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لتحديــد الطرائــق والترتيبــات املؤســساتية االجتمــاع العــام 
إلنــشاء منــرب حكــومي دويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال  

  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
  الدورة الثانية

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢١-١٦بنما سييت، 
  *من جدول األعمال املؤقت) هـ (٤البند 
نظر يف الطرائق والترتيبات املؤسسـاتية إلنـشاء منـرب حكـومي      ال

دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولـوجي وخـدمات          
      املؤسسة املؤسسات املضيفة: اإليكولوجيةالنظم 

اقتراح مشترك مقدم مـن برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة                       
نظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، وبرنــامج   للتربيــة والعلــم والثقافــة، وم 

األمم املتحدة اإلمنائي، الستضافة أمانـة منـرب حكـومي دويل للعلـوم والـسياسات            
    يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

  مذكرة من األمانة    
لبيئــة، يعــرض مرفــق هــذه املــذكرة اقتراحــا مــشتركا مقــدم مــن برنــامج األمــم املتحــدة ل    

ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنـامج           
األمم املتحدة اإلمنائي، الستضافة أمانة منـرب حكـومي دويل للعلـوم والـسياسات يف جمـال التنـوع                   

 كـانون   ١٥ب يف   وأحيل هذا االقتراح إىل رئيس املكت     . البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية   
لتحديـد الطرائـق والترتيبـات      االجتمـاع العـام      للنظر فيه يف الدورة الثانيـة مـن          ٢٠١٢يناير  /الثاين

املؤسسـاتية إلنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنـوع البيولـوجي وخـدمات               
  .يره رمسياومل يتم حترهبا هذا املرفق بالصيغة اليت ورد قدم وي. النظم اإليكولوجية
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  املرفق
ــوع          ــسياسات يف جمــال التن ــدويل للعلــوم وال استــضافة املنــرب احلكــومي ال

  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
  :اقتراح مشترك مقدم من
  برنامج األمم املتحدة للبيئة

  )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
  عةمنظمة األمم املتحدة لألغذية والزرا
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٥

  مقدمة    
استجابة للتعاون بـني منظمـات األمـم املتحـدة املتـوخى واملطلـوب يف الوثيقـة اخلتاميـة                     - ١

، ولقرار جملـس إدارة برنـامج      ٦٥/١٦٢الجتماع بوسان، ولقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة        
الجتمـاع العـام    ، عقد برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة الـدورة األوىل ل             ٢٦/٤األمم املتحدة للبيئة    

لتحديد الطرائق والترتيبات املؤسسـاتية من أجل إنشاء منرب حكومي دويل للعلـوم والـسياسات    
 إىل ٣يف جمال التنوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة، يف نـريويب خـالل الفتـرة مـن                 

، بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة ٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األول ٧
ــسكو( ــائي       ) اليون ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة، وبرن ــة والزراع ــم املتحــدة لألغذي ــة األم . ومنظم

، قرر ممثلو احلكومات، يف مـا يتعلـق باستـضافة أمانـة إداريـة      الدورة األوىل لالجتماع العام  ويف
األمــم املتحــدة للبيئــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم  دعــوة برنــامج ”واحــدة للمنــرب، 

، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي           )اليونسكو(والثقافة  
الترتيبــات التعاونيــة املمكنــة، مبــا يف ذلــك    يــسلط فيــه الــضوء علــى  إىل تقــدمي اقتــراح مــشترك 

وينبغـي أن   . ترونية، وتوضح مسؤوليات كـل مـن هـذه الكيانـات          شبكات اإللك التواصل عرب ال  
نظـر  ي، لكـي  “أيضا مزايا وعيوب أي خيارات مقترحة والتكاليف اإلرشادية املقترحـة  تبني فيه   

  .يف دورته الثانيةاالجتماع العام فيها 
ىل املناقشات املتعلقة بالترتيبات املؤسـسية الستـضافة املنـرب يف الـدورة األو            لقد جرت   و  - ٢

حيـث  مبعزل عن املناقشات الدائرة حول املوقع احملتمـل لألمانـة العامـة للمنـرب،               لالجتماع العام   
، فـإن االقتـراح     ذاكـ وه. االجتمـاع العـام   االتفاق على عملية موازية أثنـاء       يف هذا اخلصوص    مت  
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عامـة للمنـرب،    الوارد يف هذه الوثيقة مقدم مبعزل عن اخليارات املتعلقة باملوقع اجلغرايف لألمانـة ال             
  .هبااملساس هدف إىل تقييد القرارات املتعلقة باملكان احملتمل ملنرب األمانة العامة أو يوال 
ملنــرب يف املرفــق الثــاين مــن تقريــر الــدورة امت االتفــاق علــى الوظــائف اإلرشــادية ألمانــة   - ٣

  :لالجتماع العاماألوىل 
ة اإلداريـة التاليـة، والعمـل حتـت      اضطالع األمانة العامـة بالوظـائف اإلرشـادي         - ٢٠”  

  :االجتماع العامإشراف 
تنظيم اجتماعات وتقدمي الـدعم اإلداري لالجتماعـات، مبـا يف ذلـك               )أ(    

  وهيئاته الفرعية، حسب احلاجة؛االجتماع العام إعداد الوثائق والتقارير إىل 
وأي مــن اهليئــات [االجتمــاع العــام تقــدمي املــساعدة ألعــضاء مكتــب   )ب(    
، مبـا يف    االجتمـاع العـام   قـرره   يوفقـا ملـا     مبهامه  كل منهم   يضطلع  ل] املنبثقة عنه فرعية  ال

  ذلك تسهيل التواصل بني خمتلف أصحاب املصلحة يف املنرب؛
  ؛االجتماع العامنشئها يتسهيل التواصل بني األفرقة العاملة اليت قد   )ج(    
يـة وإصـدار مـواد      نشر املعلومـات العامـة، واملـساعدة يف أنـشطة التوع            )د(    

  االتصال ذات الصلة؛
ــه إىل      )هـ(     ــرب إلحالت ــة املن ــشروع ميزاني ــداد م ــام إع ــاع الع ، وإدارة االجتم

، وإعـــــداد أي مـــــن التقـــــارير )االســـــتئمانية (االســـــتئماين) الـــــصناديق(الـــــصندوق 
  الالزمة؛ املالية

  املساعدة يف تعبئة املوارد املالية؛  )و(    
  .عمل املنرب وتقييمهاملساعدة يف تسهيل رصد   )ز(    
بتكليــف األمانــة بــأداء االجتمــاع العــام قــوم يعــالوة علــى ذلــك، ميكــن أن  و  - ٢١  

وظائف الدعم التقين، مثل تقدمي املساعدات ذات الصلة لكفالة اضطالع املنـرب بتنفيـذ              
ــه  ــامج عمل ــد  . برن ــامج العمــل، وســيتم    تلــك وينبغــي حتدي ــشة برن الوظــائف بعــد مناق

  .االجتماعإشراف حتت تنفيذها 
  :وقد تشمل اخليارات املتاحة للترتيبات املؤسسية لألمانة ما يلي  - ٢٢  
ويف . الوظـائف اإلداريـة فقـط   تؤدي أمانة مركزية واحدة  : ١اخليار  [  )أ(    

ــم املتحــدة         ــن مؤســسات األم ــر م ــب، ميكــن ملؤســسة واحــدة أو أكث ــذا الترتي ــل ه مث
للبيئة، ومنظمة األمم املتحـدة للتربيـة       مثل برنامج األمم املتحدة     (ووكاالهتا املتخصصة   
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والعلــم والثقافــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة  
وعنـد إنـشائها، سـتعمل      . أن تنظر يف إعارة موظفني متفرغني بالكامل للمنرب       ) اإلمنائي

 مــع األمانــة مــن موقــع واحــد، وتقــوم يف الوقــت نفــسه، باستكــشاف ســبل التواصــل   
  ]اهلياكل التقنية اإلقليمية واملوضوعية؛

أمانـــة موزعـــة تتنـــاول املهـــام اإلداريـــة علـــى املـــستويني  : ٢اخليـــار [  )ب(    
ــي  ــزي واإلقليمـ ــدة      . املركـ ــم املتحـ ــسات األمـ ــن ملؤسـ ــب، ميكـ ــذا الترتيـ ــل هـ ويف مثـ

والوكاالت املتخصصة وغريهـا مـن املنظمـات اإلقليميـة ذات اخلـربة املناسـبة أن تنظـر                   
  :ا يلييف م

  توفري الدعم اإلداري للمنرب؛  ‘١’    
  إعارة موظفني متفرغني بالكامل؛  ‘٢’    
  “.]تواصل من خالل الشبكة العامليةاستكشاف سبل ال  ‘٣’    

ــارات    - ٤ ــة (ويف حــني أن هــذه اخلي ــارات أخــرى حمتمل ــات   ) وخي تظــل مــن أجــل الترتيب
بات العملية اليت قد تـضعها مؤسـسات   املؤسسية ألمانة املنرب، فإن هذا االقتراح يبحث يف الترتي        

األمم املتحدة األربع فيما يتعلق هبذين اخليارين، والتركيز على االحتياجـات املـشتركة الـيت قـد          
ملنــرب مبزيــد مــن  اوتــرد االحتياجــات املــشتركة لبنــاء إمكانــات العنــصر املركــزي ألمانــة   . تنــشأ

ــة ومــع اخليــارات املتبقيــة للترتيبــ . التفــصيل يف الفــرع دال ملنــرب، فــإن هــذا  اات املؤســسية ألمان
 اإلدارة، والطرائـق والترتيبـات      ا تتخذ قرارات هنائيـة بـشأن هيكـل        االقتراح يعترب إرشاديا، ريثم   

 أعـاله، فـإن تقـدمي الـدعم اإلداري مـن      ٢فعلى سـبيل املثـال، يف إطـار اخليـار       . املؤسسية للمنرب 
التنـسيق لألمانـة    خـدمات   قد تـشمل تـوفري      عة  املوزملنرب  اقبل مؤسسات األمم املتحدة إىل أمانة       

ــصال      ــة، واالت ــسيق مركزي ــة تن ــن خــالل هيئ ــر و  مبم ــة يف املق ــة  /راكــز إقليمي ــب إقليمي أو مكات
ويف إطــار هــذا اخليــار، ســتكون وحــدة التنــسيق املركزيــة  . ملختلــف مؤســسات األمــم املتحــدة

األنـشطة اإلقليميـة    تتلقى   وس صغرية نسبيا، وتركز على الوظائف اإلدارية واالتصاالت العاملية،       
ــدعم واإلدارة  ــة ال ــة مــن مراكــز إقليمي ، يعمــل فيهــا موظفــون متفرغــون بالكامــل    تابعــة لألمان
 ادعمـ  تتلقـى  التنـسيق اإلداري مـن خـالل هيئـة تنـسيق مركزيـة      فهـو كفالـة    أما البديل   . لألمانة

ــن    ــا إضــافيا م ــز إداري ــة بــ مراك ــستوى   /ربامج مواضــيعيةمعني ــى امل ــددة عل ــل حم ــي، عم  اإلقليم
  .أو مؤسسات أخرى/ األمم املتحدة واتستضيفه

ومــن املتوقــع أن يطلــب مــن مؤســسات األمــم املتحــدة األربــع تأكيــد تفاصــيل دعمهــا   - ٥
أو موافقـة رؤسـاء املؤسـسات،     /ملنرب من خالل القرارات الـيت تتخـذها جمـالس إدارهتـا و            امانة  أل

استنادا إىل القرارات النهائية بـشأن هيكـل        وة،  حسب االقتضاء، وذلك رهنا بتوافر املوارد املالي      
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ويتوقـع أنـه عنـدما يـتم االتفـاق علـى ترتيبـات              . اإلدارة، والطرائق والترتيبات املؤسـسية للمنـرب      
، أن ٢٠١٢أبريـل  /الـيت سـتعقد يف نيـسان   لالجتمـاع العـام   األمانة اإلرشادية يف الـدورة الثانيـة        

خـالل جلـسة    األربع  ألمم املتحدة   اتركة بني مؤسسات    يتم االتفاق على الترتيبات النهائية املش     
  .يعقدها االجتماع العام للمنرب الحقا

األربـع  ألمـم املتحـدة     مؤسـسات ا  وبعد تقدمي موجز عـن واليـات ووظـائف وخـربات              - ٦
ذات الصلة املتعلقة بالعناصـر املمكنـة للنظـر يف اختيـار املؤسـسة أو املؤسـسات املـضيفة ألمانـة                     

ع باء من هذا االقتراح، يعرض الفرع جيم مربرات االقتـراح املـشترك، مـشرياً إىل                ملنرب يف الفر  ا
مث ينظـر الفـرع دال      . القيمة املضافة للتعاون بني مؤسـسات األمـم املتحـدة يف دعـم أمانـة املنـرب                

ملنرب وقد تعمل كترتيب تعاوين بني مؤسـسات األمـم   امبزيد من التفاصيل يف كيفية تكّون أمانة     
ويف حــني ال تــزال اخليــارات املــذكورة أعــاله مــن أجــل الترتيبــات املؤســسية لألمانــة   . املتحــدة

قائمة، يتوقع أن يكـون العديـد مـن الترتيبـات التعاونيـة الـشاملة بـني مؤسـسات األمـم املتحـدة              
ــا   ــارات مجيع ــة يف هــذه اخلي ــات     . متماثل ــد مــن هــذه الترتيب ــراح مزي ــرد يف ملحــق هــذا االقت وي

 الـيت قـد تـشكل أساسـا التفـاق بـني مؤسـسات األمـم املتحـدة لتقـدمي الـدعم                التعاونية احملتملة، 
وتشمل هذه الترتيبات اإلرشادية بني مؤسسات األمـم املتحـدة، والعالقـة احملتملـة              . ألمانة املنرب 
احلـاالت الـيت تتبـاين      ويرد يف التـذييل بيـان       . هأو مكتب /للمنرب و االجتماع العام   ملنرب و ابني أمانة   

فيمـا يتـصل    مؤسـسات األمـم املتحـدة األربـع         معينة ميكن أن تتوالهـا       ومسؤوليات   فيها مصاحل 
أو املزايـا النـسبية للمؤسـسات األربـع يف تطبيـق      /مثـل املـصلحة و  (التـذييل  الوظـائف املبينـة يف   ب

أما اهلدف من ذلك التوزيع احملتمـل للمـسؤوليات         ،  )تعيني موظفي األمانة  على عملية   قواعدها  
قــة أكثــر حتديــدا ميكــن اتباعهــا يف التعــاون وهــو ال يــنم بــأي حــال عــن وجــود  فهــو إجيــاد طري

  .اختالفات بني املؤسسات األربع من حيث االلتزام بالتعاون عموما بشأن استضافة املنرب
  

  واليات وخربات مؤسسات األمم املتحدة األربع ذات الصلة  - باء  
  برنامج األمم املتحدة للبيئة

  اتاملهام واخلربالوالية و
ــد           - ٧ ــة قي ــة العاملي ــة البيئي ــى احلال ــاء عل ــة هبــدف اإلبق ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم أُســس برن

االستعراض لكفالـة أن حتظـى املـشاكل البيئيـة الناشـئة ذات األمهيـة الدوليـة الواسـعة باالهتمـام                     
ــل احلكومــات    ــشجيع    . املناســب والكــايف مــن قب ــادة وت ــوفري القي ــامج يف ت ــل مهمــة الربن وتتمث

 مبـا يـسهم يف    كة يف العنايـة بالبيئـة مـن خـالل إهلـام األمـم والـشعوب وإعالمهـا ومتكينـها                     الشرا
اجملموعـات  كافـة   وبالعمل مع الـدول و    . حتسني نوعية حياهتا من دون النيل من أجيال املستقبل        
حالـة  والعلـوم بإبقـاء   الـسياسة  الـربط بـني   الرئيسية وأصحاب املـصلحة، يـساعد الربنـامج علـى      
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املية واإلقليمية قيد االسـتعراض، وحتديـد التهديـدات يف مرحلـة مبكـرة، ودعـم تطـوير                  البيئة الع 
هكـذا تـشكل    و. سياسات بيئية سليمة، ومساعدة الـدول بنجـاح علـى تنفيـذ هـذه الـسياسات               

  .إدارة النظم البيئية واحلفاظ على التنوع البيولوجي جوهر والية الربنامج
ري الـدعم اإلداري والربنـاجمي الستـضافة األمانـات          ولدى الربنامج خربة واسـعة يف تـوف         - ٨

اتفاقيـة  ومن بينها   (اإلدارية والعلمية، مبا يف ذلك من خمتلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف            
التنـــوع البيولـــوجي، واتفاقيـــة التجـــارة الدوليـــة بـــأنواع احليوانـــات والنباتـــات الربيـــة املهـــددة 

ــواع احل    ــظ أن ــة حف ــاالنقراض، واتفاقي ــة،     ب ــات البحــار اإلقليمي ــاجرة، وأمان ــة امله ــات الربي يوان
مبا يف ذلك اهليئة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بـتغري           (واهليئات االستشارية العلمية وغريها     ) وغريها
 اليت أنشأ الربنامج أيضا من أجلها عملية اسـتعراض اجمللـس املـشترك بـني األكادمييـات                 -املناخ  
والفريق االستشاري العلمي والـتقين التـابع    إليكولوجية يف األلفية،، وتقييم النظم ا   ٢٠١٠لعام  

ملرفق البيئة العاملية، وجلنـة األمـم املتحـدة العلميـة املعنيـة بآثـار اإلشـعاع الـذري، وجلنـة املـوارد                    
وأقـام برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة أيـضا صـالت             ). الدولية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئـة      

 قويــة مــع األمانــات املــضيفة، مثــل حــول علــم تغــري املنــاخ مــن خــالل حتليــل الثغــرات   برناجميــة
االنبعاثات، وبرامج التكيف مع تغري املناخ، والعمل يف جمال برنامج األمـم املتحـدة للتعـاون يف        

وتوجـد فـرص    . جمال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها يف البلـدان الناميـة             
ويـنظم برنـامج العمـل احلـايل لربنـامج األمـم            . املنـرب بالعلوم حمل اهتمـام     ة فيما يتعلق    مماثلة كبري 

إدارة النظم اإليكولوجية، واإلدارة البيئيـة، وتغـري        : املتحدة للبيئة يف إطار ستة برامج فرعية هي       
ويــتم دعــم هــذه اجملــاالت  . املنــاخ، واملــواد الــضارة، والكــوارث والرتاعــات، وكفــاءة املــوارد  

تعزيـز  يف جمال  املعتمدة مؤخرا اليت تدعم عمل الربنامج       العلوم  ملواضيعية من خالل استراتيجية     ا
  .والعلومالسياسة الترابط بني الدعم العلمي للدول األعضاء و

 يشارك يف إدارة ودعم التقيـيم واإلنـذار          عاماً ٤٠ظل برنامج األمم املتحدة للبيئة ملدة         - ٩
وتـشمل جتربـة    . عـم الـسياسات وبنـاء القـدرات وأنـشطة االتـصاالت           املعرفـة ود  وتوليد  املبكر،  

دور قيــادي يف تقيــيم النظــام االضــطالع بــبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة يف التقييمــات العلميــة  
البيئي لأللفية وعملية متابعته، واقتـصاديات الـنظم اإليكولوجيـة والتنـوع البيولـوجي، وسلـسلة        

ة العامليـة يف  ــــ ات البيئــــ امس لتوقعـق التقييم الـشامل اخلـ  ـــحيث ينطل(ة  ـــة العاملي ـــات البيئ ــتوقع
، واملــسامهة يف التقيــيم الــدويل للعلــوم والتكنولوجيــا الزراعيــة مــن أجــل التنميــة،   )٢٠١٢عــام 

البيئـــة البحريـــة، والكـــثري مـــن التقييمـــات اإلقليميـــة واملوضـــوعية يف جمـــال وتقيـــيم التقييمـــات 
 علـى    تقييمـاً  ٦٠ذلك تنسيق شبكة التقييم دون العـاملي املؤلفـة مـن أكثـر مـن                اإلضافية، مبا يف    

النطاقات الوطنية واحمللية واإلقليميـة يف شـراكة مـع املركـز العـاملي لرصـد حفـظ الطبيعـة التـابع              
ويدعم هيكل برنامج األمم املتحدة للبيئـة شـعبة         . لربنامج األمم املتحدة للبيئة ومؤسسة كروبر     
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ة إىل شـعبة تركـز علـى        ــة بالكامل ألنشطة التقييم، باإلضاف    ــخصصامل) ر والتقييم ــبكاإلنذار امل (
لقـانون البيئـي    تركـز علـى ا    ، وأخـرى    ) البيئية ــاتشعبة تنفيذ السياس  (النظم اإليكولوجية   إدارة  

  . البيئيةواالتفاقيات
ــة ويــدعم   - ١٠ ــاء القــدرات يف البلــدان الناميــ برنــامج األمــم املتحــدة للبيئ ة، مبــا يف ذلــك  بن

ــدرات  ــوطين ودون اإلقليمــي      الق ــستويني ال ــى امل ــة عل ــة إلجــراء التقييمــات العلمي يف و. املطلوب
 مت اعتمـاد خطـة      ،٢٠٠٥عـام   اليت عقدت    جمللس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة        ٢٣الدورة  

يف ظلــه  لربنــامجيعــزز ا إطــاراًبوصــفها  بــايل االســتراتيجية لــدعم التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات 
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من أجل حتقيـق           قدرات احلكومات يف البلدان     

وتـسند خطـة بـايل االسـتراتيجية        . نتائج مستدامة بيئياً مبا يتفق مع األهداف الربناجمية للمجلس        
 تتيح فرصـة االطـالع      إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة مهمة إنشاء مداومة حتديث قاعدة بيانات          

مـن  القائمة يف جمايل الدعم التكنولوجي وبناء القـدرات،         على املعلومات املتعلقة بأهم األنشطة      
اخلطـة التعـاون   وترسـخ  ا بربامج الشركاء املعنيني   ــع ربطه ــ م الربنامجي يقوم هبا    ــ الت ل تلك ــقبي

يف أهـداف  مـا تـنص عليـه مـن       يـذ    لتنف األساسـية بني بلدان اجلنوب باعتباره أحـد اآلليـات         فيما  
  .بناء القدرات والدعم التكنولوجيجمال 
ــة شــركات عديــدة ناجحــة مــع مؤســسات األمــم       - ١١ ويقــيم برنــامج األمــم املتحــدة للبيئ

املتحدة وشركاء آخرين يشملون عدداً من املنظمات احلكوميـة الدوليـة والعلميـة وعـددا أكـرب                 
ويقــوم برنــامج . إدمــاج العلــم يف ســياق الــسياساتمـن منظمــات اجملتمــع املــدين، تــدعم فكــرة  

األمم املتحدة للبيئة من خالل فـرع اجملموعـات الرئيـسية وأصـحاب املـصلحة بإشـراك جمموعـة         
واســعة مــن أصــحاب املــصلحة يف اجملموعــات الرئيــسية العاملــة يف جمــاالت التنميــة املــستدامة،   

ولـدى الربنـامج    . يعيـة، والعلـوم االقتـصادية     واحملافظة على التنوع البيولوجي وإدارة املوارد الطب      
خـربة كـبرية يف إدارة الـشراكات واألمـوال الـيت توفرهـا اجلهـات املاحنـة والـصناديق املخصـصة           

  .للربامج وهو يدير حالياً حافظة تشمل أكثر من مثانني صندوقاً استئمانياً
  

ــس       ــوم وال ــدويل للعل ــرب احلكــومي ال ــة واملن ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــوع  برن ياسات يف جمــال التن
  ةاإليكولوجيالنظم البيولوجي وخدمات 

 للمناقشات بشأن تعزيز الترابط بـني       كان برنامج األمم املتحدة للبيئة منذ البداية حموراً         - ١٢
ويف أعقــاب . ةالعلــوم والــسياسات يف جمــايل التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــ  

يئة لتقييم النظام البيئي لأللفية، وتقدميه الـدعم لآلليـة الدوليـة            استضافة برنامج األمم املتحدة للب    
 وألصـحاب  ليـاً  دوياً حكوماًللخربات العلمية يف جمال التنوع البيولوجي، عقد الربنامج اجتماع  

ــا، (مــصلحة متعــددين  ــا، ماليزي رضــت وُع). ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٢-١٠بوتراجاي
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ــرب    ــشأن املن ــاع األول ب ــائج االجتم ــوع     نت ــسياسات يف جمــال التن ــوم وال ــدويل للعل  احلكــومي ال
 جمللـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة          ٢٥  الـ  يف الدورة  ةالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي   

برنـامج األمـم   الذي يـدعو فيـه    بشأن املنرب احلكومي الدويل، ٢٥/١٠للبيئة الذي اعتمد املقرر  
 مـن أجـل استكـشاف الـسبل والوسـائل الـيت ميكـن               ضافيةإإىل االضطالع بعملية    املتحدة للبيئة   

 مـن برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة عقـد       روطلب املقـرَّ . هبا تعزيز الترابط بني العلوم والسياسات 
ملنرب احلكومي الـدويل يف     بشأن ا االجتماع احلكومي الدويل الثاين ألصحاب املصلحة املتعددين        

أكتــوبر / تــشرين األول٩ إىل ٥مــن (يب، كينيــا االجتمــاع يف نــريوذلــك ، وعقــد ٢٠٠٩عــام 
 جمللـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة      حلاديـة عـشرة  عقدت الدورة االستثنائية ا و). ٢٠٠٩

  فيهـا  رضـت ُعو،  ٢٠١٠فربايـر   /ندونيـسيا، يف شـباط    إواملنتدى البيئي الوزاري العاملي يف بـايل،        
الـذي   بشأن املنـرب     ١١/٤-ر دإ د املقرَّ مذلك، اعتُ وبناء على   . نتائج االجتماع الثاين بشأن املنرب    

بـشأن  أخـري   تنظيم اجتمـاع    بللبيئة  املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة      تكليف  فيه اجمللس   أيد  
  . املذكوراملنرب
ــرب        - ١٣ ــشأن املن ــة االجتمــاع الثالــث واألخــري ب ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــد برن ــد عق يف  وق

، ومت النظـر يف نتـائج هـذا االجتمـاع مبـا يف              )، مجهوريـة كوريـا    بوسـان  (٢٠١٠يونيـه   /حزيران
ــة العامــة لألمــم املتحــدة     ــرب يف دورة اجلمعي ــشاء املن ــرار إن ــستني ذلــك ق ، وطلبــت  اخلامــسة وال

  عامـاً  مـن برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة أن يعقـد اجتماعـاً         ٦٥/١٦٢اجلمعية العامـة يف قرارهـا       
جملس إدارة برنـامج األمـم       وقرر. سية للمنرب احلكومي الدويل   لتحديد الطرائق والترتيبات املؤس   

 بنـاء علـى طلـب        عامـاً   أن يعقـد اجتماعـاً     ٤ ، ومن خالل املقـرر    ٢٦املتحدة للبيئة يف دورته الـ      
 مـن أجـل التفعيـل    املعنيـة اجلمعية العامة لألمم املتحدة وبالتشاور مع مجيـع املنظمـات واهليئـات            

إىل  ٢٦/٤  يف مقـرره   لـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة          وكذلك طلـب جم   . الكامل للمنرب 
وصـوال إىل   املنـرب   إقامـة    عمليـة    تيـسري املدير التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة أن يواصـل               

عــرض يبــدي فيــه ، ودعــا عــالوة علــى ذلــك املــدير التنفيــذي للربنــامج إىل تقــدمي  تــهأمانإنــشاء 
لينظـر فيـه   استـضافة املنـرب أو دعمـه بوسـائل أخـرى،          إىل  لبيئـة   برنـامج األمـم املتحـدة ل      استعداد  

  .مع العروض األخرىجنبا إىل جنب 
  

  )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     
  الوالية واملهام واخلربات

تتمثــل رســالة اليونــسكو يف اإلســهام يف بنــاء الــسالم، والقــضاء علــى الفقــر، وحتقيــق      - ١٤
 املـستدامة، وإقامـة حـوار بـني الثقافـات، مـن خـالل التربيـة والعلـوم والثقافـة واالتـصال                    التنمية

تـسخري املعـارف والـسياسات      : وتركز املنظمة علـى حتقيـق مخـسة أهـداف شـاملة           . واملعلومات
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العلمية ألغراض التنمية املستدامة؛ وتأمني التعليم اجليد للجميع والتعلم مدى احلياة؛ ومواجهـة             
 االجتماعيــة واألخالقيــة املــستجدة؛ وتعزيــز التنــوع الثقــايف واحلــوار بــني الثقافــات    التحــديات

وقــد قامــت . وثقافــة الــسالم؛ وبنــاء جمتمعــات معرفــة شــاملة مــن خــالل املعلومــات واالتــصال 
بـرامج  وضـع   هيئات حكومية دوليـة، و    بإنشاء وإدارة   ،  ١٩٤٥اليونسكو منذ تأسيسها يف عام      

الــيت ســيعمل علــى أساســها املنــرب احلكــومي   للطرائــق طرائــق مماثلــة ع وإدارهتــا باتبــا وترتيبــات
وحـىت  . الدويل للعلوم والسياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات النظـام اإليكولـوجي               

ــضاً   ــساهم أي ــاريخ ي ــذا الت ــداً  ه ــون معه ــ ومركــزاً مخــسة وثالث ــات  ا تابع ــسكو يف األولوي  لليون
  .الربناجمية يف جمال العلوم الطبيعية

يف وأخـرى دوليــة  حكوميـة دوليــة  علميــة  بـرامج  وتنفـذ اليونـسكو منــذ فتـرات طويلــة     - ١٥
ــنظم اإل جمــ ــاه واحمليطــات وال ــة األرضــيةاالت املي  يفشــبكات واســعة وهلــذه الــربامج  ،يكولوجي

األوســاط العلميــة ذات الــصلة املباشــرة بــاملنرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال    
وباإلضـافة إىل ذلـك، تقـوم اليونـسكو منـذ           .  وخـدمات النظـام اإليكولـوجي      التنوع البيولوجي 

ومن األمثلة على ذلك اتفاقيـة      . فترة طويلة بدور نشط يف وضع القواعد املعيارية يف جمال البيئة          
) اتفاقيـة رامـسار   (اليت متثل اليونـسكو أمانتـها العامـة، واتفاقيـة األراضـي الرطبـة                التراث العاملي 

تعقـد اليونـسكو بـصفة دوريـة االجتماعـات          و. يونـسكو بـدور الوديـع القـانوين هلـا         اليت تقـوم ال   
ــة  النظاميــة جملــالس إدارة ــة الدولي ــة احلكومي ــةبراجمهــا العلمي  واجتماعــات األطــراف يف  والدولي

  .اتفاقياهتا وتقدم اخلدمات هلذه االجتماعات
يـة الـيت تنفـذها اليونـسكو        ويتناول عـدد مـن الـربامج العلميـة احلكوميـة الدوليـة والدول               - ١٦

فالربنــامج اهليــدرولوجي . القــضايا املتــصلة بــالتنوع البيولــوجي وخــدمات النظــام اإليكولــوجي 
 اهليــدرولوجيا اإليكولوجيــة، والــنظم اإليكولوجيــة للميــاه   جمموعــة أمــور منــها الــدويل يتنــاول 

 تستــضيفه اليونــسكو العذبــة؛ يف حــني ينــسق برنــامج األمــم املتحــدة العــاملي لتقيــيم امليــاه الــذي
للتنـوع البيولـوجي وخـدمات النظـام        خمصـصاً     والذي يـشمل عنـصراً     تقرير تنمية املياه يف العامل    

 جـرد التنـوع     مجلـة أمـور منـها      يكولوجي؛ وتتناول اللجنة األوقيانوغرافيـة احلكوميـة الدوليـة        اإل
لبيولـوجي البحـري،   املتعلقـة بعمليـات احمليطـات والتنـوع ا     وتوليـد املعـارف     البيولوجي البحري   

وتساهم يف العملية العامليـة لرصـد حالـة البيئـة البحريـة وتقـدمي التقـارير عنـها، يف حـني يـشجع                 
 وبنــاء القــدرات يف جمــال التنــوع  ة الدوليــةث التعاونيــوبرنــامج اإلنــسان واحملــيط احليــوي البحــ 

ة حملميـات    مـن خـالل الـشبكة العامليـ        ، وذلـك   وخـدمات النظـام اإليكولـوجي       الـربي  البيولوجي
يف ويغطـي برنـامج إدارة التحـوالت االجتماعيـة التـابع لليونـسكو نفـس املهـام                  . احمليط احليوي 

ــة جمــال  ــوم االجتماعي ــة     . العل ــة األوقيانوغرافي ــدويل، واللجن ــدرولوجي ال ــامج اهلي ــد الربن ويعتم
ماعيــة احلكوميــة الدوليــة، وبرنــامج اإلنــسان واحملــيط احليــوي، وبرنــامج إدارة التحــوالت االجت
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عـن  معـارف جديـدة   لتوليـد  على نظام مؤلف من جلان وطنية من أجـل حتفيـز اجلهـود املبذولـة           
 االخنراط يف حوار مع املنظمات العلمية الوطنية الرئيسية وصانعي الـسياسات ومنظمـات         طريق

التقييم مـشاركتها يف    األعمـال املتعلقـة بـ     ويشمل الـدور الـذي تقـوم بـه اليونـسكو يف             . التمويل
ــا الزراعيــة مــن أجــل     رعايــ ة تقيــيم النظــام البيئــي لأللفيــة والتقيــيم الــدويل للعلــوم والتكنولوجي
بالتعاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات األخـرى             كذلك  أنشأت اليونسكو   و. التنمية
  .ونظام الرصد األرضي العامليالعاملي لرصد احمليطات  النظام
وتشجع اليونسكو مـشاركة الـدول األعـضاء والعلمـاء يف بـرامج البحـوث الدوليـة يف                    - ١٧

جمال التنوع البيولوجي ويف نظم املراقبة العاملية اليت تركز علـى املعـايري والعمليـات ذات الـصلة                  
خدمات النظام اإليكولوجي، مبا يف ذلك الرصد باألقمار الـصناعية ملواقـع           بالتنوع البيولوجي و  

وتعترب اليونسكو من مؤسسي برنامج البحـوث       .  اهلامة التراث العاملي الطبيعي واملواقع األخرى    
وبرنامج تغـيري النظـام البيئـي واجملتمـع وتـشارك يف رعايتـهما، ويـوفر                ) DIVERSITAS(الدويل  

متعدد التخصصات ملعاجلة املـسائل العلميـة املعقـدة الـيت تنـشأ عـن فقـدان                 ثياً  حب الربناجمان إطاراً 
  .التنوع البيولوجي وتغريه

ــاء القــدرات ميكــن أن       - ١٨ ــة وبن ــرامج اليونــسكو يف جمــايل الــسياسات العلمي والواقــع أن ب
 سـيما  تساعد يف املهام املنوطة باملنرب فيما يتعلق بضمان استجابة الـسياسات وبنـاء القـدرات ال            

من خالل توفري املساعدة التقنية الالزمة لتفعيل الوسائل احملددة لكفالة اسـتجابة الـسياسات يف               
وبــالنظر إىل واليــة اليونــسكو يف . ســياق االســتراتيجيات الوطنيــة وخطــط العمــل ذات الــصلة 

قييمـات  جمال الثقافة، فهي يف موقع يهيؤها متاما لدعم الفكرة القائلة بوجـوب أن ُتراعـى يف الت                
ــأثريات العوامــل       ــة وت وغريهــا مــن األنــشطة الــيت يــضطلع هبــا يف إطــار املنــرب، اخلــدمات الثقافي

ــة    . البــشرية علــى التنــوع البيولــوجي  ــة بأخالقيــات املعــارف العلمي ــة املعني ــة العاملي وميكــن للجن
ات والتكنولوجيا اليت ترأسها اليونسكو، أن تـساعد يف مهـام التقيـيم وكفالـة اسـتجابة الـسياس                 

عــن طريــق صــياغة املبــادئ األخالقيــة الــيت ميكــن أن تــوفر لــصانعي القــرارات معــايري تتجــاوز     
  .وميكن أن يكون هذا اجلانب حامساً يف ضمان املنرب وجدواه. االعتبارات النفعية

  
اليونسكو واملنـرب احلكـومي الـدويل للعلـوم والـسياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات                  

  ةالنظم اإليكولوجي
ــة لعــام        - ١٩ ــة العاملي ــنظم اإليكولوجي ــل التجــرييب لل ــسكو يف مــشروع التحلي ســامهت اليون

وشـاركت اليونـسكو يف رعايـة    . إىل تصميم تقيـيم النظـام البيئـي لأللفيـة      أفضى  ، الذي   ٢٠٠٠
احتـاد متابعـة التقيـيم الـذي جنـم       ويف  مكتبـه   حيث كانـت عـضوا يف       تقييم النظام البيئي لأللفية،     

شــبكة التقيـيم دون العــاملي، وتـصميم بــرامج حبـوث دوليــة مـن أجــل سـد الثغــرات      عنـه إنـشاء   

http://www.ioc-goos.org/�
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ري النظــام ـج تغيـــــــك برنامــــال ذلـــــة، ومثـــــي لأللفيــــام البيئــــا تقيــيم النظــــة الــيت حددهـــ املعرفي
  .البيئي واجملتمع

جي والعلـم   عن التنوع البيولولياً دوراً، نظمت فرنسا واليونسكو مؤمت    ٢٠٠٥يف عام   و  - ٢٠
وكانت النتيجة الرئيسية للمؤمتر اختاذ القرار ببدء عمليـة تـشاورية خبـصوص             . واإلدارة السليمة 

اآللية الدولية للخـربات العلميـة يف جمـال التنـوع البيولـوجي، الـيت انـدجمت يف وقـت الحـق مـع              
يــة الدوليــة لتــشكال بــذلك العمليــة الوحيــدة احلكومعمليــة متابعــة تقيــيم النظــام البيئــي لأللفيــة  

للعلـوم والـسياسات يف جمـال التنـوع         املتعددة أصحاب املصلحة املعنية بـاملنرب احلكـومي الـدويل           
  .البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

 للمجلـس التنفيـذي لليونـسكو الـيت عقـدت يف      ١٨٥وقد جرى التنويـه يف الـدورة الــ         - ٢١
ملتعلقة بعلوم وسياسات التنوع البيولـوجي      ، إىل التطورات اهلامة ا    ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 

 وهــو العــام الــدويل للتنــوع، ومــن بــني تلــك التطــورات وثيقــة ٢٠١٠الــيت طــرأت خــالل عــام 
وأحاط اجمللـس علمـاً بعـزم اليونـسكو علـى إقامـة صـلة مؤسـسية مـع املنـرب يف                      . بوسان اخلتامية 

ليونسكو وبرنامج األمـم املتحـدة   وأعرب اجمللس عن ارتياحه للتعاون املمتاز بني ا       . حالة إنشائه 
للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة، يف ما يتعلـق بـاملنرب احلكـومي                 

التعاون حىت تأسيس املنرب بشكل رمسـي ويف املراحـل     أن يستمر ذلك    أعرب عن أمله    والدويل،  
ــذلك  ــة ل ــه    . التالي ــسكو يف دورت ــام لليون ــؤمتر الع ــد امل ـــواعتم ــشرين   ٣٦  ال ــدت يف ت ــيت انعق  ال

نتيجـة  اليت تتـضمن    ،  ٢٠١٣-٢٠١٢ برنامج اليونسكو وميزانيتها للفترة      ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
. باالستخدام املستدام واملنصف للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولـوجي        تتعلق  متوقعة  
علــى نطــاق اليونــسكو ا املــضطلع هبــ هلــذه الغايــة، ســتؤدي مبــادرة التنــوع البيولــوجي  وحتقيقــاً

إىل فهـم   ) تشمل العلوم االجتماعية واجلوانـب الثقافيـة واالتـصال والتعلـيم وتوعيـة اجلمهـور              و(
ــسألة   ــضل مل ــوجي وخــدمات   أف ــوع البيول ــدان التن ــة  فق ــنظم اإليكولوجي ــول  ال ــاوإجيــاد حل . هل

ادرة وستــشكل مــشاركة اليونــسكو يف املنــرب والــدعم الــذي تقدمــه لــه جــزًءا ال يتجــزأ مــن مبــ  
  .التنوع البيولوجي لليونسكو

  
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    

  الوالية واملهام واخلربات
تتمثل مهمة منظمة األغذية والزراعة يف النهوض مبـستويات التغذيـة، وتعزيـز القـدرة               [  - ٢٢

تــصاد اإلنتاجيــة الزراعيــة، وحتــسني األوضــاع املعيــشية لــسكان الريــف، واإلســهام يف منــو االق   
املتعلقـة بـه أمهيـة حموريـة يف         الـنظم اإليكولوجيـة      التنوع البيولـوجي وخـدمات       يتسمو. ]العاملي

بينمــا تعتــرب املعلومــات املوضــوعية والتحليــل   . حماربــة اجلــوع وحتقيــق األمــن الغــذائي للجميــع  
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ة الدقيق حلالة التنوع البيولـوجي يف العـامل متطلبـات رئيـسية مـن أجـل وضـع الـسياسات الفّعالـ                 
. الغـذاء والزراعـة  يف بشكل مـستدام  واالستفادة منــه ي ــظ التنوع البيولوج ــي إىل حف  ــاليت ترم 
الـيت جتـرى   ي العديـد مـن التقييمـات        ــــ ة ف ـــ ة والزراع ـــ م املتحدة لألغذي  ـــة األم ــارك منظم ــوتش

ـــللتنــوع البيولوجعلــى الــصعيد القطــري   ـــ، وذلــك م)وعناصــره(ي ـ ظمــة ن خــالل هيئــات املنـ
  .ومعاهداهتا واتفاقاهتا

التنـوع البيولـوجي يف العـامل      ) عناصـر (وحيفل سجل املنظمة بالتقييمات الدوريـة حلالـة           - ٢٣
أشــرفت اللجنــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بــاملوارد الوراثيــة   لقــد و. يف جمــال األغذيــة والزراعــة 

عـن التنـوع البيولـوجي      هتا املنظمـة    أعـد تقييمني عـامليني    ) اللجنة(لألغذية والزراعة التابعة للفاو     
ــا    ــة، ومه ــة والزراع ــال األغذي ــة      : يف جم ــال األغذي ــامل يف جم ــة يف الع ــة النباتي ــوارد اجليني ــة امل حال

وحالــة مــوارد العــامل اجلينيــة احليوانيــة لألغذيــة ، )٢٠١٠، التقريــر الثــاين يف ١٩٩٦ (والزراعــة
ا، وضـعت اللجنـة سياسـات       مـ ا إليه  واسـتناد  جتاوبـا مـع هـذين التقيـيمني       و). ٢٠٠٧ (والزراعة

وخططــا للعمــل وقواعــد للــسلوك، واملعاهــدة الدوليــة بــشأن املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة    
معلومات علمية موثوقة وحتليلها من أجـل وضـع سياسـات           توافر  والزراعة، وكلها تؤكد أمهية     

، علـى    حنـو مـستدام     واسـتخدامه علـى    لتنـوع البيولـوجي لألغذيـة والزراعـة       افعالة بشأن حفـظ     
  . الصعيدين الوطين والدويل

عامليــة حلالــة تقييمــات  أعــوام إجــراء ١٠ويتــوخى برنــامج عمــل اللجنــة املتجــدد كــل    - ٢٤
 يف  وصـوال نباتات العامل وحيواناته وغاباته وموارده الوراثية املائية ألغراض األغذيـة والزراعـة،             

حلالـة التنـوع البيولـوجي يف العـامل مـن           من نوعه   هناية األمر إىل إجراء أول تقييم عاملي متكامل         
وحاليا، تضم اللجنة ثالثـة أفرقـة عاملـة         ). ٢٠١٧موعد تقدميه يف عام      (أجل األغذية والزراعة  

تقنيــة حكوميــة دوليــة فرعيــة، ُيعــىن أحــدها بــاملوارد الوراثيــة النباتيــة، والثــاين بــاملوارد الوراثيــة   
 معاجلـة القـضايا   هبـدف  بـاملوارد الوراثيـة احلرجيـة، وذلـك      احليوانية لألغذية والزراعة، والثالـث    

  .اخلاصة باملوارد الوراثية النباتية واحليوانية واحلرجية لألغذية والزراعة
وتضطلع منظمة األغذية والزراعة باملسؤولية أيـضا عـن مجـع وجتميـع وحتليـل البيانـات          - ٢٥

ــة وال   ــوجي لألغذي ــالتنوع البيول ــصلة ب ــوجي زراعــة، وخاصــة  واملعلومــات ذات ال  التنــوع البيول
الـيت  ومن األمور اهلامة أيضا وجود عدد من قواعد البيانات العامليـة            . للغابات ومصايد األمساك  

 مـثال، التقريـر الرئيـسي للمنظمـة املتعلـق حبالـة املـوارد مـن األراضـي                   ومـن بينـها   ملنظمة،  ختص ا 
لـشبكة العامليـة للغطـاء      الـيت أعـدهتا ا    يميـة   الوطنيـة واإلقل  األرضـي   واملياه، وخرائط الغطاء النبايت     

ــايت ــة      األرضــيالنب ــاملي ملراقب ــة، والنظــام الع ــة اإليكولوجي ــاطق الزراعي ــاملي للمن ــامج الع ، والربن
، )Fishstat Plus(األرض، وقواعد البيانات املعززة ملصائد األمساك عـرب اإلنترنـت التابعـة للفـاو     



UNEP/IPBES.MI/2/6  
 

12-21692 13 
 

مطبوعـات الفـاو الرئيـسية، كـالتقييم العـاملي للمـوارد            وتقـدم   . والتقييم العاملي لتردي األراضي   
احلراجية وحالة الغابـات يف العـامل وحالـة مـصائد األمسـاك وتربيـة املائيـات يف العـامل، حتلـيالت                      

ــة    ــنظم اإليكولوجي ــالتنوع البيولــوجي وخــدمات ال ــسترشد . منتظمــة للقــضايا ذات الــصلة ب وُي
وقـد  . ل األعـضاء يف الفـاو وجمـالس إدارهتـا       جبميع هذه التقييمات لـدى صـياغة سياسـات الـدو          

 مـسائل ذات    حالة األغذية والزراعـة   تناولت أيضا اإلصدارات األخرية من التقرير السنوي عن         
، ودفع أجور للمزارعني عـن اخلـدمات البيئيـة    )٢٠٠٨(أمهية هلذه العملية، مثل الوقود احليوي     

  ).٢٠٠٤( احليوية الزراعية التكنولوجيا، و)٢٠٠٦(
وتتعــاون الفــاو مــع املنظمــات والعمليــات واآلليــات الدوليــة األخــرى الــيت هتــدف إىل     - ٢٦

تعزيز التعاون بني احلكومـات، ومـع اآلليـات احلكوميـة الدوليـة يف إجـراء حتاليـل حلالـة التنـوع                      
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وعالقتهما برفاه البشرية مـن أجـل دعـم عمليـة صـنع                  

ــال، دأبــت الفــاو علــى املــشاركة يف الدراســة    . ع املــستوياتالقــرار علــى مجيــ  فعلــى ســبيل املث
االستــشرافية للتنــوع البيولــوجي يف العــامل، ويف تقيــيم الــنظم اإليكولوجيــة يف األلفيــة، والتقيــيم 

  .الدويل للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية
 يف اسـتحداث إجـراء املوافقـة املـسبقة          واشتركت املنظمة وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة        - ٢٧

ــم يف عــام   ــردام     ١٩٨٩عــن عل ــة روت ــة التفاقي ــة العام ــام األمان ــأداء مه ــا ب ــان مع . ، ومهــا يقوم
ويستفيد اجلزء التابع للفاو يف األمانة مـن التعـاون مـع مكاتبـها اإلقليميـة ودون اإلقليميـة ومـن                     

وتـسهم األمانـة، مـن خـالل تـوفري          . ركائز العمـل القائمـة للحـد مـن خمـاطر املبيـدات احلـشرية              
األدوات الالزمــة جلمــع البيانــات املتعلقــة بتركيبــات مبيــدات اآلفــات اخلطــرة، وجمموعــات         

املخاطر الـيت تلحـق بـصحة اإلنـسان         وإدارة  األدوات املتعلقة مبوارد خاصة، يف بناء قدرة تقييم         
  .املبيداتتلك وبالبيئة من جراء استخدام 

وهـو يـشكل،    . رات يف صميم اختصاصات املنظمـة منـذ تأسيـسها         وقد دخل بناء القد     - ٢٨
حاليــا، وظيفــةً أساســية أُبــرزت يف اإلطــار االســتراتيجي اجلديــد للمنظمــة، ممــا يــشجع الــدول    
النامية على تصميم وتنفيذ سياسات وطنية تساعد يف احلد من الفقر ويف تعزيـز األمـن الغـذائي             

ــة الر   ــوجي واســتخدامه علــى    مــن خــالل الزراعــة املــستدامة والتنمي ــة وحفــظ التنــوع البيول يفي
  .مستدام حنو
  

 يف للعلــوم والــسياسات احلكــومي الــدويل املنــربمنظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، و    
  جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

، يف دورتـه    أشاد مؤمتر منظمة األغذية والزراعـة، وهـو أعلـى هيئـة لـإلدارة يف املنظمـة                  - ٢٩
السابعة والثالثني، بنتائج اجللسة الثالثة لالجتماع احلكومي الدويل املخصص واملتعدد اجلهـات            
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 يف جمـــال التنـــوع للعلـــوم والـــسياسات حكـــومي دويل منـــرببـــشأن إنـــشاء صـــاحبة املـــصلحة 
 املنظمــة ودورهــا العريــق يف مــا يتعلــق  خبــربةوأقــّر . البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة 

لتقييمــات الدوريــة حلالــة مــوارد العــامل الوراثيــة لألغذيــة والزراعــة والتقييمــات األخــرى ذات با
الصلة بالتنوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة، ورحـب بقـرار احلكومـات القاضـي                  

، إىل املدير العام للفاو العمل علـى حنـو          ١٤/٢٠١١ قراره   يفوطلب مؤمتر الفاو،    . املنرببإنشاء  
 برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمات واهليئـات الدوليـة املعنيـة األخـرى يف التحـضري                 وثيق مع 

 واستــضافته املنــرب للمــدير العــام بتقــدمي عــرض إلنــشاء  أِذن واملنــربلالجتماعــات املقبلــة لتفعيــل 
مـع املنظمـات الدوليـة األخـرى        باالشـتراك   ، أو دعمه بأي شكل آخر       )املشاركة يف استضافته  (

صلة، شريطة تغطية التكاليف من خالل املوارد اخلارجة عن امليزانية مع سـداد تكـاليف               ذات ال 
  . الدعم اإلداري والتشغيلي املناسبة وفقا لسياسات تكاليف الدعم السائدة يف الفاو

  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  الوالية واملهام واخلربات    

، شـبكة األمـم املتحـدة    ١٩٦٦ الذي أنشئ يف عام ميثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،    - ٣٠
للتنميــة العامليــة؛ وهــو مؤســسة تقــوم بتنفيــذ أنــشطة تــدعو إىل التغــيري وربــط البلــدان باملعــارف  

ويقــوم الربنــامج، الــذي يعمــل يف . واخلــربات واملــوارد ملــساعدة النــاس علــى بنــاء حيــاة أفــضل 
احلكـم  : ول للتحـديات التاليـة وتبادهلـا، وهـي         بلدا، بدعم البلدان يف إجياد احلل      ١٧٧امليدان يف   

الدميقراطي، واحلد من الفقر، ومنع األزمات وحتقيق االنتعاش، والبيئة والطاقة، وفريوس نقـص             
ــشرية  ــة الب ــسب    /املناع ــة املكت ــة نقــص املناع ــدز(متالزم ــب    ). اإلي ــن املكات ــب م ويف كــل مكت

ائي أيـضا بـدور املنــسق املقـيم ألنــشطة    القطريـة، كـثريا مــا يـضطلع املمثـل املقــيم للربنـامج اإلمنــ     
ويسعى الربنامج، مـن خـالل هـذا التنـسيق، إىل كفالـة          . التنمية يف منظومة األمم املتحدة ككل     

  .الفعالية استخدام موارد األمم املتحدة وموارد املساعدات الدولية بأقصى قدر من 
ــامج   تــسهمو  - ٣١ ــسية الــيت يقــدمها الربن ــة قــدريف اخلدمــة الرئي ــدان علــى حنــو  ات  تنمي البل

وجيـري الربنــامج، مـن خـالل شــبكة عامليـة وإقليميـة مــن      . ، عنــد الطلـب مـستدام قابـل للقيـاس   
املمارسني، حبوثا وحتليالت، ويـسدي املـشورة يف جمـال الـسياسات، ويـسهم خبرباتـه التقنيـة يف                   

ــة القــدرات    وإجــراء تــصميم  ــيم القــدرات، وصــياغة االســتجابات يف جمــال تنمي ، عمليــات تقي
  . وقياس العائد من االستثمارات يف تنمية القدرات

ويركــز الربنــامج، يف جمــال البيئــة والطاقــة، علــى التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم      - ٣٢
ويعـزز الربنـامج    . اإليكولوجية وتغري املناخ والطاقة وامليـاه واألراضـي اجلافـة واملـواد الكيميائيـة             

مـاج البيئـة يف اسـتراتيجيات التنميـة، وإقامـة الـشراكات،         دإل الالزمـة القدرات الوطنيـة واحملليـة      
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القائمـة  للتنميـة   مـستدامة    حتويل جمتمعاهتا إىل مسارات      هتدف إىل وتأمني املوارد، وتنفيذ برامج     
  . وخفض انبعاثات الكربون تغري املناخعلى إمكانية التكيف مع

ــنظ      - ٣٣ ــوجي وخــدمات ال ــوع البيول ــامج، يف جمــال التن ــزم الربن ــاء  ويلت ــة، ببن م اإليكولوجي
إدارة التنوع البيولـوجي لـديها      على  قدرات البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية         

ومــن خــالل تقــدمي املــشورة بــشأن الــسياسات الــسليمة، . وفقــا ألولوياهتــا واحتياجاهتــا اخلاصــة
إدارة التنـوع البيولـوجي     ووضع وتنفيذ الربامج اليت تـساعد علـى بيـان املمارسـات الـسليمة يف                

 بلـدا يف    ١٤٠على األرض، وبناء القدرات من أجل احملافظة عليها، يساعد الربنامج أكثـر مـن               
ــو مــستدام، وتــأمني خــدمات الــنظم            احلفــاظ علــى التنــوع البيولــوجي واســتخدامه علــى حن

  .اإليكولوجية ذات األمهية البالغة لرفاهية اإلنسان وجلهودها اإلمنائية
ظة الربنامج اإلمنائي العاملية ملشاريع التنوع البيولوجي والـنظم اإليكولوجيـة العمـلَ           وتشمل حاف 

 العنـان للطاقـات االقتـصادية للمنـاطق احملميــة     تطلـق علـى أرض الواقـع مـن خـالل بـرامج مميــزة      
ويتزايـد أيـضا عـدد املـشاريع       . وإدماج أهداف التنوع البيولوجي يف أنشطة القطاع االقتصادي       

لــيت تــشمل أيــضا اإلدارة املــستدامة لألراضــي والغابــات، والتكيــف مــع تغــري املنــاخ   املــشتركة ا
والتخفيف من آثاره، وتركَّز احلافظة بشدة على سبل املعيشة املعتِمدة علـى التنـوع البيولـوجي                

وحتتوي هذه املشاريع على عنصر رئيـسي يتمثـل يف بنـاء القـدرات،              . وعلى ختفيف حدة الفقر   
 والبيئة املواتيـة، وقـد وضـع الفريـق أفـضل املمارسـات يف هـذا            ،ملؤسساتوخاصة على صعيد ا   

وإضـافة إىل ذلـك، أنـشأ برنـامج املـنح الـصغرية التـابع ملرفـق البيئـة العامليـة                  . الصدد وأحـاط هبـا    
ويـسهم أيـضا عـدد مـن الـربامج      .  بلدا١٢٠الذي ينفذه الربنامج اإلمنائي عمليات يف أكثر من  

ــة األخــرى التابعــ   ــك املبــادرة      البيئي ــا يف ذل ــوجي، مب ــوع البيول ــائي يف إدارة التن ــامج اإلمن ة للربن
املــشتركة املعنيــة بــالفقر والبيئــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة للتعــاون يف جمــال خفــض االنبعاثــات   
النامجــة عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها يف البلــدان الناميــة، وبرنــامج امليــاه الدوليــة املــدعوم مــن   

امليـــة والتـــابع للربنـــامج اإلمنـــائي، ومبـــادرات مركـــز تنميـــة األراضـــي اجلافـــة   مرفـــق البيئـــة الع
  .نريويب ومقره
 جمال الـربط  وينشط الربنامج اإلمنائي أيضا يف تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف               - ٣٤

املنخرطـة فيـه بلـدان ناميـة كـثرية علـى            بني العلوم والسياسات اليت تتنـاول التنـوع البيولـوجي،           
ويدعم هذا التعاون البلدان يف تطوير قدراهتا مـن         . البلدانمن   جمموعات   عيد ثنائي ويف إطار   ص

  .خالل التعلم من األقران وتبادل املعارف
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يف للعلـوم والـسياسات      احلكـومي الـدويل الـسياسايت        املنـرب برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، و          
  ةجمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي

دعـا   مبـادرة التقريـر الـسنوي العـاملي للمـوارد،            إطار السعي إىل االستزادة من قيمـة      يف    - ٣٥
 مــشاركا يف طــرح املبــادرة، إىل جانــب برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة الربنــامج اإلمنــائي بوصــفه

 عـام   والبنك الدويل ومعهد املـوارد العامليـة، إىل إنـشاء تقيـيم الـنظم اإليكولوجيـة يف األلفيـة يف                   
وشارك الربنـامج اإلمنـائي أيـضا    . ، وشاركت تلك املؤسسات يف عملية التقييم الالحقة  ١٩٩٩

ــدان علــى إدارة      ــهجيات ملــساعدة البل ــوفري األدوات واملن ــيم، وخاصــة لت ــة متابعــة التقي يف عملي
مواردها البيئية والطبيعية من أجل تعظيم إمكانيـة احلـصول علـى خـدمات الـنظم اإليكولوجيـة                  

وقـام الربنـامج اإلمنـائي أيـضا بـدور نـشط يف العمليـة               . غة األمهية الـيت يعتمـد عليهـا اجملتمـع         البال
  .التشاورية املتعلقة باآللية الدولية للخربات العلمية يف جمال التنوع البيولوجي

  
  األساس املنطقي للمقترح املشترك  - جيم  

 نقــل املنــافع املــشتركة  يتــيح مقتــرح مــشترك قدمتــه مؤســسات األمــم املتحــدة األربــع    - ٣٦
ــة     ــات إىل إدارة أمانـ ــها تلـــك املنظمـ ــيت حققتـ ــة الـ ــربواجلماعيـ ــدويل  املنـ ــومي الـ ــوم  احلكـ للعلـ

وبنـاء علـى التعـاون يف       .  يف جمال التنوع البيولوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة          والسياسات
كوميـة الدوليـة    دعم العديد من الشراكات واالتفاقات البيئية املتعـددة األطـراف والعمليـات احل            

األخرى، يشمل ذلـك الـشبكات اجلماعيـة للمنظمـات، واحلـضور الـوطين واإلقليمـي والعـاملي                
اجلماعي الواسع النطاق، والقـدرات املاليـة والرقابيـة اجلماعيـة، والقـدرة اجلماعيـة علـى وضـع                    

الــيت ة ، إضــافة إىل الفوائــد العديــدة لالتــصاالت املــشترك املنــربالترتيبــات الالزمــة الجتماعــات 
املنظمـات  تلـك  ، والنطاق اجلماعي للروابط الربناجمية بني برامج عمـل  ميكن أن تعود على املنرب    

 التعــاون املــشتركة اجلاريــة إمكانــات وفعاليــة هــذا الــدعم أشــكالوبّينــت جمموعــة مــن . املنــربو
  .املنربتوفري خدمات أمانة يف سياق اجلماعي الذي ميكن أن تقدمه مؤسسات األمم املتحدة 

  
  الشبكات والوجود املادي والقدرة املالية واإلدارية واالتصاالت    

 يف نـــريويب وبـــاريس ورومـــا للمقـــارتـــوفر مؤســـسات األمـــم املتحـــدة األربـــع، معـــا،   - ٣٧
وجتمــع شــبكات . ونيويــورك احلــضور يف مجيــع املنــاطق ويف مــا يزيــد علــى مائــة وســبعني بلــدا 

علمي وجمـالَي تنميـة القـدرات والـسياسات، واخلـربات           املؤسسات األربع بني الدعم يف اجملال ال      
لتوأمـة  اليونـسكو األكـادميي ل    فعلـى سـبيل املثـال، يـضم برنـامج           . اإلدارية يف مجيع أرجاء العامل    

 مثامنائــة مؤســسة يف أكثــر مــن مائــة  عــنجلامعــات وتــشبيك الكراســي اجلامعيــة مــا يزيــد  ا بــني
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ــدا  ــة ملؤســسات   . وثالثــني بل ــشكل اللجــان الوطني ــم املتحــدة  وت ــني  مهــزةاألم ــة ب  وصــل حيوي
  .املؤسسات واهليئات احلكومية واجملتمع املدين

امليزانيـة الربناجميــة  ومتتلـك كـل مؤسـسة مـن املؤســسات األربـع خـربة واسـعة يف إدارة          - ٣٨
علـى  ، فضال عـن األمـوال اخلارجـة عـن امليزانيـة الـيت تقـدمها اجلهـات احلكوميـة املاحنـة                       العادية

ــا  ــصعيد الثن ــة املتعــددة األطــراف، واملفوضــية     ئيال  ومنظومــة األمــم املتحــدة، ومــصارف التنمي
منظمـة األغذيـة والزراعـة والربنـامج        لقـد اعتمـدت     و. األوروبية واملؤسسات والقطـاع اخلـاص     

 مرفـق البيئـة العامليـة، أمـا اليونـسكو           بوصفها من وكاالت  اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة      
 كهيئــتني منفــذتني متعــدديتعتمادهــا، وبرنــامج البيئــة واليونــسكو معتمــدتان  فُينظــر حاليــا يف ا

  .التكيف األطراف يف إطار صندوق
هـي  لرقابـة الداخليـة، و    يف جمال ا  وتضطلع كل مؤسسة من تلك املؤسسات مبهام قوية           - ٣٩

ســعة يف لــديها خــربة كــبرية يف تقيــيم املــشاريع والــربامج املتــصلة بــالعلوم والبيئــة، وهلــا خــربة وا
توفري مجيع اخلدمات اللوجستية الالزمة لالجتماعات احلكومية الدوليـة واالجتماعـات الدوليـة             

لغـات  بمرافق للمؤمترات موزعة يف مجيع أحنـاء العـامل، وخـدمات الترمجـة الفوريـة           : مبا يف ذلك  
ــم املتحــدة ا ــست، وخــدمات    ألم ــة ال ــاعمالرمسي ــارض    املط ــات للمع ــة، وقاع  واخلــدمات الطبي

ومتتلك كل مؤسـسة منـها أيـضا قـدرات كـبرية        . ستقبال، وقدرات لعقد املؤمترات من ُبعد     واال
ومنسقة خمصصة يف جمال االتـصاالت، مـن خـالل شـعبة االتـصاالت واإلعـالم التابعـة لربنـامج                    
البيئـــة، وقطـــاع العالقـــات اخلارجيـــة واإلعـــالم باليونـــسكو، ومكتـــب االتـــصاالت املؤســـسية 

. ظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، ومكتـــب االتـــصاالت بالربنـــامج اإلمنـــائيوالعالقـــات اخلارجيـــة مبن
 احلكـومي الـدويل مـن خـالل تنـسيق      للمنـرب  االتـصال   تـوفري وتتعاون املؤسـسات بالفعـل بـشأن    

  .املواقع الشبكية واملنشورات والنشرات اإلعالمية
  

  :يف السابق ويف الوقت احلايلاملنظمات التعاون بني     
 األربــع بتنــسيق مجيــع مبــادرات التقيــيم  املؤســساتو مجــاعي، قامــت يف إطــار ثنــائي أ  - ٤٠

ــي لأل       ــام البيئ ــيم النظ ــك تقي ــا يف ذل ــا، مب ــة األخــرية تقريب ــوم    الدولي ــدويل للعل ــيم ال ــة، والتقي لفي
التكنولوجيا الزراعية مـن أجـل التنميـة، والدراسـة االستـشرافية للتنـوع البيولـوجي يف العـامل،                   و

ملياه يف جمـال الزارعـة، وتقيـيم التقييمـات، وكـذلك التقريـر عـن تنميـة            والتقييم الشامل إلدارة ا   
 يف جلنـة األمـم    أيـضا شـريكة  األربـع  وجتـدر اإلشـارة إىل أن املؤسـسات    .  يف العامل  املوارد املائية 

املتحدة املعنية باملوارد املائية، ويف شبكة األمم املتحـدة للمحيطـات، ويف شـبكة األمـم املتحـدة              
وتـساعد هـذه اآلليـات      .  أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة        مؤسـسات قة إىل جانب عدة     املعنية بالطا 

لجهود اليت تبـذهلا البلـدان الناميـة        ل ها األمم املتحدة دعم   مؤسساتعلى التنسيق واالتساق بني     
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وبرنـامج األمـم    . الطاقـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         ويف جمال املـوارد املائيـة واحمليطـات         
عـاون يف جمــال خفـض االنبعاثـات النامجــة عـن إزالـة الغابــات وتـدهورها يف البلــدان       املتحـدة للت 

 تعاون أطلقتها األمم املتحدة يف إطـار املبـادرة املعـززة خلفـض االنبعاثـات النامجـة              مبادرةُ النامية
ــدهورها   ــة الغابــات وت ــة  عــن إزال ــدان النامي ــامج  . يف البل  ٢٠٠٨ يف عــام وقــد أُطلــق هــذا الربن

 اسـتراتيجيات وطنيـة خلفـض االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة               بلـورة لبلدان الناميـة علـى      ملساعدة ا 
 علـى قـوة احلـشد        هـذا الربنـامج     ويعتمـد  .الغابات وتدهورها وعلى تنفيذ هذه االسـتراتيجيات      

لدى منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة                
واملبادرة املـشتركة بـني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وبرنـامج األمـم املتحـدة                   . اوعلى خرباهت 

ــنظم          ــني ال ــصالت ب ــاون تتطــرق إىل ال ــدة يف جمــال التع ــادرة رائ ــة مب ــر والبيئ ــشأن الفق ــة ب للبيئ
وُيقـيم برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة ومنظمـة اليونـسكو مـشروَع                . اإليكولوجية ورفاه اإلنسان  

 األربـع مجيعـا يف      املؤسـسات وتنـشط   .  شراكة بقاء القردة العليـا     يطلق عليه ي مماثل   تعاون رياد 
فريق األمم املتحـدة لـإلدارة البيئيـة، مبـا يف ذلـك الفريـق املعـين بـإدارة املـسائل املتـصلة بـالتنوع                         

  .البيولوجي
ــع   - ٤١  األربــع عــن التعــاون بــشأن املنــرب منــذ انعقــاد أول اجتمــاع        املؤســساتومل تنقط
 بشأن هذا املنرب، بـسبل مـن بينـها إسـهامات            العديد من أصحاب املصلحة   ومي دويل وبني    حك

قدمتها مجيع الوكاالت بـشأن إعـداد الوثـائق وجـداول األعمـال والتخطـيط لعقـد اجتماعـات                   
   األمـم   وإشراك األطراف املعنية وإجراء اتـصاالت، ووضـع اسـتراتيجية اتـصال مـشتركة لفريـق                 

  .هذا املنرب بشأن   املتحدة  
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   املقتَرحةيةترتيبات التعاونالطرائق االستضافة و  -دال   
اهليكــل احملتمــل ألمانــة املنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال التنــوع              

  ةالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي
نادا إىل لتــوفري الوظـــائف املتَّفَـــق عليهــا أثنـــاء الـــدورة األوىل لالجتمــاع العـــام، واســـت     - ٤٢

اخلربات يف جمال إنشاء هياكل أمانات أخرى وتشغيلها، قُدِّم املقتـرح اإلرشـادي التـايل إلقامـة                 
هيكل مركزي ألمانـة املنـرب احلكـومي الـدويل للعلـوم والـسياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي                     

يق وقد يكون هذا اهليكـل مناسـبا أيـضا ألداء مهـام وحـدة تنـس               . وخدمات النظم اإليكولوجية  
 الطرائـق  اهليكل النهائي سيعتمد بالضرورة علـى        وإن كان  ألمانة املنرب،    موزَّعمركزية لنموذج   

والترتيبات املؤسـسية النهائيـة للمنـرب، وعلـى امليزانيـة املتفـق عليهـا املخصـصة لـه، باإلضـافة إىل                
ياكـل  تقدمه األمانـة مـن أجـل تنفيـذ برنـامج العمـل، وإنـشاء أيـة ه           سـ مدى الدعم التقين الـذي      

  . )١(إقليمية
    

  )الوظائف(الوظيفة  الرتبة  املسمى الوظيفي

  رئيس أمانة املنرب  ١ - مد   أمني
  دعم إلجناز أعمال الربنامج، ونائب األمني  ٥ -  ف  موظف برامج أقدم

  إدارة امليزانية والصندوق االستئماين  ٣ -  ف  موظف مالية
  إشراك األطراف املعنية  ٣ -  ف  موظف برامج

  التوعية واالتصاالت  ٣ - ف   ف اتصاالتموظ
  اللوجستيات والتخطيط لالجتماعات والدعم  ٢ - ف   موظف إداري

  تقدمي الدعم اإلداري لعمليات املنرب  ٥ - خ ع   )٣×(موظفون للدعم اإلداري 
  

زيـد  االسـتعانة مب  أيـضا    تلـزم وإضافة إىل موظفي األمانة اإلداريني املذكورين أعاله، قد           - ٤٣
لـهياكل اإلقليميـة   لدعم تقـدمي الـ  ل) ٤-ف/٣-برتبـة ف (ظفني مـن فئـة موظـف برنـامج          من املو 

إىل جانـب الـدعم     ) فريق عامـل  /مثال موظف واحد لكل منطقة    (واألفرقة العاملة عند االقتضاء     
 )مواقـع ( اختيـار موقـع       تكاليف هذه الوظائف علـى     وستتوقف. اإلداري املتصل هبذه الوظائف   

  .األمانة
ويل وظيفـة أمـني املنـرب بالكامـل مـن الـصندوق االسـتئماين للمنـرب، وُيقتـَرح                   وُيقترح مت   - ٤٤

ــوفري مــوارد للوظــائف األخــرى إمــا مــن الــصندوق االســتئماين للمنــرب أو عــن طريــق إعــارة       ت
__________ 

ميكن احلصول على مزيد من التفاصيل بشأن تكاليف موظفي األمم املتحـدة وتـسوية مقـر العمـل يف خمتلـف                        )١(  
 .www.icsc.un.org  للجنة اخلدمة املدنية يمراكز العمل على املوقع الشبك
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 ترتيبــات اإلعــارة هــذه  وســترهتن. مــوظفني متفــرغني بالكامــل مــن مؤســسات األمــم املتحــدة  
  . االقتضاءعندنية، مبا يف ذلك جمالس إدارهتا  األمم املتحدة املعمؤسساتوافقة مب

  
  طرائق التشغيل وترتيبات التعاون املمكنة    

يف انتظـار اختـاذ قـرار بــشأن الطرائـق واخليـارات النهائيــة املتعلقـة بالترتيبـات املؤســسية          - ٤٥
 مـــن املرفـــق الثـــاين مـــن الوثيقـــة  ٢٢ مـــع الفقـــرة يتفـــقمبـــا (ألمانـــة املنـــرب احلكـــومي الـــدويل 

UNEP/IPBES.MI/1/8(   األمم املتحدة األربع مـن حيـث املبـدأ علـى النـهج         مؤسسات، اتفقت 
  .التايل يف ما يتعلق بأدوارها اجلماعية والفردية على مستوى تصريف شؤون أمانة املنرب

.  األمـم املتحـدة األربـع يف اإلشـراف علـى مـسؤوليات أمانـة املنـرب                 منظمـات ستشترك    - ٤٦
 نظمـات منها يف التشغيل العام ألمانة املنرب وكفالة تنـسيق إسـهام امل    منظمة  ولضمان إسهام كل    

ني فات األمم املتحدة األربع فريقا يـدير املنـرب يـضم مـوظ    نظميف األمانة بشكل جيد، ستنشئ م    
ات لإلشراف علـى األنـشطة اإلداريـة الـيت تقـوم هبـا أمانـة                نظمكبار من كل واحدة من هذه امل      

  . كتب املنرباملنرب، وذلك بالتشاور مع م
ــك            - ٤٧ ــه، وذل ــيم أدائ ــرب وتقي ــة املن ــني أمان ــار أم ــرب اختي ــق إدارة املن ــام فري ــضمن مه وستت

بالتشاور مع مكتب املنرب، واإلشراف اإلداري على وضع مـوظفي األمانـة، مبـا يف ذلـك إعـارة            
ــا  ــوظفني هل ــرب، حتــت إشــراف        . امل ــة املن ــضطلع أمــني أمان ــرب، سي ــق إدارة املن وحتــت ســلطة فري

 اليوميـة الـيت   عمليـات  العام وبالتشاور مع فريق إدارة املنرب، باملهام اإلدارية املتـصلة بال       جتماعاال
  .تقوم هبا األمانة

ــويتــضمن   - ٤٨ ــاون بــني      ت ــات التع ــشأن ترتيب ــراح املــشترك مــشروَع اتفــاق ب ذييلُ هــذا االقت
وُيرتقب حتـديث   . ملنرب ا لفائدة األمم املتحدة األربع لتوفري دعم على شكل أعمال أمانة           منظمات

 على ضوء نتائج الـدورة الثانيـة لالجتمـاع العـام املتعلـق بـاملنرب احلكـومي                  يةترتيبات التعاون الهذه  
ــدويل الــيت ســتدور يف نيــسان   ــل /ال ، الــيت ســيوافق عليهــا، يف وقــت الحــق، رؤســاء    ٢٠١٢أبري

  .املؤسسات لكتألمم املتحدة األربع، وحسب االقتضاء، جمالس أو هيئات إدارة ا مؤسسات
ويف ما خيص اخليارات احلالية املطروحة بشأن أمانة مركزية أو موزَّعـة للمنـرب احلكـومي          - ٤٩

 األمم املتحدة األربع يف سيناريوهات خمتلفـة بـشأن كيفيـة تقـدمي الـدعم                مؤسسات تنظرالدويل،  
  :رب وإليهااإلداري والفين والربناجمي والدعم على مستوى االتصاالت، عن طريق أمانة املن

وظـــائف القيـــام بيف منـــوذج أمانـــة مركزيـــة، ميكـــن تقـــدمي الـــدعم اإلداري والـــتقين، و  -  
االتــصاالت، علــى مــستوى مركــزي، يف حــني ميكــن تقــدمي الــدعم الربنــاجمي، ســواء     
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وظائف حمددة من وظـائف املنـرب، علـى املـستوى          ب بالوظائف الشاملة األربع أو      املتصل
   األمم املتحدة األربع أو غريها من الكيانات؛اتمؤسساإلقليمي عن طريق وجود 

ويف منوذج أمانة موزَّعة، ُيقدَّم الدعم للعمليات اإلدارية والربناجمية اليت يقـوم هبـا املنـرب                  -  
 اإلقليمــي، وتقــوم وحــدة تنــسيق صــغرية علــى املــستوى العــاملي بتــوفري   املــستوىعلــى 

الت كمــا تقــّدم الــدعم إلجــراء التنــسيق الــشامل للوظــائف اإلداريــة ووظــائف االتــصا
  .التقييمات على املستوى العاملي ولغريها من األنشطة، حسب االقتضاء

ــني            - ٥٠ ــرب وب ــاق أمانــة املن ــل نط ــساق علــى كام ــالتني، ســيتعني ضــمان االت ويف كــال احل
سواء كانـت   (وأيا كانت الترتيبات النهائية املتعلقة هبيكل أمانة املنرب         .  األمم املتحدة  مؤسسات

  : األمم املتحدة األربع على ما يليمؤسسات، اتفقت )مركزية أو موّزعةاألمانة 
ســيجري تعـــيني مـــوظفي أمانـــة املنـــرب وفقـــا للقواعـــد الـــسارية يف واحـــدة فقـــط مـــن    -  

 بانتـداب  األمـم املتحـدة األربـع        مؤسـسات  األمم املتحـدة األربـع، وسـتقوم         مؤسسات
ــة    ــل يف أمانـ ــوظفني للعمـ ــارة مـ ــا  وإعـ ــرب مبـ ــرارات و  املنـ ــع قـ ــى مـ ــالس ذإيتماشـ ن جمـ

  ؛تلك املؤسساتهيئات إدارة كل من  أو/و
األمم املتحدة األربع هذه الدعم الربنـاجمي إىل اهليئـة العامـة             مؤسساتوميكن أن تقدم      -  

للمنرب وألي هيئـة فرعيـة تابعـة هلـا ولألفرقـة العاملـة واهلياكـل األخـرى املنـشأة لتنفيـذ                      
على سبيل املثـال، وحتـت إشـراف        ف. مع خرباهتا ذات الصلة   برنامج عمل املنرب مبا يتفق      

أمني أمانة املنرب، ميكن أن يقّدم برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي الـدعم الربنـاجمي لتنفيـذ                  
أنشطة بناء القدرات، وأن تقدم اليونسكو الـدعم ألنـشطة توليـد املعـارف، وأن يقـدِّم                 

 والزراعـة الـدعم ألنـشطة التقيـيم، بينمـا           برنامج األمم املتحدة للبيئـة ومنظمـة األغذيـة        
 باالسـتجابات  األربع مجيعا الدعم الربناجمي لتنفيذ األنـشطة املتعلقـة           املؤسساتستقدم  

 األمـم املتحـدة   مؤسـسات ولن مينـع هـذا الترتيـب أيـا مـن           . اليت تنص عليها السياسات   
الـيت تـضطلع فيهـا      ، عند االقتضاء، الدعم الربناجمي لتنفيذ األنـشطة         أن تقدم األربع من   

   األمم املتحدة األربع األخرى بدور قيادي؛مؤسساتأي من 
 األمــم املتحــدة األربــع يف إمكانيــة إقامــة شــبكة تــصل أمانــة املنــرب  مؤســساتوســتنظر   -  

باهلياكـــل املواضـــيعية واهلياكـــل اإلقليميـــة التقنيـــة ذات الـــصلة، مبـــا يف ذلـــك اهلياكـــل 
 األربـع، وسـُتقيم   للمؤسـسات قنيـة ذات الـصلة التابعـة    املواضيعية واهلياكل اإلقليمية الت   

هذه الشبكة وتنفذها على مستوى أمانة املنرب وبـني أمانـة املنـرب والـشركاء واألطـراف                  
  .املعنيني بواسطة التكنولوجيات اليت تتيحها شبكة اإلنترنت
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  التذييل    
  املشروع    
ة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم       بني برنامج األمم املتحدة للبيئ     يةتعاونالترتيبات  ال    

وبرنـامج األمـم    ) الفـاو (ومنظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة          ) اليونسكو(والثقافة  
ــة املنــرب احلكــومي   ) الربنــامج اإلمنــائي(املتحــدة اإلمنــائي  ألداء الوظــائف املوكلــة إىل أمان

ت الــنظم اإليكولوجيــة الــدويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدما 
  )املنرب(

إن برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة     
وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        ) الفـاو (ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة       ) اليونسكو(
  ):‘‘املؤسسات”سُيشار هلا يف ما يلي باسم ) (الربنامج اإلمنائي(

إذ تــشري إىل االتفــاق الــذي توصــل لــه االجتمــاع الثالــث احلكــومي الــدويل ألصــحاب   
املصلحة املتعددين املخصص ملنرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولـوجي             

بأنـه ينبغـي إنـشاء منـرب     ) ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ١١ إىل   ٧مـن    (ةوخدمات النظم اإليكولوجيـ   
 ةياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـ             حكومي دويل للعلـوم والـس     

ــام       ــدمات النظـ ــوجي وخـ ــوع البيولـ ــال التنـ ــسياسات يف جمـ ــوم والـ ــني العلـ ــرابط بـ ــدعيم التـ لتـ
اإليكولوجي من أجل صون التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه املـستدام، ورفـاه البـشر يف األجـل                   

  :بالوظائف الرئيسية التاليةحبيث يضطلع املنرب  الطويل، والتنمية املستدامة
 ،ينبغي للمنرب أن حيدد املعلومات العلمية الرئيـسية الـيت حيتـاج إليهـا صـناع الـسياسات                   -  

على املستويات املالئمة، وأن حيدد أولويتها، وأن حيفز اجلهود املبذولة لتوليـد معـارف      
 جديـــدة بالـــدخول يف حـــوار مـــع املنظمـــات العلميـــة الرئيـــسية وصـــناع الـــسياسات   

   جديدة؛ا مباشرة حبوثال ينبغي له أن جيريومنظمات التمويل، ولكن 
 تقييمــات منتظمــة وحــسنة التوقيــت للمعــارف املتاحــة بــشأن جيــريوينبغــي للمنــرب أن   -  

 والـصالت القائمـة بينـها، ينبغــي أن    ةالتنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـ     
ن اقتــضى األمــر، وقــضايا مواضــيعية شمل تقييمــات عامليــة وإقليميــة، ودون إقليميــة إتــ

 االجتمـاع تخـذ   يعلى املستويات املالئمة، ومواضـيع رئيـسية جديـدة حتـددها العلـوم و             
وجيب أن تكون هذه التقييمات ذات مـصداقية علميـة ومـستقلة            . العام قرارات بشأهنا  

وينبغي أن تكـون هنـاك   . وموضع استعراض من األقران، وأن حتدد مواطن عدم اليقني 
وينبغـي للمنـرب اجلديـد      . ة واضحة وشفافة لتقاسم البيانات ذات الصلة وتضمينها       عملي

أن حيــتفظ بــسجل للتقييمــات ذات الــصلة، وأن حيــدد احلاجــة إىل القيــام بتقييمــات        
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إقليميـــة ودون إقليميـــة، وأن يـــساعد علـــى حتفيـــز الـــدعم للتقييمـــات دون اإلقليميـــة   
  والوطنية، حبسب مقتضى احلال؛ 

 حتديـد األدوات    عـن طريـق    الـسياسات وتنفيـذها      عملية وضـع  منرب أن يدعم    وينبغي لل   -  
ن التقييمـات، لـتمكني     مـ  املنبثقـة  تلـك    مـن قبيـل   واملنهجيات ذات الصلة بالـسياسات،      

ــهجيات، والعمــل، حبــسب       ــى تلــك األدوات واملن ــرارات مــن احلــصول عل صــناع الق
  الضرورة، على النهوض مبواصلة تطويرها والتحفيز على ذلك؛

لتحــسني ية  إىل بنــاء القــدرات الرئيــس االحتياجــاتوينبغــي للمنــرب أن حيــدد أولويــات    -  
التــرابط بــني العلــوم والــسياسات علــى املــستويات املالئمــة وأن يــوفر ويطلــب بعدئــذ    

 ذات األولوية العليا املتصلة مباشرة بأنشطته، علـى حنـو           لتلبية االحتياجات الدعم املايل   
، وأن حيفـز علـى متويـل أنـشطة بنـاء القـدرات تلـك بواسـطة                   العـام  االجتماعقرره  يما  

  .)٢(عقد منتدى مع مصادر التمويل التقليدية واحملتملة
ــام لتحديــــد الطرائــــق والترتيبــــات      وإذ تــــشري إىل أن الــــدورة األوىل لالجتمــــاع العــ

 إىل املؤســساتدعــت ) ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٧ إىل ٣مــن (املؤســساتية إلنــشاء املنــرب 
ترتيبـات  المي مقترح مشترك الستضافة األمانة اإلدارية للمنرب وأن يتـضمن املقتـرح املـشترك               تقد

 املمكنة مبا يف ذلك الربط الشبكي اإللكتروين، وأن يوضح املسؤوليات اليت تقـع علـى        يةالتعاون
  ؛)٣(عاتق كل كيان

جتمـاع العـام لتحديـد     لالة مت االتفاق على الوظائف اإلدارية للمنرب خـالل الـدورة الثانيـ            وبينما
  ؛)٤(الطرائق والترتيبات املؤسساتية إلنشاء املنرب

__________ 
 . من املرفق٦، الفقرة UNEP/IPBES/3/3انظر   )٢(  

 . من املرفق الثالث٦، الفقرة UNEP/IPBES.MI/1/8 ظران  )٣(  

 . من املرفق الثاين٢٠، الفقرة UNEP/IPBES.MI/1/8 ظران  )٤(  
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  :اتفقت على ما يلي
  املبادئ العامة  -  ١  

اإلشارة إىل الوثيقة اخلتامية اليت حتدد وظـائف        [إن وظائف األمانة هي تلك احملددة يف          ١-١
  ].أمانة املنرب

، يـــةترتيبـــات التعاونهـــذه الوحـــسب وظـــائف األمانـــة، ووفقـــا لألحكـــام الـــواردة يف   ٢-١
  . يف أداء مهام األمانة لفائدة املنرباملؤسساتستشترك 

، دعًمـا ألداء    يـة ترتيبـات التعاون  هـذه ال   املـسؤوليات احملـددة يف       مؤسسةوستتحمل كل     ٣-١
  وظائف أمانة املنرب بفعالية وكفاءة؛

  
  آليات العمل  -  ٢  

ترتيبـات  هـذه ال   املـسؤوليات املبيَّنـة يف        املسؤولية العامة عـن تنفيـذ      املؤسساتستتقاسم    ١-٢
 ممثلني رفيعـي املـستوى لتمثيلـها لـدى فريـق إدارة املنـرب الـذي يـضم                   املنظماتوحتدد  . يةالتعاون

  . مؤسسةممثال عن كل 
سيقوم فريق إدارة املنرب، بالتشاور مع مكتب االجتمـاع العـام، باإلشـراف علـى إدارة                  ٢-٢

  . األمانة
رة املنــرب، بالتــشاور مــع مكتــب االجتمــاع العــام، يف اختيــار أمــني   سيــشترك فريــق إدا  ٣-٢

] برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة     [وسـيقوم   . هاملنرب، الذي سريأس أمانة املنرب، وبعد ذلك يف تقييم        
] منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة       [أو  ] منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     [أو  

  . )٥(رب لوالية أوىل مدهتا ثالث سنواتبتعيني أمني املن
  :ستقوم أمانة املنرب بالوظائف اإلدارية اإلرشادية التالية  ٤-٢

تنظــيم االجتماعــات وتــوفري الــدعم اإلداري هلــا، مبــا يف ذلــك إعــداد الوثــائق     )أ(  
  والتقارير املقدَّمة إىل االجتماع العام وهيئاته الفرعية حسب احلاجة؛

ــضاء م   )ب(   ــساعدة أعـ ــام   مـ ــاع العـ ــب االجتمـ ــشئها   [كتـ ــة ينـ ــات فرعيـ وأي هيئـ
يف أداء وظائفهم على النحو الذي يقرره االجتماع العـام، مبـا يف ذلـك تيـسري               ] االجتماع العام 

  االتصال بني خمتلف أصحاب املصلحة يف املنرب؛
  تسيري االتصال بني أي أفرقة عاملة قد ينشئها االجتماع العام؛  )ج(  

__________ 
 . الثالث للقيام هبذه املهمةاملنظمات حتديد واحدة من هذه ُيرتقب  )٥(  
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لعامــة واملــساعدة يف أنــشطة التوعيــة وإنتــاج مــواد االتــصال  نــشر املعلومــات ا  )د(  
  ذات الصلة؛

إعـداد مـشروع ميزانيـة املنـرب لتقـدميها إىل االجتمـاع العـام، وإدارة الـصندوق           )ه(  
  وإعداد أي تقارير مالية ضرورية؛ ] الصناديق االستئمانية[االستئماين 

  املساعدة يف حشد املوارد املالية؛   )و(  
  .دة يف تسهيل رصد وتقييم أعمال املنرباملساع  )ز(  

املنــرب مبــا يتماشــى مــع  وإعــارة مــوظفني للعمــل يف أمانــة بانتــداب املؤســساتوســتقوم   ٥-٢
امليزانيـة الـيت    حـسب   ، و تلـك املؤسـسات   أو هيئات اإلدارة يف كل مـن        /ن جمالس و  إذقرارات و 

  . يعتمدها االجتماع العام
ــة ا   ٦-٢ ــسارية يف  وســيجري تعــيني املــوظفني يف أمان ــامج األمــم  [ملنــرب وفقــا للقواعــد ال برن

منظمــة األمــم املتحــدة [أو ] منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة[أو ] املتحــدة للبيئــة
وعند تعيني املوظفني، ونظرا لألمهيـة البالغـة لـضمان أعلـى معـايري الكفـاءة                ]. لألغذية والزراعة 

منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة        [أو  ] ألمـم املتحـدة للبيئـة     برنـامج ا  [واإلمكانات التقنيـة، سـيويل      
العنايـة الواجبـة الختيـار مـوظفني        ] منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    [أو  ] والعلم والثقافة 

  .جيري استقدامهم على أوسع نطاق جغرايف ممكن مع مراعاة املساواة بني اجلنسني
  

  إدارة الصندوق االستئماين للمنرب  -  ٣  
ــيتلقى   ٧-٢ ــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم     [أو ] برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة   [س منظم

 )٦(]برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       [أو  ] منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة      [أو  ] والثقافة
وحتقيقــا هلــذه الغايــة، سينــشئ . ويــدير األمــوال لتحقيــق مقاصــد املنــرب وفقــا لقواعــده وأنظمتــه 

منظمـة  [أو ] منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة        [أو  ] مج األمـم املتحـدة للبيئـة      برنا[
صندوقا استئمانيا مناسـبا،    ] برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   [أو  ] األمم املتحدة لألغذية والزراعة   

وســيقوم بترتيبــات مــن أجــل احلــصول علــى إســهامات ماليــة إضــافية اســتثنائية وفقــا لقواعــده    
  .نظمتهوأ

  األحكام اخلتامية  -  ٤  
 وسـتدخل حيـز     املنظمـات وُينظر على ترتيبات التعاون هذه على أهنا تشكل اتفاقا بني             ٨-٢

  . أو ممثليها املفوضني هلذه الترتيباتاملنظماتالنفاذ عند توقيع 
__________ 

 . األربع للقيام هبذه املهمةاملنظمات حتديد واحدة من هذه رتقبُي  )٦(  



UNEP/IPBES.MI/2/6
 

26 12-21692 
 

  . اتنظمقد جيري تعديل أو إهناء ترتيبات التعاون هذه حسب ما تتفق عليه امل  ٩-٢
 املنظمــات إبــالغ عنـد  االنـسحاب مــن هــذا االتفـاق يف أي وقــت   منظمــة ألي وميكـن  ١٠-٢

ويف هــذه احلالــة، ميكــن  . األخــرى واالجتمــاع العــام بــذلك قبــل ســنة مــن تــاريخ االنــسحاب  
 اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلهناء األنشطة املـشتركة يف إطـار هـذا االتفـاق بالـشكل                  للمنظمات

  .ألمانة مهامهااملناسب لكفالة مواصلة أداء ا
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	1 - استجابة للتعاون بين منظمات الأمم المتحدة المتوخى والمطلوب في الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 65/162، ولقرار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 26/4، عقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدورة الأولى للاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسـاتية من أجل إنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، في نيروبي خلال الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي الدورة الأولى للاجتماع العام، قرر ممثلو الحكومات، في ما يتعلق باستضافة أمانة إدارية واحدة للمنبر، ”دعوة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تقديم اقتراح مشترك يسلط فيه الضوء على الترتيبات التعاونية الممكنة، بما في ذلك التواصل عبر الشبكات الإلكترونية، وتوضح مسؤوليات كل من هذه الكيانات. وينبغي أن تبين فيه أيضا مزايا وعيوب أي خيارات مقترحة والتكاليف الإرشادية المقترحة“، لكي ينظر فيها الاجتماع العام في دورته الثانية.
	2 - ولقد جرت المناقشات المتعلقة بالترتيبات المؤسسية لاستضافة المنبر في الدورة الأولى للاجتماع العام بمعزل عن المناقشات الدائرة حول الموقع المحتمل للأمانة العامة للمنبر، حيث تم في هذا الخصوص الاتفاق على عملية موازية أثناء الاجتماع العام. وهكذا، فإن الاقتراح الوارد في هذه الوثيقة مقدم بمعزل عن الخيارات المتعلقة بالموقع الجغرافي للأمانة العامة للمنبر، ولا يهدف إلى تقييد القرارات المتعلقة بالمكان المحتمل لمنبر الأمانة العامة أو المساس بها.
	3 - تم الاتفاق على الوظائف الإرشادية لأمانة المنبر في المرفق الثاني من تقرير الدورة الأولى للاجتماع العام:
	”20 -  اضطلاع الأمانة العامة بالوظائف الإرشادية الإدارية التالية، والعمل تحت إشراف الاجتماع العام:
	(أ) تنظيم اجتماعات وتقديم الدعم الإداري للاجتماعات، بما في ذلك إعداد الوثائق والتقارير إلى الاجتماع العام وهيئاته الفرعية، حسب الحاجة؛
	(ب) تقديم المساعدة لأعضاء مكتب الاجتماع العام [وأي من الهيئات الفرعية المنبثقة عنه] ليضطلع كل منهم بمهامه وفقا لما يقرره الاجتماع العام، بما في ذلك تسهيل التواصل بين مختلف أصحاب المصلحة في المنبر؛
	(ج) تسهيل التواصل بين الأفرقة العاملة التي قد ينشئها الاجتماع العام؛
	(د) نشر المعلومات العامة، والمساعدة في أنشطة التوعية وإصدار مواد الاتصال ذات الصلة؛
	(هـ) إعداد مشروع ميزانية المنبر لإحالته إلى الاجتماع العام، وإدارة الصندوق (الصناديق) الاستئماني (الاستئمانية)، وإعداد أي من التقارير المالية اللازمة؛
	(و) المساعدة في تعبئة الموارد المالية؛
	(ز) المساعدة في تسهيل رصد عمل المنبر وتقييمه.
	21 - وعلاوة على ذلك، يمكن أن يقوم الاجتماع العام بتكليف الأمانة بأداء وظائف الدعم التقني، مثل تقديم المساعدات ذات الصلة لكفالة اضطلاع المنبر بتنفيذ برنامج عمله. وينبغي تحديد تلك الوظائف بعد مناقشة برنامج العمل، وسيتم تنفيذها تحت إشراف الاجتماع.
	22 - وقد تشمل الخيارات المتاحة للترتيبات المؤسسية للأمانة ما يلي:
	(أ) [الخيار 1: أمانة مركزية واحدة تؤدي الوظائف الإدارية فقط. وفي مثل هذا الترتيب، يمكن لمؤسسة واحدة أو أكثر من مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة (مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) أن تنظر في إعارة موظفين متفرغين بالكامل للمنبر. وعند إنشائها، ستعمل الأمانة من موقع واحد، وتقوم في الوقت نفسه، باستكشاف سبل التواصل مع الهياكل التقنية الإقليمية والموضوعية؛]
	(ب) [الخيار 2: أمانة موزعة تتناول المهام الإدارية على المستويين المركزي والإقليمي. وفي مثل هذا الترتيب، يمكن لمؤسسات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الإقليمية ذات الخبرة المناسبة أن تنظر في ما يلي:
	’1‘ توفير الدعم الإداري للمنبر؛
	’2‘ إعارة موظفين متفرغين بالكامل؛
	’3‘ استكشاف سبل التواصل من خلال الشبكة العالمية.]“
	4 - وفي حين أن هذه الخيارات (وخيارات أخرى محتملة) تظل من أجل الترتيبات المؤسسية لأمانة المنبر، فإن هذا الاقتراح يبحث في الترتيبات العملية التي قد تضعها مؤسسات الأمم المتحدة الأربع فيما يتعلق بهذين الخيارين، والتركيز على الاحتياجات المشتركة التي قد تنشأ. وترد الاحتياجات المشتركة لبناء إمكانات العنصر المركزي لأمانة المنبر بمزيد من التفصيل في الفرع دال. ومع الخيارات المتبقية للترتيبات المؤسسية لأمانة المنبر، فإن هذا الاقتراح يعتبر إرشاديا، ريثما تتخذ قرارات نهائية بشأن هيكل الإدارة، والطرائق والترتيبات المؤسسية للمنبر. فعلى سبيل المثال، في إطار الخيار 2 أعلاه، فإن تقديم الدعم الإداري من قبل مؤسسات الأمم المتحدة إلى أمانة المنبر الموزعة قد تشمل توفير خدمات التنسيق للأمانة من خلال هيئة تنسيق مركزية، والاتصال بمراكز إقليمية في المقر و/أو مكاتب إقليمية لمختلف مؤسسات الأمم المتحدة. وفي إطار هذا الخيار، ستكون وحدة التنسيق المركزية صغيرة نسبيا، وتركز على الوظائف الإدارية والاتصالات العالمية، وستتلقى الأنشطة الإقليمية والإدارة الدعم من مراكز إقليمية تابعة للأمانة، يعمل فيها موظفون متفرغون بالكامل للأمانة. أما البديل فهو كفالة التنسيق الإداري من خلال هيئة تنسيق مركزية تتلقى دعما إداريا إضافيا من مراكز معنية ببرامج مواضيعية/عمل محددة على المستوى الإقليمي، تستضيفها الأمم المتحدة و/أو مؤسسات أخرى.
	5 - ومن المتوقع أن يطلب من مؤسسات الأمم المتحدة الأربع تأكيد تفاصيل دعمها لأمانة المنبر من خلال القرارات التي تتخذها مجالس إدارتها و/أو موافقة رؤساء المؤسسات، حسب الاقتضاء، وذلك رهنا بتوافر الموارد المالية، واستنادا إلى القرارات النهائية بشأن هيكل الإدارة، والطرائق والترتيبات المؤسسية للمنبر. ويتوقع أنه عندما يتم الاتفاق على ترتيبات الأمانة الإرشادية في الدورة الثانية للاجتماع العام التي ستعقد في نيسان/أبريل 2012، أن يتم الاتفاق على الترتيبات النهائية المشتركة بين مؤسسات الأمم المتحدة الأربع خلال جلسة يعقدها الاجتماع العام للمنبر لاحقا.
	6 - وبعد تقديم موجز عن ولايات ووظائف وخبرات مؤسسات الأمم المتحدة الأربع ذات الصلة المتعلقة بالعناصر الممكنة للنظر في اختيار المؤسسة أو المؤسسات المضيفة لأمانة المنبر في الفرع باء من هذا الاقتراح، يعرض الفرع جيم مبررات الاقتراح المشترك، مشيراً إلى القيمة المضافة للتعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة في دعم أمانة المنبر. ثم ينظر الفرع دال بمزيد من التفاصيل في كيفية تكوّن أمانة المنبر وقد تعمل كترتيب تعاوني بين مؤسسات الأمم المتحدة. وفي حين لا تزال الخيارات المذكورة أعلاه من أجل الترتيبات المؤسسية للأمانة قائمة، يتوقع أن يكون العديد من الترتيبات التعاونية الشاملة بين مؤسسات الأمم المتحدة متماثلة في هذه الخيارات جميعا. ويرد في ملحق هذا الاقتراح مزيد من هذه الترتيبات التعاونية المحتملة، التي قد تشكل أساسا لاتفاق بين مؤسسات الأمم المتحدة لتقديم الدعم لأمانة المنبر. وتشمل هذه الترتيبات الإرشادية بين مؤسسات الأمم المتحدة، والعلاقة المحتملة بين أمانة المنبر والاجتماع العام للمنبر و/أو مكتبه. ويرد في التذييل بيان الحالات التي تتباين فيها مصالح ومسؤوليات معينة يمكن أن تتولاها مؤسسات الأمم المتحدة الأربع فيما يتصل بالوظائف المبينة في التذييل (مثل المصلحة و/أو المزايا النسبية للمؤسسات الأربع في تطبيق قواعدها على عملية تعيين موظفي الأمانة)، أما الهدف من ذلك التوزيع المحتمل للمسؤوليات فهو إيجاد طريقة أكثر تحديدا يمكن اتباعها في التعاون وهو لا ينم بأي حال عن وجود اختلافات بين المؤسسات الأربع من حيث الالتزام بالتعاون عموما بشأن استضافة المنبر.
	باء - ولايات وخبرات مؤسسات الأمم المتحدة الأربع ذات الصلة
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	الولاية والمهام والخبرات
	7 - أُسس برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف الإبقاء على الحالة البيئية العالمية قيد الاستعراض لكفالة أن تحظى المشاكل البيئية الناشئة ذات الأهمية الدولية الواسعة بالاهتمام المناسب والكافي من قبل الحكومات. وتتمثل مهمة البرنامج في توفير القيادة وتشجيع الشراكة في العناية بالبيئة من خلال إلهام الأمم والشعوب وإعلامها وتمكينها بما يسهم في تحسين نوعية حياتها من دون النيل من أجيال المستقبل. وبالعمل مع الدول وكافة المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة، يساعد البرنامج على الربط بين السياسة والعلوم بإبقاء حالة البيئة العالمية والإقليمية قيد الاستعراض، وتحديد التهديدات في مرحلة مبكرة، ودعم تطوير سياسات بيئية سليمة، ومساعدة الدول بنجاح على تنفيذ هذه السياسات. وهكذا تشكل إدارة النظم البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي جوهر ولاية البرنامج.
	8 - ولدى البرنامج خبرة واسعة في توفير الدعم الإداري والبرنامجي لاستضافة الأمانات الإدارية والعلمية، بما في ذلك من مختلف الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (ومن بينها اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، وأمانات البحار الإقليمية، وغيرها) والهيئات الاستشارية العلمية وغيرها (بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ - التي أنشأ البرنامج أيضا من أجلها عملية استعراض المجلس المشترك بين الأكاديميات لعام 2010، وتقييم النظم الإيكولوجية في الألفية، والفريق الاستشاري العلمي والتقني التابع لمرفق البيئة العالمية، ولجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، ولجنة الموارد الدولية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة). وأقام برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضا صلات برنامجية قوية مع الأمانات المضيفة، مثل حول علم تغير المناخ من خلال تحليل الثغرات الانبعاثات، وبرامج التكيف مع تغير المناخ، والعمل في مجال برنامج الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية. وتوجد فرص مماثلة كبيرة فيما يتعلق بالعلوم محل اهتمام المنبر. وينظم برنامج العمل الحالي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار ستة برامج فرعية هي: إدارة النظم الإيكولوجية، والإدارة البيئية، وتغير المناخ، والمواد الضارة، والكوارث والنزاعات، وكفاءة الموارد. ويتم دعم هذه المجالات المواضيعية من خلال استراتيجية العلوم المعتمدة مؤخرا التي تدعم عمل البرنامج في مجال تعزيز الدعم العلمي للدول الأعضاء والترابط بين السياسة والعلوم.
	9 - ظل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمدة 40 عاماً يشارك في إدارة ودعم التقييم والإنذار المبكر، وتوليد المعرفة ودعم السياسات وبناء القدرات وأنشطة الاتصالات. وتشمل تجربة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في التقييمات العلمية الاضطلاع بدور قيادي في تقييم النظام البيئي للألفية وعملية متابعته، واقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، وسلسلة توقعــات البيئـــة العالميـــة (حيث ينطلـــق التقييم الشامل الخـامس لتوقعـــات البيئـــة العالمية في عام 2012)، والمساهمة في التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية، وتقييم التقييمات في مجال البيئة البحرية، والكثير من التقييمات الإقليمية والموضوعية الإضافية، بما في ذلك تنسيق شبكة التقييم دون العالمي المؤلفة من أكثر من 60 تقييماً على النطاقات الوطنية والمحلية والإقليمية في شراكة مع المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤسسة كروبر. ويدعم هيكل برنامج الأمم المتحدة للبيئة شعبة (الإنذار المبكــر والتقييم) المخصصــة بالكامل لأنشطة التقييم، بالإضافــة إلى شعبة تركز على إدارة النظم الإيكولوجية (شعبة تنفيذ السياســات البيئية)، وأخرى تركز على القانون البيئي والاتفاقيات البيئية.
	10 - ويدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بناء القدرات في البلدان النامية، بما في ذلك القدرات المطلوبة لإجراء التقييمات العلمية على المستويين الوطني ودون الإقليمي. وفي الدورة 23 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة التي عقدت عام 2005، تم اعتماد خطة بالي الاستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات بوصفها إطاراً يعزز البرنامج في ظله قدرات الحكومات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل تحقيق نتائج مستدامة بيئياً بما يتفق مع الأهداف البرنامجية للمجلس. وتسند خطة بالي الاستراتيجية إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مهمة إنشاء مداومة تحديث قاعدة بيانات تتيح فرصة الاطلاع على المعلومات المتعلقة بأهم الأنشطة القائمة في مجالي الدعم التكنولوجي وبناء القدرات، من قبيــل تلك التــي يقوم بها البرنامج مــع ربطهــا ببرامج الشركاء المعنيين وترسخ الخطة التعاون فيما بين بلدان الجنوب باعتباره أحد الآليات الأساسية لتنفيذ ما تنص عليه من أهداف في مجال بناء القدرات والدعم التكنولوجي.
	11 - ويقيم برنامج الأمم المتحدة للبيئة شركات عديدة ناجحة مع مؤسسات الأمم المتحدة وشركاء آخرين يشملون عدداً من المنظمات الحكومية الدولية والعلمية وعددا أكبر من منظمات المجتمع المدني، تدعم فكرة إدماج العلم في سياق السياسات. ويقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال فرع المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة بإشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في المجموعات الرئيسية العاملة في مجالات التنمية المستدامة، والمحافظة على التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية، والعلوم الاقتصادية. ولدى البرنامج خبرة كبيرة في إدارة الشراكات والأموال التي توفرها الجهات المانحة والصناديق المخصصة للبرامج وهو يدير حالياً حافظة تشمل أكثر من ثمانين صندوقاً استئمانياً.
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
	12 - كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ البداية محوراً للمناقشات بشأن تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات في مجالي التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. وفي أعقاب استضافة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقييم النظام البيئي للألفية، وتقديمه الدعم للآلية الدولية للخبرات العلمية في مجال التنوع البيولوجي، عقد البرنامج اجتماعاً حكومياً دولياً ولأصحاب مصلحة متعددين (بوتراجايا، ماليزيا، 10-12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008). وعُرضت نتائج الاجتماع الأول بشأن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية في الدورة الـ 25 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي اعتمد المقرر 25/10 بشأن المنبر الحكومي الدولي، الذي يدعو فيه برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى الاضطلاع بعملية إضافية من أجل استكشاف السبل والوسائل التي يمكن بها تعزيز الترابط بين العلوم والسياسات. وطلب المقرَّر من برنامج الأمم المتحدة للبيئة عقد الاجتماع الحكومي الدولي الثاني لأصحاب المصلحة المتعددين بشأن المنبر الحكومي الدولي في عام 2009، وعقد ذلك الاجتماع في نيروبي، كينيا (من 5 إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009). وعقدت الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنتدى البيئي الوزاري العالمي في بالي، إندونيسيا، في شباط/فبراير 2010، وعُرضت فيها نتائج الاجتماع الثاني بشأن المنبر. وبناء على ذلك، اعتُمد المقرَّر دإ-11/4 بشأن المنبر الذي أيد فيه المجلس تكليف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتنظيم اجتماع أخير بشأن المنبر المذكور.
	13 - وقد عقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاجتماع الثالث والأخير بشأن المنبر في حزيران/يونيه 2010 (بوسان، جمهورية كوريا)، وتم النظر في نتائج هذا الاجتماع بما في ذلك قرار إنشاء المنبر في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامسة والستين، وطلبت الجمعية العامة في قرارها 65/162 من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعقد اجتماعاً عاماً لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسسية للمنبر الحكومي الدولي. وقرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورته الـ 26، ومن خلال المقرر 4 أن يعقد اجتماعاً عاماً بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتشاور مع جميع المنظمات والهيئات المعنية من أجل التفعيل الكامل للمنبر. وكذلك طلب مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مقرره 26/4 إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل تيسير عملية إقامة المنبر وصولا إلى إنشاء أمانته، ودعا علاوة على ذلك المدير التنفيذي للبرنامج إلى تقديم عرض يبدي فيه استعداد برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى استضافة المنبر أو دعمه بوسائل أخرى، لينظر فيه جنبا إلى جنب مع العروض الأخرى.
	منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

	الولاية والمهام والخبرات
	14 - تتمثل رسالة اليونسكو في الإسهام في بناء السلام، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وإقامة حوار بين الثقافات، من خلال التربية والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات. وتركز المنظمة على تحقيق خمسة أهداف شاملة: تسخير المعارف والسياسات العلمية لأغراض التنمية المستدامة؛ وتأمين التعليم الجيد للجميع والتعلم مدى الحياة؛ ومواجهة التحديات الاجتماعية والأخلاقية المستجدة؛ وتعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات وثقافة السلام؛ وبناء مجتمعات معرفة شاملة من خلال المعلومات والاتصال. وقد قامت اليونسكو منذ تأسيسها في عام 1945، بإنشاء وإدارة هيئات حكومية دولية، ووضع برامج وترتيبات وإدارتها باتباع طرائق مماثلة للطرائق التي سيعمل على أساسها المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي. وحتى هذا التاريخ يساهم أيضاً خمسة وثلاثون معهداً ومركزاً تابعا لليونسكو في الأولويات البرنامجية في مجال العلوم الطبيعية.
	15 - وتنفذ اليونسكو منذ فترات طويلة برامج علمية حكومية دولية وأخرى دولية في مجالات المياه والمحيطات والنظم الإيكولوجية الأرضية، ولهذه البرامج شبكات واسعة في الأوساط العلمية ذات الصلة المباشرة بالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم اليونسكو منذ فترة طويلة بدور نشط في وضع القواعد المعيارية في مجال البيئة. ومن الأمثلة على ذلك اتفاقية التراث العالمي التي تمثل اليونسكو أمانتها العامة، واتفاقية الأراضي الرطبة (اتفاقية رامسار) التي تقوم اليونسكو بدور الوديع القانوني لها. وتعقد اليونسكو بصفة دورية الاجتماعات النظامية لمجالس إدارة برامجها العلمية الحكومية الدولية والدولية واجتماعات الأطراف في اتفاقياتها وتقدم الخدمات لهذه الاجتماعات.
	16 - ويتناول عدد من البرامج العلمية الحكومية الدولية والدولية التي تنفذها اليونسكو القضايا المتصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي. فالبرنامج الهيدرولوجي الدولي يتناول مجموعة أمور منها الهيدرولوجيا الإيكولوجية، والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة؛ في حين ينسق برنامج الأمم المتحدة العالمي لتقييم المياه الذي تستضيفه اليونسكو تقرير تنمية المياه في العالم والذي يشمل عنصراً مخصصاً للتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي؛ وتتناول اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية جملة أمور منها جرد التنوع البيولوجي البحري وتوليد المعارف المتعلقة بعمليات المحيطات والتنوع البيولوجي البحري، وتساهم في العملية العالمية لرصد حالة البيئة البحرية وتقديم التقارير عنها، في حين يشجع برنامج الإنسان والمحيط الحيوي البحوث التعاونية الدولية وبناء القدرات في مجال التنوع البيولوجي البري وخدمات النظام الإيكولوجي، وذلك من خلال الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي. ويغطي برنامج إدارة التحولات الاجتماعية التابع لليونسكو نفس المهام في مجال العلوم الاجتماعية. ويعتمد البرنامج الهيدرولوجي الدولي، واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، وبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية على نظام مؤلف من لجان وطنية من أجل تحفيز الجهود المبذولة لتوليد معارف جديدة عن طريق الانخراط في حوار مع المنظمات العلمية الوطنية الرئيسية وصانعي السياسات ومنظمات التمويل. ويشمل الدور الذي تقوم به اليونسكو في الأعمال المتعلقة بالتقييم مشاركتها في رعاية تقييم النظام البيئي للألفية والتقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية. وأنشأت اليونسكو كذلك بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى النظام العالمي لرصد المحيطات ونظام الرصد الأرضي العالمي.
	17 - وتشجع اليونسكو مشاركة الدول الأعضاء والعلماء في برامج البحوث الدولية في مجال التنوع البيولوجي وفي نظم المراقبة العالمية التي تركز على المعايير والعمليات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي، بما في ذلك الرصد بالأقمار الصناعية لمواقع التراث العالمي الطبيعي والمواقع الأخرى الهامة. وتعتبر اليونسكو من مؤسسي برنامج البحوث الدولي (DIVERSITAS) وبرنامج تغيير النظام البيئي والمجتمع وتشارك في رعايتهما، ويوفر البرنامجان إطاراً بحثياً متعدد التخصصات لمعالجة المسائل العلمية المعقدة التي تنشأ عن فقدان التنوع البيولوجي وتغيره.
	18 - والواقع أن برامج اليونسكو في مجالي السياسات العلمية وبناء القدرات يمكن أن تساعد في المهام المنوطة بالمنبر فيما يتعلق بضمان استجابة السياسات وبناء القدرات لا سيما من خلال توفير المساعدة التقنية اللازمة لتفعيل الوسائل المحددة لكفالة استجابة السياسات في سياق الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل ذات الصلة. وبالنظر إلى ولاية اليونسكو في مجال الثقافة، فهي في موقع يهيؤها تماما لدعم الفكرة القائلة بوجوب أن تُراعى في التقييمات وغيرها من الأنشطة التي يضطلع بها في إطار المنبر، الخدمات الثقافية وتأثيرات العوامل البشرية على التنوع البيولوجي. ويمكن للجنة العالمية المعنية بأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجيا التي ترأسها اليونسكو، أن تساعد في مهام التقييم وكفالة استجابة السياسات عن طريق صياغة المبادئ الأخلاقية التي يمكن أن توفر لصانعي القرارات معايير تتجاوز الاعتبارات النفعية. ويمكن أن يكون هذا الجانب حاسماً في ضمان المنبر وجدواه.
	اليونسكو والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
	19 - ساهمت اليونسكو في مشروع التحليل التجريبي للنظم الإيكولوجية العالمية لعام 2000، الذي أفضى إلى تصميم تقييم النظام البيئي للألفية. وشاركت اليونسكو في رعاية تقييم النظام البيئي للألفية، حيث كانت عضوا في مكتبه وفي اتحاد متابعة التقييم الذي نجم عنه إنشاء شبكة التقييم دون العالمي، وتصميم برامج بحوث دولية من أجل سد الثغرات المعرفيــة التي حددهــا تقييم النظــام البيئــي للألفيـــة، ومثـــال ذلــك برنامـــج تغيـير النظام البيئي والمجتمع.
	20 - وفي عام 2005، نظمت فرنسا واليونسكو مؤتمراً دولياً عن التنوع البيولوجي والعلم والإدارة السليمة. وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر اتخاذ القرار ببدء عملية تشاورية بخصوص الآلية الدولية للخبرات العلمية في مجال التنوع البيولوجي، التي اندمجت في وقت لاحق مع عملية متابعة تقييم النظام البيئي للألفية لتشكلا بذلك العملية الوحيدة الحكومية الدولية المتعددة أصحاب المصلحة المعنية بالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي.
	21 - وقد جرى التنويه في الدورة الـ 185 للمجلس التنفيذي لليونسكو التي عقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2010، إلى التطورات الهامة المتعلقة بعلوم وسياسات التنوع البيولوجي التي طرأت خلال عام 2010 وهو العام الدولي للتنوع، ومن بين تلك التطورات وثيقة بوسان الختامية. وأحاط المجلس علماً بعزم اليونسكو على إقامة صلة مؤسسية مع المنبر في حالة إنشائه. وأعرب المجلس عن ارتياحه للتعاون الممتاز بين اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة، في ما يتعلق بالمنبر الحكومي الدولي، وأعرب عن أمله أن يستمر ذلك التعاون حتى تأسيس المنبر بشكل رسمي وفي المراحل التالية لذلك. واعتمد المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ 36 التي انعقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 برنامج اليونسكو وميزانيتها للفترة 2012-2013، التي تتضمن نتيجة متوقعة تتعلق بالاستخدام المستدام والمنصف للتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي. وتحقيقاً لهذه الغاية، ستؤدي مبادرة التنوع البيولوجي المضطلع بها على نطاق اليونسكو (وتشمل العلوم الاجتماعية والجوانب الثقافية والاتصال والتعليم وتوعية الجمهور) إلى فهم أفضل لمسألة فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وإيجاد حلول لها. وستشكل مشاركة اليونسكو في المنبر والدعم الذي تقدمه له جزءًا لا يتجزأ من مبادرة التنوع البيولوجي لليونسكو.
	منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

	الولاية والمهام والخبرات
	22 - [تتمثل مهمة منظمة الأغذية والزراعة في النهوض بمستويات التغذية، وتعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية، وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان الريف، والإسهام في نمو الاقتصاد العالمي]. ويتسم التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية المتعلقة به أهمية محورية في محاربة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي للجميع. بينما تعتبر المعلومات الموضوعية والتحليل الدقيق لحالة التنوع البيولوجي في العالم متطلبات رئيسية من أجل وضع السياسات الفعّالة التي ترمــي إلى حفــظ التنوع البيولوجــي والاستفادة منــه بشكل مستدام في الغذاء والزراعة. وتشــارك منظمــة الأمـــم المتحدة للأغذيــة والزراعــة فـــي العديد من التقييمات التي تجرى على الصعيد القطري للتنوع البيولوجــي (وعناصره)، وذلك مــن خلال هيئات المنظمة ومعاهداتها واتفاقاتها.
	23 - ويحفل سجل المنظمة بالتقييمات الدورية لحالة (عناصر) التنوع البيولوجي في العالم في مجال الأغذية والزراعة. ولقد أشرفت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة التابعة للفاو (اللجنة) تقييمين عالميين أعدتها المنظمة عن التنوع البيولوجي في مجال الأغذية والزراعة، وهما: حالة الموارد الجينية النباتية في العالم في مجال الأغذية والزراعة (1996، التقرير الثاني في 2010)، وحالة موارد العالم الجينية الحيوانية للأغذية والزراعة (2007). وتجاوبا مع هذين التقييمين واستنادا إليهما، وضعت اللجنة سياسات وخططا للعمل وقواعد للسلوك، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وكلها تؤكد أهمية توافر معلومات علمية موثوقة وتحليلها من أجل وضع سياسات فعالة بشأن حفظ التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة واستخدامه على نحو مستدام، على الصعيدين الوطني والدولي. 
	24 - ويتوخى برنامج عمل اللجنة المتجدد كل 10 أعوام إجراء تقييمات عالمية لحالة نباتات العالم وحيواناته وغاباته وموارده الوراثية المائية لأغراض الأغذية والزراعة، وصولا في نهاية الأمر إلى إجراء أول تقييم عالمي متكامل من نوعه لحالة التنوع البيولوجي في العالم من أجل الأغذية والزراعة (موعد تقديمه في عام 2017). وحاليا، تضم اللجنة ثلاثة أفرقة عاملة تقنية حكومية دولية فرعية، يُعنى أحدها بالموارد الوراثية النباتية، والثاني بالموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة، والثالث بالموارد الوراثية الحرجية، وذلك بهدف معالجة القضايا الخاصة بالموارد الوراثية النباتية والحيوانية والحرجية للأغذية والزراعة.
	25 - وتضطلع منظمة الأغذية والزراعة بالمسؤولية أيضا عن جمع وتجميع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي للأغذية والزراعة، وخاصة التنوع البيولوجي للغابات ومصايد الأسماك. ومن الأمور الهامة أيضا وجود عدد من قواعد البيانات العالمية التي تخص المنظمة، ومن بينها مثلا، التقرير الرئيسي للمنظمة المتعلق بحالة الموارد من الأراضي والمياه، وخرائط الغطاء النباتي الأرضي الوطنية والإقليمية التي أعدتها الشبكة العالمية للغطاء النباتي الأرضي، والبرنامج العالمي للمناطق الزراعية الإيكولوجية، والنظام العالمي لمراقبة الأرض، وقواعد البيانات المعززة لمصائد الأسماك عبر الإنترنت التابعة للفاو (Fishstat Plus)، والتقييم العالمي لتردي الأراضي. وتقدم مطبوعات الفاو الرئيسية، كالتقييم العالمي للموارد الحراجية وحالة الغابات في العالم وحالة مصائد الأسماك وتربية المائيات في العالم، تحليلات منتظمة للقضايا ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. ويُسترشد بجميع هذه التقييمات لدى صياغة سياسات الدول الأعضاء في الفاو ومجالس إدارتها. وقد تناولت أيضا الإصدارات الأخيرة من التقرير السنوي عن حالة الأغذية والزراعة مسائل ذات أهمية لهذه العملية، مثل الوقود الحيوي (2008)، ودفع أجور للمزارعين عن الخدمات البيئية (2006)، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية (2004).
	26 - وتتعاون الفاو مع المنظمات والعمليات والآليات الدولية الأخرى التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومات، ومع الآليات الحكومية الدولية في إجراء تحاليل لحالة التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وعلاقتهما برفاه البشرية من أجل دعم عملية صنع القرار على جميع المستويات. فعلى سبيل المثال، دأبت الفاو على المشاركة في الدراسة الاستشرافية للتنوع البيولوجي في العالم، وفي تقييم النظم الإيكولوجية في الألفية، والتقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية.
	27 - واشتركت المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في استحداث إجراء الموافقة المسبقة عن علم في عام 1989، وهما يقومان معا بأداء مهام الأمانة العامة لاتفاقية روتردام. ويستفيد الجزء التابع للفاو في الأمانة من التعاون مع مكاتبها الإقليمية ودون الإقليمية ومن ركائز العمل القائمة للحد من مخاطر المبيدات الحشرية. وتسهم الأمانة، من خلال توفير الأدوات اللازمة لجمع البيانات المتعلقة بتركيبات مبيدات الآفات الخطرة، ومجموعات الأدوات المتعلقة بموارد خاصة، في بناء قدرة تقييم وإدارة المخاطر التي تلحق بصحة الإنسان وبالبيئة من جراء استخدام تلك المبيدات.
	28 - وقد دخل بناء القدرات في صميم اختصاصات المنظمة منذ تأسيسها. وهو يشكل، حاليا، وظيفةً أساسية أُبرزت في الإطار الاستراتيجي الجديد للمنظمة، مما يشجع الدول النامية على تصميم وتنفيذ سياسات وطنية تساعد في الحد من الفقر وفي تعزيز الأمن الغذائي من خلال الزراعة المستدامة والتنمية الريفية وحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام.
	منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية

	29 - أشاد مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة، وهو أعلى هيئة للإدارة في المنظمة، في دورته السابعة والثلاثين، بنتائج الجلسة الثالثة للاجتماع الحكومي الدولي المخصص والمتعدد الجهات صاحبة المصلحة بشأن إنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. وأقرّ بخبرة المنظمة ودورها العريق في ما يتعلق بالتقييمات الدورية لحالة موارد العالم الوراثية للأغذية والزراعة والتقييمات الأخرى ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، ورحب بقرار الحكومات القاضي بإنشاء المنبر. وطلب مؤتمر الفاو، في قراره 14/2011، إلى المدير العام للفاو العمل على نحو وثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الأخرى في التحضير للاجتماعات المقبلة لتفعيل المنبر وأذِن للمدير العام بتقديم عرض لإنشاء المنبر واستضافته (المشاركة في استضافته)، أو دعمه بأي شكل آخر بالاشتراك مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، شريطة تغطية التكاليف من خلال الموارد الخارجة عن الميزانية مع سداد تكاليف الدعم الإداري والتشغيلي المناسبة وفقا لسياسات تكاليف الدعم السائدة في الفاو. 
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	الولاية والمهام والخبرات

	30 - يمثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أنشئ في عام 1966، شبكة الأمم المتحدة للتنمية العالمية؛ وهو مؤسسة تقوم بتنفيذ أنشطة تدعو إلى التغيير وربط البلدان بالمعارف والخبرات والموارد لمساعدة الناس على بناء حياة أفضل. ويقوم البرنامج، الذي يعمل في الميدان في 177 بلدا، بدعم البلدان في إيجاد الحلول للتحديات التالية وتبادلها، وهي: الحكم الديمقراطي، والحد من الفقر، ومنع الأزمات وتحقيق الانتعاش، والبيئة والطاقة، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وفي كل مكتب من المكاتب القطرية، كثيرا ما يضطلع الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي أيضا بدور المنسق المقيم لأنشطة التنمية في منظومة الأمم المتحدة ككل. ويسعى البرنامج، من خلال هذا التنسيق، إلى كفالة استخدام موارد الأمم المتحدة وموارد المساعدات الدولية بأقصى قدر من الفعالية.
	31 - وتسهم الخدمة الرئيسية التي يقدمها البرنامج في تنمية قدرات البلدان على نحو مستدام قابل للقياس، عند الطلب. ويجري البرنامج، من خلال شبكة عالمية وإقليمية من الممارسين، بحوثا وتحليلات، ويسدي المشورة في مجال السياسات، ويسهم بخبراته التقنية في تصميم وإجراء عمليات تقييم القدرات، وصياغة الاستجابات في مجال تنمية القدرات، وقياس العائد من الاستثمارات في تنمية القدرات. 
	32 - ويركز البرنامج، في مجال البيئة والطاقة، على التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وتغير المناخ والطاقة والمياه والأراضي الجافة والمواد الكيميائية. ويعزز البرنامج القدرات الوطنية والمحلية اللازمة لإدماج البيئة في استراتيجيات التنمية، وإقامة الشراكات، وتأمين الموارد، وتنفيذ برامج تهدف إلى تحويل مجتمعاتها إلى مسارات مستدامة للتنمية القائمة على إمكانية التكيف مع تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون.
	33 - ويلتزم البرنامج، في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، ببناء قدرات البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية على إدارة التنوع البيولوجي لديها وفقا لأولوياتها واحتياجاتها الخاصة. ومن خلال تقديم المشورة بشأن السياسات السليمة، ووضع وتنفيذ البرامج التي تساعد على بيان الممارسات السليمة في إدارة التنوع البيولوجي على الأرض، وبناء القدرات من أجل المحافظة عليها، يساعد البرنامج أكثر من 140 بلدا في الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام، وتأمين خدمات النظم الإيكولوجية ذات الأهمية البالغة لرفاهية الإنسان ولجهودها الإنمائية.
	وتشمل حافظة البرنامج الإنمائي العالمية لمشاريع التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية العملَ على أرض الواقع من خلال برامج مميزة تطلق العنان للطاقات الاقتصادية للمناطق المحمية وإدماج أهداف التنوع البيولوجي في أنشطة القطاع الاقتصادي. ويتزايد أيضا عدد المشاريع المشتركة التي تشمل أيضا الإدارة المستدامة للأراضي والغابات، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وتركَّز الحافظة بشدة على سبل المعيشة المعتمِدة على التنوع البيولوجي وعلى تخفيف حدة الفقر. وتحتوي هذه المشاريع على عنصر رئيسي يتمثل في بناء القدرات، وخاصة على صعيد المؤسسات، والبيئة المواتية، وقد وضع الفريق أفضل الممارسات في هذا الصدد وأحاط بها. وإضافة إلى ذلك، أنشأ برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية الذي ينفذه البرنامج الإنمائي عمليات في أكثر من 120 بلدا. ويسهم أيضا عدد من البرامج البيئية الأخرى التابعة للبرنامج الإنمائي في إدارة التنوع البيولوجي، بما في ذلك المبادرة المشتركة المعنية بالفقر والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية، وبرنامج المياه الدولية المدعوم من مرفق البيئة العالمية والتابع للبرنامج الإنمائي، ومبادرات مركز تنمية الأراضي الجافة ومقره نيروبي.
	34 - وينشط البرنامج الإنمائي أيضا في تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال الربط بين العلوم والسياسات التي تتناول التنوع البيولوجي، المنخرطة فيه بلدان نامية كثيرة على صعيد ثنائي وفي إطار مجموعات من البلدان. ويدعم هذا التعاون البلدان في تطوير قدراتها من خلال التعلم من الأقران وتبادل المعارف.
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنبر الحكومي الدولي السياساتي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية

	35 - في إطار السعي إلى الاستزادة من قيمة مبادرة التقرير السنوي العالمي للموارد، دعا البرنامج الإنمائي بوصفه مشاركا في طرح المبادرة، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي ومعهد الموارد العالمية، إلى إنشاء تقييم النظم الإيكولوجية في الألفية في عام 1999، وشاركت تلك المؤسسات في عملية التقييم اللاحقة. وشارك البرنامج الإنمائي أيضا في عملية متابعة التقييم، وخاصة لتوفير الأدوات والمنهجيات لمساعدة البلدان على إدارة مواردها البيئية والطبيعية من أجل تعظيم إمكانية الحصول على خدمات النظم الإيكولوجية البالغة الأهمية التي يعتمد عليها المجتمع. وقام البرنامج الإنمائي أيضا بدور نشط في العملية التشاورية المتعلقة بالآلية الدولية للخبرات العلمية في مجال التنوع البيولوجي.
	جيم - الأساس المنطقي للمقترح المشترك
	36 - يتيح مقترح مشترك قدمته مؤسسات الأمم المتحدة الأربع نقل المنافع المشتركة والجماعية التي حققتها تلك المنظمات إلى إدارة أمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. وبناء على التعاون في دعم العديد من الشراكات والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والعمليات الحكومية الدولية الأخرى، يشمل ذلك الشبكات الجماعية للمنظمات، والحضور الوطني والإقليمي والعالمي الجماعي الواسع النطاق، والقدرات المالية والرقابية الجماعية، والقدرة الجماعية على وضع الترتيبات اللازمة لاجتماعات المنبر، إضافة إلى الفوائد العديدة للاتصالات المشتركة التي يمكن أن تعود على المنبر، والنطاق الجماعي للروابط البرنامجية بين برامج عمل تلك المنظمات والمنبر. وبيّنت مجموعة من أشكال التعاون المشتركة الجارية إمكانات وفعالية هذا الدعم الجماعي الذي يمكن أن تقدمه مؤسسات الأمم المتحدة في سياق توفير خدمات أمانة المنبر.
	الشبكات والوجود المادي والقدرة المالية والإدارية والاتصالات

	37 - توفر مؤسسات الأمم المتحدة الأربع، معا، للمقار في نيروبي وباريس وروما ونيويورك الحضور في جميع المناطق وفي ما يزيد على مائة وسبعين بلدا. وتجمع شبكات المؤسسات الأربع بين الدعم في المجال العلمي ومجالَي تنمية القدرات والسياسات، والخبرات الإدارية في جميع أرجاء العالم. فعلى سبيل المثال، يضم برنامج اليونسكو الأكاديمي للتوأمة بين الجامعات وتشبيك الكراسي الجامعية ما يزيد عن ثمانمائة مؤسسة في أكثر من مائة وثلاثين بلدا. وتشكل اللجان الوطنية لمؤسسات الأمم المتحدة همزة وصل حيوية بين المؤسسات والهيئات الحكومية والمجتمع المدني.
	38 - وتمتلك كل مؤسسة من المؤسسات الأربع خبرة واسعة في إدارة الميزانية البرنامجية العادية، فضلا عن الأموال الخارجة عن الميزانية التي تقدمها الجهات الحكومية المانحة على الصعيد الثنائي ومنظومة الأمم المتحدة، ومصارف التنمية المتعددة الأطراف، والمفوضية الأوروبية والمؤسسات والقطاع الخاص. ولقد اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة والبرنامج الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفها من وكالات مرفق البيئة العالمية، أما اليونسكو فيُنظر حاليا في اعتمادها، وبرنامج البيئة واليونسكو معتمدتان كهيئتين منفذتين متعددتي الأطراف في إطار صندوق التكيف.
	39 - وتضطلع كل مؤسسة من تلك المؤسسات بمهام قوية في مجال الرقابة الداخلية، وهي لديها خبرة كبيرة في تقييم المشاريع والبرامج المتصلة بالعلوم والبيئة، ولها خبرة واسعة في توفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة للاجتماعات الحكومية الدولية والاجتماعات الدولية بما في ذلك: مرافق للمؤتمرات موزعة في جميع أنحاء العالم، وخدمات الترجمة الفورية بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وخدمات المطاعم والخدمات الطبية، وقاعات للمعارض والاستقبال، وقدرات لعقد المؤتمرات من بُعد. وتمتلك كل مؤسسة منها أيضا قدرات كبيرة ومنسقة مخصصة في مجال الاتصالات، من خلال شعبة الاتصالات والإعلام التابعة لبرنامج البيئة، وقطاع العلاقات الخارجية والإعلام باليونسكو، ومكتب الاتصالات المؤسسية والعلاقات الخارجية بمنظمة الأغذية والزراعة، ومكتب الاتصالات بالبرنامج الإنمائي. وتتعاون المؤسسات بالفعل بشأن توفير الاتصال للمنبر الحكومي الدولي من خلال تنسيق المواقع الشبكية والمنشورات والنشرات الإعلامية.
	التعاون بين المنظمات في السابق وفي الوقت الحالي:

	40 - في إطار ثنائي أو جماعي، قامت المؤسسات الأربع بتنسيق جميع مبادرات التقييم الدولية الأخيرة تقريبا، بما في ذلك تقييم النظام البيئي للألفية، والتقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية، والدراسة الاستشرافية للتنوع البيولوجي في العالم، والتقييم الشامل لإدارة المياه في مجال الزارعة، وتقييم التقييمات، وكذلك التقرير عن تنمية الموارد المائية في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الأربع شريكة أيضا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وفي شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، وفي شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة إلى جانب عدة مؤسسات أخرى تابعة للأمم المتحدة. وتساعد هذه الآليات على التنسيق والاتساق بين مؤسسات الأمم المتحدة دعمها للجهود التي تبذلها البلدان النامية في مجال الموارد المائية والمحيطات والطاقة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وبرنامج الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية مبادرةُ تعاون أطلقتها الأمم المتحدة في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية. وقد أُطلق هذا البرنامج في عام 2008 لمساعدة البلدان النامية على بلورة استراتيجيات وطنية لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها وعلى تنفيذ هذه الاستراتيجيات. ويعتمد هذا البرنامج على قوة الحشد لدى منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وعلى خبراتها. والمبادرة المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الفقر والبيئة مبادرة رائدة في مجال التعاون تتطرق إلى الصلات بين النظم الإيكولوجية ورفاه الإنسان. ويُقيم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة اليونسكو مشروعَ تعاون ريادي مماثل يطلق عليه شراكة بقاء القردة العليا. وتنشط المؤسسات الأربع جميعا في فريق الأمم المتحدة للإدارة البيئية، بما في ذلك الفريق المعني بإدارة المسائل المتصلة بالتنوع البيولوجي.
	41 - ولم تنقطع المؤسسات الأربع عن التعاون بشأن المنبر منذ انعقاد أول اجتماع حكومي دولي وبين العديد من أصحاب المصلحة بشأن هذا المنبر، بسبل من بينها إسهامات قدمتها جميع الوكالات بشأن إعداد الوثائق وجداول الأعمال والتخطيط لعقد اجتماعات وإشراك الأطراف المعنية وإجراء اتصالات، ووضع استراتيجية اتصال مشتركة لفريق الأمم المتحدة بشأن هذا المنبر.
	دال - طرائق الاستضافة والترتيبات التعاونية المقترَحة
	الهيكل المحتمل لأمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية

	42 - لتوفير الوظائف المتَّفَق عليها أثناء الدورة الأولى للاجتماع العام، واستنادا إلى الخبرات في مجال إنشاء هياكل أمانات أخرى وتشغيلها، قُدِّم المقترح الإرشادي التالي لإقامة هيكل مركزي لأمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية. وقد يكون هذا الهيكل مناسبا أيضا لأداء مهام وحدة تنسيق مركزية لنموذج موزَّع لأمانة المنبر، وإن كان الهيكل النهائي سيعتمد بالضرورة على الطرائق والترتيبات المؤسسية النهائية للمنبر، وعلى الميزانية المتفق عليها المخصصة له، بالإضافة إلى مدى الدعم التقني الذي ستقدمه الأمانة من أجل تنفيذ برنامج العمل، وإنشاء أية هياكل إقليمية(). 
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	تقديم الدعم الإداري لعمليات المنبر
	43 - وإضافة إلى موظفي الأمانة الإداريين المذكورين أعلاه، قد تلزم أيضا الاستعانة بمزيد من الموظفين من فئة موظف برنامج (برتبة ف-3/ف-4) لتقديم الدعم للهياكل الإقليمية والأفرقة العاملة عند الاقتضاء (مثلا موظف واحد لكل منطقة/فريق عامل) إلى جانب الدعم الإداري المتصل بهذه الوظائف. وستتوقف تكاليف هذه الوظائف على اختيار موقع (مواقع) الأمانة.
	44 - ويُقترح تمويل وظيفة أمين المنبر بالكامل من الصندوق الاستئماني للمنبر، ويُقترَح توفير موارد للوظائف الأخرى إما من الصندوق الاستئماني للمنبر أو عن طريق إعارة موظفين متفرغين بالكامل من مؤسسات الأمم المتحدة. وسترتهن ترتيبات الإعارة هذه بموافقة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك مجالس إدارتها عند الاقتضاء.
	طرائق التشغيل وترتيبات التعاون الممكنة

	45 - في انتظار اتخاذ قرار بشأن الطرائق والخيارات النهائية المتعلقة بالترتيبات المؤسسية لأمانة المنبر الحكومي الدولي (بما يتفق مع الفقرة 22 من المرفق الثاني من الوثيقة UNEP/IPBES.MI/1/8)، اتفقت مؤسسات الأمم المتحدة الأربع من حيث المبدأ على النهج التالي في ما يتعلق بأدوارها الجماعية والفردية على مستوى تصريف شؤون أمانة المنبر.
	46 - ستشترك منظمات الأمم المتحدة الأربع في الإشراف على مسؤوليات أمانة المنبر. ولضمان إسهام كل منظمة منها في التشغيل العام لأمانة المنبر وكفالة تنسيق إسهام المنظمات في الأمانة بشكل جيد، ستنشئ منظمات الأمم المتحدة الأربع فريقا يدير المنبر يضم موظفين كبار من كل واحدة من هذه المنظمات للإشراف على الأنشطة الإدارية التي تقوم بها أمانة المنبر، وذلك بالتشاور مع مكتب المنبر. 
	47 - وستتضمن مهام فريق إدارة المنبر اختيار أمين أمانة المنبر وتقييم أدائه، وذلك بالتشاور مع مكتب المنبر، والإشراف الإداري على وضع موظفي الأمانة، بما في ذلك إعارة الموظفين لها. وتحت سلطة فريق إدارة المنبر، سيضطلع أمين أمانة المنبر، تحت إشراف الاجتماع العام وبالتشاور مع فريق إدارة المنبر، بالمهام الإدارية المتصلة بالعمليات اليومية التي تقوم بها الأمانة.
	48 - ويتضمن تذييلُ هذا الاقتراح المشترك مشروعَ اتفاق بشأن ترتيبات التعاون بين منظمات الأمم المتحدة الأربع لتوفير دعم على شكل أعمال أمانة لفائدة المنبر. ويُرتقب تحديث هذه الترتيبات التعاونية على ضوء نتائج الدورة الثانية للاجتماع العام المتعلق بالمنبر الحكومي الدولي التي ستدور في نيسان/أبريل 2012، التي سيوافق عليها، في وقت لاحق، رؤساء مؤسسات الأمم المتحدة الأربع، وحسب الاقتضاء، مجالس أو هيئات إدارة تلك المؤسسات.
	49 - وفي ما يخص الخيارات الحالية المطروحة بشأن أمانة مركزية أو موزَّعة للمنبر الحكومي الدولي، تنظر مؤسسات الأمم المتحدة الأربع في سيناريوهات مختلفة بشأن كيفية تقديم الدعم الإداري والفني والبرنامجي والدعم على مستوى الاتصالات، عن طريق أمانة المنبر وإليها:
	- في نموذج أمانة مركزية، يمكن تقديم الدعم الإداري والتقني، والقيام بوظائف الاتصالات، على مستوى مركزي، في حين يمكن تقديم الدعم البرنامجي، سواء المتصل بالوظائف الشاملة الأربع أو بوظائف محددة من وظائف المنبر، على المستوى الإقليمي عن طريق وجود مؤسسات الأمم المتحدة الأربع أو غيرها من الكيانات؛
	- وفي نموذج أمانة موزَّعة، يُقدَّم الدعم للعمليات الإدارية والبرنامجية التي يقوم بها المنبر على المستوى الإقليمي، وتقوم وحدة تنسيق صغيرة على المستوى العالمي بتوفير التنسيق الشامل للوظائف الإدارية ووظائف الاتصالات كما تقدّم الدعم لإجراء التقييمات على المستوى العالمي ولغيرها من الأنشطة، حسب الاقتضاء.
	50 - وفي كلا الحالتين، سيتعين ضمان الاتساق على كامل نطاق أمانة المنبر وبين مؤسسات الأمم المتحدة. وأيا كانت الترتيبات النهائية المتعلقة بهيكل أمانة المنبر (سواء كانت الأمانة مركزية أو موزّعة)، اتفقت مؤسسات الأمم المتحدة الأربع على ما يلي:
	- سيجري تعيين موظفي أمانة المنبر وفقا للقواعد السارية في واحدة فقط من مؤسسات الأمم المتحدة الأربع، وستقوم مؤسسات الأمم المتحدة الأربع بانتداب وإعارة موظفين للعمل في أمانة المنبر بما يتماشى مع قرارات وإذن مجالس و/أو هيئات إدارة كل من تلك المؤسسات؛
	- ويمكن أن تقدم مؤسسات الأمم المتحدة الأربع هذه الدعم البرنامجي إلى الهيئة العامة للمنبر ولأي هيئة فرعية تابعة لها وللأفرقة العاملة والهياكل الأخرى المنشأة لتنفيذ برنامج عمل المنبر بما يتفق مع خبراتها ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، وتحت إشراف أمين أمانة المنبر، يمكن أن يقدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم البرنامجي لتنفيذ أنشطة بناء القدرات، وأن تقدم اليونسكو الدعم لأنشطة توليد المعارف، وأن يقدِّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة الدعم لأنشطة التقييم، بينما ستقدم المؤسسات الأربع جميعا الدعم البرنامجي لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالاستجابات التي تنص عليها السياسات. ولن يمنع هذا الترتيب أيا من مؤسسات الأمم المتحدة الأربع من أن تقدم، عند الاقتضاء، الدعم البرنامجي لتنفيذ الأنشطة التي تضطلع فيها أي من مؤسسات الأمم المتحدة الأربع الأخرى بدور قيادي؛
	- وستنظر مؤسسات الأمم المتحدة الأربع في إمكانية إقامة شبكة تصل أمانة المنبر بالهياكل المواضيعية والهياكل الإقليمية التقنية ذات الصلة، بما في ذلك الهياكل المواضيعية والهياكل الإقليمية التقنية ذات الصلة التابعة للمؤسسات الأربع، وستُقيم هذه الشبكة وتنفذها على مستوى أمانة المنبر وبين أمانة المنبر والشركاء والأطراف المعنيين بواسطة التكنولوجيات التي تتيحها شبكة الإنترنت.
	التذييل
	المشروع
	الترتيبات التعاونية بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (البرنامج الإنمائي) لأداء الوظائف الموكلة إلى أمانة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (المنبر)

	إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (البرنامج الإنمائي) (سيُشار لها في ما يلي باسم ”المؤسسات‘‘):
	إذ تشير إلى الاتفاق الذي توصل له الاجتماع الثالث الحكومي الدولي لأصحاب المصلحة المتعددين المخصص لمنبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (من 7 إلى 11 حزيران/يونيه 2010) بأنه ينبغي إنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية لتدعيم الترابط بين العلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي من أجل صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ورفاه البشر في الأجل الطويل، والتنمية المستدامة بحيث يضطلع المنبر بالوظائف الرئيسية التالية:
	- ينبغي للمنبر أن يحدد المعلومات العلمية الرئيسية التي يحتاج إليها صناع السياسات، على المستويات الملائمة، وأن يحدد أولويتها، وأن يحفز الجهود المبذولة لتوليد معارف جديدة بالدخول في حوار مع المنظمات العلمية الرئيسية وصناع السياسات ومنظمات التمويل، ولكن لا ينبغي له أن يجري مباشرة بحوثا جديدة؛
	- وينبغي للمنبر أن يجري تقييمات منتظمة وحسنة التوقيت للمعارف المتاحة بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية والصلات القائمة بينها، ينبغي أن تشمل تقييمات عالمية وإقليمية، ودون إقليمية إن اقتضى الأمر، وقضايا مواضيعية على المستويات الملائمة، ومواضيع رئيسية جديدة تحددها العلوم ويتخذ الاجتماع العام قرارات بشأنها. ويجب أن تكون هذه التقييمات ذات مصداقية علمية ومستقلة وموضع استعراض من الأقران، وأن تحدد مواطن عدم اليقين. وينبغي أن تكون هناك عملية واضحة وشفافة لتقاسم البيانات ذات الصلة وتضمينها. وينبغي للمنبر الجديد أن يحتفظ بسجل للتقييمات ذات الصلة، وأن يحدد الحاجة إلى القيام بتقييمات إقليمية ودون إقليمية، وأن يساعد على تحفيز الدعم للتقييمات دون الإقليمية والوطنية، بحسب مقتضى الحال؛ 
	- وينبغي للمنبر أن يدعم عملية وضع السياسات وتنفيذها عن طريق تحديد الأدوات والمنهجيات ذات الصلة بالسياسات، من قبيل تلك المنبثقة من التقييمات، لتمكين صناع القرارات من الحصول على تلك الأدوات والمنهجيات، والعمل، بحسب الضرورة، على النهوض بمواصلة تطويرها والتحفيز على ذلك؛
	- وينبغي للمنبر أن يحدد أولويات الاحتياجات إلى بناء القدرات الرئيسية لتحسين الترابط بين العلوم والسياسات على المستويات الملائمة وأن يوفر ويطلب بعدئذ الدعم المالي لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية العليا المتصلة مباشرة بأنشطته، على نحو ما يقرره الاجتماع العام، وأن يحفز على تمويل أنشطة بناء القدرات تلك بواسطة عقد منتدى مع مصادر التمويل التقليدية والمحتملة().
	وإذ تشير إلى أن الدورة الأولى للاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية لإنشاء المنبر (من 3 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011) دعت المؤسسات إلى تقديم مقترح مشترك لاستضافة الأمانة الإدارية للمنبر وأن يتضمن المقترح المشترك الترتيبات التعاونية الممكنة بما في ذلك الربط الشبكي الإلكتروني، وأن يوضح المسؤوليات التي تقع على عاتق كل كيان()؛
	وبينما تم الاتفاق على الوظائف الإدارية للمنبر خلال الدورة الثانية للاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية لإنشاء المنبر()؛
	اتفقت على ما يلي:
	1 - المبادئ العامة

	1-1 إن وظائف الأمانة هي تلك المحددة في [الإشارة إلى الوثيقة الختامية التي تحدد وظائف أمانة المنبر].
	1-2 وحسب وظائف الأمانة، ووفقا للأحكام الواردة في هذه الترتيبات التعاونية، ستشترك المؤسسات في أداء مهام الأمانة لفائدة المنبر.
	1-3 وستتحمل كل مؤسسة المسؤوليات المحددة في هذه الترتيبات التعاونية، دعمًا لأداء وظائف أمانة المنبر بفعالية وكفاءة؛
	2 - آليات العمل

	2-1 ستتقاسم المؤسسات المسؤولية العامة عن تنفيذ المسؤوليات المبيَّنة في هذه الترتيبات التعاونية. وتحدد المنظمات ممثلين رفيعي المستوى لتمثيلها لدى فريق إدارة المنبر الذي يضم ممثلا عن كل مؤسسة. 
	2-2 سيقوم فريق إدارة المنبر، بالتشاور مع مكتب الاجتماع العام، بالإشراف على إدارة الأمانة. 
	2-3 سيشترك فريق إدارة المنبر، بالتشاور مع مكتب الاجتماع العام، في اختيار أمين المنبر، الذي سيرأس أمانة المنبر، وبعد ذلك في تقييمه. وسيقوم [برنامج الأمم المتحدة للبيئة] أو [منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة] أو [منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة] بتعيين أمين المنبر لولاية أولى مدتها ثلاث سنوات(). 
	2-4 ستقوم أمانة المنبر بالوظائف الإدارية الإرشادية التالية:
	(أ) تنظيم الاجتماعات وتوفير الدعم الإداري لها، بما في ذلك إعداد الوثائق والتقارير المقدَّمة إلى الاجتماع العام وهيئاته الفرعية حسب الحاجة؛
	(ب) مساعدة أعضاء مكتب الاجتماع العام [وأي هيئات فرعية ينشئها الاجتماع العام] في أداء وظائفهم على النحو الذي يقرره الاجتماع العام، بما في ذلك تيسير الاتصال بين مختلف أصحاب المصلحة في المنبر؛
	(ج) تسيير الاتصال بين أي أفرقة عاملة قد ينشئها الاجتماع العام؛
	(د) نشر المعلومات العامة والمساعدة في أنشطة التوعية وإنتاج مواد الاتصال ذات الصلة؛
	(ﻫ) إعداد مشروع ميزانية المنبر لتقديمها إلى الاجتماع العام، وإدارة الصندوق الاستئماني [الصناديق الاستئمانية] وإعداد أي تقارير مالية ضرورية؛ 
	(و) المساعدة في حشد الموارد المالية؛ 
	(ز) المساعدة في تسهيل رصد وتقييم أعمال المنبر.
	2-5 وستقوم المؤسسات بانتداب وإعارة موظفين للعمل في أمانة المنبر بما يتماشى مع قرارات وإذن مجالس و/أو هيئات الإدارة في كل من تلك المؤسسات، وحسب الميزانية التي يعتمدها الاجتماع العام. 
	2-6 وسيجري تعيين الموظفين في أمانة المنبر وفقا للقواعد السارية في [برنامج الأمم المتحدة للبيئة] أو [منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة] أو [منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة]. وعند تعيين الموظفين، ونظرا للأهمية البالغة لضمان أعلى معايير الكفاءة والإمكانات التقنية، سيولي [برنامج الأمم المتحدة للبيئة] أو [منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة] أو [منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة] العناية الواجبة لاختيار موظفين يجري استقدامهم على أوسع نطاق جغرافي ممكن مع مراعاة المساواة بين الجنسين.
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	2-7 سيتلقى [برنامج الأمم المتحدة للبيئة] أو [منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة] أو [منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة] أو [برنامج الأمم المتحدة الإنمائي]() ويدير الأموال لتحقيق مقاصد المنبر وفقا لقواعده وأنظمته. وتحقيقا لهذه الغاية، سينشئ [برنامج الأمم المتحدة للبيئة] أو [منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة] أو [منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة] أو [برنامج الأمم المتحدة الإنمائي] صندوقا استئمانيا مناسبا، وسيقوم بترتيبات من أجل الحصول على إسهامات مالية إضافية استثنائية وفقا لقواعده وأنظمته.
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	2-8 ويُنظر على ترتيبات التعاون هذه على أنها تشكل اتفاقا بين المنظمات وستدخل حيز النفاذ عند توقيع المنظمات أو ممثليها المفوضين لهذه الترتيبات.
	2-9 قد يجري تعديل أو إنهاء ترتيبات التعاون هذه حسب ما تتفق عليه المنظمات. 
	2-10 ويمكن لأي منظمة الانسحاب من هذا الاتفاق في أي وقت عند إبلاغ المنظمات الأخرى والاجتماع العام بذلك قبل سنة من تاريخ الانسحاب. وفي هذه الحالة، يمكن للمنظمات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء الأنشطة المشتركة في إطار هذا الاتفاق بالشكل المناسب لكفالة مواصلة أداء الأمانة مهامها.

