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  ر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمقر

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي   - 12/25المقرر 
  وخدمات النظم اإليكولوجية

  إن مؤتمر األطراف،
  جيم، 11/13هاء و 11/2المقررين  إلى إذ يشير

في مجال التنوع البيولوجي والسياسات لعلوم لي الدولي المنبر الحكومباعتماد برنامج عمل  وإذ يرحب
  2018،1-2014ة للفترة وخدمات النظم اإليكولوجي

إلى مؤتمر األطراف، للموافقة،  لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتقدم ا أنيقرر   -1
في مجال التنوع البيولوجي وخدمات والسياسات لعلوم للمنبر الحكومي الدولي أي طلبات لبرنامج العمل القادم لعلى 

المدرجة ضمن المسائل  فيما يتعلق ببرنامج العمل، بشأنعد توصيات إلى مؤتمر األطراف تأن وة، النظم اإليكولوجي
، مع مراعاة برنامج العمل متعدد السنوات لمؤتمر األطراف، والخطة الوالية التي حددها لها مؤتمر األطراف

 ؛، والتقارير المقدمة من األطراف، والمعلومات األخرى ذات الصلة2020-2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجية

تبادل المعلومات تأنه يجوز للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن  ر أيضاقري  -2
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،  لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوعاالعلمية والتقنية مع 

  ؛لها من قبل مؤتمر األطراف ةالممنوح الواليةالموضوع ضمن  عندما يكون
في عملية تحديد نطاق  الحكومات األخرى والمنظمات الدولية إلى المساهمة ويدعواألطراف  يشجع  -3

في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اسات والسيلعلوم للمنبر الحكومي الدولي ل ة واإلقليميةالعالمي اتالتقييم
  ؛في الوقت المناسب ووفقاً لإلجراءات التي وضعها المنبر ةاإليكولوجي

  :إلى األمين التنفيذي يطلب  -4
لمنبر الحكومي الدولي اأعاله إلى أمانة  2و 1المعلومات المشار إليها في الفقرتين طلبات وال إحالة  )أ(

  ؛ال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةللعلوم والسياسات في مج
إعداد تقرير عن التقدم المحرز في األنشطة مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال   )ب(

  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لينظر فيه مؤتمر األطراف؛
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  :األمين التنفيذي االضطالع بما يلي إلى أيضا يطلب  -5
بالتشاور مع رئيس ومكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، مواصلة التعاون   )أ(

حيثما يلزم األمر،  لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةامع 
التي تتعلق المنبر وتعزيز أوجه التآزر وتجنب ازدواجية العمل، واستعراض التقدم المحرز بشأن عناصر برنامج عمل 

التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية عن بالغ اإل، و2020-2011بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  والتقنية والتكنولوجية؛

فيما  ،للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةنظر الهيئة الفرعية لجمع المعلومات، عند الضرورة،   )ب(
أعاله، وتبادل المعلومات ذات الصلة مع أمانات االتفاقيات األخرى  2و 1يتعلق بالمسائل المشار إليها في الفقرتين 

واسطة فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي، وذلك بهدف المتعلقة بالتنوع البيولوجي، عند االقتضاء، بما في ذلك ب
  تحقيق أوجه التآزر وتجنب ازدواجية العمل؛

لمنبر انسخ مشاريع نواتج  توجيه نظر جميع نقاط االتصال في إطار االتفاقية وبروتوكوليها إلى  )ج(
الستعراض  علنا عند إتاحتها اإليكولوجيةالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

المشاركة وتقديم اإلسهامات من خالل  عن طريقلى المشاركة في عمليات استعراض النظراء ع وتشجيعهاالنظراء، 
  ، عند االقتضاء، ووفقا إلجراءات إعداد نواتج المنبر الحكومي الدولي؛لها للمنبرنقاط االتصال التابعة 

ة غرفة تبادل المعلومات، على إتاحة المعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ العمل، من خالل آلي  )د(
للفترة  ةفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي للعلوم والسياساتكومي الدولي لمنبر الحابرنامج عمل 

، 2018في عام  المقرر إطالقه ، بما في ذلك التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية2014-2018
  ، حسب االقتضاء؛للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية  عنايةإلى هذه المعلومات  ونقل

في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  عرض نواتج المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  )ه(
أهمية النتائج بالنسبة لعمل مية والتقنية والتكنولوجية فيما يتعلق برة العلة على نظر الهيئة الفرعية للمشواإليكولوجي

  ؛حسب مقتضى الحالاالتفاقية، ومن أجل إعداد توصيات إلى مؤتمر األطراف، 
للعلوم المنبر الحكومي الدولي العمل من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، على إتاحة نواتج   )و(
ن عف المعار شاركة عند توافرها، وذلك بغرض تلبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيفي مجال التنوع ا والسياسات

  ؛حسب مقتضى الحالالسياسات الوطنية، ج وتعميم هذه القضايا في عمليات مدقضايا التنوع البيولوجي و
مواصلة تيسير مشاركة رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في فريق   )ز(

  .الخبراء المتعدد التخصصات في المنبر الحكومي الدولي بصفة مراقب
  

__________ 
 


