المقرر م ح د  :8/2 -ترتيب الشراكة التعاونية إلنشاء رابطة مؤسسية بين االجتماع العام للمنبر
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،ومنظمة األمم
المتحدة لألغذية والزراعة ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
إن االجتماع العام،
وقد نظر يف املذكرة املقدمة من األمانة اليت تتضمن مشروع ترتيب شراكة تعاونية إلنشاء رابطة مؤسسية
بني االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،ومنظمة األمم املتحدة
( )1
لألغذية والزراعة ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،

 -1يوافق على ترتيب الشراكة التعاونية إلنشاء رابطة مؤسسية بني االجتماع العام للمنرب احلكومي
الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،
ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،وبرنامج األمم اإلمنائي
على حنو الوارد يف مرفق هذا املقرر؛
 -2يدعو برنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،ومنظمة األمم
املتحدة لألغذية والزراعة ،وبرنامج األمم اإلمنائي إىل املوافقة على ترتيب الشراكة التعاونية.

المرفق
ترتيب الشراكة التعاونية إلنشاء رابطة مؤسسية بين االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة،
ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي
ينشأ ترتيب الشراكة التعاونية هذا بني االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف
جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (ويشار إليه فيما يلي باسم ’’االجتماع العام‘‘) ،وبرنامج
األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي (ويشار إليها فيما يلي باسم ’’املنظمات‘‘) .ويشار فيما يلي إىل االجتماع العام
واملنظمات بصورة مشرتكة باسم ’’الشركاء‘‘)؛
وإذ يالحظون أن االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية قرر ،يف دورته األوىل املعقودة ببون ،أملانيا ،يف الفرتة من  21إىل  22كانون
الثاين/يناير  ،2112أن يطلب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يؤدي دور أمانة املنرب ،وأن يطلب إىل
( )2
املنظمات إنشاء رابطة مؤسسية مع املنرب عن طريق ترتيب للشراكة التعاونية إلجناز عمل املنرب وأمانته؛
وإذ يقرون بدور املنظمات يف تطوير وإنشاء املنرب ،وبأمهية والية وبرنامج عمل كل منها بالنسبة
لوظائف املنرب؛
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وإذ يرحبون باعتزام ترتيب الشراكة التعاونية احلايل توفري إطار للتعاون بني األطراف تتم مبوجبه مجلة
أمور من بينها:
(أ) ينسق الشركاء األنشطة ذات الصلة ،ويتعاونوا يف اجملاالت املتعلقة بوظائف املنرب ،وفقاً لوالية
كل منهم ويف إطار هذه الوالية؛
(ب) توفر املنظمات القدرات املخصصة واملوظفني املنتدبني أو املوظفني املكلفني بصورة أخرى
لدعم أمانة املنرب؛
(ج) تقدم املنظمات الدعم التقين والربناجمي لربنامج عمل املنرب على الصعيدين العاملي واإلقليمي
بشأن املسائل ذات الصلة بواليات املنظمات وبرامج عملها؛
(ه)
املنرب.

(و)

ليتسّن تنفيذ أنشطة املنرب؛
يضطلع الشركاء معاً جبمع األموال ى

توفر اهليئات املسؤولة عن االتصاالت لدى املنظمات الدعم ألنشطة االتصاالت اليت يقوم اها

يعتزم الشركاء التعاون على النحو التايل:
تنفيذ برنامج عمل المنبر
-1

تساهم املنظمات بدرايتها وخربهتا يف تنفيذ برنامج عمل املنرب.

 -2جيوز للمنظمات ،بناء على طلب االجتماع العام ،أن تضطلع مبهام خاصة ،أو أن تنجز
بعض األنشطة للمنرب على أساس اختصاصات يوافق عليها الشركاء ،ووفقاً للوائح ،والقواعد ،والسياسات،
واإلجراءات اخلاصة بالشركاء.
-2
ينشئها املنرب.

تساهم املنظمات يف تنفيذ برنامج عمل املنرب بتقدمي الدعم إىل اهلياكل اإلقليمية اليت قد

تبادل المعلومات
 -4يتبادل الشركاء املعلومات ويتشاورن فيما بينهم بصفة منتظمة بشأن املسائل اليت هلا صلة
مباشرة بتنفيذ برنامج عمل املنرب ،وفقاً للمقتضى.
 -5يستعرض الشركاء التقدُّم احملرز يف جمال املهام املشرتكة أو املسندة اليت يتولون تنفيذها يف إطار
هذه الرتتيبات ،ويقومون بتخطيط األنشطة املستقبلية ،حسب االقتضاء ،مع االستجابة لطلبات االجتماع العام.
 -2قبل نشر وثائق ما قبل دورات املنرب اليت جيري إعدادها على مسؤولية أمانة املنرب وحدها ،تبذل
األمانة قصارى اجلهد لتتيح للمنظمات فرصة استعراض هذه الوثائق يف املواعيد احملددة لذلك ووفقاً للمقتضى.
حضور اجتماعات المنبر
 -7بغية دعم التعاون الربناجمي بني الشركاء ،تدعى املنظمات حلضور دورات االجتماع العام.
وجيوز دعوهتا للمشاركة يف اجتماعات اهليئات الفرعية لالجتماع العام ،وفقاً لقواعد االجتماع العام وقراراته
السارية.

 - 8تقوم أمانة املنرب بإبالغ أمانات املنظمات بشأن االجتماعات اليت يعقدها االجتماع العام يف
الوقت املناسب.
الموظفون
 - 9توفر املنظمات املوظفني وتنتداهم للعمل يف أمانة املنرب وفقاً لقرارات إداراهتا املختصة و/أو
هيئاهتا اإلدارية وبإذن منها ،مع مراعاة هيكل مالك موظفي األمانة وامليزانية املعتمدة من االجتماع العام،
واحلاجة إىل الدعم التقين لتنفيذ برنامج عمل املنرب.
 - 11يقوم املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة بتعيني رئيس أمانة املنرب ،بالتشاور مع
الرؤساء التنفيذيني ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،ومنظمة األغذية والزراعة ،وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ،ومكتب االجتماع العام .ويتم شغل الوظائف الفنية األخرى يف األمانة عن طريق إجراء التعيني الذي
يقوم به املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة ،بالتشاور مع الرؤساء التنفيذيني ملنظمة اليونسكو ،ومنظمة
األغذية والزراعة ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،أو عن طريق إعارة موظفني خمصصني من املنظمات.
المكانة
 - 11مت اإلقرار بدور املنظمات ومسامهاهتا يف مجيع وثائق اإلعالم ومواد االتصال اليت يصدرها
املنرب ،مبا يف ذلك وثائق االجتماعات ،وتدرج أمساء و/أو شعارات كل من املنظمات يف هذه الوثائق ومواد
االتصال إىل جانب اسم و/أو شعار املنرب.
الجوانب المالية
 - 12إذا أسند املنرب مهاماً خاصة إىل واحدة أو أكثر من املنظمات ،أو نشاطاً مشرتكاً ينطوي على
نفقات تتجاوز النفقات املعتادة للمنظمة ،يتشاور الشركاء فيما بينهم لتحديد أنسب الطرق للحصول على
املوارد الضرورية ،مبا يف ذلك عن طريق حشد املنظمات ملوارد إضافية لدعم أنشطة املنرب ،وفقاً للنظام الداخلي
للمنرب.
 - 12يتم أي إجراء لتعبئة املوارد يقوم به الشركاء فيما خيص ترتيب الشراكة التعاونية احلايل مبوافقة
كل منهم.
تقديم التقارير
 - 14يقدم الشركاء تقارير منتظمة إىل االجتماع العام وإىل اهليئات اإلدارية للمنظمات بشأن التقدُّم
احملرز يف تنفيذ ترتيب الشراكة التعاونية احلايل ،ويسعون ،حيثما كان ذلك ضرورياً ،إىل التماس مزيد من
التوجيهات والتأييد بشأن جماالت التعاون اجلديدة.
 - 15يبدأ العمل برتتيب الشراكة التعاونية احلايل مبجرد أن يقره الشركاء.

