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  جملس إدارة
  برنامج األمم
  املتحدة للبيئة

   
 لس عشرةادية احلالدورة االستثنائية 

  املنتدى البيئي الوزاري العاملي/اإلدارة
 ٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٦ - ٢٤ اي أندونيس،بايل
  * من جدول األعمال املؤقت٤بند ال

البيئة يف : القضايا الناشئة يف جمال السياسات العامة
 فاالنظام املتعدد األطر

م ادويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظالكومي احلنرب امل
  اإليكولوجي

  تقرير املدير التنفيذي

  موجز
 يف املنتدى البيئي الوزاري العاملي/جملس اإلدارةإىل  هذا التقرير  يقدم لس اإلدارة،٢٥/١٠ باملقرر عمالً 

االجتماع احلكومي الدويل الثاين ألصحاب املصلحة املتعددين دورته االستثنائية احلادية عشرة، وهو يعرض نتائج 
، الذي إليكولوجياملخصص ملنرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام ا

ويتضمن التقرير اإلجراءات املقترحة بشأن . ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩ إىل ٥عقد يف نريويب يف الفترة من 
  .عمال اإلضافية للنظر يف إنشاء مثل هذا املنتدىألا
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  اإلجراء املقترح من الس  - أوالً

  :صيغة التاليةرمبا يود جملس اإلدارة أن ينظر يف اعتماد مقرر بال  - ١  

  إنّ جملس اإلدارة  
) ٢٧ - د (٢٩٩٧إىل وظائفه ومسؤولياته الرئيسية الواردة يف قرار اجلمعية العامة إذ يشري   
، الذي يقضي بأن يقوم جملس اإلدارة بعدة أمور من بينها ١٩٧٢ديسمرب / كانون األول١٥املؤرخ 

املسامهة يف حيازة وتقييم وتبادل املعارف ية على العلمية الدولية وغريها من الدوائر املهنتشجيع الدوائر 
واملعلومات البيئية، وكذلك، حسب االقتضاء، يف اجلوانب التقنية اخلاصة بوضع وتنفيذ برامج بيئية 

  داخل إطار منظومة األمم املتحدة،
أجل من عملية متابعته والعملية التشاورية بيكولوجي لأللفية وإلتقييم النظام اب حييط علماًوإذ 

 الصادر عن مؤمتر األطراف ٩/١٥ آلية دولية للخربات العلمية يف جمال التنوع البيولوجي، واملقرر إنشاء
  يف اتفاقية التنوع البيولوجي،

  ،٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠ املؤرخ ٢٥/١٠إىل مقرره وإذ يشري 
صلحة  املخصص احلكومي الدويل واملتعدد أصحاب امل الثاينإىل نتائج االجتماعوإذ يشري 

بشأن منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 
  ،٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٩ إىل ٥، خالل الفترة من كينيا، نريويباملعقود يف 

 يف جمال التنوع البيولوجي واجهة العلوم والسياساتباحلاجة إىل تعزيز وحتسني  يسلِّموإذْ 
دمات النظام اإليكولوجي من أجل رفاه بين البشر، مبا يف ذلك إيالء االعتبار إلنشاء منرب جديد وخ

  للعلوم والسياسات،
  )١( املدير التنفيذي،التقرير املقدم منيف وبعد أن نظر الس 

 من مداوالا ٢٠١٠االنتهاء يف عام  إىل ذات الصلةاحلكومات واملنظمات يدعو   - ١
 يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام واجهة العلوم والسياساتلتحسني ت املمكنة بشأن اآلليا

  وحتقيق التنمية املستدامة؛اإليكولوجي من أجل رفاه البشر 
 اجلهود اليت ٢٥/١٠ من املقرر ١أن يدعم عمال بالفقرة فيذي ن املدير التيطلب إىل  - ٢

وأن يعمد يف  املداوالت بشأن اآلليات املمكنة،النتهاء من من أجل ا املعنيةتبذهلا احلكومات واملنظمات 
  :ذلك إىل

 اجتماع ثالث وأخري خمصص حكومي دويل ومتعدد أصحاب املصلحة من أجل عقد  )أ(
منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع التفاوض وحتديد ما إذا كان ينبغي إنشاء 

   بتوافر املوارد من خارج امليزانية؛وذلك رهناًالبيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، 

                                                        
)١(  UNEP/GCSS.XI/7.  
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نتائج ذلك االجتماع الثالث على اجلمعية  القيام بالنيابة عن جملس اإلدارة بتعميم  )ب(
العامة يف دورا اخلامسة والستني لكي تنظر فيها خالل اجلزء رفيع املستوى املعين بالتنوع البيولوجي 

  ما بعده؛ و٢٠١٠سبتمرب /الذي سيعقد يف أيلول
القيام ضمن املوارد املتاحة باختاذ إجراءات لتنفيذ نتائج ذلك االجتماع الثالث   )ج(

والقرارات ذات الصلة اليت قد تعتمدها اجلمعية العامة خبصوص هذه املسألة، وتقدمي تقرير ذا الشأن 
  ته السادسة والعشرين؛رإىل جملس اإلدارة يف دو

 تقدمي موارد من خارج امليزانية ألجل علىقادرة احلكومات واملنظمات اليدعو   - ٣
  . إىل القيام بذلكالعملية املذكورة آنفاً

 معلومات أساسية  - ثانياً
بإعداد مذكرة مفاهيمية تفَصلُ  ٢٠٠٨مارس /يف آذارقام برنامج األمم املتحدة للبيئة   - ٢

املصلحة يف جمال التنوع االحتياجات والسند املنطقي إلنشاء منرب حكومي دويل متعدد أصحاب 
 ، وذلك على أساس طلب من اللجنة العلمية الدولية التابعة البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

إستراتيجية متابعة تقييم األلفية علمية يف جمال التنوع البيولوجي وشركاء دولية للخربات الاللية لعملية اآل
كوثيقة إعالمية ملؤمتر األطراف يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع وقد أتيحت هذه الوثيقة . للنظم اإليكولوجية

  .٢٠٠٨مايو /البيولوجي أثناء اجتماعه التاسع، املعقود يف أيار
 البيولوجي إىل إنشاء آلية دولية للخربات العلمية يف جمال التنوع اهلادفةالعملية االستشارية و  - ٣
مثل اتفاق عام على احلاجة إىل مها مبثابة ة للنظم اإليكولوجية اإلستراتيجية العاملية ملتابعة تقييم األلفيو

 مؤمتر األطراف يف الذي صدر عن ٩/١٥وقد تعززت هذه احلاجة أكثر من خالل املقرر . هذا املنرب
املدير  ومبوافقة رحبت فيه األطراف باملذكرة املفاهيمية املشار إليها آنفاًاتفاقية التنوع البيولوجي والذي 

ى عقد اجتماع حكومي دويل خمصص مفتوح العضوية علذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة التنفي
منرب فعال حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع ألصحاب املصلحة املتعددين للنظر يف إنشاء 
 ضمان توفري اخلرباءإىل ، ودعت األطراف والرفاه البشريالبيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 

 أيضاً على مشاركة خرباء من خمتلف تاملناسبني يف جمال العلوم والسياسات حلضور االجتماع، وحثّ
  .األقاليم والتخصصات

 تشرين ١٢ إىل ١٠  يف الفترة منبوتراجايا، ماليزيا،يف ومن مث، فقد عقد هذا االجتماع   - ٤
زيز واجهة العلوم والسياسات فق املشاركون بصورة عامة على ضرورة تعوات. ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

املنتدى البيئي /إىل جملس اإلدارةعن نتائج االجتماع  املدير التنفيذي لليونيب تقريراًوأوصوا بأن يقدم 
يف دورته اخلامسة والعشرين، وبأن يطلب جملس اإلدارة إىل املدير التنفيذي عقد الوزاري العاملي 

  .اجتماع ثان من هذا النوع
بعملية أخرى املدير التنفيذي إىل االضطالع ، دعا جملس اإلدارة ٢٥/١٠رر ومبوجب املق  - ٥

م االسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظولعلوم ا واجهة سبل ووسائلالستكشاف 
 واستخدامه بشكل مستدام، وحتقيق الرفاه البشري اإليكولوجي من أجل احلفاظ على التنوع البيولوجي

مة يف األمد البعيد، وإىل أن يسعى إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز إىل اجللسة االستثنائية والتنمية املستدا
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بشأن التنوع البيولوجي اليت ستعقد يف الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة وإىل 
أن ر التنفيذي وعلى وجه التحديد، طلب جملس اإلدارة إىل املدي. االجتماعات األخرى ذات الصلة

  . اجتماعاً ثانياً حكومياً دولياً متعدد أصحاب املصلحة٢٠٠٩ يف عام يعقد

 االجتماع احلكومي الدويل الثاين ألصحاب املصلحة املتعددين املخصص ملنرب حكومينتائج   - ثالثاً
  دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

أكتوبر / تشرين األول٩ إىل ٥دير التنفيذي االجتماع الثاين يف نريويب يف الفترة من عقد امل  - ٦
 من البلدان وهيئات األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة، ٩٧وحضر االجتماع ممثلون لـ. ٢٠٠٩

 عن ممثلني ملنظمات غري حكومية ومنظمات واملنظمات احلكومية الدولية وأمانات االتفاقيات، فضالً
  ).UNEP/IPBES/2/4(ة ومنظمات أعمال، مثلما يتجلى ذلك بالتفصيل يف تقرير االجتماع خاص
يف  نتائج التحليل الكامل للثغرات يف الواجهات القائمة للعلوم والسياسات يفونظر املمثلون   - ٧

: وركزت املناقشات بالتحديد على احلاجة إىل. جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
؛ )تحسني التعاون والتنسيق لتوليد املعارف بغية تكوين قاعدة معرفية عامة ومشتركةل(توليد املعارف 

احلاجة لتقييمات منتظمة وحسنة التوقيت لتوليد ونشر معلومات ذات صلة (وتقييم املعارف 
لدعم العلمي دعم تنفيذ السياسات من خالل تقدمي ال(؛ واستخدام املعارف )بالسياسات وغري مقيدة هلا

بناء القدرات على تعميم مراعاة (؛ وبناء القدرات )يف شكل أدوات ومنهجيات لدعم اختاذ القرارات
 وتبادل املمثلون أيضاً). التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي من أجل الرفاه البشري

  . وجهات النظر بشأن املهام وهياكل اإلدارة املمكنة لآللية احملتملة
وحبسب ما اتفق عليه املمثلون، مت عرض نتائج االجتماع يف موجز الرئيس، الذي يرد   - ٨

  . يف املرفق ذا التقريرمستنسخاً

  ماًدطريق املضي قُ  - رابعاً
حبسب توصيات االجتماع، ينبغي توجيه الدعوة إىل احلكومات واملنظمات ذات الصلة لكي   - ٩

ليات املمكنة لتحسني واجهة العلوم والسياسات يف جمال التنوع اآل مداوالا بشأن ٢٠١٠ختتتم يف عام 
، وذلك على البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي من أجل رفاه البشر وحتقيق التنمية املستدامة

ولدعم هذه املداوالت، ينبغي للمدير التنفيذي أن يعمد يف النصف األول من . أساس نتائج االجتماع
فر املوارد من خارج امليزانية إىل عقد اجتماع ثالث وأخري للتفاوض والبت يف  بتوا ورهنا٢٠١٠ًعام 

  .مسألة إنشاء منتدى
 لكي يقوم بالنيابة عنه بإحالةومتابعة لالجتماع، ينبغي لس اإلدارة أن يأذن للمدير التنفيذي   - ١٠

خالل اجلزء رفيع كي تنظر فيها نتائج االجتماع الثالث إىل اجلمعية العامة يف دورا اخلامسة والستني ل
 لس وينبغي أيضاً.  وما بعده٢٠١٠سبتمرب /املستوى املعين بالتنوع البيولوجي الذي سيعقد يف أيلول

اإلدارة أن يأذن له بالقيام، ضمن املوارد املتاحة، باختاذ إجراءات لتنفيذ نتائج ذلك االجتماع الثالث 
 اجلمعية العامة خبصوص هذه املسألة، وبتقدمي تقرير ذا الشأن والقرارات ذات الصلة اليت قد تعتمدها

  .ته السادسة والعشرينرإىل جملس اإلدارة يف دو
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  املرفق
االجتماع احلكومي الدويل الثاين ألصحاب املصلحة املتعددين املخصص ملنرب حكومي دويل 

موجز : جيللعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولو
  )٢(الرئيس

 يف االجتماع احلكومي الدويل الثاين ألصحاب املصلحة املتعددين املخصص مثلني امل مجيعسلم  - ١
ملنرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، املعقود 

أمهية التنوع البيولوجي وخدمات النظام  ب٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩ إىل ٥يف نريويب يف الفترة من 
يف الوقت الراهن بالرغم من أمهيتهما احلامسة للتنمية  اإليكولوجي اللتني تتعرضان لقدر كبري من الفقدان

املستدامة ورفاهية اإلنسان يف احلاضر واملستقبل، خصوصاً للقضاء على الفقر، وسلموا بضرورة تعزيز 
ستويات بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات العالقة التفاعلية على مجيع امل

النظام اإليكولوجي؛ وأدركوا أمهية ضمان جودة العلوم واستقالهلا وأمهية التعاون الفعال مع وكاالت 
األمم املتحدة ذات الصلة لبلوغ احلد األعلى من أوجه التآزر وبناء القدرات بغية تعميم التنوع 

  .مات النظام اإليكولوجيالبيولوجي وخد

   احملددة يف حتليل الثغراتحتياجاتاال والنتائج  - الًوأ
تستند املناقشات يف هذا الفرع إىل االحتياجات الكلية لتعزيز الترابط بني العلوم والسياسات   - ٢

يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، فهي ليست مقصورة على الوظائف احملتملة 
  .لمنرب املقترح واليت ستناقش يف الفرع الثاينل
كان هناك اتفاق عام على أن حتليل الثغرات قد وفر قاعدة للنظر يف الوسائل والسبل الكفيلة   - ٣

بتعزيز الترابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، لكن 
 تطوير حتليل بعض القضايا مثل مبادرات بناء القدرات احلالية كان هناك تسليم بأنه يتعني مواصلة

  .واملستقبلية وجماالت التقييم على شىت املستويات
استقاللية علمية : كان هناك اتفاق بأن تعزيز الترابط بني العلوم والسياسات حيتاج إىل التايل  - ٤
تنسيق من أجل إقامة قواعد معارف التعاون وال(؛ وتوليد املعارف )املصداقية واملالءمة والشرعية(

تقييمات دورية وحسنة التوقيت لتوليد ونشر املشورة املالئمة (؛ وتقييمات للمعارف )مشتركة ومتقامسة
املشورة اليت متلي السياسات مبشاركة تامة ومتساوية من قبل اخلرباء من مجيع أقاليم  للسياسات ال

؛ وبناء القدرات من أجل تعزيز الترابط )اسات وتنفيذهادعم تطوير السي(؛ واستخدام املعارف )العامل
بني العلوم والسياسات وتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي من أجل رفاه البشر 

  ).ومن ذلك القضاء على الفقر وحتقيق األمن الغذائي واملائي وأمن الطاقة(

                                                        
 .مل خيضع موجز الرئيس إىل حترير رمسي  )٢(
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لعلوم والسياسات، ولو بشكل جزئي على كان هناك إقرار بأنه ميكن حتسني الترابط بني ا  - ٥
األقل، بواسطة تدعيم اآلليات القائمة، وإن كان ميكن آللية جديدة تنبين على اآلليات القائمة واآلليات 

  .املدعمة أن تضيف قيمة هلا شأا يف ااالت اليت يكون التدعيم غري كاف فيها
لية يف الوقت الراهن لتلبية مجيع توجد آلية حكومية دو كان هناك اتفاق على أنه ال  - ٦

االحتياجات يف جمال العلوم والسياسات فيما خيص االتفاقات والعمليات البيئية العديدة املتعددة 
  .األطراف يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

  شتركة حتسني التعاون والتنسيق لتوليد املعارف بغية تكوين قاعدة معرفية عامة وم  -ألف 
أقر املشاركون بأن هناك حاجة ملحة إىل تعزيز توليد املعارف على املستويات الوطنية   - ٧

  :ومن أمثلة االحتياجات لتوليد املعارف. واإلقليمية والعاملية باالستفادة من الشبكات العلمية القائمة
ديد حالة استعراض مالءمة واتساق وإمكانية نقل املؤشرات والتدابري العملية لتح  )أ(

  واجتاهات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
  أُطر وطنية وإقليمية لرصد التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي؛  )ب(
مناذج ذات ارتباط مكاين واضح تتنبأ باستجابة التنوع البيولوجي وخدمات النظام   )ج(

  .على الرفاه البشرياإليكولوجي للضغوط واحملركات واآلثار املترتبة 
شدد املشاركون على أمهية املعارف احمللية والتقليدية وأشكال املعرفة األخرى من أجل تشكيل   - ٨

البحوث والبيانات واألدوات واملمارسات اجليدة (عمليات السياسات لضمان أن تكون النتائج 
يدة جلميع املستخدمني على مف) لالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

  .كل املستويات
أرتئي أن اتباع ج مشترك بني التخصصات ومتعدد التخصصات يتجاوز نطاق جمتمع التنوع   - ٩

كما أن هناك حاجة إلقرار . البيولوجي، مبا يف ذلك البحوث االجتماعية واالقتصادية، هو أمر ضروري
يكون جمتمع العلوم أو السياسات وحده احملدد  ان أالج ينطلق من القاعدة لتوليد املعارف بغية ضم
  .لالحتياجات بل أيضاً الدوائر األوسع للمستعملني

احلاجة لتقييمات منتظمة وحسنة التوقيت لتوليد ونشر معلومات ذات صلة بالسياسات وغري   -باء 
  مقيدة هلا

همة وذات مصداقية هناك حاجة إىل توفري تقييمات ومعلومات علمية مستقلة وشرعية وم  - ١٠
  .التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي وتمع التنمية األوسع لصانعي السياسات يف جمال

وباإلضافة إىل ذلك، مثة حاجة إىل تقييمات تشارك فيها بشكل عام احلكومات وأصحاب   - ١١
صلة بالسياسات ، وتكون ذات )أي عملية مشروعة(املصلحة اآلخرون عرب عملية حكومية دولية 

مع التسليم باحلاجة (متلي السياسات، وتشمل خرباء من مجيع أقاليم العامل على قدم املساواة  ولكنها ال
وينبغي ). أي أا ذات مصداقية(، وختضع الستعراض النظراء )لبناء القدرات يف الكثري من الدول النامية
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 البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي أن تسلط هذه التقييمات الضوء على الروابط بني التنوع
وأن تشمل حتديد قيمة النظم البيئية ) ومن ذلك األمن الغذائي واملائي وأمن الطاقة(وختفيف وطأة الفقر 

  .وتربز الدوافع إىل التغيري واملسائل الناشئة
ينبغي للتقييمات أن تكون مدفوعة بالطلب وتستند إىل حتديد املشاكل واحتياجات   - ١٢
ستخدمني، مبا يف ذلك احتياجات صانعي القرار ومجيع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة امل
سيما اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية محاية   مثل االتفاقيات الست املتعلقة بالتنوع البيولوجي وال(

احليوانات والنباتات الربية املعرضة االجتار الدويل بأنواع التراث الثقايف والطبيعي يف العامل واتفاقية 
اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً  واتفاقية األنواع املهاجرة ولالنقراض
)  واملعاهدة الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية للغذاء والزراعة واتفاقية مكافحة التصحرلطيور املاء

تحدة، وأن تشتمل على كل أشكال املعرفة، مبا يف ذلك املعارف األصلية والتقليدية؛ ووكاالت األمم امل
احمللية ودون اإلقليمية (وكل النطاقات املكانية ) املاضي واحلاضر واملستقبل(وتغطي مجيع األزمنة 

ت ، وتستخدم إطار ومنهجيات مفاهيمية عامة، وأن تكون مشتركة بني التخصصا)واإلقليمية والعاملية
وينبغي أن تعاجل املسائل املواضيعية والناشئة، وأن تكمل التقييمات القائمة . ومتعددة التخصصات

تكررها، وأن تستفيد من جتارب الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وكذلك من عمليات  وال
الستشرافية للتنوع التقييم الدولية األخرى مثل تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية، والدراسة ا
" تقييم التقييمات"البيولوجي يف العامل، والتقييم الدويل للعلوم الزراعية والتكنولوجيا من أجل التنمية و

حلالة البيئة البحرية؛ وأن تنظر يف اجلوانب ذات الصلة بالقيمة واجلوانب االجتماعية واالقتصادية؛ وأن 
  .حتدد الثغرات املعرفية

اق على عمليات إلقرار هيكل إدارة تلك التقييمات ونطاقها؛ وتعيني واختيار يتعين االتف  - ١٣
. املؤلفني وحمرري االستعراض؛ وعمليات استعراض النظراء، واإلقرار، واإلرشاد اخلارجي واالتصاالت

ت إىل ويتعني ترمجة التقييما. وينبغي التسليم حباجات هذه التقييمات من املوارد املالية والبشرية وتلبيتها
  .سيما اتمعات احمللية أن يفهموها ويستخدموها  لغة ميكن للمستخدمني النهائيني، وال

سيما على املستويات  كانت مشاركة صناع السياسات وأصحاب املصلحة ذوي الصلة، وال  - ١٤
  .احمللية املمثلة لنظم معارف مناسبة، ضرورية لضمان تعزيز الترابط بني العلوم والسياسات

دعم تنفيذ السياسات من خالل تقدمي الدعم العلمي يف شكل أدوات ومنهجيات لدعم اختاذ   -جيم 
  القرارات

خصوصاً لالتفاقيات الست (بالرغم من أن هناك حاجة إىل دعم رسم السياسات وتنفيذها   - ١٥
الء فإن من الضروري كذلك توسيع قاعدة عم) املتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر

حبيث تشمل احلكومات ومنظمات األمم املتحدة واتمع املدين  ومستخدمي املعلومات العلمية
  .كما أن مثة حاجة إىل القيام حبمالت لتوعية اجلمهور العام. والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية

 هلا، والوصول ممليةً  أعترب استخدام املعارف، اليت ينبغي أن تكون ذات صلة بالسياسات ال  - ١٦
إليها، أمراً ذا أمهية حامسة، كما أن من املهم، عند الطلب، العمل على استحداث أدوات ومنهجيات 
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تساعد يف رسم السياسات، كإجراء تقييمات شبه عاملية مبشاركة املستعملني النهائيني، وأدوات متعددة 
يات لتحديد قيمة خدمات النظام املعايري لتحليل السياسات؛ وحتليالت ملردودية التكلفة، ومنهج

  .ومن األمهية مبكان شرح قاعدة املعارف للمستعملني. اإليكولوجي
هناك أيضاً حاجة للنظر يف خمتلف آليات نقل العلوم والتكنولوجيا لضمان انتقاهلا بشكل   - ١٧

  .سلس ومالئم إىل عملية السياسات

نوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي من  الت مراعاةاحلاجة إىل بناء القدرات على تعميم  -دال 
  أجل الرفاه البشري

كان هناك اتفاق عام على أمهية بناء القدرات من أجل توليد املعارف وتقييمها واستخدامها   - ١٨
وينبغي حفز بناء قدرات العلماء وصناع السياسات وأفراد اتمع املدين، مبا يف . على شىت املستويات

احمللية، من أجل متكينهم من املشاركة بفعالية أكرب يف واجهة العلوم والسياسات، ذلك اتمعات 
باإلضافة إىل زيادة مشاركة العلماء من البلدان النامية وضمان توفري دعم تقين وعلمي مركَّز لتيسري 

  .هذه املشاركة األكرب
١٩ -  دها املشاركون على على سبيل الذكر وليس احلصر، اشتملت احلاجات املخصوصة اليت حد

  :ما يلي
الوصول إىل البيانات واملعارف، أي الوصول ااين واملفتوح إىل الصحف واملكتبات   )أ(

  االفتراضية، والبيانات املرجعية األرضية والبيانات الساتلية على اإلنترنت؛
منح برامج وفرص تدريب للعلماء من البلدان النامية؛ مثالً توفري املنح الدراسية و  )ب(

  الزمالة، والنفاذ إىل أدوات النمذجة؛
شبكة خمرجات االتصال لتيسري التقييمات الوطنية واإلقليمية، وبناء القدرات للتعاون   )ج(

  .بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب
طة ستفادة من األنشالمثة حاجة إىل إدماج بناء القدرات يف الربامج والعمليات وإىل توسيعه با  - ٢٠

، مبا يف ذلك ما يتم من خالل التعاون الثنائي مع عدة جهات من بينها مرفق البيئة العاملية بوصفه القائمة
أداة متويل، ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم 

  .ة للبيئة والبنك الدويل وبنوك التنمية اإلقليميةاملتحدة للتربية والعلم والثقافة وبرنامج األمم املتحد
ومثة حاجة إىل فهم أفضل لنطاق أنشطة بناء القدرات الراهنة بالكامل، والثغرات املوجودة   - ٢١

  .فيها، وهو ما يتطلبه الوفاء باحلاجة إىل تدعيم الترابط بني العلوم والسياسات

   املنتدى املقترحوظائف  - ثانياً
ملنتدى املقترح أن يعزز بطريقة فعالة من حيث التكلفة واجهات العلوم يقصد با  - ٢٢

والسياسات القائمة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، اليت تتسم 
  .بالتشتت وعدم التنسيق
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وسلّم معظم املشاركني بأمهية ضمان االستقالل العلمي، أي أنّ هيكل إدارة املنتدى   - ٢٣
التفاقات البيئية املتعددة األطراف وهيئات ا ملقترح ينبغي أن يكون منفصالً عن هياكل إدارةا

 التنوع  وموثوقة وصحيحة ومهمة عنتوفري معلومات علمية ولكنه مستجيباً هلا يف األمم املتحدة
  .مقررة هلاالبيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي ووثيقة الصلة بالسياسات وغري 

 الضروري، قبل االنتهاء من حتديد الوظائف احملتملة للمنرب، العمل على وسيكون من  - ٢٤
بطريقة فعالة يضيف ل ماً، حىت يكون املنرب مصمتعزيزها وسبل للقدرات الراهنة إحراز فهم واضح

وقد طُلب إجراء املزيد من . يكررها أو حيل حملّها وال للقدرات القائمة من حيث التكلفة قيمةً
بناء القدرات، وجماالت التقييم، وهيكل وإجراءات إدارة الفريق : التحليل للمسائل التالية

ومن . والتكاليف احملتملة هلذا املنتدى واخليارات املتعلقة بهاحلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، 
باإلضافة إىل أداء  أن يقوم بدور بالغ األمهية يف تنسيق وحتفيز اآلليات القائمة، شأن املنرب اجلديد

وكان من بني . تؤديها يف الوقت الراهن أي منظمة أو آلية أخرى عدد من الوظائف اليت ال
  :األفكار األولية بشأن وظائف املنرب احملتمل ما يلي

حفز التعاون والتنسيق احملسنني لتوليد املعارف ضمن قاعدة معارف عامة   )أ(
  :ومشتركة وذلك بواسطة

ير أولوية املعارف العلمية الرئيسية املطلوبة ملقرري السياسات حتديد وتقر  ‘١’
على شىت مستويات املناطق اجلغرافية، مبا يف ذلك عن طريق عمليات 

  التقييم؛
 السياسات ومنظمات ومقرري الدوائر العلمية آلية للحوار بني وضع  ‘ ٢’

 ك معوطنياً وباالشترا توليد املعلومات املطلوبة من أجل حفزالتمويل 
كربنامج ديفريسيتاس  الس الدويل للعلوم وبراجمه، مثلمنظمات دولية 

) Diversitas ( .البحوث العلمية واآللية نفسها لن تقوم بتمويل أو إجراء 
  األولية؛

معلومات تكون وثيقة  لتوليدإجراء تقييمات دورية يف مواقيت مناسبة تنسيق و  )ب(
  :وذلك من خاللمقررة هلا الصلة بالسياسات وغري 

 وحفز هذا التنفيذديد احلاجة إىل تنفيذ التقييمات شبه العاملية حت  ‘١’
الذي من شأنه أن ) ودون اإلقليمية واإلقليميةالوطنية التقييمات (

  يستفيد من متابعة تقييم األلفية للنظام اإليكولوجي وينسق معها؛
  ؛م واملواضيعحبسب األقالي نتائج التقييمات شبه العاملية جتميع  ‘٢’
باالعتماد على عاملية شاملة، دون إقليمية وإقليمية وإجراء تقييمات    ‘٣’

  ؛ واملصادر األخرىالتقييمات شبه العاملية
  إجراء تقييمات للمسائل املواضيعية؛  ‘٤’
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  تعميم نتائج التقييم على أصحاب املصلحة املعنيني؛  ‘٥’
، وتيسري ت الصلةذاالتقييمات  مستكمل عن جاالحتفاظ بكاتالو  ‘٦’

  ؛االزدواج عدم مع ضمانالتعاون مع تلك التقييمات، 
دعم وضع السياسات وتنفيذها بتحديد األدوات واملنهجيات ذات الصلة ذه   )ج(

وسيشمل .  مقرري السياسات وسائر مستعملي املعلومات العلميةاحتياجاتالسياسات وبتلبية 
ت املناطق اجلغرافية، وإتاحة املعلومات عن أفضل ذلك توفري نتائج التقييم على خمتلف مستويا

  املمارسات يف استعمال هذه األدوات واملنهجيات، وحفز املزيد لتطويرها حسب مقتضى احلال؛
بناء القدرات لتعميم مراعاة التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي من   )د(

 )على القائمة اإلرشادية اآلنفة الذكر باالعتماد(االحتياجات تحديد أجل رفاه البشرية وذلك ب
 السياسات وغريهم من مستخدمي املعلومات العلميةومقرري علماء من بناء القدرات لدى ال

مرفق ومنها  تتوىل بناء القدرات،مع منظمات على كامل مستويات املناطق اجلغرافية، والعمل 
ومنظمة ئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي برنامج األمم املتحدة للبيأنشطة وللتمويل البيئة العاملية 

األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والبنك الدويل 
، من أجل وضع آلية لتيسري تلبية االحتياجات ومنظمات اتمع املدينومصارف التنمية اإلقليمية 

دعمهم لتعزيز القدرات الوطنية للبلدان النامية باألخص وأعرب معظم املشاركني عن  . احملددة
وذلك جبملة من األمور منها حتسني االستفادة من املعلومات العلمية والتكنولوجيات ذات الصلة 

  .وتوفري برامج وفرص التدريب

  هيكل اإلدارة  - ثالثاً
  : كاآليتجرت مناقشة عدد من اهلياكل املمكنة لإلدارة احلكومية الدولية وذلك  - ٢٥

ميع جل ممثلني يضم أن لالجتماع العام عام على أنه ينبغي كان هناك اتفاق  )أ(
. املعنينيلة يف األمم املتحدة، وأنه جيب دعوة مراقبني من جمموعات أصحاب املصلحة احلكومات املمثّ

راقبني، وقال بعض املندوبني بضرورة دعوة املشاركني من أصحاب املصلحة املعنيني للحضور بصفة م
  فيما ارتأى آخرون ضرورة دعوم وفق الطرائق اليت سيتفق عليها املنتدى احملتمل يف اجتماعه األول؛

وذهب الرأي األول إىل . أُعرب عن رأيني فيما يتعلق بإنشاء هيئة تنفيذية أو مكتب  )ب(
 وذلك على حنو مماثلني من خرباء علميني وتقنيني منتخب) أو املكتب( اهليئة التنفيذية ضرورة أن تتألّف

 توازن إقليمي مناسباحلرص على وجود مع كومي الدويل املعين بتغري املناخ، ملا هو قائم يف الفريق احل
 لالتفاقيات الست املعنية ، رؤساء اهليئات العلمية الفرعيةمثالً (املخصصنيعضاء وعدد مالئم من األ

مل ير هؤالء املشاركون حاجة إىل هيئة علمية و. )بالتنوع البيولوجي والتفاقية مكافحة التصحر
وذهب أصحاب . استشارية نظراً للتفوق العلمي والتقين لألعضاء املنتخبني يف اهليئة التنفيذية أو املكتب

يكونوا من اخلرباء التقنيني وأن يضطلعوا   الرأي الثاين إىل أنّ أعضاء اهليئة التنفيذية أو املكتب ينبغي أال
غري، مما يعين أنّ اهليئة سوف حتتاج إىل أن تكتمل يئة استشارية علمية منتخبة لضمان  المبهام إدارية 
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رؤساء اهليئات العلمية (املصداقية العلمية، مع ضمان وجود عدد مناسب من األعضاء املخصصني 
  ؛) لالتفاقات البيئية متعددة األطرافالفرعية

التفاقات لعالقة بني املنتدى وجمالس إدارة اورد اإلعراب عن طائفة من اآلراء بشأن ا  )ج(
 واتفاقية مكافحة التصحر ووكاالت األمم  ذات الصلة بالتنوع البيولوجي الستالبيئية املتعددة األطراف

املتحدة، حيث أيد عدة مشاركني إقامة عالقة مباشرة بني االتفاقيات واهليئة العامة أو اهليئة التنفيذية، 
  شاء هيئة استشارية علمية إىل تفضيل أن تكون اتصاالت االتفاقات مع هذه اهليئة؛وذهب املؤيدون إلن

وكان هناك تأييد قوي للعمل على مجيع مستويات املناطق اجلغرافية، أي الوطنية   )د(
  ودون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية؛

 وظائفها كان هناك اتفاق عام على احلاجة إىل أمانة صغرية، ولكن بشرط تقييم  )ه(
وطُلب إىل أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة أن جتري تقييماً ملختلف . واألطراف الراعية هلا ومقرها

  أنواع الترتيبات املؤسسية اخلاصة باألمانة وللمعايري اليت ستستخدم الختيار مقر هذه األمانة؛
كون خمصصة وذات زمن  كان ينبغي لألفرقة العاملة أن تذا بشأن ما إتفاوتت اآلراء  )و(
كان ينبغي أن تكون دائمة ولكن ذال حبسب احلاجة، ومن مث بعدد غري حمدد، أو ما إشكَّحمدد وأن ت 

 واقترح الكثري من املمثلني املؤيدين ألفرقة عاملة دائمة. تستند إىل دوافع الطلبذات برامج عمل مرنة 
د أنّ اآلراء تفاوتت بشأن ما إذا كانت هناك بي. )بناء القدراتللتقييمات ول(غري  إنشاء فريقني ال

اتفاق وقد ساد . حاجة إىل أفرقة عاملة إقليمية أو ما إذا كان ينبغي استخدام الترتيبات املؤسسية القائمة
   حبسب احلاجة، يف االجتماع العام األول؛،األفرقة العاملةعام على أن تنشأ 

 تتجاوز احتمال إنشاء صندوق استئماين، آللية مالية ملكانت هناك مناقشة حمدودة   ) ز(
  .، والذي لن يتيسر تقييمه حىت يتم استكمال وضع برنامج العملمستوى االحتياجات املاليةأو 

  االستنتاجات وطريق املضي قدماً  - رابعاً
مت اإلعراب بصفة عامة عن تأييد قوي إلنشاء آلية حكومية دولية جديدة لتعزيز الترابط بني   - ٢٦

تكرر أو حتلّ حمل   والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي بشرط أالالعلوم
واليات أو برامج عمل االتفاقيات أو اآلليات البيئية متعددة األطراف القائمة، وحيثما يكون تدعيم 

 لآللية احلكومية الدولية ة أمهية كفالة االستقاللية العلمياملشاركنيد معظم أيو. اآلليات القائمة غري واف
التفاقات البيئية املتعددة األطراف ا عن هياكل إدارة اجلديدة وذلك جبعل هيكل إدارا منفصالً

وتفاوتت اآلراء بشأن ما إذا كانت هذه اآللية .  ولكنه مستجيباً هلاوهيئات األمم املتحدة
طراف وهيئاا العلمية الفرعية، وتتسم التفاقات البيئية املتعددة األستقتصر على تلبية احتياجات ا

بتمثيل كامل ومنصف للبلدان النامية، وختضع الستعراض النظراء من قبل اخلرباء واحلكومات، أم أنها 
ولئن اتفق املشاركون . ينبغي أن تليب احتياجات أصحاب املصلحة اآلخرين مثل وكاالت األمم املتحدة

لية، فإنّ اآلراء اختلفت بشأن ما إذا كان ينبغي دعوة أصحاب على ضرورة أن تكون اآللية حكومية دو
املصلحة املهتمني إىل احلضور بصفة مراقبني أو ما إذا كان ينبغي دعوة املشاركني وفق الطرائق اليت 

وكان هناك أيضاً اتفاق عام على أن تكون التقارير . سيتفق عليها املنتدى احملتمل يف اجتماعه األول
  .حاب املصلحة مجيعهمذات قيمة ألص
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وينبغي لآللية أن تدعم وتكمل اهليئات الفرعية العلمية التابعة لالتفاقيات والعمليات متعددة   - ٢٧
. األطراف الست املعنية بالتنوع البيولوجي والتفاقية مكافحة التصحر، مثلما جرى توضيح ذلك آنفاً

 أن تشمل أيضاً مؤسسات األمم املتحدة املالئمة، بيد أنّ اآلراء اختلفت بشأن ما إذا كان ينبغي لآللية
والدوائر العلمية وأصحاب املصلحة اآلخرين، مثل املنظمات غري احلكومية املعنية ومنظمات القطاع 

  .اخلاص واتمع املدين ذات الصلة
 وميكن أن تقوم مثل هذه اآللية احلكومية الدولية بدور يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات  - ٢٨

النظام اإليكولوجي مماثل لدور الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف جمال تغري املناخ، ولكنها 
ينحصر يف تقييم املعارف وإمنا ميتد ليشمل أيضاً حفز التعاون والتنسيق  ستتوخى جاً أكثر مشولية ال
 تنفيذ السياسات بتحديد ضمن قاعدة معارف عامة ومشتركة؛ ودعماحملسنني على توليد املعارف 

؛ وبناء القدرات على تعميم مراعاة  مقرري السياساتاحتياجاتأدواا ومنهجياا الالزمة لتلبية 
  .التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي لرفاه البشرية

يتسىن ألي آلية قائمة  ولضمان عدم ازدواج اجلهود ولكي تضيف اآللية اجلديدة قيمةً ال  - ٢٩
. خرى إضافتها، طلب بعض املشاركني معلومات إضافية للحسم بشأن إنشاء آلية حكومية جديدةأ

األنشطة احلالية واملقررة يف جمال بناء القدرات؛ وجماالت التقييم، مبا : ويشمل التحليل اإلضايف ما يلي
 بتغري املناخ يف ذلك حالة املؤشرات الراهنة واملتداولة؛ وهيكل الفريق احلكومي الدويل املعين

واإلجراءات اليت يتبعها هذا الفريق؛ واخليارات واملعايري بشأن األمانة احملتملة؛ واملعلومات بشأن 
  .احتياجات التمويل املمكنة وهياكل إدارة املنتدى احملتمل

وأوصى بعض املشاركني بأن يعمد املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة إىل إبالغ   - ٣٠
ريق العامل املخصص مفتوح العضوية املعين باستعراض تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، يف اجتماعه الف

الثالث، بالتقدم احملرز يف هذا االجتماع وذلك لكي يتمكّن من النظر يف تأثريات هذا العمل على اتفاقية 
  .التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك خطتها االستراتيجية

 عن نتائج اًن بأن يقدم املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة تقريروأوصى املشاركو  - ٣١
املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف /االجتماع احلايل إىل الدورة االستثنائية احلادية عشرة لس اإلدارة

وكاالت ، وبأن يطلب جملس اإلدارة إىل املدير التنفيذي أن يعقد، بالتعاون مع ٢٠١٠فرباير /شباط
األمم املتحدة ذات الصلة، االجتماع احلكومي الدويل الثالث واألخري ألصحاب املصلحة املتعددين من 
أجل التفاوض والبت يف مسألة إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 

سة والستني للجمعية العامة وخدمات النظام اإليكولوجي، الذي ينبغي إحالة نتائجه إىل الدورة اخلام
  .٢٠١٠يف عام 
وأوصى بعض املشاركني أيضاً بأن يتم على املستوى متعدد األطراف واملستوى اإلقليمي عقد   - ٣٢

املزيد من املشاورات غري الرمسية بني احلكومات واملنظمات ذات الصلة من أجل تيسري املشاورات 
مات واملنظمات القادرة على تيسري إجراء هذه بشأن االجتماع الثالث واألخري، ودعوا احلكو

  .املشاورات إىل القيام بذلك
______________  


