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البند  8من جدول األعمال املؤقت
استعراض املنرب يف هناية برانمج عمله األول

استعراض فعالية وظائف املنرب اإلدارية والعلمية
 -1يف إطار برانمج العمل األول للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية (املنرب) ،كلف االجتماع العام يف مقرره م.ح.د 5/2-إبجراء استعراض لفعالية وظائف املنرب
اإلدارية والعلمية ،وطلب إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يقوم ،ابلتشاور مع املكتب ،بوضع إجراءات
هلذا االستعراض .ونظر االجتماع العام يف دورته الرابعة يف مشروع إجراءات االستعراض ،وطلب ،يف الفرع سابعاً
من مقرره م ح د ،1/4-إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات زايدة حتسني نطاق واختصاصات االستعراض.
 -2واعتمد االجتماع العام ،يف مقرره م.ح.د ،2/5-اختصاصات االستعراض ،مبا يف ذلك عنصر داخلي
وعنصر خارجي .ويف املقرر نفسه ،وافق االجتماع العام أيضاً على تنفيذ استعراض داخلي من فريق اخلرباء املتعدد
التخصصات واملكتب وتقدمي استنتاجاته إىل مستعرضني خارجيني .وطلب االجتماع العام كذلك إىل األمينة
التنفيذية أن تدعو إىل تسمية مرشحني لفريق االستعراض ،وأن جتري عملية عطاءات تنافسية لقيام منظمة مهنية
خارجية بتنسيق االستعراض .وطلب االجتماع العام إىل فريق االستعراض أن يقدم ،وفقاً الختصاصاته ،تقريراً هنائياً
عن االستعراض ،مبا يف ذلك توصيات بشأن تنفيذ برانمج العمل الثاين للمنرب ،إىل االجتماع العام يف دورته السابعة.
 -3ويف الفرع الثامن من املقرر م.ح.د ،1/6-أحاط االجتماع العام علماً ابلتقرير الذي أعده فريق االستعراض
الداخلي ) (IPBES/6/INF/32وطلب إىل املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمانة حتديد ما هي املسائل
اليت وردت يف االستعراض الداخلي والدروس املستفادة منه اليت ميكن تناوهلا يف برانمج العمل احلايل ،مبا يف ذلك
فيما يتعلق بتنفيذ أي تقييمات معلقة يوافق عليها االجتماع العام يف دورته السادسة ،والتنفيذ الكامل لوظائف
املنرب األربع وحتسني إدماجها .واستجابةً هلذه الطلباتُ ،حدد عدد من األنشطة ،وترد املعلومات ذات الصلة يف
الوثيقة .IPBES/7/INF/17
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 -4ويف املقرر نفسههه ،أحاط االجتماع العام علماً أيض هاً ابختيار أعضههاء فريق االسههتعراض إلجراء االسههتعراض
واب ختيار منظمة مهنية خارجية لتنسه ه ه ه ههيق عملية االسه ه ه ه ههتعراض وطلب إىل األمينة التنفيذية أن تشه ه ه ه ههرع يف ترتيبات
االسههتعراض اخلارجي يف أقر فرصههة بعد الدورة السههادسههة لالجتماع العام .ويرد تقرير فريق االسههتعراض يف الوثيقة
 .IPBES/7/INF/18ويرد املوجز التنفيذي لذلك التقرير وتوص ه ه ه ه ه ههياته يف مرفق هذه الوثيقة .وترد الردود على تقرير
فريق االسه ه ه ه ههتعراض الواردة من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخص ه ه ه ه هصه ه ه ه ههات ،ومن األمينة التنفيذية ،يف الوثيقتني
 IPBES/7/INF/19و IPBES/7/INF/20على التوايل.
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املرفق
استعراض برانمج العمل األول للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
تقرير فريق االستعراض
أوالا -املوجز التنفيذي
ألف -السياق
 -1أثناء إعداد الصيغة النهائية من هذا التقرير ،ينظر املنتدى االقتصادي العاملي ،املنعقد يف دافوس ،سويسرا،
يف تقريره السنوي بشأن املخاطر العاملية .ومنذ عشر سنوات ،كانت معظم املخاطر الرئيسية احملددة اقتصادية .ومع
ذلكُ ،حددت مسألتان رئيسيتان يف تقرير املخاطر العاملية لعام  2019على أهنما من األخطار العاملية على
األعمال التجارية واجملتمع البشري :األمن السيرباين والبيئة املتدهورة .وأُدرج تغري املناخ سابقاً ،ويذكره تقرير عام
 2019بشكل ابرز ،إىل جانب فقدان التنوع البيولوجي واهنيار النظام اإليكولوجي ،وأزمة املياه العاملية ،والكوارث
الطبيعية .ويرتكز اهتمام األعمال التجارية والقادة السياسيني يف الوقت احلايل على هذه القضااي ،واألهم من ذلك
على الروابط والتعقيبات فيما بينها ،مما يعين أن هناك حاجة ماسة ملشورة واضحة وال لبس فيها بشأن حالة التنوع
البيولوجي والنظم اإليكولوجية واحملركات الدافعة لتدهورمها ،وبنفس القدر من األمهية بشأن اخليارات واحللول
ملواجهة هذه التحدايت بطريقة متكاملة لتحقيق التنمية املستدامة .ويؤدي املنرب ،وفقاً لواليته ،دور جهة تقدمي
هذه املشورة ،ويرد استعراضنا يف هذا السياق.
 -2واعتمد االجتماع العام للمنرب ،يف مقرره م.ح.د ،2/5-اختصاصات لعملية استعراض لتغطية برانمج العمل
األول .واعتمد االجتماع العام ،يف اجتماعه السادس يف ميديني ،كولومبيا ،يف آذار/مارس  2018عشرة أعضاء
لفريق استعراض ،يتمتعون بصالحيات واسعة ،لتقدمي تقرير استعراض بشأن فعالية وظائف املنرب اإلدارية والعلمية
وتوصيات للمساعدة يف صياغة برانمج العمل الثاين للمنرب ،على أن ينظر فيه االجتماع العام يف دورته السابعة.
ومن املهم أن االستعراض قيَّم فعالية املنرب كمحفل يربط بني العلوم والسياسات ومركزه فيما يتعلق ابلتأثري على
املدى البعيد.
ابء-

النتائج العامة
 -3ابلرغم من أنه ميكن تتبع اتريخ املنرب السابق إىل اجتماع جمموعة الدول الثماين الذي ُعقد يف إيفيان ،فرنسا
يف عام  ،2003فقد حقق املنرب ،يف السنوات السبع اليت سبقت أتسيسه الرمسي وبعد مخس سنوات من العمل
النشط ،إجنازات كبرية المسه يف النهوض ابملعارف يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،على
الرغم من ميزانية ال حتصل على التمويل الكايف لدعم برانمج عمله الطموح وامللزم بشكل كبري.
 -4وأجنز املنرب سبعة تقارير تقييم بني عامي  2014و ،2018ويعد تقييماً عاملياً للتنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية ،من املقرر أن ينظر فيه االجتماع العام يف عام  .2019وأسس هيكالً إدارايً كمنرب حكومي
دويل ،ونظاماً داخلياً ،وأمانة تسري األعمال ،ويضم أعضاء من  131بلداً وشبكة من مراكز التنسيق الوطنية،
وشراكات ودوائر خرباء .وتشكل هذه العناصر األسس الصلبة لنمو املنرب .ومع ذلك ،كما هو احلال مع أي
منظمة مماثلة ،هناك دائماً جمال للتحسني .وأكدت على ذلك نتائج االستعراض ،اليت تسلط الضوء على عدة
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صمم ونُفذ املنرب على أساسه .ولذا،
مواطن ضعف بني الشروط املسبقة واالفرتاضات اليت يقوم عليها املنطق الذي ُ
حدد االستعراض جمموعة من جماالت التحسني احملتملة لكي ينظر فيها االجتماع العام.
جيم -منهجية االستعراض
 -5استخدم فريق االستعراض هنجاً جيمع بني التأمالت بشأن استعراض داخلي سابق أُجري يف عام ،2017
ودراسة استقصائية تفصيلية على اإلنرتنت ،ومقابالت شخصية متعمقة مع جمموعة واسعة من أصحا املصلحة
وجهات التنسيق الوطنية .وكلّف فريق االستعراض أيضاً إبجراء دراستني عن وسائط اإلعالم واملنشورات وعقد
عدة اجتماعات جملموعات الرتكيز بشأن قضااي بعينها .وأاتح هذا جماالً للحسا املثلثي  -التدقيق املشرتك بني
املصادر واألساليب  -للمساعدة على ضمان مصداقية النتائج وصحتها .وأاتح أيضاً فرصة للتوضيح أبثر رجعي
والختبار جوانب منطق التغيري أو ’’نظرية التغيري‘‘ لدى املنرب -أي املنطق الذي استند إليه تصميم وتنفيذ املنرب
لتحقيق التأثري املنشود على املدى البعيد .ونظر فريق االستعراض يف مدى جناح تصميم اإلطار املفاهيمي للمنرب،
ومركزه ،وهيكلته ،وتنفيذه حىت اآلن يف حتقيق أتثري بعيد املدى على العلوم والسياسات فيما يتعلق ابلتنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية.
دال -موجز النتائج
 -6وضع اإلطار املفاهيمي واملركز :وجد فريق االستعراض أن املنرب بُىن على أساس متني وسيواصل تقدمي
عرض ذي قيمة عالية ألصحا املصلحة على مدار العقد املقبل .ويف ساحة مزدمحة ،حيظى املنرب مبصداقية علمية
كبرية ومكانة مهمة وحمددة بوضوح كمنرب حكومي دويل يعمل كمحفل يربط بني العلوم والسياسات يف جمال
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .ويستفيد من إحساس واسع مبلكية أصحا املصلحة ومن عدة
مسات فريدة تشكل نقاط قوة رئيسية .ولكن تركيزه املبكر على إصدار تقييمات علمية أدى إىل عرقلة مركزه يف
إحداث التأثري ،إذ مل يعاجل ابلكامل حىت اآلن البُعد املتعلق ابلتفاعل بني العلوم والسياسات الذي ينطوي على
حتدايت متأصلة ،وترافق ذلك مع عدم منح تركيز كاف لوضع اسرتاتيجية واضحة تسرتشد برؤية ورسالة واضحة
املعامل ،وعدم كفاية التعاون املتضافر والشراكات– مبا يف ذلك مع منظمات األمم املتحدة الشريكة معه (منظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة) ومبوجب العديد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف  -على الرغم من اعرتاف املنرب املبكر
واجلدير ابلثناء أبمهية إشراك أصحا مصلحة متعددين يف عمله.
 -7احلوكمة ،واهلياكل ،واإلجراءات :حقق املنرب الكثري حىت اآلن يف إنشاء هياكل حوكمة وتنفيذ تعمل
بكامل قدرهتا ،ابإلضافة إىل النظام الداخلي الضروري .ويعترب أداء والتزام أمانة املنرب ووحدات الدعم التقين التابعة
هلا من نقاط القوة بشكل خاص .ولكن على الرغم من إحراز تقدم جيد ،ال يزال املنرب يواجه حتدايت تتعلق
بوضعه القانوين؛ وابملساواة بني اجلنسني ،واملسائل التأديبية (السيما يف العلوم االجتماعية) والتوازن اجلغرايف فيه؛
واإلدماج املناسب جلميع نظم املعارف؛ وضمان أن تؤدي هيئات احلوكمة التابعة له أدواراً واضحة وأساسية ومفيدة
دون ازدواج ال حاجة له.
 -8التنفيذ :حقق املنرب جناحاً ابهراً يف حتفيز توليد املعارف اجلديدة .ويرى فريق االستعراض أن حجم التقييمات
العلمية واملوجزات املرتبطة هبا ملقرري السياسات متثل تقدماً كبرياً وهاماً يف فهم حالة التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية واجتاهاهتما على املستوى العاملي .ولكن ال تزال هناك عدة قضااي ابلغة األمهية تتطلب اهتماماً
عاجالً .فيمكن حتسني مالءمة السياسات وإمكانية إجراء التقييمات ،السيما على املستوى الوطين .وكان التقدم
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غري متسا ٍو بني الوظائف األربع ،إذ كانت املساعي يف سياق وظيفة دعم السياسات هي األقل جناحاً وحدث
تقدم بطيء يف جهود املنرب املعقدة ولكن ابلغة األمهية يف جمال بناء القدرات .وبذلت جهود كبرية وحمسنة بشكل
مستمر إلدماج معارف الشعو األصلية واملعارف احمللية يف عمليات املنرب ،ولكن التحسينات ال تزال ضرورية،
مبا يف ذلك املشاركة بشكل منتج مع الشعو األصلية واجملتمعات احمللية وضمان مشاركة أصحا معارف
الشعو األصلية.
 -9الشؤون املالية :أُديرت املوارد املتاحة بكفاءة وفعالية ،ونهُ ِّّفذ برانمج العمل الطموح املتفق عليه يف إطار
املوارد املتاحة .وكانت عملية إعادة تنظيم املوارد املالية إلجراء التقييمات يف ظل حتدايت التمويل أمراً مثرياً لإلعجا
بشكل خاص .وتعكس التدابري املالية البداية املضطربة والسريعة للمنرب .ويتعني إيالء االهتمام الواجب يف املستقبل
إلدارة صايف أصول املنرب ،وتثبيت صايف ُمعامل التشغيل له ليظل فوق الصفر ،وضمان حتقيق نسبة احتياطي
تشغيل إجيابية .ويعد االفتقار إىل مصادر دخل موثوقة طويلة األجل أمراً مثرياً للقلق بشكل خاص ،وال تزال
االستدامة املالية للمنرب مهددة بتقلبات املسامهات الوطنية الطوعية .وتعترب اسرتاتيجية مجع التربعات غري مقنعة
حىت اآلن فيما يتعلق مبستوى االبتكار الالزم ملعاجلة هذه الشواغل.

 -10التأثري الناشئ :من السابق ألوانه اإلدالء ببياانت هنائية بشأن أتثري املنرب ،فهناك فجوة زمنية كبرية تفصل
إنتاج هذه املعارف واستيعاهبا وأتثريها ،عن أثرها يف األجل البعيد ،ويصعب بوجه عام التنبؤ ابملسارات اليت ستؤثر
هبا املعارف .وقدم املنرب ابلفعل مسامهة هامة وإجيابية لفهم األسبا اجلذرية لفقدان التنوع البيولوجي وتدهور
خدمات النظم اإليكولوجية ،وكان له أيضاً أتثريات غري مباشرة يف تعبئة اجملموعات األكادميية والتحالفات البيئة
اإلقليمية وحتالفات احلفظ الرمسية .ويبدو أن املنرب حقق جناحاً كبرياً يف الوصول إىل مقرري السياسات على املستوى
العاملي ،وبدرجة أقل إىل مقرري السياسات والعلماء على املستوى الوطين الذين ال تربطهم صلة مباشرة بعمله.
وحقق املنرب جناحاً بدرجة أقل يف الوصول إىل املمارسني (أي منفذي مشاريع احلفظ والتنمية) ،ومل يصل بعد إىل
مقرري السياسات على املستوى احمللي ،والقطاع اخلاص ،واملواطنني .وعلى الرغم من أن املنرب يف وضع جيد يتيح
له اإلسهام يف تغيري األنظمة الواسعة النطاق ،مل ينظر يف هذا اجلانب بشكل ٍ
كاف يف مقررات املنرب الرمسية.
ُ
 -11ويف منت التقرير الكامل ) ،(IPBES/7/INF/18نقدم  45نتيجة ،يرد مع كل منها شرح مفصل ،وتقودان
تلك النتائج إىل إصدار  36توصية .ويرد وصف كامل للنتائج والتوصيات يف التقرير الكامل ويرد موجز هلا يف
اجلداول الواردة يف هناية هذا املرفق.

اثني ا -التوصيات
 -12حدد فريق االستعراض ستة جماالت شاملة تتطلب اهتمام أعضاء املنرب ،وقادته ،وشركائه وأصحا املصلحة
اآلخرين ويتعني على املنرب التفكري بشأهنا يف سعيه إلجناز واليته كمحفل يربط بني العلوم والسياسات.
ألف -على املنرب ،لكي يضمن أمهيته االسرتاتيجية واستدامته على األجل البعيد ،أن يبدي عزما أقوى بشأن أتثريه
يف هناية املطاف على حالة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وأن حيافظ على مكانته وقيمته
وميزته النسبية ويعززها يف ساحة معقدة تشهد العديد من األولوايت املتعارضة
 -13من شأن وضع رؤية ومهمة واسرتاتيجية تكيفية متفق عليها ومعرب عنها بوضوح ،مع مراعاة النظم املتعددة
والنظم اإليكولوجية اليت يعمل فيها املنرب ،أن يساعد على توضيح دور املنرب كمحفل يربط بني العلوم والسياسات
والتأثري النهائي الذي يسعى املنرب إىل حتقيقه يف ظل تطور السياقات اخلارجية .ومن األمور األساسية يف املهمة أن
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تُرى وتُدار الوظائف األربعة للمنرب( )1كمجموعة متكاملة .وعلى وجه اخلصوص ،ينبغي أن يكون املنرب أكثر صالبة
يف االعرتاف أبن قدرته على إحداث أثر مستدام وحتويل وطويل األجل من خالل املعارف املستمدة من التقييمات
ستعتمد بشكل كبري على قدرته على تناول وظائفه الثالث األخرى بوضوح وجناح أكرب.
ابء-

على املنرب أن يعزز أبعاد السياسة العامة يف عمله بشكل كبري وبناء قاعدة األدلة أمر ضروري لذلك ولكنه
غري كاف
 -14ميكن إجياد اجلوانب املشرتكة بني العلوم والسياسات من خالل عملية تصميم مشرتك وإنتاج مشرتك ينبغي
أال تعترب فيها التقييمات نواتج هنائية؛ ويتعني تطوير هذه اجلوانب املشرتكة وإدارهتا بفعالية .وتشتمل األولوايت
الضرورية لضمان وجود منرب أكثر صلة ابلسياسة العامة يف املستقبل على ما يلي:
(أ) استخدام ’’مالءمة السياسة العامة‘‘ لوضع إطار جلميع جوانب عمل املنرب ،بدالً من استخدامها
كآلية إجرائية إلبقاء املشورة العلمية ضمن قيود أو جتنب القضية الشائكة ولكن للمهمة أمهية ابلغة واملتمثلة يف
تقدمي خيارات السياسة العامة؛
( ) توسيع نطاق اخلربات املوجودة يف املنرب لتشمل املمارسني ،مبا يف ذلك مديرو أصول التنوع
البيولوجي؛
(ج) تنمية القدرات فيما يتعلق بطريقة عمل عملية السياسات وكيفية إجياد خيارات سياساتية كجزء من
نواتج التقييم يف املنرب؛
(د) تلبية االحتياجات من املعارف بطريقة أكثر دقة ،مبا يف ذلك ضرورة بذل جهود أكثر وضوحاً
لتقدمي مربرات بسيطة تفسر أمهية التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،واحلاجة إىل تقدمي أدلة وأدوات
وخيارات قابلة للتنفيذ لطائفة من صانعي القرارات يف القطاعني العام واخلاص؛
(ه) تقدمي جمموعة من خيارات السياسة العامة اليت ميكن لصانعي القرارات االختيار من بينها ،وكذلك
خيارات لتجنب تلك املخاطر.

جيم -على املنرب القيام ابملزيد ملعاجلة التوتر بني النطاق العاملي والنطاق اإلقليمي لعمله ولالعرتاف بطابع التنفيذ
الوطين واحمللي أساس ا
 -15جيب أن تكون عمليات ونواتج املنرب مفيدة على املستوى الوطين ،حيث تُصمم وتُنفذ السياسات
واالسرتاتيجيات لتلبية املطالب واالحتياجات من املستوى احمللي إىل املستوى العاملي .ولذا ،ينبغي حتديد نطاق
التقييمات وصياغتها مبشاركة أقوى من جانب اخلرباء واملمارسني يف جمال السياسة العامة ،ومديري التنوع البيولوجي.
وميكن النظر يف إجراء احلوارات وعمليات املشاركة بشكل مستمر مع جهات التنسيق الوطنية للمساعدة على
ضمان إدراج املعارف املتولدة يف اخلطط الوطنية.

( )1تتمثل وظائف املنرب يف حتديد املعلومات العلمية الرئيسية اليت حيتاجها مقررو السياسات؛ وإجراء تقييمات منتظمة ويف الوقت
املناسب للمعارف املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ ودعم صياغة السياسات وتنفيذها؛ وترتيب االحتياجات
الرئيسية لبناء القدرات حبسب األولوية لتعزيز اجلوانب املشرتكة بني العلوم والسياسات.
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دال -على املنرب أن يعد هنج ا أكثر وضوح ا واسرتاتيجيةا ألصحاب املصلحة لديه ،بوسائل منها توضيح اسرتاتيجية
شراكاته وإاتحة مشاركة أكثر اسرتاتيجيةا من جمموعة رئيسية من الشركاء
 -16يعاين املنرب حالياً من نقص كبري يف الوضوح فيما يتعلق ابألنواع املختلفة للجهات الفاعلة املهتمة ابملنرب أو
املشاركة فيه ،وتوجد مسارات حمدودة للمشاركة يف أنشطة املنرب .ويتعني القيام مبزيد من العمل (أ) لفهم الشبكة
املعقدة للجهات صاحبة املصلحة واجلهات املسامهة احملتملة يف حتقيق النواتج وتوجيه التفاعل بني العلوم
والسياسات؛ ( ) إشراك تلك اجلهات يف عمليات املنرب بطريقة أكثر تعاوانً ومالءمةً .وال ينبغي اعتبار إشراك
اجلهات صاحبة املصلحة مسؤولية تقتصر على األمانة؛ بل ينبغي االعرتاف أبمهيته على مستوايت متعددة ،مبا يف
ذلك املستوى الوطين ،وينبغي أن يؤثر على عمليات املنرب .وينبغي اتباع هنج متباين إلشراك اجلهات صاحبة
املصلحة حبيث يتيح املشاركة املوضوعية من اجلهات الفاعلة يف أعمال املنرب مبا يتماشى مع وضعها وقدراهتا ،هبدف
االستفادة من دعمها املؤسسي ،وخرباهتا وقدراهتا التشغيلية ،ولكي تستفيد هذه اجلهات الفاعلة بشكل أكرب من
مشاركتها يف املنرب .وهذا أمر ضروري يف املشهد املؤسسي املزدحم وابلنظر إىل ضرورة تعميم التنوع البيولوجي بني
جمموعة من القطاعات.
هاء -ابلرغم من أن التقييمات تظهر – لسبب وجيه – بشكل ابرز بني نواتج املنرب املبكرة وستظل يف صميم تلك
النواتج  ،جيب توخي احلذر لتبسيط وتعزيز العمليات ذات الصلة دون إمهال النواتج واألولوايت املهمة
األخرى
 -17سيكون من املهم النظر يف التقييمات وإدارهتا ابعتبارها عملية وليست انجتاً هنائياً .وتقدم املؤلفات معلومات
كثرية عما جيعل التقييمات انجحة ،سواء على املستوى احمللي أو الوطين أو العاملي ،وينبغي استخالص الدروس
من هذه التجار  .وسيكون من الضروري ،من بني أمور أخرى ،زايدة الرتكيز على اإلنتاج املشرتك بني التخصصات
وبني املتخصصني وبني القطاعات عرب نظم املعارف املتعددة  -ومع استمرار الرتكيز واالبتكار يف جمال معارف
الشعو األصلية واملعارف احمللية .وقد يلزم يف املستقبل تنظيم وترية التقييمات اليت جاءت سريعة حىت اآلن هبدف
النظر يف طرق تنويع وحتديث ما يلي( :أ) جوانب عمليات املشاركة ،واإلنتاج واالتصال ) ( ،ونوع النواتج ونقاط
تركيزها ،من أجل خدمة جمموعة متنوعة من اجلماهري املستهدفة بعناية والقادرة على التأثري .ويف الوقت نفسه،
يتطلب الرتابط والتطور املشرتك بني اإلجراءات والنتائج حنو التأثري املنشود أال ُهتمل عمليات ونواتج املنرب األخرى
ذات الصلة ،من قبيل أدوات ومنهجيات دعم السياسة العامة ،وجهود بناء القدرات ،اليت تعترب عناصر هامة
لوظائف املنرب.
واو -على أعضاء املنرب ،وشركائه وغريهم من أصحاب املصلحة امللتزمني القيام ابملزيد للمساعدة على ضمان
استدامته املالية على األجل البعيد
 -18مل تتجسد أمهية املنرب كمبادرة ذات أتثري حمتمل على املستوى من احمللي إىل العاملي يف التزام مماثل بتوفري
موارد من مصادر وطنية أو دولية .ويستدعي املوقف بذل جهود أكثر تركيزاً بكثري من مجيع اجلهات املعنية من
أجل أتمني املسامهات من األعضاء؛ ولتحسني تعبئة املسامهات العينية واالعرتاف هبا؛ وربط جوانب برانمج العمل
مع املوارد املتاحة؛ ومواصلة إقامة الشراكات ،بوسائل منها إنشاء حتالفات مع الكياانت يف قطاعات وجماالت
العمل اليت ال تشارك عاد ًة يف املنرب؛ وابستكشاف طرائق عمل ممكنة أخرى()2؛ وإطالق مشاريع حمددة جلمع
( )2على سبيل املثال ،من خالل استخدام أدوات شبكية ملراجعة املؤلفات ،وأساليب التعلم اآليل ،واالسرتاتيجيات والنظم األفضل
تكيفاً للرصد والتقييم وإدارة املعارف.
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األموال املخصصة .وسيتعني على املنرب أيضاً تطوير سردايت أكثر تطوراً لشرح مركزه وسط التنافس املتزايد على
املوارد يف مجيع أحناء العامل  -سواء كانت موارد مالية أو عينية أو يف شكل خربات.
 -19ومثلما هو احلال يف مجيع االستعراضات ،قد يكون لبعض التوصيات التفصيلية التالية أمهية أكرب من غريها.
ومع ذلك ،يرى الفريق أنه ينبغي ،يف البداية على األقل ،النظر إىل هذه التوصيات كمجموعة واحدة ،مع الرتكيز
القوي على األولوايت الشاملة الست املذكورة أعاله.
جدول النتائج
أصول املنرب ،وإطاره املفاهيمي ومركزه
النتيجة 1
النتيجة 2

النتيجة 3

النتيجة 4

النتيجة 5

النتيجة 6

النتيجة 7

8

أتسس املنرب نتيجة عملية مطولة ،ومعقدة وصعبة من النقاش والتفاوض الدويل ،وهو ما ساعد على
توليد حس واسع ابمللكية وقدم أساساً متيناً ميكن أن يطوره املنرب مبرور الوقت.
يقدم املنرب عرضاً ذا قيمة عالية ألصحا املصلحة سيستمر للعقد املقبل على األقل – إذا نُفذ
بطريقة جيدة .وال يزال من املمكن حتسني هذا التنفيذ فيما يتعلق بوالية املنرب يف جمال دعم السياسات،
وبدرجة أقل فيما يتعلق جبهوده الرامية إىل تعزيز القدرات وتوليد املعارف (جزء كبري من قيمته ابلنسبة
ألصحا املصلحة).
يتميز املنرب بسمات فريدة تش ّكل نقاط قوة رئيسية:
• ميتلك عدداًكبرياً من األعضاء وحيظى مبكانة حكومية دولية؛
• يسعى إىل معاجلة أربع وظائف بشكل واضح يف إطار واليته؛
• يتسم بشمول مجيع مصادر املعارف ومفتوح ملشاركة أصحا املصلحة؛
• جيري جتار يف االستعانة آبراء عاملية خمتلفة لالسرتشاد هبا يف العناصر اليت ينتجها.
يلزم وضع رؤية ورسالة أكثر وضوحاً ورمسية ترتبطان إبطار عمل اسرتاتيجي شامل ،ومتثالن شرطاً
مسبقاً ملؤسسة حديثة وتطلعية .ويؤدي االفتقار إىل رؤية ورسالة موحدتني إىل اختالف اآلراء
والتوقعات بني خمتلف اخلرباء ،واألعضاء ،والشركاء وأصحا املصلحة اآلخرين املشاركني يف املنرب
فيما يتعلق بطبيعة املنرب ،واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها ،واجملاالت اليت ينبغي أن يركز فيها.
حيظى املنرب بقبول وترحيب واضحني كمحفل حكومي دويل عاملي يربط بني العلوم والسياسات يف
جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،حيث يعترب هذا الدور التفاعلي للمنرب مبثابة
إضافة قيمة هامة يف مشهد مؤسسي مزدحم .ومع ذلك ،هناك وجهات نظر متباينة حول ما ينطوي
عليه هذا الدور التفاعلي.
أعطى املنرب أولوية لبناء مصداقيته العلمية والتقنية وقدمها على تطبيق السياسات ومن مث تنفيذها يف
سنواته األوىل .وعلى الرغم من أن هذا األمر مفهوم وميكن أيضاً استحسانه يف بعض النواحي ،فاملنرب
يعمل إىل حد كبري كمنظمة قائمة على العلم مل تشارك بعد ابلكامل يف التفاعل بني البياانت ،والعلوم،
والسياسات واملمارسة ومل توجه ذلك التفاعل بفعالية ،على حنو يؤدي ابلتايل إىل سد الفجوة بني
املعارف والسياسات .ويقتضي هذا التوجيه بذل الوقت واملوارد واملشاركة من مجيع األعضاء ،والشركاء
وأصحا املصلحة اآلخرين يف املنرب لتحقيق النتائج .وأخرياً ،هناك توقع ضمين أبن املعرفة سيكون
هلا أتثري مبجرد ”وجودها“ .وهذا افرتاض غري صحيح.
متثل مسألة الشراكة أمراً ابلغ األمهية ابلنسبة ملركز املنرب وقبوله .ويُظهر ختطيط أصحا املصلحة
مشهداً معقداً للغاية يضم منظمات وجمموعات أصحا مصلحة ميكنها أن تتفاعل وتتعاون مع
املنرب كشركاء ،أو تتفاعل وتتعاون معه ابلفعل .وأضفى املنرب الطابع الرمسي على عدد من اتفاقات
الشراكة يف سياق برانمج العمل األول ،إال أن إاتحة وضع رمسي وحيد للمراقبني من مجيع اجلهات
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النتيجة 8

النتيجة 9

النتيجة 10

الفاعلة من غري األعضاء ومن غري الدول (شركاء أو غريهم) أعاق التنفيذ الفعال هلذه االتفاقات،
ومنع املشاركة االسرتاتيجية الكاملة لتلك اجلهات .وابإلضافة إىل ذلك ،فاسرتاتيجية املنرب احلالية
بشأن أصحا املصلحة مل مت ِّّكن من حتقيق درجة التعاون املتضافر واملشاركة املتضافرة مع جمموعة
من أصحا املصلحة اليت كانت متوقعة عند أتسيسه.
ابلرغم من وجود الكثري من األنشطة املبكرة يف رعاية عملية تشكيل املنرب ،حىت أنه اقرتح يف مرحلة
من املراحل تقدمي خدمات األمانة بشكل مشرتك ،ال تستغل األطراف القيمة احملتملة ملنظمات األمم
املتحدة األربع (منظمة األغذية والزراعة ،وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،وبرانمج األمم املتحدة للبيئة،
واليونسكو) كما ينبغي ،أو قد ال تفهمها.
بينما اتسمت التفاعالت مع أمانة االتفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولوجي ومؤمتر األطراف فيها ابإلجيابية
والدعم املتبادل ،فهناك متسع لتعزيز التعاون واملواءمة بشكل أقوى مع املنرب وغريه من االتفاقات
البيئية املتعددة األطراف املتعلقة ابلتنوع البيولوجي على املستويني الرمسي (مؤمتر األطراف) وغري الرمسي
(األمانة) على حد سواء.
حدد املنرب يف وقت مبكر أمهية مشاركة أصحا املصلحة يف عمله ،ويستحق الثناء لقيامه بذلك.
ولكن يف الوقت نفسه ،جاء نطاق التنفيذ حمدوداً.

احلوكمة ،واهليكل واإلجراءات
النتيجة 11

النتيجة 12

النتيجة 13

النتيجة 14

يسود اللبس يف فهم الوضع القانوين للمنرب بني أصحا املصلحة فيه وحىت فيما بني جهات
التنسيق الوطنية .وغالباً ما يُنظر إىل املنرب على أنه هيئة اتبعة لألمم املتحدة وليس منرباً حكومياً
دولياً .وابلرغم من أن برانمج األمم املتحدة للبيئة يتوىل استضافة وإدارة أمانة املنرب ،فإن املنرب هيئة
مستقلة هلا هيكلها اإلداري اخلاص هبا.
نُفذ املبدأ التأسيسي ،املتمثل يف أن يكون املنرب مهماً للسياسات ولكن ال يفرضها ،بشكل أساسي
من خالل جمموعة من اإلجراءات (مثل توجيه نداءات للطلبات واإلسهامات ،واستعراض موجزات
مقرري السياسات والتفاوض بشأهنا ،بدالً من القيام بذلك عن طريق وضع إطار اسرتاتيجي لعمل
املنرب والعناصر اليت ينتجها ومتكني إشراك السياسات واملمارسني يف مجيع مراحل العملية .وابلرغم
من دمج مصادر املعارف األخرى يف نواتج املنرب بدرجات متفاوتة ،فإن العلم هو الذي انل احلظ
األوفر من التناول والرتكيز .وقد يعزى هذا ،جزئياً على األقل ،إىل الوالية واملبادئ اليت يعمل من
خالهلا املنرب ،وحتديداً سعيه إىل اتباع مسار دقيق بني أن يكون مهماً للسياسات وفعاالً يف توصيل
رسائله الرئيسية ،مع عدم مغاالته يف إمالء ما يطرحه من خيارات السياسة والتنفيذ.
ابلنسبة للمشاركة يف مجيع هيئات املنرب ،أسفر مبدأ التوازن اجلغرايف بني مناطق األمم املتحدة،
وكذلك التوازن اإلمجايل بني اجلنسني ،يف كثري من األحيان عن قوائم من الرتشيحات املتوازنة
جغرافياً ،وإىل حد ما جنسانياً ،إال أهنا غري جامعة فيما يتعلق ابلتخصصات واملهارات ذات الصلة.
وعلى املدى البعيد ،فهذا يهدد بتقويض مصداقية املنرب.
يبدو أن املنرب ال يزال جيد صعوبة يف إشراك اخلربات خبالف اخلرباء يف جمايل التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية .وهناك ثغرات معروفة وحمددة يف اخلربات ،السيما يف العلوم
االجتماعية ،وهذه قد تضر بقدرة املنرب على تنفيذ واليته الشاملة والتأثري على السياسة العامة.
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احلوكمة ،واهليكل واإلجراءات
النتيجة 15

اهلدف 16
النتيجة 17

النتيجة 18

النتيجة 19
النتيجة 20

يف هذه املرحلة األولية للتنفيذ يف املنرب ،بُذلت جهود كبرية لوضع جمموعة من قواعد النظام الداخلي
وتنقيحها واعتمادها لكي حتكم مجيع جوانب عمل املنرب .ولكن جتدر اإلشارة إىل صعوبة الوصول
إليها ألهنا تتوزع يف جمموعة من املقررات وموارد املعلومات األخرى على املوقع الشبكي للمنرب.
يرى كثري من املشاركني أن هيكل احلوكمة يف املنرب ُمبالغ يف تصميمه ،إذ يوجد تداخل يف مهام
فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب ،مما يؤدي يف كثري من األحيان إىل ازدواجية اجلهود
وعدم وضوح الفصل بني املهام ،وهو ما يتعارض مع مبادئ احلوكمة اجليدة.
اعتُرب ضمان االستقالل العلمي  -وهو أساس منطقي رئيسي لتأسيس هيئتني فرعيتني  -غري فعال
عملياً .وهذا التصور أييت بنتائج عكسية ألي منظمة هتدف إىل تعزيز جوانب الرتابط بني العلوم
والسياسات .وينبغي تعزيز مبدأ االستقالل العلمي والفصل املناسب بني املهام – وهو أمر يظل
ذي أمهية حامسة لضمان شرعية املنرب ومصداقيته  -من خالل الطرائق املنقحة.
يُشاد أبداء أمانة املنرب ،وكفاءة موظفيها والتزامها الراسخ مبهمة املنرب على نطاق واسع .ويعترب عمل
األمانة من نقاط القوة يف املنرب ،كما حتظى وحدات الدعم التقين أيضاً (كجزء من األمانة) برتحيب
إجيايب .ومع ذلك ،يشكل عبء العمل الزائد املزمن على األمانة وضعف ظهور عمل وحدات
الدعم التقين وقلة االعرتاف به مصدراً للقلق.
املوقع الشبكي للمنرب غري مناسب للغرض منه ،ابلرغم من أنه شهد بعض التحسينات .وهو غري
عملي ،وغري سهل االستخدام ،ويفتقر غالباً إىل املعلومات اليت يُبحث عنها يف أكثر األحيان.
ميثل إنشاء اهليئات الداعمة (من قبيل أفرقة اخلرباء وفرق العمل) لالجتماع العام جماالً غري واضح
فيما يتعلق ابهلياكل ،وحتديد األهداف ،واملساءلة ،واحلالة ،وفائدة العناصر املنتجة ،وأحكام
االنقضاء.

تنفيذ برانمج العمل األول
النتيجة 21

النتيجة 22
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ميثل احلجم الكبري للتقييمات العلمية ،وما يرتبط هبا من موجزات مقرري السياسات اليت يعتمدها
االجتماع العام تقدماً كبرياً يف معارفنا العاملية ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،
وهي تساهم يف بناء املفاهيم والقدرات بني جمموعة من وسطاء املعارف ومقرري السياسات ويف
نقل املعارف يف اجلوانب املشرتكة بني املعارف والسياسات.
على الرغم من أنه قد يكون من السابق ألوانه تقييم األثر السياسايت للتقييمات اليت أجراها املنرب
حىت اآلن ،فهناك العديد من العوامل اليت تقيد األمهية السياساتية لعملية التقييم والتقارير ،وابلتايل
أتثريها احملتمل على السياسات والقرارات على املدى البعيد .وتتضمن هذه العوامل ما يلي:
أ -مييل املنرب إىل اعتبار التقييمات نواتج هنائية وليست جزءاً من عملية أوسع وأكثر
تعقيداً وذات مدى أبعد للتأثري على السياسات؛
 هيمن علماء الطبيعة (العاملون على قضااي التنوع البيولوجي) إىل حد كبري علىأعضاء فرق حتديد نطاق التقييمات ،ومل يسفر حتليل واثئق حتديد النطاق سوى عن
إشارة ضعيفة إىل اإلصدار املشرتك للتقييمات كنهج أساسي أو إىل التوصيات أو
األنشطة يف جمال بناء القدرات .وتضمنت التقييمات اإلقليمية املزيد من اجلهود يف
جمال بناء القدرات كجزء من أنشطتها؛
ج -فيما عدا تقييم التلقيح واملل ّقحات ،غالباً ما يُنظر إىل نطاقات التقييم على أهنا
حتدث على مقاييس أكرب من تلك اليت تعمل هبا عادةً إدارة التنوع البيولوجي؛

IPBES/7/5

تنفيذ برانمج العمل األول

النتيجة 23
النتيجة 24

النتيجة 25

النتيجة 26
النتيجة 27

النتيجة 28
النتيجة 29
النتيجة 30

النتيجة 31
النتيجة 32

د -مل تتضمن تقييمات املنرب استعراضات كافية لفعالية السياسات القائمة.
ه -مييل املنرب إىل اعتبار التقييمات نواتج هنائية للتأثري على السياسة.
يرتبط ابلنتيجة السابقة ،أن االفتقار إىل االعتبارات السياساتية يف العملية يؤدي إىل إصدار موجزات
ملقرري السياسات تكون يف الغالب عامة للغاية وال تسمح للحكومات ابختاذ إجراءات فورية وفعالة
يف أراضيها ،على الرغم من أهنا قد تكون مفيدة يف املناقشات الدولية.
تتاح اآلن جمموعة من ُهنج وأدوات إدارة املعارف ،السيما ابلنسبة الستعراضات املؤلفات وتوليف
ِّ
كمل بشكل مفيد العملية احلكومية الدولية اليت توجهها السياسات .وتتاح
األدلة ،وهذه ميكن أن تُ ّ
يف الوقت احلاضر بشكل متزايد آليات بديلة أخرى لتقييم حالة املعارف بشأن القضااي (من قبيل
وهنج التعلم اآليل) وميكنها أن تساعد املنرب على االعتماد على نقاط قوته
التقييمات اإللكرتونية ُ
(مثل طبيعته الشاملة والتجريبية).
حقق املنرب ،خالل برانمج عمله األول ،جناحات ملحوظة يف حتفيز توليد معارف جديدة .وفيما
يتعلق إبدارة البياانت ،مل يوجه اهتمام كاف إىل تطوير هيكل أساسي ومعايري وتوجيهات لتسجيل
البياانت املستخدمة يف التقييمات بشكل منتظم ،وهو اعتبار مهم لضمان أن يكون عمل املنرب
تراكمياً.
نُفذت آلية املنرب لدعم السياسات بشكل أساسي من خالل إعداد فهرس إلكرتوين شامل ألدوات
دعم السياسات .ومع ذلك ،تشري جمموعة من املصادر إىل أن املساعي املبذولة يف وظيفة دعم
السياسات هي األقل جناحاً من بني وظائف املنرب األربع.
كانت وظيفة بناء القدرات عنصراً رئيسياً يف وثيقة بوسان اخلتامية (الوثيقة ،UNEP/IPBES/3/3
املرفق) .وأُقر أبن بناء القدرات أمر ضروري لرفع مستوى اخلربة العلمية العاملية يف جمال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ولتوفري القدرة على احلصول على بياانت جديدة ،السيما
يف بلدان اجلنو  .وحقق املنرب جناحاً مهماً يف هذا الصدد ،خاصة مع برانمج الزمالء .ومع ذلك،
ال تزال جهود بناء القدرات األوسع نطاقاً متأخرة يف جماالت أخرى من عمل املنرب .ونظراً حلجم
املهمة الكبري ،يتوقع أن يساعد وضع اسرتاتيجية أوضح للشراكات وإشراك أصحا املصلحة على
حتسني هذا الوضع مبرور الوقت.
ابلرغم من حتقيق الكثري من التقدم يف مرحلة التنفيذ األوىل ،هناك إمجاع قوي على أن التقدم كان
غري متسا ٍو بني الوظائف األربع .فقد ُوضعت وظيفة التقييمات بشكل واضح على رأس األولوايت
بني عناصر برانمج العمل الثالثة األخرى فيما يتعلق ابلعناصر املنتَجة ووقت العمل ،وامليزانية.
ابلرغم من االعرتاف أبن الناتج العلمي للمنرب كان ابهراً ،فإن وترية صدور التقييمات تثري أسئلة
بشأن استدامة عمل املنرب على املدى البعيد (فيما يتعلق ابلشؤون املالية واملسامهات العينية وقدرات
املوظفني) وترتيب الوظائف الثالث األخرى حبسب األولوية.
إن التزام املنرب منذ البداية مبراعاة أنظمة معارف أخرى ،السيما معارف الشعو األصلية واملعارف
احمللية ،موضع تقدير واسع النطاق ،وقد بُذلت جهود إلدراج معارف الشعو األصلية واملعارف
احمللية يف عمليات املنرب ،وشهد ذلك قدراًكبرياً من التقدم والتعلم خالل السنوات القليلة املاضية،
خاصة يف إطار التقييم العاملي املستمر .ومع ذلك ،ال يزال هناك جمال للتحسني.
يبدو أن املشاركة مع الشعو األصلية واجملتمعات احمللية أحدثت تطورات هامة ،ولكنها شهدت
أيضاً إخفاقات كبرية ،خالل سنوات العمل األوىل للمنرب.
تسبب عدم وجود آلية تشاركية عاملة بفعالية يف إعاقة املشاركة يف املنرب ،السيما من جانب
أصحا املعارف األصلية.
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امليزانية والرتتيبات املالية
النتيجة 33
النتيجة 34
النتيجة 35
النتيجة 36
النتيجة 37
النتيجة 38

النتيجة 39

النتيجة 40

أدى ضخ الدفعة الرأمسالية األولية اليت قدمتها النرويج ،إىل جانب مسامهات موثوقة ومنتظمة من
عدة أعضاء آخرين ،إىل متكني املنرب من الوفاء ابلعديد ابلتزاماته يف إطار برانمج عمله األول.
مل يساهم بعض األعضاء حىت اآلن إال بشكل متقطع وبعضهم مل يساهم على اإلطالق .وال
تبشر هذه احلالة ابخلري ابلنسبة لعمليات املنرب املستدامة وينبغي تصحيحها.
يعتمد املنرب اعتماداً كبرياً على املسامهات العينية املقدمة من الدوائر العلمية ،والشركاء والدول
األممية ،ومن املشاركة الذاتية التمويل خلرباء من البلدان املتقدمة يف فريق اخلرباء املتعدد
التخصصات عند مشاركتهم يف التقييمات واألنشطة األخرى.
ينفق املنرب يف الوقت احلايل حوايل نصف موارده على تنفيذ برانمج العمل ،والنصف اآلخر على
تشغيل املنرب ووظائفه اإلدارية .وأُنفق معظم التمويل على التقييمات اإلقليمية والعاملية اهلامة.
أُديرت املوارد املتاحة بفعالية وكفاءة حىت اآلن .ونُفذ برانمج العمل املتفق عليه بشكل فعال يف
حدود املوارد املتاحة .ومع ذلك ،ينبغي أن ُمتنح أولوية يف املستقبل إلدارة املتطلبات الطويلة
األجل من خالل مواءمتها مع مصادر الدخل املوثوقة.
كانت عملية إعادة تنظيم املوارد املالية لضمان تقدمي التقييمات يف الوقت املناسب لربانمج العمل
ووجهت أثناء العملية ،فعالة ومؤثرة .وينبغي الثناء
األول ،السيما ابلنظر إىل مشاكل التمويل اليت ُ
على املنرب هلذا اإلجناز .ومع ذلك ،قد ال يكون من السهل إضفاء الطابع الرمسي على متويل
التقييمات واملنرب يف املستقبل ،وسيظل املنرب دائماً مهدداً ابلتقلبات يف مستوى املسامهات الوطنية
الطوعية.
تعكس التدابري املالية بوضوح البداية املضطربة والسريعة للمنرب يف رحلته اجلديدة .ومن املهم أن
يُدار صايف األصول بشكل جيد يف املستقبل ،وجيب أن يستقر صايف ُمعامل التشغيل فوق الصفر
يف أقر وقت .وال تزال نسبة احتياطي التشغيل إجيابية ،ولكن االجتاه يثري القلق .ومل تُتح
معلومات إلجراء تقييم للسيولة ،ولكن ينبغي إجراء ذلك التقييم بشكل روتيين يف املستقبل.
يعلم فريق االستعراض ابالسرتاتيجية احلالية جلمع األموال ،اليت جيري وضعها للمنرب هبدف زايدة
دخله .وجيب تشجيع هذا .ومع ذلك ،من املرجح أن احملاوالت املقيدة نوعاً ما إلشراك القطاع
اخلاص يف تقدمي الدعم املايل للتقييمات مقابل فرص الظهور لن تسفر عن نتائج كبرية للتمويل
املستدام.

يف سبيل حتقيق أثر أكرب
النتيجة 41

النتيجة 42
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شهد جمال االتصاالت يف املنرب حتسناً مطرداً على مدار برانمج العمل األول .وحقق املنرب جناحاً
كبرياً يف الوصول إىل مقرري السياسات على الصعيد العاملي ،وإىل حد ما مقرري السياسات على
الصعيد الوطين وأعضاء الدوائر العلمية غري املرتبطني بشكل مباشر بعمل املنرب .ويُرى أن املنرب أقل
جناحاً يف الوصول إىل املمارسني (أي منفذي مشاريع احلفظ والتنمية) .ويبدو أنه فشل إىل حد
كبري يف الوصول إىل مقرري السياسات على الصعيد احمللي ،أو القطاع اخلاص أو املواطنني حىت
اآلن.
يعترب املنرب ،من حيث املبدأ ،يف وضع جيد للمسامهة يف التغيري البيئي املفيد والتحسينات يف رفاه
البشر .ومل يُوضح هذا اجلانب من عمله بشكل جيد يف مقرراته ،ولكنه واضح يف العديد من مواد
االتصاالت اخلاصة به.
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يف سبيل حتقيق أثر أكرب

النتيجة 43

النتيجة 44

النتيجة 45

جدول التوصيات

قدم املنرب مسامهة مهمة وإجيابية يف فهم األسبا اجلذرية لفقدان التنوع البيولوجي وتدهور خدمات
النظم اإليكولوجية ،وحتديد الفجوات احلرجة يف املعارف .وأسفر انطالق املنرب أيضاً عن دعوات
وعروض لتقدمي الدعم من اجملموعات األكادميية والتحالفات اإلقليمية غري الرمسية املعنية ابلبيئة
واحلفظ.
ال ميكن حىت اآلن اإلدالء ببياانت هنائية بشأن األثر يف السياسة العامة ،فهناك فجوة زمنية كبرية
بني إصدار التقارير العاملية وترمجتها وحيازهتا من اجلهات الفاعلة الوطنية ،ويُنظر يف مصادر
معلومات متعددة يف عملية إقرار السياسات .ومع ذلك ،هناك عدد من العوامل املؤثرة ضمن دائرة
نفوذ املنرب وينبغي مراعاهتا لتعزيز القدرة على التأثري .وهي تشمل جمموعة من الشراكات املناسبة
تتجاوز احلكومات وتتسم أبمهية أساسية لكي يكون للمنرب أتثري على إقرار السياسات وصنع
القرارات.
أكد االختبار اجلزئي ملنطق التغيري أو ”نظرية التغيري“ يف املنرب – أي املنطق الذي استند إليه
تصميم املنرب وتنفيذه للتأثري على التغريات املطلوبة – على وجود العديد من مواطن الضعف اليت
أعاقت املنرب أو حدت من قدرته على إحداث أتثري منشود طويل األجل ومستدام .وهذا يزيد من
خطر بطء التقدم أو الفشل.

أصول املنرب ،وإطاره املفاهيمي ومركزه
التوصية 1

التوصية 2

التوصية 3
التوصية 4

ينبغي لالجتماع العام مناقشة رؤية ورسالة رمسيتني واملوافقة عليهما .وينبغي أن تعمل الرؤية والرسالة
على إعادة التأكيد على مكانة املنرب ،الذي يرى الكثريون أنه آلية تفاعل توفر املعارف املوثوقة
لوضع السياسات وصنع القرارات ،واملضي يف تنفيذ وظائفه األربع ،اليت تعترب جمموعة متكاملة.
وينبغي دعم رؤية ورسالة املنرب من خالل وضع خطة اسرتاتيجية قصرية ُمركزة بشكل جيد تضم
مجيع أنشطة املنرب ،وميكن تقييم التطور واألداء املستقبلني على أساسها.
ينبغي لالجتماع العام ،يف سياق برانمج العمل التايل ،توضيح احلدود املختلفة اليت حياول املنرب
توسيعها ابعتباره حمفالً يربط بني العلوم والسياسات ،إىل جانب متطلبات ورؤية النجاح يف هذا
الصدد ،هبدف حتديد أولوايت املوارد والشراكات ومواءمتها وحتديد أنواع العناصر املنتَجة ذات
الصلة.
ينبغي وضع اسرتاتيجية واضحة للتعاون املتضافر واملشاركة مع أصحا املصلحة االسرتاتيجيني
الرئيسيني كشركاء اسرتاتيجيني ،مما يسمح ابلتمييز بني املراكز (لتفوق مركز املراقب) من أجل تعزيز
املنافع املتبادلة.
تلزم مراجعة وتعزيز عمليات إشراك أصحا املصلحة يف املنرب لتحقيق نتائج أفضل للمنرب وأصحا
املصلحة .وعلى وجه اخلصوص ،ينبغي أن جيري إشراك أصحا املصلحة يف مجيع مراحل عملية
التقييم لتنفيذ اإلعداد املشرتك الفعلي للتقييمات .وسيعتمد ذلك بشكل حاسم على الرتشيحات
املناسبة من قِّبل أعضاء املنرب ،والشركاء وأصحا املصلحة ،السيما املمارسون ،ومديرو التنوع
البيولوجي ،ومقررو السياسات وخرباء السياسة العامة ،وسيعتمد على القدرة على توليد منافع
متبادلة وعلى التواصل والتنسيق يف نطاقات خمتلفة (ينبغي تطوير املصاحل والقدرات والتنسيق على
النطاق الوطين ،ليستفيد منها املنرب بعد ذلك على النطاقني اإلقليمي والعاملي).
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احلوكمة ،واهليكل واإلجراءات
التوصية 5
التوصية 6
التوصية 7
التوصية 8

التوصية 9
التوصية 10

التوصية 11
التوصية 12
التوصية 13
التوصية 14

ينبغي توضيح املركز القانوين للمنرب بدقة وإبالغ اجلميع به بطريقة فعالة ،إذ ترتتب على ذلك آاثر
واسعة النطاق ،مبا يف ذلك فيما يتعلق إبرساء الشراكات ،ومجع األموال واالتصاالت.
ينبغي تعزيز مبادئ االستقالل العلمي والفصل املناسب بني املهام  -األمر الذي يظل ذي أمهية
حامسة لضمان شرعية املنرب ومصداقيته  -من خالل الطرائق واإلجراءات املنقحة املالئمة.
ينبغي أن يُكمل مبدأ ”األمهية للسياسات دون فرضها“ مببدأ عن التصميم املشرتك ،واإلنتاج
املشرتك ،والتنفيذ املشرتك ،مع اختاذ اإلجراءات املناسبة للحفاظ على املصداقية واالستقاللية
العلمية.
يتعني على املنرب أن يلتزم التنويع وأن يكون أكثر وضوحاً بشأن أنواع اخلربات املتنوعة الالزمة لتنفيذ
األنشطة املختلفة ،واملعايري املطبقة الختيار اخلرباء ،بغية تعزيز البعد السياسي يف املنرب .وابإلضافة
إىل املعايري احلالية للتنوع اإلقليمي واجلنساين والتخصصي/أوراق االعتماد العلمية ،ينبغي إدراج
املعايري اليت هتدف إىل تعزيز قدرة املنرب على العمل يف جمال التفاعل بني البياانت والعلوم والسياسات
واملمارسة.
يلزم حتسني نطاق عملية ترشيح األفراد للمشاركة يف أنشطة املنرب ،وحتسني جودة اخلرباء املرشحني
للمنرب .وتعترب هذه مسؤولية أساسية ألعضاء املنرب .ويتمثل أحد النُهج يف تشكيل اللجان الوطنية
للمنرب ،اليت ترتأسها جهات التنسيق الوطنية ،وميكنها تقدمي املساعدة يف عمليات الرتشيح.
أصبح الفصل الناجم عن تشكيل فريق اخلرباء املتعددة التخصصات واملكتب كهيئتني متميزتني
أمراً مرهقاً وال يبدو أنه يضيف أي قيمة تُذكر .وابلنظر إىل القيود األخرى (خاصة فيما يتعلق
ابمليزانية والوقت الذي ينفقه املوظفون لدعم اللجان) ،تتوفر فرصة لوضع هيكل حوكمة أكثر بساطة
ينبغي لالجتماع العام أن ينظر فيه للمستقبل.
جيب التحقق من مالءمة النظام الداخلي احلايل ،وحتديثه عند الضرورة وإاتحة االطالع عليه بطريقة
أكثر سهولة.
هناك فرص لتعزيز أتثري األمانة بوسائل منها مطابقة التوقعات مع املوارد املتاحة ،والعمليات اإلدارية
وبتنظيم خطوط اإلبالغ مع الوكالة املضيفة ووضع اسرتاتيجية إلدارة املعلومات.
يلزم اعرتاف أكرب ابلدور احلاسم لوحدات الدعم التقين داخل املنرب على سبيل املثال يف تفعيل
إجراء التقييمات ،كما يلزم إضفاء طابع رمسي على هذا الدور ودعمه بشكل أفضل لضمان مشاركة
أكثر اتساقاً لوحدات الدعم التقين يف عمل املنرب.
يتعني على املنرب إعداد توجيهات شاملة بشأن أدوار جهات التنسيق الوطنية وممارساهتا اجليدة (مع
السماح للبلدان بتحديد طرائقها اخلاصة) وتطوير قنوات خمصصة لالتصاالت بني املنرب وجهات
التنسيق الوطنية وللتفاعل فيما بني جهات التنسيق الوطنية نفسها.

تنفيذ برانمج العمل األول
التوصية 15
التوصية 16
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يتعني على املنرب مواءمة طموحات ونطاق برانمج عمله مع ميزانيته وقدرات موظفيه .ويتحمل
االجتماع العام مسؤولية كبرية يف ضمان الوفاء ابلطموحات مبوارد مناسبة لتحقيقها.
يتعني على املنرب اتباع هنج أكثر مشولية للتقييمات لضمان أن ختدم العملية واملنتجات على حد
سواء أهداف املنرب املتمثلة يف تعزيز دوره كمحفل يربط بني العلوم (املعارف) والسياسات ،وتساعد
يف معاجلة قضااي التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية وتضمن استدامة عمله .وجيب أن
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تنفيذ برانمج العمل األول
التوصية 17
التوصية 18
التوصية 19
التوصية 20
التوصية 21
التوصية 22

يشكل إعداد خيارات السياسة العامة األساس جلميع مراحل أي تقييم  -ويف احلقيقة جلميع أعمال
املنرب.
ينبغي لالجتماع العام أن يشكل فرقة عمل حمدودة زمنياً لدراسة جمموعة الطرق اليت ميكن من
خالهلا حتديث التقييمات ،مبا يف ذلك طرق توجيه املشاركة الفعالة والتمكني منها ،وكذلك لفحص
هياكل وطرق العمل اجلديدة (مبا يف ذلك من خالل الوسائل الرقمية).
يتعني على املنرب استعراض وظيفة دعم السياسات وطرائقها للمضي يف تنفيذها.
يتعني على املنرب تعزيز عمله بشأن املعارف والبياانت لسد الفجوات والتأكد من أن يكون عمل
املنرب تراكمياً.
ينبغي مواصلة وتعزيز وظيفة بناء القدرات لدعم استدامة املنرب وأثره على املدى البعيد .وينبغي أن
تُكيف هذه الوظيفة وفقاً للجمهور املستهدف (من قبيل مقرري السياسات واملمارسني) وأن تكون
عنصراً يف مجيع وظائف املنرب.
ينبغي للمنرب أن يواصل سعيه إىل إدخال نظم معارف الشعو األصلية واملعارف احمللية وغريها من
املعارف يف مجيع أعماله.
ينبغي على وجه السرعة استعراض فريق العمل املعين مبعارف الشعو األصلية واملعارف احمللية
بشكله احلايل.

امليزانية والرتتيبات املؤسسية
التوصية 23
التوصية 24
التوصية 25
التوصية 26

التوصية 27

التوصية 28
التوصية 29

ينبغي مواءمة االلتزامات السنوية مع مصادر دخل موثوقة .وينبغي مواءمة برانمج العمل املتفق عليه
مع امليزانية املتاحة وحتديد أولوايته حسب االقتضاء إذا لزم إجراء تعديالت قصرية األجل يف برانمج
العمل.
ينبغي للمنرب حتديد قيمة مستهدفة لالحتياطيات اليت ينبغي االحتفاظ هبا.
قد يكون من املستصو أن حيدد املنرب مقدار امليزانية املتاحة اليت ينبغي ختصيصها ملختلف مكوانت
برانمج العمل اجلديد.
ينبغي للمنرب بدء مناقشة داخلية بشأن كيفية تنظيم تدفقات الدخل من الدول األممية ،خاصة ألن
الطابع احلكومي الدويل للمنرب جيعل من الصعب جذ التمويل غري احلكومي .وميكن حتقيق ذلك
من خالل نظام قائم على صيغة حسابية (على سبيل املثال ،نظام يعتمد على إمجايل الناتج احمللي
أو على مزيج من إمجايل الناتج احمللي وتعادل القوة الشرائية) أو نظام االعرتاف ابلتعهدات املالية.
ينبغي للمنرب أن يدرج سلسلة من مؤشرات الصحة املالية الرئيسية (من قبيل صايف األصول ،وصايف
ُمعامل التشغيل ،ونسبة احتياطي التشغيل ونسبة كفاءة الربانمج) يف نظم التقارير املالية السنوية
اخلاصة به وأن يدرج تقييماً للسيولة يف استعراضاته املالية السنوية هبدف تعزيز ثقافة حتقيق االستدامة
املالية .وينبغي حتديد القيم املستهدفة املناسبة لكل منها.
ينبغي للمنرب أن حيدد هدفاً طموحاً لتحديد مقدار ميزانيته السنوية اليت ينبغي ختصيصها لربانمج
العمل واملبلغ الذي ينبغي ختصيصه لتشغيل املنرب ووظائفه اإلدارية  -ينبغي التطلع إىل نسبة تقسيم
 60يف املائة إىل  40يف املائة عند توفر الظروف املثالية.
يتعني مواجهة خطر اإلرهاق يف الدوائر العلمية بطريقة ما ،خاصة ابلنسبة ملمارسي التقييم ذوي
اخلربة الذين حيصلون على مكافأة قليلة أو اعرتاف قليل أو ال حيصلون على أي منهما على
15
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امليزانية والرتتيبات املؤسسية
التوصية 30

اإلطالق .وينبغي للمنرب تتبع املسامهات العينية (اإلعارات ،وتربع العلماء أبوقاهتم) وحتفيز التمويل
واإلبالغ عنه كجزء من امليزانية.
من الواضح أن هناك حاجة إىل تنويع مصادر متويل املنرب ،على سبيل املثال من خالل زايدة
االخنراط مع املؤسسات ،وصناديق املعاشات التقاعدية والقطاع اخلاص .ومع ذلك ،وجد فريق
االستعراض أن التواصل اجلاري بني املنرب والقطاع اخلاص/قطاع الشركات ال يزال متأخراً للغاية
وستشجع املنرب على إعادة الرتكيز على هذه القضية لتعزيز قدرته على مجع األموال .ويعد هذا
جمال عمل حامساً ابلنسبة لألمينة التنفيذية ،بدعم من رئيس قسم التنمية ورئيس املنرب.

يف سبيل حتقيق أثر أكرب
التوصية 31

التوصية 32
التوصية 33
التوصية 34
التوصية 35
التوصية 36

ميكن حتقيق مزيد من التحسينات يف جمال االتصاالت من خالل زايدة التغطية التلفزيونية ويف
الوسائط الرقمية األخرى ،وبزايدة نشر مقاالت الرأي ومبزيد من التنويع بني املتحدثني ابسم املنرب.
ويف عمليات االتصاالت املستقبلية النامجة عن التقييمات ونواتج املنرب األخرى ،ينبغي أن تكون
”الوجوه“ البارزة هي للخرباء يف هذا املوضوع ،ألهنم يتمتعون يف أغلب األحيان أبفضل القدرات
على مناقشة النتائج والنظر يف اآلاثر احملتملة إلدارة السياسة العامة والتنوع البيولوجي ،وسيكون
هلم ”حضور حملي“ يف التقييمات اإلقليمية.
يتعني على املنرب توجيه اتصاالته حنو اهلدف الرئيسي للمنرب ،املتمثل يف تقدمي األدلة ألخذها يف
االعتبار يف عملية صنع القرارات ولضمان التغري التحويل.
يتعني على املنرب حتديد مساراته للتأثري على السياسة العامة بشكل أكثر منهجية واسرتاتيجية،
مع االعرتاف بضرورة توافر املوارد إلكمال هذه املهام بشكل ٍ
مرض وبوجود شراكات ميكن
االستفادة منها.
ينبغي للمنرب أن حياول الوصول إىل عضوية عاملية ،ابلشراكة مع منظمة األغذية والزراعة وبرانمج
األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو.
ينبغي للمنرب أن جيري ابنتظام استعراضات وتقييمات ذاتية هلياكله وعملياته ومنتجاته.
خالل برانمج العمل التايل ،ميكن للمنرب تعزيز تصميمه وتنفيذه االسرتاتيجيني من خالل استعراض
و/أو حتديث و/أو توضيح األسس اليت يقوم عليها تصميم املنرب وتنفيذه فيما يتعلق مبنطق التغيري
أو ”نظرية التغيري“ .ولدعم إدارة املخاطر ،جيب إيالء اهتمام خاص للشروط املسبقة احملتملة
واالفرتاضات الرئيسية الالزمة إلحراز تقدم حنو األثر املتوقع أو املنشود وحتقيق النجاح فيه.

___________
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