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 احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة  الثايناالجتماع
 حكومي دويل للعلوم نرباملتعددين املخصص مل

 التنوع البيولوجي وخدمات يف جمالوالسياسات 
  ظام اإليكولوجيالن

 ٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين األول ٩ - ٥، نريويب
 * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

النظر يف خيارات لتعزيز العالقة بني العلوم والسياسات يف 
  جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام االيكولوجي

 جمال ىفالسياسات و العلوم بني الصالتإىل تعزيز املفضية االحتياجات واإلجراءات 
  اإليكولوجيجي وخدمات النظام لوالتنوع البيو

  األمانةمن مذكرة 

  مقدمة  -أوالً 
فرباير / شباط٢٠ الصادر يف ٢٥/١٠ مقرره أخذ جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف  - ١

  حكوميمنرب علماً بنتائج االجتماع احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة املتعددين بشأن إنشاء ٢٠٠٩
دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي الذي عقد يف 

ىل  إ وأكد احلاجةجملس اإلدارة  وأعترف،٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢ إىل ١٠تراجايا ماليزيا من بو
 اإليكولوجي  التنوع البيولوجي وخدمات النظام بني العلوم والسياسات يف جمالالصالت وحتسني تعزيز

 يلجملس اإلدارة علماً بالتقرير األو وأخذ. على مجيع املستويات والتنمية املستدامة ، لتحقيق رفاهة البشر

                                                   
*  UNEP/IPBES/2/1.  
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نامج األمم املتحدة للبيئة لتيسري مواصلة املناقشات بشأن حتسني حتليل الثغرات الذي أجراه برعن 
  . بني العلوم والسياساتالصالت

 املقرر، دعا جملس اإلدارة احلكومات واملنظمات ذات نفسوجب وعلى هذا األساس، ومب  - ٢
 بني العلوم والسياسات بشأن الصالتالصلة إىل مواصلة استكشاف اآلليات اليت تفضي إىل حتسني 

 البشر على املدى الطويل والتنمية وحتقيق رفاهة املستدام هاحملافظة على التنوع البيولوجي واستخدام
عليها احلاجة اخلاصة إىل تنمية القدرات التقنية والعلمية يف البلدان النامية واحملافظة املستدامة مع مراعاة 

وطلب جملس اإلدارة من املدير التنفيذي لليونيب القيام . يف جمال القضايا ذات الصلة بالتنوع البيولوجي
 إىل حتسني تكشاف اآلليات املفضيةبعملية أخرى لدعم جهود احلكومات واملنظمات ذات الصلة الس

 بني العلوم والسياسات متطلعاً إىل اإلبالغ عما حتقق من تقدم أثناء اجللسة اخلاصة الصالتوإىل تعزيز 
املخصصة للتنوع البيولوجي يف الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة واالجتماعات األخرى ذات 

 عقد اجتماع حكومي دويل ثان من املدير التنفيذيوهلذا الغرض طلب جملس اإلدارة أيضاً . الصلة
 عقب استكمال التحليل الكامل ،٢٠٠٩ يف أقرب فرصة ممكنة يف  املتعددينألصحاب املصلحة

وتتضمن الوثيقة .  بني العلوم والسياساتالصالتللثغرات بشأن استكشاف اآلليات املفضية إىل حتسني 
UNEP/IPBES/2/INF/1يقة  التحليل الكامل للثغرات يف حني حتتوي الوثUNEP/IPBES/2/2 ًموجزا 

  .اً عن هذا التحليليتنفيذ
 بني العلوم الصالتواء على االحتياجات الرئيسية لتعزيز ضوتسلط هذه املذكرة األ  - ٣

 نظرها يتعنيباالعتماد على النتائج الرئيسية لتحليل الثغرات، وتعرض اإلجراءات اليت والسياسات 
  .خالل االجتماع احلايل

 بني العلوم والسياسات تتمثل يف اهلياكل والعمليات فإن الصالتحتليل الثغرات وكما أبرز   - ٤
 وصياغتها وتنفيذها وتقييمها احلوكمة السياسات اليت تزيد من فعالية عملية حتديداليت دف إىل حتسني 

  :وذلك من خالل
 حلوكمةا للترابط بني العلوم والسياسات على خمتلف مستويات  الفرصة واإلطارتوفري  )أ(

  ؛وعرب طائفة من القطاعات والتخصصات
السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة  للعلماء وصانعي إسناد أدوار ومسؤوليات  )ب(

   املعارف ضمن هذه العمليات؛وحراساملعنيني 
  . خمتلف فئات أصحاب املصلحة وفيما بينهايفتيسري التنسيق احملسن   )ج(

  االحتياجات الرئيسية  -ثانياً   
الرئيسية الست لتحليل الثغرات ومن  االحتياجات اخلمس التالية من خالل النتائج حتديدجرى   - ٥

غري الضروري أن تتوافق النتائج بدقة مع االحتياجات مثلما يتبني من النتيجة األوىل اليت تتناول اجلوانب 
 كذلك تسهم .هانبعي حاجة تعطي أي إشارة إىل  ال أاالّ إ بني العلوم والسياساتللصالتاملتعددة 
 عامة جها يف قاعدة معارفا إلدراملعارف استحداث ىل إ الثالثة واخلامسة معاً يف احلاجةالنتيجتان

  .مشتركةو
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  احلاجة إىل االستقالل العلمي  -ألف   
 الكثري من اهليئات االستشارية هتربز النتيجة الرئيسية الثانية يف حتليل الثغرات أنه رغم ما أحرز  - ٦

 يظل الت العلمية يف عمليات صنع القرار،ختركيز ونوعية املدال حتسني جمال  من تقدم يفية احلاليةالعلم
  : والشرعية حيثوالصلةجمال ملواصلة حتسني االستقاللية العلمية من خالل زيادة املصداقية هناك 

 والسياسات من بني العلوم الصالتج ونتائج ترتبط به مدى ما " الصلة"تعكس   )أ(
 بني العلوم والسياسات الصالتحتياجات عملية صنع القرار، واملدى الذي حتدد به ا وثيقة بالقاتع

 يضمن فعالية التشاور واالتصال بني هؤالء املستفيدين وحراس مبااملستهدفني  نياملستفيدين الرئيسي
فاعل معاً بصورة املعارف مع القيام يف نفس الوقت ببناء قدرات كل من اخلرباء وصانعي القرارات للت

  ؛مثمرة
 للمعلومات والطرائق واإلجراءات ذات الصلة توخاةالسالمة امل" املصداقية"تعكس   )ب(

باملستفيدين احملددين ومن مث املدى الذي تستخدم فيه البيانات ذات النوعية املالئمة، والطرائق احملددة، 
 ت واختيار حراس املعارف من خالل التحيزاوالطرائق لالستعراض النظري، وتاليفوتوافر النتائج 

  ءات مالئمة وشفافة بني مجلة أمور؛جراإ
 والتوازن والقبول السياسي والثقة وخاصة املدى ةتوخاالعدالة امل" الشرعية"تعكس   )ج(

واغلهم وقيمهم ومعتقدام املتبانية مبا يف ش ومسامهات أصحاب املصلحةاهليئات   أن حتترم فيهاملتوخى
  .رات اإلسهام لدى مجيع الفئات املعنيةد البيانات واملعلومات واجلهود الرامية إىل بناء قذلك مدى توافر

  مشتركة عامة وتنسيق الستحداث املعارف الالزمة لقاعدة معارفالبلورة وبال  النهوضاحلاجة إىل  -باء   
سهاماً قيماً يف  أن الكثري من املؤسسات تسهم إحنيتبني النتيجتان الثالثة واخلامسة أنه يف   - ٧

 معاجلة التحديات اجلوهرية إلقامة قاعدة إن القول ميكن بشكل أو بآخر، عامةإقامة قاعدة معارف 
 تغطي كامل نطاق القضايا ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي عامةمعارف 

يف  لفة لتخصصات تقليديةتخمصورة كافية من خالل دراسات غري منسقة ملكونات  حتدث بنال ميكن أ
 الثغرات املوجودة يف إن ميكن القولوبدالً من ذلك .  العاملعربمتفرقة جمموعة مواقع حبثية خمصصة 

 منتظم خيضع إلستعراض التوجيه املشترك الذي  عملية توفريانعدام على ىل حد كبري دليالً إاملعارف متثل
ضمان حتديد أهم االحتياجات من حيث املعارف الداعمة بشأن النهج االستراتيجي للبحوث املصممة ل

تنهض احلاجة إىل ولذا . االستجابة هلا بطريقة منسقةللحوكمة األكثر فعالية على مجيع املستويات، و
 بني العلوم والسياسات والصالتحتسني التنسيق وتيسري التعاون عرب وبني خمتلف شبكات العلوم 

وعالوة على ذلك، مثة حاجة إىل .  العلومثدا الستحساقاًت واانساًللتوصل إىل استراتيجية أكثر جت
  . البيانات واملعلومات واملعارف املتوافرة بالفعلاحلصول علىالنهوض بعملية 
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مة وحسنة التوقيت الستحداث ونشر املشورة ذات الصلة ظإىل عمليات تقييم منتاحلاجة   -جيم 
  بالسياسات

ض وإبالغ ن الرابعة واخلامسة أن هناك آليات خمتلفة لتجميع وعران الرئيسيتاتتربز النتيج  - ٨
يات املنتظمة من خالل توفري لغري أن هناك حاجة إىل تعزيز العم. املعارف لتوفري االستنارة للسياسات

لتنوع البيولوجي وخدمات النظام ا لتعميمصلة بالسياسات املعلومات الدورية وحسنة التوقيت وذات ال
اليت تغطي املنتديات  منائيةالسياسات اإل البشر يف مجيع ميادين صنع تحقيق رفاهةاإليكولوجي ل

، يلودعملية، تكون بالقطع ذات طابع حكومي  أن مثة حاجة إىل كما. االقتصادية واالجتماعية والبيئية
ل  على املستويات الوطنية والعاملية من خاللتوفري صوت موحد ورمسي يدعم صنع السياسات اإلمنائية

  .عمليات التقييم الدورية وحسنة التوقيت ترتكز على السيناريوهات والنماذج واملؤشرات املتكاملة
  احلاجة إىل دعم تنفيذ السياسات  -دال   

 وتقدميها وإبالغها ،تربز النتيجة الرئيسية الرابعة أن مثة آليات خمتلفة تقوم بتجميع املعارف  - ٩
ت القائمة بني العلوم  الصالضمنيف العمليات املنتظمة  هناك نقصاًغري أن  .لتوفري االستنارة للسياسات

سيما على   التقييم ذات الصلة بالسياسات إىل تنفيذ السياسات اإلمنائية والنتائج تحويللوالسياسات 
مساعدة عملية صنع السياسات من خالل توفري ن مثة حاجة إىل التوسع يف  فإولذا. املستوى الوطين
  .يف شكل أدوات ومنهجيات لدعم القرارالدعم العلمي 

لتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي لتحقيق الرفاهة ا لتعميماحلاجة إىل بناء القدرات   -هاء 
  البشرية

الرئيسية السادسة إىل أن العديد من املؤسسات والعمليات يساعد يف بناء النتيجة تشري   - ١٠
غري أنه تظل  .صورة فعالة يف صنع القرار على مجيع املستويات بالقدرات اليت تتيح استخدام العلوم

الختيارات ذات الصلة بصورة فعالة، وصياغة اهناك ثغرات كبرية من حيث القدرة على إنتاج املعارف 
وحتويل املعارف إىل إجراءات تتعلق بالسياسات، وتنسيق ، هلاإجراء حتليل متعمق املتعلقة بالسياسات أو 

 ولذا فإن مثة حاجة إىل زيادة مشاركة العلماء من طائفة من التخصصات يف بناء القدرة .هذه العمليات
كما أن مثة حاجة . على املشاركة يف خمتلف املبادرات العلمية على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية

يف حوارات العلوم يف البلدان النامية على املشاركة بقدر أكرب من الفعالية إىل بناء قدرة العلماء 
ويشمل ذلك . والسياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي لتحقيق رفاهة البشر

أن تستخدم ا ال بواسطة احلاجة إىل بناء قدرة العلماء على توفري املعلومات العلمية بطريقة ميكن 
  .اإلمنائية كذلك القرارات البيئية فحسب بل وصانعي القرارات االقتصادية ويصانع
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  الفرص املتاحة لتعزيز الصالت بني العلوم والسياسات  -ثالثاً   
قد يرغب املمثلون يف نظر الكيفية اليت ميكن ا لإلجراءات التالية حتقيق كل حاجة من   - ١١

حدها  يلغي أالوهذه اإلجراءات .  والسياساتالعلوماحلاجات املبينة أعاله، ومن مث تعزيز الصالت بني 
  .، وقد يرغب املمثلون يف النظر يف اعتماد إجراء أو أكثر منها آلخرا

  احلاجة إىل االستقاللية العلمية  -ألف   
 النهوض باالستقاللية العلمية من خالل بغرضقد تتضمن اإلجراءات تلك املبينة فيما يلي   - ١٢

  . والشرعيةوالصلةتعزيز املصداقية 
  ١ اإلجراء  - ١  

ات لزيادة املوارد املالية والبشرية املتاحة لكل هيئة أو عملية استشارية علمية غي اختاذ خطوبين  - ١٣
وحتسني آليات العمل يف إطار االختصاصات القائمة لتيسري الوصول إىل قاعدة اخلربات العلمية العريضة 

  .دون حاجة إىل اعتماد مقررات جديدة
  املزايا

   بصورة مستقلةجيري تعزيز كل هيئة أو عملية استشارية علمية  •
تتمكن كل هيئة أو عملية استشارية علمية من معاجلة طائفة عريضة من القضايا ذات   •

  الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي ضمن جداول أعماهلا الراهنة
  املثالب

مما توفري التمويل الكامل لكل هيئة أو عملية استشارية علمية، عملية باهظة التكلفة   •
  ول دون حتقيقهاحت

 والتداخل ويزيد عند استحداث وتوفري املعلومات الزيادة عن احلاجةستمر تقد   •
  الشاملةالسياسات وخاصة القضايا العلمية ذات الصلة ب

  ٢اإلجراء   - ٢
ينبغي تشجيع األجهزة الرئاسية يف اهليئات والعمليات االستشارية العلمية القائمة على تنقيح   - ١٤

ا واختصاصاا واعتماد مقررات جديدة حىت ميكن استخدام املوارد املالية والبشرية جداول أعماهل
  :املتوافرة بطريقة أكثر كفاءة من أجل

تتفق وأهدافها   من جداول أعماهلا اليت أو األصغر حجماًالبنود األكثر تركيزاًمعاجلة   )أ(
ول األعمال وخاصة تلك ا من جدشاملة ال البنودتوىل من آلية مشتركة خارجية على أن يطلبالرئيسية 

  ؛اليت تتطلب التنسيق مع الصالت األخرى املتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
إقامة آليات عمل لتجنب املشكالت اليت قد تواجه مثلما حيدث عندما تكون إحدى   )ب(

لق بالسياسات أثناء عملها كمنرب اهليئات االستشارية مسؤولة عن توفري مدخالت علمية لعملية تتع
  .للتفاوض األويل
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  املزايا
  ميكن تعزيز كل هيئة أو عملية استشارية علمية بصورة مستقلة  •
 أكثر من الكفاءة، وإيالء املزيد بقدرميكن استخدام املوارد املالية والبشرية احملدودة   •

  من االهتمام لتحقيق االستقاللية العلمية
اختصاصات وأهداف كل هيئة أو عملية استشارية علمية ميكن زيادة توضيح   •

 مع الصالت والزيادة عن احلاجةحلد من احتماالت التداخل وتعميمها ومن مث ا
  األخرى للعلوم والسياسات

  املثالب
  تنقيح االختصاصات واعتماد قدرات جديدة عملية معقدة ومضيعة للوقت  •
ة مشتركة خارجية لتوفري املعلومات يعتمد هذا اإلجراء على االفتراض بوجود آلي  •

 الالزمة لدعم طائفة واسعة من الشاملةالعلمية ذات الصلة بالسياسات بشأن القضايا 
  العمليات

وضع آليات عمل جديدة من جانب كل صلة من الصالت بني العلوم والسياسات   •
وض للفصل بني النشاطات اخلاصة بتوفري املعلومات العلمية والعمل كمنرب للتفا

يتطلب إجراء تغيريات كبرية يف الترتيبات املؤسسية لصالت معينة بني األويل قد 
  العلوم والسياسات وقد يتطلب موارد إضافية

  ٣ اإلجراء  - ٣  
 لتعزيز الصالت احلالية بني )"اآللية اجلديدة"ا فيما بعد هيشار آلي(ينبغي إقامة آلية جديدة   - ١٥

، اختصاصات حمددة لتوفري املعلومات العلمية ذات  حبكم تصميمهاالعلوم والسياسات، واليت يكون هلا
 استجابة للطلبات املقدمة من اهليئات والعمليات وحسنة التوقيتالصلة بالسياسات بصورة منتظمة 

االستشارية العلمية القائمة اليت تتعلق على وجه اخلصوص بالقضايا اليت تشمل طائفة كاملة من التنوع 
وتتصل اآللية اجلديدة باهليئات االستشارية العلمية اخلاصة . ت النظام اإليكولوجيالبيولوجي وخدما

بالصالت بني العلوم والسياسات وذلك لكي تفرق بني أدوار توفري املعلومات العلمية املوثوق ا 
حة  كما هو احلال يف النظام املناخي حيث تتوافر أدوار واض،واملستقلة، وكوا هيئة للتفاوض األويل

 والتقنية ، واهليئة الفرعية املعنية باملشورة العلمية احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخومميزة لكل من اهليئة
. ومؤمتر األطراف يف هذه االتفاقية ، ضمن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخيةالتكنولوجو

 احلوكمةو مؤسسية حسنة التحديد، تعرف النطاق وميكن إقامة اآللية اجلديدة على أساس ترتيبات
  .والوضع القانوين لالستجابة الحتياجات خمتلف العمليات اجلارية

 احملتمل لآللية اجلديدة مبا يف ذلك يعلى التفاصيل اخلاصة بالترتيب املؤسسوميكن اإلطالع   - ١٦
 اليت UNEP/IPBES/1/3–5 الوثائق القانوين وهيكل احلوكمة واألمانة وبرامج العمل والتمويل يفاألساس 

  .تتوافر أيضاً هلذا االجتماع
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  املزايا
ميكن تعزيز عمل اهليئات والعمليات االستشارية العلمية القائمة من خالل آلية   •

 اخلاص بالتفاوض  خمتلفاًيكنجديدة توفر املعلومات العلمية تاركة الدور اهلام وإن 
  هليئات أخرى قائمة

العمليات االستشارية العلمية القائمة من  وية اجلديدة اهليئات اآللحتررميكن أن   •
 يف  اليت تقع حالياًالشاملة خالل معاجلة القضايا ن ماألعباء مفرطةجداول أعمال 

  إطار الصالت بني العلوم والسياسات
لية اجلديدة املدخالت العلمية من املنرب املشترك لكل هيئة أو عملية ميكن أن توفر اآل  •

  ا كما هو احلال فيما يتعلق بالتقييم األلفي للنظم اإليكولوجيةهة بناء على طلبقائم
  املثالب

 املستحدثة املعلومات  علىعائداتالأن  الّ إ توفري مصادر جديدة للتمويلسيتعني  •
اإلزدواجية والزيادة  تكاليف تفوقللعديد من الصالت بني العلوم والسياسات قد 

   عن احلاجة
  املشتركة العامة والبلورة والتنسيق الستحداث املعارف ألغراض قاعدة املعارفب  النهوضإىلاحلاجة   -باء 

ميكن النظر، ضمن مجلة أمور، يف اإلجراءات التالية لتيسري استحداث املعارف وإقامة قاعدة   - ١٧
  .مشتركة عامة ومعارف

  ١اإلجراء   - ١  
 ممثلني لشبكات العلوم على املستوى العاملي، من جمموعة عمل غري رمسية تتألف تشكيلميكن   - ١٨

باإلضافة إىل ممثلني من اهليئات والعمليات االستشارية العلمية وممثلني إقليميني لشبكات العلوم الوطنية 
لقائمة من خالل التبادل  يف تعزيز املبادرات ا اموعةوميكن أن يتمثل اهلدف من هذه. املختلفة

وال تقوم جمموعة . منها املنتظم للمعلومات مبا يعكس االحتياجات والطلبات اخلاصة بكل والتقاسم
العمل بصورة حمددة بالنشاطات الرامية إىل استحداث هذه املعلومات العلمية بل تركز بدرجة أكرب 

 الدعم على حتديد احتياجات الدوائر العلمية والسياساتية وتبادل املعلومات، واستنارا بغرض تعزيز
. املقدم الستراتيجية البحوث املنسقة لتلبية احتياجات كل صلة من الصالت بني العلوم والسياسات

املعلومات واملعارف القائمة وإدراج  و لزيادة احلصول على البياناتوجيوز أن تعمل هذه اموعة أيضاً
  .املواد اجلديدة عندما تتوافر
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  املزايا
حيث أن األمر لن ) أو جمموعات(وعة عمل غري رمسية  جممإنشاء من السهل نسبياً  •

يتطلب أي موافقة رمسية على هذه اموعة من جانب األجهزة الرئاسية يف اهليئات 
  عنيةاملأو الوصالت 

من خالل زيادة التعاون والتنسيق، وقد تصبح أكثر ميكن تعزيز املبادرات القائمة   •
  هليئات والعمليات االستشارية العلميةفائدة وأمهية نتيجة لزيادة التفاعل مع ا

  املثالب
 املوافقة الرمسية من جانب عدم توافرإىل  بشرعية حمدودة بالنظر الّ إلن تتمتع اموعة  •

  األجهزة الرئاسية املعنية
الدعم التمويلي للدوائر العلمية وخاصة من البلدان النامية   يفنقصقد يكون هناك   •

لى البيانات واملعلومات  عن احلصول عوعة العمل فضالًللمشاركة يف اجتماعات جمم
  واملعارف

  ٢اإلجراء   - ٢  
 إنشاء جمموعة عمل خمصصة  يفيف هذه احلالةيتمثل  أنه الّ إاألول  معيتماثل اإلجراء الثاين  - ١٩

 وسوف ينطوي ذلك على ج أكثر اتساقاً.  األجهزة الرئاسية يف املؤسسات املعنيةتصادق عليهارمسية 
 توافر ج منسق إزاء تعزيز لضمانوسيخصص التمويل .  مع اختصاصات وأهداف واضحةوتنظيماً

مشتركة ميكن أن تستخدمها خمتلف اهليئات والعمليات االستشارية  عامة وعملية إقامة قائمة معارف
ركز وال تضطلع جمموعة العمل بنشاطات دف إىل استحداث هذه املعلومات العلمية بل ت. العلمية

 على احتياجات الدوائر العلمية والسياساتية وتبادل املعلومات وإبالغها بغرض تعزيز الدعم أكرببدرجة 
باحتياجات كل هيئة أو عملية استشارية علمية وزيادة املقدم الستراتيجية البحوث املنسقة للوفاء 
  .احلصول على البيانات واملعلومات واملعارف

  املزايا
ل املخصصة الرمسية الشرعية الالزمة لتنسيق استراتيجية دف إىل توفر جمموعة العم  •

  استحداث املعارف العلمية
ميكن أن توفر اموعة الشرعية واألمهية اللتني متكنان الدوائر العلمية من مجع األموال   •

  لإلضطالع بالنشاطات البحثية
سيق كما ميكن أن تصبح ميكن تعزيز املبادرات القائمة من خالل زيادة التعاون والتن  •

  أكثر فائدة وصلة نتيجة لزيادة التفاعل مع اهليئات والعمليات االستشارية العلمية
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  املثالب
سيتعني إلنشاء جمموعة عمل خمصصة رمسية لتحديد أولويات استحداث املعارف   •

 للهيئات والعمليات االستشارية ي، إصدار مقرر من كل جهاز رئاسالنتائج وتطبيق
  )١(مما سيشكل عملية مطولةة، القائم

املايل للدوائر العلمية وخاصة من البلدان النامية لكي قد حيدث نقص يف الدعم   •
على البيانات واملعلومات  كذلكواحلصول تشارك يف اجتماعات جمموعة العمل 

  واملعارف
  ٣اإلجراء   - ٣  

مشتركة على أنه أحد جماالت  عامة وميكن النظر إىل استحداث املعارف وإقامة قاعدة معارف  - ٢٠
  يف اآللية اجلديدة رمسينياًأعضاءوميكن أن يصبح ممثلو خمتلف شبكات العلوم  .التركيز يف اآللية اجلديدة

وكما ورد يف اإلجراء الثاين، ال  .القائمةإىل ممثلني عن اهليئات والعمليات االستشارية العلمية باإلضافة 
يف عارف بل تدعم إقامة استراتيجية مشتركة تسعى إىل سد الثغرات تقوم اآللية اجلديدة باستحداث م

 الكاملة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، وزيادة احلصول الطائفةاملعارف حيث تغطي 
  .على البيانات واملعلومات واملعارف

  املزايا
كاملة للتنوع ميكن أن تصمم عملية وضع استراتيجية منسقة للبحوث تغطي الطائفة ال  •

   من اآللية اجلديدة أساسياًالبيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي لتشكل عنصراً
نظر إىل  بالإلقامة قاعدة معارف مشتركة حتتاج اآللية اجلديدة إىل متويل إضايف قد ال  •

  عناصرها الرئيسيةأا قد تصبح أحد 
  املثالب

جلديدة املعنية بعمليات التقييم املنتظمة يستند هذا اإلجراء إىل االفتراض بأن اآللية ا  •
  وحسنة التوقيت اليت توفر معلومات ذات صلة بالسياسات ستكون قد أقيمت بالفعل

  احلاجة إىل عمليات تقييم منتظمة وحسنة التوقيت الستحداث مشورة تتعلق بالسياسات  -جيم   
نتظمة وحسنة التوقيت للطائفة ميكن النظر يف اإلجراءات التالية لتوفري عمليات التقييم امل  - ٢١

  .الكاملة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي لتحقيق الرفاهة البشرية

                                                   
لتحكم يف انتقال النفايات اخلطرة والتخلص  بشأن افعلى سبيل املثال، فإن مؤمترات األطراف يف اتفاقية بازل  )١(

إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد  بشأن املسبقة عن علم، واتفاقية روتردام بشأن إجراء املوافقة  عرب احلدودمنها
ت جمموعة عمل مشتركة يف جمال املواد الكيميائية أ أنشكيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية

يف طرق تعزيز التعاون والتنسيق فيما بني االتفاقيات وإعداد جمموعة من التوصيات جرى اعتمادها فيما بعد للنظر 
ا النهج إىل استقاللية االتفاقيات الثالث ومن مث يتطلب إصدار قرار من ويستند هذ.  الثالثة األطرافبواسطة مؤمترات

  .ا األمر تسوية قضايا مشتركةه الثالثة يف كل مرة يتطلب في األطرافكل مؤمتر من مؤمترات
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  ١اإلجراء   - ١  
 جمموعة عمل خمصصة رمسية ذات اختصاصات واضحة إلجراء عمليات تقييم ء إنشايتعني  - ٢٢

العمليات االستشارية العلمية القائمة علمية منتظمة باالعتماد على عمليات التقييم املعنية للهيئات و
  .إلعداد تقرير جتميعي شامل يغطي الطائفة الكاملة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

  املزايا
ميكن أن يستفيد هذا اإلجراء من عمليات التقييم العلمية اليت أجرا بالفعل الصالت   •

  القائمة بني العلوم والسياسات
 عن األمهية والصالت القائمة احملتملة للتقارير ن الشرعية فضالًسيحسن ذلك م  •

  التجميعية
  املثالب

ال يتوافر أي إطار مفاهيمي مشترك لتغطية الطائفة الكاملة لقضايا التنوع البيولوجي   •
  واخلاصة باحلوكمةوخدمات النظام اإليكولوجي بني وعرب ااالت اإليكولوجية 

عمليات التقييم اليت أجريت أساس مشتركة من طائفة عملية وضع خطوط ي ستنطو  •
باستخدام خمتلف اُألطر املفاهيمية واملنهجيات واملؤشرات والسيناريوهات على 

  تعقيدات
سوف يتطلب هذا اإلجراء موافقة األجهزة الرئاسية يف كل هيئة أو عملية استشارية   •

   التقاريرمجيع ونطاق ونتائج موضوععلمية بشأن 
  ٢جراء اإل  - ٢  

سوف تسند إىل اآللية اجلديدة اختصاصات واضحة بإجراء عمليات تقييم منتظمة شاملة   - ٢٣
وتوفري معلومات علمية ذات صلة بالسياسات ومنتظمة وحسنة التوقيت ملختلف الصالت بني العلوم 

فاهيمي والسياسات مثلما كان احلال بالنسبة للتقييم األلفي للنظم اإليكولوجية باستخدام إطار م
وسوف تشجع اآللية اجلديدة أيضاً وتدعم عمليات التقييم على املستوى الوطين باستخدام أُطر . مشترك

 استخدامها كأعمدة وعلى الوطيناملستوى مفاهيمية مماثلة والتركيز على استخدامها الفعال على 
حسنة التوقيت تقارير تقييم عن وتعد اآللية اجلديدة بطريقة .  لعمليات التقييم العاملية اإلقليميةأساسية

  .القضايا الناشئة حسب مقتضى احلال ملختلف اهليئات والعمليات االستشارية العلمية
  املزايا

 الستحداث املعلومات ذات الصلة قاًمتساو موحداً اًرميكن أن توفر اآللية اجلديدة إطا  •
يم األلفي للنظم  باستخدام إطار التقيبالسياسات من خالل عمليات التقييم املتكاملة

 حالة ودوافع واجتاهات وتوقعات التفاعالت بني البشر والبيئة مع عناإليكولوجية 
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التركيز على تأثريات التغيريات يف التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 
  شر على مستويات متعددة رفاهة البلتحقيق

 املقدمة من التقييم األلفي اًتستخدم اآللية اجلديدة خطوط األساس املوثوق ا علمي  •
 مع اجلهود االتساقللنظام اإليكولوجي كأساس لعمليات التقييم املنتظمة لضمان 

  السابقة واملقبلة
 اإلطار املفاهيمي املشترك يف إطار اآللية اجلديدة التوسع يف عمليات ييسرميكن أن   •

  املية فيما بني املستويات الوطنية واإلقليمية والعوحفظهاالتقييم 
ميكن أن توفر اآللية اجلديدة اإلنذار املبكر والدروس املبكرة من خالل رصد   •

 العلمية اجلديدة يف شكل تقارير وأدوات إنذار توفر ألصحاب والنتائجاالجتاهات 
  املصلحة املعنيني بطريقة حسنة التوقيت

تقييم ذات ستحصل اآللية اجلديدة على الدعم من اخلربات املتوافرة من عمليات ال  •
  الصلة

ازدواجية النشاطات عرب تاليف ستحقق اآللية اجلديدة الكفاءة التكاليفية من خالل   •
  خمتلف الصالت

  املثالب
قد تتسبب اآللية اجلديدة يف االزدواج والتداخل مع بعض عمليات التقييم اليت   •

  اجراا الصالت القائمة بني العلوم والسياسات
 الصالت القائمة بني العلوم من دعم وتصديق يدة إىلسوف حتتاج اآللية اجلد  •

والسياسات إذا كان عليها أن توفر معلومات ذات صلة بالسياسات للتعامل مع 
  قضايا رفاهة البشر ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام االيكولوجي

 املستويات بشرية للقيام بالعمل مع خمتلفب اآللية اجلديدة موارد مالية ولسوف تتط  •
  نة التوقيتمليات التقييم العلمي املنتظمة وحسلتوفري ع

  احلاجة إىل دعم تنفيذ السياسات  -دال   
 املعنيني  املصلحةميكن النظر إىل اإلجراءات التالية لتوفري دعم السياسات واإلرشاد ألصحاب  - ٢٤

  .من خالل تعبئة املعلومات العلمية ونشرها بطريقة تستجيب الحتياجام
  ١اإلجراء   - ١  

البشرية و املوارد املالية تعزيزينبغي تعزيز كل هيئة أو عملية استشارية علمية قائمة من خالل   - ٢٥
  . السياسات يف إطار اهلياكل املؤسسية القائمةصنع  اىل عملية التقييمحتويل نتائجالكافية لتيسر 
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  املزايا
مية فيما يتعلق عملية استشارية علميكن تعزيز تأثري السياسات بالنسبة لكل هيئة و  •

  بقضاياها العلمية
  املثالب

قد ال يوفر هذا اإلجراء الفهم الكامل للطائفة الكاملة للتنوع البيولوجي وخدمات   •
  األخرى القطاعات والصالتالنظام االيكولوجي والصالت الرئيسية مع 

 التنوع قضاياوية  النهج القطاعي أو املتعلق بقضايا معينة يف تسيستمرميكن أن   •
  البيولوجي وخدمات النظام االيكولوجي لتحقيق الرفاهة للبشر

 اصاميكن أن تقدم توصيات وصفية للسياسات تقع بوضوح خارج نطاق اختصا  •
  بوصفها حارس املعارف العلمية

  ٢اإلجراء   - ٢  
  .انعي السياساتميكن أن توفر اآللية اجلديدة الدعم يف شكل جمموعة أدوات دعم القرار لص  - ٢٦

  املزايا
 تصميمها الطائفة الكاملة للتنوع البيولوجي حبكمميكن أن تغطي اآللية اجلديدة   •

وخدمات النظام االيكولوجي عرب وبني اهليئات والعمليات االستشارية العلمية 
  والقطاعات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية

ز اهليئات والعمليات االستشارية العلمية القائمة قد يكمل هذا اإلجراء ويواصل تعزي  •
 العلمية إىل النتائج أعاله والذي يدعو إىل حتسني حتويل ١اليت قد تطبق اإلجراء رقم 

  عملية صنع السياسات يف كل صلة من الصالت بني العلوم والسياسات
 إجراء  التقييم قاعدة معلومات فريدة لتحويل املعلومات العلمية إىلئجتوفر نتا  •

  يةئالسياسات اإلمنا
  املثالب

قامة لن حتتاج الصالت القائمة بني العلوم والسياسات إىل موارد مالية إضافية إل  •
  برامج منفصلة لبناء القدرات

بناء القدرات من جانب املبادرات بستخفض من احتمال ازدواجية اجلهود اخلاصة   •
  القائمة لبناء القدرات
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قدرات تعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظام االيكولوجي لتحقيق الرفاهة احلاجة إىل بناء   -هاء 
  البشرية

 السياسات وخاصة يف البلدان النامية لتعميم وصنعاإلجراءات الالزمة لبناء قدرات العمل   - ٢٧
وخدمات النظام االيكولوجي لتحقيق الرفاهة البشرية من خالل استحداث املعلومات التنوع البيولوجي 

لعلمية وإجراء عمليات التقييم العملية املتعددة املستويات وقد يتضمن حتويل املعارف العلمية إىل ا
  . تلك الواردة أدناهسياساتيةإجراءات 

  ١اإلجراء   - ١  
لبناء القدرات يف ااالت الثالثة ات االستشارية العلمية القائمة طلبات واضحة ئتقدم اهلي  - ٢٨

ادرات بناء القدرات يف خمتلف املنظمات مثل اليونيب وبرنامج األمم املتحدة املشار إليها أعاله ملب
  .اإلمنائي والبنك الدويل أو يف سياق مرفق البيئة العاملية ضمن مجلة أمور

  املزايا
 العلوم والسياسات إىل موارد مالية إضافية إلنشاء اج الصالت القائمة بنيلن حتت  •

  برامج منفصلة لبناء القدرات
يخفض احتمالية ازدواج جهود بناء القدرات اليت تضطلع ا مبادرات بناء س  •

  القدرات القائمة
  املثالب

 اإلجراء نشاطات بناء القدرات إزاء القضايا العلمية ذات الصلة بكل اقد يقيد هذ  •
مة ولن يغطي الطائفة الكاملة لقضايا التنوع ئة أو عملية استشارية علمية قائهي

  ات النظام االيكولوجي الالزمة الستنارة السياسات اإلمنائيةالبيولوجي وخدم
ال يتوافر ضمان بأن برامج بناء القدرات القائمة سوف تستوعب هذه الطلبات   •

  تياجات الصالت القائمة بني العلوم والسياساتحبطريقة تليب ا
  ٢اإلجراء   - ٢  

مة من خالل حتديد ااالت احملتملة ئقاة مبادرات بناء القدرات الدميكن أن تدعم اآللية اجلدي  - ٢٩
  .اليت حتتاج إىل بناء القدرات

  املزايا
 التوصيات اخلاصة ببناء القدرات، يف إطار هذا اإلجراء، جاً شامالً تشملسوف   •

  يستجيب للطائفة الكاملة من قضايا التنوع البيولوجي وخدمات النظام االيكولوجي
هود بناء القدرات من جانب املبادرات القائمة قلل من احتمالية ازدواج جيسوف   •

  لبناء القدرات
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  املثالب
ال يتوافر أي ضمان على أن برامج بناء القدرات القائمة سوف تستوعب هذه   •

   بطريقة تليب احتياجات كل صلة من الصالت القائمة بني العلوم والسياساتالطلبات
  ٣اإلجراء   - ٣  

ل عنصراً أساسياً يف ك الثاين إالّ أن بناء القدرات يف هذه احلالة تشهذا اإلجراء مياثل اإلجراء  - ٣٠
  .اآللية اجلديدة

  املزايا
  سوف تدمج عملية بناء القدرات يف النشاطات عرب اآلليات اجلديدة  •
ستشمل عملية بناء القدرات جاً شامالً يستجيب للطائفة الكاملة لقضايا التنوع   •

  يكولوجيالبيولوجي وخدمات النظام اال
 مباشرة من جانب اآللية بصورةتعاجل طلبات بناء القدرات اليت حتددها اآللية اجلديدة   •

  ذاا ولن تعتمد على برامج بناء القدرات األخرى
  املثالب

يستند هذا اإلجراء إىل افتراض بأن اآللية اجلديدة اخلاصة بعمليات التقييم املنتظم   •
ات ذات الصلة بالسياسات ستكون قد أُقيمت وحسنة التوقيت اليت توفر املعلوم

  بالفعل
بعيداً عن االختصاصات قد يتطلب هذا اإلجراء موارد مالية كبرية وقد حيول األنظار   •

  حسنة التوقيتوالرئيسية املتمثلة يف توفري املعلومات العلمية املنتظمة 
  خرىقد يؤدي هذا إىل االزدواج أو التداخل مع برامج بناء القدرات األ  •

النظر يف إطار جامع للسياسات وتوصيات لتعزيز الصالت بني العلوم والسياسات بشأن  -رابعاً 
   وخدمات النظام االيكولوجيقضايا التنوع البيولوجي

قد يرغب املمثلون، استناداً إىل االحتياجات والفرص احملددة أعاله يف حتديد إطار جامع للعلوم   - ٣١
 منتظمة وحسنة التوقيت تغطي ، بالسياساتمعلومات علمية ذات صلةوالسياسات يهدف إىل توفري 

الطائفة الكاملة لقضايا التنوع البيولوجي وخدمات النظام االيكولوجي بغرض تعزيز الصالت بني 
وقد يرغب املمثلون، لدى التوصية بالطرق والوسائل الرامية إىل تنفيذ هذا اإلطار، . العلوم والسياسات

  . أو أكثر من اإلجراءات الواردة يف هذه املذكرةالنظر يف إجراء
ميكن اإلطالع على التفاصيل اخلاصة بالترتيبات املؤسسية احملتملة لتنفيذ هذا اإلطار مبا يف ذلك   - ٣٢

 UNEP/IPBES/1/3–5األساس القانوين، وهيكل احلوكمة واألمانة وبرنامج العمل والتمويل يف الوثائق 
  .جتماعاملتوافرة أيضاً هلذا اال

___________  


