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 احلكومي الدويل ألصحاب لث الثااالجتماع
 حكومي دويل نرباملصلحة املتعددين املخصص مل

 التنوع البيولوجي يف جمالللعلوم والسياسات 
  خدمات النظام اإليكولوجيو

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١-٧  مجهورية كوريا،،بوسان
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

النظر يف إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف 
  جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

  يكولوجي تطوير القدرات خلدمات التنوع البيولوجي والنظام اإلحتليل
  مذكرة من األمانة

  إضافة

  موجز تنفيذي
 املشاركون يف االجتماع الثاين احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة املتعددين املخصص طلب  - ١

 الذي ملنرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
، إعداد وثائق معلومات إضافية لدعم ٢٠٠٩أكتوبر / األول تشرين٩ – ٥عقد يف نريويب يف الفترة من 

وثيقة تتناول املبادرات الراهنة د اإعدمواصلة املناقشات وتعزيز عملية صنع القرارات، مبا يف ذلك 
 )١(.واملالئمة يف جمال تطوير القدرات

                                                   
*  UNEP/IPBES/3/1.  
 .٣ املرفق، الفقرة UNEP/IPBES/2/4/Rev.1أنظر الوثيقة   )١(
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ى اليت وتعرض هذه املذكرة معلومات أساسية واقتراحات إلثراء املناقشات بشأن الطريقة املثل  - ٢
لمبادرات القائمة لمالً مك ونا مثل هذا املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات من أن يكمتكن 

وال دف هذه املذكرة إىل . لتطوير القدرات ويستجيب يف ذات الوقت لالحتياجات والطلبات الراهنة
ملستويات على اتطوير القدرات خطط هلا لاملطروحة حالياً وامللمبادرات لإعطاء صورة إمجالية شاملة 

  :الدولية واإلقليمية والوطنية، وإمنا دف إىل
  توفري إطار لفهم مشترك لتطوير القدرات؛  )أ(  
حبث اإلجنازات والتحديات واالحتياجات فيما يتعلق مبجاالت تطوير القدرات   )ب(  

  األساسية احملورية جلدول أعمال املنرب احلكومي الدويل املقترح للعلوم والسياسات؛
دويل للعلوم الكومي احلملنرب امكن يتجاالت تطوير القدرات اليت مبتوصية ال  )ج(  

والسياسات أن يوفر هلا الدعم يف حدود اإلطار العام للترابط األوسع بني العلوم والسياسات خلدمات 
  .التنوع البيولوجي والنظام اإليكولوجي

تمع ككل يف افئات بأنه قدرة الشعوب واملنظمات و‘‘ القدرات’’وميكن تعريف مفهوم   - ٣
دف .  ناجحةة بصوراإدارة شؤوتطوير القدرات إىل دعم التغيري حنو حتسني أداء يف تدخالت الو

ولتحقيق النتائج املرجوة، ال بد . الشامل بغية الوصول إىل هدف حمددحتسني النظام األفراد واملنظمات و
 وامليزنة، وال بد من من دمج تقييم القدرات وتطويرها بصورة نظامية يف عمليات التخطيط والسياسات

  :وميكن إجياز القدرات املطلوبة على النحو التايل. أن تشتمل على خمتلف وظائف اإلدارة
  القدرات على املشاركة؛  )أ(  
  القدرات على النفاذ إىل املعلومات واملعارف واالستفادة منها؛  )ب(  
  القدرات على ختطيط عمليات وعلى تطوير سياسات؛  )ج(  
  على اإلدارة وعلى التنفيذ؛القدرات   )د(  
  .القدرات على الرصد والتقييم  )ه(  

 يل الدوملنرب احلكومياأهم ركائز فيما يعد احلصول على املعلومات واملعارف واستخدامها و  - ٤
أيضاً تعترب مهمة بنفس القدر، ، فإن جماالت بناء القدرات األخرى املقترح للعلوم والسياسات

وتتوقف درجة فعالية أي منرب . مية لتحقيق االستدامةدمج النتائج يف عمليات التنبفيما يتعلق وخصوصاً 
حكومي دويل للعلوم والسياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، على مجلة 

يف وخصوصاً أمور من بينها القدرات اليت طورت يف مجيع جوانب الترابط بني العلوم والسياسات 
تطوير الرئيسي لز يتركينصب الوفيما يرجح أن . رصدسات العامة والجماالت العلوم والتقييم والسيا

ينبغي على جمال التقييم، ن طريق املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات عسيتم دعمها اليت القدرات 
يف ذات  تصلةاملميزة واألربعة املاالت بايكون تطوير القدرات قائماً على ضوء بل ومرتبطاً أيضاً أن 

وتبعاً لذلك فإنه يشجع أن يكون للمنرب . لعامةأوجه الترابط بني العلوم والسياسات االوقت من 
ذات احملددة االحتياجات باحلكومي الدويل للعلوم والسياسات دور نشط يف تطوير القدرات فيما يتعلق 
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لة وثيقة بأنشطة تطوير القدرات الراهنة واملخطط هلا املدعومة بواسطة صون له تكن أواألولوية، 
  )٢(.افاملنظمات احلالية الثنائية واملتعددة األطر

ويستند التحليل على نتائج العملية الشاملة لتطوير منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات،   - ٥
والوثائق اإلعالمية ذات الصلة واملذكرات الرمسية  )٣(وخباصة تقرير االجتماع الثاين بشأن هذا املوضوع،

يسية يف جمال التنوع البيولوجي باإلضافة إىل االستجابات على استبيان أرسل إىل املنظمات الدولية الرئ
ويعتمد أيضاً على حتليل النتائج املستمدة من االستراتيجية وخطط العمل . وخدمات النظام اإليكولوجي

الوطنية للتنوع البيولوجي يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وعملية التقييم الذايت للقدرات على الصعيد 
 طويروضع ثالثة أهداف رئيسية لتشأن اقتراحات بوتطرح . يةمرفق البيئة العاملمن الوطين املدعومة 

القدرات يف إطار املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات العامة لدعم تعزيز القدرات الوطنية على 
 ولكل .االستفادة الكاملة من أفضل املعلومات العلمية املتاحة دعماً لصنع القرارات بصورة سليمة

  :هيالنتائج وهذه . ف جمموعة من النتائج املقترحةهدف من هذه األهدا
دعم مجع البيانات وحتليلها وتبادهلا، دف سد الثغرات البارزة وتوحيد النظام ازأ   )أ(  

رصد ل يةصد األرضارملشبكة اوفريق رصد األرض املنظومة العاملية لنظم احلايل وذلك بتدعيم مبادرات 
  :التنوع البيولوجي، وذلك من قبيل

   أمام عملية احلصول على البيانات؛بقيةتعراض احلواجز املتاس  ‘١’
   والثغرات يف البيانات وأنشطة مجع البيانات؛ البيانات املوجودةرصح  ‘٢’
وضع مبادئ توجيهية ومعايري جلمع البيانات وتقدميها وتبادهلا، مبا يف ذلك   ‘٣’

ن السواتل الوصول عرب اإلنترنت للدوريات واملكتبات والبيانات املستمدة م
  ؛رجعيةامل ةغرافياجلوالبيانات 

عام ا بعد هداف التنوع البيولوجي ملألومؤشر هدف قياسي تشجيع وضع   ‘٤’
  ؛٢٠١٠

تطوير عملية لتوحيد جداول أعمال البحوث الوطنية واإلقليمية والدولية   ‘٥’
  لتوجيهات بشأا؛لالدوري ستعراض االو

ت بني العلوم والسياسات، وذلك على تعزيز االتصاالت والتوعية من أجل سد الثغرا  )ب(  
  :سبيل املثال بواسطة

تعميم وذلك بإشراك اموعات الرئيسية ألصحاب املصلحة يف تشجيع ثقافة   ‘١’
  يف عملياته؛وهياكل املنرب املقترح 

                                                   
 .UNEP/IPBES/3/2م من الوثيقة  من الفرع جي٤، الواردين حتت العنوان الفرعي ٣ و٢أنظر اخليارين   )٢(

)٣(  UNEP/IPBES/3/4/Rev.1.  
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تشجيع النهوج الالمركزية يف تقوية اخلربات والتجارب الوطنية واإلقليمية،   ‘٢’
الوصول إىل التكنولوجيا واألدوات اخلاصة بتقييم على سبيل املثال من أجل 

  ؛منذجتهاالنظم اإليكولوجية وتقييماا و
األخذ بالعلوم يف لتنوير اجلمهور وتعزيز إجراء حوار بشأن العلوم والسياسات   ‘٣’

  السياسات؛
ى تقوية املؤسسات، لتوفري حوافز من أجل التغيري وبناء القدرات ودعمها على املستو  )ج(  

  :املناسب، وذلك بواسطة
مع الدراسات األخرى اليت توفر معلومات  التقييمات البيئية نسيقتشجيع ت  ‘١’

هلياكل التنظيمية والقدرات املؤسسية والعمليات اتساعد يف تعميق فهم 
  احلكومية املهمة لإلدارة البيئية؛

االستراتيجيات (االستفادة من التقييمات البيئية املتوفرة وأدوات التخطيط   ‘٢’
 العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وبرامج العمل الوطنية للتكييف ططوخ

  عند الشروع يف إجراء تقييمات جديدة؛ ) وحنو ذلك،وخطط العمل الوطنية
تشجيع األخذ باملمارسات والسيناريوهات اجليدة لتعميم وتطوير املبادئ   ‘٣’

طوير السياسات التوجيهية عن أفضل السبل لدمج استنتاجات التقييمات يف ت
  العامة؛

الفرص وبرامج التدريب للتبادل العلمي بني البلدان املتقدمة والبلدان إتاحة   ‘٤’
  .النامية

___________  


