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الجتمــاع العــام للمنــرب احلكــومي الــدويل  
ــال التنــــوع   ــسياسات يف جمــ ــوم والــ للعلــ
  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

  الدورة األوىل 
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٦-٢١بون، أملانيا، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧البند 
الــــصلة بــــني املنــــرب   :الترتيبــــات املؤســــسية

        نظومة األمم املتحدة وم
  الصلة بني املنرب ومنظومة األمم املتحدة     

    
  مذكرة من األمانة    

 مــن القــرار املتعلــق بــاملنرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال ١يف الفقــرة   - ١
التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الـذي اختـذ يف الـدورة الثانيـة لالجتمـاع العـام                  

تحديد الطرائق والترتيبات املؤسسية إلنشاء منـرب حكـومي دويل للعلـوم والـسياسات يف           عين ب امل
 إىل  ١٦يت مـن    يجمال التنوع البيولوجي وخدمات الـنظم اإليكولوجيـة، الـذي عقـد يف بنمـا سـ                

، قــرر ممثلــو احلكومــات الــيت وافقــت علــى هــذا القــرار إنــشاء املنــرب   ٢٠١٢أبريــل /نيــسان ٢١
ــة حكو ــفه هيئـ ــة مـــستقلة  بوصـ ــة دوليـ ــر (ميـ ويف ). ، املرفـــق األولUNEP/IPBES.MI/2/9انظـ

 من القرار، تقرر أيـضاً أن تبـت الـدورة األوىل لالجتمـاع العـام للمنـرب يف الـصلة بـني                     ٢ الفقرة
  . املنرب ومنظومة األمم املتحدة

 جـرت    يف املناقشات الـيت    ،ساحقة من املمثلني أعربت   البية  لغاألوجتدر اإلشارة إىل أن       - ٢
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ــدورة،       ــشاء املنــرب يف ال ــة يف االجتمــاع املــذكور أعــاله عــن دعمهــا إلن بــشأن املــسائل القانوني
ورأى عـدد مـن املمـثلني مـن مناصـري هـذا اإلجـراء أنـه           . بوصفه هيئة حكومية دوليـة مـستقلة      

إىل هيئــة ذات وظــائف مــستقلة  املطــاف ةيف هنايــملنـرب  احتويــل  عــن طــة طريــقيينبغـي وضــع خر 
انظـر  ( الطريـق  خريطـة  آخـر فكـرة   عـدد  عـارض  بينمـا طـار منظومـة األمـم املتحـدة،     تعمل يف إ  

UNEP/IPBES.MI/2/9 ٣٥، الفقرة.(  
 اخللفية املذكورة أعاله، قد يـود ممثلـو أعـضاء املنـرب النظـر، خـالل اجتماعـه                   ويف ضوء   - ٣

تحـدة، مـع إمكانيـة    العام، إما يف اإلبقاء على املركز احلايل للمنرب مستقالً عن منظومـة األمـم امل   
إقامــة صــلة مؤســسية مــع املنظومــة يف مــا يتعلــق بــإدارة أمانــة املنــرب، أو حتويــل املنــرب إىل هيئــة      

ــم املتحــدة     ذات ــة األم ــستقلة تعمــل يف إطــار منظوم ــاين هــو   .وظــائف م ــار الث  وإذا كــان اخلي
تحـدة وإمكانيـة    املنشود، النظر أيضاً يف عملية إنشاء هذه الصلة املؤسسية مع منظومـة األمـم امل              

  . اختاذ ترتيبات مؤسسية بعد ذلك
مـن القـرار    ) أ (٣ويف ما يتعلـق بالترتيبـات املؤسـسية بـشأن أمانـة املنـرب، تـنص الفقـرة                     - ٤

املذكور أعاله على أنه حني يقرر االجتماع العام للمنرب إنشاء األمانة، فستنـشأ صـلة مؤسـسية             
: أن تديرها منظمة أو أكثر مـن املنظمـات التاليـة          مع منظومة األمم املتحدة لتلك الغاية، هبدف        

برنامج األمم املتحدة للبيئة، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظمة األمم املتحـدة              
وميكن اختـاذ هـذه الترتيبـات املؤسـسية بـني           . لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     

وافقـت  و داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، إذا قـرر املنـرب ذلـك               املنرب ومنظمة أو منظمـات تعمـل      
املنظمات املعنية على هذه الترتيبات، بصرف النظر عما إذا كـان املنـرب ال يـزال هيئـة حكوميـة                    
دولية مستقلة تعمل خارج إطار منظومة األمم املتحدة أو أصبح هيئـة حكوميـة مـستقلة تعمـل                  

  . يف إطار منظومة األمم املتحدة
 مـن   ٢وفيما يتعلق باألطر القانونية واملؤسسية للمنرب، علـى النحـو املتـوخى يف الفقـرة                  - ٥

. القــرار املــذكور أعــاله، ال تــزال املــسألة معروضــة علــى االجتمــاع العــام الختــاذ قــرار بــشأهنا   
وميكن لالجتماع العـام أن يقـرر اإلبقـاء علـى مركـزه املـستقل احلـايل أو حتويـل املنـرب إىل هيئـة                         

وإذا قـرر االجتمـاع العـام األمـر         . ظائف مستقلة تعمل يف إطـار منظومـة األمـم املتحـدة           ذات و 
بقـــرارات متزامنـــة يتخـــذها االجتمـــاع العـــام وجملـــس إدارة ذلـــك  أن يتحقـــق ، ميكـــناألخـــري

يـصدر  وميكـن أن    . جمالس إدارة املنظمة أو املنظمات املعنية يف إطار منظومـة األمـم املتحـدة              أو
املنظمـة أو املنظمـات املعنيـة، رمبـا عـن طريـق الـرئيس         يدعو فيه    العام للمنرب    قرار من االجتماع  

ــةالتنفيـــذي ــاء التنفيـــذيني  للمنظمـ املعـــين لمنظمـــات، إىل أن يتخـــذ جملـــس اإلدارة  ل أو الرؤسـ
جملـس اإلدارة أو جمـالس      مـن   قـرار   ومبجـرد صـدور     . جمالس اإلدارة املعنية القرارات الالزمـة      أو



IPBES/1/11  
 

12-58752 3 
 

ــدعوة واعتمــاد املنــرب كجــزء مــن   تلــك قبــول باإلدارة   طــراأل أو  للمنظمــة املؤســسياإلطــارال
، ميكن حتويل املنرب إىل هيئة حكومية دولية تعمـل يف إطـار منظومـة األمـم                  للمنظمات املؤسسية
وحني يتحدد هذا التحول، ميكن إيـالء االعتبـار الواجـب إىل االتـساق بـني الترتيبـات          . املتحدة

أن يظـل مـستقالً يف   بوسـعه  ملنـرب  أن اويف حـني   . ات املؤسـسية ألمانتـه    املؤسسية للمنـرب والترتيبـ    
جـزءاً مـن اهلياكـل املؤسـسية للمنظمـة أو املنظمـات املعنيـة، األمـر الـذي          فإنه سيصبح   وظيفته،  

 أو جمـالس اإلدارة  املعـين  أن يقـدم املنـرب تقـارير إىل جملـس اإلدارة     منـها، أمـور  مجلة يستلزم،   قد
أمانـة  ومكتب الـشؤون القانونيـة لألمـم املتحـدة          الصادرة عن   اوى القانونية   وتصف الفت . املعنية

 املقدمـة   UNEP/IPBES.MI/2/8 يف الوثيقـة     حسب صيغتها الواردة  برنامج األمم املتحدة للبيئة،     
 وقـد تكـون مفيـدة للنظـر     ،إىل االجتماع املذكور أعـاله يف بنمـا سـييت، العمليـات ذات الـصلة           

  .هذه املسألة يف
  


	لاجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
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	الترتيبات المؤسسية: الصلة بين المنبر ومنظومة الأمم المتحدة 

	الصلة بين المنبر ومنظومة الأمم المتحدة 
	مذكرة من الأمانة
	1 - في الفقرة 1 من القرار المتعلق بالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية الذي اتخذ في الدورة الثانية للاجتماع العام المعني بتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، الذي عقد في بنما سيتي من 16 إلى 21 نيسان/أبريل 2012، قرر ممثلو الحكومات التي وافقت على هذا القرار إنشاء المنبر بوصفه هيئة حكومية دولية مستقلة (انظر UNEP/IPBES.MI/2/9، المرفق الأول). وفي الفقرة 2 من القرار، تقرر أيضاً أن تبت الدورة الأولى للاجتماع العام للمنبر في الصلة بين المنبر ومنظومة الأمم المتحدة. 
	2 - وتجدر الإشارة إلى أن الأغلبية الساحقة من الممثلين أعربت، في المناقشات التي جرت بشأن المسائل القانونية في الاجتماع المذكور أعلاه عن دعمها لإنشاء المنبر في الدورة، بوصفه هيئة حكومية دولية مستقلة. ورأى عدد من الممثلين من مناصري هذا الإجراء أنه ينبغي وضع خريطة طريق عن تحويل المنبر في نهاية المطاف إلى هيئة ذات وظائف مستقلة تعمل في إطار منظومة الأمم المتحدة، بينما عارض عدد آخر فكرة خريطة الطريق (انظر UNEP/IPBES.MI/2/9، الفقرة 35).
	3 - وفي ضوء الخلفية المذكورة أعلاه، قد يود ممثلو أعضاء المنبر النظر، خلال اجتماعه العام، إما في الإبقاء على المركز الحالي للمنبر مستقلاً عن منظومة الأمم المتحدة، مع إمكانية إقامة صلة مؤسسية مع المنظومة في ما يتعلق بإدارة أمانة المنبر، أو تحويل المنبر إلى هيئة ذات وظائف مستقلة تعمل في إطار منظومة الأمم المتحدة. وإذا كان الخيار الثاني هو المنشود، النظر أيضاً في عملية إنشاء هذه الصلة المؤسسية مع منظومة الأمم المتحدة وإمكانية اتخاذ ترتيبات مؤسسية بعد ذلك. 
	4 - وفي ما يتعلق بالترتيبات المؤسسية بشأن أمانة المنبر، تنص الفقرة 3 (أ) من القرار المذكور أعلاه على أنه حين يقرر الاجتماع العام للمنبر إنشاء الأمانة، فستنشأ صلة مؤسسية مع منظومة الأمم المتحدة لتلك الغاية، بهدف أن تديرها منظمة أو أكثر من المنظمات التالية: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويمكن اتخاذ هذه الترتيبات المؤسسية بين المنبر ومنظمة أو منظمات تعمل داخل منظومة الأمم المتحدة، إذا قرر المنبر ذلك ووافقت المنظمات المعنية على هذه الترتيبات، بصرف النظر عما إذا كان المنبر لا يزال هيئة حكومية دولية مستقلة تعمل خارج إطار منظومة الأمم المتحدة أو أصبح هيئة حكومية مستقلة تعمل في إطار منظومة الأمم المتحدة. 
	5 - وفيما يتعلق بالأطر القانونية والمؤسسية للمنبر، على النحو المتوخى في الفقرة 2 من القرار المذكور أعلاه، لا تزال المسألة معروضة على الاجتماع العام لاتخاذ قرار بشأنها. ويمكن للاجتماع العام أن يقرر الإبقاء على مركزه المستقل الحالي أو تحويل المنبر إلى هيئة ذات وظائف مستقلة تعمل في إطار منظومة الأمم المتحدة. وإذا قرر الاجتماع العام الأمر الأخير، يمكن أن يتحقق ذلك بقرارات متزامنة يتخذها الاجتماع العام ومجلس إدارة أو مجالس إدارة المنظمة أو المنظمات المعنية في إطار منظومة الأمم المتحدة. ويمكن أن يصدر قرار من الاجتماع العام للمنبر يدعو فيه المنظمة أو المنظمات المعنية، ربما عن طريق الرئيس التنفيذي للمنظمة أو الرؤساء التنفيذيين للمنظمات، إلى أن يتخذ مجلس الإدارة المعني أو مجالس الإدارة المعنية القرارات اللازمة. وبمجرد صدور قرار من مجلس الإدارة أو مجالس الإدارة بقبول تلك الدعوة واعتماد المنبر كجزء من الإطار المؤسسي للمنظمة أو الأطر المؤسسية للمنظمات، يمكن تحويل المنبر إلى هيئة حكومية دولية تعمل في إطار منظومة الأمم المتحدة. وحين يتحدد هذا التحول، يمكن إيلاء الاعتبار الواجب إلى الاتساق بين الترتيبات المؤسسية للمنبر والترتيبات المؤسسية لأمانته. وفي حين أن المنبر بوسعه أن يظل مستقلاً في وظيفته، فإنه سيصبح جزءاً من الهياكل المؤسسية للمنظمة أو المنظمات المعنية، الأمر الذي قد يستلزم، جملة أمور منها، أن يقدم المنبر تقارير إلى مجلس الإدارة المعني أو مجالس الإدارة المعنية. وتصف الفتاوى القانونية الصادرة عن مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة وأمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حسب صيغتها الواردة في الوثيقة UNEP/IPBES.MI/2/8 المقدمة إلى الاجتماع المذكور أعلاه في بنما سيتي، العمليات ذات الصلة، وقد تكون مفيدة للنظر في هذه المسألة.

