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االجتماع احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة 
املتعددين املخصص للنظر يف إنشاء منرب حكومي 
 دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي

  يكولوجيةالنظم االوخدمات 
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢ - ١٠بوتراجايا، ماليزيا، 

تقرير االجتماع احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة املتعددين املخصص للنظر يف إنشاء 
منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

  اإليكولوجية

  الجتماعافتتاح ا  -أوالً 

  افتتاح االجتماع  -ألف 

عقد االجتماع يف مركز بوتراجايا الدويل للمؤمترات، وبدأ باحتفال افتتاحي يف الساعة   - ١
 وتولت إدارته السيدة نورحيايت ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠ صباحاً من يوم االثنني ٢٠/١٠

  .نوردين

  البيانات االفتتاحية  -باء 

ية كلّ من السيد أكيم شتاينر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أدىل ببيانات افتتاح  - ٢
؛ والسيد يوخن فالسبارث، املدير العام إلدارة حفظ الطبيعة واالستخدام املستدام للموارد )اليونيب(

ير معهد الطبيعية بوزارة البيئة وحفظ البيئة والسالمة النووية بأملانيا؛ والسيد عبد احلميد ذاكري، مد
الدراسات العليا جبامعة األمم املتحدة؛ والسيدة فالريي بيكريس، وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي 

  .بفرنسا؛ والسيد دوغالس أوغا إميبا، وزير املوارد الطبيعية والبيئة مباليزيا
يه العلوم مع وشرح السيد شتاينر، يف بيانه االفتتاحي، احلاجة إىل منرب حكومي دويل تتالقى ف  - ٣

السياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، مشرياً إىل أنّ االجتماع احلايل ميثّل 
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حماولة لفهم كيفية االستفادة على أفضل وجه من العلوم والبحوث واملعارف على مستوى السياسات 
 الشكلُ نتاج للوظيفة، فقد شدد على ومبا أنّ. املتعلقة مبستقبل استخدام التنوع البيولوجي وإدارته

ضرورة أن يفهم أصحاب املصلحة، وال سيما من يعتزم منهم أن يكون زبوناً هلذا املنرب، بوضوح ما 
  .سيجنونه من املنرب وذلك بغية اختاذ إجراءات لصاحل البشرية قاطبة

، ٢٠٠٥ و١٩٨٦رة بني سنيت وأشار إىل أنّ إمجايل الناتج العام العاملي الكُلّي تضاعف يف الفت  - ٤
 يف املائة من كل خدمات النظم اإليكولوجية ٦٠لكّن تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية خلُص، إىل أنّ 

كانت، خالل اخلمسني عاماً املاضية، تستخدم إىل أقصى حد أو هي بصدد االستخدام املفرط أو 
حية االقتصادية يظلّ مفهوماً غري مستساغ لدى وقال إنّ ترشيد التنوع البيولوجي من النا. االستنفاد

وهناك روابط متينة بني النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي من ناحية، وبينه . العديد من األطراف
وعليه فإن من األمور : وبني بقاء البشرية، وموارد الرزق، والتخفيف من وطأة الفقر، ومن ناحية أخرى

فليس باإلمكان . يال القادمة من التنوع البيولوجي كوسيلة إلعالة البشريةاجلوهرية تأمني استفادة األج
االستمرار يف االعتقاد بأنّ البشرية ال تؤثّر يف خدمات النظم اإليكولوجية األساسية بطريقة دد 

  .األجيال
ة من سلسلة وتابع قائالً إنّ املنرب املقترح ليس بديالً لآلليات القائمة، ولكنه احللقة املفقود  - ٥

 السياسات اليت سوف متكّن اخلطاب العلمي من الرد على أسئلة حمددة قد يطرحها الوزراء، -العلوم 
ومتكّن بذلك من اختاذ إجراءات متعلقة بالسياسة العامة وتضمن، عند املرحلة اليت تكون فيها 

شارة إىل إنشاء الفريق ويف معرض اإل. احلكومات جمربة على إجراءات، توافر البيانات ذات الصلة
احلكومي الدويل املعين بتغير املناخ منذ عشرين سنة خلت، قال السيد شتاينر إنّ هذا االجتماع يوفّر 

وشدد على ضرورة أن تكَمل السياسات . فرصة للشروع يف العمل نفسه بشأن التنوع البيولوجي
رية هو الذي يف خطر، عن األمل يف أن يتمخض الوطنية التعاون الدويل وأعرب، نظراً إىل أن بقاء البش

هذا االجتماع عن عملية ال تقتصر على البحث يف السياسة العامة فحسب، بل تعطي كذلك العلوم 
  .جماالً لتنوير اجلمهور ومتكني احلكومات من اختاذ إجراءات

حب بالتزام حكومة وتكلّم السيد فالسبارث بصفته رئيساً ملكتب اتفاقية التنوع البيولوجي، فر  - ٦
ماليزيا بسياسة التنوع البيولوجي، الذي يتضح من استضافتها هلذا االجتماع والجتماعني اثنني يف عام 

وأوضح أنّ موضوع االجتماع احلايل يكتسي طابعاً ملحاً خاصاً ألنّ .  ضمن إطار االتفاقية٢٠٠٩
، الذي رمسه مؤمتر ٢٠١٠ياً حبلول عام هدف احلد بقدر كبري من وترية فقدان التنوع البيولوجي عامل

، لن يتسىن بالتأكيد حتقيقه بسبب اخلسائر ٢٠٠٢القمة العاملي للتنمية املستدامة جبوهانسربج يف عام 
وال يعزى هذا . اليومية على كل املستويات، مثل فقدان املوائل واألنواع األحيائية والتنوع يف األنواع

يانات؛ فلم يكن هناك نقص يف البيانات ولكنها تعرض بأشكال تربك االحتمال املقيت إىل قلّة الب
ومن مث، فإنّ احلاجة إىل وضع آلية متكّن السياسيني من فهم أفضل للمسائل املعقّدة . مقرري السياسات

 يف اجتماعه التاسع من ٩/١٥للتنوع البيولوجي أفضت مبؤمتر األطراف يف االتفاقية إىل اختاذ املقرر 
  . بني العلوم والسياساتي التالقدعمأجل 
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وأشار إىل الشواغل اليت مت اإلعراب عنها إزاء املنرب املقترح، فقال إنه مقتنع بأن هذا املنرب لن   - ٧
يضعف أو يقوض أي هيئات علمية أو اتفاقيات أخرى؛ ولكنه على العكس من ذلك سوف يفيدها 

ة، وييسر عملها على غرار ما يقوم به الفريق احلكومي ألنه سيحدد نوع املعلومات العلمية الالزم
ورحب مبا يقوم به برنامج األمم املتحدة للبيئة من عمل يف هذا اال، . الدويل املعين بتغري املناخ

سيما دوره القيادي يف خمتلف اجلهود املبذولة، واستعداده لالستجابة للطلب على عقد هذا  وال
 يف االجتماع الثاين للجنة التوجيهية الدولية للعملية التشاورية الرامية إىل إنشاء االجتماع، الذي قُدم

آلية دولية للخربات العلمية يف جمال التنوع البيولوجي، الذي عقد يف مونبيليه، بفرنسا، يف تشرين 
و مركز امتياز وأشار إىل أنّ املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لليونيب ه. ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

للتنوع البيولوجي وهو مرتبط مبختلف أصحاب املصلحة، مبن فيهم املنظمات غري احلكومية والدوائر 
واختتم بيانه بالقول إنه نظراً إىل عدم وجود حلّ صحيح واحد بشأن هيكل املنرب برمته، فهو . العلمية

رات، وإىل التحلِّي بالطموح واملرونة يف يدعو املشاركني إىل األخذ برؤية واضحة فيما يتعلق بشىت اخليا
  . ٢٠١٠حبثهم عن نتائج جيدة وذلك بالنظر إىل اقتراب موعد اهلدف املرسوم لعام 

وأعرب السيد ذاكري عن اعتقاده بأنه ال بد من إشراك الدوائر العلمية إشراكاً نشطاً مع   - ٨
أفضل وعلى وضع آليات متكِّن هذه السياسيني ورامسي السياسات ملساعدة هؤالء على اختاذ قرارات 

الدوائر من احلصول على مشورة مقرري السياسات، مبا يكفل تدفق املعلومات يف االجتاهني ضمن 
وأشار إىل أنّ البشرية استهلكت، خالل اخلمسني سنة املاضية، قدراً من التنوع . حوار حقيقي

قتضي املزيد من التعاون متعدد األطراف ومن البيولوجي أكرب مما استهلك يف أي وقت من التاريخ، مما ي
. الفهم العلمي اللذين يشكِّالن األساس العلمي واخلطوة األوىل يف أي اتفاق سياسي حللّ املشاكل البيئية

وشدد على أنه بدون األساس العلمي، ستكون حماوالت التعاون الدويل مضيعةً للوقت، لكنه أضاف أن 
علوم واملعلومات واملعارف اليت حيتاجها صانعو القرارات هي من التحديات واملهام تعبئة املوارد لتوفري ال

العويصة اليت تقتضي إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات ذي مصداقية يف جمال التنوع 
  .البيولوجي

ات ويف معرض اإلشارة إىل أنّ أجنح االتفاقات البيئية متعددة األطراف هي االتفاقات ذ  - ٩
اآلليات العلمية الدائمة، قال إنّ املنرب املقترح يشكّل فرصةً حلدث تارخيي هو إنشاء هيئة جديدة قائمة 
على خدمات النظم اإليكولوجية وإقامة روابط علمية أعمق بني هذه االتفاقات تكون مبثابة أساس 

ياً ومتوازناً جغرافياً وأن ميثّل وقال إنّ املنرب ينبغي أن يكون شفّافاً وتشاور. للتآزر وعالقات الترابط
أفضل خرباء اتمع الدويل، مع التركيز على بناء القدرات وال سيما بالنسبة إىل العلماء الشبان من 

وسوف يكون املنرب أيضاً نتاجاً هجيناً جيمع بني تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية من . بلدان اجلنوب
مث حث املشاركني على . ية بشأن التنوع البيولوجي من جهة أخرىجهة واآللية الدولية للخربة العلم

االبتكار يف مداوالم، وأشار إىل أنه كلما تأخروا يف اختاذ اإلجراءات، ازدادت املهمة اليت تنتظرهم 
  .صعوبةً

والحظت السيدة بيكريس أنّ املشاركني يف هذا االجتماع سوف يتخذون قرارات من شأا   - ١٠
وأعادت . مستقبل البشرية والطبيعة، وذلك بالنظر إىل الروابط املتشابكة الوثيقة بني االثننيأنه حتمي 
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اإلعراب عن الرأي الذي مفاده أنّ املوجة السادسة من االنقراض قد بدأت، وأشارت إىل أنّ العامل 
  .ءاتيتغير باستمرار ويشهد ظهور ديدات جديدة، مثل إنفلونزا الطيور، تقتضي اختاذ إجرا

ويف هذا السياق، شرحت تاريخ العملية التشاورية الرامية إىل وضع آلية دولية للخربات العلمية   - ١١
يف جمال التنوع البيولوجي، اليت دشنتها حكومة بلدها يف باريس قبل أربع سنوات، وشددت على أنّ 

والحظت أنّ املنرب، مثله مثل . هذه العملية تعتمد، كما هو الشأن بالنسبة للمنرب، على التعاون العاملي
الفريق احلكومي الدويل املعين بتغير املناخ، سوف يتيح إطاراً لتعبئة الدوائر العلمية وسوف يكون مبثابة 

ومما له أمهية حامسة أيضاً تذكُّر أنّ محاية التنوع البيولوجي تظلّ . أداة يف متناول مجيع أصحاب املصلحة
سائل النمو والتنمية، وتتطلب أن تراعى، لدى إنشاء املنرب أوجه التفاوت مسألة غري قابلة للفصل عن م

  .بني الشمال واجلنوب
وأضافت أنه من احليوي للمنرب أن يستفيد من مجيع ضمانات االستقالل العلمي والعمل   - ١٢

ومة بلدها وقالت إنّ حك. بشفافية، مبا يف ذلك املعايري العلمية الدولية بشأن التقييم من قبل األقران
مستعدة الستضافة أمانة املنرب املقترح يف متحف البشرية يف باريس، واقترحت وضعها حتت الرعاية 

وشددت يف اخلتام، . وقالت إن هذا األمر من شأنه أن يتيح هيئة مستقلة. املشتركة لليونيب واليونسكو
الشرعية كأفضل أداة متوفّرة على احلاجة امللحة إىل اختاذ إجراءات، ودعت إىل منح العلم مكانته 

  .للبشرية لكي تتصرف مبا خيدم مصاحلها ومصاحل العامل أفضل خدمة
 ورحب السيد أوغا إميبا باملشاركني يف هذا االجتماع ويف ماليزيا، وشدد على أنّ العامل   - ١٣

جية هلا تأثري يشهد خسائر وتغيرات مل يسبق هلا مثيل يف التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولو
وسلّم السيد بالقيمة اليت ميكن احلصول عليها من سلع . مباشر على رفاه البشرية وعلى التنمية املستدامة

النظم اإليكولوجية وكذلك باخلدمات املقدمة بصورة غري مباشرة، مثل التنظيم املناخي وتدوير العناصر 
  . اختاذ إجراءات حلماية النظم اإليكولوجيةاملغذية، مما يعين أن التعاون الدويل مطلوب يف حالة

مث عرض بإجياز اجلهود املبذولة يف ماليزيا حلماية ثراء تنوع احلياة النباتية واحليوانية فيها، مثل   - ١٤
تشديد البلد على اإلدارة املستدامة للغابات ولالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي وخلدمات النظم 

وقد استهلت احلكومة أيضاً خطةً مادية . حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيةاإليكولوجية من أجل 
ومن بني .  على مركز الدولة املتقدمة بالكامل٢٠٢٠وطنية لتوجيه التنمية بغية احلصول يف عام 

  .ائيةاألهداف الرئيسية هلذه اخلطة إدراج مبدأ إدارة النظم اإليكولوجية يف جمموع الربامج واألنشطة اإلمن
وأشار إىل أنّ أي ج يتبع يف التصدي للقضايا اليت يواجهها اتمع الدويل، مثل قضية تزايد   - ١٥

عدد سكان العامل، سوف يتطلّب األخذ بنهج متعدد االختصاصات ومشويل يسمح، من ضمن ما 
 العلوم اجلماعية إىل وحثّ املنرب على العمل كقناة موصلة ألحدث. يسمح به، استخدام املعرفة التقليدية

دوائر السياسات الدولية، ودعا إىل التحرك بسرعة نظراً إىل تفاقم التدهور احلايل للتنوع البيولوجي 
  .وخلدمات النظم اإليكولوجية، الذي تفيد به التوقّعات

  . صباحا٤٠/١١ًوأُعلن رمسياً عن افتتاح االجتماع يف حدود الساعة   - ١٦
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  احلضور  - جيم
بنغالديش، وبلجيكا، وبنن، وبوتان، واجلزائر، استراليا، : ضر االجتماع ممثلو البلدان التاليةح  - ١٧

مهورية اجلوالربازيل، وكمبوديا، وكندا، والصني، وكولومبيا، والكونغو، وكوت ديفوار، وكوبا، و
غابون، ، وسا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والدامنرك، ومصر، وإثيوبيا، وفنلندا، وفرنيةالتشيك

وجورجيا، وأملانيا، وغانا، واليونان، وغرينادا، وغواتيماال، وهاييت، وهندوراس، ومجهورية إيران 
اإلسالمية، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وكينيا، وكرييبايت، وليبرييا، ومدغشقر، ومالوي، وماليزيا، 

، و، والنرويج، وعمان، وباكستان، وباالومايل، واملكسيك، وميامنار، وناورو، ونيبال، وهولندا، ونيو
، يا، وساموا، والسنغال، وجزر سليمانوبنما، والفلبني، ومجهورية كوريا، ورومانيا، وسانت لوس

وتايلند، وتيمور والصومال، وأسبانيا، وسري النكا، والسودان، وسوازيلند، والسويد، وسويسرا، 
ة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ، وتوغو، وتركيا، وتركمانستان، واململكالشرقية

  .ومجهورية ترتانيا املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية، وفييت نام، واليمن، وزامبيا
وحضر االجتماع ممثلو هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية   - ١٨

اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية االجتار الدويل بأنواع : الدولية، وأمانات االتفاقيات التالية أمساؤها
ألغذية لألمم املتحدة ااحليوانات والنباتات الربية املعرضة لالنقراض، واملفوضية األوروبية، ومنظمة 

والزراعة، والفريق االستشاري العلمي والتقين ملرفق البيئة العاملية، واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة 
ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً لطيور املاء، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واتفاقية األمم 

أو التصحر وخباصة يف أفريقيا، /املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و
ج األمم املتحدة للبيئة، ومعهد ، وبرنام)اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  .الدراسات العليا جبامعة األمم املتحدة
وحضر االجتماع ممثلو املنظمات احلكومية وغري احلكومية والقطاع اخلاص ومنظمات   - ١٩

مركز التنوع البيولوجي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، واملنظمة الدولية للتنوع : األعمال التالية أمساؤها
 ديفني ولوسيل باكارد، والربنامج الدويل للبحوث مة الدولية حلياة الطيور، ومؤسسةاملنظالبيولوجي، و

يف جمال التنوع البيولوجي، واملنرب األورويب الستراتيجية حبوث التنوع البيولوجي، واملرفق العاملي 
 ومعهد التنمية ملعلومات التنوع البيولوجي، ونظام التحليل والبحث والتدريب يف جمال التغري العاملي،

املستدامة والعالقات الدولية، والشبكة العاملية للتعاون يف جمال العلوم احلرجية، والس الدويل للعلم، 
واملعهد الدويل للتنمية املستدامة، واآللية الدولية للخربات العلمية يف جمال التنوع البيولوجي، واالحتاد 

  .وع البيولوجي والسالمة البيولوجية، ومعهد املوارد العامليةالدويل حلفظ الطبيعة، واملركز الوطين للتن

  مسائل تنظيمية  -ثانياً 

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف 
قال السيد شتاينر إن النظام الداخلي لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة سوف يطبق على   - ٢٠

وأعرب أحد املشاركني عن تفضيله . مالهاالجتماع، مع إجراء ما يلزم من التغيريات، ألغراض تسيري أع
الستخدام النظام الداخلي التفاقية التنوع البيولوجي يف هذا الغرض وذلك ألنّ هذا النظام، خبالف 
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النظام الداخلي لس إدارة اليونيب، ال يسمح بالتصويت ويشترط أن تتخذ كل القرارات بتوافق اآلراء 
غري أن كبري . أكثر مع الطابع التشاوري املفتوح هلذا االجتماعمما يشكّل حسب اعتقاده جاً متسقاً 

املوظفني القانونيني باليونيب أوضح أنّ االجتماع ملزم بتطبيق النظام الداخلي لليونيب ألنّ هذا األخري 
واتفق على تطبيق هذا النظام على أن يكون من املفهوم أنّ املناقشات ذات طابع يتيح . هو الذي عقده

ركة الفعلية من احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين ويستبعد املواجهة، ويتطلب اختاذ املقررات املشا
  .بتوافق اآلراء

انتخب األعضاء اخلمسة التالية أمساؤهم أعضاء يف مكتب االجتماع، ليمثِّل بذلك كل واحد و  - ٢١
  :منهم منطقة من املناطق اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة

  ، املنطقة اآلسيوية)ماليزيا(يد صبح حممد ياسني الس   :الرئيس
  ، املنطقة األفريقية)غانا( يابوا -السيد ألفريد أوتينغ   :نواب الرئيس

  ، املنطقة األوروبية الشرقية)رومانيا(السيدة نيكوالي مانتا 
  ، منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب)املكسيك(السيد هيسيكيو بينيتيز 

، )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية(اطسن السيد روبرت و
  املنطقة األوروبية الغربية ولدول أخرى

  .ووافق السيدان بينيتيز ومانتا على أن يعمال مقررين لالجتماع

  إقرار جدول األعمال  -باء 
 الوثيقة أقر االجتماع جدول األعمال التايل على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف  - ٢٢

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

  انتخاب أعضاء املكتب؛  )أ(
  إقرار جدول األعمال؛  )ب(
  .تنظيم العمل  )ج(

النظر يف إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي   - ٣
  :وخدمات النظم اإليكولوجية

ملنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع أهداف ومهام ا  )أ(
  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛

  برنامج العمل وامليزانية؛  )ب(
  اهليكل اإلداري ومهام األمانة؛  )ج(
  .النظام الداخلي  )د(
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  .مسائل أخرى  - ٤
  .اعتماد التوصيات  - ٥
  .اعتماد التقرير  - ٦
  .اختتام االجتماع  - ٧

  تنظيم العمل  -جيم 
اتفق االجتماع على تصريف أعماله يف جلسة عامة وعلى أن يسعى إىل عدم إنشاء أفرقة   - ٢٣

بيد أنه إذا ما نشأت حاجة إىل احلوار حول قضايا معينة يف أفرقة اتصال، فإنه ميكن تكوين . اتصال
يه اجللسة العامة أفرقة مفتوحة العضوية أصغر حجماً، على أال جتتمع يف نفس الوقت الذي تعقد ف

  .بالنظر إىل حمدودية حجم معظم الوفود

النظر يف إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات   -ثالثاً 
  النظم اإليكولوجية

قدم الرئيس هذا البند مشرياً إىل العمليات املتناظرة اليت استهلت بالفعل يف إطار عدد من   - ٢٤
وأعرب عن . ات واالتفاقات املتعددة األطراف األخرى وما حققه البعض منها من نتائج ملموسةاملنظم

ثقته يف أن العملية اليت شرع فيها اليونيب بعقده االجتماع الراهن ستمهد الطريق أمام حتسني إدارة 
يف التنوع التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وصوا، وتساعد يف وقف الفقدان اجلاري 

  .واخلدمات، من خالل تشجيع احلوار بني اتمع العلمي ورامسي السياسات

أهداف ومهام املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم   -ألف 
  اإليكولوجية

، ومذكرة UNEP/IPBES/1/2كان معروضاً على املشتركني لدى النظر يف هذا البند الوثيقة   - ٢٥
مفاهيم منقحة مقدمة من األمانة عن منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 

  .وخدمات النظم اإليكولوجية، قام ممثل األمانة بتقدميها
وكان هناك اتفاق عام يف املناقشات اليت أعقبت ذلك بشأن خطورة فقدان التنوع البيولوجي   - ٢٦

وأُعرب عن رأي مفاده . مستويات غري مقبولة، والصلة بني التنمية واستئصال شأفة الفقروما بلغه من 
أن املعارف العلمية حتتاج إىل التدعيم على كل املستويات ذات األمهية، مع إيالء االهتمام للمعارف 

 اإلمنائية ذلك أن خدمات النظم اإليكولوجية بالغة األمهية، حبيث ركزت األهداف. احمللية واتمعية
  .لأللفية على تلك اخلدمات وأبرزت أمهية املنافع املباشرة املستقاة من النظم اإليكولوجية

أعرب كثري من املشتركني، مبن فيهم ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واالتفاقات البيئية و  - ٢٧
ثلون حكومات أعربوا عن متعددة األطراف، عن تأييدهم إلنشاء املنرب، يف حني أن املشتركني الذين مي

قلق إزاء إنشاء هيئة جديدة، بالنظر إىل أن عدداً من اهليئات والترتيبات املماثلة موجودة بالفعل، 
وقد متسكوا بأنه ينبغي استكشاف اخليارات . وحذروا من االزدواجية وإهدار املوارد الشحيحة
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فاقيات أخرى والتقليل من شأا، أحملوا، خطراً من تقويض اتحبسبما سيما أن هناك،   األخرى، ال
وذهب مشتركون آخرون إىل الرأي بأنه على العكس مما يقال عن . سيما اتفاقية التنوع البيولوجي وال

تقويض املنرب لالتفاقيات فإنه ميكن أن يتجاوزها وأن يعززها بواسطة القيام مبهام ال ميكن القيام ا 
  . بني العلوم والسياساتيورة تعزيز التالقإىل ضروأشار مجيع املشاركني . خبالف ذلك

وأشار بعض املشتركني إىل أن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يتيح منوذجاً مفيداً،   - ٢٨
على الرغم من أن آخرين أعربوا عن رأيهم بأن خربة الفريق أقل انطباقاً بالنظر إىل النطاق العاملي 

النظم لطبيعة املعقّدة واملتعددة التخصصات للتنوع البيولوجي وخدمات احلصري لقضايا تغري املناخ وا
وأشري أيضاً إىل اآللية الدولية للخربة العملية بشأن التنوع البيولوجي، كعملية شبيهة، . األيكولوجية

وكان هناك اتفاق واسع على أن اآللية اجلديدة املقترحة ال بد أن تكون مفتوحة . حققت منافع كبرية
ددة التخصصات وجامعة لكل من الشركاء احلكوميني الدوليني وأصحاب املصلحة اآلخرين، ومتع

ومكملة للهيئات الدولية القائمة، وأن تتجنب االزدواجية، وأن تكون هلا قيمة مضافة واضحة وأن 
ومما له أمهية أيضاً أن تكون ذات . تكون مالئمة للسياسات وليست ذات طابع فارض للسياسات

 علمية وسياسية على حد سواء، مع إمكانية قيام منظمات مثل الس الدويل للعلوم بتقدمي مصداقية
  .املساعدة يف هذا الشأن

ارتأى الكثري من املشتركني أنه ينبغي أن يكون املنرب املقترح مستقالً متاماً وينبغي أن يدعم   - ٢٩
ظر إىل أمهية العالقات التضافرية، إال أن مجيع االتفاقيات املتصلة بالتنوع البيولوجي، وال سيما بالن

آخرين ارتأوا أنه ينبغي أن يقوم املنرب يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وكجزء منها، ويفضل أن يكون 
وشكّك أحد املشتركني يف فهم األمانة . يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 أن نية مؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي كانت تتمثل يف ، ملمحاً إىل٩/١٥للمقرر 
بيد أن عدداً من املشتركني عارضوا إقامة . تدعيم اهليئة الفرعية بواسطة دراسة القضية يف سياق االتفاقية

لفرعية، املنرب يف إطار االتفاقية، حيث أن من شأن ذلك أن يضر باستقالله، وأشاروا إىل أن اهليئة ا
واقترح العديد من املشتركني وضع املنرب حتت رعاية . مسيسة وتفتقر إىل املوارد املالية، بني أمور أخرى

وطرح سؤال عما إن كان املنرب . برنامج األمم املتحدة للبيئة أو غريه من وكاالت األمم املتحدة املهتمة
وأشار أحد املشتركني إىل أن .  البيولوجيسيستطيع أن يفي حباجات مجيع االتفاقيات املتصلة بالتنوع

  .العملية بدأت لتوها وحذر من البت يف األمر بشكل مفرط يف تعجله
اقترح أحد املشتركني بأنه ينبغي إنشاء املنرب كفريق عامل مستقل رفيع املستوى، على غرار   - ٣٠

، واملهتمني بالنظم اإليكولوجية الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، حبيث جيمع ما بني العلماء
والسياسيني، بني آخرين، لوضع تقارير من شأا أن تستثري الوعي لفقدان التنوع البيولوجي أو استنفاد 
خدمات النظم اإليكولوجية على الصعيد الدويل، والقيام باقتراح حلول لصون التنوع البيولوجي 

السياسات أيضاً يف العملية بالنظر إىل أن التقارير واقترح مشترك آخر ضرورة إشراك خرباء . ومحايته
وطرح مشترك آخر فكرة استخدام املنرب كشكل . اليت يضعها املنرب قد تفضي إىل تغيريات يف السياسات

  .من أشكال غرفة املقاصة
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مت اإلعراب عن بعض االنشغال بشأن املوارد البشرية واملالية واحلاجة إىل بناء القدرات،   - ٣١
واقترح أحد املشتركني . ما بالنظر إىل أن الكثري من البلدان النامية غنية أيضاً بالتنوع البيولوجيسي ال

وشدد . أن يكون الغرض الرئيسي من املنرب بناء القدرات العلمية وشبكات البحوث يف البلدان النامية
عان النظر يف هيكل اهليئة املشتركون أيضاً على احلاجة الفورية إىل وضع تفاصيل لوظائف املنرب قبل إم

  .ومناقشة األنشطة املقترحة على أساس أنه ينبغي للشكل أن يتبع الوظيفة
أعرب عدة مشتركني عن الرأي يف أنه ينبغي عدم استخدام املنرب لتوليد معارف جديدة، وإمنا   - ٣٢

وأملح إىل . قني يف املعارفلتصنيف وتوليف املعلومات القائمة دف حتديد الفجوات ومواطن عدم الي
أن من شأن هذا الدور أن ميكن من استعراض اآلثار املترتبة على السياسات والنتائج احملتملة لتلك 

  .املعارف
فإذا أُريد للمنرب، كما أملح إىل ذلك بعض . واقترحت ضرورة معرفة ماهية عمالء املنرب  - ٣٣

األمر يف كل مرحلة من العملية على ضرب من املشتركني، أن يكون مدفوعاً باحلاجات، فسينطوي 
وأنصب قدر كبري من التشديد على دور التقييمات يف هذا الشأن، . العمالء ذوي حاجات خمتلفة

بيد أن العديد من املشتركني أحملوا إىل أن املنرب ميكن أن يكون مدفوعاً . سيما التقييمات شبه العاملية وال
  .حباجات قطرية

 اإلستشاري ملشتركني إىل أن املشورة العلمية اليت هلا حجيتها واملقدمة من الفريقوأشار أحد ا  - ٣٤
 ساعدت املرفق يف براجمه ومشاريعه اليت نفذها البنك الدويل وبرنامج العلمي والتقين ملرفق البيئة العالية

ة والزراعة والصندوق ألغذياألمم املتحدة لاألمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة 
ورأى الفريق أن هناك منافع مماثلة من إقامة صالت بني . الدويل للتنمية الزراعية، بني مصادر أخرى

  .املنرب واملرفق
صون التنوع : "وأشار بعض املشتركني إىل األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي  - ٣٥

تقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام البيولوجي واستخدام عناصره على حنو مستدام وال
املوارد اجلينية عن طريق إجراءات منها احلصول على املوارد اجلينية بطريقة مالئمة ونقل التكنولوجيات 

". ذات الصلة مع مراعاة كافة احلقوق يف هذه املوارد والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل املناسب
وقال أحد املشتركني إنه ميكن خدمة . ة إىل قيام املنرب خبدمة هذه األهدافوقد أملح إىل أن مثة حاج

وقال . اهلدف الثاين خاصة على أفضل وجه بواسطة إقامة صلة وثيقة بني املنرب ومنظمة األغذية والزراعة
  .مشاركون آخرون إن املنرب ينبغي أال يقتصر على أهداف االتفاقية وحدها

مة األغذية والزراعة وممثل اليونسكو وممثل مجهورية كوريا استضافة وعرض كل من ممثل منظ  - ٣٦
وعرض ممثل منظمة األغذية والزراعة أن تشارك منظمته يف  استضافة أي أمانة ميكن . أمانة املنرب

  .إنشاؤها، أو استضافتها مبفردها، رهناً بإجراء مزيد من املشاورات
اذ مقرر بشأن إنشاء املنرب، ينبغي إيالء االعتبار وكان من رأي أحد املشاركني أنه قبل اخت  - ٣٧

  .خليارات أخرى لتحقيق األهداف املقصودة، مبا يف ذلك استخدام الترتيبات القائمة
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  برنامج العمل وامليزانية  -باء 
، ومذكرة UNEP/IPBES/1/3كان معروضاً على املشتركني الوثيقة  ،البندهذا لدى النظر يف   - ٣٨

م برناجماً للعمل وميزانية ملنرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي من األمانة تقد
وخدمات النظم اإليكولوجية لفترة أربع سنوات أولية، قام بتقدميها السيد تشارلز برينغز بالنيابة عن 

  .األمانة
 ألوانه القيام بذلك، ومانع الكثري من املشتركني يف مناقشة القضية على أساس أن من السابق  -٣٩

وتساءل أحد املشتركني . بالنظر إىل أنه ال يزال يتعني اختاذ قرارات حيوية بشأن إنشاء املنرب ووظيفته
عن السبب يف توخي وضع امليزانية لفترة أربع سنوات وعلى فترتني، واقترح فترة سنتني للتوافق مع 

د أحد املشتركني أن األرقام معقولة، وهو ما يفيد ووج. الترتيبات اإلدارية التفاقية التنوع البيولوجي
وأكد العديد . بأن املطروح هو آلية صغرية ومفيدة، فيما رأى مشترك آخر أن امليزانية باهظة التكاليف
  .من املشتركني أن حكومام ستقدم دعماً مالياً أو مساعدة يف شكل خدمات اخلرباء

  اهليكل اإلداري ومهام األمانة  - جيم
، وهي UNEP/IPBES/1/4كان معروضاً على املشتركني الوثيقة  البند،هذا لدى النظر يف   - ٤٠

مذكرة من األمانة بشأن اهليكل اإلداري ومهام األمانة من أجل منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات 
  . يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، واليت قام بتقدميها ممثل لألمانة

وأعرب العديد من املشتركني مرة ثانية، يف املناقشات اليت أعقبت ذلك، عن شعورهم بأن من   - ٤١
السابق ألوانه النظر يف البند قبل اختاذ قرارات هامة أخرى، مثل املكان الذي سيقوم فيه موقع املنرب 

  .املقترح
ات اخلمسة املطروحة وحبذ معظم املشتركني، عندما طلب منهم أن خيتاروا من بني اخليار  - ٤٢

 من مذكرة األمانة، اخليار ٤، على النحو املذكور يف الفرع ثانياً، الفقرة "املركز القانوين"حتت العنوان 
، والذي ينشأ املنرب مبقتضاه كهيئة حكومية دولية يكون مركزها متميزاً عن املنظمات احلكومية )ب(

كما كان هناك تأييد . رية مبنظمة دولية قائمة أو أكثرالدولية القائمة ولكنها متصلة من الناحية الدستو
احلكومية وغري احلكومية وتكون مع بني الكيانات ، والذي ينشأ املنرب مبقتضاه كهيئة جت)د(للخيار 

، والذي ينشأ املنرب مبقتضاه )ج(وحبذ مشتركان اخليار . متميزة عن املنظمات احلكومية الدولية القائمة
ومية الدولية القائمة وميكن  تكون مبثابة هيئة فرعية تابعة إلحدى املنظمات احلككهيئة حكومية دولية

إال أنه اتفق على . ها مبوجب مقرر من جملس إدارة إحدى املنظمات احلكومية الدولية القائمةإنشاؤ
  .االحتفاظ بكل اخليارات اخلمسة يف الوقت الراهن، دون املساس بأي خيارات أخرى قد تظهر

ما يتعلق بالفرع ثالثاً من الوثيقة، أعرب املشتركون مرة ثانية عن الرأي يف أن النظر يف وفي  - ٤٣
 ٦اهليئة العامة للمنرب سابق ألوانه، رغم أن أحد املشتركني أعرب عن تأييده للخيار األول يف الفقرة 

كاالا املتخصصة الذي ينص على أن يكون املنرب مفتوحاً جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو و
  .باإلضافة إىل املنظمات ذات الصلة وأصحاب املصلحة على أال يكون لألخريين احلق يف التصويت

رحت آراء متباينة، مبا يف ذلك االستقالل وفيما يتعلق بالفرع رابعاً بشأن اهليئة التنفيذية، طُ  - ٤٤
 يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي ويقدم الضروري للمنرب، وأن املنرب ينبغي أن يتشكل كلجنة من اخلرباء



UNEP/IPBES/1/6 

11 

تقاريره إىل مؤمتر األطراف يف االتفاقية، أو أنه ينبغي أن يتبع منوذج اللجنة احلكومية الدولية املعنية بتغري 
، )أ(وأعرب عدد من املشتركني عن التأييد للخيار . املناخ مع مكتب له ضمن اهليئة الفرعية لالتفاقية

 مكتب يتألف من رئيس املنرب وأعضاء آخرين ينتخبهم املنرب يف جلسته العامة، كما الذي ينشأ مبقتضاه
  .أعرب أحد هؤالء املشتركني عن رأيه يف أنه ينبغي احترام التمثيل اجلغرايف عند انتخاب املكتب

احلكومية الدويل املعين بتغري املناخ فريق  استخدام اليةوفيما اقترح أحد املشاركني إمكان  - ٤٥
. ، كان هناك اتفاق عام على أن مناقشة هذه القضية سابقة ألوااالتابع لهستشاري االفريق لنموذج لك

  .وأيد كثري من املشاركني فكرة أن يكون املنرب مبثابة شبكة للشبكات
وفيما يتعلق بأمانة اهليئة، فإنه فيما اقترح العديد من املشتركني إشراك هيئة أو أكثر من األمم   - ٤٦
تحدة، اقترح عديدون آخرون هيئات من خارج املنظومة مثل املنظمات احمللية أو املنظمات غري امل

وأشار أحد . ومت التشديد على أنه ينبغي ألي أمانة جيري إنشاؤها أن تكون صغرية وفعالة. احلكومية
 مفتوحة وشفافة املشاركني إىل أنه نظراً لتقدمي عدة عروض الستضافة األمانة، فإنه ينبغي اتباع عملية

  .لتقييم هذه املقترحات
ويف أعقاب املناقشات اليت دارت حول احلاجة إىل حتليل الفجوات، لتحديد ااالت اليت   - ٤٧

حيتمل أال تكون عمليات وآليات أخرى قد غطتها بالفعل، واال الذي ميكن للمنرب املقترح أن يضيف 
رة إنشاء فريق صغري للعمل على وضع قائمة إرشادية فيه قيمة بشكل أكثر فائدة، جرى النظر يف فك

وفيما أعرب عدد من املشتركني عن اهتمام باالنضمام إىل ذلك الفريق، فقد ارتؤي بأن . لتلك ااالت
تشكيل فريق اتصال قد يكون مناقضاً للروح املنفتحة والتشاورية لالجتماع، وأنه ينبغي االضطالع 

وبناء عليه، وافق االجتماع على أن ينيط . أقصى درجة من التمثيلبتلك العملية يف جلسة عامة ب
باملكتب إعداد بعض النقاط للمناقشة مما ميكن أن يطرح أيضاً اقتراحات بشأن الطريق احملتمل للمضي 

  . بالعملية، ويثري باملعلومات ما قد جيري من مناقشات أخرى حول القضية يف اجللسة العامةقدماً
 على أن جيمع الرئيس اآلراء املختلفة اليت طرحت يف مناقشات اجللسة العامة وأن واتفق أيضاً  - ٤٨

  .والنص، كما مجعه الرئيس، وراد يف مرفق هذا التقرير. يقدمها بوصفها نصاً من إعداد الرئيس
ويف أعقاب هذا االتفاق، خاطب السيد شتاينر االجتماع مستعرضاً تاريخ العملية، مبا يف ذلك   - ٤٩
 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤكداً من جديد التزام اليونيب بدوره ٩/١٥رر املق

وشدد . كوديع ومسؤول عن الدعوة إىل االجتماعات، وليس عن مناصرة أي موقف أو نتيجة بعينها
ن غري العملي على أن االجتماع الراهن ليس استكماالً ألي عملية أبكر وإمنا بداية جديدة متاماً وأنه م

قال إنه ينبغي عدم النظر إىل االجتماع على أنه ومع ذلك . لذلك توقع أي نتائج هلا شأا أو خمصوصة
فينبغي اغتنام موجز الرئيس كفرصة لتقييم اجتاه : جمرد اجتماع لتبادل اآلراء فحسب بدون أي تداعيات

وقال إن كون االجتماع مبثابة . ملستقبلاملناقشات ومسح اخليارات املطروحة بشأن التقدم احملتمل يف ا
دليل عما يشعر به اتمع الدويل بأكمله من انشغال بشأن القضايا املطروحة للمناقشة هو الذي جعله 

ويف هذا السياق، أعرب عن أمله يف أن يعمل موجز . حيظى بتلك املشاركة الواسعة واالهتمام احلاد
املنتدى البيئي الوزاري /ن هذه الشواغل إىل جملس اإلدارةالرئيس على متكينه من نقل رسالة قوية ع

العاملي يف دورته املقبلة، حيث أنه برز بوضوح من املناقشات يف بوتراجايا أنه مهما تكن االختالفات 
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القائمة بشأن تفاصيل اآللية املقترحة من أجل العلوم والسياسات، فإن هناك اتفاقاً شامالً على احلاجة 
  .تالقي بني العلوم والسياساتإىل حتسني ال

  النظام الداخلي  - دال
 ملقترح، على ضوء ما أعرب من شواغلاتفق على أال جترى أي مناقشة للنظام الداخلي للمنرب ا  - ٥٠

  . بأن مثل هذه املناقشة ستكون سابقة ألواا

  مسائل أخرى  -رابعاً 
وىف املناقشة اليت أعقبت ذلك، . لثغراتاقدم ممثل األمانة عرضاً بالشرائح املصورة عن حتليل   - ٥١

سيما احتياجات بناء  ، الالثغراتحدد املشاركون ااالت اليت تستحق البحث عند اإلعداد لتحليل 
وأعرب عدة مشاركني عن االعتقاد بضرورة إيالء املزيد من االعتبار . القدرات يف البلدان النامية

وقدمت خيارات خمتلفة هلذا التحليل، ولكن . الثغرات للمجاالت اليت ينبغي أن يركز عليها حتليل
املشاركني أكدوا أنه ينبغي أن يكون التحليل بسيطاً قدر املستطاع، نظراً ألنّ مستوى التفصيل يعد 

  .حامساً لإلسراع بنشره
وقال الرئيس إن التحليل املبدئي سوف يضطلع به اليونيب قبل الدورة اخلامسة والعشرين   - ٥٢

  .دارةلس اإل

  اعتماد التوصيات  -خامساً 
اتفق على أنه لن تعتمد أي توصيات على هذا النحو، ولكن تلخيص الرئيس، الذي ميكن   - ٥٣

  . االجتماعون مبثابة النتيجة اليت انتهى إليهااالطالع عليه يف املرفق هلذا التقرير، سوف يك

  اعتماد التقرير  -سادساً 
، استناداً إىل مشروع التقرير ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢بعاء، اعتمد هذا التقرير يوم األر  - ٥٤

ووافق املشاركون على أن تسند إىل املقرر مهمة االنتهاء من . UNEP/IPBES/1/L.1 الوارد يف الوثيقة
  .التقرير، على أن يعمل بالتشاور مع الرئيس

  اختتام االجتماع  -سابعاً 
 املشاركون، مبن فيهم ممثلو اموعات واتمع العلمي، بعد اختتام أعمال االجتماع، ألقى  - ٥٥

وىف املالحظات اخلتامية ملمثل اليونيب، توجه بالشكر إىل احلكومة املاليزية على كرمها . بيانات ختامية
 فرنسا وأملانيا  بالتحديدوتعاوا يف استضافة االجتماع، وإىل احلكومات اليت قدمت التمويل له، وهي

وأثىن الرئيس يف مالحظاته . لسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةوالنرويج وا
اخلتامية على اليونيب ملبادرته بتنظيم االجتماع وأعرب عن امتنانه ألنّ حكومته شعرت بأا جزء من 

، "تراجاياخارطة طريق بو"ـ هذه العملية اهلامة اليت أعرب عن أمله يف أن تتواصل على ما يسمى ب
  . االجتماع احلايل ومواصلة حبثها إىل متابعة مالئمة للقضايا اليت أثريت يفيحبيث تؤد

نوفمرب / تشرين الثاين١٢ من يوم األربعاء ٢٠/١٨ وأعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة  - ٥٦
٢٠٠٨.  
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 املرفق

  طريق لبوتراجاياخارطة : تلخيص الرئيس

 لأللفية، واآللية الدولية للخربات العلمية بشأن مشاورات يكولوجيةالالنظم ايف أعقاب تقييم   - ١
ألطراف يف االتفاقية املتعلقة ؤمتر ان االجتماع التاسع ملع الصادر ٩/١٥البيولوجي، واملقرر التنوع 

ل بالتنوع البيولوجي، عقد املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة اجتماعاً مهمته حبث إنشاء تواص
 يكولوجيةالنظم االبيين حكومي دويل كفء للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

  .من أجل الرفاه اإلنساين والتنمية املستدامة
 اليت يكولوجيةالنظم االوكان هناك تسليم على طول اخلط بأمهية التنوع البيولوجي وخدمات   - ٢

ية كبرية بالنسبة لرفاه اإلنسان، وخباصة للتخفيف من حدة تكابد حالياً خسارة كبرية وتتمتع بأمه
 لأللفية أنه خالل النصف قرن املاضي تسببت البشرية يف يكولوجيةالنظم االوقد أظهر تقييم . الفقر

وبصورة . يكولوجيةالنظم االخسائر غري مسبوقة يف التنوع البيولوجي وحاالت تدين يف خدمات 
 خدمة نظام إيكولوجي خضعت للتقييم آخذة يف التدهور، وأن من ٢٤الـ  باملائة من ٦٠إمجالية، فإن 

ومن شأن ذلك أن تكون له . املتوقع حدوث مزيد من التدهور ما مل تتخذ إجراءات فورية حيال ذلك
  .بصفة خاصة، ولكن ال على سبيل احلصر، تأثريات سلبية على عمليات التنمية لدى البلدان النامية

ئق االجتماع على مذكرة مفاهيمية أعدها برنامج األمم املتحدة للبيئة وقد انصبت وثا  - ٣
  .واستعرضتها احلكومات وأصحاب املصلحة

 منظمة يف بوتراجايا، ماليزيا، ملناقشة االحتياجات والوسائط الالزمة ٢٥ بلداً و٧٨اجتمع و  - ٤
، ومبا يف لوجيةيكوالنظم االت لتعزيز التواصل البيين للعلوم والسياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدما

النظم ذلك إمكانية قيام منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 
  .يكولوجيةاال
وجرى ملدة ثالثة أيام تبادل بناء للغاية لآلراء حول مفهوم وحمتوى وشكل منرب حمتمل   - ٥

، مع النظر يكولوجيةالنظم االالبيولوجي وخدمات حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع 
  .إىل هذا االجتماع احلايل بصفته اخلطوة األوىل حنو تعزيز التالقي بني العلوم والسياسات

وكان هناك تسليم واسع النطاق بأن مثة حاجة إىل حتسني التواصل البيين للعلوم والسياسات،   - ٦
 ذات الصلة، وأفضل املعارف متعددة التخصصات املتاحة والذي ينبغي أن يستخدم التقييمات احلالية

أي العلوم الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلك املعارف التقليدية ومعارف السكان (
  ).األصليني

واعترف معظم املشاركني بأن هناك حالياً العديد من جوانب التواصل البيين للعلوم   - ٧
يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات ) آليات وعمليات(ين والدويل والسياسات على الصعيدين الوط

 )gap analysis(وأعرب هؤالء املشاركون عن احلاجة إىل إجراء حتليل استكمايل . يكولوجيةالنظم اال
ملكامن القوة ومواطن الضعف يف جوانب التواصل البيين القائم حالياً والتنسيق فيما بينها على مجيع 
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مبا يف ذلك اهليئات العلمية الفرعية واالستشارية التابعة لالتفاقات البيئية املختصة (انية النطاقات املك
ويتعني على التحليل ). متعددة األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وهيئات األمم املتحدة

ية احملتملة االستكمايل أن يقيم إمكانات تعزيز جوانب التواصل البيين القائمة والقيمة املضافة لآلل
وقد تباينت آراء . اجلديدة اليت من شأا أن تتغلب على مواطن الضعف املعترف ا يف النظام احلايل

املشاركني بالنسبة ألي الثغرات املوجودة يف التواصل البيين للعلوم والسياسات هي األكثر أمهية، وأشار 
ومات املهمة للسياسات وتقدم املشورة إىل بعض املشاركني إىل عدم وجود عملية تقييم فعال تقدم املعل

االتفاقيات املتعددة واملتعلقة بالتنوع البيولوجي، بينما معظم املشاركني من البلدان النامية اعتربوا أن 
  .أكرب ثغرة تكمن يف بناء القدرات

منرب والستكمال اآلليات القائمة وتزويدها بقيمة مضافة، دعم كثري من املشاركني احلاجة إىل   - ٨
 يكون مغايراً يكولوجيةالنظم االحكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

واعترب آخرون، مع ذلك، أنه من السابق جداً . للمؤسسات أو اآلليات املوجودة حالياً ومستقالً عنها
  .ار نتائج حتليل الثغراتألوانه احلكم مبا إذا كانت هناك حاجة إىل جهاز جديد ومستقل مفضلني انتظ

وعلى الرغم من حدوث اتفاق واسع على أن املنرب جيب أن يكون حكومياً دولياً، فقد مت   - ٩
  .اإلعراب عن طائفة من اآلراء بشأن كيفية إشراك أصحاب املصلحة اآلخرين

وأن يتمتع وقد ذهب اجلدل إىل أن أي جهاز جديد ينبغي أن يكَملْ اآلليات املوجودة حالياً،   - ١٠
واقترح بعض املشاركني أن قيام شبكة للشبكات . بقيمة مضافة، ومن مث يعزز اآلليات القائمة حالياً

  .ميكن أن يعزز القدرات احلالية
أيد العديد من املشاركني املقترح الذي يقضي بأن املنرب ينبغي أن يكون مستقالً، ولكن يظل و  - ١١

مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة مع منظمات أخرى تابعة لألمم (لياً مرتبطاً مبنظمة أو مبنظمات قائمة حا
وأعربوا أيضاً عن رأي مفاده أن ). اليونسكو(املتحدة مثل منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

ة املنرب ينبغي أن خيدم عدداًَ كبرياً من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك العديد من االتفاقيات ذات الصل
وأيد بعض املشاركني أن يكون املنرب جهازاً فرعياً للهيئة الفرعية املعنية باملشورة . بالتنوع البيولوجي

وأشار معظم .  التابعة لالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي)SBSTTA(العلمية والتقنية والتكنولوجية 
ة فإنه سيكون من الصعوبة مبكان أن خيدم املشاركني إىل أن املنتدى لو كان جهازاً فرعياً التفاقية واحد

أصحاب املصلحة اآلخرين واالتفاقيات األخرى، وإن كان أحد املشاركني قد أشار إىل أنه سوف 
  .يكون من العسري على جهاز واحد أن خيدم منتديات خمتلفة كثرية

ت هو تصنيف، واتفق كثري من املشاركني على أنه يتعني أن يكون دور منرب العلوم والسياسا  - ١٢
وتقييم وتوليف املعارف العلمية املوجودة حالياً فيمكنه بذلك حتديد جماالت العلوم اليت حتتاج إىل املزيد 
من التطوير، وتقدمي معلومات تتصل بالسياسات إىل العديد من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك االتفاقات 

 أنه قد يكون من املفيد وضع إطار لوضع واقترح أحد املشاركني. البيئية دون اختاذ الطابع األمري
  .التقييمات احلالية واملستقبلية يف سياقها الصحيح
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وقال الكثري من املشاركني إن التقييم ينبغي أن يكون مستقالً ولكن متصالً بالسياسات وذلك   - ١٣
  .لتوفري معارف وثيقة تنهض على األسانيد

وغريها من األنشطة ينبغي أن توجه حسب الطلب، وأشار معظم املشاركني إىل أن التقييمات   - ١٤
  .تبعاً لطلبات املستعملني، والحظ البعض ما ملسامهة الدوائر العلمية من أمهية

  :وميكن للتقييمات أن تشتمل على
تقييمات على املستوى احمللي والوطين واإلقليمي ويتوىل املنرب تشجيعها وحتفيزها   )أ(

  وري أن يكون املنرب هو الذي جيريها؛وتوحيدها معاً، وليس من الضر
  ؛)مثال التأثري اإلقليمي للتغري املناخي على التنوع البيولوجي(تقييمات مواضيعية   )ب(
  ). لأللفيةيكولوجيةالنظم االمثال تقييم (تقييمات عاملية   )ج(

  .مة اتفاق عريض على أنه جيب أن تجرى للتقييمات عملية استعراض نظراء صاركان هناكو  - ١٥
 بشأن برنامج العمل وامليزانية، حدث اتفاق عريض على UNEP/IPBES/1/3وبالنسبة للوثيقة   - ١٦

أن مناقشة برنامج العمل التفصيلي وامليزانية أمر سابق ألوانه بالرغم من أن احلاجة سوف تثور لربنامج 
  .عمل وميزانية يف وقت الحق

هو نشاط مهم )) أ (٣(بكر واستخالص الدروس واقترح بعض املشاركني أن نشاط اإلنذار امل  - ١٧
، على النحو ))ب (٣النشاط (يف حد ذاته بينما اقترح آخرون بأنه ميكن إدماجه يف عمليات التقييم 

وأوصى أحد املشاركني بأن يكون النشاطان الرئيسيان ألي آلية . UNEP/IPBES/1/3املوضح يف الوثيقة 
دالً من حزمة أوسع نطاقاً من األنشطة املبينة يف الوثيقة جديدة مها بناء القدرات والتقييم، ب

UNEP/IPBES/1/3مع إدراج بناء القدرات يف تلك األنشطة األخرى ،.  
 اتفاق عريض على أنه جيب على املنرب أن يشمل بناء القدرات لدى البلدان النامية كان هناكو  - ١٨

ركني أن بناء القدرات جزء ال يتجزأ من عملية وذكر بعض املشا. فيما يتعلق بتقييم واستخدام املعارف
  .التقييم

وعلى الرغم من حدوث اتفاق عام على أن مناقشة الوضع القانوين سابقة ألواا، فقد حدثت   - ١٩
 مع )٢( أو دال)١(وكان هناك بصفة عامة تأييد قوي للخيارين باء. مناقشة أولية لآلراء مفيدة للغاية

  . ولكن بدون استبعاد أي خيارات من اجلدول)٣(جيموجود بعض التأييد للخيار 

                                                   
 الدولية القائمة احلكوميةينشأ املنرب كجهاز حكومي دويل ذي وضعية متمايزة عن املنظمات :  باءاخليار  )١(

األمانة أو وذلك عن طريق توفري خدمات ( الدولية احلالية املنظماتحالياً وإن كان يرتبط مؤسسياً بواحدة أو أكثر من 
 حالية دوليةوجيوز أن ينشأ مبقرر صادر عن مؤمتر حكومي دويل أو مبقرر منظمة حكومية ).  مثالًهلااخلدمات اإلدارية 

 .أو مبقررات متوافقة ملنظمتني أو أكثر من املنظمات احلكومية الدولية

غري حكومية ويكون متمايزاً عن  كجهاز تتجمع داخله كيانات حكومية دولية واملنربينشأ :  دالاخليار  )٢(
 . حكومي دويل أو مؤمتر دويل آخرمؤمترقرر صادر عن مبوجيوز أن ينشأ .  احلكومية الدولية القائمة حالياًاملنظمات

 وجيوز.  كجهاز حكومي دويل، يكون جهازاً فرعياً ملنظمة حكومية دولية قائمة حالياًاملنربينشأ :  جيماخليار  )٣(
 .رئاسي ملنظمة حكومية دولية حاليةعن جهاز ر صادر مبقرأن ينشأ 
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 اتفاق واسع على أن إجراء مناقشة تفصيلية لورقة أسلوب اإلدارة سابق ألوانه كان هناكو  - ٢٠
ومع ذلك فقد بذلَ بعض التأييد ألن . فيما يتعلق باجللسة العامة، واجلهاز العلمي واجلهاز التنفيذي

واقترح مشاركان أن . بفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخيستخدم املنرب هيكل جهاز أشبه 
تكون اجللسة العامة هي اجلهاز الفرعي املعين باملشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابع لالتفاقية 

  .املتعلقة بالتنوع البيولوجي
. لية شفافة الختيار األمانة مثة حاجة إىل وجود معايري وعمنأوقال العديد من املشاركني   - ٢١

وكان هناك اتفاق على وجوب أن تكون تلك األمانة صغرية احلجم، واقترح أحد املشاركني استخدام 
إحدى األمانات القائمة حالياً إذا كان املنرب املقترح جهازاً فرعياً للهيئة الفرعية املعنية باملشورة العلمية 

وعرض العديد من املشاركني تقدمي . قية املعنية بالتنوع البيولوجيوالتقنية والتكنولوجية التابعة لالتفا
  .الدعم لألمانة واستضافتها

  .UNEP/IPBES/1/5 مناقشة بشأن الوثيقة  أيمل جترو  - ٢٢
  :يبل  مباوأوصى الرئيس  - ٢٣

أنه ينبغي مواصلة استكشاف آليات لتحسني التواصل البيين للعلوم والسياسات يف   )أ(
 من أجل رفاهية بين البشر ومن أجل التنمية يكولوجيةالنظم االالبيولوجي وخدمات جمال التنوع 

وميكن ملثل تلك اآلليات أن تشتمل على مكونات اإلنذار املبكر، والتقييمات متعددة . املستدامة
  النطاقات، وإعالم السياسات وتنمية القدرات؛

ل البيين للعلوم والسياسات، أنه ينبغي إجراء حتليل للثغرات بغرض تعزيز التواص  )ب(
  .املنتدى البيئي الوزاري العاملي/وضرورة إتاحة تقرير أويل للدورة اخلامسة والعشرين لس اإلدارة

وأوصى االجتماع بضرورة تقدمي املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة تقريراً أثناء   - ٢٤
دى البيئي الوزاري العاملي بشأن نتائج هذا االجتماع املنت/الدورة اخلامسة والعشرين لس اإلدارة

وضرورة أن يطلب جملس اإلدارة إىل املدير التنفيذي عقد اجتماع ثان حكومي دويل متعدد أصحاب 
النظم املصلحة بشأن منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

ي بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات  دف تعزيز وحتسني التالقيكولوجيةاال
وطالب .  ألجل رفاه اإلنسان، مبا يف ذلك حبث إنشاء منرب جديد للعلوم والسياساتيكولوجيةالنظم اال

أحد املشاركني أيضاً بأن تعرض نتائج هذا االجتماع على االجتماع الثالث للفريق العامل املخصص 
  . باستعراض تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجيمفتوح العضوية املعين

______________  


