
   والتكنولوجية والتقنية العلمية  للمشورة الفرعية الهيئة
 والعشرون  الرابع االجتماع

 2021 يونيو/حزيران 9 – مايو/أيار 3 ،عبر اإلنترنت
 2022مارس/آذار  29-14جنيف، سويسرا، 

 من جدول األعمال  8البند 
 

 توصية معتمدة من قبل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 وخدمات النظم اإليكولوجية برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي -24/3

  ا مقرر في اجتماعه الخامس عشر  مؤتمر األطراف  بأن يعتمد  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية    توصي
 :23/1، مستكمال به مشروع المقرر الوارد في التوصية على غرار ما يلي

 إن مؤتمر األطراف،
 ،14/36و 12/25 مقرريهإلى إذ يشير 

في تقارير   بشكل منهجيإلى أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قد نظرت    أيضا  شيروإذ ي
النظم اإليكولوجية   البيولوجي وخدمات  التنوع  التقييم التي أعدها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال 

فيها مؤتمر األطراف،   لينظرتوصيات ذات صلة    والتي وفرت  ،والتي تمثل أفضل الممارسات المتاحة بشأن المسألة
 ، 12/25تمشيا مع اإلجراءات المنصوص عليها في المقرر 

ببرنامج العمل المتجدد للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي  يرحب - 1] 
، ويالحظ مع التقدير  7/1للمنبر في مقرره    االجتماع العام  اعتمدهالذي  و ،  2030عام  الوخدمات النظم اإليكولوجية حتى  

وجب األهداف الستة، بما  موأنه من المتوقع أن يؤدي العمل ب،  14/36في المقرر    الواردطلب مؤتمر األطراف    تلبية
ا لتنوع البيولوجي لمل العالمي طاراإل تنفيذ في ذلك التقييمات األولية الثالثة الواردة في برنامج العمل إلى المساهمة في 

 [ ؛وأن تكون أساسية بالنسبة له 2020بعد عام 

التي يبذلها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع   الضخمةبالجهود    رحب أيضاي - 2
المعارف المتنوعة في جميع   نظمالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية للنهوض بإدراج المعارف األصلية والمحلية و 

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

في المرفق  الواردة  أصحاب المصلحة  ته بشأن انخراط  والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة من خالل تنفيذ استراتيجي
لبرنامج عمل    شجعي و ،  IPBES-3/4مقرر  بالالثاني   الصلة  ذات  األهداف  تنفيذ  في  الجهود  هذه  تعزيز  على  المنبر 
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يتضمن أهدافا تتعلق بكل    2030أن برنامج العمل المتجدد للمنبر حتى عام  حقيقة  ب  يرحب كذلك - 3
النظم   وخدمات  البيولوجي  التنوع  مجال  في  والسياسات  للعلوم  الدولي  الحكومي  للمنبر  األربع  الوظائف  من  وظيفة 

المنفذة بطريقة فضال عن تعزيز االتصال وإشراك الحكومات وأصحاب المصلحة وتحسين فعالية المنبر،  اإليكولوجية،  
 تدعم فيها األهداف بعضها البعض؛

النطاق   [يرحب[ ]يحيط علما]  - 4] التحويلي والمساهمة العلمية    1بتقارير تحديد  الترابط والتغيير  لتقييم 
المنظمات ذات األطراف و   ويدعو، 2020الهامة لهذه التقييمات في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

المساهمة في  الص إلى  للملة  الرسمية  اركة في  شترشيح خبراء  إتاحة  ل]التقييم من خالل عمليات االستعراض  ضمان 
 [ ؛[اتمفاهيم مثل "الحلول القائمة على الطبيعة" و"الصحة الواحدة" لمؤلفي التقييمالمتعلقة بالمعلومات ذات الصلة 

أيضا - 5] للقيم   يحيط علما  المتنوعة  بالمفاهيم  يتعلق  فيما  المنهجي  التقييم  إعداد  في  المحرز  بالتقدم 
في ذلك   بما  للطبيعة ومنافعها،  البيولوجي  المتعددة  المواضيعي وخدمات ووظائف  التنوع  والتقييم  النظم اإليكولوجية، 

البرية و  لألنواع  المستدام  لالمواضيعالتقييم  لالستخدام  الغي  الغريبة  الفرعية    إلى  ويطلب ازية ومكافحتها،  ألنواع  الهيئة 
بتنفيذ   تتعلقللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية استعراض نتائج تلك التقييمات عندما تصبح متاحة وتقديم توصيات  

البيولوجيالعالمي لطار  اإلاالتفاقية وخاصة   لينظر فيه2020ما بعد عام  ل  لتنوع  مؤتمر األطراف في اجتماعاته    ا، 
 لمعنية؛ا

المنبر الحكومي الدولي للعلوم    نظمها التي    2الخبراء  بتقرير حلقة عمل   [يرحب[ ]يحيط علما كذلك]  - 6]
البيولوجي   التنوع  اإليكولوجية بشأن  النظم  البيولوجي وخدمات  التنوع    ويحيط علما ]  3،والجوائحوالسياسات في مجال 

  عمل ال  باإلضافة إلى،  2020لما بعد عام  أهميته بالنسبة لعمل االتفاقية، بما في ذلك اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  ب
 [ ؛[بين التنوع البيولوجي والصحة الروابطاالتفاقية بشأن  القيام به بموجبالذي تم 

علما]  [رحبي]  - 7] التنوع    [يحيط  في مجال  والسياسات  للعلوم  الدولي  الحكومي  المنبر  بين  بالتعاون 
 4تقرير ب  مع التقدير  ويحيط علما]،  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخو البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  

االستنتاجات الواردة    مع مالحظةالتنوع البيولوجي وتغير المناخ،  والمتعلقة بمشتركة  المنظمة بموجب رعاية  حلقة العمل  
بهدف بطريقة شفافة وتشاركية،    هتعزيز و   تعاونهما  مواصلةعلى  الهيئتين  يشجع  ،  36/ 14المقرر    وإذ يشير إلى  [فيه،

منبر الحكومي للمع نقاط االتصال الوطنية  هاعملتنسيق  ويطلب إلى األطراف ،زيادة االتساق مع تجنب ازدواج العمل
لهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير  لالدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية و 

 [ ؛للتقييمات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ [دعم نهج متكامل بهدفبالعالقة إلى ]المناخ، 

 
هذه الفقرة    بقيت مشروع هذه التوصية في الجزء األول من االجتماع الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وبالتالي    تم إعداد  1

التنوع البيولوجي وخدمات   ل في مجااالجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  التي يصدرهاالنطاق   تحديد في انتظار الموافقة على تقارير 
الثامنة.   دورته  في  اإليكولوجية  ذلك النظم  بعد  قبل    وتمت  من  النطاق  تحديد  تقارير  على  على   IPBES-8الموافقة  متاحة  الرابطين    وهي 

https://ipbes.net/nexus وchange-https://ipbes.net/transformative  .على التوالي   
 . knowledge-https://ipbes.net/assessingانظر  2
(. تقرير حلقة العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي  2020)  المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية   3

العمل هذا وأي توصيات أو استنتاجات واردة فيه أو   حلقة تقرير ر استعراض  لم يج . https://ipbes.net/pandemicsوالجوائح للمنبر. أمانة المنبر، بون. 
 .يةأو الموافقة عليه من قبل االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوج   تأييده

 ( 2021)   الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ /نوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال الت   4
العمل هذا وأي    حلقة تقرير  لم يجر استعراض    .والمتعلقة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ  من المنبر والهيئة   حلقة العمل المنظمة بموجب رعاية مشتركة

لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي  ل االجتماع العام  أو الموافقة عليه من    تأييده توصيات أو استنتاجات واردة فيه أو  
 الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.أو  وخدمات النظم اإليكولوجية

https://ipbes.net/nexus
https://ipbes.net/transformative-change
https://ipbes.net/pandemics
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الحكومي  اأن    يالحظ - 8] النظم لمنبر  البيولوجي وخدمات  التنوع  للعلوم والسياسات في مجال  الدولي 
الواردة في الوقت المناسب للنظر    والمقترحات  ،والمدخالت  ،في الطلبات  التاسعة في دورته  عيد النظر  ياإليكولوجية س

، اإليكولوجي  الترابطتقييم  لة و تقييم عالمي ثان للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيلفيها في تلك الدورة، بما في ذلك  
 والنظر في طلب إلعداد تقييم بشأن الترابط اإليكولوجي؛ 2030قبل عام  المنبر إلى إعداد تقييم عالمي ثان ويدعو

األمينة التنفيذية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في   ويدعو  ةالتنفيذي  ةاألمين  إلى  يطلب  - 9]
مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية إلى استكشاف الخيارات لمزيد من تعزيز التعاون، لتحديد النواتج  

ع البيولوجي وخدمات النظم للعمل بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي والعناصر التي ستدرج في التقييم العالمي الثاني للتنو 
اإليكولوجية، بالتشاور مع األطراف، واإلبالغ عن النواتج المحددة إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

إلىللنظر   ويطلب  التنفيذية    فيها  األطرافاألمينة  آراء  وأصحاب  تجميع  المحلية  والمجتمعات  األصلية  والشعوب   ،
ذوي  التي    الصلة،  المصلحة  العناصر  أن  بشأن  النظم يتعين  وخدمات  البيولوجي  للتنوع  ثان  عالمي  تقييم  يغطيها 
لتنوع لالعالمي  اإلطار  لضمان، من بين أمور أخرى، أن يكمل ويساهم في رصد واستعراض  ]وخصوصا  اإليكولوجية،  

بلدان المتقدمة والبلدان النامية لحفظ التنوع  ، ]يدرج أمثلة لمختلف التحديات التي تواجه ال2020البيولوجي لما بعد عام  
ني لتحليل التقييم ليشمل تدهور التنوع البيولوجي منذ مالبيولوجي واستخدامه المستدام والتي تنظر في تمديد اإلطار الز 

أن  و ،  2030بموجب االتفاقية قبل عام    تنفيذهالمقرر    ، حسب االقتضاء،[[رالثورة الصناعية األولى وفترات االستعما
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لكي تنظر فيه،  بعد استعراض األقران، التقرير النهائي إلى  تقدم،  

 قبل االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف؛[
األمينة التنفيذية أن تقوم بتقييم وإبالغ دوري ومنهجي إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية   يطلب إلى  - 10]

للعلوم  يوالتقنية والتكنولوج الدولي  الحكومي  المنبر  في  الوظائف والعمليات  النواتج من جميع  في  النظر  ة عن كيفية 
  أجل تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك جدول زمني  والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من

 [ الهيئة الفرعية؛وبند عادي على جدول أعمال اجتماعات  آجل

كومي  حاألمينة التنفيذية أن تحدد اآلراء من األطراف عن كيفية إسهام المنبر ال  يطلب أيضا إلى  - 11
كولوجية، ضمن وظائفه المحددة بشأن إصدار  الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإلي

المحرز في   التقدم  استعراض ورصد  السياسات، في عملية  المعارف ودعم  القدرات، وتعزيز  تقييمات إضافية، وبناء 
 ؛ 2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

النظم   يدعو  - 12] وخدمات  البيولوجي  التنوع  مجال  في  والسياسات  للعلوم  الدولي  الحكومي  المنبر 
فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي   المساهمة في عملاإليكولوجية إلى  

 [ ؛2020لما بعد عام 
الواردة في مرفق    يالحظ - 13 التنفيذية،المعلومات  األمينة  أعدتها  التي  التقدم   أيضا  ويالحظ  5المذكرة 

في   البلدان  البيولوجي  إعداد المحرز في عدد من  للتنوع  اإليكولوجية،    تقييمات وطنية  النظم  جميع    ويشجعوخدمات 
األطراف والحكومات األخرى وكذلك الحكومات دون الوطنية على إجراء مثل هذه التقييمات الوطنية أو دون الوطنية،  

المدني   والمجتمع  والشباب  والنساء  المحلية  والمجتمعات  األصلية  للشعوب  الكاملة  المشاركة  األكاديمية   والهيئاتمع 
عمال، وتكييف عملية المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  وقطاع األ

لاإليكولوجية   المحليةوفقا  الوطنية    استخدام   ، حتى يمكنلسياقات  أو دون  الوطنية  التقييمات  كمدخالت محتملة هذه 
ياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  الحكومي الدولي للعلوم والسبرنامج العمل المتجدد للمنبر  ل

نظمات ذات الصلة واألطراف  ويدعو المويحث األطراف، ، 2020لتنوع البيولوجي لما بعد عام لطار العالمي  اإلوتنفيذ 
 ذلك، حسب االقتضاء.على القيام ب والمالي التقنيالقادرة على تقديم الدعم 
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