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

 التنوع البيولوجي يف جمالدويل للعلوم والسياسات 
  خدمات النظام اإليكولوجيو

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

النظر يف إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع 
 برنامج العمل وامليزانية :البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

مي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي منرب حكوبرنامج عمل وميزانية 
  وخدمات النظام اإليكولوجي

  مذكرة من األمانة

  مقدمة  - أوالً
١-   يف جمال ات والسياسللعلومالدويل  للمنرب احلكومي مج العمل وامليزانية املرتبطة بهبرناأُعد 

الذي تقدمه دعم التسهيل بغية  يةوحدات منطشكل يف التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 
  املكوناتأن إزالة أي من  حبيثقويةالروابط بني املكونات إال أن . املعينةاجلهات املاحنة للمكونات 

 للمنربفترة السنوات األربع األوىل  ب التركيز يفينص أن ويتوقع. مشاكل سيسبببصورة تامة 
على ثالثة ع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي  التنويف جمال ات والسياسللعلوماحلكومي الدويل 

 :التاليةجماالت رئيسية هي 
 العلمية االستنتاجاترصد ورصد االجتاهات : ةبكراملاإلنذار املبكر، الدروس   )أ(

والتهديدات الناشئة لتمكينها من  لقضايابشأن ااملنظمات واحلكومات إىل تنبيه استباقي وتقدمي اجلديدة 
  ؛املخاطرذه هل ة توفري حتليالت علمية سريععالوة علىاملناسب،  الوقت االستجابة يف
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تكاملة للتغريات يف التنوع ومتقييمات منتظمة ومستقلة ب االضطالع:  املعارفحفز  )ب(
تستهدف تقييمات سريعة وإجراء  ،البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على مستويات متعددة

 عالوة على، املعلومات اليت توفر هلا أو مبنية عليهاذات صلة أو أخرى عمليات ب مرتبطةددة قضايا حم
  ؛لتقييم عاملي ثانالتحضري 

ا يلزم من مبدعم أصحاب املصلحة ذوي الصلة :  والتوعيةة العامةدعم السياس  )ج(
  : معلومات علمية

تحسني فهم التغريات يف التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ل  ‘١’
  ؛إىل الرفاه البشريار املترتبة عليها بالنسبة واآلث

التنوع البيولوجي وخدمات النظام يف رصد التغيريات  يفمساعدة لل  ‘٢’
  ؛عنهااإليكولوجي واإلبالغ 

اجات أصحاب املصلحة ح تليبطريقة ب ونشر املعلومات العلمية لتجميع  ‘٣’
  .ذوي الصلة

العلم ب املدفوعةاألنشطة ستؤدي  فمثالً ،ناصرهذه الع أن تكون هناك أوجه تآزر بني وحيتمل  -٢
 يف املنرب إىل مشاكل  أصحاب املصلحةإىل تنبيه ‘‘ةبكرامل ، الدروساإلنذار املبكر’’يف إطار جمال التركيز 

هذه توقع أن تشكل ميكن و. ذات شأنميكن أن تكون  النظام اإليكولوجيوالتنوع البيولوجي تغري يف 
املتعلقة بالسياسة واملشورة ة املستهدف يف التقييمات معينةقضايا  لبحثة األساس لطلبات حمدداملشاكل 

 يف الحقاً و،على مستوى دون عاملينفس القضايا يف التقييمات وميكن بعد ذلك تقييم . العامة
قوية تقييمات وجود يف املستقبل على جرى اليت تالتقييمات العاملية تتوقف سو. التقييمات العاملية

 بشأن العلمية اتالسياسب ات تتصلموجز طلب وميكن أيضاً. دون العاملياملستوى على ومنسقة 
 .لى السواءعلى املستويني دون العاملي والعاملي ع التقييمات يف اليت حتدداملسائل 

 عمل لفترة السنوات األربع األوىلبرنامج ال  - ثانياً
ذات مصداقية ومستقلة وة حجيذات توفري مشورة علمية للمنرب هي ستكون الوالية األساسية   -٣

 التغريات يف بشأنصلة بالسياسة العامة ذات ودويل  الالصعيدعلى  ندادالستعراض األوخاضعة وشاملة 
 على البشريلرفاه لالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واآلثار املترتبة عليها بالنسبة 

 مبا اتاختاذ القرارعدالة  زيادة فعالية و يفاإلسهام هي ةالشامل هاأهدافوستكون . مستويات متعددة
التنوع ب املتعلقة بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ةعزز الروابط العلمييو البشريرفاه اليضمن 

 . واهليئات احلكومية الدولية ذات الصلةالنظم اإليكولوجيةوالبيولوجي 

٤-  املبينة أدناهالتركيزجماالت  األوىل حول لفترة السنوات األربع املؤقتبرنامج العمل ظم وقد ن  .
وسيكون .  يف كل حالة هاماً ال يتجزأ من األنشطة املقترحة وعنصراًجزءاًبناء القدرات وسيكون 

، مجيع األفرقة العاملة وفرق العمل، يف  البلدان الناميةاملنتمني إىل الباحثني الشباب، والسيما إشراك
 . بني األنشطةاً مشتركاً عنصرم،ووضع آلية مناسبة لتمويل مشاركته
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 العلمية اجلديدة واالستنتاجاترصد االجتاهات : ةبكراملاإلنذار املبكر، الدروس   )أ(
االستجابة مكينها من واألخطار الناشئة لت لقضايابشأن ااملنظمات واحلكومات إىل تنبيه استباقي وتقدمي 

االتصاالت شكل تتخذ وس. ألخطاراذه هل ة توفري حتليالت علمية سريععالوة علىاملناسب، يف الوقت 
 ،ى وهيئات األمم املتحدة األخرتفاقات البيئية املتعددة األطراف على االوتنبيهات تعممعلمية تقارير 

 .واحلكومات الوطنية وغريها

 أن اليت حيتملللقضايا الناشئة أصحاب املصلحة ذوي الصلة زيادة إدراك : دفاهل
 .البشريرفاه اللنظام اإليكولوجي و وخدمات اوجيع البيوليكون هلا أثر كبري على التنو

 ةالناشئ القضايا بشأن ية ذات مصداقيةعلمتقارير وتنبيهات إعداد :  املتوقعةاملنجزات
 .ت املناسبيوقتيف الوعلى نطاق واسع وإبالغها 

 :ددةاحملنشطة األ

غريات يف عن التاآلخذة يف الظهور تقييم األمهية احملتملة للمعلومات : ١-١النشاط 
رفاه ال على  كبرياًالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي اليت ميكن أن تؤثر تأثرياً

 ؛وغريها من املصادرالرصد  ووكاالت  نتائج البحوث العلميةآخرمن املستمدة  ،يالبشر

وذات مصداقية تتماشى مع السياسة العامة تقارير أو حتذيرات  إعداد: ٢-١النشاط 
التنوع ب املتعلقة ةالناشئ القضايا بشأنية لتوزيعها على الدول األعضاء والشركاء اآلخرين علم

يف  أو استجابة البحث من اليت تستدعي مزيداًوالبيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 
 .ة العامةالسياس

تكاملة للتغريات يف التنوع ومتقييمات منتظمة ومستقلة ب االضطالع:  املعارفحفز  )ب(
تستهدف قييمات سريعة ت  وإجراء،البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على مستويات متعددة

 عالوة على، املعلومات اليت توفر هلا أو مبنية عليهاعمليات أخرى ذات صلة أو ب مرتبطةحمددة قضايا 
 .التحضري لتقييم عاملي ثان

 القائمة واجلديدة يعلى املستوى دون العاملالتقييمات  ضمان أن تستخدم: اهلدف
 .قييم األلفية للنظم اإليكولوجيةستند إىل تي اً وموحداً مشتركاًإطار

 : املتوقعةاملنجزات

 النظمولوجي وأداء بني التنوع البيصالت  بشأن الارفقاعدة املع حتسني  ‘١’
 مستوياتعلى بشري رفاه الالخدمات النظم اإليكولوجية وو اإليكولوجية

 ؛ صحاب املصلحة ذوي الصلةتاحتها ألمتعددة وإ

عمليات التقييم على املستوى  تبادل املعلومات بني لتيسري مقاصةآلية إنشاء   ‘٢’
 دون العاملي؛

 .إجراء تقييم عامليبشأن  اقتراح إعداد  ‘٣’
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 :ددةاحملنشطة األ

ذات الصلة  على املستوى دون العاملي ودعم التقييمات تيسري: ١-٢النشاط 
يف بلدان أو  ة اإليكولوجيللنظمأللفية اتقييم ل ياإلطار املفاهيم  استناداً إىل،بالسياسة العامة

خدمات النظم اإليكولوجية واملناطق اليت و  التركيز على النظم اإليكولوجية، معرائدةمناطق 
ون ، يف تعاعلى املستوى دون العامليالقائمة من التقييمات موعة اتغطيها بشكل كاف ال 

وضع واالقتصادية  التقييمات  ذلكاهليئات اإلقليمية، مبا يفمع وثيق مع احلكومات و
بعض املواقع على وجه وستعاجل . رسم السياسةز على دعم عمليات يتركمع ال هاتسيناريوال

 .بشريرفاه الاللنظام اإليكولوجي والتحديد الثغرات يف الفهم العلمي للصالت بني خدمات ا

قضايا حمددة بناء على طلب أصحاب اليت تستهدف عم التقييمات د: ٢-٢النشاط 
 ؛يف املنرباملصلحة 

 العاملية ملتابعة اإلستراتيجية وضعتها اليتالقائمة   املقاصةدمج آلية: ٣-٢النشاط 
 ؛هامواصلة تطويرو ،تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية

 .ثان تقييم عامليبإجراء وضع اقتراح : ٤-٢النشاط 

 معلومات مبا يلزم مندعم أصحاب املصلحة ذوي الصلة : عم السياسات والتوعيةد  )ج(
واآلثار املترتبة عليها  اإليكولوجيةعلمية لتحسني فهم التغريات يف التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

النظم خدمات  التنوع البيولوجي ويفالتغيريات رصد  يفلمساعدة ول؛ بشريرفاه اللبالنسبة ل
أصحاب املصلحة جات حا تليبطريقة ب ونشر املعلومات العلمية ولتجميع؛ عنهاواإلبالغ ية اإليكولوج

 .ذوي الصلة

 وخدمات النظام أن الصالت بني التنوع البيولوجيملعارف بشاإلبالغ با: اهلدف
 خدمات النظام وإدراج ةالعلمي جداول األعمال وضع لدعم ،بشريرفاه الالاإليكولوجي و
 .ات القراراختاذ ات عمليميم صاإليكولوجي يف

 : املتوقعةاملنجزات

 من خالل ات،السياس أوساط رسم حتسني احلوار بني األوساط العلمية و  ‘١’
تعكس كي ربامج البحوث الدولية لل يةثعمال البحاألداول جلدعم تقدمي ال

حاجات السياسة  يف عملية التقييم وتوفر املعلومات عن اليت حتدداجات احل
 والناشئة؛حلالية االعامة 

الوطين على الصعيدين  السياسات لعمليات رسماملقدم  تعزيز الدعم   ‘٢’
 .والدويل
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 :ددةاحملنشطة األ

 :١-٣النشاط 

 وخدمات النظام ن التغريات يف التنوع البيولوجي ونشر البيانات عإعداد  ‘١’
 ؛دوليةالوطنية والحتسني احملاسبة البيئية بغية  ،بشريرفاه الالاإليكولوجي و

 ؛مبعلومات أفضلالبيئية الوطنية والدولية و اإلمنائية اتسياسال دعم  ‘٢’

 اتخدممن املستدامة  لالستفادةالتنظيمية  واحلفزيةاآلليات  تطوير مواصلة  ‘٣’
 ؛ اإليكولوجيةالنظم

املخاطر تغري تقييم من حتسني متكني الشركات واملنظمات غري احلكومية   ‘٤’
 ؛يولوجي وخدمات النظام اإليكولوجينوع البالتبوالفرص املرتبطة 

 خدمات رعايةيف جمال  واملعايري الطوعية  وإصدار الشهاداتاإلرشاد توفري  ‘٥’
 .النظم اإليكولوجية

وضع تدابري موحدة على  مع اموعات األخرى ذات الصلة العمل: ٢-٣النشاط 
 وخدمات  املتعلقة بالتنوع البيولوجيياًافالبيانات املسندة جغروتبادل استخدام جلمع وقوية و

يف  قدرة الشركاء أن تعززاليت من شأا واالجتماعي األداء االقتصادي بالنظم اإليكولوجية و
يصاحب ذلك ما  اخلدمات وعلى توفريتتبع التغيريات يف قدرة النظم اإليكولوجية  املنرب على

 . البشريرفاهالتأثريات على من 

 ة األوليةانيامليز  - ثالثاً
. نسبياً "ملسة خفيفة "أن يسمى ما ميكن األوىل علىربع األسنوات الفترة يعتزم أن تنطوي   -٥

هي احلد لتلك الفترة  والتكاليف املقدرة املصلحة، ألصحاب املنربواهلدف من ذلك هو إثبات قيمة 
 ميزانية وتعرض.  املذكرةهذهامليزانية األولية يف مرفق رد تو. األدىن املطلوب للقيام بذلك على حنو فعال

 وقد أضيف. يهواإلشراف علاملنرب ، مع تكاليف إدارة للمنربالرئيسية جماالت النشاط منفصلة لكل من 
ويف مجيع . األوىلربع األسنوات الألداء يف اية فترة لاستعراض إجراء  لتغطية تكلفة يف امليزانيةبند 

 .ملعنية وكثافة العمل يف كل نشاط األنشطة احملددة االتكاليف املقدرة على عددتوقف ت، احلاالت

  هذااملشاركني يف  منطلبيس،  برنامج العمل املؤقت وامليزانيةوباإلضافة إىل االتفاق على  -٦
 :اوالتوصل إىل اتفاق بشأ ، حتتوي على العناصر الثالثة التاليةيةمتويل إستراتيجيةناقشة ماالجتماع 

 ؛دورة األويلال الشروع يف  املاحنة املهتمة لتمكنياجلهاتانب  من جاألويلتمويل ال  )أ(

 ؛وطنيةالسامهات املنظام اشتراكات األعضاء و  )ب(

  ).مثالً صندوق استئماين(أسلوب إدارة األموال   )ج(
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 املرفق

 التنوع البيولوجي وخدمات النظام يف جمال ات والسياسللعلوم دويلالاحلكومي منرب للميزانية أولية 
 يكولوجياإل

  )ملتحدةابآالف دوالرات الواليات (

  

 ــــــــــ

                                                   
 وتقييم السنة األوىل والسنة الثالثةيف مان وطنيان يتقي ، دون العاملياملستوى على ،فترض أن يكون هناكي  )١(

من على املستوى دون العاملي التقييمات متول ويفترض أن . الرابعة إىل السنوات الثانية يف )عابر للحدود(إقليمي واحد 
من الدولية التقييمات  ميول املنربويفترض أن .  يف املائة٥٠ بنسبة ومن املنرب يف املائة ٥٠ بنسبةوطنية احلكومات ال

 . كامالً متويالًدون العاملياملستوى 
 تستخدم للمنرب يف أنشطة للمشاركة،  البلدان الناميةاملنتمني إىلسيما  ، والبلعلماء الشبالرعاية جزئية   )٢(
 .وطنيةالادر صاملمن  األموالدعم ل
 . أو الرؤساء املشاركني والتوعيةيسللرئ) ةجزئي(تشمل تكلفة إعارة   )٣(

  اموع  اموع الفرعي  ٤السنة   ٣السنة   ٢السنة   ١السنة   النشاط  العنصر
    ٩٦٠  ٢٤٠  ٢٤٠  ٢٤٠  ٢٤٠  ١-١  اإلنذار املبكر، الدروس املبكرة
  ١,٤٤٠  ٤٨٠  ١٢٠  ١٢٠  ١٢٠  ١٢٠  ٢-١  اإلنذار املبكر، الدروس املبكرة

    ٤,٨٠٠  ١,٤٠٠  ١,٤٠٠  ١,٤٠٠  ٦٠٠  ١-٢  )١(فحفز املعار
    ٩٦٠  ٢٤٠  ٢٤٠  ٢٤٠  ٢٤٠  ٢-٢  حفز املعارف
  ٧,٣٦٠  ١,٦٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٣-٢  حفز املعارف

    ٨٥٠  ١٩٠  ٢٢٠  ٢٢٠  ٢٢٠  ١-٣  دعم السياسات والتوعية
  ١,٤٩٠  ٦٤٠  ١٦٠  ١٦٠  ١٦٠  ١٦٠  ٢-٣  دعم السياسات والتوعية

  ٣,٧٥٠  ٣,٧٥٠  ١,٠٠٠  ١,٠٠٠  ١,٠٠٠  ٧٥٠    )٢(تبناء القدرا
    ١,٣٢٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٣٦٠  ٢٤٠     األمانةشغيلت

    ١,٦٠٠  ٨٠٠  ٠  ٠  ٨٠٠    اهليئة العامة
  ٤,١٢٠  ١,٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠    )٣(ةاهليئات االستشارية والداعم

  ٢٧٥  ٢٧٥  ٢٧٥          استعراض السنوات األربع األوىل
                

  التكاليف اإلمجالية املقدرة 
  لفترة السنوات األربع األوىل

            ١٨,٤٣٥  


