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البند ( 8ج) من جدول األعمال املؤقت
االتصاالت وإشراك أصحاب المصلحة :توجيهات
بشأن الشراكات االستراتيجية

توجيهات بشأن إقامة الشراكات االستراتيجية والترتيبات التعاونية األخرى
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 - 2طلب االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية إىل
املكتب ،يف مقرره  ،1/2أن يع ّد ،بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،وبدعم من األمانة ،مشروع
توجيهات بشأن إقامة شراكات اسرتاتيجية ترّكز على توفري الدعم لتنفيذ برنامج العمل ،مع فئات خمتلفة من
الشركاء ،من بينهم االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ،واملنظمات األكادميية والعلمية ،واملنظمات املكونة
ملنظومة األمم املتحدة .وقد أُتيح مشروع التوجيهات ابتداءً من  21حزيران/يونيه إىل  18متوز/يوليه 1022
لكي تستعرضه احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين ،وقد أُتيحت التوجيهات املنقحة عن إقامة شراكات
اسرتاتيجية مع مراعاة ما ورد من تعليقات لالجتماع العام يف دورته الثانية (.)IPBES/2/14
 - 1وأثناء املناقشة اليت جرت يف الدورة الثانية ،كان هناك دعم عام ملبدأ إبرام شراكات اسرتاتيجية مع
طائفة حمدودة من املنظمات ،وخاصة هيئات األمم املتحدة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف .وأقر املشاركون
بأنه ينبغي إقامة تلك الشراكات على أساس كل حالة على حدة ،وكان هناك تأكيد على أن الشراكات
االسرتاتيجية ليست النهج الوحيد للمساعدة على ضمان تقدمي الدعم ملنظمات أخرى يف تنفيذ برنامج العمل.
وبعد املناقشة ،اقرتح الرئيس أن تعد األمانة صيغة منقحة ملشروع التوجيهات كي ينظر فيها االجتماع العام،
ولكنه نظراً لضيق الوقت ،قرر االجتماع العام إرجاء مواصلة النظر يف مشروع التوجيهات إىل دورته الثالثة.
* .IPBES/3/1
K1403227

281114

IPBES/3/17

 - 2ويف أعقاب الدورة الثانية ،واصل املكتب النظر يف التوجيهات بشأن الشراكات االسرتاتيجية ،وخاصة
أمهية االعرتاف بوجود طائفة من النُهج احملتملة للمساعدة على ضمان تقدمي الدعم ملنظمات أخرى يف تنفيذ
برنامج العمل .ويضع مشروع التوجيهات املنقحة هذه اآلراء يف االعتبار ،ويدرج أيضاً فرعاً جديداً عن فئات
الشراكات االسرتاتيجية والرتتيبات والعمليات األخرى بغية حتديدها ،من أجل زيادة التواؤم مع برنامج العمل وما
حققه .وينبغي مالحظة أنه كان هناك قدر من إعادة ترتيب للوثيقة.
وينبغي النظر يف مشروع التوجيهات بشأن إقامة الشركات االسرتاتيجية والرتتيبات التعاونية األخرى يف
-4
سياق مشروع اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل ( )IPBES/3/15ومشروع اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة
( ،)IPBES/3/16وكذلك يف سياق تنفيذ برنامج العمل للفرتة ( 1028-1024املقرر م ح د ،5/1 -املرفق
األول) .ويقدم مشروع التوجيهات إىل االجتماع العام العتماده.

ثانياً  -الغرض من الشراكات االستراتيجية في سياق الدعم لبرنامج عمل المنبر
 - 5وسيتمثل الغرض األساسي ألي شراكة اسرتاتيجية يف دعم تنفيذ برنامج عمل املنرب من خالل واحد أو
أكثر من السبل التالية ،مع االعرتاف بإمكانية تطبيق هذه السبل بصورة خمتلفة وفقاً جملال العمل أو وظائف
املنرب:
(أ) زيادة االتساق بني األنشطة .قد يساعد التنسيق مع املؤسسات القائمة يف حتقيق االتساق بني
خمتلف األنشطة اجلارية ذات الصلة بإجناز برنامج عمل املنرب ،وبذلك يتم سد الثغرات واالستناد إىل العمل الذي
تنجزه تلك املؤسسات ،وتفادي االزدواجية يف اجلهود .وقد يشمل ذلك مثالً تنسيق أنشطة بناء القدرات ذات
الصلة .وبالعمل إىل جانب املؤسسات اليت تضطلع بأنشطة يف جماالت تتعلق بربنامج عمل املنرب ،ستتاح للمنرب
فرصة مثينة إلضافة القيمة إىل عمله اجلاري وتفادي االزدواجية فيه؛
(ب) تقدمي الدعم املباشر .هناك جمموعة من األنشطة اليت ميكن للمنرب أن يوافق على توفريها أو أن
يكلف منظمات أخرى بتقدميها كجزء من الرتتيبات املؤسسية لدعم إجناز برنامج العمل .وقد تشمل هذه
األنشطة ،على سبيل املثال ،وظيفة لتقدمي الدعم التقين ،وتوفري معارف وخربات حمددة ،وتنسيق جماالت العمل
اليت تتمتع فيها املنظمة خبربة خاصة ،وتوفري الدعم اإلداري ،واالضطالع بوظائف التوعية واالتصال ،وزيادة
فرص احلصول على البيانات ووسائل التحليل ،وتشجيع بناء القدرات وحتفيزها؛(ج) بناء العالقات وإدارهتا.
ميكن لكفالة التقاسم الفعال للمعارف ،وبناء قاعدة للتفاهم املتبادل ،أن تؤدي دوراً هاماً يف قيام عالقات عمل
جيدة بني املنرب وسائر العمليات احلكومية الدولية ،وخاصة مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة بالتنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية .وقد يشمل ذلك التعاون يف بناء قدرة أعضاء املنرب على املشاركة
مشاركة كاملة وفعالة يف أنشطة املنرب؛
(د) تيسري إشراك أصحاب املصلحة .مثة اعرتاف سائد بضرورة أن يتفاعل املنرب مع طائفة واسعة
من أصحاب املصلحة ،وهو أمر تتناوله اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة .ويكتسي إشراك العلماء وأصحاب
املعرفة أمهية خاصة لتنفيذ برنامج العمل .كما أن الشراكات االسرتاتيجية مع املنظمات اليت ميكنها املساعدة يف
تيسري إشراك أصحاب املصلحة وتشجيعه قد تشكل عامالً مساعداً.
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 - 6وقد يكون ملثل تلك الشراكات االسرتاتيجية أمهيتها على الصعيد العاملي ،لكنها قد حتقق أيضاً هدفاً
مفيداً يتمثل يف توفري الدعم إلجناز برنامج عمل املنرب يف مناطق حمددة ،بغرض زيادة التعاون وزيادة فرص
احلصول على البيانات واملعلومات واملعارف .وقد ختتلف االحتياجات يف هذا اجملال من منطقة إىل أخرى.
 - 1ومن املهم االعرتاف بأن الشراكات االسرتاتيجية غري ضرورية لكل نشاط قد يضطلع به املنرب مبشاركة
منظمات أخرى أو أفراد .ويشار على األخص إىل أن اإلجراءات التالية قد تكون كافية ،وميكن االضطالع هبا
يف كثري من احلاالت دون وضع ترتيبات شراكة ذات صبغة رمسية:
(أ) التواصل واالتصال .بالنظر إىل عدد املنظمات العاملة يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية ،ال بد للمنرب من اإلعالم بصورة فعالة عن ما يقوم به من عمل (من خالل جمموعة من
اآلليات تشمل نقاط اتصال وطنية) بغرض حتديد الفرص احملتملة للمشاركة ،وأن يتواصل مع املنظمات ذات
العالقة املعروفة مبا هلا من مصاحل ذات صلة يف هذا اجملال؛
(ب) االعرتاف مبنتجات وعمل اجلهات األخرى كمسامهات يف املنرب .تضطلع بعض املنظمات
فعالً بأنشطة ذات صلة مباشرة باملنرب ميكن أن يستخدمها املنرب على الفور .وميكن النظر يف سبل لتحديد هذه
األنشطة واملنتجات واالعرتاف هبا على النحو املالئم .وال بد من التعامل مع هذا األمر من خالل عملية
مفتوحة وشفافة ،وال بد من تناوله يف النظام الداخلي؛
(ج) تشجيع التعاون والتنسيق .ميكن للمنرب أن ينفث الزخم الالزم لزيادة التعاون بني املنظمات
العاملة يف جماالت مماثلة ،كي جتتمع وتقدم معاً خدمة أو منتجاً يليب احتياجات املنرب؛
(د) اعتماد مقررات تعرتف وتدعم عمل اجلهات األخرى يف اجملاالت ذات الصلة .قد يتمكن
املنرب ،بوصفه هيئة حكومية دولية ،من اعتماد مقررات تعرتف باملنظمات القائمة واألنشطة اجلارية وتوفر هلا
الدعم على حنو ميكن تلك املنظمات واألنشطة من االرتقاء بفعاليتها ،ويتم ذلك مثالً عن طريق زيادة فرص
احلصول على اخلربات والتمويل .وقد يستدعي ذلك وضع معايري تكفل الشفافية والتوازن؛
(ه) املساعدة يف حتديد أولويات اجلهات األخرى وحماولة التأثري عليها .من املرجح أن تؤخذ
األولويات اليت حددها املنرب يف االعتبار عند قيام الكثري من املنظمات والشبكات والربامج والعمليات ذات
الصلة باملنرب .وتكرس فرقة املهام املعنية باملعارف والبيانات لتحديد أولويات الثغرات يف املعرفة ومناقشة هذه
األولويات مع األوساط العلمية وأصحاب املعرفة اآلخرين؛
(و) املساعدة يف حتديد ممارسات العمل واحتمال التأثري عليها .إن الرتويج الستخدام املنهجيات
واألطر واألدوات املوحدة ،وإتاحة احلصول على معلومات عن الدروس املستخلصة ،سيدعم ممارسات العمل يف
جمموعة من املنظمات .وسيتيح هذا األمر زيادة املواءمة بني النهج املتبعة مبا مي ّكن املنظمات اليت تنتهج سبالً
مماثلة يف تنفيذ عملها من تقاسم البيانات واملعلومات والتجارب املستقاة من هذا العمل بسهولة.

ثالثاً  -االعتبارات الرئيسية الواجب مراعاتها عند إقامة الشراكات االستراتيجية

ينبغي النظر ٍّ
بتأن يف مالءمة وضرورة إقامة الشراكات االسرتاتيجية لكل حالة على حدة .ومبا أن املنرب
-8
هيئة جديدة ومتطورة ،فهناك الكثري من املنظمات اليت قد ترغب يف تكوين شراكات معه لضمان اضطالعها
بدور حمدد يف املستقبل .ويف مثل هذه احلالة ،ينبغي لرتتيبات الشراكة اخلاصة باملنرب أن يكون هلا غرض وأن تركز
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على احلاجة إىل التنفيذ الفعال لوظائف املنرب وبرنامج عمله .وبالتايل ينبغي للمنرب أن يتوخى احلذر يف النهج
الذي يتبعه إلقامة الشراكات ،وأن ينظر بتأن شديد يف قيمة هذه الشراكات وتبعاهتا.
 - 9وأخذاً يف االعتبار للفقرات السابقة ،تشمل املعايري اليت ميكن استخدامها يف حتديد مالءمة وضرورة
الشراكة االسرتاتيجية ما يلي:
(أ) ضرورة استخدام هنج الشراكة الرمسية بدالً من استخدام إحدى اآلليات املتاحة اليت مت
حتديدها (يف الفقرة )1؛
(ب) أمهية الشراكة احملتملة إلجناز برنامج العمل الذي اتفق عليه االجتماع العام ،مبا يف ذلك النظر
يف أي أولويات اتفق عليها االجتماع العام؛
(ج)

الفرصة إلجناز أنشطة برنامج عمل املنرب على حنو أكثر فعالية وكفاءة واقتصاداً وأكثر أخالقية؛

(د) خربة وقدرات الشريك االسرتاتيجي احملتمل يف اجملاالت ذات الصلة باملنرب ،واستعداده للتعاون
يف إجناز برنامج عمل املنرب؛
(ه)

حتقيق توازن إقليمي أو موضوعي أكثر مالءمة فيما يتعلق بإجناز برنامج عمل املنرب.

 - 20وبافرتاض أن الشراكة االسرتاتيجية تعترب ضرورية ومالئمة ،سيكون من الضروري النظر يف األدوار
واملسؤوليات احملتملة ملختلف الشركاء ،ويف أي نواتج واختصاصات حمددة ،ويف األطر الزمنية الالزمة .ويف هذا
الصدد ،ميكن للشراكة أن تشمل جمموعة ضيقة من األنشطة أو أن تكون واسعة النطاق ،وقد تكون حمدودة
املدة أو مفتوحة (مع اإلشارة إىل ضرورة إجراء استعراضات منتظمة وفقاً للوارد يف الفقرة .)24
 - 22وتوضع أي ترتيبات للشراكة بالتماشي مع قواعد وسياسات الشراكة املتبعة لدى برنامج األمم املتحدة
للبيئة ،باعتباره املؤسسة القائمة على إدارة أمانة املنرب ،مما سيكفل معاجلة املسائل القانونية واألخالقية واملالية
العامة معاجلة تامة.
 - 21وعند إقامة شراكات اسرتاتيجية ،سيوىل االعتبار للقضايا اليت تعاجل عادة يف إطار عقود بني املنظمات،
واليت قد يكون عدد منها قد أدرج بالفعل يف سياسات وإجراءات املنرب .وسيكون من الضروري النظر يف معظم
هذه القضايا بغض النظر عن وجود ترتيب تعاقدي أم ال ،وبغض النظر عن وجود اتفاق كتايب أم ال .وتشمل
هذه القضايا ما يلي:
(أ) الغرض واهلدف؛
(ب) التزامات كل طرف؛
(ج) تضارب املصاحل؛
(د) املسؤولية؛
(ه) حقوق امللكية الفكرية؛
(و) السرية؛
(ز) التمثيل واستخدام الشعارات؛
(ح) التعديل؛
(ط) بدء النفاذ؛
(ي) اإلهناء؛
(ك) تسوية املنازعات.
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 - 22وأخرياً ،ينبغي النظر يف كفالة أن تُراعى إجراءات املنرب ومبادئه التشغيلية مراعاة تامة عند إقامة
الشراكات االسرتاتيجية ،ال سيما كفالة تطبيق تلك املبادئ التشغيلية على النحو املالئم سواء فيما يتعلق
باختيار الشراكات أو طريقة تنفيذ تلك الشراكات .ويشار على وجه التحديد إىل احلاجة ملا يلي:
(أ) الشفافية واملساءلة عند تقرير الشراكات والدخول فيها ،حبيث تكون أسباب الشراكة معروفة،
ويكون من الواضح ما ستعود به من فائدة على كل طرف؛
(ب) تطبيق الشركاء جلميع إجراءات املنرب ومبادئه التشغيلية ذات الصلة ،لكي ال تصبح الشراكة
آلية لتفادي التقيد بالنهج املتفق عليها؛
(ج) إجراء مراقبة للنوعية وتطبيق ضمان للنوعية على مجيع العمليات واملخرجات من خالل التنفيذ
والرصد باستخدام اآلليات املالئمة؛
(د) املساواة يف التعاون مع املنرب يف مجيع املناطق وعلى صعيد وظائف املنرب أو بني جمموعة
أصحاب املصلحة على اختالفهم؛
(ه) اخلطوات املتخذة لكفالة أال تؤدي إقامة شراكة اسرتاتيجية مع منظمة ما إىل احلد من مشاركة
املنظمات أو أصحاب املصلحة اآلخرين.
 - 24وسعياً لكفالة احلصول على ثقة اجلمهور واحلفاظ عليها ،ينبغي أن ختضع الشراكات الستعراض منتظم
تضطلع به األمانة ،وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،واملكتب ،واالجتماع العام ،بغية التأكد من أهنا ال تزال
تؤدي الغرض املتوخى منها ،والتحقق من أهنا ال تزال ذات أمهية فيما يتعلق بإجناز برنامج عمل املنرب .وينبغي
ألي من ترتيبات الشراكة ،مبا يف ذلك االختصاصات ،أن تتيح إجراء تلك االستعراضات والتعديالت على حنو
دوري.

رابعاً  -شكل الشراكات االستراتيجية

 - 25وقد خيتلف شكل الشراكات االسرتاتيجية اختالفاً كبرياً ،فعلى سبيل املثال ميكن اإلعراب عن نية
التعاون من خالل رسالة اتفاق أو مذكرة تفاهم ميكن استخدامها لتحديد التحالفات االسرتاتيجية ،واالتفاق
على جماالت املصلحة املشرتكة ،واالتفاق على التعاون فيما يتعلق بتنفيذ املشاريع والربامج ،وتقاسم املسؤوليات
عن الربامج املشرتكة (مع االعرتاف بوجود تكاليف ومنافع حمتملة للطرفني) .وهي يف جوهرها أطر تستخدمها
أطراف االتفاق لتأكيد وجود تفاهم مشرتك فيما بينها.

 - 26وسعياً لتفعيل مثل هذه االتفاقات ،قد يوىل االعتبار لوضع وثيقة مشروع تتخذ شكالً حمدداً ،أو
برنامج عمل متفق عليه بصورة مشرتكة ،وميكن هلذه الوثائق أن تفسر كيفية حتقيق التعاون .وستتضمن هذه
الوثائق تعريفاً أكثر تفصيالً لألنشطة والربامج الزمنية والنواتج ،ومن املرجح أن تتضمن أيضاً خططاً للتنفيذ ،ورمبا
تتضمن ميزانيات أيضاً .وقد تشمل هذه الوثائق التفصيلية فرتة االتفاق بأكملها ،أو قد يتم حتديثها على حنو
دوري طوال فرتة نفاذ االتفاقات.
 - 21وبينما ستتضمن مذكرات التفاهم يف عدد من احلاالت نقل أموال لدعم جمموعة معينة من املهام ،فإن
هذا هو احلال بالضرورة .وينبغي أال تتضمن رسائل االتفاق ومذاكرات التفاهم أي إشارة إىل تبادل لألموال .ويف
بعض احلاالت ،يُفرتض أن الكيانات القانونية املعنية ستوفر املوارد الالزمة ألنشطتها اخلاصة (اليت قد تكون
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أنشطة كان يُتوخى تنفيذها بأي حال من األحوال) .بيد أن من املمكن استخدام االتفاقات كوسيلة للمساعدة
على إجياد متويل إضايف من جهات أخرى ،وينبغي النظر يف هذا اجلانب عند صياغتها.
 - 28وقد تكون هناك حاالت تتطلب صياغة االتفاق القانوين يف شكل عقد ،مبا يكفل تقدمي منتج أو
خدمة ضرورية لتنفيذ برنامج العمل على بكفاءة يف املوعد احملدد هلا .وقد خيتلف شكل العقد باختالف نوع
املنظمة والعالقة املؤسسية بني املنرب أو برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة املعنية.

خامساً -فئات الشراكات االستراتيجية وعمليات تحديدها

هيئات تم تحديدها في وظائف المنبر ومبادئه التشغيلية وترتيباته المؤسسية

 - 29مت االعرتاف بالفعل بالفئتني التاليتني من املؤسسات كجزء من املنرب ،واليت أُشري إليها صراحة يف القرار
املتعلق بإنشاء املنرب ،ويف مقررات االجتماع العام .وسيساعد إقامة شكل ما من الشراكات االسرتاتيجية مع
مؤسسات يف هاتني الفئتني مبوجب مقرر االجتماع العام على تعزيز ودعم تنفيذ برنامج العمل عن طريق التعاون
()2
احملسن.
(أ) منظومة األمم املتحدة .أقام املنرب بالفعل مبوجب مقرره  8/1شراكة تعاونية مع برنامج األمم
املتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،ومنظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) .وعالوة على ذلك ،سيواصل املكتب حبث ما إذا كان ينبغي إدراج أجزاء
أخرى من منظومة األمم املتحدة يف هذه الشراكة التعاونية؛
(ب) االتفاقات البيئية املتعددة األطراف .إنه من مصلحة املنرب واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف
ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على حد سواء أن تعمل االتفاقات معاً بصورة وثيقة
ومع املنرب .وهلذا يُقرتح أن يعمل املكتب مع اهليئة أو اهليئات الرئاسية املالئمة بالنسبة لكل اتفاق من االتفاقات
البيئية املتعددة األطراف من أجل وضع ترتيب خاص للشراكة التعاونية على غرار الرتتيبات املتعلقة هبيئات األمم
()1
املتحدة ،واليت ميكن أن يعتمدها االجتماع العام وجملس اإلدارة املعين.
الدعم التقني لتنفيذ برنامج العمل
 - 10سيكون من الضروري وضع بعض الرتتيبات ،سواء كانت تُعرف أو ال تُعرف على أهنا شراكات
اسرتاتيجية من أجل تقدمي الدعم التقين واإلداري لتنفيذ برنامج العمل .وتوفر هذه الرتتيبات بصورة أساسية دعماً
إضافياً لألمانة بطريقة حمددة زمنياً وتتعلق بنتيجة أو أكثر من النتائج احملددة .ومبوجب املقرر م ح د5/1-
(الفقرة  2من الفرع عاشراً) ،كلف االجتماع العام املكتب واألمانة بوضع الرتتيبات املؤسسية الالزمة لتقدمي
الدعم التقين من أجل تنفيذ برنامج العمل .وسيستمر هذا بوصفه ضرورياً طوال فرتة برنامج العمل .وينبغي
التسليم بأنه بينما قد تؤدي مثل هذه الرتتيبات إىل ختفيض عبء العمل بشكل عام ،فإن العمل اخلاص بإضفاء
الشكل الرمسي على مثل هذه الشراكات وإدارهتا سيتطلب يف حد ذاته من األمانة وقتاً واهتماماً.
 - 12وهتدف النُهج التالية إىل املساعدة على ضمان تواؤم الشراكات االسرتاتيجية والرتتيبات التعاونية
األخرى مع نتائج برنامج العمل ،مع إسناد املسؤولية عن حتديد الشراكات االسرتاتيجية احملتملة والرتتيبات
التعاونية األخرى إىل تلك الشراكات املعنية مباشرة بكل نتيجة:

( ،UNEP/IPBES.MI/2/9 )2املرفق األول.
( )1حتقيقاً هلذه الغاية وقعت مذكرة تعاون يف تشرين األول/أكتوبر  1024بني أمانة املنرب وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي.
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(أ) دعم عمل فرق املهام .إن اختصاصات فرق املهام الثالث (املقرر م ح د ،5/1-املرفقات
الثاين-الرابع) تطلب صراحة من كل فريق من فرق املهام تقدمي املشورة بشأن الشراكات االسرتاتيجية اليت من
شأهنا أن تساعد على تقدمي الدعم يف اجملال الذي يُعد فريق املهام مسؤوالً عنه  -وحتديداً املشاركة مع األوساط
العلمية وأوساط املراقبة؛ واجملتمعات األصلية واحمللية وجمتمعات املعرفة؛ ومبادرات بناء القدرات .ويوصى بأن
حتدد أفرقة املهام الشراكات االسرتاتيجية والرتتيبات التعاونية األخرى الالزمة لالضطالع مبسؤولياهتا على ٍ
حد
سواء ،وأن تستعرض مقرتحاهتا مع املكتب .وستقرتح طائفة من أنواع العالقات املختلفة ،وسيقرر املكتب أي
العالقات ستستمر ،وأيها سيتطلب موافقة االجتماع العام؛
(ب) دعم التقييمات املواضيعية والعاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية .يوصى بأن يتوىل فريق اخلرباء
املعني لتحديد نطاق كل تقييم لتقدمي املشورة بشأن الشراكات االسرتاتيجية والرتتيبات األخرى اليت ستفيد يف
املساعدة على إجراء التقييمات .وستشكل املقرتحات بعد ذلك جزءاً من وثيقة حتديد النطاق أو الوثائق
املصاحبة هلا ،واليت سيستعرضها االجتماع العام ويعتمدها .وعالوة على ذلك ،قد يكون من الضروري إقامة
شراكات اسرتاتيجية أو وضع ترتيبات مناسبة أخرى مع عمليات تقييم أخرى ،أو هيئات مسؤولة عن عمليات
التقييم هذه ،وخاصة يف ’’اجملاالت املواضيعية اخلاصة مبناطق معينة‘‘ .ويف هذه احلالة ينبغي للمكتب من خالل
العمل مع األمانة حتديد نوع العالقة املطلوبة .وستقرتح جمموعة من أنواع العالقات املختلفة ،وسيقرر املكتب أي
العالقات ستستمر وأيها حتتاج إىل موافقة االجتماع العام؛
(ج) دعم السياسات ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالتقييمات املنهجية .ميكن أن يصدر نوعان من
املشورة من أفرقة اخلرباء اليت تعمل يف التقييمات املنهجية .ويوصى بأنه ينبغي ألي فريق خرباء يقوم بتحديد
نطاق تقييم منهجي أن يقدم توصيات إىل االجتماع العام بشأن الشراكات االسرتاتيجية أو الرتتيبات األخرى
اليت ستكون مفيدة يف إجراء التقييمات ،كجزء من وثيقة حتديد النطاق أو الوثائق األخرى املرتبطة هبا .ويوصى
أيضاً بأنه عند تقدمي التقييم – أو التوجيهات – إىل االجتماع العام ،ينبغي لفريق اخلرباء الذي يتوىل التقييم أن
يقدم املشورة بشأن أي من الشراكات االسرتاتيجية أو الرتتيبات األخرى اليت ستكون مفيدة يف وضع وتنفيذ
أدوات دعم السياسات يف املستقبل واليت ستنشأ عن التقييم؛
(د) االتصال ،والتواصل وإشراك أصحاب املصلحة .يوصى بأن حيدد املكتب عند عمله مع
األمانة الشراكات االسرتاتيجية والرتتيبات األخرى اليت ستفيد يف إجراء أنشطة االتصال ،والتوعية ومشاركة
أصحاب املصلحة .وقد جيري حبث طائفة من أنواع العالقات املختلفة ،وسيقرر املكتب أي العالقات ميكن أن
يستمر ،وأيها سيتطلب موافقة االجتماع العام.
 - 11وعند تقرير ما إذا كان من املناسب أو غري املناسب التشاور مع االجتماع العام حول الدخول يف أي
شكل من أشكال ترتيبات الشراكة ،سيضع املكتب يف اعتباره النقاط التالية:
(أ) سيعتمد االجتماع العام يف األحوال العادية الشراكات الرفيعة املستوى مع هيئات حمددة يف
وظائف املنرب ،ومبادئه التشغيلية ،وترتيباته املؤسسية؛
(ب) سيعتمد املكتب يف األحوال العادية الشراكات مع املؤسسات اليت تقدم دعماً تقنياً لتنفيذ برنامج
العمل بعد تقدمي جانب االجتماع العام أي توجيهات عامة أو خاصة؛
(ج) سيتشاور املكتب مع االجتماع العام قبل الدخول يف اتفاق شراكة يتطلب مزيداً من التوجيهات
ألي سبب من األسباب.
____________
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