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 التعاريف - 1
 املصطلحات املستخدمة يف هذه الوثيقة: ترد فيما يلي تعاريف

 هياكل اإلدارة 1-1
 يعين املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية ‘‘املنرب’’
 لدى املنرب وتضم مجيع أعضاء املنرب.يعين هيئة صنع القرارات ‘‘ االجتماع العام’’
يشري إىل هيئة أعضاء املكتب املنتخبني يف مكتب دورة االجتماع العام على النحو الوارد يف هذه ‘‘ المكتب’’

 (1).لالجتماع العام للمنرب القواعد اإلجرائية
ع العام واليت تقوم بالوظائف يشري إىل اهليئة الفرعية اليت أنشأها االجتما ‘‘ التخصصاتفريق الخبراء المتعدد ’’

 املنرب ومبادئ تشغيله وترتيباته املؤسسية العلمية والتقنية اليت يوافق عليها االجتماع العام، كما هو مبني يف وظائف
(UNEP/IPBES.MI/2/9، املرفق األول، التذييل األول.) 

 العام للمنرب.تعين أي دورة عادية أو استثنائية لالجتماع ‘‘ دورة االجتماع العام’’
 نواتج المنبر 1-2

تعين النواتج الرئيسية للمنرب، مبا يف ذلك تقارير التقييم، والتقارير التجميعية وموجزاهتا ملقرري ‘‘ التقارير’’
 السياسات واملوجزات التقنية واألوراق التقنية واملبادئ التوجيهية التقنية.

العلمية، والتقنية، واالجتماعية واالقتصادية، اليت تأخذ يف هي تقييمات منشورة للمسائل ‘‘ تقارير التقييم’’
االعتبار خمتلف النُ ُهج والرؤى والنظم املعرفية، مبا يف ذلك التقييمات العاملية للتنوع البيولوجي وخدمات 
النظم اإليكولوجية، والتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

ات النطاق اجلغرايف احملدد، والتقييمات املواضيعية أو املنهجية اليت تستند إىل النهج القياسي أو هنج ذ
املسار السريع. وتتكون هذه التقارير من جزأين أو أكثر تشمل: )أ( موجز ملقرري السياسات؛ 

 و)ج( فصول فردية وموجزاهتا التنفيذية. ؛موجز تقين اختياري و)ب(
جتمِّع هذه التقارير وُتدمج املواد املأخوذة من ]واحد أو[ ]أكثر[]العديد[ من تقارير ‘‘ جميعيةالتقارير الت’’

التقييم، وتكون مصوغة بأسلوب غري تقين يالئم مقرري السياسات، وتعاجل نطاقا  واسعا  من املسائل ذات 
 ؛ و)ب( تقرير كامل.الصلة بالسياسات. ومن املقرر أن تتكون من قسمني: )أ( موجز ملقرري السياسات

هو جزء مكون يف أي تقرير، يقدم موجزا  للتقرير يتعلق بالسياسات لكنه ليس ‘‘ مقرري السياساتموجز ’’
 لتلك السياسات. توجيهيا   موجزا  

 هو نسخة أكثر تفصيال  وختصصا  من املواد الواردة يف موجز مقرري السياسات.[‘‘ موجز تقني]’’ 
  املواد املوجودة يف تقارير التقييم وتُعد عن مواضيع يعتربها االجتماع العام مهمة .تستند إىل‘‘ أوراق تقنية’’
 وقد تشمل ما يلي:‘‘ مواد داعمة’’

                                                      
(1)  /IPBES/1/2 ،األول. املرفق 
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تقارير عن احلوار املستند إىل املواد اليت تفرزها املناقشات واليت قد تشتمل على حوارا   )أ(
دون اإلقليمي، فيما بني أعضاء املنظمات مشرتكا  بني الثقافات والعلوم، على املستويني اإلقليمي و 

األكادميية، والشعوب األصلية، واحمللية ومنظمات اجملتمع املدين، وتأخذ يف االعتبار خمتلف النُ ُهج، والرؤى 
 والنظم املعرفية القائمة وخمتلف اآلراء والنُ ُهج الرامية لتحقيق التنمية املستدامة؛

واجتماعات اخلرباء املقامة إما بتكليف أو بدعم من  تقارير وحماضر أعمال حلقات العمل )ب(
 املنرب؛

 الربجميات أو قواعد البيانات اليت تسهل إعداد استخدام تقارير املنرب؛ )ج(
 األدوات واملنهجيات اليت تالئم السياسات و تُيسر إعداد أو استخدام تقارير املنرب؛ )د(
والوثائق التوجيهية( اليت تساعد يف إعداد تقارير املواد التوجيهية )املذكرات التوجيهية  )ه (

 املنتدى وأوراقه التقنية اليت تتميز بالشمول والسالمة العلمية.
 اإلقرار اتعملي] 1-3

التحقق من تقارير املنرب هو العملية اليت يقدم هبا فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب إقرارمها ‘‘ التحقق’’
 ير املنرب قد اتُّبعت على النحو الواجب.بأن عمليات إعداد تقار 

قبول تقارير املنرب العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية واإلقليمية اإليكولوجية واملواضيعية واملنهجية يف دورة ‘‘ القبول’’
من دورات االجتماع العام يعين أن املادة مل ختضع للنقاش واالتفاق على كل سطر من سطورها ولكنها 

 م من ذلك تقدم نظرة شاملة ومتوازنة عن جوهر املوضوع.على الرغ
اعتماد تقارير املنرب هو عملية إقرار التقرير جزءا  جزءا  )وليس سطرا  سطرا (، كما هو مبني يف اجلزء ‘‘ االعتماد’’

 ، يف جلسة من جلسات االجتماع العام.3-9
دل على أن املادة خضعت للمناقشة واالتفاق بشكل املوافقة على موجزات املنرب ملقرري السياسات ت‘‘ املوافقة’’

 مفصل، سطرا  سطرا ، بتوافق اآلراء يف جلسة من جلسات املنرب.
للتقارير اإلقليمية يقوم هبا املمثلون اإلقليميون يف جلسة من جلسات ‘‘ القبول واالعتماد والموافقة األولية’’

 من جانب االجتماع العام ككل.‘‘ واملوافقةللمزيد من االستعراض ’’املنرب، وختضع هذه التقارير 
هو العملية اليت حيدد هبا املنرب نطاق وهدف الناتج النهائي واملعلومات واملتطلبات البشرية ‘‘ تحديد النطاق’’

 واملالية لتحقيق ذلك اهلدف.
اجملتمعات اإلقليمية أو األصلية تشري إىل املعارف والدراية العملية املرتاكمة لدى ‘‘ المعارف التقليدية والمحلية’’

 أو احمللية عرب األجيال اليت توجه اجملتمعات اإلنسانية يف تفاعالهتا مع بيئاهتا.
 بتوافق اآلراء، ومبا يتوافق مع النظام الداخلي.[ (2)]يتم ]القبول واالعتماد واملوافقة[

                                                      
 إقرار هذه املسميات أو تعديلها يف الدورة الثالثة لالجتماع العام.يتم (  2)
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 ]عرض عام لعمليات إقرار نواتج المنبر - 2
 :1رئيسية ملواد املنرب تتعلق بالتقييم ويرد تعريف لكل واحدة منها يف اجلزء هناك ثالث فئات  2-1

تقارير املنرب، وتشمل التقييمات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية واإلقليمية اإليكولوجية  )أ(
 واملواضيعية واملنهجية، والتقارير التجميعية وموجزاهتا ملقرري السياسات؛

 األوراق التقنية؛ )ب(
 املواد الداعمة، مبا يف ذلك التقارير عن احلوار بني الثقافات وبني املؤسسات العلمية. )ج(

وختضع خمتلف فئات املواد، حسب االقتضاء، ملستويات خمتلفة من التصديق الرمسي. وفيما يلي شرح هلذه  2-2
 ه:أدنا 1املستويات من حيث القبول واالعتماد واملوافقة، كما هو مبني يف اجلزء 

يتم بشكل عام قبول تقارير املنرب واملوافقة على موجزاهتا ملقرري السياسات من خالل  ( أ)
توافق اآلراء يف االجتماع العام. أما التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية وموجزاهتا ملقرري السياسات فيتم 

ة، ويقبلها، يف وقت الحق، قبوهلا واملوافقة عليها بشكل أويل من جانب ممثلي املنرب اإلقليميني ذوي الصل
االجتماع العام ويوافق عليها. ويف حالة التقارير التجميعية يعتمد االجتماع العام كامل التقرير، جزءا  جزءا ،  
كما يوافق على موجزه ملقرري السياسات. وسُيضمَّن تعريف 

 يف تقارير املنرب املنشورة؛‘‘ املوافقة’’و‘‘ االعتماد’’و‘‘ القبول’’مصطلحات 

وال ختضع األوراق العلمية للقبول أو املوافقة أو االعتماد من قبل االجتماع العام، إمنا يقوم  ( ب)
املؤلفون بوضعها يف صيغتها النهائية بالتشاور مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، الذي يقوم بدور هيئة 

 حترير؛

 وال ختضع املواد الداعمة للقبول أو االعتماد. ( ج)

 تقارير المنبرعمليات إقرار 

 ]املوافقة[ ]االعتماد[ ]القبول[ التحقق من العملية تقارير املنرب

     التقييمات

  تقارير التقييم املواضيعية واملنهجية
)استنادا  إىل هنج قياسي أو هنج مسار 

 سريع(

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

 ال ينطبق ال ينطبق االجتماع العام

  املواضيعي واملنهجي موجز التقييم
ملقرري السياسات )استنادا  إىل هنج 

 قياسي أو هنج مسار سريع(

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

 االجتماع العام ال ينطبق ال ينطبق

  /تقارير التقييم اإلقليمية/دون اإلقليمية
 اإلقليمية اإليكولوجية

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

العام االجتماع 
 اإلقليمي/االجتماع العام

 ال ينطبق ال ينطبق

  /موجز التقييم اإلقليمي/دون اإلقليمي
اإلقليمي اإليكولوجي ملقرري 

 السياسات

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

االجتماع العام  ال ينطبق ال ينطبق
 اإلقليمي/االجتماع العام
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 ]املوافقة[ ]االعتماد[ ]القبول[ التحقق من العملية تقارير املنرب

 املتعدد فريق اخلرباء  تقارير التقييم العاملية
 التخصصات/املكتب

 ال ينطبق ال ينطبق االجتماع العام

 فريق اخلرباء املتعدد  موجز التقييم العاملي ملقرري السياسات
 التخصصات/املكتب

 االجتماع العام ال ينطبق ال ينطبق

فريق اخلرباء املتعدد  التقارير التجميعية
 التخصصات/املكتب

االجتماع  ال ينطبق
 العام

 ال ينطبق

موجز التقارير التجميعية لمقرري 
 السياسات

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

 االجتماع العام ال ينطبق ال ينطبق

فريق اخلرباء املتعدد  األوراق التقنية
 التخصصات/املكتب

املؤلفون وفريق 
اخلرباء املتعدد 

 التخصصات

 ال ينطبق ال ينطبق

املتعدد فريق اخلرباء  المواد الداعمة
 التخصصات/املكتب

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 إجراءات إعداد نواتج المنبر - 3
 النهج القياسي للتقييمات المواضيعية أو المنهجية 3-1

سوف يبحث فريق اخلرباء املتعدد التخصصات وحيدد أولويات  ،1/3 - د ح مقرر املومتشيا  مع  )أ(
 ،1/3-د ح ممن املقرر  9و 7الطلبات، واملدخالت واملقرتحات اليت تلقتها األمانة، واملكتب وفقا  للفقرتني 

 وميكن أن تشمل هذه العملية حتديد نطاق أويل يشمل اجلدوى والتكلفة التقديرية؛
تعدد التخصصات واملكتب بإعداد تقرير يشتمل على قائمة مرتبة سوف يقوم فريق اخلرباء امل )ب(

من  7األولويات بالطلبات، مشفوعة بتحليل األمهية العلمية والسياساتية للطلبات على النحو املشار إليه يف الفقرة 
 من املوارد؛ ، واليت تشمل اآلثار املرتتبة من الطلبات على برنامج عمل املنرب واالحتياجات1/3 - د ح ماملقرر 

فإذا ما خلص فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب إىل أن األمر حيتاج إىل حتديد نطاق  )ج(
بشأن ذلك الغرض  إضايف الستكمال حتديد أولويات طلبات معينة، يقدم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات اقرتاحا  

 لتحليل املشار إليهما يف الفقرة الفرعية )ب( عاليه؛إىل االجتماع العام للنظر والبت فيه إىل جانب القائمة وا
فإذا ما اعتمد االجتماع العام إجراء حتديد مفصل للنطاق، فسيحتاج عندئٍذ أن يقرر ما إذا كان  )د(

أن يقدم دراسة حتديد نطاق تفصيلية إىل االجتماع العام الستعراضه  يطلب إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
املضي يف إجراء التقييم أو ما إذا كان يقوم بدال  من ذلك بالطلب إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات والبت يف 

أن ميضي قدما  يف عمل تقييم، مبيزانية وجدول زمين متفق عليهما بعد استكمال دراسة حتديد النطاق بشكل 
 مفصل؛
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فسيطلب فريق اخلرباء املتعدد وإذا وافق االجتماع العام على إجراء حتديد مفصل للنطاق،  )ه(
ترشيح أمساء  (3)أصحاب املصلحة ذوى الصلة التخصصات، عرب األمانة، إىل احلكومات تقدمي ترشيحات ويدعو

ع قوائم الرتشيحات اليت تتاح لفريق اخلرباء املتعدد يخرباء للمساعدة يف حتديد النطاق؛ وتقوم األمانة بتجم
 ؛التخصصات
تتجاوز نسبة  خلرباء املتعدد التخصصات خرباء من قوائم الرتشيحات، اليت العندئذ خيتار فريق ا )و(

باملائة، وبعد ذلك يشرف على  21ختارين من بني القوائم املقدمة من أصحاب املصلحة ذوى الصلة  ُ اخلرباء امل
 حتديد النطاق املفصل، مبا يف ذلك اخلطوط العامة والتكاليف واجلدوى؛

العام إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات املضي يف عمل التقييم، يرسل إذا طلب االجتماع  )ز(
التقرير التفصيلي لتحديد النطاق إىل أعضاء املنرب الستعراضه والتعليق عليه خالل فرتة أربعة أشهر ويتاح على املوقع 

 الشبكي للمنرب؛
ليت وردت من أعضاء املنرب واستنادا  إىل نتائج عملية حتديد النطاق التفصيلي والتعليقات ا )ح(

وأصحاب املصلحة اآلخرين، يبت فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب يف مسألة املضي يف إجراء التقييم، 
على افرتاض أنه ميكن إجراؤه يف حدود امليزانية واجلدول الزمين اللذين اعتمدمها االجتماع العام. ومع ذلك، إذا 

تخصصات واملكتب إىل عدم املضي قدما  يف التقييم، يقوما عندئذ بإبالغ االجتماع خلص فريق اخلرباء املتعدد ال
 العام بضرورة استعراضه والبت فيه؛

فإذا كان القرار هو املضي يف عمل التقييم فيطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرتشيحات  )ط(
 اخلرباء وذلك للمسامهة يف إعداد التقرير؛ من احلكومات ويدعوا أصحاب املصلحة ذوى الصلة إىل تقدمي أمساء

خيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني،  )ي(
من قائمة الرتشيحات اليت  (2-6-3اجلزء )واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض باستخدام معايري االختيار 

 21نسبة اخلرباء فيها املختارين من بني األمساء املقدمة من أصحاب املصلحة ذوى الصلة ينبغي أن تتجاوز  ال
 باملائة؛

يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون أول مشروع  )ك(
 للتقرير؛

 األقران، يف عملية مفتوحة وشفافة؛خيضع املشروع األول من التقرير الستعراض من قبل اخلرباء  )ل(
يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشروع الثاين  )م(

للتقرير وأول مشروع للموجز اخلاص مبقرري السياسات وفق توجيهات حمرري االستعراض وفريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات؛

                                                      
وىف سياق هذه اإلجراءات، يكون أصحاب املصلحة ذوى الصلة من املنظمات العلمية املؤهلة الوطنية واإلقليمية والدولية،  (3)

صلية واحمللية بشأن القضايا ذات الصلة بوظائف ذلك خرباء املعارف األ يفومراكز االمتياز واملؤسسات املعروفة بعملها وخربهتا، مبا 
 جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية، وبرنامج عمله. املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف



7 

احلكومات واخلرباء يف نفس الوقت املشروع الثاين للتقرير واملشروع األول للموجز  تستعرض كٍل من )ن(
 اخلاص مبقرري السياسات يف عملية مفتوحة وشفافة؛

يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشاريع النهائية  )س(
 توجيهات حمرري االستعراض وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛ للتقرير وموجز مقرري السياسات وفق

ُيرتَجم املوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل لغات األمم املتحدة الرئيسية الست، ويفحص على يد  )ع(
 اخلرباء املشاركني يف التقييمات للتحقق من دقته قبل توزيعه؛

ص مبقرري السياسات إىل احلكومات الستعراضها تُرَسل املشاريع النهائية للتقرير واملوجز اخلا )ف(
 بشكل هنائي، وتتاح على املوقع الشبكي للمنرب؛

وُتشجَّع احلكومات بقوة على تقدمي تعليقات مكتوبة إىل األمانة قبل أسبوعني على األقل من أي  )ص(
 دورة من دورات االجتماع العام؛

سياسات ]وقد يقبل التقرير ويوافق[ على املوجز يستعرض االجتماع العام املوجز اخلاص مبقرري ال )ق(
 اخلاص مبقرري السياسات.

 نهج المسار السريع للتقييمات المواضيعية والمنهجية 3-2

سوف يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب ببحث  ،1/3-د ح مومتشيا  مع املقرر  )أ(
وحتديد أولويات الطلبات، واملدخالت واملقرتحات املقدمة للتقييمات، مبا يف ذلك تلك املطلوبة حتديدا  للتقييم 

 ، وقد تشتمل هذه العملية على1/3-د ح ممن املقرر  9و 7 تنيلفقر ل وفقا  وذلك  ،السريع اليت تلقتها األمانة
 حتديد نطاق أويل، يضم اجلدوى والتكلفة التقديرية؛

يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب بإعداد تقرير يشمل قائمة مرتبة األولويات  )ب(
بالتقييمات اليت سيتم القيام هبا وذلك باستخدام النهج السريع، وحتليل لألمهية العلمية والسياساتية للطلبات على 

الطلبات على برنامج عمل  اآلثار املرتتبة من، ويشمل ذلك 1/3-د ح ممن املقرر  7إليه يف الفقرة النحو املشار 
 املنرب واالحتياجات من املوارد؛ 

وإذا وافق فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب على أن االجتماع العام ميكن أن يعترب هذه  )ج(
باالشرتاك مع املكتب، حيدد فريقا  صغريا  من اخلرباء ملساعدة الفريق يف املسألة مهمة  للتقييم السريع، فإن الفريق، 

 حتديد نطاق املسألة املقرتحة، مبا يف ذلك اجلدوى والتكاليف؛
أو  التقييم السريع على إجراءيستعرض االجتماع العام حتديد النطاق ويقرر ما إذا كان يوافق  )د(

 استصوابأن يقرر أيضا   ،شورة فريق اخلرباء املتعدد التخصصاتعلى م، بناء وجيوز لالجتماع العام يرفضه.
استخدام النهج السريع الذي يشتمل على إجراء استعراض متني )وحيد( هلذا املوضوع نظرا  إىل مستوى التعقيد 

إطار تتسم به القضية املعنية. فإذا مل يوافق االجتماع العام على التقييم السريع ميكن حبث ذلك األمر يف  الذي
 النهج املعياري؛
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فريق اخلرباء املتعدد التخصصات  يطلبوإذا وافق االجتماع العام على إجراء تقييم سريع للمسألة  )ه(
يف إعداد  للمسامهةتقدمي أمساء خرباء  [2]أصحاب املصلحة ذوى الصلةتقدمي ترشيحات ويدعو  احلكومات إىل

 التقرير على أساس النطاق الذي حتدد أثناء عملية حتديد النطاق من جانب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛
 املنسقنيخيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني  )و(

من قوائم الرتشيحات  (2-6-3 الفرع)واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض وذلك باستخدام معايري االختيار 
 املصلحة ذوي الصلةأصحاب  فيها املختارين من بني األمساء املقدمة مناخلرباء  ينبغي أن تتجاوز نسبة الاليت 

 عشرين باملائة؛
للتقرير  ؤلفون الرئيسيون املشاريع األوليةرئيسيون املنسقون وامليعد الرؤساء املشاركون واملؤلفون ال )ز(

 وموجز مقرري السياسات؛
للتقرير واملوجز اخلاص مبقرري السياسات يف عملية  يةتستعرض احلكومات واخلرباء املشاريع األول )ح(

 مفتوحة وشفافة؛
للتقرير  يةن الرئيسيون املشاريع األولينقح الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفو  )ط(

 وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛ حمرري االستعراضواملوجز اخلاص مبقرري السياسات بناء  على توجيهات 
 ويفحص على يدُيرتجم املوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل لغات األمم املتحدة الرئيسية الست،  )ى(

 قبل توزيعه؛للتحقق من دقته يف التقييمات  املشاركنياخلرباء 
تُرَسل املشاريع النهائية للتقرير واملوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل احلكومات الستعراضها  )ك(

 بشكل هنائي، ويُتاح على املوقع الشبكي للمنرب؛
 [ املوجز اخلاص مبقرري السياسات.يوافق علىيستعرض االجتماع العام ]وقد يقبل التقرير و  )ل(

 للتقييمات اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو العالمية نهج 3-3

سيقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب، ببحث وترتيب  ،1/3-د ح مومتشيُا مع املقرر  )أ(
؛ وقد 1/3-د ح ممن املقرر  9و 7أولويات الطلبات، واملدخالت واملقرتحات اليت تلقتها األمانة، مبوجب الفقرتني 

 العملية حتديد نطاق أويل، يشمل اجلدوى والتكلفة التقديرية؛تشمل هذه 
يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب بإعداد تقرير يشمل قائمة بالطلبات مرتبة  )ب(

، 1/3-د ح ممن املقرر  7األولويات، وحتليل لألمهية العلمية والسياساتية للطلبات على النحو املشار إليه يف الفقرة 
 يف ذلك اآلثار املرتتبة من الطلبات على برنامج عمل املنرب واحتياجاته من املوارد؛مبا 

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب إىل أن األمر حيتاج إىل إجراء حتديد نطاق إذا خُلص  )ج(
بشأن ذلك الغرض  قرتاحا  افريق اخلرباء املتعدد التخصصات الستكمال ترتيب أولويات طلبات معينة، يقدم إضايف 

 إىل االجتماع العام للنظر والبت فيه إىل جانب القائمة والتحليل املشار إليهما يف الفقرة الفرعية )ب( عاليه؛
يستعرض االجتماع العام النطاق األويل ويقرر إما املوافقة على إجراء أو على رفض إجراء حتديد  )د(

 قرتحة؛نطاق مفصل لتقييم أو أكثر من بني التقييمات امل
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وإذا وافق االجتماع العام على مسألة إجراء حتديد نطاق تفصيلي، فيقوم فريق اخلرباء املتعدد  )ه(
تقدمي  [2]التخصصات، عن طريق األمانة، بطلب ترشيحات من احلكومات ويدعو أصحاب املصلحة ذوى الصلة،

قليمية ودون اإلقليمية ينصب الرتكيز على أمساء اخلرباء إىل جانب حتديد النطاق. وبالنسبة لعمليات التقييم اإل
اخلربات من املنطقة اجلغرافية ومالءمة تلك اخلربات للمنطقة البحث. وتقوم األمانة بتجميع قوائم الرتشيحات اليت 

 تُتاح لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛
شيحات اليت ينبغي يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات عندئذ باختيار اخلرباء من قوائم الرت  )و(

ختارين فيها بواسطة أصحاب املصلحة ذوى الصلة على عشرين باملائة. وبالنسبة للتقييمات  ُ يزيد عدد اخلرباء امل أال
اإلقليمية ودون اإلقليمية يقوم الفريق، بصفة خاصة، مبراعاة آراء أعضاء الفريق من األقاليم ذات الصلة وكذلك 

 نطقة اجلغرافية قيد البحث؛أولئك األعضاء ذوى اخلربة بامل
يشرف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب على حتديد النطاق بشكل تفصيلي، مبا يف ذلك  )ز(

 اخلطوط العامة والتكاليف واجلدوى؛
يُرسل تقرير حتديد النطاق التفصيلي إىل األمانة لتوزيعه على احلكومات واخلرباء يف عملية واضحة  )ح(

فيه أثناء الدورة التالية لالجتماع العام؛ وإذا قرر االجتماع العام، استنادا  إىل تقرير التحديد التفصيلي وشفافة للنظر 
للنطاق، املوافقة على إعداد التقرير، يطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ترشيحات من احلكومات ويدعو 

 إعداد التقرير؛ أصحاب املصلحة ذوى الصلة إىل تقدمي أمساء خرباء للمسامهة يف
خيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني  )ط(

ينبغي  من قوائم الرتشيحات اليت ال (2-6-3)واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض باستخدام معايري االختيار 
أصحاب املصلحة ذوى الصلة على عشرين باملائة. ويقوم فريق اخلرباء أن يزيد عدد اخلرباء املختارين فيها بواسطة 

املتعدد التخصصات، بصفة خاصة، مبراعاة آراء أعضاء الفريق من املناطق ذات الصلة وكذلك األعضاء ذوى اخلربة 
 باملنطقة اجلغرافية قيد البحث؛

واملؤلفون الرئيسيون املشروع األول يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون  )ي(
 للتقرير؛

خيضع املشروع األول للتقرير الستعراض من قبل اخلرباء األقران يف عملية مفتوحة وشفافة.  )ك(
نصب الرتكيز يف استعراض التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية على استخدام اخلربات من املنطقة اجلغرافية واخلربات يوس

 نطقة قيد البحث؛املالئمة لتلك امل
يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشروع الثاين  )ل(

للتقرير واملشروع األول للموجز اخلاص مبقرري السياسات وفق توجيهات حمرري االستعراض وفريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات؛

وأصحاب املصلحة اآلخرون املشروع الثاين للتقرير واملشروع األول تستعرض احلكومات واخلرباء  )م(
 للموجز اخلاص مبقرري السياسات بصورة متزامنة يف عملية مفتوحة وشفافة؛

يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشاريع النهائية  )ن(
 ت وفق توجيهات حمرري االستعراض وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛للتقرير وموجز مقرري السياسا
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ُيرتَجم املوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الست، ويقوم اخلرباء  )س(
 املشاركني يف التقييمات بفحصه للتحقق من دقته قبل التوزيع؛

اخلاص مبقرري السياسات إىل احلكومات الستعراضها تُرَسل املشاريع النهائية للتقرير واملوجز  )ع(
 بشكل هنائي، وتُتاح على املوقع الشبكي للمنرب؛

وُتشجَّع احلكومات بقوة على تقدمي تعليقات مكتوبة بشأن املشروع النهائي ملوجز مقرري  )ف(
 السياسات قبل أسبوعني على األقل من أي دورة من دورات االجتماع العام؛

االجتماع العام التقرير ]وجيوز له أن يقبل التقرير ويوافق على[ املوجز اخلاص مبقرري يستعرض  (ص)
 السياسات.

 تحديد النطاق بغرض إعداد الخطوط العامة للتقرير 3-4
حتديد النطاق هو العملية اليت حيدد هبا املنرب نطاق وهدف أي ناتج واملعلومات واملتطلبات البشرية واملالية الالزمة 

ق ذلك اهلدف. وهناك ثالثة أنواع لعملية حتديد النطاق تتفاوت من حيث درجة تعقيدها. انظر املرفق الثاين لتحقي
 مبشروع اإلجراءات هذا للمزيد من التفاصيل.

مادة ما قبل حتديد النطاق وهي مادة التحديد األويل للنطاق وتقدمها عادة  اهليئة املقدمة لطلب  )أ(
 األصلي للتقييم؛

حديد األويل للنطاق هو عملية حتديد النطاق اليت جيريها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الت )ب(
بد من إجراء هذا التحديد قبل أن ينظر االجتماع العام يف أي  )للمسائل العلمية( واملكتب )للمسائل اإلدارية(، وال

 اقرتاح؛
للنطاق اليت يشرف عليها فريق اخلرباء حتديد النطاق بشكل كامل وهو عملية التحديد التفصيلي  )ج(

املتعدد التخصصات، وتشتمل على حلقة عمل لتحديد النطاق مع خرباء منتقني بواسطة فريق اخلرباء املتعدد 
 .التخصصات

بد أوال  من إجراء دراسة حتديد النطاق بشكل كامل مبوافقة االجتماع العام هبدف وضع مشروع اخلطوط العامة  وال
ملذكرات التفسريية، ووسائل التنفيذ، حسب االقتضاء، قبل إعداد كل تقرير من تقارير التقييم العاملية للتقرير، وا

من هذه  1واإلقليمية ودون اإلقليمية واملواضيعية واملنهجية والتقارير التجميعية للمنرب، وفق ما هو معرف يف اجلزء 
 على إجرائها من خالل العملية السريعة. اإلجراءات، وذلك باستثناء التقييمات اليت تتم املوافقة

ويف بعض احلاالت ميكن أن يُعترب هنج املسار السريع لتحديد النطاق مالئما  إلجراء التقييمات املواضيعية أو 
املنهجية عندما يعترب االجتماع العام أن احلاجة ملعلومات وثيقة الصلة بالسياسات أمرا  مالئما . وجيب أن يشتمل 

راء تقييم يستند فقط إىل حتديد أويل للنطاق، بناء  على موافقة مسبقة على حتديد النطاق من جانب ذلك على إج
 االجتماع العام. 
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 اإلجراءات العامة إلعداد تقارير المنبر 3-5
ني واملؤلفني يف حالة تقارير التقييم والتقارير التجميعية، يُطلب إىل الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسق

الرئيسيني املراجعني وحمرري االستعراض التابعني ألفرقة إعداد الفصول أن يقدموا تقييمات متوازنة من الناحية التقنية 
والعلمية. وينبغي للمؤلفني أن يستخدموا لغة  تعرب عن التنوع يف األدلة العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية، 

ة ومستوى االتفاق على تفسريها ومدلوالهتا يف املؤلفات. وسوف يتم تطوير التوجيهات بشأن استنادا  إىل قوة األدل
معاجلة جوانب عدم اليقني على يدي فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. وجيب أن تستند التقييمات إىل املؤلفات 

د األخرى، مبا يف ذلك املعارف األصلية املتاحة على املستوى العام اخلاضعة الستعراض األقران، وكذلك التقارير واملوا
 واحمللية، اليت ال تُنشر يف املؤلفات اخلاضعة الستعراض األقران لكنها تكون متاحة للخرباء واملراجعني.

وتكون اللغة اإلنكليزية هي لغة العمل يف العادة يف االجتماعات املتعلقة بالتقييمات، وجيوز إصدار تقارير التقييمات 
ية واإلقليمية باللغة األكثر مالءمة  من بني لغات األمم املتحدة الرمسية الست. وتتاح مجيع املوجزات دون اإلقليم

اخلاصة مبقرري السياسات املقدمة إىل االجتماع العام بلغات األمم املتحدة الرمسية الست، وتفحص على يدى 
 اخلرباء املشاركني يف التقييمات للتحقق من دقتها قبل التوزيع.
 وتتألف عملية استعراض تقارير املنرب عادة من ثالث مراحل:

 استعراض تقارير املنرب من جانب اخلرباء بصورة مفتوحة وشفافة؛ )أ(
استعراض تقارير املنرب وموجزات مقرري السياسات من جانب احلكومات واخلرباء بصورة مفتوحة  )ب(

 وشفافة؛
 قارير التجميعية من جانب احلكومات.استعراض موجزات مقرري السياسات و/أو الت )ج(

وسيعمل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب على التأكد من أن يتم حتديد نطاق التقارير وإعدادها 
 وإخضاعها الستعراض األقران وفقا  هلذه اإلجراءات.

احتواء املوجز اخلاص مبقرري يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب مبساعدة املؤلفني على التأكد من 
 السياسات على املواد املالئمة الوثيقة الصلة بالسياسات.

وتقع على عاتق الرؤساء املشاركني للتقرير وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات مسؤولية التأكد من أن يتم استعراض 
ما خيص النهج القياسي للتقييمات في 3-3 والفرع 1-3مالئم للمادة يف الوقت املناسب وفق ما هو مبني يف الفرع 

فيما خيص هنج املسار السريع  2-3املواضيعية واملنهجية والتقييمات اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو العاملية والفرع 
 للتقييمات.

ار ويُعَطى استعراض اخلرباء يف العادة فرتة زمنية تصل إىل مثانية أسابيع وال تقل عن ستة أسابيع، إال عند صدور قر 
من فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. وال تُعَطى عمليات االستعراض من جانب احلكومات واخلرباء فرتة تقل عن 
مثانية أسابيع، إال بقرار من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات )مثال  ستة أسابيع فيما خيص التقييمات 

ة االستعراض، مجيع التعليقات املكتوبة اليت يقدمها اخلرباء السريعة(. تتاح على املوقع الشبكي للمنرب، خالل عملي
 واحلكومات.
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وتتاح املواد التالية على املوقع الشبكي للمنرب يف أقرب وقت ممكن بعد ]قبوهلا من جانب االجتماع العام و[ وضع 
 التقرير أو الورقة التقنية يف صيغتها النهائية:

من جانب اخلرباء و/أو  يقنية اليت ُقدمت الستعراضها بشكل رمسمشاريع تقارير املنرب واألوراق الت )أ(
 احلكومات؛

 تعليقات واستعراض احلكومات واخلرباء؛ )ب(
 ردود املؤلفني على هذه التعليقات. )ج(

وينظر املنرب يف مشاريع تقاريره، ]قبل قبوهلا واعتمادها واملوافقة عليها من جانب االجتماع العام،[ لكي تُقدَّم يف 
 رية إىل خرباء االستعراض، وليس لتوزيعها بشكل عام أو اقتباسها أو االستشهاد هبا.س

 إعداد التقارير 3-6
محرري الرئيسيين و  مؤلفينالرئيسيين المنسقين وال والمؤلفينتجميع قوائم الرؤساء المشاركين  3-6-1

 اتالحكوم المعينين من المحتملين والمنسقين االستعراض
اخلرباء املتعدد التخصصات، عن طريق أمانة املنرب، ترشيحات من احلكومات ويدعو أصحاب سوف يطلب فريق 

املصلحة ذوى الصلة إىل تقدمي أمساء خرباء للعمل كمؤلفني رئيسيني منسقني حمتملني، ومؤلفني رئيسيني، أو حمرري 
 استعراض للمشاركة يف إعداد التقرير.

مهام ومسؤوليات الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني وترد يف املرفق األول هبذه اإلجراءات 
واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض واملنسقني املعينني من احلكومات. ولتسهيل ترشيح اخلرباء واستعراض 

لون مسؤولية التنسيق احلكومات للتقارير فيما بعد، يتعني على احلكومات أن تعني منسقني وطنيني تابعني للمنرب يتو 
 مع األمانة.

محرري اختيار الرؤساء المشاركين للتقرير والمؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين الرئيسيين و  3-6-2
 االستعراض

خيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني 
ينبغي أن تتجاوز نسبة اخلرباء فيها املختارين من بني األمساء  الستعراض من قوائم الرتشيحات، اليت الوحمرري ا

 املقدمة من أصحاب املصلحة عشرين باملائة.
وجيب أن تعكس تركيبة الفريق املكون من املؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني لفصل معني أو تقرير أو 

رير حجم اآلراء واخلربات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية، والتمثيل اجلغرايف، مع التمثيل موجز هذا التق
املالئم للخرباء من البلدان النامية واملتقدمة والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال، وتنوع النظم املعرفية القائمة، 

بعملية اختيار ومدى حتقيق  املتعدد التخصصات االجتماع العام علما   والتوازن بني اجلنسني. وسيحيط فريق اخلرباء
االعتبارات املذكورة آنفا ، وبشأن األشخاص الذين ُعيِّنوا يف وظائف الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني 

جل إشراك اخلرباء من املنسقني واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض ملختلف الفصول. وجيب بذل كل جهد من أ
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املنطقة ذات الصلة يف أفرقة املؤلفني املعنية بالفصول اليت تعاجل مناطق حمددة، كما جيب إشراك خرباء من املناطق 
 األخرى عندما يكون مبقدورهم تقدمي مساعدة مهمة يف التقييم.

اخلرباء املتعدد التخصصات استيعاب  وجيوز للمؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني الذين خيتارهم فريق
 خرباء آخرين بوصفهم مؤلفني مسامهني للمساعدة يف العمل.

 إعداد مشروع تقرير 3-6-3
يُعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشروع األول ألي تقرير. ينبغي 

األمانة أن يوفروا املعلومات عن املوضوعات اليت جيب تغطيتها يف عمليات  للرؤساء املشاركني للتقرير، عن طريق
 التقييم واإلطار الزمين للمسامهة باملواد.

ويتعني على اخلرباء الراغبني يف املسامهة مبادة للنظر يف إدراجها يف املشروع األول أن يقدموها مباشرة  إىل املؤلفني 
ات ما أمكن مبراجع من مؤلفات خضعت الستعراض األقران ومتاحة على الرئيسيني. ويتعني تدعيم هذه املسامه

املستوى الدويل وكذلك بنسخ أي مادة غري منشورة ُمستشهد هبا، مبا يف ذلك املعارف األصلية واحمللية. ويتعني 
ن متاحة يف نسق اإلشارة بوضوح يف هذه املسامهات إىل كيفية الوصول إىل تلك املادة. أما فيما خيص املادة اليت تكو 

إلكرتوين فقط فيتعني حفظ نسخة ورقية من تلك املادة مع اإلشارة إىل املكان الذي ميكن فيه الوصول إىل تلك 
 املادة وإرسال نسخة إلكرتونية إىل األمانة حلفظها.

املتاحة على ويعمل املؤلفون الرئيسيون استنادا  إىل هذه املسامهات وإىل املؤلفات اخلاضعة الستعراض األقران و 
 املستوى الدويل.

وميكن أن تستخدم يف التقييمات املواد غري املنشورة واملخرجات املستمدة من املعارف األصلية واحمللية، املتاحة، 
وسيتعني  بشرط أن يكون إلدراجها يف سياق عملية التقييم اخلاصة باملنرب مربرات كافية، وحتديد وضعية عدم نشرها.

لعملية االستعراض وحتديد مصادرها بواسطة الرؤساء املشاركني للتقرير الذين يلتزمون بكفالة توفري إتاحة هذه املواد 
 ضمانات مناسبة للمعارف والبيانات.

وستقوم فرقة عمل معنية باملعارف األصلية واحمللية تابعة للمنرب بوضع إجراءات وهنج وعمليات تشاركية لالستفادة 
تقليدية لينظر فيها االجتماع العام يف دورته الرابعة. وسيتم عرض مبادئ توجيهية أولية من نظم املعارف األصلية وال

واستعراضها يف الدورة الثالثة لالجتماع العام من أجل توفري معلومات ملختلف التقييمات وإلدماج الدروس املستفادة 
اخلرباء املتعدد التخصصات . وسيضع فريق 2118-2114)ج( من برنامج العمل للفرتة  1يف حتقيق الناتج 

 مبادئ توجيهية مفصلة الستخدام املؤلفات يف تقييمات املنرب لينظر فيها املنرب يف دورته الثالثة.
وعند إعداد املشروع األول للتقرير وخالل مراحل التنقيح الالحقة بعد االستعراض يتعني على املؤلفني الرئيسيني أن 

ة اليت تتمتع بدعم عملي أو تقين أو اجتماعي واقتصادي كبري، مع إيراد احلجج يبينوا بشكل واضح اآلراء املتباين
ذات الصلة. كذلك جيب قدر اإلمكان حتديد مصادر عدم اليقني وإدراجها وحتديد حجمها. ويتعني إخضاع 

راء األقلية، للنقاش تأثريات عمليات صنع القرار املتعلقة بالنتائج، مبا يف ذلك الثغرات املعرفية واألدلة املتناقضة وآ
 الصريح. وتُ َعد املوجزات التقنية، إذا رأى فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أهنا ضرورية، حتت إشراف الفريق.
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 االستعراض 3-6-4
هناك ثالثة مبادئ حتكم عملية االستعراض: أوال ، جيب أن متثل تقارير املنرب أفضل النصائح العملية والتقنية 

واالقتصادية املمكنة وأن تكون متوازنة وشاملة ما أمكن. ثانيا ، جيب إشراك أكرب عدد ممكن من اخلرباء واالجتماعية 
يف عملية االستعراض، مبا يضمن متثيل اخلرباء املستقلني )أي اخلرباء غري املشاركني يف إعداد الفصل الذي 

راض متوازنة ومفتوحة وشفافة وجيب تسجيل سيستعرضونه( من مجيع البلدان. ثالثا ، جيب أن تكون عملية االستع
 الرد على أي تعليق على االستعراض.

وخيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف العادة اثنني من حمرري االستعراض لكل فصل )مبا يف ذلك 
ما هو مبني يف  التنفيذي للفصل( ولكل موجز تقين لكل تقرير استنادا  إىل قوائم اخلرباء الذين ُرشِّحوا وفق املوجز
 .2-6-3الفرع 

حمرري االستعراض بوصفهم مؤلفني أو خرباء استعراض للمادة اليت سيعملون عليها بوصفهم وجيب عدم إشراك 
حمرري استعراض. وخُيتار حمررون االستعراض من بني املرشحني من البلدان املتقدمة والبلدان النامية والبلدان اليت متر 

 ال على أن يكون هناك متثيل متوازن للخربات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية.اقتصاداهتا مبرحلة انتق
ويتعني على الرؤساء املشاركني للتقرير ترتيب استعراض شامل للتقارير يف كل مرحلة من مراحل االستعراض، مع 

رؤساء املشاركني للتقرير تدقيق السعي لضمان تغطية كل احملتوى بشكل كامل. ويتعني على املؤلفني ذوي الصلة وال
 أجزاء التقرير اليت تعاجل مسائل مشاهبة يف أجزاء من تقارير أخرى.

 االستعراض األول )من جانب الخبراء(  3-6-4-1
 يعمم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات املشروع األول ألي تقرير عن طريق األمانة الستعراضه.

املصلحة اآلخرين ببداية عملية االستعراض األول. وترسل األمانة املشروع األول وينبغي إخطار احلكومات وأصحاب 
للتقرير إىل املنسقني الوطنيني املعينني من احلكومات للعلم به. وتتاح قائمة كاملة خبرباء االستعراض على املوقع 

 الشبكي للمنرب.
ض أي مادة حمددة يشار إليها كمرجع يف الوثيقة وتتيح األمانة خلرباء االستعراض عند الطلب خالل عملية االستعرا

 اليت جيري استعراضها، ال تكون متاحة يف املؤلفات املنشورة على املستوى الدويل.
 ويقدم خرباء االستعراض التعليقات إىل املؤلفني الرئيسيني املالئمني عن طريق األمانة.

 بطريقة مفتوحة وشفافة(االستعراض الثاني )من جانب الحكومات والخبراء  3-6-4-2
توزع أمانة املنرب املشروع الثاين للتقرير واملشروع األول ملوجز مقرري السياسات على احلكومات يف وقت واحد عرب 
املنسق الوطين املعني من احلكومة ومكتب االجتماع العام وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات والرؤساء املشاركني 

 ني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني واملؤلفني املسامهني وخرباء االستعراض.للتقرير واملؤلفني الرئيسي
وخُيطر املنسقون احلكوميون ببداية عملية االستعراض الثاين قبل زهاء ستة إىل مثانية أسابيع من ذلك. وترسل 

 املعينني من احلكومات جمموعة واحدة متكاملة من التعليقات لكل تقرير إىل األمانة عرب املنسقني الوطنيني
 احلكومات. ويرسل اخلرباء تعليقاهتم بشأن كل تقرير إىل األمانة.
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 إعداد مشروع نهائي للتقرير 3-6-4-3
يتوىل الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون، بالتشاور مع حمرري االستعراض، 

قات املقدمة من احلكومات واخلرباء لتقدميه إىل االجتماع العام )لقبوله(. إعداد مشروع هنائي لتقرير يعكس التعلي
وميكن لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عند الضرورة، أن حياول حل جوانب اخلالفات الكبرية يف الرأي بالعمل 

 مع املؤلفني وحمرري االستعراض وخرباء االستعراض.
ورمبا املثرية للجدل والعملية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية املتعلقة مبوضوع  وجيب أن تبني التقارير اآلراء املختلفة

معني، خصوصا  إذا كانت ذات صلة باملداوالت بشأن السياسات. ويسجل شكر علي املشروع النهائي ألي تقرير 
يسيني واملؤلفني املسامهني خرباء بأمساء مجيع الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئ

 االستعراض وحمرري االستعراض وباقي املسامهني واجلهات اليت ينتسبون إليها، حسب االقتضاء، يف هناية التقرير.
 قبول التقارير من جانب االجتماع العام 3-7

العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية إن التقارير اليت تقدم ]لقبوهلا[ يف دورات االجتماع العام هي تقارير التقييم 
الكاملة. وجيب أن يتوافق موضوع هذه التقارير مع االختصاصات وخطة العمل اليت وافق عليها االجتماع العام أو 
فريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفق ما هو مطلوب. أما التقارير اليت ]يقبلها[ االجتماع العام فتخضع لالستعراض 

احلكومات واخلرباء ]وأصحاب املصلحة اآلخرين[. وهتدف عمليات االستعراض هذه إىل ضمان أن من جانب 
تقدم التقارير رؤية شاملة ومتوازنة للمواضيع اليت تغطيها. ورغم أن احلجم الكبري والتفاصيل التقنية اليت تنطوي عليها 

غيريات على التقارير يف دورات االجتماع العام هذه املادة تضع قيودا  عملية  بشأن املدى الذي ميكن فيه إدخال ت
يدل على أن االجتماع العام يرى أن اهلدف قد حتقق. وتقع مسؤولية حمتوى الفصول على ‘‘[ القبول]’’أن  إال

] قبول[ االجتماع العام له. وبعد ]القبول[ من جانب االجتماع العام  عاتق املؤلفني الرئيسيني املنسقني ويعتمد على
بل إال التغيريات الضرورية لضمان االتساق مع املوجز اخلاص مبقرري السياسات، فضال  عن التغيريات النحوية تُق ال

والتحريرية الصغرية. وحيدد هذه التغيريات املؤلف الرئيسي كتابة  ويقدمها إىل االجتماع العام عندما يُطلب تقدميها 
 ]للموافقة[ على املوجز اخلاص مبقرري السياسات.

ري توصيف التقارير ]اليت يقبلها[ االجتماع العام على الغالف األمامي واألغلفة التمهيدية األخرى بشكل رمسي وجي
وواضح على أهنا تقارير ]حظيت بقبول[ املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات 

 النظام اإليكولوجي.
 سياسات والموافقة عليهاإعداد الموجزات لمقرري ال 3-8

ختضع املوجزات اخلاصة مبقرري السياسات من التقييمات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية واملواضيعية واملنهجية 
لالستعراض املتزامن من جانب احلكومات واخلرباء. ويتعني على احلكومات تقدمي تعليقات مكتوبة، عن طريق 

بشأن املشروع املنقح قبل املوافقة النهائية من جانب االجتماع العام.  (4)احلكومات،املنسقني الوطنيني املعينني من 
وكخطوة أوىل جيب أن حتظى املوجزات اإلقليمية ملقرري السياسات مبوافقة أعضاء املنرب اإلقليميني ذوي الصلة قبل 

 مواصلة استعراضها واملوافقة عليها من جانب االجتماع العام.
                                                      

 .ترسل األمانة مجيع املراسالت إىل جهات االتصال احلكومية املوجودة إىل أن تعني احلكومات منسقني وطنيني هلا  (4)
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إعداد املشاريع األوىل واملشاريع املنقحة ملوجزات مقرري السياسات على عاتق الرؤساء املشاركني وتقع مسؤولية 
للتقرير مع متثيل مالئم للمؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني، حتت إشراف فريق اخلرباء املتعدد 

 تقارير الرئيسية.التخصصات واملكتب. وتُعد موجزات مقرري السياسات بشكل متزامن مع ال
وجُيرى االستعراض األول ملوجز مقرري السياسات يف وقت واحد مع استعراض املشروع الثاين للتقرير من جانب 

 احلكومات واخلرباء بطريقة مفتوحة وشفافة. 
ويُعمم املشروع النهائي للموجز اخلاص مبقرري السياسات يف جولة أخرية من التعليقات من جانب احلكومات 

 املشروع. ىعل ملوافقة[الدورة االجتماع العام اليت سيتم فيها النظر يف ] ا  حتضري 
وتدل املوافقة على موجز مقرري السياسات على أنه يتسق مع املادة الفعلية اليت يتضمنها التقييم العلمي والتقين 

 واالجتماعي واالقتصادي الكامل الذي ]قبله[ االجتماع العام.
شاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني حضور دورات االجتماع العام اليت يُنظر فيها يف ويتعني على الرؤساء امل

املوجز اخلاص مبقرري السياسات ذي الصلة لضمان اتساق التغيريات اليت جيريها االجتماع العام على املوجز مع 
سياسات بشكل رمسي وواضح على أهنا تقارير وجيري توصيف املوجزات اخلاصة مبقرري الالنتائج يف التقرير الرئيسي. 

 صادرة عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي.
 الموافقة على التقارير التجميعية واعتمادها من جانب االجتماع العام] 3-9

االجتماع العام ويعتمدها توليفة  لتقارير التقييم والتقارير األخرى وفق ما تقدم التقارير التجميعية اليت يوافق عليها 
 يقرره االجتماع العام.

وتكاِمل التقارير التجميعية املواد الواردة يف تقارير التقييم. وتكتب التقارير التجميعية بأسلوب غري تقين يالئم مقرري 
ة بالسياسات وفق ما يوافق عليه االجتماع العام. ويتكون السياسات ويعاجل جمموعة عريضة من القضايا ذات الصل

 )ب( التقرير الكامل. ؛التقرير التجميعي من جزأين مها: )أ( املوجز اخلاص مبقرري السياسات
ويوافق فريق اخلرباء املتعدد التخصصات على تشكيلة فريق الصياغة الذي ميكن أن يتكون، حسب االقتضاء، من 

تقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني وأعضاء الفريق واملكتب. وعند اختيار فريق الصياغة لتقرير الرؤساء املشاركني لل
جتميعي ينبغي إيالء االعتبار ألمهية وجود مدى كامل من اآلراء واخلربات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية، 

وعة، والتوازن بني اجلنسني. وأعضاء الفريق واملكتب ذوي والتمثيل اجلغرايف املناسب، ومتثيل األنظمة املعرفية املتن
 املعارف املالئمة والذين ال يشاركون كمؤلفني، يعملون بوصفهم حمرري استعراض.

ويقدم رئيس االجتماع العام معلومات إىل االجتماع العام عن عملية االختيار، مبا يف ذلك تطبيق معايري االختيار 
ى. وتسمح إجراءات املوافقة واالعتماد لالجتماع العام يف دوراته باملوافقة على موجز للمشاركة وأي اعتبارات أخر 

مقرري السياسات سطرا  سطرا  وتضمن االتساق بني موجز مقرري السياسات والتقرير الكامل للتقرير التجميعي، 
 علومات ومكاملتها.وكذلك اتساق التقرير التجميعي مع تقارير التقييم األساسية اليت مت منها جتميع امل

 11-5صفحة( واملوجز اخلاص مبقرري السياسات ) 51-31: يعد فريق الصياغة التقرير الكامل )1اخلطوة 
 صفحات( للتقرير التجميعي.
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: خيضع التقرير الكامل واملوجز اخلاص مبقرري السياسات للتقرير التجميعي الستعراض متزامن من جانب 2اخلطوة 
 صحاب املصلحة اآلخرين.احلكومات واخلرباء وأ

: يُنقِّح الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون مبساعدة حمرري االستعراض التقرير الكامل واملوجز اخلاص 3اخلطوة 
 مبقرري السياسات للتقرير التجميعي.

التجميعي إىل احلكومات : تُقدَّم املشاريع املنقحة للتقرير الكامل واملوجز اخلاص مبقرري السياسات للتقرير 4اخلطوة 
 واملنظمات املراقبة قبل مثانية أسابيع من دورة االجتماع العام.

: يُقدَّم التقرير الكامل واملوجز اخلاص مبقرري السياسات للتقرير التجميعي للمناقشة من جانب االجتماع 5اخلطوة 
 العام.

 اخلاص مبقرري السياسات سطرا  سطرا .يوافق االجتماع العام يف دورته بصورة مؤقتة على املوجز  - 1
 ومن مث يستعرض االجتماع العام ويعتمد التقرير الكامل للتقرير التجميعي جزءا  جزءا  على النحو التايل: - 2

عندما تكون هناك حاجة لتغيريات يف التقرير الكامل للتقرير التجميعي، سواء بغرض التوافق مع  •
التساق مع تقارير التقييم األساسية، يسجل االجتماع العام موجز مقرري السياسات أو لضمان ا

 واملؤلفون مواضع تلك التغيريات لضمان االتساق من حيث األسلوب واملضمون.
ومن مث يدخل مؤلفو التقرير الكامل للتقرير التجميعي التغيريات املطلوبة يف التقرير الذي سيقدم  •

اضه واحتمال اعتماد األجزاء املنقحة جزءا  جزءا . وإذا للنظر فيه من جانب االجتماع العام الستعر 
وجد االجتماع العام أن هناك املزيد من أوجه عدم االتساق خيضع التقرير الكامل للتقرير التجميعي 
للتنقيح مرة  أخرى من جانب مؤلفيه مبساعدة حمرري االستعراض الستعراضه يف وقت الحق جزءا  

 نب االجتماع العام.جزءا  واحتمال اعتماده من جا
يعتمد االجتماع العام، حسب االقتضاء، النص النهائي للتقرير الكامل للتقرير التجميعي ويوافق على املوجز  - 3

 اخلاص مبقرري السياسات.
وجيري توصيف التقرير التجميعي، الذي يتكون من التقرير الكامل واملوجز اخلاص مبقرري السياسات، بشكل رمسي 

نه تقرير للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام وواضح على أ
 اإليكولوجي.

 معالجة األخطاء والشكاوى المحتملة 3-11
ينتظر أن تضمن عمليات االستعراض املبينة أعاله إزالة األخطاء قبل نشر تقارير املنرب وأوراقه التقنية. لكن إذا وجد 

لتقرير قِبَله املنرب أو موجز موافق عليه ملقرري السياسات أو ورقة تقنية يف صيغتها النهائية خطأ  حمتمال  )مثل قارئ ما 
خطأ يف احلساب أو حذف معلومات بالغة األمهية( أو كانت لديه شكوى تتعلق بتقرير أو ورقة تقنية )مثل إدعاء 

نه يتعني توجيه هذه املسألة النتباه األمانة اليت ستنفذ العملية حق التأليف أو احتمال سرقة البيانات أو تزييفها( فإ
 التالية لتصحيح األخطاء أو إجياد حل للشكوى.
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. تطلب األمانة إىل الرؤساء املشاركني للتقرير أو تصحيح األخطاء أو حل الشكوى: المرحلة األولى من الحل
البحث وتصحيح اخلطأ احملتمل أو حل الشكوى يف الوقت املؤلفني الرئيسيني املنسقني يف حالة األوراق التقنية، 

املناسب، مع إفادة األمانة بشأن اخلالصة. ولكن إذا وجد هؤالء أن هناك خطأ ارتكب أو أيدوا الشكوى ختطر 
 األمانة الرؤساء املشاركني لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات اللذين يبتان يف اإلجراء العالجي املالئم، بالتشاور مع

الرؤساء املشاركني للتقرير. ويتعني إجراء أي تصحيح مطلوب على التقرير أو الورقة التقنية دون تأخري غري مربر )مع 
مالحظة أن األخطاء املعقدة رمبا حتتاج إىل إعادة العمل بشكل كبري يف املنشورات(. وإذا وجد أنه ال توجد ضرورة 

ب من الرؤساء املشاركني للتقرير إىل املشتكي )بناء  على نصيحة الختاذ إجراء عالجي، يتعني تقدمي تربير مكتو 
الرؤساء املشاركني لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمانة(. وإذا مل يقبل املشتكي نتيجة حتريات املرحلة األوىل 

لفريق اخلرباء املتعدد  على الرؤساء املشاركني للتقرير إخطار األمانة اليت ستصعِّد املسألة إىل الرئيسني املشاركني
 احلل. التخصصات لتطبيق املرحلة الثانية من

. جيري الرئيسان املشاركان لفريق اخلرباء املتعدد تصحيح الخطأ أو حل الشكوى: المرحلة الثانية من الحل
خذ التخصصات حتريات ويطلبون عند الضرورة املساعدة من مراجعني مستقلني. ونتيجة  للتحريات اإلضافية سُيت

حاجة إلجراء إضايف. وإذا مل يقبل املشتكي  إجراء عالجي أو يقدم الرؤساء املشاركون تربيرا  إىل املشتكي بأنه ال
 هبذه النتيجة تصعِّد األمانة الشكوى إىل رئيس االجتماع العام، بوصفه احملكم النهائي، للمرحلة الثالثة من احلل.

. يستعرض رئيس االجتماع العام املادة واملعلومات الثالثة من الحلتصحيح الخطأ أو حل الشكوى: المرحلة 
اجملموعة خالل املرحلتني األوىل والثانية ويسعى للحصول على املزيد من املشورة من جهات مستقلة إذا دعت 

 الضرورة من أجل الوصول إىل قرار هنائي بشأن اخلطأ أو الشكوى.
 كاوى يف املرحلة األوىل.تبذل كل اجلهود لتصحيح األخطاء وحل الش

 عمليات إقرار األوراق التقنية - 4
تُ َعد األوراق التقنية بشأن مسائل علمية وتقنية واجتماعية واقتصادية يعتربها االجتماع العام مالئمة. وهذه األوراق 

 هي أوراق:
 تستند إىل املواد املضمنة يف تقارير التقييم املقبولة واملوافق عليها؛ )أ(

 تتعلق مبواضيع يوافق عليها االجتماع العام؛ )ب(
تُ َعد من جانب فريق من املؤلفني الرئيسيني، مبن فيهم رئيس مشارك للتقرير خيتارهم فريق اخلرباء  )ج(

املتعدد التخصصات وفقا  لألحكام الواردة يف املرفق األول هبذه اإلجراءات بشأن اختيار الرؤساء املشاركني للتقرير 
 لرئيسيني واملؤلفني الرئيسيني املنسقني؛واملؤلفني ا

تُقدَّم يف شكل مشروع الستعراضها بشكل متزامن من جانب احلكومات واخلرباء وأصحاب  )د(
 املصلحة اآلخرين قبل أربعة أسابيع على األقل قبل موعد تسليم التعليقات عليها؛

سيني استنادا  إىل التعليقات اليت تقدمها تُنقَّح من جانب الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئي )ه(
احلكومات واخلرباء وأصحاب املصلحة اآلخرون مبساعدة اثنني على األقل من حمريني االستعراض لكل ورقة تقنية 
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 2-6-3خُيتاران وفقا  إلجراءات اختيار حمرري االستعراض لتقارير التقييم والتقارير التجميعية الواردة يف اجلزء 
 من املرفق األول هبذه اإلجراءات؛ 5ملهما وفق ما هو مبني يف اجلزء ويقومان بع
تُقدَّم إىل احلكومات واخلرباء وأصحاب املصلحة اآلخرين الستعراضها قبل أربعة أسابيع على األقل  )و(

 من موعد تقدمي التعليقات بشأهنا؛
ؤلفني الرئيسيني، بالتشاور مع توضع يف صيغتها النهائية من جانب الرؤساء املشاركني للتقرير وامل )ز(

 فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الذي يعمل كهيئة حترير، استنادا  إىل التعليقات املقدمة. 
وميكن أن تشتمل الورقة التقنية عند الضرورة ووفق توجيهات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات على حاشية تتضمن 

ات اليت قدمتها احلكومات خالل استعراضها النهائي للوثيقة يف حال عدم بيان اآلراء املتباينة املعرب عنها يف التعليق
 هذه اآلراء بشكل كاٍف يف الورقة.

تستخدم املبادئ التوجيهية التالية يف تفسري الشرط )أ( أعاله. ُتستَقى املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية 
 واالقتصادية يف األوراق التقنية من:

ر التقييم الصادرة عن املنرب وأجزاء املادة يف الدراسات املقتبسة كمراجع واليت استندت نص تقاري )أ(
 إليها هذه التقارير؛

النماذج العلمية ذات الصلة وافرتاضاهتا وسيناريوهاهتا القائمة على افرتاضات علمية وتقنية  )ب(
 التقييم[.واجتماعية واقتصادية ]كتلك املستخدمة يف تقدمي معلومات يف تقارير 

وتعكس األوراق التقنية جمموعة النتائج الواردة يف تقارير التقييم وتدعم و/أو تفسر االستنتاجات اليت خلصت إليها 
التقارير. وجيب أن تتضمن املعلومات الواردة يف األوراق التقنية، ما أمكن، اإلشارات إىل األجزاء الفرعية ذات الصلة 

 واد األخرى ذات العالقة. من تقرير التقييم ذي الصلة وامل
وجيب حتديد مصادر وتبعات أوجه عدم اليقني بشكل واضح وحتديد حجمها ما أمكن، كما جيب مناقشة تأثريات 

 الثغرات املعرفية وأوجه عدم اليقني على عملية صنع القرار.
صادرة عن املنرب احلكومي الدويل وتتاح األوراق التقنية للعامة وحتتوي كل ورقة على إعالن واضح عن أهنا ورقة تقنية 

قد خضعت الستعراض  للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، وتكون عموما  
 اخلرباء واحلكومات لكن مل ينظر فيها االجتماع العام لقبوهلا أو املوافقة عليها بشكل رمسي.

 مواد المنبر الداعمة - 5
 اعمة من أربع فئات:تتكون املواد الد

تقارير احلوار بني املؤسسات العلمية وبني الثقافات اليت ُوضعت ضمن إطار املبادرات القائمة على  )أ(
 املستوى الثقايف والعلمي واإلقليمي اإليكولوجي؛

ها التقارير املنشورة ووقائع حلقات العمل واجتماعات اخلرباء اليت يعرتف هبا املنرب واليت يقع موضوع )ب(
 ضمن نطاق برنامج عمل املنرب؛



20 

 املواد، مبا يف ذلك قواعد البيانات والربجميات اليت تدعم أنشطة املنرب؛ )ج(
املواد التوجيهية، مثل املذكرات التوجيهية أو الوثائق التوجيهية اليت تساعد يف إعداد تقارير املنرب  )د(

 الناحية العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية.وأوراقه التقنية الشاملة اليت تتسم بالسالمة من 
. ويتعني االتفاق على ترتيبات النشر و/أو النشر 2-6و 1-6وترد إجراءات االعرتاف حبلقات العمل يف اجلزأين 

اإللكرتوين للمواد الداعمة كجزء من عملية االعرتاف حبلقات العمل، أو أن يطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 
 ا النشر من أجل إعداد مادة داعمة حمددة.هذ

وجيب أن حتتوي كل مادة داعمة وفق ما هو مبني يف الفقرات الفرعية )أ( و)ب( و)ج( أعاله على إعالن واضح 
يبني أهنا تدعم مادة معدة لكي ينظر فيها املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي 

 يكولوجي، ولذلك فإهنا مل ختضع لعمليات االستعراض الرمسية من جانب املنرب.وخدمات النظام اإل
وهتدف املواد التوجيهية، وفق ما هو مبني يف الفقرة الفرعية )د( أعاله، إىل مساعدة املؤلفني يف إعداد تقارير املنرب 

 العادة على إعداد املواد التوجيهية الشاملة واملتسقة من الناحية العلمية. ويشرف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف
 على طلب االجتماع العام. ءوتعد هذه املواد بنا

 حلقات العمل - 6
 حلقات العمل في المنبر 6-1

تُعرَّف حلقات العمل يف املنرب بأهنا اجتماعات توفر الدعم لألنشطة اليت يوافق عليها االجتماع العام. وميكن أن 
 يلي:تركز هذه احللقات على ما 

 موضوع حمدد يشارك فيه عدد حمدود من اخلرباء ذوي الصلة؛ )أ(
 موضوع شامل أو معقد يتطلب مدخالت من جمموعة كبرية من اخلرباء؛ )ب(
 توفري التدريب وبناء القدرات. )ج(

رشيح ويطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عرب األمانة، إىل املنسقني احلكوميني وأصحاب املصلحة اآلخرين ت
مشاركني يف حلقات العمل. وجيوز لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات أيضا  أن يرشح خرباء وخيتار املشاركني يف حلقة 

 العمل. ويعمل الفريق كلجنة توجيهية علمية ملساعدة األمانة يف تنظيم حلقات العمل هذه.
 :ويتعني أن هتدف تركيبة املشاركني يف حلقات العمل إىل إظهار ما يلي

 جمموعة اآلراء واخلربات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية ذي الصلة؛ )أ(
 التمثيل اجلغرايف املالئم؛ )ب(
 التنوع القائم يف النظم املعرفية؛ )ج(
 التوازن بني اجلنسني؛ )د(



21 

واجلامعات التمثيل املالئم ألصحاب املصلحة، مثال  وجود ممثلني من اجملتمع العلمي واحلكومات  )ه(
 واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص.

ويكفل املنرب توفري التمويل للمشاركة يف حلقات العمل من جانب اخلرباء من البلدان النامية والبلدان اليت متر 
 اقتصاداهتا مبرحلة انتقال وكذلك أصحاب املعارف األصلية واحمللية، حسب االقتضاء.

وين حللقة عمل، للمنسقني الوطنيني املعينني من احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين وتتاح قائمة املشاركني املدع
يف غضون أسبوعني من اكتمال عملية االختيار، مبا يف ذلك تقدمي وصف لتطبيق معايري االختيار وأي اعتبارات 

 أخرى للمشاركة يف هذا الصدد.
 أن:وتتاح وقائع حلقات عمل املنرب على املوقع الشبكي وجيب 

 تشتمل على قائمة كاملة باملشاركني مع بيان اجلهات اليت ينتمون هلا؛ )أ(
 تشري إىل تاريخ إعدادها واجلهة اليت أعدهتا؛ )ب(
 تشري إىل تاريخ استعراضها قبل نشرها واجلهة اليت أجرت ذلك االستعراض؛ )ج(
 تقدم الشكر لكل مصادر التمويل ومصادر الدعم األخرى؛ )د(
كل واضح يف بداية الوثيقة إىل أن هذا النشاط قد ُعِقد عمال  بقرار االجتماع العام إال أن تشري بش )ه(

ذلك القرار ال يعين تأييد االجتماع العام أو موافقته على الوقائع أو على أي توصيات أو استنتاجات واردة يف 
 الوثيقة.

 حلقات العمل المشمولة برعاية مشتركة 6-2
يف رعاية حلقات العمل إذا أكد كل من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات مقدما   ميكن أن يشارك املنرب

يعين اشرتاك املنرب يف رعاية حلقة عمل بالضرورة أنه  أهنما يدعمان األنشطة اليت حتظى مبوافقة االجتماع العام. وال
من جانب املنرب حللقة عمل ينبغي أخذ العوامل  ملزم بتقدمي دعم مايل أو غريه. وعند النظر يف متديد الرعاية املشرتكة

 التالية يف االعتبار:
 التأثريات على مسعة املنرب؛ )أ(

مشاركة فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف اللجنة التوجيهية لتصميم حلقة العمل وتنظيمها  )ب(
 واختيار اخلرباء هلا؛

 املنرب؛مستوى التمويل للنشاط املتاح من مصادر أخرى خالف  )ج(
ما إذا كان النشاط سيكون مفتوحا  للخرباء احلكوميني واخلرباء من كيانات أصحاب املصلحة  )د(

 اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، وأصحاب املعارف التقليدية املشاركني يف عمل املنرب؛
 اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال؛ملشاركة خرباء من البلدان النامية والبلدان اما إذا اختذت ترتيبات  )ه(
 وتتاح للمنرب يف إطار زمين يتالءم مع عمله؛ ما إذا كانت الوقائع ستنشر )و(
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 ما إذا كانت اإلجراءات سوف: )ز(
 تشتمل على قائمة كاملة باملشاركني واجلهات اليت ينتمون هلا؛ ‘1’
 تشري إىل تاريخ إعدادها واجلهة اليت أعدهتا؛ ‘2’
إىل ما إذا كانت قد خضعت لالستعراض قبل النشر واجلهة اليت أجرت هذا تشري  ‘3’

 االستعراض؛
 حتدد مجيع مصادر التمويل وأشكال الدعم األخرى؛ ‘4’
تعرض بشكل واضح إبراء ذمة يفيد بأن مشاركة املنرب يف الرعاية ال تعين تأييده أو موافقته  ‘5’

ترد فيها، وأن املنرب مل يستعرض األوراق على الوقائع أو على أي توصيات أو استنتاجات 
 املقدمة يف حلقة العمل أو تقرير وقائعها.[

 عملية التعيين واالختيار لألفرقة العاملة - 7
إىل تقدمي أمساء خرباء للمشاركة  [2]تطلب األمانة الرتشيحات من احلكومات وتدعو أصحاب املصلحة ذوي الصلة

 يف فرقة العمل. وتستكمل األمانة قوائم املرشحني اليت تتاح لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب.
 ويقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب باختيار اخلرباء من قوائم املرشحني.

 المرفق األول
مهام ومسؤوليات الرؤساء المشاركين للتقارير والمؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين الرئيسيين 
والمؤلفين المساهمين ومحرري االستعراض وخبراء االستعراض لتقارير المنبر ونواتجه األخرى ومهام 

 ومسؤوليات المنسقين الوطنيين المعينين من الحكومات
 ريرلتقلن و الرؤساء المشارك - 1

 الوظيفة:
 تويل مسؤولية اإلشراف على إعداد تقرير تقييمي أو تقرير جتميعي.

 التعليق:
قد يتوىل الرؤساء املشاركون تقرير مسؤولية كفالة اكتمال أي تقرير بأرفع مستوى علمي ممكن. وتدون أمساء مجيع 

 يف إعدادها.الرؤساء املشاركني املعنيني بالتقرير بشكل واضح يف التقارير اليت شاركوا 
من مشروع  2-6-3و 1-6-3ويرشح الرؤساء املشاركون للتقرير ويتم اختيارهم بالطريقة الوارد وصفها يف الفرعني 

 اإلجراءات.
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 المؤلفون الرئيسيون المنسقون - 2
 الوظيفة:

 تويل املسؤولية الشاملة عن تنسيق األجزاء و/أو الفصول الرئيسية من تقرير التقييم.
 التعليق:

ؤلفون الرئيسيون املنسقون هم مؤلفون رئيسيون تقع عليهم مسؤولية إضافية تتمثل يف كفالة إكمال األجزاء، و/أو امل
الفصول الرئيسية من التقرير مبستوى عال وإمتامها وتسليمها إىل الرؤساء املشاركني املعنيني يف الوقت املناسب 

 وبأسلوب يتطابق مع أي معايري عامة حمددة للوثيقة.
اقتصادية -ويقوم املؤلفون الرئيسيون املنسقون بدور رئيسي يف ضمان تناول أي مسألة علمية أو تقنية أو اجتماعية

شاملة ذات أمهية ألكثر من جزء من أجزاء التقرير بطريقة كاملة ومتسقة تعكس آخر ما وصلت إليه املعلومات 
 املنسقني مماثلة لتلك املطلوبة للمؤلفني الرئيسيني إىل جانب املتاحة. واملهارات واملوارد املطلوبة للمؤلفني الرئيسيني

املهارات التنظيمية اإلضافية املطلوبة لتنسيق جزء أو أجزاء من أي تقرير. وتدون أمساء مجيع املؤلفني الرئيسيني 
 املنسقني يف التقارير.

 المؤلفون الرئيسيون - 3
 الوظيفة:

أجزاء معينة من الفصول اليت تستجيب لعمل برنامج املنرب وذلك على أساس تويل املسؤولية عن إنتاج أجزاء أو 
 أفضل املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية املتاحة.

 التعليق:
يعمل املؤلفون الرئيسيون عادة يف جمموعات صغرية تكون مسؤولة عن التأكد من أن خمتلف عناصر األجزاء اخلاصة 

قها يف الوقت املناسب وأن تكون مجيعها جبودة عالية وتتطابق يف األسلوب مع املعايري الشاملة هبم قد مت تنسي
 احملددة للوثيقة.

وينطوي دور املؤلفني الرئيسيني على كثري من التحديات، واعرتافا  هبذه احلقيقة، تدون أمساء املؤلفني الرئيسيني يف 
إعداد التقرير، حني يكون حجم العمل يف كثري من األحياء كبريا  بصفة  التقارير النهائية. ويف املراحل النهائية من

خاصة، ويعتمد املؤلفون الرئيسيون اعتمادا  كبريا  بعضهم على بعض يف قراءة املادة وحتريرها، واالتفاق على إجراء 
 التغيريات على وجه السرعة، من الضروري أن تعطى أوىل األولويات هلذا العمل.

دور املؤلفني الرئيسيني يف جتميع املواد املستمدة من املواد املتاحة أو غريها من املصادر املوثوقة غري  ويتمثل جوهر
 من اإلجراءات. 3-6-3املنشورة على النحو احملدد يف الفرع 

 وجيب أن يتميز املؤلفون الرئيسيون بقدرات مشهودة يف وضع نصوص سليمة علميا  وتقنيا  واجتماعيا  واقتصاديا  
ومتثل بشكل صادق وبأكرب قدر ممكن املسامهات املقدمة من جمموعة عريضة من اخلرباء وترقى يف أسلوهبا للمعايري 
الشاملة املطلوبة ألي وثيقة. ولدى تنقيح النص يطلب من املؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض مراعاة التعليقات 

جعة. ومن املتطلبات العملية الضرورية القدرة على العمل للوفاء اليت تبديها احلكومات واخلرباء أثناء عملية املرا
 باملواعيد النهائية.
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ولكنها  (5)ويطلب من املؤلفني الرئيسيني أن يدونوا يف التقرير اآلراء اليت ال ميكن التوفيق بينها يف رأي متوافق عليه
 االقتصادية.مع ذلك آراء سليمة من الناحية العلمية والتقنية واالجتماعية أو 

ويشجع املؤلفون الرئيسيون على العمل مع املؤلفني املسامهني، حسب االقتضاء، مستخدمني الوسائل اإللكرتونية، 
 يف إعداد األجزاء اخلاصة هبم أو يف مناقشة التعليقات اليت يبديها اخلرباء أو احلكومات.

 المؤلفون المساهمون - 4
 الوظيفة:

شكل نصوص أو رسوم بيانية أو بيانات يقوم املؤلفون الرئيسيون بإدراجها يف األجزاء أو  إعداد املعلومات التقنية يف
 األجزاء املناسبة من الفصل املعني.

 التعليق:
تعترب املسامهات من جمموعة عريضة من املسامهني أمرا  أساسيا  يف جناح تقييمات املنرب. ولذا تسجل أمساء مجيع 

وأحيانا  يلتمس املؤلفون الرئيسيون تلك املسامهات ولكن تشجع أيضا  املسامهات التلقائية.  املسامهني يف تقارير املنرب.
وجيب أن تكون املسامهات، مدعومة، بقدر اإلمكان، مبراجع من مواد متاحة دوليا  وخاضعت سلفا  الستعراض 

وبالنسبة للمواد املتاحة النظراء ومقتبسة مل تنشر من قبل إىل جانب إشارات واضحة لكيفية احلصول عليها. 
إلكرتونيا  فقط، جيب إيراد املوقع الذي ميكن احلصول منه على تلك املواد. وينبغي أن تكون املواد املساهم هبا 

 خاضعة لتحريرها أو لضمها أو لتعديلها إذا اقتضت الضرورة يف أثناء جمرى وضع مشروع النص الشامل.
 االستعراض محررو - 5

 الوظيفة:
مساعدة فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف حتديد خرباء لالضطالع بعملية االستعراض، والتأكد من إعطاء مجيع 

ة على املراجعة اليت يبديها اخلرباء واحلكومات االعتبار املناسب، وتقدمي املشورة للمؤلفني املواضيعيالتعليقات 
املسائل املثرية للجدل، والتأكد من إبراز اخلالفات احلقيقية بشكل  الرئيسيني بشأن كيفية معاجلة املسائل اخلالفية أو 

 كاف يف نص التقرير املعين.
 التعليق:

بوجه عام، خيصص حمرران لكل فصل، مبا يف ذلك املوجز التنفيذي للفصل. ومن أجل االضطالع باملهام املخصصة 
والتقنية واالجتماعية واالقتصادية األوسع املراد  هلم، ال بد أن يتوفر يف احملررين الفهم الواسع للقضايا العلمية

 معاجلتها.
وسيكون حجم العمل املناط مبحرري االستعراض ثقيال  بوجه خاص خالل املراحل النهائية من إعداد التقرير، مبا يف 

 ذلك حضور االجتماعات اليت تنظر فيها أفرقة الصياغة يف نتائج جوالت االستعراض.
بشكل نشط يف صياغة التقارير، وقد ال يعملون كمراجعني للنصوص اليت شاركوا يف   ستعراضااليشرتك حمررو  وال

من بني أعضاء فريق اخلرباء متعدد التخصصات، واملكتب أو اخلرباء  ستعراضكتابتها. وميكن أن يتكون حمررو اال
تقرير تظل مسؤولية املؤلفني  اآلخرين حسبما يتفق عليه الفريق. وبالرغم من أن املسؤولية عن النص النهائي ألي

                                                      
 توافق اآلراء ال يعين رأيا  واحدا  ولكنه قد يتضمن جمموعة آراء مبنية على األدلة.  (5)
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الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني املعنيني، سيتعني على حمرري االستعراض إذا ما كانت هنالك اختالفات كبرية 
 يف اآلراء بشأن املسائل العلمية، التأكد من ذكر هذه االختالفات يف مرفق للتقرير.

إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، ويتطلب إليهم، مىت ما اقتضت  تقريرا  خطيا   االستعراضوجيب أن يقدم حمررو 
الضرورة، حضور أي اجتماع ينظمه فريق اخلرباء املتعدد التخصصات لطرح النتائج اليت توصلوا إليها من عملية 

وفقا  االستعراض، واملساعدة يف وضع الصيغ النهائية مللخصات تقارير صناع السياسات والتقارير التجميعية 
 للضرورة. وتذكر أمساء مجيع حمرري االستعراض يف التقارير.

 خبراء االستعراض - 6
 الوظيفة:

التعليق على دقة واكتمال احملتوى العلمي والتقين واالجتماعي واالقتصادي والتوازن العام بني اجلوانب العلمية والتقنية 
 واالجتماعية واالقتصادية للمشاريع.

 التعليق:
االستعراض التعليقات على النصوص بناء على معرفتهم وخرباهتم. وتذكر أمساء مجيع خرباء االستعراض  يقدم خرباء
 يف التقارير.

 المنسقون للحكومات والمنظمات المراقبة - 7
 الوظيفة:

ات إعداد واستكمال قائمة باخلرباء الوطنيني الضروريني للمساعدة يف تنفيذ برنامج عمل املنرب، ويف وضع الرتتيب
االقتصادي والتوازن العام بني  - لتوفري تعليقات متكاملة بشأن دقة واكتمال احملتوى العلمي والتقين و/أو االجتماعي

 االقتصادية للمشاريع. - اجلوانب العلمية والتقنية و/أو االجتماعية
 التعليق:

والوزارات. ولغرض التبسيط اإلداري، يتعني االستعراض الذي تقوم به احلكومات عادة ما يتم بني عدد من اإلدارات 
على كل حكومة أو منظمة مراقبة أن تعني منسقا  واحدا  جلميع أنشطة املنرب، وتقدم معلومات االتصال الكاملة 
لذلك املنسق إىل األمانة وختطر األمانة بأي تغيريات يف تلك املعلومات. ويقوم هؤالء املنسقون بالتنسيق بني األمانة 

 يتعلق باألمور اللوجستية املتعلقة بعمليات االستعراض.فيما 

 لمرفق الثانيا
 مشروع عملية تحديد نطاق التقييمات المحتملة

 عملية تحديد النطاق: الخطوط العريضة -أواًل 
حتديد النطاق هو العملية اليت حيدد من خالهلا املنرب اهلدف من الناتج واملعلومات واملتطلبات البشرية  - 1

واملالية لتحقيق ذلك اهلدف. وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن حتدد عملية حتديد النطاق الفرص املتاحة للمسامهة يف 
 وظائف املنرب.
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حتديد نطاق التقييم حيدد إذا كانت املعرفة اليت يراد تقييمها متوفرة وكافية ومداها وبالتايل فهو ميثل خطوة  - 2
جودة يف املعرفة. وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن تساعد عملية حتديد النطاق يف معرفة أوىل هامة يف حتديد الثغرات املو 

فرص واحتياجات بناء قدرات يف نطاق إطار عمل التقييم احملتمل. فهي توفر املعلومات عن اآلثار املالية والتنفيذية 
 يف إطار املوارد املتاحة.احملتملة لربنامج العمل، مبا يف ذلك حتديد نطاق املوضوع الذي ميكن تناوله 

وعند ورود طلبات وإسهامات واقرتاحات تتضمن مواد مهمة سابقة لعملية حتديد النطاق، من خمتلف  - 3
دوائر املنرب، يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات )للقضايا العلمية( واملكتب )للقضايا اإلدارية( باالضطالع بعملية 

قدمي النشاط املقرتح إىل االجتماع العام للنظر فيه من أجل توفري معلومات كافية عن حتديد نطاق أولية قبل احتمال ت
مزايا إجراء عملية حتديد نطاق كاملة. وتوفر عملية حتديد النطاق األولية، عندما تكتمل، األساس خلطوط عريضة 

 ليفها.أولية ألي تقرير تقييم يصدره املنرب والنواتج األخرى، مبا يف ذلك تقديرات لتكا
وال تبدأ عملية حتديد النطاق الكاملة ما مل تتم املوافقة عليها من االجتماع العام على أساس توصيات  - 4

 املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات.
يقوم أعضاء املكتب وأصحاب املصلحة اآلخرون برتشيح خرباء ألي حلقات عمل حمتملة لتحديد النطاق  - 5

الية: جيب أن يعكس اخلرباء املرشحون نطاق اآلراء العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية وفقا  للمعايري الت
واخلربات املوجودة؛ ويعكس التمثيل اجلغرايف املناسب، وذلك بكفالة متثيل اخلرباء من البلدان النامية والبلدان املتقدمة 

نوعا  لنظم املعارف ويربز توازنا  بني اجلنسني. وخيتار فريق اخلرباء والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال؛ وأن يربز ت
 املتعدد التخصصات اخلرباء الضروريني لعملية حتديد النطاق اليت يشرف عليها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات.

ي يف إجراء ويف حال طلب االجتماع العام إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن يقرر يف املض - 6
تقييم كامل، يرسل التقرير املفصل لتحديد النطاق إىل أعضاء املنرب وإىل أصحاب املصلحة اآلخرين الستعراضه 
وللتعليق عليه يف غضون اسبوعني. وبناء  على نتائج تفاصيل عملية حتديد النطاق والتعليقات الواردة من أعضاء املنرب 

رباء املتعدد التخصصات واملكتب ما إذا كان سيمضي يف إجراء التقييم، وأصحاب املصلحة اآلخرين، يقرر فريق اخل
 إذا توفرت إمكانية إجراء التقييم يف حدود امليزانية املعتمدة من االجتماع العام.

إذا قرر االجتماع العام ممارسة حقه يف أن يستعرض التقرير املفصل لتحديد النطاق واملوافقة عليه، يعرض  - 7
 االجتماع العام للنظر فيه يف الدورة التالية. التقرير على

وقد يعترب اتباع هنج املسار السريع لتحديد النطاق، يف بعض األحيان، مناسبا  للتقييمات املواضيعية أو  - 8
املنهجية يف ظل وجود طلب ملح ملعلومات مالئمة للسياسات. وهذا يتضمن االضطالع بالتقييم على أساس واحد 

يد نطاق أويل بناء  على موافقة مسبقة من االجتماع العام. وعند التفكري يف اتباع هنج املسار السريع وهو عملية حتد
لتحديد النطاق للتقييمات أو األنشطة األخرى، ال بد من وجود توجيهات واضحة بشأن اإلجراءات اليت يلزم 

طاق التقييمات واألنشطة األخرى وتنفيذ اتباعها. وجيب أن يكون هناك تناسق بني عملية املسار السريع لتحديد ن
 تلك األنشطة.

وترد يف تذييل هذا املرفق خريطة سري عمليات تصف عملية حتديد النطاق. وإىل حد ما فإن احلاجة إىل  - 9
عملية سابقة لتحديد النطاق تتوقف على نوعية الطلبات واملدخالت واالقرتاحات املقدمة اليت ستوضع هلا توجيهات 
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بشأن اإلجراءات  1/3-د ح ممن املقرر  7موحدة للتقدمي على أساس املعلومات املقرتحة يف الفقرة وأشكال 
 اخلاصة بتلقي الطلبات املقدمة للمنرب وترتيبها حبسب األولوية.

 العملية األولية والسابقة لتحديد النطاق -ثانياً 
جيب أن تقوم اهليئة مقدمة الطلب األويل للتقييم بتوفري املعلومات عن نطاق التقييم وأهدافه ومتطلبات  - 11

بشأن إجراءات تلقي الطلبات املقدمة إىل املنرب وترتيبها حبسب  1/3-د ح ماكتماله وفق ما هو مطلوب يف املقرر 
 األولوية. وتعرف هذه باملواد السابقة لتحديد النطاق.

ري فريق اخلرباء املتعدد التخصصات )للقضايا العلمية( واملكتب )للقضايا اإلدارية( عملية أولية لتحديد جي - 11
النطاق جلميع مقرتحات تقييم اجلدوى والتكاليف ذات الصلة وذلك قبل تقدميها إىل االجتماع العام للنظر فيها. 

 واد السابقة لتحديد النطاق.وتستند العملية األولية لتحديد النطاق يف جزء منها على امل
قد يطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات إىل اهليئة اليت قدمت الطلب أو الطلبات األصلية زيادة توضيح  - 12

بعض املعلومات السابقة لتحديد النطاق أو العناصر الواردة يف طلباهتم األصلية وذلك قبل إكمال التحديد األويل 
جميع هذه املعلومات اإلضافية لتقدميها إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات للنظر فيها للنطاق. وتقوم األمانة بت

وتقدمي توصيات إىل االجتماع العام بشأن املضي قدما  يف العملية الكاملة لتحديد النطاق، مع مراعاة ما يلي: )أ( 
ياسات العامة؛ )ب( احلاجة إىل عمل األمهية العملية للطلبات واإلسهامات واالقرتاحات وأمهيتها من ناحية الس

حتديد نطاق إضايف؛ )ج( واآلثار املرتتبة على الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات يف برنامج عمل املنرب واحتياجاته 
بشأن إجراءات تلقي الطلبات املقدمة إىل املنرب وترتيبها حبسب األولوية(. قد يقرر  1/3-د ح ممن املوارد )املقرر 

املضي يف إجراء عملية حتديد نطاق كاملة؛ )ب( عدم املضي يف العمل  لعام، يف هذه املرحلة، ما يلي )أ(االجتماع ا
املطلوب؛ )ج( التماس املزيد من املعلومات السابقة لتحديد النطاق على النحو املطلوب. وقد يطلب فريق اخلرباء 

يف إعداد وثيقة أولية لتحديد النطاق كخطوة أوىل  املتعدد التخصصات، عند االقتضاء، إىل خبري أو منظمة املساعدة
 حنو وضع وتنفيذ عملية كاملة لتحديد النطاق يتم االضطالع هبا حتت إشراف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات.

 عملية تحديد النطاق الكاملة -ثالثاً 
وتبدأ اخلطوة األوىل بتنظيم حلقة  جترى عملية حتديد النطاق الكاملة عند املوافقة عليها من االجتماع العام. - 13

 5عمل بشأن حتديد النطاق تضم جمموعة مناسبة من أصحاب املصلحة، وفقا  للمعايري املنصوص عليها يف الفقرة 
أعاله، وبقيادة عضو أو أكثر من أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات حسب ما هو مناسب. ويطلب من 

ومن أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب ترشيح املشاركني يف  احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة
 حلقة العمل املعنية بتحديد النطاق ويقوم الفريق باختيارهم.

التخصصات  يينبغي أن تشارك يف حلقات العمل املعنية بتحديد النطاق هذه جمموعة من اخلرباء املتعدد - 14
املستخدمني وأعضاء من املنرب. وتكتسب مشاركة هذه اجملموعة أمهية  وأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك جمموعات

لضمان أن تكون هذه التقييمات واألنشطة األخرى على قاعدة علمية قوية ومعارف وخربات جمموعة من أصحاب 
املصلحة وأن تكون مالئمة لصنع القرارات. ويضع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف االعتبار، لدى اختيار 

 أعاله. 5املشاركني يف حلقة العمل املعنية بتحديد النطاق، املعايري املنصوص عليها يف الفقرة 
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ورات مفتوحة عرب اإلنرتنت قبل حلقة عمل حتديد النطاق لدعم اوباإلضافة إىل ذلك، ميكن تنظيم مش - 15
عملية. ولدى القيام هبذا العمل، املناقشات أثناء سري حلقة العمل وللسماح بزيادة توسيع دائرة اإلسهامات يف ال

تتاح للجمهور املعلومات عن الطلب األويل لتحديد النطاق وحتديد النطاق األويل نفسه وأي معلومات سابقة 
 لتحديد النطاق.

وتيسريا  حللقة العمل املعنية بتحديد النطاق وللمساعدة يف تقدمي الطلبات واإلسهامات واملقرتحات، ينبغي  - 16
ريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب بوضع وثيقة توجيهية لوضع مشروع خطوط عريضة إلجراء تقييم أن يقوم ف

ولوضع نطاق لألنشطة احملتملة األخرى. وينبغي أن تتضمن الوثيقة التوجيهية جمموعة من العناصر العملية والتقنية 
 واإلدارية للنظر فيها.

 وعملية حتديد النطاق العناصر العلمية والتقنية التالية: وينبغي أن تتضمن الوثيقة التوجيهية - 17
املسائل الرئيسية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اليت ينبغي أن يغطيها  )أ(

 التقييم أو األنشطة األخرى فيما يتعلق بوظائف املنرب وإطاره املفاهيمي؛
ة العامة واملستخدمني اليت ميكن تناوهلا من خالل التقييم أو املسائل الرئيسية املتعلقة بالسياس )ب(

 األنشطة األخرى؛
 احلاجة امللحة للنشاط والكيفية اليت سيساهم هبا يف العمليات أو القرارات األخرى؛ )ج(
 الفصول احملتملة املكونة ألي تقرير تقييم ونطاق كل فصل من هذه الفصول؛ )د(
القائمة اليت ستكون ضرورية إلجراء أي تقييم ومدى وجود خيارات  أي قيود كبرية يف املعارف )ه(

 ملعاجلة الثغرات يف املعارف؛
األنشطة واملخرجات اإلضافية احملتملة اليت ميكن أن تستمد من التقييم وميكن االضطالع هبا لدعم  )و(

 وظائف أخرى للمنرب )مثل بناء القدرات ودعم السياسات وحنو ذلك(؛
ى تكامل وظائف املنرب األربعة، على سبيل املثال ينبغي أال يقتصر حتديد نطاق أي تقييم األدلة عل )ز(

على النظر يف املعارف القائمة والثغرات فيها، بل ويف القدرات القائمة والثغرات يف بناء القدرات، وكذلك يف وسائل 
 ومنهجيات الدعم احملتملة يف جمال السياسات؛

 استخدامها؛ املنهجيات اليت يتعني )ح(
 احلدود اجلغرافية اليت يشملها التقييم؛ )ط(
 قائمة بالتخصصات العلمية وأنواع اخلربات واملعارف الالزمة إلجراء التقييم. )ي(

 العناصر اإلجرائية أو اإلدارية اليت ميكن تضمينها يف الوثيقة التوجيهية ميكن أن تشمل ما يلي: - 18
 لة ومراحلها القياسية؛اجلدول العام لألنشطة احملتم )أ(
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اهليكل )اهلياكل( التشغيلية احملتملة اليت قد تكون ضرورية، وأدوار ومسؤوليات خمتلف الكيانات  )ب(
اليت يتم إشراكها، مبا يف ذلك تعيني شركاء اسرتاتيجيني يف تنفيذ األنشطة؛ والوسائل اليت تطبق هبا إجراءات تنفيذ 

 األقران وضمان النوعية والشفافية؛ برنامج العمل لضمان فعالية استعراض
التقديرات الكاملة لتكاليف األنشطة ومصادر التمويل احملتملة، مبا يف ذلك من الصندوق  )ج(

 االستئماين للمنرب واملصادر األخرى حسب االقتضاء؛
أي تدخالت يف جمال بناء القدرات قد تكون مطلوبة لتنفيذ النشاط، ميكن إدراجها كأنشطة يف  )د(

 لتقرير العام خلطة التنفيذ؛ا
أي أنشطة اتصاالت أو توعية قد تكون مناسبة لنواتج معينة، مبا يف ذلك تعيني الثغرات يف  )ه(

 املعارف ولدعم السياسات؛
 دراسة إدارة البيانات واملعلومات من أجل التقييمات.[ )و(
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 التذييل: جدول محتمل لسير عملية تحديد النطاق في المنبر]
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 فريق اخلرباء املتعدد التخصصات

 (1/3 -د  ح قرر مامل)

 العريضة للتقريراخلطوط 
 )اجتماع بصدد حتديد النطاق(

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 
واملكتب وخرباء إضافيون خيتارهم فريق 

 اخلرباء متعدد التخصصات

 اخلطوط العريضة للتقرير
 )اجتماع بصدد حتديد النطاق(

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 
 واخلرباء اآلخرون

 استمارة التوجيهات

املوافقة على حتديد النطاق أو 
على اتباع املسار السريع 

 للطلبات
 االجتماع العام

 العملاالتفاق على نطاق 
 )التقارير(

 االجتماع العام

 املعايري

توجيهات لتحديد مشروع 
اخلطوط العريضة وخطة 

 وتقديرات النواتج

يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات  -ألف 
بعملية حتديد نطاق أويل جلدوى وتكاليف مجيع 

 تقارير التقييم قبل تقدميها إىل االجتماع العام؛
لب إىل قد يود االجتماع العام أن يط -باء/دال 

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات )للمسائل العلمية( 
واملكتب )للمسائل اإلدارية( نواتج وتقييمات 
سريعة حمتملة للمنرب حبيث يوافق االجتماع العام 
على املضي يف حتديد النطاق والتقييم دون حاجة 

 إىل املزيد من النظر يف نتائج عملية حتديد النطاق؛
قد يطلب إجراء حتديد  االجتماع العام -جيم 

نطاق كامل لطلب تقييم واحد أو أكثر على 
أساس توصيات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 

 .واملكتب

ج
 باء مي

 

 تقارير وغريها من النواتج

 إعداد التقارير
 )التقييمات، وحنو ذلك(

حتت إشراف فريق اخلرباء 
 املتعدد التخصصات

تقرير وإجراءات أنشطة بناء 
القدرات وحتديد الثغرات يف 

 املعارف والدعم يف جمال السياسة

االتصاالت والتوعية طوال 
 العملية

القبول واالعتماد واملوافقة 
)من جانب االجتماع 

 العام(

 عملية حتديد النطاق األولية
)مبا يف ذلك ما قبل حتديد النطاق إذا 

ويشمل هنج املسار اقتضت الضرورة(، 
 السريع

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 
واملكتب وخرباء إضافيون خيتارهم فريق 

 اخلرباء املتعدد التخصصات

 ألف

دا
 ل
 

توجيهات لتحديد مشروع 
اخلطوط العريضة وخطة 

 وتقديرات النواتج



31 

 المرفق الثالث

الجدول الموجز لتقارير التقييم والتقارير التجميعية: النهج القياسية ونهج المسار السريع )في 
 أسابيع(

 

سألة
ح امل

اقرتا
 

مانة
لأل

 

ولية
ورة أ

 بص
طاق

د الن
حتدي

 

ما 
طاق

د الن
حتدي

بل 
ق

عام 
ع ال

جتما
 اال

فقة
موا

 
طاق

د الن
حتدي

لى 
ع

ديد 
لتح

ت 
يحا

ترش
 

ات
طاق

الن
طاق 

د الن
حتدي

عام 
ع ال

جتما
 اال

فقة
موا

قييم 
يف الت

ضي 
ى امل

عل
 

رباء
للخ

عوة 
د

قييم 
ق الت

 فري
تيار

اخ
ألول 

وع ا
شر

، امل
قييم

ل الت
كتما

ا
 

وع 
شر

ح امل
تنقي

ض/
تعرا

اس
قرير

ن الت
ين م

 الثا
روع

املش
ول/

األ
ئي  

لنها
وع ا

شر
ل امل

كما
ح وإ

تنقي
قرير

للت
قرير 

ة الت
ترمج

 

بل 
ن ق

ي م
نهائ

ض ال
تعرا

الس
ا

ات
كوم

احل
 

ول 
والقب

ض 
تعرا

الس
ت ا

مليا
ع

عام
ع ال

جتما
 اال

قبل
من 

قة 
ملواف

وا
               النهج القياسي 

النقطة 
 النهائية

25 4 2 صفر مدة املرحلة
(1)

 8 6 2 8 8 
24-
36 

6+16+8 8-12 
6-
8 

6-
8 

 ال ينطبق

 141 129 99 63 55 47 45 39 31 6 2 صفر كميةاملدة الرتا 
14

9 

15

7 
 ال ينطبق

 نهج المسار السريع
              

النقطة 
 النهائية

 ال ينطبق ال ينطبق 2 صفر مدة املرحلة
ال 

 ينطبق
2

(2) 
 ال ينطبق 6 4 8 6 21 2 2 2

 ال ينطبق 54 48 44 36 31 11 8 6 4 - - - 2 صفر كميةاملدة الرتا 

                

 بني االجتماعات العامة(. 51)ولكن قد يصل إىل  25 املتوسط (1)
صغر من اخلرباء )خيتاره ويشرف عليه فريق اخلرباء املتعدد التخصصات و/أو املكتب( بدال  من حتديد أيتم االضطالع هبا بواسطة فريق  (2)

 مبوجب النهج القياسي. الكامل النطاق

 [(توضع الحقاً ) -المرفق الرابع اإلجراءات المتعلقة باستخدام المؤلفات في تقارير المنبر ]]

 [[(ً توضع الحقا) -]المرفق الخامس إجراءات إقرار واستيعاب المعارف األصلية والمحلية 

 
 


