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االجتماع احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة 
 حكومي منربإنشاء لنظر يف املتعددين املخصص ل

 التنوع البيولوجي يف جمالدويل للعلوم والسياسات 
  خدمات النظام اإليكولوجيو

 ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ١٢ - ١٠، الملبوراكو
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 

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

 اهليكل اإلداري ومهام األمانة

دويل للعلوم والسياسات يف جمال الكومي احلمنرب  للمانةاهليكل اإلداري ومهام األ
  التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

  مذكرة من األمانة

  مقدمة  - أوالً
منرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي لل  الرئيسيةالعملمبادئ   -١

  :هي أن يكونستقبل، الذي سينشأ يف امل ،وخدمات النظام اإليكولوجي
احلكومية وغري احلكومية  والدوليةمن اجلهات احلكومية صحاب املصلحة أل شامالً  )أ(

  ؛ املعارفيوحائزلشبكات القائمة من العلماء ومستعيناً با
حسب  ندادأرباء خمن جانب  ناقد الستعراض وذا مصداقية وخاضعاً  علمياًمستقالً  )ب(
  ؛االقتضاء
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اليت ه املنظمات حتدد على النحو الذي ة العامةالسياساملتصلة ب اجاتحلل مستجيباً  )ج(
التنوع ب االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة هامبا في،  على مستويات متعددةات القرارتتخذ

  ؛ هلايكون فارضاً دون أن لتلك السياسةباألمهية  ويةاملشروعب وذلك بأن يكون متحلياً، البيولوجي
  ذات الصلة؛  عمليات التقييمخلربات يفماً بادعم  )د(
  . مع إجراءات لقياس فعاليتهعرضة للرصد منذ البداية  )ه(

 يتميز بالكفاءةأن أيضاً وينبغي . التشغيليةبادئ ملا  لتلك وفقاًاإلداري ههيكلدد وينبغي أن حي  -٢
  .أمكن إضافية كلما إداريةجنب خلق أعباء يت أنو، من حيث التكلفة

وضعت على أساس التعليقات ، أمانتهومهام  لمنرباإلداري ليكل اهل بشأنخيارات  وترد أدناه  -٣
ن يف املشاركونظر ي أن ويقترح. من احلكومات وأصحاب املصلحة ذوي الصلةحىت اآلن  اليت وردت

ليب  على الترتيبات املؤسسية املناسبة اليت توأن يتفقوااملعروضة أدناه  ةختلفامليف اخليارات هذا االجتماع 
  .الرئيسية املذكورة أعالهالتشغيلية مبادئ  لل، مع االلتزاماحتياجات احلكومات ومجيع أصحاب املصلحة

   القانوينركزامل  - ثانياً
  :ما يليميكن أن تشمل اخليارات ،  للمنرب القانوينركزاملبفيما يتعلق   -٤

مات احلكومية ن املنظ عاًها متميزمركزون يكهيئة حكومية دولية املنرب كإنشاء   )أ(
  ؛ بقرار من مؤمتر حكومي دويلاملنرب أنشوميكن أن ي. أي منهاب مؤسسياًمرتبطة  وغريالدولية القائمة 

ن املنظمات احلكومية  عاًها متميزمركزكون يهيئة حكومية دولية املنرب كإنشاء   )ب(
، على سبيل املثال(القائمة  أو أكثر من املنظمات الدولية ةواحدب  مؤسسياًمرتبطة هاالدولية القائمة ولكن

بقرار من مؤمتر  املنرب أنشوميكن أن ي). للمنرباألمانة أو اخلدمات اإلدارية خدمات من خالل توفري 
  منني أو أكثرتاثنمن متزامنة قائمة أو قرارات قرار من منظمة حكومية دولية بحكومي دويل أو 

  ؛ املنظمات احلكومية الدولية
وميكن . قائمةتكون هيئة فرعية تابعة ملنظمة دولية ، ة حكومية دوليةهيئاملنرب كإنشاء   )ج(

  ؛ قرار من اهليئة اإلدارية للمنظمة الدولية القائمةب املنربنشأ أن ي
 وتكونحكومية حكومية دولية وكيانات غري كيانات  مع بنيجتهيئة ك املنربإنشاء   )د(

حكومي دويل أو من مؤمتر قرار ب املنربنشأ ن أن يوميك. متميزة عن املنظمات احلكومية الدولية القائمة
  ؛ مؤمتر دويل آخر

 وتكونحكومية حكومية دولية وكيانات غري كيانات  مع بنيجتهيئة إنشاء املنرب ك  )ه(
من اهليئة اإلدارية للمنظمة قرار ب املنربنشأ وميكن أن ي. قائمةدولية حكومية ملنظمة هيئة فرعية تابعة 
  . لقائمةاحلكومية الدولية ا
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  يئة العامةاهل  - ثالثاً
ومنظمات حكومات املشاركني من  مجيع املنرب يلتقي فيه داخل حمفل أن يكون هناك يتوقع  -٥

 ميكن أن، ةتلك اهليئة العامبغض النظر عن اسم و. عامة شكل هيئةصلحة يف ذات صلة وأصحاب م
  :ما يلي اوظائفهتشمل 

  ؛  املنرباإلشراف على تشغيل  )أ(
  ؛ للمنربقرارات بشأن الترتيبات املؤسسية الختاذ ا  )ب(
  ؛ املنربيتناوهلا باملواضيع اليت ينبغي أن مبا يف ذلك قائمة ، عملالاعتماد برنامج   )ج(
  ؛  امليزانيةإقرار  )د(
  ؛املنرب أمانة تعدهااملالية والتشغيلية اليت التقارير تنفيذ برنامج العمل، مبا يف ذلك راض استع  )ه(
  ؛ عليها املوافقة ها أوأو اعتماد  التنفيذيةاخلالصاترئيسية أو التقارير العراض است  )و(
  .لي لالجتماعات والقواعد املالية، مبا يف ذلك النظام الداخهوإجراءاتاملنرب اعتماد قواعد   )ز(

  : ما يلية العاميئتههو عمل املنرباخليارات املتاحة لطريقة  تشمل وميكن أن  -٦
تحدة أو وكاالا عضاء يف األمم املاألمجيع الدول  أمام  مفتوحاًيكون املنرب  )أ(
كل هذه احلكومات يف وتلتقي . املنربتألف من الدول اليت أبدت عزمها على املشاركة يف وي. املتخصصة

 املنظمات ذات الصلة أمام  أيضاًاً مفتوحملنربايكون و. لكل حكومة صوت واحديكون  و،اهليئة العامة
 العامة دون أن االجتماعات يف مداوالت املشاركةوز هلم ذوي الصلة، الذين جتوأصحاب املصلحة 

  ؛  حق التصويتميكون هل
عضاء يف األمم املتحدة أو وكاالا األمجيع الدول يكون املنرب مفتوحا أمام   )ب(
ويكون لكل حكومة .  ذوي الصلةصلحةباإلضافة إىل املنظمات ذات الصلة وأصحاب امل، املتخصصة

، أصوات مشروطة أيضاًذوي الصلة لمنظمات ذات الصلة وأصحاب املصلحة وتكون ل. صوت واحد
  .حلكومات املشاركةالعدد اإلمجايل ألصوات ااألصوات هلذه العدد اإلمجايل ال يتجاوز على أن 

  لتنفيذيةاهليئة ا  - رابعاً
 يف فترة ات املتعلقة بالسياساتتوجيهال ولإلشراف على تنفيذ ة العاميئةاهلللمساعدة يف أعمال   -٧

ذه هلاملهام املمكنة  تشمل  أنوزوجي. من نوع معنيتنفيذية يف إنشاء هيئة ميكن النظر ، ما بني الدورتني
  :ما يلياهليئة التنفيذية 

ربع حتديد اجلهات املاحنة وترتيبات الشراكة لتنفيذ األنشطة يف فترة السنوات األ  )أ(
  ؛األوىل

لمبادئ واإلجراءات ل فترة السنوات األربع األوىل وفقاًأنشطة اإلشراف على تنفيذ   )ب(
  ؛ةالعامهليئة ا ضعهاتاليت 

  .ة العاميئةاهلاإلشراف على إدارة املوارد املالية وتقدمي تقارير عن ذلك إىل   )ج(
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  :ما يليذه اهليئة التنفيذية هليارات اخل تشمل وميكن أن  -٨
  هيئتهاجتماع يف املنرب وأعضاء آخرين ينتخبهم رئيس املنربتألف من ي، كتبم  )أ(

 ويدعو. هم احلكوماترشحماء وغريهم من أصحاب املصلحة تعلأعضاء املكتب  ويشمل )١(.ةالعام
واهليئات احلكومية الدولية األخرى يف جمال ذات الصلة الرئيس ممثلي االتفاقات البيئية املتعددة األطراف 

  .حلضور اجتماعات املكتبوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي التن
كل عضو والية مدة وتكون . ة العاميئةاهلعينهم تيتألف من أعضاء ، تنفيذيجملس   )ب(

 نيممثلعضاء األ ويشمل. قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء الس التنفيذي أربع سنوات
 هيئات ويكون ممثلو.  والقطاع اخلاص، واملنظمات العلمية،لمجموعات الرئيسية لنيممثلو لحكوماتل

 االعتبار ويوىل. أعضاء حبكم مناصبهمذات الصلة األمم املتحدة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف 
رئيس  ويكون رئيس املنرب. يف تعيني أعضاء الس ع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسنيلتوزيالواجب ل

  .سب الضرورةحبتمع الس جيو.  أيضاًلسا

  الفريق االستشاري العلمي  - خامساً
ميكن إنشاء فريق استشاري ، ة العلميباألعمالالضطالع ل و، للمنربة العاميئةاهلظائف لو دعماً  -٩

 بارزين يتمعلميني خرباء من الفريق تألف أن يوميكن .  للمنرب لإلشراف على املصداقية العلميةعلمي
معينة والية  ملدة وبني التخصصات،والتوازن بني اجلنسني   اإلقليميالتوازن تراعيطريقة هم باختيار

  :ما يليوظائفهم  تشمل وميكن أن). قابلة للتجديد مرة واحدة، أربع سنوات، على سبيل املثال(
 لضمان أعلى مستويات اجلودة ،يت يتوالها األندادستعراض الالاإلشراف على عملية ا  )أ(

  ؛اليت يقدمها املنرباقية العلمية جلميع املنتجات واملصدالعلمية 
الضطالع  لحبسب ما يلزموإنشائها ألفرقة العاملة وفرق العمل لاختيار اخلرباء   )ب(

  ؛فترة السنوات األربع األوىلل برنامج مبوجبنشطة ألبا
 لأفرقة العم من التحليل العلمي من جانب اً مزيدتستحق ة اليتناشئالحتديد القضايا   )ج(

  ؛ التابعة للمنربأو فرق العمل
  ؛واالستنتاجات على املصداقية العلمية للتقارير اإلشهاد  )د(
 عن طريق ، قيد النظرالقضايا بشأن عريضعلمي  دويلإىل توافق آراء التوصل كفالة   )ه(

  نطاق؛ال واسعالالتشاور 
ئ واإلجراءات للمباد فترة السنوات األربع األوىل وفقاًأنشطة اإلشراف على تنفيذ   )و(

  .ترسيها اهليئة العامةاليت 
  ؛خرىاألدراسات ال وتصلة بعمليات التقييماملددة احملجراءات اإلاملوافقة على   )ز(
ينبغي فيما إن كان والبت النظر يف التقارير املقدمة من األفرقة العاملة وفرق العمل   )ح(
  .عليها اًوافقمعتمدة أو مأو  مقبولة باعتبارهاأن تصنف 

                                                   
 . العدد الفعلية العامحتدد اهليئة  )١(
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  األمانة - دساًسا
 األعمال اليت يضطلع ا لدعم ، لمنربلمانة األ خدمات قائمةدولية نظمات أو ممنظمة ستوفر   -١٠

  :ما يليوظائفها  تشمل وميكن أن. لهوتوفري اخلدمات اإلدارية 
  الل فترة السنوات األربع األوىل؛تنفيذ األنشطة خوتنسيق  العمليات اليومية للمنربدعم   )أ(
تستخدم ، الية األنشطة خالل الفترة األوىلقياس فعإجراءات رصد من أجل وضع   )ب(

  ؛ومواصلتها  وتطويرهامنذ البداية لتقييم الربامج
  ؛التابعة للمنربعمل ال أفرقةضمان التنسيق بني   )ج(
  ؛ اخلاصة باملنرب املسائلبشأناحلكومات واملنظمات الدولية باالتصال   )د(
  ؛املنرب ذات الصلةأجهزة تنظيم اجتماعات   )ه(
  ؛اقتراح امليزانية  )و(
  ؛ للمنربإدارة صندوق استئماين  )ز(
أوساط  وة العلمياألوساط ونشرها على اتمع األوسع يفاملنرب تقارير لترويج ال  )ح(

  ؛ألمم املتحدةلالرمسية لغات ال مجيع إىلمللخصات مبا يف ذلك ترمجة ا، مقرري السياسات
 . اإلنترنتللمنرب على شبكة موقعإنشاء   )ط(

___________________  


