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لثانيـــة لالجتمـــاع العـــام، أنـــشأ  دعمـــا للنقـــاش املتعلـــق بربنـــامج العمـــل يف الـــدورة ا   
ــون ــيح للحكومـــات وأصـــحاب املـــصلحة     املمثلـ ــدورات تتـ ــة بـــني الـ ــدورة األوىل عمليـ يف الـ
 املمكنــة لربنــامج العمــل قبــل باملهــامفرصــة اإلدالء مبزيــد مــن التعليقــات فيمــا يتعلــق   اآلخــرين

ق بربنـــامج الـــدورة الثانيـــة، وإمكانيـــة إدراج هـــذه التعليقــات يف وثـــائق مـــستكملة تتعلـــ  بــدء 
ونتيجــــة لــــذلك قــــدمت وثيقــــة منقحــــة بــــشأن . الــــدورة الثانيــــة لالجتمــــاع العــــام عمــــل
، وطلـب تقـدمي التعليقـات     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٣١عناصر برنامج العمل يف      مشروع

 مـشروع الوثيقـة      نـسخة مـن    وميكـن االطـالع علـى     . ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول     ١٥قبل  
 علـى العنـوان    علـى املوقـع الـشبكي للمنـرب          بـشأهنا ليقات الـواردة    التعمجيع  املقدم لالستعراض و  

  .www.ipbes.net/plenary-sessions/intersessional-process.html: التايل
ومتثل الوثيقة احلالية نتيجة لعملية ما بني الدورات، مـع املراعـاة التامـة للتعليقـات الـيت                 

  .نوقدمتها احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخر
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 السياق واملبادئ التوجيهية  - أوال  
حدد ممثلو احلكومات بعض التوجيهات الشاملة املتعلقة بربنامج عمل املنرب من خـالل               - ١

وضــع الوثيقــة اخلتاميــة الجتمــاع بوســان، الــيت اعتمــدها االجتمــاع احلكــومي الــدويل الثالــث    
م والــسياسات يف ألصــحاب املــصلحة املتعــددين املخــصص إلنــشاء منــرب حكــومي دويل للعلــو  

ــة         ــد يف بوســان، مجهوري ــذي عق ــة، ال ــنظم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال ــوع البيول جمــال التن
مـن  ) أ (٦ومبوجب الفقرة الفرعيـة     . )١(٢٠١٠يونيه  / حزيران ١١ إىل   ٧كوريا، يف الفترة من     

 الوثيقة اخلتامية الجتماع بوسان، اتفق على أن يستجيب برنـامج عمـل املنـرب للطلبـات املقدمـة           
واتفــق حتديــدا علــى .  إىل األولويــات الــيت يــضعها االجتمــاع العــام وأن يــستندمــن احلكومــات

 :يلي ما

ــى حاجــات احلكومــات واســتناداً إىل        )أ(   ــز عل ــرب، مــن خــالل التركي ينبغــي للمن
األولويات اليت يضعها االجتماع العام، أن يستجيب للطلبـات املقدمـة مـن احلكومـات، مبـا يف                  

دمة إليه من االتفاقـات البيئيـة املتعـددة األطـراف املتـصلة بـالتنوع البيولـوجي                 ذلك الطلبات املق  
وينبغـي لالجتمـاع    . وخدمات النظم اإليكولوجيـة وفـق مـا تقـرره اهليئـات القياديـة لكـل منـها                 

 واالقتراحــات املقدمــة مــن هيئــات األمــم املتحــدة، ومبــشاركتها،  باملــسامهاتالعــام أن يرحــب 
 وفـق مـا تقـرره اهليئـات القياديـة لكـل             ةلوجي وخدمات النظم اإليكولوجي   املتصلة بالتنوع البيو  

ــها ــضاء،         .من ــاره، حــسب االقت ــضع يف اعتب ــشجع وأن ي ــام أن ي ــاع الع ــضا لالجتم ــي أي وينبغ
 واالقتراحات املقدمة من أصحاب املـصلحة ذوي الـصلة، مثـل املنظمـات احلكوميـة                سامهاتامل

ليـة واإلقليميـة وصـناديق البيئـة االسـتئمانية واملنظمـات            الدولية األخرى واملنظمات العلمية الدو    
وينبغي لالجتماع العام، بغيـة تيـسري ذلـك، وكفالـة أن يكـون              . غري احلكومية والقطاع اخلاص   

 ؛ اهتا أولويديد الطلبات وحتتلقيبرنامج عمل املنرب مركزاً وكفؤا، أن ينشئ عملية ل

ــة مــن     - ٢ ــة الجتمــاع   ) هـــ (٦إىل ) ب (٦ومبوجــب الفقــرات الفرعي مــن الوثيقــة اخلتامي
وتـنص  .  شـاملة تتعلـق بربنـامج عمـل املنـرب          مهـام بوسان، جرى التوصل إىل اتفاق بـشأن أربـع          

 :هذه الفقرات الفرعية على ما يلي

ينبغــي للمنــرب اجلديــد أن حيــدد املعلومــات العلميــة الرئيــسية الــيت حيتــاج إليهــا     )ب(  
، وأن حيفـز اجلهـود املبذولـة        اهتـا  ألولوي ا يرتبـها وفقـ    أن السياسات باألحجـام املالئمـة، و      صانعو

 صـانعي الـدخول يف حـوار مـع املنظمـات العلميـة الرئيـسية و         عـن طريـق     لتوليد معارف جديدة    
 السياسات ومنظمات التمويل، ولكن دون القيام مباشرة بإجراء حبوث جديدة؛

__________ 
 .١١نظر املرجع ا -) UNEP/IPBES/3/3(مرفق التقرير الصادر عن االجتماع   )١(  
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وقيـت للمعـارف    ينبغي للمنـرب اجلديـد أن يقـوم بتقييمـات منتظمـة وحـسنة الت                )ج(  
 والـصالت القائمـة بينـها، وهـو         ةاملتاحة بشأن التنوع البيولوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـ         

ينبغي أن يشمل تقييمات عاملية وإقليمية، ودون إقليمية إن اقتضى األمر، وقضايا مواضـيعية               ما
العــام علــى املــستويات املالئمــة، ومواضــيع رئيــسية جديــدة حتــددها العلــوم ويتخــذ االجتمــاع   

ــة ومــستقلة وموضــع    . قــرارات بــشأهنا وجيــب أن تكــون هــذه التقييمــات ذات مــصداقية علمي
وينبغـي أن تكـون هنـاك عمليـة واضـحة           . مواطن عدم الـيقني   استعراض من األقران، وأن حتدد      

 فهــرسوينبغــي للمنــرب اجلديــد أن حيــتفظ ب . وشــفافة لتقاســم البيانــات ذات الــصلة وتــضمينها  
ــصل ل ــة، وأن    لتقييمــات ذات ال ــة ودون إقليمي ــام بتقييمــات إقليمي ة، وأن حيــدد احلاجــة إىل القي

 يساعد على حتفيز الدعم للتقييمات دون اإلقليمية والوطنية، حسب االقتضاء؛

ينبغــي للمنــرب اجلديــد أن يــدعم رســم الــسياسات وتنفيــذها عــن طريــق حتديــد   )د(  
ــل تلــك النا    ــسياسات، مث ــصلة بال ــهجيات ذات ال ــتمكني   األدوات واملن مجــة عــن التقييمــات، ل

 الـضرورة، علـى    عنـد  األدوات واملنـهجيات، والعمـل،       الوصـول إىل هـذه    صانعي القرارات من    
 النهوض مبواصلة تطويرها والتحفيز على ذلك؛ 

ــد أن حيــدد أولويــ    )ه(   ــاء  ســيةسااجــات األتيح االةينبغــي للمنــرب اجلدي  يف جمــال بن
لـوم والـسياسات علـى املـستويات املالئمـة وأن يـوفر              لتحسني الترابط بـني الع      الالزمة القدرات

ويطلب بعدئذ الدعم املايل وخالفـه للحاجـات ذات األولويـة العليـا املتـصلة مباشـرة بأنـشطته،                   
على حنو ما يقرره االجتماع العام، وأن حيفز على متويل أنشطة بناء القدرات تلـك عـن طريـق                   

 تملة؛ توفري منتدى مع مصادر التمويل التقليدية واحمل

د عدد من املبـادئ الـيت هتـدف     من الوثيقة اخلتامية الجتماع بوسان، حيد٧ِّويف الفقرة     - ٣
. اهبــالعمــل أو الطريقــة الــيت ينجــز إىل توجيــه عمــل املنــرب، ســواء مــن حيــث مــضمون برنــامج  

 :ويتعني على املنرب بصفة خاصة أن

ــالتنوع البي     )أ(   ــة ب ــادرات القائمــة املعني ــوجي وخــدمات النظــام  يتعــاون مــع املب ول
 مللء الثغرات واختاذ أعماهلا منطلقاً، مع تفادي االزدواجية؛ ...  اإليكولوجي

يعتمــد مبــدأ االســتقالل العلمــي ويكفــل مــصداقيته وأمهيتــه ومــشروعيته مــن      )ب(  
 خالل استعراض األقران ألعماله والشفافية يف عمليات صنع القرارات فيه؛

شـفافة وذات مـصداقية علميـة يف تبـادل وتقاسـم            يستخدم عمليات واضحة و     )ج(  
واستخدام البيانات واملعلومات والتكنولوجيات املستمدة من مجيع املصادر ذات الصلة، مبـا يف             

 ذلك املؤلفات اليت مل ختضع الستعراض األقران، حسب االقتضاء؛
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يعترف مبسامهة معارف الـشعوب األصـلية واملعـارف احملليـة يف حفـظ التنـوع                  )د(  
 البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها املستدام وحيترمها؛

يوفر املعلومـات ذات الـصلة بالـسياسات دون إسـداء مـشورة متلـي سياسـات                   )ه(  
 معينة، واضعا يف اعتباره الواليات اخلاصة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛ 

لة وفقاً لألولويات الـيت     يدمج بناء القدرات يف مجيع جوانب أعماله ذات الص          )و(  
 ها االجتماع العام؛ ددحي

يعترف بالتنوع البيولوجي الفريد واملعارف العلمية املتعلقة هبذا التنـوع داخـل              )ز(  
الة للبلدان الناميـة وضـرورة   عاملناطق وفيما بينها، ويعترف أيضا بضرورة املشاركة الكاملة والف        

 قليمية يف هياكله وأعماله؛ التمثيل اإلقليمي املتوازن، واملشاركة اإل

 مجيـع االختــصاصات ذات الــصلة،  يتبـع هنجــاً متعـدد التخصــصات جيمـع بــني     )ح(  
 فيها العلوم االجتماعية والطبيعية؛  مبا

 يعترف باحلاجة إىل العدل بني اجلنسني يف مجيع جماالت عمله ذات الصلة؛  )ط(  

كولوجيـة وتفاعالهتـا يف     يعاجل مظاهر التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإلي            )ي(  
 الرب والبحر واملياه الداخلية؛

يكفـــل االســـتخدام الكامـــل للتقييمـــات واملعـــارف الوطنيـــة ودون اإلقليميـــة    )ك(  
 .واإلقليمية، حسب االقتضاء

تقّر الوثيقة اخلتامية الجتمـاع بوسـان بالطبيعـة التكامليـة للعالقـات بـني هـذه                 كذلك  و  - ٤
أن   ضـرورة  يف فقرهتـا الـسابعة الـيت جـرى االتفـاق مبوجبـها علـى               لربنامج العمل، وذلـك      هامامل

يضطلع املنرب مبهـام شـىت، مـن بينـها دمـج بنـاء القـدرات يف مجيـع جوانـب أعمالـه ذات الـصلة                          
 مهـام وتـشمل العالقـات الواضـحة األخـرى بـني      . وفقاً لألولويات اليت يقررها االجتماع العـام  

تقييمات يف حتديد الثغـرات املعرفيـة، وأمهيـة تيـسري عمليـة             دور ال  املنرب اليت جرى االتفاق عليها    
توليد املعارف لالستنارة هبا يف التقييمات املـستقبلية، ودور التقييمـات بوصـفها أدوات داعمـة                

بالــسياسات يف للــسياسات ويف اســتعراض القيمــة املمكنــة لــألدوات واملنــهجيات ذات الــصلة   
 . مبزيد من التفصيلدناه أوجيري تناول ذلك. عمل صانعي القرارات

ــات     لغــرض الو  - ٥ ــق والترتيب ــد الطرائ ــدورة األوىل مــن االجتمــاع العــام لتحدي تحــضري لل
ــوجي     ــال التنـــوع البيولـ ــسياسات يف جمـ ــوم والـ ــومي دويل للعلـ ــشاء منـــرب حكـ املؤســـساتية إلنـ

 /تـشرين األول   ٧ إىل   ٣وخدمات الـنظم اإليكولوجيـة، الـيت عقـدت يف نـريويب يف الفتـرة مـن                  
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 عـن برنـامج     )٣( وأربـع وثـائق معلومـات      )٢(، أعدت األمانة وثيقـة عمـل واحـدة        ٢٠١١كتوبر  أ
ــة،     . العمــل ــة والعلــم والثقاف ــائق بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة للتربي  وأعــدت هــذه الوث

وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، واملركــز العــاملي لرصــد حفــظ الطبيعــة التــابع لربنــامج األمــم  
وجــرى دعمهــا بوثــائق معلومــات . يئــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة املتحــدة للب

قدمتــها احلكومــات واملنظمــات العلميــة الــيت تقــدم تقــارير عــن حلقــات عمــل اخلــرباء     إضــافية
وأيـضا مـن خـالل حتليـل         ،)٤(املستقلني بـشأن القـضايا ذات الـصلة بالوظـائف الربناجميـة للمنـرب             

ومات األخـرى املقدمـة يف االجتماعـات الـسابقة للمنظمـات احلكوميـة              ووثائق املعل  )٥(الثغرات
 . )٦(الدولية وأصحاب املصلحة املتعددين

ــ  - ٦ ــشأن الوظــائف      ل األوىل دورةويف ال ــادل أويل لألفكــار ب ــة تب ــام كــان مث الجتمــاع الع
ة بفـرادى    املتنوعـة املقدمـة املتعلقـ      قترحـات وباإلضـافة إىل امل    .املمكنة لربنامج عمل أويل للمنـرب     

 األربع للمنرب على حنـو متكامـل يف مجيـع       املهام املنرب، كان هناك إقرار عام بضرورة تنفيذ         مهام
ــات احلاضــرة يف االجتمــاع   . جوانــب برنــامج العمــل   املزيــد مــن املــسامهات    وقــدمت املنظم

للمناقـــشة، مبـــا يف ذلـــك مـــسامهة قـــدمت باســـم االتفاقيـــات العامليـــة الـــست املعنيـــة بـــالتنوع   
 .)٧(ولوجيالبي

دعما للنقاش املتعلق بربنامج العمل يف الدورة الثانية لالجتماع العـام، أنـشأ املمثلـون               و  - ٧
ــرين      ــيح للحكومـــات وأصـــحاب املـــصلحة اآلخـ ــدورات تتـ ــة بـــني الـ ــدورة األوىل عمليـ يف الـ

  املمكنـة لربنـامج العمـل قبـل بـدء الـدورة            باملهـام اإلدالء مبزيد من التعليقات فيمـا يتعلـق          فرصة
الثانية، وإمكانية إدراج هذه التعليقات يف وثائق مستكملة تتعلـق بربنـامج عمـل الـدورة الثانيـة                  

ونتيجة لذلك قدمت وثيقة منقحـة بـشأن مـشروع عناصـر برنـامج العمـل يف                 . لالجتماع العام 
ديــسمرب / كــانون األول١٥، وطلــب تقــدمي التعليقــات قبــل ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٣١

__________ 
 .١ انظر املرجع -) UNEP/IPBES.MI/1/7(عن برنامج العمل املمكن للمنرب  ذكرة من األمانةم  )٢(  

ذكرة من األمانة عن خيارات برنامج عمل املنرب املتعلقة بتوليد املعارف، وبالتقييمات، وبدعم الـسياسات،               م  )٣(  
ــدرات    علــى INF/6/Add.1  وINF/5/Add.1  وINF/4/Add.1  وUNEP/IPBES.MI/1/INF/3/Add.1(وببنــاء الق

 .٥ إىل ٢  من انظر املراجع-) وايلالت

 .٨ و ٧ و ٦نظر املراجع ا  )٤(  

 لغرض تيسري املناقشات املتعلقة بكيفية حتسني وتعزيز الترابط بني العلوم والـسياسات يف جمـال                ثغراتليل ال حت  )٥(  
 .٩نظر املرجع ا -) UNEP/IPBES/2/INF/1 (ةيالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوج

 .١٦  و١٥  و١٤  و١٣  و١٢  و١٠انظر املراجع   )٦(  

 واتفاقيـة التجـارة الدوليـة بـأنواع      ، واتفاقية حفظ أنـواع احليوانـات الربيـة املهـاجرة          ،اتفاقية التنوع البيولوجي    )٧(  
ليــة بــشأن املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة    واملعاهــدة الدو،احليوانــات والنباتــات الربيــة املهــددة بــاالنقراض 

 . واتفاقية التراث العاملي، واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة،والزراعة
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التعليقـات  مجيـع    مشروع الوثيقة املقدم لالستعراض و      نسخة من  طالع على وميكن اال . ٢٠١١
-www.ipbes.net/plenary: ة التاليـــ الـــصفحةعلـــى املوقـــع الـــشبكي للمنـــرب يفبـــشأهنا الـــواردة 

sessions/intersessional-process.html. 

لتعليقـات الـيت     لعملية مـا بـني الـدورات، مـع املراعـاة التامـة ل              هي نتاج والوثيقة احلالية     - ٨
 ويعقـب هـذا الفـرع التمهيـدي عـن الـسياق      . قدمتها احلكومات وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين    

 :واملبادئ التوجيهية فرعان فنيان مها

يعىن باالعتبارات اإلضافية الـيت يلـزم أخـذها يف االعتبـار عنـد              و ،الفصل الثاين   )أ(  
 وضع وتنفيذ برنامج عمل املنرب؛

يركز على العناصر املمكنة يف برنامج عمل قادم، حيـث          ، وهو   الفصل الثالث   )ب(  
 لمـ ت برنامج العمل بعضها ببعض، ويقترح عـددا مـن األنـشطة الـيت حي          مهامحيدد كيفية ارتباط    

 .أن توفر أساسا لوضع الربنامج

وأخريا، يتضمن الفـصل الرابـع املراجـع املـشروحة، حيـث يقـدم قائمـة مـوجزة مفيـدة                      - ٩
 .ربنامج عمل املنرببالوثائق ذات الصلة ب

ومــن املتوقــع أن يتواصــل دعــم وثيقــة العمــل هــذه بوثيقــة معلومــات أو أكثــر تتــاح يف   - ١٠
. ح عــن الكيفيــة الــيت ميكــن تنفيــذ برنــامج العمــل هبــا يالــدورة الثانيــة وتقــدم مزيــدا مــن التوضــ 

 خـالل    املقدمة مـن احلكومـات، وال سـيما        املسامهاتوثائق املعلومات هذه إىل      وستستند أيضا 
 . عملية ما بني الدورات

ة، اليت أعـدت لتقـدم يف الـدورة         ينازيتوفر وثيقة العمل املتعلقة بامل     وباإلضافة إىل ذلك،    - ١١
التكــاليف اإلرشــادية املرتبطــة باألنــشطة املمكنــة الــيت جــرى النظــر فيهــا يف الوثيقــة    ،)٨(الثانيــة
  .احلالية

  
  اعتبارات إضافية  -ثانيا   

لزم مراعاهتا عند وضع وتنفيـذ برنـامج عمـل          ي االعتبارات اإلضافية اليت     هناك عدد من    - ١٢
 طرح خيارات برنامج العمـل ألهنـا قـد تـساعد علـى تـأطري       قبلوتعرض هذه االعتبارات   . ملنربا

عــىن هــذه االعتبــارات بــصورة رئيــسية باملــساعدة علــى   وُت. عمليــة النظــر يف اخليــارات املقدمــة 
وجتدر اإلشارة إىل أن عددا من هذه االعتبارات قـد يتطلـب            . ملضافةضمان توليد املنرب للقيمة ا    

__________ 
ية الالزمــة إلدارة وتنفيــذ منـرب حكــومي دويل للعلــوم  دشـا رمـذكرة مــن األمانــة بـشأن احتياجــات امليزانيــة اإل    )٨(  

 ).UNEP/IPBES.MI/2/7(ت النظم اإليكولوجية والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدما
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علـى  أيضا تطوير عناصـر إضـافية لكـي تـتم املوافقـة عليهـا يف االجتمـاع العـام يف وقـت سـابق                         
  .تنفيذ برنامج العمل أو يف مرحلة مبكرة من التنفيذ

  
  اعتبارات تتعلق بتحديد برنامج العمل  -ألف   

  ىل االجتماع العامالطلبات املقدمة إ  -  ١  
وخـالل التبـادل    . سيحدد االجتماع العام برنامج العمل بناء على الطلبات اليت يتلقاها           - ١٣

دمت األويل لآلراء الذي جرى يف نريويب بشأن برنـامج العمـل، وكـذلك يف التعليقـات الـيت قُـ                   
مــع أثنــاء عمليــة مــا بــني الــدورات، وردت مــداخالت تناولــت مــسائل مثــل ضــرورة التماشــي 

واالحتياجات املتكاملة لعـدة اتفاقـات مـن هـذا          (احتياجات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف      
، والــضرورة امللحــة لبحــث املعــارف الالزمــة مــن أجــل تنفيــذ )القبيــل حيثمــا كــان ذلــك ممكنــا

، وأمهيــة التركيــز علــى التــدابري املتخــذة ملعاجلــة فقــدان التنــوع البيولــوجي،    )٩(أهــداف آيتــشي
ووفقـا ملـا مت االتفـاق       . اجة امللحة إلجراء تقييم متعمق يتناول استعادة النظام اإليكولـوجي         واحل
 يف الوثيقــة اخلتاميــة الجتمــاع بوســان، مــن الــضروري أن يــستجيب املنــرب للطلبــات الــيت   عليــه

قُــدمت إىل االجتمــاع العــام، وجيــب حتديــد العمليــة الــيت يــتم مــن خالهلــا تلقــي الطلبــات،           
ولــذلك حتــدد هــذه الوثيقــة إطــارا عامــا لالســتجابة، مبجــرد التوصــل إىل . املبــدئيواستعراضــها 

  .اتفاق بشأن تلك االحتياجات واألولويات
  

  حتديد األولويات  -  ٢  
أولويــات برنــامج  عمليــة حيــدد االجتمــاع العــام بواســطتها  حتديــدســيكون مــن املهــم   - ١٤

 بـني جمموعـة متنوعـة مـن الطلبـات           ، وذلـك مـن     واملتوسـطة والطويـل    قـصري ال العمل يف اآلجال  
ــة املرتبطــة هبــا   ــة واجلــداول الزمني ــة يف هــذه    . املقدم ــات احملتمل ــشار إىل بعــض األولوي وبينمــا ي

 والتعـرف   األولويـات  إىل تأكيـد هـذه       اآلخروناملذكرة، حتتاج احلكومات وأصحاب املصلحة      
عمـل، ودون املـساس     على أولويات أخرى، أثنـاء إجـراء مزيـد مـن املناقـشات بـشأن برنـامج ال                 

  .بعملية حتديد أولويات برنامج العمل يف اجتماع عام مقبل للمنرب
  

  فرز الطلبات املقدمة إىل االجتماع العام  -  ٣  
يرجح أن قرار االجتماع العام بشأن كيفية التعامل مـع طلـب مـن الطلبـات سيـستفيد                   - ١٥
ة بـشأن اختيـار الطلبـات       ولكـي ُتتخـذ قـرارات مـستنري       . شكل ما من أشـكال عمليـات الفـرز        ب

__________ 
الذي اختذه مؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي بـشأن اخلطـة االسـتراتيجية للتنـوع                    ) ١٠/٢(املقرر    )٩(  

 ).١٧انظر املرجع (، وأهداف آيتشي املتعلقة بالتنوع البيولوجي ٢٠٢٠-٢٠١١البيولوجي للفترة 
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قبـل  وتأثرياهتا يف برنامج العمل، مثة حاجة إىل نوع من عمليات التحديد العام لنطاق الطلبـات                
 املشورة العامة إىل االجتماع العـام بـشأن االحتياجـات مـن     وذلك لتقدميالجتماع العام،  ا عقد

ذي قد يتخذه املنـرب، مبـا يف ذلـك    ، وبشأن النهج العام ال)مثل امليزانية واجلداول الزمنية  (املوارد  
وستتيح هـذه   . املشورة بشأن التقييمات املعجَّلة اليت حيتمل إجراؤها لتلبية االحتياجات العاجلة         

ــربط بــني الطلبــات املختلفــة، حيثمــا كــان ذلــك مناســبا، ومــن الواضــح أهنــا        ــضا ال ــة أي العملي
  .ك األوساط العلميةستستفيد من املشاركة مع طائفة من أصحاب املصلحة، مبا يف ذل

  
  اعتبارات تتعلق بتنفيذ برنامج العمل  -باء   

  تلبية االحتياجات املتعددة  -  ١  
، والطريقـة الـيت يـدار هبـا هـي           يف املـستقبل  رغم أن اختاذ القرارات بشأن برنامج العمـل          - ١٦

من اختصاص اجتماع عام مقبل للمنرب، مـن الواضـح أن هنـاك نيـة جلعـل منتجـات املنـرب ذات                      
ــها    . أمهيـــة جلمـــاهري متعـــددة  ولـــذلك مـــن املهـــم عنـــد ختطـــيط هـــذه املنتجـــات ضـــمان تلبيتـ

لالحتياجات األساسية لكل اتفاق من االتفاقـات الدوليـة املختلفـة وكـل عمليـة مـن العمليـات                   
  . وستكون هذه قضية هامة جيدر حبثها لدى تنفيذ برنامج العمل. املختلفة املتعلقة هبا

  
  ادرات واخلربات القائمةالبناء على املب  -  ٢  

قدمت كل وثيقة من وثائق املعلومات املتعلقة بربنـامج العمـل والـيت أعـدت الجتمـاع                   - ١٧
، وكذلك األمر بالنـسبة لتحليـل الثغـرات وغـري ذلـك             )١٠(نريويب حملة عامة عن األنشطة القائمة     

ــابقة      ــات س ــدت الجتماع ــيت أع ــات ال ــائق املعلوم ــن وث ــن املن  . )١١(م ــد م ــاك العدي ــات وهن ظم
والشبكات والربامج والعمليات الـيت تنجـز بالفعـل أعمـاال ذات صـلة مباشـرة بـاملنرب وسـتكون          
من املسائل بالغة األمهية للمنرب مـشاركته علـى حنـو فعـال مـع هـذه املؤسـسات بينمـا يعمـل يف                        

ومن املرجح أن يشمل ذلك ضمان قـدر أكـرب مـن الوضـوح              .  على ضمان نزاهته   هنفسالوقت  
ة اليت سينجزها املنرب فعليا بنفسه، وتلك اليت سيدعمها أو يـساعد يف إدخاهلـا إىل        بشأن األنشط 

دمت يف اجتمـاع بوسـان وثيقـة معلومـات عـن العالقـات              وقـد قُـ   . حيز الوجود بوسائل أخرى   
واقترحت وثيقـة   . ، مع عدد كبري من األمثلة اإلضافية      )١٢(احملتملة بني املنرب واملؤسسات القائمة    

ــذه  ــا يف ذلـــك   املعلومـــات هـ ــأثري، مبـ ــاون والتـ ــة للتعـ ــصال : أيـــضا بعـــض اآلليـــات احملتملـ االتـ
وإعارة املوظفني للمنرب؛ والنظر يف ما تنتجـه العمليـات األخـرى كمـدخالت للمنـرب                 والتنسيق؛
__________ 

 .٥  و٤  و٣  و٢انظر املراجع   )١٠(  

 .١٤  و١٣  و١٢انظر املراجع   )١١(  

 .١٦انظر املرجع   )١٢(  
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 الواليـات وإمكانيـة زيـادة فـرص الوصـول إىل        تـوفري أو نواتج عنه؛ وتعزيز التعاون والتنسيق، و      
 التأثري؛ واألنـشطة ذات التـأثري؛ وبـرامج العمـل املـشتركة، والعقـود               التمويل؛ واألولويات ذات  

  . وترد تفاصيل إضافية حول كل هنج يف وثيقة املعلومات املشار إليها. املباشرة
  

  الشراكات االستراتيجية  -  ٣  
سعيا إىل زيادة الكفاءة ويف نفس الوقت بناء العالقـات لتنفيـذ الربنـامج، وكـذلك إىل                   - ١٨

انـضمام  ، قد يكـون مـن املناسـب         )انظر أدناه (ناء املصداقية، والسماح باإلجناز املبكر      حد ما لب  
 هذه الـشراكات مـع جمموعـة متنوعـة          إنشاءوميكن  .  عدد من الشراكات االستراتيجية    املنرب إىل 

من املنظمات وألجـل طائفـة مـن األهـداف، ولكـن الـشراكات االسـتراتيجية الرئيـسية احملتملـة            
  :اؤها يف البدء يف ما خيص برنامج العمل قد تشمل ما يلياليت سيتم إنش

شراكات مع عمليات التقييم األخرى وأماناهتا، من أجل بناء العمـل التعـاوين            )أ (  
  يف اجملاالت الرئيسية للمساعدة يف ضمان االتساق وتفادي االزدواجية؛ 

التنوع البيولـوجي،   شراكات مع االتفاقات البيئية املتعددة األطـراف املتعلقـة بـ            )ب (  
وال سيما مع هيئاهتا االستـشارية العلميـة، ومـع هيئـات التنـسيق الـيت تنـشئها تلـك االتفاقـات،                      

يف ذلك فريق االتصال املعين بالتنوع البيولـوجي، واجتماعـات رؤسـاء اهليئـات االستـشارية                 مبا
ني املـصاحل واألنـشطة     العلمية لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي، وذلك من أجل التوفيـق بـ           

  ولتبسيط عملية تقدمي الطلبات إىل االجتماع العام وتلقيها منه؛ 
شراكات مع املنظمات واملبادرات اليت يتصل عملـها مباشـرة بتنفيـذ اجملـاالت                )ج (  

  . ذات األولوية من برنامج العمل
  

  اإلجنازات املبكرة  -  ٤  
لعمــل أنــه ينبغــي حتديــد الفــرص املتاحــة  اقتــرح يف تبــادل أويل لــآلراء بــشأن برنــامج ا   - ١٩

ــرب      ــل املن ــامج عم ــازات مبكــرة  يف برن ــق إجن ــضا     (لتحقي ــا أي ــشار إليه ــيت ي ــازات ال وهــي اإلجن
وهــي عبــارة عــن ). “الثمــار الناضــجة”، أو “املكاســب الــسريعة”أمــاكن أخــرى بتعــبريي  يف

 لـدى احلكومـات   أنشطة ميكن تنفيذها بسرعة حبيـث تظهـر تقـدما سـريعا وتـروج ألمهيـة املنـرب        
ــك اجلهــات املاحنــة     ــا يف ذل ــصلحة اآلخــرين، مب ــد الفــرص املتاحــة   . وأصــحاب امل وميكــن حتدي

إلجنـازات مبكــرة يف املراحــل األوىل لعمليــة تــشغيل املنـرب، وإدخاهلــا يف برنــامج العمــل وعمليــة   
  . حتديد األولويات
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درات القائمـــة ورغـــم التعـــرف علـــى بعـــض الفـــرص احملتملـــة، مثـــل البنـــاء علـــى املبـــا  - ٢٠
ــد ترغــب احلكومــات        أو ــوجي حمــددة، فق ــى خــدمات نظــام إيكول ــيت تركــز عل ــديرات ال التق

 يف تأكيد هذه الفرص والتعرف علـى فـرص أخـرى أثنـاء مناقـشة         ونوأصحاب املصلحة اآلخر  
وخــالل اجتمــاع . ويبــت يف أمرهــابرنــامج العمــل لكــي يواصــل االجتمــاع العــام النظــر فيهــا   

 قدم عدد من التوصيات اإلضـافية       ، الدويل وبناء القدرات    احلكومي شأن املنرب اخلرباء الدوليني ب  
رباء مـستقلني يف    خلـ ، كما نظرت عدة حلقات عمـل        )١٣(يف ما يتعلق بتحديد مثل هذه الفرص      

  . هذه االقتراحاتمزيد من النظر يف وقد ترغب احلكومات يف . مثل هذه الفرص أيضا
  

  ملاالتساق يف تنفيذ برنامج الع  -  ٥  
سيكون من املهم وضع الترتيبات اليت تـساعد علـى ضـمان االتـساق يف تنفيـذ برنـامج                - ٢١

وميكـن التـصدي    . العمل، حبيث تدعم األنشطة بعضها بعضا وتشكل جزءا من كـل متماسـك            
ويف مـا يتعلـق     . لذلك علـى حنـو أقـوى بتـوفر فهـم أوضـح ملـا سـيتم إدراجـه يف برنـامج العمـل                       

 من املفيد النظر يف مواءمة برنـامج العمـل مـع بـرامج عمـل عمليـات           باالتساق أيضا، قد يكون   
  .التقييم األخرى إىل احلد الالزم لضمان أوجه تآزر حمتملة ولتجنب االزدواجية

  
  اعتبارات إضافية  -جيم   

  االتصال  -  ١  
ســيكون االتــصال مــسألة هامــة بالنــسبة للمنــرب، ســواء مــن حيــث التعريــف مبنتجاتــه،     - ٢٢
 الـسياسات واجلهـات املاحنـة،       رامسـي ة مع أصحاب املصلحة فيـه، أو تـأمني مـصاحل            املشارك أو
توسيع فهم أسباب أمهية استخدام العلـم بفعاليـة يف عمليـة صـنع القـرارات املتعلقـة بـالتنوع                     أو

ويعتــرب االتــصال الــداخلي مهمــا أيــضا يف ضــمان  . البيولــوجي وخــدمات النظــام اإليكولــوجي
ذ، ويف هـــذا الـــصدد قـــد يكـــون مـــن املفيـــد تطـــوير أدوات حديثـــة  الكفـــاءة لعمليـــات التنفيـــ

ــل     ــداخلي، مث ــصال ال ــة لالت ــشاء وديناميكي ــسية،    ان ــات الرئي ــصادر البيان ــة للوصــول إىل م بواب
ومنتــدى للمناقــشة، ومرافــق للــتعلم اإللكتــروين وغريهــا مــن األدوات املتاحــة علــى شــبكة           

  .اإلنترنت، ومركز إلدارة املعارف، وغري ذلك
 نطــاق برنــامج العمــل ولــذلك ال يــتم التــصدي هلــا بــشكل  االتــصالوتتجــاوز مــسألة   - ٢٣

ولكـن مـن املهـم معرفـة الـدور األساسـي لالتـصال الفّعـال يف مجلـة             . جوهري يف هذه املـذكرة    
  :أمور منها
__________ 

 .٦انظر املرجع   )١٣(  
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  ضمان متلّك مجيع أصحاب املصلحة للعملية؛  )أ (  
   برنامج العمل؛ضمان مشاركة أصحاب املصلحة بشكل كامل يف تنفيذ  )ب (  
  التوعية بضرورة املنرب واألنشطة اليت يروج هلا؛  )ج (  
  ضمان وجود مجهور واسع للمنتجات واخلدمات اليت يقدمها املنرب؛  )د (  
ــذ       )ـه (   ــة لتنفيـ ــوارد الالزمـ ــأمني املـ ــن أجـــل تـ ــام مـ ــا يكفـــي مـــن االهتمـ ــارة مـ إثـ
  العمل؛  برنامج

  .ربألنشطة املرتبطة باملن ازيادة كفاءة  )و (  
  

  اللغات  -  ٢  
ــسليم         - ٢٤ ــذ الكامــل وال ــة ألصــحاب املــصلحة والتنفي ــشاركة الكامل مــن أجــل ضــمان امل

للمنرب، ال بد من ضمان استخدام مجيع لغات األمم املتحدة يف مواد املنرب ومواقعه اإللكترونيـة                
ن وسيكون من الضروري إدماج الوقت والوسائل الالزمة للقيام بذلك كجـزء مـ            . واجتماعاته

سـيترتب عليـه   برنامج العمل، وكـذلك إدماجهـا يف مجيـع أنـشطة املنـرب األخـرى، األمـر الـذي           
  .التكاليفب بطبيعة احلال آثار تتعلق

  
  مشاركة أصحاب املصلحة  -  ٣  

 من أصـحاب املـصلحة بـشكل        النطاق واسعة   طائفةمن املفهوم متاما ضرورة مشاركة        - ٢٥
ات احلكومية وغري احلكومية، وضرورة تـبين املنـرب للعلمـاء           أو بآخر يف املنرب، مبا يف ذلك املنظم       

وتنعكس آثار ذلـك علـى حجـم        . وأصحاب املعارف األخرين، وإشراك مجيع قطاعات اجملتمع      
املـــشاركة يف وضـــع برنـــامج العمـــل وتنفيـــذه، وعلـــى اآلليـــات الـــيت ميكـــن بواســـطتها تقـــدمي  

  . املسامهات يف أنشطة املنرب
  

  الرصد والتقييم  -  ٤  
ضـرورة إجـراء اسـتعراض      ” من الوثيقة اخلتاميـة لبوسـان مت االتفـاق علـى             ٨يف الفقرة     - ٢٦

وينطبق ذلك علـى مجيـع أنـشطة        . “وتقييم مستقلني لكفاءة املنرب وفعاليته، وذلك بصفة دورية       
وسيتعني تطوير عملية لتقييم املنرب حبيـث تـشمل برنـامج عمـل             . املنرب مبا يف ذلك برنامج العمل     

  . والطريقة اليت يتم هبا تنفيذه، وقيمة املخرجات والنتائج واآلثار اليت حيققهااملنرب،
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  مسائل أخرى ذات صلة  -  ٥  
باإلضافة إىل هذه االعتبارات هناك عدد من العوامل اليت سيكون هلـا تـأثري كـبري علـى                   - ٢٧

  :ومن هذه العوامل. العملية وعلى الطريقة اليت يتم هبا تنفيذ برنامج العمل
، املـؤلفني االتفاق على العمليات واإلجراءات، مثل تلـك الـيت جتـرى الختيـار                )أ (  

وإجراء استعراض األقران، والتأكد من حتقق التوازن املناسب يف املشاركة من حيـث األقـاليم،               
  ونوع اجلنس واالختصاص ونوعية املعارف؛ 

لدائمة منها أو املؤقتـة،     اهليئات الفرعية اليت قد ينشئها االجتماع العام، سواء ا          )ب (  
  وكيفية ارتباطها بتنفيذ أجزاء خمتلفة من برنامج العمل؛ 

ترتيبــات األمانــة مــن أجــل دعــم برنــامج العمــل، ومــا إذا كــان ســيتم إنــشاء       )ج (  
  .وحدات دعم تقين للتصدي لنواح معينة من برنامج العمل أو للتنفيذ على املستوى اإلقليمي

  
   لربنامج عمل املنربالعناصر املمكنة  - ثالثا  

التقييم؛ وتوليـد   : ركزت مناقشة برنامج العمل حىت اآلن على أربع مهام رئيسية وهي            - ٢٨
ومـع ذلـك، لـوحظ يف عـدة         . املعارف؛ وأدوات ومنهجيات دعم الـسياسات؛ وبنـاء القـدرات         

ج واحـد   مناسبات أن هذه املهام األربع ال يستبعد بعضها بعضا، وأهنا حتتاج إىل معاجلـة بربنـام               
ويف هذا الفرع، يتم تقدمي املهام األربع والـصالت احملتملـة بينـها، يليـه عـرض لعـدد                   . متماسك

ــها املهــام األربــع املتفــق عليهــا يف الوثيقــة اخلتاميــة        ــة الــيت تعــاجل يف مــا بين مــن األنــشطة احملتمل
  .الجتماع بوسان

  
  الجتماع بوسانمهام برنامج العمل املتفق عليها يف الوثيقة اخلتامية   - ألف  

  التقييمات  -  ١  
مــن الوثيقــة اخلتاميــة الجتمــاع بوســان يف مــا خيــص موضــوع   ) ج (٦الفقــرة ورد يف   - ٢٩

ينبغي للمنـرب اجلديـد أن يقـوم بتقييمـات منتظمـة وحـسنة التوقيـت للمعـارف                  ”:  أنه التقييمات
لقائمة بينها، وهـو     والصالت ا  ةي وخدمات النظم اإليكولوجي   ــأن التنوع البيولوج  ــة بش ــاملتاح

ما ينبغي أن يتضمن تقييمـات عامليـة وإقليميـة، ودون إقليميـة إن اقتـضى األمـر، تكـون شـاملة                       
وقضايا مواضيعية على املستويات املالئمة، ومواضيع جديدة حتددها العلـوم ويتخـذ االجتمـاع              

ة وموضـع   وجيب أن تكون هذه التقييمات ذات مصداقية علميـة ومـستقل          . العام قرارات بشأهنا  
وينبغـي أن تكـون هنـاك عمليـة واضـحة           . ، وأن حتدد مواطن عدم الـيقني      األقراناستعراض من   

ــصلة وتــضمينها    ــات ذات ال ــادل البيان ــد أن حيــتفظ بفهــرس    . وشــفافة لتب ــرب اجلدي وينبغــي للمن
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ــة، وأن       ــة ودون إقليمي ــام بتقييمــات إقليمي ــصلة، وأن حيــدد احلاجــة إىل القي للتقييمــات ذات ال
ويف وثيقـة   . “حـسب االقتـضاء   لى حتفيز الـدعم للتقييمـات دون اإلقليميـة والوطنيـة،            يساعد ع 

األوىل لالجتماع العام، استعرضت األمانة بالفعل املناقـشات الـسابقة          للدورة  أعدت  معلومات  
ــة يف هــذا اجملــال، وحــددت بعــض الثغــرات       بــشأن هــذه املــسألة، ونظــرت يف األنــشطة اجلاري

ــة  ــة  . )١٤(واالحتياجــات املتبقي ــشطة احملتمل ــذه   واألن ــاه يف ه ــة أدن ــة املبين ــستند الوثيق ــذت  هإىل ه
تقرير حلقة عمل طوكيو بشأن هنج التقيـيم الـيت دعـت إىل             إىل  أيضا  وترتكز  ،  ةالسابقاألعمال  

  .)١٥(عقدها حكومتا اليابان وجنوب أفريقيا
. ث األخـرى وهذا العنصر من برنامج العمل هو جـزء ال يتجـزأ مـن مجيـع املهـام الـثال                  - ٣٠
على البيانات واملعلومات واملعارف املتاحة، وتؤدي إىل حتـسني فهـم الثغـرات       تقوم  التقييمات  ف

وشــكل بنــاء   . توليــد املعــارف يف املــستقبل  املتعلقــة ب الحتياجــات  ايف مثــل هــذه املعــارف، و  
سـواء  القدرات جزءا هاما من كل عملية تقييم دوليـة تقريبـا مت القيـام هبـا يف املاضـي القريـب،                      

) ى سبيل املثال، من خالل املـنح الدراسـية وحلقـات العمـل املخصـصة              ــعل(ر  ـــو مباش ـــعلى حن 
وأخـريا،  ).  القيـام هبـا  على سبيل املثال، عن طريق املشاركة يف عملية التقيـيم أو    (أو غري مباشر    

ة فإن التقييمات هي نفسها أدوات لدعم صياغة السياسات وتنفيـذها، وميكـن أن تكـون وسـيل             
  .مفيدة لتحديد وتقييم خيارات السياسات واألدوات واملنهجيات ذات الصلة بالسياسات

  
  توليد املعارف  -  ٢  

مـــن الوثيقـــة ) ب (٦يف مـــا خيـــص االحتياجـــات املتعلقـــة باملعـــارف، أوردت الفقـــرة   - ٣١
ة ينبغــي للمنــرب اجلديــد أن حيــدد املعلومــات العلميــة الرئيــسي  ”: اخلتاميــة الجتمــاع بوســان أنــه 

ــضرورية  ــها، وأن حيفــز     ال ــا ألولويت ــها وفق ــسياسات يف املــستويات املالئمــة وأن يرتب لرامســي ال
اجلهــود املبذولــة لتوليــد معــارف جديــدة عــن طريــق الــدخول يف حــوار مــع املنظمــات العلميــة   
الرئيــسية وصــانعي الــسياسات ومنظمــات التمويــل، لكــن دون القيــام مباشــرة بــإجراء حبــوث     

نشطة احملتملة املبينة أدناه إىل وثيقة املعلومات الـيت أعـدت للـدورة األوىل              وتستند األ . “جديدة
ــام   ــاع الع ــن االجتم ــدويل       ، وإىل )١٦(م ــس ال ــن اجملل ــدعوة م ــاريس ب ــد يف ب ــاع عق ــر اجتم تقري

__________ 
ــن مــذكرة   )١٤(   ــة م ــارات عــن األمان ــرب   املتعلقــة باخلي ــامج عمــل املن  /UNEP/IPBES.MI/1(التقييمــات بــشأن ربن

INF/4/Add.1( - ٣ انظر املرجع.  
 .٨ انظر املرجع - UNEP/IPBES.MI/1/INF/12الوثيقة يف يرد التقرير   )١٥(  

 .٢انظر املرجع   )١٦(  
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، والــذي )١٧()اليونــسكو(لالحتــادات العلميــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة    
  .ا بني الدوراتصقلته عملية االستعراض مل

أحـد النـواتج   الحتياجـات مـن املعـارف    كامل نطاق ا  وحيتمل أن تكون املعلومات عن        - ٣٢
حـد   علـى  ،من التقييمات اليت يقوم هبا املنرب إذ أن حتديد املعارف الالزمة هو       اهلامة املستخلصة   

وميكـن  .  جزء أساسي من عملية دراسة النطاق وناتج رئيـسي مـن تقيـيم حالـة املعـارف                 ،سواء
السياسات الـيت يكـون تـوافر املعلومـات         رامسي  للتقييمات أن تقدم حتديدا واضحا الحتياجات       

وسـيكون  . حمدودا، واليت تتطلب برامج جديـدة للبحـث أو الرصـد، أو معـارف أخـرى         بشأهنا  
بناء القدرات أيضا شرطا مسبقا هاما لالسـتجابة علـى حنـو كـاف لـبعض االحتياجـات الـيت مت                  

  .ما يتعلق بتوليد املعارف، وكذلك إلدماج املعارف من مصادر متعددة ومتنوعةحتديدها يف 
  

  أدوات ومنهجيات دعم السياسات  -  ٣  
مــن الوثيقــة ) د (٦يف مــا خيــص أدوات ومنــهجيات دعــم الــسياسات، يــرد يف الفقــرة    - ٣٣

ها عـن   ينبغي للمنرب اجلديـد أن يـدعم رسـم الـسياسات وتنفيـذ            ”: اخلتامية الجتماع بوسان أنه   
مثـل تلـك النامجـة عـن التقييمـات،         طريق حتديد األدوات واملنهجيات ذات الصلة بالسياسات،      

ــتمكني صــانعي القــرار مــن الوصــول إىل هــذه األدوات    ــهجيات وذلــك ل ــد  واملن ، والعمــل، عن
ويف وثيقة معلومات أعـدت     . “الضرورة، على النهوض مبواصلة تطويرها، والتحفيز على ذلك       

ــدورة األوىل مــ  ــشة     لل ــصورة مــوجزة، املناق ــل، ب ــة بالفع ــام، استعرضــت األمان ن االجتمــاع الع
ــشأن   ــسابقة ب ــة يف هــذا اجملــال، وحــددت بعــض      ال ــشطة اجلاري هــذه املــسألة، ونظــرت يف األن

وتستند اخليارات املبينة أدنـاه إىل هـذا العمـل الـسابق، وإىل             . )١٨( واالحتياجات املتبقية  الثغرات
 عمل اخلرباء الدوليني بـشأن دعـم الـسياسات مـن خـالل األدوات               حلقةاملناقشة اليت دارت يف     

ــهجيات ذات ــانون األول   واملنـ ــون يف كـ ــدت يف بـ ــيت عقـ ــصلة، والـ ــسمرب / الـ . )١٩(٢٠١١ديـ
وتتـــضمن وثـــائق املعلومـــات املـــذكورة بيانـــا مـــوجزا لطائفـــة مـــن أدوات ومنـــهجيات دعـــم   

ل هـذه األدوات واملنـهجيات      وتـشم . السياســات وذلك هبــدف زيادة فهــم ما جتـري مناقـشته         
  :ما يلي

التقييمات، واملـواد اإلعالميـة والتفـسريية املـستمدة منـها، مبـا يف ذلـك أدوات            )أ(  
  رسم اخلرائط واملؤشرات والقياسات؛

__________ 
 .٧انظر املرجع   )١٧(  

 .٤انظر املرجع   )١٨(  

 .٣٣انظر املرجع   )١٩(  
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النمــاذج، والــسيناريوهات، وتقنيــات التنبــؤ األخــرى، مبــا يف ذلــك آليــات          )ب(  
  اإلنذار املبكر؛

واملعاوضة مبا يف ذلك تقنيات التقيـيم       ليف والفوائد،   والتكاحتليالت املخاطر،     )ج(  
  وأطر التعويض؛

األدوات اليت تزيـد مـن فـرص احلـصول علـى البيانـات واملعلومـات والـدروس              )د(  
   بطرق جمدية؛ااملستفادة، واملعارف األخرى، وتتيحه

  . األخرىأدوات التحليل والتفسري  )هـ(  
ــدا  و  - ٣٤ ــسية تـ ــات الرئيـ ــم التقييمـ ــشمل معظـ ــصادية،  تـ ــة واالقتـ ــتجابة االجتماعيـ بري االسـ

والسياساتية وغريها من داخل نطاقها، واليت قد تشمل أيـضا تقيـيم األدوات واملنـهجيات ذات      
ــسياسات  ــصلة بال ــك،  . ال ــل   وباإلضــافة إىل ذل ــة،  اســتحدثت مــوارد مــن قبي ــات، واألدل الكتيب

ات ومنـهجيات حمـددة،     تعزيـز أدو  لغـرض   والدورات التدريبية، وجمموعات أفـضل املمارسـات        
ومـع ذلـك، فهـذا العنـصر مـن          . شبكة اإلنترنت مواقع  على  بصورة متـزايدة   د  روتتاح هذه املوا  

ــسياسات        ــدعم صــياغة ال ــدة ل ــهجيات أخــرى مفي ــضا أدوات ومن ــد حيــدد أي ــامج العمــل ق برن
زيـادة فـرص احلـصول      وستـشكل   . وتنفيذها، وذلـك اسـتجابة لطلبـات التقييمـات ذات الـصلة           

ــذه   ــى ه ــاء       عل ــن عناصــر بن ــا م ــصرا مهم ــا عن ــز تطويره ــشجيع وحف ــهجيات وت األدوات واملن
  .القدرات من أجل استخدامها

  
  )٢٠(بناء القدرات  -  ٤  

: يف مــا خيــص موضــوع بنــاء القــدرات، تــذكر الوثيقــة اخلتاميــة الجتمــاع بوســان أنــه    - ٣٥
 القـدرات الالزمـة   ينبغي للمنرب اجلديـد أن حيـدد أولويـة االحتياجـات األساسـية يف جمـال بنـاء                ”

لتحسني التـرابط بـني العلـوم والـسياسات علـى املـستويات املالئمـة، وأن يـوفر ويطلـب بعدئـذ                      
الــدعم املــايل وخالفــه للحاجــات ذات األولويــة العليــا املتــصلة مباشــرة بأنــشطته، علــى حنــو مــا  

 منتـدى مـع   تقرره اجللسة العامة، وأن حيفز على متويل أنشطة بناء القدرات تلك بواسطة توفري            
أن يدمـــج   ر  ـــ ن علـى املنب   ـــ ويتعي)) هــ  (٦الفقرة الفرعية   (ة؛  ــة واحملتمل ــمصادر التمويل التقليدي  

بنــاء القــدرات يف مجيــع جوانــب عملــه ذات الــصلة وفقــا لألولويــات الــيت حيــددها االجتمــاع    
ــام ــرة  (“العـ ــا    )). و (٧الفقـ ــاع العـ ــدورة األوىل لالجتمـ ــدت للـ ــات أعـ ــة معلومـ م، ويف وثيقـ

__________ 
 يف برنامج العمل أن يفهم بأن ذلك يشمل اجملموعـة الكاملـة             “بناء القدرات ”ينبغي كلما استخدم مصطلح       )٢٠(  

يـز التفاعـل بـني العلـم والـسياسات يف جمـال             ألنشطة بناء القدرات احملتملة اليت ميكن االضطالع هبا لدعم تعز         
 . حسب االقتضاء،، مبا يف ذلك نقل التكنولوجياةالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي
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استعرضت األمانة بإجياز املناقشة السابقة بشأن هـذه املـسألة، ونظـرت يف األنـشطة اجلاريـة يف                  
وتعتمـد اخليـارات املبينـة أدنـاه     . )٢١(هذا اجملال، وحددت بعض الثغـرات واالحتياجـات املتبقيـة      

ويل وال سيما تقرير اجتماع اخلرباء الـدويل بـشأن املنـرب احلكـومي الـد        (على هذا العمل السابق     
، )٢٢()والنـرويج، والـذي عقـد يف ترونـدهامي        وبناء القدرات الذي دعت إليه حكومتـا الربازيـل          

  .والذي مت صقله من خالل عملية االستعراض ملا بني الدورات
وسوف يدعم بناء القدرات، كجزء ال يتجزأ من برنـامج عمـل املنـرب، التقيـيم وتوليـد                    - ٣٦

ــارف  ــا ســيدعم  املع ــسياسات وت كم ــرب   صــياغة ال ــشاط شــامل للمن ــذها، كن ــى وجــه  . نفي وعل
  : لتحقيق ما يلياخلصوص، يعد بناء القدرات أمرا ضروريا

بناء قدرات العلماء واملؤسـسات يف البلـدان الناميـة، والـذي سـيكون أساسـيا                  )أ(  
لزيــادة تــوافر العلــم واســتخدامه يف صــنع القــرار علــى مجيــع املــستويات، ولــضمان أن تــصبح     

   التقييمات أكثر توازنا من الناحية اجلغرافية؛مسامهة املعارف يف
والـيت ميكـن أن   ) مبا يف ذلك الوطنية منها(تعزيز ودعم التقييمات دون العاملية        )ب(  

باملعرفـة  ممـا يـسهم     تعتمد على منهجيات وهنج مشتركة، وأن تستفيد مـن اخلـربات املوجـودة،              
  ية واملوضوعية اليت قد يضطلع هبا املنرب؛ يف التقييمات العاملية واإلقليم، على السواء،اخلربةو

ــاء      )ج(   ــسياسات وبنـ ــم الـ ــهجيات دعـ ــى أدوات ومنـ ــصول علـ تيـــسري فـــرص احلـ
القدرات الستخدامها، وحتسني إمكانية احلصول على البيانات واملعلومـات واملؤلفـات العلميـة             

  .هاواملعارف ذات الصلة بكل من تقييم أدوات ومنهجيات السياسة وتطويرها واستخدام
  

  دمج مهام برنامج العمل األربع  -  ٥  
بـني  تـرابط وثيـق   األربعـة الـسابقة، هنـاك     كل فرع من الفروع     يف  جرى إيضاحه   كما    - ٣٧

املهام األربع املقترحة لربنامج العمل، ومن احملتمل أن تساهم العديد مـن أنـشطة الربنـامج       مجيع  
  . بشكل مباشر يف أكثر من واحدة منها

ورســم كــن لتمثيــل العالقــات بــني مهــام املنــرب املتفــق عليهــا، وبــني املنــرب، ويــرد هنــج مم  - ٣٨
الـدورة   هبـا يف     مالـيت قـدِّ   يف صـيغة معدلـة لتلـك        السياسات والبحث العلمـي يف الـشكل أدنـاه،          

تملـة، ولكـن املقـصود      العالقـات احمل   تـربط بـني املهـام كـل          يتوال توضح األسهم الـ    . )٢٣(األوىل

__________ 
 .٥انظر املرجع   )٢١(  

 .٦انظر املرجع   )٢٢(  

 .١انظر املرجع   )٢٣(  
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وهنـاك العديــد مـن العالقـات احملتملـة اإلضــافية     . ئيــسية داخـل املنـرب  منـها توضـيح العالقـات الر   
ولـئن كانـت هـذه      : املنشأة من خالل األنـشطة الـيت ميكـن أن يقـوم املنـرب بتـشجيعها وتيـسريها                 

العالقـــات ستـــسهم يف تعزيـــز التـــرابط بـــني العلـــوم والـــسياسات يف جمـــال التنـــوع البيولـــوجي 
ــنظم اإليكولوجيــ   ــد ال تكــ ةوخــدمات ال ــرب     ، ق ــامج عمــل املن ــن برن ــل (ون جــزءا مباشــرا م مث

ويـشري الـشكل أيـضا، يف       ). التقييمات على املستوى الوطين، أو القيام ببحـوث علميـة جديـدة           
 مـن القـسم الفرعـي جـيم، إىل الطريقـة الرئيـسية              ٢ما يتعلق باألنشطة احملتملة املبينـة يف الفـرع          

  .ةاليت ميكن أن تساهم هبا عرب مهام املنرب املختلف
    

  ١الشكل 
  العالقات احملتملة بني مهام املنرب املتفق عليها، وبني املنرب ورسم السياسات والبحث العلمي

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رسم السياسات

الطلبات املقدمة من احلكومات واإلسهامات الواردة من أصحاب املصلحة اآلخرين، مرتبة 
 حسب األولوية يف االجتماع العام

 )األدوات واملنهجيات(دعم السياسات 
، ٩، ٥، ٤، ٣، ٢األنشطة احملتملة (

١٢، ١١، ١٠( 

  تنمية القدراتتعزيز وتيسري
،٩، ٧، ٥، ٤، ٣، ٢األنشطة احملتملة (

١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١( 

  )اإلقليمية ودون اإلقليمية والعاملية واملواضيعية(التقييمات
 )١٦، ١٥، ١٠، ٩، ٨، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١األنشطة احملتملة (

 ية اجلديدةحتديد الثغرات يف املعارف وحتفيز توليد املعارف العلم البحث العلمي
 )٧،٨،٩، ،٣،٤،٥،٦األنشطة احملتملة (
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من املمكن تصور تركيز برنامج العمل على عمليات التقييم، مع إدماج املهام الـثالث                - ٣٩
ن أي عمليــة متكاملــة علــى هــذا  وأشــري إىل أ. األخــرى لربنــامج عمــل املنــرب يف عمليــة التقيــيم 

وعلـى  . املنـوال سـتكون أكثـر تركيـزا علـى النـواتج وحيتمـل هلـا بدرجـة أكـرب أن حتـدث تـأثريا            
الرغم مـن أن هـذه الوثيقـة ال تتطـرق إىل هـذه املـسألة مبزيـد مـن التفـصيل فقـد جتـدر مواصـلة                            

  . النظر فيها عندما يتم وضع واعتماد برنامج العمل بكامله
  

  نشطة احملتمل إدراجها يف برنامج العملاأل  -باء   
ــاول            - ٤٠ ــيت تتن ــة، ال ــشطة احملتمل ــن األن ــة م ــة جمموع ــروع التالي ــن الف ــرع م ــرد يف كــل ف ت
ــة الجتمــاع بوســان      فيمــا ــة اخلتامي ــه يف الوثيق ــامج العمــل املتفــق علي ــع لربن ــها املهــام األرب . بين

كثـر تـدرجا، مـع اخـتالف        وتتراوح اخليارات ما بني أنشطة طموحـة وشـاملة وُنهـجٍ أخـف وأ             
ويف كـل فـرع، تـرد       . اآلثار املترتبة يف امليزانية على كـل واحـد منـها واآلليـات احملتملـة لتنفيـذه                
ويركـز اخليـار علـى    . أوال األنشطة احملتملة يليها نـص تفـسريي يـدعم النظـر يف هـذه اخليـارات          

ة الــيت ميكــن هبــا تنفيــذ  ميكــن أن يقــوم بــه املنــرب، ولكنــه ال يقتــرح يف هــذه املرحلــة الكيفيــ    مــا
  .العمل برنامج
وأتيحت للدورة األوىل لالجتماع العام أربع وثائق معلومات تتناول كل منها إحـدى               - ٤١

ويف كـل واحـدة مـن هـذه     . )٢٤(مهام برنامج العمل احملددة يف الوثيقة اخلتامية الجتماع بوسان     
ــشطة املوجــودة حــىت      ــة عــن األن ــوفري حملــة عام ــذل جهــد لت ــائق، ب ــرات  الوث ــد الثغ ــسىن حتدي  يت

واالحتياجـــات بـــسهولة أكـــرب، مـــع االســـتناد إىل عـــدد مـــن وثـــائق املعلومـــات الـــيت أعـــدت   
وهذه الوثيقة تأخذ يف االعتبار وثائق املعلومات املشار إليهـا واملناقـشة            . )٢٥(الجتماعات سابقة 

. م املاضـــيالـــيت جـــرت بـــشأهنا يف الـــدورة األوىل لالجتمـــاع العـــام املعقـــودة يف نـــريويب العـــا 
تأخــذ يف االعتبــار علــى حنــو تــام التعليقــات املقدمــة خــالل العمليــات الالحقــة فيمــا بــني    كمــا

  . الدورات
ومن املتوقع أن يتم، يف الدورة الثانية لالجتماع العام، دعم وثيقـة العمـل هـذه بوثيقـة                    - ٤٢

ووثــائق . لمعلومــات واحــدة أو أكثــر تقــدم مزيــدا مــن التوضــيح لكيفيــة تنفيــذ برنــامج العمــ   
املعلومات تلك ستستند أيضا إىل إسهامات مقدمة من احلكومـات، ال سـيما خـالل العمليـات                 

  . بني الدورات
  

__________ 
 .٥ و ٤ و ٣ و ٢انظر املراجع   )٢٤(  

 .١٦و  ١٤ و ١٣ و ١٢ و ٩ و ٦انظر املراجع   )٢٥(  
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  فهم الصورة العامة للتقييم  -  ١  
  

وضــع وتعهــد فهــرس تفــاعلي للــصورة العامــة للتقيــيم، بــدءا بتقيــيم أويل   : ١النــشاط احملتمــل 
  .  أُطر وهنج التقييمملختلف التقييمات لغرض توفري حملة عامة عن

    
مـن الوثيقـة اخلتاميـة الجتمـاع بوسـان أن حيـتفظ املنـرب بفهـرس                 ) ج (٦تتوخى الفقرة     - ٤٣

ومن شأن التقييم األويل والتقييم اإلضايف التدرجيي ملختلـف التقييمـات     . للتقييمات ذات الصلة  
 عـن حالـة البيئـة البحريـة         على غرار العمل املضطلع به متهيدا إلنشاء العملية املنتظمـة لإلبـالغ           (

، أو الوثيقـة    )٢٦(وتقييمها على الصعيد العاملي، مبـا ف ذلـك اجلوانـب االجتماعيـة واالقتـصادية              
 اإلسهام يف حتديـد هنـج مفـاهيمي    )٢٧()“تقييم التقييمات: بيئة أوروبا”الصادرة مؤخرا بعنوان  

  . ومنهجي مشترك للتقييمات اليت جيريها املنرب
ري أن يكــون هــذا التقيــيم للتقييمــات متهيــدا لبــدء التقييمــات الــيت  ولــيس مــن الــضرو  - ٤٤

غري أن هذا التقييم قد يشكل جزءا من عملية حتديد النطاق فيمـا يتعلـق بكـل                 . سيقوم هبا املنرب  
تقييم يـتم الـشروع فيـه يف إطـار املنـرب، واملـساعدة يف حتديـد احلاجـة إىل إجـراء تقييمـات علـى                 

ة يف حتديد تقييمات وعمليات تقييم أخـرى ميكـن أن حيفزهـا املنـرب               مستويات خمتلفة، واملساعد  
ولذلك، فـإن تقيـيم التقييمـات سيـسهم يف عمليـات            . أو أن يستند إليها   ) كالتقييمات الوطنية (

  . حتديد النطاق املضطلع هبا متهيدا لتقييمات املنرب وسيستند إليها
كيا يـستعرضه األقـران، وتقـدم إليـه         وإضافة إىل ذلك، ميكن للمنرب أن ينشئ موقعا شـب           - ٤٥

ومــن شــأن ذلــك الــتمكني مــن توثيــق التقييمــات احملليــة والوطنيــة  . التقييمــات احملليــة والوطنيــة
وجمموعات البيانات اليت قد ال تظهر يف املصنفات العلمية اليت يستعرضها األقـران، ولكـن مـن                 

خــرى للتقييمــات الوطنيــة شــأهنا تيــسري الوصــول إىل مــصادر معلومــات غــري منــشورة بــصورة أ
ومـن احملتمـل أن يـتم ذلـك بالتعـاون مـع شـبكة التقيـيم دون العـاملي، الـيت                    . واإلقليمية والعامليـة  

تعمل فعال على االحتفاظ مبعلومـات مـستكملة عـن حالـة التقييمـات دون العامليـة علـى نطـاق                     
 النمـوذج األويل ملـشهد   ومن املبادرات األخرى اليت حتتفظ هبارس التقييمات مبادرة       . )٢٩(العامل

ــة        ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــادرة لربن ــي مب ــالغ، وه ــي واإلب ــيم البيئ ــات  )٢٨(التقي ــدة بيان ، وقاع
، اليت وضـعت كجـزء      )٢٩()GRAMEقاعدة بيانات   (التقييمات العاملية واإلقليمية للبيئة البحرية      

__________ 
 .٣٧انظر املرجع   )٢٦(  

 .٢٥انظر املرجع   )٢٧(  

 .٣٥انظر املرجع   )٢٨(  

 .٣٦انظر املرجع   )٢٩(  
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ــه أعــاله    ــشار إلي ــيم التقييمــات امل ــع ا  . مــن تقي ــإن املوق ــك، ف ــاعلي  وإضــافة إىل ذل ــشبكي التف ل
، الــذي يقــوم برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة بتطــويره حاليــا لتــوفري UNEP-Liveاملعــروف باســم 

  . )٣٠(تقارير التقييم البيئي وحمتواها، قد يساهم أيضا يف هذه العملية
ومن املتوقع أن يكون تقييم التقييمات نشاطا يضطلع بـه مـرة واحـدة فقـط يف مرحلـة                - ٤٦

ــر    ــن عم ــا     مبكــرة م ــن املمكــن تكــراره أو اســتكماله دوري ــرب، وإن كــان م ــع  . املن ــن املتوق وم
ــضا ــة          أن أي ــرور الوقــت لتلبي ــع م ــه م ــه ميكــن تعديل ــى أن ــستمرا، عل ــشاطا م يكــون الفهــرس ن

  . املتغرية االحتياجات
  

  وضع واعتماد أساليب وهنج تقييم متسقة  -  ٢  
  

ــشاط احملتمــل   ــشترك وتو   : ٢الن ــاهيمي م ــاد إطــار مف ــات   وضــع واعتم ــشأن العملي جيهــات ب
مبــا يف ذلــك (واألســاليب الالزمــة للمــساعدة يف كفالــة هنــج متــسق عــرب املنــاطق واملــستويات    

  . واملواضيع) املساعدة يف التقييمات الوطنية
    

ــة وداعمــة        - ٤٧ ــة مكمل ــى مــستويات خمتلف ــيت جتــري عل للمــساعدة يف جعــل التقييمــات ال
 حتقق من عمل بشأن تقييم معني يف تقييم آخـر علـى   لبعضها بعضا، ولكي يتسىن االستفادة مما    

ــا مــشتركا       ــه إطــارا مفاهيمي ــستخدم يف تقييمات ــرب أن يعتمــد وي مــستويات أخــرى، ميكــن للمن
وتعــاريف مــشتركة وعمليــات وهنــج حتليليــة وأســاليب مــشتركة، عنــد االقتــضاء، مبــا يف ذلــك   

. تقليديــة يف التقييمــاتمؤشــرات ومقــاييس وإجــراءات ميكــن تطويرهــا الســتخدام املعــارف ال  
وجيب أن يكون هذا اإلطار املفاهيمي مرنا بدرجة كافية حىت يتسىن تطبيقه علـى جمموعـة مـن                
  . السياقات اإلقليمية والسياقات األخرى، ويستخدم عرب خمتلف النُّهج املواضيعية والتخصصية

، الــيت مت حتديــد وميكــن أن يــستند هــذا العمــل إىل مبــادرات التقيــيم القائمــة والــسابقة    - ٤٨
وبـصفة خاصــة، فــإن الــدروس املستخلــصة مــن  . )٣١(الكـثري منــها يف وثــائق املعلومــات الــسابقة 

التقيــيم العــاملي ودون اإلقليمــي يف إطــار تقيــيم األلفيــة للــنظم اإليكولوجيــة املتــصل بالعمليــات  
دليـل  : نـسان الـنظم اإليكولوجيـة ورفاهيـة اإل      ”واألساليب، اجملمعة يف دليل التقييمـات املعنـون         

ــيم   ــاملني يف جمــال التقي ــرب     )٣٢(“للع ــدا ألســاليب عمــل املن ــيح أساســا مفي ــرد . ، ميكــن أن تت وت
اعتبارات إضافية يف تقرير حلقة العمل املستقلة للعلوم بشأن هنـج التقيـيم، املعقـودة يف طوكيـو                  

__________ 
 .١٨انظر املرجع   )٣٠(  

 .١٢ و ٩ و ٨ و ٣انظر املراجع   )٣١(  

 .٢٣انظر املرجع   )٣٢(  
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، وحلقــة العمــل املــستقلة بــشأن جــدول أعمــال العلــوم، الــيت عقــدهتا حكومــة  )٣٣(٢٠١١عــام 
، وستكون نتائج حلقـات عمـل أخـرى مـن املقـرر      )٣٤(٢٠١٠الواليات املتحدة األمريكية عام  

  .  ذات صلة باملوضوع أيضا٢٠١٢عقدها يف أوائل عام 
وكعنصر يكفل اتساق النهج املتبعة يف التقيـيم، ومتاشـيا مـع اإلطـار املفـاهيمي للمنـرب،                 - ٤٩

 واملقـاييس القابلـة للتطـوير السـتخدامها        ميكن حتديد أو وضع أو اعتماد سلسلة مـن املؤشـرات          
وال بـد   . يف تقييماته وتسمح باملقارنة والدمج والتوليف عـرب التقييمـات علـى مجيـع املـستويات               

مــن مقــاييس ومؤشــرات ذات صــلة بــالتنوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة لرصــد 
دمها فعال عـدد مـن العمليـات        احلالة واالجتاهات والدوافع وآثار التغيري واالستجابات، ويستخ      

وهناك أيـضا خـربة     . احلكومية الدولية لرصد حتقيق االلتزامات الدولية والوطنية على حد سواء         
كــبرية ميكــن البنــاء عليهــا، مبــا يف ذلــك العمــل الــذي تقــوده أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي      

احملـرز يف معاجلـة أهـداف     وشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي املتعلقـة مبؤشـرات تقيـيم التقـدم             
  . ، رغم احلاجة الواضحة إىل القيام مبزيد من العمل يف هذا اجملال)٣٥(آيشي
ومت التركيــز بــشكل كــبري أيــضا علــى الطــابع املتعــدد التخصــصات واملــشترك بـــني            - ٥٠

ويف هـذا الـصدد، تـشري الوثيقـة         . التخصصات للعلوم والتعاون الـالزم يف إجنـاز تقييمـات املنـرب           
ــا    اخلتا ــة الجتمــاع بوســان بوضــوح، يف فقرهت ــرب )ح (٧مي ــع هنجــا   ”، إىل أن املن ــي أن يتب ينبغ

ــصلة،        ــصاصات ذات ال ــع االخت ــدمج مجي ــدد التخصــصات ي ــني التخصــصات ومتع ــشتركا ب م
ولــذلك، فإنــه مــن املتوقــع أن املبــادئ التوجيهيــة      . “فيهــا العلــوم االجتماعيــة والطبيعيــة    مبــا

ت العلميــة وأنــواع املعرفــة األخــرى ميكــن أن تــشمل أيــضا  بإدمــاج خمتلــف التخصــصا املتعلقــة
  : العناصر التالية

األساس املنطقي إلدماج خمتلف أنواع املعرفة وإشراك خمتلف أوسـاط البحـث              )أ(  
  واملعرفة يف تنفيذ برنامج عمل املنرب؛ 

تشجيع احلوار بني فروع العلم مبا يكفل مشاركتهما معـا بكفـاءة يف جمـاالت                 )ب(  
  ج عمل املنرب؛ برنام

__________ 
 .٨انظر املرجع   )٣٣(  

 .١٥انظر املرجع   )٣٤(  

 .٣٢انظر املرجع   )٣٥(  
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ضـــمان مـــشاركة مجيـــع أصـــحاب املـــصلحة املناســـبني يف حتديـــد املعلومـــات   )ج(  
ــهام         ــة ويف اإلس ــنظم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال ــوع البيول ــن التن ــصلة ع ــية ذات ال األساس

  مبعارف يف تقييمات املنرب؛ 
تــشجيع وتيــسري الدراســات املناســبة واجتماعــات اخلــرباء حيثمــا يكــون ذلــك   )د(  
  يا ومنابا ملواصلة استكشاف املسائل الرئيسية؛ ضرور

ــة           )هـ(   ــع أشــكال املعرف ــران مجي ــا األق ــستعرض فيه ــا ي ــستقلة متام ــة م ــة عملي كفال
  . املستخدمة يف تقييمات املنرب

ــادئ        - ٥١ ــتعني وضــع مب ــذ التقييمــات اســتنادا إىل إطــار مــشترك وُنهــج مــشتركة، ي ولتنفي
وعقـد  . عددة وأشكال املعرفـة األخـرى يف عمـل املنـرب          توجيهية لتعزيز مشاركة فروع علمية مت     

 إىل ١٧تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية مؤمترا خمصـصا يف اإلسـكندرية، مـصر، يف الفتـرة مـن            
، لتلبية احلاجة ليس فقط إىل التقريب بني مستويات املعرفـة ولكـن أيـضا           ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٠

، بواســطة تــدابري مثــل إقامــة صــلة بــني املعــارف إىل جــسر اهلــوة بــني خمتلــف النظريــات املعرفيــة
احمللية واملعلومات العلمية يف التقييمات؛ وجيري حاليا إعداد عملية لالستعانة باملعارف األهليـة              
يف عملية التقييم التابعة للهيئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بـتغري املنـاخ، وهـي عمليـة جيـدر أيـضا                        

 األعمال ذات الصلة يف إطار اتفاقية التنـوع البيولـوجي، مثـل         وميكن النظر أيضا يف   . النظر فيها 
ــادة       ــشأن امل ــل ب ــامج العم ــار برن ــة يف إط ــادئ التوجيهي ــة   )ي (٨املب ــة العاملي ــار املنظم ، ويف إط

  . للملكية الفكرية
واقتــرح أيــضا عقــد حلقــة عمــل للخــرباء برعايــة املنــرب احلكــومي الــدويل، تركــز علــى    - ٥٢

التعـاون بـني العلمـاء وأصـحاب املعـارف التقليديـة وسـائر أصـحاب                مواجهة التحديات حـول     
وميكن أن يستند ذلك إىل املناقشات الـيت مت إجراؤهـا، مـثال يف اجتمـاع اخلـرباء غـري                    . املعارف

الرمســي بــشأن اإلمكانــات والعثــرات يف نظــم تبــادل املعرفــة يف تقييمــات النظــام اإليكولــوجي   
  . )٣٦(٢٠١١وكموك، السويد، عام املتعددة املستويات، املعقود يف ج

ومن املتوقع أن هذا النشاط احملتمل سيشمل فعال عددا مـن األنـشطة يـضطلع هبـا ملـرة                     - ٥٣
ــشكل دوري          ــتعراض والتحــديث ب ــع االس ــرب، م ــر املن ــن عم ــسبيا م ــت مبكــر ن واحــدة يف وق

رة إىل  وجتـدر اإلشـا   . رئي ذلك ضروريا ملراعـاة التطـورات اجلديـدة والـدروس املـستفادة             كلما
  . يلزم وضع عمليات حمددة لكي يتسىن القيام بعمليات االستعراض والتحديث املناسبة أنه رمبا

  

__________ 
 .٢٨انظر املرجع   )٣٦(  
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  االضطالع بالتقييمات على الصعيدين العاملي واإلقليمي  -  ٣  
  

بناء علـى طلبـات مـن احلكومـات، وإسـهامات واقتراحـات       الشروع،  :٣النشاط احملتمل  
تقييمـات منتظمـة علـى الـصعيدين اإلقليمـي          جراء  يف إ من جهات معنية أخرى ذات صلة،       

ــه         ــة وأوج ــنظم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال ــالتنوع البيول ــة ب ــارف املتعلق ــاملي للمع والع
الترابط بينهما، وهو ما قد يشمل إجراء تقييمات على الـصعيد دون اإلقليمـي، باسـتخدام          

  .إطار مفاهيمي مشترك ومنهجيات مشتركة
    

تفيد التقييمات اإلقليمية والعاملية اليت يقوم هبا الربنـامج بـشكل كـبري             من املتوقع أن تس     - ٥٤
النتائج اليت ختلص إليها التقييمات الوطنية واحملليـة ودون اإلقليميـة، مبـا يف ذلـك التقييمـات                  من  

والنـهج  . اليت أجريت يف إطار شبكة التقييمات على الـصعيد دون العـاملي واملبـادرات األخـرى      
مــن خــالل جمموعــة مــن التقييمــات ه يف أعمــال التقيــيم الــيت قــام هبــا املنــرب،  الــذي جــرى اتباعــ

 حـسب االقتـضاء، وهـو مـا ميكـن أن يـسهم              ،اإلقليمية، مبـا يف ذلـك التقييمـات دون اإلقليميـة          
ــدهايــتم علــى فتــرات (الحقــا يف إجــراء تقييمــات منتظمــة شــاملة علــى الــصعيد العــاملي      حتدي

لتصاعدي املتفق عليه ليكـون مبـدأ يـستند إليـه برنـامج عمـل               مع النهج ا  سوف يتواءم   ،  )الحقا
 وسيساعد اإلطار املفاهيمي املشترك واإلرشادات املشار إليها سابقا يف كفالـة أن تكـون               .املنرب

البيانـات واملعلومــات واملعــارف املـستخدمة يف أحــد التقييمــات أو الناجتـة عنــها ميكــن أن تفيــد    
  .قتضاء، حسب االتقييمات أخرىمنها أيضا 

وقد تشمل التقييمات اإلقليمية والوطنية تقييمات حلالـة التنـوع البيولـوجي وخـدمات                 - ٥٥
الـنظم اإليكولوجيــة والتوجهـات الــسائدة فيهمـا وأوجــه التـرابط بينــهما؛ وللعوامـل الــيت تــدفع      
الــتغريات املــؤثرة يف التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة وأوجــه التــرابط بينــهما  

النسبة لرفاه البشر والتنمية املستدامة على األجـل الطويـل؛ وملـدى فعاليـة خيـارات االسـتجابة                  ب
 والتوجهــات ؛املتاحــة للحكومــات واجلهــات املعنيــة األخــرى فيمــا يتعلــق بعوامــل دفــع الــتغري   
  .السائدة يف التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وأوجه الترابط بينهما

لدى اختاذ قـرارات بـشأن   بغية ضمان توفري املعلومات الكاملة لالجتماع العام للمنرب    و  - ٥٦
التقييمات اإلقليمية والعاملية، ميكن أن يسبق كل تقيـيم عمليـة لتحديـد النطـاق، بغيـة الوقـوف                   

وتـستند عمليـة حتديـد النطـاق هـذه          . ح من املعلومات واملعارف العلمية وغريها     اعلى ما هو مت   
ن أيـضا مـن فهـم املعلومـات املتاحـة مـن             التقييمات وتسهم يف هذا الدليل، وهي حتـسِّ       إىل دليل   

ويف حالـة عـدم تـوفر الكـم املعـريف الـالزم             . جانب اجلهات املعنية الـيت تطلـب إجـراء تقييمـات          
أن حتــال هــذه املنــرب للـرد علــى الطلبــات، ميكــن أن تكفــل عمليــة حتديــد النطـاق الــيت يقــوم هبــا   
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وساط العلميـة مـن أجـل تناوهلـا مـن خـالل إجـراء املزيـد مـن البحـوث باعتبـار                   الطلبات إىل األ  
  .املنربذلك جزءا من وظيفة توليد املعارف اليت يقوم هبا 

ومن املتوقع أن يكـون هـذا نـشاطا مـستمرا، وذلـك حيـث يكـون مـن املمكـن إجـراء                         - ٥٧
  . من دورة حياهتاعدة تقييمات يف أي وقت من األوقات، يكون كل منها يف مرحلة خمتلفة

  
  حتفيز وتعزيز أنشطة التقييم على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي  -  ٤  

  
 تعزيــز وحتفيــز الــدعم املقــدم مــن أجــل التقييمــات الوطنيــة، وتيــسري   :٤النــشاط احملتمــل 

إجرائها عن طريق اإلطار املفاهيمي للدور الذي تـضطلع بـه يف صـياغة الـسياسات واختـاذ                  
ن الوطين ودون اإلقليمي، وللدور الذي قد تضطلع بـه يف اإلسـهام يف              القرار على الصعيدي  

  . على الصعيدين العاملي واإلقليمينربهنج تصاعدي إزاء التقييمات اليت يقوم هبا امل
    

، انطالقــا مــن )٣٧(أمهيــة ومــدى التقييمــات علــى الــصعيد دون العــامليمــا فتئــت تتزايــد   - ٥٨
م األلفيـة للـنظم اإليكولوجيـة ومبـادرة اقتـصادات الـنظم        العمل اجلاري على سـبيل متابعـة تقيـي        

الوثيقـة اخلتاميـة    وحتـدد   . اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، وأيضا بشأن أعمال التقييم األخرى       
ــصعيد دون اإلقليمــي       الجتمــاع  ــى ال ــدعم إلجــراء التقييمــات عل ــز ال بوســان احلاجــة إىل حتفي

. قييمــات علــى الــصعيد الــوطين   جيــري أي تنفــسه لــن  املنــرب والــوطين، مــع االعتــراف بــأن    
  :يتعلق هبذه التقييمات من املفيد اإلشارة إىل أنه وفيما

ــدة          )أ(   ــائج مفي ــاملي نت ــصعيد دون الع ــى ال ــدم التقييمــات عل ــأن تق ــة ب ــة إمكاني مث
أن تقـدم  لكـن مبقـدورها أيـضا    لصانعي الـسياسات علـى النطـاق الـذي أجريـت علـى أساسـه،           

  يمات على الصعيدين العاملي واإلقليمي؛لتقييف اإسهامات قيمة 
ميكــن أن يــشكل الــربط بــني التقييمــات علــى الــصعيد العــاملي وعلــى الــصعيد    )ب(  

دون العاملي أداة قوية لبناء القدرات، ال سيما إذا كانت تركز أوال علـى تعزيـز وتيـسري إجـراء                    
  ؛ذات األمهيةليمية التقييمات على الصعيد دون العاملي، وخباصة على املستويات دون اإلق

__________ 
 حني يوجد يف سياق تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية تعريف حمدد للتقييمات علـى الـصعيد دون العـاملي،        يف  )٣٧(  

مـن متابعـة تقيـيم الـنظم اإليكولوجيـة يف األلفيـة             انبثقـت   فإن شبكة التقييمات على الصعيد دون العاملي الـيت          
عى إىل دعـم أي شـكل مـن أشـكال           ليس هلا تعريف قاطع ملا هي التقييمـات علـى الـصعيد دون العـاملي وتـس                

ــيب اال      ــة يل ــنظم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال ــوع البيول ــشأن التن ــيم ب ــوطين   التقي ــصعيد ال ــى ال حتياجــات عل
 .اإلقليمي ودون
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ــاملي       )ج(   ــصعيد دون العـ ــى الـ ــات علـ ــبكة للتقييمـ ــل شـ ــد بالفعـ ــضم )٣٨(توجـ ، تـ
التقييمــات علــى الــصعيد احمللــي والــوطين ودون اإلقليمــي بــشكل تــصاعدي مــن أجــل تقاســم    
اخلــــربات واألدوات واإلرشــــادات وإتاحــــة الوصــــول إليهــــا، وحتديــــد مــــاذا ميكــــن تعزيــــزه  

  .منه واالستفادة
 أن يؤدي حتديد أكثـر الـسبل كفـاءة يف مواصـلة تعزيـز ودعـم التقييمـات علـى                     ميكنو  - ٥٩

الصعيدين الوطين ودون اإلقليمي إىل زيادة فرص التعلم من األقران وإقامة شبكة للممارسـني،              
وزيادة إمكانية الوصول إىل األدوات واملواد اإلرشادية القائمة، سواء عن طريق االستفادة مـن              

وسيـــساعد اإلطـــار . إعــداد أدوات أو إرشـــادات جديــدة حـــسب االقتــضاء   املــوارد احلاليـــة و 
املفــاهيمي املــشترك واإلرشــادات املــشتركة املــشار إليهمــا ســابقا يف كفالــة أن تكــون البيانــات  
واملعلومات واملعارف املستخدمة يف أحد التقييمات أو الناجتة عنها ميكـن أن تـستفيد تقييمـات              

  .أخرى منها حسبما يكون مالئما
صراحة إىل إجـراء تقييمـات علـى الـصعيدين الـوطين ودون      املنرب ومن املتوقع أن يدعو     - ٦٠

حيتمـل أن جتريهـا شـبكة    (االجتماع العـام  اإلقليمي، وأن يطلب إعداد تقارير منتظمة ُتقدم إىل       
وقــد ميكــن أيــضا حتديــد هــذه التقييمــات بأهنــا ضــمن  ). التقييمــات علــى الــصعيد دون العــاملي

  ). من هذا الفرع أدناه١٣العنوان الفرعي انظر (ناء القدرات أولويات ب
  

  جمال العلوماالضطالع بتقييمات مواضيعية وتقييمات للمواضيع اجلديدة اليت حيددها   -  ٥  
  

اسـتنادا إىل الطلبـات الـواردة مـن احلكومـات، واإلسـهامات             الـشروع،    :٥النشاط احملتمل   
مبـا يف ذلـك     (تقييمات مواضـيعية    يف إجراء   األخرى،  واملقترحات الواردة من اجلهات املعنية      

ــددها    ــيت حيـ ــدة الـ ــيع اجلديـ ــات للمواضـ ــا  تقييمـ ــوم حيثمـ ــال العلـ ــة  جمـ ــة ملحـ ــد حاجـ توجـ
  ).السياسات إلرشاد

    
جمـال  مبـا يف ذلـك املتعلقـة باملواضـيع اجلديـدة الـيت حيـددها                (تتيح التقييمات املواضيعية      - ٦١

ــوعي و ) العلــوم ــادة ال الفهــم باملــسائل الناشــئة، ومعاجلــة االحتياجــات احملــددة   فرصــا هامــة لزي
لتـساؤالت امللحـة املتعلقـة    مالئمـة مـن حيـث التوقيـت علـى ا     مرتفعة األولويـة وتقـدمي إجابـات       

وتنطــوي أيــضا علــى إمكانيــة تقــدمي بعــض الفــرص املبكــرة إلظهــار القيمــة الــيت    . بالــسياسات
  .املنربيضيفها 

__________ 
 .٢٩انظر املرجع   )٣٨(  



UNEP/IPBES.MI/2/2  
 

12-22662 29 
 

ضـيحية جملـاالت قـد تـستلزم إجـراء تقييمـات مواضـيعية              وقد تـشمل بعـض األمثلـة التو         - ٦٢
حالــة خــدمات التلقــيح والتوجهــات الــسائدة فيهــا؛ أو اآلثــار البيئيــة املمكنــة للطاقــة   : يلــي مــا

األحيائية؛ وحيازة األراضي واألمن الغذائي والتنـوع البيولـوجي؛ أو أفـضل ممارسـات اسـترداد                
ــار البيئيــ     ــة؛ أو اآلث ــنظم اإليكولوجي ــة    خــدمات ال ــئة؛ أو قيم ــدة والناش ــات اجلدي ة للتكنولوجي

خدمات الـنظم اإليكولوجيـة يف األراضـي اجلافـة؛ أو األسـس العلميـة لـدور املنـاطق احملميـة يف                      
وكمـا هـو احلـال يف       . الوفاء بأهداف التنمية الوطنية وأهداف احملافظـة علـى التنـوع البيولـوجي            

ــة واالجتاهــات  التقييمــات اإلقليميــة والعامليــة، قــد تــشمل التقييمــ   ات املواضــيعية النظــر يف احلال
السائدة وعوامل التغيري وتبعات التغيري على رفـاه اإلنـسان، ومـدى فعاليـة خيـارات االسـتجابة                  

  .املتاحة، حسبما يكون مالئما
مبا يف ذلـك للمواضـيع اجلديـدة الـيت حيـددها         (وقد يتم االضطالع بتقييمات مواضيعية        - ٦٣

، وقــد يــتم االجتمــاع العــام للمنــربقررهــا يص، وفقــا للمعــايري الــيت بــشكل خمــص) جمــال العلــوم
ــادرات    ــشراكة مــع مب ــضاء  إعــدادها بال ــة، حــسب االقت ــيم أخــرى جاري ــد  . تقي ــتم حتدي وقــد ي

ــة، مـــن قبيـــل عمليـــات      ــة القائمـ ــيع جديـــدة مـــن خـــالل العمليـــات أو األدوات العلميـ مواضـ
 الكـثري مـن احلكومـات والعمليـات         ستخدمها بالفعـل  يأو االستشراف، اليت    استكشاف اآلفاق   

ــة هلــا يف   ــرد أمثل ــة، وت ــل الثغــرات  العلمي  واملرفــق صــاد مــن  ٤-٢-انظــر الفــرع هــاء ( )٣٩(حتلي
، أو خبــالف ذلــك عــن طريــق إرســاء إجــراء يــتم مبقتــضاه عــرض االقتراحــات بــشأن   )التحليــل

ل املثـال مـن     ، علـى سـبي    يف الوقـت املناسـب    فيهـا   االجتماع العـام للنظـر      املواضيع اجلديدة على    
  .جانب اهليئات العلمية الفرعية التابعة لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة

تتـوفر لالجتمـاع العـام    لتقييمات اإلقليمية والعاملية، فمـن أجـل كفالـة أن         على غرار ا  و  - ٦٤
ضـطالع  قـرارات بـشأن التقييمـات املواضـيعية، ميكـن اال           لدى اختـاذ  املعلومات الكاملة الالزمة    

بعملية لتحديد النطاق من أجل الوقـوف علـى مـا هـو متـاح مـن املعـارف واملعلومـات العلميـة                  
ــا وتــستند عمليــة حتديــد النطــاق هــذه إىل دليــل التقييمــات وتــسهم يف هــذا الــدليل         . وغريه

بتقييمات مواضيعية، وهي حتسن أيضا من فهـم املعلومـات املتاحـة مـن جانـب اجلهـات املعنيـة                    
  .جراء تقييماتاليت تطلب إ

مبــا يف ذلــك تقيــيم املواضــيع اجلديــدة الــيت  (وميكــن نــشر نتــائج التقييمــات املواضــيعية    - ٦٥
ــوم حيــددها  ــارير  ) جمــال العل ــصفتها تق ــيم ب ــا يف     تقي ــضا إدماجه ــذاهتا، ولكــن ميكــن أي ــة ب قائم

ــة  ــة والعامليـ ــات اإلقليميـ ــضاء ،التقييمـ ــشترك   .  حـــسب االقتـ ــاهيمي املـ ــار املفـ ــساعد اإلطـ وسيـ

__________ 
 .٩انظر املرجع   )٣٩(  
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إلرشادات املشار إليها سابقا يف كفالة أن تكون البيانـات واملعلومـات واملعـارف املـستخدمة      وا
  .، حسب االقتضاء تقييمات أخرىتفيد منها أيضايف أحد التقييمات أو الناجتة عنها ميكن أن 

ومن املتوقع أن يكـون هـذا نـشاطا مـستمرا، وذلـك حيـث يكـون مـن املمكـن إجـراء                         - ٦٦
  .أي وقت من األوقات، يكون كل منها يف مرحلة خمتلفة من دورة حياهتاعدة تقييمات يف 

  
  ترتيبها حسب األولويةالوقوف على الثغرات يف املعارف و  -  ٦  

  
 جتميــع وتعهــد قائمــة مــشروحة باالحتياجــات املعرفيــة ذات الــصلة       :٦النــشاط احملتمــل  

مج العمـل، وإرسـاء     بالسياسات اليت جرى الوقـوف عليهـا الناشـئة عـن أنـشطة أخـرى لربنـا                
ــشتغلة باملعــارف حبيــث       ــشمل أوســاط البحــوث وغريهــا مــن األوســاط امل ــة ت ــعملي تمكن ي

ترتيبـها  مـن خالهلـا مـن اسـتعراض قائمـة بـالثغرات الـيت مت الوقـوف عليهـا و                   االجتماع العام   
  .حسب األولوية

    
ــامج العمــل إىل الوقــوف علــى ال   يســ  - ٦٧ ــواردة يف برن ثغــرات ؤدي الكــثري مــن األنــشطة ال

املعرفية املتصلة بالسياسات، أو خبالف ذلك اإلشارة إىل مواضع نقـص البيانـات أو املعلومـات                
وحتديـــدا، ســـيتم الوقـــوف علـــى الثغـــرات يف البيانـــات واملعلومـــات واملعـــارف  . أو القـــدرات

خصيصا من جانب كـل مـن األوسـاط العلميـة واألوسـاط املعنيـة بالـسياسات مـع االضـطالع                     
انات واملعلومات واملعارف املتاحة يف إطار إجـراءات لتحديـد النطـاق، يف حـني               باستعراض للبي 

ــاملي ودون اإلقليمــي        ــصعيد اإلقليمــي والع ــى ال ــسها تقييمــات عل ــذه األوســاط نف ســتجري ه
  .واملواضيعي

وميكن أيضا أن تتفاقم االحتياجـات مـن املعـارف مـن جـراء املـشاكل الـيت تـؤثر علـى                         - ٦٨
وُينظـر يف هـذه املـسألة       . املعلومـات واملعـارف وإمكانيـة احلـصول عليهـا         مدى توافر البيانـات و    

  .١٥أدناه بشكل أوسع، يف إطار النشاط احملتمل 
ومن املتوقع أن يكون جتميع القائمـة عمليـة متواصـلة ولكـن دوريـة، ويتوقـف توقيتـها                  - ٦٩

. ا يف جتميعهــاعلــى اجلــداول الزمنيــة إلجــراءات حتديــد النطــاق والتقييمــات الــيت سيــسترشد هبــ
ومن املتوقع أن تصبح عمليتا االسـتعراض وحتديـد األولويـات اللتـان تقـوم هبمـا اجللـسة العامـة                     

  .عملية منتظمة
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   األولويات من احتياجات املعارفتناول يف ة الرئيسي املعنيةاجلهاتإشراك   -  ٧  
  

وغريهـا مـن   وضع وتنفيذ اسـتراتيجية للتواصـل مـع األوسـاط البحثيـة          : ٧النشاط احملتمل   
ــدها،         ــتم حتدي ــيت ي ــارف ال ــة احتياجــات املع ــى تلبي ــشجيعها عل ــارف هبــدف ت مــصادر املع
وضمان توعية القـائمني علـى متويـل البحـوث باحتياجـات املعـارف احملـددة ومبـا يلـزم مـن                      

  .موارد للوفاء هبا
    

لومـات  حوارات هتدف إىل تعزيز تبـادل املع ومن األمهية مبكان أن يتم تنظيم اتصاالت       - ٧٠
 السياسات، مبا يف ذلك التواصـل مـع         ورامسيبانتظام فيما بني العلماء واجلهات املاحنة واجملتمع        

اهليئات االستشارية العلمية لالتفاقـات البيئيـة املتعـددة األطـراف، وذلـك مـن أجـل بلـورة فهـم                   
ــات         ــد أولوي ــود، وحتدي ــذه اجله ــة يف ه ــارف، وإشــراك األوســاط البحثي ــن املع االحتياجــات م

ومن املتوقع أن يعمل املنرب بوصـفه املبـادر وامليـسر والوسـيط يف عمليـات                . التمويل ذات الصلة  
ومـن شـأن العمليـة الناشـئة عـن هـذه            . احلوار املذكورة، بالتعاون الوثيق مع املؤسسات القائمة      

ــال     ــسق الفع ــد املت ــسر التولي ــةاجلهــود أن تي ــة   الكلف ــسياسات املتعلق ــصلة بال ــارف ذات ال  للمع
  .نوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والصالت القائمة بينهابالت
 مـن عناصـر عمـل       نيامهـ ن  يهـا عنـصر   يوميثل التواصل مع وكاالت التمويل والتأثري عل        - ٧١

ــصلة بالـــسياسات      ــارف ذات الـ ــات املعـ ــاول احتياجـ ــمان تنـ ــدف ضـ ــرب، هبـ ــلاملنـ ــار داخـ  إطـ
ستدامة من أنشطة البحث والرصد، ومـن       استراتيجيات البحوث والتمويل، وتوافر إسهامات م     

  .هياكل التمويل املرتبطة هبا
وميكن ألي استراتيجية هتدف إىل إشراك األوساط البحثية ومصادر املعـارف األخـرى             - ٧٢

واجلهات املاحنة من أجل ضمان الوفاء باألولويـات مـن احتياجـات املعـارف، أن تـشتمل علـى                 
  :العناصر ذات الصلة التالية

 وتعميم أساس منطقي واضـح ألسـباب إدراج احتياجـات املنـرب احلاليـة               صوغ  )أ(  
  واملستقبلية داخل برامج عمل الشبكات العلمية واجلهات املاحنة واستراتيجياهتا؛

التشجيع على إقامة حوارات منتظمة والدعوة إىل عقدها، حـسب االقتـضاء،              )ب(  
ملعارف لبلورة فهـم االحتياجـات مـن     السياسات وغريهم من مصادر اورامسيفيما بني العلماء  

املعارف، حىت يتسىن أخذها يف االعتبار لدى وضع استراتيجيات البحـوث ويف إطـار عمليـات         
  توليد املعارف األخرى، ويف حتديد أولويات التمويل؛
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التوعيــة باملعلومــات املتعلقــة باحتياجــات املعــارف علــى النطــاق األوســع مــن     )ج(  
املعــارف األخــرى ووكــاالت التمويــل، وعلــى نطــاق هيئــات بنــاء  األوســاط العلميــة ومــصادر 

  القدرات بصفة عامة؛
تشجيع األوساط البحثية والتعـاون معهـا يف وضـع اسـتراتيجية متـسقة لتوليـد                   )د(  

 املعــارف لالسترشــاد هبــا يف إجــراء مزيــد مــن البحــوث املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي وخــدمات  
   اإليكولوجية؛النظم

 الـــسياسات املتـــصلة هبـــا يف وضـــع ورامســـي مـــع وكـــاالت التمويـــل التعـــاون  )هـ(  
  .استراتيجية معززة للتمويل ألغراض البحوث وجهود الرصد يف األجل الطويل

ــة مــستمرة، ولكــن      - ٧٣ ــشاط أن يكــون عملي ــع هلــذا الن ــسبياً،   ويتوق ــل ن ــى مــستوى أق  عل
. ات املعنيــةى قــسط كــبري مــن العمــل مــن خــالل التواصــل والــشراكة مــع املنظمــ         وســُيجَر

أحـد االجتماعـات    تـصدر عـن     الوقت نفسه، ميكـن دعـم هـذه اجلهـود مبوجـب تكليفـات                ويف
  . للمنرب احلكومي الدويل املقبلةالعامة

  
  الشراكات مع برامج املراقبة والرصد الطويلة األجل  -  ٨  

  
لـيت  حتديد وإبرام شراكات مع برامج املراقبة والرصد الطويلة األجـل ا          : ٨النشاط احملتمل   

توفر البيانات واملعلومات الالزمة لوضع املؤشرات والقياسات، ومـع الـربامج الـيت تـساعد               
  .على كفالة إمكانية االطالع على البيانات الناجتة

    
جيوز إجـراء تقيـيم للوضـع احلـايل لـربامج املراقبـة والرصـد الطويلـة األجـل فيمـا يتعلـق                         - ٧٤

 اتباع هنج شامل لتنـاول االحتياجـات مـن البيانـات       باحتياجات املنرب، وذلك كخطوة أوىل حنو     
. اإليكولوجيــة علـى كـل املــستويات  الـنظم  واملعلومـات املتعلقـة بـالتنوع البيولــوجي وخـدمات     

ورغــم أنــه يوجــد عــدد مــن بــرامج الرصــد الطويلــة األجــل علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل،   
 املثــال التقريــر املعــد التفاقيــة انظــر علــى ســبيل(احتياجــات الرصــد ال يــتم تغطيتــها كلــها  فــإن

، )التنوع البيولوجي بشأن كفاية نظم مراقبة التنـوع البيولـوجي دعمـاً لتحقيـق أهـداف أيتـشي                 
  .وميكن حتقيق املزيد من التآزر من خالل اتباع هنج مشتركة للمراقبة والرصد

 مـن حتليـل   ٣-١-وفيما يتعلق ببعض األنشطة احملددة اجلاريـة حاليـاً، قـدَّم القـسم هـاء            - ٧٥
 عرضاً موجزاً هلا، وأورد أمثلة للمبادرات القائمـة الـيت ترمـي إىل تعزيـز بـرامج املراقبـة                    الثغرات

والرصد الطويلة األجل وإىل حتسني إمكانية االطـالع علـى البيانـات الـيت تتوصـل إليهـا أنـشطة               
  :لتاليتنيفعلى سبيل املثال، تشارك احلكومات مشاركة كبرية يف اهليئتني ا. املراقبة
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، )٤٠()GEO BON( شبكة مراقبة التنوع البيولـوجي    : الفريق املعين برصد األرض     )أ(  
ى بتنسيق األنشطة املتعلقة بالتنوع البيولوجي يف املنظومة العامليـة لـنظم رصـد األرض،               عَنوهو يُ 

ع هبدف تنظيم وحتسني مراقبة التنوع البيولوجي على الصعيد العاملي، وحتسني إمكانيـة االطـال              
  البيولوجي؛ على ما ُيَتَوصل إليه من بيانات ومعلومات وتوقعات متعلقة بالتنوع

، رغم أنه لـيس برناجمـاً للمراقبـة         )٤١(املرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي      )ب(  
أو الرصــد يف حــد ذاتــه، يقــوم بتيــسري شــبكة المركزيــة مــن قواعــد البيانــات املتعلقــة ببيانــات    

ات، لغرض حمـدد هـو حتـسني إمكانيـة االطـالع علـى البيانـات الناشـئة عـن              وجود أنواع الكائن  
  .برامج مجع البيانات واملراقبة والرصد

ومثــة أمهيــة أيــضاً جملموعــة مــن مبــادرات املراقبــة والرصــد املتعلقــة خبــدمات الــنظم             - ٧٦
 عقـد  لـزِم  مـا إذا  اإليكولوجية على الصعيدين العاملي واإلقليمي، وقد ينظـر االجتمـاع العـام يف     

وســيكون اإلطــار  .شــراكات مــع مكونــات نظــم املراقبــة العامليــة واإلقليميــة دعمــاً لعمــل املنــرب 
املفاهيمي للمنرب أيضاً ذا أمهيـة يف تنـوير أنـشطة املراقبـة والرصـد الـيت تغطـي احملركـات الدافعـة                     

عــن اجتاهــات األساســية للــتغريات يف الــنظم اإليكولوجيــة ورفــاه البــشرية، والتــأثريات النامجــة   
  .التغيري، وأوجه التصدي هلا

ــة مــستمرة، ولكــن      - ٧٧ ــشاط أن يكــون عملي ــع هلــذا الن ــسبياً،   ويتوق ــل ن ــى مــستوى أق  عل
وجيـوز، مـع   . وسُيجرى قسط كبري من العمل الفعلي من خالل الـشراكة مـع املنظمـات املعنيـة      

، وجيـوز   ملقبلـة أحد االجتماعـات العامـة ا      عنذلك، دعم هذه اجلهود مبوجب تكليفات تصدر        
  .لكال اهليئتني الفرعيتني التابعتني لالجتماع العام أن حتددا أولويات احتياجات البيانات

  
  السيناريوهاتواالستفادة الفعالة من أنشطة وضع النماذج   -  ٩  

  
يــد كيفيـة االســتفادة علــى حنـو فعــال مــن أنـشطة وضــع النمــاذج    حتد :٩النـشاط احملتمــل  

  .ملنربالسيناريوهات يف سياق او
    

متثل السيناريوهات عناصر أساسـية للكـثري مـن عمليـات التقيـيم، وكـثرياً مـا ُتـسَتخَدم                     - ٧٨
ويعــد وضــع النمــاذج أيــضاً أحــد األدوات . بوصــفها مــن أدوات ومنــهجيات دعــم الــسياسات

املستخدمة لتنوير التقييمات وعملية صـنع القـرارات علـى الـسواء، إال أنـه كمـا ذُِكـر بوضـوح            

__________ 
 .٣٨ املرجعانظر   )٤٠(  

 .٨ املرجع - ٢٠١١انظر تقرير اجتماع طوكيو لعام   )٤١(  
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يلـزم التوصـل إىل منـاذج وسـيناريوهات ومؤشـرات           ”،  الثغـرات  مـن حتليـل      ٤-٤ستنتاج  اال يف
 علـى فهـم التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم        لـيس كمية أكثر تكـامالً مـن شـأهنا أن تـساعد       

اإليكولوجية فحسب، بـل أيـضاً فهـم أمهيـة التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة                    
اذج والـسيناريوهات أداتـان خمتلفتـان، وكـثرياً مـا ُتـستخَدم كـل               والنمـ  .“لتحقيق رفاه البشرية  

فبينمـا تقـوم النمـاذج أساسـاً علـى          . منهما على حده، رغم استخدامهما يف بعض األحيان معاً        
العلم، ميكن للسيناريوهات أن تتباين بشكل كبري من دراسات استطالعية قائمة علـى جمموعـة        

 مستقبلية قائمة على حمددات يقررهـا القـائم بالدراسـة،           من العناصر غري املؤكدة، إىل دراسات     
  . )٤٢( املعنيةاجلهاتوكثرياً ما تعتمد على عمليات تشاركية مع 

مت استعراضـــات خمتلفـــة تقييمـــاً شـــامالً جملـــاالت يلـــزم فيهـــا حتـــسني النمـــاذج   وقـــدَّ  - ٧٩
اإليكولوجيـة  يتصل هبا من سيناريوهات فيمـا يتعلـق بـالتنوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم                  وما

ت توصــيات واضــحة هبــذا َعَضــمــن أجــل تعزيــز قيمتــها يف دعــم عمليــات اختــاذ القــرارات، ووَ 
 وتوجــد أيــضاً إمكانــات كــبرية للتنــسيق واالســتفادة مــن اخلــربات مــن أنــشطة اهليئــة  -الــشأن 

فعلــى ســبيل  .احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بــتغري املنــاخ يف جمــايل الــسيناريوهات ووضــع النمــاذج  
ثــال، اســتعرض تقريــر عــن ســيناريوهات التنــوع البيولــوجي، أصــدرته مــؤخراً أمانــة اتفاقيــة    امل

، التوقعـات   )٤٣(التنوع البيولوجي لإلسهام يف الدراسة االستشرافية للتنوع البيولـوجي يف العـامل           
ع عـدداً مـن التوصـيات بـشأن         ضَـ املتعلقة مبجموعة من النماذج والسيناريوهات املتصلة هبا، ووَ       

م تقريــر بــشأن الــسيناريوهات والنمــاذج  وباإلضــافة إىل ذلــك، قــدَّ . ذج والــسيناريوهاتالنمــا
ــة باســتطالع االجتاهــات    ــستقبليةاملتعلق ــة    امل ــنظم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال ــوع البيول  للتن

ض معلومـات   َر منوذجـاً، وعَـ    ٤١، استعراضـاً مفـصالً لــ        )٤٤(أصدرته مؤخراً املفوضية األوروبية   
  . فيما بينهاوحتليالت مقارنة

وقد تساعد االستنتاجات املستخلصة يف هذين التقريرين، مـضافاً إليهـا مـا اضـطُِلع بـه                   - ٨٠
من عمل منـذ ذلـك احلـني، يف حتديـد مـا ميكـن عملـه لتحـسني درجـة االسـتفادة مـن النمـاذج                          

ويـشري التقريـران إىل ضـرورة التعمـق يف دراسـة جمموعـة              . والسيناريوهات يف سياق عمل املنرب    
من العالقات القائمـة بـني التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة مـن ناحيـة، وبـني                      
 .القــضايا االجتماعيــة واالقتــصادية مــن ناحيــة أخــرى، اســتناداً إىل فهــم أقــوى لتلــك العالقــات

ــم       ــسيناريوهات يف املــساعدة علــى اســتخدام العل ــز قيمــة ال ــة تعزي وينطــوي ذلــك علــى إمكاني

__________ 
 .٣٩ رجعاملانظر   )٤٢(  

 .٢٧ املرجعانظر   )٤٣(  

 .٢٦ املرجعانظر   )٤٤(  
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 حنو أفضل عمليات صنع القرار من خـالل توضـيح التـداعيات املترتبـة علـى                 بطريقة تدعم على  
البــدائل املقــررة يف إطــار الــسياسات بــشأن التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة   

  .ورفاه البشرية
ومن املتوقع أن يشتمل هذا النشاط احملتمل فعلياً على عدد مـن األنـشطة الـيت ُيـضطَّلَع                    - ٨١

جيري استعراضها وحتديثها دوريـاً حـسب   و املنرب، عمرحدة يف وقت مبكر نسبياً من هبا مرة وا 
وميكــن االضــطالع .  تطــورات وخـربات مــستفادة يف االعتبـار   مـا يــستجد مـن  االقتـضاء ألخــذ 

  .جبزء كبري من هذه األنشطة من خالل الشراكات املناسبة
  

  حتديد األدوات واملنهجيات ذات الصلة بالسياسات  -  ١٠  
  
 إجــراء حــصر عــام لــألدوات واملنــهجيات ذات الــصلة بالــسياسات :١٠لنــشاط احملتمــل ا

 الــــسياسات لتلــــك األدوات رامســــيوتعهــــده وتعميمــــه، يــــشتمل علــــى اســــتخدامات  
  . واالحتياجات الالزمة لزيادة تطويرها،واملنهجيات

    
ــصلة بالــسياس        - ٨٢ ــئة ذات ال ــهجيات الناش ــبرية مــن األدوات واملن ــة ك ات، توجــد جمموع
ــا ــات يف وضــعها        هل ــن الكيان ــة كــبرية م ــشترك جمموع ــق، وت ــة للتطبي ــادين خمتلف ــات ومي . نطاق

يكــون إجــراء دراســة لنطــاق األدوات واملنــهجيات ذا أمهيــة ال للمــساعدة علــى تعريــف   ورمبــا
نطاقها فحسب، بل أيضاً لزيادة التعرف علـى مـا تـضطلع بـه جهـات أخـرى مـن عمـل بـشأن              

كن حتديد نطاق هذا النشاط عـن طريـق حتديـد عـدد أمثلـة األدوات                ومي .األدوات واملنهجيات 
. واملنهجيات اليت سيتم استعراضها، أو حتديد أنواع األدوات اليت سيتم النظر فيها منـذ البدايـة               

فعلى سبيل املثال، قد يركز املنرب، بشكل تسلسلي أو بترتيب األولويـة، علـى فئـات معينـة مـن                    
فاهيميـة، ومنـهجيات التقيـيم، ومنـاذج الـتغري الـسلوكي، وأدوات             األدوات، من قبيـل األطـر امل      

  . دعم السياسات القائمة على املعارف
وعقب إجراء دراسـة أوليـة لتحديـد النطـاق، ميكـن للمنـرب بعـد ذلـك أن يعـرض علـى              - ٨٣

ــستند إىل اإلجــراءات       ــسياسات، ت ــهجيات دعــم ال اإلنترنــت قائمــة مــشروحة مــن أدوات ومن
 وتقيـيم األدوات واملنـهجيات ذات الـصلة بالـسياسات واالحتياجـات الالزمـة               املتخذة لتحديـد  
وميكن القيام هبذا العمل من خـالل التعـاون فيمـا بـني أوسـاط املمارسـني الـيت                  .لزيادة تطويرها 

وميكن حتديث هـذه القائمـة بانتظـام عـن طريـق            . تستخدم أنواعاً خمتلفة من األدوات يف عملها      
تعرف على مـا يـستجد مـن أدوات ناشـئة وحتديـد االحتياجـات املـستمرة               استعراضها دورياً وال  
  . لصناع السياسات
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ــدة      - ٨٤ ــرة واحـ ــرى مـ ــاً ُيجـ ــون ذلـــك استعراضـ ــع أن يكـ ــن -ومـــن املتوقـ ــسلة مـ  أو سلـ
غـري أن  .  تليه عملية حتديث دورية، يواكبها أنشطة إعالمية للتعريف بالقائمـة      -االستعراضات  

 النطــاق املقترحــة، وقـــد تــصبح يف هنايــة املطــاف عمليـــة      ذلــك يتوقــف علــى نتيجـــة دراســة    
يتــسع معهــا نطــاق احلــصر العــام تــدرجيياً علــى مــر الــزمن مــع تزايــد أنــواع األدوات    متكــررة،

  .تضاف إليه اليت
  

  حتسني فرص احلصول على األدوات واملنهجيات ذات الصلة بالسياسات  -  ١١  
  

حلفز زيادة فرص احلصول علـى األدوات       استكشاف الُنُهج الالزمة    : ١١النشاط احملتمل   
واملنــهجيات ذات الــصلة بالــسياسات، والــيت ُحــددت أولويتــها مــن قبــل املنــرب، بنــاء علــى   

ر األدوات واملنـهجيات  ـــ ز وتطويـــ ة تعزيـــ ق مبواصل ـــ ذت فيمـا يتعل   ـــ ي اُتخ ــراءات الت ــاإلج
  .ذات األولوية

    
نـهجيات ذات الـصلة بالـسياسات، والـيت      حتسني فرص احلصول على األدوات وامل     يعد    - ٨٥

 من عناصر بنـاء القـدرات، ودعـم اسـتيعاب نتـائج             ا هام اُحددت أولويتها من قبل املنرب، عنصر     
يتطلب األمر العمل مـع منـابر إدارة املعـارف          قد   ،ولتحقيق ذلك . التقييم يف عملية صنع القرار    

يات حمـــددة ذات صـــلة القائمـــة لـــتمكني صـــناع القـــرار مـــن احلـــصول علـــى أدوات ومنـــهج  
  .بالسياسات، وتبادل املمارسات والُنُهج اجليدة الستخدام األدوات واملنهجيات

ومن املتوقـع أن يبـدأ هـذا النـشاط يف وقـت الحـق، عقـب مراجعـة االسـتعراض العـام                         - ٨٦
وسيـصبح بعـد ذلـك نـشاطا مـستمرا يف شـراكة       ). ١٠النـشاط احملتمـل     (لألدوات واملنهجيات   

ــع اآلخــرين،   ــشاط   م ــهَّج وســيعتمد حجــم الن ــذي   والن ــرار ال ــى الق ــع عل ســيتخذ يف أحــد  املتب
  .العامة املقبلة للمنرباالجتماعات 

  
  تشجيع وحتفيز مواصلة تطوير األدوات واملنهجيات ذات الصلة بالسياسات  -  ١٢  

  
القيـام، بنـاء علـى األدوات واملنـهجيات الـيت مت حتديـدها، بتـشجيع            : ١٢النشاط احملتمـل    

ل االسـتجابة الحتياجـات     ـــ ن أج ـــ ، م ــة معين ت ومنهجيا تق ألدوا ــز التطوير الالح  ــوحتفي
  .صناع القرار

    
من املتوقع أن يضم هـذا النـشاط أربعـة أنـشطة ذات صـلة، سـيتم تـشجيعها وحتفيزهـا                     - ٨٧

  :من قبل املنرب، وهي
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، وحتديـد   حتديد األولويات بغية التطوير الالحق لألدوات واملنهجيات القائمـة          )أ(  
  جماالت جديدة تكون فيها األدوات واملنهجيات ذات الصلة بالسياسات مطلوبة؛

وضــع عمليـــة لتطــوير واختبـــار ومواءمــة األدوات واملنـــهجيات ذات الـــصلة      )ب(  
بالسياسات موضع التنفيذ، والعمل مع أصـحاب املـصلحة املعنـيني، أو تـشجيع اآلخـرين علـى                  

  القيام هبذا العمل؛
مراجعــة األدلــة علــى مــدى جنــاح األدوات واملنــهجيات ذات الــصلة   جتميــع و  )ج(  

  السياسات؛رامسي بالسياسات، واليت مت حتديدها إلجراء مزيد من التطوير عليها، يف مساعدة 
إجيــــاد ســــبل لتعزيــــز االســــتخدام الواســــع النطــــاق لــــألدوات واملنــــهجيات   )د(  

  .نربالصلة بالسياسات، واليت ُحددت أولويتها من قبل امل ذات
وتتصل األنشطة املوصـوفة هنـا اتـصاال وثيقـا بتحديـد األدوات واملنـهجيات املـذكورة                - ٨٨

وســيكون حتفيــز التطــوير الالحــق . ، وتعمــل مبثابــة متابعــة لــه١٠ضــمن إطــار النــشاط احملتمــل 
لألدوات من ِقَبـل كيانـات أخـرى عنـصرا هامـا يف هـذا اجلـزء مـن برنـامج العمـل، إىل جانـب                      

ل من حتديد وترتيب أولويات التطوير الالحق لألدوات يف مهميت املنـرب املتمثلـتني            أمهية دمج ك  
وميكــن للمنــرب، علــى ســبيل املثــال، أن يلعــب دورا قويــا يف دعــم    . يف التقيــيم وبنــاء القــدرات 

قابلــة للقيــاس بــشأن مثــل مؤشــرات (التقيــيم املوضــوعي لقيمــة األدوات واملنــهجيات املختلفــة  
ــار واالســتجابات   واالجتاهــااألوضــاع  ) ١ انظــر النــشاط احملتمــل  -ت، ودوافــع التغــيري، واآلث
مثـــل منـــاذج (الـــسياسات، وتـــشجيع وحتفيـــز املزيـــد مـــن التطـــوير لـــألدوات لرامســـي بالنـــسبة 

بطريقة مماثلـة لطريقـة تـشجيع    ) وسيناريوهات التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي  
  .وحتفيز توليد املعارف

توقـع أيـضا أن يبـدأ هـذا النـشاط يف وقـت الحـق عقـب النظـر يف االسـتعراض                       ومن امل   - ٨٩
وسيـصبح بعـد ذلـك نـشاطا مـستمرا يـتم            ). ١٠النـشاط احملتمـل     (العام لـألدوات واملنـهجيات      

االضطالع به يف شراكة مـع اآلخـرين، وسـيعتمد توقيـت النـشاط وحجمـه علـى املقـرر الـذي                      
  .لمنربالعامة املقبلة لاالجتماعات حد أتخذه يس
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   وترتيب أولوياهتا)٤٥(حتديد احتياجات بناء القدرات  -  ١٣  
  

ــامج عمــل املنــرب،    : ١٣ النــشاط احملتمــل ــاء القــدرات املتــصلة بربن مراجعــة احتياجــات بن
  .وحتديد أولويات تلك االحتياجات، وحتديد اآلليات املناسبة للوفاء هبا

    
ات الالزمـة لتحـسني التفاعـل مبـستويات         حتديد االحتياجات األساسية لبناء القـدر     ميثل    - ٩٠

حتاج يوسـ . مناسبة بني العلم والسياسات، وترتيب أولوياهتا، إحدى الوظائف املركزيـة للمنـرب           
إىل عمليـة لتحديـد األولويـات، وإىل تكـوين فهـم واضـح لتلـك األنـشطة الـيت             االجتماع العـام    

ومـن  . واسطة برنامج العمل  ستدخل ضمن نطاق برنامج عمل املنرب، وتلك اليت سيتم حفزها ب          
عمليـة مـستمرة، يـتم القيـام هبـا بالتـشاور مـع اخلـرباء الـوطنيني                يكـون هـذا النـشاط       املرجح أن   

  .واإلقليميني وأصحاب املصلحة اآلخرين
ــا جلميــع الفئــات املختلفــة مــن أصــحاب املــصلحة يف       - ٩١ ــاء القــدرات مطلوب وســيكون بن

  : يتضمن ذلك، على سبيل املثالوقد. عملية التفاعل بني العلم والسياسات
برامسـي  بناء القدرات، ليس فقط بني العلمـاء يف تقـدميهم للعلـوم ذات الـصلة                  )أ(  

  السياسات يف استخدامهم هلذا العلم؛رامسي السياسات، وإمنا أيضا بني 
السياسات والعلماء وأصـحاب املعـارف      رامسي  تعزيز العمليات اليت جتمع بني        )ب(  

  م البعض وذلك لزيادة التفاهم املتبادل وبناء الثقة؛اآلخرين مع بعضه
  ضمان مشاركة اجملموعة الكاملة من التخصصات العلمية؛  )ج(  
تطــوير العمليــات الــيت تــضمن إشــراك املعــارف التقليديــة وأصــحاب املعــارف    )د(  

  .التقليدية بطريقة مفيدة
 الوكـاالت العاملـة يف جمـال        هلـذا النـشاط، أن ُينـسق مـع        إجنـازه   ويتعني علـى املنـرب، يف         - ٩٢

تقييم احتياجات بناء القـدرات فيمـا خيـتص بالتفاعـل بـني العلـم والـسياسة، واالسـتجابة لتلـك               
االحتياجــات مــن أجــل حفــز اجلهــود الــيت تبــذهلا تلــك الوكــاالت علــى وجــه التحديــد لتلبيــة     

  .ام االجتماع العاحتياجات املنرب ذات األولوية القصوى وتقدمي تقرير بذلك إىل
ومن املتوقع أن يكون ذلك مبثابة مراجعة دورية وعمليـة لتحديـد األولويـات، مقرونـة                  - ٩٣

باالتــصال بــصفة دوريــة باملنظمــات الرئيــسية العاملــة يف جمــال تنميــة القــدرات وتقــدمي الــدعم    

__________ 
 . أعاله٣٠انظر احلاشية   )٤٥(  
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االجتمـاع  ومن املرجح أن يشمل ذلك أيضا تقدمي تقارير منتظمة إىل           . ألنشطة تنمية القدرات  
  .عن التقدم احملرز يف معاجلة االحتياجات ذات األولوية اليت مت حتديدهاالعام 

  
  حفز التمويل ألنشطة بناء القدرات  -  ١٤  

  
لجهـات املاحنـة، واجلهـات       ل  دوريـة  مـؤمترات ظـيم اجتماعـات أو      تن: ١٤ النشاط احملتمـل  
 اجلهــات  وزيــادة التنــسيق بــنيضــايفاإلتمويــل ال واملمارســني هبــدف حتفيــز ،املاحنــة احملتملــة

 .املاحنة لتحقيق املزيد من تضافر اجلهود من التمويل املتاح
  

بوسان على أنـه يـتعني علـى        الجتماع  من الوثيقة اخلتامية    ) هـ (٦مت االتفاق يف الفقرة       - ٩٤
تـوفري منتـدى مـع مـصادر        ”املنرب حتفيز متويـل أنـشطة بنـاء القـدرات ذات األولويـة عـن طريـق                  

  :ودعما هلذا النشاط، ميكن للمنرب أن يقوم مبا يلي. “تملةالتمويل التقليدية واحمل
إعداد قائمة باالحتياجات والفجوات التمويلية يف جمال بناء القدرات، وذلـك             )أ(  

إىل لــتمكني املــاحنني مــن اختــاذ قــرارات أكثــر كفــاءة واســتنارة بــشأن ختــصيص املــوارد، تــستند 
  ؛١٣حملتمل األعمال اليت مت القيام هبا يف إطار النشاط ا

إعداد قائمـة مبـصادر التمويـل التقليديـة واحملتملـة كأسـاس للتخطـيط ألنـشطة                   )ب(  
سـتراتيجية للمـشاركة إلبـالغ    اأخرى هتدف إىل تعزيز فـرص احلـصول علـى التمويـل، ووضـع             

  .تلك املنظمات واملبادرات باالحتياجات
ــوم ا       - ٩٥ ــرض أن تق ــن املفت ــشاطني، م ــذين الن ــائج ه ــة  واســتنادا إىل نت الجتماعــات الدوري

املقترحة املشار إليها أعاله مبراجعة االحتياجات اليت مت حتديـدها وترتيـب أولوياهتـا يف الـسابق،                 
  :واملساعدة يف حتديد الكيفية اليت ميكن هبا تلبيتها، مبا يف ذلك من خالل

  حتديد موارد مالية وموارد أخرى جديدة؛  )أ(  
ل كلٍ من املشاريع احلاليـة واملـستقبلية لـضمان          فهم الكيفية اليت ميكن هبا تعدي       )ب(  

  تلبية االحتياجات احملددة بطريقة أفضل؛
استكشاف الفرص املتاحة لتـوفري قـدر أكـرب مـن التعـاون بـني اجلهـات املاحنـة                     )ج(  

  .واملمارسني من أجل حتقيق مزيد من التماسك يف تلبية االحتياجات احملددة
ا النــشاط بالتنــسيق، مــرة أخــرى، مــع الوكــاالت العاملــة وســيقوم املنــرب يف تنفيــذه هلــذ  - ٩٦
جمال دعم أنشطة بناء القدرات وتنمية القدرات، مـن أجـل املـساعدة يف ضـمان مـشاركتها                   يف
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ودعمها، ومـن املؤمـل أن يقـوم حبفـز اجلهـود الـيت تبـذهلا هـذه الوكـاالت علـى وجـه التحديـد                         
  .لتلبية احتياجات املنرب ذات األولوية القصوى

ــة        - ٩٧ ــة باالتــصال بــصفة دوري ــة، مقرون ــة دوري ــة عملي ومــن املتوقــع أن يكــون ذلــك مبثاب
  .باملنظمات الرئيسية العاملة يف جمال تنمية القدرات وتقدمي الدعم ألنشطة تنمية القدرات

  
 زيادة فرص احلصول على البيانات واملعلومات واملعارف  -  ١٥  

  
 البيانـات واملعلومـات واملعـارف       علـى احلـر   صول املفتوح و  احلتعزيز  : ١٥ النشاط احملتمل 

 تهالمقارنـة ومـصداقي   البيانات ل   قابلية ضمانيف  للمساعدة  سواء  ،  ) يف ذلك املنشورات   مبا(
  .استخدام هذه البيانات واملعلومات واملعارف على بناء القدراتأو ل، تهاوشفافي

  
ــات املتاحــة وا      - ٩٨ ــات واملعلوم ــى البيان ــى احلــصول عل ــدرة عل ــوفري  إن الق ســتخدامها، وت

إمكانيــة الوصــول إىل األدب اخلاضــع الســتعراض األقــران، مهــا عنــصران مهمــان يف عمليــات    
الســتعراض األقــران، إال أن عــددا مــن مــواد خاضــعة ويف حــني تــستند التقييمــات إىل . التقيــيم

تلك التقييمـات اعتمـد أيـضا علـى جمموعـات بيانـات اسـُتخدمت مـع بعـضها علـى مـستويات               
 أو مـن خـالل غريهـا مـن          ت وهي متاحة من خالل بوابات بيانات علـى شـبكة اإلنترنـ            خمتلفة،

وتعتمــد املــصداقية العلميــة للتقيــيم جزئيــا علــى اجلــودة والقابليــة  . )٤٦(املعلومــات آليــات تبــادل
ــة وســهولة احلــصول علــى البيانــات   عــالوة علــى ذلــك، فــإن ســهولة احلــصول علــى    . للمقارن

عمليـة حيـث أهنـا ُتمكِّـن األفـراد واملنظمـات الـذين ال يـشاركون يف                  شـفافية ال  تتواءم و البيانات  
وباإلضافة إىل ذلك، فإن تـوفري أدوات تكامـل البيانـات           . التقييم من مراجعة البيانات األساسية    

  .املنربجيريها ستسمح بتشكيل روابط أقوى بني التقييمات املختلفة اليت 
علـى البيانــات واملعلومـات واملعــارف   كمـا مت بوضـوح حتديــد حتـسني فــرص احلـصول       - ٩٩

املوجودة بالفعل، مبا يف ذلك احلصول املفتوح واحلر على املطبوعات العلمية، علـى أهنـا عنـصر       
وتشمل بعض القضايا الرئيسية اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبـار           . )٤٧(ي بناء القدرات  ـــام ف ــه

  :ما يلي

__________ 
تشمل األمثلة على ذلـك، بوابـة البيانـات اخلاصـة بتوقعـات البيئـة العامليـة، واحلـصول علـى جـداول البيانـات                           )٤٦(  

 . املتحدة لألغذية والزراعةواملواد األخرى اخلاصة بالتقييم العاملي للموارد احلرجية الذي تعده منظمة األمم

 .١٠ و ٦نظر املرجعني ا  )٤٧(  
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نـات واملعلومـات واملعـارف املوجـودة        إذا مت حتسني إمكانية احلصول على البيا        )أ(  
، فـإن هـذا يف حـد ذاتـه، سـيؤدي إىل حتـسني       )مع االعتراف بالطبيعة احلـساسة لبيانـات معينـة    (

  استخدامها يف صنع القرار؛
إن العوائق اليت حتول دون زيادة إمكانيـة احلـصول علـى البيانـات واملعلومـات          )ب(  

  غلب عليها باإلرادة املناسبة والدعم؛واملعارف املوجودة، معروفة عموما وميكن الت
 وهناك العديد من املنظمـات الـيت تعمـل علـى حتـسني احلـصول علـى البيانـات                   )ج(  

املوجــودة، والــيت ميكــن، مــع الــدعم الــسياسي واملــايل املالئــم، أن تــساعد يف ضــمان أن ُيــصبح  
  .للمنرب تأثري كبري

ومـــات والبيانـــات واملعـــارف، فـــإن  وفيمـــا يتعلـــق بتعزيـــز الوصـــول املفتـــوح إىل املعل- ١٠٠
أن ” ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي، يـدعو األمـني التنفيـذي إىل                    ١٠/١٥املقرر

يستكشف بالتعاون مع األطراف واحلكومات األخرى والـشركاء املعنـيني وأعـضاء جمموعـات              
غــراض احلفــظ، الــصون ســبل تــشجيع احلــصول اجملــاين واملفتــوح علــى البيانــات واملعلومــات أل 

وجيــري حاليــا القيــام . “واإلبــالغ عــن التقــدم احملــرز خــالل االجتمــاع القــادم ملــؤمتر األطــراف 
بعد مراجعتها من قبل األطراف، أن تكون متاحـة الجتمـاع           يتوقع،  بعملية االستعراض هذه، و   

مـايو  /د يف أيـار ـــ ة، والـذي سيعق  ـــ ع لالتفاقي ـــ ذ، والتاب ـــ ي باستعراض التنفي  ــل املعن ـق العام ــالفري
  . ٢٠١٢عام 
الـيت  (االجتمـاع العـام      وميكن حتقيق هـذا النـشاط مـن خـالل املقـررات الـصادرة عـن                  - ١٠١

، ومــن خــالل )تنقــل وجهــات نظــر احلكومــات إىل أصــحاب البيانــات واملعلومــات واملعــارف  
ع توفري واليات ملنظمات أخرى للقيام بدور نشط يف هذه العملية، وكذلك مـن خـالل تـشجي                

إنشاء آليات لتبادل املعلومات وشبكات للمعلومات على الصعيد الوطين، لتعمـل كبوابـات أو              
عمليات وطنية ميكن مـن خالهلـا تقاسـم املعرفـة بـشكل أوسـع نطاقـا، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                          

  .توفري البيانات واملعلومات لدعم عمليات التقييم اليت جيريها املنرب
 ويدعم عند االقتضاء، حتسني إمكانية احلصول على البيانـات           و ميكن للمنرب أن يعزز،     - ١٠٢

واملعلومات واملعارف اليت مت حتديـدها علـى أهنـا ضـرورية لتنفيـذ منتجـات حمـددة ختـص املنـرب،                      
وقــد يتــضمن هــذا، علــى ســبيل  . ويــشمل ذلــك ضــمان اجلــودة واملوثوقيــة الالزمــتني للبيانــات 

خالص أي مؤشرات متفـق عليهـا ومطلوبـة إلجـراء           املثال، احلصول على البيانات الالزمة الست     
قوم العديد مـن املؤسـسات والعمليـات بالفعـل بـإدارة جمموعـات              يو. تقييمات عاملية أو إقليمية   

البيانــــات املتعلقــــة بالوضــــع وباالجتاهــــات يف جمــــال خــــدمات التنــــوع البيولــــوجي والنظــــام 
تبـة علـى هـذا التغـيري، واالسـتجابات،          اإليكولوجي، والقوى الدافعة للتغيري فيهما، واآلثار املتر      
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واليت يستند الكثري منها على جتميع البيانات من مصادر وطنيـة، أو بتحـسني إمكانيـة احلـصول                  
ــات تلــك   ــى جمموعــات البيان ــذه املؤســسات      . عل ــع ه ــات م ــة عالق ــرب يف إقام ــد يرغــب املن وق

لوياهتـا وجـداوهلا    والعمليات القائمة، مـع االعتـراف بـأن لـدي تلـك املؤسـسات والعمليـات أو                
  .الزمنية، وهياكلها اإلدارية، وقيودها

 ومــن املتوقــع أن تكــون هــذه عمليــة مــستمرة، ولكــن علــى مــستوى مــنخفض نــسبيا   - ١٠٣
ولكـن  . حيث يتم القيام بالكثري من العمل الفعلي من خالل شراكات مـع املنظمـات املختـصة               

لمنـرب،  لمقبلـة   عـن اجتماعـات عامـة       در  ــات تـص  ـــ ق والي ـــ ن طري ـــ ا ع ــم ذلك متام  ــد يتم دع  ــق
أيـضا االحتياجـات مـن البيانـات ذات         لالجتمـاع العـام     ورمبا حيدد كـل مـن اهليئـتني الفـرعيتني           

  .األولوية، مبا يف ذلك من خالل عملية حتديد األولويات يف جمال بناء القدرات
  

   املنرب التوازن يف املشاركة يف برنامج عمل معاجلة  -  ١٦  
  

ان مـــشاركة متوازنـــة يف برنـــامج وضـــع خطـــة وتوصـــيات لـــضم: ١٦حملتمـــل النـــشاط ا
  .الفريق عمل

    
ــن         - ١٠٤ ــرجح أن يكــون م ــن امل ــة األخــرى، م ــدرات احملتمل ــاء الق ــشطة بن باإلضــافة إىل أن

، املنـرب الضروري اختاذ مزيد من اإلجراءات من أجل ضمان مشاركة متوازنة يف برنـامج عمـل                
 . والناميــة النمــواس املنــاطق، والتخصــصات والبلــدان املتقدمــةمبــا يف ذلــك املــشاركة علــى أســ

هذا الـصدد، مثـة أمثلـة علـى دعـم بنـاء القـدرات الـذي تـوفره سـبع عمليـات تقيـيم دوليـة                            ويف
 احلكـومي    للورقة املتعلقة بتحديـد النطـاق يف جمـال بنـاء قـدرات املنـرب               ٣خمتلفة يتضمنها املرفق    

 وهتدف قائمـة األنـشطة      .)٤٨(اخلرباء الدويل يف تروندهامي   الدويل، اليت أعدت من أجل اجتماع       
ــة          ــشاركة الكامل ــدرات وضــمان امل ــاء الق ــوجز، إىل بن ــل امل ــذا التحلي ــن ه ــستمدة م ــة، امل التالي

  .املنربواملتوازنة يف خمتلف أنشطة 
  بشأن أساليب العمل؛الكتيبات إعداد تطوير وتعزيز األدوات واملعايري و  )أ(  
  ؛ وعقد حلقات عمل، بوسائل من بينها التعلم اإللكتروينتوفري التدريب  )ب(  
  ؛توفري الدعم التقين ونقل التكنولوجيا  )ج(  
  ؛إنشاء شبكات لتبادل اخلربات واملعلومات  )د(  

__________ 
 .٢٤انظر املرجع   )٤٨(  
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  ؛حتديد العمليات من أجل املشاركة الكاملة من جانب أصحاب املصلحة  )هـ(  
  ؛إنشاء برامج زمالة للعلماء الشباب  )و(  
مشاركة العلمـاء وغريهـم مـن أصـحاب املعرفـة مـن الـدول الناميـة يف                  تسهيل    )ز(  

  .االجتماعات
وكمثــال علــى هنــج حمتمــل ميكــن إدراجــه يف اخلطــة والتوصــيات املــشار إليهــا أعــاله،   - ١٠٥
 زيـادة عـدد العلمـاء       قـصد بـه    اإليكولوجيـة برنـامج زمـاالت        مبادرة األلفية للنظم   تقييم   تأدار

 وأنـشأ .  زمالة يف إطـار هـذا الربنـامج   ٤٠يقرب من  ، ومت منح مالفنيكمؤاملبتدئني املشاركني   
  .للزماالت اً برناجم، أيضا،الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

  .ومن املتوقع أن يكون هذا نشاطا ذا أولوية مستمرة - ١٠٦
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  املرفق
  املشروحةاملراجع     

ــائق املتاحــة علــى     ــراد وصــالت إىل الوث  اإلنترنــت، فإهنــا تــشري إىل النــسخ  حيثمــا مت إي
  . نسخ من الوثائق بلغات أخرى أيضا وقد تتوفر.ليزيةكاإلن
  

 يف جمــال التنــوع البيولــوجي للعلــوم والــسياسات احلكــومي الــدويل املنــربوثــائق   - ألف  
ــائق املعلومــــاتوخــــدمات الــــنظم اإليكولوجيــــة و  ــا متاحــــة علــــى  ( وثــ مجيعهــ

www.ipbes.net(  
  )UNEP/IPBES.MI/1/7( للمنرباحملتمل برنامج العمل   - ١
 فيمــــــا يتعلــــــق بتوليــــــد املعرفــــــة    املنــــــرباخليــــــارات املتاحــــــة لربنــــــامج عمــــــل      - ٢

)UNEP/IPBES.MI/1/INF/3/Add.1(  
ــل      - ٣ ــامج عمــــــــ ــة لربنــــــــ ــارات املتاحــــــــ ــرباخليــــــــ ــات  املنــــــــ ــشأن التقييمــــــــ  بــــــــ

)UNEP/IPBES.MI/1/INF/4/Add.1(  
بــــــــشأن دعــــــــم الــــــــسياسات  املنــــــــرباخليــــــــارات املتاحــــــــة لربنــــــــامج عمــــــــل   - ٤

)UNEP/IPBES.MI/1/INF/5/Add.1(  
ــل      - ٥ ــامج عمــــــ ــة لربنــــــ ــارات املتاحــــــ ــرباخليــــــ ــدرات   املنــــــ ــاء القــــــ ــشأن بنــــــ  بــــــ

)UNEP/IPBES.MI/1/INF/6/Add.1(  
للعلــوم  احلكــومي الــدويل  بــاملنرب املعــين الــدولينيالتقريــر النــهائي الجتمــاع اخلــرباء      - ٦

مات النظم اإليكولوجية، وبنـاء القـدرات        يف جمال التنوع البيولوجي وخد     والسياسات
الـــذي شـــاركت يف الـــدعوة إليـــه حكومتـــا النـــرويج والربازيـــل وعقـــد يف ترونـــدهامي 

  )UNEP/IPBES.MI/1/INF/10( ٢٠١١مايو / أيار٢٧ إىل ٢٥بالنرويج يف الفترة من 
مـاع   التوصـيات الـصادرة عـن اجت       :املنـرب النظر يف مهمة توليد املعرفة الـيت يـضطلع هبـا              - ٧

ــة    ــة املهتم ــات العلمي ــاملنرباملنظم ــادات      ب ــدويل لالحت ــس ال ــده اجملل ــا إىل عق ــذي دع ، ال
  بـــاريس يفالعلميـــة، واستـــضافته منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة يف

  )UNEP/IPBES.MI/1/INF/11 ()٢٠١١يونيه /حزيران ١٠
للعلـوم  احلكـومي الـدويل      املنـرب تقرير صـادر عـن  حلقـة عمـل علميـة بـشأن تقييمـات                   - ٨

 يف املعقــودة يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة،  والــسياسات
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 )٢٠١١يوليـــــــــه / متـــــــــوز٢٩ إىل ٢٥طوكيـــــــــو، اليابـــــــــان يف الفتـــــــــرة مـــــــــن 
)UNEP/IPBES.MI/1/INF/12(  

ــل   - ٩ ــراتحتليـ ــة      الثغـ ــز العالقـ ــسني وتعزيـ ــة حتـ ــول كيفيـ ــشات حـ ــسري املناقـ ــرض تيـ  بغـ
ــوم بــني ــوجي وخــدمات    العل ــسياسات يف جمــال التنــوع البيول ــنظموال ــال  ة اإليكولوجي

)UNEP/IPBES/2/INF/1(  
 يف جمـــال التنـــوع للعلـــوم والـــسياسات حكـــومي دويل منـــرببنـــاء القـــدرات يف إطـــار   - ١٠

ــوجي وخــدمات   ــنظم البيول ــال ــة     ة،اإليكولوجي ــا الالتيني ــدان أمريك ــة بل ــه جمموع  قدمت
  )UNEP/IPBES/2/INF/6 ()ومنطقة البحر الكارييب

املخــصص صــحاب املــصلحة املتعــددين  ألتقريــر االجتمــاع احلكــومي الــدويل الثالــث    - ١١
 جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات     يف للعلـوم والـسياسات  حكومي دويل  إلنشاء منرب   

 بوســـان يتـــضمن مرفقـــه الوثيقـــة اخلتاميـــة الجتمـــاع     ة، الـــذي اإليكولوجيـــالـــنظم
)UNEP/IPBES/3/3(  

ــل   - ١٢ ــدمات    حتليـ ــوجي وخـ ــوع البيولـ ــال التنـ ــيم يف جمـ ــي للتقيـ ــصميم األساسـ ــنظمالتـ  الـ
  )UNEP/IPBES/3/INF/1( ةاإليكولوجي

ة  اإليكولوجيـ  الـنظم الوضع احلايل واملستقبلي للتنـوع البيولـوجي ومؤشـرات خـدمات              - ١٣
)UNEP/IPBES/3/INF/2(  

 ة اإليكولوجيــ الــنظم حتليــل تنميــة القــدرات يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات         - ١٤
)UNEP/IPBES/3/INF/3(  

 التنـوع   للعلوم والسياسات يف جمال    احلكومي الدويل    للمنربحلقة عمل الربامج العلمية       - ١٥
 يف شيربدز تاون، الواليات املتحـدة       املعقودة،  ة اإليكولوجي النظمالبيولوجي وخدمات   

  )UNEP/IPBES/3/INF/8 (٢٠١٠مايو /يارأ ٦ إىل ٤األمريكية، يف الفترة من 
 واملؤسـسات القائمـة   للعلـوم والـسياسات   احلكـومي الـدويل   املنربالعالقات احملتملة بني      - ١٦

)UNEP/IPBES/3/INF/11(  
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 الـصادرة عـن العمليـات احلكوميـة الدوليـة           ووثائق املعلومات والوثائق  املقررات    - باء  
  األخرى

ولـوجي بـشأن اخلطـة االسـتراتيجية          ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البي       ١٠/٢املقرر    - ١٧
مـؤمتر  ( وأهداف آيتشي املتعلقة بالتنوع البيولوجي    ٢٠٢٠-٢٠١١للتنوع البيولوجي   

  )١٠/٢األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي املقرر 
املنتـدى البيئـي الـوزاري العـاملي     /لبيئـة ل  األمم املتحدة جمللس إدارة برنامج   ٢٦/٢القرار    - ١٨

  مـن الفـرع الرابـع منـه،    ٥ وعلـى وجـه اخلـصوص الفقـرة      ،يئية يف العامل  بشأن احلالة الب  
  ) UNED-Live) UNEP/GC.26/19بشأن برنامج 

 وأهـداف   ٢٠٢٠-٢٠١١مؤشرات مقترحة للخطـة االسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي             - ١٩
  )UNEP/CBD/SBSTTA/15/2(آيتشي املتعلقة بالتنوع البيولوجي 

ــتراتيجية للت   - ٢٠ ــة االسـ ــوجي  اخلطـ ــوع البيولـ ــت،  : ٢٠٢٠-٢٠١١نـ ــتقين املؤقـ ــسند الـ الـ
واملؤشــرات احملتملــة واملراحــل املقترحــة ألهــداف آيتــشي املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي    

)UNEP/CBD/SBSTTA/15/3(  
تقريرفريـــق اخلـــرباء الـــتقين املخـــصص املعـــين مبؤشـــرات اخلطـــة االســـتراتيجية للتنـــوع    - ٢١

  )UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/6(البيولوجي 
ــوجي         - ٢٢ ــوع البيول ــة التن ــوجي علــى دعــم أهــداف اتفاقي ــوع البيول ــدرة نظــم رصــد التن ق

 (UNEP/CBD/SBSTTA/15/INF/8) ٢٠٢٠ لعام
  

  التقارير واملنشورات  -جيم   
٢٣  -  Ash et al. (2010). Ecosystems and Human Well-Being – A Manual for 

Assessment Practitioners,  
www.unep-wcmc.org/medialibrary/2010/10/31/90af3045/EcosystemsHumanWellbeing.pdf)(  

٢٤  -  Capacity-building for IPBES: needs and options. A scoping paper (2011). 
Prepared at the UNEP World Conservation Monitoring Centre for the Norwegian 

Directorate for Nature Management (www.dirnat.no/ipbes)  
٢٥  -  EEA (2011). Europe’s Environment: An Assessment of Assessments 

(www.eea.europa.eu/publications/europes-environment-aoa)  
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٢٦  -  IEEP, Alterra, Ecologic, PBL and UNEP-WCMC (2009). Scenarios and models 
for exploring future trends of biodiversity and ecosystem services changes. Final report 
to the European Commission, DG Environment on Contract ENV.G.1/ETU/2008/0090r 

(ec.europa.eu/environment/enveco/biodiversity/pdf/Biodiversity_Scenarios_Models.pdf)  
٢٧  -  Leadley et al. (2010). Biodiversity Scenarios: Projections of 21st century change 

in biodiversity and associated ecosystem services. CBD Technical Series No. 50 
(www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-50-en.pdf)  

٢٨  -  Potentials and pitfalls in exchange of knowledge systems in cross-scale 
ecosystem assessments. Report from an informal expert meeting with representatives of 

the International Indigenous Forum on Biodiversity (IIFD), European Union experts and 
scientists engaged in traditional knowledge and the intergovernmental platform, held in 
Jokkmokk, Sweden, 21–22 June 2011 (www.ipbes.net/downloads/doc_download/538-

jokkmokk-report.html)  
  

  املواقع الشبكية  - دال  
   www.ecosystemassessments.net :شبكة التقييم دون العاملية  - ٢٩
  geodata.grid.unep.ch: بوابة بيانات توقعات البيئة العاملية  - ٣٠
ــا عمل  - ٣١ ــة مــ ــدورات  يــ ــني الــ ــرب بــ ــومي الــــدويل  للمنــ -www.ipbes.net/plenary احلكــ

sessions/intersessional-process.html  
  www.bipindicators.netشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي   - ٣٢
املعلومـــات والوثـــائق ذات الـــصلة بـــشأن حلقـــة العمـــل الدوليـــة للخـــرباء حـــول دعـــم    - ٣٣

 كـانون   ٩ إىل ٧  يف الفتـرة مـن     املعقودةاملنهجيات ذات الصلة،    السياسات من خالل األدوات و    
  www.bmu.de/english/nature/ipbes/doc/47888.php : يف بون، أملانيا٢٠١١ديسمرب /األول
ــة يف العــامل    - ٣٤ ــيم املــوارد احلرجي ــة والزراعــة مــع    ٢٠١٠تقي  الــصادر عــن منظمــة األغذي

  Fwww.fao.org/forestry/fra/fra2010/en: ناتإمكانية الوصول إىل التقارير وجداول البيا
النمــوذج األويل لنطــاق التقيــيم البيئــي والتقــارير البيئيــة التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة     - ٣٥
  www.unep.org/pearl: للبيئة
قاعدة بيانات تدعم تقييم التقييمات املنفذة دعما للعملية املنتظمة لإلبالغ العـاملي عـن         - ٣٦

ــة  ــة البيئ ــة     حال ــب االجتماعي ــك اجلوان ــا يف ذل ــة، مب ــذه احلال ــيم ه ــة وتقي ــصادية -  البحري . االقت
www.unep-wcmc-apps.org/gramed  

ــة،          - ٣٧ ــيم هــذه احلال ــة وتقي ــة البحري ــة البيئ ــاملي عــن حال ــالغ الع ــة منتظمــة لإلب حنــو عملي
  www.unga-regular-process.org. االقتصادية - ذلك اجلوانب االجتماعية يف مبا
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شـــــــبكة رصـــــــد التنـــــــوع البيولـــــــوجي يف إطـــــــار الرصـــــــد العـــــــاملي لـــــــألرض     - ٣٨
www.earthobservations.org/index.shtml  

 :www.gbif.org, and GBIF data portalاملرفـق العـاملي ملعلومـات التنـوع البيولـوجي        - ٣٩

http://data.gbif.org  
  
  


	الاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
	الدورة الثانية
	مدينة بنما، 16-21 نيسان/أبريل 2012
	* UNEP/IPBES.MI/2/1. 
	البند 4 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*
	النظر في الطرائق والترتيبات المؤسساتية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية: برنامج عمل المنبر

	العناصر الممكنة لبرنامج عمل المنبر
	مذكرة من الأمانة
	دعما للنقاش المتعلق ببرنامج العمل في الدورة الثانية للاجتماع العام، أنشأ الممثلون في الدورة الأولى عملية بين الدورات تتيح للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين فرصة الإدلاء بمزيد من التعليقات فيما يتعلق بالمهام الممكنة لبرنامج العمل قبل بدء الدورة الثانية، وإمكانية إدراج هذه التعليقات في وثائق مستكملة تتعلق ببرنامج عمل الدورة الثانية للاجتماع العام. ونتيجة لذلك قدمت وثيقة منقحة بشأن مشروع عناصر برنامج العمل في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وطلب تقديم التعليقات قبل 15 كانون الأول /ديسمبر 2011. ويمكن الاطلاع على نسخة من مشروع الوثيقة المقدم للاستعراض وجميع التعليقات الواردة بشأنها على الموقع الشبكي للمنبر على العنوان التالي: www.ipbes.net/plenary-sessions/intersessional-process.html.
	وتمثل الوثيقة الحالية نتيجة لعملية ما بين الدورات، مع المراعاة التامة للتعليقات التي قدمتها الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون.
	المحتويات
	الصفحة
	أولا - السياق والمبادئ التوجيهية 
	2
	ثانيا - اعتبارات إضافية 
	9
	ألف - اعتبارات تتعلق بتحديد برنامج العمل 
	10
	1 - الطلبات المقدمة إلى الاجتماع العام 
	10
	2 - تحديد الأولويات 
	10
	3 - فرز الطلبات المقدمة إلى الاجتماع العام 
	10
	باء - اعتبارات تتعلق بتنفيذ برنامج العمل 
	11
	1 - تلبية الاحتياجات المتعددة 
	11
	2 - البناء على المبادرات والخبرات القائمة 
	11
	3 - الشراكات الاستراتيجية 
	12
	4 - الإنجازات المبكرة 
	12
	5 - الاتساق في تنفيذ برنامج العمل 
	13
	جيم - اعتبارات إضافية 
	13
	1 - الاتصال 
	13
	2 - اللغات 
	14
	3 - مشاركة أصحاب المصلحة 
	14
	4 - الرصد والتقييم 
	14
	5 - مسائل أخرى ذات صلة 
	15
	ثالثا - العناصر الممكنة لبرنامج عمل المنبر 
	15
	ألف - مهام برنامج العمل المتفق عليها في الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان 
	15
	1 - التقييمات 
	15
	2 - توليد المعارف 
	16
	3 - أدوات ومنهجيات دعم السياسات 
	17
	4 - بناء القدرات 
	18
	5 - دمج مهام برنامج العمل الأربع 
	19
	باء - الأنشطة المحتمل إدراجها في برنامج العمل 
	21
	1 - فهم الصورة العامة للتقييم 
	22
	2 - وضع واعتماد أساليب ونهج تقييم متسقة 
	23
	3 - الاضطلاع بالتقييمات على الصعيدين العالمي والإقليمي 
	26
	4 - تحفيز وتعزيز أنشطة التقييم على الصعيد الوطني ودون الإقليمي 
	27
	5 - الاضطلاع بتقييمات مواضيعية وتقييمات للمواضيع الجديدة التي يحددها مجال العلوم 
	28
	6 - الوقوف على الثغرات في المعارف وترتيبها حسب الأولوية 
	30
	7 - إشراك الجهات المعنية الرئيسية في تناول الأولويات من احتياجات المعارف 
	31
	8 - الشراكات مع برامج المراقبة والرصد الطويلة الأجل 
	32
	9 - الاستفادة الفعالة من أنشطة وضع النماذج والسيناريوهات 
	33
	10 - تحديد الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات 
	35
	11 - تحسين فرص الحصول على الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات 
	36
	12 - تشجيع وتحفيز مواصلة تطوير الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات 
	36
	13 - تحديد احتياجات بناء القدرات وترتيب أولوياتها 
	38
	14 - حفز التمويل لأنشطة بناء القدرات 
	39
	15 - زيادة فرص الحصول على البيانات والمعلومات والمعارف 
	40
	16 - معالجة التوازن في المشاركة في برنامج عمل المنبر 
	42
	المرفق - المراجع المشروحة 
	44
	أولا - السياق والمبادئ التوجيهية
	1 - حدد ممثلو الحكومات بعض التوجيهات الشاملة المتعلقة ببرنامج عمل المنبر من خلال وضع الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان، التي اعتمدها الاجتماع الحكومي الدولي الثالث لأصحاب المصلحة المتعددين المخصص لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، الذي عقد في بوسان، جمهورية كوريا، في الفترة من 7 إلى 11 حزيران/يونيه 2010(). وبموجب الفقرة الفرعية 6 (أ) من الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان، اتفق على أن يستجيب برنامج عمل المنبر للطلبات المقدمة من الحكومات وأن يستند إلى الأولويات التي يضعها الاجتماع العام. واتفق تحديدا على ما يلي:
	(أ) ينبغي للمنبر، من خلال التركيز على حاجات الحكومات واستناداً إلى الأولويات التي يضعها الاجتماع العام، أن يستجيب للطلبات المقدمة من الحكومات، بما في ذلك الطلبات المقدمة إليه من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المتصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وفق ما تقرره الهيئات القيادية لكل منها. وينبغي للاجتماع العام أن يرحب بالمساهمات والاقتراحات المقدمة من هيئات الأمم المتحدة، وبمشاركتها، المتصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وفق ما تقرره الهيئات القيادية لكل منها. وينبغي أيضا للاجتماع العام أن يشجع وأن يضع في اعتباره، حسب الاقتضاء، المساهمات والاقتراحات المقدمة من أصحاب المصلحة ذوي الصلة، مثل المنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات العلمية الدولية والإقليمية وصناديق البيئة الاستئمانية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. وينبغي للاجتماع العام، بغية تيسير ذلك، وكفالة أن يكون برنامج عمل المنبر مركزاً وكفؤا، أن ينشئ عملية لتلقي الطلبات وتحديد أولوياتها؛ 
	2 - وبموجب الفقرات الفرعية من 6 (ب) إلى 6 (هـ) من الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان، جرى التوصل إلى اتفاق بشأن أربع مهام شاملة تتعلق ببرنامج عمل المنبر. وتنص هذه الفقرات الفرعية على ما يلي:
	(ب) ينبغي للمنبر الجديد أن يحدد المعلومات العلمية الرئيسية التي يحتاج إليها صانعو السياسات بالأحجام الملائمة، وأن يرتبها وفقا لأولوياتها، وأن يحفز الجهود المبذولة لتوليد معارف جديدة عن طريق الدخول في حوار مع المنظمات العلمية الرئيسية وصانعي السياسات ومنظمات التمويل، ولكن دون القيام مباشرة بإجراء بحوث جديدة؛
	(ج) ينبغي للمنبر الجديد أن يقوم بتقييمات منتظمة وحسنة التوقيت للمعارف المتاحة بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية والصلات القائمة بينها، وهو ما ينبغي أن يشمل تقييمات عالمية وإقليمية، ودون إقليمية إن اقتضى الأمر، وقضايا مواضيعية على المستويات الملائمة، ومواضيع رئيسية جديدة تحددها العلوم ويتخذ الاجتماع العام قرارات بشأنها. ويجب أن تكون هذه التقييمات ذات مصداقية علمية ومستقلة وموضع استعراض من الأقران، وأن تحدد مواطن عدم اليقين. وينبغي أن تكون هناك عملية واضحة وشفافة لتقاسم البيانات ذات الصلة وتضمينها. وينبغي للمنبر الجديد أن يحتفظ بفهرس للتقييمات ذات الصلة، وأن يحدد الحاجة إلى القيام بتقييمات إقليمية ودون إقليمية، وأن يساعد على تحفيز الدعم للتقييمات دون الإقليمية والوطنية، حسب الاقتضاء؛
	(د) ينبغي للمنبر الجديد أن يدعم رسم السياسات وتنفيذها عن طريق تحديد الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات، مثل تلك الناجمة عن التقييمات، لتمكين صانعي القرارات من الوصول إلى هذه الأدوات والمنهجيات، والعمل، عند الضرورة، على النهوض بمواصلة تطويرها والتحفيز على ذلك؛ 
	(ﻫ) ينبغي للمنبر الجديد أن يحدد أولوية الاحتياجات الأساسية في مجال بناء القدرات اللازمة لتحسين الترابط بين العلوم والسياسات على المستويات الملائمة وأن يوفر ويطلب بعدئذ الدعم المالي وخلافه للحاجات ذات الأولوية العليا المتصلة مباشرة بأنشطته، على نحو ما يقرره الاجتماع العام، وأن يحفز على تمويل أنشطة بناء القدرات تلك عن طريق توفير منتدى مع مصادر التمويل التقليدية والمحتملة؛ 
	3 - وفي الفقرة 7 من الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان، يحدِّد عدد من المبادئ التي تهدف إلى توجيه عمل المنبر، سواء من حيث مضمون برنامج العمل أو الطريقة التي ينجز بها. ويتعين على المنبر بصفة خاصة أن:
	(أ) يتعاون مع المبادرات القائمة المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي ... لملء الثغرات واتخاذ أعمالها منطلقاً، مع تفادي الازدواجية؛ 
	(ب) يعتمد مبدأ الاستقلال العلمي ويكفل مصداقيته وأهميته ومشروعيته من خلال استعراض الأقران لأعماله والشفافية في عمليات صنع القرارات فيه؛
	(ج) يستخدم عمليات واضحة وشفافة وذات مصداقية علمية في تبادل وتقاسم واستخدام البيانات والمعلومات والتكنولوجيات المستمدة من جميع المصادر ذات الصلة، بما في ذلك المؤلفات التي لم تخضع لاستعراض الأقران، حسب الاقتضاء؛
	(د) يعترف بمساهمة معارف الشعوب الأصلية والمعارف المحلية في حفظ التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية واستخدامها المستدام ويحترمها؛
	(ﻫ) يوفر المعلومات ذات الصلة بالسياسات دون إسداء مشورة تملي سياسات معينة، واضعا في اعتباره الولايات الخاصة بالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛ 
	(و) يدمج بناء القدرات في جميع جوانب أعماله ذات الصلة وفقاً للأولويات التي يحددها الاجتماع العام؛ 
	(ز) يعترف بالتنوع البيولوجي الفريد والمعارف العلمية المتعلقة بهذا التنوع داخل المناطق وفيما بينها، ويعترف أيضا بضرورة المشاركة الكاملة والفعالة للبلدان النامية وضرورة التمثيل الإقليمي المتوازن، والمشاركة الإقليمية في هياكله وأعماله؛ 
	(ح) يتبع نهجاً متعدد التخصصات يجمع بين جميع الاختصاصات ذات الصلة، بما فيها العلوم الاجتماعية والطبيعية؛ 
	(ط) يعترف بالحاجة إلى العدل بين الجنسين في جميع مجالات عمله ذات الصلة؛
	(ي) يعالج مظاهر التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وتفاعلاتها في البر والبحر والمياه الداخلية؛
	(ك) يكفل الاستخدام الكامل للتقييمات والمعارف الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية، حسب الاقتضاء.
	4 - وكذلك تقرّ الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان بالطبيعة التكاملية للعلاقات بين هذه المهام لبرنامج العمل، وذلك في فقرتها السابعة التي جرى الاتفاق بموجبها على ضرورة أن يضطلع المنبر بمهام شتى، من بينها دمج بناء القدرات في جميع جوانب أعماله ذات الصلة وفقاً للأولويات التي يقررها الاجتماع العام. وتشمل العلاقات الواضحة الأخرى بين مهام المنبر التي جرى الاتفاق عليها دور التقييمات في تحديد الثغرات المعرفية، وأهمية تيسير عملية توليد المعارف للاستنارة بها في التقييمات المستقبلية، ودور التقييمات بوصفها أدوات داعمة للسياسات وفي استعراض القيمة الممكنة للأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات في عمل صانعي القرارات. ويجري تناول ذلك أدناه بمزيد من التفصيل.
	5 - ولغرض التحضير للدورة الأولى من الاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، التي عقدت في نيروبي في الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، أعدت الأمانة وثيقة عمل واحدة() وأربع وثائق معلومات() عن برنامج العمل. وأعدت هذه الوثائق بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وجرى دعمها بوثائق معلومات إضافية قدمتها الحكومات والمنظمات العلمية التي تقدم تقارير عن حلقات عمل الخبراء المستقلين بشأن القضايا ذات الصلة بالوظائف البرنامجية للمنبر()، وأيضا من خلال تحليل الثغرات() ووثائق المعلومات الأخرى المقدمة في الاجتماعات السابقة للمنظمات الحكومية الدولية وأصحاب المصلحة المتعددين(). 
	6 - وفي الدورة الأولى للاجتماع العام كان ثمة تبادل أولي للأفكار بشأن الوظائف الممكنة لبرنامج عمل أولي للمنبر. وبالإضافة إلى المقترحات المتنوعة المقدمة المتعلقة بفرادى مهام المنبر، كان هناك إقرار عام بضرورة تنفيذ المهام الأربع للمنبر على نحو متكامل في جميع جوانب برنامج العمل. وقدمت المنظمات الحاضرة في الاجتماع المزيد من المساهمات للمناقشة، بما في ذلك مساهمة قدمت باسم الاتفاقيات العالمية الست المعنية بالتنوع البيولوجي().
	7 - ودعما للنقاش المتعلق ببرنامج العمل في الدورة الثانية للاجتماع العام، أنشأ الممثلون في الدورة الأولى عملية بين الدورات تتيح للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين فرصة الإدلاء بمزيد من التعليقات فيما يتعلق بالمهام الممكنة لبرنامج العمل قبل بدء الدورة الثانية، وإمكانية إدراج هذه التعليقات في وثائق مستكملة تتعلق ببرنامج عمل الدورة الثانية للاجتماع العام. ونتيجة لذلك قدمت وثيقة منقحة بشأن مشروع عناصر برنامج العمل في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وطلب تقديم التعليقات قبل 15 كانون الأول/ديسمبر 2011. ويمكن الاطلاع على نسخة من مشروع الوثيقة المقدم للاستعراض وجميع التعليقات الواردة بشأنها على الموقع الشبكي للمنبر في الصفحة التالية: www.ipbes.net/plenary-sessions/intersessional-process.html.
	8 - والوثيقة الحالية هي نتاج لعملية ما بين الدورات، مع المراعاة التامة للتعليقات التي قدمتها الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين. ويعقب هذا الفرع التمهيدي عن السياق والمبادئ التوجيهية فرعان فنيان هما:
	(أ) الفصل الثاني، ويعنى بالاعتبارات الإضافية التي يلزم أخذها في الاعتبار عند وضع وتنفيذ برنامج عمل المنبر؛
	(ب) الفصل الثالث، وهو يركز على العناصر الممكنة في برنامج عمل قادم، حيث يحدد كيفية ارتباط مهام برنامج العمل بعضها ببعض، ويقترح عددا من الأنشطة التي يحتمل أن توفر أساسا لوضع البرنامج.
	9 - وأخيرا، يتضمن الفصل الرابع المراجع المشروحة، حيث يقدم قائمة موجزة مفيدة بالوثائق ذات الصلة ببرنامج عمل المنبر.
	10 - ومن المتوقع أن يتواصل دعم وثيقة العمل هذه بوثيقة معلومات أو أكثر تتاح في الدورة الثانية وتقدم مزيدا من التوضيح عن الكيفية التي يمكن تنفيذ برنامج العمل بها. وستستند أيضا وثائق المعلومات هذه إلى المساهمات المقدمة من الحكومات، ولا سيما خلال عملية ما بين الدورات. 
	11 - وبالإضافة إلى ذلك، توفر وثيقة العمل المتعلقة بالميزانية، التي أعدت لتقدم في الدورة الثانية()، التكاليف الإرشادية المرتبطة بالأنشطة الممكنة التي جرى النظر فيها في الوثيقة الحالية.
	ثانيا - اعتبارات إضافية
	12 - هناك عدد من الاعتبارات الإضافية التي يلزم مراعاتها عند وضع وتنفيذ برنامج عمل المنبر. وتعرض هذه الاعتبارات قبل طرح خيارات برنامج العمل لأنها قد تساعد على تأطير عملية النظر في الخيارات المقدمة. وتُعنى هذه الاعتبارات بصورة رئيسية بالمساعدة على ضمان توليد المنبر للقيمة المضافة. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من هذه الاعتبارات قد يتطلب أيضا تطوير عناصر إضافية لكي تتم الموافقة عليها في الاجتماع العام في وقت سابق على تنفيذ برنامج العمل أو في مرحلة مبكرة من التنفيذ.
	ألف - اعتبارات تتعلق بتحديد برنامج العمل
	1 - الطلبات المقدمة إلى الاجتماع العام

	13 - سيحدد الاجتماع العام برنامج العمل بناء على الطلبات التي يتلقاها. وخلال التبادل الأولي للآراء الذي جرى في نيروبي بشأن برنامج العمل، وكذلك في التعليقات التي قُدمت أثناء عملية ما بين الدورات، وردت مداخلات تناولت مسائل مثل ضرورة التماشي مع احتياجات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (والاحتياجات المتكاملة لعدة اتفاقات من هذا القبيل حيثما كان ذلك ممكنا)، والضرورة الملحة لبحث المعارف اللازمة من أجل تنفيذ أهداف آيتشي()، وأهمية التركيز على التدابير المتخذة لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي، والحاجة الملحة لإجراء تقييم متعمق يتناول استعادة النظام الإيكولوجي. ووفقا لما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان، من الضروري أن يستجيب المنبر للطلبات التي قُدمت إلى الاجتماع العام، ويجب تحديد العملية التي يتم من خلالها تلقي الطلبات، واستعراضها المبدئي. ولذلك تحدد هذه الوثيقة إطارا عاما للاستجابة، بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن تلك الاحتياجات والأولويات.
	2 - تحديد الأولويات

	14 - سيكون من المهم تحديد عملية يحدد الاجتماع العام بواسطتها أولويات برنامج العمل في الآجال القصير والمتوسطة والطويل، وذلك من بين مجموعة متنوعة من الطلبات المقدمة والجداول الزمنية المرتبطة بها. وبينما يشار إلى بعض الأولويات المحتملة في هذه المذكرة، تحتاج الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون إلى تأكيد هذه الأولويات والتعرف على أولويات أخرى، أثناء إجراء مزيد من المناقشات بشأن برنامج العمل، ودون المساس بعملية تحديد أولويات برنامج العمل في اجتماع عام مقبل للمنبر.
	3 - فرز الطلبات المقدمة إلى الاجتماع العام

	15 - يرجح أن قرار الاجتماع العام بشأن كيفية التعامل مع طلب من الطلبات سيستفيد بشكل ما من أشكال عمليات الفرز. ولكي تُتخذ قرارات مستنيرة بشأن اختيار الطلبات وتأثيراتها في برنامج العمل، ثمة حاجة إلى نوع من عمليات التحديد العام لنطاق الطلبات قبل عقد الاجتماع العام، وذلك لتقديم المشورة العامة إلى الاجتماع العام بشأن الاحتياجات من الموارد (مثل الميزانية والجداول الزمنية)، وبشأن النهج العام الذي قد يتخذه المنبر، بما في ذلك المشورة بشأن التقييمات المعجَّلة التي يحتمل إجراؤها لتلبية الاحتياجات العاجلة. وستتيح هذه العملية أيضا الربط بين الطلبات المختلفة، حيثما كان ذلك مناسبا، ومن الواضح أنها ستستفيد من المشاركة مع طائفة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأوساط العلمية.
	باء - اعتبارات تتعلق بتنفيذ برنامج العمل
	1 - تلبية الاحتياجات المتعددة

	16 - رغم أن اتخاذ القرارات بشأن برنامج العمل في المستقبل، والطريقة التي يدار بها هي من اختصاص اجتماع عام مقبل للمنبر، من الواضح أن هناك نية لجعل منتجات المنبر ذات أهمية لجماهير متعددة. ولذلك من المهم عند تخطيط هذه المنتجات ضمان تلبيتها للاحتياجات الأساسية لكل اتفاق من الاتفاقات الدولية المختلفة وكل عملية من العمليات المختلفة المتعلقة بها. وستكون هذه قضية هامة يجدر بحثها لدى تنفيذ برنامج العمل. 
	2 - البناء على المبادرات والخبرات القائمة

	17 - قدمت كل وثيقة من وثائق المعلومات المتعلقة ببرنامج العمل والتي أعدت لاجتماع نيروبي لمحة عامة عن الأنشطة القائمة()، وكذلك الأمر بالنسبة لتحليل الثغرات وغير ذلك من وثائق المعلومات التي أعدت لاجتماعات سابقة(). وهناك العديد من المنظمات والشبكات والبرامج والعمليات التي تنجز بالفعل أعمالا ذات صلة مباشرة بالمنبر وستكون من المسائل بالغة الأهمية للمنبر مشاركته على نحو فعال مع هذه المؤسسات بينما يعمل في الوقت نفسه على ضمان نزاهته. ومن المرجح أن يشمل ذلك ضمان قدر أكبر من الوضوح بشأن الأنشطة التي سينجزها المنبر فعليا بنفسه، وتلك التي سيدعمها أو يساعد في إدخالها إلى حيز الوجود بوسائل أخرى. وقد قُدمت في اجتماع بوسان وثيقة معلومات عن العلاقات المحتملة بين المنبر والمؤسسات القائمة()، مع عدد كبير من الأمثلة الإضافية. واقترحت وثيقة المعلومات هذه أيضا بعض الآليات المحتملة للتعاون والتأثير، بما في ذلك: الاتصال والتنسيق؛ وإعارة الموظفين للمنبر؛ والنظر في ما تنتجه العمليات الأخرى كمدخلات للمنبر أو نواتج عنه؛ وتعزيز التعاون والتنسيق، وتوفير الولايات وإمكانية زيادة فرص الوصول إلى التمويل؛ والأولويات ذات التأثير؛ والأنشطة ذات التأثير؛ وبرامج العمل المشتركة، والعقود المباشرة. وترد تفاصيل إضافية حول كل نهج في وثيقة المعلومات المشار إليها. 
	3 - الشراكات الاستراتيجية

	18 - سعيا إلى زيادة الكفاءة وفي نفس الوقت بناء العلاقات لتنفيذ البرنامج، وكذلك إلى حد ما لبناء المصداقية، والسماح بالإنجاز المبكر (انظر أدناه)، قد يكون من المناسب انضمام المنبر إلى عدد من الشراكات الاستراتيجية. ويمكن إنشاء هذه الشراكات مع مجموعة متنوعة من المنظمات ولأجل طائفة من الأهداف، ولكن الشراكات الاستراتيجية الرئيسية المحتملة التي سيتم إنشاؤها في البدء في ما يخص برنامج العمل قد تشمل ما يلي:
	(أ) شراكات مع عمليات التقييم الأخرى وأماناتها، من أجل بناء العمل التعاوني في المجالات الرئيسية للمساعدة في ضمان الاتساق وتفادي الازدواجية؛ 
	(ب) شراكات مع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ولا سيما مع هيئاتها الاستشارية العلمية، ومع هيئات التنسيق التي تنشئها تلك الاتفاقات، بما في ذلك فريق الاتصال المعني بالتنوع البيولوجي، واجتماعات رؤساء الهيئات الاستشارية العلمية للاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وذلك من أجل التوفيق بين المصالح والأنشطة ولتبسيط عملية تقديم الطلبات إلى الاجتماع العام وتلقيها منه؛ 
	(ج) شراكات مع المنظمات والمبادرات التي يتصل عملها مباشرة بتنفيذ المجالات ذات الأولوية من برنامج العمل. 
	4 - الإنجازات المبكرة

	19 - اقترح في تبادل أولي للآراء بشأن برنامج العمل أنه ينبغي تحديد الفرص المتاحة لتحقيق إنجازات مبكرة  في برنامج عمل المنبر (وهي الإنجازات التي يشار إليها أيضا في أماكن أخرى بتعبيري ”المكاسب السريعة“، أو ”الثمار الناضجة“). وهي عبارة عن أنشطة يمكن تنفيذها بسرعة بحيث تظهر تقدما سريعا وتروج لأهمية المنبر لدى الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الجهات المانحة. ويمكن تحديد الفرص المتاحة لإنجازات مبكرة في المراحل الأولى لعملية تشغيل المنبر، وإدخالها في برنامج العمل وعملية تحديد الأولويات. 
	20 - ورغم التعرف على بعض الفرص المحتملة، مثل البناء على المبادرات القائمة أو التقديرات التي تركز على خدمات نظام إيكولوجي محددة، فقد ترغب الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون في تأكيد هذه الفرص والتعرف على فرص أخرى أثناء مناقشة برنامج العمل لكي يواصل الاجتماع العام النظر فيها ويبت في أمرها. وخلال اجتماع الخبراء الدوليين بشأن المنبر الحكومي الدولي وبناء القدرات، قدم عدد من التوصيات الإضافية في ما يتعلق بتحديد مثل هذه الفرص()، كما نظرت عدة حلقات عمل لخبراء مستقلين في مثل هذه الفرص أيضا. وقد ترغب الحكومات في مزيد من النظر في هذه الاقتراحات. 
	5 - الاتساق في تنفيذ برنامج العمل

	21 - سيكون من المهم وضع الترتيبات التي تساعد على ضمان الاتساق في تنفيذ برنامج العمل، بحيث تدعم الأنشطة بعضها بعضا وتشكل جزءا من كل متماسك. ويمكن التصدي لذلك على نحو أقوى بتوفر فهم أوضح لما سيتم إدراجه في برنامج العمل. وفي ما يتعلق بالاتساق أيضا، قد يكون من المفيد النظر في مواءمة برنامج العمل مع برامج عمل عمليات التقييم الأخرى إلى الحد اللازم لضمان أوجه تآزر محتملة ولتجنب الازدواجية.
	جيم - اعتبارات إضافية
	1 - الاتصال

	22 - سيكون الاتصال مسألة هامة بالنسبة للمنبر، سواء من حيث التعريف بمنتجاته، أو المشاركة مع أصحاب المصلحة فيه، أو تأمين مصالح راسمي السياسات والجهات المانحة، أو توسيع فهم أسباب أهمية استخدام العلم بفعالية في عملية صنع القرارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي. ويعتبر الاتصال الداخلي مهما أيضا في ضمان الكفاءة لعمليات التنفيذ، وفي هذا الصدد قد يكون من المفيد تطوير أدوات حديثة وديناميكية للاتصال الداخلي، مثل انشاء بوابة للوصول إلى مصادر البيانات الرئيسية، ومنتدى للمناقشة، ومرافق للتعلم الإلكتروني وغيرها من الأدوات المتاحة على شبكة الإنترنت، ومركز لإدارة المعارف، وغير ذلك.
	23 - وتتجاوز مسألة الاتصال نطاق برنامج العمل ولذلك لا يتم التصدي لها بشكل جوهري في هذه المذكرة. ولكن من المهم معرفة الدور الأساسي للاتصال الفعّال في جملة أمور منها:
	(أ) ضمان تملّك جميع أصحاب المصلحة للعملية؛
	(ب) ضمان مشاركة أصحاب المصلحة بشكل كامل في تنفيذ برنامج العمل؛
	(ج) التوعية بضرورة المنبر والأنشطة التي يروج لها؛
	(د) ضمان وجود جمهور واسع للمنتجات والخدمات التي يقدمها المنبر؛
	(هـ) إثارة ما يكفي من الاهتمام من أجل تأمين الموارد اللازمة لتنفيذ برنامج العمل؛ 
	(و) زيادة كفاءة الأنشطة المرتبطة بالمنبر.
	2 - اللغات

	24 - من أجل ضمان المشاركة الكاملة لأصحاب المصلحة والتنفيذ الكامل والسليم للمنبر، لا بد من ضمان استخدام جميع لغات الأمم المتحدة في مواد المنبر ومواقعه الإلكترونية واجتماعاته. وسيكون من الضروري إدماج الوقت والوسائل اللازمة للقيام بذلك كجزء من برنامج العمل، وكذلك إدماجها في جميع أنشطة المنبر الأخرى، الأمر الذي سيترتب عليه بطبيعة الحال آثار تتعلق بالتكاليف.
	3 - مشاركة أصحاب المصلحة

	25 - من المفهوم تماما ضرورة مشاركة طائفة واسعة النطاق من أصحاب المصلحة بشكل أو بآخر في المنبر، بما في ذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وضرورة تبني المنبر للعلماء وأصحاب المعارف الأخرين، وإشراك جميع قطاعات المجتمع. وتنعكس آثار ذلك على حجم المشاركة في وضع برنامج العمل وتنفيذه، وعلى الآليات التي يمكن بواسطتها تقديم المساهمات في أنشطة المنبر. 
	4 - الرصد والتقييم

	26 - في الفقرة 8 من الوثيقة الختامية لبوسان تم الاتفاق على ”ضرورة إجراء استعراض وتقييم مستقلين لكفاءة المنبر وفعاليته، وذلك بصفة دورية“. وينطبق ذلك على جميع أنشطة المنبر بما في ذلك برنامج العمل. وسيتعين تطوير عملية لتقييم المنبر بحيث تشمل برنامج عمل المنبر، والطريقة التي يتم بها تنفيذه، وقيمة المخرجات والنتائج والآثار التي يحققها.
	5 - مسائل أخرى ذات صلة

	27 - بالإضافة إلى هذه الاعتبارات هناك عدد من العوامل التي سيكون لها تأثير كبير على العملية وعلى الطريقة التي يتم بها تنفيذ برنامج العمل. ومن هذه العوامل:
	(أ) الاتفاق على العمليات والإجراءات، مثل تلك التي تجرى لاختيار المؤلفين، وإجراء استعراض الأقران، والتأكد من تحقق التوازن المناسب في المشاركة من حيث الأقاليم، ونوع الجنس والاختصاص ونوعية المعارف؛ 
	(ب) الهيئات الفرعية التي قد ينشئها الاجتماع العام، سواء الدائمة منها أو المؤقتة، وكيفية ارتباطها بتنفيذ أجزاء مختلفة من برنامج العمل؛ 
	(ج) ترتيبات الأمانة من أجل دعم برنامج العمل، وما إذا كان سيتم إنشاء وحدات دعم تقني للتصدي لنواح معينة من برنامج العمل أو للتنفيذ على المستوى الإقليمي.
	ثالثا - العناصر الممكنة لبرنامج عمل المنبر
	28 - ركزت مناقشة برنامج العمل حتى الآن على أربع مهام رئيسية وهي: التقييم؛ وتوليد المعارف؛ وأدوات ومنهجيات دعم السياسات؛ وبناء القدرات. ومع ذلك، لوحظ في عدة مناسبات أن هذه المهام الأربع لا يستبعد بعضها بعضا، وأنها تحتاج إلى معالجة ببرنامج واحد متماسك. وفي هذا الفرع، يتم تقديم المهام الأربع والصلات المحتملة بينها، يليه عرض لعدد من الأنشطة المحتملة التي تعالج في ما بينها المهام الأربع المتفق عليها في الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان.
	ألف - مهام برنامج العمل المتفق عليها في الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان
	1 - التقييمات

	29 - ورد في الفقرة 6 (ج) من الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان في ما يخص موضوع التقييمات أنه: ”ينبغي للمنبر الجديد أن يقوم بتقييمات منتظمة وحسنة التوقيت للمعارف المتاحــة بشــأن التنوع البيولوجــي وخدمات النظم الإيكولوجية والصلات القائمة بينها، وهو ما ينبغي أن يتضمن تقييمات عالمية وإقليمية، ودون إقليمية إن اقتضى الأمر، تكون شاملة وقضايا مواضيعية على المستويات الملائمة، ومواضيع جديدة تحددها العلوم ويتخذ الاجتماع العام قرارات بشأنها. ويجب أن تكون هذه التقييمات ذات مصداقية علمية ومستقلة وموضع استعراض من الأقران، وأن تحدد مواطن عدم اليقين. وينبغي أن تكون هناك عملية واضحة وشفافة لتبادل البيانات ذات الصلة وتضمينها. وينبغي للمنبر الجديد أن يحتفظ بفهرس للتقييمات ذات الصلة، وأن يحدد الحاجة إلى القيام بتقييمات إقليمية ودون إقليمية، وأن يساعد على تحفيز الدعم للتقييمات دون الإقليمية والوطنية، حسب الاقتضاء“. وفي وثيقة معلومات أعدت للدورة الأولى للاجتماع العام، استعرضت الأمانة بالفعل المناقشات السابقة بشأن هذه المسألة، ونظرت في الأنشطة الجارية في هذا المجال، وحددت بعض الثغرات والاحتياجات المتبقية(). والأنشطة المحتملة المبينة أدناه في هذه الوثيقة تستند إلى هذه الأعمال السابقة، وترتكز أيضا إلى تقرير حلقة عمل طوكيو بشأن نهج التقييم التي دعت إلى عقدها حكومتا اليابان وجنوب أفريقيا().
	30 - وهذا العنصر من برنامج العمل هو جزء لا يتجزأ من جميع المهام الثلاث الأخرى. فالتقييمات تقوم على البيانات والمعلومات والمعارف المتاحة، وتؤدي إلى تحسين فهم الثغرات في مثل هذه المعارف، والاحتياجات المتعلقة بتوليد المعارف في المستقبل. وشكل بناء القدرات جزءا هاما من كل عملية تقييم دولية تقريبا تم القيام بها في الماضي القريب، سواء على نحـــو مباشـــر (علــى سبيل المثال، من خلال المنح الدراسية وحلقات العمل المخصصة) أو غير مباشر (على سبيل المثال، عن طريق المشاركة في عملية التقييم أو القيام بها). وأخيرا، فإن التقييمات هي نفسها أدوات لدعم صياغة السياسات وتنفيذها، ويمكن أن تكون وسيلة مفيدة لتحديد وتقييم خيارات السياسات والأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات.
	2 - توليد المعارف

	31 - في ما يخص الاحتياجات المتعلقة بالمعارف، أوردت الفقرة 6 (ب) من الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان أنه: ”ينبغي للمنبر الجديد أن يحدد المعلومات العلمية الرئيسية الضرورية لراسمي السياسات في المستويات الملائمة وأن يرتبها وفقا لأولويتها، وأن يحفز الجهود المبذولة لتوليد معارف جديدة عن طريق الدخول في حوار مع المنظمات العلمية الرئيسية وصانعي السياسات ومنظمات التمويل، لكن دون القيام مباشرة بإجراء بحوث جديدة“. وتستند الأنشطة المحتملة المبينة أدناه إلى وثيقة المعلومات التي أعدت للدورة الأولى من الاجتماع العام()، وإلى تقرير اجتماع عقد في باريس بدعوة من المجلس الدولي للاتحادات العلمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)()، والذي صقلته عملية الاستعراض لما بين الدورات.
	32 - ويحتمل أن تكون المعلومات عن كامل نطاق الاحتياجات من المعارف أحد النواتج الهامة المستخلصة من التقييمات التي يقوم بها المنبر إذ أن تحديد المعارف اللازمة هو، على حد سواء، جزء أساسي من عملية دراسة النطاق وناتج رئيسي من تقييم حالة المعارف. ويمكن للتقييمات أن تقدم تحديدا واضحا لاحتياجات راسمي السياسات التي يكون توافر المعلومات بشأنها محدودا، والتي تتطلب برامج جديدة للبحث أو الرصد، أو معارف أخرى. وسيكون بناء القدرات أيضا شرطا مسبقا هاما للاستجابة على نحو كاف لبعض الاحتياجات التي تم تحديدها في ما يتعلق بتوليد المعارف، وكذلك لإدماج المعارف من مصادر متعددة ومتنوعة.
	3 - أدوات ومنهجيات دعم السياسات

	33 - في ما يخص أدوات ومنهجيات دعم السياسات، يرد في الفقرة 6 (د) من الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان أنه: ”ينبغي للمنبر الجديد أن يدعم رسم السياسات وتنفيذها عن طريق تحديد الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات، مثل تلك الناجمة عن التقييمات، وذلك لتمكين صانعي القرار من الوصول إلى هذه الأدوات والمنهجيات، والعمل، عند الضرورة، على النهوض بمواصلة تطويرها، والتحفيز على ذلك“. وفي وثيقة معلومات أعدت للدورة الأولى من الاجتماع العام، استعرضت الأمانة بالفعل، بصورة موجزة، المناقشة السابقة بشأن هذه المسألة، ونظرت في الأنشطة الجارية في هذا المجال، وحددت بعض الثغرات والاحتياجات المتبقية(). وتستند الخيارات المبينة أدناه إلى هذا العمل السابق، وإلى المناقشة التي دارت في حلقة عمل الخبراء الدوليين بشأن دعم السياسات من خلال الأدوات والمنهجيات ذات الصلة، والتي عقدت في بون في كانون الأول/ديسمبر 2011(). وتتضمن وثائق المعلومات المذكورة بيانا موجزا لطائفة من أدوات ومنهجيات دعم السياســات وذلك بهــدف زيادة فهــم ما تجري مناقشته. وتشمل هذه الأدوات والمنهجيات ما يلي:
	(أ) التقييمات، والمواد الإعلامية والتفسيرية المستمدة منها، بما في ذلك أدوات رسم الخرائط والمؤشرات والقياسات؛
	(ب) النماذج، والسيناريوهات، وتقنيات التنبؤ الأخرى، بما في ذلك آليات الإنذار المبكر؛
	(ج) تحليلات المخاطر، والتكاليف والفوائد، والمعاوضة بما في ذلك تقنيات التقييم وأطر التعويض؛
	(د) الأدوات التي تزيد من فرص الحصول على البيانات والمعلومات والدروس المستفادة، والمعارف الأخرى، وتتيحها بطرق مجدية؛
	(هـ) أدوات التحليل والتفسير الأخرى.
	34 - وتشمل معظم التقييمات الرئيسية تدابير الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية، والسياساتية وغيرها من داخل نطاقها، والتي قد تشمل أيضا تقييم الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات. وبالإضافة إلى ذلك، استحدثت موارد من قبيل الكتيبات، والأدلة، والدورات التدريبية، ومجموعات أفضل الممارسات لغرض تعزيز أدوات ومنهجيات محددة، وتتاح هذه الموارد بصورة متـزايدة على مواقع شبكة الإنترنت. ومع ذلك، فهذا العنصر من برنامج العمل قد يحدد أيضا أدوات ومنهجيات أخرى مفيدة لدعم صياغة السياسات وتنفيذها، وذلك استجابة لطلبات التقييمات ذات الصلة. وستشكل زيادة فرص الحصول على هذه الأدوات والمنهجيات وتشجيع وحفز تطويرها عنصرا مهما من عناصر بناء القدرات من أجل استخدامها.
	4 - بناء القدرات()

	35 - في ما يخص موضوع بناء القدرات، تذكر الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان أنه: ”ينبغي للمنبر الجديد أن يحدد أولوية الاحتياجات الأساسية في مجال بناء القدرات اللازمة لتحسين الترابط بين العلوم والسياسات على المستويات الملائمة، وأن يوفر ويطلب بعدئذ الدعم المالي وخلافه للحاجات ذات الأولوية العليا المتصلة مباشرة بأنشطته، على نحو ما تقرره الجلسة العامة، وأن يحفز على تمويل أنشطة بناء القدرات تلك بواسطة توفير منتدى مع مصادر التمويل التقليديــة والمحتملــة؛ (الفقرة الفرعية 6 (هـ)) ويتعيــن على المنبــر أن يدمــج بناء القدرات في جميع جوانب عمله ذات الصلة وفقا للأولويات التي يحددها الاجتماع العام“ (الفقرة 7 (و)). وفي وثيقة معلومات أعدت للدورة الأولى للاجتماع العام، استعرضت الأمانة بإيجاز المناقشة السابقة بشأن هذه المسألة، ونظرت في الأنشطة الجارية في هذا المجال، وحددت بعض الثغرات والاحتياجات المتبقية(). وتعتمد الخيارات المبينة أدناه على هذا العمل السابق (ولا سيما تقرير اجتماع الخبراء الدولي بشأن المنبر الحكومي الدولي وبناء القدرات الذي دعت إليه حكومتا البرازيل والنرويج، والذي عقد في تروندهايم)()، والذي تم صقله من خلال عملية الاستعراض لما بين الدورات.
	36 - وسوف يدعم بناء القدرات، كجزء لا يتجزأ من برنامج عمل المنبر، التقييم وتوليد المعارف كما سيدعم صياغة السياسات وتنفيذها، كنشاط شامل للمنبر. وعلى وجه الخصوص، يعد بناء القدرات أمرا ضروريا لتحقيق ما يلي:
	(أ) بناء قدرات العلماء والمؤسسات في البلدان النامية، والذي سيكون أساسيا لزيادة توافر العلم واستخدامه في صنع القرار على جميع المستويات، ولضمان أن تصبح مساهمة المعارف في التقييمات أكثر توازنا من الناحية الجغرافية؛
	(ب) تعزيز ودعم التقييمات دون العالمية (بما في ذلك الوطنية منها) والتي يمكن أن تعتمد على منهجيات ونهج مشتركة، وأن تستفيد من الخبرات الموجودة، مما يسهم بالمعرفة والخبرة، على السواء، في التقييمات العالمية والإقليمية والموضوعية التي قد يضطلع بها المنبر؛
	(ج) تيسير فرص الحصول على أدوات ومنهجيات دعم السياسات وبناء القدرات لاستخدامها، وتحسين إمكانية الحصول على البيانات والمعلومات والمؤلفات العلمية والمعارف ذات الصلة بكل من تقييم أدوات ومنهجيات السياسة وتطويرها واستخدامها.
	5 - دمج مهام برنامج العمل الأربع

	37 - كما جرى إيضاحه في كل فرع من الفروع الأربعة السابقة، هناك ترابط وثيق بين جميع المهام الأربع المقترحة لبرنامج العمل، ومن المحتمل أن تساهم العديد من أنشطة البرنامج بشكل مباشر في أكثر من واحدة منها. 
	38 - ويرد نهج ممكن لتمثيل العلاقات بين مهام المنبر المتفق عليها، وبين المنبر، ورسم السياسات والبحث العلمي في الشكل أدناه، في صيغة معدلة لتلك التي قدِّم بها في الدورة الأولى(). ولا توضح الأسهم التي تربط بين المهام كل العلاقات المحتملة، ولكن المقصود منها توضيح العلاقات الرئيسية داخل المنبر. وهناك العديد من العلاقات المحتملة الإضافية المنشأة من خلال الأنشطة التي يمكن أن يقوم المنبر بتشجيعها وتيسيرها: ولئن كانت هذه العلاقات ستسهم في تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، قد لا تكون جزءا مباشرا من برنامج عمل المنبر (مثل التقييمات على المستوى الوطني، أو القيام ببحوث علمية جديدة). ويشير الشكل أيضا، في ما يتعلق بالأنشطة المحتملة المبينة في الفرع 2 من القسم الفرعي جيم، إلى الطريقة الرئيسية التي يمكن أن تساهم بها عبر مهام المنبر المختلفة.
	الشكل 1
	العلاقات المحتملة بين مهام المنبر المتفق عليها، وبين المنبر ورسم السياسات والبحث العلمي

	39 - من الممكن تصور تركيز برنامج العمل على عمليات التقييم، مع إدماج المهام الثلاث الأخرى لبرنامج عمل المنبر في عملية التقييم. وأشير إلى أن أي عملية متكاملة على هذا المنوال ستكون أكثر تركيزا على النواتج ويحتمل لها بدرجة أكبر أن تحدث تأثيرا. وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة لا تتطرق إلى هذه المسألة بمزيد من التفصيل فقد تجدر مواصلة النظر فيها عندما يتم وضع واعتماد برنامج العمل بكامله. 
	باء - الأنشطة المحتمل إدراجها في برنامج العمل
	40 - ترد في كل فرع من الفروع التالية مجموعة من الأنشطة المحتملة، التي تتناول فيما بينها المهام الأربع لبرنامج العمل المتفق عليه في الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان. وتتراوح الخيارات ما بين أنشطة طموحة وشاملة ونُهجٍ أخف وأكثر تدرجا، مع اختلاف الآثار المترتبة في الميزانية على كل واحد منها والآليات المحتملة لتنفيذه. وفي كل فرع، ترد أولا الأنشطة المحتملة يليها نص تفسيري يدعم النظر في هذه الخيارات. ويركز الخيار على ما يمكن أن يقوم به المنبر، ولكنه لا يقترح في هذه المرحلة الكيفية التي يمكن بها تنفيذ برنامج العمل.
	41 - وأتيحت للدورة الأولى للاجتماع العام أربع وثائق معلومات تتناول كل منها إحدى مهام برنامج العمل المحددة في الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان(). وفي كل واحدة من هذه الوثائق، بذل جهد لتوفير لمحة عامة عن الأنشطة الموجودة حتى يتسنى تحديد الثغرات والاحتياجات بسهولة أكبر، مع الاستناد إلى عدد من وثائق المعلومات التي أعدت لاجتماعات سابقة(). وهذه الوثيقة تأخذ في الاعتبار وثائق المعلومات المشار إليها والمناقشة التي جرت بشأنها في الدورة الأولى للاجتماع العام المعقودة في نيروبي العام الماضي. كما تأخذ في الاعتبار على نحو تام التعليقات المقدمة خلال العمليات اللاحقة فيما بين الدورات. 
	42 - ومن المتوقع أن يتم، في الدورة الثانية للاجتماع العام، دعم وثيقة العمل هذه بوثيقة معلومات واحدة أو أكثر تقدم مزيدا من التوضيح لكيفية تنفيذ برنامج العمل. ووثائق المعلومات تلك ستستند أيضا إلى إسهامات مقدمة من الحكومات، لا سيما خلال العمليات بين الدورات. 
	1 - فهم الصورة العامة للتقييم

	النشاط المحتمل 1: وضع وتعهد فهرس تفاعلي للصورة العامة للتقييم، بدءا بتقييم أولي لمختلف التقييمات لغرض توفير لمحة عامة عن أُطر ونهج التقييم. 
	43 - تتوخى الفقرة 6 (ج) من الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان أن يحتفظ المنبر بفهرس للتقييمات ذات الصلة. ومن شأن التقييم الأولي والتقييم الإضافي التدريجي لمختلف التقييمات (على غرار العمل المضطلع به تمهيدا لإنشاء العملية المنتظمة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما ف ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية()، أو الوثيقة الصادرة مؤخرا بعنوان ”بيئة أوروبا: تقييم التقييمات“)() الإسهام في تحديد نهج مفاهيمي ومنهجي مشترك للتقييمات التي يجريها المنبر. 
	44 - وليس من الضروري أن يكون هذا التقييم للتقييمات تمهيدا لبدء التقييمات التي سيقوم بها المنبر. غير أن هذا التقييم قد يشكل جزءا من عملية تحديد النطاق فيما يتعلق بكل تقييم يتم الشروع فيه في إطار المنبر، والمساعدة في تحديد الحاجة إلى إجراء تقييمات على مستويات مختلفة، والمساعدة في تحديد تقييمات وعمليات تقييم أخرى يمكن أن يحفزها المنبر (كالتقييمات الوطنية) أو أن يستند إليها. ولذلك، فإن تقييم التقييمات سيسهم في عمليات تحديد النطاق المضطلع بها تمهيدا لتقييمات المنبر وسيستند إليها. 
	45 - وإضافة إلى ذلك، يمكن للمنبر أن ينشئ موقعا شبكيا يستعرضه الأقران، وتقدم إليه التقييمات المحلية والوطنية. ومن شأن ذلك التمكين من توثيق التقييمات المحلية والوطنية ومجموعات البيانات التي قد لا تظهر في المصنفات العلمية التي يستعرضها الأقران، ولكن من شأنها تيسير الوصول إلى مصادر معلومات غير منشورة بصورة أخرى للتقييمات الوطنية والإقليمية والعالمية. ومن المحتمل أن يتم ذلك بالتعاون مع شبكة التقييم دون العالمي، التي تعمل فعلا على الاحتفاظ بمعلومات مستكملة عن حالة التقييمات دون العالمية على نطاق العالم(29). ومن المبادرات الأخرى التي تحتفظ بهارس التقييمات مبادرة النموذج الأولي لمشهد التقييم البيئي والإبلاغ، وهي مبادرة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة()، وقاعدة بيانات التقييمات العالمية والإقليمية للبيئة البحرية (قاعدة بيانات GRAME)()، التي وضعت كجزء من تقييم التقييمات المشار إليه أعلاه. وإضافة إلى ذلك، فإن الموقع الشبكي التفاعلي المعروف باسم UNEP-Live، الذي يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتطويره حاليا لتوفير تقارير التقييم البيئي ومحتواها، قد يساهم أيضا في هذه العملية(). 
	46 - ومن المتوقع أن يكون تقييم التقييمات نشاطا يضطلع به مرة واحدة فقط في مرحلة مبكرة من عمر المنبر، وإن كان من الممكن تكراره أو استكماله دوريا. ومن المتوقع أيضا أن يكون الفهرس نشاطا مستمرا، على أنه يمكن تعديله مع مرور الوقت لتلبية الاحتياجات المتغيرة. 
	2 - وضع واعتماد أساليب ونهج تقييم متسقة

	النشاط المحتمل 2: وضع واعتماد إطار مفاهيمي مشترك وتوجيهات بشأن العمليات والأساليب اللازمة للمساعدة في كفالة نهج متسق عبر المناطق والمستويات (بما في ذلك المساعدة في التقييمات الوطنية) والمواضيع. 
	47 - للمساعدة في جعل التقييمات التي تجري على مستويات مختلفة مكملة وداعمة لبعضها بعضا، ولكي يتسنى الاستفادة مما تحقق من عمل بشأن تقييم معين في تقييم آخر على مستويات أخرى، يمكن للمنبر أن يعتمد ويستخدم في تقييماته إطارا مفاهيميا مشتركا وتعاريف مشتركة وعمليات ونهج تحليلية وأساليب مشتركة، عند الاقتضاء، بما في ذلك مؤشرات ومقاييس وإجراءات يمكن تطويرها لاستخدام المعارف التقليدية في التقييمات. ويجب أن يكون هذا الإطار المفاهيمي مرنا بدرجة كافية حتى يتسنى تطبيقه على مجموعة من السياقات الإقليمية والسياقات الأخرى، ويستخدم عبر مختلف النُّهج المواضيعية والتخصصية. 
	48 - ويمكن أن يستند هذا العمل إلى مبادرات التقييم القائمة والسابقة، التي تم تحديد الكثير منها في وثائق المعلومات السابقة(). وبصفة خاصة، فإن الدروس المستخلصة من التقييم العالمي ودون الإقليمي في إطار تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية المتصل بالعمليات والأساليب، المجمعة في دليل التقييمات المعنون ”النظم الإيكولوجية ورفاهية الإنسان: دليل للعاملين في مجال التقييم“()، يمكن أن تتيح أساسا مفيدا لأساليب عمل المنبر. وترد اعتبارات إضافية في تقرير حلقة العمل المستقلة للعلوم بشأن نهج التقييم، المعقودة في طوكيو عام 2011()، وحلقة العمل المستقلة بشأن جدول أعمال العلوم، التي عقدتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010()، وستكون نتائج حلقات عمل أخرى من المقرر عقدها في أوائل عام 2012 ذات صلة بالموضوع أيضا. 
	49 - وكعنصر يكفل اتساق النهج المتبعة في التقييم، وتماشيا مع الإطار المفاهيمي للمنبر، يمكن تحديد أو وضع أو اعتماد سلسلة من المؤشرات والمقاييس القابلة للتطوير لاستخدامها في تقييماته وتسمح بالمقارنة والدمج والتوليف عبر التقييمات على جميع المستويات. ولا بد من مقاييس ومؤشرات ذات صلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية لرصد الحالة والاتجاهات والدوافع وآثار التغيير والاستجابات، ويستخدمها فعلا عدد من العمليات الحكومية الدولية لرصد تحقيق الالتزامات الدولية والوطنية على حد سواء. وهناك أيضا خبرة كبيرة يمكن البناء عليها، بما في ذلك العمل الذي تقوده أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي المتعلقة بمؤشرات تقييم التقدم المحرز في معالجة أهداف آيشي()، رغم الحاجة الواضحة إلى القيام بمزيد من العمل في هذا المجال. 
	50 - وتم التركيز بشكل كبير أيضا على الطابع المتعدد التخصصات والمشترك بين التخصصات للعلوم والتعاون اللازم في إنجاز تقييمات المنبر. وفي هذا الصدد، تشير الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان بوضوح، في فقرتها 7 (ح)، إلى أن المنبر ”ينبغي أن يتبع نهجا مشتركا بين التخصصات ومتعدد التخصصات يدمج جميع الاختصاصات ذات الصلة، بما فيها العلوم الاجتماعية والطبيعية“. ولذلك، فإنه من المتوقع أن المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدماج مختلف التخصصات العلمية وأنواع المعرفة الأخرى يمكن أن تشمل أيضا العناصر التالية: 
	(أ) الأساس المنطقي لإدماج مختلف أنواع المعرفة وإشراك مختلف أوساط البحث والمعرفة في تنفيذ برنامج عمل المنبر؛ 
	(ب) تشجيع الحوار بين فروع العلم بما يكفل مشاركتهما معا بكفاءة في مجالات برنامج عمل المنبر؛ 
	(ج) ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المناسبين في تحديد المعلومات الأساسية ذات الصلة عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وفي الإسهام بمعارف في تقييمات المنبر؛ 
	(د) تشجيع وتيسير الدراسات المناسبة واجتماعات الخبراء حيثما يكون ذلك ضروريا ومنابا لمواصلة استكشاف المسائل الرئيسية؛ 
	(هـ) كفالة عملية مستقلة تماما يستعرض فيها الأقران جميع أشكال المعرفة المستخدمة في تقييمات المنبر. 
	51 - ولتنفيذ التقييمات استنادا إلى إطار مشترك ونُهج مشتركة، يتعين وضع مبادئ توجيهية لتعزيز مشاركة فروع علمية متعددة وأشكال المعرفة الأخرى في عمل المنبر. وعقد تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية مؤتمرا مخصصا في الإسكندرية، مصر، في الفترة من 17 إلى 20 أيار/مايو 2004، لتلبية الحاجة ليس فقط إلى التقريب بين مستويات المعرفة ولكن أيضا إلى جسر الهوة بين مختلف النظريات المعرفية، بواسطة تدابير مثل إقامة صلة بين المعارف المحلية والمعلومات العلمية في التقييمات؛ ويجري حاليا إعداد عملية للاستعانة بالمعارف الأهلية في عملية التقييم التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي عملية يجدر أيضا النظر فيها. ويمكن النظر أيضا في الأعمال ذات الصلة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، مثل المبادئ التوجيهية في إطار برنامج العمل بشأن المادة 8 (ي)، وفي إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 
	52 - واقترح أيضا عقد حلقة عمل للخبراء برعاية المنبر الحكومي الدولي، تركز على مواجهة التحديات حول التعاون بين العلماء وأصحاب المعارف التقليدية وسائر أصحاب المعارف. ويمكن أن يستند ذلك إلى المناقشات التي تم إجراؤها، مثلا في اجتماع الخبراء غير الرسمي بشأن الإمكانات والعثرات في نظم تبادل المعرفة في تقييمات النظام الإيكولوجي المتعددة المستويات، المعقود في جوكموك، السويد، عام 2011(). 
	53 - ومن المتوقع أن هذا النشاط المحتمل سيشمل فعلا عددا من الأنشطة يضطلع بها لمرة واحدة في وقت مبكر نسبيا من عمر المنبر، مع الاستعراض والتحديث بشكل دوري كلما رئي ذلك ضروريا لمراعاة التطورات الجديدة والدروس المستفادة. وتجدر الإشارة إلى أنه ربما يلزم وضع عمليات محددة لكي يتسنى القيام بعمليات الاستعراض والتحديث المناسبة. 
	3 - الاضطلاع بالتقييمات على الصعيدين العالمي والإقليمي

	النشاط المحتمل 3: الشروع، بناء على طلبات من الحكومات، وإسهامات واقتراحات من جهات معنية أخرى ذات صلة، في إجراء تقييمات منتظمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي للمعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وأوجه الترابط بينهما، وهو ما قد يشمل إجراء تقييمات على الصعيد دون الإقليمي، باستخدام إطار مفاهيمي مشترك ومنهجيات مشتركة.
	54 - من المتوقع أن تستفيد التقييمات الإقليمية والعالمية التي يقوم بها البرنامج بشكل كبير من النتائج التي تخلص إليها التقييمات الوطنية والمحلية ودون الإقليمية، بما في ذلك التقييمات التي أجريت في إطار شبكة التقييمات على الصعيد دون العالمي والمبادرات الأخرى. والنهج الذي جرى اتباعه في أعمال التقييم التي قام بها المنبر، من خلال مجموعة من التقييمات الإقليمية، بما في ذلك التقييمات دون الإقليمية، حسب الاقتضاء، وهو ما يمكن أن يسهم لاحقا في إجراء تقييمات منتظمة شاملة على الصعيد العالمي (على فترات يتم تحديدها لاحقا)، سوف يتواءم مع النهج التصاعدي المتفق عليه ليكون مبدأ يستند إليه برنامج عمل المنبر. وسيساعد الإطار المفاهيمي المشترك والإرشادات المشار إليها سابقا في كفالة أن تكون البيانات والمعلومات والمعارف المستخدمة في أحد التقييمات أو الناتجة عنها يمكن أن تفيد منها أيضا تقييمات أخرى، حسب الاقتضاء.
	55 - وقد تشمل التقييمات الإقليمية والوطنية تقييمات لحالة التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية والتوجهات السائدة فيهما وأوجه الترابط بينهما؛ وللعوامل التي تدفع التغيرات المؤثرة في التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وأوجه الترابط بينهما بالنسبة لرفاه البشر والتنمية المستدامة على الأجل الطويل؛ ولمدى فعالية خيارات الاستجابة المتاحة للحكومات والجهات المعنية الأخرى فيما يتعلق بعوامل دفع التغير؛ والتوجهات السائدة في التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وأوجه الترابط بينهما.
	56 - وبغية ضمان توفير المعلومات الكاملة للاجتماع العام للمنبر لدى اتخاذ قرارات بشأن التقييمات الإقليمية والعالمية، يمكن أن يسبق كل تقييم عملية لتحديد النطاق، بغية الوقوف على ما هو متاح من المعلومات والمعارف العلمية وغيرها. وتستند عملية تحديد النطاق هذه إلى دليل التقييمات وتسهم في هذا الدليل، وهي تحسِّن أيضا من فهم المعلومات المتاحة من جانب الجهات المعنية التي تطلب إجراء تقييمات. وفي حالة عدم توفر الكم المعرفي اللازم للرد على الطلبات، يمكن أن تكفل عملية تحديد النطاق التي يقوم بها المنبر أن تحال هذه الطلبات إلى الأوساط العلمية من أجل تناولها من خلال إجراء المزيد من البحوث باعتبار ذلك جزءا من وظيفة توليد المعارف التي يقوم بها المنبر.
	57 - ومن المتوقع أن يكون هذا نشاطا مستمرا، وذلك حيث يكون من الممكن إجراء عدة تقييمات في أي وقت من الأوقات، يكون كل منها في مرحلة مختلفة من دورة حياتها.
	4 - تحفيز وتعزيز أنشطة التقييم على الصعيد الوطني ودون الإقليمي

	النشاط المحتمل 4: تعزيز وتحفيز الدعم المقدم من أجل التقييمات الوطنية، وتيسير إجرائها عن طريق الإطار المفاهيمي للدور الذي تضطلع به في صياغة السياسات واتخاذ القرار على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي، وللدور الذي قد تضطلع به في الإسهام في نهج تصاعدي إزاء التقييمات التي يقوم بها المنبر على الصعيدين العالمي والإقليمي.
	58 - ما فتئت تتزايد أهمية ومدى التقييمات على الصعيد دون العالمي()، انطلاقا من العمل الجاري على سبيل متابعة تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية ومبادرة اقتصادات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وأيضا بشأن أعمال التقييم الأخرى. وتحدد الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان الحاجة إلى تحفيز الدعم لإجراء التقييمات على الصعيد دون الإقليمي والوطني، مع الاعتراف بأن المنبر نفسه لن يجري أي تقييمات على الصعيد الوطني. وفيما يتعلق بهذه التقييمات من المفيد الإشارة إلى أنه:
	(أ) ثمة إمكانية بأن تقدم التقييمات على الصعيد دون العالمي نتائج مفيدة لصانعي السياسات على النطاق الذي أجريت على أساسه، لكن بمقدورها أيضا أن تقدم إسهامات قيمة في التقييمات على الصعيدين العالمي والإقليمي؛
	(ب) يمكن أن يشكل الربط بين التقييمات على الصعيد العالمي وعلى الصعيد دون العالمي أداة قوية لبناء القدرات، لا سيما إذا كانت تركز أولا على تعزيز وتيسير إجراء التقييمات على الصعيد دون العالمي، وبخاصة على المستويات دون الإقليمية ذات الأهمية؛
	(ج) توجد بالفعل شبكة للتقييمات على الصعيد دون العالمي()، تضم التقييمات على الصعيد المحلي والوطني ودون الإقليمي بشكل تصاعدي من أجل تقاسم الخبرات والأدوات والإرشادات وإتاحة الوصول إليها، وتحديد ماذا يمكن تعزيزه والاستفادة منه.
	59 - ويمكن أن يؤدي تحديد أكثر السبل كفاءة في مواصلة تعزيز ودعم التقييمات على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي إلى زيادة فرص التعلم من الأقران وإقامة شبكة للممارسين، وزيادة إمكانية الوصول إلى الأدوات والمواد الإرشادية القائمة، سواء عن طريق الاستفادة من الموارد الحالية وإعداد أدوات أو إرشادات جديدة حسب الاقتضاء. وسيساعد الإطار المفاهيمي المشترك والإرشادات المشتركة المشار إليهما سابقا في كفالة أن تكون البيانات والمعلومات والمعارف المستخدمة في أحد التقييمات أو الناتجة عنها يمكن أن تستفيد تقييمات أخرى منها حسبما يكون ملائما.
	60 - ومن المتوقع أن يدعو المنبر صراحة إلى إجراء تقييمات على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي، وأن يطلب إعداد تقارير منتظمة تُقدم إلى الاجتماع العام (يحتمل أن تجريها شبكة التقييمات على الصعيد دون العالمي). وقد يمكن أيضا تحديد هذه التقييمات بأنها ضمن أولويات بناء القدرات (انظر العنوان الفرعي 13 من هذا الفرع أدناه).
	5 - الاضطلاع بتقييمات مواضيعية وتقييمات للمواضيع الجديدة التي يحددها مجال العلوم

	النشاط المحتمل 5: الشروع، استنادا إلى الطلبات الواردة من الحكومات، والإسهامات والمقترحات الواردة من الجهات المعنية الأخرى، في إجراء تقييمات مواضيعية (بما في ذلك تقييمات للمواضيع الجديدة التي يحددها مجال العلوم حيثما توجد حاجة ملحة لإرشاد السياسات).
	61 - تتيح التقييمات المواضيعية (بما في ذلك المتعلقة بالمواضيع الجديدة التي يحددها مجال العلوم) فرصا هامة لزيادة الوعي والفهم بالمسائل الناشئة، ومعالجة الاحتياجات المحددة مرتفعة الأولوية وتقديم إجابات ملائمة من حيث التوقيت على التساؤلات الملحة المتعلقة بالسياسات. وتنطوي أيضا على إمكانية تقديم بعض الفرص المبكرة لإظهار القيمة التي يضيفها المنبر.
	62 - وقد تشمل بعض الأمثلة التوضيحية لمجالات قد تستلزم إجراء تقييمات مواضيعية ما يلي: حالة خدمات التلقيح والتوجهات السائدة فيها؛ أو الآثار البيئية الممكنة للطاقة الأحيائية؛ وحيازة الأراضي والأمن الغذائي والتنوع البيولوجي؛ أو أفضل ممارسات استرداد خدمات النظم الإيكولوجية؛ أو الآثار البيئية للتكنولوجيات الجديدة والناشئة؛ أو قيمة خدمات النظم الإيكولوجية في الأراضي الجافة؛ أو الأسس العلمية لدور المناطق المحمية في الوفاء بأهداف التنمية الوطنية وأهداف المحافظة على التنوع البيولوجي. وكما هو الحال في التقييمات الإقليمية والعالمية، قد تشمل التقييمات المواضيعية النظر في الحالة والاتجاهات السائدة وعوامل التغيير وتبعات التغيير على رفاه الإنسان، ومدى فعالية خيارات الاستجابة المتاحة، حسبما يكون ملائما.
	63 - وقد يتم الاضطلاع بتقييمات مواضيعية (بما في ذلك للمواضيع الجديدة التي يحددها مجال العلوم) بشكل مخصص، وفقا للمعايير التي يقررها الاجتماع العام للمنبر، وقد يتم إعدادها بالشراكة مع مبادرات تقييم أخرى جارية، حسب الاقتضاء. وقد يتم تحديد مواضيع جديدة من خلال العمليات أو الأدوات العلمية القائمة، من قبيل عمليات استكشاف الآفاق أو الاستشراف، التي يستخدمها بالفعل الكثير من الحكومات والعمليات العلمية، وترد أمثلة لها في تحليل الثغرات() (انظر الفرع هاء-2-4 والمرفق صاد من التحليل)، أو بخلاف ذلك عن طريق إرساء إجراء يتم بمقتضاه عرض الاقتراحات بشأن المواضيع الجديدة على الاجتماع العام للنظر فيها في الوقت المناسب، على سبيل المثال من جانب الهيئات العلمية الفرعية التابعة للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة.
	64 - وعلى غرار التقييمات الإقليمية والعالمية، فمن أجل كفالة أن تتوفر للاجتماع العام المعلومات الكاملة اللازمة لدى اتخاذ قرارات بشأن التقييمات المواضيعية، يمكن الاضطلاع بعملية لتحديد النطاق من أجل الوقوف على ما هو متاح من المعارف والمعلومات العلمية وغيرها. وتستند عملية تحديد النطاق هذه إلى دليل التقييمات وتسهم في هذا الدليل بتقييمات مواضيعية، وهي تحسن أيضا من فهم المعلومات المتاحة من جانب الجهات المعنية التي تطلب إجراء تقييمات.
	65 - ويمكن نشر نتائج التقييمات المواضيعية (بما في ذلك تقييم المواضيع الجديدة التي يحددها مجال العلوم) بصفتها تقارير تقييم قائمة بذاتها، ولكن يمكن أيضا إدماجها في التقييمات الإقليمية والعالمية، حسب الاقتضاء. وسيساعد الإطار المفاهيمي المشترك والإرشادات المشار إليها سابقا في كفالة أن تكون البيانات والمعلومات والمعارف المستخدمة في أحد التقييمات أو الناتجة عنها يمكن أن تفيد منها أيضا تقييمات أخرى، حسب الاقتضاء.
	66 - ومن المتوقع أن يكون هذا نشاطا مستمرا، وذلك حيث يكون من الممكن إجراء عدة تقييمات في أي وقت من الأوقات، يكون كل منها في مرحلة مختلفة من دورة حياتها.
	6 - الوقوف على الثغرات في المعارف وترتيبها حسب الأولوية

	النشاط المحتمل 6: تجميع وتعهد قائمة مشروحة بالاحتياجات المعرفية ذات الصلة بالسياسات التي جرى الوقوف عليها الناشئة عن أنشطة أخرى لبرنامج العمل، وإرساء عملية تشمل أوساط البحوث وغيرها من الأوساط المشتغلة بالمعارف بحيث يتمكن الاجتماع العام من خلالها من استعراض قائمة بالثغرات التي تم الوقوف عليها وترتيبها حسب الأولوية.
	67 - سيؤدي الكثير من الأنشطة الواردة في برنامج العمل إلى الوقوف على الثغرات المعرفية المتصلة بالسياسات، أو بخلاف ذلك الإشارة إلى مواضع نقص البيانات أو المعلومات أو القدرات. وتحديدا، سيتم الوقوف على الثغرات في البيانات والمعلومات والمعارف خصيصا من جانب كل من الأوساط العلمية والأوساط المعنية بالسياسات مع الاضطلاع باستعراض للبيانات والمعلومات والمعارف المتاحة في إطار إجراءات لتحديد النطاق، في حين ستجري هذه الأوساط نفسها تقييمات على الصعيد الإقليمي والعالمي ودون الإقليمي والمواضيعي.
	68 - ويمكن أيضا أن تتفاقم الاحتياجات من المعارف من جراء المشاكل التي تؤثر على مدى توافر البيانات والمعلومات والمعارف وإمكانية الحصول عليها. ويُنظر في هذه المسألة أدناه بشكل أوسع، في إطار النشاط المحتمل 15.
	69 - ومن المتوقع أن يكون تجميع القائمة عملية متواصلة ولكن دورية، ويتوقف توقيتها على الجداول الزمنية لإجراءات تحديد النطاق والتقييمات التي سيسترشد بها في تجميعها. ومن المتوقع أن تصبح عمليتا الاستعراض وتحديد الأولويات اللتان تقوم بهما الجلسة العامة عملية منتظمة.
	7 - إشراك الجهات المعنية الرئيسية في تناول الأولويات من احتياجات المعارف

	النشاط المحتمل 7: وضع وتنفيذ استراتيجية للتواصل مع الأوساط البحثية وغيرها من مصادر المعارف بهدف تشجيعها على تلبية احتياجات المعارف التي يتم تحديدها، وضمان توعية القائمين على تمويل البحوث باحتياجات المعارف المحددة وبما يلزم من موارد للوفاء بها.
	70 - من الأهمية بمكان أن يتم تنظيم اتصالات وحوارات تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات بانتظام فيما بين العلماء والجهات المانحة والمجتمع وراسمي السياسات، بما في ذلك التواصل مع الهيئات الاستشارية العلمية للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وذلك من أجل بلورة فهم الاحتياجات من المعارف، وإشراك الأوساط البحثية في هذه الجهود، وتحديد أولويات التمويل ذات الصلة. ومن المتوقع أن يعمل المنبر بوصفه المبادر والميسر والوسيط في عمليات الحوار المذكورة، بالتعاون الوثيق مع المؤسسات القائمة. ومن شأن العملية الناشئة عن هذه الجهود أن تيسر التوليد المتسق الفعال الكلفة للمعارف ذات الصلة بالسياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية والصلات القائمة بينها.
	71 - ويمثل التواصل مع وكالات التمويل والتأثير عليها عنصرين هامين من عناصر عمل المنبر، بهدف ضمان تناول احتياجات المعارف ذات الصلة بالسياسات داخل إطار استراتيجيات البحوث والتمويل، وتوافر إسهامات مستدامة من أنشطة البحث والرصد، ومن هياكل التمويل المرتبطة بها.
	72 - ويمكن لأي استراتيجية تهدف إلى إشراك الأوساط البحثية ومصادر المعارف الأخرى والجهات المانحة من أجل ضمان الوفاء بالأولويات من احتياجات المعارف، أن تشتمل على العناصر ذات الصلة التالية:
	(أ) صوغ وتعميم أساس منطقي واضح لأسباب إدراج احتياجات المنبر الحالية والمستقبلية داخل برامج عمل الشبكات العلمية والجهات المانحة واستراتيجياتها؛
	(ب) التشجيع على إقامة حوارات منتظمة والدعوة إلى عقدها، حسب الاقتضاء، فيما بين العلماء وراسمي السياسات وغيرهم من مصادر المعارف لبلورة فهم الاحتياجات من المعارف، حتى يتسنى أخذها في الاعتبار لدى وضع استراتيجيات البحوث وفي إطار عمليات توليد المعارف الأخرى، وفي تحديد أولويات التمويل؛
	(ج) التوعية بالمعلومات المتعلقة باحتياجات المعارف على النطاق الأوسع من الأوساط العلمية ومصادر المعارف الأخرى ووكالات التمويل، وعلى نطاق هيئات بناء القدرات بصفة عامة؛
	(د) تشجيع الأوساط البحثية والتعاون معها في وضع استراتيجية متسقة لتوليد المعارف للاسترشاد بها في إجراء مزيد من البحوث المتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية؛
	(هـ) التعاون مع وكالات التمويل وراسمي السياسات المتصلة بها في وضع استراتيجية معززة للتمويل لأغراض البحوث وجهود الرصد في الأجل الطويل.
	73 - ويتوقع لهذا النشاط أن يكون عملية مستمرة، ولكن على مستوى أقل نسبياً، وسيُجرَى قسط كبير من العمل من خلال التواصل والشراكة مع المنظمات المعنية. وفي الوقت نفسه، يمكن دعم هذه الجهود بموجب تكليفات تصدر عن أحد الاجتماعات العامة المقبلة للمنبر الحكومي الدولي.
	8 - الشراكات مع برامج المراقبة والرصد الطويلة الأجل

	النشاط المحتمل 8: تحديد وإبرام شراكات مع برامج المراقبة والرصد الطويلة الأجل التي توفر البيانات والمعلومات اللازمة لوضع المؤشرات والقياسات، ومع البرامج التي تساعد على كفالة إمكانية الاطلاع على البيانات الناتجة.
	74 - يجوز إجراء تقييم للوضع الحالي لبرامج المراقبة والرصد الطويلة الأجل فيما يتعلق باحتياجات المنبر، وذلك كخطوة أولى نحو اتباع نهج شامل لتناول الاحتياجات من البيانات والمعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية على كل المستويات. ورغم أنه يوجد عدد من برامج الرصد الطويلة الأجل على الصعيدين الوطني والدولي، فإن احتياجات الرصد لا يتم تغطيتها كلها (انظر على سبيل المثال التقرير المعد لاتفاقية التنوع البيولوجي بشأن كفاية نظم مراقبة التنوع البيولوجي دعماً لتحقيق أهداف أيتشي)، ويمكن تحقيق المزيد من التآزر من خلال اتباع نهج مشتركة للمراقبة والرصد.
	75 - وفيما يتعلق ببعض الأنشطة المحددة الجارية حالياً، قدَّم القسم هاء-1-3 من تحليل الثغرات عرضاً موجزاً لها، وأورد أمثلة للمبادرات القائمة التي ترمي إلى تعزيز برامج المراقبة والرصد الطويلة الأجل وإلى تحسين إمكانية الاطلاع على البيانات التي تتوصل إليها أنشطة المراقبة. فعلى سبيل المثال، تشارك الحكومات مشاركة كبيرة في الهيئتين التاليتين:
	(أ) الفريق المعني برصد الأرض: شبكة مراقبة التنوع البيولوجي (GEO BON)()، وهو يُعنَى بتنسيق الأنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المنظومة العالمية لنظم رصد الأرض، بهدف تنظيم وتحسين مراقبة التنوع البيولوجي على الصعيد العالمي، وتحسين إمكانية الاطلاع على ما يُتَوَصل إليه من بيانات ومعلومات وتوقعات متعلقة بالتنوع البيولوجي؛
	(ب) المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي()، رغم أنه ليس برنامجاً للمراقبة أو الرصد في حد ذاته، يقوم بتيسير شبكة لامركزية من قواعد البيانات المتعلقة ببيانات وجود أنواع الكائنات، لغرض محدد هو تحسين إمكانية الاطلاع على البيانات الناشئة عن برامج جمع البيانات والمراقبة والرصد.
	76 - وثمة أهمية أيضاً لمجموعة من مبادرات المراقبة والرصد المتعلقة بخدمات النظم الإيكولوجية على الصعيدين العالمي والإقليمي، وقد ينظر الاجتماع العام في ما إذا لزِم عقد شراكات مع مكونات نظم المراقبة العالمية والإقليمية دعماً لعمل المنبر. وسيكون الإطار المفاهيمي للمنبر أيضاً ذا أهمية في تنوير أنشطة المراقبة والرصد التي تغطي المحركات الدافعة الأساسية للتغيرات في النظم الإيكولوجية ورفاه البشرية، والتأثيرات الناجمة عن اتجاهات التغيير، وأوجه التصدي لها.
	77 - ويتوقع لهذا النشاط أن يكون عملية مستمرة، ولكن على مستوى أقل نسبياً، وسيُجرى قسط كبير من العمل الفعلي من خلال الشراكة مع المنظمات المعنية. ويجوز، مع ذلك، دعم هذه الجهود بموجب تكليفات تصدر عن أحد الاجتماعات العامة المقبلة، ويجوز لكلا الهيئتين الفرعيتين التابعتين للاجتماع العام أن تحددا أولويات احتياجات البيانات.
	9 - الاستفادة الفعالة من أنشطة وضع النماذج والسيناريوهات

	النشاط المحتمل 9: تحديد كيفية الاستفادة على نحو فعال من أنشطة وضع النماذج والسيناريوهات في سياق المنبر.
	78 - تمثل السيناريوهات عناصر أساسية للكثير من عمليات التقييم، وكثيراً ما تُستَخدَم بوصفها من أدوات ومنهجيات دعم السياسات. ويعد وضع النماذج أيضاً أحد الأدوات المستخدمة لتنوير التقييمات وعملية صنع القرارات على السواء، إلا أنه كما ذُكِر بوضوح في الاستنتاج 4-4 من تحليل الثغرات، ”يلزم التوصل إلى نماذج وسيناريوهات ومؤشرات كمية أكثر تكاملاً من شأنها أن تساعد ليس على فهم التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية فحسب، بل أيضاً فهم أهمية التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية لتحقيق رفاه البشرية“. والنماذج والسيناريوهات أداتان مختلفتان، وكثيراً ما تُستخدَم كل منهما على حده، رغم استخدامهما في بعض الأحيان معاً. فبينما تقوم النماذج أساساً على العلم، يمكن للسيناريوهات أن تتباين بشكل كبير من دراسات استطلاعية قائمة على مجموعة من العناصر غير المؤكدة، إلى دراسات مستقبلية قائمة على محددات يقررها القائم بالدراسة، وكثيراً ما تعتمد على عمليات تشاركية مع الجهات المعنية(). 79 - وقدَّمت استعراضات مختلفة تقييماً شاملاً لمجالات يلزم فيها تحسين النماذج وما يتصل بها من سيناريوهات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية من أجل تعزيز قيمتها في دعم عمليات اتخاذ القرارات، ووَضَعَت توصيات واضحة بهذا الشأن - وتوجد أيضاً إمكانات كبيرة للتنسيق والاستفادة من الخبرات من أنشطة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في مجالي السيناريوهات ووضع النماذج. فعلى سبيل المثال، استعرض تقرير عن سيناريوهات التنوع البيولوجي، أصدرته مؤخراً أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي للإسهام في الدراسة الاستشرافية للتنوع البيولوجي في العالم()، التوقعات المتعلقة بمجموعة من النماذج والسيناريوهات المتصلة بها، ووَضَع عدداً من التوصيات بشأن النماذج والسيناريوهات. وبالإضافة إلى ذلك، قدَّم تقرير بشأن السيناريوهات والنماذج المتعلقة باستطلاع الاتجاهات المستقبلية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية أصدرته مؤخراً المفوضية الأوروبية()، استعراضاً مفصلاً لـ 41 نموذجاً، وعَرَض معلومات وتحليلات مقارنة فيما بينها.
	80 - وقد تساعد الاستنتاجات المستخلصة في هذين التقريرين، مضافاً إليها ما اضطُلِع به من عمل منذ ذلك الحين، في تحديد ما يمكن عمله لتحسين درجة الاستفادة من النماذج والسيناريوهات في سياق عمل المنبر. ويشير التقريران إلى ضرورة التعمق في دراسة مجموعة من العلاقات القائمة بين التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية من ناحية، وبين القضايا الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى، استناداً إلى فهم أقوى لتلك العلاقات. وينطوي ذلك على إمكانية تعزيز قيمة السيناريوهات في المساعدة على استخدام العلم بطريقة تدعم على نحو أفضل عمليات صنع القرار من خلال توضيح التداعيات المترتبة على البدائل المقررة في إطار السياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية ورفاه البشرية.
	81 - ومن المتوقع أن يشتمل هذا النشاط المحتمل فعلياً على عدد من الأنشطة التي يُضطَّلَع بها مرة واحدة في وقت مبكر نسبياً من عمر المنبر، ويجري استعراضها وتحديثها دورياً حسب الاقتضاء لأخذ ما يستجد من تطورات وخبرات مستفادة في الاعتبار. ويمكن الاضطلاع بجزء كبير من هذه الأنشطة من خلال الشراكات المناسبة.
	10 - تحديد الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات

	النشاط المحتمل 10: إجراء حصر عام للأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات وتعهده وتعميمه، يشتمل على استخدامات راسمي السياسات لتلك الأدوات والمنهجيات، والاحتياجات اللازمة لزيادة تطويرها.
	82 - توجد مجموعة كبيرة من الأدوات والمنهجيات الناشئة ذات الصلة بالسياسات، لها نطاقات وميادين مختلفة للتطبيق، وتشترك مجموعة كبيرة من الكيانات في وضعها. وربما يكون إجراء دراسة لنطاق الأدوات والمنهجيات ذا أهمية لا للمساعدة على تعريف نطاقها فحسب، بل أيضاً لزيادة التعرف على ما تضطلع به جهات أخرى من عمل بشأن الأدوات والمنهجيات. ويمكن تحديد نطاق هذا النشاط عن طريق تحديد عدد أمثلة الأدوات والمنهجيات التي سيتم استعراضها، أو تحديد أنواع الأدوات التي سيتم النظر فيها منذ البداية. فعلى سبيل المثال، قد يركز المنبر، بشكل تسلسلي أو بترتيب الأولوية، على فئات معينة من الأدوات، من قبيل الأطر المفاهيمية، ومنهجيات التقييم، ونماذج التغير السلوكي، وأدوات دعم السياسات القائمة على المعارف. 
	83 - وعقب إجراء دراسة أولية لتحديد النطاق، يمكن للمنبر بعد ذلك أن يعرض على الإنترنت قائمة مشروحة من أدوات ومنهجيات دعم السياسات، تستند إلى الإجراءات المتخذة لتحديد وتقييم الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات والاحتياجات اللازمة لزيادة تطويرها. ويمكن القيام بهذا العمل من خلال التعاون فيما بين أوساط الممارسين التي تستخدم أنواعاً مختلفة من الأدوات في عملها. ويمكن تحديث هذه القائمة بانتظام عن طريق استعراضها دورياً والتعرف على ما يستجد من أدوات ناشئة وتحديد الاحتياجات المستمرة لصناع السياسات. 
	84 - ومن المتوقع أن يكون ذلك استعراضاً يُجرى مرة واحدة - أو سلسلة من الاستعراضات - تليه عملية تحديث دورية، يواكبها أنشطة إعلامية للتعريف بالقائمة. غير أن ذلك يتوقف على نتيجة دراسة النطاق المقترحة، وقد تصبح في نهاية المطاف عملية متكررة، يتسع معها نطاق الحصر العام تدريجياً على مر الزمن مع تزايد أنواع الأدوات التي تضاف إليه.
	11 - تحسين فرص الحصول على الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات

	النشاط المحتمل 11: استكشاف النُهُج اللازمة لحفز زيادة فرص الحصول على الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات، والتي حُددت أولويتها من قبل المنبر، بناء على الإجــراءات التــي اتُخــذت فيما يتعلــق بمواصلــة تعزيــز وتطويــر الأدوات والمنهجيات ذات الأولوية.
	85 - يعد تحسين فرص الحصول على الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات، والتي حُددت أولويتها من قبل المنبر، عنصرا هاما من عناصر بناء القدرات، ودعم استيعاب نتائج التقييم في عملية صنع القرار. ولتحقيق ذلك، قد يتطلب الأمر العمل مع منابر إدارة المعارف القائمة لتمكين صناع القرار من الحصول على أدوات ومنهجيات محددة ذات صلة بالسياسات، وتبادل الممارسات والنُهُج الجيدة لاستخدام الأدوات والمنهجيات.
	86 - ومن المتوقع أن يبدأ هذا النشاط في وقت لاحق، عقب مراجعة الاستعراض العام للأدوات والمنهجيات (النشاط المحتمل 10). وسيصبح بعد ذلك نشاطا مستمرا في شراكة مع الآخرين، وسيعتمد حجم النشاط والنهَّج المتبع على القرار الذي سيتخذ في أحد الاجتماعات العامة المقبلة للمنبر.
	12 - تشجيع وتحفيز مواصلة تطوير الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات

	النشاط المحتمل 12: القيام، بناء على الأدوات والمنهجيات التي تم تحديدها، بتشجيع وتحفيــز التطوير اللاحــق لأدوات ومنهجيات معينــة، مــن أجــل الاستجابة لاحتياجات صناع القرار.
	87 - من المتوقع أن يضم هذا النشاط أربعة أنشطة ذات صلة، سيتم تشجيعها وتحفيزها من قبل المنبر، وهي:
	(أ) تحديد الأولويات بغية التطوير اللاحق للأدوات والمنهجيات القائمة، وتحديد مجالات جديدة تكون فيها الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات مطلوبة؛
	(ب) وضع عملية لتطوير واختبار ومواءمة الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات موضع التنفيذ، والعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين، أو تشجيع الآخرين على القيام بهذا العمل؛
	(ج) تجميع ومراجعة الأدلة على مدى نجاح الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات، والتي تم تحديدها لإجراء مزيد من التطوير عليها، في مساعدة راسمي السياسات؛
	(د) إيجاد سبل لتعزيز الاستخدام الواسع النطاق للأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات، والتي حُددت أولويتها من قبل المنبر.
	88 - وتتصل الأنشطة الموصوفة هنا اتصالا وثيقا بتحديد الأدوات والمنهجيات المذكورة ضمن إطار النشاط المحتمل 10، وتعمل بمثابة متابعة له. وسيكون تحفيز التطوير اللاحق للأدوات من قِبَل كيانات أخرى عنصرا هاما في هذا الجزء من برنامج العمل، إلى جانب أهمية دمج كل من تحديد وترتيب أولويات التطوير اللاحق للأدوات في مهمتي المنبر المتمثلتين في التقييم وبناء القدرات. ويمكن للمنبر، على سبيل المثال، أن يلعب دورا قويا في دعم التقييم الموضوعي لقيمة الأدوات والمنهجيات المختلفة (مثل مؤشرات قابلة للقياس بشأن الأوضاع والاتجاهات، ودوافع التغيير، والآثار والاستجابات - انظر النشاط المحتمل 1) بالنسبة لراسمي السياسات، وتشجيع وتحفيز المزيد من التطوير للأدوات (مثل نماذج وسيناريوهات التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي) بطريقة مماثلة لطريقة تشجيع وتحفيز توليد المعارف.
	89 - ومن المتوقع أيضا أن يبدأ هذا النشاط في وقت لاحق عقب النظر في الاستعراض العام للأدوات والمنهجيات (النشاط المحتمل 10). وسيصبح بعد ذلك نشاطا مستمرا يتم الاضطلاع به في شراكة مع الآخرين، وسيعتمد توقيت النشاط وحجمه على المقرر الذي سيتخذه أحد الاجتماعات العامة المقبلة للمنبر.
	13 - تحديد احتياجات بناء القدرات() وترتيب أولوياتها

	النشاط المحتمل 13: مراجعة احتياجات بناء القدرات المتصلة ببرنامج عمل المنبر، وتحديد أولويات تلك الاحتياجات، وتحديد الآليات المناسبة للوفاء بها.
	90 - يمثل تحديد الاحتياجات الأساسية لبناء القدرات اللازمة لتحسين التفاعل بمستويات مناسبة بين العلم والسياسات، وترتيب أولوياتها، إحدى الوظائف المركزية للمنبر. وسيحتاج الاجتماع العام إلى عملية لتحديد الأولويات، وإلى تكوين فهم واضح لتلك الأنشطة التي ستدخل ضمن نطاق برنامج عمل المنبر، وتلك التي سيتم حفزها بواسطة برنامج العمل. ومن المرجح أن يكون هذا النشاط عملية مستمرة، يتم القيام بها بالتشاور مع الخبراء الوطنيين والإقليميين وأصحاب المصلحة الآخرين.
	91 - وسيكون بناء القدرات مطلوبا لجميع الفئات المختلفة من أصحاب المصلحة في عملية التفاعل بين العلم والسياسات. وقد يتضمن ذلك، على سبيل المثال:
	(أ) بناء القدرات، ليس فقط بين العلماء في تقديمهم للعلوم ذات الصلة براسمي السياسات، وإنما أيضا بين راسمي السياسات في استخدامهم لهذا العلم؛
	(ب) تعزيز العمليات التي تجمع بين راسمي السياسات والعلماء وأصحاب المعارف الآخرين مع بعضهم البعض وذلك لزيادة التفاهم المتبادل وبناء الثقة؛
	(ج) ضمان مشاركة المجموعة الكاملة من التخصصات العلمية؛
	(د) تطوير العمليات التي تضمن إشراك المعارف التقليدية وأصحاب المعارف التقليدية بطريقة مفيدة.
	92 - ويتعين على المنبر، في إنجازه لهذا النشاط، أن يُنسق مع الوكالات العاملة في مجال تقييم احتياجات بناء القدرات فيما يختص بالتفاعل بين العلم والسياسة، والاستجابة لتلك الاحتياجات من أجل حفز الجهود التي تبذلها تلك الوكالات على وجه التحديد لتلبية احتياجات المنبر ذات الأولوية القصوى وتقديم تقرير بذلك إلى الاجتماع العام.
	93 - ومن المتوقع أن يكون ذلك بمثابة مراجعة دورية وعملية لتحديد الأولويات، مقرونة بالاتصال بصفة دورية بالمنظمات الرئيسية العاملة في مجال تنمية القدرات وتقديم الدعم لأنشطة تنمية القدرات. ومن المرجح أن يشمل ذلك أيضا تقديم تقارير منتظمة إلى الاجتماع العام عن التقدم المحرز في معالجة الاحتياجات ذات الأولوية التي تم تحديدها.
	14 - حفز التمويل لأنشطة بناء القدرات

	النشاط المحتمل 14: تنظيم اجتماعات أو مؤتمرات دورية للجهات المانحة، والجهات المانحة المحتملة، والممارسين بهدف تحفيز التمويل الإضافي وزيادة التنسيق بين الجهات المانحة لتحقيق المزيد من تضافر الجهود من التمويل المتاح.
	94 - تم الاتفاق في الفقرة 6 (هـ) من الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان على أنه يتعين على المنبر تحفيز تمويل أنشطة بناء القدرات ذات الأولوية عن طريق ”توفير منتدى مع مصادر التمويل التقليدية والمحتملة“. ودعما لهذا النشاط، يمكن للمنبر أن يقوم بما يلي:
	(أ) إعداد قائمة بالاحتياجات والفجوات التمويلية في مجال بناء القدرات، وذلك لتمكين المانحين من اتخاذ قرارات أكثر كفاءة واستنارة بشأن تخصيص الموارد، تستند إلى الأعمال التي تم القيام بها في إطار النشاط المحتمل 13؛
	(ب) إعداد قائمة بمصادر التمويل التقليدية والمحتملة كأساس للتخطيط لأنشطة أخرى تهدف إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل، ووضع استراتيجية للمشاركة لإبلاغ تلك المنظمات والمبادرات بالاحتياجات.
	95 - واستنادا إلى نتائج هذين النشاطين، من المفترض أن تقوم الاجتماعات الدورية المقترحة المشار إليها أعلاه بمراجعة الاحتياجات التي تم تحديدها وترتيب أولوياتها في السابق، والمساعدة في تحديد الكيفية التي يمكن بها تلبيتها، بما في ذلك من خلال:
	(أ) تحديد موارد مالية وموارد أخرى جديدة؛
	(ب) فهم الكيفية التي يمكن بها تعديل كلٍ من المشاريع الحالية والمستقبلية لضمان تلبية الاحتياجات المحددة بطريقة أفضل؛
	(ج) استكشاف الفرص المتاحة لتوفير قدر أكبر من التعاون بين الجهات المانحة والممارسين من أجل تحقيق مزيد من التماسك في تلبية الاحتياجات المحددة.
	96 - وسيقوم المنبر في تنفيذه لهذا النشاط بالتنسيق، مرة أخرى، مع الوكالات العاملة في مجال دعم أنشطة بناء القدرات وتنمية القدرات، من أجل المساعدة في ضمان مشاركتها ودعمها، ومن المؤمل أن يقوم بحفز الجهود التي تبذلها هذه الوكالات على وجه التحديد لتلبية احتياجات المنبر ذات الأولوية القصوى.
	97 - ومن المتوقع أن يكون ذلك بمثابة عملية دورية، مقرونة بالاتصال بصفة دورية بالمنظمات الرئيسية العاملة في مجال تنمية القدرات وتقديم الدعم لأنشطة تنمية القدرات.
	15 - زيادة فرص الحصول على البيانات والمعلومات والمعارف

	النشاط المحتمل 15: تعزيز الحصول المفتوح والحر على البيانات والمعلومات والمعارف (بما في ذلك المنشورات)، سواء للمساعدة في ضمان قابلية البيانات للمقارنة ومصداقيتها وشفافيتها، أو لبناء القدرات على استخدام هذه البيانات والمعلومات والمعارف.
	98 - إن القدرة على الحصول على البيانات والمعلومات المتاحة واستخدامها، وتوفير إمكانية الوصول إلى الأدب الخاضع لاستعراض الأقران، هما عنصران مهمان في عمليات التقييم. وفي حين تستند التقييمات إلى مواد خاضعة لاستعراض الأقران، إلا أن عددا من تلك التقييمات اعتمد أيضا على مجموعات بيانات استُخدمت مع بعضها على مستويات مختلفة، وهي متاحة من خلال بوابات بيانات على شبكة الإنترنت أو من خلال غيرها من آليات تبادل المعلومات(). وتعتمد المصداقية العلمية للتقييم جزئيا على الجودة والقابلية للمقارنة وسهولة الحصول على البيانات. علاوة على ذلك، فإن سهولة الحصول على البيانات تتواءم وشفافية العملية حيث أنها تُمكِّن الأفراد والمنظمات الذين لا يشاركون في التقييم من مراجعة البيانات الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن توفير أدوات تكامل البيانات ستسمح بتشكيل روابط أقوى بين التقييمات المختلفة التي يجريها المنبر.
	99 - كما تم بوضوح تحديد تحسين فرص الحصول على البيانات والمعلومات والمعارف الموجودة بالفعل، بما في ذلك الحصول المفتوح والحر على المطبوعات العلمية، على أنها عنصر هــام فـــي بناء القدرات(). وتشمل بعض القضايا الرئيسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:
	(أ) إذا تم تحسين إمكانية الحصول على البيانات والمعلومات والمعارف الموجودة (مع الاعتراف بالطبيعة الحساسة لبيانات معينة)، فإن هذا في حد ذاته، سيؤدي إلى تحسين استخدامها في صنع القرار؛
	(ب) إن العوائق التي تحول دون زيادة إمكانية الحصول على البيانات والمعلومات والمعارف الموجودة، معروفة عموما ويمكن التغلب عليها بالإرادة المناسبة والدعم؛
	(ج) وهناك العديد من المنظمات التي تعمل على تحسين الحصول على البيانات الموجودة، والتي يمكن، مع الدعم السياسي والمالي الملائم، أن تساعد في ضمان أن يُصبح للمنبر تأثير كبير.
	100 - وفيما يتعلق بتعزيز الوصول المفتوح إلى المعلومات والبيانات والمعارف، فإن المقرر10/15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، يدعو الأمين التنفيذي إلى ”أن يستكشف بالتعاون مع الأطراف والحكومات الأخرى والشركاء المعنيين وأعضاء مجموعات الصون سبل تشجيع الحصول المجاني والمفتوح على البيانات والمعلومات لأغراض الحفظ، والإبلاغ عن التقدم المحرز خلال الاجتماع القادم لمؤتمر الأطراف“. ويجري حاليا القيام بعملية الاستعراض هذه، ويتوقع، بعد مراجعتها من قبل الأطراف، أن تكون متاحة لاجتماع الفريــق العامـل المعنــي باستعراض التنفيــذ، والتابــع للاتفاقيــة، والذي سيعقــد في أيار/مايو عام 2012. 
	101 - ويمكن تحقيق هذا النشاط من خلال المقررات الصادرة عن الاجتماع العام (التي تنقل وجهات نظر الحكومات إلى أصحاب البيانات والمعلومات والمعارف)، ومن خلال توفير ولايات لمنظمات أخرى للقيام بدور نشط في هذه العملية، وكذلك من خلال تشجيع إنشاء آليات لتبادل المعلومات وشبكات للمعلومات على الصعيد الوطني، لتعمل كبوابات أو عمليات وطنية يمكن من خلالها تقاسم المعرفة بشكل أوسع نطاقا، بما في ذلك من خلال توفير البيانات والمعلومات لدعم عمليات التقييم التي يجريها المنبر.
	102 - و يمكن للمنبر أن يعزز، ويدعم عند الاقتضاء، تحسين إمكانية الحصول على البيانات والمعلومات والمعارف التي تم تحديدها على أنها ضرورية لتنفيذ منتجات محددة تخص المنبر، ويشمل ذلك ضمان الجودة والموثوقية اللازمتين للبيانات. وقد يتضمن هذا، على سبيل المثال، الحصول على البيانات اللازمة لاستخلاص أي مؤشرات متفق عليها ومطلوبة لإجراء تقييمات عالمية أو إقليمية. ويقوم العديد من المؤسسات والعمليات بالفعل بإدارة مجموعات البيانات المتعلقة بالوضع وبالاتجاهات في مجال خدمات التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي، والقوى الدافعة للتغيير فيهما، والآثار المترتبة على هذا التغيير، والاستجابات، والتي يستند الكثير منها على تجميع البيانات من مصادر وطنية، أو بتحسين إمكانية الحصول على مجموعات البيانات تلك. وقد يرغب المنبر في إقامة علاقات مع هذه المؤسسات والعمليات القائمة، مع الاعتراف بأن لدي تلك المؤسسات والعمليات أولوياتها وجداولها الزمنية، وهياكلها الإدارية، وقيودها.
	103 - ومن المتوقع أن تكون هذه عملية مستمرة، ولكن على مستوى منخفض نسبيا حيث يتم القيام بالكثير من العمل الفعلي من خلال شراكات مع المنظمات المختصة. ولكن قــد يتم دعــم ذلك تمامــا عــن طريــق ولايــات تصــدر عن اجتماعات عامة مقبلة للمنبر، وربما يحدد كل من الهيئتين الفرعيتين للاجتماع العام أيضا الاحتياجات من البيانات ذات الأولوية، بما في ذلك من خلال عملية تحديد الأولويات في مجال بناء القدرات.
	16 - معالجة التوازن في المشاركة في برنامج عمل المنبر 

	النشاط المحتمل 16: وضع خطة وتوصيات لضمان مشاركة متوازنة في برنامج عمل الفريق.
	104 - بالإضافة إلى أنشطة بناء القدرات المحتملة الأخرى، من المرجح أن يكون من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل ضمان مشاركة متوازنة في برنامج عمل المنبر، بما في ذلك المشاركة على أساس المناطق، والتخصصات والبلدان المتقدمة النمو والنامية. وفي هذا الصدد، ثمة أمثلة على دعم بناء القدرات الذي توفره سبع عمليات تقييم دولية مختلفة يتضمنها المرفق 3 للورقة المتعلقة بتحديد النطاق في مجال بناء قدرات المنبر الحكومي الدولي، التي أعدت من أجل اجتماع الخبراء الدولي في تروندهايم(). وتهدف قائمة الأنشطة التالية، المستمدة من هذا التحليل الموجز، إلى بناء القدرات وضمان المشاركة الكاملة والمتوازنة في مختلف أنشطة المنبر.
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