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جمعية األمم المتحدة للبيئة التابعة 
 لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 الدورة األولى
 3241 ونيوي/حزيران 37 - 32نريويب، 

*من جدول األعمال ادلؤقت 5البند 
 

 ت العامةقضايا السياسا

 مجلس اإلدارة في دوراته السابقة تنفيذ المقررات التي اعتمدها
بشأن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  77/4مقرر مجلس اإلدارة 

 البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية
 لمدير التنفيذيتقرير ا

 موجز
اعتمد رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف دورتو السابعة والعشرين اليت انعقدت يف نريويب يف 

بشأن ادلنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي  37/1ادلقرر  3242شباط/فرباير 
 يعرض ىذا التقرير حالة تنفيذ ىذا ادلقرر. 37/1لوب يف ادلقرر وخدمات الُنظم اإليكولوجية. وعلى النحو ادلط

، يتضمن ىذا التقرير موجزاً 37/1عالوة على تقدمي حملة عامة عن تنفيذ مقرر رللس اإلدارة 
اليا، تركيا، يف الفًتة من طللمقررات الرئيسية اليت اعتمدىا االجتماع العام للمنرب يف دورتو الثانية ادلنعقدة يف أن

هبا يف الربع  االضطالع، وتقريرًا موجزًا لألنشطة ذات الصلة اليت مت 3242كانون األول/ديسمرب   41إىل  9
 .3241األول من عام 

والعملية اليت دتت فيما بني الدورات ادلؤدية إىل الدورة األوىل  3243ومنذ إنشاء ادلنرب يف نيسان/أبريل 
، قدم برنامج األمم ادلتحدة للبيئة الدعم لوضع اإلجراءات 3242ر لالجتماع العام للمنرب يف كانون الثاين/يناي

 الرامية إىل مساعدة احلكومات وأصحاب ادلصلحة اآلخرين يف تنفيذ أنشطة ادلنرب ووضع برنامج عملو.
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؛ وكان 3248-3241برنامج عمل أويل طموح للفًتة  الثانيةواعتمد االجتماع العام للمنرب يف دورتو 
كما برىنت على ذلك التربعات اليت بلغت قيمتها اإلمجالية أكثر من نصف ادليزانية تنفيذي  ي ىناك التزام قو 

مليون دوالر من دوالرات  48بدفع أكثر من )حيث مت استالم  3248-3241الكلية لفًتة اخلمس سنوات 
 (.ماليني دوالر أمريكي 7أكثر من والتعهد بدفع  الواليات ادلتحدة

علوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي ال الًتابطوىيأ دخول ادلنرب مرحلة التشغيل فرصة لتجديد 
وخدمات النظم اإليكولوجية، حيث مشل ذلك اعًتاف ادلنرب بأمهية ادلعارف األصلية واحمللية، فضاًل عن الًتكيز 
الشديد على برنامج عمل ادلنرب بشأن بناء القدرات وضمان توفري أفضل ادلعلومات ادلتاحة عن التنوع البيولوجي 

 اإليكولوجية لصانعي القرارات حسب احتياجاهتم. وخدمات النظم

 لمحة عامة - أولا 
على أساس كل فقرة على حدة حىت  37/1قرر رللس اإلدارة محيدد ىذا التقرير ادلعلومات عن تنفيذ  - 4
 . 3241كانون الثاين/يناير   24اريخ ت

مانة واتخاذ الترتيبات اإلدارية يأذن للمدير التنفيذي، في حدود الموارد المتاحة، بتأدية دور األ - 4
 بما في ذلك انتداب موظف من الفئة الفنية للعمل في أمانة المنبر 1/4 -د ح م استجابة للمقرر

يف دورتو  3243اعتمادًا على ترتيبات األمانة ادلؤقتة اليت أنشأىا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف عام  - 3
ن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة أن يوفر خدمات السكرتارية للمنرب، ودعاه األوىل، طلب االجتماع العام للمنرب م

أيضًا إىل توفري الًتتيبات اإلدارية وفقًا لقواعد برنامج األمم ادلتحدة للبيئة. وذلذا الغرض، واستجابة دلقرر رللس 
الدورة  اقاً للمقررات اليت اعتمدهت، واصل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة توفري اخلدمات ألمانة ادلنرب وف37/1اإلدارة 

األوىل الجتماعو العام. وقدمت األمانة الدعم للعملية اليت كانت جارية فيما بني الدورات يف إطار التحضري 
للدورة الثانية لالجتماع العام للمنرب وذلك بدعم من ادلركز العادلي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم 

أثناء فًتة ما بني الدورات، قدمت األمانة الدعم اإلداري والتقين مسامهة بذلك يف ادلراحل  ادلتحدة للبيئة. ويف
 التالية يف إطار التحضري للدورة الثانية لالجتماع العام:

اللقاء األويل لفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات الذي انعقد يف ادلركز العادلي لرصد حفظ  )أ(
 ادلتحدة للبيئة يف كامربدج، ادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، يف الطبيعة التابع لربنامج األمم

 ؛فرت األساس للفريق ليعمل كمجموعةسًتاليا اليت و أبدعم من حكومة  3242آذار/مارس 
اليت استضافتها ىيئة إدارة الطبيعة يف  األوىل للفريق وادلكتب بكامل ىيئتهما االجتماعات )ب(

واليت مت االتفاق فيها على طرائق العمل، وحتديد  3242حزيران/يونيو  6إىل  3بريغن، النرويج، يف الفًتة من 
 ؛عن العمل يف فًتة ما بني الدوراتاألنشطة ادلطلوبة، وتوزيع ادلسؤوليات 

اليت نظمها فريق  حلقة عمل اخلرباء ادلعنية مبسامهة نظم ادلعارف األصلية واحمللية يف ادلنرب )ج(
واليت استضافتها وزارة البيئة  3242حزيران/يونيو  44إىل  9يف الفًتة من  اخلرباء ادلتعدد التخصصات يف طوكيو

يف اليابان واشًتكت يف تنظيمها اليونسكو، وجامعة األمم ادلتحدة. وقد أرست ىذه احللقة األساس للمزيد من 
 ؛ رلال ادلعارف األصلية واحملليةعمل ادلنرب يف

http://www.ipbes.net/events-feed/352-1st-full-mep-and-bureau-meeting-2.html
http://www.ipbes.net/events-feed/353-expert-workshop-on-indigenous-and-local-knowledge-systems-to-ipbes-2.html
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ت فيو احلكومات وغريىا من أصحاب ادلصلحة االستعراض اإللكًتوين ادلفتوح الذي شارك )د(
حيث ُاستعرض عدد من الوثائق اليت جيري  3242على مدى فًتة ستة أسابيع يف حزيران/يونيو ودتوز/يوليو 

إعدادىا للدورة الثانية لالجتماع العام للمنرب. وقد ىيأ ىذا االستعراض الفرصة للحكومات وأصحاب ادلصلحة 
 ؛ومشروع برنامج عمل ادلنربت للمسامهة يف وضع اإلجراءا

الذي انعقد يف سان  االجتماع التشاوري اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )ه(
واشًتك يف تنظيمو برنامج األمم ادلتحدة للبيئة  3242/يوليو دتوز 42إىل  44باولو، الربازيل، يف الفًتة من 

 ؛عزز ىذا االجتماع التزام ادلنطقةومؤسسة سان باولو للبحوث. وقد 
قد يف ليبسيغ، أدلانيا، يف الفًتة من الذي انع اجتماع أصحاب ادلصلحة يف الدول األوروبية )و(

والذي نظمو منتدى شبكات حبوث التنوع البيولوجي يف أدلانيا ومنتديات وطنية  3242 دتوز/يوليو 48إىل  46
 ؛عزز ىذا االجتماع التزام ادلنطقةأوروبية أخرى للتنوع البيولوجي. وقد 

 31إىل  33الذي انعقد يف نريويب يف الفًتة من  االجتماع التشاوري اإلقليمي ألفريقيا )ز(
 ؛عزز ىذا االجتماع التزام ادلنطقةبدعم من حكومة النرويج. وقد  3242دتوز/يوليو 

الذي انعقد يف بودابست وتيهاين، ىنغاريا، يف  االجتماع التشاوري اإلقليمي لشرق أوروبا )ح(
واستضافو مركز البحوث اإليكولوجية واألكادديية اذلنغارية  3242آب/أغسطس  3دتوز/يوليو إىل  24الفًتة من 

 ؛عزز ىذا االجتماع التزام ادلنطقةوقد  للعلوم وبدعم من وزارة التنمية الريفية اذلنغارية.
اليت انعقدت يف كيب تاون, جنوب  حلقة عمل اخلرباء ادلعنية باإلطار ادلفاىيمي للمنرب )ط(

بدعم من حكومات اليابان وجنوب أفريقيا وادلملكة ادلتحدة.  3242آب/أغسطس  36و 35يومي  أفريقيا،
 ؛مي ادلقًتح الذي أوصى بو الفريقوقد أرست ىذه احللقة أساس اإلطار ادلفاىي

قدت يف كيب تاون, جنوب اليت انع الثانية للفريق وادلكتب بكامل ىيئتهما االجتماعات )ي(
آب/أغسطس واليت استضافتها حكومة جنوب أفريقيا بدعم من حكومة  24إىل  37أفريقيا، يف الفًتة من 

 ؛ة الثانية لالجتماع العام للمنربالنرويج. وقد اكتملت يف ىذه االجتماعات التحضريات لعقد الدور 
الذي انعقد يف كواالدلبور يوم  االجتماع التشاوري اإلقليمي دلنطقة آسيا واحمليط اذلادئ )ك(

واشًتكت يف تنظيمو اجملموعة ادلشًتكة بني الصناعة واحلكومة للتكنولوجيا العالية  3242 نوفمربتشرين الثاين/ 2
لوكالة النروجيية للبيئة، ووزارة ادلوارد الطبيعية والبيئة يف ماليزيا، يف ماليزيا ومكتب ادلستشار العلمي بدعم من ا

وادلركز العادلي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة. واقًتنت هبذا االجتماع مشاورات غري 
. وقد 3242تشرين الثاين/نوفمرب  6إىل  1ُأجريت يف كواالدلبور يف الفًتة من  رمسية بشأن ادلنرب وبناء القدرات

شطة ادلنرب يف رلال بناء عزز ىذا االجتماع التزام ادلنطقة، وقدم ادلزيد من التوضيح بشأن النطاق ادلمكن ألن
 ؛القدرات

 3242أت عملية التوظيف لشغل الشواغر ادلعتمدة لالجتماع العام للمنرب يف عام وقد بد )ل(
مبا فيها  3242بتعيني موظف واحد يف أمانة ادلنرب يف بون يف ىذا العام. ومت اإلعالن عن سبعة شواغر يف عام 

صب يف الدورة الثانية رئيس أمانة ادلنرب. وقد أُعلن عن االختيار ادلوفق للسيدة آن الريغوديري لشغل ىذا ادلن
. أما الشواغر ادلمولة الستة 3241شباط/فرباير  1لالجتماع العام للمنرب، وباشرت السيدة آن عملها يف بون يف 

ادلتبقية يف أمانة ادلنرب، فهي يف مراحل التوظيف النهائية، كما أن عملية تعيني موظف من برنامج األمم ادلتحدة 

http://www.ipbes.net/events-feed/358-lac-regional-consultation-meeting.html
http://ipbes.net/events-feed/362-pan-eur-stakeholder-meeting.html
http://ipbes.net/events-feed/364-afr-regional-consultations.html
http://ipbes.net/events-feed/363-eastern-eu-regional-consultation.html
http://ipbes.net/events-feed/373-expertworkshop-conceptual-framework-ipbes.html
http://www.ipbes.net/events-feed/397-capetown.html
http://www.ipbes.net/events-feed/416-apconsultation.html
http://www.ipbes.net/events-feed/418-informal-consultation-on-ipbes-and-capacity-building.html
http://www.ipbes.net/events-feed/418-informal-consultation-on-ipbes-and-capacity-building.html
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زال جارية. وال يزال برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يعمل على ضمان التسليم واالنتقال للبيئة على سبيل اإلعارة ال ت
 بصورة سلسلة من فريق األمانة ادلؤقتة الذي يعمل يف نريويب إىل أمانة ادلنرب اليت تستضيفها بون. 

ة األمم لألغذية إقامة شراكة تعاونية مع اليونسكو، ومنظم 1/4 لب من المدير التنفيذي وفقاا للمقرريط - 7
والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لينظر فيها الجتماع العام للمنبر بغية إنشاء صلة مؤسسية مع 

 المنبر وأمانته
منظمة األمم ادلتحدة إقامة شراكة تعاونية مع  4/1 -د ح م وطُلب من ادلدير التنفيذي وفقًا للمقرر - 2

لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي. وأعدت  األمم ادلتحدة ة، ومنظمللًتبية والعلم والثقافة
الكيانات األربعة التابعة لألمم ادلتحدة على حنو مشًتك مشروع ترتيب شراكة تعاونية وقدمتو لالجتماع العام 

امة صلة للنظر فيو يف دورتو الثانية. واعتمد االجتماع العام يف دورتو الثانية ترتيب الشراكة التعاونية بغية إق
. ودعا االجتماع العام يف ادلقرر  3/8 -د ح ممؤسسية بني ىذه الكيانات على النحو الوارد يف ادلرفق بادلقرر 

 كل كيان من كيانات األمم ادلتحدة األربعة إىل اعتماد ترتيب الشراكة التعاونية.
 يأذن للمدير التنفيذي بما يلي: - 3

األلمانية بشأن وجود أمانة المنبر في بون في صيغته  وضع اتفاق البلد المضيف مع الحكومة )أ(
 النهائية؛

أمانة قادرة على أداء مهامها  للمنبربغية أن تكون بر اتخاذ الترتيبات الالزمة لتشغيل أمانة المن )ب(
 .الثانية لالجتماع العام كحد أقصىبنهاية الدورة 

تكون و  مانة ادلنرب يف بون.ألعلى ترتيبات الضيافة اتفقت حكومة أدلانيا وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة  - 1
األمانة مشمولة، مبوجب ىذه الًتتيبات، على أساس مؤقت بالًتتيبات القائمة بالنسبة ألمانة اتفاقية حفظ أنواع 

تيازات احليوانات الربية ادلهاجرة اليت يديرىا برنامج األمم ادلتحدة للبيئة. ومن مث سيتمتع موظفو أمانة ادلنرب باالم
 وواحلصانات ادلمنوحة مبوجب االتفاق الشامل بني حكومة أدلانيا وبرنامج متطوعي األمم ادلتحدة الذي كلف

األمني العام لألمم ادلتحدة بأن يكون مظلة إدارية لعمل كل وكاالت األمم ادلتحدة يف بون. وعلى حنو ما ورد 
. 3241أمانة ادلنتدى من نريويب إىل بون يف عام وسيكتمل نقل مهام  3242أعاله، أُنشئت األمانة يف عام 

وباإلضافة إىل خدمات االستضافة اإلدارية، وإىل جانب الدعم ادلقدم من اليونسكو، والفاو، وبرنامج األمم 
ادلتحدة اإلمنائي، سيواصل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة تقدمي الدعم الربنارلي واإلداري األوسع نطاقًا ألمانة ادلنرب 

 لى حنو ما ىو متوخى يف ترتيب الشراكة التعاونية.ع
يطلب من المدير التنفيذي مواصلة استالم المساهمات المالية المقدمة للمنبر إلى حين إنشاء الصندوق  - 4

 الستئماني للمنبر
بشأن الًتتيبات ادلالية واإلدارية من برنامج األمم  3/7 -د ح مه مقرر وطلب االجتماع العام يف  - 5
)ب( من مذكرة  49باء يف الفقرة  -3دلتحدة للبيئة إنشاء صندوق استئماين للمنرب على النحو الوارد يف اخليار ا

( وحتويل أي رصيد للصندوق من ىيكل IPBES/2/6األمانة بشأن اخليارات ادلتعلقة بالصندوق االستئماين )
. وبناء على ذلك، يقوم 3241ون الثاين/يناير كان  4األموال ادلؤقت إىل الصندوق االستئماين اجلديد ابتداء من 

كانون الثاين/ يناير   4من  ابتداءً اآلن برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بإنشاء الصندوق االستئماين للمنرب. وستحول، 
، كل األموال ادلتبقية اليت كان حيفظها برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف ىيكل األموال ادلؤقت باإلضافة إىل 3241
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االستئماين ادلخصص  الصندوقإىل  3241من كانون الثاين/يناير  ابتداءً األموال اإلضافية اليت مت استالمها 
 .التشغيلللمنرب مبجرد إنشاء ىذا الصندوق ودخولو مرحلة 

دوالراً  48 252 216 مبلغ نقداً  برنامج األمم ادلتحدة للبيئة استلم 3241آذار/مارس  هناية وحبلول - 6
، 3243دوالرًا مت استالمها نقدًا يف عام  2 276 438 ات الواليات ادلتحدة مبا فيهامن دوالر 

 هناية دوالرًا مت استالمها نقدًا يف 4 564 181و 3242دوالرًا مت استالمها نقدًا يف عام  42 145 721و
-3241 دوالرًا يف شكل تربعات للفًتة 7 715 676 بلغ إضايف يبلغمب التعهد. ومت 3241آذار/مارس 

3248.  
يطلب من المدير التنفيذي تقديم مساهمة واقتراحات على إثر اإلجراءات والتوجيهات التي اتفق عليها  - 5

وضع  الجتماع العام للمنبر وعلى أساس نتائج تقرير توقعات البيئة العالمي الخامس لتسترشد به عملية
 برنامج العمل األولي للمنبر

منري يف دورتو األوىل ىيئات األمم ادلتحدة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي ودعا االجتماع العام لل - 7
وخدمات النظم اإليكولوجية إىل تقدمي مسامهات واقًتاحات على النحو الذي حتدده رلالس إدارة كل منها 

، قدم 37/1ليسًتشد هبا برنامج العمل األويل للمنرب. وذلذا الغرض، وعلى حنو ما طلب رللس اإلدارة يف مقرره 
قًتاحات. ومشلت االقًتاحات عناصر تتعلق بالعملية السامهات وارلموعة خمتارة من ادل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة

وتقييم عادلي شامل حلالة  ،التبصرية )االستشعار األفقي( للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
جية وآثار تغريىا على رفاه اإلنسان؛ وتقييم إقليمي بالنسبة واجتاىات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولو 

ألفريقيا؛ وإنشاء مركز بيانات أو هنج إلدارة البيانات على حنو دُيكن من اتاحة البيانات اجملمعة وادلستخدمة يف 
اجلديدة لرسم عمليات التقييم العادلية واإلقليمية الستخدام اجلماعات العادلية للبحث والسياسات؛ وتعزيز الُنهج 

خرائط ووضع مناذج للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ وتعزيز رسم خرائط ووضع مناذج لتوزيع 
العلم  الضغوط والتهديدات ادلكانية والزمانية إلجناز أىداف أيشئ للتنوع البيولوجي، والًتكيز القوي على نشر

ادلنرب على أولويات  الطالعبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة فرصة  وأنشطة ادلنرب األخرى. وىيأت الطلبات اليت قدمها
 الربنامج مبا فيها األولويات ادلنبثقة عن عملية التقييم للتقرير اخلامس عن توقعات البيئة العادلية.

قبلة يطلب أيضاا من المدير التنفيذي أن يقدم لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للبيئة في دورته الم - 6
 قريرا عن تنفيذ هذا المقررت

. وقد ترغب مجعية األمم ادلتحدة للبيئة 37/1وتتضمن ىذه الوثيقة التقرير ادلطلوب عن تنفيذ ادلقرر  - 8
 يف النظر يف جدوى اإلبالغ ادلنتظم بشأن حالة ادلنرب وتنفيذ ادلقررات ذات الصلة يف دوراهتا ادلقبلة.

 اعتمدها الجتماع العام للمنبر في دورته الثانيةموجز للمقررات الرئيسية التي  - ثانياا 
 اعتمد االجتماع العام للمنرب يف دورتو الثانية عدداً من ادلقررات الرئيسية مشلت ما يلي:  - 9

، وحيدد ىذا ادلقرر برنامج 3248-3241بشأن برنامج العمل للفًتة  3/5 -د ح م ادلقرر )أ(
ادمة. وىناك التزام قوي بتنفيذ ىذا الربنامج بفضل التربعات احلالية اليت العمل األويل للمنرب للسنوات اخلمس الق

مليون دوالر من دوالرات الواليات ادلتحدة( أكثر من نصف ادليزانية الكلية ادلطلوبة  35,1بلغ رلموعها الكلي )
زات برنامج مليون دوالر من دوالرات الواليات ادلتحدة(. وتشمل منج 12,5لربنامج عمل اخلمس السنوات )

العمل كل ادلهام األربع للمنرب، وىي: بناء القدرات، وتكوين ادلعارف، والتقييم، ودعم السياسات. عالوة على 
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على حنو ما قدمو فريق اخلرباء ادلؤقت ادلتعدد  3/1 -د ح م ذلك، مت اعتماد اإلطار ادلفاىيمي مبوجب ادلقرر
 عمل ادلنرب؛التخصصات، وسيكون ىذا اإلطار األساس ادلشًتك ل

بشأن اإلجراءات اخلاصة مبنجزات ادلنرب، وحيدد ىذا ادلقرر اإلجراءات  3/2 -د ح م ادلقرر )ب(
مع وجود بعض اإلجراءات اليت ال تزال  3248-3241اليت توفر الوسائل الواضحة لتنفيذ برنامج العمل للفًتة 

باستخدام ادلعارف احمللية واألصلية على سبيل  معلقة وينبغي النظر فيها يف ادلستقبل، مثل اإلجراءات ادلتعلقة
 ادلثال؛

بشأن تعديالت النظام الداخلي لالجتماع العام فيما يتعلق بالقواعد  3/4 -د ح م ادلقرر (ج)
اليت خيضع ذلا فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، وحيدد ىذا ادلقرر إجراءات تعيني أعضاء الفريق واختيارىم، وىي 

 ؛ر أعضاء الفريق لفًتة ثالث سنواتستستخدمها الدورة ادلقبلة لالجتماع العام كأساس الختيااإلجراءات اليت 
بشأن ترتيب الشراكة التعاونية إلنشاء صلة مؤسسية بني االجتماع العام  3/8 -د ح م ادلقرر (د)

تحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة، ومنظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم، ومنظمة األمم ادل
 واالجتماع العاموبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي، ويوفر ىذا ادلقرر إطاراً للتعاون بني كيانات األمم ادلتحدة األربعة 

 دعماً للمنرب وأمانتو؛
بشأن الًتتيبات ادلالية والًتتيبات ادلتعلقة بادليزانية، ويشمل ىذا ادلقرر  3/7 -د ح م ادلقرر (ه)

 قاً يقضي بأن يُنشئ برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ويدير الصندوق االستئماين للمنرب.اتفا
( وادلقررات ذات الصلة IPBES/2/17ديكن احلصول على تقرير الدورة الثانية لالجتماع العام للمنرب ) - 42

. عالوة على ذلك، ال يزال تنفيذ www.ipbes.netباللغات الرمسية الست لألمم ادلتحدة على ادلوقع التايل: 
جاريًا وديكن احلصول على ادلزيد من التفاصيل بشأن اجلدول الزمين  3248-3241برنامج العمل للفًتة 

بون، واألنشطة ادلقبلة على ادلوقع الشبكي للمنرب. ومن ادلتوقع أن تُعقد الدورة الثالثة لالجتماع العام للمنرب يف 
 .3245أدلانيا، يف كانون الثاين/يناير 

 7114تقرير عن تنفيذ برنامج عمل المنبر في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل  
عقب النتيجة الناجحة للدورة الثانية لالجتماع العام للمنرب، ُعقدت االجتماعات الثالثة دلكتب ادلنرب  - 44

هبدف  3241آذار/مارس  41إىل  42صصات يف بون، أدلانيا، يف الفًتة من وفريق اخلرباء ادلتعدد التخ
  .3241التخطيط للخطوات ادلقبلة والشروع يف اختاذىا من أجل تنفيذ برنامج عمل ادلنرب يف عام 

 وتشمل ادلسائل الرئيسية اليت ناقشها ادلكتب والفريق واتفقا عليها ما يلي: - 43
ومسؤوليات كل عضو من أعضاء  3241نفيذ برنامج العمل يف عام اجلدول الزمين الشامل لت (أ)

 الفريق وادلكتب؛
العروض العينية لوحدات الدعم التقين ألفرقة العمل وأفرقة اخلرباء لدعم تنفيذ برنامج العمل.  (ب)

 وقد قُبلت مخسة من ىذه العروض؛
سيتم إبالغ احلكومات بشأهنا يف عملية تعيني واختيار أعضاء الفريق اليت دتت ادلوافقة عليها و  (ج)

  ؛الوقت ادلناسب

http://www.ipbes.net/
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 ما يلي: 3241تشمل اخلطوات ادلقبلة لتنفيذ منجزات برنامج عمل ادلنرب لعام  (د)
اختيار خرباء للمنجزات الثمانية )أفرقة العمل لبناء القدرات، وادلعارف األصلية  ‘4’

قييمات، وحتديد نطاق قيم اإلطار واحمللية، والبيانات وادلعرفة، وأفرقة اخلرباء لدليل الت
ادلفاىيمي، وأدوات ومنهجيات دعم السياسات، وأفرقة التقييم من أجل التلقيح، 

ترشيح من  4222وحتليل السيناريوىات ووضع النماذج ذلا(. ومت استالم أكثر من 
خبري وفقًا للمعايري واإلجراءات اليت  222احلكومات وأصحاب ادلصلحة ومت اختيار 

 ا االجتماع العام؛ اعتمدى
 التخطيط للخطوات ادلقبلة للمنجزات الواردة أعاله؛  ‘3’
التخطيط للمنجزات بشأن االتصال والتزام أصحاب ادلصلحة واستعراض فعالية  ‘2’

 وكفاءة ادلنرب.
___________ 


