التنرروع البيولرروجي ورؤسرراء الهيئرررات  ومررن
 االستشارية العلمية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
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كما ت شجَّع الحكومات المتعددة، بما في ذلك من خرالل المجموعرات اإلقليميرة،  - 5
 على تقديم طلبات مشتركة.

وت شررجَّع أيضررًا ايئرررات األمررم المتحررردة ذات الصررلة برررالتنوع البيولرروجي وخررردمات  - 6
الررنظم اإليكولوجيررة، والمنظمررات الحكوميررة الدوليررة األخرررى، والمنظمررات العلميررة الدوليررة 

يميرررررة، والصرررررناديق االسرررررتئمانية للبيئرررررة، والمنظمرررررات غيرررررر الحكوميرررررة، والشرررررعوب واإلقل
األصرررلية والمجتمعرررات المحليرررة والقطررراع الخررراص، علرررى تقرررديم مسرررااماتها واقتراحاتهرررا 

 بصفة مشتركة.

 وستكون الطلبات التي يتم تقديمها إلى المنبر مشفوعة بالمعلومات التالية: - 7

 لمنبر ووظائفه وبرنامج عمله؛أاميتها بالنسبة لهدف ا )أ( 

الحاجرة الملحررة الترري تحررت م أن يتخررذ المنبررر إجررراء فرري ضرروء المخرراطر  )ب( 
 المحدقة الناجمة عن القضايا التي سيعالجها ذلك اإلجراء؛

 أامية اإلجراء المطلوب في تناول سياسات أو عمليات محددة؛ )ج( 

ضررايا الترري سيشررملها اررذا النطرراق الجغرافرري لإلجررراء المطلرروب، وكررذلك الق )د( 
 اإلجراء؛

 المستوى المتوقع لتعقيد القضايا التي سيتناولها اإلجراء المطلوب؛ )ار( 

األعمرال السرابقة والمبرادرات القائمرة ذات الصربغة المماثلرة والردليل علرى  )و( 
وجرود فجروات متبقيرة، مثرل عردم وجررود المعلومرات واألدوات الالزمرة لمعالجرة ارذه القضررايا 

متوافر منها، وتبيان األسباب التي تجعرل مرن المنبرر الكيران األنسرب التخراذ  او قلة ماأو 
 إجراء في شأنها؛

مررردى تررروافر المؤلفرررات العلميرررة والخبررررة للمنبرررر لكررري يتخرررذ اإلجرررراءات  )ز( 
 المطلوبة؛

 حجم اآلثار المحتملة لإلجراء المطلوب والمستفيدين المحتملين منه؛ )ح( 

ن المررروارد الماليرررة والبشررررية، والمررردة المحتملرررة لإلجرررراء االحتياجرررات مررر )ط( 
 المطلوب؛

 الطلبات المتعددة المقدَّمة.تحديد األولويات ضمن  )ي( 

وينبغي أن تكون المساامات واالقتراحات التي يتم تقديمها إلى المنبر مشفوعة  - 2
 .7 أيضا بالمعلومات المطلوبة الواردة في الفقرة

 
 ت المقدَّمة إلى المنبر بحسب األولويةترتيب الطلبا -باء  

ينبغررري أن تتلقرررى األمانرررة جميرررع الطلبرررات والمسررراامات واالقتراحرررات فررري موعرررد  - 2
يتجررراوز سررررتة أشررررهر قبررررل انعقرررراد إحررردى دورات االجتمرررراع العررررام. وينبغرررري أن تجمررررع  ال
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تاحتهرا فري موقرع المنبرر الحكرومي الردو  لي األمانة الطلبرات والمسراامات واالقتراحرات، وا 
المعنرري بررالتنوع البيولرروجي وخرردمات الررنظم اإليكولوجيررة علررى شرربكة اإلنترنررت. وسررينظر 
فريرررق الخبرررراء المتعررردد التخصصرررات والمكترررب فررري الطلبرررات والمسررراامات واالقتراحرررات 

وفقررررررًا لالعتبررررررارات المشررررررار إليهررررررا فرررررري  ترتيبهررررررا مررررررن حيررررررث األولويررررررةالمقدَّمررررررة ويحرررررردد 
 أعاله. 7 الفقرة

 .بعد األجلالطلبات الواردة وسينظر المكتب استثناء في  - 01

وفرري حالررة مررا إذا ارتررأى فريررق الخبررراء المتعرردد التخصصررات والمكتررب ضرررورة  - 00
تحديرررد نطررراق عمرررل إضرررافي السرررتكمال ترتيرررب طلبرررات معينرررة بحسرررب األولويرررة، فإنهمرررا 

 تلك. عملية تحديد النطاقيقترحان على االجتماع العام البدء في 

دف فريررق الخبررراء المتعرردد التخصصررات والمكتررب تقريرررًا يحترروي علررى قائمررة  - 02 وسرريعُّ
إلررى جانررب تحليررل بشررأن األاميررة العلميررة للطلبررات  المرتَّبررة بحسررب األولويررة، الطلبرراتب
، بمررا فرري ذلررك 7العامررة، علررى النحررو الرروارد فرري الفقرررة أاميتهررا مررن ناحيررة السياسررات و 

ق عمررل إضررافي، واآلثررار المترتبررة علررى الطلبررات فرري الحاجررة المحتملررة إلررى تحديررد نطررا
برنرررامج عمرررل المنبرررر واحتياجاتررره مرررن المررروارد، وذلرررك قبرررل انعقررراد االجتمررراع العرررام الرررذي 

أسرربوعًا. ووفقررًا للنظررام الررداخلي لالجتمرراع العررام  02سرري نظر خاللرره فرري تلررك الطلبررات بررر 
تاحترره لالجتمرراع  العررام للنظررر فيرره واتخرراذ قرررار للمنبررر، سررتقوم األمانررة بتجهيررز التقريررر وا 

 بشأنه.
حسرررب االقتضررراء، علرررى  وسررروف تنطبرررق العمليرررة الموصررروفة فررري الفقررررة أعررراله، - 03

 ترتيب المساامات واالقتراحات بحسب األولوية.
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 المرفق الثاني
 

وعناصر برنامج العمل  ٠٢٠٢وضع مشروع إطار استراتيجي حتى عام  :6/0-مشروع المقرر م ح د
 للمنبرالمتجدد 

 إن االجتماع العام،

 إلى فريق الخبراء المتعدد التخصصات والمكتب أن يقوما، بدعم من األمانة، بما يلي: يطلب

، وعناصر برنامج العمل المتجدد للمنبر، ٠٢٠٢وضع مشروع إطار استراتيجي حتى عام  )أ(
التوقيت التصوري الستعراضات مع مراعاة اآلراء المعرب عنها في دورته السادسة، بما في ذلك بشأن 

 برنامج العمل والنداءات اإلضافية للطلبات واإلسهامات واالقتراحات لبرنامج العمل؛

عقد المشاورات، بما في ذلك من خالل الوسائل اإللكترونية، للحصول على إسهامات  )ب(
البيئية متعددة األطراف ذات إضافية من جهات من بينها الحكومات، وشركاء األمم المتحدة، واالتفاقات 

الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، والمنظمات الحكومية الدولية، وأصحاب المصلحة، 
 بشأن مشروع اإلطار االستراتيجي وعناصر برنامج عمل المنبر؛

تعليقات تشجيع الحكومات والهيئات المشار إليها في الفقرة )ب( من اذا المقرر على تقديم  )ج(
 مكتوبة حول مشروع اإلطار االستراتيجي والعناصر المستقبلية لبرنامج العمل؛

إطالق دعوة رسمية لتلقي الطلبات واإلسهامات واالقتراحات، بخصوص األولويات على  )د(
أيلول/سبتمبر  ٠٢المدى القريب أو االحتياجات االستراتيجية على المدى البعيد، بموعد نهائي محدد في 

، وفقًا إلجراءات تلقي الطلبات المقدمة إلى المنبر وترتيبها حسب األولوية، على النحو المبين في ٠٢٠٢
 ، وكذلك:0/3-المقرر م ح د

-دعوة األعضاء والمراقبين المسموح لهم بالمشاركة المعززة وفقًا للمقرر م ح د ‘٠’
ولوجي وخدمات ، واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البي5/4

النظم اإليكولوجية، على النحو الذي تحدده مجالس اإلدارة لكل من تلك االتفاقات، 
 إلى تقديم طلبات؛

دعوة ايئات األمم المتحدة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم  ‘٠’
اإليكولوجية، وأصحاب المصلحة المعنيين، مثل المنظمات الحكومية الدولية 

نظمات العلمية الدولية واإلقليمية، والصناديق االستئمانية ذات الصلة، األخرى، والم
والمنظمات غير الحكومية، والسكان االصليين والمجتمعات المحلية، والقطاع 

 الخاص، إلى تقديم إسهامات واقتراحات؛

دعوة الخبراء المعنيين وأصحاب المعارف من السكان األصليين والمحليين إلى  ‘٠’
 ماتهم واقتراحاتهم من خالل آلية المشاركة في المنبر؛تقديم إسها
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إبالغ أمانات االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة بالدعوة إلى تقديم الطلبات  (ر)ا
تاحة الفرصة لتقديم الطلبات بشكل متأخر مع مراعاة الجدول  من‘٠’الموصوفة في الفقرة )د(  اذا المقرر، وا 

 جلس اإلدارة لكل منها؛الزمني الجتماعات م

توفير سبل الوصول إلى جميع الطلبات واإلسهامات واالقتراحات المقدمة استجابًة للدعوة  )و(
المشار إليها في الفقرة )د( من اذا المقرر والموجهة إلى أعضاء االجتماع العام للمنبر والمراقبين الذين 

واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، والكيانات ، 5/4-سمح لهم بالمشاركة المعززة وفقًا للمقرر م ح د
 من اذا المقرر؛‘2’الموصوفة في الفقرة )د( 

عداد تقرير يتضمن قائمة موجزة  )ز( تجميع الطلبات واإلسهامات واالقتراحات المقدمة، وا 
 ته السابعة؛للطلبات واإلسهامات واالقتراحات مرتبة حسب األولويات، لكي ينظر فيها االجتماع العام في دور 

، ووضع عناصر لبرنامج ٠٢٠٢مواصلة تنقيح مشروع اإلطار االستراتيجي حتى عام  )ح(
 عمل المنبر، مع مراعاة التقرير المشار إليه في الفقرة )ز( من اذا المقرر؛

دعوة الحكومات وأصحاب المصلحة إلى تقديم تعليقات بشأن مشروع اإلطار االستراتيجي  )ط(
وعناصر برنامج عمل المنبر المشار إليها في الفقرة )ح( من  ٠٢٠٢لتنقيح حتى عام الخاضع لمزيد من ا

 اذا المقرر؛

وعناصر  ٠٢٠٢وضع الصيغة النهائية لمشروع إطار العمل االستراتيجي حتى عام  )ي(
برنامج عمل المنبر، مع مراعاة التعليقات المشار إليها في الفقرة )ط( من اذا المقرر، لكي ينظر فيها 

 االجتماع العام في دورته السابعة ويوافق عليها.
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