
 

K1353093 231013 

EP األمم المتحدة 

IPBES/2/14 
 

Distr.: General 
10 September 2013 

Arabic 
Original: English المتحدة للبيئة برنامج األمم  

   

الدولي للعلوم حكومي المنبر للاالجتماع العام 
التنوع البيولوجي والسياسات في مجال 
  ةوخدمات النظم اإليكولوجي

  الثانيةالدورة 
  ٢٠١٣ ديسمرب/كانون األول ١٤  - ٩ ا،تركي ،أنطاليا
  *من جدول األعمال املؤقت (ج) ٧البند 

االتصاالت وإشراك أصحاب المصلحة: توجيهات بشأن 
  الشراكات االستراتيجية

  الشراكات االستراتيجية إقامةتوجيهات بشأن 

  مذكرة من األمانة

  مقدمة  - أوالً  
إىل  املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةللمنرب احلكومي الدويل طلب االجتماع العام   -  ١

، وبدعم من األمانة، توجيهات التخصصاتأن يعّد، بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد  ،١/٢املكتب، يف مقرره 
مع فئات خمتلفة من الشركاء، من ترّكز على توفري الدعم لتنفيذ برنامج العمل، بشأن إقامة شراكات اسرتاتيجية 

ت املكونة ملنظومة األمم واملنظما ،بينهم االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، واملنظمات األكادميية والعلمية
  .املتحدة

ويتماشى هذا الطلب واملبدأ األول من املبادئ التشغيلية الواردة يف وظائف املنرب ومبادئه التشغيلية   -  ٢
يتعاون املنرب، عند االضطالع بعمله، مع املبادرات القائمة املتعلقة وترتيباته املؤسسية. وينص هذا املبدأ على أن 

بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، ومنها االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وهيئات األمم 

                                                      
* IPBES/2/1.  
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زدواجية ، لردم الثغرات والبناء على أساس العمل املنجز وتفادي االاملتحدة، وشبكات العلماء وأصحاب املعارف
  .)١(يف آن معاً 

وقد أشري خالل االجتماعات اليت أفضت إىل إنشاء املنرب، وأثناء الدورة األوىل للمنرب، إىل الطائفة   -  ٣
يف هذه االجتماعات. الواسعة من املنظمات اليت يتعلق عملها باملنرب، وشاركت الكثري من تلك املنظمات 

أمثلة مفيدة للمنظمات اليت ميكن التعاون معها، وحددت  ة للدورةاملعدالعديد من الوثائق اإلعالمية  ووفرت
وخمتلف الوثائق اإلعالمية املتعلقة  )٢(السبل املمكنة للتفاعل معها. وتشمل هذه الوثائق اإلعالمية حتليل الثغرات

ته لبناء على أساس العمل الذي أجنز . وباإلضافة إىل تلك الوثائق، خصصت وثيقتان ل)٣(بربنامج العمل
  .)٤(املؤسسات القائمة

وسعيًا لكفالة إجناز برنامج عمل املنرب، قد يكون من الضروري أن يضع املنرب ترتيبات رمسية إلقامة   -  ٤
شراكات مع عدد من تلك املؤسسات القائمة. وميكن لرتتيبات الشراكة هذه أن تكون ترتيبات اسرتاتيجية توفر 

. وينبغي اعتبار الشراكات االسرتاتيجية حالة خاصة تكتسي فيها عالقة دعمًا ملموسًا إلجناز برنامج عمل املنرب
  يتم حتديدها بعناية وإقرارها رمسياً أمهية خاصة لكفالة إجناز برنامج عمل املنرب على حنو كفؤ وفعال.

ة بشأن إقامة الشراكات االسرتاتيجية باالقرتان مع اسرتاتيجي نبغي استخدام مشروع التوجيهات هذاوي  -  ٥
ما من شك يف أنه سيكون من املمكن استخدام طائفة واسعة من اآلليات إلشراك أصحاب املصلحة. و  إشراك

  أصحاب املصلحة، وأن هذه اآلليات قد تشمل الشراكات االسرتاتيجية.
تشاورية بشأن التوجيهات إلقامة  عملية ريوقد طلب االجتماع العام إىل األمانة أيضًا أن جت  -  ٦

دعاية واسعة النطاق ويشارك فيها األعضاء واملراقبون وأصحاب املصلحة، وأن ب حتظىسرتاتيجية، الشراكات اال
 ١٧تعرضها على االجتماع العام يف دورته الثانية لكي ينظر فيها. وقد أتيحت الوثيقة لالستعراض يف الفرتة من 

خذ يف االعتبار التعليقات تأ لذلك حبيث، وقامت األمانة بتنقيحها تبعًا ٢٠١٣متوز/يوليه  ٢٨حزيران/يونيه إىل 
  الواردة.

وينبغي النظر يف مشروع التوجيهات بشأن إقامة الشركات االسرتاتيجية يف سياق مشروع اسرتاتيجية   -  ٧
  ).IPBES/2/13أصحاب املصلحة ( إشراك) ومشروع اسرتاتيجية IPBES/2/12االتصاالت والتوعية (

  برنامج عمل المنبرلدعم ال سياقاتيجية في الغرض من الشراكات االستر   - ثانياً 
يتمثل الغرض األساسي ألي شراكة اسرتاتيجية يف دعم تنفيذ برنامج عمل املنرب من خالل واحد أو   -  ٨

أكثر من السبل التالية، مع االعرتاف بإمكانية تطبيق هذه السبل بصورة خمتلفة وفقًا جملال العمل أو وظائف 
  بل ما يلي:املنرب. وقد تشمل هذه الس

                                                      
)١( UNEP/IPBES.MI/2/9.  
دف تيسري املناقشات بشأ) ٢( ن كيفية حتسني الصلة بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي حتليل الثغرات 

  .)UNEP/IPBES/2/INF/1وخدمات النظم اإليكولوجية (
)(٣ UNEP/IPBES.MI/1/INF/3/Add.1 و UNEP/IPBES.MI/1/INF/4/Add.1وUNEP/IPBES.MI/1/INF/5/Add.1 
  .UNEP/IPBES.MI/1/INF/6/Add.1و
)(٤ UNEP/IPBES.MI/2/INF/15 وUNEP/IPBES/3/INF/11.  
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: قد يساعد التنسيق مع املؤسسات القائمة يف حتقيق االتساق بني زيادة االتساق بني األنشطة  (أ)
ردم الثغرات واالستناد إىل العمل الذي  دفخمتلف األنشطة اجلارية ذات الصلة بإجناز برنامج عمل املنرب، 

اء القدرات يشمل ذلك مثًال تنسيق أنشطة بن قد، وتفادي االزدواجية يف الوقت نفسه. و تلك املؤسسات تنجزه
ملؤسسات اليت تضطلع بأنشطة يف جماالت تتعلق بربنامج عمل املنرب، ستتاح اذات الصلة. وبالعمل إىل جانب 

  له اجلاري وتفادي االزدواجية فيه؛إلضافة القيمة إىل عم مثينةللمنرب فرصة 
ا أو أن وفريهاليت ميكن للمنرب أن يوافق على ت هناك جمموعة من األنشطة: تقدمي الدعم املباشر  (ب)

 يكلف منظمات أخرى بتقدميها كجزء من الرتتيبات املؤسسية لدعم إجناز برنامج العمل. وقد تشمل هذه
العمل األنشطة، على سبيل املثال، وظيفة لتقدمي الدعم التقين، وتوفري معارف وخربات حمددة، وتنسيق جماالت 

ظمة خبربة خاصة، وتوفري الدعم اإلداري، واالضطالع بوظائف التوعية واالتصال، وزيادة اليت تتمتع فيها املن
ا  (ج)فرص احلصول على البيانات ووسائل التحليل، وتشجيع بناء القدرات وحتفيزها؛ : بناء العالقات وإدار

هامًا يف قيام عالقات عمل  ؤدي دوراً ميكن لكفالة التقاسم الفعال للمعارف، وبناء قاعدة للتفاهم املتبادل، أن ت
جيدة بني املنرب وسائر العمليات احلكومية الدولية على حنو خاص، ومع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف 
املتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على حنو مؤكد. وقد يشمل ذلك التعاون يف بناء قدرة 

  يف أنشطة املنرب؛ وفعالةركة كاملة أعضاء املنرب على املشاركة مشا
مع طائفة واسعة  مثة اعرتاف سائد بضرورة أن يتفاعل املنرب: أصحاب املصلحة إشراكتيسري   (د)

وفيما يتعلق بربنامج العمل، أصحاب املصلحة.  إشراكة، وهو أمر تتناوله اسرتاتيجية من أصحاب املصلح
صة، كما أن الشراكات االسرتاتيجية مع املنظمات اليت ميكنها العلماء وأصحاب املعرفة أمهية خا إشراكيكتسي 

  أصحاب املصلحة وتشجيعه قد تشكل عامًال مساعداً. إشراكاملساعدة يف تيسري 
هدفاً  يضاً أ وقد يكون ملثل تلك الشراكات االسرتاتيجية أمهيتها على الصعيد العاملي، لكنها قد حتقق   -  ٩

جناز برنامج عمل املنرب يف مناطق حمددة، بغرض زيادة التعاون وزيادة فرص مفيدًا يتمثل يف توفري الدعم إل
  احلصول على البيانات واملعلومات واملعارف. وقد ختتلف االحتياجات يف هذا اجملال من منطقة إىل أخرى.

اركة ومن املهم االعرتاف بأن الشراكات االسرتاتيجية غري ضرورية لكل نشاط قد يضطلع به املنرب مبش  - ١٠
ا  على األخصمنظمات أخرى أو أفراد. ويشار  إىل أن اإلجراءات التالية قد تكون كافية، وميكن االضطالع 

  يف كثري من احلاالت دون وضع ترتيبات شراكة ذات صبغة رمسية:
: بالنظر إىل عدد املنظمات العاملة يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات التواصل واالتصال  (أ)
من عمل (من خالل جمموعة من  هولوجية، ال بد للمنرب من اإلعالم بصورة فعالة عنما يقوم بالنظم اإليك

اآلليات تشمل نقاط اتصال وطنية) بغرض حتديد الفرص احملتملة للمشاركة، وأن يتواصل مع املنظمات ذات 
  العالقة املعروفة مبا هلا من مصاحل ذات صلة يف هذا اجملال؛

: تضطلع بعض املنظمات عمل اجلهات األخرى كمسامهات يف املنرباالعرتاف مبنتجات و   (ب)
 فعًال بأنشطة ذات صلة مباشرة باملنرب ميكن قبوهلا أو اعتمادها فورًا كمسامهات يف املنرب. وميكن النظر يف سبل

ا على النحو املالئم. وال بد من التعامل مع هذا األمر م ن خالل لتحديد هذه األنشطة واملنتجات واالعرتاف 
  عملية مفتوحة وشفافة، وال بد من تناوله يف النظام الداخلي؛

: ميكن للمنرب أن ينفث الزخم الالزم لزيادة التعاون بني املنظمات قتشجيع التعاون والتنسي  (ج)
  أو منتجاً يليب احتياجات املنرب؛ العاملة يف جماالت مماثلة، كي جتتمع وتقدم معاً خدمة
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ينمكن قد  عمل اجلهات األخرى يف اجملاالت ذات الصلة:رتف وتدعم اعتماد مقررات تع  (د)
وتوفر هلا لمنظمات القائمة واألنشطة اجلارية بال من اعتماد مقررات تعرتفملنرب، بوصفه هيئة حكومية دولية، ا

رص ، ويتم ذلك مثًال عن طريق زيادة فمن االرتقاء بفعاليتها واألنشطةتلك املنظمات  الدعم على حنو ميكن
  احلصول على اخلربات أو التمويل. وقد يستدعي ذلك وضع معايري تكفل الشفافية والتوازن؛

: من املرجح أن تؤخذ التأثري عليها وحماولةاملساعدة يف حتديد أولويات اجلهات األخرى   (ه)
العمليات ذات الكثري من املنظمات والشبكات والربامج و  عند قياماألولويات اليت حددها املنرب يف االعتبار 

  عمليات التخطيط وحتديد األولويات لدى؛الصلة باملنرب 
إن الرتويج الستخدام املنهجيات : ممارسات العمل واحتمال التأثري عليها حتديداملساعدة يف   (و)

سيدعم ممارسات العمل يف  ،واألطر واألدوات املوحدة، وإتاحة احلصول على معلومات عن الدروس املستخلصة
ن املنظمات. وسيتيح هذا األمر زيادة املواءمة بني النهج املتبعة مبا ميّكن املنظمات اليت تنتهج سبًال جمموعة م

  مماثلة يف تنفيذ عملها من تقاسم البيانات واملعلومات والتجارب املستقاة من هذا العمل بسهولة.

  فئات الشراكات االستراتيجية المحتملة  - ثالثاً 
ا كجزء من املنرب، واليت أشري إليها صراحة يف القرار املتعلق بإنشاء هناك فئتان من املن  - ١١ ظمات املعرتف 
وقد يرغب املنرب يف إقامة شراكات اسرتاتيجية مع املؤسسات املصنفة يف  ويف مقررات االجتماع العام. )٥(املنرب

املنرب يف الوقت نفسه. وهاتان هاتني الفئتني بغية تشجيع ودعم إجناز برنامج العمل، واحملافظة على استقالل 
  الفئتان مها:

طلب االجتماع العام للمنرب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة : منظومة األمم املتحدة  (أ)
األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، أن 

). وحتتل ١/٤بطة مؤسسية مع املنرب من خالل اتفاق شراكة تعاونية لعمل املنرب وأمانته (املقرر را ينشئوا
اختصاص  نها من توفري الدعم لتنفيذ برنامج عمل املنرب باالستناد إىل جماالت خربة و املنظمات األربع مركزًا ميكّ 

  كل منها؛
كايف أن تعتمد العالقة بني املنرب وخدمات قد يكون من ال: االتفاقات البيئية املتعددة األطراف  (ب)

إىل  الطلباتالتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية التابعة لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف على عملية تقدمي 
املنرب، وعلى االتصال الوثيق مع رؤساء اهليئات العلمية االستشارية التابعة لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف 

جاً بصفة مراقب التخصصاتيت تشارك يف فريق اخلرباء املتعدد ال . لكن الشراكات االسرتاتيجية قد تشكل 
 مناسبًا فيما يتعلق بتوضيح وتكريس األهداف املتوخاة من العالقة، وإضفاء طابع رمسي على إشراك رؤساء تلك

  رمبا). اأمانااهليئات العلمية االستشارية (و 
 يف إقامة شراكات اسرتاتيجية معهااألخرى اليت قد يرغب املنرب والعمليات ن املؤسسات ومثة جمموعة م  - ١٢

  بغية تشجيع ودعم إجناز برنامج العمل، ومن بينها:

                                                      
)(٥ UNEP/IPBES.MI/2/9.املرفق األول ،  



IPBES/2/14 

5 

: قد يكون من املفيد البحث عن فرص للتعاون العمليات األخرى ذات الصلة بوظائف املنرب  (أ)
وضوعية األخرى ذات الصلة بربنامج عمله (ومن ذلك التقييمات بني املنرب والعمليات العاملية واإلقليمية وامل

األخرى)، بغية كفالة املواءمة وبناء عالقات التآزر. وقد يكون من الضروري أيضًا أن يتم االتفاق على حدود 
زدواجية اجلهود والثغرات غري الالزمة. فعلى سبيل املثال، إذا شارك أحد التقييمات يف إجراء معينة لتفادي ا

بني اهليئتني املسؤولتني عن قيادة عملية التقييم، فيما اتفاق متبادل إبرام تقييم آخر، فقد يكون من الضروري 
وتطبيق املبادئ التشغيلية، ورمبا حيتاج األمر  يكفل إتباع اإلجراءات املالئمةسيتعلق التوقيت والعملية املتبعة، مما 

  إىل االتفاق أيضاً على اإلطار املفاهيمي واملنهجية؛
: ميكن لعدد من املنظمات أصحاب املصلحة إشراكاملنظمات والشبكات العاملة يف جمال   (ب)

فل توفري الدعم والشبكات أن تدعم املنرب يف سعيه إىل التواصل مع بعض جمموعات أصحاب املصلحة بسبل تك
لتنفيذ برنامج العمل، وتساعد يف إجناز أهداف االسرتاتيجية املتعلقة بإشراك أصحاب املصلحة. وميكن 
للشراكات االسرتاتيجية مع منظمة أو شبكة أو عدد من املنظمات والشراكات أن تساهم يف حتديد أدوارها 

ا على حنو أوضح، فيما يتعلق بتشجيع  ب املصلحة وتيسريه، وستساعد بالتايل يف تنفيذ أصحا إشراكومسؤوليا
  أصحاب املصلحة؛ إشراكاالسرتاتيجية املتعلقة ب

املنظمات والربامج  إشراك: قد يكون من الضروري املؤسسات اليت تتمتع خبربات ذات صلة  (ج)
ادميية والعلمية، والشبكات اليت تتمتع خبربة ذات صلة بأجزاء حمددة من برنامج العمل، ال سيما املنظمات األك

التوصل إىل ذلك من خالل وذلك يف إطار الرتتيبات املؤسسية الرامية إىل كفالة إجناز النواتج األساسية. وميكن 
  تكفل احلصول على اخلربات ذات الصلة؛ترتيبات الشراكة. وقد يرغب املنرب أيضاً يف أن يقيم شراكات 

: من املرجح أن على البيانات واملعلومات واملعارفاملؤسسات اليت تتوىل إدارة وتوفري احلصول   (د)
تلجأ جمموعة من أنشطة املنرب إىل استخدام جمموعات حمددة من البيانات أو املؤشرات أو املقاييس املشتقة من 

واملعارف احلاجة إىل حتسني احلصول على البيانات واملعلومات قد مت حتديد  هتلك البيانات. ويضاف إىل ذلك أن
ذه برامج املراقبة حاجة رئيسية من حاجات بناء القدرات. وتشمل جمموعة املؤسسات هباعتبارها  القائمة

األجل واملؤسسات اليت توفر وصوًال عامًا إىل املنشورات العلمية. وقد تساعد الشراكات  والرصد الطويلة
طويل، واحلصول على التقنيات االسرتاتيجية يف تأمني احلصول على البيانات واملعلومات واملعارف يف األجل ال

  التحليلية وتقنيات وضع النماذج أيضاً.
ذه الفئات، قد ت  - ١٣ الشراكات االسرتاتيجية باألنشطة على الصعيدين اإلقليمي ودون  رتبطوفيما يتعلق 

دين اإلقليمي بدًال من الصعيد العاملي. وقد تكتسي الشراكات االسرتاتيجية مع املؤسسات العاملة على الصعي
لزيادة املشاركة يف إجناز برنامج عمل املنرب يف مجيع املناطق، واالضطالع أمهية خاصة اإلقليمي ودون اإلقليمي 

بالوظائف األربعة للمنرب. بيد أن من الضروري أن يتم حبث هذا األمر يف ضوء األولويات واملوارد املتاحة وأي 
  .ترتيبات إقليمية مستقبلية تتعلق باحلوكمة
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  االعتبارات الرئيسية الواجب مراعاتها عند إقامة الشراكات االستراتيجية  -  رابعاً 
يف مالءمة وضرورة إقامة الشراكات االسرتاتيجية لكل حالة على حدة. ومبا أن املنرب  ينبغي النظر بتأنٍّ   - ١٤

ن اضطالعها هيئة جديدة ومتغرية، فهناك الكثري من املنظمات اليت قد ترغب يف تكوين شراكات معه لضما
ينبغي للمنرب أن يتوخى احلذر يف النهج الذي يتبعه إلقامة الشراكات، وأن ينظر بدور حمدد يف املستقبل. وبالتايل 

ا.   بتأن شديد يف قيمة هذه الشراكات وتبعا
وأخذًا يف االعتبار للفقرات السابقة، تشمل املعايري اليت ميكن استخدامها يف حتديد مالءمة وضرورة   - ١٥

  الشراكة االسرتاتيجية ما يلي:
ج الشراكة الرمسية بدًال من استخدام إحدى اآلليات املتاحة اليت مت   (أ) ضرورة اللجوء إىل 

  )؛١٠حتديدها (يف الفقرة 
أمهية الشراكة احملتملة إلجناز برنامج العمل الذي اتفق عليه االجتماع العام، مبا يف ذلك النظر   (ب)

  يها االجتماع العام؛يف أي أولويات اتفق عل
الفرصة اليت تتيحها الشراكة إلجناز أنشطة برنامج عمل املنرب على حنو أكثر فعالية وكفاءة   (ج)

  واقتصاداً وأكثر أخالقية؛
خربة وقدرات الشريك االسرتاتيجي احملتمل يف اجملاالت ذات الصلة باملنرب، واستعداده للتعاون   (د)

  يف إجناز برنامج عمل املنرب؛
  حتقيق توازن إقليمي أو موضوعي أكثر مالءمة فيما يتعلق بإجناز برنامج عمل املنرب.  )(ه

وبافرتاض أن الشراكة االسرتاتيجية ضرورية ومالئمة، سيكون من الضروري النظر يف األدوار   - ١٦
زمة. ويف هذا واملسؤوليات احملتملة ملختلف الشركاء، ويف أي نواتج واختصاصات حمددة، ويف األطر الزمنية الال

الصدد، ميكن للشراكة أن تشمل جمموعة ضيقة من األنشطة أو أن تكون واسعة النطاق، وقد تكون حمدودة 
  ).٢٠املدة أو مفتوحة (مع اإلشارة إىل ضرورة إجراء استعراضات منتظمة وفقاً للوارد يف الفقرة 

كة املتبعة لدى برنامج األمم املتحدة مع قواعد وسياسات الشرا  توضع أي ترتيبات للشراكة بالتماشيو   - ١٧
للبيئة، باعتباره املؤسسة القائمة على إدارة أمانة املنرب، مما سيكفل معاجلة املسائل القانونية واألخالقية واملالية 

  .معاجلة تامةالعامة 
 املنظمات، وعند إقامة شراكات اسرتاتيجية، يوىل االعتبار للقضايا اليت تعاجل عادة يف إطار عقود بني  - ١٨

واليت قد يكون عدد منها قد أدرج بالفعل يف سياسات وإجراءات املنرب. وسيكون من الضروري النظر يف معظم 
هذه القضايا بغض النظر عن وجود ترتيب تعاقدي أم ال، وبغض النظر عن وجود اتفاق كتايب أم ال. وتشمل 

  هذه القضايا ما يلي:
  الغرض واهلدف؛  (أ)

  طرف؛ التزامات كل  (ب)
  تضارب املصاحل؛  (ج)
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  املسؤولية؛  (د)
  حقوق امللكية الفكرية؛  (ه)
  السرية؛  (و)
  التمثيل واستخدام الشعارات؛  (ز)
  التعديل؛  (ح)
  الدخول حيز النفاذ؛  (ط)
اء؛  (ي)   اإل
  تسوية املنازعات.  (ك)

مراعاة تامة عند إقامة  إجراءات املنرب ومبادئه التشغيلية ، ينبغي النظر يف كفالة أن تُراعىوأخرياً   - ١٩
الشراكات االسرتاتيجية، ال سيما كفالة تطبيق تلك املبادئ التشغيلية على النحو املالئم سواء فيما يتعلق 

  باختيار الشراكات أو طريقة تنفيذ تلك الشراكات. ويشار على وجه التحديد إىل احلاجة ملا يلي:
خول فيها، حبيث تكون أسباب الشراكة معروفة، الشفافية واملساءلة عند تقرير الشراكات والد  (أ)

  ويكون من الواضح ما ستعود به من فائدة على كل طرف؛
تطبيق الشركاء جلميع إجراءات املنرب ومبادئه التشغيلية ذات الصلة، لكي ال تصبح الشراكة   (ب)

  آلية لتفادي التقيد بالنهج املتفق عليها؛
للنوعية على مجيع العمليات واملخرجات من خالل التنفيذ إجراء مراقبة للنوعية وتطبيق ضمان   (ج)

  ام اآلليات املالئمة؛والرصد باستخد
املساواة يف التعاون مع املنرب يف مجيع املناطق وعلى صعيد وظائف املنرب أو بني جمموعة   (د)

  أصحاب املصلحة على اختالفهم؛
جية مع منظمة ما إىل احلد من مشاركة اخلطوات املتخذة لكفالة أال تؤدي إقامة شراكة اسرتاتي  (ه)

  املنظمات أو أصحاب املصلحة اآلخرين.
وسعياً لكفالة احلصول على ثقة اجلمهور واحلفاظ عليها، ينبغي أن ختضع الشراكات الستعراض منتظم   - ٢٠

ا ال تزال التأكد من ، واملكتب، واالجتماع العام، بغية التخصصاتتضطلع به األمانة، وفريق اخلرباء املتعدد  أ
ا ال تزال ذات أمهية فيما يتعلق بإجناز برنامج عمل املنرب. وينبغي  تؤدي الغرض املتوخى منها، والتحقق من أ

، أن تتيح إجراء تلك االستعراضات والتعديالت على حنو التخصصاتألي من ترتيبات الشراكة، مبا يف ذلك 
  دوري.

  يةآليات إقامة الشراكات االستراتيج  -  خامساً 
دخول يف شراكات اسرتاتيجية حتت سلطة املنرب وباتباع التوجيهات الواردة يف هذه املذكرة، ميكن ال  - ٢١

لكن من الضروري إنشاء آليات إلقامة الشراكات االسرتاتيجية يف املوعد املالئم، على حنو يتيح إجناز برنامج 
  العمل بصورة كفؤة. وبالتايل يُوصى باتباع العملية التالية:
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، بتحديد الشراكات االسرتاتيجية التخصصاتتقوم األمانة، بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد   (أ)
  الالزمة لدعم تنفيذ برنامج العمل، تقرتحها على املكتب، مع اإلشارة إىل ما يلي:

ورة من األعضاء يف املناطق حينما يكون الغرض من الشراكات االسرتاتيجية هو استقاء املش  ‘١’
  العمل على املستوى اإلقليمي؛ دعم

حينما يتعذر حتديد الشريك االسرتاتيجي األكثر مالئمة، قد يستدعي األمر توجيه دعوة   ‘٢’
  لتقدمي العروض من خالل عملية مفتوحة وشفافة؛

  يأذن املكتب لألمانة بإقامة عالقة باسم املنرب، وحيدد شكل هذه العالقة؛  (ب)
اكة، وتشرف فيما بعد على أي أنشطة مشرتكة بالتشاور مع فريق تضع األمانة ترتيبات الشر   (ج)
  ؛التخصصاتاخلرباء املتعدد 
تقدم األمانة إىل كل دورة من دورات االجتماع العام تقارير عن ترتيبات الشراكة اليت أقامتها،   (د)

  والفوائد املتوخاة منها، والفوائد اليت عادت منها على املنرب.
لشراكات االسرتاتيجية اختالفًا كبرياً، فعلى سبيل املثال ميكن اإلعراب عن نية وقد خيتلف شكل ا  - ٢٢

التعاون من خالل رسالة اتفاق أو مذكرة تفاهم ميكن استخدامها لتحديد التحالفات االسرتاتيجية، واالتفاق 
مج، وتقاسم املسؤوليات على جماالت املصلحة املشرتكة، واالتفاق على التعاون فيما يتعلق بتنفيذ املشاريع والربا

مع االعرتاف بوجود تكاليف ومنافع حمتملة للطرفني). وهي يف جوهرها أطر تستخدمها عن الربامج املشرتكة (
  أطراف االتفاق لتأكيد وجود تفاهم مشرتك فيما بينها.

ق عليه، وسعيًا لتفعيل هذه الرتتيبات، تصاغ وثيقة مشروع تتخذ شكًال حمدداً، أو برنامج عمل متف  - ٢٣
وميكن هلذه الوثائق أن تفسر كيفية حتقيق التعاون. وتتضمن هذه الوثائق تعريفًا أكثر تفصيًال لألنشطة والربامج 
الزمنية والنواتج، ومن املرجح أن تتضمن أيضًا خططًا للتنفيذ، ورمبا تتضمن ميزانيات أيضاً. وقد تشمل هذه 

  قد يتم حتديثها على حنو دوري طوال فرتة نفاذ االتفاقات.الوثائق التفصيلية فرتة االتفاق بأكملها، أو 
وينبغي أال تتضمن رسائل االتفاق ومذاكرات التفاهم أي إشارة إىل تبادل لألموال، ويُفرتض أن   - ٢٤

الكيانات القانونية املعنية ستوفر املوارد الالزمة ألنشطتها اخلاصة (اليت قد تكون أنشطة كانت عازمة على 
ي حال من األحوال). بيد أن من املمكن استخدام االتفاقات كوسيلة للمساعدة على إجياد متويل تنفيذها بأ

  إضايف من جهات أخرى، وينبغي النظر يف هذا اجلانب عند صياغتها.
مبا يكفل تقدمي منتج أو  ،وقد تكون هناك حاالت تتطلب صياغة االتفاق القانوين يف شكل عقد  - ٢٥

يف املوعد احملدد هلا. وقد خيتلف شكل العقد باختالف نوع نامج العمل على حنو كفوء خدمة ضرورية لتنفيذ بر 
  املنظمة والعالقة املؤسسية بني املنرب أو برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة املعنية.

_____________ 


