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 احلكومي الدويل ألصحاب لث الثااالجتماع

 حكومي دويل نرباملصلحة املتعددين املخصص مل
 التنوع البيولوجي يف جمالللعلوم والسياسات 

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

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

  موجز تنفيذي: خيارات ومعايري اختيار األمانة
 ةمذكرة من األمان

  إضافة
 موجز تنفيذي

 ألصحاب املصلحة املتعددين املخصص ملنرب حكومي يف االجتماع الثاين احلكومي الدويل  - ١
دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، الذي عقد يف نريويب 

 الروابط احلاجة إىل تعزيز ، ناقش املشاركون٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩ إىل ٥خالل الفترة من 
وكان هناك . وخدمات النظام اإليكولوجياملشتركة بني العلوم والسياسات واملتعلقة بالتنوع البيولوجي 

توافق عام يف اآلراء مؤيد إلنشاء آلية حكومية دولية جديدة يف هذا الصدد، تكون مستقلة علمياً 
د املعارف والشروع يف تقييمات معرفية ودعم تطوير ويكون مبقدورها القيام جبملة أشياء من بينها تولي

وكان هناك أيضاً اتفاق عام بشأن احلاجة إىل إنشاء أمانة صغرية . السياسات وتنفيذها وبناء القدرات
  .إذا مت إنشاء املنرب

                                                   
*  UNEP/IPBES/3/1.  
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ولتسهيل استمرار املناقشات طُلب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة تقييم شىت أنواع الترتيبات   - ٢
استجابة هلذا وقد أعدت هذه املذكرة . تعلقة باألمانة واملعايري اليت ستستخدم يف اختيار مكان األمانةامل

  .الطلب
 دور األمانة دعم عمل املنرب اجلديد املقترح على صعيد تنفيذ أي يتضمنومن احملتمل أن   - ٣

و مبني يف مذكرة األمانة بشأن ، كما هوالوظائف احملتملة لألمانة. وظائف أو برنامج عمل وإدارة املنرب
 املشتركة بني العلوم والسياسات من أجل التنوع البيولوجي وخدمات النظام الروابطخيارات تعزيز 

  :، قد تكون كما يلي(UNEP/IPBES/3/2)اإليكولوجي 
فين دعم عمل املنرب من خالل تنظيم االجتماعات وتقدمي الدعم اإلداري وال  )أ(  

   األخرى؛األعمالولالجتماعات 
حتديد املعلومات واحلصول عليها وتنسيقها وإدارا ملساعدة املنرب يف عمله وإدارة   )ب(  

  البيانات واملوارد والوثائق لدعم عمله؛
 داملساعدة يف إعداد الوثائق والتقارير لصاحل هيئة إدارة املنرب وغريها من اهليئات عن  )ج(  

  احلاجة؛
  العاملة؛تسهيل التنسيق بني األفرقة   )د(  
 صاحبةنظمات املاحلكومات األعضاء ومنظمات اتمع املدين وسائر التنسيق مع   )ه(  

  املصلحة ذات الصلة؛
تنظيم وتنسيق املعلومات العامة واألنشطة اإلرشادية، وال سيما األعمال التحريرية   )و(  

  ونشر التقارير والنواتج األخرى؛
  جناز أهداف املنرب؛العمل كمركز تنسيق لتعزيز وتسهيل إ  )ز(  
 والصناديق االستئمانية تطوير برنامج املنرب وميزانيته وإدارة الصناديق ذات الصلة  )ح(  

  ؛عنهاوتقدمي تقارير 
  .املساعدة يف تعبئة املوارد املالية وفقاً لتوجيهات هيئة اإلدارة  )ط(  

 العلوم والسياسات من أجل  املشتركة بنيالروابطتورد مذكرة األمانة املتعلقة خبيارات تعزيز   - ٤
الترتيبات املؤسسية األربعة ) UNEP/IPBES/3/2(التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 

  :لألمانة التاليةاحملتملة 
تستضاف األمانة بواسطة واحدة أو أكثر من املنظمات أن : اخليار األول  )أ(  

 قرار تصدره اجلمعية ميكن إنشاؤها من خالل و.احلكومية الدولية القائمة التابعة لألمم املتحدة
 على توصية من مؤمتر حكومي دويل أو بناء على قرار من منظمة حكومية دولية قائمة العامة بناًء

  أو قرارات متزامنة من منظمتني حكوميتني دوليتني أو أكثر؛
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املنظمات أن تستضاف األمانة بواسطة واحدة أو أكثر من : اخليار الثاين  )ب(  
حلكومية الدولية خارج منظومة األمم املتحدة، بدعم من املنظمات احلكومية الدولية داخل ا

وميكن إنشاؤها بقرار من منظمة حكومية دولية قائمة أو بقرارات . املنظومة أو بغري دعم منها
   بناء على توصية من مؤمتر حكومي دويل؛متزامنة ملنظمتني حكوميتني دوليتني أو أكثر

أن تستضاف األمانة كلياً أو جزئياً بواسطة منظمة حكومية : ر الثالثاخليا  )ج(  
ة  تكون أمانتها مستضافة بواسطة منظمة أخرى، وميكن إنشاؤها بقرار من جملس إدار قائمةدولية

   على توصية من مؤمتر حكومي دويل؛منظمة حكومية دولية قائمة بناًء
ة واحدة أو أكثر من املنظمات الدولية أن تستضاف األمانة بواسط: اخليار الرابع  )د(  

 وميكن إنشاؤها بقرار .إضافة إىل واحدة أو أكثر من املنظمات احلكومية الدوليةغري احلكومية 
  . على توصية من مؤمتر حكومي دويلة منظمة حكومية دولية قائمة بناًءمن جملس إدار

ات احلكومية الدولية األخرى هناك الكثري من هيئات األمم املتحدة ووكاالا والكيان  - ٥
  :اليت هلا صلة بعمل املنرب اجلديد املقترح، منها

  اتفاقية التنوع البيولوجي؛  )أ(  
  ات الربية املعرضة لالنقراض؛تاتفاقية االجتار الدويل بأنواع احليوانات والنبا  )ب(  
  اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة؛  )ج(  
  الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً لطيور املاء؛اتفاقية األراضي   )د(  
  ؛)الفاو(منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة   )ه(  
  مرفق البيئة العاملية؛  )و(  
  اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية؛  )ز(  
  االتفاقية الدولية حلماية النباتات؛  )ح(  
  أن املوارد الوراثية لألغذية والزراعة؛املعاهدة الدولية بش  )ط(  
  االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة؛  )ي(  
  برنامج األمم املتحدة للبيئة؛  )ك(  
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد   )ل(  

  أو التصحر وال سيما يف أفريقيا؛/و
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛  )م(  
  ؛)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة   )ن(  
  منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات؛  )س(  
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  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛  )ع(  
  جامعة األمم املتحدة؛  )ف(  
  .البنك الدويل  )ص(  

عية والفريق املشترك بني األكادمييات الس الدويل للعلم والس الدويل للعلوم االجتما  - ٦
عالوةً . املعين بالقضايا الدولية هي من بني املنظمات األكادميية اليت ميكنها املسامهة يف عمل املنرب
وعليه . على ذلك فإن هناك الكثري من نظم التقييم الوطنية واجلامعات واملؤسسات ذات الصلة

كن أن تأخذ يف االعتبار أن هناك الكثري من أصحاب فإن الترتيبات اخلاصة باستضافة األمانة مي
  .املصلحة ذوي الصلة

هناك ميزة إلشراك أصحاب املصلحة الرئيسيني يف عمليات األمانة أياً كان اخليار الذي   - ٧
 فقد وفر برنامج األمم املتحدة . مثال لذلكاأللفية  يفلنظم اإليكولوجيةوتقييم ا. تم اختيارهي

. بيئة التنسيق هلذا التقييم إال أن أمانته توزعت على نطاق واسع بني املنظمات ذات الصلةلل
ومثال آخر هو التقييم الدويل للمعارف الزراعية، والعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية، الذي 

ت تتوزع أمانته جغرافياً حيث يوجد املكون الرئيسي هلا يف واشنطن العاصمة بينما توجد مكونا
ويتوزع باقي موظفي ). يف اليونسكو(وباريس ) برنامج البيئة(ونريويب ) يف الفاو(أخرى يف روما 

  .األمانة على كيانات إدارية دون عاملية
وميكن دراسة سلسلة من املعايري عند اختبار املؤسسة أو املؤسسات املستضيفة لألمانة،   - ٨

  :من بينها
املؤسسة أو املؤسسات املضيفة ووالية الصلة بني والية وأهداف ووظائف   )أ(

  وأهداف ووظائف املنرب اجلديد؛
األساس القانوين للترتيبات املؤسسية اليت تقوم ا املؤسسة أو املؤسسات   )ب(

  املضيفة لتوفري الدعم لألمانة وتنفيذ وظائفها؛
 اهلياكل التنظيمية القائمة للمؤسسة أو املؤسسات املضيفة القادرة على توفري  )ج(

  الدعم اإلداري والربناجمي لوظائف املنرب؛
  ألمانة؛املتبعة لتوفري خدمات ااإلجراءات اإلدارية واملالية   )د(
  قدرة املؤسسة أو املؤسسات املضيفة على العمل على كافة مستويات اإلدارة؛  )ه(
قدرة املؤسسة أو املؤسسات املضيفة على الدخول يف عالقات تعاونية أو   )و(

 مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية وسائر أصحاب عالقات عمل
  املصلحة؛

وجود قنوات اتصال مع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات   )ز(
  غري احلكومية؛
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وجود هياكل أساسية داخل املؤسسة أو املؤسسات املضيفة فيما يتعلق   )ح(
  باملعلومات العامة واالتصاالت؛

اخلربة يف جمال إنشاء اهليئات احلكومية الدولية وتقدمي اخلدمات هلا أو يف جمال   )ط(
  الترتيبات اخلاصة ذه اهليئات؛

اخلربة يف جمال عقد االجتماعات احلكومية الدولية وتقدمي اخلدمات هلذه   )ي(
  االجتماعات؛

يئات احلكومية لله األمانة ووظائفاخلربة يف جمال تقدمي الدعم املتعلق باألمانة   )ك(
  الربامج والترتيبات املستقلة قانونياً عن املؤسسة أو املؤسسات املضيفة؛الدولية، و
  اخلربة يف املسائل املتعلقة بالوظائف احملتملة للمنرب؛  )ل(
  املشاركة السابقة أو احلالية يف تطوير املنرب؛  )م(
دارة يف املؤسسة أو  اإلسالدعم السياسي للمنرب الذي يعرب عنه أعضاء جمال  )ن(

  املؤسسات املضيفة؛
حجم الدعم التقين الذي ميكن للمؤسسة أو املؤسسات املضيفة أن تقدمه   )س(

  لوظائف املنرب؛
حجم الدعم الذي ميكن للمؤسسة أو املؤسسات املضيفة أن تقدمه لتشغيل   )ع(

  ؛)الجتماعات، اخلالتوظيف، تدريب املوظفني وإدارم، لوجستيات ا(األمانة 
استعداد املؤسسة أو املؤسسات املضيفة لتقدمي الدعم املايل والبشري عند   )ف(

  .احلاجة
هناك بعض املؤسسات املضيفة احملتملة اليت يتعني أخذها بعني االعتبار، منها برنامج   - ٩

الزراعة  ومنظمة األغذية و؛يف األمم املتحدة يف جمال البيئة ة وهو اهليئة الرئيسي،األمم املتحدة للبيئة
املهتمة بوقاية النباتات واجلينات، ومنظمة اليونسكو اليت تقدم خدمات األمانة للجنة ) الفاو(

، ولديها الكثري اتفاقية محاية التراث احلضاري والطبيعي العاملياألوقيانوغرافية احلكومية الدولية و
جي، إضافةً إىل اهليئات العلمية  وأمانات االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولو؛من الربامج ذات الصلة

والتكنولوجية هلذه االتفاقيات، وجامعة األمم املتحدة اليت تعمل كجسر بني األمم املتحدة 
 وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي املتخصص يف مسائل التنمية العاملية ؛واتمع األكادميي الدويل

 واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة الذي ظل ؛ويعمل من خالل شبكته املنتشرة يف مجيع أحناء العامل
 واملنظمات والربامج ؛ عاما٦٠ًيشارك يف سلسلة من مسائل التنوع البيولوجي ملا يزيد عن 

األكادميية الدولية مثل الس الدويل للعلم، والفريق املشترك بني األكادمييات املعين بالقضايا 
وميكن اعتبار ). دايفريسيتاس(وبرنامج التنوع الدولية، والس الدويل للعلوم االجتماعية، 

تقييم ومن واقع جتربة . جمموعة من اثنني أو أكثر من هذه املنظمات مضيفاً أو مضيفني لألمانة
 والتقييم العاملي للتنوع البيولوجي والتقييم الدويل للمعارف األلفيةيف  لنظم اإليكولوجيةا

جل التنمية، يتضح أن املنرب اجلديد سيستفيد من أ  العلوم والتكنولوجيا من وتسخريالزراعية،
  .ارتباط نشاطاته بالعديد من أصحاب املصلحة
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  :وميكن النظر يف سلسلة من املعايري عند اختيار املوقع الفعلي لألمانة، منها  - ١٠
  االمتيازات واحلصانات اليت ستحصل عليها األمانة الدائمة وموظفوها؛  )أ(
  لموظفني؛ل  التابعنيعالنيملُااألفراد ي قيود سارية على توظيف القواعد، والسيما أ  )ب(
  توفر مرافق املؤمترات الدولية وتكاليفها؛  )ج(
املترمجني الفوريني والتحريريني (احلصول على املوظفني املؤهلني خلدمة املؤمترات   )د(
  ؛)اخل..واحملررين 
  سهولة ترتيب طباعة الوثائق؛  )ه(
 سيما اهلياكل األساسية احلديثة لتكنولوجيا املعلومات سهولة االتصاالت، وال  )و(

  واالتصاالت؛
 متطلبات الدخول لتجهيزسهولة ترتيب الرحالت الدولية، والسيما الزمن الالزم   )ز(

  ؛وتبادل الرحالت
سهولة استيعاب املوظفني وتدريبهم وإدارم، والسيما توفر املوظفني احملليني املدربني   )ح(

   باملهارات اللغوية وغريها من املهارات؛الذين يتمتعون
  توفر املرافق الصحية؛  )ط(
  مرافق النقل احمللي؛  )ي(
  توفر السكن املناسب؛  )ك(
  توفر املدارس اليت توفر التعليم بلغات أخرى غري اللغة احمللية؛  )ل(
  ؛توفر املرافق الالزمة لتحويل األموال إىل ومن الدول األجنبية لألمانة وموظفيها  )م(
  األمن؛  )ن(
حنو االستئجار، االستخدام ااين، املرافق، اخلدمات، وأمن (تكاليف أماكن العمل   )س(

  واملسامهات العينية من جانب احلكومة املضيفة لتغطية بعض هذه التكاليف؛) اخل..أماكن العمل 
  ؛)حنو بدل تسوية مقر العمل(تأثري املوقع على تكاليف املوظفني   )ع(
  ؛)املوظفون غري الفنيني: مثالً(املوظفني الوطنيني مرتبات   )ف(
  التمثيل الدبلوماسي يف املدينة املضيفة؛  )ص(
  وجود املنظمات الدولية؛  )ق(
  .أي مسامهات إضافية تقدمها احلكومة املضيفة للوفاء بتكاليف التشغيل  )ر(

 توجد ا املنظمات ذات  الفعلي لألمانة املدن اليتباملوقعميكن أن تتضمن اخليارات اخلاصة   - ١١
  .الصلة أو املدن األخرى إذا قدمت احلكومات عروضاً

___________  


