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 احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة  الثايناالجتماع
 حكومي دويل للعلوم نرباملتعددين املخصص مل

 التنوع البيولوجي وخدمات يف جمالوالسياسات 
  نظام اإليكولوجيال

  ٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين األول ٩ - ٥ ،نريويب

املخصص ملنرب   ألصحاب املصلحة املتعددينالثاين االجتماع احلكومي الدويل تقرير
وخدمات النظام  حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي

  اإليكولوجي

  افتتاح االجتماع  -أوالً 
  افتتاح االجتماع  -ألف 

عقد االجتماع يف مقر برنامج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب وبدأ باحتفال استهاليل يف الساعة   - ١
قام بتنظيم أعماله السيد إبراهيم ثياو  و،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٥ من صباح االثنني ٠٠/١٠

  .مدير شعبة تنفيذ السياسات البيئية يف برنامج األمم املتحدة للبيئة

  ات االفتتاحيةالبيان  - باء
أدىل ببيانات افتتاحية كل من السيدة أجنيال كروبر نائبة املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة   - ٢

للبيئة، والسيد جوشني فالسبارث رئيس مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، والسيد جون 
  .ميشوكي وزير البيئة يف كينيا

ذي يف بياا على ضرورة معاجلة تردي خدمات النظام اإليكولوجي أكدت نائبة املدير التنفي  - ٣
وقالت إن االجتماع الراهن ينعقد وسط االستعدادات للسنة الدولية للتنوع . وفقد التنوع البيولوجي

يف إجناز أهداف التنوع جتماعات اهلامة الستعراض التقدم احملرز  وعدد من اال٢٠١٠البيولوجي يف عام 
 أن النظم  يف األلفيةلنظم اإليكولوجية ابني النتائج املثرية للقلق البالغ اليت أسفر عنها تقييموت. البيولوجي
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منها يف أي فترة أخرى يف تاريخ بسرعة أكرب اإليكولوجية تدهورت يف السنوات اخلمسني املنقضية 
لعلمية املولدة  املعلومات ا وأكدت أن.البشرية حتت تأثري الطلب املتنامي للعامل الصناعي احلديث

 وأشارت إىل أن  املختصة بالعلوم والسياسات ليست هلا آثار يف السياسات،ليات القائمة اآلبواسطة
يف التجانس يف وأطراً ومنهجيات خمتلفة تفضي إىل إنعدام املؤسسات تطبق يف كثري من األحيان جاً 

ة فعالة لكفالة إدارة حوار وتفاعل وبناء عليه، هناك إدراك واسع النطاق باحلاجة إىل آلي: رسائلها
  .نشطني بني العلماء وصناع السياسات

لقد أبرز حتليل الفجوات الذي أعدته األمانة استجابة لتوصيات االجتماع احلكومي الدويل   - ٤
وهي احلاجة إىل    ألصحاب املصلحة املتعددين يف بوتراجايا مخس حاجات رئيسية، أال املخصصاألول

 بني العلوم والسياسات، وإىل تدعيم التعاون والتنسيق يف توليد قاعدة ة للترابط العلمييةحتسني االستقالل
معارف مشتركة، وإىل تقييمات منتظمة وحسنة التوقيت، وإىل دعم لتنفيذ السياسات، وإىل بناء 

يد  مبناقشة وحتداالجتماع،وأعربت عن أملها يف أن يقوم .  الناميةسيما يف البلدان القدرات، وال
قة القائمة تقوية العال اختاذها ل لعالج تلك احلاجات، وأن يبني بوضوح التدابري اليت ميكن معينةخطوات

  .، مبا يف ذلك اعتماد مقرر ينشئ املنرب املقترحبني العلوم والسياسات
وقال السيد فالسبارث يف بيانه إن إجياد آلية جديدة أمر بالغ األمهية لكفالة حتقيق مزيد من   - ٥

لى مدار العقد املنصرم، وشدد على ضرورة أن النجاح يف محاية التنوع البيولوجي بأكثر مما حتقق ع
االنتباه إىل التحليل التفصيلي ووجه . إنشاء املنرب املقترح بأن يتم فيه الجتماع الراهن معلماً بارزاًيكون ا

ذي حيدد بوضوح احلاجة إىل ، والللفجوات الذي طلبه االجتماع األول، واملعروض حالياً على املمثلني
 املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال  بنيوقارن. بني العلوم والسياساتحتسني الترابط 

 الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وقال  وبنيالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
لقد عملت درجة التوافق العلمي املرتفعة اليت . ألخريةإنه ميكن استخالص دروس هامة من اهليئة ا

. توصل إليها الفريق يف الكثري من احلاالت على متكني صناع السياسات من اختاذ اإلجراءات املالئمة
ينظر إىل هذا املنرب للعلوم والسياسات على أنه يتنافس مع اهليئات العلمية القائمة ومع  وينبغي أال

سيما مع اتفاقية التنوع البيولوجي أو اهليئة الفرعية  اجل التنوع البيولوجي، والاالتفاقيات اليت تع
  .ة والتقنية والتكنولوجية، وإمنا كمصدر إضايف للشواهد العلمية القيمةيللمشورة العلم

وتكلم السيد ميشوكي يف بيانه عن األمهية اليت توليها كينيا لالجتماع الراهن والدور الذي   - ٦
 صون خدمات النظام  باملعلومات الالزمة عنصناع السياساتتقوم به العلوم يف تزويد  أن يتعني

 مصدر للغذاء والطاقة والدواء  هي اخلدمات تلك إن وقال.اإليكولوجي واستخدامه بشكل مستدام
وحيث أن هناك . واملواد اخلام لنطاق عريض من الصناعات، وجلزء كبري من السكان املعتمدين عليها

اً بشرياً كبرياً يف فقد التنوع البيولوجي، فإن تدابري التقليل من هذه االجتاهات تواجه يف كثري من إسهام
ويتعني أن . حتظى بالشعبية األحيان مبعارضة، وتطالب احلكومات يف كثري من األحيان باختاذ قرارات ال

 مث فإن فكرة إقامة منرب حكومي ، ومن املوثوقةعلوماتامل وةعلمي األدلة التستند تلك القرارات إىل أفضل
لقوى احملركة وراء هذه العملية؛  يف اكما ينبغي التفكري بإمعان. دويل للعلوم والسياسات مستحبة للغاية

. ففي حني أن االقتراح يتعلق بإنشاء هيئة حكومية دولية، من املهم أيضاً إشراك القطاع اخلاص فيها
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 أن الكثري  نظراً إىللية مالية سليمة للمنرب املقترح قبل إنشائه آ ضرورة تأمني وجودوشدد يف اخلتام على
 الوفاء بالتزاماا حنو  هي اليوم غري قادرة علىايل املدعم ال توفري منهاطلبيمن احلكومات اليت س

 بني  الترابطركني على أن يكونوا على مستوى املناسبة وأن يدعموااوحث املش. املنظمات القائمة
  .ساتالعلوم والسيا

ويف أعقاب تلك البيانات االفتتاحية، قدم السيد أمحد جو غالف، األمني التنفيذي التفاقية   - ٧
وأشار إىل أن . التنوع البيولوجي، عرضاً قصرياً عن السنة الدولية للتنوع البيولوجي، وقدم شعار احلدث

 قيمته وصلتهم  ومعرفةم،الغرض من احلدث هو تشجيع الناس على اكتشاف التنوع البيولوجي احمليط 
 ستكون سنة تارخيية للتنوع ٢٠١٠ن سنة  وأضاف أ.به، وإدراك عواقب فقده والعمل على إنقاذه

البيولوجي، وستتميز من بني مجلة أحداث هامة أخرى، باالجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية 
  .٢٠١٠أكتوبر /ولالتنوع البيولوجي الذي سيعقد يف ناغويا باليابان يف تشرين األ

  احلضور  -جيم 
االحتاد الروسي، إثيوبيا، األرجنتني، إريتريا، إسبانيا،  :التاليةحضر االجتماع ممثلو الدول   - ٨

 أوغندا، أوكرانيا، مجهورية  أوروغواي،أستراليا، إسرائيل، أملانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغوال،
 البحرين، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا، بنغالديش، بنما، إيران اإلسالمية، إيطاليا، باكستان،

بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بريو، تايلند، تركمانستان، تركيا، توغو، توفالو، اجلزائر، جزر القمر، 
مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية كوريا، مجهورية 

الدميقراطية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، دومينيكا، زامبيا، زمبابوي، ساموا،  الكونغو
 الصني، العراق، غانا، غرينادا، ،سري النكا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، سرياليون، صربيا

غيزستان، الكامريون، ، فنلندا، فييت نام، قري البوليفارية فرتويال مجهوريةغواتيماال، فرنسا، الفلبني،
، كينيا، مايل، ماليزيا، يتالكرسي الرسويل، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، كرييبا

يرلندا الشمالية، أمدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
كاراغوا، نيوزيلندا، اهلند، هولندا، الواليات موريشيوس، موزامبيق، ميامنار، النرويج، نيبال، النيجر، ني

  .املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن
  .وحضر االجتماع أيضا ممثل فلسطني  - ٩
وحضر االجتماع ممثلو هيئات األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية   - ١٠

التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا، واتفاقية  مركز التنوع البيولوجي :وأمانات االتفاقيات التالية
التنوع البيولوجي، واتفاقية االجتار الدويل يف أنواع احليوانات والنباتات الربية املعرضة لالنقراض، 
واتفاقية األنواع الربية املهاجرة، املفوضية األوروبية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومرفق 

لألراضي الرطبة ذات األمهية الدولية،  الحتاد الدويل حلفظ الطبيعة، واتفاقية رامسارالبيئة العاملية، وا
 لطيور املاء، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم وخباصة بوصفها موئالً

 واستراتيجية األمم املتحدة للحد من الكوارث، نيةوقانلا ونشؤللة دحمم املتتب األكمو والثقافة،
  .وجامعة األمم املتحدة
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وحضر االجتماع ممثلون للمنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص   - ١١
واألكادميية الصينية للعلوم، وتغري املناخ، واألمن  املنظمة الدولية حلماية الطيور،: ودوائر األعمال التالية
، Diversitasيئية واحلفظ، واملنظمة الدولية للحفظ، وجملس التنمية، والدراسات الب الزراعي والغذائي،

، وموارد Pax Romana ICMICA Africaوالربنامج العاملي لألنواع الغازية، والس الدويل للعلوم، 
 Tour duأفريقيا، واملعهد امللكي البلجيكي للعلوم الطبيعية، ومجعية بيولوجيا احلفظ، ومؤسسة كروبر، 

Valatية، واملعهد العاملي للموارد األحياء الربظ، وجامعة املكسيك، ومجعية حف. 

  املسائل التنظيمية  -ثانياً 
طبق النظام الداخلي لس إدارة برنامج األمم ي س االجتماعأوضحت نائبة املدير التنفيذي أن  - ١٢

تصريف  االجتماع بمقو وسي. بعد إجراء مجيع التغيريات الضرورية على وقائع اجتماعاته،املتحدة للبيئة،
 إىل ١٠للممارسة املرعية يف االجتماع األول الذي عقد يف بوتراجايا مباليزيا يف الفترة من   وفقاًهأعمال
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢

  انتخاب أعضاء املكتب  - ألف
احد منهم  ومت انتخاب املسؤولني اخلمسة التالية أمساؤهم لعضوية مكتب االجتماع، وميثل كل  - ١٣

  :تحدة اخلمسة من أقاليم األمم املإقليماً
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا (السيد روبرت واطسون   :الرئيس

  ، جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى)الشمالية
  ، جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب)غواتيماال(السيدة إمنا دياس   :نواب الرئيس

  األفريقية، اموعة )غانا( يبواه -السيد ألفريد أوتنغ  
  ، جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ)ماليزيا(السيد عبد احلميد زكريا   

  ، جمموعة أوروبا الوسطى والشرقية)صربيا(السيدة جيلينا دوكيتش     
  . يبواه والسيدة دياس على أن يعمال مقررين لالجتماع-ووافق السيد أوتنغ 

  إقرار جدول األعمال  - باء
ال التايل استناداً إىل جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة أقر االجتماع جدول األعم  - ١٤

UNEP/IPBES/2/1:  
  .افتتاح االجتماع  - ١
  :املسائل التنظيمية  - ٢

  انتخاب أعضاء املكتب؛  )أ(
  إقرار جدول األعمال؛  )ب(
  .تنظيم العمل  )ج(
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ات يف جمال  بني العلوم والسياساجات الرئيسية لتحليل الثغرات يف الترابطاالستنت  - ٣
  .التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

النظر يف خيارات لتعزيز العالقة بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي   - ٤
  .وخدمات النظام اإليكولوجي

  .اعتماد التوصيات  - ٥
  .اعتماد التقرير  - ٦
  .اختتام االجتماع  - ٧

  تنظيم العمل  - جيم
 على طلب املمثلني، أن االجتماع سيسعى إىل تصريف مجيع أعماله يف ، رداًأكد الرئيس  - ١٥

كما أكد أنه بالنظر إىل تعدد أصحاب املصلحة يف هذا االجتماع، ورغما عن أحكام .جلسات عامة
  .توافق اآلراء بتوصل إىل قراراته على أساس أن يالتصويت يف النظام الداخلي، فإن االجتماع سيعمل

بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع اجات الرئيسية لتحليل الثغرات يف الترابط ستنتاال  - ثالثاً
  يكولوجيإلالبيولوجي وخدمات النظام ا

واتفق املشاركون على إبراز املناقشات اليت دارت حتت هذا البند من جدول األعمال يف   - ١٦
  .ملخص الرئيس الوارد يف مرفق هذا التقرير

العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات  خيارات لتعزيز الترابط بني النظر يف  - رابعاً
  النظام اإليكولوجي

  املناقشة العامة  - ألف
واتفق املشاركون على إبراز املناقشات اليت دارت حتت هذا البند من جدول األعمال يف   - ١٧

  .ملخص الرئيس الوارد يف مرفق هذا التقرير

   واملناقشةالفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخئيس عن عرض من الر  -باء 

قدم الرئيس، بوصفه الرئيس السابق للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، عرضاً تناول   - ١٨
وقال إن الفريق قد استفاد من وجود . فيه خلفية الفريق وأهدافه وهيكله اإلداري وأنشطته ومتويله

املة للغاية ومن عمليات صارمة الستعراضات نظراء من اخلرباء واحلكوميني ومل عملية مفتوحة وش
ووجه االنتباه بصفة خاصة إىل ملخصات الفريق لصانعي السياسات . ينخرط يف أنشطة حبوث أو رصد

وعلى الرغم من . واليت تستعرضها احلكومات كلمة بكلمة مبا يكفل ملكيتها الكاملة للنتاج النهائي
 عن االتفاقية لفريق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، فهو مستقل استقالالً تاماًارتباط ا

  .وهيئاا الفرعية
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ورداً على أسئلة املشاركني، قال الرئيس إنه باإلضافة إىل األمانة املركزية هنالك أمانة لكل   - ١٩
 موظفني وتبلغ ٤ إىل ٣تضيف كل أمانة ما بني فريق من األفرقة العاملة الثالثة التابعة للفريق وتس

وقد قامت بلدان عديدة بتبين تغطية .  مليون دوالر يف السنة١إىل  دوالر ٥٠٠ ٠٠٠تكلفتها ما بني 
وإذا ما أصبحت التقييمات دون العاملية من املالمح املهمة لعمل املنرب املقترح، . تكاليف تلك األمانات

  . ت أمانته ستكون مركزية أو توزع إقليمياًمن املهم النظر فيما إذا كان
فيما يتعلق بعضوية منرب حمتمل يكون مرتبطاًَ بالعديد من االتفاقيات املتعلقة بالتنوع   - ٢٠

البيولوجي، قال إنه إذا كانت اآللية مستقلة وحتت رعاية منظمات مشتركة كثرية فإن أعضاء اهليئات 
وأكد أن مبادئ الفريق وإجراءاته تكفل له .  أعضاء يف املنرباإلدارية لتلك املنظمات ميكن أن يكونوا

امللكية واملصداقية وتوفر له مبادئ توجيهية واضحة بشأن العمليات من قبيل ترشيح اخلرباء واختيارهم 
  . وتقييم وثائق الفريق

ن خالل وفيما يتعلق بترتيبات الفريق لبناء القدرات، قال إن الفريق قد دعم بناء القدرات م  - ٢١
التمثيل الكامل للخرباء من البلدان النامية يف عملياته، مبا يف ذلك توفري الزماالت واملنح الدراسية لتعزيز 

وأشار إىل أنه مت وضع خمصصات يف تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية لتمويل .  تلك البلدانةمشارك
  .  من اخلرباء الشباب من البلدان النامية٤٠ومشاركة 

طلب أحد املشاركني إىل األمانة أن تقدم وثيقة أكثر تفصيالًَ عن الفريق، مبا يف ذلك عن و  - ٢٢
وتتمثل : ووصف العناصر األساسية لعمل الفريق. هيكل إدارته وجه حنو جوانب العلوم والسياسات

لعاملة يف عمليات استعراض النظراء واالستعراضات احلكومية، والتمثيل اجلغرايف العادل يف أفرقته ا
  . لكفالة مشروعيته ودوره احلفاز

  بيان من املدير التنفيذي   -جيم 
م السيد أكيم شتاينر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، الفرصة أثناء احلوار نواغت  - ٢٣

 ومؤكداً على التشابك الذي تتميز به طبيعة االحترار العاملي. حتت هذا البند، ملخاطبة املشاركني
والتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي وحقيقة أن فقد التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية 

 نظامياً، دعا إىل حتويل التركيز من االجتاهات السلبية إىل التطورات اإلجيابية من مثل الكم أصبح شيئاً
كل واحدة من القوى الدافعة وراء اهلائل من املخزون املعريف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية، اليت تش

ويف ذلك السياق، أعرب عن تأييده للرأي القائل بأن قيام هيئة على غرار الفريق . املسعى الراهن
اء ساحلكومي الدويل املعين بتغري املناخ من شأنه أن يساعد يف حل املعضلة اليت يشعر فيها العلماء بأنه ي

وقد أوضح الفريق أن استقالل . جج العلمية عائقاً أمامهماحل يف فهمهم فيما جيد صانعوا السياسات
تقبل اجلدل والفهم العملي ميكن أن تساعد يف تعزيز بناء التوافق الدويل يف  العلوم وقوة احلقيقة اليت ال

  .اآلراء
وبدالً من التركيز بشكل كلي على الثغرات اليت مت حتديدها، فقد حث املشاركني على النظر   - ٢٤

 من ة يف املائ٨٠مشرياً إىل أن أكثر من .  ذلك يف كيفية حتقيق التآزر بني مجيع اهليئات املعنيةبدالً عن
 يف العامل تقع يف البلدان النامية، دعا أيضاً إىل اختاذ إجراءات إلاء عدم التوازن  اجلديدةاملناطق احملمية
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 ومنتقالً إىل الطابع املؤسسي ألي هيئة .القائم بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة يف تلك العملية
جديدة تنشأ، قال إن هناك جمموعة واسعة من املؤسسات اليت سامهت يف إجياد جمموعة متنوعة من 

وقال إنه يف جمرى االنتقال من التخطيط إىل الواقع، من األمور احليوية العمل على احملافظة على . الفرص
تويات سولتحقيق تلك الغاية، البد من حتديد م. لة واملساءلةبساطة العملية ولضمان الكفاءة والعدا

ميكن أن تنجح إذا بقيت حمصورة يف إطار   فأي مهمة من هذا النوع املتوخى ال: متنوعة من الشراكات
 منصباً على موبالنظر إىل تعقيد التنوع البيولوجي فقد حث املشاركني على إبقاء تركيزه. كيان وحيد

وأخرياً أعرب عن تفاؤله إزاء فرص النجاح وطمأن احلضور .  مهمتهم مستحيلةتصبح العلوم حىت ال
 أن هبأنه مهما كان الدور الذي يوكله اتمع الدويل لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف تلك العملية، ميكن

  .سيجد منه الدعم الكامل ومد على الربنامجتيع

  اعتماد التوصيات  - خامساً
عداد موجز لوقائع االجتماع، بقصد يئة املناخ لعقد اجتماع ثالث وأخري، تعهد الرئيس بإ  - ٢٥
وفيما دار من مناقشات بعد ذلك أقر مجيع املشاركني بأن موجز الرئيس هو  . من التوصياتبدالً

  .ويرد نص موجز الرئيس يف مرفق هذا التقرير. انعكاس دقيق لنتائج املناقشات اليت دارت يف االجتماع

  اعتماد التقرير  - سادساً
 وذلك على أساس ٢٠٠٩األول أكتوبر / تشرين٩مت اعتماد هذا التقرير يف يوم اجلمعة ،   - ٢٦

واتفق املشاركون على  .Add.2 وAdd.1 وUNEP/IPBES/2/L.1مشروع التقرير الوارد يف الوثائق 
  .تكليف املقرر بأن ينسق مع الرئيس ويضع تقرير االجتماع يف صورته النهائية

  اختتام االجتماع  - بعاًسا
 مساء ٣٠/٧وعقب تبادل عبارات ااملة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة   - ٢٧

  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩اجلمعة، 
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  املرفق
  )١( الرئيسموجز

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

 بأمهية التنوع البيولوجي وخدمات النظام ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩ إىل ٥يف نريويب يف الفترة من 
رغم من أمهيتهما احلامسة للتنمية  باليف الوقت الراهن لقدر كبري من الفقدان اللتني تتعرضان اإليكولوجي

تعزيز  وسلموا بضرورة ،املستدامة ورفاهية اإلنسان يف احلاضر واملستقبل، خصوصاً للقضاء على الفقر
 على مجيع املستويات بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات عالقة التفاعليةال

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

  .البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

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

 يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، فهي ليست مقصورة على الوظائف احملتملة
  .الثاينللمنرب املقترح واليت ستناقش يف الفرع 

نظر يف الوسائل والسبل الكفيلة كان هناك اتفاق عام على أن حتليل الثغرات قد وفر قاعدة لل  - ٣
 لكنبتعزيز الترابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، 

 احلالية بناء القدراتمبادرات كان هناك تسليم بأنه يتعني مواصلة تطوير حتليل بعض القضايا مثل 
  . على شىت املستوياتوجماالت التقييمواملستقبلية 

 استقاللية علمية:  التايل الترابط بني العلوم والسياسات حيتاج إىل تعزيزكان هناك اتفاق بأن  - ٤
التعاون والتنسيق من أجل إقامة قواعد معارف (؛ وتوليد املعارف )والشرعية واملالءمة املصداقية(

 املالئمة نشر املشورةسنة التوقيت لتوليد وتقييمات دورية وح(؛ وتقييمات للمعارف )مشتركة ومتقامسة
رباء من مجيع أقاليم  اخل مبشاركة تامة ومتساوية من قبلاملشورة اليت متلي السياسات  اللسياساتل

من أجل تعزيز الترابط ؛ وبناء القدرات ) وتنفيذهاالسياساتتطوير دعم (؛ واستخدام املعارف )العامل
النظام اإليكولوجي من أجل رفاه البشر تعميم التنوع البيولوجي وخدمات و بني العلوم والسياسات

  ).وحتقيق األمن الغذائي واملائي وأمن الطاقة الفقر ومن ذلك القضاء على(
كان هناك إقرار بأنه ميكن حتسني الترابط بني العلوم والسياسات، ولو بشكل جزئي على   - ٥

على اآلليات القائمة واآلليات األقل، بواسطة تدعيم اآلليات القائمة، وإن كان ميكن آللية جديدة تنبين 
  .تدعيم غري كاف فيهاالاملدعمة أن تضيف قيمة هلا شأا يف ااالت اليت يكون 

                                                   
 .بشكل رمسيموجز الرئيس مل يحرر   )١(



UNEP/IPBES/2/4/Rev.1 

9 

 حكومية دولية يف الوقت الراهن لتلبية مجيع توجد آلية كان هناك اتفاق على أنه ال  - ٦
 االتفاقات والعمليات البيئية العديدة املتعددة  يف جمال العلوم والسياسات فيما خيصحتياجاتاال

  .األطراف يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

  التعاون والتنسيق لتوليد املعارف بغية تكوين قاعدة معرفية عامة ومشتركة حتسني   -ألف 
تويات الوطنية هناك حاجة ملحة إىل تعزيز توليد املعارف على املسبأن  أقر املشاركون  - ٧

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

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

  .اإليكولوجي للضغوط واحملركات واآلثار املترتبة على الرفاه البشري
 تشكيلشكال املعرفة األخرى من أجل أ وعلى أمهية املعارف احمللية والتقليديةشدد املشاركون   - ٨

 واملمارسات اجليدة البحوث والبيانات واألدوات( أن تكون النتائج لضمانعمليات السياسات 
 مفيدة جلميع املستخدمني على )لالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

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

إلقرار كما أن هناك حاجة . هو أمر ضروريالبيولوجي، مبا يف ذلك البحوث االجتماعية واالقتصادية، 
  احملدديكون جمتمع العلوم أو السياسات وحده ضمان أالج ينطلق من القاعدة لتوليد املعارف بغية 

  . األوسع للمستعملني الدوائرأيضاًلالحتياجات بل 

 وغري اساتاحلاجة لتقييمات منتظمة وحسنة التوقيت لتوليد ونشر معلومات ذات صلة بالسي  - باء
  مقيدة هلا

 وذات مصداقية  وشرعية ومهمةهناك حاجة إىل توفري تقييمات ومعلومات علمية مستقلة  - ١٠
  . األوسعكولوجي وتمع التنميةالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإلي لصانعي السياسات يف جمال

أصحاب تشارك فيها بشكل عام احلكومات ووباإلضافة إىل ذلك، مثة حاجة إىل تقييمات   - ١١
، وتكون ذات صلة بالسياسات )أي عملية مشروعة (عرب عملية حكومية دوليةن واملصلحة اآلخر

احلاجة مع التسليم ب ( قدم املساواة السياسات، وتشمل خرباء من مجيع أقاليم العامل علىمتلي ال لكنهاو
وينبغي ). أي أا ذات مصداقية(، وختضع الستعراض النظراء )لبناء القدرات يف الكثري من الدول النامية

أن تسلط هذه التقييمات الضوء على الروابط بني التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 
وأن تشمل حتديد قيمة النظم البيئية )  واملائي وأمن الطاقةومن ذلك األمن الغذائي(وختفيف وطأة الفقر 

  .وتربز الدوافع إىل التغيري واملسائل الناشئة
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 واحتياجاتينبغي للتقييمات أن تكون مدفوعة بالطلب وتستند إىل حتديد املشاكل   - ١٢
األطراف ذات الصلة مجيع االتفاقات البيئية املتعددة و احتياجات صانعي القراراملستخدمني، مبا يف ذلك 

سيما اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية محاية   مثل االتفاقيات الست املتعلقة بالتنوع البيولوجي وال(
االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية املعرضة التراث الثقايف والطبيعي يف العامل واتفاقية 

ية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً اتفاق واتفاقية األنواع املهاجرة ولالنقراض
 ) واملعاهدة الدولية املعنية باملوارد الوراثية النباتية للغذاء والزراعة واتفاقية مكافحة التصحرلطيور املاء
 ؛ مبا يف ذلك املعارف األصلية والتقليدية،تشتمل على كل أشكال املعرفةوأن  األمم املتحدة، ووكاالت

ودون اإلقليمية احمللية (وكل النطاقات املكانية ) املاضي واحلاضر واملستقبل (األزمنةتغطي مجيع و
تستخدم إطار ومنهجيات مفاهيمية عامة، وأن تكون مشتركة بني التخصصات و، )العامليةو واإلقليمية

لتقييمات القائمة الناشئة، وأن تكمل ااملواضيعية ووينبغي أن تعاجل املسائل . ومتعددة التخصصات
 وكذلك من عمليات تكررها، وأن تستفيد من جتارب الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وال

، والدراسة االستشرافية للتنوع األلفية يف لنظم اإليكولوجية اتقييمالتقييم الدولية األخرى مثل 
" تقييم التقييمات" ونولوجيا من أجل التنميةالبيولوجي يف العامل، والتقييم الدويل للعلوم الزراعية والتك

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

 وتعيني واختيار ؛ن االتفاق على عمليات إلقرار هيكل إدارة تلك التقييمات ونطاقهاتعيي  - ١٣
. ، واإلقرار، واإلرشاد اخلارجي واالتصاالتاستعراض النظراءعمليات و ؛ني وحمرري االستعراضاملؤلف

ويتعني ترمجة التقييمات إىل . وينبغي التسليم حباجات هذه التقييمات من املوارد املالية والبشرية وتلبيتها
  .يستخدموهااتمعات احمللية أن يفهموها وسيما   وال ،لغة ميكن للمستخدمني النهائيني

 ياتسيما على املستو ، وال ذوي الصلةصحاب املصلحةصناع السياسات وأ مشاركة كانت  - ١٤
  .، ضرورية لضمان تعزيز الترابط بني العلوم والسياساتنظم معارف مناسبةل  املمثلةةاحمللي

 اذ اختكل أدوات ومنهجيات لدعمدعم تنفيذ السياسات من خالل تقدمي الدعم العلمي يف ش  -جيم 
  القرارات

خصوصاً لالتفاقيات الست  (هناك حاجة إىل دعم رسم السياسات وتنفيذهابالرغم من أن   - ١٥
 توسيع قاعدة عمالء  كذلكن من الضروريفإ )املتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر

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

والوصول ، ممليةً هلا  الاستخدام املعارف، اليت ينبغي أن تكون ذات صلة بالسياسات أعترب   - ١٦
ومنهجيات ل على استحداث أدوات  العم، عند الطلب، أمهية حامسة، كما أن من املهما ذاًأمر إليها،

تقييمات شبه عاملية مبشاركة املستعملني النهائيني، وأدوات متعددة  كإجراء تساعد يف رسم السياسات،
هجيات لتحديد قيمة خدمات النظام ناملعايري لتحليل السياسات؛ وحتليالت ملردودية التكلفة، وم

  . للمستعملنيومن األمهية مبكان شرح قاعدة املعارف. اإليكولوجي
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 بشكل اهناك أيضاً حاجة للنظر يف خمتلف آليات نقل العلوم والتكنولوجيا لضمان انتقاهل  - ١٧
  .إىل عملية السياسات ومالئم سلس

 التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي من  مراعاةاجة إىل بناء القدرات على تعميماحل  -دال 
  أجل الرفاه البشري

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

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

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

  :ما يلي
 واملكتبات  واملفتوح إىل الصحفالوصول اايناملعارف، أي و الوصول إىل البيانات  )أ(

  ؛ على اإلنترنتاالفتراضية، والبيانات املرجعية األرضية والبيانات الساتلية
 توفري املنح الدراسية ومنح برامج وفرص تدريب للعلماء من البلدان النامية؛ مثالً  )ب(

  الزمالة، والنفاذ إىل أدوات النمذجة؛
لتعاون ل وبناء القدرات ،اإلقليميةو  الوطنيةماتي لتيسري التقية خمرجات االتصالشبك  )ج(

  . بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوببني
 األنشطة  باإلستفادة منتوسيعه وإىل عملياتالربامج و المثة حاجة إىل إدماج بناء القدرات يف  - ٢٠

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

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

  .فيها، وهو ما يتطلبه الوفاء باحلاجة إىل تدعيم الترابط بني العلوم والسياسات
   املنتدى املقترحوظائف  - ثانياً

يقصد باملنتدى املقترح أن يعزز بطريقة فعالة من حيث التكلفة واجهات العلوم   - ٢٢
ت القائمة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، اليت تتسم والسياسا

  .بالتشتت وعدم التنسيق
وسلّم معظم املشاركني بأمهية ضمان االستقالل العلمي، أي أنّ هيكل إدارة املنتدى   - ٢٣

اف وهيئات التفاقات البيئية املتعددة األطرا إدارةهياكل  عن املقترح ينبغي أن يكون منفصالً
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 التنوع موثوقة وصحيحة ومهمة عن وتوفري معلومات علمية هلا يف  ولكنه مستجيباًاألمم املتحدة
  .مقررة هلاالبيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي ووثيقة الصلة بالسياسات وغري 

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

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

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

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

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

 السياسات ملقرريحتديد وتقرير أولوية املعارف العلمية الرئيسية املطلوبة   ‘١’
 عمليات عن طريق، مبا يف ذلك املناطق اجلغرافيةمستويات على شىت 

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

  وباالشتراك معاًوطني توليد املعلومات املطلوبة من أجل حفزالتمويل 
ربنامج ديفريسيتاس ك الس الدويل للعلوم وبراجمه، مثلمنظمات دولية 

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

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

 نفيذوحفز هذا التديد احلاجة إىل تنفيذ التقييمات شبه العاملية حت  ‘١’
 الذي من شأنه أن )اإلقليمية واإلقليميةودون الوطنية التقييمات (

  يستفيد من متابعة تقييم األلفية للنظام اإليكولوجي وينسق معها؛
  ؛حبسب األقاليم واملواضيع نتائج التقييمات شبه العاملية جتميع  ‘٢’
د على باالعتماعاملية شاملة، دون إقليمية وإقليمية وإجراء تقييمات    ‘٣’

  ؛ واملصادر األخرىالتقييمات شبه العاملية
  إجراء تقييمات للمسائل املواضيعية؛  ‘٤’
  تعميم نتائج التقييم على أصحاب املصلحة املعنيني؛  ‘٥’
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، وتيسري ذات الصلةالتقييمات االحتفاظ بكاتالوغ مستكمل عن   ‘٦’
  ؛االزدواج عدم مع ضمانالتعاون مع تلك التقييمات، 

السياسات وتنفيذها بتحديد األدوات واملنهجيات ذات الصلة ذه دعم وضع   )ج(
وسيشمل .  مقرري السياسات وسائر مستعملي املعلومات العلميةاحتياجاتالسياسات وبتلبية 

ذلك توفري نتائج التقييم على خمتلف مستويات املناطق اجلغرافية، وإتاحة املعلومات عن أفضل 
  تطويرها حسب مقتضى احلال؛ لزيد املات واملنهجيات، وحفزاملمارسات يف استعمال هذه األدو

 لتعميم مراعاة التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي من بناء القدرات  )د(
 ) على القائمة اإلرشادية اآلنفة الذكرباالعتماد(االحتياجات تحديد أجل رفاه البشرية وذلك ب

 سات وغريهم من مستخدمي املعلومات العلميةالسياومقرري علماء القدرات لدى المن بناء 
مرفق ومنها  تتوىل بناء القدرات،مع منظمات والعمل  على كامل مستويات املناطق اجلغرافية،

ومنظمة برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي أنشطة وللتمويل البيئة العاملية 
 والبنك الدويلفة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقا

، من أجل وضع آلية لتيسري تلبية االحتياجات ومنظمات اتمع املدينومصارف التنمية اإلقليمية 
وأعرب معظم املشاركني عن دعمهم لتعزيز القدرات الوطنية للبلدان النامية باألخص  . احملددة

ا حتسني االستفادة من املعلومات العلمية والتكنولوجيات ذات الصلة وذلك جبملة من األمور منه
  .وتوفري برامج وفرص التدريب

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

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

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

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

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

ومل ير هؤالء املشاركون حاجة إىل هيئة علمية . )بالتنوع البيولوجي والتفاقية مكافحة التصحر
وذهب أصحاب . قين لألعضاء املنتخبني يف اهليئة التنفيذية أو املكتبق العلمي والت للتفواستشارية نظراً

ني وأن يضطلعوا ييكونوا من اخلرباء التقن  الرأي الثاين إىل أنّ أعضاء اهليئة التنفيذية أو املكتب ينبغي أال
تخبة لضمان غري، مما يعين أنّ اهليئة سوف حتتاج إىل أن تكتمل يئة استشارية علمية من مبهام إدارية ال

رؤساء اهليئات العلمية (املصداقية العلمية، مع ضمان وجود عدد مناسب من األعضاء املخصصني 
  ؛)ة متعددة األطرافي لالتفاقات البيئالفرعية
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التفاقات ورد اإلعراب عن طائفة من اآلراء بشأن العالقة بني املنتدى وجمالس إدارة ا  )ج(
 واتفاقية مكافحة التصحر ووكاالت األمم الصلة بالتنوع البيولوجي ذات  الستالبيئية املتعددة األطراف

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

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

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

   األمانة؛هأنواع الترتيبات املؤسسية اخلاصة باألمانة وللمعايري اليت ستستخدم الختيار مقر هذ
 كان ينبغي لألفرقة العاملة أن تكون خمصصة وذات زمن ذا بشأن ما إتفاوتت اآلراء  )و(
كان ينبغي أن تكون دائمة ولكن ذا إل حبسب احلاجة، ومن مث بعدد غري حمدد، أو ماشكَّحمدد وأن ت 

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

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

آللية مالية مل تتجاوز احتمال إنشاء صندوق استئماين، كانت هناك مناقشة حمدودة   ) ز(
  .تيسر تقييمه حىت يتم استكمال وضع برنامج العمل، والذي لن يمستوى االحتياجات املاليةأو 

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

 أو حتلّ حملر تكر العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي بشرط أال
، وحيثما يكون تدعيم واليات أو برامج عمل االتفاقيات أو اآلليات البيئية متعددة األطراف القائمة

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

وتفاوتت اآلراء بشأن ما إذا كانت هذه اآللية .  هلا ولكنه مستجيباًوهيئات األمم املتحدة
التفاقات البيئية املتعددة األطراف وهيئاا العلمية الفرعية، وتتسم ستقتصر على تلبية احتياجات ا

، أم أنها نظراء من قبل اخلرباء واحلكومات الع الستعراضبتمثيل كامل ومنصف للبلدان النامية، وختض
 ولئن اتفق املشاركون .ينبغي أن تليب احتياجات أصحاب املصلحة اآلخرين مثل وكاالت األمم املتحدة

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

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

 األمم املتحدة املالئمة، مؤسسات أن تشمل أيضاًلآللية ينبغي بيد أنّ اآلراء اختلفت بشأن ما إذا كان 
القطاع  ومنظمات املعنيةة اآلخرين، مثل املنظمات غري احلكومية  وأصحاب املصلحة العلميوالدوائر
  . ذات الصلةاتمع املديناخلاص و

 التنوع البيولوجي وخدمات جمال تقوم مثل هذه اآللية احلكومية الدولية بدور يف وميكن أن  - ٢٨
 تغري املناخ، ولكنها الجمالنظام اإليكولوجي مماثل لدور الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف 

حفز التعاون والتنسيق ينحصر يف تقييم املعارف وإمنا ميتد ليشمل أيضاً   جاً أكثر مشولية الستتوخى
ضمن قاعدة معارف عامة ومشتركة؛ ودعم تنفيذ السياسات بتحديد توليد املعارف احملسنني على 

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

يتسىن ألي آلية قائمة   الولضمان عدم ازدواج اجلهود ولكي تضيف اآللية اجلديدة قيمةً  - ٢٩
. ديدةأخرى إضافتها، طلب بعض املشاركني معلومات إضافية للحسم بشأن إنشاء آلية حكومية ج

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

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

إىل إبالغ  املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يعمدبأن بعض املشاركني أوصى و  - ٣٠
، يف اجتماعه جياملعين باستعراض تنفيذ اتفاقية التنوع البيولو عامل املخصص مفتوح العضويةالفريق ال

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

نتائج  عن اًتقريراملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة وأوصى املشاركون بأن يقدم   - ٣١
املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف /إىل الدورة االستثنائية احلادية عشرة لس اإلدارة جتماع احلايلاال

، بالتعاون مع وكاالت  املدير التنفيذي أن يعقدإىلجملس اإلدارة وبأن يطلب ، ٢٠١٠فرباير /شباط
من ب املصلحة املتعددين االجتماع احلكومي الدويل الثالث واألخري ألصحااألمم املتحدة ذات الصلة، 

إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي  مسألة  والبت يفأجل التفاوض
 لجمعية العامة الدورة اخلامسة والستني لوخدمات النظام اإليكولوجي، الذي ينبغي إحالة نتائجه إىل

  .٢٠١٠يف عام 
م على املستوى متعدد األطراف واملستوى اإلقليمي عقد  بأن يتوأوصى بعض املشاركني أيضاً  - ٣٢

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

  .املشاورات إىل القيام بذلك
___________  


