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االجتماع احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة 
 حكومي منربإنشاء لنظر يف املتعددين املخصص ل

 التنوع البيولوجي يف جمالدويل للعلوم والسياسات 
  خدمات النظام اإليكولوجيو

 ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ١٢ - ١٠، الملبوراكو
  ∗من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

النظر يف إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 
أهداف ومهام املنرب احلكومي الدويل للعلوم  :وخدمات النظام اإليكولوجي

  ةم اإليكولوجيال التنوع البيولوجي وخدمات النظ جموالسياسات يف

العملية يف عاملية ملتابعة تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية ال ستراتيجيةاإلب االستعانة
   التنوع البيولوجييف جمال العلمية ات آلية دولية للخرباملفضية إىل إنشاءاالستشارية 

 والسياسات يف جمال التنوع )٢(ي الدويل للعلوماملنرب احلكوم بشأن )١(ةمنقح مفاهيميةمذكرة 
  البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

  موجز تنفيذي
خدمات ولتنوع البيولوجي اب املتعلقة اتم والسياسو العليف جمال ةاحلاليلية التواصل تشتمل عم  -١

مهة مجيع هذه مسابيد أن . الوطنية والدوليةوالعمليات  من اآلليات  عددعلى ةم اإليكولوجيالنظ
مبنرب مة وإذا كانت مدعها تعزيز زيادة  املناسبة ميكناألصعدة السياسات على بالنسبة إىل رسمالعمليات 
كفل ي ةم اإليكولوجي التنوع البيولوجي وخدمات النظيف جمال اتالسياس وللعلوم دويلحكومي 

  . عنهاة الناشئ العلمية والتوصياتالستنتاجاتلمهية األوشرعية الصداقية وامل
                                                   

∗  UNEP/IPBES/1/1. 
بالتشاور مع تقييم األلفية للنظم ) ونيبي( برنامج األمم املتحدة للبيئة ة األصلييةميهاذكرة املفاملأعد   )١(

 يف أعقاب ت املذكرةوقد وضع.  التنوع البيولوجييف جمال العلمية اتدولية للخرباللية اآلشبكة خرباء واإليكولوجية 
 ات آلية دولية للخرباملفضية إىل إنشاء يف البيان الذي اعتمدته اللجنة التوجيهية الدولية للعملية التشاورية أدرجتدعوة 

وتراعي . ٢٠٠٧نوفمرب / املعقود يف مونبلييه، فرنسا، يف تشرين الثاينا التنوع البيولوجي، يف اجتماعهيف جمالالعلمية 
 .املفتوحة التعليقات اليت وردت خالل عملية االستعراض اإللكترونية ة املنقحيةميها املفهذه املذكرة

االجتماعية واالقتصادية، وشمل العلوم الطبيعية ي الذي ،أوسع معانيهب املنربستخدم يف م ‘‘موالعل’’مصطلح   )٢(
 . املعارف التقليديةجمموعة عالوة على
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آلية حكومية دولية لتعزيز اهليئات العلمية القائمة، سواء عن طريق سوف يعمل املنرب بوصفه و  -٢
 جلعل ي السياساتبواضع أو عن طريق توفري الصلة يةمالعلاملواد إتاحة الفرصة هلا للوصول إىل أفضل 

املواد ل ما هو متاح من أفضب السياسات يواضع سيزود املنربوباملثل، . لسياساتبا صلةأكثر  هاعمل
بذلك، املنرب يف قيام و.  واملشورة يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجييةالعلم
 ضمن أمور املنرب، ونكي أن ويتوخى. اتسياسأوساط تقرير الشبكات اخلرباء العلميني وتفيد من سيس

لتنوع البيولوجي والنظم صلة باتاملت تفاقياالل التابعةلهيئات العلمية الفرعية مكمال لأخرى، 
صداقية املب املتسمةالالزمة  املعلومات اليت لديها واهليئات احلكومية الدولية ذات الصلة ،اإليكولوجية

  .ةم اإليكولوجيولوجي وخدمات النظلتنوع البيا علمعن القضايا الناشئة يف علمية ال
اهليئات العلمية القائم حالياً من  إىل املنربسيضيفها القيمة الرئيسية اليت تكون  أن ويتوخى  -٣

  :يلي كماالسياسات  رسموهيئات 
رصد و عن طريق رصد االجتاهات ،ةبكراملاإلنذار املبكر والدروس توفري   )أ(

ت وقتتاح ألصحاب املصلحة ذوي الصلة يف ال  يف شكل تقارير وتنبيهات،ة العلمية اجلديداالستنتاجات
  ؛املناسب

  إجراء، من خالل املعلومات ذات الصلة بالسياساتلتوفريار موحد ومتسق  إطإجياد  )ب(
التفاعالت بني البشر  حالة بشأنمتكاملة باستخدام إطار تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية،  اتتقييم

يف التنوع البيولوجي اليت حتدث لتغريات ما ل، مع التركيز على اتوقعا وااجتاها واوحمركاوالبيئة 
  ؛ على مستويات متعددةبشريرفاه الالعلى آثار   منةم اإليكولوجيوخدمات النظ

 عن طريقالتوعية ألصحاب املصلحة ذوي الصلة وتوفري الدعم يف جمال السياسات   )ج(
  .مجااعلومات العلمية بطريقة تستجيب حل ونشر املعميجت
ذلك  وسيتيح.  أعالهاملبينةز الفوائد جنادورة مدا أربع سنوات إل اتباع النهج املوصى به هوو  -٤

 تبعاًبرنامج عمله  املرونة الالزمة لتغيري وتنقيح وتعديل وسيوفر ،املنرب  الذي حيرزهتقدمالوتقييم رصد 
  .جات أصحاب املصلحةحا لتلبية لذلك

  التغلب على العقبات اليت تواجه التنمية
 تحدث، يولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيع البات مل يسبق هلا مثيل يف التنوتغريويشهد العامل خسائر 

مل يف مجيع البلدان إذا ستقبل يف املالتنمية تضرر وست. التنمية املستدامةعلى وشري الب رفاهال على اً سلبياًتأثري
يف جهودها الرامية إىل ختفيف حدة البلدان النامية بصفة خاصة ستتضرر  هذه اخلسائر، ولكن يعوض عن

ختفيف التغريات يف التنوع على أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص  يعملم أن ولذلك يلز. الفقر
. اتسياسبشأن ال  القرارات املناسبة اختاذمن خالل ،هاوالتكيف معالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 ن ذا مصداقيةيكو ات والسياسللعلوم  ديناميها مبنرب دعمويلزممكثفة،  رفاعمتتطلب هذه اجلهود إال أن 
  .ةيمشروع ووأمهية
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  والسند املنطقياخللفية   - أوالً

 املاضية، مسني، خالل السنوات اخلتة سبببشري اليم األلفية للنظم اإليكولوجية أنتقيت أثب  -١
. ةم اإليكولوجي النظ اليت توفرهادماتاخل يف اًيف التنوع البيولوجي وتدهورمل يسبق هلا مثيل خسائر 

هي يف  ها تقييماألربع والعشرين اليت مت املائة من خدمات النظم اإليكولوجية  يف٦٠  أنالواقعو
 أثر سليب لذلكيكون وس.  فوريةإجراءات مل تتخذ إذا  التدهورزيد من، ويتوقع أن يصيبها املتدهور

  .يات التنمية يف البلدان الناميةعلى عمل، ولكن ليس حصراًعلى وجه اخلصوص، 
 ةم اإليكولوجيني التنوع البيولوجي وخدمات النظالعلمية بشأن الصالت باملعرفة ادت دزاقد و  -٢
 منربإىل  هناك حاجة غري أن. تقييم األلفية للنظم اإليكولوجيةإجناز  منذ اً كبريازدياداً بشريرفاه الالو

ال  إجراءات حمددة يف جمإىلالناشئة املعارف العلمية من ترمجة لتمكني ل ات والسياسللعلوم  أقوىدويل
  .ويات املناسبة على املستة العامةالسياس

لتنوع البيولوجي با املتعلقة اتم والسياسو العليف جمال ةاحلاليية التواصل وتشتمل عمل  -٣
.  الوطنية والدولية من الربامج واملنظمات واآلليات والعمليات عددعلى ةم اإليكولوجيوخدمات النظ

 وع البيولوجي والنظم اإليكولوجيةالتنذات الصلة ب األطراف االتفاقات البيئية املتعددةتتضمن  مثالًف
 املناسبة ميكن األصعدةمسامهتها يف صنع السياسات على إال أن . أحكاما بشأن التعاون العلمي والتقين

موحد وعلمياً  سليمإطار توفري من  ات والسياسللعلوم دويلمتكّن منرب حكومي  إذا  بقدر أكربزتعزأن 
  .ةم اإليكولوجي التنوع البيولوجي وخدمات النظاليت حتدث يفات تغريلللتصدي لومتسق 

املبدأ : ةمبكر اتإنذار ة منمتأخردروس ’’املعنون تقرير الوكالة األوروبية للبيئة، وحيدد   -٤
 )Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896–2000( ‘‘٢٠٠٠-١٨٩٦ تحوطيال

 إليصالآلية إىل  حاجة توجدولذلك .  العلمية واستجابات السياساتاالستنتاجاتني وجود فجوة ب
 تلك جاتاح لتلبية  يف الوقت املناسبالسياسات أوساط تقرير  إىلع العلمياتم من االستنتاجات

  . والعكس بالعكساألوساط،
 التنوع يف جمال العلمية ات آلية دولية للخرباملفضية إىل إنشاء العملية االستشاريةويتجلى يف   -٥

احلاجة إىل عام على اتفاق  ،تقييم األلفية للنظم اإليكولوجيةتابعة مل العاملية يف اإلستراتيجية و،البيولوجي
وقد . ةم اإليكولوجي التنوع البيولوجي وخدمات النظيف جمال ات والسياسللعلوم  دويلمنرب حكومي

مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع  الذي اختذه ٩/١٥ قرراملمن خالل أكثر هذه احلاجة تعززت 
بادرة املدير التنفيذي الذي رحب مبو، ٢٠٠٨مايو / يف أياراملعقودالبيولوجي يف اجتماعه التاسع 

صحاب ألخمصص مفتوح العضوية  اجتماع حكومي دويلعقد الرامية إىل  لربنامج األمم املتحدة للبيئة
م والعلجمايل  يف ئهم األطراف إىل إرسال خرباوإىل دعوةذا املنرب لنظر يف إنشاء هلاملصلحة املتعددين 

  .إىل ذلك االجتماع اتالسياسو
شاورات مع احلكومات وأصحاب املصلحة امل هو دعم يةميهافاملالقصد من هذه املذكرة و  -٦

 هذا قامةإل والطرائق واألسانيد املنطقيةجات حلا ا املذكرةتستقصيو. املنرباآلخرين بشأن اقتراح إنشاء 
 تقييم منيف ذلك ليس فقط وهي تستفيد . ألنشطة املمكنة والترتيبات املؤسسيةامع ما يرافقه من املنرب، 
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 من  أيضاًبل عمليات التنوع البيولوجي العلمية بشأن اتدولية للخرباللية اآل وة اإليكولوجيللنظمأللفية ا
تغري املناخ، وتوقعات البيئة ب املعينالدويل عاملية مثل الفريق احلكومي الدروس املستفادة من عمليات 

الدراسة وم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، العلتسخري ولمعارف الزراعية، والتقييم الدويل لالعاملية، 
 خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، ياتقتصاداو، االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل

بناء و إلقامة الشبكات املستمرةبادرات املو ات،م والسياسولربط بني العلالرامية إىل اوطنية العمليات الو
  .القدرات

 التنوع يف جمال اتم والسياسولعلل دويلملنرب حكومي  املتوقعة والنواتجالوالية األساسية   - ثانياً
  ةم اإليكولوجييولوجي وخدمات النظالب
ذات مصداقية ومستقلة وحجية ذات مشورة علمية فري توللمنرب هي الوالية األساسية ستكون   -٧

 التغريات يف بشأنلسياسات ل أمهيةذات و دويلعلى الصعيد ال ندادالستعراض األوخاضعة وشاملة 
 على بشريلرفاه الإىل اواآلثار املترتبة عليها بالنسبة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 مبا اتاختاذ القرارعدالة  يف زيادة فعالية واإلسهام هي العامة اهأهدافوستكون . مستويات متعددة
التنوع بصلة ال ذات بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ةالعلميز الروابط عزيو بشريالرفاه اليضمن 

  . النظم اإليكولوجيةوالبيولوجي 
  : تشمل ما يلي ،النواتججمموعة من املنرب  وسيوفر  -٨

ولكن  لسياسات صلة باذاتو ومواكبة ألحدث التطورات حجيةذات حتليالت   )أ(
 لدعم ،بشريرفاه الالب وعالقتها ةم اإليكولوجيلة التنوع البيولوجي وخدمات النظحلا ها،تفرضدون أن 

 املعلومات الالزمة لتحسني فهم التغريات بتوفرياملناسبة  واملستويات األصعدة على ات القراراختاذعملية 
 يالبشر لرفاهإىل اعليها بالنسبة يولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واآلثار املترتبة يف التنوع الب

  السياسات؛وضع والرصد واإلبالغ حتسني و
ة رف العلمية وغريها والتفامهات واملنظورات والقيم املتعلقااملعنظم حتسني احلوار بني   )ب(

قرارات بشأن السياسات الاختاذ جعل  يف لمساعدةل ،ةم اإليكولوجيبالتنوع البيولوجي وخدمات النظ
م لتنوع البيولوجي وخدمات النظمن ا ة املستداماالستفادة وعدالة فيما خيصأكثر فعالية وكفاءة 

  ؛ةاإليكولوجي
 املتعلقة العلمية االستنتاجات فهم يف للمساعدة رفااملعنقل حتسني االتصال و  )ج(

  ؛  السياسات بفيما يتصل ها وتطبيقةيم اإليكولوجالتنوع البيولوجي وخدمات النظب
 من اهليئات االستشارية الفرعية لالتفاقات  الواردةطلباتال حتسني الدعم العلمي بناء  )د(

، واملصارف إدارة املوارد الطبيعية والتنميةبواهليئات الدولية ذات الصلة البيئية املتعددة األطراف، 
 ،ةم اإليكولوجيلتنوع البيولوجي وخدمات النظاصة باخلاربامج اإلقليمية الو ،املتعددة األطراف

  ؛ةالناشئ املخاطر بشأناستباقية وذات مصداقية مشورة علمية  عن طريق توفري ،احلكومات الوطنيةو
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االتفاقات البيئية املتعددة  لتعزيز الروابط بني خمتلف مشتركعلمي  توفري منرب  )ه(
مليات القائمة مثل فريق العباالستناد إىل ، إليكولوجيةالنظم ا والتنوع البيولوجيباألطراف املتصلة 

  .  ومع مراعاة تلك العملياتالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجياملعين بااالتصال 

 التنوع البيولوجي يف جمال ات والسياسلعلومل دويلملنرب حكومي جماالت التركيز املقترحة   - ثالثاً
  )٣(ةم اإليكولوجيوخدمات النظ

التقييمات  الصادرة عنتوصيات ال  إىلاستناداً للمنرب رئيسية ركيزثالثة جماالت ت حتديد مت  -٩
إنشاء  االستشارية املفضية إىلعملية ال ومنتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية اليت أجريت يف إطار املستقلة 

  :، وهي التالية التنوع البيولوجييف جمال العلمية اتدولية للخرب ليةآ
 العلمية االستنتاجاترصد ورصد االجتاهات : ةبكراملنذار املبكر، الدروس اإل  )أ(

  منمتكينهابغية  ةالناشئ  واملخاطرلقضايابشأن ا واحلكومات املنظماتإىل ستباقي تنبيه اوتقدمي اجلديدة 
  ؛املخاطرذه هل ةسريععلمية حتليالت  توفري عالوة علىالوقت املناسب، إعداد استجابات يف 

ات يف التنوع تكاملة للتغريوممنتظمة ومستقلة تقييمات ب االضطالع:  املعارفزحف  )ب(
 قضايا تستهدفوتقييمات سريعة  ،البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على مستويات متعددة

عالوة ، املعلومات اليت توفر هلا أو مبنية عليها أو عمليات التقييم األخرى ذات الصلةب مرتبطةحمددة 
  ؛ثان عامليلتقييم تحضري  العلى

لزم من معلومات ا يمبدعم أصحاب املصلحة ذوي الصلة : دعم السياسات والتوعية  )ج(
  : علمية

يف التنوع البيولوجي وخدمات النظم اليت حتدث تحسني فهم التغريات ل  ‘١’
  ؛لبشرلرفاه اواآلثار املترتبة عليها بالنسبة اإليكولوجية 

م التنوع البيولوجي وخدمات النظيف يريات التغرصد على مساعدة لل  ‘٢’
  ؛عنهاواإلبالغ  ةاإليكولوجي

أصحاب املصلحة احتياجات  تليبطريقة ب ونشر املعلومات العلمية لتجميع  ‘٣’
  .الصلةذوي 

وسينصب التركيز الرئيسي على بناء .  ال يتجزأ من كل عنصرجزءاًبناء القدرات كون يسو  -١٠
  . على حدةكل جمال تركيزيف نشطة األطالع بالضل الالزمةاخلربات العلمية 

التنوع ب املستمرة املتعلقةمن املبادرات  املنربضطلع ا ياألنشطة اليت تستفيد ومن املتوقع أن   -١١
.  فيهاتسهمأن واملنرب،  اليت تنفذ خارج إطار بشريفاه الرال وةم اإليكولوجيالبيولوجي وخدمات النظ

قييم ت  متابعةالشركاء يفستظل تنفذ من جانب على األنشطة اليت  خاص بوجه اًنطبقموسيكون هذا 
  .، بصفتهم اخلاصةاأللفية للنظم اإليكولوجية

                                                   
، مع معلومات تفصيلية عن الغايات، UNEP/IPBES/1/3يرد برنامج عمل املنرب وميزانيته يف الوثيقة   )٣(

 .واملنجزات املتوقعة، واألنشطة، املتصلة بكل جمال من جماالت التركيز
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يولوجي وخدمات  التنوع البيف جمال ات والسياسللعلوم دويلحكومي نرب ملالطرائق التنفيذية   - رابعاً
  ةم اإليكولوجيالنظ
  : هي أن يكونملنربلتشغيل ابادئ الرئيسية امل  -١٢

احلكومية وغري احلكومية والدولية من اجلهات احلكومية صحاب املصلحة أل شامالً  )أ(
  ؛ املعارفوحائزي على الشبكات القائمة من العلماء ومبنياً

 نداداألرباء اخلمن جانب  النقديالستعراض ل وذا مصداقية وخاضعاً علمياً مستقالً  )ب(
  ؛سب االقتضاءحب

 اليت تتخذه املنظمات ددحتالسياسات على النحو الذي باملتصلة جات احمستجيباً لل  )ج(
التنوع البيولوجي ب املتصلةاالتفاقات البيئية املتعددة األطراف  ها على مستويات متعددة، مبا فياتالقرار

من خالل كونه مشروعاً وذا أمهية  واهليئات احلكومية الدولية ذات الصلة، ،والنظم اإليكولوجية
  ن فارضاً هلا؛يكولسياسات دون أن ل

  ؛ ذات الصلةتجارب عمليات التقييمب اًمدعوم  )د(
  . مع إجراءات لقياس فعاليته، البدايةذ منموضع رصد  )ه(

يكل اهلينبغي أن يكون و. UNEP/IPBES/1/4يف الوثيقة   للمنرباملقترحاهليكل املؤسسي ويرد   -١٣
بادئ التوزيع اجلغرايف العادل والتوازن ضم أعضاء يتم اختيارهم مع إيالء االعتبار الواجب ملي، صغرياً

  .اختصاصات واضحةحتديد ، مع وبني التخصصاتبني اجلنسني 
لتنفيذ برنامج  دورة مدا أربع سنوات اتباع ج، يقترح  للمنرب الزمينباإلطاروفيما يتعلق   -١٤

تحدد يف وس. ه وجناحهئأداو املنربتقدم تقييم ورصد من ن ذلك أصحاب املصلحة وسيمكّ. عمله
  .طالع ا يف كل فترة أربع سنوات االضتوخىي اليت املعينةاألنشطة   العاماالجتماع

 إىل احلكومات وأصحاب املصلحة املهتمني ملناقشة احلاجةألول مرة االجتماع ويضم هذا   -١٥
قترح أن يو. هإجراءات وهقواعد املؤسسية وهترتيباتو هعملوبرنامج  هنطاقو وغاياته  عملهطرائقو املنرب

املنتدى البيئي /برنامج األمم املتحدة للبيئة إدارةجملس دم إىل قَتلن جمموعة من التوصيات وضع املشاركي
  . للنظر فيه،الوزاري العاملي يف دورته اخلامسة والعشرين

________________ 


