
 العلمية للمشورة الفرعية الهيئة
 والتكنولوجية والتقنية

 والعشرون الرابع االجتماع
 0202يونيو/حزيران  9 –مايو/أيار  3 ،عبر اإلنترنتاجتماع 

 األعمال جدول من 8 البند
 

برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
 اإليكولوجية

 الرئيس من مقدم توصية مشروع 

 امقرر امس عشر في اجتماعه الخمؤتمر األطراف بأن يعتمد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  توصي
 :32/1، مستكمال به مشروع المقرر الوارد في التوصية على غرار ما يلي

 إن مؤتمر األطراف،
 ،11/23و 13/32 مقرريهإلى إذ يشير 

ذ  في تقارير  نهجيبشكل مإلى أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قد نظرت  أيضا شيريوا 
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية التقييم التي أعدها 

راف، فيها مؤتمر األط لينظرتوصيات ذات صلة  توالتي تمثل أفضل الممارسات المتاحة بشأن المسألة والتي وفر 
 ؛13/32تمشيا مع اإلجراءات المنصوص عليها في المقرر 

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي ببرنامج العمل المتجدد للمنبر  يرحب -2
، ويالحظ مع التقدير 7/1بر في مقرره االجتماع العام للمن اعتمدهالذي و ، 3222عام الحتى وخدمات النظم اإليكولوجية 

وأنه من المتوقع أن يؤدي العمل بوجب األهداف الستة، بما في ، 11/23في المقرر  الواردطلب مؤتمر األطراف  تلبية
يولوجي لما بعد لتنوع البل العالمي طاراإلتنفيذ ذلك التقييمات األولية الثالثة الواردة في برنامج العمل إلى المساهمة في 

 ؛وأن تكون أساسية بالنسبة له 3232عام 

التي يبذلها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  الضخمةبالجهود  رحب أيضاي -0
ميع المعارف المتنوعة في ج نظمالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للنهوض بإدراج المعارف األصلية والمحلية و 

على النحو منبر ها في البالمعارف األصلية والمحلية والعمل باألخرى من خالل تنفيذ نهجه لالعتراف  هتقييماته ووظائف
مع الشبكات والمنظمات ذاتية التنظيم للشعوب األصلية  انخراطهوكذلك  ،IPBES-5/1الوارد في المرفق الثاني للمقرر

لواردة اأصحاب المصلحة ته بشأن انخراط تراتيجيوالمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين من خالل تنفيذ اس
المنبر على تعزيز هذه الجهود في تنفيذ األهداف ذات الصلة لبرنامج  شجعيو  ،IPBES-3/4مقرر بالفي المرفق الثاني 

 ؛3222عمل 
يتضمن أهدافا تتعلق بكل وظيفة  3222بأن برنامج العمل المتجدد للمنبر حتى عام  يرحب كذلك -3

 ،ربع للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةمن الوظائف األ
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ي عمل بشأن سيناريوهات ونماذج التنوع البيولوجتقدم الوكذلك  ،المنفذة بطريقة تدعم فيها األهداف بعضها البعض
الحكومات وأصحاب المصلحة )األهداف  انخراطو  )ب(( وتعزيز تواصل 1ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية )الهدف 

 )ج((؛و )ب(و )أ( 2
لتقييم الترابط والتغيير التحويلي والمساهمة العلمية الهامة لهذه  1بتقارير تحديد النطاق يحيط علما -4

المنظمات ذات الصلة إلى المساهمة  ويدعو ،3232التقييمات في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
"الحلول  مفاهيم مثلالمتعلقة بضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة لفي التقييم من خالل عمليات االستعراض الرسمية 

 ؛ات"الصحة الواحدة" لمؤلفي التقييمو القائمة على الطبيعة"
لقيم علق بالمفاهيم المتنوعة لبالتقدم المحرز في إعداد التقييم المنهجي فيما يت يحيط علما أيضا -5

المتعددة للطبيعة ومنافعها، بما في ذلك وظائف وخدمات التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، والتقييم المواضيعي 
الهيئة الفرعية  ىإل ويطلبألنواع الغريبة الغازية ومكافحتها، ي لالمواضيعالتقييم لالستخدام المستدام لألنواع البرية و 

بتنفيذ  تعلقتالعلمية والتقنية والتكنولوجية استعراض نتائج تلك التقييمات عندما تصبح متاحة وتقديم توصيات  للمشورة
مؤتمر األطراف في اجتماعاته  ا، لينظر فيه3232ما بعد عام ل لتنوع البيولوجيالعالمي لطار اإلاالتفاقية وخاصة 

 المعنية؛
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  نظمهاالتي  2الخبراء بتقرير حلقة عمل كذلك يحيط علما -6

أهميته بالنسبة ب ويحيط علما 3،والجوائحفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن التنوع البيولوجي 
الذي تم القيام  عملال باإلضافة إلى، 3232لعمل االتفاقية، بما في ذلك اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 بين التنوع البيولوجي والصحة؛ الروابطاالتفاقية بشأن  به بموجب
بالتعاون بين المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات  رحبي -7

المنظمة بموجب حلقة العمل  4تقريرب ويحيط علماالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، و النظم اإليكولوجية 
ذ و االستنتاجات الواردة فيه، ويالحظ التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والمتعلقة بمشتركة رعاية  ، 11/23إلى المقرر  يشيرا 
ألطراف العمل ا إلى ويطلببهدف زيادة االتساق مع تجنب ازدواج العمل  هتعزيز و  تعاونهما مواصلةعلى الهيئتين يشجع 

مات المتعلقة للتقيي دعم نهج متكامل بهدف، لهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناختصال الوطنية لمع نقاط اال
 ؛بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اأن  يالحظ -8
للنظر  الواردة في الوقت المناسب والمقترحات ،والمدخالت ،في الطلبات التاسعةفي دورته عيد النظر ياإليكولوجية س

قييم للتواصل تلتقييم عالمي ثان للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية و لفيها في تلك الدورة، بما في ذلك 
 ي؛بشأن الترابط اإليكولوج والنظر في طلب إلعداد تقييم تقييم عالمي ثان المنبر إلى إعداد ويدعو ،اإليكولوجي

                                                           
االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسددددددددددياسددددددددددات في مجال التنوع البيولوجي  التي يصدددددددددددرهاالنطاق تحديد في انتظار الموافقة على تقارير  1

 وخدمات النظم اإليكولوجية في دورته الثامنة.

حكومي لأو الموافقة عليها من قبل االجتماع العام للمنبر ا تأييدهااسدددتعراضدددها أو  يجرالعمل هذا وأي توصددديات أو اسدددتنتاجات واردة فيه لم  حلقةتقرير  2
 الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

(. تقرير حلقة العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي 3232) المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 3
 .https://ipbes.net/pandemicsوالجوائح للمنبر. أمانة المنبر، بون. 

لعلوم لمنبر الحكومي الدولي لاأو الموافقة عليها من  تأييدهااسدددددددددتعراضدددددددددها أو  يجرالعمل هذا وأي توصددددددددديات أو اسدددددددددتنتاجات واردة فيه لم  حلقةتقرير  4
 .الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخأو  سياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةوال
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قييم عالمي يغطيها تيتعين أن تجميع آراء األطراف بشأن العناصر التي  ةالتنفيذي ةاألمين إلى يطلب -9
، لضمان، من بين أمور أخرى، أنه يكمل ويساهم في رصد واستعراض النظم اإليكولوجيةثان للتنوع البيولوجي وخدمات 

بعد أن تقدم، ، و 3222بموجب االتفاقية قبل عام  تنفيذهالمقرر  3232لتنوع البيولوجي لما بعد عام لالعالمي اإلطار 
استعراض األقران، التقرير النهائي إلى المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

 ؛التاسعة تهقبل دور النظم اإليكولوجية 
الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم المنبر الحكومي  يدعو -22

ممثل للمشاركة في فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات اإلطار العالمي  ترشيحاإليكولوجية إلى النظر في 
 ؛3232للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

التقدم  أيضا ويالحظ 5األمينة التنفيذية،المذكرة التي أعدتها المعلومات الواردة في مرفق  يالحظ -22
جميع  ويشجع، النظم اإليكولوجيةتقييمات وطنية للتنوع البيولوجي وخدمات  إعدادالمحرز في عدد من البلدان في 

األطراف والحكومات األخرى وكذلك الحكومات دون الوطنية على إجراء مثل هذه التقييمات الوطنية أو دون الوطنية، 
كاديمية األ والهيئاتمع المشاركة الكاملة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب والمجتمع المدني 

مي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم وقطاع األعمال، وتكييف عملية المنبر الحكو 
العالمي طار إلابرنامج العمل المتجدد للمنبر وتنفيذ للسياقات المحلية واستخدامها كمدخالت محتملة وفقا لاإليكولوجية 

 والمالي التقنيتقديم الدعم  المنظمات ذات الصلة واألطراف القادرة على ويدعو، 3232لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل
 ذلك، حسب االقتضاء.على القيام ب
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