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االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات       
   البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةيف جمال التنوع
  الدورة األوىل
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٦-٢١بون، أملانيا، 

  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٧البند 
اقتـراح مـشترك مـن برنــامج    : األمانـة : املؤسـسية الترتيبـات  

حـــدة للبيئـــة، ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم  املت
والثقافـــة، ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة لألغذيـــة والزراعـــة،      

        وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
إدارة أمانــة املنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال التنــوع     

ــة   ــنظم اإليكولوجي اح مــشترك مقــدم مــن  اقتــر: البيولــوجي وخــدمات ال
ــم        ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة، ومنظمــة األم ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم برن
ــم        ــامج األم ــة، وبرن ــة والزراع ــم املتحــدة لألغذي ــة األم ــة، ومنظم والثقاف

  املتحدة اإلمنائي
  

  مذكرة من األمانة    
  

  مقدمة  - أوال  
أى واملطلــوب يف وثيقــة اســتجابة للتعــاون بــني منظمــات األمــم املتحــدة املناســبة املرتــ    - ١

، ويف مقــرر جملــس إدارة برنــامج األمــم  ٦٥/١٦٢بوســان اخلتاميــة، ويف قــرار اجلمعيــة العامــة  
، ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٧ إىل   ٣، عقدت يف نريويب يف الفترة من        ٢٦/٤املتحدة للبيئة   
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لتربيـة والعلــم  بـدعوة مـن برنــامج األمـم املتحـدة للبيئــة، وبالتعـاون مــع منظمـة األمـم املتحــدة ل       
وبرنـامج األمـم املتحـدة      ) الفـاو (ومنظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة        ) اليونسكو(والثقافة  
، الــدورة األوىل لالجتمـــاع العــام لتحديــد الطرائــق والترتيبـــات     )الربنــامج اإلمنــائي  (اإلمنــائي  

لـوجي وخـدمات    املؤسسية إلنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنـوع البيو           
ويف تلــك الــدورة، قــرر ممثلــو احلكومــات، فيمــا يتــصل باستــضافة أمانــة   . الــنظم اإليكولوجيــة

ــامج       ــسكو والفــاو والربن ــة واليون ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــدعوا برن ــرب أن ي ــدة للمن ــة وحي إداري
مكنــة، اإلمنــائي إىل تقــدمي اقتــراح مــشترك، ينبغــي أن يلقــي الــضوء علــى الترتيبــات التعاونيــة امل 

علـى ميـزات وعيـوب أيـة        و ،فيها الربط الشبكي اإللكتروين وإيضاح مسؤوليات كل كيان        مبا
  .خيارات مقترحة وتكاليفها اإلرشادية، لكي تنظر فيها الدورة الثانية لالجتماع العام

ويف الــدورة الثانيــة لالجتمــاع العــام املعقــودة لتحديــد الطرائــق والترتيبــات املؤســسية      - ٢
رب حكــومي دويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم إلنــشاء منــ

، جـرى  ٢٠١٢أبريـل  / نيـسان ٢١ إىل ١٦اإليكولوجية، املعقودة يف مدينة بنمـا يف الفتـرة مـن            
ــراح استرشــادي، وطُلــب إىل       ــراح املقــدم مــن املنظمــات األربــع جمــرد اقت ــأن االقت االعتــراف ب

ل مقترحهـا وتقـدمي نـسخة هنائيـة يف الـدورة األوىل للمنـرب بكامـل               املنظمات األربع زيادة تفصي   
ومشلت املسائل اليت طلب املمثلـون إىل املنظمـات األربـع إيـضاحها يف االقتـراح النـهائي                . هيئته
  :ما يلي

ما ميكن أن يترتب على مناقـشة اإلدارة البيئيـة يف مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين                     )أ(  
  ثار على الترتيبات املتعلقة باألمانة؛بالتنمية املستدامة من آ

  الصلة بني األمانة والبلد املضيف؛  )ب(  
  الصلة بني فريق األمانة اإلداري املقترح واهليئات الفرعية ومكتب املنرب؛  )ج(  
  التكاليف التقديرية وكيفية إنقاص التكاليف العامة إىل احلد األدىن؛  )د(  
  كز اإلقليمية وصلتها باألمانة؛الدور الذي ميكن أن تؤديه املرا  )هـ(  
  مزيد من اإليضاح بشأن التزام املؤسسات املضيفة؛  )و(  
  .إيضاح بشأن ماهية قواعد املنظمات اليت ستستخدم للتوظيف والتمويل  )ز(  

وإضـــافة إىل ذلـــك، اُتفـــق يف التـــذييل األول لتقريـــر الـــدورة الثانيـــة لالجتمـــاع العـــام   - ٣
)UNEP/IPBES.MI/2/9 (هام الوظيفية لألمانة، وهي كما يليعلى امل:  
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ــا    - ١٩”   ــة اإلرشــ ــائف اإلداريــ ــة بالوظــ ــتقوم األمانــ ــن  ســ ــه مــ ــة، بتوجيــ دية التاليــ
  :العام االجتماع

تنظــيم االجتماعــات وتــوفري الــدعم اإلداري هلــا، مبــا يف ذلــك إعــداد    )أ(”    
  جة؛الوثائق والتقارير املقدمة إىل االجتماع العام وهيئاته الفرعية حسب احلا

مـــساعدة أعـــضاء االجتمـــاع العـــام ومكتبـــه وفريـــق اخلـــرباء املتعـــدد   )ب(”    
التخصصات على أداء الوظائف املوكلة إليهم حسبما يقررها االجتمـاع العـام، مبـا يف               

  املنرب؛ ذلك تيسري االتصال بني خمتلف أصحاب املصلحة يف
  العام؛ تيسري االتصال بني أي أفرقة عاملة قد ينشئها االجتماع  )ج(”    
نشر املعلومات العامـة واملـساعدة يف أنـشطة التوعيـة ويف إنتـاج مـواد             )د(”    

  االتصال ذات الصلة؛
ــام، وإدارة       )هـ(”     ــدميها إىل االجتمــاع الع ــرب لتق ــة املن إعــداد مــشروع ميزاني

  الصندوق االستئماين، وإعداد أي تقارير مالية ضرورية؛
  لية؛املساعدة على تعبئة املوارد املا  )و(”    
  .املساعدة على تسهيل رصد أعمال املنرب وتقييمها  )ز(”    
وباإلضـــافة إىل ذلـــك، قـــد يكلـــف االجتمـــاع العـــام األمانـــة باالضـــطالع     - ٢٠”  

بوظائف الـدعم الـتقين، الـيت مـن قبيـل تقـدمي املـساعدة ذات الـصلة لكفالـة قيـام املنـرب                        
ه بعد مناقشة برنـامج العمـل،       ويتعني صياغة الوظائف احملتملة هذ    . بتنفيذ برنامج عمله  

  .ويتم تنفيذها بتوجيه من االجتماع العام
ويف ظـل   . ستكون هناك أمانة مركزية واحدة تضطلع بوظائف إداريـة فقـط            - ٢١”  

هذا الترتيب، قد تنظر منظمة واحدة أو أكثر من منظمات األمم املتحـدة والوكـاالت         
لبيئة، واليونـسكو، والفـاو، والربنـامج       اليت من قبيل برنامج األمم املتحدة ل      (املتخصصة  

وسـتعمل األمانـة عنـد تأسيـسها       . يف إعارة موظفني مكرسني للعمـل يف املنـرب        ) اإلمنائي
من موقع وحيد، وستدرس يف الوقت نفسه الربط باهلياكل اإلقليميـة واهلياكـل التقنيـة               

  .املواضيعية
 ميكن أن تنفذ فيمـا يتـصل هبـذه    ويبحث اقتراح املنظمات األربع الترتيبات العملية اليت     - ٤

ومن املرتأى أيضاً أن توفري الدعم اإلداري من قبل منظمـات األمـم املتحـدة لألمانـة           . الوظائف
قد يـشمل هيئـة تنـسيقية مركزيـة لتنفيـذ مهـام االتـصال بـاملراكز اإلقليميـة القائمـة يف املكاتـب                
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ولــذلك، ســتكون . نــات األخــرىاإلقليميــة التابعــة ملختلــف منظمــات األمــم املتحــدة أو الكيا  
وحـدة التنــسيق املركزيـة صــغرية نـسبياً، وســوف تركــز أنـشطتها علــى املهـام اإلداريــة الــشاملة      
الداعمــة لالجتمــاع العــام، واملكتــب، وفريــق اخلــرباء املتعــدد التخصــصات، فــضالً عــن اإلدارة  

 يف االتـصال بأيـة      وإضافة إىل ذلك، يرتـأى أن يكـون لألمانـة دور رئيـسي            . املالية واالتصاالت 
مراكز دعـم إقليميـة قـد تنـشأ لـدعم التنفيـذ اإلقليمـي لربنـامج العمـل، وكـذا يف تقـدمي                 /هياكل

  .املراكز/الدعم ألي من هذه اهلياكل
ويتوقع أن يطلب من منظمات األمم املتحدة األربع أن تؤكد تفاصيل دعمهـا لألمانـة                 - ٥

املنظمـات، حـسب االقتـضاء، ورهنـاً بتـوافر       أو موافقـة رؤسـاء      /بقرارات مـن هيئـات إدارهتـا و       
  .املوارد املالية واستناداً إىل املقررات النهائية املتعلقة هبيكل األمانة

ــة           - ٦ ــستدامة، املعنون ــة امل ــين بالتنمي ــم املتحــدة املع ــؤمتر األم ــة مل ــة اخلتامي ــم أن الوثيق ورغ
 والـسياسات يف جمـال التنـوع    ، تشري إىل املنرب احلكومي الـدويل للعلـوم  “املستقبل الذي نريده  ”

ــة   ــنظم اإليكولوجيــ ــدمات الــ ــوجي وخــ ــ(البيولــ ــرار اجلمعيــ ــة قــ ــق، ٦٦/٢٨٨ة العامــ ، املرفــ
 إىل التـبكري يف بـدء أعمالـه، يبـدو أن            ةدعوالـ علمـاً بإنـشاء املنـرب و      بعد اإلحاطة   ،  )٢٠٤ الفقرة
ــة   دار يف  مــا ــشأن اإلدارة البيئي ــؤمتر مــن نقــاش ب ــه ســوى انعكاســات   امل ــى  مل يكــن ل ــة عل قليل
  .املقبلة لألمانةلترتيبات ا
ومرفــق بــالفرع الثــاين أدنــاه ســبب داع للتقــدم بــاالقتراح املــشترك، يــشري إىل القيمــة      - ٧

املضافة اليت جيلبها تعاون املنظمات األعضاء باألمم املتحدة علـى تـوفري الـدعم بأعمـال األمانـة                  
مانـة عنـدما تتكـون وعنـدما ميكـن أن           ويدرس الفرع الثالث، بالتفـصيل، مـدى ِكـرب األ         . للمنرب

تكون مبثابة ترتيب تعاوين بـني منظمـات األمـم املتحـدة الـيت تعمـل انطالقـاً مـن بـون، بأملانيـا،                        
ومثـل  . لتوفري الدعم اإلداري للمنرب فضالً عن الدعم التقين ألية مراكـز إقليميـة ميكـن أن ُتنـشأ                 

مجــاالً بــصورة أوىف يف التــذييل األول هبــذه  هــذه الترتيبــات التعاونيــة املمكــن نــشوءها، املبينــة إ  
الوثيقة، ميكن أن تشكل أساساً التفاق بني املنظمات املناسبة باألمم املتحدة على تـوفري الـدعم               

وهذه الترتيبات تشمل كالً من الترتيبات اإلرشادية فيمـا بـني منظمـات     . بأعمال األمانة للمنرب  
والتـذييل  . أو املكتـب  /األمانـة واالجتمـاع العـام و      األمم املتحدة، والـصلة املمكـن تولـدها بـني           

الثاين يورد موجزاً ملا يناسب املقام من واليات ومهام وظيفيـة وخـربات لـدى منظمـات األمـم             
ــة،          ــضافة األمان ــات است ــد ترتيب ــر يف حتدي ــة للنظ ــصل بالعناصــر املمكن ــا يت ــع فيم املتحــدة األرب

د تتعهد هبـا كـل منظمـة مـن تلـك املنظمـات،              يورد إشارات إىل االلتزامات املمكنة اليت ق       كما
  .رهناً باتفاق هيئات إدارهتا، حسب االقتضاء
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  الداعي إىل االقتراح املشترك  -ثانياً   
ــد           - ٨ ــع بفوائ ــم املتحــدة األرب ــن منظمــات األم ــدم م ــشترك مق ــراح م ــسمح اقت ســوف ي

ًء علــى أوجــه وبنــا. مــشتركة ومجاعيــة تتحقــق للمنظمــات املختلفــة وتــؤثر علــى إدارة األمانــة  
التعاون القائمة دعماً لعدد من الشراكات واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف وغـري ذلـك مـن                
العمليــات احلكوميــة الدوليــة، تــشمل هــذه الفوائــد شــبكات مجاعيــة مــن املنظمــات، والوجــود  

 اجلماعيـة،   الواسع النطاق، والقدرات املاليـة والرقابيـة  - الوطين واإلقليمي والعاملي -اجلماعي  
والقدرة اجلماعية على تنفيذ ترتيبات لدورات املنرب، باإلضافة إىل الفوائـد املختلفـة الناجتـة عـن                 

ـــ    ــروابط الربناجمي ــي للـ ــاق اجلمعـ ــشتركة والنطـ ــصاالت املـ ــات   االتـ ــل املنظمـ ــرامج عمـ ة بـــني بـ
  .واملنرب األربع

جـوداً يف أكثـر مـن       وبصورة مجاعيـة، فـإن للمنظمـات األربـع التابعـة لألمـم املتحـدة و                 - ٩
وتــضم شــبكات املنظمــات األربــع درايــة فنيــة يف جمــاالت   .  بلــداً يف كافــة منــاطق العــامل ١٩٠

وعلـى  . العلوم، وتنمية القدرات، ودعم السياسات، واإلدارة، مستمدة من شىت أحناء املعمورة          
ــب يف        ــائي شــبكة مكات ــامج اإلمن ــدى الربن ــإن ل ــال، ف ــبيل املث ــاً، وخم ١٧٧س ــداً وإقليم طــط  بل

 مؤسسة يف أكثـر مـن      ٨٠٠اليونسكو للتوأمة والربط األكادميي بني اجلامعات يشمل أكثر من          
 بلــداً، بينمــا تــضم شــراكة اجلامعــات العامليــة املعنيــة بالبيئــة واالســتدامة، التابعــة لربنــامج   ١٣٠

ومنظمـة األمـم املتحـدة      .  جامعة من شـىت أحنـاء الكوكـب        ١٢٠األمم املتحدة للبيئة، أكثر من      
ــة  ــة والزراعـ ــاو(لألغذيـ ــة  .  بلـــدا١٣٠ًموجـــودة يف أكثـــر مـــن  ) الفـ وتـــشكل اللجـــان الوطنيـ

  .للمنظمات تلك حلقة حيوية تصل بني املنظمات واهليئات احلكومية واجملتمع املدين
ولــدى املنظمــات األربــع مجيعهــا خــربة واســعة النطــاق يف جمــال إدارة الــربامج العاديــة    - ١٠

مانية باســتعمال املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة املقدمــة مــن املــاحنني فــضالً عــن الــصناديق االســتئ
اإلمنائية املتعددة األطراف، واملفوضـية     احلكوميني الثنائيني، ومنظومة األمم املتحدة، واملصارف       

والفـاو والربنـامج اإلمنـائي وبرنـامج األمـم املتحـدة            . األوروبية، واملؤسسات، والقطـاع اخلـاص     
تمــدة لــدى مرفــق البيئــة العامليــة، بينمــا ُتــدرس حالــة اليونــسكو يف الوقــت    للبيئــة وكــاالت مع

كما أن برنامج األمم املتحدة للبيئـة والربنـامج اإلمنـائي واليونـسكو منظمـات معتمـدة                  . الراهن
وق التكيــــف، التــــابع للمرفــــق بــــصفة كيانــــات منفــــذة متعــــددة األطــــراف يف إطــــار صــــند

  .الذكر السالف
ام وظيفية رقابية داخلية قوية، مقترنة بدراية فنية معتـربة يف جمـال       ولدى كل منظمة مه     - ١١

تقيــيم املــشاريع والــربامج املتــصلة بــالعلوم والبيئــة، ولــدى كــل منــها خــربة واســعة النطــاق           
خيتص بتـوفري كافـة اللوجـستيات الالزمـة لالجتماعـات احلكوميـة الدوليـة واالجتماعـات                  فيما
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ات يف شــىت أحنــاء العــامل؛ وخــدمات الترمجــة الــشفوية باللغــات الدوليــة، مبــا فيهــا مرافــق املــؤمتر
الرمسية الست لألمـم املتحـدة؛ وخـدمات اإلطعـام واخلـدمات الطبيـة يف حالـة احلاجـة؛ واحليـز                     

كمـا أن لـدى كـل       . الالزم للعـرض واالسـتقبال؛ والقـدرات الالزمـة لعقـد املـؤمترات مـن ُبعـد                
، تعمـل عـن طريـق شـعبة االتـصاالت واإلعـالم            منظمة قدرات اتصالية معتربة منسقة ومكرسـة      

ــب        ــسكو، ومكت ــة واإلعــالم باليون ــات اخلارجي ــة، وقطــاع العالق ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم بربن
. االتصال املؤسسي والعالقات اخلارجية بالفـاو، ومكتـب االتـصاالت التـابع للربنـامج اإلمنـائي               

ملنـرب، بالتنـسيق بـني املواقـع الـشبكية         وتتعاون املنظمـات فعـالً فيمـا يتعلـق باالتـصاالت لـصاحل ا             
  .اإللكترونية واملنشورات والنشرات اإلعالمية

وقامــت املنظمـــات األربـــع بالتنـــسيق فيمـــا بينــها، علـــى الـــصعيد الثنـــائي أو الـــصعيد     - ١٢
األلفيـة  تقيـيم  اجلماعي، بشأن الغالبية العظمـى مـن مبـادرات التقيـيم الدوليـة احلديثـة، مبـا فيهـا                   

، والتقيــيم الــدويل للعلــوم والتكنولوجيــا الزراعيــة للتنميــة، واستــشراف       ولوجيــةإليكلــنظم ال
مستقبل التنوع البيولوجي العاملي، والتقييم الـشامل الـذي تنـاول إدارة امليـاه يف جمـال الزراعـة،                   

كمــا أن املنظمـات األربــع  . وتقيـيم التقييمـات، والتقريــر املتعلـق بتنميــة املـوارد املائيــة يف العـامل     
كات يف جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بــاملوارد املائيــة، وشــبكة األمــم املتحــدة للمحيطــات،   شــري

وشـبكة األمــم املتحــدة املعنيــة بالطاقــة إىل جانــب مؤســسات أخــرى عديــدة يف منظومــة األمــم  
وهــذه اآلليــات تعــزز التنــسيق واالتــساق بــني منظمــات األمــم املتحــدة دعمــاً جلهــود  . املتحــدة

. ة املبذولة لتحقيق أهـدافها اإلمنائيـة لأللفيـة فيمـا يتعلـق بامليـاه واحمليطـات والطاقـة                  البلدان النامي 
وبرنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابـات وتـدهورها       

 مبـــساعدة البلـــدان الناميـــة علـــى إعـــداد وتنفيـــذ  ٢٠٠٨يف البلـــدان الناميـــة، الـــذي ُدشـــن يف  
ياهتا الوطنيــة يف هــذا اجملــال، يعتمــد علــى مــا لــدى الفــاو والربنــامج اإلمنــائي وبرنــامج  اســتراتيج

ومبـادرة الفقـر والبيئـة،      . األمم املتحدة للبيئة من قدرة على الدعوة لعقد املؤمترات ودرايـة فنيـة            
ظم ، مشروع تعاوين رئيسي يتناول الـصلة بـني الـن          لربنامج اإلمنائي وبرنامج البيئة   املشتركة بني ا  

ومثة تعاون رئيسي مماثـل قـائم بـني برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة                 . اإليكولوجية والرفاه البشري  
وتنشط املنظمـات األربـع مجيعهـا يف     . ة العليا ردبقاء الق الشراكة من أجل    واليونسكو يتمثل يف    

لقــة بــالتنوع يف ذلــك فريــق إدارة القــضايا املتع فريــق األمــم املتحــدة املعــين بــاإلدارة البيئيــة، مبــا 
ــتراتيجية للتنـــوع     ــة االسـ ــة إىل تنفيـــذ اخلطـ ــاً جلهـــود الـــدول األعـــضاء الراميـ البيولـــوجي دعمـ

  .البيولوجي
وظــل التعــاون بــني املنظمــات األربــع جاريــاً منــذ االجتمــاع احلكــومي الــدويل األول      - ١٣

وكـاالت  ألصحاب املصلحة املتعددين املعين باملنرب، ومشل ذلك التعـاون مـدخالت مـن كافـة ال           
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بشأن إعـداد الوثـائق، وجـدول األعمـال والتخطـيط لالجتمـاع، وإشـراك أصـحاب املـصلحة،                   
  .واالتصاالت، وإعداد استراتيجية مشتركة لالتصاالت

  
  طرائق االستضافة والترتيبات التعاونية املقترحة  - الثثا  
  اهليكل املمكن لألمانة  -ألف   

 يف الــدورتني األوىل والثانيــة لالجتمــاع العــام  اســتجابة للمهــام الوظيفيــة املتفــق عليهــا   - ١٤
ــشاء       لتحديــد الطرائــق والترتيبــات املؤســسية إلنــشاء املنــرب، واســتناداً للخــربة املــستفادة مــن إن

. وتــشغيل هياكــل أمانــات أخــرى، يقــدم هــذا االقتــراح إلنــشاء هيكــل أمانــة مركزيــة للمنــرب    
 إنـشاء األمانـة، مبـا يف ذلـك تقدميـه         وسوف يسمح اهليكل املقترح بتقدمي الدعم اإلداري وقـت        

لعقـــد االجتماعـــات، وتقـــدمي اخلـــدمات لالجتمـــاع العـــام واملكتـــب وفريـــق اخلـــرباء املتعـــدد   
التخصصات، وإدارة الصندوق االستئماين للمنرب، واملساعدة على تعبئة املوارد املاليـة، وتعمـيم             

ــادية     ــشطة اإلرش ــساعدة يف األن ــة، وامل ــواد اإلعالمي ــام    وإضــافة . امل ــضاً امله ــوفر أي ــك، ُت إىل ذل
الوظيفية اإلدارية والدعم الـتقين املمكـن ألجـل التنفيـذ العـام لربنـامج عمـل املنـرب، مبـا يف ذلـك                        
توفريها للموظفني وإدارة شؤوهنم يف أية هياكل إقليميـة قـد تنـشأ دعمـاً لتنفيـذ برنـامج العمـل                     

اق تطبيـــق اإلجـــراءات ومثـــل هـــذا الترتيـــب مقتـــرح لـــضمان اتـــس . علـــى الـــصعيد اإلقليمـــي
ومثـال ذلـك اإلجـراءات املتعلقـة باستعراضـات      (والسياسات فيما يتصل بتنفيـذ برنـامج العمـل        

األقران، وأسلوب وعرض النواتج، واإلجراءات اإلدارية الالزمة لإلبـالغ عـن الترتيبـات املاليـة               
  ).والتقدم
ــسؤوليات     - ١٥ ــدير أويل للمـ ــة إىل تقـ ــوظفني املقترحـ ــستند رتـــب املـ ــشوءها  وتـ ــل نـ  احملتمـ
يتعلــق بترتيــب وظــائف مــوظفي األمــم املتحــدة وإىل املقارنــة مبهــام األمانــة الوظيفيــة الــيت   فيمــا

وســيجري تثبيــت الرتــب عنــد االنتــهاء مــن عمليــات توصــيف        . تستــضيفها األمــم املتحــدة  
ى وســيعتمد اهليكــل النــهائي علــى امليزانيــة املتاحــة املتفــق عليهــا للمنــرب، وعلــى مــد  . الوظــائف

 الدعم اإلداري والتقين املقدم من األمانة لتنفيذ برنامج العمـل وإنـشاء هياكـل الـدعم اإلقليميـة                 
  .وطبيعة هذه اهلياكل
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  الوظيفية) املهمات(املهمة   الرتبة  املسمى الوظيفي

  رئيس األمانة  ١-مد  أمني
  عملنائب األمني، املسؤول عن الرقابة على برنامج ال  ٥-ف  موظف برامج أقدم

  إدارة وتنسيق مهام التقدير الوظيفية  ٣/٤-ف  موظف تقييم
  إدارة وتنسيق بناء القدرات  ٣/٤-ف  موظف لشؤون بناء القدرات
  إدارة وتنسيق توليد املعارف  ٣/٤-ف  موظف لشؤون توليد املعارف
  إدارة وتنسيق الدعم للسياسات العامة  ٣/٤-ف  موظف لدعم السياسات العامة

  إدارة الصندوق االستئماين والترتيبات املالية  ٣-ف  اليةموظف للشؤون امل
  االتصاالت واالرتباط بأصحاب املصاحل  ٣-ف  موظف برامج 

  ختطيط االجتماعات وتقدمي الدعم إليها  ٢-ف  موظف برامج مساعد
  الدعم اإلداري لعمليات املنرب  ٥-خ ع  )٣× (موظف دعم إداري 

    
الزمـة لتغطيـة اهليكـل املقتـرح أعـاله لألمانـة يف بـون حنـو                 وستكون امليزانيـة الـسنوية ال       - ١٦
، اسـتقدام املـوظفني املقتـرحني بـصورة تدرجييـة         إال أن من املتوقـع أن جيـري         . مليون يورو  ١,٣
قد يكون من املمكن شغل وظائف دعم تنسيق برامج العمـل األربـع ووظيفـة نائـب األمـني                    إذ

 توزيـع إضـايف للميزانيـة املخصـصة     IPBES/1/10يـرد يف الوثيقـة      . (بعد شغل الوظائف األخرى   
  ).لألمانة
وظيفة أمني املنرب بالكامل من الصندوق االستئماين للمنرب، علـى          أن متول   ومن املقترح     - ١٧

ــوارد الوظــائف األخــرى    ــوفر م ــرحني باســتخدام     أن ت ــوظفني املقت ــق اســتقدام امل ــا عــن طري إم
لنـدب  منظمـات األمـم املتحـدة األربـع         مـع   تتخـذ   ترتيبـات   الصندوق االستئماين أو عن طريـق       

ومثـل هـذه    ). انظـر التـذييل الثـاين     (ها  بناًء على قرار من كـل منـ       إعارهتم أو تبادهلم     أوموظفني  
وافقة كل منظمة من منظمات األمم املتحدة املعنيـة، مبـا فيهـا هيئـات إدارهتـا،             رهن مب الترتيبات  

يزانيــة مــن الــصندوق االســتئماين  حــسب الــضرورة، وسيــسفر ذلــك عــن تقليــل احتياجــات امل  
  .لتغطية تكاليف األمانة

  
  طرائق التشغيل املمكنة وترتيبات التعاون  -باء   

متــشياً مــع أحكــام (بانتظــار قــرار يــصدر عــن االجتمــاع العــام للمنــرب يف دورتــه األوىل   - ١٨
ية لألمانـة،   بشأن االستضافة اإلدار  ) UNEP/IPBES.MI/2/9( من املرفق الثاين بالوثيقة      ٤الفقرة  
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وافقــت منظمــات األمــم املتحــدة األربــع، مــن حيــث املبــدأ، علــى الترتيبــات التاليــة لتــوفري           
  .االستضافة اإلدارية لألمانة

وسوف تتعـاون منظمـات األمـم املتحـدة األربـع علـى تـوفري الرقابـة اإلداريـة لألمانـة،                       - ١٩
ويف الوقـت   . األوليف التـذييل    توقعة  امل من خالل ترتيباهتا التعاونية      وتتعاون بشأن الدعم املقدم   

نفسه، ستسهم كل منظمة مبا لـديها مـن درايـة وخـربة متـثالن قيمـة مـضافة فيمـا يتعلـق بـإدارة              
  :خمتلف عناصر برنامج عمل املنرب املناظرة ملهامها الوظيفية الرئيسية األربع، على النحو التايل

  ي للمنرب املتمثل يف توليد املعارف؛فيما يتعلق بإدارة العنصر الربناجم: اليونسكو  )أ(  
فيما يتعلق بإدارة العنـصر الربنـاجمي للمنـرب    : برنامج األمم املتحدة للبيئة والفاو      )ب(  

  املتمثل يف التقييم؛
فيمــا يتعلــق بــإدارة العنــصر الربنــاجمي للمنــرب املتمثــل يف       : الربنــامج اإلمنــائي   )ج(  

  القدرات؛ تنمية
من كل منظمة فيما يتعلق مبهام املنرب الوظيفيـة يف جمـال            الدعم اإلداري املقدم      )د(  

  .دعم السياسات العامة
وضـــماناً إلســـهام كـــل منظمـــة يف األداء العـــام لألمانـــة، وحلـــسن تنـــسيق مـــا تقدمـــه   - ٢٠

املنظمات من مدخالت لألمانة، سوف تنشئ املنظمات األربع فريقاً إدارياً مؤلفاً من مـوظفني              
نظمات ليشرف، بالتشاور مـع مكتـب املنـرب، علـى العمـل اإلداري              كبار من كل منظمة من امل     

  .لألمانة
تقيـيم عـام   ) أ: (واملهام الوظيفية الرئيسية للفريق اإلداري سوف تـشتمل علـى مـا يلـي          - ٢١

أويل لوفاء األمانة على حنو فعال باملهام اإلدارية املنوطة هبا، قبـل تقيـيم رمسـي جيريـه االجتمـاع          
تكملـــه استعراضـــات وتقييمـــات مـــستقلة وخارجيـــة، بـــصفة دوريـــة،   وهـــذا ســـوف (العـــام 

ــسبما ــرة     حــ ــع الفقــ ــياً مــ ــام متاشــ ــاع العــ ــرره االجتمــ ــة  ٢٥يقــ ــذييل األول للوثيقــ ــن التــ  مــ
UNEP/IPBES/MI/2/9( ؛)ــيم     ) ب ــة وتقي ــار أمــني األمان ــشاور مــع املكتــب، باختي ــام، بالت القي

ــوفري ا     ــة ت ــة علــى عملي ــة اإلداري ــه، فــضالً عــن الرقاب ــا يف ذلــك إعــارة   أدائ ــة، مب ملــوظفني لألمان
وســوف يــؤدي األمــني، يف خــضوع لــسلطة املنــرب، وبتوجيــه مــن االجتمــاع العــام،   . املــوظفني

وبالتشاور، حسب االقتضاء، مع فريق اإلدارة املهام الوظيفية اإلدارية والتنسيقية املتصلة بعمـل             
  .األمانة اليومي

ح املشترك مشروع اتفاق بـشأن الترتيبـات التعاونيـة          ويرد يف التذييل األول هبذا االقترا       - ٢٢
ويتوقــع أن جيــري . بــني منظمــات األمــم املتحــدة األربــع لتقــدمي الــدعم بأعمــال األمانــة للمنــرب 
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حتديث هذه الترتيبات التعاونية على ضوء نتائج الدورة األوىل لالجتمـاع العـام، وأن يوافـق عليهـا                  
  .ربع بالنيابة عن هيئات إدارهتا أو تلك اهليئات نفسهاالحقاً رؤساء منظمات األمم املتحدة األ

ني الـذين   وظفاملـ وفضالً عن ذلك، اتفقت منظمات األمـم املتحـدة األربـع علـى تعـيني                  - ٢٣
وفقاً لقواعـد منظمـة واحـدة فقـط مـن           من خالل عملية تنافسية     األمانة  سيستقدمون للعمل يف    

 أو تعـري  منظمات األمم املتحدة األربـع نتدب  ن ت وعلى أ ) انظر التذييل األول  (املنظمات األربع   
ألمانة متشياً مع قرارات وأذونات هيئـات إدارة كـل   لعمل يف الجاهزين موظفني أو تكلف أي  

  .منها، حسب العروض املتوقعة يف التذييل الثاين هلذه الوثيقة
ــة     - ٢٤ علــى ين والــصندوق االســتئما وإضــافة إىل تقاســم مــسؤولية اإلدارة املــشتركة لألمان

أساس الطرائق املعروضة يف هذا الفرع من االقتراح املشترك واملفصلة يف التـذييل األول، تعتـزم          
منظمات األمم املتحدة األربع توفري الـدعم الربنـاجمي لالجتمـاع العـام وهيئاتـه الفرعيـة، فـضالً                

، مبـا يتـسق   عن توفريه ألي أفرقة عاملة أو أية هياكل أخـرى منـشأة لتنفيـذ برنـامج عمـل املنـرب                  
  .باملوضوع مع درايتها الفنية املتصلة

وسوف تعزز منظمات األمم املتحدة األربع أيضاً الربط الـشبكي الكـفء بـني األمانـة          - ٢٥
وأيــة هياكــل مواضــيعية وأيــة هياكــل تقنيــة إقليميــة مناســبة جيــري إنــشاؤها، مبــا فيهــا هياكــل     

  .التفصيل أدناهمنظمات األمم املتحدة األربع، على النحو املبني ب
ومثة تقدم يف املناقشات اجلارية مـع حكومـة أملانيـا، لـضمان وجـود مؤقـت لألمانـة يف                      - ٢٦

بون ولتنفيذ ترتيبات البلد املضيف الطويلة األجل، اليت مـن املقـرر وضـعها يف صـورهتا النهائيـة          
تفاق البلد املـضيف بـني      ويتوقع إبرام ا  . بعد موافقة االجتماع العام على الترتيبات املؤسسية لألمانة       

املسؤولة عن إدارة األمانة وحكومة أملانيـا، ويف ذلـك االتفـاق سـيزداد إيـضاح       ) املنظمات(املنظمة  
  .الصلة بني األمانة والبلد املضيف، وفقاً للترتيبات القائمة بصدد وجود األمم املتحدة يف بون

  
  الدور املمكن للمراكز اإلقليمية وصلتها باألمانة  -جيم   

ــق           - ٢٧ ــد الطرائ ــام هبــدف حتدي ــاع الع ــة لالجتم ــدورة الثاني ــدم يف ال ــب املق ــتجابة للطل اس
والترتيبات املؤسسية إلنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنـوع البيولـوجي           
وخدمات النظم اإليكولوجية، الـذي مفـاده إيـضاح منظمـات األمـم املتحـدة األربـع، يف مجلـة                   

ــسألة   ــور، م ــة    اأم ــة وصــلتها باألمان ــدور املمكــن للمراكــز اإلقليمي ، UNEP/IPBES.MI/2/9 (ل
  .، يرد أدناه عدد من املسائل واالقتراحات مطروح لينظر فيه االجتماع العام)٣٢الفقرة 
وتــضمنت الترتيبــات املؤســسية الــيت اعتمــدها املنــدوبون يف الــدورة الثانيــة لالجتمــاع     - ٢٨

اتفاقــاً علــى إنــشاء أمانــة مركزيــة وحيــدة، تعــىن باملهــام الوظيفيــة  العــام املعقــود يف مدينــة بنمــا 
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ــام           ــاع الع ــن االجتم ــضاً م ــف أي ــة ميكــن أن تكل ــأن األمان ــراف ب ــع االعت ــة وحــدها، م اإلداري
واُتفق أيـضاً علـى أن تعمـل األمانـة، عنـد نـشأهتا، مـن                . باالضطالع مبهام وظيفية للدعم التقين    

. بط الـشبكي باهلياكـل اإلقليميـة والتقنيـة املواضـيعية          مكان وحيد مع استكشاف إمكانيات الـر      
ومن حيث الترتيبات املقترحة اجململة يف االقتراح، سوف تشجع منظمات األمـم املتحـدة علـى             
حتقيق ربط شبكي كفء ثالثـي االجتاهـات بـني األمانـة املركزيـة، وأيـة هياكـل إقليميـة وتقنيـة           

ة إقليمية مناسبة تابعـة للمنظمـات األربـع ميكنـها           مواضيعية منشأة، وأية هياكل مواضيعية وتقني     
  .زيادة الدعم لتنفيذ برنامج عمل املنرب

وسوف تقيم منظمات األمم املتحدة، عند تقدمي هذا الدعم لربنامج العمل يف املنـاطق                - ٢٩
 يف  ويقترح أن تـؤدي األمانـة دوراً رئيـسياً        . اليت تقودها املراكز اإلقليمية، اتصاال وثيقاً باألمانة      

اإلشراف علـى الـدعم الـتقين العـام وتقدميـه أليـة هياكـل دعـم إقليميـة قـد ُتنـشأ لتقـدمي الـدعم                           
لـذلك، يرتـأى إمكـان اشـتمال األمانـة علـى موظـف متفـرغ                . للتنفيذ اإلقليمي لربنـامج العمـل     

 وهــم موظــف -وســوف يقــوم كــل مــن هــؤالء األفــراد . لكــل مهمــة وظيفيــة مــن مهــام املنــرب
 لشؤون بناء القدرات، وموظـف لـشؤون توليـد املعـارف، وموظـف لـشؤون                ، وموظف مللتقيي

 بدور رئيسي يف تنسيق املهام الوظيفية املناسبة اليت يضطلع هبـا املنـرب،              -دعم السياسات العامة    
على الصعيد العاملي وبتوفري التنسيق للتنفيذ اإلقليمـي لتلـك املهـام الوظيفيـة مـن خـالل املراكـز              

 سوف حتتاج منظمات األمـم املتحـدة إىل االتـصال الوثيـق هبـؤالء املـوظفني                 ولذلك،. اإلقليمية
  .من أجل إضافة قيمة للتنفيذ اإلقليمي والعاملي للمهام الوظيفية األربع

  :العام وفيما يتعلق بدور املراكز اإلقليمية، تقترح النقاط التالية كي ينظر فيها االجتماع  - ٣٠
ودون (نرب، إىل حد بعيد، على الـصعيد اإلقليمـي         إمكان تنفيذ برنامج عمل امل      )أ(  
  ، على أن تنفذ املهام الوظيفية التنسيقية العاملية واألقاليمية عن طريق األمانة؛)اإلقليمي
إمكـان دمـج الـدعم املقـدم إلجنــاز برنـامج العمـل علـى الـصعيد اإلقليمــي، يف           )ب(  

  املنرب الوظيفية األربع كافة؛هيكل إقليمي وحيد لكل منطقة إقليمية يوفر الدعم ملهام 
مـن املمكـن حتديـد أو إنـشاء هيكـل دعـم إقليمـي يف كـل منطقـة إقليميـة مـن              )ج(  

مناطق األمم املتحـدة اخلمـس، وبـذلك يقـدم الـدعم للتنفيـذ اإلقليمـي لربنـامج العمـل يف تلـك                       
ا يتمـشى   املناطق، مع مالحظة أن من املتوقع حتديث اهليكـل اإلقليمـي لتنفيـذ برنـامج العمـل مبـ                  

  مع حتديث اهليكل اإلقليمي لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛
ــذ           )د(   مــن املمكــن حتديــد األهــداف املــشتركة لكافــة اهلياكــل اإلقليميــة وللتنفي

اإلقليمي لربنامج العمل، املتـصلة باألهـداف واملهـام الوظيفيـة ومبـادئ التـشغيل العامـة للمنـرب،                   
  فر للجهود على امتداد املناطق؛على حنو يضمن وجود هنج متسق وتضا
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من املمكن رصد األمانة املركزيـة للتقـدم احملـرز يف أعمـال اهلياكـل اإلقليميـة،             )هـ(  
حبيث تقدم اهلياكل اإلقليمية اإلبالغ السردي واملايل املتسلسل منطقياً إىل االجتماع العـام عـن               

  طريق األمانة املركزية؛
 ملوظفي األمانة املركزية اإلشـراف علـى عمـل     ميكن أن تشتمل املهام الوظيفية      )و(  

اهلياكل اإلقليمية، وتنسيق عملها ورصده، وضمان االتساق اإلداري واإلجرائي الـشامل لكـل             
  املراكز وتلقي التقارير املنتظمة منها؛

ميكــن النظــر يف خيــارات متنوعــة لترتيبــات استــضافة اهلياكــل، مبــا فيهــا خيــار    )ز(  
مية ملنظمة األمم املتحدة أو دعـوة احلكومـات أو الكيانـات الوطنيـة أو               استخدام املكاتب اإلقلي  

اإلقليمية املسماة لتوفري املوارد املالية واملـوارد العينيـة أو أي مـن فـئيت املـوارد الستـضافة هيكـل                     
  إقليمي مبنطقة إقليمية معينة؛

 تلـك   قيام االجتماع العـام بتحديـد عمليـة عـن طريقهـا يقـرر أعـضاء املنـرب يف                    )ح(  
املنطقة ترتيبات االستضافة النهائية لكل هيكل دعم إقليمي، مع إمكان توقيع مذكرات تفـاهم               
بني أولئك الشركاء واألمانة، ومبقتضى تلك املـذكرات تتـوافر للمـوظفني املتفـرغني يف هياكـل           

  الدعم اإلقليمية مسارات إضافية لرفع التقارير إىل األمانة املركزية؛
ئف كل هيكل إقليمي بعدد موظفني اثنني متفـرغني إىل ثالثـة       ميكن شغل وظا    )ط(  

موظفني متفرغني، مع توزيـع املهـام الوظيفيـة حبيـث يقـوم كـل موظـف مبعاجلـة جوانـب املهـام              
  الوظيفية األربع للمنرب كافة؛

ــدعم تكــاليف املــوظفني اإلقليمــيني       )ي(   ســوف تــستخدم املــوارد األساســية للمنــرب ل
ملقـدم مـن احلكومـة املـضيفة أو املنظمـة املـضيفة غـري كـاف لتغطيـة تلـك                     حصراً مىت كـان الـدعم ا      

  النفقات؛
سـوف تـستخدم املـوارد األساسـية للمنـرب إلجنـاز عمليـة تنفيـذ برنـامج العمـل             )ك(  

اإلقليمي، وتستكمل مبوارد جتمعها اهلياكل اإلقليميـة مبـا يتمـشى مـع قـرارات االجتمـاع العـام                   
   اإلضافية؛فيما يتعلق مبثل هذه املوارد

ميكــن دعــوة منظمــات األمــم املتحــدة إىل تقــدمي الــدعم الــتقين والربنــاجمي إىل    )ل(  
  اهلياكل اإلقليمية؛

ميكن إنشاء أفرقة عمل إقليمية ودعمها من جانب اهلياكـل اإلقليميـة لتـشرف               )م(  
  .على التقييمات اإلقليمية واألنشطة األخرى املندرجة يف برامج عمل، حسب االحتياج
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  لتذييل األولا
مشروع الترتيبـات التعاونيـة بـني برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ومنظمـة                     

، ومنظمـــة األمـــم )اليونـــسكو(األمــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافــة   
، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ألداء      )الفاو(املتحدة لألغذية والزراعة    

دويل للعلوم والـسياسات يف جمـال       املهام الوظيفية ألمانة املنرب احلكومي ال     
  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

  
ــة،           ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة األم ــة، ومنظم ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم إن برن

املـشار إليهـا مـن اآلن    (ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة      
  ):“املنظمات”فصاعداً باسم 

 باالتفـاق املتوصـل إليـه يف االجتمـاع احلكـومي الـدويل الثالـث ألصـحاب                  حتيط علماً   
املصلحة املتعددين املخصص ملنرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولـوجي             

ــوجي   ــا،  (وخــدمات النظــام اإليكول ــة كوري ــران١١-٧بوســان، مجهوري ــه / حزي ) ٢٠١٠يوني
إنــشاء منــرب حكــومي دويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال التنــوع البيولــوجي    ومفــاده ضــرورة 

وخـــدمات النظـــام اإليكولـــوجي لتـــدعيم التـــرابط بـــني العلـــوم والـــسياسات يف جمـــال التنـــوع  
ــوجي واســتخدامه        ــوع البيول ــوجي مــن أجــل صــون التن ــوجي وخــدمات النظــام اإليكول البيول

نميـة املـستدامة، حبيـث تكـون لـه املهـام الوظيفيـة        املستدام، ورفاه البشر يف األجل الطويـل، والت    
  :الشاملة التالية

ــناع الـــسياسات      )أ(   ــا صـ ــة الرئيـــسية الـــيت حيتـــاج إليهـ حتديـــد املعلومـــات العلميـ
باألحجام املالئمة، وحتديد أولوياهتا، وحفز اجلهـود املبذولـة لتوليـد معـارف جديـدة بالـدخول           

اع الـسياسات ومنظمـات التمويـل، ولكـن دون          يف حوار مع املنظمـات العلميـة الرئيـسية وصـن          
  القيام مباشرة بإجراء حبوث جديدة؛

ــوع          )ب(   ــشأن التن ــة ب ــارف املتاح ــت للمع ــة حــسنة التوقي ــات منتظم ــراء تقييم إج
البيولوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة والـصالت القائمـة بينـها، وهـو مـا ينبغـي أن يـشمل            

ن اقتـضى األمـر، وقـضايا مواضـيعية علـى املـستويات             تقييمات عاملية وإقليميـة، ودون إقليميـة إ       
. املالئمــة، ومواضــيع رئيــسية جديــدة حتــددها العلــوم ويتخــذ االجتمــاع العــام قــرارات بــشأهنا  

ــن          ــتعراض م ــستقلة وموضــع اس ــة وم ــصداقيه علمي ــات ذات م ــذه التقييم وجيــب أن تكــون ه
ة واضـحة وشـفافة لتقاسـم       وينبغي أن تكون هناك عملي    . األنداد، وأن حتدد مواطن عدم اليقني     

وينبغــي للمنــرب اجلديــد أن حيــتفظ بــدليل مــصور للتقييمــات  . البيانــات ذات الــصلة ولتــضمينها
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ذات الــصلة، وأن حيــدد احلاجــة إىل إجــراء تقييمــات إقليميــة ودون إقليميــة، وأن يــساعد علــى  
  حتفيز الدعم للتقييمات دون اإلقليمية والوطنية، حسب مقتضى احلال؛

 الدعم لرسم السياسات وتنفيذها بواسـطة حتديـد األدوات واملنـهجيات            تقدمي  )ج(  
ــرارات مــن        ــتمكني صــناع الق ــل تلــك النامجــة عــن التقييمــات، ل ــسياسات، مث ــصلة بال ذات ال
اكتــساب ســبل احلــصول علــى تلــك األدوات واملنــهجيات، والعمــل، حــسب الــضرورة، علــى  

  النهوض مبواصلة تطويرها والتحفيز على ذلك؛
حتديــد أولويــات احلاجــات إىل بنــاء القــدرات الرئيــسية لتحــسني التــرابط بــني    )د(  

ــايل وخ    ــدعم املـ ــوفري الـ ــة مث تـ ــستويات املالئمـ ــسياسات علـــى املـ ــوم والـ ــات العلـ ــه للحاجـ الفـ
األولويــات العليــا املتــصلة مباشــرة، علــى حنــو مــا يقــرره االجتمــاع العــام، والتحفيــز علــى  ذات

  ؛)أ(متويل أنشطة بناء القدرات تلك بتوفري منتدى مع مصادر التمويل التقليدية واحملتملة
العــام لتحديــد الطرائــق والترتيبــات املؤســسية   جتمــاع  إىل أن الــدورة األوىل لالتــشري  

إلنــشاء منــرب حكــومي دويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم 
، دعت املنظمات إىل تقدمي اقتـراح       )٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٧-٣نريويب،  (اإليكولوجية  

ربز الترتيبـات   يـ أن هـذا االقتـراح املـشترك ينبغـي أن           و للمنـرب مشترك الستضافة األمانة اإلدارية     
  ؛)ب( اإللكتروين، وتوضيح مسؤوليات كل كيانربط املمكنة، مبا يف ذلك الالتعاونية
إىل أنه يف الدورة الثانية لالجتماع العام لتحديد الطرائـق والترتيبـات املؤسـساتية              تشري  

إلنــشاء منــرب حكــومي دويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم 
طُلــب إىل املنظمــات أن تزيــد   ) ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢١-١٦مدينــة بنمــا،  (اإليكولوجيــة 

  ؛)ج(تفضيل اقتراحاها وأن تقدم نسخة هنائية يف الدورة األوىل لالجتماع العام للمنرب
بأنــه يف الــدورة الثانيــة لالجتمــاع العــام لتحديــد الطرائــق والترتيبــات املؤســساتية    تقــر  

التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم إلنــشاء منــرب حكــومي دويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال 
اإليكولوجية طُلب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يواصل، بالتعاون مع احلكومـات املهتمـة               
ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنـامج             

 ى تــوفري خــدمات األمانــة املؤقتــة، وتنظــيماألمــم املتحــدة اإلمنــائي وحكومــة أملانيــا، العمــل علــ 
الــدورة األوىل لالجتمــاع العــام للمنــرب، وتلقــي أي دعــم مــايل ُيقــدم للمنــرب، وحتويــل األمــوال   

 
  

  .UNEP/IPBES/3/3, annex, para. 6 (a)-(d)  )أ(  
  .UNEP/IPBES.MI/1/8, annex III, para. 6  )ب(  
 .UNEP/IPBES.MI/2/9, para. 32  )ج(  
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  .)د(املتبقية من هذه املسامهات إىل الصندوق االستئماين للمنرب لدى إنشائه
املهام الوظيفية اإلدارية للمنرب قـد اُتفـق عليهـا يف الـدورة الثانيـة لالجتمـاع                وحيث أن   

العام لتحديد الطرائق والترتيبات املؤسسية إلنـشاء منـرب حكـومي دويل للعلـوم والـسياسات يف                 
  ؛)ـه(جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

  :قد اتفقت على ما يلي  
  املبادئ العامة  -  ١  

املهام الوظيفية لألمانة هي املهام الوظيفية املبينة يف الفرع هـاء بالتـذييل األول بالوثيقـة                  ١-١
UNEP/IPBES.MI/2/9.  

عمالً باملهام الوظيفيـة لألمانـة، وأحكـام هـذه الترتيبـات التعاونيـة، ستباشـر املنظمـات                    ٢-١
  .سوياً مسؤوليات األمانة لصاحل املنرب

تباشــر كــل منظمــة املــسؤوليات املبينــة يف هــذه الترتيبــات التعاونيــة دعمــاً ألداء املهــام     ٣-١
  .الوظيفية ألمانة املنرب أداًء فعاالً كفؤاً

  
  آليات العمل  -  ٢  

ستتقاســم املنظمــات املــسؤولية العامــة عــن أداء املــسؤوليات املبينــة يف هــذه الترتيبــات     ١-٢
سيضم ممثالً واحـداً مـن كـل    ة ممثليها لتمثيلها يف فريق إدار   وستسمي املنظمات كبار    . التعاونية
  .منظمة

دارة، بالتــشاور مــع مكتــب االجتمــاع العــام، باإلشــراف علــى إدارة   اإلســيقوم فريــق   ٢-٢
  .األمانة

ــق اإلدارة،         ٣-٢ ــني أعــضاء فري ــة، باالشــتراك ب ــذي ســريأس األمان ــرب، ال ســُيختار أمــني املن
وَسـُيقّيم  . ام، وفقاً للشروط اليت قـد يقررهـا االجتمـاع العـام    بالتشاور مع مكتب االجتماع الع   

وسـيعني األمـني لفتـرة ثـالث سـنوات         . فريق اإلدارة أداءه بالتشاور مع مكتب االجتماع العـام        
  .أولية، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط

  
  

 
  

  .Ibid., Annex II, para. 5  )د(  
  .UNEP/IPBES.MI/1/8, annex II, para. 20 )هـ( 
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هــــام الوظيفيــــة اإلداريــــة ســــيتلقى املنــــرب املــــساعدة مــــن األمانــــة، الــــيت ســــتؤدي امل   ٤-٢
  :التالية رشاديةاإل

تنظــيم االجتماعــات وتــوفري الــدعم اإلداري هلــا، مبــا يف ذلــك إعــداد الوثــائق     )أ(  
  والتقارير لالجتماع العام وهيئاته الفرعية، حسب احلاجة؛

مساعدة أعضاء االجتماع العام واملكتب وفريـق اخلـرباء املتعـدد التخصـصات               )ب(  
 أداء وظائف كل منـهم علـى النحـو الـذي يقـرره            وأي هيئات فرعية ينشئها االجتماع العام يف      

  االجتماع العام، مبا يف ذلك تيسري االتصال بني خمتلف أصحاب املصلحة يف املنرب؛
  تيسري االتصال بني أي أفرقة عاملة قد ينشئها االجتماع العام؛  )ج(  
نــشر املعلومــات العامــة واملــساعدة يف أنــشطة التوعيــة وإنتــاج مــواد االتــصال     )د(  

  ناسبة؛امل
إعـداد مـشروع ميزانيـة املنـرب لتقـدميها إىل االجتمـاع العـام، وإدارة الـصندوق           )هـ(  

  ، وإعداد أي تقارير مالية ضرورية؛]الصناديق االستئمانية[االستئماين 
  املساعدة على تعبئة املوارد املالية؛  )و(  
  املساعدة على تسهيل رصد أعمال املنرب وتقييمها؛  )ز(  
  .أية أعمال متصلة بذلك، على النحو الذي قد يطلبه االجتماع العامالقيام ب  )ح(  

ستوفر املنظمـات وتنتـدب املـوظفني لألمانـة متـشياً مـع املقـررات واألذونـات الـصادرة                   ٥-٢
عــن هيئــات إدارة كــل منــها، وكــذا بالنــسبة للــهيكل الــوظيفي لألمانــة وامليزانيــة املعتمــدة مــن   

  .االجتماع العام
، وبالتـشاور مـع      وفقـاً لقواعـد برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة            أمانـة املنـرب    سيعني موظفو   ٦-٢

 األمانــة، تــوىل األمهيــة القــصوى لــضمان أعلــى معــايري  وعنــد تعــيني املــوظفني يف. فريــق اإلدارة
الكفاءة واالقتدار الفين، مع إيالء االعتبار الواجب للتمثيل اجلغرايف الواسع النطـاق وللمـساواة              

  .بني اجلنسني
  

  إدارة الصندوق االستئماين  -  ٣  
ــشركاء    تقتــرح املنظمــات أن    ١-٣ ــصندوق االســتئماين لل ــأذن االجتمــاع العــام ملكتــب ال ي

املتعــددين التــابع للربنــامج اإلمنــائي بإنــشاء صــندوق اســتئماين معــني للمنــرب كــي يتلقــى ويــدير   
اعـاة للترتيـب اإلداري     ، يف مر  األموال لصاحل عمـل املنـرب هبيكـل إدارة مـصمم لتلبيـة احتياجاتـه              



IPBES/1/7/Rev.1  
 

12-65922 17 
 

ــام    ــه عـ ــرب بوجـ ــات إدارة املنـ ــافة إىل ترتيبـ ــة، إضـ ــاوين لألمانـ ــع   (التعـ ــالع يف موقـ ــن االطـ ميكـ
http://mptf.undp.org  علــى مزيــد مــن التفاصــيل بــشأن فــرص الــصندوق االســتئماين للــشركاء 

  .)و()املتعددين وترتيباته القائمة
  

  أحكام ختامية  -  ٤  
لتعاونيــة مبثابــة اتفــاق بــني املنظمــات يــدخل حيــز النفــاذ لــدى    تعتــرب هــذه الترتيبــات ا   ١-٤

  .توقيعها عليه أو توقيع ممثليها املأذونني عليه
  .جيوز تعديل هذه الترتيبات التعاونية أو إهناؤها حسبما تتفق عليه املنظمات  ٢-٤
جيوز لكـل منظمـة أن تنـسحب مـن االتفـاق يف أي وقـت بإشـعار املنظمـات األخـرى                 ٣-٤

ويف مثــل هــذه احلالــة، تتخــذ املنظمــة . احــدةواالجتمــاع العــام قبــل تــاريخ االنــسحاب بــسنة و
كافة التدابري الالزمة إلهناء األنشطة املشتركة املـشمولة هبـذا االتفـاق، بطريقـة مناسـبة، ضـماناً                  

  .الستمرار أداء مسؤوليات األمانة

 
  

تــائج الــدورة األوىل  يتوقــع أن جيــري حتــديث هــذه الترتيبــات التعاونيــة للــصندوق االســتئماين يف ضــوء ن          )و(  
لالجتماع العام للمنـرب، وأن يوافـق عليهـا الحقـا رؤسـاء منظمـات األمـم املتحـدة األربـع نيابـة عـن هيئـات                        

 .إدارهتا أو تلك اهليئات نفسها
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  التذييل الثاين
مــا يتــصل باملوضــوع مــن واليــات وخــربات، واملــسامهات املتوقعــة مــن         

  املنظمات األربع
  

  برنامج األمم املتحدة للبيئة    
  الوالية، واملهام الوظيفية، واخلربة    

الة اســتعراض احلالــة البيئيــة اأُنــشئ برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة بواليــة تتمثــل يف مــو    - ١
العاملية ضماناً حلصول املشكالت البيئية الناشئة ذات األمهية الدولية الظاهرة على نطـاق واسـع            

وتتمثل مهمة هـذه املنظمـة يف تـوفري القيـادة           . اسب الكايف من قبل احلكومات    على االعتبار املن  
وتشجيع الشراكة يف جمال احلرص على البيئة بإهلـام األمـم والـشعوب وإعالمهـا ومتكينـها كـي                   

وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، بعملـه مـع            . ترتقي حبياهتا دون تعـريض األجيـال املقبلـة للخطـر          
ت الرئيــسية وأصــحاب املــصلحة الرئيــسيني، تــساعد علــى متــتني الــصلة  الــدول وكافــة اجلماعــا

الرابطة بني العلم والسياسة باملداومة على إبقاء حالة البيئة العاملية واإلقليميـة قيـد االسـتعراض،                
وحتديـــد األخطـــار يف مرحلـــة مبكـــرة، وتقـــدمي الـــدعم إلعـــداد الـــسياسات البيئيـــة الـــسليمة،   

وحتتــل إدارة الــنظم اإليكولوجيــة  . يف تنفيــذ هــذه الــسياسات ومــساعدة الــدول علــى النجــاح  
  .وصون التنوع البيولوجي موضع القلب يف والية برنامج األمم املتحدة للبيئة

ويتمتع برنامج األمم املتحـدة للبيئـة خبـربة عظيمـة يف تـوفري الـدعم اإلداري والربنـاجمي                 - ٢
مانـات اإلداريـة، مبـا فيهـا خمتلـف االتفاقـات            الالزم الستضافة األمانات القائمة علـى العلـم واأل        

ــة التجــارة    (البيئيــة املتعــددة األطــراف   مبــا يف ذلــك أمانــات اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي؛ واتفاقي
الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض، واتفاقيـة حفـظ أنـواع احليوانـات               

مبا يف ذلـك الفريـق      (اهليئات االستشارية العلمية وخالفها     ، و )الربية املهاجرة؛ والبحار اإلقليمية   
 ٢٠١٠الذي ألجله استهل برنامج البيئة عمليـة اسـتعراض           احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،    

الــيت قــام هبــا اجمللــس املــشترك بــني األكادمييــات؛ وتقيــيم األلفيــة للــنظم اإليكولوجيــة؛ والفريــق  
بع ملرفق البيئة العاملية، وجلنة األمم املتحـدة العلميـة املعنيـة بآثـار              االستشاري العلمي والتقين التا   

كمـا أنـشأ برنـامج    ). اإلشعاع الذري، وفريق برنامج األمم املتحدة للبيئة املعين باملوارد الدولية     
األمم املتحدة للبيئة صالت برناجمية قوية مع أمانات مستضيفة، وعلى سـبيل املثـال بـشأن علـم             

عن طريق حتليل فجوة االنبعاثات، وبرامج التكيف مـع تغـري املنـاخ، والعمـل بـشأن                 تغري املناخ   
برنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة الغابـات وتـدهورها                 

إذ ينـتظم برنـامج     . كما توجد فرص هامـة مماثلـة فيمـا يتعلـق بـالعلوم واملنـرب              . يف البلدان النامية  
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ــل اجلــ  ــي       العم ــة، ه ــرامج فرعي ــة حتــت ســتة ب ــامج األمــم املتحــدة للبيئ إدارة الــنظم : اري لربن
اإليكولوجية؛ واإلدارة البيئية؛ وتغري املنـاخ؛ واملـواد الـضارة؛ والكـوارث والرتاعـات؛ وكفـاءة                 

وهذه اجملاالت املوضوعية تـستند إىل اسـتراتيجية علميـة معتمـدة مـؤخراً تـدعم أعمـال                  . املوارد
  .ة يف جمال تعزيز الدعم العلمي للدول األعضاء وترابط العلم والسياسة العامةبرنامج البيئ

 ســنة، ظــل برنــامج البيئــة يــشارك يف إدارة ودعــم التقيــيم، واإلنــذار   ٤٠وعلــى مــدار   - ٣
ــصالية      ــشطة االت ــاء القــدرات، واألن ــسياسات العامــة، وبن ــد املعــارف، ودعــم ال . املبكــر، وتولي

يف جمــال التقييمــات العلميــة القيــام بــدور قيــادي يف تقيــيم األلفيــة وتــشمل خــربة برنــامج البيئــة 
للــنظم اإليكولوجيــة وعمليــة متابعتــه، وعلــم اقتــصاد الــنظم اإليكولوجيــة والتنــوع البيولــوجي، 

التقيـيم  بدأ  قدو ()Global Environmental Outlook(“ مستقبل البيئة العاملية”وسلسلة منشور 
، كما يساهم يف التقييم الدويل للعلوم والتكنولوجيـا الزراعيـة           )٢٠١٢  عام الشامل اخلامس يف  

البحري، وكثري من التقييمـات اإلقليميـة واملواضـيعية اإلضـافية،           “ تقييم التقييمات ”للتنمية، و   
تقييماً على كـل مـن الـصعيد احمللـي       ٦٠ومنها تنسيق شبكة التقييمات دون العاملية اليت تشمل         

اكة مع املركـز العـاملي لرصـد وصـون الطبيعـة التـابع لربنـامج األمـم                  والوطين واإلقليمي، يف شر   
ويـضم هيكـل برنـامج البيئـة شـعبة اإلنـذار املبكـر والتقيـيم،                . املتحدة للبيئـة، ومؤسـسة كروبـر      

املكرســـة ألنـــشطة التقيـــيم، وشـــعبة تنفيـــذ الـــسياسات البيئيـــة الـــيت تركـــز علـــى إدارة الـــنظم   
  .ي واالتفاقيات البيئيةاإليكولوجية، وشعبة القانون البيئ

ويقدم برنامج األمم املتحدة للبيئة الدعم لبناء القدرات يف البلدان النامية، مبـا يف ذلـك            - ٤
وقـد اعتمـدت خطـة    . تقدميه إلجـراء تقييمـات علميـة علـى الـصعيدين الـوطين ودون اإلقليمـي        
 والعـشرين جمللـس إدارة      بايل االستراتيجية لدعم التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات يف الـدورة الثالثـة             

، باعتبارهـــا إطـــاراً يـــستخدمه الربنـــامج تعزيـــزاً لتنميـــة قـــدرة ٢٠٠٥ يف عـــام ،برنـــامج البيئـــة
احلكومــات وقــدرة بلــدان االقتــصادات املــارة مبرحلــة انتقــال علــى حتقيــق نتــائج مــستدامة بيئيــاً  

ربنــامج اإلمنــائي وقــد أناطــت خطــة بــايل االســتراتيجية بال. تتــسق مــع أهــداف اجمللــس الربناجميــة
إعداد وحتـديث قاعـدة بيانـات، حبيـث يتـاح الوصـول إىل املعلومـات املتعلقـة مبـا هـو قـائم مـن                          
أنشطة كربى يف جمال دعم التكنولوجيا وبناء القدرات، مبا يف ذلك األنـشطة الـيت يـضطلع هبـا                   

ات تعـاون  برنامج البيئة، مع وجود روابط بربامج الشركاء املناسـبني، كمـا تنـشئ اخلطـة عالقـ            
فيما بني بلدان اجلنوب باعتبارها إحدى اآلليات األساسية لتنفيذ أهداف بناء القـدرات ودعـم               

  .التكنولوجيا املبينة يف اخلطة
ولدى برنامج البيئة عديد من الشراكات اجلارية الناجحة القائمة مـع منظمـات األمـم                 - ٥

ــن املنظمــات ا      ــداد مــصفوفة م ــى امت ــة   املتحــدة وشــركاء آخــرين عل ــة والعلمي ــة الدولي حلكومي
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ويـشرك برنـامج البيئـة،    . ومنظمات اجملتمع املدين األعم، دعماً إلدماج العلم يف السياسة العامة         
عرب فرعه املعين باجلماعات الرئيسية وأصحاب املصاحل الرئيـسيني، طائفـة كـبرية مـن أصـحاب                 

ة املـستدامة، وصـون التنـوع       املصاحل عـرب كافـة اجلماعـات الرئيـسية املـشاركة يف ميـادين التنميـ               
ويتمتع الربنامج خبربة عظيمـة فيمـا خيـتص       . البيولوجي، وإدارة املوارد الطبيعية، وعلم االقتصاد     

وهذه املنظمة تدير يف الوقـت احلـايل حافظـة تـضم            . بإدارة أموال الشراكات واملاحنني والربامج    
  . صندوقاً استئمانيا٨٠ًأكثر من 

  
  لبيئة واملنرببرنامج األمم املتحدة ل    

ــشات        - ٦ ــاً يف املناق ــؤدي دوراً مركزي ــة، ي ــذ البداي ــة، من ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ظــل برن
املتعلقة بتعزيز تـرابط العلـم والـسياسة العامـة فيمـا يتعلـق بـالتنوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم                      

 اآللية الدوليـة    وبعد استضافة تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، وتقدمي الدعم إىل        . اإليكولوجية
للدراية العلميـة بـشأن التنـوع البيولـوجي، عقـد الربنـامج اجتماعـاً حكوميـاً دوليـاً وألصـحاب                     
املصاحل املتعددين كي يناقش مسألة إنشاء املنـرب، وذلـك يف بتـرا، جايـا، مباليزيـا، يف الفتـرة مـن         

ــشرين الثـــاين ١٢ إىل ١٠ ــوفمرب / تـ ــاع األول يف . ٢٠٠٨نـ ــائج االجتمـ ــدورة وُعرضـــت نتـ  الـ
ويف تلـك الـدورة، اعتمـد جملـس اإلدارة مقـرره          . اخلامسة والعشرين جمللس إدارة برنـامج البيئـة       

 بشأن املنرب، داعياً الربنامج إىل إجراء عملية أخرى الستكشاف سـبل ووسـائل تعزيـز                ٢٥/١٠
ــة    ــسياسة العام ــم وال ــني العل ــرابط ب ــد يف    . الت ــة أن يعق ــامج البيئ  ٢٠٠٩وطلــب اجمللــس إىل برن

ــرب         ــضية املن ــاقش ق ــصاحل لكــي ين ــاً شــامالً ألصــحاب امل ــاً ثاني ــاً دولي ــاً حكومي ــد . اجتماع وُعق
وُعقــدت الــدورة . ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين األول٩ إىل ٥االجتمــاع يف نــريويب يف الفتــرة مــن 

ــة عــشرة   ــسيا، يف شــباط  جمللــس إدارة االســتثنائية احلادي ــايل، بإندوني ــة يف ب ــامج البيئ ــر /برن فرباي
ــاملنرب   ، وع٢٠١٠ ــاين املعــين ب ــائج االجتمــاع الث ــه نت ــر جملــس إدارة   . رضــت في ــك، أق وبعــد ذل

  .باملنرب  بشأن املنرب، تنظيم اجتماع هنائي معينSS.XI/4الربنامج، يف مقرره 
ــة        - ٧ ــرب يف بوســان، جبمهوري ــشأن املن ــة االجتمــاع الثالــث واألخــري ب ــامج البيئ وعقــد برن

ــران ــا، يف حزي ــه /كوري ــة العامــة يف دورهتــا اخلامــسة والــستني يف   ونظــرت. ٢٠١٠يوني  اجلمعي
وطلبـت اجلمعيـة إىل برنـامج البيئـة،     . نتائج ذلك االجتماع، مبا فيها املقرر القاضي بإنشاء املنرب      

، أن يعقــد اجتماعــاً عامــاً لتحديــد الطرائــق والترتيبــات املؤســسية إلنــشاء ٦٥/١٦٢يف قرارهــا 
ــرب حكـــومي دويل للعلـــوم والـــسياسات يف جمـــ     ال التنـــوع البيولـــوجي وخـــدمات الـــنظم    منـ

وقرر جملس إدارة برنـامج البيئـة يف دورتـه الـسادسة والعـشرين، مبوجـب مقـرره                  . اإليكولوجية
، أن يـدعو إىل عقـد االجتمـاع العـام، اسـتناداً إىل طلـب اجلمعيـة العامـة وبالتـشاور مـع           ٢٦/٤

كمـا طلـب جملـس إدارة    . الً تامـاً كافة املنظمات واهليئات ذات الصلة، وذلك لتفعيل املنرب تفعي        



IPBES/1/7/Rev.1  
 

12-65922 21 
 

، إىل املدير التنفيذي للربنامج نفسه أن يواصل تيسري عملية إنـشاء            ذلك املقرر برنامج البيئة، يف    
املنــرب ريثمــا ُتنــشأ أمانــة لــه، وأن يقــدم عرضــاً، للنظــر فيــه إىل جانــب عــروض أخــرى، إلبــداء   

  .إليها بطريقة أخرىاهتمام برنامج البيئة باستضافة األمانة أو تقدمي الدعم 
  

  املسامهات املتوقعة للمنرب من برنامج البيئة    
ــة، يتوقــع الربنــامج تقــدمي مــسامهة مباشــرة إىل       - ٨ ــاً مبوافقــة جملــس إدارة برنــامج البيئ رهن

وباإلضـافة إىل ذلـك، سـوف يقـدم إىل          . وظف فـين متفـرغ    ملتكليف   أو   األمانة يف شكل إعارة   
سهام فكري وبرناجمي وإداري من مـوظفي الـربامج بربنـامج البيئـة             املنرب تربع عيين معترب، عرب إ     

يف جمـــاالت دعـــم الـــسياسة العامـــة والـــدعم القـــانوين، وإدارة التنـــوع البيولـــوجي والـــنظم         
ــة    ــة اجلماهريي ــصاالت والتوعي ــيم والرصــد، واالت ــة، والتقي ــق ســيعمل  . اإليكولوجي وهــذا الفري

ــة ل     ــة لــدعم اإلدارة العام ــاون مــع األمان ــز إســهام الــربامج      بالتع ــامج عملــه، ولتعزي لمنــرب وبرن
واألنشطة املناسبة يف برنامج البيئة يف تنفيذ برنـامج العمـل، وكـذا لتطـوير العمـل الـذي حيققـه                      

  .املنرب إلثراء وتقوية برنامج عمل برنامج البيئة
  

  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     
  ربةالوالية، واملهام الوظيفية، واخل    

يف املـسامهة يف    ) اليونـسكو (تتمثل والية منظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة               - ٩
بناء السالم، والقضاء على الفقر، وحتقيق التنمية املستدامة، وحوار الثقافات عـن طريـق التربيـة     

مثــل وهــذه املنظمــة تركــز علــى مخــسة أنــشطة شــاملة تت . والعلــم والثقافــة واالتــصال واإلعــالم
حشد املعرفة والـسياسة العلميـتني ألغـراض التنميـة املـستدامة؛ وبلـوغ التعلـيم اجليـد                  : يلي فيما

ــوع         ــز التن ــة الناشــئة؛ وتعزي ــة واألخالقي ــاة؛ ومعاجلــة التحــديات االجتماعي ــدى احلي ــتعلم م وال
يـق  الثقايف، وحوار الثقافات وإجياد ثقافة سالم؛ وإقامة جمتمعات معرفية شـاملة للكافـة عـن طر               

، ظلـت تنـشئ وتـدير هيئـات وبـرامج      ١٩٤٥ومنذ نشأة اليونسكو يف عام     . اإلعالم واالتصال 
ويف . وترتيبات حكومية دولية استناداً إىل طرائق مماثلة للطرائق اليت سيعمل املنـرب اسـتناداً إليهـا               

ــضاً     ــساهم أي ــراهن، ي ــت ال ــات     ٣٥الوق ــق األولوي ــسكو يف حتقي ــابعني لليون ــزاً ت ــداً ومرك  معه
  .ربناجمية يف جمال العلوم الطبيعيةال

ولدى برامج اليونسكو العلمية القدمية العهد ذات الطابعني احلكومي الـدويل والـدويل               - ١٠
ــة األرضــية شــبكات واســعة تــضم      ــنظم اإليكولوجي ــاه، واحمليطــات، وال القائمــة يف جمــاالت املي

نــسكو بــدور فعــال قــدمي العهــد كمــا تقــوم اليو. اجملتمعــات العلميــة ذات الــصلة املباشــرة بــاملنرب
خيتص بوضـع معـايري يف ميـدان البيئـة، مـن قبيـل املعـايري اخلاصـة باالتفاقيـة املتعلقـة حبمايـة                         فيما
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التــراث الثقــايف والطبيعــي العــاملي، الــيت تــوفر هلــا اليونــسكو األمانــة، واتفاقيــة األراضــي الرطبــة  
وتقـدم اليونـسكو    . قانوين فيما خيتص هبـا    ، اليت تقوم اليونسكو بدور الوديع ال      )اتفاقية رامسار (

احلكوميــة الدوليــة  واخلــدمات لالجتماعــات النظاميــة هليئــات إدارة براجمهــا العلميــة الدوليــة       
  .واجتماعات األطراف يف اتفاقياهتا، اليت ُتدعى إىل االنعقاد دورياً

املـسائل املتـصلة   ويعاجل العديد من برامج اليونسكو العلمية احلكومية الدوليـة والدوليـة      - ١١
إذ يعـاجل الربنـامج اهليـدرولوجي الـدويل، يف          . بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيـة     

مجلــة أمــور، اهليدرولوجيــة اإليكولوجيــا والــنظم اإليكولوجيــة للميــاه العذبــة؛ ويقــوم الربنــامج   
التقريـر املتعلـق   ”عنـون  العاملي لتقييم املياه الذي تستضيفه اليونسكو بتنسيق املنشور الرئيـسي امل  

، الـذي يتـضمن عنـصراً    )World Water Development Report(“ بتنمية املـوارد املائيـة يف العـامل   
متعلقـــاً بـــالتنوع البيولـــوجي وخـــدمات الـــنظم اإليكولوجيـــة؛ وتعـــىن اللجنـــة األوقيانوغرافيـــة  

ــد       ــوجي البحــري وتولي ــوع البيول ــور، جبــرد التن ــة أم ــة، يف مجل ــة الدولي ــشأن  احلكومي ــة ب  املعرف
اإلبـالغ  ”العمليات احلادثة يف احمليطات والتنوع البيولوجي البحري، وتساهم أيضاً يف منـشور      

اإلنـسان واحملـيط    ’؛ بينمـا يعـزز برنـامج        “عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العـاملي        
بيولــوجي األرضــي األحبــاث التعاونيــة الدوليــة وبنــاء القــدرات فيمــا خيــتص بــالتنوع ال ‘ احليــوي

ويـشمل  . “الـشبكة العامليـة حملميـات احملـيط احليـوي         ”وخدمات النظم اإليكولوجية عن طريق      
برنامج اليونسكو املتعلق بإدارة التحول االجتماعي نفس املهام الوظيفية املضطلع هبـا يف ميـدان    

انوغرافيــة اللجنــة األوقي” و “الربنــامج اهليــدرولوجي الــدويل  ”ويعتمــد . العلــوم االجتماعيــة 
برنــامج إدارة التحــوالت ” و “برنــامج خــرائط مواقــع التــراث العــاملي” و “احلكوميــة الدوليــة

، مجيعها، على منظومة جلان وطنية حلفظ اجلهود على توليد املعرفة باالشـتراك يف              “االجتماعية
مل ويـش . احلوار مع املنظمات العلمية الوطنية الرئيسية وصناع الـسياسات ومنظمـات التمويـل            

تــأثري اليونــسكو يف العمــل املتــصل بالتقييمــات اشــتراكها يف رعايــة تقيــيم النظــام اإليكولــوجي  
كمـا أنـشأت اليونـسكو، بالتعـاون مـع          . لأللفية والتقييم الدويل للعلـوم والتكنولوجيـا الزراعيـة        

عـن طريـق    (وكاالت ومنظمات أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة، النظـام العـاملي لرصـد احمليطـات                   
  .والنظام العاملي لرصد األرض) ها األوقيانوغرافية احلكومية الدوليةجلنت
وتعزز اليونسكو اشـتراك دوهلـا األعـضاء والعلمـاء يف الـربامج البحثيـة الدوليـة املتعلقـة                     - ١٢

بالتنوع البيولوجي ويف نظم الرصد العاملية اليت تركز على البـارامترات والعمليـات ذات الـصلة                
وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة، مبــا يف ذلــك اســتخدام الــسواتل يف رصــد  بــالتنوع البيولــوجي 

ــصلة      ــع ذات ال ــراث العــاملي الطبيعــي وغــري ذلــك مــن املواق ــع الت ــسكو هــي أحــد  . مواق واليون
) ديفرسـيتاس (املؤسسني واملشاركني يف رعاية برنامج الربنامج الدويل لعلـم التنـوع البيولـوجي              
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كولوجية وعالقته باجملتمع، الذي يوفر إطاراً حبثيـاً دوليـاً متعـدد            والربنامج املعين بتغري النظم اإلي    
  .التخصصات ملعاجلة املسائل العلمية املعقدة اليت يطرحها الفقد والتغري يف التنوع البيولوجي

ومن املمكن أن تساعد برامج اليونـسكو املتعلقـة بالـسياسات العلميـة وبنـاء القـدرات                   - ١٣
للمنرب املتعلقة باالسـتجابات الـيت تـنص عليهـا الـسياسات واملتعلقـة ببنـاء          بأدائها املهام الوظيفية    

القــدرات، ال ســيما بتــوفري املــساعدة التقنيــة لتفعيــل اســتجابات حمــددة منــصوص عليهــا يف         
وواليـة اليونـسكو يف     . السياسات يف سياق االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيـة ذات الـصلة          

 املناسـبة متامـاً لـدعم التقييمـات وغريهـا مـن األنـشطة الداخلـة يف                  امليدان الثقايف جتعلها املنظمـة    
. إطار عمل املنرب، مع مراعاة اخلدمات الثقافية وتأثري العوامل البـشرية علـى التنـوع البيولـوجي                 

وميكـــن أن متـــد اللجنـــة العامليـــة ألخالقيـــات املعـــارف العلميـــة والتكنولوجيـــة، الـــيت تقودهـــا    
از مهام التقييم واالستجابات اليت تنص عليهـا الـسياسات، وذلـك            اليونسكو، يد املساعدة إلجن   

بــصوغ املبــادئ األخالقيــة الــيت ميكــن أن متــد صــناع القــرار باملعــايري الــيت تتجــاوز االعتبــارات    
  .وهذا اجلانب ميكن أن يكون بالغ األمهية فيما خيتص جبدوى املنرب. النفعية

  
   واملنربثقافةمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم وال    

سامهت اليونسكو يف مشروع حتليل النظم اإليكولوجية العاملية الرائـد، الـذي أدى إىل             - ١٤
وكانـت اليونـسكو أيـضاً أحـد املـشاركني يف رعايـة             . تصميم تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية    

يـيم دون   ذلك املـشروع، وعـضواً يف مكتبـه، ويف احتـاد املتابعـة اخلـاص بـه، الـذي أدى إىل التق                     
  .العاملي وإىل تصميم برامج حبثية دولية لسد الثغرات املعرفية احملددة

، نظمــت فرنــسا واليونــسكو مــؤمتراً دوليــاً بــشأن التنــوع البيولــوجي   ٢٠٠٥ويف عــام   - ١٥
ومتثلــت النتيجــة الرئيــسية لــذلك املــؤمتر يف مقــرر يقــضي بالــشروع يف عمليــة . والعلــم واإلدارة

لية للدراية الفنية املتعلقة بالتنوع البيولـوجي، وهـي آليـة انـدجمت الحقـاً               تشاورية بشأن آلية دو   
بعملية متابعة تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية حبيث شكال معاً عملية حكوميـة دوليـة وحيـدة                

  .تضم أصحاب املصاحل املتعددين وتعىن باملنرب
أكتـوبر  /ة يف تـشرين األول  للمجلس التنفيذي لليونسكو، املعقـود ١٨٥ويف الدورة الـ      - ١٦

، أحيط علماً بالتطورات اهلامة املتصلة بعلوم التنوع البيولوجي والـسياسة، أثنـاء الـسنة               ٢٠١٠
وأحــاط . ، مبــا يف ذلــك الوثيقــة اخلتاميــة الجتمــاع بوســان٢٠١٠الدوليــة للتنــوع البيولــوجي، 

وأعـرب  . ، يف حالـة إنـشائه  اجمللس علماً باعتزام اليونسكو السعي إىل االرتبـاط بـاملنرب مؤسـسياً        
اجمللس عن ارتياحه إزاء التعاون املمتـاز بـني اليونـسكو وبرنـامج البيئـة وبرنـامج األمـم املتحـدة                     
اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة فيما يتعلـق بـاملنرب، وعـن توقعـه اسـتمرار مثـل                   

ويـشمل برنـامج اليونـسكو وميزانيتـها        . هذا التعاون إىل أن ُينشأ املنرب رمسياً، وبعد ذلـك أيـضاً           
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ــسنتني   ــرة الـ ــا ا ٢٠١٣-٢٠١٢لفتـ ــدين يف مؤمترهـ ــود    ، املعتمـ ــستني املعقـ ــسادس والـ ــام الـ لعـ
، نتيجة متوقعة تتعلق باسـتخدام التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة          ٢٠١١ عام

 البيولـوجي املطبقـة علـى    وحتقيقـاً لتلـك الغايـة، فـإن مبـادرة التنـوع      . استخداماً مستداماً منصفاً  
وتشمل العلوم الطبيعية واالجتماعية، واجلوانب الثقافية، واالتـصال،        (صعيد اليونسكو بأسرها    

حتـــسن فهمنـــا لفقـــد التنـــوع البيولـــوجي وخـــدمات الـــنظم  ) والتعلـــيم، والتوعيـــة اجلماهرييـــة
 ودعمهـا لـه     وسيـشكل اشـتراك اليونـسكو يف املنـرب        . اإليكولوجية وسـعينا إىل حلـول ملواجهتـه       

  .جزءاً ال يتجزأ من مبادرهتا املتعلقة بالتنوع البيولوجي
 املعقـود يف بنمـا، تنـسق العمـل          ،وظلت اليونسكو، منذ الدورة الثانية لالجتماع العـام         - ١٧

ــل        ــاهيمي يعام ــشروع إطــار مف ــصلة بعناصــر م ــسية املت ــسائل الرئي ــشة امل ــد ومناق األويل لتحدي
كما قادت املنظمة عملية نقاشـية لتـوفري        .  لالجتماع العام للمنرب   كوثيقة إعالمية للدورة األوىل   

مبادئ توجيهيـة بـشأن االعتـراف باملعـارف التقليديـة ومعـارف الـشعوب األصـلية وإسـهامات                
تلك املعارف يف سياق املنرب، وسُتعرض أفكار أولية بـشأن تلـك املبـادئ التوجيهيـة إىل الـدورة       

وإضافة إىل ذلـك، فكـرت اليونـسكو بـصورة أوليـة            .  إعالمية األوىل لالجتماع باعتبارها وثيقة   
يف الطرائــق املمكــن اســتخدامها للتفاعــل مــع شــبكات الرصــد العامليــة، ووظيفــة االستــشراف    

وتتطلـع  . املرتآة للمنرب واملسائل الرئيسية املتـصلة بعمليـة دراسـة النطـاق لتقـارير املنـرب التقييميـة                 
  .من جوانب عمل املنرب يف املستقبلوانب وغريها اليونسكو إىل املساعدة يف هذه اجل

ويف الوقت اجلاري، يشارك عدد من األخصائيني الربناجميني العـاملني يف جمـاالت علـم                 - ١٨
ــوم       ــلية، والعلـ ــشعوب األصـ ــارف الـ ــة ومعـ ــارف التقليديـ ــوجي، واملعـ ــوع البيولـ ــة التنـ وسياسـ

ت الـصلة بـاملنرب، ومـن هـؤالء فنيـون           االجتماعية، فضالً عن املوظفني اإلداريني، يف األعمال ذا       
  .ختلف مكاتب اليونسكو امليدانيةمب
  

  للمنربمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة املسامهات املتوقعة من     
 هامـة للمنـرب مـن خـالل األعمـال الفكريـة             تتوقع اليونـسكو أن تقـدم مـسامهات عينيـة           - ١٩

ت علـم وسياسـة التنـوع البيولـوجي، واملعـارف التقليديـة           والربناجمية ملوظفي اليونسكو يف جماال    
وســتعمل . ومعــارف الــشعوب األصــلية، والعلــوم االجتماعيــة، واالتــصاالت، والتوعيــة العامــة 

ــرامج           ــسامهة ب ــز م ــرب، وتعزي ــل املن ــامج عم ــم برن ــى دع ــة، عل ــع األمان ــاون م ــسكو، بالتع اليون
نتـائج  واالسترشـاد ب برنامج عمل املنرب، اليونسكو ومواقعها وشبكاهتا وأنشطتها ذات الصلة يف  

  .املنرب يف اجملاالت ذات الصلة من برنامج عملها وتعزيز هذه اجملاالت
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  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة     
  الوالية، واملهام الوظيفية، واخلربة    

 التغذيـة،  يف رفع مستويات) الفاو(تتمثل والية منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة          - ٢٠
. وحتسني اإلنتاجية الزراعية، واالرتقاء حبياة سكان الريـف، واإلسـهام يف منـو االقتـصاد العـاملي            

وللتنوع البيولوجي وما يتصل به من خدمات النظم اإليكولوجية أمهية بالغة يف مكافحة الفقـر               
البيولوجي يف العـامل    واملعلومات املوضوعية املتعلقة حبالة التنوع      . وحتقيق األمن الغذائي للجميع   

واملستمدة من حتليل تلك احلالة، متثل متطلبات رئيسية لوضع سياسات فعالـة هادفـة إىل صـون      
وتــشارك . اســتعماال مــستداماًالتنــوع البيولــوجي لألغذيــة والزراعــة والســتعمال هــذا التنــوع   

التنـوع  ) عناصـر ( يف تقييمات شـىت تتنـاول        - عن طريق هيئاهتا، ومعاهداهتا، واتفاقاهتا       - الفاو
  .البيولوجي، وهي تقييمات جتري بدافع من البلدان

التنـوع البيولـوجي يف العـامل يف      ) عناصـر (وحيفل سجل الفاو بالتقييمات الدورية حلالة         - ٢١
وقد أشرفت اللجنة احلكومية الدوليـة املعنيـة بـاملوارد الوراثيـة لألغذيـة              . جمال األغذية والزراعة  

على تقييمني عامليني أعدهتما املنظمـة عـن التنـوع البيولـوجي يف            ) اللجنة(او  والزراعة التابعة للف  
حالـــة املـــوارد اجلينيـــة النباتيـــة يف العـــامل يف جمـــال األغذيـــة ”: ومهـــا. جمـــال األغذيـــة والزراعـــة

حالـــة مـــوارد العـــامل اجلينيـــة احليوانيـــة  ”، و )٢٠١٠، التقريـــر الثـــاين يف ١٩٩٦ (“والزراعـــة
وجتاوبـاً مـع هـذين التقيـيمني واسـتناداً إليهمـا، وضـعت اللجنـة                ). ٢٠٠٧( “لألغذية والزراعة 

سياســات وخططــاً للعمــل وقواعــد للــسلوك، واملعاهــدة الدوليــة بــشأن املــوارد الوراثيــة النباتيــة  
لألغذية والزراعة، وكلها تؤكد أمهية توافر معلومات علميـة موثوقـة وحتليلـها مـن أجـل وضـع           

نوع البيولوجي لألغذية والزراعة الستخدامه على حنو مـستدام،         سياسات فعالة بشأن حفظ الت    
  .على الصعيدين الوطين والدويل

ويتوخى برنامج عمل اللجنة املتجـدد كـل عـشرة أعـوام إجـراء تقييمـات عامليـة حلالـة                      - ٢٢
 نباتات العامل وحيواناته وغاباته وموارده الوراثية املائية ألغراض األغذيـة والزراعـة، وصـوالً يف              

هناية األمر إىل إجراء تقييم عاملي متكامل هو األول من نوعه حلالة التنوع البيولـوجي يف العـامل                
وحاليـاً، تـضم اللجنـة ثالثـة أفرقـة      ). ٢٠١٧موعـد تقدميـه يف عـام       (من أجل األغذية والزراعة     

ملوارد الوراثيـة   عاملة تقنية حكومية دولية فرعية، يعىن أحدها باملوارد الوراثية النباتية، والثاين با           
احليوانية لألغذية والزراعة، والثالـث بـاملوارد الوراثيـة احلرجيـة، وذلـك هبـدف معاجلـة القـضايا             

  .اخلاصة باملوارد الوراثية واحليوانية واحلرجية لألغذية والزراعة
وتضطلع الفـاو باملـسؤولية أيـضاً عـن مجـع وجتميـع وحتليـل البيانـات واملعلومـات ذات                      - ٢٣

تنوع البيولــوجي لألغذيــة والزراعــة، وال ســيما التنــوع البيولــوجي للغابــات ومــصائد الــصلة بــال
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ومن األمور اهلامة أيضاً وجود عـدد مـن قواعـد البيانـات العامليـة الـيت ختـص املنظمـة،                     . األمساك
ومنها مثالً التقرير الرئيسي للمنظمة املتعلق حبالة املوارد من األراضـي وامليـاه، وخـرائط الغطـاء            

بايت األرضي الوطنية واإلقليمية اليت أعدهتا الشبكة العاملية للغطاء النبايت األرضـي، والربنـامج              الن
العاملي للمناطق الزراعية اإليكولوجية والنظام العـاملي ملراقبـة األرض، وقواعـد البيانـات املعـززة       

. مي لتـردي األراضـي  ، والتقييم العل)FishStat Plus(ملصائد األمساك عرب االنترنت التابعة للفاو 
حالـة  ” و   “التقيـيم العـاملي للمـوارد احلرجيـة       ”وتقدم منشورات الفاو الرئيسية، اليت مـن قبيـل          

 وحالة مصائد األمساك وتربية املائيـات يف العـامل، حتلـيالت منتظمـة للقـضايا                “الغابات يف العامل  
ــة    ــنظم اإليكولوجيـ ــدمات الـ ــوجي وخـ ــالتنوع البيولـ ــصلة بـ ــسترشد جب. ذات الـ ــذه  ويـ ــع هـ ميـ

كمــا تناولــت . التقييمــات لــدى صــياغة سياســات الــدول األعــضاء يف الفــاو وجمــالس إدارهتــا   
 مــسائل ذات أمهيــة “التقريــر الــسنوي عـن حالــة األغذيــة والزراعـة  ”اإلصـدارات األخــرية مـن   

، ودفــع أجــور للمــزارعني عــن اخلــدمات البيئيــة  )٢٠٠٨(هلــذه العمليــة، مثــل الوقــود احليــوي  
  ).٢٠٠٤(نولوجيا احليوية الزراعية ، والتك)٢٠٠٦(

وتتعاون الفاو مـع املنظمـات والعمليـات واآلليـات الدوليـة األخـرى اهلادفـة إىل تعزيـز                     - ٢٤
ــوع          ــة التن ــل حلال ــة، يف إجــراء حتالي ــة الدولي ــات احلكومي ــع اآللي ــات، وم ــني احلكوم ــاون ب التع

مـن أجـل دعـم عمليـة صـنع          البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وعالقتهما برفاه البشرية        
وعلــى ســبيل املثــال، دأبــت الفــاو علــى املــشاركة يف الدراســة   . القــرار علــى مجيــع املــستويات 

ــيم        ــة، والتقي ــة لأللفي ــنظم اإليكولوجي ــيم ال ــامل، ويف تقي ــوجي يف الع ــوع البيول ــشرافية للتن االست
  .الدويل للعلوم والتكنولوجيا الزراعية للتنمية

نــامج البيئــة يف اســتحداث إجــراء املوافقــة املــسبقة عــن علــم يف واشــتركت املنظمــة وبر  - ٢٥
يف وتـستفيد مهمـة الفـاو     . ، ومها يقومان معاً بـأداء مهـام األمانـة التفاقيـة روتـردام             ١٩٨٩ عام

األمانة من التعاون مع مكاتبها اإلقليمية ودون اإلقليمية ومن ركائز العمل القائمة يف احلد مـن              
ــدات احلــشرية  ــة     . خمــاطر املبي ــات املتعلق ــوفري األدوات الالزمــة جلمــع البيان ــة، بت ــسهم األمان وت

بتركيبات مبيدات اآلفات اخلطرة، وجمموعـات األدوات املتعلقـة مبـوارد خاصـة، يف بنـاء قـدرة              
  .تقييم وإدارة املخاطر اليت تلحق بصحة اإلنسان وبالبيئة جراء استخدام تلك املبيدات

وهـو يـشكل    . م اختـصاصات املنظمـة منـذ تأسيـسها        وقد دخل بناء القدرات يف صـمي        - ٢٦
حالياً وظيفة أساسية أبرزت يف اإلطار االستراتيجي اجلديد للمنظمة، مما يشجع الـدول الناميـة               
على تصميم وتنفيذ سياسات وطنيـة تـساعد يف احلـد مـن الفقـر ويف تعزيـز األمـن الغـذائي مـن            

ــز الت     ــة وحفـ ــة الريفيـ ــستدامة والتنميـ ــة املـ ــالل الزراعـ ــى   خـ ــتخدامه علـ ــوجي واسـ ــوع البيولـ نـ
  .مستدام حنو
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   واملنربمنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    
يف الدورة السابعة والثالثني ملؤمتر منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة، وهـو أعلـى               - ٢٧

 هيئــة لــإلدارة يف املنظمــة، أشــاد املــؤمتر بنتــائج اجللــسة الثالثــة لالجتمــاع احلكــومي الــدويل         
ــوم     ــاحبة املـــصلحة بـــشأن إنـــشاء منـــرب حكـــومي دويل للعلـ املخـــصص واملتعـــدد اجلهـــات صـ

وأقـر املـؤمتر املـذكور      . والسياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة             
 ودورها العريق فيما يتعلق بالتقييمات الدوليـة حلالـة مـوارد العـامل الوراثيـة لألغذيـة                  الفاوخبربة  

. والتقييمات األخرى ذات الـصلة بـالتنوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة             والزراعة  
 إىل  ٢٠١١/١٤وطلب مؤمتر الفـاو، يف قـراره        . ورحب بقرار احلكومات القاضي بإنشاء املنرب     

املدير العام للفاو العمل يف تعـاون وثيـق مـع برنـامج البيئـة واملنظمـات واهليئـات الدوليـة املعنيـة                  
خيــتص بالتحــضري لالجتماعــات املقبلـة لتفعيــل املنــرب، وأذن للمــدير العــام بتقــدمي  األخـرى فيمــا  

 أو دعمـه بـأي شـكل آخـر باالشـتراك          )املشاركة يف استـضافته   (عرض إلنشاء املنرب واستضافته     
 شريطة تغطية التكاليف من املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة             -مع املنظمات األخرى ذات الصلة      

لـسياسات تكـاليف الـدعم الـسائدة        عم اإلداري والتـشغيل املناسـبة وفقـاً         مع سداد تكاليف الد   
  ).الفاو يف

  
  املسامهات املتوقعة للمنرب من الفاو    

ــق املــسامهة الفكريــة والربناجميــة            - ٢٨ ــات عينيــة للمنــرب عــن طري ــع الفــاو تقــدمي تربع تتوق
عم القــانوين، وإدارة واإلداريــة املقدمــة مــن موظفيهــا يف جمــاالت دعــم الــسياسات العامــة والــد 

. التنــوع البيولــوجي والــنظم اإليكولوجيــة والتقيــيم والرصــد واالتــصاالت والتوعيــة اجلماهرييــة
وسيعمل فريق الفاو بالتعاون مع أمانة املنرب دعماً لربنامج عمـل املنـرب، مـن أجـل تعزيـز إسـهام                     

املنـرب إلثـراء وتقويـة    برامج الفـاو وأنـشطته ذات الـصلة يف برنـامج عمـل املنـرب، ولتطـوير عمـل                 
وأي التزام من جانب الفاو مرهون بعملية املوافقة الداخلية القائمـة لـديها،         . برنامج عمل الفاو  

  .يف ذلك موافقة هيئات إدارة الفاو، وفقاً لقواعدها مبا
  

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  الوالية، واملهام الوظيفية، واخلربة    

، شـبكة األمـم املتحـدة    ١٩٦٦املتحدة اإلمنائي، الذي أنشئ يف عام ميثل برنامج األمم     - ٢٩
للتنميــة العامليــة؛ وهــو مؤســسة تقــوم بتنفيــذ أنــشطة تــدعو إىل التغــيري وربــط البلــدان باملعــارف  

ويقوم الربنـامج اإلمنـائي، الـذي يعمـل         . واخلربات واملوارد ملساعدة الناس على بناء حياة أفضل       
 بدعم البلدان يف إجياد احللول للتحـديات القائمـة يف جمـاالت التركيـز                بلداً، ١٧٧يف امليدان يف    
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البيئـة والتنميـة املـستدامة، واحلــد مـن الفقـر وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيــة،         : األربـع التاليـة  
ويتـيح هنـج شـامل للقطاعـات إمكانيـة          . واحلكم الدميقراطي، ومنع األزمـات وحتقيـق االنتعـاش        

ويف كـل مـن مكاتـب برنـامج اإلمنـائي القطريـة،          . االت وحتقيق فوائد مجـة    التضافر بني هذه اجمل   
كثرياً ما يـضطلع املمثـل املقـيم للربنـامج اإلمنـائي أيـضاً بـدور املنـسق املقـيم ألنـشطة التنميـة يف                         

وبواسـطة هـذا النـوع مـن التنـسيق، يـسعى الربنـامج اإلمنـائي إىل                 . منظومة األمم املتحدة ككل   
. ارد األمــم املتحــدة ومــوارد املــاحنني الــدوليني بأقــصى قــدر مــن الفاعليــة   كفالــة اســتخدام مــو 

وللربنامج اإلمنائي سجل حافـل بـاألداء القـوي عـرب عقـود مـن النجـاح يف أداء واليتـه اإلمنائيـة                       
ــة       ــة جــديراً بالثق ــائي شــريكاً للحكومــات الوطني ــامج اإلمن ــرب الربن . املتعــددة األوجــه، كمــا يعت

ت قدرتــه علــى ابتكــار أفكــار فعالــة وهنــوج جديــدة للنــهوض بالتنميــة   أن جناحــه يف إثبــا كمــا
  .البشرية املستدامة جيعل منه فاعالً رئيسياً يف حلبة السياسة العاملية

ولدى الربنامج اإلمنائي يف الوقت احلايل أكرب برنـامج يف منظومـة األمـم املتحـدة معـين                 - ٣٠
ــوج   بلـــداً ويـــدير  ١٤٦امج يعمـــل يف لربنـــوهـــذا ا.  والـــنظم اإليكولوجيـــة يبـــالتنوع البيولـ

 مـن باليـني الـدوالرات يف مرفـق     ١,٥نظاماً إيكولوجياً ومـشروعاً للتنـوع البيئـي بقيمـة           ٥١٢
وقـد جنـح    .  باليـني دوالر   ٣,٥البيئة العاملية ومتويل آخر، مضافاً إليه مشاركة متويليـة مقـدارها            

 حمميـة يف    ٢ ٠٠٠على إنشاء أكثـر مـن       برنامج النظم اإليكولوجية والتنوع البيئي يف املساعدة        
 مليون هكتار؛ وهو يضطلع بأنشطة يف قطاعات اإلنتاج والتخطـيط           ٢٧٢بلداً، مساحتها    ٨٥

 مليـون هكتـار؛ وهـو يعـزز         ٢٤٤ بلداً، وهـذه األنـشطة تغطـي مـساحة قـدرها             ٣٨اإلمنائي يف   
فيـف مـن آثـار تغـري        يقوم على النظم اإليكولوجية مـن تكيـف مـع تغـري املنـاخ أو التخ                أيضاً ما 

وبفــضل تــوفري املــشورة يف جمــال الــسياسة العامــة واجملــال الــتقين، وتقــدمي    .  بلــدا٧١ًاملنــاخ يف 
الدعم للحصول على التمويل، وإعداد وتنفيذ الـربامج الـيت تـساعد علـى حتقيـق البيـان العملـي                    

لتـها، يـساعد    ملمارسات التنوع البيولـوجي الـسليمة علـى األرض وبنـاء القـدرات الالزمـة إلعا               
الربنامج اإلمنائي البلـدان علـى صـون التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه بـصورة مـستدامة، وعلـى                    

. تأمني خدمات النظم اإليكولوجية الـيت متثـل ضـرورة حيويـة لرفـاه البـشر وجهـودهم اإلمنائيـة                   
دان، وهو يتمتـع    وقد ولَّد الربنامج قدراً معترباً من املعرفة املتعلقة بأفضل املمارسات يف هذا املي            

بثــروة مــن اخلــربة يف صــنع الــسياسات اســتناداً إىل التفاعــل مــع جمتمــع املنــشغلني بعلــم التنــوع    
البيولوجي، وذلك فيما خيتص حبالة التنوع البيولوجي والقوة الدافعة لـه واجتاهاتـه واحتمـاالت        

  .مستقبله، مع التشديد على تفاعله مع رفاه البشر
اإلمنـائي مبكانـة مميـزة تؤهلـه للمـساعدة علـى إقامـة الـصالت بـني                  كما يتمتع الربنـامج       - ٣١

ولديه يف املكاتـب اإلقليميـة واملقـر مراكـز تنـسيق           . العلم والسياسة العامة والتنفيذ على األرض     
ملنظمات اجملتمع املدين والشعوب األصلية، وهو يعمل علـى تعزيـز وإعـالء أصـوات اجملتمعـات                 
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ظـروف  (مة اجلسور بني العمل النظـري يف جمـال الـسياسة العامـة              احمللية يف صنع السياسات بإقا    
إدارة املـوارد احملليـة     (، من ناحيـة، والعمـل اإلجنـازي العملـي الطـابع             )التمكني الوطنية والدولية  

وإضــافة إىل حافظــة الربنــامج اإلمنــائي الــضخمة احلاويــة  . ، مــن ناحيــة أخــرى)إجنــاز املــشاريع
 يف املائـة منـها جمتمعـات    ٧٣لتنـوع البيولـوجي، الـيت تـشارك يف     ملشاريع النظم اإليكولوجيـة وا    

حمليــة وشــعوب أصــلية ومنظمــات جمتمعيــة وحكومــات حمليــة ومنظمــات غــري حكوميــة، ينفــذ  
أوهلمـا هـو برنـامج املـنح الـصغرية          . الربنامج اإلمنائي أيضاً برناجمني يركزان على الـصعيد احمللـي         

نفـذه الربنـامج اإلمنـائي، وهـو يعمـل بالتعـاون مـع اجملتمعـات         التابع ملرفق البيئـة العامليـة، الـذي ي     
. احمللية يف شىت أرجاء العامل على مدى ما يقرب من عقدين ملكافحة املشكالت البيئية احلرجـة               

ــصغرية      ــنح ال ــد ولَّــد برنــامج امل ــة العامليــة ومتــويالً آخــر     مليــون دوالر يف مرفــق  ٦٠٠وق البيئ
.  يف املائة منها مبادرات تركز علـى التنـوع البيولـوجي           ٥٠ بلداً،   ١٢٥ مبادرة يف    ١٤ ٥٠٠ لـ

ــارف          ــة وتطــوير املع ــة عاملي ــافع بيئي ــق من ــة لتحقي ــهوج اجملتمعي ــشاريع اســتخدام الن ــت امل ومول
 شـراكة   “مبـادرة خـط االسـتواء     ”ومتثـل   . التقليدية لتنمية القـدرة علـى إدارة البيئـة إدارة فعالـة           

منائي وتعمل مع الشعوب األصلية واجملتمعات احملليـة الـيت          متعددة القطاعات يديرها الربنامج اإل    
تقـوم بالعمـل التمهيـدي يف جمـال صـون التنــوع البيولـوجي وجمـال التنميـة املـستدامة عـرب أحنــاء           

 الـيت تقـدم كـل سـنتني علـى سـبيل التقـدير               “جائزة خط االستواء  ”وهذا يشمل   . العامل النامي 
 من ماليـني الـدوالرات يف صـورة جـوائز           ١,٥وقدمت حنو   اجملتمعية البارزة،   /للمبادرات احمللية 

 الـيت بفـضلها تـشترك     “حوارات خط االستواء  ”، وذلك فضالً عن     ٢٠٠٢ جتمعاً منذ    ١٥٢لـ  
ــدور يف     ــائزة يف حــوارات ت ــة الف ــات احمللي ــة،    ١٣اجملتمع ــسياسات العام ــاً بال ــاً معني  حــدثاً دولي

 األقـران فيمـا يتعلـق بـالتعلم وتوثيـق أفـضل              اليت تـدعم املبـادالت بـني       “املعارف االستوائية ” و
، وتطـوير أفـضل     )فيهـا املعـارف التقليديـة      مبـا (املمارسات، وذلك بالعمل على اقتسام املعارف       

  .املمارسات، والتأثري يف السياسات العامة
والربنــامج اإلمنــائي ملتــزم التزامــاً قويـــاً بتنميــة القــدرات القائمــة يف البلــدان إلدامـــة           - ٣٢
ويقترن وجوده الـشاسع    .  بتقوية املؤسسات والقدرة على اإلجناز وتعبئة املوارد احمللية        - ةالتنمي

علــى الــصعيد الــوطين بنــهج تــشاركي يكفــل تــويل البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج زمــام قيــادة   
 .العمل، وهنج عملي لتنمية قدرات الشركاء سواء كانوا حكومات أو كيانات بـاجملتمع املـدين              

و الربنامج اإلمنائي املعنيون بتنمية القدرات وإدارة املعارف مع البلدان املـستفيدة مـن              ويعمل فني 
خيــتص بتنميــة القــدرات املــستندة إىل الطلــب، املــستدام القابــل للقيــاس، وهــؤالء   الــربامج فيمــا

القـدرة الفرديـة، والقـدرة التنظيميـة، والقـدرة       : يعملون على ثالثـة مـستويات تتمثـل فيمـا يلـي           
والربنـامج جيـري مـن خـالل شـبكة عامليـة وإقليميـة مـن املمارسـني                  . ة، وذلك عند الطلب   العام

حبوثــاً وحتلــيالت تــوفر مــشورة بــشأن الــسياسات العامــة، ويــساهم بالدرايــة التقنيــة يف تــصميم  
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ــن         ــد م ــاس العائ ــدرات، وقي ــة الق ــدرات، وصــياغة االســتجابات يف تنمي وإجــراء تقييمــات الق
والربنــامج اإلمنــائي يــشدد بقــوة علــى التعــاون فيمــا بــني بلــدان  . دراتاالســتثمار يف تنميــة القــ

ــة لكــي تتقاســم اخلــربات       ــة املــوارد ويــصل فيمــا بــني البلــدان النامي اجلنــوب ويعمــل علــى تعبئ
كمــا ميثــل بنــاء القــدرات ألجــل اإلدارة الفعالــة جــزءاً رئيــسياً مــن    . والــتعلم، ولتنميــة قــدراهتا 

ية والتنوع البيولوجي، وهو يعمل على إزالـة احلـواجز احلائلـة            حافظة مشاريع النظم اإليكولوج   
وخربة الربنامج اإلمنائي يف جمال بناء القـدرات تؤهلـه   . دون إدارة التنوع البيولوجي إدارة فعالة     

  .جيداً للقيام بدور يف بناء القدرات يف جمال الترابط بني العلم والسياسة العامة والتنفيذ
  

  اإلمنائي واملنربة األمم املتحدبرنامج     
، “مبـادرة التقريـر الـسنوي العـاملي للمـوارد         ”يف إطار السعي إىل االسـتزادة مـن قيمـة             - ٣٣

ــة والبنــك      ــادرة، إىل جانــب برنــامج البيئ دعــا الربنــامج اإلمنــائي بوصــفه مــشاركاً يف طــرح املب
 يف “لفيـــةتقيـــيم الـــنظم اإليكولوجيـــة يف األ  ”الـــدويل ومعهـــد املـــوارد العامليـــة، إىل إنـــشاء     

ــذكر     ١٩٩٩ عــام ــسالف ال ــالتقييم ال ــة ب ــة املتعلق ــة الالحق ــة جوانــب العملي . ، وشــارك يف كاف
أشـــترك الربنـــامج اإلمنـــائي يف عمليـــة متابعـــة ذلـــك التقيـــيم، ال ســـيما بتـــوفري األدوات    كمـــا

واملنهجيات ملساعدة البلدان علـى إدارة مواردهـا البيئيـة والطبيعيـة عـن طريـق احلافظـة الـسالفة           
  .ذكر الشاملة ملشاريع النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي القائمة على الصعيد الوطينال

ــاع           - ٣٤ ــات يف االجتم ــا احلكوم ــت عليه ــيت وافق ــة، ال ــان اخلتامي ــة بوس ــت وثيق ــد طلب وق
احلكومي الـدويل الثالـث ألصـحاب املـصلحة املتعـددين املخـصص ملنـرب حكـومي دويل للعلـوم                    

/ نــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة، املعقــود يف حزيــرانوالــسياسات يف جمــال الت
ــه  ــرب      ٢٠١٠يوني ــدعم املن ــم املتحــدة ل ــات األم ــني منظم ــاون ب ــة تع ــدورة األوىل . ، إقام ويف ال

لالجتمــاع العــام لتحديــد الطرائــق والترتيبــات املؤســسية للمنــرب، املعقــود يف نــريويب يف تــشرين  
بالدور اهلام الذي يقوم به برنامج األمـم      ”كومات علماً   ، أحاط ممثلو احل   ٢٠١١أكتوبر  /األول

ــة األمــم املتحــدة     ــاء القــدرات داخــل منظوم ــررت وثيقــة بوســان  . “املتحــدة اإلمنــائي يف بن وق
. رات، وذلــك ضــمن أولويــات أخــرىاخلتاميــة مــنح األولويــة لالحتياجــات املتعلقــة ببنــاء القــد

 الـدعم الربنـاجمي إىل االجتمـاع العـام للمنـرب            أعرب الربنـامج اإلمنـائي عـن اهتمامـه بتقـدمي           وقد
وإىل هيئاته الفرعية وأفرقته العاملة وهياكله األخرى يف جمال بناء القدرات، بالعمل مـن خـالل              

  .فريق لألخصائيني الربناجميني
، ظـل الربنـامج اإلمنـائي يقـدم التربعـات العينيــة،      ٢٠١٢ و ٢٠١١ويف غـضون عـامي     - ٣٥

يريـة إدارة الطبيعـة التابعـة للحكومـة النروجييـة واملركـز العـاملي لرصـد                 ويعمل يف شراكة مع مد    
حفظ الطبيعة التابع لربنامج البيئة، للنظر يف سبل االستجابة الحتياجات املنرب يف جمـال التـرابط                
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بــني العلــم والــسياسة العامــة والتنفيــذ، وكــذلك للتــشاور مــع أصــحاب املــصلحة بــشأن تلــك    
، اســتجابة ٢٠١٢أغــسطس /قــة تــشاوريه إىل أمانــة املنــرب يف آبوقــدمت الــشراكة ور. الــسبل

 إلنـشاء   ةلدعوة صادرة يف الدورة الثانية لالجتماع العام لتحديـد الطرائـق والترتيبـات املؤسـسي              
؛ وقدم الربنامج اإلمنـائي بيانـاً بـشأن مفهـوم عـن             ٢٠١٢أبريل  /املنرب، املعقود يف بنما يف نيسان     

والورقـــة االستـــشارية جتمـــل األنـــشطة املمكنـــة . اإللكترونيـــة) BES-Net( نِـــت -بوابـــة بِـــس 
والشراكات األعم، وترحب بالتغذية املرتدة من أصحاب املصلحة عـن طريـق املوقـع الـشبكي                

 ،٢٠١٢أبريــل / املعقــودة يف بنمــا يف نيــسان ،كمــا أجريــت يف دورة االجتمــاع العــام . للمنــرب
إىل اجملتمــع املــدين بــشأن املقترحــات  مــشاورات مــع احلكومــات وأصــحاب املــصلحة املنــتمني   

  .املتعلقة ببناء القدرات
  

  اإلمنائياألمم املتحدة املسامهات املتوقعة للمنرب من برنامج     
مواصلة العمـل   املنرب عن طريق    سهم إسهاما كبريا يف عمل      يتوقع الربنامج اإلمنائي أن ي      - ٣٦

جملتمـع املـدين، وأمانـات اتفاقيـات     مع طائفة من الشركاء، مبا يف ذلك احلكومات، ومنظمـات ا   
، ومؤسسات األمم املتحـدة، واليونـسكو والفـاو         االتفاقات البيئية املتعددة األطراف   ريو وسائر   

وبرنــامج البيئــة، حلــشد املــوارد وتنفيــذ األنــشطة االســتراتيجية دعمــا لبنــاء القــدرات يف جمــال     
رشـاد باالحتياجـات واألولويـات الـيت     العالقة القائمة بني العلم والسياسة واملمارسـة، مـع االست       

وهــذا سيــشمل اإلســهام باملعرفــة الــيت تولــدت عــن حافظــة    . حــددها االجتمــاع العــام للمنــرب 
مشاريع النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي الضخمة الـيت يـديرها الربنـامج اإلمنـائي، مبـا يف                 

ع البيولـــوجي والـــنظم  يف جمـــال تعزيـــز إدارة وأســـواق خـــدمات التنـــو املكتـــسبةذلـــك اخلـــربة
وهــذا . اإليكولوجيـة، والتوســط لألخـذ بــالعلوم وبــشىت نظـم املعرفــة التقليديــة يف جمـال التنميــة    

إدمـاج إدارة التنـوع البيولـوجي والـنظم          بـشأن    - يشمل املعرفة املتولدة عن ثالثـة بـرامج مميـزة         
البيولـوجي واحلفـاظ    اإليكولوجية يف التخطيط اإلمنائي وأنـشطة قطـاع اإلنتـاج لـصيانة التنـوع               

 وإطــالق طاقــات املنــاطق  ؛علــى خــدمات الــنظم اإليكولوجيــة الــيت يعتمــد عليهــا رفــاه البــشر   
للحفـاظ علـى    املناطق احملفوظـة بواسـطة الـشعوب األصـلية واجملتمعـات احملليـة،              ، مبا فيها    احملمية

يـة وإعـادة تأهيلـها     وإدارة الـنظم اإليكولوج ؛التنوع البيولوجي مع اإلسهام يف التنمية املستدامة    
  .من أجل التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره

  


	الاجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
	الدورة الأولى
	بون، ألمانيا، 21-26 كانون الثاني/يناير 2013
	البند 7 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*
	الترتيبات المؤسسية: الأمانة: اقتراح مشترك من برنامج المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	* IPBES/1/1.
	إدارة أمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية: اقتراح مشترك مقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	مذكرة من الأمانة
	أولا - مقدمة
	1 - استجابة للتعاون بين منظمات الأمم المتحدة المناسبة المرتأى والمطلوب في وثيقة بوسان الختامية، وفي قرار الجمعية العامة 65/162، وفي مقرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 26/4، عقدت في نيروبي في الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بدعوة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (البرنامج الإنمائي)، الدورة الأولى للاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. وفي تلك الدورة، قرر ممثلو الحكومات، فيما يتصل باستضافة أمانة إدارية وحيدة للمنبر أن يدعوا برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونسكو والفاو والبرنامج الإنمائي إلى تقديم اقتراح مشترك، ينبغي أن يلقي الضوء على الترتيبات التعاونية الممكنة، بما فيها الربط الشبكي الإلكتروني وإيضاح مسؤوليات كل كيان، وعلى ميزات وعيوب أية خيارات مقترحة وتكاليفها الإرشادية، لكي تنظر فيها الدورة الثانية للاجتماع العام.
	2 - وفي الدورة الثانية للاجتماع العام المعقودة لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، المعقودة في مدينة بنما في الفترة من 16 إلى 21 نيسان/أبريل 2012، جرى الاعتراف بأن الاقتراح المقدم من المنظمات الأربع مجرد اقتراح استرشادي، وطُلب إلى المنظمات الأربع زيادة تفصيل مقترحها وتقديم نسخة نهائية في الدورة الأولى للمنبر بكامل هيئته. وشملت المسائل التي طلب الممثلون إلى المنظمات الأربع إيضاحها في الاقتراح النهائي ما يلي:
	(أ) ما يمكن أن يترتب على مناقشة الإدارة البيئية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة من آثار على الترتيبات المتعلقة بالأمانة؛
	(ب) الصلة بين الأمانة والبلد المضيف؛
	(ج) الصلة بين فريق الأمانة الإداري المقترح والهيئات الفرعية ومكتب المنبر؛
	(د) التكاليف التقديرية وكيفية إنقاص التكاليف العامة إلى الحد الأدنى؛
	(هـ) الدور الذي يمكن أن تؤديه المراكز الإقليمية وصلتها بالأمانة؛
	(و) مزيد من الإيضاح بشأن التزام المؤسسات المضيفة؛
	(ز) إيضاح بشأن ماهية قواعد المنظمات التي ستستخدم للتوظيف والتمويل.
	3 - وإضافة إلى ذلك، اتُفق في التذييل الأول لتقرير الدورة الثانية للاجتماع العام (UNEP/IPBES.MI/2/9) على المهام الوظيفية للأمانة، وهي كما يلي:
	”19 -  ستقوم الأمانة بالوظائف الإدارية الإرشادية التالية، بتوجيه من الاجتماع العام:
	”(أ) تنظيم الاجتماعات وتوفير الدعم الإداري لها، بما في ذلك إعداد الوثائق والتقارير المقدمة إلى الاجتماع العام وهيئاته الفرعية حسب الحاجة؛
	”(ب) مساعدة أعضاء الاجتماع العام ومكتبه وفريق الخبراء المتعدد التخصصات على أداء الوظائف الموكلة إليهم حسبما يقررها الاجتماع العام، بما في ذلك تيسير الاتصال بين مختلف أصحاب المصلحة في المنبر؛
	”(ج) تيسير الاتصال بين أي أفرقة عاملة قد ينشئها الاجتماع العام؛
	”(د) نشر المعلومات العامة والمساعدة في أنشطة التوعية وفي إنتاج مواد الاتصال ذات الصلة؛
	”(هـ) إعداد مشروع ميزانية المنبر لتقديمها إلى الاجتماع العام، وإدارة الصندوق الاستئماني، وإعداد أي تقارير مالية ضرورية؛
	”(و) المساعدة على تعبئة الموارد المالية؛
	”(ز) المساعدة على تسهيل رصد أعمال المنبر وتقييمها.
	”20 -  وبالإضافة إلى ذلك، قد يكلف الاجتماع العام الأمانة بالاضطلاع بوظائف الدعم التقني، التي من قبيل تقديم المساعدة ذات الصلة لكفالة قيام المنبر بتنفيذ برنامج عمله. ويتعين صياغة الوظائف المحتملة هذه بعد مناقشة برنامج العمل، ويتم تنفيذها بتوجيه من الاجتماع العام.
	”21 -  ستكون هناك أمانة مركزية واحدة تضطلع بوظائف إدارية فقط. وفي ظل هذا الترتيب، قد تنظر منظمة واحدة أو أكثر من منظمات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة (التي من قبيل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونسكو، والفاو، والبرنامج الإنمائي) في إعارة موظفين مكرسين للعمل في المنبر. وستعمل الأمانة عند تأسيسها من موقع وحيد، وستدرس في الوقت نفسه الربط بالهياكل الإقليمية والهياكل التقنية المواضيعية.
	4 - ويبحث اقتراح المنظمات الأربع الترتيبات العملية التي يمكن أن تنفذ فيما يتصل بهذه الوظائف. ومن المرتأى أيضاً أن توفير الدعم الإداري من قبل منظمات الأمم المتحدة للأمانة قد يشمل هيئة تنسيقية مركزية لتنفيذ مهام الاتصال بالمراكز الإقليمية القائمة في المكاتب الإقليمية التابعة لمختلف منظمات الأمم المتحدة أو الكيانات الأخرى. ولذلك، ستكون وحدة التنسيق المركزية صغيرة نسبياً، وسوف تركز أنشطتها على المهام الإدارية الشاملة الداعمة للاجتماع العام، والمكتب، وفريق الخبراء المتعدد التخصصات، فضلاً عن الإدارة المالية والاتصالات. وإضافة إلى ذلك، يرتأى أن يكون للأمانة دور رئيسي في الاتصال بأية هياكل/مراكز دعم إقليمية قد تنشأ لدعم التنفيذ الإقليمي لبرنامج العمل، وكذا في تقديم الدعم لأي من هذه الهياكل/المراكز.
	5 - ويتوقع أن يطلب من منظمات الأمم المتحدة الأربع أن تؤكد تفاصيل دعمها للأمانة بقرارات من هيئات إدارتها و/أو موافقة رؤساء المنظمات، حسب الاقتضاء، ورهناً بتوافر الموارد المالية واستناداً إلى المقررات النهائية المتعلقة بهيكل الأمانة.
	6 - ورغم أن الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، المعنونة ”المستقبل الذي نريده“، تشير إلى المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (قرار الجمعية العامة 66/288، المرفق، الفقرة 204)، بعد الإحاطة علماً بإنشاء المنبر والدعوة إلى التبكير في بدء أعماله، يبدو أن ما دار في المؤتمر من نقاش بشأن الإدارة البيئية لم يكن له سوى انعكاسات قليلة على الترتيبات المقبلة للأمانة.
	7 - ومرفق بالفرع الثاني أدناه سبب داع للتقدم بالاقتراح المشترك، يشير إلى القيمة المضافة التي يجلبها تعاون المنظمات الأعضاء بالأمم المتحدة على توفير الدعم بأعمال الأمانة للمنبر. ويدرس الفرع الثالث، بالتفصيل، مدى كِبر الأمانة عندما تتكون وعندما يمكن أن تكون بمثابة ترتيب تعاوني بين منظمات الأمم المتحدة التي تعمل انطلاقاً من بون، بألمانيا، لتوفير الدعم الإداري للمنبر فضلاً عن الدعم التقني لأية مراكز إقليمية يمكن أن تُنشأ. ومثل هذه الترتيبات التعاونية الممكن نشوءها، المبينة إجمالاً بصورة أوفى في التذييل الأول بهذه الوثيقة، يمكن أن تشكل أساساً لاتفاق بين المنظمات المناسبة بالأمم المتحدة على توفير الدعم بأعمال الأمانة للمنبر. وهذه الترتيبات تشمل كلاً من الترتيبات الإرشادية فيما بين منظمات الأمم المتحدة، والصلة الممكن تولدها بين الأمانة والاجتماع العام و/أو المكتب. والتذييل الثاني يورد موجزاً لما يناسب المقام من ولايات ومهام وظيفية وخبرات لدى منظمات الأمم المتحدة الأربع فيما يتصل بالعناصر الممكنة للنظر في تحديد ترتيبات استضافة الأمانة، كما يورد إشارات إلى الالتزامات الممكنة التي قد تتعهد بها كل منظمة من تلك المنظمات، رهناً باتفاق هيئات إدارتها، حسب الاقتضاء.
	ثانياً - الداعي إلى الاقتراح المشترك
	8 - سوف يسمح اقتراح مشترك مقدم من منظمات الأمم المتحدة الأربع بفوائد مشتركة وجماعية تتحقق للمنظمات المختلفة وتؤثر على إدارة الأمانة. وبناءً على أوجه التعاون القائمة دعماً لعدد من الشراكات والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وغير ذلك من العمليات الحكومية الدولية، تشمل هذه الفوائد شبكات جماعية من المنظمات، والوجود الجماعي - الوطني والإقليمي والعالمي - الواسع النطاق، والقدرات المالية والرقابية الجماعية، والقدرة الجماعية على تنفيذ ترتيبات لدورات المنبر، بالإضافة إلى الفوائد المختلفة الناتجة عن الاتصالات المشتركة والنطاق الجمعي للروابط البرنامجية بين برامج عمل المنظمات الأربع والمنبر.
	9 - وبصورة جماعية، فإن للمنظمات الأربع التابعة للأمم المتحدة وجوداً في أكثر من 190 بلداً في كافة مناطق العالم. وتضم شبكات المنظمات الأربع دراية فنية في مجالات العلوم، وتنمية القدرات، ودعم السياسات، والإدارة، مستمدة من شتى أنحاء المعمورة. وعلى سبيل المثال، فإن لدى البرنامج الإنمائي شبكة مكاتب في 177 بلداً وإقليماً، ومخطط اليونسكو للتوأمة والربط الأكاديمي بين الجامعات يشمل أكثر من 800 مؤسسة في أكثر من 130 بلداً، بينما تضم شراكة الجامعات العالمية المعنية بالبيئة والاستدامة، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أكثر من 120 جامعة من شتى أنحاء الكوكب. ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) موجودة في أكثر من 130 بلداً. وتشكل اللجان الوطنية للمنظمات تلك حلقة حيوية تصل بين المنظمات والهيئات الحكومية والمجتمع المدني.
	10 - ولدى المنظمات الأربع جميعها خبرة واسعة النطاق في مجال إدارة البرامج العادية فضلاً عن الصناديق الاستئمانية باستعمال الموارد الخارجة عن الميزانية المقدمة من المانحين الحكوميين الثنائيين، ومنظومة الأمم المتحدة، والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، والمفوضية الأوروبية، والمؤسسات، والقطاع الخاص. والفاو والبرنامج الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وكالات معتمدة لدى مرفق البيئة العالمية، بينما تُدرس حالة اليونسكو في الوقت الراهن. كما أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبرنامج الإنمائي واليونسكو منظمات معتمدة بصفة كيانات منفذة متعددة الأطراف في إطار صندوق التكيف، التابع للمرفق السالف الذكر.
	11 - ولدى كل منظمة مهام وظيفية رقابية داخلية قوية، مقترنة بدراية فنية معتبرة في مجال تقييم المشاريع والبرامج المتصلة بالعلوم والبيئة، ولدى كل منها خبرة واسعة النطاق فيما يختص بتوفير كافة اللوجستيات اللازمة للاجتماعات الحكومية الدولية والاجتماعات الدولية، بما فيها مرافق المؤتمرات في شتى أنحاء العالم؛ وخدمات الترجمة الشفوية باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة؛ وخدمات الإطعام والخدمات الطبية في حالة الحاجة؛ والحيز اللازم للعرض والاستقبال؛ والقدرات اللازمة لعقد المؤتمرات من بُعد. كما أن لدى كل منظمة قدرات اتصالية معتبرة منسقة ومكرسة، تعمل عن طريق شعبة الاتصالات والإعلام ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقطاع العلاقات الخارجية والإعلام باليونسكو، ومكتب الاتصال المؤسسي والعلاقات الخارجية بالفاو، ومكتب الاتصالات التابع للبرنامج الإنمائي. وتتعاون المنظمات فعلاً فيما يتعلق بالاتصالات لصالح المنبر، بالتنسيق بين المواقع الشبكية الإلكترونية والمنشورات والنشرات الإعلامية.
	12 - وقامت المنظمات الأربع بالتنسيق فيما بينها، على الصعيد الثنائي أو الصعيد الجماعي، بشأن الغالبية العظمى من مبادرات التقييم الدولية الحديثة، بما فيها تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية، والتقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية للتنمية، واستشراف مستقبل التنوع البيولوجي العالمي، والتقييم الشامل الذي تناول إدارة المياه في مجال الزراعة، وتقييم التقييمات، والتقرير المتعلق بتنمية الموارد المائية في العالم. كما أن المنظمات الأربع شريكات في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وشبكة الأمم المتحدة للمحيطات، وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة إلى جانب مؤسسات أخرى عديدة في منظومة الأمم المتحدة. وهذه الآليات تعزز التنسيق والاتساق بين منظمات الأمم المتحدة دعماً لجهود البلدان النامية المبذولة لتحقيق أهدافها الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالمياه والمحيطات والطاقة. وبرنامج الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية، الذي دُشن في 2008 بمساعدة البلدان النامية على إعداد وتنفيذ استراتيجياتها الوطنية في هذا المجال، يعتمد على ما لدى الفاو والبرنامج الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من قدرة على الدعوة لعقد المؤتمرات ودراية فنية. ومبادرة الفقر والبيئة، المشتركة بين البرنامج الإنمائي وبرنامج البيئة، مشروع تعاوني رئيسي يتناول الصلة بين النظم الإيكولوجية والرفاه البشري. وثمة تعاون رئيسي مماثل قائم بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونسكو يتمثل في الشراكة من أجل بقاء القردة العليا. وتنشط المنظمات الأربع جميعها في فريق الأمم المتحدة المعني بالإدارة البيئية، بما في ذلك فريق إدارة القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي دعماً لجهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي.
	13 - وظل التعاون بين المنظمات الأربع جارياً منذ الاجتماع الحكومي الدولي الأول لأصحاب المصلحة المتعددين المعني بالمنبر، وشمل ذلك التعاون مدخلات من كافة الوكالات بشأن إعداد الوثائق، وجدول الأعمال والتخطيط للاجتماع، وإشراك أصحاب المصلحة، والاتصالات، وإعداد استراتيجية مشتركة للاتصالات.
	ثالثا - طرائق الاستضافة والترتيبات التعاونية المقترحة
	ألف - الهيكل الممكن للأمانة
	14 - استجابة للمهام الوظيفية المتفق عليها في الدورتين الأولى والثانية للاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية لإنشاء المنبر، واستناداً للخبرة المستفادة من إنشاء وتشغيل هياكل أمانات أخرى، يقدم هذا الاقتراح لإنشاء هيكل أمانة مركزية للمنبر. وسوف يسمح الهيكل المقترح بتقديم الدعم الإداري وقت إنشاء الأمانة، بما في ذلك تقديمه لعقد الاجتماعات، وتقديم الخدمات للاجتماع العام والمكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات، وإدارة الصندوق الاستئماني للمنبر، والمساعدة على تعبئة الموارد المالية، وتعميم المواد الإعلامية، والمساعدة في الأنشطة الإرشادية. وإضافة إلى ذلك، تُوفر أيضاً المهام الوظيفية الإدارية والدعم التقني الممكن لأجل التنفيذ العام لبرنامج عمل المنبر، بما في ذلك توفيرها للموظفين وإدارة شؤونهم في أية هياكل إقليمية قد تنشأ دعماً لتنفيذ برنامج العمل على الصعيد الإقليمي. ومثل هذا الترتيب مقترح لضمان اتساق تطبيق الإجراءات والسياسات فيما يتصل بتنفيذ برنامج العمل (ومثال ذلك الإجراءات المتعلقة باستعراضات الأقران، وأسلوب وعرض النواتج، والإجراءات الإدارية اللازمة للإبلاغ عن الترتيبات المالية والتقدم).
	15 - وتستند رتب الموظفين المقترحة إلى تقدير أولي للمسؤوليات المحتمل نشوءها فيما يتعلق بترتيب وظائف موظفي الأمم المتحدة وإلى المقارنة بمهام الأمانة الوظيفية التي تستضيفها الأمم المتحدة. وسيجري تثبيت الرتب عند الانتهاء من عمليات توصيف الوظائف. وسيعتمد الهيكل النهائي على الميزانية المتاحة المتفق عليها للمنبر، وعلى مدى الدعم الإداري والتقني المقدم من الأمانة لتنفيذ برنامج العمل وإنشاء هياكل الدعم الإقليمية وطبيعة هذه الهياكل.
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	16 - وستكون الميزانية السنوية اللازمة لتغطية الهيكل المقترح أعلاه للأمانة في بون نحو 1.3 مليون يورو. إلا أن من المتوقع أن يجري استقدام الموظفين المقترحين بصورة تدريجية، إذ قد يكون من الممكن شغل وظائف دعم تنسيق برامج العمل الأربع ووظيفة نائب الأمين بعد شغل الوظائف الأخرى. (يرد في الوثيقة IPBES/1/10 توزيع إضافي للميزانية المخصصة للأمانة).
	17 - ومن المقترح أن تمول وظيفة أمين المنبر بالكامل من الصندوق الاستئماني للمنبر، على أن توفر موارد الوظائف الأخرى إما عن طريق استقدام الموظفين المقترحين باستخدام الصندوق الاستئماني أو عن طريق ترتيبات تتخذ مع منظمات الأمم المتحدة الأربع لندب موظفين أو إعارتهم أو تبادلهم بناءً على قرار من كل منها (انظر التذييل الثاني). ومثل هذه الترتيبات رهن بموافقة كل منظمة من منظمات الأمم المتحدة المعنية، بما فيها هيئات إدارتها، حسب الضرورة، وسيسفر ذلك عن تقليل احتياجات الميزانية من الصندوق الاستئماني لتغطية تكاليف الأمانة.
	باء - طرائق التشغيل الممكنة وترتيبات التعاون
	18 - بانتظار قرار يصدر عن الاجتماع العام للمنبر في دورته الأولى (تمشياً مع أحكام الفقرة 4 من المرفق الثاني بالوثيقة (UNEP/IPBES.MI/2/9) بشأن الاستضافة الإدارية للأمانة، وافقت منظمات الأمم المتحدة الأربع، من حيث المبدأ، على الترتيبات التالية لتوفير الاستضافة الإدارية للأمانة.
	19 - وسوف تتعاون منظمات الأمم المتحدة الأربع على توفير الرقابة الإدارية للأمانة، وتتعاون بشأن الدعم المقدم من خلال ترتيباتها التعاونية المتوقعة في التذييل الأول. وفي الوقت نفسه، ستسهم كل منظمة بما لديها من دراية وخبرة تمثلان قيمة مضافة فيما يتعلق بإدارة مختلف عناصر برنامج عمل المنبر المناظرة لمهامها الوظيفية الرئيسية الأربع، على النحو التالي:
	(أ) اليونسكو: فيما يتعلق بإدارة العنصر البرنامجي للمنبر المتمثل في توليد المعارف؛
	(ب) برنامج الأمم المتحدة للبيئة والفاو: فيما يتعلق بإدارة العنصر البرنامجي للمنبر المتمثل في التقييم؛
	(ج) البرنامج الإنمائي: فيما يتعلق بإدارة العنصر البرنامجي للمنبر المتمثل في تنمية القدرات؛
	(د) الدعم الإداري المقدم من كل منظمة فيما يتعلق بمهام المنبر الوظيفية في مجال دعم السياسات العامة.
	20 - وضماناً لإسهام كل منظمة في الأداء العام للأمانة، ولحسن تنسيق ما تقدمه المنظمات من مدخلات للأمانة، سوف تنشئ المنظمات الأربع فريقاً إدارياً مؤلفاً من موظفين كبار من كل منظمة من المنظمات ليشرف، بالتشاور مع مكتب المنبر، على العمل الإداري للأمانة.
	21 - والمهام الوظيفية الرئيسية للفريق الإداري سوف تشتمل على ما يلي: (أ) تقييم عام أولي لوفاء الأمانة على نحو فعال بالمهام الإدارية المنوطة بها، قبل تقييم رسمي يجريه الاجتماع العام (وهذا سوف تكمله استعراضات وتقييمات مستقلة وخارجية، بصفة دورية، حسبما يقرره الاجتماع العام تماشياً مع الفقرة 25 من التذييل الأول للوثيقة UNEP/IPBES/MI/2/9)؛ (ب) القيام، بالتشاور مع المكتب، باختيار أمين الأمانة وتقييم أدائه، فضلاً عن الرقابة الإدارية على عملية توفير الموظفين للأمانة، بما في ذلك إعارة الموظفين. وسوف يؤدي الأمين، في خضوع لسلطة المنبر، وبتوجيه من الاجتماع العام، وبالتشاور، حسب الاقتضاء، مع فريق الإدارة المهام الوظيفية الإدارية والتنسيقية المتصلة بعمل الأمانة اليومي.
	22 - ويرد في التذييل الأول بهذا الاقتراح المشترك مشروع اتفاق بشأن الترتيبات التعاونية بين منظمات الأمم المتحدة الأربع لتقديم الدعم بأعمال الأمانة للمنبر. ويتوقع أن يجري تحديث هذه الترتيبات التعاونية على ضوء نتائج الدورة الأولى للاجتماع العام، وأن يوافق عليها لاحقاً رؤساء منظمات الأمم المتحدة الأربع بالنيابة عن هيئات إدارتها أو تلك الهيئات نفسها.
	23 - وفضلاً عن ذلك، اتفقت منظمات الأمم المتحدة الأربع على تعيين الموظفين الذين سيستقدمون للعمل في الأمانة من خلال عملية تنافسية وفقاً لقواعد منظمة واحدة فقط من المنظمات الأربع (انظر التذييل الأول) وعلى أن تنتدب منظمات الأمم المتحدة الأربع أو تعير أو تكلف أي موظفين جاهزين للعمل في الأمانة تمشياً مع قرارات وأذونات هيئات إدارة كل منها، حسب العروض المتوقعة في التذييل الثاني لهذه الوثيقة.
	24 - وإضافة إلى تقاسم مسؤولية الإدارة المشتركة للأمانة والصندوق الاستئماني على أساس الطرائق المعروضة في هذا الفرع من الاقتراح المشترك والمفصلة في التذييل الأول، تعتزم منظمات الأمم المتحدة الأربع توفير الدعم البرنامجي للاجتماع العام وهيئاته الفرعية، فضلاً عن توفيره لأي أفرقة عاملة أو أية هياكل أخرى منشأة لتنفيذ برنامج عمل المنبر، بما يتسق مع درايتها الفنية المتصلة بالموضوع.
	25 - وسوف تعزز منظمات الأمم المتحدة الأربع أيضاً الربط الشبكي الكفء بين الأمانة وأية هياكل مواضيعية وأية هياكل تقنية إقليمية مناسبة يجري إنشاؤها، بما فيها هياكل منظمات الأمم المتحدة الأربع، على النحو المبين بالتفصيل أدناه.
	26 - وثمة تقدم في المناقشات الجارية مع حكومة ألمانيا، لضمان وجود مؤقت للأمانة في بون ولتنفيذ ترتيبات البلد المضيف الطويلة الأجل، التي من المقرر وضعها في صورتها النهائية بعد موافقة الاجتماع العام على الترتيبات المؤسسية للأمانة. ويتوقع إبرام اتفاق البلد المضيف بين المنظمة (المنظمات) المسؤولة عن إدارة الأمانة وحكومة ألمانيا، وفي ذلك الاتفاق سيزداد إيضاح الصلة بين الأمانة والبلد المضيف، وفقاً للترتيبات القائمة بصدد وجود الأمم المتحدة في بون.
	جيم - الدور الممكن للمراكز الإقليمية وصلتها بالأمانة
	27 - استجابة للطلب المقدم في الدورة الثانية للاجتماع العام بهدف تحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، الذي مفاده إيضاح منظمات الأمم المتحدة الأربع، في جملة أمور، مسألة الدور الممكن للمراكز الإقليمية وصلتها بالأمانة (UNEP/IPBES.MI/2/9، الفقرة 32)، يرد أدناه عدد من المسائل والاقتراحات مطروح لينظر فيه الاجتماع العام.
	28 - وتضمنت الترتيبات المؤسسية التي اعتمدها المندوبون في الدورة الثانية للاجتماع العام المعقود في مدينة بنما اتفاقاً على إنشاء أمانة مركزية وحيدة، تعنى بالمهام الوظيفية الإدارية وحدها، مع الاعتراف بأن الأمانة يمكن أن تكلف أيضاً من الاجتماع العام بالاضطلاع بمهام وظيفية للدعم التقني. واتُفق أيضاً على أن تعمل الأمانة، عند نشأتها، من مكان وحيد مع استكشاف إمكانيات الربط الشبكي بالهياكل الإقليمية والتقنية المواضيعية. ومن حيث الترتيبات المقترحة المجملة في الاقتراح، سوف تشجع منظمات الأمم المتحدة على تحقيق ربط شبكي كفء ثلاثي الاتجاهات بين الأمانة المركزية، وأية هياكل إقليمية وتقنية مواضيعية منشأة، وأية هياكل مواضيعية وتقنية إقليمية مناسبة تابعة للمنظمات الأربع يمكنها زيادة الدعم لتنفيذ برنامج عمل المنبر.
	29 - وسوف تقيم منظمات الأمم المتحدة، عند تقديم هذا الدعم لبرنامج العمل في المناطق التي تقودها المراكز الإقليمية، اتصالا وثيقاً بالأمانة. ويقترح أن تؤدي الأمانة دوراً رئيسياً في الإشراف على الدعم التقني العام وتقديمه لأية هياكل دعم إقليمية قد تُنشأ لتقديم الدعم للتنفيذ الإقليمي لبرنامج العمل. لذلك، يرتأى إمكان اشتمال الأمانة على موظف متفرغ لكل مهمة وظيفية من مهام المنبر. وسوف يقوم كل من هؤلاء الأفراد - وهم موظف للتقييم، وموظف لشؤون بناء القدرات، وموظف لشؤون توليد المعارف، وموظف لشؤون دعم السياسات العامة - بدور رئيسي في تنسيق المهام الوظيفية المناسبة التي يضطلع بها المنبر، على الصعيد العالمي وبتوفير التنسيق للتنفيذ الإقليمي لتلك المهام الوظيفية من خلال المراكز الإقليمية. ولذلك، سوف تحتاج منظمات الأمم المتحدة إلى الاتصال الوثيق بهؤلاء الموظفين من أجل إضافة قيمة للتنفيذ الإقليمي والعالمي للمهام الوظيفية الأربع.
	30 - وفيما يتعلق بدور المراكز الإقليمية، تقترح النقاط التالية كي ينظر فيها الاجتماع العام:
	(أ) إمكان تنفيذ برنامج عمل المنبر، إلى حد بعيد، على الصعيد الإقليمي (ودون الإقليمي)، على أن تنفذ المهام الوظيفية التنسيقية العالمية والأقاليمية عن طريق الأمانة؛
	(ب) إمكان دمج الدعم المقدم لإنجاز برنامج العمل على الصعيد الإقليمي، في هيكل إقليمي وحيد لكل منطقة إقليمية يوفر الدعم لمهام المنبر الوظيفية الأربع كافة؛
	(ج) من الممكن تحديد أو إنشاء هيكل دعم إقليمي في كل منطقة إقليمية من مناطق الأمم المتحدة الخمس، وبذلك يقدم الدعم للتنفيذ الإقليمي لبرنامج العمل في تلك المناطق، مع ملاحظة أن من المتوقع تحديث الهيكل الإقليمي لتنفيذ برنامج العمل بما يتمشى مع تحديث الهيكل الإقليمي لفريق الخبراء المتعدد التخصصات؛
	(د) من الممكن تحديد الأهداف المشتركة لكافة الهياكل الإقليمية وللتنفيذ الإقليمي لبرنامج العمل، المتصلة بالأهداف والمهام الوظيفية ومبادئ التشغيل العامة للمنبر، على نحو يضمن وجود نهج متسق وتضافر للجهود على امتداد المناطق؛
	(هـ) من الممكن رصد الأمانة المركزية للتقدم المحرز في أعمال الهياكل الإقليمية، بحيث تقدم الهياكل الإقليمية الإبلاغ السردي والمالي المتسلسل منطقياً إلى الاجتماع العام عن طريق الأمانة المركزية؛
	(و) يمكن أن تشتمل المهام الوظيفية لموظفي الأمانة المركزية الإشراف على عمل الهياكل الإقليمية، وتنسيق عملها ورصده، وضمان الاتساق الإداري والإجرائي الشامل لكل المراكز وتلقي التقارير المنتظمة منها؛
	(ز) يمكن النظر في خيارات متنوعة لترتيبات استضافة الهياكل، بما فيها خيار استخدام المكاتب الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة أو دعوة الحكومات أو الكيانات الوطنية أو الإقليمية المسماة لتوفير الموارد المالية والموارد العينية أو أي من فئتي الموارد لاستضافة هيكل إقليمي بمنطقة إقليمية معينة؛
	(ح) قيام الاجتماع العام بتحديد عملية عن طريقها يقرر أعضاء المنبر في تلك المنطقة ترتيبات الاستضافة النهائية لكل هيكل دعم إقليمي، مع إمكان توقيع مذكرات تفاهم بين أولئك الشركاء والأمانة، وبمقتضى تلك المذكرات تتوافر للموظفين المتفرغين في هياكل الدعم الإقليمية مسارات إضافية لرفع التقارير إلى الأمانة المركزية؛
	(ط) يمكن شغل وظائف كل هيكل إقليمي بعدد موظفين اثنين متفرغين إلى ثلاثة موظفين متفرغين، مع توزيع المهام الوظيفية بحيث يقوم كل موظف بمعالجة جوانب المهام الوظيفية الأربع للمنبر كافة؛
	(ي) سوف تستخدم الموارد الأساسية للمنبر لدعم تكاليف الموظفين الإقليميين حصراً متى كان الدعم المقدم من الحكومة المضيفة أو المنظمة المضيفة غير كاف لتغطية تلك النفقات؛
	(ك) سوف تستخدم الموارد الأساسية للمنبر لإنجاز عملية تنفيذ برنامج العمل الإقليمي، وتستكمل بموارد تجمعها الهياكل الإقليمية بما يتمشى مع قرارات الاجتماع العام فيما يتعلق بمثل هذه الموارد الإضافية؛
	(ل) يمكن دعوة منظمات الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم التقني والبرنامجي إلى الهياكل الإقليمية؛
	(م) يمكن إنشاء أفرقة عمل إقليمية ودعمها من جانب الهياكل الإقليمية لتشرف على التقييمات الإقليمية والأنشطة الأخرى المندرجة في برامج عمل، حسب الاحتياج.
	التذييل الأول
	مشروع الترتيبات التعاونية بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لأداء المهام الوظيفية لأمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
	إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (المشار إليها من الآن فصاعداً باسم ”المنظمات“):
	تحيط علماً بالاتفاق المتوصل إليه في الاجتماع الحكومي الدولي الثالث لأصحاب المصلحة المتعددين المخصص لمنبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي (بوسان، جمهورية كوريا، 7-11 حزيران/يونيه 2010) ومفاده ضرورة إنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي لتدعيم الترابط بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي من أجل صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ورفاه البشر في الأجل الطويل، والتنمية المستدامة، بحيث تكون له المهام الوظيفية الشاملة التالية:
	(أ) تحديد المعلومات العلمية الرئيسية التي يحتاج إليها صناع السياسات بالأحجام الملائمة، وتحديد أولوياتها، وحفز الجهود المبذولة لتوليد معارف جديدة بالدخول في حوار مع المنظمات العلمية الرئيسية وصناع السياسات ومنظمات التمويل، ولكن دون القيام مباشرة بإجراء بحوث جديدة؛
	(ب) إجراء تقييمات منتظمة حسنة التوقيت للمعارف المتاحة بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية والصلات القائمة بينها، وهو ما ينبغي أن يشمل تقييمات عالمية وإقليمية، ودون إقليمية إن اقتضى الأمر، وقضايا مواضيعية على المستويات الملائمة، ومواضيع رئيسية جديدة تحددها العلوم ويتخذ الاجتماع العام قرارات بشأنها. ويجب أن تكون هذه التقييمات ذات مصداقيه علمية ومستقلة وموضع استعراض من الأنداد، وأن تحدد مواطن عدم اليقين. وينبغي أن تكون هناك عملية واضحة وشفافة لتقاسم البيانات ذات الصلة ولتضمينها. وينبغي للمنبر الجديد أن يحتفظ بدليل مصور للتقييمات ذات الصلة، وأن يحدد الحاجة إلى إجراء تقييمات إقليمية ودون إقليمية، وأن يساعد على تحفيز الدعم للتقييمات دون الإقليمية والوطنية، حسب مقتضى الحال؛
	(ج) تقديم الدعم لرسم السياسات وتنفيذها بواسطة تحديد الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات، مثل تلك الناجمة عن التقييمات، لتمكين صناع القرارات من اكتساب سبل الحصول على تلك الأدوات والمنهجيات، والعمل، حسب الضرورة، على النهوض بمواصلة تطويرها والتحفيز على ذلك؛
	(أ) UNEP/IPBES/3/3, annex, para. 6 (a)-(d).
	(ب) UNEP/IPBES.MI/1/8, annex III, para. 6.
	(ج) UNEP/IPBES.MI/2/9, para. 32.
	(د) تحديد أولويات الحاجات إلى بناء القدرات الرئيسية لتحسين الترابط بين العلوم والسياسات على المستويات الملائمة ثم توفير الدعم المالي وخلافه للحاجات ذات الأولويات العليا المتصلة مباشرة، على نحو ما يقرره الاجتماع العام، والتحفيز على تمويل أنشطة بناء القدرات تلك بتوفير منتدى مع مصادر التمويل التقليدية والمحتملة(أ)؛
	تشير إلى أن الدورة الأولى للاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (نيروبي، 3-7 تشرين الأول/أكتوبر 2011)، دعت المنظمات إلى تقديم اقتراح مشترك لاستضافة الأمانة الإدارية للمنبر وأن هذا الاقتراح المشترك ينبغي أن يبرز الترتيبات التعاونية الممكنة، بما في ذلك الربط الإلكتروني، وتوضيح مسؤوليات كل كيان(ب)؛
	تشير إلى أنه في الدورة الثانية للاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (مدينة بنما، 16-21 نيسان/أبريل 2012) طُلب إلى المنظمات أن تزيد تفضيل اقتراحاها وأن تقدم نسخة نهائية في الدورة الأولى للاجتماع العام للمنبر(ج)؛
	تقر بأنه في الدورة الثانية للاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية طُلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل، بالتعاون مع الحكومات المهتمة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة ألمانيا، العمل على توفير خدمات الأمانة المؤقتة، وتنظيم الدورة الأولى للاجتماع العام للمنبر، وتلقي أي دعم مالي يُقدم للمنبر، وتحويل الأموال المتبقية من هذه المساهمات إلى الصندوق الاستئماني للمنبر لدى إنشائه(د).
	(د) Ibid., Annex II, para. 5.
	(هـ) UNEP/IPBES.MI/1/8, annex II, para. 20.
	وحيث أن المهام الوظيفية الإدارية للمنبر قد اتُفق عليها في الدورة الثانية للاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية(هـ)؛
	قد اتفقت على ما يلي:
	1 - المبادئ العامة

	1-1 المهام الوظيفية للأمانة هي المهام الوظيفية المبينة في الفرع هاء بالتذييل الأول بالوثيقة UNEP/IPBES.MI/2/9.
	1-2 عملاً بالمهام الوظيفية للأمانة، وأحكام هذه الترتيبات التعاونية، ستباشر المنظمات سوياً مسؤوليات الأمانة لصالح المنبر.
	1-3 تباشر كل منظمة المسؤوليات المبينة في هذه الترتيبات التعاونية دعماً لأداء المهام الوظيفية لأمانة المنبر أداءً فعالاً كفؤاً.
	2 - آليات العمل

	2-1 ستتقاسم المنظمات المسؤولية العامة عن أداء المسؤوليات المبينة في هذه الترتيبات التعاونية. وستسمي المنظمات كبار ممثليها لتمثيلها في فريق إدارة سيضم ممثلاً واحداً من كل منظمة.
	2-2 سيقوم فريق الإدارة، بالتشاور مع مكتب الاجتماع العام، بالإشراف على إدارة الأمانة.
	2-3 سيُختار أمين المنبر، الذي سيرأس الأمانة، بالاشتراك بين أعضاء فريق الإدارة، بالتشاور مع مكتب الاجتماع العام، وفقاً للشروط التي قد يقررها الاجتماع العام. وسَيُقيّم فريق الإدارة أداءه بالتشاور مع مكتب الاجتماع العام. وسيعين الأمين لفترة ثلاث سنوات أولية، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
	2-4 سيتلقى المنبر المساعدة من الأمانة، التي ستؤدي المهام الوظيفية الإدارية الإرشادية التالية:
	(أ) تنظيم الاجتماعات وتوفير الدعم الإداري لها، بما في ذلك إعداد الوثائق والتقارير للاجتماع العام وهيئاته الفرعية، حسب الحاجة؛
	(ب) مساعدة أعضاء الاجتماع العام والمكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات وأي هيئات فرعية ينشئها الاجتماع العام في أداء وظائف كل منهم على النحو الذي يقرره الاجتماع العام، بما في ذلك تيسير الاتصال بين مختلف أصحاب المصلحة في المنبر؛
	(ج) تيسير الاتصال بين أي أفرقة عاملة قد ينشئها الاجتماع العام؛
	(د) نشر المعلومات العامة والمساعدة في أنشطة التوعية وإنتاج مواد الاتصال المناسبة؛
	(هـ) إعداد مشروع ميزانية المنبر لتقديمها إلى الاجتماع العام، وإدارة الصندوق الاستئماني [الصناديق الاستئمانية]، وإعداد أي تقارير مالية ضرورية؛
	(و) المساعدة على تعبئة الموارد المالية؛
	(ز) المساعدة على تسهيل رصد أعمال المنبر وتقييمها؛
	(ح) القيام بأية أعمال متصلة بذلك، على النحو الذي قد يطلبه الاجتماع العام.
	2-5 ستوفر المنظمات وتنتدب الموظفين للأمانة تمشياً مع المقررات والأذونات الصادرة عن هيئات إدارة كل منها، وكذا بالنسبة للهيكل الوظيفي للأمانة والميزانية المعتمدة من الاجتماع العام.
	2-6 سيعين موظفو أمانة المنبر وفقاً لقواعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالتشاور مع فريق الإدارة. وعند تعيين الموظفين في الأمانة، تولى الأهمية القصوى لضمان أعلى معايير الكفاءة والاقتدار الفني، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي الواسع النطاق وللمساواة بين الجنسين.
	3 - إدارة الصندوق الاستئماني

	3-1 تقترح المنظمات أن يأذن الاجتماع العام لمكتب الصندوق الاستئماني للشركاء المتعددين التابع للبرنامج الإنمائي بإنشاء صندوق استئماني معين للمنبر كي يتلقى ويدير الأموال لصالح عمل المنبر بهيكل إدارة مصمم لتلبية احتياجاته، في مراعاة للترتيب الإداري التعاوني للأمانة، إضافة إلى ترتيبات إدارة المنبر بوجه عام (يمكن الاطلاع في موقع http://mptf.undp.org على مزيد من التفاصيل بشأن فرص الصندوق الاستئماني للشركاء المتعددين وترتيباته القائمة)(و).
	4 - أحكام ختامية

	4-1 تعتبر هذه الترتيبات التعاونية بمثابة اتفاق بين المنظمات يدخل حيز النفاذ لدى توقيعها عليه أو توقيع ممثليها المأذونين عليه.
	4-2 يجوز تعديل هذه الترتيبات التعاونية أو إنهاؤها حسبما تتفق عليه المنظمات.
	(و) يتوقع أن يجري تحديث هذه الترتيبات التعاونية للصندوق الاستئماني في ضوء نتائج الدورة الأولى للاجتماع العام للمنبر، وأن يوافق عليها لاحقا رؤساء منظمات الأمم المتحدة الأربع نيابة عن هيئات إدارتها أو تلك الهيئات نفسها.
	4-3 يجوز لكل منظمة أن تنسحب من الاتفاق في أي وقت بإشعار المنظمات الأخرى والاجتماع العام قبل تاريخ الانسحاب بسنة واحدة. وفي مثل هذه الحالة، تتخذ المنظمة كافة التدابير اللازمة لإنهاء الأنشطة المشتركة المشمولة بهذا الاتفاق، بطريقة مناسبة، ضماناً لاستمرار أداء مسؤوليات الأمانة.
	التذييل الثاني
	ما يتصل بالموضوع من ولايات وخبرات، والمساهمات المتوقعة من المنظمات الأربع
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الولاية، والمهام الوظيفية، والخبرة

	1 - أُنشئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة بولاية تتمثل في موالاة استعراض الحالة البيئية العالمية ضماناً لحصول المشكلات البيئية الناشئة ذات الأهمية الدولية الظاهرة على نطاق واسع على الاعتبار المناسب الكافي من قبل الحكومات. وتتمثل مهمة هذه المنظمة في توفير القيادة وتشجيع الشراكة في مجال الحرص على البيئة بإلهام الأمم والشعوب وإعلامها وتمكينها كي ترتقي بحياتها دون تعريض الأجيال المقبلة للخطر. وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بعمله مع الدول وكافة الجماعات الرئيسية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، تساعد على تمتين الصلة الرابطة بين العلم والسياسة بالمداومة على إبقاء حالة البيئة العالمية والإقليمية قيد الاستعراض، وتحديد الأخطار في مرحلة مبكرة، وتقديم الدعم لإعداد السياسات البيئية السليمة، ومساعدة الدول على النجاح في تنفيذ هذه السياسات. وتحتل إدارة النظم الإيكولوجية وصون التنوع البيولوجي موضع القلب في ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
	2 - ويتمتع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بخبرة عظيمة في توفير الدعم الإداري والبرنامجي اللازم لاستضافة الأمانات القائمة على العلم والأمانات الإدارية، بما فيها مختلف الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (بما في ذلك أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي؛ واتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة؛ والبحار الإقليمية)، والهيئات الاستشارية العلمية وخلافها (بما في ذلك الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الذي لأجله استهل برنامج البيئة عملية استعراض 2010 التي قام بها المجلس المشترك بين الأكاديميات؛ وتقييم الألفية للنظم الإيكولوجية؛ والفريق الاستشاري العلمي والتقني التابع لمرفق البيئة العالمية، ولجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، وفريق برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعني بالموارد الدولية). كما أنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة صلات برنامجية قوية مع أمانات مستضيفة، وعلى سبيل المثال بشأن علم تغير المناخ عن طريق تحليل فجوة الانبعاثات، وبرامج التكيف مع تغير المناخ، والعمل بشأن برنامج الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية. كما توجد فرص هامة مماثلة فيما يتعلق بالعلوم والمنبر. إذ ينتظم برنامج العمل الجاري لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت ستة برامج فرعية، هي: إدارة النظم الإيكولوجية؛ والإدارة البيئية؛ وتغير المناخ؛ والمواد الضارة؛ والكوارث والنزاعات؛ وكفاءة الموارد. وهذه المجالات الموضوعية تستند إلى استراتيجية علمية معتمدة مؤخراً تدعم أعمال برنامج البيئة في مجال تعزيز الدعم العلمي للدول الأعضاء وترابط العلم والسياسة العامة.
	3 - وعلى مدار 40 سنة، ظل برنامج البيئة يشارك في إدارة ودعم التقييم، والإنذار المبكر، وتوليد المعارف، ودعم السياسات العامة، وبناء القدرات، والأنشطة الاتصالية. وتشمل خبرة برنامج البيئة في مجال التقييمات العلمية القيام بدور قيادي في تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية وعملية متابعته، وعلم اقتصاد النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وسلسلة منشور ”مستقبل البيئة العالمية“ (Global Environmental Outlook) (وقد بدأ التقييم الشامل الخامس في عام 2012)، كما يساهم في التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية للتنمية، و ”تقييم التقييمات“ البحري، وكثير من التقييمات الإقليمية والمواضيعية الإضافية، ومنها تنسيق شبكة التقييمات دون العالمية التي تشمل 60 تقييماً على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي، في شراكة مع المركز العالمي لرصد وصون الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومؤسسة كروبر. ويضم هيكل برنامج البيئة شعبة الإنذار المبكر والتقييم، المكرسة لأنشطة التقييم، وشعبة تنفيذ السياسات البيئية التي تركز على إدارة النظم الإيكولوجية، وشعبة القانون البيئي والاتفاقيات البيئية.
	4 - ويقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم لبناء القدرات في البلدان النامية، بما في ذلك تقديمه لإجراء تقييمات علمية على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي. وقد اعتمدت خطة بالي الاستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس إدارة برنامج البيئة، في عام 2005، باعتبارها إطاراً يستخدمه البرنامج تعزيزاً لتنمية قدرة الحكومات وقدرة بلدان الاقتصادات المارة بمرحلة انتقال على تحقيق نتائج مستدامة بيئياً تتسق مع أهداف المجلس البرنامجية. وقد أناطت خطة بالي الاستراتيجية بالبرنامج الإنمائي إعداد وتحديث قاعدة بيانات، بحيث يتاح الوصول إلى المعلومات المتعلقة بما هو قائم من أنشطة كبرى في مجال دعم التكنولوجيا وبناء القدرات، بما في ذلك الأنشطة التي يضطلع بها برنامج البيئة، مع وجود روابط ببرامج الشركاء المناسبين، كما تنشئ الخطة علاقات تعاون فيما بين بلدان الجنوب باعتبارها إحدى الآليات الأساسية لتنفيذ أهداف بناء القدرات ودعم التكنولوجيا المبينة في الخطة.
	5 - ولدى برنامج البيئة عديد من الشراكات الجارية الناجحة القائمة مع منظمات الأمم المتحدة وشركاء آخرين على امتداد مصفوفة من المنظمات الحكومية الدولية والعلمية ومنظمات المجتمع المدني الأعم، دعماً لإدماج العلم في السياسة العامة. ويشرك برنامج البيئة، عبر فرعه المعني بالجماعات الرئيسية وأصحاب المصالح الرئيسيين، طائفة كبيرة من أصحاب المصالح عبر كافة الجماعات الرئيسية المشاركة في ميادين التنمية المستدامة، وصون التنوع البيولوجي، وإدارة الموارد الطبيعية، وعلم الاقتصاد. ويتمتع البرنامج بخبرة عظيمة فيما يختص بإدارة أموال الشراكات والمانحين والبرامج. وهذه المنظمة تدير في الوقت الحالي حافظة تضم أكثر من 80 صندوقاً استئمانياً.
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنبر

	6 - ظل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منذ البداية، يؤدي دوراً مركزياً في المناقشات المتعلقة بتعزيز ترابط العلم والسياسة العامة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. وبعد استضافة تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية، وتقديم الدعم إلى الآلية الدولية للدراية العلمية بشأن التنوع البيولوجي، عقد البرنامج اجتماعاً حكومياً دولياً ولأصحاب المصالح المتعددين كي يناقش مسألة إنشاء المنبر، وذلك في بترا، جايا، بماليزيا، في الفترة من 10 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وعُرضت نتائج الاجتماع الأول في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس إدارة برنامج البيئة. وفي تلك الدورة، اعتمد مجلس الإدارة مقرره 25/10 بشأن المنبر، داعياً البرنامج إلى إجراء عملية أخرى لاستكشاف سبل ووسائل تعزيز الترابط بين العلم والسياسة العامة. وطلب المجلس إلى برنامج البيئة أن يعقد في 2009 اجتماعاً حكومياً دولياً ثانياً شاملاً لأصحاب المصالح لكي يناقش قضية المنبر. وعُقد الاجتماع في نيروبي في الفترة من 5 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وعُقدت الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمجلس إدارة برنامج البيئة في بالي، بإندونيسيا، في شباط/فبراير 2010، وعرضت فيه نتائج الاجتماع الثاني المعني بالمنبر. وبعد ذلك، أقر مجلس إدارة البرنامج، في مقرره SS.XI/4 بشأن المنبر، تنظيم اجتماع نهائي معني بالمنبر.
	7 - وعقد برنامج البيئة الاجتماع الثالث والأخير بشأن المنبر في بوسان، بجمهورية كوريا، في حزيران/يونيه 2010. ونظرت الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين في نتائج ذلك الاجتماع، بما فيها المقرر القاضي بإنشاء المنبر. وطلبت الجمعية إلى برنامج البيئة، في قرارها 65/162، أن يعقد اجتماعاً عاماً لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. وقرر مجلس إدارة برنامج البيئة في دورته السادسة والعشرين، بموجب مقرره 26/4، أن يدعو إلى عقد الاجتماع العام، استناداً إلى طلب الجمعية العامة وبالتشاور مع كافة المنظمات والهيئات ذات الصلة، وذلك لتفعيل المنبر تفعيلاً تاماً. كما طلب مجلس إدارة برنامج البيئة، في ذلك المقرر، إلى المدير التنفيذي للبرنامج نفسه أن يواصل تيسير عملية إنشاء المنبر ريثما تُنشأ أمانة له، وأن يقدم عرضاً، للنظر فيه إلى جانب عروض أخرى، لإبداء اهتمام برنامج البيئة باستضافة الأمانة أو تقديم الدعم إليها بطريقة أخرى.
	المساهمات المتوقعة للمنبر من برنامج البيئة

	8 - رهناً بموافقة مجلس إدارة برنامج البيئة، يتوقع البرنامج تقديم مساهمة مباشرة إلى الأمانة في شكل إعارة أو تكليف لموظف فني متفرغ. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يقدم إلى المنبر تبرع عيني معتبر، عبر إسهام فكري وبرنامجي وإداري من موظفي البرامج ببرنامج البيئة في مجالات دعم السياسة العامة والدعم القانوني، وإدارة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، والتقييم والرصد، والاتصالات والتوعية الجماهيرية. وهذا الفريق سيعمل بالتعاون مع الأمانة لدعم الإدارة العامة للمنبر وبرنامج عمله، ولتعزيز إسهام البرامج والأنشطة المناسبة في برنامج البيئة في تنفيذ برنامج العمل، وكذا لتطوير العمل الذي يحققه المنبر لإثراء وتقوية برنامج عمل برنامج البيئة.
	منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
	الولاية، والمهام الوظيفية، والخبرة

	9 - تتمثل ولاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في المساهمة في بناء السلام، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وحوار الثقافات عن طريق التربية والعلم والثقافة والاتصال والإعلام. وهذه المنظمة تركز على خمسة أنشطة شاملة تتمثل فيما يلي: حشد المعرفة والسياسة العلميتين لأغراض التنمية المستدامة؛ وبلوغ التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة؛ ومعالجة التحديات الاجتماعية والأخلاقية الناشئة؛ وتعزيز التنوع الثقافي، وحوار الثقافات وإيجاد ثقافة سلام؛ وإقامة مجتمعات معرفية شاملة للكافة عن طريق الإعلام والاتصال. ومنذ نشأة اليونسكو في عام 1945، ظلت تنشئ وتدير هيئات وبرامج وترتيبات حكومية دولية استناداً إلى طرائق مماثلة للطرائق التي سيعمل المنبر استناداً إليها. وفي الوقت الراهن، يساهم أيضاً 35 معهداً ومركزاً تابعين لليونسكو في تحقيق الأولويات البرنامجية في مجال العلوم الطبيعية.
	10 - ولدى برامج اليونسكو العلمية القديمة العهد ذات الطابعين الحكومي الدولي والدولي القائمة في مجالات المياه، والمحيطات، والنظم الإيكولوجية الأرضية شبكات واسعة تضم المجتمعات العلمية ذات الصلة المباشرة بالمنبر. كما تقوم اليونسكو بدور فعال قديم العهد فيما يختص بوضع معايير في ميدان البيئة، من قبيل المعايير الخاصة بالاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، التي توفر لها اليونسكو الأمانة، واتفاقية الأراضي الرطبة (اتفاقية رامسار)، التي تقوم اليونسكو بدور الوديع القانوني فيما يختص بها. وتقدم اليونسكو الخدمات للاجتماعات النظامية لهيئات إدارة برامجها العلمية الدولية والحكومية الدولية واجتماعات الأطراف في اتفاقياتها، التي تُدعى إلى الانعقاد دورياً.
	11 - ويعالج العديد من برامج اليونسكو العلمية الحكومية الدولية والدولية المسائل المتصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. إذ يعالج البرنامج الهيدرولوجي الدولي، في جملة أمور، الهيدرولوجية الإيكولوجيا والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة؛ ويقوم البرنامج العالمي لتقييم المياه الذي تستضيفه اليونسكو بتنسيق المنشور الرئيسي المعنون ”التقرير المتعلق بتنمية الموارد المائية في العالم“ (World Water Development Report)، الذي يتضمن عنصراً متعلقاً بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية؛ وتعنى اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، في جملة أمور، بجرد التنوع البيولوجي البحري وتوليد المعرفة بشأن العمليات الحادثة في المحيطات والتنوع البيولوجي البحري، وتساهم أيضاً في منشور ”الإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي“؛ بينما يعزز برنامج ’الإنسان والمحيط الحيوي‘ الأبحاث التعاونية الدولية وبناء القدرات فيما يختص بالتنوع البيولوجي الأرضي وخدمات النظم الإيكولوجية عن طريق ”الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي“. ويشمل برنامج اليونسكو المتعلق بإدارة التحول الاجتماعي نفس المهام الوظيفية المضطلع بها في ميدان العلوم الاجتماعية. ويعتمد ”البرنامج الهيدرولوجي الدولي“ و ”اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية“ و ”برنامج خرائط مواقع التراث العالمي“ و ”برنامج إدارة التحولات الاجتماعية“، جميعها، على منظومة لجان وطنية لحفظ الجهود على توليد المعرفة بالاشتراك في الحوار مع المنظمات العلمية الوطنية الرئيسية وصناع السياسات ومنظمات التمويل. ويشمل تأثير اليونسكو في العمل المتصل بالتقييمات اشتراكها في رعاية تقييم النظام الإيكولوجي للألفية والتقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية. كما أنشأت اليونسكو، بالتعاون مع وكالات ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، النظام العالمي لرصد المحيطات (عن طريق لجنتها الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية) والنظام العالمي لرصد الأرض.
	12 - وتعزز اليونسكو اشتراك دولها الأعضاء والعلماء في البرامج البحثية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفي نظم الرصد العالمية التي تركز على البارامترات والعمليات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، بما في ذلك استخدام السواتل في رصد مواقع التراث العالمي الطبيعي وغير ذلك من المواقع ذات الصلة. واليونسكو هي أحد المؤسسين والمشاركين في رعاية برنامج البرنامج الدولي لعلم التنوع البيولوجي (ديفرسيتاس) والبرنامج المعني بتغير النظم الإيكولوجية وعلاقته بالمجتمع، الذي يوفر إطاراً بحثياً دولياً متعدد التخصصات لمعالجة المسائل العلمية المعقدة التي يطرحها الفقد والتغير في التنوع البيولوجي.
	13 - ومن الممكن أن تساعد برامج اليونسكو المتعلقة بالسياسات العلمية وبناء القدرات بأدائها المهام الوظيفية للمنبر المتعلقة بالاستجابات التي تنص عليها السياسات والمتعلقة ببناء القدرات، لا سيما بتوفير المساعدة التقنية لتفعيل استجابات محددة منصوص عليها في السياسات في سياق الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ذات الصلة. وولاية اليونسكو في الميدان الثقافي تجعلها المنظمة المناسبة تماماً لدعم التقييمات وغيرها من الأنشطة الداخلة في إطار عمل المنبر، مع مراعاة الخدمات الثقافية وتأثير العوامل البشرية على التنوع البيولوجي. ويمكن أن تمد اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية، التي تقودها اليونسكو، يد المساعدة لإنجاز مهام التقييم والاستجابات التي تنص عليها السياسات، وذلك بصوغ المبادئ الأخلاقية التي يمكن أن تمد صناع القرار بالمعايير التي تتجاوز الاعتبارات النفعية. وهذا الجانب يمكن أن يكون بالغ الأهمية فيما يختص بجدوى المنبر.
	منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنبر

	14 - ساهمت اليونسكو في مشروع تحليل النظم الإيكولوجية العالمية الرائد، الذي أدى إلى تصميم تقييم النظام الإيكولوجي للألفية. وكانت اليونسكو أيضاً أحد المشاركين في رعاية ذلك المشروع، وعضواً في مكتبه، وفي اتحاد المتابعة الخاص به، الذي أدى إلى التقييم دون العالمي وإلى تصميم برامج بحثية دولية لسد الثغرات المعرفية المحددة.
	15 - وفي عام 2005، نظمت فرنسا واليونسكو مؤتمراً دولياً بشأن التنوع البيولوجي والعلم والإدارة. وتمثلت النتيجة الرئيسية لذلك المؤتمر في مقرر يقضي بالشروع في عملية تشاورية بشأن آلية دولية للدراية الفنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وهي آلية اندمجت لاحقاً بعملية متابعة تقييم النظام الإيكولوجي للألفية بحيث شكلا معاً عملية حكومية دولية وحيدة تضم أصحاب المصالح المتعددين وتعنى بالمنبر.
	16 - وفي الدورة الـ 185 للمجلس التنفيذي لليونسكو، المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2010، أحيط علماً بالتطورات الهامة المتصلة بعلوم التنوع البيولوجي والسياسة، أثناء السنة الدولية للتنوع البيولوجي، 2010، بما في ذلك الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان. وأحاط المجلس علماً باعتزام اليونسكو السعي إلى الارتباط بالمنبر مؤسسياً، في حالة إنشائه. وأعرب المجلس عن ارتياحه إزاء التعاون الممتاز بين اليونسكو وبرنامج البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فيما يتعلق بالمنبر، وعن توقعه استمرار مثل هذا التعاون إلى أن يُنشأ المنبر رسمياً، وبعد ذلك أيضاً. ويشمل برنامج اليونسكو وميزانيتها لفترة السنتين 2012-2013، المعتمدين في مؤتمرها العام السادس والستين المعقود عام 2011، نتيجة متوقعة تتعلق باستخدام التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية استخداماً مستداماً منصفاً. وتحقيقاً لتلك الغاية، فإن مبادرة التنوع البيولوجي المطبقة على صعيد اليونسكو بأسرها (وتشمل العلوم الطبيعية والاجتماعية، والجوانب الثقافية، والاتصال، والتعليم، والتوعية الجماهيرية) تحسن فهمنا لفقد التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وسعينا إلى حلول لمواجهته. وسيشكل اشتراك اليونسكو في المنبر ودعمها له جزءاً لا يتجزأ من مبادرتها المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
	17 - وظلت اليونسكو، منذ الدورة الثانية للاجتماع العام، المعقود في بنما، تنسق العمل الأولي لتحديد ومناقشة المسائل الرئيسية المتصلة بعناصر مشروع إطار مفاهيمي يعامل كوثيقة إعلامية للدورة الأولى للاجتماع العام للمنبر. كما قادت المنظمة عملية نقاشية لتوفير مبادئ توجيهية بشأن الاعتراف بالمعارف التقليدية ومعارف الشعوب الأصلية وإسهامات تلك المعارف في سياق المنبر، وستُعرض أفكار أولية بشأن تلك المبادئ التوجيهية إلى الدورة الأولى للاجتماع باعتبارها وثيقة إعلامية. وإضافة إلى ذلك، فكرت اليونسكو بصورة أولية في الطرائق الممكن استخدامها للتفاعل مع شبكات الرصد العالمية، ووظيفة الاستشراف المرتآة للمنبر والمسائل الرئيسية المتصلة بعملية دراسة النطاق لتقارير المنبر التقييمية. وتتطلع اليونسكو إلى المساعدة في هذه الجوانب وغيرها من جوانب عمل المنبر في المستقبل.
	18 - وفي الوقت الجاري، يشارك عدد من الأخصائيين البرنامجيين العاملين في مجالات علم وسياسة التنوع البيولوجي، والمعارف التقليدية ومعارف الشعوب الأصلية، والعلوم الاجتماعية، فضلاً عن الموظفين الإداريين، في الأعمال ذات الصلة بالمنبر، ومن هؤلاء فنيون بمختلف مكاتب اليونسكو الميدانية.
	المساهمات المتوقعة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للمنبر

	19 - تتوقع اليونسكو أن تقدم مساهمات عينية هامة للمنبر من خلال الأعمال الفكرية والبرنامجية لموظفي اليونسكو في مجالات علم وسياسة التنوع البيولوجي، والمعارف التقليدية ومعارف الشعوب الأصلية، والعلوم الاجتماعية، والاتصالات، والتوعية العامة. وستعمل اليونسكو، بالتعاون مع الأمانة، على دعم برنامج عمل المنبر، وتعزيز مساهمة برامج اليونسكو ومواقعها وشبكاتها وأنشطتها ذات الصلة في برنامج عمل المنبر، والاسترشاد بنتائج المنبر في المجالات ذات الصلة من برنامج عملها وتعزيز هذه المجالات.
	منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
	الولاية، والمهام الوظيفية، والخبرة

	20 - تتمثل ولاية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في رفع مستويات التغذية، وتحسين الإنتاجية الزراعية، والارتقاء بحياة سكان الريف، والإسهام في نمو الاقتصاد العالمي. وللتنوع البيولوجي وما يتصل به من خدمات النظم الإيكولوجية أهمية بالغة في مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي للجميع. والمعلومات الموضوعية المتعلقة بحالة التنوع البيولوجي في العالم والمستمدة من تحليل تلك الحالة، تمثل متطلبات رئيسية لوضع سياسات فعالة هادفة إلى صون التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة ولاستعمال هذا التنوع استعمالا مستداماً. وتشارك الفاو - عن طريق هيئاتها، ومعاهداتها، واتفاقاتها - في تقييمات شتى تتناول (عناصر) التنوع البيولوجي، وهي تقييمات تجري بدافع من البلدان.
	21 - ويحفل سجل الفاو بالتقييمات الدورية لحالة (عناصر) التنوع البيولوجي في العالم في مجال الأغذية والزراعة. وقد أشرفت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة التابعة للفاو (اللجنة) على تقييمين عالميين أعدتهما المنظمة عن التنوع البيولوجي في مجال الأغذية والزراعة. وهما: ”حالة الموارد الجينية النباتية في العالم في مجال الأغذية والزراعة“ (1996، التقرير الثاني في 2010)، و ”حالة موارد العالم الجينية الحيوانية للأغذية والزراعة“ (2007). وتجاوباً مع هذين التقييمين واستناداً إليهما، وضعت اللجنة سياسات وخططاً للعمل وقواعد للسلوك، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وكلها تؤكد أهمية توافر معلومات علمية موثوقة وتحليلها من أجل وضع سياسات فعالة بشأن حفظ التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة لاستخدامه على نحو مستدام، على الصعيدين الوطني والدولي.
	22 - ويتوخى برنامج عمل اللجنة المتجدد كل عشرة أعوام إجراء تقييمات عالمية لحالة نباتات العالم وحيواناته وغاباته وموارده الوراثية المائية لأغراض الأغذية والزراعة، وصولاً في نهاية الأمر إلى إجراء تقييم عالمي متكامل هو الأول من نوعه لحالة التنوع البيولوجي في العالم من أجل الأغذية والزراعة (موعد تقديمه في عام 2017). وحالياً، تضم اللجنة ثلاثة أفرقة عاملة تقنية حكومية دولية فرعية، يعنى أحدها بالموارد الوراثية النباتية، والثاني بالموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة، والثالث بالموارد الوراثية الحرجية، وذلك بهدف معالجة القضايا الخاصة بالموارد الوراثية والحيوانية والحرجية للأغذية والزراعة.
	23 - وتضطلع الفاو بالمسؤولية أيضاً عن جمع وتجميع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي للأغذية والزراعة، ولا سيما التنوع البيولوجي للغابات ومصائد الأسماك. ومن الأمور الهامة أيضاً وجود عدد من قواعد البيانات العالمية التي تخص المنظمة، ومنها مثلاً التقرير الرئيسي للمنظمة المتعلق بحالة الموارد من الأراضي والمياه، وخرائط الغطاء النباتي الأرضي الوطنية والإقليمية التي أعدتها الشبكة العالمية للغطاء النباتي الأرضي، والبرنامج العالمي للمناطق الزراعية الإيكولوجية والنظام العالمي لمراقبة الأرض، وقواعد البيانات المعززة لمصائد الأسماك عبر الانترنت التابعة للفاو (FishStat Plus)، والتقييم العلمي لتردي الأراضي. وتقدم منشورات الفاو الرئيسية، التي من قبيل ”التقييم العالمي للموارد الحرجية“ و ”حالة الغابات في العالم“ وحالة مصائد الأسماك وتربية المائيات في العالم، تحليلات منتظمة للقضايا ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. ويسترشد بجميع هذه التقييمات لدى صياغة سياسات الدول الأعضاء في الفاو ومجالس إدارتها. كما تناولت الإصدارات الأخيرة من ”التقرير السنوي عن حالة الأغذية والزراعة“ مسائل ذات أهمية لهذه العملية، مثل الوقود الحيوي (2008)، ودفع أجور للمزارعين عن الخدمات البيئية (2006)، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية (2004).
	24 - وتتعاون الفاو مع المنظمات والعمليات والآليات الدولية الأخرى الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات، ومع الآليات الحكومية الدولية، في إجراء تحاليل لحالة التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وعلاقتهما برفاه البشرية من أجل دعم عملية صنع القرار على جميع المستويات. وعلى سبيل المثال، دأبت الفاو على المشاركة في الدراسة الاستشرافية للتنوع البيولوجي في العالم، وفي تقييم النظم الإيكولوجية للألفية، والتقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية للتنمية.
	25 - واشتركت المنظمة وبرنامج البيئة في استحداث إجراء الموافقة المسبقة عن علم في عام 1989، وهما يقومان معاً بأداء مهام الأمانة لاتفاقية روتردام. وتستفيد مهمة الفاو في الأمانة من التعاون مع مكاتبها الإقليمية ودون الإقليمية ومن ركائز العمل القائمة في الحد من مخاطر المبيدات الحشرية. وتسهم الأمانة، بتوفير الأدوات اللازمة لجمع البيانات المتعلقة بتركيبات مبيدات الآفات الخطرة، ومجموعات الأدوات المتعلقة بموارد خاصة، في بناء قدرة تقييم وإدارة المخاطر التي تلحق بصحة الإنسان وبالبيئة جراء استخدام تلك المبيدات.
	26 - وقد دخل بناء القدرات في صميم اختصاصات المنظمة منذ تأسيسها. وهو يشكل حالياً وظيفة أساسية أبرزت في الإطار الاستراتيجي الجديد للمنظمة، مما يشجع الدول النامية على تصميم وتنفيذ سياسات وطنية تساعد في الحد من الفقر وفي تعزيز الأمن الغذائي من خلال الزراعة المستدامة والتنمية الريفية وحفز التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام.
	منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنبر

	27 - في الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وهو أعلى هيئة للإدارة في المنظمة، أشاد المؤتمر بنتائج الجلسة الثالثة للاجتماع الحكومي الدولي المخصص والمتعدد الجهات صاحبة المصلحة بشأن إنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. وأقر المؤتمر المذكور بخبرة الفاو ودورها العريق فيما يتعلق بالتقييمات الدولية لحالة موارد العالم الوراثية للأغذية والزراعة والتقييمات الأخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. ورحب بقرار الحكومات القاضي بإنشاء المنبر. وطلب مؤتمر الفاو، في قراره 2011/14 إلى المدير العام للفاو العمل في تعاون وثيق مع برنامج البيئة والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الأخرى فيما يختص بالتحضير للاجتماعات المقبلة لتفعيل المنبر، وأذن للمدير العام بتقديم عرض لإنشاء المنبر واستضافته (المشاركة في استضافته) أو دعمه بأي شكل آخر بالاشتراك مع المنظمات الأخرى ذات الصلة - شريطة تغطية التكاليف من الموارد الخارجة عن الميزانية مع سداد تكاليف الدعم الإداري والتشغيل المناسبة وفقاً لسياسات تكاليف الدعم السائدة في الفاو).
	المساهمات المتوقعة للمنبر من الفاو

	28 - تتوقع الفاو تقديم تبرعات عينية للمنبر عن طريق المساهمة الفكرية والبرنامجية والإدارية المقدمة من موظفيها في مجالات دعم السياسات العامة والدعم القانوني، وإدارة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية والتقييم والرصد والاتصالات والتوعية الجماهيرية. وسيعمل فريق الفاو بالتعاون مع أمانة المنبر دعماً لبرنامج عمل المنبر، من أجل تعزيز إسهام برامج الفاو وأنشطته ذات الصلة في برنامج عمل المنبر، ولتطوير عمل المنبر لإثراء وتقوية برنامج عمل الفاو. وأي التزام من جانب الفاو مرهون بعملية الموافقة الداخلية القائمة لديها، بما في ذلك موافقة هيئات إدارة الفاو، وفقاً لقواعدها.
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	الولاية، والمهام الوظيفية، والخبرة

	29 - يمثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أنشئ في عام 1966، شبكة الأمم المتحدة للتنمية العالمية؛ وهو مؤسسة تقوم بتنفيذ أنشطة تدعو إلى التغيير وربط البلدان بالمعارف والخبرات والموارد لمساعدة الناس على بناء حياة أفضل. ويقوم البرنامج الإنمائي، الذي يعمل في الميدان في 177 بلداً، بدعم البلدان في إيجاد الحلول للتحديات القائمة في مجالات التركيز الأربع التالية: البيئة والتنمية المستدامة، والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والحكم الديمقراطي، ومنع الأزمات وتحقيق الانتعاش. ويتيح نهج شامل للقطاعات إمكانية التضافر بين هذه المجالات وتحقيق فوائد جمة. وفي كل من مكاتب برنامج الإنمائي القطرية، كثيراً ما يضطلع الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي أيضاً بدور المنسق المقيم لأنشطة التنمية في منظومة الأمم المتحدة ككل. وبواسطة هذا النوع من التنسيق، يسعى البرنامج الإنمائي إلى كفالة استخدام موارد الأمم المتحدة وموارد المانحين الدوليين بأقصى قدر من الفاعلية. وللبرنامج الإنمائي سجل حافل بالأداء القوي عبر عقود من النجاح في أداء ولايته الإنمائية المتعددة الأوجه، كما يعتبر البرنامج الإنمائي شريكاً للحكومات الوطنية جديراً بالثقة. كما أن نجاحه في إثبات قدرته على ابتكار أفكار فعالة ونهوج جديدة للنهوض بالتنمية البشرية المستدامة يجعل منه فاعلاً رئيسياً في حلبة السياسة العالمية.
	30 - ولدى البرنامج الإنمائي في الوقت الحالي أكبر برنامج في منظومة الأمم المتحدة معني بالتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية. وهذا البرنامج يعمل في 146 بلداً ويدير 512 نظاماً إيكولوجياً ومشروعاً للتنوع البيئي بقيمة 1.5 من بلايين الدولارات في مرفق البيئة العالمية وتمويل آخر، مضافاً إليه مشاركة تمويلية مقدارها 3.5 بلايين دولار. وقد نجح برنامج النظم الإيكولوجية والتنوع البيئي في المساعدة على إنشاء أكثر من 000 2 محمية في 85 بلداً، مساحتها 272 مليون هكتار؛ وهو يضطلع بأنشطة في قطاعات الإنتاج والتخطيط الإنمائي في 38 بلداً، وهذه الأنشطة تغطي مساحة قدرها 244 مليون هكتار؛ وهو يعزز أيضاً ما يقوم على النظم الإيكولوجية من تكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثار تغير المناخ في 71 بلداً. وبفضل توفير المشورة في مجال السياسة العامة والمجال التقني، وتقديم الدعم للحصول على التمويل، وإعداد وتنفيذ البرامج التي تساعد على تحقيق البيان العملي لممارسات التنوع البيولوجي السليمة على الأرض وبناء القدرات اللازمة لإعالتها، يساعد البرنامج الإنمائي البلدان على صون التنوع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة، وعلى تأمين خدمات النظم الإيكولوجية التي تمثل ضرورة حيوية لرفاه البشر وجهودهم الإنمائية. وقد ولَّد البرنامج قدراً معتبراً من المعرفة المتعلقة بأفضل الممارسات في هذا الميدان، وهو يتمتع بثروة من الخبرة في صنع السياسات استناداً إلى التفاعل مع مجتمع المنشغلين بعلم التنوع البيولوجي، وذلك فيما يختص بحالة التنوع البيولوجي والقوة الدافعة له واتجاهاته واحتمالات مستقبله، مع التشديد على تفاعله مع رفاه البشر.
	31 - كما يتمتع البرنامج الإنمائي بمكانة مميزة تؤهله للمساعدة على إقامة الصلات بين العلم والسياسة العامة والتنفيذ على الأرض. ولديه في المكاتب الإقليمية والمقر مراكز تنسيق لمنظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية، وهو يعمل على تعزيز وإعلاء أصوات المجتمعات المحلية في صنع السياسات بإقامة الجسور بين العمل النظري في مجال السياسة العامة (ظروف التمكين الوطنية والدولية)، من ناحية، والعمل الإنجازي العملي الطابع (إدارة الموارد المحلية إنجاز المشاريع)، من ناحية أخرى. وإضافة إلى حافظة البرنامج الإنمائي الضخمة الحاوية لمشاريع النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، التي تشارك في 73 في المائة منها مجتمعات محلية وشعوب أصلية ومنظمات مجتمعية وحكومات محلية ومنظمات غير حكومية، ينفذ البرنامج الإنمائي أيضاً برنامجين يركزان على الصعيد المحلي. أولهما هو برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية، الذي ينفذه البرنامج الإنمائي، وهو يعمل بالتعاون مع المجتمعات المحلية في شتى أرجاء العالم على مدى ما يقرب من عقدين لمكافحة المشكلات البيئية الحرجة. وقد ولَّد برنامج المنح الصغيرة 600 مليون دولار في مرفق البيئة العالمية وتمويلاً آخر لـ 500 14 مبادرة في 125 بلداً، 50 في المائة منها مبادرات تركز على التنوع البيولوجي. ومولت المشاريع استخدام النهوج المجتمعية لتحقيق منافع بيئية عالمية وتطوير المعارف التقليدية لتنمية القدرة على إدارة البيئة إدارة فعالة. وتمثل ”مبادرة خط الاستواء“ شراكة متعددة القطاعات يديرها البرنامج الإنمائي وتعمل مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تقوم بالعمل التمهيدي في مجال صون التنوع البيولوجي ومجال التنمية المستدامة عبر أنحاء العالم النامي. وهذا يشمل ”جائزة خط الاستواء“ التي تقدم كل سنتين على سبيل التقدير للمبادرات المحلية/المجتمعية البارزة، وقدمت نحو 1.5 من ملايين الدولارات في صورة جوائز لـ 152 تجمعاً منذ 2002، وذلك فضلاً عن ”حوارات خط الاستواء“ التي بفضلها تشترك المجتمعات المحلية الفائزة في حوارات تدور في 13 حدثاً دولياً معنياً بالسياسات العامة، و ”المعارف الاستوائية“ التي تدعم المبادلات بين الأقران فيما يتعلق بالتعلم وتوثيق أفضل الممارسات، وذلك بالعمل على اقتسام المعارف (بما فيها المعارف التقليدية)، وتطوير أفضل الممارسات، والتأثير في السياسات العامة.
	32 - والبرنامج الإنمائي ملتزم التزاماً قوياً بتنمية القدرات القائمة في البلدان لإدامة التنمية - بتقوية المؤسسات والقدرة على الإنجاز وتعبئة الموارد المحلية. ويقترن وجوده الشاسع على الصعيد الوطني بنهج تشاركي يكفل تولي البلدان المستفيدة من البرامج زمام قيادة العمل، ونهج عملي لتنمية قدرات الشركاء سواء كانوا حكومات أو كيانات بالمجتمع المدني. ويعمل فنيو البرنامج الإنمائي المعنيون بتنمية القدرات وإدارة المعارف مع البلدان المستفيدة من البرامج فيما يختص بتنمية القدرات المستندة إلى الطلب، المستدام القابل للقياس، وهؤلاء يعملون على ثلاثة مستويات تتمثل فيما يلي: القدرة الفردية، والقدرة التنظيمية، والقدرة العامة، وذلك عند الطلب. والبرنامج يجري من خلال شبكة عالمية وإقليمية من الممارسين بحوثاً وتحليلات توفر مشورة بشأن السياسات العامة، ويساهم بالدراية التقنية في تصميم وإجراء تقييمات القدرات، وصياغة الاستجابات في تنمية القدرات، وقياس العائد من الاستثمار في تنمية القدرات. والبرنامج الإنمائي يشدد بقوة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب ويعمل على تعبئة الموارد ويصل فيما بين البلدان النامية لكي تتقاسم الخبرات والتعلم، ولتنمية قدراتها. كما يمثل بناء القدرات لأجل الإدارة الفعالة جزءاً رئيسياً من حافظة مشاريع النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وهو يعمل على إزالة الحواجز الحائلة دون إدارة التنوع البيولوجي إدارة فعالة. وخبرة البرنامج الإنمائي في مجال بناء القدرات تؤهله جيداً للقيام بدور في بناء القدرات في مجال الترابط بين العلم والسياسة العامة والتنفيذ.
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنبر

	33 - في إطار السعي إلى الاستزادة من قيمة ”مبادرة التقرير السنوي العالمي للموارد“، دعا البرنامج الإنمائي بوصفه مشاركاً في طرح المبادرة، إلى جانب برنامج البيئة والبنك الدولي ومعهد الموارد العالمية، إلى إنشاء ”تقييم النظم الإيكولوجية في الألفية“ في عام 1999، وشارك في كافة جوانب العملية اللاحقة المتعلقة بالتقييم السالف الذكر. كما أشترك البرنامج الإنمائي في عملية متابعة ذلك التقييم، لا سيما بتوفير الأدوات والمنهجيات لمساعدة البلدان على إدارة مواردها البيئية والطبيعية عن طريق الحافظة السالفة الذكر الشاملة لمشاريع النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي القائمة على الصعيد الوطني.
	34 - وقد طلبت وثيقة بوسان الختامية، التي وافقت عليها الحكومات في الاجتماع الحكومي الدولي الثالث لأصحاب المصلحة المتعددين المخصص لمنبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، المعقود في حزيران/ يونيه 2010، إقامة تعاون بين منظمات الأمم المتحدة لدعم المنبر. وفي الدورة الأولى للاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية للمنبر، المعقود في نيروبي في تشرين الأول/أكتوبر 2011، أحاط ممثلو الحكومات علماً ”بالدور الهام الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بناء القدرات داخل منظومة الأمم المتحدة“. وقررت وثيقة بوسان الختامية منح الأولوية للاحتياجات المتعلقة ببناء القدرات، وذلك ضمن أولويات أخرى. وقد أعرب البرنامج الإنمائي عن اهتمامه بتقديم الدعم البرنامجي إلى الاجتماع العام للمنبر وإلى هيئاته الفرعية وأفرقته العاملة وهياكله الأخرى في مجال بناء القدرات، بالعمل من خلال فريق للأخصائيين البرنامجيين.
	35 - وفي غضون عامي 2011 و 2012، ظل البرنامج الإنمائي يقدم التبرعات العينية، ويعمل في شراكة مع مديرية إدارة الطبيعة التابعة للحكومة النرويجية والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج البيئة، للنظر في سبل الاستجابة لاحتياجات المنبر في مجال الترابط بين العلم والسياسة العامة والتنفيذ، وكذلك للتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن تلك السبل. وقدمت الشراكة ورقة تشاوريه إلى أمانة المنبر في آب/أغسطس 2012، استجابة لدعوة صادرة في الدورة الثانية للاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية لإنشاء المنبر، المعقود في بنما في نيسان/أبريل 2012؛ وقدم البرنامج الإنمائي بياناً بشأن مفهوم عن بوابة بِس - نِت (BES-Net) الإلكترونية. والورقة الاستشارية تجمل الأنشطة الممكنة والشراكات الأعم، وترحب بالتغذية المرتدة من أصحاب المصلحة عن طريق الموقع الشبكي للمنبر. كما أجريت في دورة الاجتماع العام، المعقودة في بنما في نيسان/أبريل 2012، مشاورات مع الحكومات وأصحاب المصلحة المنتمين إلى المجتمع المدني بشأن المقترحات المتعلقة ببناء القدرات.
	المساهمات المتوقعة للمنبر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	36 - يتوقع البرنامج الإنمائي أن يسهم إسهاما كبيرا في عمل المنبر عن طريق مواصلة العمل مع طائفة من الشركاء، بما في ذلك الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، وأمانات اتفاقيات ريو وسائر الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ومؤسسات الأمم المتحدة، واليونسكو والفاو وبرنامج البيئة، لحشد الموارد وتنفيذ الأنشطة الاستراتيجية دعما لبناء القدرات في مجال العلاقة القائمة بين العلم والسياسة والممارسة، مع الاسترشاد بالاحتياجات والأولويات التي حددها الاجتماع العام للمنبر. وهذا سيشمل الإسهام بالمعرفة التي تولدت عن حافظة مشاريع النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي الضخمة التي يديرها البرنامج الإنمائي، بما في ذلك الخبرة المكتسبة في مجال تعزيز إدارة وأسواق خدمات التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، والتوسط للأخذ بالعلوم وبشتى نظم المعرفة التقليدية في مجال التنمية. وهذا يشمل المعرفة المتولدة عن ثلاثة برامج مميزة - بشأن إدماج إدارة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية في التخطيط الإنمائي وأنشطة قطاع الإنتاج لصيانة التنوع البيولوجي والحفاظ على خدمات النظم الإيكولوجية التي يعتمد عليها رفاه البشر؛ وإطلاق طاقات المناطق المحمية، بما فيها المناطق المحفوظة بواسطة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، للحفاظ على التنوع البيولوجي مع الإسهام في التنمية المستدامة؛ وإدارة النظم الإيكولوجية وإعادة تأهيلها من أجل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

