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االجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات املؤسسية      
 دويل للعلــوم والــسياسات يف منــرب حكــومي  نــشاء إل

  يولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةجمال التنوع الب
  الدورة الثانية

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢١-١٦،  سييتبنما
  *من جدول األعمال املؤقت) د (٤البند 
املؤسساتية إلنـشاء منـرب      ر يف الطرائق والترتيبات   النظ

ــسياسات   ــوم وال ــوع   حكــومي دويل للعل ــال التن يف جم
مكان فعلي  : البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية   

    ألمانة املنرب
ــا واهلنــد     مــوجزات     ــسا وأملاني ــة للعــروض املقدمــة مــن حكومــات فرن  تنفيذي

مانـة املنـرب احلكـومي الـدويل        وكينيا ومجهوريـة كوريـا لتـوفري مكـان فعلـي أل           
  للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

  
  مذكرة من األمانة العامة    

  
 تنفيذيـة للعـروض املقدمـة مـن حكومـات      مـوجزات  مرفـق هـذه املـذكرة علـى       يتضمن  

ة املنـرب احلكـومي الـدويل       فرنسا وأملانيا واهلند وكينيا ومجهورية كوريا لتوفري مكان فعلي ألمانـ          
ولقــد قــدمت . للعلــوم والــسياسات يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة

ــاء     ــة لالجتمــاع هــذه العــروض إىل رئــيس املكتــب للنظــر فيهــا أثن ــدورة الثاني ــد  العــامال  لتحدي
ال التنـوع    منـرب حكـومي دويل للعلـوم والـسياسات يف جمـ            إلنـشاء الطرائق والترتيبات املؤسسية    

  .وقدم نص املرفق كما ورد ودون تنقيح رمسي. البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
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  املرفق
ــد     مــوجزات     ــا واهلن ــسا وأملاني ــة للعــروض املقدمــة مــن حكومــات فرن  تنفيذي

وكينيا ومجهورية كوريا لتوفري مكان فعلي ألمانة منرب حكومي دويل للعلـوم            
  لوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةوالسياسات يف جمال التنوع البيو

  
   موجز تنفيذي-عرض مقدم من فرنسا     

  
لقد دعمت فرنسا مشروع إقامة منرب للعلـوم والـسياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي                  

ينـاير  / الذي عقـد يف بـاريس، يف كـانون الثـاين           “العلم واإلدارة : التنوع البيولوجي ”منذ مؤمتر   
 بـأن   مقتنعـون وإننـا   ). اليونـسكو (حدة للتربية والعلم والثقافة     ، يف مقر منظمة األمم املت     ٢٠٠٥

ــنظم اإل    ــدمات الـ ــوجي وخـ ــوع البيولـ ــظ التنـ ــسألة حفـ ــرورية،   مـ ــسألة ضـ ــي مـ ــة هـ يكولوجيـ
واهلـدف  . ميكن حتقيقها إال بصورة مجاعية، بالتشاور وعلى أسـاس علمـي ال جـدال فيـه             ال إمنا

ن القيـام بـسهولة وبتكـاليف قليلـة بتنظـيم           من العرض الفرنسي هو استضافة األمانة ومتكينها مـ        
 املنـرب احلكـومي     مقروسيوجد  .  عامة اجتماعاتاجتماعات اجمللس أو اجتماعات مواضيعية أو       

 يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة يف قـصر        للعلوم والسياساتالدويل  
اسـية وعلميـة موجـودة منـذ        شايو، بباريس، الذي يواجه برج إيفيل ويشكل حمور شبكة دبلوم         

أمد بعيد، ويقع بالقرب من مقر اليونسكو وأكـرب مكتـب مـن مكاتـب برنـامج األمـم املتحـدة                     
  .للبيئة خارج نريويب

  
  مرافق املؤمترات الدولية واملوظفني املدربني املخصصني هلا    

يـة  تعد منطقة إيل دو فرانس ثالث منطقة يف العامل من حيـث استـضافة املـؤمترات الدول                  
وقــد أصـبحت بـاريس بــذلك   . وثـاين أكـرب جتمــع يف العـامل ملقـار املنظمــات الدوليـة أو مكاتبـها      

ولكــي يــتمكن املنــرب مــن عقــد  . نيحتــوز علــى شــبكة قويــة مــن املتــرمجني الــشفويني والتحريــري  
ــسية        كــل ــة الفرن ــاءة، حــددت احلكوم ــدر مــن الكف ــأكرب ق ــشائه ب ــضرورية إلن االجتماعــات ال

 القريبـة واملكملـة جغرافيـاً، الـيت متكنـه مـن االسـتفادة مـن املهـارات املتـوفرة                     جمموعة من املواقـع   
ــرانس   ــل دو فـ ــة إيـ ــل يف منطقـ ــات  . بالفعـ ــن القاعـ ــدد مـ ــد عـ ــة  ويوجـ ــدرات خمتلفـ ــزة بقـ  اجملهـ

موقع املتحف الوطين للتاريخ الطبيعي ووزارة الشؤون اخلارجية واألوروبيـة ومركـز           من كل يف
  .وهذه القاعات جمهزة جتهيزاً تاماً لعقد مؤمترات دولية. نسكواملؤمترات الدويل ومقر اليو
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  القدرات واملوارد البشرية الكافية    

تذخر باريس باألشخاص املؤهلني الذين يستطيعون دعـم عمـل املنـرب جبوانبـه اإلداريـة                  
باحـث   ٤ ٣٠٠ويعمـل علـى التنـوع البيولـوجي مـا يقـرب مـن         . واللوجستية والعلمية والتقنية  

وجيـري تنـسيق معاهـد البحـوث العامـة ضـمن             .ري يف فرنـسا حـددوا بنـاء علـى إصـداراهتم           وخب
وهي معاهـد تعمـل عمـالً وثيقـاً مـع اجمللـس       . إطار مؤسسة البحوث يف جمال التنوع البيولوجي    

الدويل لالحتادات العلمية والربنامج الدويل للبحوث يف جمال التنوع البيولوجي اللـذين يتخـذان         
  .اً هلماقرمن باريس م

  
  باريس، مدينة يؤمها الناس من مجيع أحناء العامل    

 ٠٠٠إذ تنطلـق منـها      . تعد باريس حمطة العامل السابعة من حيث رحالت الربط اجلـوي            
وشـــبكتها للقطـــارات عاليـــة .  بلـــدا١٣٢ً مدينـــة يف ٥٥٧ رحلـــة طـــريان يف األســـبوع إىل ١٤

الـسلطات   أن كمـا . رين عاصمة أوروبيـة   بعشتعد ثاين أوسع شبكة يف أوروبا، تتصل        والسرعة،  
  .الفرنسية ستيسر منح التأشريات حلضور أفرقة العمل أو اجللسات العامة للمنرب

  
  جمموعة واسعة من وسائط النقل احمللية املراعية للبيئة    

: توفر باريس جمموعة واسعة من وسائط النقل للتنقل حبريـة مـع احتـرام البيئـة تتـضمن                   
 حافلـــة ٣٥٢ للقطـــارات احملليـــة الـــسريعة و    خطـــوط٥ ملتـــرو و خطـــاً مـــن خطـــوط ا  ١٦
 كـم مـن ممـرات       ٦ ٠٠٠ ، و )دراجات اخلدمة الذاتية  ( فيليب   ٢٣ ٠٠٠ خطوط للترام و   ٤ و

خدمة ذاتيـة لـسيارات كهربائيـة مراعيـة       (“أوتوليب”الدراجات وخدمة السيارات الكهربائية     
  . سيارة أجرة٢٠ ٠٠٠ و) للبيئة

  
  التصاالت السلكية والالسلكية النظم الفعالة ل    

ويـدعم  . ضماناً لفعالية املنرب، ستزود احلكومة الفرنسية أمانتـها بوسـائط اتـصال فعالـة               
وســوف .  إنــشاء شــبكات اتــصال عريــضة النطــاق فائقــة الــسرعة“االقتــصاد الرقمــي”برنــامج 

اســوبية تستــضيف دوائــر املتحــف الــوطين للتــاريخ الطبيعــي علــى خوادميهــا بــرامج وبيانــات ح  
ــاطي  ــة وتكفــل الــصيانة واالحتي ــة لالتــصاالت   . لألمان ــة املنــرب يف الــشبكة الوطني وســُتدمج أمان

 غيغابايـــت يف الثانيـــة  ٨٠(لبحـــث الـــسلكية والالســـلكية املعنيـــة بالتكنولوجيـــا والتعلـــيم وا    
  ).فرانس دو إيل يف
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  بالتنوع البيولوجياملنطقة اجملاورة للتمثيل الدبلوماسي واملنظمات الدولية املرتبطة     

توفر باريس بيئة دولية دينامية ومتنوعـة حيقـق فيهـا موظفـو األمانـة وأعـضاؤها العديـد               
ــاهتم اليوميــة     ممــثالً ١٦٧فهــي تستــضيف اليــوم  . مــن أوجــه التــآزر يف عملــهم والراحــة يف حي

ــوجي،       ٧٠ دبلوماســياً و ــوع البيول ــها يف جمــال التن ــدد من ــشارك ع ــة ي ــة أو إقليمي ــة دولي  منظم
ــة؛    : فيهــا مبــا ــة والعلــم والثقاف ــا  ،)اليونــسكو(منظمــة األمــم املتحــدة للتربي  وشــعبة التكنولوجي

والصناعة واالقتصاد التابعة لربنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، واجمللـس الـدويل لالحتـادات العلميـة،          
ظمـة التعـاون     ومن ،واملركز املواضيعي للتنوع البيولوجي التابع للوكالـة األوروبيـة املعنيـة بالبيئـة            

  .ألوروبية الرئيسية للبنك الدويل وأحد املكاتب ا،والتنمية يف امليدان االقتصادي
  

  توفري اخلدمات الصحية للجميع مبوجب القانون    
ــا        ــة مجيــع اإلمكان ــشريعات الفرنــسية بإتاح ــزم الت ــة صــحة الفــرد يف إقليمــه    تل ت حلماي

 الـصحة العامليـة النظـام الفرنـسي أحـد           وتعتـرب منظمـة   . صون كرامتـه واحتـرام حياتـه اخلاصـة         مع
وســترتبط شــروط التغطيــة وإمكانيــة . أفــضل الــنظم مــن حيــث تنظــيم الرعايــة الــصحية وتوفريهــا

احلصول على تغطية إضافية وعلى مبالغ مستردة ارتباطاً وثيقاً بالنظم األساسـية الـيت سـيأخذ هبـا                  
  .يئات الدولية املوجودة يف باريسومن املمكن تطبيق بضعة حلول عملية يف خمتلف اهل. املنرب

  
  اخلدمات املتعلقة بتعليم األطفالجمموعة واسعة من     

 متهيــدياً صــفا دراســيا ٥٣  مؤســسة للمرحلــة األوىل مــن التعلــيم و٧٦٩تــوفر بــاريس   
ــام املدرســي     ــريع يف النظ ــدماج س ــق ان ــوفر . لتحقي ــاً    ٣٥٠وت ــانوي فروع ــيم الث  مؤســسة للتعل

ــة للتحــضري  ــة أو دولي ــدة   أوروبي ــدان عدي ــاح نظــام  .  المتحانــات تــسمح بنيــل شــهادات بل ويت
تعليمها العـايل للجميـع؛ فهـو نظـام يتلقـى الـدعم أساسـاً مـن الـسلطات العامـة ويـوفر إمكانيـة                  

، بــصرف النظــر  )ساعدة اإلســكانيةالــضمان االجتمــاعي واملــ  (التمتــع بــاحلقوق االجتماعيــة   
  .جنسية الطالب عن
  

  والخدمات فعالة لتحويل األم    
تتمتع املنظمات الدولية املوجودة على األراضـي الفرنـسية مبكانـة خاصـة جتيـز هلـا حتويـل                     

  .وستقدم احلكومة الفرنسية كل املساعدة الالزمة لتحديد أنسب الطرائق لذلك .األموال وإدارهتا
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  تكاليف مغرية لألفراد ووصول سهل إىل سوق العمل    

وهـي تتبـاهى    .  يف أوروبا من حيث تكلفة العمل      فرنسا هي إحدى أكثر البلدان إغراءً       
. بارتفاع معدل اإلنتاجية يف الساعة وحتتـل املرتبـة الثالثـة يف العـامل وفـق منظمـة العمـل الدوليـة                   

فعلـى ســبيل  . ويعتمـد وضـع الـزوجني واملُعــالني علـى النظـام األساســي الـذي سـيأخذ بــه املنـرب        
فني املـدنيني الـدوليني يف مقـر اليونـسكو األزواج     املثال، مينح النظام األساسي بوجـه عـام املـوظ    

وميتـد نطـاق هـذا اإلصـدار        . تصرحياً لإلقامة يتـيح هلـم إمكانيـة دخـول سـوق العمـل يف فرنـسا                
  .ليشمل املعالني

  
  املكاتب اجملددة يف متحف اإلنسان داخل قصر شايو    

ان املواجـه    متر مربع يف متحـف اإلنـس       ٥٠٠تقدم فرنسا حيزاً للمكاتب تبلغ مساحته         
ط النقـل العـام وهـو يقـع بـالقرب           وميكـن الوصـول إليـه بـسهولة باسـتخدام وسـائ           . لربج إيفيـل  

ــة    مــن ــدويل لالحتــادات العلمي ــز علــى طــابقني،   . مقــري اليونــسكو واجمللــس ال ــد هــذا احلي وميت
  .ه القاعات وفق احتياجات األمانةوسترتب هذ

  
  يانةالشروط ذات الصلة املتعلقة بأماكن العمل والص    

وسـتتاح بـشكل دائـم لقـاء أجـر      . ستبقى أماكن العمل مـن ممتلكـات الدولـة الفرنـسية            
وسيـضطلع املتحـف علـى      . يغطي التكاليف اجلاريـة املتعلقـة بـاملتحف الـوطين للتـاريخ الطبيعـي             

نفقته اخلاصة بكل األعمال التنظيمية وسيتوىل صيانة املبىن ويـوفر مرافـق االتـصاالت واهلياكـل                
  ).مياه وكهرباء وتدفئة(للمنافع األساسية 

  
  االمتيازات واحلصانات    

تعرض فرنسا على أمانة املنرب مجيع االمتيازات واحلصانات اليت ُتمنح عادة ملنظمات دولية               
  .دأ عمل املنرب يف دورته املقبلةمماثلة، وحسب املركز الذي ستمنحه له اجللسة العامة اليت تب

  
  التزام قوي ودينامي    

فرنــسا التزامــاً ثابتــاً علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل بــشأن التنــوع البيولــوجي  أبــدت   
ولـدعم جتهيـز    . فهي تشارك يف العديد من اآلليات املؤسـسية اإلقليميـة ودون اإلقليميـة            . واملنرب

 دوالر تغطـي    ٥٠٠ ٠٠٠وتطوير مقر املنرب يف باريس، ستقدم احلكومة الفرنسية منحة قدرها           
وبناء علـى مـا أعـرب عنـه املنـرب مـن احتياجـات، سـتنظر         . ألوىل من التجهيز  السنوات الثالث ا  

 .احلكومــة الفرنــسية يف تــوفري شــخص يتــوىل تيــسري تكامــل املــبىن وجعلــه قــابالً للعمــل بــسرعة 
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احملتمل أن يسهم شركاء آخرون يف عمل املنرب، عرب جهات منـها علـى األخـص مؤسـسة                   ومن
جي اليت تعد اهليكل التنسيقي لألحباث الفرنسية يف جمال التنـوع           األحباث املتعلقة بالتنوع البيولو   

  .رئيسية العامة واخلاصة والوطنيةالبيولوجي الذي ترتبط به اجلهات املعنية ال
  

   موجز تنفيذي-عرض مقدم من أملانيا     
املنرب احلكومي الدويل للعلوم والـسياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم                     

  وجية يف بونإليكولا
تود مجهورية أملانيا االحتادية تقدمي هذا العرض الستضافة أمانة املنـرب احلكـومي الـدويل                

للعلوم والسياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة يف بـون، مدينـة                  
  .األمم املتحدة يف أملانيا

ــا يف تنظــيم محلــة تكفــل       ملــسألة فقــدان التنــوع  ففــي الــسنوات األخــرية، جنحــت أملاني
ــة      ــسياسات العاملي ــاً دائمــاً يف جــدول أعمــال ال ــق مكان ــثرية للقل ــوجي امل ــا،   .البيول ــدم أملاني وتق

باعتبارها ماحنة رئيسية، مسامهة حامسة حلفظ التنوع البيولوجي يف مجيـع أرجـاء العـامل وتـدعم                 
  .البلدان الشريكة يف محاية أسسها الطبيعية للحياة واحلد من الفقر

، استــضافت أملانيــا املــؤمتر التاســع لألطــراف يف اتفاقيــة التنــوع   ٢٠٠٨مــايو /ويف أيــار  
ــون  ــوجي يف ب ــاء رئاســتها للمــؤمتر  . البيول ــا  )٢٠١٠ إىل ٢٠٠٨مــن (وأثن ــدما ، دفعــت أملاني ق

  .بعملية املفاوضات على إنشاء املنرب وسامهت أيضاً باملال يف تنفيذ ذلك
 مؤسسة حبثية، تكون قـد قـدمت لـسنوات عديـدة            ١٠٠ وأملانيا، بإنشائها ملا يزيد عن      

وأصـبحت أيـضاً    . مسامهة رئيسية يف دراسة التنوع البيولوجي واالستفادة منه بصورة مستدامة         
إحــدى اجلهــات الــيت شــرعت يف دراســة اقتــصاديات الــنظم اإليكولوجيــة والتنــوع البيولــوجي  

ســـعة مـــن اخلـــرباء الـــذين وقـــد أوجـــد ذلـــك صـــكاً هامـــاً وشـــبكة وا. واشـــتركت يف متويلـــها
  .سيضطلعون بدور رئيسي يف عمل املنرب

ألمـم املتحـدة هـي مكـان        لوبون العاصـمة األملانيـة الـسابقة الـيت أصـبحت اآلن مدينـة                 
وتتخذ حالياً مثاين عـشرة منظمـة مـن منظمـات األمـم املتحـدة العاملـة يف ميـادين                  . مثايل للمنرب 

هلــا، وغالبيتــها العظمــى موجــودة  يعــة مــن بــون مقــراً  احلمايــة البيئيــة وتغــري املنــاخ وحفــظ الطب 
. حرم األمم املتحـدة املطـل علـى هنـر الـراين الـذي كـان يـدعى يف الـسابق منطقـة احلكومـة                         يف

 منظمـة دوليـة ناشـطة علــى    ١٥٠ أن وزارات ووكـاالت حكوميـة أخـرى، باإلضــافة إىل    كمـا 
التنـوع  وتنميـة  حفـظ  علـى  التعـاون   يف   أساسـا الصعيد الـدويل ومنظمـات غـري حكوميـة تعمـل            

  .البيولوجي تتخذ من بون مقراً هلا
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 بون مدينةً مضيفة، سيصبح بإمكان أمانـة املنـرب وقوتـه العاملـة برمتـها                وإذا ما اختريت    
وسيوفر حتديد مكان املقر املـستقبلي      . ٢٠١٢أن تبدأ العمل دون تأخري اعتباراً من صيف عام          

ص التواصـل مـع جهـات فاعلـة أخـرى      ثاليـة ويتـيح فـر   للمنرب يف املنطقة الدولية ظروف عمـل م  
 األمــم املتحــدة الربجــي املكــون    وســيقدم مــبىن . جمــال التنــوع البيولــوجي ومحايــة املنــاخ     يف
وتــشمل مرافقــه حنــو . صــة للتوســعثالثــني طابقــاً ألمانــة املنــرب مكتبــاً مرحيــاً ويتــيح لــه الفر  مــن

ترمجة الفوريـة جلميـع لغـات األمـم         مكتب وقاعات مؤمترات حديثة مزودة مبقصورات لل       ٥٠٠
ولــدى بــون هياكــل أساســية ممتــازة لتكنولوجيــا االتــصاالت ميكنــها تقــدمي اخلــدمات  . املتحــدة

  .أمانة املنرب الالزمة لعمل
  

ستحدد شروط شغل أماكن العمل واستخدامها يف اتفاق ُيـربم بـشأن    : تنطبق الشروط التالية  
ــا االحت    ــة أملاني ــاكن العمــل بــني مجهوري ــم املتحــدة أم ــة واألم ــة  . ادي ــن تتكفــل أمان ــهاج ول املن

احلكــومي الــدويل للتعــاون الــسياسايت والعلــم يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم     
وستوفر احلكومـة األملانيـة أمـاكن اإلقامـة         . اإليكولوجية بدفع أية إجيارات يف موقعها يف بون       

جهيـز األولـيني للمكاتـب وقاعـات        وسـتتحمل تكلفـة التأثيـث والت      . بشكل دائم ودون حتفظ   
االجتماعات، وتكاليف تشييد البنـاء وصـيانته، ومجيـع تكـاليف االنتقـال، وتكـاليف دورات              

  .اللغة للعاملني يف أمانة املنهاج
    

رات ميكنــها اســتيعاب عــدة آالف  ويوجــد يف بــون مرافــق دوليــة راســخة لعقــد املــؤمت    
. قريــب مــن جممــع األمــم املتحــدةة، ومعظمهــا وتقــع تلــك املرافــق يف أمــاكن راقيــ. الــزوار مــن
بون، سـيتمكن املنـهاج احلكـومي الـدويل مـن احلـصول الفـوري علـى قـوة عاملـة متعـددة                        ويف

مـديرو اللقـاءات    : اللغات وعلى درجة عاليـة مـن الكفـاءة وقـادرة علـى تلبيـة مجيـع احتياجاتـه                  
لفوريـون، والعلمـاء، واخلـرباء      ومقدمو خدمات املؤمترات، واملترمجون التحريريون واملترمجـون ا       

  .يف جماالت اإلدارة، وإدارة املكاتب، وأعمال العالقات العامة
ومزايا موقع بون يف قلـب أوروبـا مـن الناحيـة اجلغرافيـة واالقتـصادية والثقافيـة تـشمل                  

ماين للنقل الدويل، إذ يوجد فيها ثالثة مطارات دولية ونظـام           /جوارها القريب من حمور الراين    
ــا       حــديث ــسية يف أوروب ــدن الرئي ــع امل ــريعة جــدا إىل مجي ــارات س ــع قط ــدة م ــسكك احلدي .  لل

. وسيكون من السهل الوصول إليها مجيعا من املنهاج احلكومي الـدويل باسـتخدام النقـل العـام                
ولدى بون أيضا ساحة تعليمية متنوعـة بوجـود مرافـق تعليميـة ذات كثافـة عاليـة مـن املـدارس                      

  .لة قبل الدراسية، والعديد منها مدارس دوليةاالبتدائية وفصول املرح
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وتعــد تكلفــة املعيــشة يف بــون معقولــة باملقارنــة مــع مــدن أوروبيــة أخــرى وفــروع            
  .املصارف الوطنية والدولية كثرية لذا ال يطرح صرف العمالت أية مشكلة

ت ويف الوقت نفسه، فإن األجـور واملرتبـات يف أملانيـا أقـل بكـثري مـن األجـور واملرتبـا                     
وهــذا جيعــل مــن الــسهل نــسبيا علــى املنظمــات الدوليــة توظيــف   . الــيت تــدفعها األمــم املتحــدة 

وســتكون ســوق العمــل األملانيــة مفتوحــة ألفــراد أســر العــاملني يف املنــهاج . املــوظفني املناســبني
  .احلكومي الدويل

  
دويل، ، سـتقوم احلكومـة األملانيـة بـدعم عمـل املنـهاج احلكـومي الـ              ٢٠١٢واعتبارا مـن عـام      

ــدره    ــربع ســنوي ق ــصندوقه االســتئمان  ١بت ــورو ل ــون ي ــواال إضــافية   .  ملي ــضا أم وســتتيح أي
وسـوف متـنح أملانيـا املنـهاج، كعـضو يف أسـرة األمـم               . للمناسبات اليت تنظمها أمانـة املنـهاج      

  .املتحدة، الدرجة املعتادة من االمتيازات واحلصانات
    

   موجز تنفيذي-العرض املقدم من اهلند     
هلند بلد معترف به باعتباره هائل التنوع وغنيـا بـالتنوع البيولـوجي واملعرفـة التقليديـة                 ا  

 يف املائـــة ٧ض، تـــضم اهلنـــد حنـــو  يف املائـــة فقـــط مـــن مـــساحة األر٢,٤فعلـــى . املرتبطـــة بـــه
 يف املائة مـن سـكان       ١٨األنواع املسجلة، حىت يف الوقت الذي تقدم فيه أسباب املعيشة لـ             من

) ٢٠٠٤(واعـــد التنـــوع البيولـــوجي وق) ٢٠٠٢(ون التنـــوع البيولـــوجي للهنـــد وقـــان. األرض
أكثر األطر التنظيمية واالستشارية تقدما وتيسريا وقـد ُوضـعت ملعاجلـة اإلجـراءات الثالثيـة                 من

وحاليـا، ينظـر إىل هـذا       . للحفظ والتنمية، وهي احلفظ، واالستخدام املـستدام، وتقاسـم املنـافع          
إطـار للـسياسة العامـة يـسترشد بالتجـارب واخلـربات العلميـة، علـى أنـه          القـانون، الـذي يظللـه    

وتعـرض  . التشريع األكثر تقدما يف العامل بـشأن التنـوع البيولـوجي وإدارة الـنظم اإليكولوجيـة                
يل للتعـاون الـسياسايت والعلمـي      العامـة للمنـهاج احلكـومي الـدو       حكومة اهلند استـضافة األمانـة       

ويرجع هذا االهتمام إىل طبيعة البلـد       . وخدمات النظم اإليكولوجية  جمال التنوع البيولوجي     يف
اهلائلة التنوع، وإىل توافر خربة ضخمة يف كـل مـن اجملـال الفكـري والـتقين والـسياسايت تتـصل                 
بالتنوع البيولوجي، والدور القيـادي الـذي تـضطلع بـه اهلنـد يف وضـع سياسـات فعالـة للتنـوع                      

إلقليمية والدولية، وقدرهتا علـى ربـط رسـم الـسياسات علـى             البيولوجي على الصعد الوطنية وا    
  .أساس علمي يف البلد، وتقدمي الدعم لبلدان نامية أخرى

وقد أثبتت اهلند قدرهتا على اجلمع بني املعرفـة والفائـدة ورأس املـال يف بـرامج منـسقة                     
قـد  و. من أجل الـدفع جبـدول أعمـال التنميـة مـن خـالل إحـدى عـشرة عمليـة ختطـيط مخـسية                       

أرست اخلربة املكتسبة من مجيع الربامج املـذكورة أعـاله األسـاس لترسـخ اهلنـد نفـسها كقائـد                    
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وإىل جانــب . عــاملي يف جمــال العلــم والتكنولوجيــا، والتطبيقــات، ورســم الــسياسات وتنفيــذها 
لميــة يف العــامل، ولديــه العديــد ذلــك، ميتلــك البلــد رابــع أكــرب مــستودع مــن القــوى العاملــة الع 

ــة للبحــث    املؤ مــن ــة يف اجملــاالت املتقدم ــشرية  . والتطــويرســسات العامل ــل للمــوارد الب وال مثي
واإلمكانات االقتصادية يف البلد مع تزايد الدعم الـوطين واحمللـي جلعـل البلـد ثـروة يف املعـارف                    
للعامل، فضال عن توازهنا الذي ميكنـها مـن النظـر يف رسـم سياسـات هتـم اجملتمـع ككـل وتقـوم                 

 وهذا ما جيعل اهلند قوة معرفيـة متناغمـة وكـذلك بلـدا قائـدا متوازنـا يف جمـال                     .على اإلنصاف 
  .إضفاء العلم والسياسات على اإلجراءات احمللية

ائمـــة علـــى املعرفـــة، وأنـــشأ كـــثري     وتـــربز اهلنـــد كمحـــور مفـــضل للـــصناعات الق      
ــن ــل،      مـ ــك، وإنتيـ ــرال إليكتريـ ــوفت، وجنـ ــا مايكروسـ ــا فيهـ ــسية مبـ ــة الرئيـ ــشركات العامليـ   الـ

وقد أضحى مثة اعتـراف جيـد       . م، وبوينغ، وغوغل، مراكز للبحث والتطوير يف اهلند       إوآي يب   
بدور اهلند اآلن يف اتباع هنج شامل للتنمية مـع تنميـة القـدرات ومتكـني رأس املـال مـن املـوارد               

ــع أحنــاء العــامل   ــشرية يف مجي ــة     . الب ــد ملــشاركتها املتوازن ــدور اهلن ــضا ب ــد أي ــراف جي ــاك اعت وهن
 واإلنـصاف، وسياسـة الـشمول،       ةلاستشرافية مع مجيع مناطق العامل استنادا إىل مبادئ العد        واال

وجتعل هذه املزايا من اهلند مكانا مثاليا الستضافة األمانة العامـة           . والدعم، واالنفتاح والشفافية  
ــدويل  ــهاج احلكــومي ال ــد طائفــة واســعة مــن أمــاكن ومرافــق املــؤمترات ذات     . للمن ولــدى اهلن

وى العاملي، األمر الذي يثبتـه استـضافة جمموعـة مـن اللقـاءات الدوليـة يف اهلنـد عـرب مجيـع                       املست
 لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ،        ٢٠٠٠ومؤمتر عام   . أحناء البلد 

ــوال   ــام  ١وســباق فورم ــذي جــرى يف ع ــؤمتر احلــادي عــشر ل ٢٠١١ ال ــدول األطــراف  ، وامل ل
 حملة عما متلكه اهلنـد مـن مرافـق          ، تقدم ٢٠١٢ي املقرر عقده يف عام      اتفاقية التنوع البيولوج   يف

  .فقااهلياكل األساسية وما يتصل هبا من مر
وبعض مرافق اهلياكل األساسية املتوافرة يف اهلند واملناسبة الستضافة املنهاج احلكـومي              

كانية تعيني مـوظفني مـؤهلني يف خـدمات    مرافق للمؤمترات الدولية، وإم : الدويل تشمل ما يلي   
ــق         ــدويل، ومراف ــسفر ال ــات ال ــة وســهولة ترتيب ــة واحمللي ــل الدولي ــق النق ــوافر مراف ــؤمترات، وت امل
االتصاالت، واهلياكل األساسية لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، ومتثيـل دبلوماسـي كـبري               

رافـق الـصحية، وتـوافر      وافر امل يف البلد، ووجود منظمات دولية، ومستوى ممتاز مـن األمـن، وتـ            
ن املناسب، واملدارس واملرافق التعليميـة، ومرافـق لتحويـل األمـوال، ونظـم اإلدارة               مرافق السك 

املالية، وتأثري تكاليف أماكن املوظفني، وتيسري العمالة احمللية، وتوافر املرافـق املكتبيـة، واإلطـار               
  .القانوين، وما إىل ذلك
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ناشـئا بقيـادة تقدميـة وشـاملة فقـد حـدد االقتـراح اإلجـراءات         واهلند بوصفها اقتـصادا      
اليت تكفل وضع مناهج عمل إقليمية ودولية خاصـة لبنـاء قـدرات البلـدان األخـرى مـن خـالل                 

ونظرا للدور العاملي الذي تضطلع بـه اهلنـد حاليـا يف قـضايا احلوكمـة                . جمموعة من اإلجراءات  
ايا الرئيـسية املتعلقـة بالـسياسات، فإهنـا مهيـأة متامـا             ولنهجها احملايد واملوضوعي يف تناول القـض      

لـيس فقــط لتـوفري املرافــق املاديـة الفنيــة الالزمــة للمنـهاج احلكــومي الـدويل للتعــاون الــسياسايت      
والعلمي يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الـنظم اإليكولوجيـة بـل سـتمنح أيـضا املـصداقية                  

 يضاف إىل ذلك أن حكومـة اهلنـد مهيـأة متامـا لتـوفري               .للمنهاج ذاته من خالل استضافة أمانته     
الدعم الفكري، واإلنساين، واملعريف، واملايل، واالجتماعي، والتقين من أجل اضـطالع املنـهاج             

  .بأداء مهامه بشكل فّعال
وفيمــا يتعلــق باملنــهاج احلكــومي الــدويل، فــإن اهلنــد مــستعدة لتقــدمي حيــز للمكاتــب،    

وموظفني من فئـة اخلـدمات العامـة لتيـسري ُحـسن سـري أعمـال األمانـة          ومرافق ممولة للمؤمترات    
د مــن خــالل اتفــاق للبلــد املــضيف  وســيتم تيــسري إنــشاء أمانــة املنــهاج يف اهلنــ . بــشكل ســلس

ــع ــة  مـ ــاالت(الوكالـ ــصلة) الوكـ ــصانات    . ذات الـ ــع احلـ ــدوليون مجيـ ــون الـ ــيمنح املوظفـ وسـ
املرتبـات املعفـاة    سهيالت أساسـية مـن قبيـل         أيضا ت   لألمانة هلنداوستقدم حكومة   . واالمتيازات

وسـتقدم حكومـة    . من الضرائب، واإلعفاء من ضريبة القيمـة املـضافة وغريهـا مـن التـسهيالت              
ن واإلقامـة جلميـع املـشاركني        ومعفاة من الضرائب، ومرافق للسك     اهلند مرافق للمؤمترات ممولة   

  .يف االجتماعات اليت يدعمها املنهاج يف اهلند
  

   موجز تنفيذي-املقدم من كينيا العرض     
تتــشرف حكومــة كينيــا بــأن تقــدم هــذا املقتــرح بتــوفري املوقــع املــادي ألمانــة املنــهاج      

ــنظم      احلكــومي الــدويل للتعــاون الــسياسايت والعلمــي يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات ال
ع الفعلــي لألمانــة قــة بـاملوق  بعــد اعتمـاد عمليــة الــدعوة إىل تقـدمي املقترحــات املتعل  ةاإليكولوجيـ 

ــن ــن        م ــرة م ــودة يف الفت ــهاج املعق ــام للمن ــاع الع ــدورة األوىل لالجتم ــل ال ــشرين ٧ إىل ٣قب  ت
  .(UNEP/IPBES.MI/1/8) يف نريويب، كينيا ٢٠١١أكتوبر /األول

وتؤيد حكومة كينيا بقـوة ضـرورة تعزيـز أوجـه التـرابط بـني العلـم والـسياسات علـى                       
ويف ذلـك   . ةدارة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي     مجيع املستويات لزيادة فعالية إ    

ــوع          ــظ التن ــة حف ــات يف كفال ــا احلكوم ــيت تواجهه ــد التحــديات ال ــدار وتعقي ــد مق ــرار بتزاي إق
. البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة واســتخدامها املـستدام والتخفيـف مـن حـدة الفقــر        

 إنـشائه، وتعـرض استـضافة أمانتـه يف مدينـة        وتلتزم كينيا بنجاح املنهاج احلكـومي الـدويل فـور         
  .نريويب وتقدمي الدعم الالزم هلا ألداء وظائفها بشكل فّعال
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وقد حظي عرض استضافة األمانة بدعم الرئيس الكيين الذي أعرب عن اهتمام كينيـا                
 باستضافة األمانة يف خطابه أمـام املنـدوبني يف افتتـاح الـدورة الـسادسة والعـشرين جمللـس إدارة                   

وأكّـد  . ٢٠١١فربايـر  / شباط٢١املنتدى البيئي الوزاري العاملي يف      /برنامج األمم املتحدة للبيئة   
عـشر لالحتـاد األفريقـي املعقـود     هذا االهتمام يف خطابه الذي ألقاه خـالل مـؤمتر القمـة التاسـع         

  .٢٠١١يونيه /ماالبو، غينيا االستوائية، يف حزيران يف
مانة مبا يكفي من أماكن املكاتب، الواقعـة علـى مقربـة    وستقوم حكومة كينيا بتزويد األ      

مـن مكتـب األمـم املتحـدة يف نـريويب، مـع كـل التـسهيالت الالزمـة لـسري عمـل األمانـة بكفـاءة              
وسوف ُتمنح األمانة وموظفوها االمتيازات واحلـصانات نفـسها الـيت يتمتـع هبـا مكتـب                 . وفعالية

احلكومـة أيـضا علـى مـدار الـساعة األمـن لألمانـة              وسـتكفل   . األمم املتحدة يف نـريويب وموظفـوه      
  .اخلاصة وستضطلع احلكومة جبميع أعمال الصيانة واإلصالح الرئيسية على نفقتها. وممتلكاهتا
وخيتلط يف مدينـة نـريويب النـاس مـن مجيـع الثقافـات ومنـاحي احليـاة، وتزينـها املطـاعم                        

 التسوق احلديثة، واملـدارس، ونظـام للنقـل         العاملية، واملستشفيات اجملهزة جتهيزا كامال، ومراكز     
العام يتـألف مـن احلـافالت الكـبرية واحلـافالت الـصغرية وسـيارات األجـرة وكـذلك خـدمات                     
  .تأجري السيارات بدون سائق واجلامعات والكليات اليت توفر املناهج الدراسية احمللية والدولية

ــة ذات الــصلة  ونــريويب أيــضا مــوطن العديــد مــن املنظمــات احملليــة واإلق      ــة والدولي ليمي
املركـز الـدويل لألحبـاث      : سـابقا (بالتنوع البيولوجي من قبيل املركـز العـاملي للزراعـة احلراجيـة             

ــة  يف ــا احلــشرات، واملنظمــة   )جمــال الزراعــة احلراجي ــدويل لفــسيولوجيا وإيكولوجي ، واملركــز ال
لتنميـة، واملركـز األفريقـي      الدولية للتنوع البيولوجي، واملركـز اإلقليمـي لرسـم خـرائط مـوارد ا             

وبعـض املؤسـسات احملليـة املهمـة يف نـريويب تـشمل             . للحفظ، بني كثري من املنظمـات األخـرى       
معهد كينيا لبحوث السياسات العامة وحتليلها، ومعهد كينيا للبحوث احلرجية، ومعهـد كينيـا              

 ودائــرة الغابــات  كينيــا،للبحــوث الزراعيــة، ومعــشبة شــرق أفريقيــا، ودائــرة األحيــاء الربيــة يف 
املؤسـسات مـساعدة ودعمـا كـبريين ألنـشطة          وسـتقدم هـذه     . كينيا، بني مؤسسات أخـرى     يف

  .األمانة من خالل إقامة شراكات معها
ونريويب هي مقر برنامج األمم املتحدة للبيئة الذي أظهر قيادة ودعمـا عظيمـي لعمليـة                  

مج يف التزامه بـالعلم ورسـم الـسياسات         وتتنامى مسعة الربنا  . املنهاج احلكومي الدويل حىت اآلن    
ومن شأن اختاذ نريويب مقرا ألمانة املنهاج احلكـومي الـدويل أن يتـيح فرصـة                . يف املسائل البيئية  

مــم املتحــدة ذات الــصلة لالســتفادة مــن اخلــربات، وكــذلك مــن خــربة كــثري مــن وكــاالت األ  
ــل ال     ــريويب، مــن قبي ــوجي وذات احلــضور القــوي يف ن ــالتنوع البيول ــم  ب ــامج األم ــسكو وبرن يون

وعالوة على ذلك، أثبتت نـريويب قـدرهتا ومقـدرهتا          . املتحدة اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة    
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ــة     ــسية الدولي ــات الرئي ــسري العملي ــضافة وتي ــى است ــة ذات/عل ــوجي   العاملي ــالتنوع البيول ــصلة ب  ال
ع البيولـوجي، واملـؤمتر     ذلك استضافة االجتماع اخلامس ملؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة التنـو            يف مبا

العاشر لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واملؤمتر التاسع لألطـراف يف اتفاقيـة               
  .األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

ا على اهتمام شديد بعملية املنهاج احلكومي الـدويل وهـي علـى اقتنـاع       يوحافظت كين   
ــة    بــأن استــضافته يف نــريويب بــالقر  ب مــن مكتــب األمــم املتحــدة وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئ

ــيني      ــق وفــورات يف تكــاليف املــوظفني احملل ــة مبــا يف ذلــك حتقي ــزة كــبرية لألمان . ســيكون ذا مي
وسوف تبني أيضا ثقة اجملتمع الدويل يف البلدان النامية ودعمه هلا من أجـل االضـطالع بـأدوار                   

  .ئة يف إطار التنمية املستدامةرئيسية يف اإلدارة الدولية لشؤون البي
ومــا أن يتخــذ االجتمــاع العــام قــرارا بــشأن املكــان ويــصدر التقريــر التفــصيلي بــشأن     

، حىت تكون حكومة كينيا يف وضـع يؤهلـها إلعـالن            )البشرية واملالية (االحتياجات من املوارد    
املكاتــب، واألثــاث تــربع حمــدد مــن دعمهــا لألمانــة بــاملوارد إضــافة إىل التــوفري األويل ألمــاكن 

  .واملعدات واللوازم املكتبية
ــة املنــهاج         ــع األطــراف الستــضافة أمان ــدعم مــن مجي ــا إىل تلقــي ال وأخــريا تتطلــع كيني

ــنظم      احلكــومي الــدويل للتعــاون الــسياسايت والعلمــي يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات ال
  .اإليكولوجية يف نريويب، كينيا

  
   موجز تنفيذي-وريا العرض املقدم من مجهورية ك    

ــراهن          ــت ال ــشرية يف الوق ــية للب ــة أساس ــوجي مهم ــوع البيول ــظ التن ــد حف ــد . يع وتعتق
ــا أن  منــهاج العمــل احلكــومي الــدويل للتعــاون والــسياسايت والعلمــي يف جمــال    مجهوريــة كوري

لتنــوع ا فقــد ســيؤدي دورا كــبريا يف وقــف التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة 
نظـام  بتعزيـز التفاعـل بـني العلـوم والـسياسات يف جمـايل التنـوع البيولـوجي وال                اليـا   حالبيولوجي  
فعلـى  .  املنـهاج إنـشاء  يف التفـاوض بـشأن       بـدورها ة الكوريـة    واضطلعت احلكوم . اإليكولوجي

، الــيت تعتــرب الوثيقــة األساســية لوضــع املنــهاج، حتــت “نتــائج بوســان”ســبيل املثــال، اعتمــدت 
  الثالـث ألصـحاب املـصلحة املتعـددين         االجتمـاع احلكـومي الـدويل      رئاسة مجهوريـة كوريـا يف     

وفيمــا بعــد، قــدمت   . ٢٠١٠ يف عــام لوضــع منــهاج العمــل احلكــومي الــدويل    واملخــصص 
 للــدورة اخلامــسة والــستني للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، “نتــائج بوســان”مجهوريــة كوريــا 

وإضـافة إىل  .  بـشأن وضـع املنـهاج      ٦٥/١٦٢وأدت دورا قياديا يف اعتماد قرار األمـم املتحـدة           
هــذه اجلهــود املبذولــة علــى الــساحة الدوليــة، بــذلت مجهوريــة كوريــا جهــودا متــضافرة حلفــظ  

  .بيئتها الطبيعية وزيادة وعي اجلمهور حبفظ التنوع البيولوجي داخل البلد أيضا
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 مركـز   واحلكومة الكورية مقتنعة بأن سيول، عاصمة مجهورية كوريا، اليت تتحول إىل            
  لتحقيــق أهــداف املنــهاجمثــايلدويل للبحــوث واألنــشطة املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي، مكــان  

وإضــافة إىل ذلــك، نظــرا ألنــه ال توجــد يف آســيا أي مــن مؤســسات األمــم  . احلكــومي الــدويل
أنه  بـالتنوع البيولـوجي، فـإن اختـاذ سـيول مقـرا ألمانـة املنـهاج مـن شـ                     البيئية أو املتصلة   املتحدة

سات يف جمـــال التنـــوع البيولـــوجي  البحـــوث ووضـــع الـــسيا إجـــراءيـــشجع بـــشكل كـــبري أن
املنطقــة، ويــساهم بــذلك يف تعمــيم مراعــاة املــسائل املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي وخــدمات    يف

  .النظام اإليكولوجي على الساحة الدولية للعلوم والسياسات
سـنواته األوىل واملـساعدة     وكرست مجهورية كوريا موارد هامة لتطوير املنهاج خالل           

وســيكون دور كوريــا الفريــد علــى الــساحة الدوليــة   . يف حتقيــق أهدافــه خــالل العقــود املقبلــة 
  .إلرساء أساس مشترك بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية مفيدا جدا للمنهاج

  
  مسات موقع األمانة    

بـشكل دائـم حيـزا     ومي الـدويل    احلكـ تعتزم احلكومـة الكوريـة أن تـوفر ألمانـة املنـهاج               
 مركـــز ســـيول العـــاملي الواقـــع      يف مـــبىن مربـــع متـــر  ٦٠٠للمكاتـــب تبلـــغ مـــساحته حنـــو    

وتتمتـع املنطقـة بـشبكة      . جونغنو، إحدى املناطق التجارية الرئيسية وسط مدينة سـيول         حي يف
  .، ومرافق املؤمترات واخلدمات املالية، وهياكل أساسية متقدمة لالتصاالت،نقل مناسبة

ومبىن مركز سيول العاملي، الذي متلكه حكومة مدينة سـيول، والـذي يتوقـع أن يفـتح        
. ، مصمم خصيصا إليواء منظمـات ومؤسـسات دوليـة         ٢٠١٢ديسمرب  /أبوابه يف كانون األول   

وســيوجد يف املــبىن مركــز ســيول العــاملي، وهــو مركــز دعــم لألجانــب أنــشأته حكومــة مدينــة   
وزارة لــ التابعــة رة اهلجـرة ئــدا راحــة ومالءمــة لألجانـب، و سـيول جلعــل العـيش يف ســيول أكثـر   

 مـن مجيـع خـدمات      مما يقـرب   مما يعين أن بإمكان موظفي األمانة أن يستفيدوا           الكورية، العدل
  .اهلجرة واخلدمات احلكومية، مبا فيها إجراءات طلب التأشرية، داخل املبىن

سع مــا يبلــغ تــة الــشفوية  مبعــدات للترمجــة جمهــزاتومــن املقــرر إنــشاء قاعــة اجتماعــ   
أشــخاص يف املــبىن، وميكــن أن تــستخدمها األمانــة مقابــل تكلفــة معقولــة إىل جانــب          ١١٠

 ، ومـصارف  ،وسيضم املبىن أيـضا مـستوصفات     . مؤسسات أخرى يف مبىن مركز سيول العاملي      
ــا  ــزا جمتمعي ــة  ،ومرك ــة البدني ــز للياق ــاهي ، ومراك ــاعم ومق ــسيارات،  ، ومط ــوف ال ــق لوق   ومراف

ومن املقرر حاليا أن ينتقـل      .  مجيع اخلدمات يف موقع واحد جلميع املوظفني يف األمانة         توفري مع
 ،إىل املبىن املنظمات الدولية مثل الشبكة اإلقليمية للسلطات احمللية إلدارة املـستوطنات البـشرية             

  .د من غرف التجارة األجنبيةيوي لرابطة احملامني الدولية وعدواملقر اآلس
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  لظروف احملليةاملرافق وا    

مدينة سيول مدينة ذات تـاريخ طويـل وتقاليـد ثقافيـة ثريـة، تفتخـر مبـستويات معيـشة                      
تتمتـع  فإهنـا   ماليـني مقـيم،   ١٠م أكثـر مـن      ض تـ  حاضـرة وبوصـفها   . مرتفعة وبرفاهية املـواطنني   

وهنـاك احتمـال    . بالكثري من مواطن القوة الكبرية اليت ميكن أن تتمتـع هبـا املـدن الكـربى عـادة                 
العمالـة   كبري بأن جيد املرء يف املدينة كل ما يريده، سـواء كـان الـسكن أو اخلـدمات الطبيـة أو           

  .أو اخلدمات الثقافية أو التعليم
 املدن الصغرية مثل اهلـواء النقـي        مزايا أن ذلك ال يعين أن على املرء أن يتخلى عن            غري  

تقدمـة يف سـيول بتقـدير كـبري لـدى           وحتظى شبكات النقل العام املبتكرة وامل     . والنظافة والطبيعة 
فاملدينـة  . فمدينة سيول هي إحدى املدن اليت تسجل أدىن معدالت اجلرميـة يف العـامل             . مواطنيها

. ســالمتهم وأ دون اخلــوف علـى أمنــهم  باحليــاة لـيال مأمونـة بدرجــة كافيـة لكــي يتمتـع النــاس    
هتا ساعة واحـدة بـاملترو      فتكفيك رحلة مد  :  اخلروج للتمتع بالطبيعة   السهولة بوجه خاص   ومن

وسـيول مدينـة   . إىل الشمال للوصول إىل جبل بوكهان، وهو مترته وطين حمبوب تـابع للمدينـة        
ثقافة أيضا، معروفـة بتراثهـا التقليـدي واملعاصـر وكثـرة مرافقهـا الثقافيـة كاملتـاحف واملـسارح                    

). العــامليمثــل مركــز ســيجونغ، وهــو أكــرب مــسرح يف كوريــا يقــع جبــوار مــبىن مركــز ســيول (
ــسلع األساســية يف ســيول      ــإن أســعار ال ــك، ف ــة باألســعار   وإضــافة إىل ذل ــسبيا مقارن ــة ن معقول

ومـن مث، فبإمكـان األمانـة       . سمة ماليـني نـ    ١٠غريها من املدن الكربى اليت تـضم أكثـر مـن             يف
  .حتد من تكاليفها التشغيلية أن

فهنـاك  . أرجـاء العـامل    بأفضل املواصالت يف مجيـع       عوسيول هي إحدى املدن اليت تتمت       
 مطار إنتـشيون الـدويل ومطـار جيمبـو       مها ملدينة سيول،    جماورينمطاران دوليان كبريان يقعان     

كما تربط سـيول مبـدن كوريـا األخـرى     . الدويل، مما جيعل من املدينة مكانا مثاليا ملنظمة دولية  
ــسية وامل      ــسرعة والطــرق الرئي ــة ال ــازة بواســطة القطــارات عالي ــشآت شــبكة نقــل ممت ــةن ، املرفئي

أقــل مــن دوالر واحــد  (يــوفر خــدمات مالئمــة وفعالــة للنقــل العــام بأســعار معقولــة جــدا     ممــا
  ).كيلومترات لعشرة

الــيت اخلمــس الكــربى املهيــأة لعقــد املــؤمترات، ومدينــة ســيول، بوصــفها إحــدى املــدن   
رات لتمكينــها ق ومــوظفي املــؤمتاختارهـا احتــاد الرابطــات الدوليــة، مـزودة مبــا يكفــي مــن املرافـ   

ه خاص، يعد مركز املـؤمترات واملعـارض أحـد أكـرب            جوبو. ستضافة مؤمترات دولية كبرية   ا من
 معـرض ومـا يزيـد    ٢٠٠يستضيف أكثر من حيث مراكز املؤمترات واملعارض العشرة يف العامل    

  . مؤمتر كبري١ ٠٠٠عن 
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تعلقـة  ومن جهة أخـرى، مـا فتئـت احلكومـة الكوريـة تعمـل علـى تـشجيع البحـوث امل             
وبفـضل  .  معاهـد البحـث ذات الـصلة       تعزيـز بالتنوع البيولوجي والـنظم اإليكولوجيـة بإنـشاء و        

 كوريـا اآلن أسـاس علمـي وتكنولـوجي     أصـبح لـدى  هذه اجلهود الدائبة الـيت تبـذهلا احلكومـة،      
وملـا كانـت سـيول مقـرا ألغلبيـة معاهـد          . احلكـومي الـدويل   املنهاج  وصناعي متني يتصل بعمل     

 واملنظمات غري احلكوميـة يف كوريـا ومركـزا للبحـوث العلميـة يف جمـال                 ،لصناعات وا ،البحث
الـدعم الـالزم   التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية يف كوريا، فإهنا ستكون قادرة على توفري       

  . ومستقبالياألعمال األمانة حال
  

  الدعم املايل والتقين    
ــو      ــة ســيول ت ــة وحكومــة مدين ــزم احلكومــة الكوري ــة ماليــني مــن دوالرات  تعت فري ثالث

 احلكـومي   عامـا بعـد اسـتهالل املنـهاج    ١٨مليـوين دوالر سـنويا ملـدة    (الواليات املتحدة سنويا   
  .لتيسري عمليات أمانة املنهاج وتنمية قدرات البلدان النامية) الدويل

 سـنويا لتيـسري تـشغيل أمانـة         مليـونني مـن دوالرات الواليـات املتحـدة        وسيجري توفري     
ــهاج دون أي حــد زمــين امل ــصندوق بنحــو      . ن ــدرها ال ــيت ق ــهاج ال ــشغيل املن ونظــرا لتكــاليف ت

مليــون مــن دوالرات الواليــات املتحــدة، فــإن الــدعم املــايل الــذي تقدمــه كوريــا يكفــي     ٣,٢
 وبــــرامج التوعيــــة ، واملنــــشورات،لتغطيــــة النفقــــات اإلمجاليــــة الجتماعــــات جمــــالس اإلدارة

 وغــري ذلــك مــن النفقــات املختلفــة  ، ومبــاين األمانــة،عــداتواالتــصاالت وســفر املــوظفني وامل 
ويعين ذلك أنه سيكون بإمكـان املنـهاج تـشغيل األمانـة دون تكبـد          . باستثناء تكاليف املوظفني  

  .أي تكاليف إضافية عدا تكاليف املوظفني
مـن دوالرات الواليـات     وإضافة إىل ذلك، تعتزم احلكومـة الكوريـة تـوفري مليـون دوالر                

سنويا ملدة سـبع سـنوات لـدعم أنـشطة تنميـة قـدرات البلـدان الناميـة ذات الـصلة بعمـل                       دة  املتح
وال شك أنه ال بـد مـن مـشاركة العديـد مـن البلـدان الناميـة مـشاركة                    .  احلكومي الدويل  املنهاج

ويتوقــع . وحتقيــق أهــداف املنــهاجكاملـة وتامــة مــن أجــل تــشغيل األمانــة يف أقــرب وقــت ممكــن  
  .ساهم يف إشراك مجيع البلدان، ال سيما يف العامل النامي، بدعم تنمية قدراهتاالصندوق أن ي من

احلكـومي  وتعتزم احلكومة الكورية أيضا إرسال مـوظفي دعـم تقـين إىل أمانـة املنـهاج                   
ــدويل  ــسوية أي   ال ــسنوات اخلمــس األوىل لت ــصاعبخــالل ال ــد م ــب   ت ق ــق املكات ــشأ يف مراف ن

 البـــالغ مليـــونني مـــن دوالرات يةلتكـــاليف التـــشغيل لوال يـــشمل الـــدعم املـــايل. واالتـــصاالت
ــغ      ــيت تبل ــوظفني، ال ــات هــؤالء امل ــات املتحــدة نفق ــات  ٣٠٠ ٠٠٠الوالي ــن دوالرات الوالي  م

  .املتحدة ملدة مخس سنوات
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  اإلطار القانوين    

امتيــازات وحــصانات  احلكــومي الــدويل  ســتمنح كوريــا لألمانــة وملــوظفي املنــهاج       
وحتـدد  . وجيـري عـادة إبـرام اتفـاق منفـصل     . زات األمم املتحدة وحصاناهتا مبوجب اتفاقية امتيا  

وســتوفر حكومــة .  التأشــريةنــوعإمكانيــات العمالــة ألفــراد أســر املــوظفني يف املنــهاج حــسب  
مدينــة ســيول خــدمات جامعــة لتقــدمي املــشورة لتــصاريح العمــل والتعلــيم ومــا إىل ذلــك، حــىت  

 إىل سـوق العمـل احملليـة        مـن الوصـول بـسهولة     ألمانـة    يعيلهم موظفو ا   الذينيتمكن األشخاص   
  .ذلك واملؤسسات التعليمية وغري

  
 احلكومي الدويل للتعاون الـسياسايت والعلمـي يف جمـال التنـوع البيولـوجي               جائزة املنهاج     

  وخدمات النظام اإليكولوجي
ســـتمنح ) اســـم مؤقـــت(ة الكوريـــة أن تقتـــرح إنـــشاء جـــائزة للمنـــهاج تـــود احلكومـــ  
سات واألفــراد الــذين يقــدمون مــسامهات كــبرية يف العلــوم والــسياسات بتعزيــز اجلهــود للمؤســ

ــة   ــنظم اإليكولوجيـ ــوجي والـ ــوع البيولـ ــة التنـ ــة إىل محايـ ــالني،  . الراميـ ــائزة يف جمـ ــتمنح اجلـ وسـ
وتعتــزم كوريــا التــشاور   .  ماليــة ، مببلــغ ال بــأس بــه أو جــائزة   “الــسياسة” و“العلــوم ” مهــا
ــشركاء يف القطــاع اخلــ  مــع ــة  ال ونعتقــد أن مــن شــأن جــائزة   . اص جلمــع أمــوال للجــائزة املالي

املنهاج، بوصفها واحدة من أنشطة الشراكة بني القطاعني العـام واخلـاص، أن تـساعد يف رفـع                  
وتشجيع االبتكار يف جمال العلوم والـسياسات       احلكومي الدويل   مستوى الوعي العاملي باملنهاج     

  .نظم اإليكولوجيةاملتعلقة حبفظ التنوع البيولوجي وال
  


	الاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية 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 (د) من جدول الأعمال المؤقت*
	النظر في الطرائق والترتيبات المؤسساتية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية: مكان فعلي لأمانة المنبر

	موجزات تنفيذية للعروض المقدمة من حكومات فرنسا وألمانيا والهند وكينيا وجمهورية كوريا لتوفير مكان فعلي لأمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
	مذكرة من الأمانة العامة

	يتضمن مرفق هذه المذكرة على موجزات تنفيذية للعروض المقدمة من حكومات فرنسا وألمانيا والهند وكينيا وجمهورية كوريا لتوفير مكان فعلي لأمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. ولقد قدمت هذه العروض إلى رئيس المكتب للنظر فيها أثناء الدورة الثانية للاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. وقدم نص المرفق كما ورد ودون تنقيح رسمي.
	المرفق
	موجزات تنفيذية للعروض المقدمة من حكومات فرنسا وألمانيا والهند وكينيا وجمهورية كوريا لتوفير مكان فعلي لأمانة منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
	عرض مقدم من فرنسا - موجز تنفيذي
	لقد دعمت فرنسا مشروع إقامة منبر للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي منذ مؤتمر ”التنوع البيولوجي: العلم والإدارة“ الذي عقد في باريس، في كانون الثاني/يناير 2005، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وإننا مقتنعون بأن مسألة حفظ التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية هي مسألة ضرورية، إنما لا يمكن تحقيقها إلا بصورة جماعية، بالتشاور وعلى أساس علمي لا جدال فيه. والهدف من العرض الفرنسي هو استضافة الأمانة وتمكينها من القيام بسهولة وبتكاليف قليلة بتنظيم اجتماعات المجلس أو اجتماعات مواضيعية أو اجتماعات عامة. وسيوجد مقر المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في قصر شايو، بباريس، الذي يواجه برج إيفيل ويشكل محور شبكة دبلوماسية وعلمية موجودة منذ أمد بعيد، ويقع بالقرب من مقر اليونسكو وأكبر مكتب من مكاتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة خارج نيروبي.
	مرافق المؤتمرات الدولية والموظفين المدربين المخصصين لها

	تعد منطقة إيل دو فرانس ثالث منطقة في العالم من حيث استضافة المؤتمرات الدولية وثاني أكبر تجمع في العالم لمقار المنظمات الدولية أو مكاتبها. وقد أصبحت باريس بذلك تحوز على شبكة قوية من المترجمين الشفويين والتحريريين. ولكي يتمكن المنبر من عقد كل الاجتماعات الضرورية لإنشائه بأكبر قدر من الكفاءة، حددت الحكومة الفرنسية مجموعة من المواقع القريبة والمكملة جغرافياً، التي تمكنه من الاستفادة من المهارات المتوفرة بالفعل في منطقة إيل دو فرانس. ويوجد عدد من القاعات المجهزة بقدرات مختلفة في كل من موقع المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية ومركز المؤتمرات الدولي ومقر اليونسكو. وهذه القاعات مجهزة تجهيزاً تاماً لعقد مؤتمرات دولية.
	القدرات والموارد البشرية الكافية

	تذخر باريس بالأشخاص المؤهلين الذين يستطيعون دعم عمل المنبر بجوانبه الإدارية واللوجستية والعلمية والتقنية. ويعمل على التنوع البيولوجي ما يقرب من 300 4 باحث وخبير في فرنسا حددوا بناء على إصداراتهم. ويجري تنسيق معاهد البحوث العامة ضمن إطار مؤسسة البحوث في مجال التنوع البيولوجي. وهي معاهد تعمل عملاً وثيقاً مع المجلس الدولي للاتحادات العلمية والبرنامج الدولي للبحوث في مجال التنوع البيولوجي اللذين يتخذان من باريس مقراً لهما.
	باريس، مدينة يؤمها الناس من جميع أنحاء العالم

	تعد باريس محطة العالم السابعة من حيث رحلات الربط الجوي. إذ تنطلق منها 000 14 رحلة طيران في الأسبوع إلى 557 مدينة في 132 بلداً. وشبكتها للقطارات عالية السرعة، وتعد ثاني أوسع شبكة في أوروبا، تتصل بعشرين عاصمة أوروبية. كما أن السلطات الفرنسية ستيسر منح التأشيرات لحضور أفرقة العمل أو الجلسات العامة للمنبر.
	مجموعة واسعة من وسائط النقل المحلية المراعية للبيئة

	توفر باريس مجموعة واسعة من وسائط النقل للتنقل بحرية مع احترام البيئة تتضمن: 16 خطاً من خطوط المترو و 5 خطوط للقطارات المحلية السريعة و 352 حافلة و 4 خطوط للترام و 000 23 فيليب (دراجات الخدمة الذاتية)، و 000 6 كم من ممرات الدراجات وخدمة السيارات الكهربائية ”أوتوليب“ (خدمة ذاتية لسيارات كهربائية مراعية للبيئة) و 000 20 سيارة أجرة.
	النظم الفعالة للاتصالات السلكية واللاسلكية 

	ضماناً لفعالية المنبر، ستزود الحكومة الفرنسية أمانتها بوسائط اتصال فعالة. ويدعم برنامج ”الاقتصاد الرقمي“ إنشاء شبكات اتصال عريضة النطاق فائقة السرعة. وسوف تستضيف دوائر المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي على خواديمها برامج وبيانات حاسوبية للأمانة وتكفل الصيانة والاحتياطي. وستُدمج أمانة المنبر في الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية المعنية بالتكنولوجيا والتعليم والبحث (80 غيغابايت في الثانية في إيل دو فرانس).
	المنطقة المجاورة للتمثيل الدبلوماسي والمنظمات الدولية المرتبطة بالتنوع البيولوجي

	توفر باريس بيئة دولية دينامية ومتنوعة يحقق فيها موظفو الأمانة وأعضاؤها العديد من أوجه التآزر في عملهم والراحة في حياتهم اليومية. فهي تستضيف اليوم 167 ممثلاً دبلوماسياً و 70 منظمة دولية أو إقليمية يشارك عدد منها في مجال التنوع البيولوجي، بما فيها: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ (اليونسكو)، وشعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمجلس الدولي للاتحادات العلمية، والمركز المواضيعي للتنوع البيولوجي التابع للوكالة الأوروبية المعنية بالبيئة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأحد المكاتب الأوروبية الرئيسية للبنك الدولي.
	توفير الخدمات الصحية للجميع بموجب القانون

	تلزم التشريعات الفرنسية بإتاحة جميع الإمكانات لحماية صحة الفرد في إقليمه مع صون كرامته واحترام حياته الخاصة. وتعتبر منظمة الصحة العالمية النظام الفرنسي أحد أفضل النظم من حيث تنظيم الرعاية الصحية وتوفيرها. وسترتبط شروط التغطية وإمكانية الحصول على تغطية إضافية وعلى مبالغ مستردة ارتباطاً وثيقاً بالنظم الأساسية التي سيأخذ بها المنبر. ومن الممكن تطبيق بضعة حلول عملية في مختلف الهيئات الدولية الموجودة في باريس.
	مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بتعليم الأطفال

	توفر باريس 769 مؤسسة للمرحلة الأولى من التعليم و 53 صفا دراسيا تمهيدياً لتحقيق اندماج سريع في النظام المدرسي. وتوفر 350 مؤسسة للتعليم الثانوي فروعاً أوروبية أو دولية للتحضير لامتحانات تسمح بنيل شهادات بلدان عديدة. ويتاح نظام تعليمها العالي للجميع؛ فهو نظام يتلقى الدعم أساساً من السلطات العامة ويوفر إمكانية التمتع بالحقوق الاجتماعية (الضمان الاجتماعي والمساعدة الإسكانية)، بصرف النظر عن جنسية الطلاب.
	خدمات فعالة لتحويل الأموال

	تتمتع المنظمات الدولية الموجودة على الأراضي الفرنسية بمكانة خاصة تجيز لها تحويل الأموال وإدارتها. وستقدم الحكومة الفرنسية كل المساعدة اللازمة لتحديد أنسب الطرائق لذلك.
	تكاليف مغرية للأفراد ووصول سهل إلى سوق العمل

	فرنسا هي إحدى أكثر البلدان إغراءً في أوروبا من حيث تكلفة العمل. وهي تتباهى بارتفاع معدل الإنتاجية في الساعة وتحتل المرتبة الثالثة في العالم وفق منظمة العمل الدولية. ويعتمد وضع الزوجين والمُعالين على النظام الأساسي الذي سيأخذ به المنبر. فعلى سبيل المثال، يمنح النظام الأساسي بوجه عام الموظفين المدنيين الدوليين في مقر اليونسكو الأزواج تصريحاً للإقامة يتيح لهم إمكانية دخول سوق العمل في فرنسا. ويمتد نطاق هذا الإصدار ليشمل المعالين.
	المكاتب المجددة في متحف الإنسان داخل قصر شايو

	تقدم فرنسا حيزاً للمكاتب تبلغ مساحته 500 متر مربع في متحف الإنسان المواجه لبرج إيفيل. ويمكن الوصول إليه بسهولة باستخدام وسائط النقل العام وهو يقع بالقرب من مقري اليونسكو والمجلس الدولي للاتحادات العلمية. ويمتد هذا الحيز على طابقين، وسترتب هذه القاعات وفق احتياجات الأمانة.
	الشروط ذات الصلة المتعلقة بأماكن العمل والصيانة

	ستبقى أماكن العمل من ممتلكات الدولة الفرنسية. وستتاح بشكل دائم لقاء أجر يغطي التكاليف الجارية المتعلقة بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي. وسيضطلع المتحف على نفقته الخاصة بكل الأعمال التنظيمية وسيتولى صيانة المبنى ويوفر مرافق الاتصالات والهياكل الأساسية للمنافع (مياه وكهرباء وتدفئة).
	الامتيازات والحصانات

	تعرض فرنسا على أمانة المنبر جميع الامتيازات والحصانات التي تُمنح عادة لمنظمات دولية مماثلة، وحسب المركز الذي ستمنحه له الجلسة العامة التي تبدأ عمل المنبر في دورته المقبلة.
	التزام قوي ودينامي

	أبدت فرنسا التزاماً ثابتاً على الصعيدين الوطني والدولي بشأن التنوع البيولوجي والمنبر. فهي تشارك في العديد من الآليات المؤسسية الإقليمية ودون الإقليمية. ولدعم تجهيز وتطوير مقر المنبر في باريس، ستقدم الحكومة الفرنسية منحة قدرها 000 500 دولار تغطي السنوات الثلاث الأولى من التجهيز. وبناء على ما أعرب عنه المنبر من احتياجات، ستنظر الحكومة الفرنسية في توفير شخص يتولى تيسير تكامل المبنى وجعله قابلاً للعمل بسرعة. ومن المحتمل أن يسهم شركاء آخرون في عمل المنبر، عبر جهات منها على الأخص مؤسسة الأبحاث المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي تعد الهيكل التنسيقي للأبحاث الفرنسية في مجال التنوع البيولوجي الذي ترتبط به الجهات المعنية الرئيسية العامة والخاصة والوطنية.
	عرض مقدم من ألمانيا - موجز تنفيذي
	المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في بون

	تود جمهورية ألمانيا الاتحادية تقديم هذا العرض لاستضافة أمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في بون، مدينة الأمم المتحدة في ألمانيا.
	ففي السنوات الأخيرة، نجحت ألمانيا في تنظيم حملة تكفل لمسألة فقدان التنوع البيولوجي المثيرة للقلق مكاناً دائماً في جدول أعمال السياسات العالمية. وتقدم ألمانيا، باعتبارها مانحة رئيسية، مساهمة حاسمة لحفظ التنوع البيولوجي في جميع أرجاء العالم وتدعم البلدان الشريكة في حماية أسسها الطبيعية للحياة والحد من الفقر.
	وفي أيار/مايو 2008، استضافت ألمانيا المؤتمر التاسع للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي في بون. وأثناء رئاستها للمؤتمر (من 2008 إلى 2010)، دفعت ألمانيا قدما بعملية المفاوضات على إنشاء المنبر وساهمت أيضاً بالمال في تنفيذ ذلك.
	وألمانيا، بإنشائها لما يزيد عن 100 مؤسسة بحثية، تكون قد قدمت لسنوات عديدة مساهمة رئيسية في دراسة التنوع البيولوجي والاستفادة منه بصورة مستدامة. وأصبحت أيضاً إحدى الجهات التي شرعت في دراسة اقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي واشتركت في تمويلها. وقد أوجد ذلك صكاً هاماً وشبكة واسعة من الخبراء الذين سيضطلعون بدور رئيسي في عمل المنبر.
	وبون العاصمة الألمانية السابقة التي أصبحت الآن مدينة للأمم المتحدة هي مكان مثالي للمنبر. وتتخذ حالياً ثماني عشرة منظمة من منظمات الأمم المتحدة العاملة في ميادين الحماية البيئية وتغير المناخ وحفظ الطبيعة من بون مقراً لها، وغالبيتها العظمى موجودة في حرم الأمم المتحدة المطل على نهر الراين الذي كان يدعى في السابق منطقة الحكومة. كما أن وزارات ووكالات حكومية أخرى، بالإضافة إلى 150 منظمة دولية ناشطة على الصعيد الدولي ومنظمات غير حكومية تعمل أساسا في التعاون على حفظ وتنمية التنوع البيولوجي تتخذ من بون مقراً لها.
	وإذا ما اختيرت بون مدينةً مضيفة، سيصبح بإمكان أمانة المنبر وقوته العاملة برمتها أن تبدأ العمل دون تأخير اعتباراً من صيف عام 2012. وسيوفر تحديد مكان المقر المستقبلي للمنبر في المنطقة الدولية ظروف عمل مثالية ويتيح فرص التواصل مع جهات فاعلة أخرى في مجال التنوع البيولوجي وحماية المناخ. وسيقدم مبنى الأمم المتحدة البرجي المكون من ثلاثين طابقاً لأمانة المنبر مكتباً مريحاً ويتيح له الفرصة للتوسع. وتشمل مرافقه نحو 500 مكتب وقاعات مؤتمرات حديثة مزودة بمقصورات للترجمة الفورية لجميع لغات الأمم المتحدة. ولدى بون هياكل أساسية ممتازة لتكنولوجيا الاتصالات يمكنها تقديم الخدمات اللازمة لعمل أمانة المنبر.
	تنطبق الشروط التالية: ستحدد شروط شغل أماكن العمل واستخدامها في اتفاق يُبرم بشأن أماكن العمل بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والأمم المتحدة. ولن تتكفل أمانة المنهاج الحكومي الدولي للتعاون السياساتي والعلم في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية بدفع أية إيجارات في موقعها في بون. وستوفر الحكومة الألمانية أماكن الإقامة بشكل دائم ودون تحفظ. وستتحمل تكلفة التأثيث والتجهيز الأوليين للمكاتب وقاعات الاجتماعات، وتكاليف تشييد البناء وصيانته، وجميع تكاليف الانتقال، وتكاليف دورات اللغة للعاملين في أمانة المنهاج.
	ويوجد في بون مرافق دولية راسخة لعقد المؤتمرات يمكنها استيعاب عدة آلاف من الزوار. وتقع تلك المرافق في أماكن راقية، ومعظمها قريب من مجمع الأمم المتحدة. وفي بون، سيتمكن المنهاج الحكومي الدولي من الحصول الفوري على قوة عاملة متعددة اللغات وعلى درجة عالية من الكفاءة وقادرة على تلبية جميع احتياجاته: مديرو اللقاءات ومقدمو خدمات المؤتمرات، والمترجمون التحريريون والمترجمون الفوريون، والعلماء، والخبراء في مجالات الإدارة، وإدارة المكاتب، وأعمال العلاقات العامة.
	ومزايا موقع بون في قلب أوروبا من الناحية الجغرافية والاقتصادية والثقافية تشمل جوارها القريب من محور الراين/ماين للنقل الدولي، إذ يوجد فيها ثلاثة مطارات دولية ونظام حديث للسكك الحديدة مع قطارات سريعة جدا إلى جميع المدن الرئيسية في أوروبا. وسيكون من السهل الوصول إليها جميعا من المنهاج الحكومي الدولي باستخدام النقل العام. ولدى بون أيضا ساحة تعليمية متنوعة بوجود مرافق تعليمية ذات كثافة عالية من المدارس الابتدائية وفصول المرحلة قبل الدراسية، والعديد منها مدارس دولية.
	وتعد تكلفة المعيشة في بون معقولة بالمقارنة مع مدن أوروبية أخرى وفروع المصارف الوطنية والدولية كثيرة لذا لا يطرح صرف العملات أية مشكلة.
	وفي الوقت نفسه، فإن الأجور والمرتبات في ألمانيا أقل بكثير من الأجور والمرتبات التي تدفعها الأمم المتحدة. وهذا يجعل من السهل نسبيا على المنظمات الدولية توظيف الموظفين المناسبين. وستكون سوق العمل الألمانية مفتوحة لأفراد أسر العاملين في المنهاج الحكومي الدولي.
	واعتبارا من عام 2012، ستقوم الحكومة الألمانية بدعم عمل المنهاج الحكومي الدولي، بتبرع سنوي قدره 1 مليون يورو لصندوقه الاستئمان. وستتيح أيضا أموالا إضافية للمناسبات التي تنظمها أمانة المنهاج. وسوف تمنح ألمانيا المنهاج، كعضو في أسرة الأمم المتحدة، الدرجة المعتادة من الامتيازات والحصانات.
	العرض المقدم من الهند - موجز تنفيذي
	الهند بلد معترف به باعتباره هائل التنوع وغنيا بالتنوع البيولوجي والمعرفة التقليدية المرتبطة به. فعلى 2.4 في المائة فقط من مساحة الأرض، تضم الهند نحو 7 في المائة من الأنواع المسجلة، حتى في الوقت الذي تقدم فيه أسباب المعيشة لـ 18 في المائة من سكان الأرض. وقانون التنوع البيولوجي للهند (2002) وقواعد التنوع البيولوجي (2004) من أكثر الأطر التنظيمية والاستشارية تقدما وتيسيرا وقد وُضعت لمعالجة الإجراءات الثلاثية للحفظ والتنمية، وهي الحفظ، والاستخدام المستدام، وتقاسم المنافع. وحاليا، ينظر إلى هذا القانون، الذي يظلله إطار للسياسة العامة يسترشد بالتجارب والخبرات العلمية، على أنه التشريع الأكثر تقدما في العالم بشأن التنوع البيولوجي وإدارة النظم الإيكولوجية. وتعرض حكومة الهند استضافة الأمانة العامة للمنهاج الحكومي الدولي للتعاون السياساتي والعلمي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. ويرجع هذا الاهتمام إلى طبيعة البلد الهائلة التنوع، وإلى توافر خبرة ضخمة في كل من المجال الفكري والتقني والسياساتي تتصل بالتنوع البيولوجي، والدور القيادي الذي تضطلع به الهند في وضع سياسات فعالة للتنوع البيولوجي على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وقدرتها على ربط رسم السياسات على أساس علمي في البلد، وتقديم الدعم لبلدان نامية أخرى.
	وقد أثبتت الهند قدرتها على الجمع بين المعرفة والفائدة ورأس المال في برامج منسقة من أجل الدفع بجدول أعمال التنمية من خلال إحدى عشرة عملية تخطيط خمسية. وقد أرست الخبرة المكتسبة من جميع البرامج المذكورة أعلاه الأساس لترسخ الهند نفسها كقائد عالمي في مجال العلم والتكنولوجيا، والتطبيقات، ورسم السياسات وتنفيذها. وإلى جانب ذلك، يمتلك البلد رابع أكبر مستودع من القوى العاملة العلمية في العالم، ولديه العديد من المؤسسات العاملة في المجالات المتقدمة للبحث والتطوير. ولا مثيل للموارد البشرية والإمكانات الاقتصادية في البلد مع تزايد الدعم الوطني والمحلي لجعل البلد ثروة في المعارف للعالم، فضلا عن توازنها الذي يمكنها من النظر في رسم سياسات تهم المجتمع ككل وتقوم على الإنصاف. وهذا ما يجعل الهند قوة معرفية متناغمة وكذلك بلدا قائدا متوازنا في مجال إضفاء العلم والسياسات على الإجراءات المحلية.
	وتبرز الهند كمحور مفضل للصناعات القائمة على المعرفة، وأنشأ كثير من الشركات العالمية الرئيسية بما فيها مايكروسوفت، وجنرال إليكتريك، وإنتيل،وآي بي إم، وبوينغ، وغوغل، مراكز للبحث والتطوير في الهند. وقد أضحى ثمة اعتراف جيد بدور الهند الآن في اتباع نهج شامل للتنمية مع تنمية القدرات وتمكين رأس المال من الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم. وهناك اعتراف جيد أيضا بدور الهند لمشاركتها المتوازنة والاستشرافية مع جميع مناطق العالم استنادا إلى مبادئ العدالة والإنصاف، وسياسة الشمول، والدعم، والانفتاح والشفافية. وتجعل هذه المزايا من الهند مكانا مثاليا لاستضافة الأمانة العامة للمنهاج الحكومي الدولي. ولدى الهند طائفة واسعة من أماكن ومرافق المؤتمرات ذات المستوى العالمي، الأمر الذي يثبته استضافة مجموعة من اللقاءات الدولية في الهند عبر جميع أنحاء البلد. ومؤتمر عام 2000 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسباق فورمولا 1 الذي جرى في عام 2011، والمؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المقرر عقده في عام 2012، تقدم لمحة عما تملكه الهند من مرافق الهياكل الأساسية وما يتصل بها من مرافق.
	وبعض مرافق الهياكل الأساسية المتوافرة في الهند والمناسبة لاستضافة المنهاج الحكومي الدولي تشمل ما يلي: مرافق للمؤتمرات الدولية، وإمكانية تعيين موظفين مؤهلين في خدمات المؤتمرات، وتوافر مرافق النقل الدولية والمحلية وسهولة ترتيبات السفر الدولي، ومرافق الاتصالات، والهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمثيل دبلوماسي كبير في البلد، ووجود منظمات دولية، ومستوى ممتاز من الأمن، وتوافر المرافق الصحية، وتوافر مرافق السكن المناسب، والمدارس والمرافق التعليمية، ومرافق لتحويل الأموال، ونظم الإدارة المالية، وتأثير تكاليف أماكن الموظفين، وتيسير العمالة المحلية، وتوافر المرافق المكتبية، والإطار القانوني، وما إلى ذلك.
	والهند بوصفها اقتصادا ناشئا بقيادة تقدمية وشاملة فقد حدد الاقتراح الإجراءات التي تكفل وضع مناهج عمل إقليمية ودولية خاصة لبناء قدرات البلدان الأخرى من خلال مجموعة من الإجراءات. ونظرا للدور العالمي الذي تضطلع به الهند حاليا في قضايا الحوكمة ولنهجها المحايد والموضوعي في تناول القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسات، فإنها مهيأة تماما ليس فقط لتوفير المرافق المادية الفنية اللازمة للمنهاج الحكومي الدولي للتعاون السياساتي والعلمي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية بل ستمنح أيضا المصداقية للمنهاج ذاته من خلال استضافة أمانته. يضاف إلى ذلك أن حكومة الهند مهيأة تماما لتوفير الدعم الفكري، والإنساني، والمعرفي، والمالي، والاجتماعي، والتقني من أجل اضطلاع المنهاج بأداء مهامه بشكل فعّال.
	وفيما يتعلق بالمنهاج الحكومي الدولي، فإن الهند مستعدة لتقديم حيز للمكاتب، ومرافق ممولة للمؤتمرات وموظفين من فئة الخدمات العامة لتيسير حُسن سير أعمال الأمانة بشكل سلس. وسيتم تيسير إنشاء أمانة المنهاج في الهند من خلال اتفاق للبلد المضيف مع الوكالة (الوكالات) ذات الصلة. وسيمنح الموظفون الدوليون جميع الحصانات والامتيازات. وستقدم حكومة الهند للأمانة أيضا تسهيلات أساسية من قبيل المرتبات المعفاة من الضرائب، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وغيرها من التسهيلات. وستقدم حكومة الهند مرافق للمؤتمرات ممولة ومعفاة من الضرائب، ومرافق للسكن والإقامة لجميع المشاركين في الاجتماعات التي يدعمها المنهاج في الهند.
	العرض المقدم من كينيا - موجز تنفيذي
	تتشرف حكومة كينيا بأن تقدم هذا المقترح بتوفير الموقع المادي لأمانة المنهاج الحكومي الدولي للتعاون السياساتي والعلمي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية بعد اعتماد عملية الدعوة إلى تقديم المقترحات المتعلقة بالموقع الفعلي للأمانة من قبل الدورة الأولى للاجتماع العام للمنهاج المعقودة في الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في نيروبي، كينيا (UNEP/IPBES.MI/1/8).
	وتؤيد حكومة كينيا بقوة ضرورة تعزيز أوجه الترابط بين العلم والسياسات على جميع المستويات لزيادة فعالية إدارة التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. وفي ذلك إقرار بتزايد مقدار وتعقيد التحديات التي تواجهها الحكومات في كفالة حفظ التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية واستخدامها المستدام والتخفيف من حدة الفقر. وتلتزم كينيا بنجاح المنهاج الحكومي الدولي فور إنشائه، وتعرض استضافة أمانته في مدينة نيروبي وتقديم الدعم اللازم لها لأداء وظائفها بشكل فعّال.
	وقد حظي عرض استضافة الأمانة بدعم الرئيس الكيني الذي أعرب عن اهتمام كينيا باستضافة الأمانة في خطابه أمام المندوبين في افتتاح الدورة السادسة والعشرين لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في 21 شباط/فبراير 2011. وأكّد هذا الاهتمام في خطابه الذي ألقاه خلال مؤتمر القمة التاسع عشر للاتحاد الأفريقي المعقود في مالابو، غينيا الاستوائية، في حزيران/يونيه 2011.
	وستقوم حكومة كينيا بتزويد الأمانة بما يكفي من أماكن المكاتب، الواقعة على مقربة من مكتب الأمم المتحدة في نيروبي، مع كل التسهيلات اللازمة لسير عمل الأمانة بكفاءة وفعالية. وسوف تُمنح الأمانة وموظفوها الامتيازات والحصانات نفسها التي يتمتع بها مكتب الأمم المتحدة في نيروبي وموظفوه. وستكفل الحكومة أيضا على مدار الساعة الأمن للأمانة وممتلكاتها. وستضطلع الحكومة بجميع أعمال الصيانة والإصلاح الرئيسية على نفقتها الخاصة.
	ويختلط في مدينة نيروبي الناس من جميع الثقافات ومناحي الحياة، وتزينها المطاعم العالمية، والمستشفيات المجهزة تجهيزا كاملا، ومراكز التسوق الحديثة، والمدارس، ونظام للنقل العام يتألف من الحافلات الكبيرة والحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة وكذلك خدمات تأجير السيارات بدون سائق والجامعات والكليات التي توفر المناهج الدراسية المحلية والدولية.
	ونيروبي أيضا موطن العديد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي من قبيل المركز العالمي للزراعة الحراجية (سابقا: المركز الدولي للأبحاث في مجال الزراعة الحراجية)، والمركز الدولي لفسيولوجيا وإيكولوجيا الحشرات، والمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، والمركز الإقليمي لرسم خرائط موارد التنمية، والمركز الأفريقي للحفظ، بين كثير من المنظمات الأخرى. وبعض المؤسسات المحلية المهمة في نيروبي تشمل معهد كينيا لبحوث السياسات العامة وتحليلها، ومعهد كينيا للبحوث الحرجية، ومعهد كينيا للبحوث الزراعية، ومعشبة شرق أفريقيا، ودائرة الأحياء البرية في كينيا، ودائرة الغابات في كينيا، بين مؤسسات أخرى. وستقدم هذه المؤسسات مساعدة ودعما كبيرين لأنشطة الأمانة من خلال إقامة شراكات معها.
	ونيروبي هي مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي أظهر قيادة ودعما عظيمي لعملية المنهاج الحكومي الدولي حتى الآن. وتتنامى سمعة البرنامج في التزامه بالعلم ورسم السياسات في المسائل البيئية. ومن شأن اتخاذ نيروبي مقرا لأمانة المنهاج الحكومي الدولي أن يتيح فرصة للاستفادة من الخبرات، وكذلك من خبرة كثير من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وذات الحضور القوي في نيروبي، من قبيل اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة. وعلاوة على ذلك، أثبتت نيروبي قدرتها ومقدرتها على استضافة وتيسير العمليات الرئيسية الدولية/العالمية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي بما في ذلك استضافة الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، والمؤتمر العاشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمؤتمر التاسع للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
	وحافظت كينيا على اهتمام شديد بعملية المنهاج الحكومي الدولي وهي على اقتناع بأن استضافته في نيروبي بالقرب من مكتب الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سيكون ذا ميزة كبيرة للأمانة بما في ذلك تحقيق وفورات في تكاليف الموظفين المحليين. وسوف تبين أيضا ثقة المجتمع الدولي في البلدان النامية ودعمه لها من أجل الاضطلاع بأدوار رئيسية في الإدارة الدولية لشؤون البيئة في إطار التنمية المستدامة.
	وما أن يتخذ الاجتماع العام قرارا بشأن المكان ويصدر التقرير التفصيلي بشأن الاحتياجات من الموارد (البشرية والمالية)، حتى تكون حكومة كينيا في وضع يؤهلها لإعلان تبرع محدد من دعمها للأمانة بالموارد إضافة إلى التوفير الأولي لأماكن المكاتب، والأثاث والمعدات واللوازم المكتبية.
	وأخيرا تتطلع كينيا إلى تلقي الدعم من جميع الأطراف لاستضافة أمانة المنهاج الحكومي الدولي للتعاون السياساتي والعلمي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في نيروبي، كينيا.
	العرض المقدم من جمهورية كوريا - موجز تنفيذي
	يعد حفظ التنوع البيولوجي مهمة أساسية للبشرية في الوقت الراهن. وتعتقد جمهورية كوريا أن منهاج العمل الحكومي الدولي للتعاون والسياساتي والعلمي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية سيؤدي دورا كبيرا في وقف فقد التنوع البيولوجي حاليا بتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات في مجالي التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي. واضطلعت الحكومة الكورية بدورها في التفاوض بشأن إنشاء المنهاج. فعلى سبيل المثال، اعتمدت ”نتائج بوسان“، التي تعتبر الوثيقة الأساسية لوضع المنهاج، تحت رئاسة جمهورية كوريا في الاجتماع الحكومي الدولي الثالث لأصحاب المصلحة المتعددين والمخصص لوضع منهاج العمل الحكومي الدولي في عام 2010. وفيما بعد، قدمت جمهورية كوريا ”نتائج بوسان“ للدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدت دورا قياديا في اعتماد قرار الأمم المتحدة 65/162 بشأن وضع المنهاج. وإضافة إلى هذه الجهود المبذولة على الساحة الدولية، بذلت جمهورية كوريا جهودا متضافرة لحفظ بيئتها الطبيعية وزيادة وعي الجمهور بحفظ التنوع البيولوجي داخل البلد أيضا.
	والحكومة الكورية مقتنعة بأن سيول، عاصمة جمهورية كوريا، التي تتحول إلى مركز دولي للبحوث والأنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مكان مثالي لتحقيق أهداف المنهاج الحكومي الدولي. وإضافة إلى ذلك، نظرا لأنه لا توجد في آسيا أي من مؤسسات الأمم المتحدة البيئية أو المتصلة بالتنوع البيولوجي، فإن اتخاذ سيول مقرا لأمانة المنهاج من شأنه أن يشجع بشكل كبير إجراء البحوث ووضع السياسات في مجال التنوع البيولوجي في المنطقة، ويساهم بذلك في تعميم مراعاة المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي على الساحة الدولية للعلوم والسياسات.
	وكرست جمهورية كوريا موارد هامة لتطوير المنهاج خلال سنواته الأولى والمساعدة في تحقيق أهدافه خلال العقود المقبلة. وسيكون دور كوريا الفريد على الساحة الدولية لإرساء أساس مشترك بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية مفيدا جدا للمنهاج.
	سمات موقع الأمانة

	تعتزم الحكومة الكورية أن توفر لأمانة المنهاج الحكومي الدولي بشكل دائم حيزا للمكاتب تبلغ مساحته نحو 600 متر مربع في مبنى مركز سيول العالمي الواقع في حي جونغنو، إحدى المناطق التجارية الرئيسية وسط مدينة سيول. وتتمتع المنطقة بشبكة نقل مناسبة، وهياكل أساسية متقدمة للاتصالات، والخدمات المالية، ومرافق المؤتمرات.
	ومبنى مركز سيول العالمي، الذي تملكه حكومة مدينة سيول، والذي يتوقع أن يفتح أبوابه في كانون الأول/ديسمبر 2012، مصمم خصيصا لإيواء منظمات ومؤسسات دولية. وسيوجد في المبنى مركز سيول العالمي، وهو مركز دعم للأجانب أنشأته حكومة مدينة سيول لجعل العيش في سيول أكثر راحة وملاءمة للأجانب، ودائرة الهجرة التابعة لوزارة العدل الكورية، مما يعني أن بإمكان موظفي الأمانة أن يستفيدوا مما يقرب من جميع خدمات الهجرة والخدمات الحكومية، بما فيها إجراءات طلب التأشيرة، داخل المبنى.
	ومن المقرر إنشاء قاعة اجتماعات مجهزة بمعدات للترجمة الشفوية تسع ما يبلغ 110 أشخاص في المبنى، ويمكن أن تستخدمها الأمانة مقابل تكلفة معقولة إلى جانب مؤسسات أخرى في مبنى مركز سيول العالمي. وسيضم المبنى أيضا مستوصفات، ومصارف، ومركزا مجتمعيا، ومراكز للياقة البدنية، ومطاعم ومقاهي، ومرافق لوقوف السيارات، مع توفير جميع الخدمات في موقع واحد لجميع الموظفين في الأمانة. ومن المقرر حاليا أن ينتقل إلى المبنى المنظمات الدولية مثل الشبكة الإقليمية للسلطات المحلية لإدارة المستوطنات البشرية، والمقر الآسيوي لرابطة المحامين الدولية وعدد من غرف التجارة الأجنبية.
	المرافق والظروف المحلية

	مدينة سيول مدينة ذات تاريخ طويل وتقاليد ثقافية ثرية، تفتخر بمستويات معيشة مرتفعة وبرفاهية المواطنين. وبوصفها حاضرة تضم أكثر من 10 ملايين مقيم، فإنها تتمتع بالكثير من مواطن القوة الكبيرة التي يمكن أن تتمتع بها المدن الكبرى عادة. وهناك احتمال كبير بأن يجد المرء في المدينة كل ما يريده، سواء كان السكن أو الخدمات الطبية أو العمالة أو الخدمات الثقافية أو التعليم.
	غير أن ذلك لا يعني أن على المرء أن يتخلى عن مزايا المدن الصغيرة مثل الهواء النقي والنظافة والطبيعة. وتحظى شبكات النقل العام المبتكرة والمتقدمة في سيول بتقدير كبير لدى مواطنيها. فمدينة سيول هي إحدى المدن التي تسجل أدنى معدلات الجريمة في العالم. فالمدينة مأمونة بدرجة كافية لكي يتمتع الناس بالحياة ليلا دون الخوف على أمنهم أو سلامتهم. ومن السهولة بوجه خاص الخروج للتمتع بالطبيعة: فتكفيك رحلة مدتها ساعة واحدة بالمترو إلى الشمال للوصول إلى جبل بوكهان، وهو متنزه وطني محبوب تابع للمدينة. وسيول مدينة ثقافة أيضا، معروفة بتراثها التقليدي والمعاصر وكثرة مرافقها الثقافية كالمتاحف والمسارح (مثل مركز سيجونغ، وهو أكبر مسرح في كوريا يقع بجوار مبنى مركز سيول العالمي). وإضافة إلى ذلك، فإن أسعار السلع الأساسية في سيول معقولة نسبيا مقارنة بالأسعار في غيرها من المدن الكبرى التي تضم أكثر من 10 ملايين نسمة. ومن ثم، فبإمكان الأمانة أن تحد من تكاليفها التشغيلية.
	وسيول هي إحدى المدن التي تتمتع بأفضل المواصلات في جميع أرجاء العالم. فهناك مطاران دوليان كبيران يقعان مجاورين لمدينة سيول، هما مطار إنتشيون الدولي ومطار جيمبو الدولي، مما يجعل من المدينة مكانا مثاليا لمنظمة دولية. كما تربط سيول بمدن كوريا الأخرى شبكة نقل ممتازة بواسطة القطارات عالية السرعة والطرق الرئيسية والمنشآت المرفئية، مما يوفر خدمات ملائمة وفعالة للنقل العام بأسعار معقولة جدا (أقل من دولار واحد لعشرة كيلومترات).
	ومدينة سيول، بوصفها إحدى المدن الخمس الكبرى المهيأة لعقد المؤتمرات، التي اختارها اتحاد الرابطات الدولية، مزودة بما يكفي من المرافق وموظفي المؤتمرات لتمكينها من استضافة مؤتمرات دولية كبيرة. وبوجه خاص، يعد مركز المؤتمرات والمعارض أحد أكبر مراكز المؤتمرات والمعارض العشرة في العالم حيث يستضيف أكثر من 200 معرض وما يزيد عن 000 1 مؤتمر كبير.
	ومن جهة أخرى، ما فتئت الحكومة الكورية تعمل على تشجيع البحوث المتعلقة بالتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية بإنشاء وتعزيز معاهد البحث ذات الصلة. وبفضل هذه الجهود الدائبة التي تبذلها الحكومة، أصبح لدى كوريا الآن أساس علمي وتكنولوجي وصناعي متين يتصل بعمل المنهاج الحكومي الدولي. ولما كانت سيول مقرا لأغلبية معاهد البحث، والصناعات، والمنظمات غير الحكومية في كوريا ومركزا للبحوث العلمية في مجال التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية في كوريا، فإنها ستكون قادرة على توفير الدعم اللازم لأعمال الأمانة حاليا ومستقبلا.
	الدعم المالي والتقني

	تعتزم الحكومة الكورية وحكومة مدينة سيول توفير ثلاثة ملايين من دولارات الولايات المتحدة سنويا (مليوني دولار سنويا لمدة 18 عاما بعد استهلال المنهاج الحكومي الدولي) لتيسير عمليات أمانة المنهاج وتنمية قدرات البلدان النامية.
	وسيجري توفير مليونين من دولارات الولايات المتحدة سنويا لتيسير تشغيل أمانة المنهاج دون أي حد زمني. ونظرا لتكاليف تشغيل المنهاج التي قدرها الصندوق بنحو 3.2 مليون من دولارات الولايات المتحدة، فإن الدعم المالي الذي تقدمه كوريا يكفي لتغطية النفقات الإجمالية لاجتماعات مجالس الإدارة، والمنشورات، وبرامج التوعية والاتصالات وسفر الموظفين والمعدات، ومباني الأمانة، وغير ذلك من النفقات المختلفة باستثناء تكاليف الموظفين. ويعني ذلك أنه سيكون بإمكان المنهاج تشغيل الأمانة دون تكبد أي تكاليف إضافية عدا تكاليف الموظفين.
	وإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة الكورية توفير مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة سنويا لمدة سبع سنوات لدعم أنشطة تنمية قدرات البلدان النامية ذات الصلة بعمل المنهاج الحكومي الدولي. ولا شك أنه لا بد من مشاركة العديد من البلدان النامية مشاركة كاملة وتامة من أجل تشغيل الأمانة في أقرب وقت ممكن وتحقيق أهداف المنهاج. ويتوقع من الصندوق أن يساهم في إشراك جميع البلدان، لا سيما في العالم النامي، بدعم تنمية قدراتها.
	وتعتزم الحكومة الكورية أيضا إرسال موظفي دعم تقني إلى أمانة المنهاج الحكومي الدولي خلال السنوات الخمس الأولى لتسوية أي مصاعب قد تنشأ في مرافق المكاتب والاتصالات. ولا يشمل الدعم المالي للتكاليف التشغيلية البالغ مليونين من دولارات الولايات المتحدة نفقات هؤلاء الموظفين، التي تبلغ 000 300 من دولارات الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات.
	الإطار القانوني

	ستمنح كوريا للأمانة ولموظفي المنهاج الحكومي الدولي امتيازات وحصانات بموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. ويجري عادة إبرام اتفاق منفصل. وتحدد إمكانيات العمالة لأفراد أسر الموظفين في المنهاج حسب نوع التأشيرة. وستوفر حكومة مدينة سيول خدمات جامعة لتقديم المشورة لتصاريح العمل والتعليم وما إلى ذلك، حتى يتمكن الأشخاص الذين يعيلهم موظفو الأمانة من الوصول بسهولة إلى سوق العمل المحلية والمؤسسات التعليمية وغير ذلك.
	جائزة المنهاج الحكومي الدولي للتعاون السياساتي والعلمي في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي

	تود الحكومة الكورية أن تقترح إنشاء جائزة للمنهاج (اسم مؤقت) ستمنح للمؤسسات والأفراد الذين يقدمون مساهمات كبيرة في العلوم والسياسات بتعزيز الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية. وستمنح الجائزة في مجالين، هما ”العلوم“ و”السياسة“، بمبلغ لا بأس به أو جائزة مالية. وتعتزم كوريا التشاور مع الشركاء في القطاع الخاص لجمع أموال للجائزة المالية. ونعتقد أن من شأن جائزة المنهاج، بوصفها واحدة من أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن تساعد في رفع مستوى الوعي العالمي بالمنهاج الحكومي الدولي وتشجيع الابتكار في مجال العلوم والسياسات المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية.

