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

 النظم اإليكولوجية
 الرابعةالدورة 
 ٕٙٔٓفرباير  /شباط ٕٛ-ٕٕ، كواالدلبور
 *من جدول األعمال ادلؤقت ٛالبند 

االتصاالت، وإشراك أصحاب المصلحة 
 والشراكات االستراتيجية

 )د(( 4االتصاالت، وإشراك أصحاب المصلحة والشراكات االستراتيجية )الناتج 
 األمانةمذكرة 

 المقدمة
دعا االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات  - ٔ

االتصاالت وإشراك أصحاب ادلصلحة والشراكات ن أبش ٗ/ٖ – د ح ميف مقرره الُنظم اإليكولوجية، 
ظم النُ الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات أمانات االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف ذات دعا االسرتاتيجية 
على غرار ُمنمذجة ، حسبما يتناسب، إىل العمل مع ادلكتب من أجل تطوير شراكات اسرتاتيجية، ةاإليكولوجي

اتفاق الشراكة االسرتاتيجي احلايل القائم مع أمانة االتفاقية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي وربديد رلاالت للتضافر 
 . يعتمدىا االجتماع العام يف دورة مستقبلية لووالتعاون، لكي 

ويف نفس ادلقرر، قرر االجتماع العام استعراض اخلطوات اليت ازُبذت لتطوير شراكات اسرتاتيجية  - ٕ
 وترتيبات تعاونية أخرى أثناء دورتو الرابعة. ،والدخول فيها

لتنظيم الذايت لشبكة أصحاب شجع ادلنرب على ا ،وباإلضافة إىل ذلك، ويف ادلرفق الثاين لنفس ادلقرر - ٖ
مصلحة شاملة ومفتوحة العضوية، وأشار إىل أن قيام شراكة اسرتاتيجية بني ادلنرب والشبكة من شأنو أن حيدد 

 ترتيبات التضافر والتعاون ويكون خاضعاً العتماد االجتماع العام.

 ، أن أمانة ادلنربقام أصحاب ادلصلحة بتنظيم أنفسهم ذاتيًا وأنشأو شبكة مفتوحة العضوية، غري - ٗ
لذلك فإنو ميكن تصور العديد من اخليارات من جانب  ،يف اتفاق مع كيان قانوينفقط أن تدخل إال تستطيع  ال
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م ترتيبات تعاقدية نيابة عن مجيع أعضاء الشبكة وأن ُتربر  ،إنشاء اتفاق مع منظمة أو عدة منظماتكالشبكة،  
 اآلخرين، أو تُنشئ شبكة كمنظمة.

فيذ معلومات إضافية بشأن العمل الذي تؤديو األمانة من حيث تن IPBES/4/INF/15لوثيقة ا رد يفتو  - ٘
 إشراك أصحاب ادلصلحة. اتواسرتاتيجي)د( بشأن االتصاالت،  ٗالناتج 

 التدابري التالية:أن يتخذ قد يرغب االجتماع العام يف و  - ٙ

ادلتعددة األطراف ذات الصلة أن يقوم ببحث مشروع مذكرة التعاون بني االتفاقات البيئية  )أ( 
بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية هبدف اعتمادىا )انظر ادلرفق األول ذلذه ادلذكرة(، وأن يطلب إىل 

 األمني التنفيذي االنتهاء من الرتتيبات ادلؤسسية الضرورية. 
رفق الثاين ذلذه ادلذكرة( استعراض اخلطوات اليت ازُبذت إلنشاء شراكات اسرتاتيجية )انظر ادل )ب( 

 وتقدمي توجيهات إضافية. 
بالتقدم الذي أحرزه أصحاب ادلصلحة التابعني للمنرب منذ الدورة الثالثة  أن يأخذ علماً  )ج( 

؛ (IPBES/4/INF/16)لالجتماع العام من أجل التنظيم الذايت وتشكيل شبكة أصحاب مصلحة مفتوحة العضوية 
القيام بالتعاون الوثيق مع شبكة أصحاب ادلصلحة ادلفتوحة العضوية، وربت إشراف يطلب إىل األمني التنفيذي و 

ادلكتب، للقيام باألنشطة ادلوضحة يف اخلطة األولية للتنفيذ التابعة السرتاتيجية إشراك أصحاب ادلصلحة )ادلقرر 
ة وادلنرب على أساس ؛ واعتماد شراكة اسرتاتيجية بني شبكة أصحاب ادلصلحة ادلفتوحة العضوي(ٗ/ٖ – د ح م

العناصر اخلاصة دبشروع مذكرة التعاون، الواردة يف ادلرفق الثالث ذلذه ادلذكرة، وإتاحة معلومات إضافية أثناء 
بشأن طبيعة التنظيم الذي ميثل الشبكة ادلفتوحة العضوية؛ ويطلب إىل األمني التنفيذي االنتهاء االجتماع العام 

 شاء الشراكة االسرتاتيجية.من الرتتيبات ادلؤسسية ألجل إن
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 المرفق األول

مشروع مذكرة تعاون بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف المعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات 
 الُنظم اإليكولوجية

 -مشروع  -
 مذكرة تعاون

 بين
 أعضاء فريق االتصال المعني باالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

 و
 الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجيةالمنبر أمانة 

فيما بعد  مُيشار إليهالذين إن أعضاء فريق االتصال ادلعين باالتفاقيات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي )
رلال التنوع البيولوجي  وأمانة ادلنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف ،(‘‘أعضاء فريق االتصال’’ بـ

(، واليت ُيشار إليها مجاعيًا فيما بعد ‘‘أمانة ادلنرب’’ فيما بعد بـ اوخدمات الُنظم اإليكولوجية )الذي ُيشار إليه
 ،‘‘األطراف’’ بـ

 إىل أن: إْذ يُشريون
لبيولوجي: ادلعاىدة أعضاء فريق االتصال يشمل أمانات االتفاقيات البيئية التالية اليت تُركز على قضايا التنوع ا

(، اتفاقية ٖٜٜٔ، االتفاقية ادلعنية بالتنوع البيولوجي )(ٕٗٓٓألغذية والزراعة )الوراثية لالدولية للموارد النباتية 
هاجرة من احليوانات الربية )

ُ
(، اتفاقية االذبار الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية ٕٜٛٔحفظ األنواع ادل

(، اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية ٕٜٚٔ(، االتفاقية ادلتعلقة بالرتاث العادلي )ٜ٘ٚٔ)عرضة لالنقراض ُـ ادل
 (. ٕٜ٘ٔ) اتحلماية النبات ةواالتفاقية الدولي ،(ٜٔٚٔالدولية وخباصة كموئل لطيور ادلاء )

بالتنوع البيولوجي األطراف ادلتعاقدة يف االتفاقية ادلتعلقة من جانب صدر تفويض إنشاء فريق االتصال أول مرة 
يف وذلك . ويتمتع كل عضو يف فريق االتصال بالتفويض الضروري للمشاركة يف فريق االتصال ٕٙ/ٚيف ادلقرر 

 لكل اتفاقية أو اتفاق على حدة. حدود اإلطار احلاكم ذي الصلة 
اقيات وادلنظمات واذليئات يرمي فريق االتصال إىل زيادة التعاون بني االتفاقية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي واالتف

الدولية ذات الصلة، ولتعزيز الرتتيبات التعاونية والبناء عليها من أجل ربسني أوجو التآزر وتقليل أوجو النقص 
 وذلك يف حدود ادلوارد احلالية.  ،كل منها، وترتيبات احلوكمة والربامج ادلتفق عليها  ةبصورة تتناسب مع والي

على تنفيذ التدابري على ادلستويات الوطنية، ات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي تعمل كل واحدة من االتفاقي
واإلقليمية والدولية من أجل الوصول إىل الغايات ادلتقامسة للحفظ واالستخدام ادلستدام. ولتحقيق أىدافها، 

والُنظم  ،د الوراثيةلية اليت تقوم على أساس )ادلوقع، النوع، ادلوار يطورت االتفاقيات عددًا من الُنهج التكم
تراخيص التجارة وشهاداهتا، والنظم ادلتعددة األطراف و اإليكولوجية( وأدوات تشغيلية )مثال، برامج العمل، 

 ادلواقع واألموال(. إدراج تقاسم ادلنافع، واالتفاقات اإلقليمية، وإىل قوائم ولللوصول 
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رتاتيجي والعمل من أجل اخلطة االسرتاتيجية للتنوع وقد وْفق الكثري من أعضاء فريق االتصال بني زبطيطهم االس
اعتمده مؤسبر الذي ، دبا يف ذلك أىداف آيكي للتنوع البيولوجي، على النحو ٕٕٓٓ-ٕٔٔٓالبيولوجي 

(، الذي يوفر إطارًا جامعًا بشأن التنوع البيولوجي ٕ/ٓٔاألطراف يف االتفاقية ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي )ادلقرر 
وكذلك مجيع الشركاء اآلخرين الضالعني يف إدارة التنوع البيولوجي ووضع  ،رىاسنظومة األمم ادلتحدة بأبالنسبة دل

 السياسات.  
يهدف ادلنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية إىل تعزيز 

من أجل وذلك  ،تنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةمن أجل الالصالت بني العلوم والسياسات العامة 
احلفظ واالستخدام ادلستدام للتنوع البيولوجي، والرفاه اإلنساين يف األجل الطويل والتنمية ادلستدامة. وتتمثل 

 وظائفو يف اآليت:
ت بشأن يات ادلعلومات العلمية الرئيسية اليت حيتاج إليها صناع السياساو ربديد وترتيب أول )أ( 

 اجلهود لتوليد ادلعارف اجلديدة؛  زالنطاقات ادلناسبة وحلف
للمعارف ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات  ،مناسبذات توقيت و  ،إجراء تقييمات منتظمة )ب( 

 الُنظم اإليكولوجية واالرتباطات فيما بينها؛ 
لصلة بالسياسات تعزيز صياغة السياسات وتنفيذىا عن طريق ربديد األدوات ذات ا )ج( 

وادلنهجيات من أجل سبكني صناع القرارات من احلصول على تلك األدوات وادلنهجيات والقيام، حيثما تقتضى 
 تشجيع وربفيز مواصلة تطويرىا؛بالضرورة، 
بني العلوم والسياسات على  ترتيب أولويات احتياجات بناء القدرات من أجل ربسني الصالت )د(

 ادلستويات ادلناسبة.
 أيضاً إىل أن االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل:  إْذ يُشريونو 

أمانات االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي  ،ٗ/ٖ – د ح مقد دعا، يف مقرره 
وخدمات النظم اإليكولوجية إىل العمل مع مكتب ادلنرب لتطوير شراكات اسرتاتيجية، ُمنمذجة على غرار ترتيب 

رلاالت التضافر  التنوع البيولوجي، وبيانبوذلك مع أمانة االتفاقية ادلتعلقة  ،الشراكة االسرتاتيجية احلايل
 والتعاون، حبيث يعتمدىا االجتماع العام يف دورة مقبلة؛ 

 على اآليت:  قد اتفقواو 
 الغرض - 1المادة 

إن الغرض من مذكرة التعاون ىذه ىو تشجيع التعاون بني ادلنرب واألطراف يف اجلوانب ادلهمة لألنشطة اليت ذبري 
كل منهم عن طريق تشجيع التآزر وزيادة التعاون، وتفادي   بغرض دعم تنفيذ واليات ،يف إطار فريق االتصال

 التداخل وتفادي التكرار غري الضروري وضمان زيادة الفعالية. 
 التعاون - 2المادة 

 سوف يقوم أعضاء فريق االتصال وأمانة ادلنرب بصفة خاصة بازباذ التدابري التالية: 
مات بشأن األنشطة ذات الصلة، ومشاركة تشجيع التعاون عن طريق التبادل ادلنتظم للمعلو  )أ(

ادلوظفني ادلعنيني كل على حدة يف االجتماعات ادلتصلة بنشاطهم، حبسب احلاجة؛ والتشاور يف إعداد الوثائق 
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الرمسية إلتاحة مشروعات العمل ذات الصلة، وتقدمي التعليقات على ىذه ادلشاريع، حيثما يتناسب ويكون 
 رلدياً؛ 

وتبادل ادلعلومات بني مراكز االتصال كل على حدة التابعة لألطراف ادلتعاقدة تشجيع التعاون  )ب(
 اخلاصة بأعضاء فريق االتصال وادلنرب هبدف تعزيز التعاون على ادلستويني الوطين والدويل؛

من بينها، تشجيع التعاون التقين والعلمي وسائل بعدة تيسري وتشجيع التعاون التقين ادلتبادل،  )ج(
 قدرات على ادلستوي الوطين واإلقليمي؛  وبناء ال
تيسري، حيثما يتناسب، مشاركة اخلرباء التقنيني يف القضايا اليت يبحثها أعضاء فريق االتصال  )د( 

 وأمانة ادلنرب يف اجلوانب ذات الصلة من برامج العمل التابعة لألطراف ادلتعاقدة؛
وذلك يف  ،اء فريق االتصال واألعضاء يف ادلنربتيسري التآزر بني أنشطة اذليئات احلاكمة ألعض )ىـ( 

 ادلسائل ذات الصلة. 
 خطط العمل - 3المادة 

وبغرض تنفيذ مذكرة التعاون ىذه، جيوز ألعضاء فريق االتصال وأمانة ادلنرب أن يتفقوا على خطط عمل تتعلق 
تصال. كما أن خطط العمل ىذه باألنشطة ادلشرتكة بني أمانة ادلنرب والعديد من األعضاء اآلخرين يف فريق اال

 عند إبرامها سوف سبثل جزءاً ال يتجزأ من مذكرة التعاون ىذه. 
 الجوانب المالية - 4المادة 

 تنفيذ األنشطة يف إطار مذكرة التعاون ىذه مرىون بتوافر التمويل ذلذا الغرض. 
 إعداد التقارير ومواصلة التوجيه - 5المادة 

لكل منهم بشأن التقدم األجهزة التابعة انة ادلنرب بإعداد تقارير للهيئات احلاكمة و يقوم أعضاء فريق االتصال وأم
 ة للتعاون. دويطلبون ادلزيد من التوجيو فيما يتعلق باجملاالت اجلدي ،الذي حُيرز يف تنفيذ مذكرة التعاون ىذه

 االستعراض والتعديل واإلنهاء - 6المادة 
التزامات ُملزمة قانونًا وجيوز  يوال تنوي أن تفرض، أ ىذه ال تفرض،عاون إن مذكرة الت )أ( 
 وقت بناء على اتفاق متبادل بني األطراف. يلتقدير مدى فعاليتها وأن تُعّدل يف أاستعراضها 
حيز النفاذ بعد توقيع أغلبية بسيطة من أعضاء فريق االتصال تدخل مذكرة التعاون ىذه  )ب( 
 ل سارية دلدة مخس سنوات.ظومن جانب أمانة ادلنرب، وت   ،عليها

جيوز إهناء مذكرة التعاون ىذه إذا اتفق مجيع أعضاء فريق االتصال بتوافق اآلراء على  )ج( 
 االنسحاب من مذكرة التعاون، أو بانسحاب أمانة ادلنرب منها.

جيوز لعضو من أعضاء فريق االتصال أن يسحب توقيعو من مذكرة التعاون عن طريق تقدمي  )د( 
النتهاء. ويف مثل ىذه التاريخ الفعلي لكتوب إىل األطراف قبل ما ال يقل عن ستة أشهر مقدمًا من إخطار م

 .الباقيةالظروف تظل مذكرة التعاون سارية بالنسبة لألطراف 
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 المرفق الثاني

 الخطوات المتخذة إلنشاء شراكات استراتيجية

جيني بالصورة الواردة يف ادلرفق الثالث للمقرر يف أعقاب اعتماد التوجيهات ادلعنية بتطوير شركاء اسرتاتي
، ازبذت األمانة اخلطوات التالية بناًء على مشورة ادلكتب وبالتعاون مع فريق اخلرباء ادلتعدد ٗ/ٖ – د ح م

 التخصصات. 
 العمل الجاري

 صيغت ُمذكرة تفاىم وإن كان مل يوقع عليها بعد، مع ادلنظمات اآلتية:
  بحثية(:مبادرة فيوتشر إيرس )ال -

والغرض من ىذا التعاون ىو دعم تنفيذ برنامج عمل ادلنرب عن طريق تعزيز مشاركة العلماء يف ادلنرب  
وبتوجيو بعض األنشطة العلمية ادلستقبلية التابعة دلبادرة فيوتشر إيرس لضمان تصديها للثغرات يف 

ين حلوار حلقة التدريب العملي ادلعارف اليت حددىا ادلنرب. ويشمل التعاون، بصفة خاصة، الدعم التق
 )د((. ٔمع وكاالت سبويل البحوث والدوائر العلمية حلفز توليد ادلعارف اجلديدة )الناتج 

 االرباد الدويل لصون الطبيعة:  -

والغرض من ىذا التعاون ىو دعم تنفيذ االتصال والتواصل وأنشطة أصحاب ادلصلحة التابعني للمنرب  
كل مسامهة يقدمها االرباد الدويل لصون الطبيعة إىل ادلنرب يف صورة )د(( وذلك يف ش ٗ)الناتج 

موظف فين بنصف دوام وذلك لدعم أنشطة خطة التنفيذ ادلبدئي السرتاتيجية إشراك أصحاب 
 ادلصلحة. 

 معهد البلدان األمريكية لبحوث التغري ادلناخي:  -

لبحث والبلدان األعضاء يف معهد والغرض من ىذا التعاون ىو تعزيز مشاركة العلماء، ومنظمات ا 
البلدان األمريكية لبحوث تغري ادلناخ يف ادلنرب، ولتوجيو برامج العمل التابعة للمعهد حنو تلبية بعض 

 .االحتياجات ادلستقبلية للمنرب
 :الخطوات التالية

سياق عملها. ويقوم اقرُترحت أمساء بعض الشركاء احملتملني من جانب أفرقة ادلهمة وأفرقة اخلرباء األخرى يف 
ادلكتب اآلن بناًء على مشورة من فريق اخلرباء بالعمل على إنشاء قائمة بالشركاء االسرتاتيجيني احملتملني لكي 

 تُبحث أثناء اجتماعاهتا القادمة.
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 المرفق الثالث

 صحاب المصلحة المفتوحة العضوية أمشروع عناصر لمذكرة تعاون بين المنبر وشبكة 
 الشركاء  

وذلك نيابة عن شبكة  (ٔ)عاون فيما بني أمانة ادلنرب و ]اسم ادلنظمة/ادلنظمات[تم التوقيع على مذكرة التي وفس
 أصحاب ادلصلحة ادلفتوحة العضوية.

  الغرض

ويتمثل الغرض من مذكرة التعاون ىذه يف التعريف بوسائط التعاون بني أمانة ادلنرب وشبكة أصحاب ادلصلحة 
ومن أجل ككل،   ٕٛٔٓ-ٕٗٔٓابعة لو من أجل دعم تنفيذ برنامج العمل للفرتة ادلفتوحة العضوية الت

 )د(( بصفة خاصة. ٗاسرتاتيجية إشراك أصحاب ادلصلحة )الناتج 
 مجاالت التعاون الرئيسية  

عرفة يف خطة تنفيذ اسرتاتيجية إشراك ُـ سوف تقدم الشبكة ادلفتوحة العضوية الدعم إىل األمانة ألجل األنشطة ادل
 صحاب ادلصلحة.أ

 األدوار والمسؤوليات   
سوف تطور الشبكة ادلفتوحة العضوية خطة عمل سنوية للتعريف بأنشطة الشبكة وذلك بالتعاون مع األمانة. 

درجة يف خطة التنفيذ ادلبدئية السرتاتيجية إشراك أصحاب ُـ وسوف تتمحور خطة العمل ىذه حول األنشطة ادل
 (.٘ٔ-ٛ، الفقرات ٗ/ٖ – د ح مين للمقرر ادلصلحة )التذييل للمرفق الثا

سوف تقدم الشبكة ادلفتوحة العضوية تقارير سنوية عن أنشطتها إىل االجتماع العام للمنرب وتقييم فعاليتها بناء 
 على ادلؤشرات اليت مت االتفاق عليها مع األمانة، طبقاً دلشورة ادلكتب. 

ذات ادلصلحة ادلشرتكة، طبقاً جلدول األعمال ادلتفق عليو  سوف يتفاعل الشريكان بصورة منتظمة بشأن ادلسائل
، لغرض تطوير ورصد التعاون. وسوف تكون ىذه االجتماعات غري مادية، وتُعقد على األقل مرة كل مسبقاً 

 ستة أشهر من أجل ربقيق ما يلي: 
 مناقشة القضايا التقنية والتشغيلية ذات الصلة بدعم أىداف الشراكة؛ 

 م الذي رُبرزه الشبكة ىف إطار الشراكة )تقارير سنوية(.استعراض التقد 

ويف سياق التعاون الذي ُعرف أعاله، ميكن تنظيم ادلزيد من االجتماعات الثنائية كلما وعندما تظهر ضرورة 
ومن جانب الشبكة لتناول ادلسائل ذات االىتمام ادلشرتك لتنفيذ األنشطة يف رلاالت ذلك من جانب ادلنرب 

 بلدان ومناطق زلددة.وقطاعات و 
وعد تنظيمها الجتماعات أو وقائع قد تُناق  دبوسوف تدعو الشبكة أو تُبلغ أمانة ادلنرب، حسبما يتناسب، 

 فيها ادلسائل ذات الصلة هبذه الشراكة.

                                                      
افية بشأن ىوية ادلنظمة )ادلنظمات( اليت تدخل يف ىذه الشراكة نيابة عن الشبكة ادلفتوح (  سوف تُقدم ادلعلومات اإلضٔ)

 العضوية أثناء االجتماع العام.
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 وسوف تسعى الشبكة إىل التعاون الوثيق مع ادلنظمات أو الشبكات األخرى حسبما يتناسب.
 إلنهاءاالستعراض، والتعديل وا

جيرى استعراض رلاالت التعاون سنويًا وذلك للسماح بالشراكة بتعديل عملها واالستجابة للطلبات اجلديدة 
 احملتملة. 

  بشأن القضايا ذات االىتمام ادلشرتك كلما تطورت الشراكة. جديدةجيوز إضافة رلاالت تعاون 
____________ 

 


