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االجتماع العام لتحديد الطرائـق والترتيبـات املؤسـساتية          
إلنشاء منرب حكـومي دويل للعلـوم والـسياسات يف جمـال            

  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
  الدورة الثانية

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢١-١٦بنما سييت، 
 *من جدول األعمال املؤقت) ز( ٤البند 
ــشاء منــرب    ال ــات املؤســساتية إلن ــق والترتيب نظــر يف الطرائ

حكـــومي دويل للعلـــوم والــــسياسات يف جمـــال التنــــوع    
املــــسائل : البيولــــوجي وخــــدمات الــــنظم اإليكولوجيــــة

        القانونية املتعلقة بإنشاء املنرب وتشغيله
  املسائل القانونية املتعلقة بإنشاء املنرب وتشغيله    

  
  مذكرة من األمانة     

يف الدورة األوىل لالجتماع العام بشأن حتديد الطرائـق والترتيبـات املؤسـساتية إلنـشاء                 - ١
ــرب حكـــومي دويل للعلـــوم والـــسياسات يف جمـــال التنـــوع البيولـــوجي وخـــدمات الـــنظم         منـ

وتيـــسريا . اإليكولوجيـــة، تنـــاول املمثلـــون بالـــدرس املـــسائل القانونيـــة املتعلقـــة بإنـــشاء املنـــرب  
، )UNEP/IPBES.MI/1/2(يهم مـــذكرة مـــن األمانـــة عـــن املوضـــوع ملـــداوالهتم، ُعرضـــت علـــ

وفتـوى قانونيـة    ) UNEP/IPBES.MI/1/INF/14(ومشورة قانونية من مكتب الـشؤون القانونيـة         
  ).UNEP/IPBES.MI/1/INF/9(تكميلية من أمانة برنامج األمم املتحدة للبيئة 

مثلـون الـذين أخـذوا الكلمـة        وخالل املناقشات اليت دارت حول هذه املسألة، كـّرر امل           - ٢
وتـضاربت اآلراء حـول مـا إذا كـان املنـرب قـد أُنـشئ                . التأكيد على أمهية التعجيل بتشغيل املنرب     

 
  

  *  UNEP/IPBES.MI/2/1. 
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 اجلمعيـة   صدر عن  مبوجب قرار    فعالاملنرب قد أنشئ    إىل أنّ   عدة ممثلني   رأي   فقد ذهب . بالفعل
طائفـة أخـرى مـن املمـثلني رأت         لكـن   . ة إضافي اتالعامة، وال داعي بالتايل إىل اختاذ أي إجراء       

 كــل املطلــوب إلنــشاء املنــرب هــو قــرار  إنّالكــثري قــالوا وعلــى الــرغم مــن أنّ. أّنــه مل ُينــشأ بعــد
ــة ميكــن أن   يعتمــده احلاضــرون  ــصبح االجتمــاع احلــايل  يف االجتمــاع، ويف هــذه احلال ــة ي  مبثاب

كن هناك توافـق يف اآلراء بـشأن        ، فإّنه مل ي   )االجتماع العام  (نربجمللس إدارة امل  االجتماع األول   
  .سبل املضي قُُدًما يف اختاذ مثل هذا اإلجراء خالل الدورة الثانية من هذا االجتماع

ورمبــا يــوّد املمثلــون مواصــلة النظــر يف املــسائل القانونيــة ذات الــصلة ويف حتديــد ســبل    - ٣
 ينـدرج ضـمنها   املضي قدما يف حتقيق التـشغيل الكامـل للمنتـدى عـرب وضـع ترتيبـات مؤسـسية             

  .حسم املسألة املتعلقة مبا إذا كان ينبغي اختاذ إجراء إلنشاء املنتدى
وقــد أعيــد يف املرفــق األول واملرفــق الثــاين هبــذه املــذكرة استنــساخ املــشورة القانونيــة      - ٤

ــوى القانونيـــ     ــدة والفتـ ــاألمم املتحـ ــة بـ ــشؤون القانونيـ ــب الـ ــامج   ملكتـ ــة برنـ ــة ألمانـ ة التكميليـ
 للبيئة، اللتني ُعرضتا على األنظار يف الدورة األوىل، وذلـك بغيـة تيـسري الرجـوع                 املتحدة األمم
  .إليهما
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  املرفق األول
األمم املتحـدة بـشأن بعـض       بـ مشورة قانونية مقدمة من مكتب الشؤون القانونية            

املــسائل القانونيــة املتعلقــة بــاملنرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال  
ــة  التنــوع البيو ــنظم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال ــيس  : ل مــذكرة موجهــة إىل رئ

  االجتماع العام من األمني العام املساعد للشؤون القانونية
  )٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٥ املؤرخة UNEP/IPBES.MI/1/INF/14صدرت باعتبارها الوثيقة (
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  مذكرة من السيد روبرت واتسون
  

ياسات يف جمـــال التنـــوع البيولـــوجي وخـــدمات املنـــرب احلكـــومي الـــدويل للعلـــوم والـــس     
  اإليكولوجية  النظم

 تــشرين ٣أود أن أشــري إىل الربيــد اإللكتــروين املرســل إيلّ مــن الــسيدة ناغــاي بتــاريخ    - ١
 والــذي تــشري فيــه إىل أن االجتمــاع العــام املعقــود عمــالً بقــرار اجلمعيــة  ٢٠١١أكتــوبر /األول

 واجلــاري حاليــاً يف نــريويب، قــد  ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٦٥/١٦٢العامــة 
  :طلب مشورة مكتب الشؤون القانونية بشأن املسائل التالية

إذا كانــت اجلمعيــة العامــة قــد أنــشأت املنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والــسياسات يف   -أوالً 
ــا       ــة مبوجــب قراره ــنظم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال ــوع البيول  ٦٥/١٦٢جمــال التن

  ؛٢٠١٠ديسمرب /انون األولك ٢٠املؤرخ 
إذا كانت هناك أي معوقات قانونية حتول دون استخدام أي من خيارات إنـشاء املنـرب          -ثانياً 

ــنظم      ــوجي وخــدمات ال ــسياسات يف جمــال التنــوع البيول ــوم وال ــدويل للعل احلكــومي ال
 الــصادرة عــن برنــامج   UNEP/IPBES.MI/1/2اإليكولوجيــة كمــا وردت يف الوثيقــة   

  حدة للبيئة؛األمم املت
إذا كان من املمكن قانوناً تشغيل املنرب احلكومي الـدويل للعلـوم والـسياسات يف جمـال                   -ثالثاً 

  .التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية دون أن يكون قد أنشئ
  

إذا كانت اجلمعية العامة قد أنشأت املنرب احلكومي الدويل للعلـوم والـسياسات يف جمـال                  -  أوال  
ــ ــنظم اإليكولوجيــ  التن ــوجي وخــدمات ال  املــؤرخ ٦٥/١٦٢ة مبوجــب قرارهــا  وع البيول
  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  ٢٠
ديـسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦٥/١٦٢أحاطت اجلمعية العامة علماً، يف قرارها         - ٢

 ٢٠١٠فربايـــر / شـــباط٢٦ املـــؤرخ ١١/٤-، مبقـــرر برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة دإ٢٠١٠
ملنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات   ا’واملعنــون 

ــة  ــنظم اإليكولوجي ــدويل الثالــث ألصــحاب     ‘ال ، كمــا أحاطــت علمــاً باالجتمــاع احلكــومي ال
املصلحة املتعددين املخصص ملنرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولـوجي             

الوثيقــة اخلتاميــة ’’(لــذي عقــد يف بوســان، مجهوريــة كوريــا  وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة، ا
  ).‘‘الجتماع بوسان
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 من ذلك القرار، طلبت اجلمعية العامة إىل برنـامج األمـم املتحـدة          ١٧ومبوجب الفقرة     - ٣
دون املساس بالترتيبات املؤسساتية النهائية للمنرب احلكومي الدويل للعلـوم والـسياسات            ’’للبيئة  

ــع املنظمــات     يف جمــال التنــوع   ــة، وبالتــشاور مــع مجي ــنظم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال البيول
واهليئات املعنية، سعياً إىل تفعيل املنرب بشكلٍ كامل، أن يعقد اجتماعاً عاماً يتيح جلميع الـدول                 
األعــضاء، وخباصــة ملمثلــي البلــدان الناميــة، املــشاركة بــصورة كاملــة وفعالــة لتحديــد الطرائــق   

  ‘‘.اتية للمنرب يف أقرب فرصة ممكنةوالترتيبات املؤسس
 املـؤرخ   ٢٦/٤وتبعاً لذلك، قـرر جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة يف مقـرره                     - ٤

 عدة أمور، مـن بينـها عقـد االجتمـاع العـام املطلـوب أعـاله، هبـدف                   ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٤
م والــسياسات يف جمــال حتديــد الطرائــق والترتيبــات املؤســساتية للمنــرب احلكــومي الــدويل للعلــو  

  .التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 ‘‘حتـيط علمـاً  ’’ وعبـارة  ‘‘تـشري ’’ونود أن نشري إىل أن استخدام اجلمعية العامة كلمة      - ٥

ــة      ــة العام ــرر اجلمعي ــم يف ضــوء مق ــؤرخ ٥٥/٤٨٨جيــب أن ُيفه ــسمرب / كــانون األول٧ امل دي
ُتحــيطُ ’ اجلمعيــة العامــة التأكيــد علــى أن عبــاريت ]أعــادت[تعيــد ’’ففــي هــذا املقــرر، . ٢٠٠١
وبالتـايل فـإن اجلمعيـة      . ‘‘مها عبارتـان حياديََتـان، ال تـشكالن موافقـةً أو رفـضاً            ‘ تشُري’و‘ علماً

 مـن  ١٧العامة، عندما أحاطت علماً، ال غري، بالقرارات ذات الصلة الـوارد ذكرهـا يف الفقـرة           
، مل ُتعـرب عـن موافقتـها أو عـدم           ٢٠١٠ديـسمرب   /ل كانون األو  ٢٠ املؤرخ   ٦٥/١٦٢القرار  

موافقتــها علــى الترتيــب الــوارد فيهــا، ومل تتخــذ قــراراً بإنــشاء املنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم    
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بوصـفه هيئـة مـن هيئـات                

  .األمم املتحدة
 منـها علـى   ٦اخلتامية الجتماع بوسان تنص يف الفقرة وعالوة على ذلك، فإن الوثيقة       - ٦
أنه ينبغي إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولـوجي وخـدمات    ’’

الـــنظم اإليكولوجيـــة لتـــدعيم التـــرابط بـــني العلـــوم والـــسياسات يف جمـــال التنـــوع البيولـــوجي  
لبيولـوجي واسـتخدامه املـستدام، ورفـاه     وخدمات الُنظُم اإليكولوجية من أجـل صـون التنـوع ا      

ينبغي إنـشاء املنـرب اجلديـد كهيئـة         ’’وبالتايل فإنه   . ‘‘البشر يف األجل الطويل، والتنمية املستدامة     
حكومية دولية مستقلة تتوىل إدارهتا واحدة أو أكثر مـن هيئـات األمـم املتحـدة أو وكاالهتـا أو                    

االجتمـاع  ] أوصـى [يوصـي  ’’،  ٩ويف الفقـرة    )). و( ٦الفقـرة    (‘‘صناديقها أو براجمها القائمـة    
بأن ُتدعى اجلمعية العامـة يف دورهتـا اخلامـسة والـستني إىل النظـر يف النتـائج الـواردة يف الوثيقـة                

ووفقــاً لــذلك، صــاغت الوثيقــة اخلتاميــة     . ‘‘اخلتاميــة، واختــاذ اإلجــراء املالئــم إلنــشاء املنــرب     
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رب احلكومي الدويل للعلـوم والـسياسات يف جمـال التنـوع     املن/الجتماع بوسان بياناهتا بشأن املنرب    
  .البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف شكل توصيات، ومل تتخذ قراراً بإنشاء املنرب

  
خيارات إنـشاء املنـرب احلكـومي الـدويل للعلـوم والـسياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي                 -  ثانيا  

ــا وردت يف و  ــة كمـ ــنظم اإليكولوجيـ ــدمات الـ ــة العمـــل وخـ  UNEP/IPBES.MI/1/2ثيقـ
  )“الوثيقة”(الصادرة عن برنامج األمم املتحدة للبيئة 

  
  إنشاء املنرب يف االجتماع العام احلايل

ينص هذا اخليار على أن االجتماع العام الذي يضم ممثلني للدول األعـضاء، قـد يقـرر                   - ٧
ميكـن حتديـد    ’’يـار علـى أنـه       وعالوة على ذلك، يـنص اخل     . إنشاء املنرب مبوجب قرار صادر عنه     

وبــذلك ُيمكــن لالجتمــاع العــام . يف هــذا القــرار[...] الطرائــق والترتيبــات املؤســساتية للمنــرب 
  .‘‘احلايل أن يتحوَّل إىل االجتماع العام األول للمنرب، إذا ما أعلن االجتماع ذلك

ــام احلـــايل تتمثـــل يف     - ٨ يـــد الطرائـــق حتد’’ونـــوّد أن نـــشري إىل أن واليـــة االجتمـــاع العـ
ومل حيــصل . ‘‘تــشغيل املنــرب تــشغيالً كــامالً’’ للمنــرب علــى حنــو يتــيح ‘‘والترتيبــات املؤســساتية

االجتماع العام احلايل على أي والية صرحية بإنشاء املنرب أو حتويـل نفـسه إىل االجتمـاع األول                  
، ٢٠١٠ ديـسمرب / كـانون األول ٢٠ املـؤرخ  ٦٥/١٦٢ة العامـة    يللمنرب، ال مبوجب قرار اجلمع    

  .أو مبوجب قرار صادر عن أي هيئة أخرى من اهليئات احلكومية الدولية التابعة لألمم املتحدة
ــدويل لــسالمة املــواد الكيميائيــة       - ٩ ــشاء املنتــدى احلكــومي ال وقــد اســتخدمت الوثيقــة إن

 بيـد   .مبوجب قرار صادر عن املؤمتر الدويل بشأن سالمة املـواد الكيميائيَّـة كـسابقة هلـذا اخليـار                 
أن املنتـدى احلكـومي الـدويل لـسالمة املـواد الكيميائيـة قـد أنـشأه املـؤمتر الـدويل بـشأن سـالمة             
املــواد الكيميائيَّــة الــذي شــارك يف عقــده برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ومنظمــة العمــل الدوليــة  

ويل لـسالمة   ومنظمة الصحة العاملية، وقد اختذ املؤمتر قراراً أنـشأ مبوجبـه املنتـدى احلكـومي الـد                
املنتــدى احلكــومي [ســعياً لبــدء أعمــال ’’املــواد الكيميائيــة، واعتمــد اختــصاصاته، وأعلــن أنــه  

، يعتــرب املــؤمتر، بعــد انتهائــه، كمــا لــو كــان الــدورة األوىل    ]الــدويل لــسالمة املــواد الكيميائيــة 
، كـان املـؤمتر     وباختاذه لتلك القـرارات   . ‘‘]للمنتدى احلكومي الدويل لسالمة املواد الكيميائية     [

 مــن جــدول أعمــال ١٩ مــن الفــصل ٧٦-١٩ب واليــة حمــددة وردت يف الفقــرة يعمــل مبوجــ
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٤٧/١٩٠يف قرارهـا      الذي أقّرته اجلمعية العامة    ٢١القرن  
وقــد طلــب القــرار إىل مجيــع اجلهــات املعنيــة تنفيــذ كافــة االلتزامــات واالتفاقــات          . ١٩٩٢

يت مت التوصـل إليهـا يف مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، مبـا يف ذلـك           والتوصـيات الـ  
  .٢١جدول أعمال القرن 
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  ُيعهد بإنشاء املنرب إىل الرؤساء التنفيذيني جملموعة خمتارة من املنظمات
ينص هذا اخليار على أن هتيب الدول األعضاء بالرؤساء التنفيذيني جملموعة خمتـارة مـن           - ١٠
نظمــات أن ينــشئوا املنــرب، وبــذلك يــصبح املنــرب هيئــة حكوميــة دوليــة منــشأة مبوجــب األطــر   امل

وتــشري الوثيقــة إىل أن ترتيبــاً ممــاثالً قــد اعتمــد بــشأن الفريــق        . املؤســساتية لتلــك املنظمــات  
ميكــن للرؤســاء التنفيــذيني للمنظمــات املعنيــة أن  ’’احلكــومي الــدويل املعــين بــتغري املنــاخ، وأنــه  

  .‘‘بترتيبات إلنشاء املنرب إذا ما تلقوا التصريح من هيئاهتم اإلدارية بإنشائهيقوموا 
  :وفيما يتعلق بالفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، نوّد اإلشارة إىل ما يلي  - ١١

، املنظمـة   ١٩٨٨حثّ اجمللس العاشر للمنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة املعقـود يف عـام                •  
 املتحـدة للبيئـة واجمللـس الـدويل للرابطـات العلميـة علـى االرتقـاء بفهـم              وبرنامج األمـم  

 .ظاهرة تغّير املناخ

وبعد ذلك، حـثّ جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة اجملتمـع يف دورتـه الرابعـة                        •  
عــشر مــديره التنفيــذي علــى االســتجابة لقــرار جملــس املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة  

لربنـامج األمـم املتحـدة      [مينها العـام، بالتعـاون مـع املـدير التنفيـذي            أ  طلب إىل ’’الذي  
، أن يقــوم باستكــشاف، وبعــد إجــراء املــشاورات املالئمــة مــع احلكومــات، أن ]للبيئــة

جراء تقييمات علمية منسقة دوليـاً حلجـم   إينشئ آلية حكومية دولية خمصصة تضطلع ب     
 .‘‘تغّري املناخ وزمن حدوثه وآثاره احملتملة

وتبعاً لـذلك، اتفـق اجمللـس التنفيـذي للمنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة واهليئـة القائمـة                •  
على إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة على إنشاء الفريق احلكومي الدويل املعـين بـتغري               

اإلداريـتني، وصـادقت اجلمعيـة    ئـتني  املناخ الذي يقدم تقارير عـن أنـشطته إىل كلتـا اهلي          
 .١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٤٣/٥٤لى ذلك يف قرارها العامة ع

وعلى حنو مماثل، ميكن للهيئة القائمة على إدارة برنامج األمم املتحـدة للبيئـة أن تتخـذ                   - ١٢
مقرراً بإنشاء املنرب احلكومي الدويل للعلوم والـسياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات                 

هيئــة مـن هيئــات األمــم  /ة أو باالشـتراك مــع وكالــة متخصـصة  الـنظم اإليكولوجيــة بـصفة فرديــ  
وينبغي هلذا املقرر أن حيـدد بالتفـصيل مـسارات اإلبـالغ الـيت سـيتبعها املنـرب،            . املتحدة األخرى 

. واملنظمة اليت ستقدم خدمات األمانة، والتمويل، وغري ذلك، والدور املوكـل إىل كـل منظمـة               
هذا املقرر يف تقاريره املقدمة إىل اجلمعية العامـة مـن خـالل    ويدرج برنامج األمم املتحدة للبيئة   

  .اجمللس االقتصادي واالجتماعي
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أو وكاالهتـا  /أو صـناديقها و /أو براجمهـا و  /تقوم اهليئـات احلكوميـة الدوليـة يف األمـم املتحـدة و            
  املتخصصة بإنشاء املنرب

إىل اهليئــات ’’وصــية يــنص هــذا اخليــار علــى أن يف وســع االجتمــاع العــام أن يــصدر ت   - ١٣
ــة يف األمــم املتحــدة و   ــة الدولي أو وكاالهتــا املتخصــصة  /أو صــناديقها و/أو براجمهــا و/احلكومي

وميكن هلذه اهليئات اإلداريـة أن تعتمـد قـرارات مـشتركة ومتزامنـة بإنـشاء                . [...] بإنشاء املنرب 
ى إدارة املنظمــات وتــنص الوثيقــة أيــضاً علــى أن تطلــب كــل مــن اهليئــات القائمــة علــ . ‘‘املنــرب

، وأن الترتيبات املؤسـساتية     ةاملنشئة للمنرب إىل رؤسائها التنفيذيني أن يتخذوا اإلجراءات الالزم        
  .يف إطار هذا اخليار احملتملة ستكون مماثلة للترتيبات الواردة يف اخليار الثاين الوارد أعاله

  
  املشاركة احملتملة للجمعية العامة

 أن يف وسع اجلمعية العامـة أن تقـّر اإلجـراءات املتخـذة يف إطـار                 ينص هذا اخليار على     - ١٤
ــارات  ــة لــدى األمــم    ’’ أعــاله، أو أن تطلــب إىل  ٣ إىل ١اخلي ــة املعني ــة الدولي اهليئــات احلكومي
أو وكاالهتــا املتخصــصة، أو الرؤســاء التنفيــذيني هلــذه  /أو صــناديقها و/أو براجمهــا و/املتحــدة و

ــشاء  ــوا بإن ــرب، أو املنظمــات، أن يقوم ــة [ املن ــة العام ــستقل أو ] اختــاذ إجــراء ] [ميكــن للجمعي م
ونـشري هنـا إىل أنـه يف حـال إنـشاء املنـرب احلكـومي               . ‘‘مشترك مع اهليئـات املعنيـة إلنـشاء املنـرب         

الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيـة باالشـتراك             
يئة القائمة علـى إدارة هـذه الوكالـة أن تتخـذ قـراراً منفـصالً                وكالة متخصصة، فإن على اهل    مع  

  .بإنشاء املنرب
  

  تشغيل املنرب  -  ثالثا  
فيما يتعلق بالـسؤال عمـا إذا كـان مـن املمكـن تـشغيل املنـرب احلكـومي الـدويل للعلـوم              - ١٥

 والــسياسات يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة، دون إنــشائه رمسيــاً،  
 املـؤرخ  ٦٥/١٦٢نشري إىل أن االجتماع العام الذي دعت اجلمعية العامة إىل عقده يف قرارهـا       

لتحديـد  ’’وتتمثل هذه الواليـة يف      . وكل بوالية حمددة  ، قد أُ  ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٠
 دون املـساس بالترتيبـات املؤسـساتية النهائيـة للمنـرب        ’’ و ‘‘الطرائق والترتيبات املؤسساتية للمنـرب    

ــدمات الــــنظم     ــال التنــــوع البيولــــوجي وخــ ــوم والــــسياسات يف جمــ احلكــــومي الــــدويل للعلــ
تـــرك القـــرارات النهائيـــة املتعلقـــة بـــالطرائق والترتيبـــات  وهلـــذا، نـــشري بـــأن ُت. ‘‘اإليكولوجيـــة

سساتية اليت ستقود إىل تشغيل املنرب، للعملية احلكوميـة الدوليـة الرمسيـة، أي اجلمعيـة العامـة                  املؤ
أو وكالة متخصـصة، متـشياً مـع اخليـارات الـيت      /أو جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة و    /و

  .نوقشت أعاله
  ستيفن ماثياس) توقيع(

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٤
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  املرفق الثاين
ي القــــانوين لألمانــــة بــــشأن بعــــض القــــضايا القانونيــــة املتعلقــــة بإنــــشاء   الــــرأ    

  وتشغيله املنرب
ــة    ( ــا الوثيقــ ــل باعتبارهــ ــن قبــ ــدرت مــ ــة UNEP/IPBES.MI/1/INF/9صــ ــشرين ٣ املؤرخــ  تــ

  )٢٠١١أكتوبر /األول
  

  )١(مذكرة من األمانة
 بـشأن بعـض     تعرض هذه املـذكرة الـرأي القـانوين ألمانـة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة                   - ١

القضايا القانونية املتصلة بإنشاء املنرب وتشغيله على النحو املوضح يف مذكرة األمانة بشأن هـذا                
وقد أعد هذا الرأي القانوين اسـتناداً إىل املـشورة القانونيـة          . (UNEP/IPBES.MI/1/2)املوضوع  

برنـامج األمـم املتحـدة      املقدمة من مكتب الشؤون القانونية يف األمم املتحـدة املقدمـة إىل أمانـة               
للبيئة، وبالتحديد املشورة القانونية الصادرة عن هـذه اإلدارة والتعليقـات ذات الـصلة املؤرخـة                 

  . واملوجهة إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠
  

  سؤال بشأن ما إن كانت اجلمعية العامة قد أنشأت املنرب  -  أوال  
ري ســؤال عمــا إن كانــت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قــد أنــشأت املنــرب مبوجــب   أثــ  - ٢

وفيمـا يلـي نـص     . ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٦٥/١٦٢ من قرارها    ١٧الفقرة  
  :هذه الفقرة

  ]إن اجلمعية العامة[    
 املـؤرخ   ١١/٤- مبقرر جملس إدارة برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة دإ           حتيط علماً     

املنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والــسياسات يف  ’’ واملعنــون ٢٠١٠فربايــر /شــباط ٢٦
ــة    ــنظم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال ــوع البيول ــة  ،‘‘جمــال التن ــة بوســان اخلتامي  ووثيق

ــرب       ــددين املخــصص ملن ــصلحة املتع ــدويل الثالــث ألصــحاب امل لالجتمــاع احلكــومي ال
بيولـــوجي وخـــدمات الـــنظم حكـــومي دويل للعلـــوم والـــسياسات يف جمـــال التنـــوع ال 

ــرة مــــن     ــا يف الفتــ ــة كوريــ ــان، مجهوريــ ــة، الــــذي عقــــد يف بوســ  إىل ٧اإليكولوجيــ
التفاعل بني العلوم والـسياسات يف جمـال        ’’ واملقرر املعنون    ،٢٠١٠يونيه  /حزيران ١١

ــائج      ــسان والنظــر يف نت ــاه اإلن ــوجي ورف ــوجي وخــدمات النظــام اإليكول التنــوع البيول
الــذي اختـــذه مــؤمتر األطـــراف يف اتفاقيــة التنـــوع    ‘‘ لدوليـــةاالجتماعــات احلكوميــة ا  

__________ 
 .مل حترر هذه الوثيقة رمسياً  )١(  
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 إىل ١٨البيولــوجي يف اجتماعــه العاشــر الــذي عقــد يف ناغويــا، اليابــان يف الفتــرة مــن  
 واملقرر املتعلق مبنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم   ،٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول  ٢٩

 يف جمــال التنــوع البيولــوجي   والثقافــة واملنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والــسياسات     
وخدمات النظم اإليكولوجية، الـذي اختـذه اجمللـس التنفيـذي لتلـك املنظمـة يف دورتـه                  
اخلامسة والثمانني بعد املائـة، وتطلـب إىل برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، دون املـساس                   

ال لمنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والــسياسات يف جمــ لبالترتيبــات املؤســساتية النهائيــة 
ــع املنظمــات       ــع مجي ــشاور م ــة، وبالت ــنظم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال ــوع البيول التن
واهليئــات املعنيــة، ســعياً إىل تفعيــل املنــرب بــشكلٍ كامــل، أن يعقــد اجتماعــاً عامــاً يتــيح  
جلميع الدول األعضاء، وخباصة ملمثلي البلدان النامية، املشاركة بصورة كاملـة وفعالـة            

  .بات املؤسساتية للمنرب يف أقرب فرصة ممكنةلتحديد الطرائق والترتي
ينبغـي أن ُيفهـم يف   ‘‘ حتيط علمـاً ’’ويف هذا الصدد فإن استعمال اجلمعية العامة لعبارة           - ٣

إذ أن اجلمعيـة    . ٢٠٠١ديـسمرب   / كـانون األول   ٧ املؤرخ   ٥٥/٤٨٨ضوء مقرر اجلمعية العامة     
عبــاريت حيــيط علمــاً وتــشري ”لــى أن يف هــذا املقــرر ع‘‘ التأكيــد’’] أعــادت[العامــة كانــت قــد 
  .“تشكالن موافقة أو رفضاً عبارتان حياديتان ال

وعلى هذا فـإن اجلمعيـة العامـة عنـدما تكتفـي باإلحاطـة علمـاً بـالقرارات ذات الـصلة                       - ٤
، فإهنـا ال تعـرب   ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٢٠ املـؤرخ  ٦٥/١٦٢ من القـرار    ١٧املذكورة يف الفقرة    

قـة علـى الترتيـب املـذكور يف تلـك القـرارات، وبالتـايل فإهنـا مل تنـشئ                    عن موافقة أو عدم مواف    
  .احملفل كهيئة من هيئات األمم املتحدة

  
   بشأن ما إن كان من املمكن تشغيل املنرب بدون صك اإلنشاء الرمسيلسؤا  -  ثانيا  

يف ظــل اخللفيــة املــذكورة أعــاله، ميثــل االجتمــاع العــام احلــايل الــذي دعــت إىل عقــده   - ٥
 والذي انعقد بعد ذلـك     ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٠ املؤرخ   ٦٥/١٦٢جلمعية العامة إليه يف قرارها      ا

 جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئـة،        ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٤ املؤرخ   ٢٦/٤وفقاً للمقرر   
لتحديـد الطرائـق والترتيبـات املؤسـساتية     ’’اجتماعاً مستقالً عن املنـرب، ويـضطلع بواليـة حمـددة           

توجد والية صرحية لكي يشكل االجتماع العام احلـايل االجتمـاع العـام              ويبدو أنه ال  . ‘‘لمنربل
وإذا وضـــعنا يف االعتبـــار أن اجلمعيـــة العامـــة مل تنـــشئ املنـــرب مبوجـــب قرارهـــا  . األول للمنـــرب

 ويف ظل اخللفية املوضحة أعاله فلن يكون من اجملـدي مـن الناحيـة القانونيـة أن يـتم           ٦٥/١٦٢
 املنرب بدون صك رمسي، وبأن يتم مثالً االكتفاء بـاإلعالن أثنـاء االجتمـاع العـام احلـايل                   تشغيل

 ١٣  و ١٢ الـوارد يف الفقـرتني       ١بأن اجلمعية العامة قد أنشأت على النحـو املوضـح يف اخليـار              
ويبدو أن أفضل سبيل هو أن ُيتـرك القـرار النـهائي املتعلـق              . UNEP/IPBES.MI/1/2من الوثيقة   
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ائق والترتيبات املؤسساتية اليت ستؤدي إىل تشغيل املنرب لتتخذه العمليـة احلكوميـة الدوليـة               بالطر
أو جملــس /أو جملــس إدارة برنـامج األمـم املتحــدة للبيئـة و   /الرمسيـة، مثـل قــرار اجلمعيـة العامـة و    

  .إدارة وكالة متخصصة
  

  اخليارات احملتملة إلنشاء املنرب وتشغيله  -  ثالثا  
ــة تعــرض الوث  - ٦ ــارات   UNEP/IPBES.MI/1/2يق ــارات هــي اخلي ــة خي ) ب( و) أ (٢ ثالث
 وهـــي خيـــارات تـــستند إىل التأكيـــد علـــى أن اجلمعيـــة العامـــة   ٢٢-١٤يف الفقـــرات ) ج( و
، الـذي يـدعو إىل   ١ومـن ناحيـة أخـرى فـإن اخليـار        . ٦٥/١٦٢تنشئ املنرب مبوجب قراراها      مل
  .يبدو جمدياً كما جاء أعالهال ‘‘ االتفاق على أن املنرب قد أنشئ فعالً’’

  
  إنشاء املنرب يف االجتماع العام احلايل): أ (٢اخليار   - ألف   

ينص هـذا اخليـار علـى أن االجتمـاع العـام احلـايل الـذي يتـألف                  ) أ (٢يف صدد اخليار      - ٧
وباإلضافة إىل ذلـك يـنص هـذا        . من ممثلي احلكومات ميكنه أن يقرر إنشاء املنرب مبوجب القرار         

ر على أنه الطرائق والترتيبات املؤسساتية للمنرب يف مثل هـذا القـرار، وهبـذه الطريقـة ميكـن                   اخليا
  .لالجتماع العام احلايل أن يتحول إىل االجتماع العام األول للمنرب إذا مت إعالن ذلك

ويف هذا الصدد، ميكـن اإلشـارة إىل الواليـة احملـددة الـيت أسـندت إىل االجتمـاع العـام                        - ٨
حتديــد ’’وهــذه الواليــة هــي . ٦٥/١٦٢ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ١٧وجــب الفقــرة احلــايل مب

ومـع مراعـاة    . ‘‘تشغيل املنرب بصور كاملة   ’’لكي ميكن   ‘‘ الطرائق والترتيبات املؤسساتية للمنرب   
اخليــار احملتمــل املــذكور أدنــاه فــإن قــرار اجلمعيــة العامــة مل يــنص صــراحة علــى وجــود واليــة     

ايل لكـي ينـشئ املنـرب أو لكـي حيـول نفـسه ليـصبح االجتمـاع العـام األول                     لالجتماع العـام احلـ    
وبالتحديد، إذا كان سيتم إنشاء املنرب باعتباره هيئة من هيئات األمم املتحدة فقد يبـدو               . للمنرب

من الضروري النص على هذا اإلجـراء يف قـرار صـادر عـن اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة مـن           
  .أو الوكاالت املتخصصة/دة وهيئات األمم املتح

ينبغـي  ’’ولكن ميكن أن ُيالحظ أن الوثيقـة اخلتاميـة الجتمـاع بوسـان تـنص علـى أنـه                      - ٩
تتـوىل إدارهتـا واحـدة أو أكثـر مـن      ’’وأن ‘‘ إنشاء املنرب اجلديـد كهيئـة حكوميـة دوليـة مـستقلة      

ويف هذا السياق يبـدو مـن       . ‘‘هيئات األمم املتحدة أو وكاالهتا أو صناديقها أو براجمها القائمة         
. املمكن أن يكون املنرب إما هيئـة مـن هيئـات األمـم املتحـدة أو هيئـة غـري تابعـة لألمـم املتحـدة                         

وإذا كان سيتم إنشاء املنرب باعتباره هيئة حكومية دولية مستقلة عن هيئات أو وكـاالت األمـم    
ات احلكوميـة الدوليـة املنـشأة       املتحدة، وبصورة مشاهبة للمعاهدات الدولية أو غريها من الترتيب        

خارج منظومة األمم املتحدة، مع وجود اتفاقات مؤسساتية مع اهليئـات أو الوكـاالت القائمـة                
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يـستبعد إمكانيـة قيـام ممثلـي احلكومـات يف االجتمـاع              يف األمم املتحدة إلدارهتـا، فـإن ذلـك ال         
لـف هبــا االجتمـاع العــام احلــايل   العـام احلــايل بـالنظر يف إنــشاء املنـرب حتــت مظلــة الواليـة الــيت كُ    

، مث  ‘‘تـشغيل املنـرب بـصورة كاملـة       ’’مـن أجـل     ‘‘ لتحديد الطرائق والترتيبات املؤسسية للمنرب    ’’
ويف حالـة تفـضيل هـذا اخليـار فقـد يتطلـب ذلـك أوالً                . يتم بعد ذلك اختاذ اإلجراءات إلنشائه     

املنـرب، وميكـن أن يتبـع ذلـك         صدور قرار حيدد الغرض من االجتماع العام احلايل ليشمل إنشاء           
  .قرار بإنشاء املنرب

وينبغي املالحظة أنه إذا قامت بإدارة املنرب هيئتـان أو وكالتـان أو أكثـر مـن هيئـات أو                      - ١٠
وكــاالت األمــم املتحــدة فــسيكون مــن املستــصوب فيمــا يبــدو أن تــضم عمليــة إنــشاء احملفــل     

وميكـن النظـر يف وضـع هـذه الترتيبـات           . بصورة موضـوعية مجيـع اهليئـات أو الوكـاالت املعنيـة           
املشتركة بني مجيع املنظمات املعنية رهناً باتفـاق كـل منظمـة مـن هـذه املنظمـات، حبيـث متثـل                       

وُيالحـظ أن إنـشاء املنـرب احلكــومي    . جـزءاً متميـزاً مـن االجتمـاع لغـرض خيـصص إنـشاء املنـرب        
قاده كل مـن برنـامج األمـم املتحـدة          الدويل لسالمة املواد الكيميائية اليت اشترك يف الدعوة النع        
 مثاالً هلـذا الترتيـب املـشترك إلنـشاء          يللبيئة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية يعط       

ترتيب حكومي دويل ومثاالً أيضاً لتحويـل اجتمـاع حكـومي دويل إىل ترتيـب حكـومي دويل                  
مـاع احلكـومي الـدويل الـذي ميكـن      متفق عليه، رغم أنه قد ينظر إليه باعتباره متميزاً عن االجت       

أن يــشكل االجتمــاع العــام األول للمنتــدى احلكــومي الــدويل علــى النحــو املنــصوص عليــه يف   
 وقـرار اجلمعيـة العامـة الالحـق       ٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن          ١٩ من الفـصل     ١٩/٧٦الفقرة  
نفيـذ   الذي طالب مجيع اجلهـات املعنيـة لت        ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٤٧/١٩٠

مجيع االلتزامات واالتفاقـات والتوصـيات الـيت مت التوصـل إليهـا يف مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين                      
  )٢(.٢١بالبيئة والتنمية اليت كان من بينها جدول أعمال القرن 

  
  قيام الرؤساء التنفيذيون ملنظمات خمتارة بإنشاء املنرب): ب (٢اخليار   - باء   

ــار    - ١١ ــنص اخلي ــى أن ) ب (٢ي ــام احلــايل ســوف     عل ــات يف االجتمــاع الع ــي احلكوم ممثل
يطالبون الرؤساء التنفيذيني ملنظمات خمتارة بإنشاء املنرب وأن يـصبح املنـرب هيئـة حكوميـة دوليـة       

وُيالحــظ أنــه مت اعتمــاد ترتيبــات مــشاهبة . تنـشأ علــى أســاس اإلطــار املؤســسي هلــذه املنظمـات  
املعــين بــتغري املنــاخ، وأن الرؤســاء التنفيــذيني  لــذلك يف حالــة إنــشاء الفريــق احلكــومي الــدويل   

ــات إدارة        ــرخيص مــن هيئ ــى ت ــدار حــصوهلم عل ــرب مبق ــشاء املن ــات إلن ــستطيعون اختــاذ الترتيب ي
  .منظماهتم

__________ 
 .إىل الرأي الصادر عن املكتب القانوين لربنامج األمم املتحدة للبيئة) أ (٢اخليار يستند هذا اجلزء املتعلق ب  )٢(  



UNEP/IPBES.MI/2/8  
 

12-21696 13 
 

  :وجتدر اإلشارة إىل ما يلي فيما يتعلق بالفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  - ١٢
 ١٩٨٨ة لألرصــاد اجلويــة املنعقــد يف عــام قــام املــؤمتر العاشــر للمنظمــة العامليــ   )أ(  

حبث املنظمة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واجمللس الدويل لالحتادات العلمية للعمل علـى زيـادة         
  فهم تغري املناخ؛

 ١٤/٢٠وبعد ذلك قام جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، يف مقـرره           )ب(  
 دورتــه الرابعــة عــشرة، حبــث املــدير التنفيــذي   واملعتمــد يف١٩٨٧يونيــه / حزيــران١٨املــؤرخ 

لربنامج البيئة على االستجابة باملوافقة على قرار املؤمتر العاشر للمنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة         
] لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة       [الذي يطلب مـن األمـني العـام، متعاونـاً مـع املـدير التنفيـذي                 ’’

ة دولية خمصصة، والعمـل علـى إنـشائها بعـد املـشاورات            استكشاف إمكانية إنشاء آلية حكومي    
 حلجـــم تغـــري املنـــاخ وتوقيتـــه  املالئمـــة مـــع احلكومـــات، للقيـــام بتقيـــيم علمـــي منـــسق دوليـــاً  

  ؛‘‘احملتمل وأثره
وبعد ذلـك وافـق اجمللـس التنفيـذي للمنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة وجملـس                     )ج(  

شاء الفريق احلكومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ الـذي             إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة على إن      
ــة العامــة بعــد ذلــك يف قرارهــا        ــه اجلمعي ــاً، وأيدت ــتني مع ــشطته كــال اهليئ يقــدم التقــارير عــن أن

  ,١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٤٣/٥٤
شاء وبطريقة مشاهبة ميكن أن يتخذ جملس إدارة برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة قـراراً بإنـ              - ١٣

املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنـوع البيولـوجي وحـده أو باالشـتراك مـع                  
وينبغـي أن يتـضمن مثـل هـذا القـرار           . هيئة أخرى تابعة لألمم املتحدة    /وكالة متخصصة أخرى  

، أيضاً تفاصيل تسلسل عملية تقدمي تقارير املنـرب، واملنظمـات الـيت تقـدم األمانـة والتمويـل إليـه                   
وســيدرج جملــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة مثــل هــذا . واألدوار اخلاصــة بكــل منظمــة

  .القرار يف تقاريره إىل اجلمعية العامة من خالل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  

أو /تقوم اهليئات احلكومية الدولية لألمم املتحـدة وبراجمهـا وصـناديقها و           ): ج (٢اخليار    - جيم   
  املتخصصة بإنشاء املنربالوكاالت 

على أنه ميكن ملمثلي احلكومات يف االجتماع العام احلايل إصـدار           ) ج (٢ينص اخليار     - ١٤
أو الوكـاالت   /توصيات إىل األجهـزة احلكوميـة الدوليـة لألمـم املتحـدة وبراجمهـا وصـناديقها و                

ــرارات متزام    ــرب، أن تعتمــد هيئــات اإلدارة املــذكورة ق ــشاء املن ــة لالشــتراك يف  املتخصــصة إلن ن
 علــى أنــه يــتعني علــى هيئــة إدارة املنظمــة الــيت ٢٢ويــنص اخليــار أيــضاً يف الفقــرة . إنــشاء املنــرب
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تنشئ املنرب أن تطلب من الرؤسـاء التنفيـذيني للمنظمـات املعنيـة اختـاذ إجـراءات مؤسـساتية يف                    
  ).ب (٢ظل هذا اخليار متاثل اإلجراءات الواردة يف اخليار 

  
   مشاركة اجلمعية العامةاحتمال  - دال   

 مــــــن الوثيــــــق ٢٤-٢٣ تنيالفقــــــر(فيمــــــا يتعلــــــق مبــــــشاركة اجلمعيــــــة العامــــــة    - ١٥
UNEP/IPBES.MI/1/2(      ــة ميكــن أن تعتمــد اإلجــراءات ــة العام ــى أن اجلمعي ــة عل ــنص الوثيق  ت

أو تطلـب مـن األجهـزة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة             ) ج (٢إىل  ) أ (٢املتخذة مبوجـب اخليـارات      
أو الوكــاالت املتخصــصة، أو الرؤســاء التنفيــذيني هلــذه /تحــدة وبراجمهــا وصــناديقها ولألمــم امل

املنظمــات، إنــشاء منــرب، أو أن تقــوم اجلمعيــة العامــة بــصور مــستقلة أو مــشتركة مــع األجهــزة  
وينبغــي مالحظــة أنــه إذا كــان يــتم إنــشاء املنــرب  . املعنيــة األخــرى، باختــاذ خطــوة إلنــشاء املنــرب 

مع وكالة متخصصة فإن هيئة إدارة الوكالة املتخصصة املعنية سُتطالب باختـاذ            بصورة مشتركة   
وينبغي أن ُيالحظ أيضاً أن العملية احلكوميـة الدوليـة الرمسيـة الختـاذ     . قرار منفصل بإنشاء املنرب 

القــرارات النهائيــة املتعلقــة بــالطرائق والترتيبــات املؤســساتية الــيت ســتؤدي إىل تــشغيل املنــرب          
ــشمل ا ــة و    ست ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــة وجملــس إدارة برن ــة العام ــة  /جلمعي ــة إدارة وكال أو هيئ

متخصصة، وأنه ينبغي اعتبار اجلمعية العامة إحـدى هـذه اهليئـات وليـست اهليئـة الوحيـدة الـيت                    
  .تستطيع اختاذ مثل هذه القرارات

  


	الاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
	الدورة الثانية
	بنما سيتي، 16-21 نيسان/أبريل 2012
	* UNEP/IPBES.MI/2/1.
	البند 4 (ز) من جدول الأعمال المؤقت*
	النظر في الطرائق والترتيبات المؤسساتية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية: المسائل القانونية المتعلقة بإنشاء المنبر وتشغيله
	المسائل القانونية المتعلقة بإنشاء المنبر وتشغيله
	مذكرة من الأمانة 

	1 - في الدورة الأولى للاجتماع العام بشأن تحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، تناول الممثلون بالدرس المسائل القانونية المتعلقة بإنشاء المنبر. وتيسيرا لمداولاتهم، عُرضت عليهم مذكرة من الأمانة عن الموضوع (UNEP/IPBES.MI/1/2)، ومشورة قانونية من مكتب الشؤون القانونية (UNEP/IPBES.MI/1/INF/14) وفتوى قانونية تكميلية من أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP/IPBES.MI/1/INF/9).
	2 - وخلال المناقشات التي دارت حول هذه المسألة، كرّر الممثلون الذين أخذوا الكلمة التأكيد على أهمية التعجيل بتشغيل المنبر. وتضاربت الآراء حول ما إذا كان المنبر قد أُنشئ بالفعل. فقد ذهب رأي عدة ممثلين إلى أنّ المنبر قد أنشئ فعلا بموجب قرار صدر عن الجمعية العامة، ولا داعي بالتالي إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية. لكن طائفة أخرى من الممثلين رأت أنّه لم يُنشأ بعد. وعلى الرغم من أنّ الكثير قالوا إنّ كل المطلوب لإنشاء المنبر هو قرار يعتمده الحاضرون في الاجتماع، وفي هذه الحالة يمكن أن يصبح الاجتماع الحالي بمثابة الاجتماع الأول لمجلس إدارة المنبر (الاجتماع العام)، فإنّه لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن سبل المضي قُدُمًا في اتخاذ مثل هذا الإجراء خلال الدورة الثانية من هذا الاجتماع.
	3 - وربما يودّ الممثلون مواصلة النظر في المسائل القانونية ذات الصلة وفي تحديد سبل المضي قدما في تحقيق التشغيل الكامل للمنتدى عبر وضع ترتيبات مؤسسية يندرج ضمنها حسم المسألة المتعلقة بما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراء لإنشاء المنتدى.
	4 - وقد أعيد في المرفق الأول والمرفق الثاني بهذه المذكرة استنساخ المشورة القانونية لمكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة والفتوى القانونية التكميلية لأمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اللتين عُرضتا على الأنظار في الدورة الأولى، وذلك بغية تيسير الرجوع إليهما.
	المرفق الأول
	مشورة قانونية مقدمة من مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة بشأن بعض المسائل القانونية المتعلقة بالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية: مذكرة موجهة إلى رئيس الاجتماع العام من الأمين العام المساعد للشؤون القانونية
	(صدرت باعتبارها الوثيقة UNEP/IPBES.MI/1/INF/14 المؤرخة 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011)
	مذكرة من السيد روبرت واتسون
	المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية

	1 - أود أن أشير إلى البريد الإلكتروني المرسل إليّ من السيدة ناغاي بتاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011 والذي تشير فيه إلى أن الاجتماع العام المعقود عملاً بقرار الجمعية العامة 65/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 والجاري حالياً في نيروبي، قد طلب مشورة مكتب الشؤون القانونية بشأن المسائل التالية:
	أولاً - إذا كانت الجمعية العامة قد أنشأت المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية بموجب قرارها 65/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010؛
	ثانياً - إذا كانت هناك أي معوقات قانونية تحول دون استخدام أي من خيارات إنشاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية كما وردت في الوثيقة UNEP/IPBES.MI/1/2 الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
	ثالثاً - إذا كان من الممكن قانوناً تشغيل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية دون أن يكون قد أنشئ.
	أولا - إذا كانت الجمعية العامة قد أنشأت المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية بموجب قرارها 65/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010

	2 - أحاطت الجمعية العامة علماً، في قرارها 65/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، بمقرر برنامج الأمم المتحدة للبيئة دإ-11/4 المؤرخ 26 شباط/فبراير 2010 والمعنون ’المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية‘، كما أحاطت علماً بالاجتماع الحكومي الدولي الثالث لأصحاب المصلحة المتعددين المخصص لمنبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، الذي عقد في بوسان، جمهورية كوريا (’’الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان‘‘).
	3 - وبموجب الفقرة 17 من ذلك القرار، طلبت الجمعية العامة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة ’’دون المساس بالترتيبات المؤسساتية النهائية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، وبالتشاور مع جميع المنظمات والهيئات المعنية، سعياً إلى تفعيل المنبر بشكلٍ كامل، أن يعقد اجتماعاً عاماً يتيح لجميع الدول الأعضاء، وبخاصة لممثلي البلدان النامية، المشاركة بصورة كاملة وفعالة لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية للمنبر في أقرب فرصة ممكنة.‘‘
	4 - وتبعاً لذلك، قرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مقرره 26/4 المؤرخ 24 شباط/فبراير 2011 عدة أمور، من بينها عقد الاجتماع العام المطلوب أعلاه، بهدف تحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية.
	5 - ونود أن نشير إلى أن استخدام الجمعية العامة كلمة ’’تشير‘‘ وعبارة ’’تحيط علماً‘‘ يجب أن يُفهم في ضوء مقرر الجمعية العامة 55/488 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2001. ففي هذا المقرر، ’’تعيد [أعادت] الجمعية العامة التأكيد على أن عبارتي ’تُحيطُ علماً‘ و’تشيرُ‘ هما عبارتان حياديََتان، لا تشكلان موافقةً أو رفضاً‘‘. وبالتالي فإن الجمعية العامة، عندما أحاطت علماً، لا غير، بالقرارات ذات الصلة الوارد ذكرها في الفقرة 17 من القرار 65/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، لم تُعرب عن موافقتها أو عدم موافقتها على الترتيب الوارد فيها، ولم تتخذ قراراً بإنشاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية بوصفه هيئة من هيئات الأمم المتحدة.
	6 - وعلاوة على ذلك، فإن الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان تنص في الفقرة 6 منها على ’’أنه ينبغي إنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية لتدعيم الترابط بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النُظُم الإيكولوجية من أجل صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ورفاه البشر في الأجل الطويل، والتنمية المستدامة‘‘. وبالتالي فإنه ’’ينبغي إنشاء المنبر الجديد كهيئة حكومية دولية مستقلة تتولى إدارتها واحدة أو أكثر من هيئات الأمم المتحدة أو وكالاتها أو صناديقها أو برامجها القائمة‘‘ (الفقرة 6 (و)). وفي الفقرة 9، ’’يوصي [أوصى] الاجتماع بأن تُدعى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين إلى النظر في النتائج الواردة في الوثيقة الختامية، واتخاذ الإجراء الملائم لإنشاء المنبر‘‘. ووفقاً لذلك، صاغت الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان بياناتها بشأن المنبر/المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في شكل توصيات، ولم تتخذ قراراً بإنشاء المنبر.
	ثانيا - خيارات إنشاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية كما وردت في وثيقة العمل UNEP/IPBES.MI/1/2 الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (”الوثيقة“)

	إنشاء المنبر في الاجتماع العام الحالي
	7 - ينص هذا الخيار على أن الاجتماع العام الذي يضم ممثلين للدول الأعضاء، قد يقرر إنشاء المنبر بموجب قرار صادر عنه. وعلاوة على ذلك، ينص الخيار على أنه ’’يمكن تحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية للمنبر [...] في هذا القرار. وبذلك يُمكن للاجتماع العام الحالي أن يتحوَّل إلى الاجتماع العام الأول للمنبر، إذا ما أعلن الاجتماع ذلك‘‘.
	8 - ونودّ أن نشير إلى أن ولاية الاجتماع العام الحالي تتمثل في ’’تحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية‘‘ للمنبر على نحو يتيح ’’تشغيل المنبر تشغيلاً كاملاً‘‘. ولم يحصل الاجتماع العام الحالي على أي ولاية صريحة بإنشاء المنبر أو تحويل نفسه إلى الاجتماع الأول للمنبر، لا بموجب قرار الجمعية العامة 65/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، أو بموجب قرار صادر عن أي هيئة أخرى من الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
	9 - وقد استخدمت الوثيقة إنشاء المنتدى الحكومي الدولي لسلامة المواد الكيميائية بموجب قرار صادر عن المؤتمر الدولي بشأن سلامة المواد الكيميائيَّة كسابقة لهذا الخيار. بيد أن المنتدى الحكومي الدولي لسلامة المواد الكيميائية قد أنشأه المؤتمر الدولي بشأن سلامة المواد الكيميائيَّة الذي شارك في عقده برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، وقد اتخذ المؤتمر قراراً أنشأ بموجبه المنتدى الحكومي الدولي لسلامة المواد الكيميائية، واعتمد اختصاصاته، وأعلن أنه ’’سعياً لبدء أعمال [المنتدى الحكومي الدولي لسلامة المواد الكيميائية]، يعتبر المؤتمر، بعد انتهائه، كما لو كان الدورة الأولى [للمنتدى الحكومي الدولي لسلامة المواد الكيميائية]‘‘. وباتخاذه لتلك القرارات، كان المؤتمر يعمل بموجب ولاية محددة وردت في الفقرة 19-76 من الفصل 19 من جدول أعمال القرن 21 الذي أقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/190 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992. وقد طلب القرار إلى جميع الجهات المعنية تنفيذ كافة الالتزامات والاتفاقات والتوصيات التي تم التوصل إليها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، بما في ذلك جدول أعمال القرن 21.
	يُعهد بإنشاء المنبر إلى الرؤساء التنفيذيين لمجموعة مختارة من المنظمات
	10 - ينص هذا الخيار على أن تهيب الدول الأعضاء بالرؤساء التنفيذيين لمجموعة مختارة من المنظمات أن ينشئوا المنبر، وبذلك يصبح المنبر هيئة حكومية دولية منشأة بموجب الأطر المؤسساتية لتلك المنظمات. وتشير الوثيقة إلى أن ترتيباً مماثلاً قد اعتمد بشأن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وأنه ’’يمكن للرؤساء التنفيذيين للمنظمات المعنية أن يقوموا بترتيبات لإنشاء المنبر إذا ما تلقوا التصريح من هيئاتهم الإدارية بإنشائه‘‘.
	11 - وفيما يتعلق بالفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، نودّ الإشارة إلى ما يلي:
	• حثّ المجلس العاشر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المعقود في عام 1988، المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمجلس الدولي للرابطات العلمية على الارتقاء بفهم ظاهرة تغيّر المناخ.
	• وبعد ذلك، حثّ مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المجتمع في دورته الرابعة عشر مديره التنفيذي على الاستجابة لقرار مجلس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذي ’’طلب إلى أمينها العام، بالتعاون مع المدير التنفيذي [لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة]، أن يقوم باستكشاف، وبعد إجراء المشاورات الملائمة مع الحكومات، أن ينشئ آلية حكومية دولية مخصصة تضطلع بإجراء تقييمات علمية منسقة دولياً لحجم تغيرّ المناخ وزمن حدوثه وآثاره المحتملة‘‘.
	• وتبعاً لذلك، اتفق المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والهيئة القائمة على إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على إنشاء الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الذي يقدم تقارير عن أنشطته إلى كلتا الهيئتين الإداريتين، وصادقت الجمعية العامة على ذلك في قرارها 43/54 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1988.
	12 - وعلى نحو مماثل، يمكن للهيئة القائمة على إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تتخذ مقرراً بإنشاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية بصفة فردية أو بالاشتراك مع وكالة متخصصة/هيئة من هيئات الأمم المتحدة الأخرى. وينبغي لهذا المقرر أن يحدد بالتفصيل مسارات الإبلاغ التي سيتبعها المنبر، والمنظمة التي ستقدم خدمات الأمانة، والتمويل، وغير ذلك، والدور الموكل إلى كل منظمة. ويدرج برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذا المقرر في تقاريره المقدمة إلى الجمعية العامة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	تقوم الهيئات الحكومية الدولية في الأمم المتحدة و/أو برامجها و/أو صناديقها و/أو وكالاتها المتخصصة بإنشاء المنبر
	13 - ينص هذا الخيار على أن في وسع الاجتماع العام أن يصدر توصية ’’إلى الهيئات الحكومية الدولية في الأمم المتحدة و/أو برامجها و/أو صناديقها و/أو وكالاتها المتخصصة بإنشاء المنبر. [...] ويمكن لهذه الهيئات الإدارية أن تعتمد قرارات مشتركة ومتزامنة بإنشاء المنبر‘‘. وتنص الوثيقة أيضاً على أن تطلب كل من الهيئات القائمة على إدارة المنظمات المنشئة للمنبر إلى رؤسائها التنفيذيين أن يتخذوا الإجراءات اللازمة، وأن الترتيبات المؤسساتية في إطار هذا الخيار المحتملة ستكون مماثلة للترتيبات الواردة في الخيار الثاني الوارد أعلاه.
	المشاركة المحتملة للجمعية العامة
	14 - ينص هذا الخيار على أن في وسع الجمعية العامة أن تقرّ الإجراءات المتخذة في إطار الخيارات 1 إلى 3 أعلاه، أو أن تطلب إلى ’’الهيئات الحكومية الدولية المعنية لدى الأمم المتحدة و/أو برامجها و/أو صناديقها و/أو وكالاتها المتخصصة، أو الرؤساء التنفيذيين لهذه المنظمات، أن يقوموا بإنشاء المنبر، أو [يمكن للجمعية العامة] [اتخاذ إجراء] مستقل أو مشترك مع الهيئات المعنية لإنشاء المنبر‘‘. ونشير هنا إلى أنه في حال إنشاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية بالاشتراك مع وكالة متخصصة، فإن على الهيئة القائمة على إدارة هذه الوكالة أن تتخذ قراراً منفصلاً بإنشاء المنبر.
	ثالثا - تشغيل المنبر

	15 - فيما يتعلق بالسؤال عما إذا كان من الممكن تشغيل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، دون إنشائه رسمياً، نشير إلى أن الاجتماع العام الذي دعت الجمعية العامة إلى عقده في قرارها 65/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، قد أُوكل بولاية محددة. وتتمثل هذه الولاية في ’’لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية للمنبر‘‘ و’’دون المساس بالترتيبات المؤسساتية النهائية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية‘‘. ولهذا، نشير بأن تُترك القرارات النهائية المتعلقة بالطرائق والترتيبات المؤسساتية التي ستقود إلى تشغيل المنبر، للعملية الحكومية الدولية الرسمية، أي الجمعية العامة و/أو مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة و/أو وكالة متخصصة، تمشياً مع الخيارات التي نوقشت أعلاه.
	(توقيع) ستيفن ماثياس4 تشرين الأول/أكتوبر 2011
	المرفق الثاني
	الرأي القانوني للأمانة بشأن بعض القضايا القانونية المتعلقة بإنشاء المنبر وتشغيله
	(صدرت من قبل باعتبارها الوثيقة UNEP/IPBES.MI/1/INF/9 المؤرخة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011)
	مذكرة من الأمانة()
	1 - تعرض هذه المذكرة الرأي القانوني لأمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن بعض القضايا القانونية المتصلة بإنشاء المنبر وتشغيله على النحو الموضح في مذكرة الأمانة بشأن هذا الموضوع (UNEP/IPBES.MI/1/2). وقد أعد هذا الرأي القانوني استناداً إلى المشورة القانونية المقدمة من مكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة المقدمة إلى أمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالتحديد المشورة القانونية الصادرة عن هذه الإدارة والتعليقات ذات الصلة المؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 2011 والموجهة إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
	أولا - سؤال بشأن ما إن كانت الجمعية العامة قد أنشأت المنبر

	2 - أثير سؤال عما إن كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت المنبر بموجب الفقرة 17 من قرارها 65/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010. وفيما يلي نص هذه الفقرة:
	[إن الجمعية العامة]
	تحيط علماً بمقرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة دإ-11/4 المؤرخ 26 شباط/فبراير 2010 والمعنون ’’المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية‘‘، ووثيقة بوسان الختامية للاجتماع الحكومي الدولي الثالث لأصحاب المصلحة المتعددين المخصص لمنبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، الذي عقد في بوسان، جمهورية كوريا في الفترة من 7 إلى 11 حزيران/يونيه 2010، والمقرر المعنون ’’التفاعل بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي ورفاه الإنسان والنظر في نتائج الاجتماعات الحكومية الدولية‘‘ الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في اجتماعه العاشر الذي عقد في ناغويا، اليابان في الفترة من 18 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، والمقرر المتعلق بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، الذي اتخذه المجلس التنفيذي لتلك المنظمة في دورته الخامسة والثمانين بعد المائة، وتطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، دون المساس بالترتيبات المؤسساتية النهائية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، وبالتشاور مع جميع المنظمات والهيئات المعنية، سعياً إلى تفعيل المنبر بشكلٍ كامل، أن يعقد اجتماعاً عاماً يتيح لجميع الدول الأعضاء، وبخاصة لممثلي البلدان النامية، المشاركة بصورة كاملة وفعالة لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية للمنبر في أقرب فرصة ممكنة.
	3 - وفي هذا الصدد فإن استعمال الجمعية العامة لعبارة ’’تحيط علماً‘‘ ينبغي أن يُفهم في ضوء مقرر الجمعية العامة 55/488 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2001. إذ أن الجمعية العامة كانت قد [أعادت] ’’التأكيد‘‘ في هذا المقرر على أن ”عبارتي يحيط علماً وتشير عبارتان حياديتان لا تشكلان موافقة أو رفضاً“.
	4 - وعلى هذا فإن الجمعية العامة عندما تكتفي بالإحاطة علماً بالقرارات ذات الصلة المذكورة في الفقرة 17 من القرار 65/162 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2010، فإنها لا تعرب عن موافقة أو عدم موافقة على الترتيب المذكور في تلك القرارات، وبالتالي فإنها لم تنشئ المحفل كهيئة من هيئات الأمم المتحدة.
	ثانيا - سؤال بشأن ما إن كان من الممكن تشغيل المنبر بدون صك الإنشاء الرسمي

	5 - في ظل الخلفية المذكورة أعلاه، يمثل الاجتماع العام الحالي الذي دعت إلى عقده الجمعية العامة إليه في قرارها 65/162 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2010 والذي انعقد بعد ذلك وفقاً للمقرر 26/4 المؤرخ 24 شباط/فبراير 2011 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اجتماعاً مستقلاً عن المنبر، ويضطلع بولاية محددة ’’لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية للمنبر‘‘. ويبدو أنه لا توجد ولاية صريحة لكي يشكل الاجتماع العام الحالي الاجتماع العام الأول للمنبر. وإذا وضعنا في الاعتبار أن الجمعية العامة لم تنشئ المنبر بموجب قرارها 65/162 وفي ظل الخلفية الموضحة أعلاه فلن يكون من المجدي من الناحية القانونية أن يتم تشغيل المنبر بدون صك رسمي، وبأن يتم مثلاً الاكتفاء بالإعلان أثناء الاجتماع العام الحالي بأن الجمعية العامة قد أنشأت على النحو الموضح في الخيار 1 الوارد في الفقرتين 12 و 13 من الوثيقة UNEP/IPBES.MI/1/2. ويبدو أن أفضل سبيل هو أن يُترك القرار النهائي المتعلق بالطرائق والترتيبات المؤسساتية التي ستؤدي إلى تشغيل المنبر لتتخذه العملية الحكومية الدولية الرسمية، مثل قرار الجمعية العامة و/أو مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة و/أو مجلس إدارة وكالة متخصصة.
	ثالثا - الخيارات المحتملة لإنشاء المنبر وتشغيله

	6 - تعرض الوثيقة UNEP/IPBES.MI/1/2 ثلاثة خيارات هي الخيارات 2 (أ) و (ب) و (ج) في الفقرات 14-22 وهي خيارات تستند إلى التأكيد على أن الجمعية العامة لم تنشئ المنبر بموجب قراراها 65/162. ومن ناحية أخرى فإن الخيار 1، الذي يدعو إلى ’’الاتفاق على أن المنبر قد أنشئ فعلاً‘‘ لا يبدو مجدياً كما جاء أعلاه.
	ألف - الخيار 2 (أ): إنشاء المنبر في الاجتماع العام الحالي

	7 - في صدد الخيار 2 (أ) ينص هذا الخيار على أن الاجتماع العام الحالي الذي يتألف من ممثلي الحكومات يمكنه أن يقرر إنشاء المنبر بموجب القرار. وبالإضافة إلى ذلك ينص هذا الخيار على أنه الطرائق والترتيبات المؤسساتية للمنبر في مثل هذا القرار، وبهذه الطريقة يمكن للاجتماع العام الحالي أن يتحول إلى الاجتماع العام الأول للمنبر إذا تم إعلان ذلك.
	8 - وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى الولاية المحددة التي أسندت إلى الاجتماع العام الحالي بموجب الفقرة 17 من قرار الجمعية العامة 65/162. وهذه الولاية هي ’’تحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية للمنبر‘‘ لكي يمكن ’’تشغيل المنبر بصور كاملة‘‘. ومع مراعاة الخيار المحتمل المذكور أدناه فإن قرار الجمعية العامة لم ينص صراحة على وجود ولاية للاجتماع العام الحالي لكي ينشئ المنبر أو لكي يحول نفسه ليصبح الاجتماع العام الأول للمنبر. وبالتحديد، إذا كان سيتم إنشاء المنبر باعتباره هيئة من هيئات الأمم المتحدة فقد يبدو من الضروري النص على هذا الإجراء في قرار صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية من هيئات الأمم المتحدة و/أو الوكالات المتخصصة.
	9 - ولكن يمكن أن يُلاحظ أن الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان تنص على أنه ’’ينبغي إنشاء المنبر الجديد كهيئة حكومية دولية مستقلة‘‘ وأن ’’تتولى إدارتها واحدة أو أكثر من هيئات الأمم المتحدة أو وكالاتها أو صناديقها أو برامجها القائمة‘‘. وفي هذا السياق يبدو من الممكن أن يكون المنبر إما هيئة من هيئات الأمم المتحدة أو هيئة غير تابعة للأمم المتحدة. وإذا كان سيتم إنشاء المنبر باعتباره هيئة حكومية دولية مستقلة عن هيئات أو وكالات الأمم المتحدة، وبصورة مشابهة للمعاهدات الدولية أو غيرها من الترتيبات الحكومية الدولية المنشأة خارج منظومة الأمم المتحدة، مع وجود اتفاقات مؤسساتية مع الهيئات أو الوكالات القائمة في الأمم المتحدة لإدارتها، فإن ذلك لا يستبعد إمكانية قيام ممثلي الحكومات في الاجتماع العام الحالي بالنظر في إنشاء المنبر تحت مظلة الولاية التي كُلف بها الاجتماع العام الحالي ’’لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية للمنبر‘‘ من أجل ’’تشغيل المنبر بصورة كاملة‘‘، ثم يتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات لإنشائه. وفي حالة تفضيل هذا الخيار فقد يتطلب ذلك أولاً صدور قرار يحدد الغرض من الاجتماع العام الحالي ليشمل إنشاء المنبر، ويمكن أن يتبع ذلك قرار بإنشاء المنبر.
	10 - وينبغي الملاحظة أنه إذا قامت بإدارة المنبر هيئتان أو وكالتان أو أكثر من هيئات أو وكالات الأمم المتحدة فسيكون من المستصوب فيما يبدو أن تضم عملية إنشاء المحفل بصورة موضوعية جميع الهيئات أو الوكالات المعنية. ويمكن النظر في وضع هذه الترتيبات المشتركة بين جميع المنظمات المعنية رهناً باتفاق كل منظمة من هذه المنظمات، بحيث تمثل جزءاً متميزاً من الاجتماع لغرض يخصص إنشاء المنبر. ويُلاحظ أن إنشاء المنبر الحكومي الدولي لسلامة المواد الكيميائية التي اشترك في الدعوة لانعقاده كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية يعطي مثالاً لهذا الترتيب المشترك لإنشاء ترتيب حكومي دولي ومثالاً أيضاً لتحويل اجتماع حكومي دولي إلى ترتيب حكومي دولي متفق عليه، رغم أنه قد ينظر إليه باعتباره متميزاً عن الاجتماع الحكومي الدولي الذي يمكن أن يشكل الاجتماع العام الأول للمنتدى الحكومي الدولي على النحو المنصوص عليه في الفقرة 19/76 من الفصل 19 من جدول أعمال القرن 21 وقرار الجمعية العامة اللاحق 47/190 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي طالب جميع الجهات المعنية لتنفيذ جميع الالتزامات والاتفاقات والتوصيات التي تم التوصل إليها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية التي كان من بينها جدول أعمال القرن 21.()
	باء - الخيار 2 (ب): قيام الرؤساء التنفيذيون لمنظمات مختارة بإنشاء المنبر

	11 - ينص الخيار 2 (ب) على أن ممثلي الحكومات في الاجتماع العام الحالي سوف يطالبون الرؤساء التنفيذيين لمنظمات مختارة بإنشاء المنبر وأن يصبح المنبر هيئة حكومية دولية تنشأ على أساس الإطار المؤسسي لهذه المنظمات. ويُلاحظ أنه تم اعتماد ترتيبات مشابهة لذلك في حالة إنشاء الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وأن الرؤساء التنفيذيين يستطيعون اتخاذ الترتيبات لإنشاء المنبر بمقدار حصولهم على ترخيص من هيئات إدارة منظماتهم.
	12 - وتجدر الإشارة إلى ما يلي فيما يتعلق بالفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ:
	(أ) قام المؤتمر العاشر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المنعقد في عام 1988 بحث المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمجلس الدولي للاتحادات العلمية للعمل على زيادة فهم تغير المناخ؛
	(ب) وبعد ذلك قام مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في مقرره 14/20 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1987 والمعتمد في دورته الرابعة عشرة، بحث المدير التنفيذي لبرنامج البيئة على الاستجابة بالموافقة على قرار المؤتمر العاشر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ’’الذي يطلب من الأمين العام، متعاوناً مع المدير التنفيذي [لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة] استكشاف إمكانية إنشاء آلية حكومية دولية مخصصة، والعمل على إنشائها بعد المشاورات الملائمة مع الحكومات، للقيام بتقييم علمي منسق دولياً لحجم تغير المناخ وتوقيته وأثره المحتمل‘‘؛
	(ج) وبعد ذلك وافق المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على إنشاء الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الذي يقدم التقارير عن أنشطته كلا الهيئتين معاً، وأيدته الجمعية العامة بعد ذلك في قرارها 43/54 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1988,
	13 - وبطريقة مشابهة يمكن أن يتخذ مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة قراراً بإنشاء المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وحده أو بالاشتراك مع وكالة متخصصة أخرى/هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة. وينبغي أن يتضمن مثل هذا القرار أيضاً تفاصيل تسلسل عملية تقديم تقارير المنبر، والمنظمات التي تقدم الأمانة والتمويل إليه، والأدوار الخاصة بكل منظمة. وسيدرج مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة مثل هذا القرار في تقاريره إلى الجمعية العامة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	جيم - الخيار 2 (ج): تقوم الهيئات الحكومية الدولية للأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها و/أو الوكالات المتخصصة بإنشاء المنبر

	14 - ينص الخيار 2 (ج) على أنه يمكن لممثلي الحكومات في الاجتماع العام الحالي إصدار توصيات إلى الأجهزة الحكومية الدولية للأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها و/أو الوكالات المتخصصة لإنشاء المنبر، أن تعتمد هيئات الإدارة المذكورة قرارات متزامنة للاشتراك في إنشاء المنبر. وينص الخيار أيضاً في الفقرة 22 على أنه يتعين على هيئة إدارة المنظمة التي تنشئ المنبر أن تطلب من الرؤساء التنفيذيين للمنظمات المعنية اتخاذ إجراءات مؤسساتية في ظل هذا الخيار تماثل الإجراءات الواردة في الخيار 2 (ب).
	دال - احتمال مشاركة الجمعية العامة

	15 - فيما يتعلق بمشاركة الجمعية العامة (الفقرتين 23-24 من الوثيق UNEP/IPBES.MI/1/2) تنص الوثيقة على أن الجمعية العامة يمكن أن تعتمد الإجراءات المتخذة بموجب الخيارات 2 (أ) إلى 2 (ج) أو تطلب من الأجهزة الحكومية الدولية المعنية للأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها و/أو الوكالات المتخصصة، أو الرؤساء التنفيذيين لهذه المنظمات، إنشاء منبر، أو أن تقوم الجمعية العامة بصور مستقلة أو مشتركة مع الأجهزة المعنية الأخرى، باتخاذ خطوة لإنشاء المنبر. وينبغي ملاحظة أنه إذا كان يتم إنشاء المنبر بصورة مشتركة مع وكالة متخصصة فإن هيئة إدارة الوكالة المتخصصة المعنية ستُطالب باتخاذ قرار منفصل بإنشاء المنبر. وينبغي أن يُلاحظ أيضاً أن العملية الحكومية الدولية الرسمية لاتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بالطرائق والترتيبات المؤسساتية التي ستؤدي إلى تشغيل المنبر ستشمل الجمعية العامة ومجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة و/أو هيئة إدارة وكالة متخصصة، وأنه ينبغي اعتبار الجمعية العامة إحدى هذه الهيئات وليست الهيئة الوحيدة التي تستطيع اتخاذ مثل هذه القرارات.

