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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية
 الدورة الثانية

 3142كانوف األوؿ/ديسمرب   41-9أنطاليا، تركيا، 
*من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت 8البند 

 

المؤسسية: ترتيبات الشراكة التعاونية لألمم  الترتيبات
المتحدة فيما يتعلَّق بعمل المنبر الحكومي الدولي المعني 
بالتنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وأمانته

                                                      
* IPBES/2/1. 

 نيةمشروع االتفاق الخاص بالشراكة التعاو 
 مذكرة من األمانة

طلب االجتماع العاـ للمنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوُّع البيولوجي وخدمات  - 4
، إىل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ومنظمة األمم ادلتحدة 4/1 ادلنرب من مقّرر 3النظم اإليكولوجية، يف الفقرة 

مم ادلتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي إنشاء رابطة للرتبية والعلم والثقافة ومنظمة األ
 اتفاؽ شراكة تعاونية من أجل عمل ادلنرب وأمانتو. خالؿمؤسسية مع ادلنرب من 

ادلنرب وبرنامج األمم ادلتحدة  بنيويوضِّح مرفق ىذه ادلذكرة مشروع اتفاؽ للشراكة التعاونية يتم إبرامو  - 3
ظمة األمم ادلتحدة للرتبية والعلم والثقافة ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي لينظر للبيئة ومن

فيو االجتماع العاـ. وقد أعّدت مشروع االتفاؽ األمانة بالتشاور مع ادلكتب على أساس الوثائق اليت صدرت 
ؾ للتعاوف بني  اذليئات األربع التابعة لألمم ادلتحدة وادلنرب، مع التسليم نتيجة مناقشات سابقة بشأف ادلقرترح ادلشرتر

باألدوار ادلتوقّعة ادلتباينة لكل ىيئة من ىيئات األمم ادلتحدة يف تقدمي دعم زلدَّد إىل ادلنرب. ويرد يف الوثيقة 
IPBES/2/INF/3  برنامج مزيد يف وصف اإلسهامات ادلتوقَّعة من كل ىيئة من ىيئات األمم ادلتحدة يف تنفيذ

 عمل ادلنرب ادلقرترح ودعمها ألمانة ادلنرب.
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 مرفق
للشراكة التعاونية إلنشاء رابطة مؤسسية بين المنبر الحكومي الدولي للعلوم  ترتيباتمشروع 

والسياسات في مجال التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وبرنامج األمم المتحدة 
بية والعلم والثقافة ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتر 
 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

يقـو بإبراـ اتفاؽ الشراكة التعاونية احلايل ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوُّع 
( وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة “ادلنرب”البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )يشار إليو فيما بعد باسم 

ومنظمة األمم ادلتحدة لألغذية والزراعة  ()اليونيب( ومنظمة األمم ادلتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو
فيما  وادلنظمات(. ويشار إىل ادلنرب “ادلنظمات”)الفاو( وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي )ادلشار إليها فيما بعد 

 “.األطراؼ”ؾ باسم بعد بشكل مشرتر 
أف ادلنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوُّع البيولوجي وخدمات النظم  إذ تأخذ علماً 

، 3142كانوف الثاين/يناير   32إىل  34اإليكولوجية قرَّر يف دورتو األوىل، ادلعقودة يف بوف، أدلانيا، يف الفرتة من 
إنشاء رابطة  ادلنظماتللبيئة أف يقدِّـ الدعم إىل أمانة ادلنرب، ويطلب إىل أف يطلب إىل برنامج األمم ادلتحدة 

 ؛(4)مؤسسية مع ادلنرب من خالؿ اتفاؽ شراكة تعاونية من أجل عمل ادلنرب وأمانتو
وبرامج العمل يف  بادلنظماتيف إعداد وإنشاء ادلنرب ومدى أمهية ادلهاـ اخلاصة  ادلنظماتبدور  إذ تُِقرّ 

 ؛مهاـ ادلنرب
مجلة  مبوجبوالشراكة التعاونية احلايل تقدمي إطار للتعاوف بني األطراؼ تتم  ترتيبباعتزاـ  وإذ ترّحب

 أمور من بينها:
 ؛وادلنظماتتنشئ األطراؼ رابطة مؤسسية بني ادلنرب  )أ(

تتفق األطراؼ على تنسيق األنشطة ذات الصلة والتعاوف يف رلاالت تتصل مبهاـ ادلنرب،  )ب(
 اخلاصة هبا ويف إطارىا؛ ادلهاـإىل  باإلضافة

 ُتدار أمانة ادلنرب من أجل دعم ادلنرب؛ )ج(
 القدرات ادلكرَّسة واالنتدابات أو غريىا من ادلوظفني ادلنتدبني لدعم أمانة ادلنرب؛ ادلنظماتتوفِّر  )د(
عادلي واإلقليمي الدعم التقين والربنارلي لربنامج عمل ادلنرب على الصعيدين ال ادلنظماتتقدِّـ  )ىػ(

 ؛ادلنظماتبشأف ادلسائل ذات الصلة مبهاـ وبرامج عمل 
ؾ جلمع األمواؿ ليتسّّن تنفيذ أنشطة ادلنرب؛ )و(  تقـو األطراؼ بإجراء مشرتر
 يف رلاؿ االتصاالت أنشطة االتصاالت اليت يقـو هبا ادلنرب. ادلنظماتتدعرم قدرات  )ز(

 لتايل:توافق األطراؼ على التعاوف على النحو ا

                                                      
(4) IPB ES/1/12.ادلرفق اخلامس ، 
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 تنفيذ برنامج عمل المنبر - 1
 الفنية وخرباهتا يف تنفيذ برنامج عمل ادلنرب. بدرايتهاعلى اإلسهاـ  ادلنظماتتوافق  - 4
أو بشأف  ادلنظماتأو أكثر من  واحدةإىل جيوز لألطراؼ أف توافق على إسناد مهاـ خاصة من ادلنرب  - 3

أنشطة مشرتكة استنادًا إىل اختصاصات يُتفرق عليها بني األطراؼ ووفقًا ألنظمة األطراؼ وقواعدىا وسياساهتا 
 وإجراءاهتا اخلاصة هبا.

على اإلسهاـ يف تنفيذ برنامج عمل ادلنرب بتقدمي الدعم إىل اذلياكل اإلقليمية اليت قد  ادلنظماتتوافق  - 2
 ينشئها ادلنرب.

 دل المعلوماتتبا - 2
تتبادؿ األطراؼ ادلعلومات وتتشاور فيما بينها بصفة منتظمة بشأف ادلسائل اليت ذلا صلة مباشرة بتنفيذ  - 1

 برنامج عمل ادلنرب.
تستعرض األطراؼ التقدُّـ احملرز يف رلاؿ ادلهاـ ادلشرتكة أو ادلسندة اليت جيري تنفيذىا، وختّطط  - 5

 تضاء، مع االستجابة لطلبات االجتماع العاـ للمنرب.لألنشطة ادلستقبلية، حسب االق
قبل نشر وثائق ادلنرب، مبا يف ذلك  تتشاور األطراؼ فيما بينها وفقًا جلدوؿ زمين تتفق عليو األطراؼ - 2

 .وثائق االجتماعات الرمسية
 حضور اجتماعات المنبر - 3

ادلشاركة يف اجتماعات االجتماع العاـ ، بغية دعم التعاوف الربنارلي بني األطراؼ، للمنظماتحيق  - 7
 الفرعية اليت ينشئها االجتماع العاـ. ادلنظماتللمنرب واجتماعات فريق اخلرباء ادلتعّدد التخصصات وسائر 

بطريقة مناسبة التوقيت بشأف االجتماعات اليت يعقدىا االجتماع  ادلنظماتتقـو أمانة ادلنرب بإبالغ  - 8
 العاـ وىيئاتو الفرعية.

 الموظفون - 4
بتقدمي الدعم وانتداب موظفني إىل أمانة ادلنرب، على النحو ادلتفق عليو بني األطراؼ  ادلنظماتتقـو  - 9

ووفقًا للمقررات والتفويض من إدارهتا ادلختصة و/أو ىيئاهتا اإلدارية، ومع مراعاة ىيكل توظيف األمانة وادليزانية 
  دعم تقين لتنفيذ برنامج عمل ادلنرب.ادلعتمدة من االجتماع العاـ، واحلاجة إىل

تتفق األطراؼ على أف يقـو ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة بتعيني رئيس أمانة ادلنرب،  - 41
بالتعاوف مع الرؤساء التنفيذيني دلنظمة األمم ادلتحدة للرتبية والعلم والثقافة ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج 

حدة اإلمنائي ومكتب االجتماع العاـ. ويتم شغل الوظائف الفنية األخرى يف األمانة من خالؿ إجراء األمم ادلت
التعيني الذي يقـو بو ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة، بالتعاوف مع الرؤساء التنفيذيني دلنظمة 

 .ادلنظماتريق إعارة موظفني متفرغني من اليونسكو ومنظمة الفاو وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي أو عن ط
 وضوح الرؤية - 5

يف مجيع وثائق اإلعالـ ومواد االتصاؿ اليت يصدرىا ادلنرب، مبا يف  ادلنظماتيتم اإلقرار بدور وإسهاـ  - 44
يف ىذه الوثائق ومواد  ادلنظماتذلك وثائق االجتماعات، ويتم إدراج أمساء و/أو شعارات كل واحدة من 

 ىل جانب اسم و/أو شعار ادلنرب.االتصاؿ إ



IPBES/2/15 

4 

 الجوانب المالية - 6
أو القياـ بنشاط مشرتؾ ادلنظمات إذا انطوى إجراء ادلنرب بإسناد مهاـ خاصة إىل واحدة أو أكثر من  - 43

متفق عليو على صرؼ نفقات تتجاوز النفقات التنظيمية ادلعتادة، ينبغي إجراء مشاورات بني األطراؼ لتحديد 
لتجميع موارد ادلنظمات للحصوؿ على ادلوارد الضرورية، مبا يف ذلك عن طريق إجراءات تقـو هبا أنسب الطرؽ 

 إضافية لدعم أنشطة ادلنرب.
الشراكة التعاونية  ترتيبأي إجراء لتعبئة موارد تقـو هبا األطراؼ فيما خيص على يتم باالتفاؽ ادلتبادرؿ  - 42

 احلايل.
 اإلبالغ - 7

ات بشأف منظمتقاريرىا، حسب االقتضاء، إىل االجتماع العاـ وإىل اذليئات اإلدارية لل تقدِّـ األطراؼ - 41
التقدُّـ احملرز يف تنفيذ اتفاؽ الشراكة التعاونية احلايل، وتسعى، حيثما كاف ذلك ضرورياً، إىل التماس مزيد من 

 التوجيهات والتأييد بشأف رلاالت جديدة للتعاوف.
 أحكام ختامية - 8

الشراكة التعاونية احلايل أنو يشّكل اتفاقًا بني األطراؼ ويدخل حيِّز النفاذ عند التوقيع  ترتيبتررب يع - 45
 عليو من ىذه األطراؼ أو من ممثليها ادلخّولني بذلك.

 الشراكة التعاونية احلايل على النحو ادلتفق عليو كتابة بني األطراؼ. ترتيبجيوز تعديل أو إهناء  - 42
الشراكة التعاونية احلايل يف أي وقت بتقدمي إخطار إىل  ترتيبطراؼ أف تنسحب من جيوز لأل - 47

األخرى وإىل االجتماع العاـ للمنرب ُمسبقاً، أي قبل سنة من تاريخ االنسحاب. ويف ىذه احلالة، تتخذ ادلنظمات 
يشارؾ فيها الطرؼ ادلنسحب  األطراؼ مجيع التدابري الضرورية لكي تنهي، بطريقة مناسبة، األنشطة ادلشرتكة اليت

 الشراكة التعاونية احلايل. ترتيبمبوجب 
____________ 


