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  لمنبر ل الترتيبات اإلدارية والمؤسسية -  1/4المنبر  مقررال    

  ،إن االجتماع العام  
بـاالقرتاح املشـرتك املتعلـق بـإدارة أمانـة املنـرب احلكـومي الـدويل للعلـوم  يحيط علمـا  - 1  

والسياســـات يف جمـــال التنـــوع البيولـــوجي وخـــدمات الـــُنُظم اإليكولوجيـــة واملقـــّدم مـــن برنـــامج األمـــم 
املتحــــدة لألغذيــــة  ة للبيئــــة ومنظمــــة األمــــم املتحــــدة للرتبيــــة والعلــــم والثقافــــة ومنظمــــة األمــــماملتحــــد

والزراعـــة وبرنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي، ويعــــرب عــــن تقــــديره ملنظمــــات األمــــم املتحــــدة األربــــع 
 ـــد ـــًة للطلبـــات الـــيت ُق العـــام  مت يف الـــدورة الثانيـــة لالجتمـــاعملواصـــلتها تطـــوير االقـــرتاح املـــذكور تلبي

املعقـــود لتحديـــد الطرائـــق والرتتيبـــات املؤسســـية إلنشـــاء منـــرب حكـــومي دويل للعلـــوم والسياســـات يف 
جمـــال التنـــوع البيولـــوجي وخـــدمات الـــُنُظم اإليكولوجيـــة الـــذي استضـــافته مدينـــة بنمـــا يف الفـــرتة مـــن 
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  الترتيبات المؤسسية    

املتحـــدة للبيئـــة ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للرتبيـــة والعلـــم  إىل برنـــامج األمـــم يطلـــب  - 2  
والثقافــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي إقامــة صــلة مؤسســية مــع املنــرب 

  وأمانته؛ من خالل ترتيبات للشراكة التعاونية ختدم عمل املنرب
ة للمنـــرب، تكـــون املســـؤول إىل برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة أن يـــوفر أمانـــ يطلـــب  - 3  

  ؛الوحيد أمام االجتماع العام للمنرب عن السياسات واملسائل الرباجمية
  

  الترتيبات اإلدارية    

الرتتيبــات املؤسســية الالزمــة إلنشــاء  تــوفري إىلبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة  يــدعو  - 4  
  لبيئة؛أمانة املنرب وفقا للقواعد املعمول ا يف برنامج األمم املتحدة ل

علــــــى  يســــــتقدمإىل املــــــدير التنفيــــــذي لربنــــــامج األمــــــم املتحــــــدة للبيئــــــة أن  يطلــــــب  -  5  
الســــرعة رئــــيس أمانــــة املنــــرب، وذلــــك بالتشــــاور مــــع منظمــــة األمــــم املتحــــدة للرتبيــــة والعلــــم والثقافــــة   وجــــه

  لعام؛ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب االجتماع ا
  يلي:  إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يقوم مبا أيضا يطلب  - 6  
مــع البلــد املضــيف يُــربم مــع حكومــة أملانيــا بشــأن  وضــع الصــيغة النهائيــة التفــاقٍ   (أ)  

تواجد أمانـة املنـرب احلكـومي الـدويل للعلـوم والسياسـات يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـُنُظم 
  إليكولوجية يف بون؛ا
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تفعيل أمانة املنـرب حبيـث تبـدأ أعماهلـا بعـد انتهـاء الـدورة اختاذ الرتتيبات الضرورية ل  (ب)  
  الثانية لالجتماع العام على أقصى تقدير؛

 مقــرر ألمانــة ريثمــا يبــدأ شــغل وظــائف األمانــة احملــددة يفلتنفيــذ ترتيبــات مؤقتــة   (ج)  
 ؛2013وامليزانية األولية للمنرب لعام  الة املسامهاتاملتعلق حب 1/5  املنرب

مـــع  عـــاونبالت، إىل املـــدير التنفيـــذي لربنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة كـــذلك يطلـــب  -  7  
نظمـــة األمـــم املتحـــدة للرتبيـــة والعلـــم والثقافـــة ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة لألغذيـــة الرؤســـاء التنفيـــذيني مل

علـى أمانـة املنـرب ميـأل عـرب االسـتقدام أو اإلعـارة وظـائف  أن ،والزراعة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي
  .2013  املسامهات وامليزانية األولية للمنرب لعام املتعلق حبالة 1/5  النحو احملدد يف املقرر

مــع  عــاونبالت، إىل املــدير التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة كــذلك يطلــب  - 8  
دة للرتبيــة والعلــم والثقافــة ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة نظمــة األمــم املتحــالرؤســاء التنفيــذيني مل

بصـــورة تدرجييـــة حبســـب تـــوافر مانـــة ميـــأل وظـــائف األ أن ،والزراعـــة وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي
  ؛املوارد ومبراعاة تطور برنامج العمل

 أن جيـــــري، بالتشـــــاور مـــــع املكتـــــب، إىل برنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة للبيئـــــة يطلـــــب  - 9  
  املعمول ا يف األمم املتحدة؛ للممارساتوفقا ت تقييم منتظمة ألداء األمانة عمليا

بعــرض برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة أن يقــدم، رهنــا مبوافقــة جملــس إدارتــه يرحــب   - 10  
املتحــدة  وعلــى ســبيل اإلعــارة، موظفــاً مــن الفئــة الفنيــة يعمــل يف أمانــة املنــرب، ويــدعو منظمــة األمــم

املتحـدة اإلمنـائي أن  والثقافـة ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة وبرنـامج األمـم للرتبية والعلـم
  ؛موظفني خمصصني للعمل يف أمانة املنربعلى سبيل اإلعارة قدم باملثل ت

  
 الصندوق االستئماني    

 قبـــــــل ايـــــــة حزيـــــــران/ أعضــــــاء املنـــــــرب إىل أن يقـــــــدموا إىل أمانـــــــة املنـــــــرب، يـــــــدعو  - 11  
أو برنــــامج  مكتــــب الصــــندوق االســــتئماين املتعــــدد الشــــركاءأســــئلتهم بشــــأن تــــويل ، 2013 يونيــــه

األمـــــم املتحـــــدة للبيئـــــة إدارة الصـــــندوق االســـــتئماين للمنـــــرب، ويطلـــــب إىل أمانـــــة املنـــــرب أن جتّمـــــع 
معلومات جتيب على هذه األسئلة وتقـدمها إىل األعضـاء واملكتـب يف الوقـت املناسـب لكـي ينظـر 

 ؛يف دورته الثانية ويتخذ قرارا يف هذا الشأن فيها االجتماع العام

املســامهات املاليــة الــيت  تلقــي إىل برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة أن يواصــل يطلــب  - 12  
  إىل حني إنشاء الصندوق االستئماين للمنرب. تُقّدم لصاحل املنرب

  


