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 احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة  الثايناالجتماع
 حكومي دويل للعلوم نرباملتعددين املخصص مل

 التنوع البيولوجي وخدمات يف جمالوالسياسات 
  ام اإليكولوجيالنظ

  ٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين األول ٩ - ٥، نريويب

: يكولوجيالنظام االوخدمات يولوجي  التنوع الببشأن  بني العلم والسياساتتواصلال
 ثغراتال حتليل

 تنفيذيموجز 
 مقدمة  - أوالً

ات لتنوع البيولوجي وخدما من األنظمة حلفظ اًاتمع الدويل عددأنشأ ، املاضيةخالل العقود   - ١
نظام كبري دائم هذه اجلهود إىل تطوير وأدت .  مستداماً واستخدامها استخداماًيكولوجيةالنظم اال

م وتزايد وعلى الرغم من التقدم الكبري يف العلو، ومع ذلك. إلدارة البيئيةل دومتزايد التعقّتطور ال
النظم وخدمات وع البيولوجي ية يف اختاذ القرارات، ما زال التنفعالبم واالعتراف بأمهية استخدام العل

 .عدالت متزايدةمب انتدهوريو، ة وغري منصفة غري مستدامبطريقة انستخدميااليكولوجية 

تسببت  املاضية مسني خالل السنوات اخلهيكولوجية أنتقييم األلفية للنظم االوقد أظهر   - ٢
. يكولوجي خدمات النظام اال يفيف التنوع البيولوجي وتدهوراًمل يسبق هلا مثيل يف خسائر اإلنسانية 

، اخنفاضا يف املائة ٦٠ لتسج يكولوجي األربع والعشرين اليت مت تقييمها،االم اخدمات النظبني من و
 أثر لذلكومن املتوقع أن يكون . تخذ إجراءات فوريةمزيد من التدهور ما مل تمن املتوقع حدوث و

عوق حتقيق كما أنه ي، النامية يف البلدان خصوصاً، ولكن  عمليات التنمية يف مجيع البلدانسليب على
خفض كبري يف معدل فقدان التنوع تحقيق  لاألهداف اإلمنائية لأللفية واهلدف املتفق عليه دولياً

 .٢٠١٠البيولوجي حبلول عام 
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ن تعزيز يف اآلراء على أ  متزايداًتوافقاً فإن هناك نت هناك أسباب كثرية هلذه احلالةولئن كا  - ٣
لزيادة ) لكنه غري كاف( على مجيع املستويات أمر ضروري ت املتبادلة بني العلم والسياساتقاالعال

 ما ، اليت كثرياًاملشاكل البيئية الراهنةو. يكولوجيةلتنوع البيولوجي وخدمات النظم االاإدارة فعالية 
لعالقات اكما تتحدى  والسياسات، العلم والسياسة ى، تتحدالتعقيدشديدة تكون كبرية احلجم و

 متنازعاًوالقيم أكيدة وقائع غري ال تكون فيها حباالت  مل يسبق هلا مثيل، وتواجههابطرائقاملتبادلة بينها، 
 .ملحةعالية والقرارات عليها واملخاطر 

قات املتبادلة بني العلم اهتمام كبري ملعاجلة أوجه القصور يف العالويل ، أُيف السنوات األخريةو  - ٤
 وعمليات صنع القراراملرصودة امليزانيات و الواليات املسندة حدود يف إمكان ذلكر بقد، والسياسات

كما يف حالة ،  بني العلم والسياساتتواصلال لزيادة فعالية  املتاحةستكشاف اخلياراتالقائمة، وال
االجتماع احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة املتعددين املخصص ملنرب حكومي دويل للعلوم 

، ماليزيابوتراجايا، الذي انعقد يف يكولوجي، ت يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام االوالسياسا
 )١(.٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ١٢ إىل ١٠من 

، )UNEP/IPBES/1/6الوثيقة (تقرير االجتماع الواردة يف مرفق ،  بوتراجاياطريقويف خارطة   - ٥
 فيما  العلم والسياسات بنيتواصلالآليات لتحسني ف ينبغي مواصلة استكشا هاعترف املشاركون بأن

 ، التنمية املستدامةحتقيقرفاه اإلنسان ويكولوجية من أجل ولوجي وخدمات النظم االلتنوع البييتعلق با
 القوة جوانبدف دعم املناقشات يف املستقبل من خالل استعراض  للثغراتجراء حتليل  إىل إودعوا

 مجيع على  والتنسيق بني العلم والسياسات بني العلم والسياساتاحلالية تواصلال مواضعيف والضعف 
املنتدى البيئي /لس اإلدارة يف الدورة اخلامسة والعشرين يلأن يتاح تقرير أووطلبوا .  املكانيةالنطاقات

، تماعيف ذلك االجو. ٢٠٠٩فرباير /يف شباط) يونيبال(لربنامج األمم املتحدة للبيئة الوزاري العاملي 
املقبل احلكومي الدويل املخصص  يف االجتماع  لعرضهثغراتإكمال حتليل ال اليونيب إىلمثلون املدعا 

 . مفتوحةستعراضا التعليقات اليت وردت من خالل عملية باالستفادة من، ألصحاب املصلحة املتعددين

 وردت خالل عملية تضمن التعليقات اليت وي، نسخة أوليةإىلكامل ال ثغراتحتليل الويستند   - ٦
 واملشاوراتاملؤسسات وحبوث  ية السياساتتقاريرالو  من املؤلفات العلميةويستفيد كذلك ،االستعراض
 . مع اخلرباء

إىل ، لمناقشات ذات الصلة من جملس اإلدارة ولاملسندةلوالية  هذا التحليل، استجابة لويهدف  - ٧
 :ما يلي

                                                   
 نفسه، فإن مما له صلة خاصة باملناقشات احلالية بشأن ثغرات يف حتليل اليف حني أن الكثري من ذلك مبني  )١(

" تقييم التقييمات"يكولوجية تعزيز التواصل بني العلم والسياسات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اال
ار لعملية منتظمة لإلبالغ البحرية العاملية بغرض حتديد اخليارات املمكنة ووضع إط الذي يستعرض ساحة تقييم البيئة

رحلة متقدمة وحرجة، حيث سيعقد يف مب  هذه العملية حالياًومتر. حالة البيئة البحريةعن على الصعيد العاملي والتقييم 
سبتمرب اجتماع للفريق العامل اجلامع املخصص الذي دعته إىل االنعقاد / أيلول٤أغسطس إىل / آب٣١نيويورك من 

ويعتزم الفريق العامل . ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ٥ املؤرخ ٦٣/١١١ من القرار ١٥٧رة اجلمعية العامة يف الفق
 .تقدمي مقترحاته إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعة والستني
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 يف القوة والضعف جوانب وحتليل ،ملناقشةبا  املؤسسية ذات الصلةاستعراض الساحة  )أ(
 الوطين  على األصعدةاساتيلعلم والسا والتنسيق بني ، بني العلم والسياسات احلاليةتواصل المواضع
  ؛لإلدارةقليمي والعاملي واإل

 على توجيه املناقشات يف تساعدطريقة ب نتائج هذا االستعراض والتحليل تقدمي  )ب(
ولوجي وخدمات النظم التنوع البيفيما يتعلق ب  بني العلم والسياساتتواصلال تعزيز بشأناملستقبل 

 .اإليكولوجية

  الرئيسيةالستنتاجاتا  - اًثاني
 بني العلم تواصل الجوانبد تعقّب تبدأ، رئيسيةاستنتاجات  ستة ثغراتحتليل الحدد   - ٨

لتنوع ل النطاق الواسع يف تغطيةالعديدين تنسيق بني أصحاب املصلحة ال بنقص وتنتهي والسياسات
 السياسات وضعلفعالية هو أمر أساسي الذي ، ةشاملبطريقة  اإليكولوجيةالبيولوجي وخدمات النظم 

 . التنمية جماليف

 بني العلم والسياساتاملتعددة  تواصل المواضع: ١االستنتاج رقم   - ألف

 من خمتلف األنواع ات بني العلم والسياستواصل المواضعجمموعة واسعة من توجد بالفعل   - ٩
اهليئات غريها من لعديد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وفيما يتعلق باواألحجام واألغراض 

 مواضع حققتقد و.  على مجيع املستوياتيكولوجياال بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام املعنية
لتنوع البيولوجي وخدمات توى الوعي باات ورفع مس القراراختاذإثراء ، إىل حد ما، معاًهذه  تواصلال
 .ةوساط البيئياأل يف يكولوجياالم لنظاا

 :واالستنتاجات احملددة هي كما يلي  - ١٠

 بني العلم والسياساتوالتفاعل   التواصلملواضعالساحة احلالية : ١-١ رقم االستنتاج  )أ(
  ؛ وتعزيزه ميكن البناء عليه هاماًوفر أساساًت

 يف  تارخيياتالعلم والسياس ني التواصل احلالية بمواضع تنوع: ٢-١ رقم االستنتاج  )ب(
 عندلتعامل مع املشاكل والقضايا حسب االقتضاء من أجل اؤسسات امل  أُنشئتفقد ،جانب منه

تعقد ترتيبات بالنظر إىل ، طبيعياً جزء كبري من هذا التنوعمن املرجح أن يكون  هغري أن. ورهاظه
 .  األغراضوتنوع ،واسعة من املصاحل القطاعيةالموعة او، دارةاإلوتعدد مستويات ، اإلدارة

  بني العلم والسياساتالتواصلفعالية : ٢االستنتاج رقم   - باء

حتسني ئات االستشارية العلمية القائمة يف على الرغم من التقدم الذي حققته العديد من اهلي  - ١١
 يف ني جمال ملزيد من التحسيوجد، سياسات العلمية الوضععمليات  يف  العلميةاملدخالتنوعية تركيز و

 .املشروعية وواجلدوى املصداقية  من خالل زيادةاالستقالل العلمي

 :واالستنتاجات احملددة هي كما يلي  - ١٢
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لتواصل بني العلم  املواضعامليزانيات املخصصة معظم : ١-٢رقم االستنتاج   )أ(
 وهذا ميكن أن حيد من قدرا،  القيام اهمة اليت يتوقع منهامقارنة حبجم امل  متواضعة نسبياًوالسياسات
 تعتمد  جيعلهااألمر الذي،  املتاحةيةماملعارف العلوضمان مسامهة أفضل   شامالًتقييماًملعرفة اعلى تقييم 

 ؛تكون األنسب الحتياجاا قد الأخرى من هيئات وعمليات مستمدة  مدخالتعلى 

 على حنو  تواصل بني العلم والسياساتموضعكل ل عمي: ٢-٢ رقم االستنتاج  )ب(
ما  عندأن تواجهمثل املشاكل اليت ميكن ، خاصة ا دودياتحمكل آلية ل تكونوميكن أن ، مستقل
  تتصرفبينما العلمية لعملية وضع السياسات املدخالت هيئة استشارية مسؤولة عن توفري تكون

 .للتفاوض أولياً بوصفها منرباً

 واملشتركة ةعامال ارفقاعدة املع: ٣رقم ج االستنتا  - جيم

 يف كل واحدة من اتعلى الرغم من وجود قاعدة معرفية واسعة النطاق لدعم اختاذ القرار  - ١٣
 األطر واملنهجيات واملفاهيم زالت فما بني العلم والسياساتالعديدة صل اوت المواضعمن العديد 

لتنوع البيولوجي وخدمات النظام لقضايا ا ملعقدللطابع الالستجابة املشتركة الالزمة األساسية 
 .سدها يلزم ارف كبرية يف املعثغرات وتوجد أيضاً. ة التنفيذ أو غري مكتملغائبةيكولوجي اال

 :واالستنتاجات احملددة هي كما يلي  - ١٤

توجد ، العلوم ذات الصلة الرغم من التقدم الكبري يف منو على: ١-٣رقم االستنتاج   )أ(
،  التغيريحمركاتبني الدينامية  تالتفاعال فيما يتعلق بوخصوصاً،  يف املعارف األساسيةاتثغربعض ال
 اإلقليمي األصعدة بصفة خاصة على ويشكل ذلك شاغالً.  ورفاهية اإلنساناإليكولوجية،والنظم 

 الرفاه اليت يعتمد فيهاو،  هذا النوعاليت منالتفاعالت أهم فيها كثري من اليت حيدث ، والوطين واحمللي
 ؛على خدمات النظام اإليكولوجي للغاية اً مباشرالبشري اعتماداً

صوغ دعم أن جمموعة من املؤسسات تعلى الرغم من : ٢-٣ رقم االستنتاج  )ب(
توجيهات  توفر أي عملية وجد حالياًت ال، يةحتياجات السياساتالتلبية ااالستراتيجيات البحثية من أجل 

من  أهم االحتياجات حتديدلبحوث لضمان ستراتيجي إزاء ابشأن ج ا بانتظام هااستعراضمشتركة يتم 
 بطريقة وتلبية تلك االحتياجات  على مجيع املستوياتاإلدارة فعالية حتسني لدعم ارف الالزمة املعحيث
 ؛ةمنسق

 أكثر منهجية بطريقة الوعي بضرورة االستفادة يف حني يتزايد: ٣-٣ رقم االستنتاج  )ج(
الفعال  اإلدماج لضمان  الالزمةيزال هناك نقص يف العمليات ال،  من أنواع املعارفمن جمموعة واسعة

 ختصصاتاملستمدة من قطاعات و ارف املعمبا يف ذلك إدماج، ارف قاعدة املعيف ارفاملعمن نواع أل
 ؛م املتبادل والتعلّة،غري الرمسيواملعارف ، أخرى

 كبرية ثغراتتزال هناك   ال، ملستمرةاعلى الرغم من اجلهود : ٤-٣ رقم االستنتاج  )د(
ت بني  فيما يتعلق بالبيانات واملعلومات عن التفاعالوخصوصاً،  الطويلة األجليف برامج املراقبة والرصد

 ؛مناطق جغرافية معينة وعن،  اإلنسانوالنظم البيئية ورفاه  التغيريحمركات
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 أمامقبات كبرية تزال هناك ع ال،  تقدمأُحرزيف حني : ٥-٣ رقم االستنتاج  )ه(
نامجة عن اآلثار املؤسسية والتقنية على توافر البيانات املوجودة،  ارفاالستخدام الفعال للبيانات واملع

 . جمديةبطرائق على الوصول إىل هذه البيانات واملعلومات املستعملنيواملعلومات وعلى قدرة 

 على السياساتثر األ: ٤اج رقم تاالستن  - دال

 املعارف وعرضها واإلبالغ ا لكي يستفاد منها يف وضع بتوليف لياتآتقوم عدة   - ١٥
 األوسع اليت توفر لألوساط اإلمنائية املنتظمةعمليات الدورية ال  إىلافتقاراًهناك بيد أن . السياسات
قضايا التنوع  كامل نطاق تشملبالسياسات وثيقة صلة دورية ويف توقيتها املناسب وذات معلومات 

 دائماً يبلغ اال و تترجم دائماً  الارفهذه املعلومات واملعو. يكولوجيام االخدمات النظالبيولوجي و
 . فائدةشكل أكثر بأجنع وسيلة أو ب

 : واالستنتاجات احملددة هي كما يلي  - ١٦

للمعارف املختلفة  تباينةاملنوعيات واللكم اهلائل نتيجة ل: ١-٤نتاج رقم تاالس  )أ(
جية ذي احلوح اضوالتوليف ال االفتقار إىلمع ،  املتاحة يف الوقت الراهن،تناقضة امل بل أحياناً،ازأةو

 بالضرورة مستندة خذالقرارات اليت تتتكون  ال، وإىل اإلبالغ بذلك التوليف بطريقة واضحة وموجهة
 ؛أفضل املعارف املتاحةإىل 

سياساتية واضحة ل املعارف يف شكل بدائتعرض   ما الكثرياً: ٢-٤االستنتاج رقم   )ب(
ر وتوفِّ  إطارية تفصيليةفتراضاتية يف ظل ايارات السياساتاخل اآلثار املترتبة على ةمنهجيتبين بطريقة 

 ؛اتالسياساآلثار املترتبة على يف جمال أفضل  اًتوجيه

بني العلم   التواصلمواضعبشأن يف املناقشات يوجد : ٣-٤  رقماالستنتاج  )ج(
سياسات فيما يتعلق باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف ال وصوغحتديد القضايا على تركيز  والسياسات

سيما على  وال، هاتقييم من التركيز على دعم تنفيذ السياسات واًكثري أكرب العاملي الصعيدعلى 
 من صلة باألوساط تنيالفعال معلومات واملشورةللما دى وعلى م، لإلدارةقليمي الصعيدين الوطين واإل

 ؛ من جانب تلك األوساطهماومدى استخدام منائية على املستويات اإلدارية الدنيااإل

كمية أكثر مؤشرات إىل مناذج وسيناريوهات وهناك حاجة : ٤-٤ رقم االستنتاج  )د(
 أيضاًتساعد بل فحسب  يكولوجي فهم التنوع البيولوجي وخدمات النظام االعلى التساعد  تكامالً

 ؛رفاه اإلنسانبيكولوجية لبيولوجي وخدمات النظم اال التنوع اعلى فهم صلة

 التقييمات املتعلقة بالتنوع البيولوجي جمموعةعلى الرغم من : ٥-٤ رقم االستنتاج  )ه(
طار اإل توفر املستويات ةمتعددة ودوريعملية تقييم منتظمة و توجد ال، يكولوجيام االوخدمات النظ

 وتتبع ها ورصداملعلومات واإلبالغ ا ع واستعراض وتوليف جلمةمتماسكبطريقة ؤسسي  وامليماهياملف
 على رفاه اإلنسان وآثار تلك التغريات يكولوجياالم االتغريات يف التنوع البيولوجي وخدمات النظ

 ؛األصعدة بني هذه العالقات املتبادلةوعلى ،  العاملي واإلقليمي والوطيناألصعدةعلى 
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 يف ضمان تقدمي املشورة العلمية يف  مستمرةات صعوبتوجد: ٦-٤ رقم االستنتاج  )و(
على مجيع  على كل مستوى على حدة واليت متثل شاغالًالناشئة الوقت املناسب بشأن القضايا 

 .ن اتمع العلميماملنبثقة للمخاوف  نتيجة واضعي السياسات أو لالستجابة لطلباتسواء ، املستويات

 ج منسق: ٥االستنتاج رقم   - هاء

 التواصل مواضع واسعة منالموعة الى الرغم من وجود عدة آليات لتحسني التنسيق بني ع  - ١٧
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واهليئات األخرى املتعلقة بالعدد الكبري من السياسات و بني العلم

 التجارب  جمال كبري للبناء علىيوجد، ام اإليكولوجيذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظ
 . ويف كل منها على حدةعامليةالوطنية والليات اآلالقائمة من شأنه أن يؤدي إىل حتسني التنسيق بني 

 :واالستنتاجات احملددة هي كما يلي  - ١٨

 التوصل بني العلم مواضعهناك إمكانية كبرية لتحسني فعالية : ١-٥ رقم اجتاالستن  )أ(
مبا  ، وفيما بني تلك الوظائفةوظائفها املختلف يف إطار  التنسيقزيادة متاسكالسياسات من خالل و

 والوساطة ،تقييماتالو ، والنماذج والسيناريوهات،البحوثاستراتيجيات  جوانب مثل  تكاملحيقق
 ؛ وبناء القدرات،ةياملعرف

عية مثل أفرقة اخلرباء أو غريها من اضيموآلليات أمثلة توجد : ٢-٥ رقم االستنتاج  )ب(
وميكن . بشأن مسائل حمددةوتنفيذها  السياسات لصوغ  قيماًتعاونية اليت تقدم دعماًالترتيبات ال
 ؛ من ذلكالدروس استخالص 

هناك نقص يف التنسيق بني القطاعات من أجل إتاحة الفرصة : ٣-٥ رقم االستنتاج  )ج(
كرار يف ذلك النقص إىل عدم التطابق والتيؤدي و، للمعارف وللتشارك يف إنشائهاستمر امللتبادل ل
 ؛ األوسعاإلمنائي اتمع بملعلومات والسياسات ذات الصلة ا

إتاحة اإلدارة من أجل هناك نقص يف التنسيق بني مستويات : ٤-٥ رقم االستنتاج  )د(
بني العلم  -  نسبياًاملتباينة - صلا التومواضعربات عرب اخلفعال للمعارف واللتبادل لالفرصة 

 ضروري لتفادي عدم التطابق وهذا التنسيق ، إىل املستوى العاملي من املستوى الوطين،السياساتو
 . تلك املستويات اإلداريةالتآزر بني وزيادة والتكرار

 القدرات األساسية: ٦االستنتاج رقم   - اوو

بناء القدرات الالزمة  املساعدة يف جمالبتقدمي العديد من املؤسسات والعمليات م يقو  - ١٩
بذل املزيد من إال أن هناك حاجة إىل .  على مجيع املستوياتات القراراختاذة يف يفعالبستخدام العلم ال

رف ذات الصلة على حنو اإلنتاج املع املتعددةة ي املعرفوالنظم التخصصات لتحقيق التكامل بني اجلهود
نامية بناء قدرات البلدان اللو ؛تنسيق هذه العملياتلة واتيسياسولترمجة املعارف إىل إجراءات ؛ فعال

ملة يف احلوار بني العلم على املشاركة الكا وات القراراختاذيف أكثر فعالية بعلى استخدام العلم 
 .والسياسات

 :واالستنتاجات احملددة هي كما يلي  - ٢٠
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بناء القدرات يف املتواصلة على الرغم من اجلهود والتحسينات : ١-٦ رقم االستنتاج  )أ(
 يف االنتشارزال هناك نقص كبري وواسع ي ال، ل بني العلم والسياساتالتواصدعم خمتلف عمليات اليت ت

هج املتعددة التخصصات إلنتاج املعارف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات  النيف جمال القدرات
نظم ال جمموعة متنوعة من ستفيد منتاليت و ،اإلدارةرفاه اإلنسان وسالمة ام اإليكولوجي من أجل النظ

 ؛ةياملعرف

ة يملعرفا  الوساطة القدرات على واسع النطاق يفمثة نقص: ٢-٦ رقم االستنتاج  )ب(
مبا يف ذلك عن طريق حتديد اآلثار املترتبة على ، ات القراراختاذ على حنو مالئم يف تستخدم حبيث ةفعالال

 ؛تيةااخليارات السياسخمتلف 

اصل بني وتالبصلة ال ذات يف القدراتجغرافية  تبايناتهناك : ٣-٦ رقم االستنتاج  )ج(
 والدول النامية البلدان منواًأقل وخاصة ،  كبري يف القدرات يف البلدان الناميةنقصمع ، العلم والسياسات

 . تقريباًكاملة يف مجيع العمليات ذات الصلةالبلدان مشاركة هذه مشاركة عوق ي، اجلزرية الصغرية

___________  


