
 الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية: 3/2 -م ح د المقرر

  ،إن االجتماع العام
باملسامهات النقدية والعينية الواردة منذ إنشاء املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال  إذ يرحب

  ،2012التنوع البيولوجي يف عام 
حبالة املسامهات النقدية والعينية الواردة حىت اآلن على النحو املبني يف املرفق الثاين ذا  إذ حييط علماً 

  املقرر،
  ،2014بالتعهدات املعلنة للفرتة بعد سنة  وإذ حييط علماً أيضاً 

 الثاينعلى النحو املبني يف املرفق  2014-2013حبالة النفقات يف فرتة السنتني  كذلكوإذ حييط علماً  
  ذا املقرر، وكذلك مستوى الوفورات احلاصلة أثناء فرتة السنتني،

إىل تقدمي تعهدات ومسامهات للصندوق االستئماين للمنرب وكذلك مسامهات عينية من  يدعو  - 1
احلكومات ويدعو اهليئات التابعة لألمم املتحدة ومرفق البيئة العاملية واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، وغريها 

  القادرة على دعم أعمال املنرب للقيام بذلك؛ من أصحاب املصلحة
إىل األمني التنفيذي الذي يعمل بتوجيه من املكتب أن يقدم تقريراً إىل االجتماع العام يف  يطلب  - 2

  ؛2015-2014دورته الرابعة بشأن النفقات اخلاصة بفرتة السنتني 
دوالراً على النحو املبني يف املرفق  9 506 304 واليت تبلغ 2015امليزانية املنقحة لسنة  يعتمد  - 3

  املقرر؛األول ذا 
دوالراً يف  9 995 346، والبالغة 2017-2016بامليزانية املقرتحة لفرتة السنتني  حييط علماً   - 4

، مع اإلحاطة علماً أا سوف تتطلب مزيداً من املراجعة 2017دوالراً يف سنة  8 506 566و 2016سنة 
  قبل اعتمادها؛

رابعة يقدم إىل االجتماع العام يف دورته ال إىل األمني التنفيذي بالتشاور مع املكتب أن يطلب  - 5
تقريرًا بشأن املمارسات الراسخة للمنظمات البيئية املتعددة األطراف والفريق الدويل احلكومي املعين بتغري املناخ 

روس دواملنابر املختصة األخرى بشأن متويل اخلرباء واملشاركني يف االجتماعات لتيسري اعتماد أعضاء املنرب ملقرر م
  بشأن معايري االستحقاق املتعني استخدامها؛

على  7و 6و 5ُمدَخل على القواعد واإلجراءات املالية من خالل إضافة القواعد ـالتعديل ال يُِقرّ   - 6
  ذا املقرر؛ األولالنحو املبني يف املرفق 

ة لالجتماع نظيم الدورة الرابعلألمني التنفيذي، رهنًا بتوافر األموال، بإشراك موارد املنرب لت يأذن  - 7
  .2016العام يف بداية سنة 
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  المرفق األول

تعديل مقترح على اإلجراءات والقواعد المالية للمنبر المتعلقة بالتبرعات المعلنة للصندوق 
  االستئماني للمنبر

يت القواعد ال جراءات والقواعد املالية للمنرب؛ ويعاد ترقيم مجيعإلمن ا 5يضاف النص التايل بعد القاعدة 
  تليها تبعا لذلك.

  6القاعدة 

جيوز لألعضاء ولغري األعضاء يف املنرب، يف أي وقت، تقدمي تعهدات للصندوق االستئماين. وجيب تأكيد 
هذه التربعات املعلنة كتابًة، وعلى أوراق رمسية حتمل اسم الكيان مقدم التعهد وموقعة حسب األصول من 

ب رسل تأكيد خطي للتربعات املعلنة إىل األمني التنفيذي ألمانة املنرب. وجيقبل مسؤول الكيان املعين. ويُ 
  أن تتضمن خطابات التربعات املعلنة إشارة إىل ترتيبات السداد من حيث اجلداول الزمنية واألقساط.

  7القاعدة 

بارها تربعات أعاله، وإىل حني تسديدها، باعت 6تسجل خطابات التربعات املعلنة اليت ترد وفقاً للقاعدة 
معلنة كجزًء من جدول املسامهات الذي يعرض على دورات االجتماع العام. وحتدد قيمة التربعات املعلنة 
بدوالرات الواليات املتحدة بتطبيق سعر الصرف السائد يف األمم املتحدة يف وقت حتديث اجلدول. وقد 

يها حتديث الواليات املتحدة يف كل مرة يتم فغري املسددة املعلنة بعملة خالف دوالر التربعات تتقلب قيمة 
  جدول املسامهات.

  8القاعدة 

الرمسية املقدمة حسب األصول اليت مل تتحول إىل مسامهات فعلية بعد مضي اثين  التربعات املعلنةمجيع 
قائياً لعشر شهراً على ترتيبات اجلدول الزمين املذكورة يف خطابات التربعات املعلنة املناظرة تصبح مشطوبة ت

وحتذف بواسطة األمانة من الوثائق الرمسية اليت تعرض عن حالة املسامهات يف املنرب. وجيوز، على حنو 
استثنائي، متديد أجل التربعات املعلنة لفرتة إضافية قدرها اثنا عشر شهراً بعد تسلم األمني التنفيذي خطاب 

لتربعات ااملنرب االجتماع العام جبميع تعهد جديد يتضمن جداول زمنية وأقساط جديدة. وخيطر رئيس 
اليت مت شطبها يف الدورة التالية لالجتماع العام وذلك يف إطار بند جدول األعمال املتعلق بالرتتيبات  املعلنة

  املالية والرتتيبات املتعلقة مبيزانية املنرب.

  المرفق الثاني

  الترتيبات المالية والمتعلقة بالميزانية

 المساهمات النقدية والعينية المقدمة للمنبرحالة   -أوالً 

، وكذلك 2012حالة املسامهات النقدية اليت تلقاها املنرب منذ تأسيسه يف عام  1يعرض اجلدول 
  .2015 كانون الثاين/يناير  15التعهدات املعلنة املؤكدة حىت تاريخ 
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  1اجلدول 
  )2015كانون الثاني/يناير   15إلى  2012أيار/مايو  1(من 2012حالة المساهمات النقدية التي تلقاها المنبر والتعهدات المعلنة بعد إنشاء المنبر في نيسان/أبريل 

  )(بدوالرات الواليات املتحدة
  2014كانون الثاين/يناير   14ملعدالت األمم املتحدة حىت التعهدات وفقا  املسامهات البلد

 المجموع المجموع 2018-1016 2015 2014-2013 المجموع 2014 2013 2012 

 )1( )2( )3( )1)+(2)+(3=(4 )5( )6( )7( )57)+(6)+(7=(8 )4)+(8=(9 

 97 860 صفر    97 860  97 860    أسرتاليا

 195410 120 000 80 000 40 000   75 410 36 426 38 914  (أ)كندا

 30 000 30 000   30 000 صفر    شيلي

 160 000 صفر    160 000 160 000   الصني

 صفر صفر    صفر    كولومبيا

 37 037 صفر    37 037 37 037   (أ)الدامنرك

 صفر صفر    صفر    إثيوبيا

 301 511 صفر    301 511  275 626 25 885  (أ)فنلندا

 518 311 صفر    518 311 247 631 270 680  فرنسا

  9 763 001 4 878 049 3 658 537 1 219 512  4 884 952 1 850 129 1 298 721 1 736 102 (أ)أملانيا
 20 000 صفر    20 000 10 000 10 000  اهلند

 897 900 300 000  300 000  597 900 330 000 267 900  اليابان

 4 2959 صفر    4 299 4 299   التفيا

 100 000 100 000  100 000  صفر    ماليزيا

 678 426 صفر    678 426 678 426   هولندا

 52 759 19 531  19 531  33 228 17 137 16 094  نيوزيلندا

 8 259 318 صفر    8 259 318 8 118 860 140 458  )ب(النرويج

 20 000 صفر    20 000  20 000  مجهورية كوريا

 30 000 صفر    30 000 30 000   جنوب أفريقيا

 613 800 1 91 083  191 083  422 717 194 368 228 349  السويد

 463 968 303 031 227 273 75 758  160 937 84 793 76 144   سويسرا
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

 2 331 839 صفر    2 331 839 1 046 145 1 285 694  )ج(وآيرلندا الشمالية

 1 500 000 صفر    1 500 000 500 000 500 000 500 000 الواليات املتحدة األمريكية

 26 075 369 5 941 694 3 965 810 1 945 884 30 000 20 133 675 13 620 874  4 276 699 2 236 102 المجموع

 .تسوية للتحويل الفعلي للمسامهة(أ) 
  ، ولذا مت ختفيضه.2014دوالر مجع يف عام  418 060 جنيه اسرتليين، وهو ما يعادل 250 000 وقدره 2014حسب مرتني يف عام  2015-2013القسط الثالث من مسامهة إدارة التنمية الدولية للفرتة  (ب)
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وما يقابلها من قيم تقديرية بدوالرات الواليات  2014املسامهات العينية املتلقاة يف عام  2ح اجلدول ويوض  - 2
 ملا يقابلها من تكاليف يف برنامج العمل. وتتوافق املسامهات املتحدة على النحو الذي ُقدمت أو ُقدرت به وفقاً 

الدعم سبيل املثال، الدعم التقين، ومرافق االجتماعات و العينية مع دعم األنشطة املقررة يف إطار برنامج العمل (على 
 احمللي)، أو تلك املنظمة لدعم برنامج العمل ومل يتلقها الصندوق االستئماين.

  2اجلدول 
  2014المساهمات العينية الواردة في 

  (بدوالرات الواليات املتحدة)

 نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
  القيمة املقابلة
 كما قُدمت
 أو قدرت

المساهمات العينية المتعلقة 
 بالدعم التقني

   

مستشار متفرغ يف أمانة املنرب لدعم إجراء  الصني
 (ب)) 2التقييمات اإلقليمية (الناتج 

 140 000  دعم فين

منظمة األمم املتحدة لألغذية 
 والزراعة

الدعم التقين لألمانة بشأن إجراء التقييم 
 (أ)) 3املتعلق بالتلقيح (الناتج 

 −  دعم فين

ما يعادل نصف دوام كامل ملوظف يف  االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة
االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة لدعم إشراك 

 (د)) 4أصحاب املصلحة (الناتج 

 −  دعم فين

وحدة دعم فين لفرقة العمل املعنية ببناء  النرويج
 (أ) و(ب)) 1القدرات (الناجتان 

 300 000  دعم فين

وحدة دعم فين لتقييم حتليل السيناريو  هولندا
 (ج)) 3والنمذجة (الناتج 

 250 000  دعم فين

وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية  مجهورية كوريا
 (د)) 1باملعرفة والبيانات (الناتج 

 300 000  دعم فين

دعم فين يتعلق ببناء القدرات يف سياق  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 (أ) و(ب))  1(الناجتان  BESشبكة 

 390 000  دعم فين

 243 151  دعم فين دعم فين ألمانة املنرب برنامج األمم املتحدة للبيئة

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
 والثقافة

وحدة دعم فين لفرقة العمل املعنية بأنظمة 
 (ج)) 1واألصلية (الناتج املعارف احمللية 

 150 000  دعم فين

المساهمات العينية المتعلقة 
باالجتماعات المقررة في إطار 

 برنامج العمل المعتمد
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 نوع الدعم النشاط احلكومة/املؤسسة
  القيمة املقابلة
 كما قُدمت
 أو قدرت

مؤسسة البحوث لوالية ساو باولو، 
 الربازيل

االجتماع الثاين لفرقة العمل املعنية ببناء 
القدرات يف ساو باولو، الربازيل (الناجتان 

 (أ) و(ب)) 1

مرافق االجتماعات، دعم 
املشاركني من البلدان 

 النامية، دعم حملي مرافق

000 42 

اجتماع تأطريي يف بيجني لتقييم تدهور  الصني
(ب)  3األراضي واستصالحها (الناجتان 

’1(‘ 

مرافق االجتماعات، دعم 
املشاركني من البلدان 

 النامية، دعم حملي

000 100  

دد اخلرباء املتع االجتماع الثالث لفريق أملانيا
 التخصصات واملكتب يف بون، أملانيا

 - مرافق االجتماعات 

500 000 مرافق االجتماعات الدورة العامة الثالثة يف بون، أملانيا  

االجتماع األول لفرقة العمل املعنية ببناء  النرويج
القدرات يف تروندهامي، النرويج (الناجتان 

 (أ) و(ب)) 1

دعم مرافق االجتماعات، 
 حملي

− 

االجتماع الثاين لفرقة العمل املعنية ببناء 
القدرات يف ساو باولو، الربازيل (الناجتان 

 (أ) و(ب)) 1

مرافق االجتماعات، دعم 
 حملي

− 

االجتماع األول لفرقة العمل املعنية باملعرفة  مجهورية كوريا
 (د)) 1والبيانات (الناتج 

مرافق االجتماعات، دعم 
 حملي

− 

األمم املتحدة للرتبية والعلم  منظمة
 والثقافة

مسامهة يف مرافق  اجتماع لتأطري التقييمات اإلقليمية
 االجتماعات، دعم حملي

– 

المساهمات العينية لدعم برنامج 
 العمل

   

حلقة عمل إضافية للخرباء بشأن  أملانيا والفلبني
قيمة/تقييم التنوع البيولوجي يف سياق 

  املعارف األصلية

 − 

اجتماعان إضافيان للحوار ألصحاب  الواليات املتحدة األمريكية
ق املعارف األصليني يف سياق التقييم املتعل

 بالتلقيح

 000 50  

المساهمات العينية ذات الصلة 
  بأنشطة برنامج العمل األخرى

   

اقتناء عتاد االتصاالت (وحدات التخزين  موناكو
 )USBاحملمولة 

5 000 دعم أنشطة التوعية  
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 وقد تلقى املنرب عطايا عينية من:  - 3

أسرتاليا، وأملانيا، والربازيل، ومجهورية كوريا، وسويسرا، والصني، والفلبني، حكومة: اثنتا عشرة   )أ(
 وموناكو، والنرويج، وهولندا، واليابان، والواليات املتحدة األمريكية؛

، أسرتاليا؛ حوثأسرتاليا للبالبيئية التابع لس لتميز يف القرارات منظمة: مركز اأربعة وعشرون   )ب(
وبرنامج البحوث يف توصيف التنوع البيولوجي وحفظه واستعادته واستدامة استخدامه، الربازيل؛ وبرنامج البحوث 
يف توصيف التنوع البيولوجي وحفظه واستعادته واستدامة استخدامه وجامعة والية كامبيناس، الربازيل؛ وجملس 

شمايل حلفظ النباتات واحليوانات يف القطب الشمايل، ومؤسسة كروبر؛ ومنظمة األمم املتحدة لألغذية القطب ال
الزراعة؛ املركز األملاين لبحوث التنوع البيولوجي املتكاملة؛ واملرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي؛ وشبكة رصد 

، الربازيل والس عهد البلدان األمريكية لبحوث التغري العامليالتنوع البيولوجي التابعة للفريق املعين برصد األرض؛ م
الدويل الستكشاف البحار؛ والس الدويل للعلوم؛ واملعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقية؛ واالحتاد الدويل حلفظ 

ملتوسط، فرنسا؛ االطبيعة؛ معهد كوستاريكا الوطين للتنوع البيولوجي؛ وشبكة املناطق البحرية احملمية يف البحر 
اجلمعية املعنية ببيولوجيا احلفظ؛ وشبكة البحوث يف النظم اإليكولوجية األرضية، أسرتاليا؛ واتفاقية األمم املتحدة 
ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو التصحر وال سيما يف أفريقيا؛ وبرنامج األمم 

تحدة واملركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم امل م املتحدة للبيئة؛املتحدة اإلمنائي؛ وبرنامج األم
 ؛ ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة؛ وجامعة الزراعة، فيصل آباد، باكستان.للبيئة

، 2014ام ع غري أنه لـم تـَُتح بعُد للمنرب الفرصة لكي ينظر يف مجيع العروض السخية اليت تلقاها يف  - 4
بالنظر إىل أن برنامج العمل ال يزال يف مرحلة التطوير. ومع تقدم برنامج العمل، فإن املكتب وفريق اخلرباء املتعدد 
التخصصات سينظران يف كيفية استخدام العروض اإلضافية. ومن املرجح أن يكون بوسع املنرب االستفادة من 

ات وأنظمة لدعم املتوقع تقدميه إىل فريق العمل املعين ببناء القدر بعٍض من تلك العروض بطريقة فعالة يف سياق ا
 املعارف األصلية واحمللية واملعارف والبيانات، وكذلك يف سياق التقييمات اإلقليمية، من مجلة أشياء.

 2013نفقات السنة المالية   - ثانياً 

) مقارنة مبيزانية عام 2013كانون األول/ديسمرب   31(حىت  2013نفقات العام  3يبني اجلدول   - 5
 اليت وافق عليها االجتماع العام يف دورته األوىل. 2013

  3اجلدول 
  2013نفقات العام 

  (بدوالرات الواليات املتحدة)

 بند امليزانية
امليزانية املعتمدة 

 الرصيد 2013إنفاق  2013لعام 
        اجتماعات هيئات المنبر

 704 776 (أ)295 224 1 000 000  أيام) 6الدورة األوىل لالجتماع العام (
 24 413 (ب)5 587 30 000  (أ)أيام) 5االجتماع األول للمكتب (

 53 516 31 484 85 000  أيام) 3( االجتماع األول لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات
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 بند امليزانية
امليزانية املعتمدة 

 الرصيد 2013إنفاق  2013لعام 
 − − − رباء املعنية بنظم املعرفةاخلحلقة عمل 

 − − − املفاهيميحلقة عمل اخلرباء املعنية مبشروع اإلطار 
 489 29 511 30 000 أيام) (كيب تاون) 5االجتماع الثاين للمكتب (

أيام)  3( االجتماع الثاين لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات
 (كيب تاون)

000 85 253 63 747 21 

 )76 688( 939 188 862 500 (ج)أيام) 6الدورة الثانية لالجتماع العام (
 728 253 1 364 247 2 092 500 هيئات المنبرالمجموع، اجتماعات 

يف املئة من التكاليف السنوية للموظفني يف الفئة  20(األمانة 
يف املئة من التكاليف السنوية للموظفني يف  50الفنية والعليا و

 فئة اخلدمات العامة)
   

 80 310 − 80 310  )1-رئيس األمانة (مد
 61 100 − 61 100  )3/4-موظف برامج (ف
 52 110 − 52 110  )2/3-موظف برامج (ف
 − − −  ) 2/3-موظف برامج (ف

 − − −  )1/2موظف برامج معاون (ف 
 21 866 33 284 55 150  )5-موظف دعم إداري (خ ع
 55 150 _ 55 150  )5-موظف دعم إداري (خ ع
 − − − )5-موظف دعم إداري (خ ع

 270 536 33 284 303 820 المجموع، األمانة

اد (تكاليف األفراد املكلفني بإعدالترتيبات المؤقتة لألمانة 
 برنامج العمل قبل استقدام موظفي األمانة)

   

 )164 211( (د)534 212 370 000 2013تكاليف األمانة املؤقتة لدعم العملية بني الدورات لعام 
 )164 211( 534 212 370 000 مانة المؤقتةألالمجموع، ترتيبات ا

املوقع الشبكي ومواد المنشورات، والتوعية واالتصاالت (
 التعريف، وفعاليات التواصل، واسرتاتيجية التوعية واالتصاالت)

   

مواد التوعية للدورة الثانية لالجتماع العام (إدارة املوقع الشبكي 
 25 000 25 000 50 000 والطباعة)

 (ه)األوىلتقرير نشرة املفاوضات بشأن األرض إىل الدورة 
 13 656 36 344 50 000 لالجتماع العام

 38 656 61 344 100 000 المجموع، المنشورات والتوعية واالتصاالت

    نفقات متنوعة

 8 779 66 221 75 000 سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية
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 بند امليزانية
امليزانية املعتمدة 

 الرصيد 2013إنفاق  2013لعام 
الرصد والتقييم (إعداد مشروع عملية استعراض وتقييم كفاءة املنرب 

 20 000 _ 20 000 وفعاليته)

 148 000 − 148 000 يف املئة من جمموع امليزانية) 5الطوارئ (
 176 779 66 221 243 000 المجموع، النفقات المتنوعة

 1 050 012 2 059 308 3 109 320 المجموع الفرعي

 136 765 267 446 404 211 في المائة) 13دعم برنامج األمم المتحدة للبيئة للبرنامج (

 1 186 777 2 327 754 3 513 531 المجموع

)، 2013هناك نسبة تكاليف االجتماع وتكاليف سفر املشاركني من البلدان النامية يف الدورة األوىل لالجتماع العام (كانون الثاين/يناير   (أ)
 املنرب. وبلغ جمموع تكلفة الدورة األوىل. فضًال عن ذلك قدم برنامج األمم املتحدة للبيئة مسامهة نقدية لدعم 2012مت تضمينها يف عام 

  دوالر. 1 064 609
 ستضافتهاامسامهات كبرية من تكاليف االجتماع األول للمكتب ولفريق اخلرباء املتعدد التخصصات قدمتها احلكومة النروجيية يف إطار   (ب)

  ، يف تروندهامي، النرويج.2013أيار/مايو  31 إىل 27ملؤمتر تروندهامي السابع بشأن التنوع البيولوجي، املعقود يف الفرتة من 
وضعت ميزانية الدورة الثانية لالجتماع العام يف األصل على أساس اجتماع ملدة مخسة أيام ولكنها عقدت ملدة ستة أيام وعقدت   (ج)

  املشاورات اإلقليمية قبل االجتماع وفقًا ملا وافق عليه املكتب.
تكاليف املوظفني من برنامج األمم املتحدة للبيئة ومن املركز العاملي لرصد احلفظ التابع لربنامج األمم  تشمل تكاليف األمانة املؤقتة  (د)

). وقد 2013(مبا يف ذلك أعمال ما بني الدورتني األوىل والثانية لالجتماع العام يف عام  2013املتحدة للبيئة املعارين لدعم العمل يف عام 
. وبلغ صايف جمموع تكاليف دعم األمانة يف عام 2014قب وصول األمني التنفيذي للمنرب يف شباط/فرباير بدأت عملية التوظيف للبقية ع

دوالر  164 211دوالر لتكاليف األمانة و 270 536(وهو  2013دوالر مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام  106 324مبلغ  2013
  لتكاليف األمانة املؤقتة).

لتقارير نشرة مفاوضات األرض كانت للدورة األوىل لالجتماع العام املعقود يف كانون الثان/يناير  2013يف عام التكاليف املتكبدة   (هـ)
، يف نفقات عام 2013. وترد تكاليف تقارير نشرة مفاوضات األرض للدورة الثانية لالجتماع العام املعقود يف كانون األول/ديسمرب 2013
2014.  

 2014المالية نفقات السنة   - ثالثاً 

) مقارنة مبيزانية 2014تشرين األول/أكتوبر  16(حىت  2014نفقات عام  4يوضح اجلدول   -6
 ).2/6-اليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته الثانية (املقرر م ح د 2014

  4اجلدول 
  2014تشرين األول/أكتوبر  16، حتى 2014نفقات العام 

 (بدوالرات الواليات املتحدة)

 التوزيع امليزانيةبند 
امليزانية املعتمدة 

 الرصيد 2014إنفاق عام  2014لعام 

     اجتماعات هيئات المنبر
 -   دوالر 600 000تكاليف االجتماع:   الدورة الثالثة لالجتماع العام

مشاركاً):  120تكاليف السفر (دعم  
 دوالر 480 000

000 080 1 449 192 551 887 
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 التوزيع امليزانيةبند 
امليزانية املعتمدة 

 الرصيد 2014إنفاق عام  2014لعام 
 −   دوالر 10 000تكاليف االجتماع:  أيام) 6املكتب (دورتان من 

  مشاركني)  7تكاليف السفر (دعم  
 دوالر 24 500

000 69 974 61 026 7 

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 
 أيام) 4(دورتان من 

 −   دوالر 20 000تكاليف االجتماع: 
مشاركاً):  20تكاليف السفر (دعم 

 دوالر 60 000
000 160 218 141 782 18 

 913 359 395 641 1 309 000 المجموع، اجتماعات هيئات المنبر
     2014تنفيذ برنامج العمل لعام 

تعزيز أسس القدرات واملعارف عل   1اهلدف 
مستوى الرتابط بني العلوم والسياسات 

 لتنفيذ مهام املنرب الرئيسية

000 155 1 112 405 888 749 

يف  والسياساتتعزيز الصلة بني العلوم  2اهلدف 
جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
اإليكولوجية على املستويات دون 

 ااإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينه

500 482 070 511 )570 28( 

 تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف 3اهلدف 
جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

ا بالقضاياإليكولوجية فيما يتعلق 
 املواضيعية واملنهجية

500 997 460 499 040 498 

نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته  4اهلدف 
 واستنتاجاته

250 421 253 189 997 231 

 1 451 355 1 604 895 3 056 250 2014المجموع، تنفيذ برنامج العمل لعام 
     األمانة

    موظفو المشروع 
 63 306 213 394 276 700  )1-رئيس األمانة (مد 
 97 458 76 702 174 160  )4 -موظف برامج (ف  
 − −   )ب()4-موظف برامج (ف  
 47 974 97 306 145 280  )3-موظف برامج (ف  
 145 280 − 145 280  )3-موظف برامج (ف  
 126 320  126 320  )2-موظف برامج معاون (ف  
 59 404 28 836 88 240 )6-موظف دعم إداري (خ ع 
 65 545 22 695 88 240  )5-موظف دعم إداري (خ ع 
 44 379 65 921 110 300 )5-موظف دعم إداري (خ ع 

 649 666 504 854 1 154 520  المجموع، األمانة
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 التوزيع امليزانيةبند 
امليزانية املعتمدة 

 الرصيد 2014إنفاق عام  2014لعام 
     ترتيبات الدعم التقني المؤقتة

تكاليف املوظفني قبل تعيني موظفي  دعم فين/أمانة مؤقت
من الدعم  األمانة وتوفري أشكال أخرى

 التقين للبدء بتنفيذ برنامج العمل

000 280 414 305 )378 25( 

 )25 378( 305 414 280 000 المجموع، ترتيبات الدعم التقني المؤقتة
     التوعية واالتصاالت

 13 523  46 477 60 000 (ب)خدمات تقدمي التقارير خدمات تقرير االجتماع العام
 13 523 46 477 60 000  واالتصاالتالمجموع، التوعية 

     السفر
سفر املوظفني حلضور اجتماعات هيئات  سفر موظفي األمانة يف مهام رمسية

 والسفر للمهام الضرورية األخرى
000 100 267 88 733 11 

 20 000 - 20 000 (ب)سفر الرئيس لتمثيل املنرب سفر الرئيس
 31 733 88 267 120 000  المجموع، السفر

     التكاليف التشغيلية لألمانة
فني النفقات التشغيلية غري املرتبطة باملوظ 

 (ما عدا السفر)
 745 61 )745 61( 

 )61 745( 61 745  المجموع، التكاليف التشغيلية لألمانة
 2 972 513 3 007 257 5 979 770 المجموع الفرعي

 237 801 240 581 478 381 يف املائة) 8تكاليف دعم الربنامج (
 3 210 314 3 247 838 6 458 151 مجموع التكاليف للصندوق االستئماني
 777 747 − 777 747 يف املائة) 10املسامهة يف احتياطات رأس املال املتداول (

 3 988 061 3 247 838 7 235 898 مجموع االحتياجات النقدية

 ، برنامج األمم املتحدة للبيئة.4-ف الرتبة(أ) إعارة موظف من 
  .2014تتعلق هذه النفقات بتكاليف خدمات املؤمترات للدورة الثانية لالجتماع العام سجلت عن سنة (ب) 

  2015الميزانية المنقحة للسنة المالية   - رابعاً 

 بقصد 2/6 -مبقتضى مقرره م ح د  2015-2014اعتمد االجتماع العام ميزانية فرتة السنتني   - 7
 .2015امليزانية املنقحة للسنة املالية  5استعراضها يف دورته الثالثة. ووفقاً لذلك، يبني اجلدول 
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  5اجلدول 
  2015الميزانية المنقحة المقترحة للسنة 

 بدوالرات الواليات املتحدة)(

 بنود امليزانية

2015 
 منقحة التنقيح األولية

    اجتماعات هيئات المنبر  -1
    االجتماع العام  1-1

تكاليف السفر للمشاركني يف دورة االجتماع العام 
  (سفر/بدل اإلقامة اليومي)

000 480 − 000 480 

 600 000 − 600 000 خدمات املؤمترات (الرتمجة والتحرير)
 60 000 − 60 000 خدمات إعداد تقارير االجتماع العام

 1 140 000 − 1 140 000 االجتماع العام دورات   1-1المجموع الفرعي 

   دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات  1-2
 103 500 − 103 500 تكاليف السفر واالجتماع للمشاركني يف دورات املكتب
تكاليف السفر واالجتماع للمشاركني يف دورات فريق 

  اخلرباء املتعدد التخصصات
000 240  000 240 

المكتب وفريق الخبراء   2-1المجموع الفرعي،
 المتعدد التخصصات

500 343  500 343 

 20 000 −−−− 20 000 تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر  1-3

 1 503 500  1 503 500 اجتماعات هيئات المنبر  -1 المجموع الفرعي،

    تنفيذ برنامج العمل  -2

: تعزيز أسس القدرات واملعارف عل 1اهلدف  2-1
 بني العلوم والسياسات لتنفيذ مهام املنربمستوى الرتابط 

 الرئيسية

500 222 1 250 436 750 658 1 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف 2اهلدف  2-2
جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على 

 املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها

500 127 2 )250 256( 250 871 1 

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف 3اهلدف  2-3
جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فيما 

 يتعلق بالقضايا املواضيعية واملنهجية

750 728 1 )750 108( 000 620 1 

: نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته 4اهلدف   2-4
 واستنتاجاته

000 361 )500 18( 500 342 

 5 492 500 52 750 5 439 750 تنفيذ برنامج العمل 2المجموع الفرعي 
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 بنود امليزانية

2015 
 منقحة التنقيح األولية

  األمانة  -3
 موظفو المشروع   3-1 

    الفنية والعليا موظفو الفئة 3-1-1
 283 600 − 283 600 )1-رئيس األمانة (مد

 223 100 − 223 100 )4-موظف برامج (ف
 − − − (أ))4-موظف برامج (ف

 186 100 − 186 100 )3-برامج (فموظف 
 186 100 − 186 100 )3-موظف برامج (ف

 161 800 − 161 800 )2-موظف برامج معاون (ف
 9 بدء اخلدمة() 2-موظف برامج معاون (ف

 )2015سبتمرب /أيلول
− 933 93 933 93 

 134 633 93 933 1 040 700 ، موظفو الفئة الفنية والعليا1-1-3المجموع الفرعي

    الدعم اإلداري موظفومانة: األ 3-1-2
 113 000 − 113 000 )6-موظف دعم إداري (خ ع
يوليه /متوز 7 بدء اخلدمة( )6-موظف دعم إداري (خ ع

2015(  
− 500 56 500 56 

يوليه /متوز 7 بدء اخلدمة( )5-موظف دعم إداري (خ ع
2015( 

−  500 56 500 56 

 113 000 − 113 000  )5-موظف دعم إداري (خ ع
 113 000 − 113 000 )5-موظف دعم إداري (خ ع

 452 000 113 000 339 000  الدعم اإلداريموظفو ، 2-1-3المجموع الفرعي 

 1 586 933 206 933 1 379 700 المشروع موظفو، 1-3المجموع الفرعي 

االمانة: تكاليف التشغيل (غير المرتبطة  3-2
 بالموظفين)

   

    مهام رسميةالسفر في  3-2-1
 100 000 − 100 000 السفر الرمسي

 100 000 − 100 000 السفر في مهام رسمية 1-2-3المجموع الفرعي 
    تدريب الموظفين3-2-2

 10 000 10 000  −  التدريب املهين على إدارة املشاريع
تدريب املوظفني على نظام أوموجا واملقابالت القائمة على 

 الكفاءة
− 000 12 000 12 

 22 000 22 000 − تدريب الموظفين 2-2-3المجموع الفرعي 
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 بنود امليزانية

2015 
 منقحة التنقيح األولية

    المعدات ولوازم المكاتب  3-2-3

 4 500 4 500 − )دوالر 1500معدات مستهلكة (بنود تقل قيمتها عن 
 12 000 12 000 − لوازم املكاتب

 16 500 16 500 − المعدات ولوازم المكاتب  3-2-3المجموع الفرعي 

    المقار 3-2-4
املسامهة يف التكاليف املشرتكة (صيانة مباين املكاتب، 

 األمن املشرتك، خدمات املوزع اهلاتفي، إخل)
−  000 45 000 45 

 45 000 45 000 − المقار 4-2-3المجموع الفرعي 

   − النسخ والنفقات المتنوعة وآالتالطابعات  3-2-5

 5 000 5 000   تشغيل الطابعات وآالت النسخ وصيانتها

شراء أربعة برامج مايكروسوفت بروجيكت وأربع رخص 
 لربنامج أدوب املكتيب

− 000 4 000 4 

الطابعات وآالت النسخ  5-2-3المجموع الفرعي 
 والنفقات المتنوعة

− 000 9 000 9 

       الهاتف والبريد والمتفرقات 3-2-6

 20 000 20 000 − اهلاتف
 2 000 2 000 −  رسوم بريدية ومتفرقات

 22 000 22 000 −−−− اهلاتف والربيد واملتفرقات 6-2-3المجموع الفرعي 

    الضيافة   3-2-7

 5 000 5 000 − الضيافة
 5 000 5 000 −−−− الضيافة 7-2-3المجموع الفرعي 

تكاليف التشغيل (غير  2-3المجموع الفرعي،
 المرتبطة بالموظفين)

000 100 500 119 500 219 

 1 806 133 326 433 1 479 700 ، األمانة (الموظفون + التشغيل)3الفرعي المجموع 

 8 802 133 379 183 8 422 950  3+2+1المجموع الفرعي 

 704 171 30 335 673 836 يف املائة) 8تكاليف دعم الربنامج (

 9 506 304 409 518 9 096 786 مجموع التكاليف للصندوق االستئماني

 20 467 20 476 − يف املائة) 10احتياطات رأس املال املتداول (املسامهة يف 
 9 526 779 429 993 9 096 786  مجموع االحتياجات النقدية

  برنامج األمم املتحدة للبيئة. من 4-إعارة موظف من الفئة ف   (أ)
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 2017-2016لفترة السنتين  اإلرشاديةالميزانية   - خامساً 

)، ، املرفق2/7 -املتعلقة بالسنة املالية وفرتة امليزنة (املقرر م ح د  2املتعلقة بامليزانية واملادة  9وفقاً للمادة   - 8
 .2017-2016لفرتة السنتني  اإلرشاديةامليزانيَة  6يبني اجلدول 

    6اجلدول 
 بدوالرات الواليات املتحدة)( 2017-2016الميزانية اإلرشادية لفترة السنتين 

 2017 2016 بنود امليزانية
   اجتماع هيئات المنبر -1
   لالجتماع العام الدورة الثالثة 1-1

 500 000 500 000  تكاليف السفر للمشاركني يف االجتماع العام (سفر/بدل اإلقامة اليومي)
 615 000 615 000 خدمات املؤمترات (الرتمجة والتحرير)

 65 000 65 000 خدمات إعداد تقارير االجتماع العام
 1 180 000 1 180 000 العام االجتماعدورات ، 1-1 المجموع الفرعي

   دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات 1-2
 106 350 70 900 تكاليف السفر واالجتماع للمشاركني يف دورات املكتب

تكاليف السفر واالجتماع للمشاركني يف دورات فريق اخلرباء املتعدد 
 322 500 240 000  التخصصات

 428 850 310 900 ، دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات2-1المجموع الفرعي 

 25 000 25 000 تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر 1-3

 1 633 850 1 515 900 ، اجتماعات هيئات المنبر1 المجموع

   تنفيذ برنامج العمل -2
القدرات واملعارف عل مستوى الرتابط بني : تعزيز أسس 1اهلدف   2-1

 1 170 000 1 147 500 العلوم والسياسات لتنفيذ مهام املنرب الرئيسية
: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع 2اهلدف   2-2

البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على املستويات دون اإلقليمية 
 1 383 750 2 729 750 بينها واإلقليمية والعاملية وفيما

: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع 3اهلدف   2-3
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية فيما يتعلق بالقضايا املواضيعية 

 واملنهجية
750 461 1 750 254 1 

 359 000 361 000 : نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته4اهلدف   2-4
 5 699 250 4 167 500 ، تنفيذ برنامج العمل2 المجموع

  األمانة  -3
   موظفو املشاريع  3-1
   الفنية والعليا موظفو الفئة  3-1-1

 298 000 290 700 )1-رئيس األمانة (مد
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 2017 2016 بنود امليزانية
 234 400 228 700 )4-موظف برنامج (ف
 − − (أ))4-موظف برنامج (ف
 195 600 190 800 )3-موظف برنامج (ف
 195 600 190 800 )3-موظف برنامج (ف

 170 000 165 900 )2-موظف برنامج مساعد (ف
 170 000 165 900 )2-موظف برنامج معاون (ف

 1 263 600 1 232 800 الفنية والعليا موظفو الفئة، 1-1-3المجموع الفرعي
   الدعم اإلداري  3-1-2

 118 800 115 900 )6-موظف دعم إداري (خ ع
 118 800 115 900  )6-موظف دعم إداري (خ ع
 118 800 115 900  )6-موظف دعم إداري (خ ع
 118 800 115 900  )5-موظف دعم إداري (خ ع
 118 800 115 900 )5-موظف دعم إداري (خ ع

 594 000 579 500  الدعم اإلداريموظفو ، 2-1-3 المجموع الفرعي

 1 857 600 1 812 300 ، موظفو المشروع1-3 المجموع

   األمانة: تكاليف التشغيل (غير المرتبطة بالموظفين)  3-2
   السفر الرمسي 3-2-1

 120 000 120 000 السفر يف مهام رمسية
 120 000 120 000 السفر في مهام رسمية 1-2-3 المجموع الفرعي

   تدريب املوظفني 3-2-2
 − 10 000  تدريب فين على إدارة املشاريع

 − − املوظفني على نظام أوموجا واملقابالت القائمة على الكفاءة تدريب
 − 10 000 تدريب الموظفين 2-2-3 المجموع الفرعي

   ولوازم املكاتباملعدات  3-2-3
 4 500 4 500 دوالر للوحدة) 1 500املعدات املستهلكة (بنود تقل قيمتها عن 

 12 000 12 000 لوازم املكاتب
 16 500 16 500 المعدات ولوازم المكاتب 3-2-3 المجموع الفرعي

   املقار 3-2-4
املسامهة يف التكاليف املشرتكة (صيانة مساحات املكاتب، األمن املشرتك، 

 45 000 45 000 خدمات املوزع اهلاتفي، إخل)
 45 000 45 000 المقار 4-2-3 المجموع الفرعي

   المتنوعةوالنفقات الطابعات وآالت النسخ  3-2-5
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 2017 2016 بنود امليزانية
 5 000 5 000 تشغيل الطابعات وآالت النسخ وصيانتها

 4 000 4 000  الربجميات والنفقات املتنوعة األخرى
 9 000 9 000 الطابعات وآالت النسخ النفقات المتنوعة 5-2-3 المجموع الفرعي

 20 000 20 000 والرسوم الربيدية والنفقات املتنوعةاهلاتف،  3-2-6
 2 000 2 000 بريدية ونفقات متنوعةرسوم 

 22 000 22 000 والرسوم الربيدية والنفقات املتنوعةاهلاتف،  المجموع الفرعي

   الضيافة  3-2-7
 5 000 5 000 الضيافة

 5 000 5 000 الضيافة 7-2-3 المجموع الفرعي

 217 500 227 500 ، تكاليف التشغيل (غير المرتبطة بالموظفين)2-3 المجموع الفرعي

 2 075 100 2 039 800 (الموظفون+التشغيل) ، األمانة3 المجموع الفرعي

 7 876 450 9 254 950 3+2+1الفرعي مجموع 
 630 116 740 369 يف املائة) 8تكاليف دعم الربنامج (

 9 995 346 8 506 566 مجموع التكاليف الصندوق االستئماني

 − 126 873 يف املائة) 10املتداول (املسامهة يف احتياطات رأس املال 
 8 506 566 10 122 219 االحتياجات النقدية مجموع

  برنامج األمم املتحدة للبيئة. 4-إعارة موظف من الفئة ف  (أ)

  2018ميزانية إرشادية لفترة الميزانية   - سادساً 

  .2018ميزانية إرشادية لعام  7اجلدول  يبني  - 9
  7اجلدول 

  2018اإلرشادية لعام الميزانية 
 بدوالرات الواليات املتحدة)(

 2018 بنود امليزانية
  اجتماعات هيئات المنبر -1
  الدورات السنوية لالجتماع العام 1-1

 504 000  االجتماع العام (سفر/بدل اإلقامة اليومي) دورات تكاليف السفر للمشاركني يف
 630 000 خدمات املؤمترات (الرتمجة والتحرير)

 65 000 خدمات إعداد تقارير االجتماع العام
 1 199 000 العام االجتماع، 1-1 المجموع الفرعي

  دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات 1-2
 109 200 تكاليف السفر واالجتماع للمشاركني يف دورات املكتب

 330 000  املتعدد التخصصاتتكاليف السفر واالجتماع للمشاركني يف دورات فريق اخلرباء 
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 2018 بنود امليزانية
 439 200 ، دورات المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات2-1 المجموع الفرعي

 30 000 تكاليف سفر الرئيس لتمثيل المنبر 1-3

 1 668 200 هيئات المنبر اجتماعات،1 المجموع

  تنفيذ برنامج العمل -2
مستوى الرتابط بني العلوم والسياسات : تعزيز أسس القدرات واملعارف عل 1اهلدف  2-1

 847 500 مهام املنرب الرئيسية لتنفيذ
: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 2اهلدف  2-2

 2 013 000 اإليكولوجية على املستويات دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وفيما بينها
: تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 3اهلدف  2-3

 1 110 500 اإليكولوجية فيما يتعلق بالقضايا املواضيعية واملنهجية
 345 000 : نشر وتقييم أنشطة املنرب ونواجته واستنتاجاته4 اهلدف 2-4

 4 316 000 ، تنفيذ برنامج العمل2 الفرعي المجموع
  األمانة -3
  موظفو المشروع 3-1
  العلياو  ةالفني الفئة 3-1-1

 305 400  )1-رئيس األمانة (مد
  240 300 )4-موظف برنامج (ف
 - (أ))4-موظف برنامج (ف
 200 500 )3-موظف برنامج (ف
 200 500  )3-موظف برنامج (ف

 174 300  )2-موظف برنامج معاون (ف
 174 300 )2-(فموظف برنامج معاون 

 1 295 300 العلياو  ، موظفو الفئة الفنية1-1-3 المجموع الفرعي
  الدعم اإلداريموظفو  3-1-2

 121 800 )6-موظف دعم إداري (خ ع
 121 800  )6-موظف دعم إداري (خ ع
 121 800  )6-موظف دعم إداري (خ ع
 121 800  )5-موظف دعم إداري (خ ع
 121 800 )5-موظف دعم إداري (خ ع

 609 000  الدعم اإلداريموظفو ، 2-1-3 المجموع الفرعي
 1 904 300 موظفو المشروع المجموع
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  األمانة: تكاليف التشغيل (غير المرتبطة بالموظفين) 3-2
   سفر موظفي األمانة

  السفر في مهام رسمية ،3-2-1
 130 000 السفر يف مهام رمسية

 130 000 السفر في مهام رسمية1-2-3الفرعي  المجموع
   تدريب الموظفين 3-2-2

 -  تدريب مهين على إدارة املشاريع
 − تدريب املوظفني على نظام أوموجا وإجراء املقابالت القائم على الكفاءة

 - تدريب الموظفين 2-2-3 المجموع الفرعي
  ولوازم المكاتبالمعدات  3-2-3

 4 500 دوالر للوحدة) 1500(مواد تقل قيمتها عن  املعدات املستهلكة
 12 000 لوازم املكاتب

 16 500 المعدات ولوازم المكاتب 3-2-3 المجموع الفرعي
  المقار 3-2-4

  املسامهة يف التكاليف املشرتكة (صيانة مساحات املكاتب، األمن املشرتك،
 45 000 خدمات املوزع اهلاتفي، إخل)

 45 000 المقار 4-2-3 المجموع الفرعي
  الطابعات وآالت النسخ والنفقات المتنوعة 3-2-5

 5 000 تشغيل الطابعات وآالت النسخ وصيانتها
 4 000 والنفقات املتنوعة األخرى الربجميات

 9 000 الطابعات وآالت النسخ والنفقات المتنوعة  ،5-2-3المجموع الفرعي 
  والنفقات املتنوعةوالرسوم الربيدية  اهلاتف 3-2-6

 20 000 اهلاتف
 2 000 رسوم بريدية ونفقات متنوعة

 22 000 والرسوم البريدية والنفقات المتنوعة الهاتف 6-2-3المجموع الفرعي 
  الضيافة  3-2-7

 5 000 الضيافة
 5 000 الضيافة 7-2-3المجموع الفرعي
 227 500 بالموظفين)، تكاليف التشغيل (غير المرتبطة 2-3 المجموع الفرعي
 2 131 800 التشغيل) + (الموظفون ، األمانة3 المجموع الفرعي
 8 116 000 3+2+1 المجموع الفرعي

 649 280 يف املائة) 8دعم الربنامج ( تكاليف
 8 765 280 مجموع التكاليف للصندوق االستئماني
 )925 096( يف املائة) 10املسامهة يف احتياطات رأس املال املتداول (

 7 840 184 المجموع
  برنامج األمم املتحدة للبيئة.، 4-إعارة موظف، من الفئة ف  (أ)
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  التعاريف  - 1
  املصطلحات املستخدمة يف هذه الوثيقة: ترد فيما يلي تعاريف

  هياكل اإلدارة  1-1

  .يكولوجيةجمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليعين املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف ‘‘ المنبر’’
  يعين هيئة صنع القرارات لدى املنرب وتضم مجيع أعضاء املنرب.‘‘ االجتماع العام’’
يشري إىل هيئة أعضاء املكتب املنتخبني يف مكتب دورة االجتماع العام على النحو الوارد يف هذه ‘‘ المكتب’’

  )1(.ام للمنربالقواعد اإلجرائية لالجتماع الع
ظائف يشري إىل اهليئة الفرعية اليت أنشأها االجتماع العام واليت تقوم بالو ‘‘ التخصصاتفريق الخبراء المتعدد ’’

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

  تعين أي دورة عادية أو استثنائية لالجتماع العام للمنرب.‘‘ دورة االجتماع العام’’

  نواتج المنبر  1-2
لسياسات تعين النواتج الرئيسية للمنرب، مبا يف ذلك تقارير التقييم، والتقارير التجميعية وموجزاا ملقرري ا‘‘ التقارير’’

  واألوراق التقنية واملبادئ التوجيهية التقنية.واملوجزات التقنية 
هي تقييمات منشورة للمسائل العلمية، والتقنية، واالجتماعية واالقتصادية، اليت تأخذ يف ‘‘ تقارير التقييم’’

االعتبار خمتلف النـُُهج والرؤى والنظم املعرفية، مبا يف ذلك التقييمات العاملية للتنوع البيولوجي وخدمات 
يكولوجية، والتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية النظم اإل

ذات النطاق اجلغرايف احملدد، والتقييمات املواضيعية أو املنهجية اليت تستند إىل النهج القياسي أو ج 
 تقنياً  زاً ي السياسات؛ وموجملقرر  املسار السريع. وتتكون هذه التقارير من جزأين أو أكثر تشمل موجزاً 

  فردية وموجزاا التنفيذية. وفصوالً  اختيارياً 
 جتمع هذه التقارير وُتدمج املواد املأخوذة من تقارير التقييم، وتكون مصوغة بأسلوب غري‘‘ التقارير التجميعية’’

ن املقرر أن ات. ومتقين يالئم مقرري السياسات، وتعاجل نطاقاً واسعاً من املسائل ذات الصلة بالسياس
  تتكون من قسمني: موجز ملقرري السياسات؛ وتقرير كامل.

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

   موجز مقرري السياسات.هو نسخة أكثر تفصيالً وختصصاً من املواد الواردة يف‘‘ موجز تقني’’
  تستند إىل املواد املوجودة يف تقارير التقييم وتُعد عن مواضيع يعتربها االجتماع العام مهمًة.‘‘ أوراق تقنية’’
  مواد أُِعدت للمنرب وقد تشمل ما يلي:‘‘ مواد داعمة’’

ى حوارًا مشرتكاً عل تقارير عن احلوار املستند إىل املواد اليت تفرزها املناقشات واليت قد تشتمل  (أ)
عوب ودون اإلقليمي، فيما بني أعضاء املنظمات األكادميية، والش اإلقليميبني الثقافات والعلوم، على املستويني 

                                                      
)1( IPBES/1/12 ،األول. املرفق  
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األصلية، واحمللية ومنظمات اتمع املدين، وتأخذ يف االعتبار خمتلف النـُُهج، والرؤى والنظم املعرفية القائمة وخمتلف 
  الرامية لتحقيق التنمية املستدامة؛اآلراء والنـُُهج 
  تقارير وحماضر أعمال حلقات العمل واجتماعات اخلرباء املقامة إما بتكليف أو بدعم من املنرب؛  (ب)
  الربجميات أو قواعد البيانات اليت تسهل إعداد استخدام تقارير املنرب؛  (ج)
  استخدام تقارير املنرب؛األدوات واملنهجيات اليت تالئم السياسات وتُيسر إعداد أو   (د)
املواد التوجيهية (املذكرات التوجيهية والوثائق التوجيهية) اليت تساعد يف إعداد تقارير املنتدى   (هـ)

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

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

قبول تقارير املنرب يف دورة من دورات االجتماع العام يعين أن املادة مل ختضع للنقاش واالتفاق على  ‘‘ القبول’’
ماع العام ولكنها على الرغم من ذلك كل سطر من سطورها وكل فرع من فروعها من جانب االجت

  تقدم نظرة شاملة ومتوازنة عن جوهر املوضوع.
اعتماد تقارير املنرب هو عملية إقرار التقرير جزءاً جزءاً (وليس سطراً سطراً)، كما هو مبني يف اجلزء ‘‘ االعتماد’’

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

  مفصل، سطراً سطراً، بتوافق اآلراء يف جلسة من جلسات املنرب.
 للتقارير اإلقليمية يقوم ا املمثلون اإلقليميون ذوي الصلة يف دورة من‘‘ واالعتماد والموافقة األولي القبول’’

ا للمزيد من االستعراض وقد يتم قبوهلا واعتماده’’ورات االجتماع العام، ومن مث ختضع هذه التقارير د
  من جانب االجتماع العام ككل.‘‘ واملوافقة عليها

  يتم القبول واالعتماد واملوافقة بتوافق اآلراء.
  لعمليات إقرار نواتج المنبر عامعرض   - 2

، حسب االقتضاء، ملستويات خمتلفة من التصديق 2-1يف الفرع نواتج املنرب احملددة ختضع خمتلف 
  أدناه: 1الرمسي. وفيما يلي شرح هلذه املستويات من حيث القبول واالعتماد واملوافقة، كما هو مبني يف اجلزء 

يتم بشكل عام قبول تقارير املنرب واملوافقة على موجزاا ملقرري السياسات من خالل توافق   (أ)
موجزاا أما التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية و  ويقبل االجتماع العام املوجزات التقنية، االجتماع العام.اآلراء يف 

ملقرري السياسات فيتم قبوهلا واملوافقة عليها بشكل أويل من جانب ممثلي املنرب اإلقليميني ذوي الصلة، ويقبلها، 
رير، الة التقارير التجميعية يعتمد االجتماع العام كامل التقيف وقت الحق، االجتماع العام ويوافق عليها. ويف ح

جزءًا جزءاً، كما يوافق على موجزه ملقرري السياسات. وسُيضمن تعريف 
 يف تقارير املنرب املنشورة؛‘‘ املوافقة’’ و‘‘ االعتماد’’ و‘‘ القبول’’مصطلحات 

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



23 

  وال ختضع املواد الداعمة للقبول أو االعتماد.  (ج)
  المنبر نواتجعمليات إقرار 

 املوافقة داالعتما القبول التحقق املنرب نواتج

     التقييمات

تقارير التقييم املواضيعية واملنهجية  •
(استنادًا إىل ج قياسي أو ج مسار 

 سريع)

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

 ال ينطبق ال ينطبق  االجتماع العام

 موجز التقييم املواضيعي واملنهجي ملقرري •
السياسات (استنادًا إىل ج قياسي أو 

  مسار سريع)ج 

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

االجتماع  ال ينطبق ال ينطبق
  العام

فريق اخلرباء املتعدد  تقارير التقييم اإلقليمية/دون اإلقليمية •
 التخصصات/املكتب

 ال ينطبق ال ينطبق االجتماع العام

ييم اإلقليمي/دون اإلقليمي موجز التق •
 ملقرري السياسات

دد املتعفريق اخلرباء 
 التخصصات/املكتب

 االجتماع العام ال ينطبق ال ينطبق

فريق اخلرباء املتعدد  تقارير التقييم العاملية •
 التخصصات/املكتب

 ال ينطبق ال ينطبق االجتماع العام

فريق اخلرباء املتعدد   موجز التقييم العاملي ملقرري السياسات •
 التخصصات/املكتب

االجتماع  ال ينطبق ال ينطبق
 العام

فريق اخلرباء املتعدد  التقارير التجميعية
 التخصصات/املكتب

االجتماع  ال ينطبق
 العام

 ال ينطبق

موجز التقارير التجميعية لمقرري 
 السياسات

فريق اخلرباء املتعدد 
 التخصصات/املكتب

االجتماع  ال ينطبق ال ينطبق
 العام

فريق اخلرباء املتعدد  التقنية الموجزات
 التخصصات/املكتب

 ال ينطبق ال ينطبق االجتماع العام

فريق اخلرباء املتعدد  التقنية األوراق
 التخصصات/املكتب

املؤلفون وفريق 
اخلرباء املتعدد 
 التخصصات

 ال ينطبق ال ينطبق

فريق اخلرباء املتعدد  المواد الداعمة
 التخصصات/املكتب

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

  إعداد نواتج المنبر إجراءات  - 3
  للتقييمات المواضيعية أو المنهجية القياسيالنهج   3-1

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

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

 7لفقرة ااألولويات بالطلبات، مشفوعة بتحليل األمهية العلمية والسياساتية للطلبات على النحو املشار إليه يف 
  ، واليت تشمل اآلثار املرتتبة من الطلبات على برنامج عمل املنرب واالحتياجات من املوارد؛1/3 -د ح ممن املقرر 



24 

فإذا ما خلص فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب إىل أن األمر حيتاج إىل حتديد نطاق إضايف   (ج)
إىل  خلرباء املتعدد التخصصات اقرتاحًا بشأن ذلك الغرضالستكمال حتديد أولويات طلبات معينة، يقدم فريق ا

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

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

شكل د استكمال دراسة حتديد النطاق بأن ميضي قدمًا يف عمل تقييم، مبيزانية وجدول زمين متفق عليهما بع
  مفصل؛

وإذا وافق االجتماع العام على إجراء حتديد مفصل للنطاق، فسيطلب فريق اخلرباء املتعدد   (ه)
ترشيح أمساء  )2(التخصصات، عرب األمانة، إىل احلكومات تقدمي ترشيحات ويدعو أصحاب املصلحة ذوى الصلة

د وم األمانة بتجميع قوائم الرتشيحات اليت تتاح لفريق اخلرباء املتعدخرباء للمساعدة يف حتديد النطاق؛ وتق
  التخصصات؛

تتجاوز نسبة   عندئذ خيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات خرباء من قوائم الرتشيحات، اليت ال  (و)
لك يشرف على باملائة، وبعد ذ 20اخلرباء املـُختارين من بني القوائم املقدمة من أصحاب املصلحة ذوى الصلة 

  حتديد النطاق املفصل، مبا يف ذلك اخلطوط العامة والتكاليف واجلدوى؛
إذا طلب االجتماع العام إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات املضي يف عمل التقييم، يرسل التقرير   (ز)

ويتاح على املوقع  رالتفصيلي لتحديد النطاق إىل أعضاء املنرب الستعراضه والتعليق عليه خالل فرتة أربعة أشه
  الشبكي للمنرب؛

واستناداً إىل نتائج عملية حتديد النطاق التفصيلي والتعليقات اليت وردت من أعضاء املنرب وأصحاب   (ح)
املصلحة اآلخرين، يبت فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب يف مسألة املضي يف إجراء التقييم، على افرتاض 

امليزانية واجلدول الزمين اللذين اعتمدمها االجتماع العام. ومع ذلك، إذا خلص فريق  أنه ميكن إجراؤه يف حدود
اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب إىل عدم املضي قدماً يف التقييم، يقوما عندئذ بإبالغ االجتماع العام بضرورة 

  استعراضه والبت فيه؛
ات الرتشيحات صفريق اخلرباء املتعدد التخصفإذا كان القرار هو املضي يف عمل التقييم فيطلب   (ط)

  أصحاب املصلحة ذوى الصلة إىل تقدمي أمساء اخلرباء وذلك للمسامهة يف إعداد التقرير؛ من احلكومات ويدعو
خيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني،   (ي)

) من قائمة الرتشيحات اليت 2-6-3رري االستعراض باستخدام معايري االختيار (اجلزء واملؤلفني الرئيسيني وحم
 20ينبغي أن تتجاوز نسبة اخلرباء فيها املختارين من بني األمساء املقدمة من أصحاب املصلحة ذوى الصلة   ال

  باملائة؛
  ول مشروع للتقرير؛فون الرئيسيون أيعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤل  (ك)

                                                      
وىف سياق هذه اإلجراءات، يكون أصحاب املصلحة ذوى الصلة من املنظمات العلمية املؤهلة الوطنية واإلقليمية والدولية،   )2(

ومراكز االمتياز واملؤسسات املعروفة بعملها وخربا، مبا يف ذلك خرباء املعارف األصلية واحمللية بشأن القضايا ذات الصلة بوظائف 
  للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية، وبرنامج عمله.املنرب احلكومي الدويل 
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  خيضع املشروع األول من التقرير الستعراض من قبل اخلرباء األقران، يف عملية مفتوحة وشفافة؛  (ل)
رير يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشروع الثاين للتق  (م)

قرري السياسات وفق توجيهات حمرري االستعراض وفريق اخلرباء املتعدد وأول مشروع للموجز اخلاص مب
  التخصصات؛

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

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

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

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

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

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

  السريع للتقييمات المواضيعية والمنهجية المسارنهج   3-2

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

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

يقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب بإعداد تقرير يشمل قائمة مرتبة األولويات   (ب)
بالتقييمات اليت سيتم القيام ا 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  7ليه يف الفقرة النحو املشار إ
  املنرب واالحتياجات من املوارد؛

وإذا وافق فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب على أن االجتماع العام ميكن أن يعترب هذه   (ج)
لفريق يف الشرتاك مع املكتب، حيدد فريقاً صغرياً من اخلرباء ملساعدة ااملسألة مهمًة للتقييم السريع، فإن الفريق، با

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

استخدام النهج  اباستصو أن يقرر أيضاً  ،رة فريق اخلرباء املتعدد التخصصاتعلى مشو ، بناء وجيوز لالجتماع العام
سم به القضية تت الذيالسريع الذي يشتمل على إجراء استعراض متني هلذا املوضوع نظرًا إىل مستوى التعقيد 

  املعياري؛ جاملعنية. فإذا مل يوافق االجتماع العام على التقييم السريع ميكن حبث ذلك األمر يف إطار النه
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خصصات فريق اخلرباء املتعدد الت يطلبوإذا وافق االجتماع العام على إجراء تقييم سريع للمسألة   (ه)
يف إعداد  للمسامهةتقدمي أمساء خرباء  )3(ةأصحاب املصلحة ذوى الصلتقدمي ترشيحات ويدعو  احلكومات إىل

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

من قوائم الرتشيحات  )2-6-3 (الفرعايري االختيار واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض وذلك باستخدام مع
 لحة ذوي الصلةاملصأصحاب  فيها املختارين من بني األمساء املقدمة مناخلرباء  ينبغي أن تتجاوز نسبة الاليت 

  عشرين باملائة؛
للتقرير  يةؤلفون الرئيسيون املشاريع األوليعد الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون املنسقون وامل  (ز)

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

  مفتوحة وشفافة؛
للتقرير  ةيينقح الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشاريع األول  (ط)

  صصات؛وفريق اخلرباء املتعدد التخ حمرري االستعراضرري السياسات بناًء على توجيهات واملوجز اخلاص مبق
حص على ويفيُرتجم املوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل لغات األمم املتحدة الرئيسية الست،   (ى)

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

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

  نهج للتقييمات اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو العالمية  3-3

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

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

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

املتعدد التخصصات واملكتب إىل أن األمر حيتاج إىل إجراء حتديد نطاق  اخلرباءفريق إذا خُلص   (ج)
لك الغرض فريق اخلرباء املتعدد التخصصات اقرتاحاً بشأن ذالستكمال ترتيب أولويات طلبات معينة، يقدم إضايف 

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

  املقرتحة؛ التقييماتنطاق مفصل لتقييم أو أكثر من بني 

                                                      
  املرجع السابق نفسه.  )3(
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ديد نطاق تفصيلي، فيقوم فريق اخلرباء املتعدد وإذا وافق االجتماع العام على مسألة إجراء حت  (ه)
تقدمي  )4(التخصصات، عن طريق األمانة، بطلب ترشيحات من احلكومات ويدعو أصحاب املصلحة ذوى الصلة،

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

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

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

  أولئك األعضاء ذوى اخلربة باملنطقة اجلغرافية قيد البحث؛
لك د التخصصات واملكتب على حتديد النطاق بشكل تفصيلي، مبا يف ذيشرف فريق اخلرباء املتعد  (ز)

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

حديد التفصيلي ماع العام، استناداً إىل تقرير التوشفافة للنظر فيه أثناء الدورة التالية لالجتماع العام؛ وإذا قرر االجت
للنطاق، املوافقة على إعداد التقرير، يطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ترشيحات من احلكومات ويدعو 

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

ينبغي  ) من قوائم الرتشيحات اليت ال2-6-3واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض باستخدام معايري االختيار (
رباء خلأن يزيد عدد اخلرباء املختارين فيها بواسطة أصحاب املصلحة ذوى الصلة على عشرين باملائة. ويقوم فريق ا

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

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

شروع األول للتقرير الستعراض من قبل اخلرباء األقران يف عملية مفتوحة وشفافة. وسينصب خيضع امل  (ك)
الرتكيز يف استعراض التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية على استخدام اخلربات من املنطقة اجلغرافية واخلربات املالئمة 

  لتلك املنطقة قيد البحث؛
اين للتقرير ؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشروع الثيعد الرؤساء املشاركون للتقرير وامل  (ل)

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

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

                                                      
  املرجع السابق نفسه.  )4(
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يعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشاريع النهائية   (ن)
  صصات؛خللتقرير وموجز مقرري السياسات وفق توجيهات حمرري االستعراض وفريق اخلرباء املتعدد الت

يُرتَجم املوجز اخلاص مبقرري السياسات إىل لغات األمم املتحدة الرمسية الست، ويقوم اخلرباء   (س)
  املشاركني يف التقييمات بفحصه للتحقق من دقته قبل التوزيع؛

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

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

مبقرري  على املوجز اخلاصيستعرض االجتماع العام التقرير وجيوز له أن يقبل التقرير ويوافق   (ص)
  السياسات.

  نواتج المنبرتحديد نطاق   3-4

حتديد النطاق هو العملية اليت حيدد ا املنرب نطاق وهدف أي ناتج واملعلومات واملتطلبات البشرية واملالية الالزمة 
  :نطاق تتفاوت من حيث درجة تعقيدهالتحقيق ذلك اهلدف. وهناك ثالثة أنواع لعملية حتديد ال

مادة ما قبل حتديد النطاق هي فحص التحديد األويل للنطاق وتقدمها عادًة اهليئة املقدمة للطلب   (أ)
  األصلي للتقييم؛

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

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

رباء املتعدد ة فريق اخلاملتعدد التخصصات، وتشتمل على حلقة عمل لتحديد النطاق مع خرباء منتقني بواسط
  :التخصصات
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  وجيب أن تتضمن عملية حتديد النطاق العناصر العلمية والتقنية التالية:  ‘1’
املسائل الرئيسية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اليت   -أ

ينبغي أن يغطيها التقييم أو األنشطة األخرى فيما يتعلق بوظائف املنرب وإطاره 
  املفاهيمي؛

تعلقة بالسياسة العامة واملستخدمني اليت ميكن تناوهلا من خالل املسائل الرئيسية امل  -ب
  التقييم أو األنشطة األخرى؛

األساس املنطقي للنشاط ومالءمة توقيته والكيفية اليت سيساهم ا يف العمليات أو   -ج
  القرارات األخرى؛

  الفصول احملتملة املكونة ألي تقرير تقييم ونطاق كل فصل من هذه الفصول؛  -د
  أي قيود كبرية معروفة يف املعارف القائمة من شأا أن تعيق التقييم؛  -ه
األنشطة واملخرجات اإلضافية احملتملة اليت ميكن أن تستمد من التقييم وميكن   -و

االضطالع ا لدعم وظائف أخرى للمنرب (مثل بناء القدرات ودعم السياسات 
  وحنو ذلك)؛

د األربعة، على سبيل املثال ينبغي أال يقتصر حتدياألدلة على تكامل وظائف املنرب   -ز
نطاق أي تقييم على النظر يف املعارف القائمة والثغرات فيها، بل ويف القدرات 
القائمة والثغرات يف بناء القدرات، وكذلك يف وسائل ومنهجيات الدعم احملتملة يف 

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

تشمل  ن أنميك عملية حتديد النطاقالعناصر اإلجرائية أو اإلدارية اليت ميكن تضمينها يف   ‘2’
  ما يلي:

  احملتملة ومراحلها القياسية؛ لألنشطةاجلدول العام   -أ
اهلياكل التشغيلية احملتملة اليت قد تكون ضرورية، وأدوار ومسؤوليات خمتلف   -ب

الكيانات اليت يتم إشراكها، مبا يف ذلك تعيني شركاء اسرتاتيجيني يف تنفيذ األنشطة؛ 
والوسائل اليت تطبق ا إجراءات تنفيذ برنامج العمل لضمان فعالية استعراض األقران 

  وضمان النوعية والشفافية؛
التقديرات الكاملة لتكاليف األنشطة ومصادر التمويل احملتملة، مبا يف ذلك من   -ج

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

  كأنشطة يف التقرير العام خلطة التنفيذ؛
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طة اتصاالت أو توعية قد تكون مناسبة لنواتج معينة، مبا يف ذلك تعيني أي أنش  -ه
  الثغرات يف املعارف ولدعم السياسات؛

  دراسة إدارة البيانات واملعلومات من أجل التقييمات؛  -و
يُقدم التحديد الكامل للنطاق إىل االجتماع العام لكي ينظر فيه. وعندئٍذ يبت االجتماع العام يف   (د)

  ؛املضي قدماً يف إعداد التقرير أو وقفه مسألة
وال بد أوالً من إجراء دراسة حتديد النطاق بشكل كامل مبوافقة االجتماع العام دف وضع مشروع اخلطوط العامة 
للتقرير واملذكرات التفسريية، ووسائل التنفيذ، حسب االقتضاء، قبل إعداد كل تقرير من تقارير التقييم العاملية 

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

ضيعية أو ئمًا إلجراء التقييمات املواويف بعض احلاالت ميكن أن يُعترب ج املسار السريع لتحديد النطاق مال
املنهجية عندما يعترب االجتماع العام أن احلاجة ملعلومات وثيقة الصلة بالسياسات أمراً مالئماً. وجيب أن يشتمل 
ذلك على إجراء تقييم يستند فقط إىل حتديد أويل للنطاق، بناءً على موافقة مسبقة على حتديد النطاق من جانب 

  م.االجتماع العا
  اإلجراءات العامة إلعداد تقارير المنبر  3-5

 يف حالة تقارير التقييم والتقارير التجميعية، يُطلب إىل الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني
ن مواملؤلفني الرئيسيني املراجعني وحمرري االستعراض التابعني ألفرقة إعداد الفصول أن يقدموا تقييمات متوازنة 

 الناحية التقنية والعلمية. وينبغي للمؤلفني أن يستخدموا لغًة تعرب عن التنوع يف األدلة العلمية والتقنية واالجتماعية
واالقتصادية، استنادًا إىل قوة األدلة ومستوى االتفاق على تفسريها ومدلوالا يف املؤلفات. وسوف يتم تطوير 

 على يدي فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. وجيب أن تستند التوجيهات بشأن معاجلة جوانب عدم اليقني
التقييمات إىل املؤلفات املتاحة على املستوى العام اخلاضعة الستعراض األقران، وكذلك التقارير واملواد األخرى، 

ون متاحة كمبا يف ذلك املعارف األصلية واحمللية، اليت ال تُنشر يف املؤلفات اخلاضعة الستعراض األقران لكنها ت
  للخرباء واملراجعني.

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

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

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

  وشفافة؛
  استعراض موجزات مقرري السياسات و/أو التقارير التجميعية من جانب احلكومات.  (ج)
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إعدادها يد نطاق التقارير و وسيعمل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب على التأكد من أن يتم حتد
  وإخضاعها الستعراض األقران وفقاً هلذه اإلجراءات.

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

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

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

ويُعَطى استعراض اخلرباء يف العادة فرتة زمنية تصل إىل مثانية أسابيع وال تقل عن ستة أسابيع، إال عند صدور قرار 
من فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. وال تُعَطى عمليات االستعراض من جانب احلكومات واخلرباء فرتة تقل عن 

ة أسابيع، إال بقرار من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات (مثًال ستة أسابيع فيما خيص التقييمات مثاني
السريعة). تتاح على املوقع الشبكي للمنرب، خالل عملية االستعراض، مجيع التعليقات املكتوبة اليت يقدمها اخلرباء 

  واحلكومات.
 للمنرب يف أقرب وقت ممكن بعد قبوهلا من جانب االجتماع العام ووضع الشبكيوتتاح املواد التالية على املوقع 

  التقرير أو الورقة التقنية يف صيغتها النهائية:
مشاريع تقارير املنرب واألوراق التقنية اليت ُقدمت الستعراضها بشكل رمسي من جانب اخلرباء و/أو   (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 تُقدم يف 

  ، وليس لتوزيعها بشكل عام أو اقتباسها أو االستشهاد ا.االستعراضسرية إىل خرباء 
  إعداد التقارير  3-6

قوائم الرؤساء المشاركين للتقرير والمؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين الرئيسيين ومحرري تجميع   3-6-1
  االستعراض المحتملين والمنسقين المعينين من الحكومات

سوف يطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عن طريق أمانة املنرب، ترشيحات من احلكومات ويدعو أصحاب 
رري قدمي أمساء خرباء للعمل كمؤلفني رئيسيني منسقني حمتملني، ومؤلفني رئيسيني، أو حماملصلحة ذوى الصلة إىل ت

  استعراض للمشاركة يف إعداد التقارير.
وترد يف املرفق األول ذه اإلجراءات مهام ومسؤوليات الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني 

راض راض واملنسقني املعينني من احلكومات. ولتسهيل ترشيح اخلرباء واستعواملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستع
ق احلكومات للتقارير فيما بعد، يتعني على احلكومات أن تعني منسقني وطنيني تابعني للمنرب يتولون مسؤولية التنسي

 مع األمانة.
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  ضللتقرير والمؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين الرئيسيين ومحرري االستعرا المشاركين الرؤساءاختيار   3-6-2

يني خيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيس
من بني األمساء  اء فيها املختارينينبغي أن تتجاوز نسبة اخلرب   وحمرري االستعراض من قوائم الرتشيحات، اليت ال

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

، مع التمثيل ية، والتمثيل اجلغرايفموجز هذا التقرير حجم اآلراء واخلربات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصاد
املالئم للخرباء من البلدان النامية واملتقدمة والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال، وتنوع النظم املعرفية القائمة، 

 قوالتوازن بني اجلنسني. وسيحيط فريق اخلرباء املتعدد التخصصات االجتماع العام علماً بعملية اختيار ومدى حتقي
االعتبارات املذكورة آنفاً، وبشأن األشخاص الذين ُعينوا يف وظائف الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني 
املنسقني واملؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض ملختلف الفصول. وجيب بذل كل جهد من أجل إشراك اخلرباء 

ن ة بالفصول اليت تعاجل مناطق حمددة، كما جيب إشراك خرباء ممن املنطقة ذات الصلة يف أفرقة املؤلفني املعني
  املناطق األخرى عندما يكون مبقدورهم تقدمي مساعدة مهمة يف التقييم.

ب وجيوز للمؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني الذين خيتارهم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات استيعا
  امهني للمساعدة يف العمل.خرباء آخرين بوصفهم مؤلفني مس

  التقارير مشاريع إعداد  3-6-3

يُعد الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون املشروع األول ألي تقرير. ينبغي 
 عمليات يف للرؤساء املشاركني للتقرير، عن طريق األمانة أن يوفروا املعلومات عن املوضوعات اليت جيب تغطيتها

  التقييم واإلطار الزمين للمسامهة باملواد.
ويتعني على اخلرباء الراغبني يف املسامهة مبادة للنظر يف إدراجها يف املشروع األول أن يقدموها مباشرًة إىل املؤلفني 

لى عالرئيسيني. ويتعني تدعيم هذه املسامهات ما أمكن مبراجع من مؤلفات خضعت الستعراض األقران ومتاحة 
املستوى الدويل وكذلك بنسخ أي مادة غري منشورة ُمستشهد ا، مبا يف ذلك املعارف األصلية واحمللية. ويتعني 
اإلشارة بوضوح يف هذه املسامهات إىل كيفية الوصول إىل تلك املادة. أما فيما خيص املادة اليت تكون متاحة يف 

ل إىل ملادة مع اإلشارة إىل املكان الذي ميكن فيه الوصو نسق إلكرتوين فقط فيتعني حفظ نسخة ورقية من تلك ا
  تلك املادة وإرسال نسخة إلكرتونية إىل األمانة حلفظها.

ويعمل املؤلفون الرئيسيون استنادًا إىل هذه املسامهات وإىل املؤلفات اخلاضعة الستعراض األقران واملتاحة على 
ية املواد غري املنشورة واملخرجات املستمدة من املعارف األصلوميكن أن تستخدم يف التقييمات  املستوى الدويل.

واحمللية، املتاحة، بشرط أن يكون إلدراجها يف سياق عملية التقييم اخلاصة باملنرب مربرات كافية، وحتديد وضعية 
لتقرير لعدم نشرها. وسيتعني إتاحة هذه املواد لعملية االستعراض وحتديد مصادرها بواسطة الرؤساء املشاركني 

  الذين يلتزمون بكفالة توفري ضمانات مناسبة للمعارف والبيانات.
وستقوم فرقة عمل معنية باملعارف األصلية واحمللية تابعة للمنرب بوضع إجراءات وج وعمليات تشاركية لالستفادة 

مبادئ توجيهية أولية  عرض من نظم املعارف األصلية والتقليدية لينظر فيها االجتماع العام يف دورته الرابعة. وسيتم
واستعراضها يف الدورة الثالثة لالجتماع العام من أجل توفري معلومات ملختلف التقييمات وإلدماج الدروس املستفادة 

. وسيضع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 2018-2014(ج) من برنامج العمل للفرتة  1يف حتقيق الناتج 
  ؤلفات يف تقييمات املنرب لينظر فيها املنرب يف دورته الرابعة.مبادئ توجيهية مفصلة الستخدام امل
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وعند إعداد املشروع األول للتقرير وخالل مراحل التنقيح الالحقة بعد االستعراض يتعني على املؤلفني الرئيسيني 
ع إيراد احلجج مأن يبينوا بشكل واضح اآلراء املتباينة اليت تتمتع بدعم عملي أو تقين أو اجتماعي واقتصادي كبري، 

ذات الصلة. كذلك جيب قدر اإلمكان حتديد مصادر عدم اليقني وإدراجها وحتديد حجمها. ويتعني إخضاع 
تأثريات عمليات صنع القرار املتعلقة بالنتائج، مبا يف ذلك الثغرات املعرفية واألدلة املتناقضة وآراء األقلية، للنقاش 

  رأى فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أا ضرورية، حتت إشراف الفريق.الصريح. وتـَُعد املوجزات التقنية، إذا 

  االستعراض  3-6-4

هناك ثالثة مبادئ حتكم عملية االستعراض: أوالً، جيب أن متثل تقارير املنرب أفضل النصائح العملية والتقنية 
جيب إشراك أكرب عدد ممكن من واالجتماعية واالقتصادية املمكنة وأن تكون متوازنة وشاملة ما أمكن. ثانياً، 

اخلرباء يف عملية االستعراض، مبا يضمن متثيل اخلرباء املستقلني (أي اخلرباء غري املشاركني يف إعداد الفصل الذي 
سيستعرضونه) من مجيع البلدان. ثالثاً، جيب أن تكون عملية االستعراض متوازنة ومفتوحة وشفافة وجيب تسجيل 

  الستعراض.الرد على أي تعليق على ا
 وخيتار فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف العادة اثنني من حمرري االستعراض لكل فصل (مبا يف ذلك املوجز

التنفيذي للفصل) ولكل موجز تقين لكل تقرير استناداً إىل قوائم اخلرباء الذين ُرشحوا وفق ما هو مبني يف الفرع 
3-6-2.  

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

  جتماعية واالقتصادية.متر اقتصاداا مبرحلة انتقال على أن يكون هناك متثيل متوازن للخربات العلمية والتقنية واال
ويتعني على الرؤساء املشاركني للتقرير ترتيب استعراض شامل للتقارير يف كل مرحلة من مراحل االستعراض، مع 
السعي لضمان تغطية كل احملتوى بشكل كامل. ويتعني على املؤلفني ذوي الصلة والرؤساء املشاركني للتقرير تدقيق 

  اة للمسائل اليت عوجلت يف تقارير أخرى.مشأجزاء التقرير اليت تعاجل مسائل 

  االستعراض األول (من جانب الخبراء)  3-6-4-1

  يعمم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات املشروع األول ألي تقرير عن طريق األمانة الستعراضه.
املشروع  األمانةوينبغي إخطار احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين ببداية عملية االستعراض األول. وترسل 

األول للتقرير إىل املنسقني الوطنيني املعينني من احلكومات للعلم به. وتتاح قائمة كاملة خبرباء االستعراض على 
  املوقع الشبكي للمنرب.

وتتيح األمانة خلرباء االستعراض عند الطلب خالل عملية االستعراض أي مادة حمددة يشار إليها كمرجع يف 
  ي استعراضها، ال تكون متاحة يف املؤلفات املنشورة على املستوى الدويل.الوثيقة اليت جير 

  ويقدم خرباء االستعراض التعليقات إىل املؤلفني الرئيسيني املالئمني عن طريق األمانة.
  االستعراض الثاني (من جانب الحكومات والخبراء بطريقة مفتوحة وشفافة)  3-6-4-2

للتقرير واملشروع األول ملوجز مقرري السياسات على احلكومات يف وقت واحد  توزع أمانة املنرب املشروع الثاين
عرب املنسق الوطين املعني من احلكومة ومكتب االجتماع العام وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات والرؤساء املشاركني 

  اء االستعراض.رب للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني واملؤلفني املسامهني وخ
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وُخيطر املنسقون احلكوميون ببداية عملية االستعراض الثاين قبل زهاء ستة إىل مثانية أسابيع من ذلك. وترسل 
احلكومات جمموعة واحدة متكاملة من التعليقات لكل تقرير إىل األمانة عرب املنسقني الوطنيني املعينني من 

  ل تقرير إىل األمانة.احلكومات. ويرسل اخلرباء تعليقام بشأن ك
  إعداد مشروع نهائي للتقرير  3-6-4-3

 يتوىل الرؤساء املشاركون للتقرير واملؤلفون الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون، بالتشاور مع حمرري االستعراض،
لعام لقبوله. اإعداد مشروع ائي لتقرير يعكس التعليقات املقدمة من احلكومات واخلرباء لتقدميه إىل االجتماع 

وميكن لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، عند الضرورة، أن حياول حل جوانب اخلالفات الكبرية يف الرأي بالعمل 
  مع املؤلفني وحمرري االستعراض وخرباء االستعراض.

صادية املتعلقة مبوضوع توجيب أن تبني التقارير اآلراء املختلفة ورمبا املثرية للجدل والعملية والتقنية واالجتماعية واالق
معني، خصوصًا إذا كانت ذات صلة باملداوالت بشأن السياسات. ويسجل شكر علي املشروع النهائي ألي 

مهني تقرير بأمساء مجيع الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني واملؤلفني املسا
 اض وباقي املسامهني واجلهات اليت ينتسبون إليها، حسب االقتضاء، يف ايةخرباء االستعراض وحمرري االستعر 

  التقرير.
  قبول التقارير من جانب االجتماع العام  3-7

إن التقارير اليت تقدم لقبوهلا يف دورات االجتماع العام هي تقارير التقييم العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية 
موضوع هذه التقارير مع االختصاصات وخطة العمل اليت وافق عليها االجتماع العام  الكاملة. وجيب أن يتوافق

أو فريق اخلرباء املتعدد التخصصات وفق ما هو مطلوب. أما التقارير اليت يقبلها االجتماع العام فتخضع 
ارير رؤية قلالستعراض من جانب احلكومات واخلرباء. ودف عمليات االستعراض هذه إىل ضمان أن تقدم الت

شاملة ومتوازنة للمواضيع اليت تغطيها. ورغم أن احلجم الكبري والتفاصيل التقنية اليت تنطوي عليها هذه املادة تضع 
 قيودًا عمليًة بشأن املدى الذي ميكن فيه إدخال تغيريات على التقارير يف دورات االجتماع العام إال

أن اهلدف قد حتقق. وتقع مسؤولية حمتوى الفصول على عاتق  يدل على أن االجتماع العام يرى‘‘ القبول’’أن 
ُتقبل   املؤلفني الرئيسيني املنسقني ويعتمد على قبول االجتماع العام له. وبعد القبول من جانب االجتماع العام ال

 ةإال التغيريات الضرورية لضمان االتساق مع املوجز اخلاص مبقرري السياسات، فضًال عن التغيريات النحوي
والتحريرية الصغرية. وحيدد هذه التغيريات املؤلف الرئيسي كتابًة ويقدمها إىل االجتماع العام عندما يُطلب تقدميها 

  للموافقة على املوجز اخلاص مبقرري السياسات.
 وجيري توصيف التقارير اليت يقبلها االجتماع العام على الغالف األمامي واألغلفة التمهيدية األخرى بشكل رمسي
وواضح على أا تقارير حظيت بقبول املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات 

  النظام اإليكولوجي.
  إعداد الموجزات لمقرري السياسات والموافقة عليها  3-8

واضيعية واملنهجية مية واملختضع املوجزات اخلاصة مبقرري السياسات من التقييمات العاملية واإلقليمية ودون اإلقلي
لالستعراض املتزامن من جانب احلكومات واخلرباء. ويتعني على احلكومات تقدمي تعليقات مكتوبة، عن طريق 

بشأن املشاريع املنقحة قبل املوافقة النهائية من جانب االجتماع  )5(املنسقني الوطنيني املعينني من احلكومات،
                                                      

 ترسل األمانة مجيع املراسالت إىل جهات االتصال احلكومية املوجودة إىل أن تعني احلكومات منسقني وطنيني هلا.  )5(
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املوجزات اإلقليمية ملقرري السياسات مبوافقة أعضاء املنرب اإلقليميني ذوي  العام. وكخطوة أوىل جيب أن حتظى
  الصلة قبل مواصلة استعراضها واملوافقة عليها من جانب االجتماع العام.

وتقع مسؤولية إعداد املشاريع األوىل واملشاريع املنقحة ملوجزات مقرري السياسات على عاتق الرؤساء املشاركني 
عدد يل مالئم للمؤلفني الرئيسيني املنسقني واملؤلفني الرئيسيني، حتت إشراف فريق اخلرباء املتللتقرير مع متث

  التخصصات واملكتب. وتُعد موجزات مقرري السياسات بشكل متزامن مع التقارير الرئيسية.
قرير من جانب للتوُجيرى االستعراض األول ملوجز مقرري السياسات يف وقت واحد مع استعراض املشروع الثاين 

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

  حتضرياً لدورة االجتماع العام اليت سيتم فيها النظر يف املوافقة على املشروع.
قين السياسات على أنه يتسق مع املادة الفعلية اليت يتضمنها التقييم العلمي والتوتدل املوافقة على موجز مقرري 

  واالجتماعي واالقتصادي الكامل الذي قبله االجتماع العام.
ويتعني على الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني حضور دورات االجتماع العام اليت يُنظر فيها 

قرري السياسات ذي الصلة لضمان اتساق التغيريات اليت جيريها االجتماع العام على املوجز يف املوجز اخلاص مب
أا  وجيري توصيف املوجزات اخلاصة مبقرري السياسات بشكل رمسي وواضح علىمع النتائج يف التقرير الرئيسي. 

  ظام اإليكولوجي.بيولوجي وخدمات النتقارير صادرة عن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املعين بالتنوع ال
  واعتمادها من جانب االجتماع العام والموافقة عليهاالتقارير التجميعية إعداد   3-9

ا تقدم التقارير التجميعية اليت يوافق عليها االجتماع العام ويعتمدها توليفًة لتقارير التقييم والتقارير األخرى وفق م
  يقرره االجتماع العام.

م التقارير التجميعية املواد الواردة يف تقارير التقييم. وتكتب التقارير التجميعية بأسلوب غري تقين يالئوتكاِمل 
مقرري السياسات ويعاجل جمموعة عريضة من القضايا ذات الصلة بالسياسات وفق ما يوافق عليه االجتماع العام. 

  ي السياسات؛ والتقرير الكامل.ويتكون التقرير التجميعي من جزأين مها: املوجز اخلاص مبقرر 
ويوافق فريق اخلرباء املتعدد التخصصات على تشكيلة فريق الصياغة الذي ميكن أن يتكون، حسب االقتضاء، 
من الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني املنسقني وأعضاء الفريق واملكتب. وعند اختيار فريق الصياغة 

االعتبار ألمهية وجود مدى كامل من اآلراء واخلربات العلمية والتقنية واالجتماعية لتقرير جتميعي ينبغي إيالء 
واالقتصادية، والتمثيل اجلغرايف املناسب، ومتثيل األنظمة املعرفية املتنوعة، والتوازن بني اجلنسني. وأعضاء الفريق 

  م حمرري استعراض.يشاركون كمؤلفني، يعملون بوصفه واملكتب ذوي املعارف املالئمة والذين ال
ويقدم رئيس االجتماع العام معلومات إىل االجتماع العام عن عملية االختيار، مبا يف ذلك تطبيق معايري االختيار 
للمشاركة وأي اعتبارات أخرى. وتسمح إجراءات املوافقة واالعتماد لالجتماع العام يف دوراته باملوافقة على موجز 

ضمن االتساق بني موجز مقرري السياسات والتقرير الكامل للتقرير التجميعي، مقرري السياسات سطراً سطراً وت
  وكذلك اتساق التقرير التجميعي مع تقارير التقييم األساسية اليت مت منها جتميع املعلومات ومكاملتها.

 10-5صفحة) واملوجز اخلاص مبقرري السياسات ( 50-30: 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 2اخلطوة 
  جانب احلكومات واخلرباء.

: يُنقح الرؤساء املشاركون واملؤلفون الرئيسيون مبساعدة حمرري االستعراض التقرير الكامل واملوجز اخلاص 3اخلطوة 
  قرري السياسات للتقرير التجميعي.مب

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

ماع مبقرري السياسات للتقرير التجميعي للمناقشة من جانب االجت: يُقدم التقرير الكامل واملوجز اخلاص 5اخلطوة 
  :العام

  يوافق االجتماع العام يف دورته بصورة مؤقتة على املوجز اخلاص مبقرري السياسات سطراً سطراً.  (أ)
ومن مث يستعرض االجتماع العام ويعتمد التقرير الكامل للتقرير التجميعي جزءاً جزءاً على النحو   (ب)

  يل:التا
عندما تكون هناك حاجة لتغيريات يف التقرير الكامل للتقرير التجميعي، سواء بغرض   ‘1’

التوافق مع موجز مقرري السياسات أو لضمان االتساق مع تقارير التقييم األساسية، 
يسجل االجتماع العام واملؤلفون مواضع تلك التغيريات لضمان االتساق من حيث 

  ؛األسلوب واملضمون
مث يدخل مؤلفو التقرير الكامل للتقرير التجميعي التغيريات املطلوبة يف التقرير الذي  ومن  ‘2’

سيقدم للنظر فيه من جانب االجتماع العام الستعراضه واحتمال اعتماد األجزاء املنقحة 
جزءاً جزءاً. وإذا وجد االجتماع العام أن هناك املزيد من أوجه عدم االتساق خيضع التقرير 

تقرير التجميعي للتنقيح مرةً أخرى من جانب مؤلفيه مبساعدة حمرري االستعراض الكامل لل
 ؛الستعراضه يف وقت الحق جزءاً جزءاً واحتمال اعتماده من جانب االجتماع العام

يعتمد االجتماع العام، حسب االقتضاء، النص النهائي للتقرير الكامل للتقرير التجميعي ويوافق   (ج)
 مبقرري السياسات.على املوجز اخلاص 

وجيري توصيف التقرير التجميعي، الذي يتكون من التقرير الكامل واملوجز اخلاص مبقرري السياسات، بشكل 
النظام  للعلوم والسياسات املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات الدويلرمسي وواضح على أنه تقرير للمنرب احلكومي 

  اإليكولوجي.

  معالجة األخطاء المحتملة  3-10

ينتظر أن تضمن عمليات االستعراض املبينة أعاله إزالة األخطاء قبل نشر تقارير املنرب وأوراقه التقنية. لكن إذا 
وجد قارئ ما لتقرير قِبَله املنرب أو موجز موافق عليه ملقرري السياسات أو ورقة تقنية يف صيغتها النهائية خطأً حمتمالً 

ة التالية ة) فإنه يتعني توجيه هذه املسألة النتباه األمانة اليت ستنفذ العملي(مثل خطأ يف احلساب أو عدم دقة وقائعي
  لتصحيح األخطاء.
. تطلب األمانة، يف املقام األول، إىل الرؤساء املشاركني للتقرير البحث وتصحيح اخلطأ احملتمل تصحيح األخطاء

الرؤساء املشاركون أن هناك خطأ ارتكب يف الوقت املناسب، مع إفادة األمانة بشأن اخلالصة. ولكن إذا وجد 
ختطر األمانة الرئيسني املشاركني لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات اللذين يبتان يف اإلجراء العالجي املالئم، 
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بالتشاور مع الرؤساء املشاركني للتقرير. وميكن أن يشمل اإلجراء العالجي املالئم إجراء تقييم آلثار اخلطأ، ونشر 
ت وتقييم مصاحب لتأثري اخلطأ على التقرير و/أو موجزه اخلاص مبقرري السياسات، يتاح على املوقع تصحيح مؤق

الشبكي للمنرب. وخيضع التصحيح للدراسة والتصديق من جانب االجتماع العام يف دورته التالية. ويتعني إجراء 
يتعني  د ضرورة الختاذ إجراء عالجي،أي تصحيح مطلوب على التقرير دون تأخري غري مربر. وإذا وجد أنه ال توج

تقدمي تربير مكتوب من الرؤساء املشاركني للتقرير إىل طالب التصحيح واالجتماع العام (بناًء على نصيحة الرؤساء 
  املشاركني لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمانة).

  عمليات إقرار األوراق التقنية  - 4

ق علمية وتقنية واجتماعية واقتصادية يعتربها االجتماع العام مالئمة. وهذه األورا تـَُعد األوراق التقنية بشأن مسائل
  هي أوراق:
  املشار إليها أو املضمنة يف تقارير التقييم املقبولة واملوافق عليها؛ املوادتستند فقط إىل   (أ)

  ؛العامتتعلق مبواضيع يوافق عليها االجتماع   (ب)
اء املؤلفني الرئيسيني، مبن فيهم رئيس مشارك للتقرير خيتارهم فريق اخلرب تـَُعد من جانب فريق من   (ج)

 ذه اإلجراءات بشأن اختيار الرؤساء املشاركني األول املتعدد التخصصات وفقًا لألحكام الواردة يف التذييل
  ؛للتقارير املنسقني الرئيسينيواملؤلفني الرئيسيني واملؤلفني 

ستعراضها بشكل متزامن من جانب احلكومات واخلرباء قبل ستة أسابيع تُقدم يف شكل مشروع ال  (د)
  تسليم التعليقات عليها؛ موعدعلى األقل قبل 

يقات اليت تقدمها استنادًا إىل التعل للتقرير تُنقح من جانب الرؤساء املشاركني واملؤلفني الرئيسيني  (ه)
وفقاً إلجراءات  ااختيارمه يتم االستعراض لكل ورقة تقنية حمررياثنني على األقل من  مبساعدةاحلكومات واخلرباء 

ويقومان بعملهما وفق ما  2-6-3اختيار حمرري االستعراض لتقارير التقييم والتقارير التجميعية الواردة يف اجلزء 
  من التذييل األول ذه اإلجراءات؛ 5هو مبني يف اجلزء 

 الستعراضها قبل أربعة أسابيع على األقل من موعد تُقدم يف شكل منقح إىل احلكومات واخلرباء  (و)
  ؛بشأاتقدمي التعليقات 

توضع يف صيغتها النهائية من جانب الرؤساء املشاركني للتقرير واملؤلفني الرئيسيني، بالتشاور مع   (ز)
  ملقدمة.فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الذي يعمل كهيئة حترير، استناداً إىل التعليقات ا

أن تشتمل الورقة التقنية عند الضرورة ووفق توجيهات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات على حاشية تتضمن  وميكن
اآلراء املتباينة املعرب عنها يف التعليقات اليت قدمتها احلكومات خالل استعراضها النهائي للوثيقة يف حال عدم بيان 

  هذه اآلراء بشكل كاٍف يف الورقة.
ة وجيهية التالية يف تفسري الشرط (أ) أعاله. ُتستَقى املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعيتستخدم املبادئ الت

  واالقتصادية يف األوراق التقنية من:
نص تقارير التقييم الصادرة عن املنرب وأجزاء املادة يف الدراسات املقتبسة كمراجع واليت استندت   (أ)

  إليها هذه التقارير؛
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ة ذات الصلة وافرتاضاا وسيناريوهاا القائمة على افرتاضات علمية وتقنية النماذج العلمي  (ب)
  واجتماعية واقتصادية كتلك املستخدمة يف تقدمي معلومات يف تقارير التقييم.

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

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

  لثغرات املعرفية وأوجه عدم اليقني على عملية صنع القرار.ا
وتتاح األوراق التقنية للعامة وحتتوي كل ورقة على إعالن واضح عن أا ورقة تقنية صادرة عن املنرب احلكومي 
الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، وتكون عمومًا قد خضعت 

  الستعراض اخلرباء واحلكومات لكن مل ينظر فيها االجتماع العام لقبوهلا أو املوافقة عليها بشكل رمسي.
  مواد المنبر الداعمة  - 5

  .2-1يشري هذا اجلزء إىل املواد الداعمة احملددة يف اجلزء 
 ات النشر و/أو النشر. ويتعني االتفاق على ترتيب2-6و 1-6وترد إجراءات االعرتاف حبلقات العمل يف اجلزأين 

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

 2-1وجيب أن حتتوي كل مادة داعمة وفق ما هو مبني يف الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) يف اجلزء 
على إعالن واضح يبني أا تدعم مادة معدة للمنرب، ولذلك فإا مل ختضع لعمليات ‘‘ املواد الداعمة’’حتت 

  االستعراض الرمسية من جانب املنرب.
، إىل مساعدة املؤلفني يف إعداد 2-1ودف املواد التوجيهية، وفق ما هو مبني يف الفقرة الفرعية (ه) يف اجلزء 

شاملة واملتسقة من الناحية العلمية. ويطلب االجتماع العام يف العادة إعداد املواد التوجيهية ويشرف تقارير املنرب ال
  عليها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات لكي ينظر فيها املنرب لكنها ال ختضع لعمليات االستعراض الرمسية للمنرب.

  حلقات العمل  - 6

  حلقات العمل في المنبر  6-1

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

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

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

  يهية علمية ملساعدة األمانة يف تنظيم حلقات العمل هذه.حلقة العمل. ويعمل الفريق كلجنة توج
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  ويتعني أن دف تركيبة املشاركني يف حلقات العمل إىل إظهار ما يلي:
  جمموعة اآلراء واخلربات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية ذي الصلة؛  (أ)

  التمثيل اجلغرايف املالئم؛  (ب)
  عرفية؛التنوع القائم يف النظم امل  (ج)
  التوازن بني اجلنسني؛  (د)
التمثيل املالئم ألصحاب املصلحة، مثالً وجود ممثلني من اتمع العلمي واحلكومات واجلامعات   (ه)

  واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص.
اليت متر  ن[ويكفل املنرب توفري التمويل للمشاركة يف حلقات العمل من جانب اخلرباء من البلدان النامية والبلدا

  اقتصاداا مبرحلة انتقال وكذلك أصحاب املعارف األصلية واحمللية، حسب االقتضاء.]
وتتاح قائمة املشاركني املدعوين حللقة عمل، للمنسقني الوطنيني املعينني من احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين 

أي اعتبارات لتطبيق معايري االختيار و يف غضون أسبوعني من اكتمال عملية االختيار، مبا يف ذلك تقدمي وصف 
  أخرى للمشاركة يف هذا الصدد.

  وتتاح وقائع حلقات عمل املنرب على املوقع الشبكي وجيب أن:
  تشتمل على قائمة كاملة باملشاركني مع بيان اجلهات اليت ينتمون هلا؛  (أ)

  تشري إىل تاريخ إعدادها واجلهة اليت أعدا؛  (ب)
  استعراضها قبل نشرها واجلهة اليت أجرت ذلك االستعراض؛تشري إىل تاريخ   (ج)
  تقدم الشكر لكل مصادر التمويل ومصادر الدعم األخرى؛  (د)
تشري بشكل واضح يف بداية الوثيقة إىل أن هذا النشاط قد ُعِقد عمالً بقرار االجتماع العام إال   (ه)

ة يف ى الوقائع أو على أي توصيات أو استنتاجات واردأن ذلك القرار ال يعين تأييد االجتماع العام أو موافقته عل
  الوثيقة.

  حلقات العمل المشمولة برعاية مشتركة  6-2

ميكن أن يشارك املنرب يف رعاية حلقات العمل إذا أكد كل من املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات مقدماً 
ضرورة أنه يعين اشرتاك املنرب يف رعاية حلقة عمل بال أما يدعمان األنشطة اليت حتظى مبوافقة االجتماع العام. وال

ملزم بتقدمي دعم مايل أو غريه. وعند النظر يف متديد الرعاية املشرتكة من جانب املنرب حللقة عمل ينبغي أخذ 
  العوامل التالية يف االعتبار:

  التأثريات على مسعة املنرب؛  (أ)
يمها اللجنة التوجيهية لتصميم حلقة العمل وتنظ مشاركة فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف  (ب)

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

  أصحاب املعارف األصلية واحمللية املشاركني يف عمل املنرب؛اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، و 
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[ما إذا اختذت ترتيبات املشاركة خرباء من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة   (ه)
  انتقال؛]

  ما إذا كانت الوقائع ستنشر وتتاح للمنرب يف إطار زمين يتالءم مع عمله؛  (و)
  ات سوف:ما إذا كانت اإلجراء  (ز)

  تشتمل على قائمة كاملة باملشاركني واجلهات اليت ينتمون هلا؛  ‘1’
  تشري إىل تاريخ إعدادها واجلهة اليت أعدا؛  ‘2’
تشري إىل ما إذا كانت قد خضعت لالستعراض قبل النشر واجلهة اليت أجرت هذا   ‘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’

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

  عملية التعيين واالختيار لألفرقة العاملة  - 7

إىل تقدمي أمساء خرباء للمشاركة  )6(ألمانة الرتشيحات من احلكومات وتدعو أصحاب املصلحة ذوي الصلةتطلب ا
  ات واملكتب.وإتاحتها لفريق اخلرباء املتعدد التخصص بتجميع قوائم هؤالء املرشحني يف فرقة العمل. وتقوم األمانة

  اخلرباء من قوائم املرشحني.ويقوم فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب باختيار 

                                                      
العلمية ودوائر االمتياز املؤهلة الوطنية واإلقليمية  املصلحة ذوو الصلة، يف سياق هذه اإلجراءات، هي املنظماتأصحاب   )6(

 القضايا املتصلة بوظائف يف مبا يف ذلك اخلرباء املعنيون باملعارف األصلية واحمللية ،سسات املعروفة بأعماهلا وخربااوالدولية، واملؤ 
 .املنرب وبرنامج عمله.
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  األول التذييل

مهام ومسؤوليات الرؤساء المشاركين للتقارير والمؤلفين الرئيسيين المنسقين والمؤلفين 
الرئيسيين والمؤلفين المساهمين ومحرري االستعراض وخبراء االستعراض لتقارير المنبر ونواتجه 

  نين من الحكوماتاألخرى ومهام ومسؤوليات المنسقين الوطنيين المعي
  لتقريرلن 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 

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

  مشروع اإلجراءات.

  المؤلفون الرئيسيون المنسقون  - 2
  الوظيفة:

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

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

  ب يتطابق مع أي معايري عامة حمددة للوثيقة.وبأسلو 
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 
انب هارات واملوارد املطلوبة للمؤلفني الرئيسيني املنسقني مماثلة لتلك املطلوبة للمؤلفني الرئيسيني إىل جاملتاحة. وامل

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

  المؤلفون الرئيسيون  - 3
  ظيفة:الو 

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



42 

  التعليق:
ر األجزاء تلف عناصـــيعمل املؤلفون الرئيســـيون عادة يف جمموعات صـــغرية تكون مســـؤولة عن التأكد من أن خم

اخلاصة م قد مت تنسيقها يف الوقت املناسب وأن تكون مجيعها جبودة عالية وتتطابق يف األسلوب مع املعايري 
  الشاملة احملددة للوثيقة.

 وينطوي دور املؤلفني الرئيسيني على كثري من التحديات، واعرتافاً ذه احلقيقة، تدون أمساء املؤلفني الرئيسيني يف
تقارير النهائية. ويف املراحل النهائية من إعداد التقرير، حني يكون حجم العمل يف كثري من األحياء كبرياً بصفة ال

خاصة، ويعتمد املؤلفون الرئيسيون اعتماداً كبرياً بعضهم على بعض يف قراءة املادة وحتريرها، واالتفاق على إجراء 
  ى أوىل األولويات هلذا العمل.التغيريات على وجه السرعة، من الضروري أن تعط

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

يًا واقتصادياً يمة علميًا وتقنيًا واجتماعوجيب أن يتميز املؤلفون الرئيسيون بقدرات مشهودة يف وضع نصوص سل
ومتثل بشكل صادق وبأكرب قدر ممكن املسامهات املقدمة من جمموعة عريضة من اخلرباء وترقى يف أسلوا للمعايري 
الشاملة املطلوبة ألي وثيقة. ولدى تنقيح النص يطلب من املؤلفني الرئيسيني وحمرري االستعراض مراعاة التعليقات 

ديها احلكومات واخلرباء أثناء عملية املراجعة. ومن املتطلبات العملية الضرورية القدرة على العمل للوفاء اليت تب
  باملواعيد النهائية.

ولكنها  )7(ويطلب من املؤلفني الرئيسيني أن يدونوا يف التقرير اآلراء اليت ال ميكن التوفيق بينها يف رأي متوافق عليه
  الناحية العلمية والتقنية واالجتماعية أو االقتصادية.مع ذلك آراء سليمة من 

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

  همونالمؤلفون المسا  - 4
  الوظيفة:

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

  التعليق:
أمساء مجيع  لتعترب املسامهات من جمموعة عريضة من املسامهني أمرًا أساسيًا يف جناح تقييمات املنرب. ولذا تسج

املسامهني يف تقارير املنرب. وأحيانًا يلتمس املؤلفون الرئيسيون تلك املسامهات ولكن تشجع أيضًا املسامهات 
التلقائية. وجيب أن تكون املسامهات، مدعومة، بقدر اإلمكان، مبراجع من مواد متاحة دوليًا وخاضعت سلفاً 

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

  .لا خاضعة لتحريرها أو لضمها أو لتعديلها إذا اقتضت الضرورة يف أثناء جمرى وضع مشروع النص الشام

                                                      
  توافق اآلراء ال يعين رأياً واحداً ولكنه قد يتضمن جمموعة آراء مبنية على األدلة.  )7(
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  االستعراض محررو  - 5
  الوظيفة:

مساعدة فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف حتديد خرباء لالضطالع بعملية االستعراض، والتأكد من إعطاء 
مجيع التعليقات املواضيعية على املراجعة اليت يبديها اخلرباء واحلكومات االعتبار املناسب، وتقدمي املشورة للمؤلفني 

كل  كيفية معاجلة املسائل اخلالفية أو املسائل املثرية للجدل، والتأكد من إبراز اخلالفات احلقيقية بشالرئيسيني بشأن  
  كاف يف نص التقرير املعين.

  التعليق:
بوجه عام، خيصص حمرران لكل فصل، مبا يف ذلك املوجز التنفيذي للفصل. ومن أجل االضطالع باملهام املخصصة 

ررين الفهم الواسع للقضايا العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية األوسع املراد هلم، ال بد أن يتوفر يف احمل
  معاجلتها.

وسيكون حجم العمل املناط مبحرري االستعراض ثقيًال بوجه خاص خالل املراحل النهائية من إعداد التقرير، مبا 
  ت االستعراض.يف ذلك حضور االجتماعات اليت تنظر فيها أفرقة الصياغة يف نتائج جوال

يشرتك حمررو االستعراض بشكل نشط يف صياغة التقارير، وقد ال يعملون كمراجعني للنصوص اليت شاركوا يف   وال
كتابتها. وميكن أن يتكون حمررو االستعراض من بني أعضاء فريق اخلرباء متعدد التخصصات، واملكتب أو اخلرباء 

ؤلفني أن املسؤولية عن النص النهائي ألي تقرير تظل مسؤولية امل اآلخرين حسبما يتفق عليه الفريق. وبالرغم من
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.
يقدم حمررو االستعراض تقارير خطية إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، ويطلب إليهم، مىت ما اقتضت وجيب أن 

الضرورة، حضور أي اجتماع ينظمه فريق اخلرباء املتعدد التخصصات لطرح النتائج اليت توصلوا إليها من عملية 
عية وفقاً السياسات والتقارير التجمي االستعراض، واملساعدة يف وضع الصيغ النهائية مللخصات تقارير صناع

  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 
  للمشاريع. والتقنية واالجتماعية واالقتصادية

  التعليق:
يقدم خرباء االستعراض التعليقات على النصوص بناء على معرفتهم وخربام. وتذكر أمساء مجيع خرباء االستعراض 

  يف التقارير.
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  المنسقون للحكومات والمنظمات المراقبة  - 7
  الوظيفة:

وضع الرتتيبات  امج عمل املنرب، ويفإعداد واستكمال قائمة باخلرباء الوطنيني الضروريني للمساعدة يف تنفيذ برن
ادي والتوازن العام االقتص - لتوفري تعليقات متكاملة بشأن دقة واكتمال احملتوى العلمي والتقين و/أو االجتماعي

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

يتم بني عدد من اإلدارات والوزارات. ولغرض التبسيط اإلداري، االستعراض الذي تقوم به احلكومات عادة ما 
يتعني على كل حكومة أو منظمة مراقبة أن تعني منسقًا واحدًا جلميع أنشطة املنرب، وتقدم معلومات االتصال 

تنسيق لالكاملة لذلك املنسق إىل األمانة وختطر األمانة بأي تغيريات يف تلك املعلومات. ويقوم هؤالء املنسقون با
  بني األمانة فيما يتعلق باألمور اللوجستية املتعلقة بعمليات االستعراض.

  الثاني التذييل

 اإلجراء المتعلق باستخدام المؤلفات في تقارير المنبر

في عملية فافة. مفتوحة وشفاملؤلفات الستخدام اليت يعتمدها املنرب عملية أن المن  للتحقق التذييلهذا يهدف 
للمؤلفات الء األولوية . وينبغي إياملؤلفات املستشهد اجودة مجيع  ضمانالرتكيز على ينبغي أن ينصّب التقييم، 

 ، مبا يف ذلكاملتاحة على املستوى العامو  اخلاضعة الستعراض األقرانالعلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية، 
شرح إلجراءات  نربنواتج امل إجراءات إعداد التذييل الثالثيف رِد وي .ربللمنالتقييم مثل التقارير املعدة تقارير 

  ها.املعارف األصلية واحمللية وإدماجبالعرتاف ا
تاحة املؤلفات اخلاضعة الستعراض األقران واملإىل جانب  )8(هناك مصادر أخرى متنوعة، ومن املسلم به أن

قارير تشمل هذه املصادر تميكن أن و  املنرب.على املستوى العام، تقدم معلومات غاية يف األمهية لتقارير 
وباإلضافة  .اتوقائع املؤمتر تقارير الدولية وغريها، أو  واملنظماتومؤسسات البحوث  ،والصناعة ،احلكومات
 املرفق(اليت يتم إعدادها لينظر فيها املنرب  ‘‘املواد الداعمة’’معلومات قيمة من سيتم احلصول على إىل ذلك، 

ق يفر عاتق  علىسؤولية إضافية يلقي مبهذه املصادر املتنوعة مثل استخدام ومع ذلك فإن ). 2-1 األول، الفرع
الصحف واالت العامة، ، فإن وعموماً ضمان جودة وصحة املصادر واملعلومات املذكورة. بشأن  تأليفال

 .ملنربتقارير ات مصادر ملعلوماك، ومواقع الشبكات االجتماعية ووسائل اإلعالم ليست مقبولة  واملدونات
  أيضاً. نتائج علمية ليست مصادر مقبولةاليت تقدم الشخصية واملداخالت 

 :اإلضافية التالية اإلجراءاتحتديد وقد مت 

 مسؤوليات المؤلفين المنسقين والرئيسيين والمساهمين  - 1

  التذييل.يف هذا دة احملدلإلجراءات  اختيار مجيع املصادر واستخدامها وفقاً على املنسقون  الرئيسيونن و املؤلفيعمل 
. ن أي مصدر كانتم نقدياً  تقييماً  يف التقرير قيد النظر إلدراجهاعلومات املتقييم  املؤلفنيفريق من طلوب وامل
يف املصدر  من ذلكعلومات املقبل دمج  تهجودة كل مصدر وصالحيمن املؤلفني استعراض فريق على كل جيب و 

                                                      
  .‘‘األدبيات الرمادية’’تسمى تارخييا   )8(
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على املستوى ملتوفرة ري اغمعلومات منظمة الصحة العاملية ون يف إدراج يرغبويتعني على املؤلفني الذين . ربنتقرير امل
 ، إىل وحدة الدعم الفين ذاتإلكرتونيةكون ت، ويفضل أن للمعلومات ونسخة منها كاملاملرجع الإرسال العام 

إلكرتونية ة ق إلكرتوين فقط فيتعني حفظ نسخما فيما خيص املادة اليت تكون متاحة يف نسأ. املنربالصلة وأمانة 
 إىل تلك املادة وإرسال نسخة إلكرتونية إىل األمانةفيه الذي ميكن الوصول وقع من تلك املادة مع اإلشارة إىل امل

لخص متنفيذي أو وجز مال بد من وضع ، اإلنكليزيةيف حالة وجود مصدر مكتوب بلغة أخرى غري و  حلفظها.
 .دعم الفين ذات الصلةوحدة البتيسري من 

إجراء قت يف و  اليت خضعت الستعراض النظراءيف االت قيد النشر وراق األتنطبق هذه اإلجراءات على و 
لنهائي للتقرير ا يف الة قبل التوزيعللنشر قد قُبلت هذه األوراق تكون أن وجيب . اخلرباءأو استعراض احلكومة 

ب ، جيب سحمل يكن األمر كذلك. وإذا ألجلهم أُنتجالذين اسات صانعي السيواملوجز على حلكومات على ا
 .صانعي السياساتوجزه املوجه إىل ممن موجزه التقين و وكذلك حجج تستند إليها من التقرير  وأياملواد 

  يفوسيتم إدراج مجيع املصادر 
َ
 .ذي الصلة يف تقرير املنرب اجعر قسم امل

 مسؤوليات محرري االستعراض  - 2

 التذييل.هذا حملددة يف االتطبيق املتسق لإلجراءات ني لضمان الدعم والتوجيه لفريق املؤلفاالستعراض  حمرروسيقدم 

 مسؤوليات وحدة الدعم الفني  - 3

نسيق التقرير، بالتشاور تعن سؤولة امل التقينوحدة الدعم تقوم ، على املستوى العام املتاحةغري صادر فيما يتعلق بامل
 وإرسالِ اض رباء االستعراض الذين يطلبوا أثناء عملية االستعر خلصادر بإتاحة هذه امل املشاركني للتقرير،الرؤساء مع 

 .فظهاحل أمانة املنرباملواد إىل 

 مسؤوليات أمانة المنبر  - 4

احلصول ميكن   الالذي  املوقعحفظ لألمانة  . وينبغيغري املتاحة على املستوى العام املصادرتخزين املنرب بأمانة تقوم 
صول على هذه وينبغي أن تسمح باحل. فيه على املواد إال يف نسق إلكرتوين وحفظ نسخة إلكرتونية من هذه املواد

االتفاق اليت سيتم  توجيهيةالبادئ املإجراءات التخزين للربوتوكوالت و تثل وينبغي أن مت املواد بناء على الطلب.
  .، املرفق الثاين)3/1-املقرر م ح د  ات واملعلوماتدارة البيانعليها يف إطار خطة املنرب إل

  الثالث [التذييل

  االعتراف بالمعارف األصلية والمحلية وإدماجها (سيتم إعداده)]إجراء 
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  الثاني المرفق

  وإجراءات تنفيذها المتعلقة بتضارب المصالح ةالسياس

  السياسة المتعلقة بتضارب المصالح  - أوالً 

  ةالسياسالغرض من   -ألف 

ة يدئ التشغيلية والرتتيبات املؤسسالوظائف واملبا’’من  1يتمثل اهلدف من املنرب وفقًا للوارد يف الفقرة   - 1
تدعيم الرابطة بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من يف  )9(‘‘للمنرب

مستدام، واحلفاظ على رفاه البشر يف األجل الطويل، وعلى  أجل صون التنوع البيولوجي واستخدامه على حنو
 ،ن يكون مستقالً علمياً أووفقاً للمبادئ التشغيلية للمنرب، ال بد للمنرب، عند اضطالعه بأعماله،  التنمية املستدامة.

عمليات  يفافية الشفتوخي و  إخضاع أعماله الستعراض األقرانوأن يكفل مصداقيته وأمهيته ومشروعيته من خالل 
أن يستخدم عمليات واضحة وشفافة وذات مصداقية علمية يف تبادل وتقاسم واستخدام البيانات صنع قراراته، و 

ستعراض ال واملعلومات والتكنولوجيات املستمدة من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك املؤلفات اليت مل ختضع
  األقران، حسب االقتضاء.

 طلع به املنرب أن يويل اهتماماً خاصاً للمسائل املتعلقة باالستقاللية واالحنياز،ويستدعي الدور الذي يض  - 2
بغية احلفاظ على سالمة منتجاته وعملياته، وعلى ثقة اجلمهور فيها. ومن الضروري أال يتعرض عمل املنرب للخطر 

  عند من يؤدون هذا العمل. جراء أي تضارب يف املصاحل
ثقة اسات يف محاية مشروعية املنرب ونزاهته وموثوقيته، وإجنازاته واحلفاظ على الويتمثل الغرض العام للسي  - 3

يف أنشطته ويف من يشاركون بصورة مباشرة يف إعداد تقاريره ونواجته األخرى. وتستند هذه السياسات إىل مبادئ 
ملنرب بالتزام وتفاين . ويقّر اوال تقدم قائمة شاملة للمعايري املستخدمة يف التعّرف على حاالت التضارب يف املصاحل

املشاركني يف أنشطته، وباحلاجة إىل احلفاظ على التوازن بني التقليل إىل أدىن حد ممكن من أعباء اإلبالغ وكفالة 
  نزاهة املنرب ونواجته مع مواصلة بناء الثقة العامة واحلفاظ عليها يف الوقت نفسه.

وقد صممت السياسات املتعلقة بتضارب املصاحل على حنو يكفل حتديد مواطن أي تضارب حمتمل يف   - 4
)، وإبالغ اللجنة املعنية بتضارب املصاحل ا، والتعامل معها على حنو حيول أدناهاملصاحل (أنظر الفرع جيم من 

نيني، ومحاية املنرب ية الشخص أو األشخاص املعدون تأثريها سلباً على استقالل املنرب ونواجته وعملياته، وبالتايل محا
  )10(طلب معقول مناسب يتعلق بتضارب املصاحل إىل مكتب املنرب. أيواملصلحة العامة. وميكن إرسال 

ومن الضروري جتنب الوضع الذى ميكن أن يتساءل فيه شخص عاقل أو يقلل من شأن عمل املنرب أو   - 5
فراد ومسعتهم خصوصية األ احرتاميتغاضى عنه نتيجة لتصور وجود تضارب يف املصاحل. ومن املسلم به ضرورة 

ياسات هو الغرض من الساملهنية. وأن احتمال تضارب املصاحل ال يعين بالضرورة وجود تضارب يف املصاحل. ف
  متكني األفراد من تقدمي املعلومات الالزمة إلجراء تقييم حلالة ما.

، إىل 2013وقد طلب االجتماع العام، يف دورته األوىل املعقودة ببون، أملانيا يف شهر كانون الثاين/يناير   - 6
نية. وقد داء وظائفه العلمية والتقفريق اخلرباء املتعدد االختصاصات وضع مدونة ممارسات خاصة به متكنه من أ

                                                      
)9(  UNEP/IPBES.MI/2/9التذييل األول.، املرفق األول ،  
)10 ( bureau@ipbes.net. 
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أعدت مدونة املمارسات هذه على النحو الواجب. وخالل االجتماع املشرتك األول بني فريق اخلرباء املتعدد 
، قام املكتب باستعراض مدونة 2013االختصاصات واملكتب، املعقود يف بريغن، النرويج، يف شهر حزيران/يونيه 

  مادها.املمارسات وتنقيحها دف اعت
  نطاق السياسة  -باء 

تطبق هذه السياسة على القيادة العليا للمنرب، أي أعضاء املكتب وأعضاء فريق اخلرباء املتعدد   - 7
االختصاصات وأي هيئات فرعية تسهم يف وضع النواتج، واملؤلفون املسؤولون عن مضمون التقارير (املؤلفون 

ستخدامهم يون الذى يتم ااملهن ئيسيون)، واحملررون املستعرضون واملوظفونالرئيسيون املشاركون املنسقون واملؤلفون الر 
  للعمل الفنيون يف أي من وحدات الدعم التقين اليت ينشؤها املنرب.

ويعد املوظفون الفنيون لدى األمانة موظفني لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة، وخيضعون لسياسات   - 8
 اليت تشمل تضارب املصاحل. وعلى حنو مماثل، خيضع املوظفون الفنيون يف اإلفصاح واألخالقيات لدى الربنامج

أي من وحدات الدعم التقين، املوظفون يف أي من كيانات األمم املتحدة لسياسة تضارب املصاحل املتبعة يف ذلك 
  نرب.تستضيفها األمم املتحدة أن متتثل لسياسات امل الكيان. وينتظر من وحدات الدعم التقين اليت ال

  وتنطبق السياسات على عملية وضع مجيع نواتج املنرب.  - 9
وينبغي لتطبيق سياسات تضارب املصاحل على األشخاص املنتخبني أو املختارين لشغل مناصب يف املنرب   - 10

  أن يعكس املسؤوليات اخلاصة بكل منهم.
  ‘‘التحيز’’ و ‘‘تضارب المصالح’’تعريف   -جيم 

ه السياسات، فإن الظروف اليت قد حتمل أي شخص عاقل على التشكيك سواء يف وحتقيقاً ألغراض هذ  - 11
التضارب يف ’’موضوعية فرد ما أو الشك يف منح ميزة غري عادلة، تشكل تضاربًا حمتمًال يف املصاحل. ويشري 

  إىل أي تضارب يف املصاحل احلالية ألى فرد ميكن أن:‘‘ املصاحل
  الفرد يف االضطالع مبهامه ومسؤولياته جتاه املنرب؛يضر بدرجة كبرية مبوضوعية   (أ)

  حتقيق ميزة غري عادلة ألى شخص أو منظمة.  (ب)
برأي أو  فالتحيز يشري إىل التمسك على حنو شديد‘‘. التحيز’’و ‘‘ تضارب املصاحل’’ويتم التمييز بني   - 12

بوجهة نظر تتعلق مبسألة ما أو مبجموعة من املسائل. ويف حالة أفرقة املؤلفني واملستعرضني، ميكن التعامل مع 
ن وجهات  واملستعرضني على حنو يكفل تواز مسألة التحيز، بل وينبغي التعامل معها، من خالل اختيار املؤلفني

النظر. ويفرتض أن تتكون أفرقة املؤلفني يف املنرب من أفراد ذوي آراء وانتماءات خمتلفة. وينبغي لألفراد أو لألفرقة 
املكلفة باختيار هؤالء األفراد أن يبذلوا ما يف وسعهم لكي تعكس تشكيلة فريق املؤلفني توازناً يف اخلربة ووجهات 
النظر يكفل اتسام إجنازات املنرب بالشمولية واملوضوعية واحلياد فيما يتعلق بالسياسات. وعند اختيار املؤلفني، جيب 

‘‘ ارب املصاحلتض’’بذل العناية الالزمة لكفالة موازنة حاالت التحيز حيثما وجدت. وعلى العكس، يشري مصطلح 
ن حيصل م  ن إبداء رأي يعتقد صاحبه أنه رأي صحيح، لكنه ال. غري أ11يرد وصف هلا يف الفقرة  اليتإىل احلالة 

  وراءه على أي كسب شخصي، ال يشكل بالضرورة تضارباً يف املصاحل.
ومل تصمم اشرتاطات التضارب يف املصاحل الواردة يف هذه السياسات لتشمل تقييماً لسلوك الفرد أو مساته   - 13

  الرغم من وجود تضارب يف املصاحل. الشخصية أو لقدرته على التصرف مبوضوعية على
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وال تطبق هذه السياسات إال على حاالت التضارب احلالية يف املصاحل، لكنها ال تطبق على املصاحل   - 14
القدمية اليت مضى عليها الزمن، وليس من الضروري اإلفصاح عن املصاحل املهنية وغري املالية إال إذا كانت هامة 

يقني مما إذا كان اإلفصاح عن مصلحة ما الزماً، يشجع األطراف على طلب املشورة وذات صلة. ويف حال عدم ال
من األمانة اليت تطلب املشورة بدورها من اللجنة املعنية بتضارب املصاحل. وجيوز أن تشمل املصاحل اهلامة وذات 

اص ويف جمالس القطاع اخلالصلة، على سبيل املثال ال احلصر، العضوية يف اللجان االستشارية التابعة ملنظمات 
  إدارة جمموعات الدعوة غري الرحبية. بيد أن هذه االرتباطات ال تشكل بالضرورة تضارباً يف املصاحل.

وال يتم اإلفصاح عن املصاحل املالية إال إذا كانت هامة وذات صلة. وجيوز أن تشمل هذه املصاحل، على   - 15
امللكية عالقات االستشارية، واالستثمارات املالية، واملصاحل املتعلقة بسبيل املثال ال احلصر، عالقات التوظيف، وال

الفكرية، واملصاحل التجارية، ومصادر الدعم املقدم للبحوث. وينبغي لألفراد أن يفصحوا أيضًا عن املصاحل املالية 
 ال عدمويف حاهلامة وذات الصلة ألي شخص تربطهم به عالقات عمل هامة أو مصاحل مشرتكة ذات صلة. 

اليقني مما إذا كان اإلفصاح عن مصلحة ما الزماً، يشجع األطراف على طلب املشورة من األمانة اليت تطلب 
  .اللجنة املعنية بتضارب املصاحلاملشورة بدورها من 

 وتفادياً للحاالت اليت قد ينشأ فيها تضارب يف املصاحل، ينبغي لألفراد املشاركني بصورة مباشرة يف إعداد  - 16
نواتج املنرب، أو املشرفني على إعدادها، أن يتجنبوا وجودهم يف وضع يتطلب منهم إقرار النص الذي شاركوا مباشرة 

  يف صياغته، بالنيابة عن أي حكومة، أو اعتماد هذا النص، أو قبوله.
  إجراءات التنفيذ  -ثانيًا 

  1المادة 
املصاحل  ات الصلة، وإبالغ اللجنة املعنية بتضاربوضعت إجراءات التنفيذ هذه على حنو يكفل حتديد املصاحل ذ

ستحدد تضارب املصاحل احملتمل واحلقيقي، والتعامل معها حبيث يتم جتنب أي تأثري سليب على املنرب  اليتا 
  ونواجته، مع محاية الشخص أو األشخاص املعنيني، واملصلحة العامة.

  2المادة 

ياسة حاالت التضارب يف املصاحل وفقاً للمبني يف الفرع جيم من ستطبق إجراءات التنفيذ هذه على مجيع   - 1
  التضارب يف املصاحل، كما تطبق على قائمة األفراد املدرجة يف الفرع باء املتعلق بنطاق السياسة.

االمتثال لسياسة تضارب املصاحل وإجراءات التنفيذ إلزامي. وال ميكن لفرد ما املشاركة يف أعمال املنرب إذا   - 2
مل ميتثل للسياسة ولإلجراءات. وإذا مت حتديد تضارب يف املصاحل، ال يسمح للشخص املعين أن يشارك يف أنشطة 

  املنرب إذا ما مت اختاذ إجراء لتسوية هذا التضارب.
  األعضاء في مكتب المنبر وفي فريق الخبراء المتعدد االختصاصات: عملية االستعراض قبل التعيين

  3المادة 

ن املرشحني ، لكل ماإلجراءاتتقدم إىل األمانة استمارة اإلفصاح عن تضارب املصاحل الواردة يف تذييل هذه   - 1
  النتخابات مكتب املنرب وفريق اخلرباء املتعدد االختصاصات.

) باستعراض استمارات تضارب املصاحل، وجيوز هلا أن 10تقوم جلنة معنية بتضارب املصاحل (أنظر املادة   - 2
تطلب معلومات إضافية واملشورة وفقًا للمقتضى. وإذا قررت اللجنة أن لدى أحد املرشحني لعضوية املكتب أو 
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غري مؤهل لالنتخاب  ه، يصبح املرشح املعينفريق اخلرباء املتعدد االختصاصات تضارباً يف املصاحل ال ميكن تسويت
  ).8أنظر املادة جيوز للمرشح أن يطلب استعراضاً (غري أنه  لعضوية املكتب أو الفريق

وتطبق العملية املذكورة آنفاً أيضاً على املرشحني لالنتخاب يف مكتب املنرب الذين مت ترشيحهم أثناء دورة   - 3
فيها. ويف تلك احلاالت، يُطلب إىل املرشحني ملء االستمارة، وتقوم اللجنة  املنرب اليت تقرر إجراء االنتخابات

  باستعراضها قبل االنتخابات.
   التعيين بعداألعضاء في مكتب المنبر وفي فريق الخبراء المتعدد االختصاصات: عملية االستعراض 

  4المادة 
ريات يف ختصاصات بإعالم األمانة بأي تغييقوم مجيع األعضاء يف املكتب ويف فريق اخلرباء املتعدد اال  - 1

  املعلومات الواردة يف استمارة تضارب املصاحل اليت قدموها سابقاً وقت ظهورها.
وتقوم اللجنة املعنية بتضارب املصاحل باستعراض املعلومات املستكملة وحتديد ما إذا كان عضو املنرب املعين   - 2

 تها، ويف هذه احلالة ال يصبح الشخص مؤهًال ألن يكون عضوًا يفميثل حالة تضارب يف املصاحل ال ميكن تسوي
  املكتب أو الفريق.

ؤلفون المؤلفون الرئيسيون المنسقون والمأعضاء أفرقة المهام وأفرقة الخبراء والرؤساء المشاركون للتقارير 
  الرئيسيون والمحررون المستعرضون ووحدات الدعم الفني: عملية االستعراض قبل التعيين

  5المادة 

رئيسي،  كمؤلف رئيسي منسق، أو مؤلفكعضو يف فرقة عمل أو فريق خرباء أو رئيس مشارك  قبل تعيني أي فرد  
نة تقيم اللجو أو حمرر مستعرض، ستطلب األمانة إىل ذلك الفرد أن ميأل استمارة تضارب املصاحل ويقدمها إليها. 

ويف  ه.إذا كان لدى الفرد تضارب يف املصاحل ال ميكن تسويت االستمارة لتقرير ما املعنية بتضارب املصاحل عندئذ
يصبح الفرد   حالة أن تقرر اللجنة املعنية بتضارب املصاحل أن الفرد لديه تضارب يف املصاحل ال ميكن تسويته، ال

  ).8مؤهًال للمشاركة يف إعداد املنتجات إال أن بوسع الفرد أن يطلب استعراضاً (أنظر املادة 
  6المادة 

ينبغي للمرشحني لشغل الوظائف الفنية يف أي وحدة من وحدات الدعم الفين اليت ينشؤها املنرب لدى منظمة 
 غضون مخسة يف خارج منظومة األمم املتحدة أن يقدموا إىل األمانة استمارة تضارب املصاحل قبل تعيينهم لتقييمها

  .8للمادة  اً أيام من جانب اللجنة املعنية بتضارب املصاحل وفق
منسقون المؤلفون الرئيسيون الأعضاء أفرقة العمل وأفرقة الخبراء والرؤساء المشاركون في وضع التقارير و 

   والمؤلفون الرئيسيون والمحررون المستعرضون ووحدات الدعم الفني: عملية االستعراض بعد التعيين

  7المادة 

ن، و ن املنسقو الرئيسي نو املؤلفو  أعضاء أفرقة العمل وأفرقة واخلرباء والرؤساء املشاركون يف وضع التقارير يبلغ مجيع
واملؤلفني الرئيسيني، واحملررين املستعرضني األمانة بأي تغيريات يف املعلومات ذات الصلة حال حدوثها. ويبلغ 

حدة ينشؤها املنرب يف منظمة خارج منظومة األمم املت أي وحدة من وحدات الدعم الفين اليتيف  املوظفون الفنيون
األمانة بأي تغيريات يف املعلومات ذات الصلة حال حدوثها. وتقيم اللجنة املعنية بتضارب املصاحل، املعلومات 

  املنقحة وفقاً إلجراءات استعراض مسائل التضارب يف املصاحل قبل التعيني.
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  تضارب المصالحالمبادئ المتعلقة بالنظر في مسائل 

  8المادة 

إطار  املشاركة يف تقدمي املشورة بشأن مسائل تضارب املصاحل والبت فيها بالنسبة لألفراد يف هيئاتللينبغي   - 1
لدى تلك  أن تتشاور مع الفرد املتأثر إذا كان (اللجنة املعنية بتضارب املصاحل واملكتب) سياسة تضارب املصاحل

تمل يف املصاحل و/أو تطلب توضيحًا ألي أمور ناشئة عن استمارة اإلفصاح عن اهليئة شواغل بشأن تضارب حم
اقشة للفرد املتأثر، ولعضو املنرب الذي رشح ذلك الفرد، حسب االقتضاء، ملن إتاحة الفرصة وتكفلتضارب املصاحل. 

  أي شواغل بشأن أي تضارب حمتمل يف املصاحل.
كن املصاحل أن فردًا من األفراد لديه تضارب يف املصاحل ال مي ويف احلاالت اليت تقرر فيها جلنة تضارب  - 2

تسويته، للفرد املعين أن يطلب من مكتب املنرب استعراض قرار اللجنة. وعلى الفرد املعين أن يلتزم بقرار اللجنة 
  . ويستعرض املكتب القرار يف اجتماعه التايل ويكون قراره ملزماً.ريثما تظهر نتيجة االستعراض

ولدى النظر يف ما إذا كان لدى أحد األفراد تضارب يف املصاحل، تقوم اهليئة املعنية، باستطالع اخليارات   - 3
  )11(املمكنة لتسوية التضارب بالتشاور مع ذلك الفرد.

 د قادراً على املشاركةال يعد الفر  ويف حالة أن يتقرر أن أحد األفراد لديه تضارباً يف املصاحل ال ميكن تسويته،  - 4
  .يف إعداد نواتج املنرب

وال جيوز ألعضاء اهليئات املشاركة يف حبث مسائل تضارب املصاحل النظر يف احلاالت اليت يكونون هم   - 5
أنفسهم أطرافاً فيها، وعليهم أن يعلنوا عدم أهليتهم عند حبث اهليئة ذات الصلة يف تضارب مصاحل حمتمل يتعلق 

  م.
  معالجة المعلومات وتخزينها

  9المادة 

ألمانة مجيع استمارات تضارب املصاحل املتعلقة باملشاركني يف املنرب، وتقوم األمانة حبفظها بصورة ل تقدم  - 1
آمنة مع أي سجالت ملداوالت و/أو مقررات تصدر عن اللجنة املعنية بتضارب املصاحل، وتبقيها ملدة مخس 

  ، وبعدها ُتدمر تلك املعلومات.االستعراضمشاركة الفرد يف الدور الذي اقتضى سنوات بعد انتهاء 
املشار االستثمارات ، تعترب 8ورهناً بشرط االخطار عن وجود تضارب يف املصاحل لآلخرين مبوجب املادة   - 2

ستخدم ألي غرض آخر غري النظر يف مسائل تضارب املصاحل يف إطار كشف أو تإليها يف هذه املادة سرية، وال ت
  .وبقرار من املكتب من الفرد الذي قدم املعلومات ةصرحي موافقةون احلصول على إجراءات التنفيذ هذه د

  اللجنة المعنية بتضارب المصالح

  10المادة 

أي تضارب  حتديد ما إذا كان هناكتنفيذ هذه املواد و  ) لغرض‘‘اللجنة’’تنشأ جلنة معنية بتضارب املصاحل (  - 1
  مكتب املنرب.يف احلاالت اليت حتال إليها من يف املصاحل 

                                                      
 أدت اليت األخرى املصاحل أو احملددة املالية املصلحة من بسحب استثمارام املصاحل يف تضارب تسوية مثًال، لألفراد، حيق  11)(

 .بتضارب املصاحل هذا املتصلة القرارات اختاذ عمليات أو املناقشات عن النأي بأنفسهم أو احملتمل، التضارب نشوء إىل
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ة إىل حسب االقتضاء. وإذا دعت احلاج ،جتتمع اللجنة املعنية بتضارب املصاحل عرب املؤمترات عن بعد  - 2
  اجتماع مباشر، عندها يعقد قبل االجتماعات العادية للمكتب أو بعدها.

ملكتب يتوىل  ابينهم أحد الرؤساء املشاركني يف ثالثة أعضاء منتخبني من املكتب من تتألف اللجنة من  - 3
إقليم من أقاليم األمم املتحدة خيتارهم املكتب عقب طلب واحد منتخب من كل  رئاسة اللجنة ومخسة أعضاء،

وعضو واحد إضايف لديه خربة قانونية مالئمة من املنظمة املستضيفة  ترشيحات من البلدان األعضاء يف املنرب
  لألمانة وتعينه هذه املنظمة.

أعضاء اللجنة إىل توافق يف اآلراء بشأن مسائل تضارب املصاحل. وإذا تعذر التوصل إىل  يتوقع أن يتوصل  - 4
توافق يف اآلراء، بصورة استثنائية، فيما يتعلق باألمور امللحة جيوز لرئيس اللجنة اختاذ قرار ائي، مع مراعاة وزن 

  عرب عنها يف اللجنة. وتقرر اللجنة طريقة عملها.ُـ اآلراء امل
للجنة تقريراً عن أنشطتها إىل االجتماع العام للمنرب قبل أربعة أسابيع على األقل من موعد انعقاد  ام تقد  - 5

  كل دورة لالجتماع العام. وتعاجل اللجنة املسائل السرية يف أقرب فرصة ممكنة.
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  استمارة اإلفصاح عن تضارب المصالح    تذييل

  سري

  اإلفصاح عن تضارب المصالح

وكتابة التاريخ على الصفحة األخرية من هذه االستمارة وإعادا إىل األمني التنفيذي للمنرب. ويرجى يرجى التوقيع 
  االحتفاظ بنسخة لسجالتك.

  استمارة اإلفصاح عن المصالح ذات الصلة

 ُدعيَت للخدمة يف املنرب احلكومي الدويل املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بسبب مالحظة:
منزلتك وخربتك املهنية. وكما هو مبني يف سياسة املنرب بشأن تضارب املصاحل فإن دور املنرب يتطلب منه إيالء 

ملياته وعلى ثقة وعنواجته والتحيز من أجل احملافظة على نزاهة  بتضارب املصاحلاهتمام خاص للمسائل املتصلة 
على  ارب يف املصاحل يؤثر على األفراد الذين يقوموناجلمهور ا. ومن الضروري أال يتضرر عمل املنرب بأي تض

تنفيذه. ولذلك فإن من الضروري الكشف عن بعض األمور لضمان عدم االنتقاص من عمل املنرب نتيجة تضارب 
  املصاحل. وحنن نثق يف مهنيتك وحسن تقديرك وأمانتك عند ملء هذا االستمارة.

 تندرج حتت كل عنوان من العناوين الواردة أدناه، لكن يتعني عليكوال يطلب املنرب قوائم شاملة باألنشطة اليت 
  :يف املنرب واليت من شأا أنبواجباتك  -أو اليت تبدو متصلة اإلفصاح عن املصاحل املهمة واملتصلة 

  تؤثر بشدة على موضوعيتك عند االضطالع بواجباتك ومسؤولياتك جتاه املنرب؛  ‘1’
و ألي شخص أو منظمة، وميكن أن تضمن لك احلصول على كسب متنح ميزة غري عادلة لك أ  ‘2’

  مباشر ومادي من خالل النواتج املتعلقة بأحد منتجات املنرب.
وحتقيقاً ألغراض هذه السياسة، تشكل الظروف اليت ميكن أن تؤدي بشخص معقول إىل الشك يف موضوعيتك، 

ارة. يف املصاحل وينبغي اإلفصاح عنها يف هذه االستم أو ما إذا كانت قد أوجدت ميزة غري عادلة، تضارباً حمتمالً 
واإلفصاح عن مصلحة يف هذه االستمارة ال يعين تلقائياً وجود تضارب أو أنك لن تستطيع أداء الدور املنوط بك 
يف املنرب. وعند وجود أي شك لديك يف ما إذا كان ينبغي اإلفصاح عن مصلحة ما، فأنت مدعو بشدة إىل 

  .املصاحلالكشف عن هذه 
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ــــ االسم: ـــــــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــــــ ــ ـــــ ـــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــ ــ ـــــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــــ ـــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــ ــ ـــــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــ ـــ ـــ ــ ــ   ــــــــــــــــــ
ــــــالعنوان:  ـــــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــــ ـ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــــ ــ ــــــــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــــــــ ـــ ــ ـــــــــــــــــ ـــ ــ ـ ــ ـــــــــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــــــــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــــــــ ـــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــ ــ ـ ــ ــــــــــــ ـــ ـــــ ــ ـ ــ ــــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ــ ـــــــــــــــــ ـــ ــ ـ ــ ــــــــــــ ـــــ ـــ ــ ـ ــ ــــــــــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــــــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــــــــ ـــ   ــ

ـــ رقم اهلاتف: ـــــ ــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــ ـــ ــــــــ ــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــ ــ ــــــ ــ ــــــــــــ ـــ ــ ـــــــــــــــ ـــــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــــــــــالربيد اإللكرتوين:  ـــــــــــــــــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـــــــــــــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ـــــــــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــ ـــ ــــــــ ـــــــــ ــ ـ ــ ــــــــــــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــــــــــــ ـــ ــ ـ ــ ــ   ـ
ــــــــــــاجلهة اليت تعمل لديها يف الوقت احلايل:  ــ ــ ـ ــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ ــ ــ ـ ــ ــــــــــــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــــــــــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــــــــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ـــــــــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــ ـــ ــــــ ــ ـ ــ ـــ ــــــــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــ ـ ــ ـــــــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــ   ــ

ـــدورك يف املنرب:  ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ـــــ ــ ـــــــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــــــــــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــــــ ــــ ــــــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــــــــــــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــــــــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــــــ ــــــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــ ـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــــــ ــ ــ ـ ــــــــ ــــــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــــ ــــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ ـــــــــــــــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــــــ ــــ ــ ـــــــــ ـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــ ــ ـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــ   ـــــ
  هل تشارك في أي أنشطة مهنية مهمة وذات صلة قد يُنظر إليها على أنها تشكل تضارباً في المصالح؟   )1(

  .___ نعم ____ ال (إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى بيان التفاصيل أدناه)

صلة مبهامك  اليت تبدو ذات املصاحل املهنية املهمة وذات الصلة واملصاحل غري املالية األخرى احلاليةيرجى بيان 
  اليت ميكن أن تفسر على أا:بشأن املنرب و 

  وضوعيتك عند االضطالع بواجباتك ومسؤولياتك جتاه املنرب؛مببشدة  تضر  ‘1’
يتضمن هذا أعضاء جمالس مجاعات استقطاب  متنح ميزة غري عادلة لك أو ألي شخص أو منظمة. وقد  ‘2’

  الدعم، ولكنه ال يقتصر عليهم.
هل لديك أي مصالح مالية مهمة وذات صلة بموضوع العمل الذي ستشارك فيه، والتي قد يُنظر   )2(

  إليها على أنها تشكل تضارباً في المصالح؟

  ه).___ نعم ____ ال (إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى بيان التفاصيل أدنا

ليت ميكن أن تفسر اأو اليت قد تبدو ذات صلة بواجباتك يف املنرب أو  يرجى بيان املصاحل املالية املهمة ذات الصلة
  على أا:

  بشدة على موضوعيتك عند االضطالع بواجباتك ومسؤولياتك جتاه املنرب؛ تضر  ‘1’
ملصاحل العالقات الوظيفية، متنح ميزة غري عادلة لك أو ألي شخص أو منظمة. وقد تتضمن تلك ا  ‘2’

وعالقات إسداء املشورة، واالستثمارات املالية، واملصاحل املتعلقة بامللكية الفكرية واملصاحل التجارية 
  ومصادر دعم البحوث من القطاع اخلاص.

هل هناك أي مصلحة أخرى يمكن أن تؤثر على موضوعيتك أو استقالليتك في العمل الذي   )3(
  ستشارك فيه؟

  .نعم ____ ال (إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى بيان التفاصيل أدناه) ___

أعلن مبوجب هذا حسب أفضل معلومايت أن املعلومات اليت مت الكشف عنها كاملة وصحيحة. وأتعهد بإبالغ 
  أمني املنرب على الفور بأي تغري يف ظرويف خالل فرتة العمل املسند إّيل.

ات املتصلة مبصاحلي ملدة مخس سنوات بعد انتهاء النشاط الذي أسهمت فيه، وأفهم أن املنرب سيحتفظ باملعلوم
من إجراءات  8وسيتم بعدها تدمريها. ورهناً بشرط اإلبالغ عن وجود تضارب يف املصاحل لآلخرين مبوجب املادة 
تعلقة بتضارب ملالتنفيذ، فإنين أفهم أن هذه النماذج ستعترب سرية وسيجري استعراضها وفقًا إلجراءات التنفيذ ا

  املصاحل.
  وذا أعلن أنين سألتزم بسياسة تضارب املصاحل وبإجراءات التنفيذ اخلاصة باملنرب.

ــــــــــــــ ــــــ ــــ ـــــــ ــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــــــــــ ــــــــ ـــــــ ـــ ـــــــ ــ ــــــــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــ ـــ ــــ ــــــــــــــــــ ـــ ـــ        ـ ـــــ ــ ــــــــ ــ ــــــــ ـــــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــ ــ ـــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــــــــ ــــــــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ـــــــ ـــــ ــ ـــــــــــــ ـــ ـــــــ ــ   ـــــ
  التاريخ:                التوقيع:

  أعاله): 3 - 1على أي من األسئلة من  ‘‘نعم’’ــــ اصيل اإلضافية (عند اإلجابة بـالتف
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ ــ   ـــــــــــــــــــ
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  تصاالت وإشراك أصحاب المصلحة والشراكة االستراتيجيةاال: 3/4-المقرر م ح د

  إن االجتماع العام
  الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر؛ )12(باسرتاتيجية االتصاالت والتواصلحييط علماً   -1
إىل األمانة، أن تضطلع باألنشطة املذكورة يف خطة التنفيذ األولية الواردة يف تذييل املرفق  يطلب  - 2

  وفر املوارد؛تاألول هلذا املقرر، حسب االقتضاء، ورهناً ب
باملشروع املنقح السرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة من أجل دعم تنفيذ برنامج عمل  يرحب  - 3

  ين هلذا املقرر؛املنرب الوارد يف املرفق الثا
إىل األمانة أن تقوم، حتت اشراف املكتب واالجتماع العام وبالتعاون مع الشبكة املفتوحة  يطلب  - 4
مبا يناسب من األنشطة املوضوعة يف خطة التنفيذ األولية، الواردة يف  باالضطالع ألصحاب املصلحة العضوية

  رد؛تذييل املرفق الثاين هلذا املقرر، رهناً بتوفر املوا
مجيع أصحاب املصلحة الذين ميثلون، ضمن مجلة أمور، نظمهم اإلقليمية والنظامية  يشجع  - 5

  واملعرفية املتنوعة، على التعاون مع املنرب؛
على التوجيه بشأن وضع الشراكات االسرتاتيجية وترتيبات التعاون األخرى الواردة يف املرفق  يوافق  - 6

  الثالث هلذا املقرر؛
انات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم أم يدعو  - 7

اإليكولوجية، حسبما هو مناسب، إىل العمل مع املكتب إلقامة شراكات اسرتاتيجية، على غرار ترتيب الشراكة 
والتعاون، تعرض على  املشرتكاالسرتاتيجية القائمة مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ُحتدد فيها جماالت العمل 

  ؛ة له يف املستقبل للموافقة عليهااالجتماع العام يف دور 
أن يستعرض، يف دورته الرابعة، اخلطوات اليت اختذت لوضع ترتيبات الشراكات االسرتاتيجية  يقرر  - 8

  والرتتيبات التعاونية األخرى والدخول فيها.
  المرفق األول

  )(د) 4الناتج (استراتيجية االتصاالت والتواصل: 

  مقدمة  - أوالً 

تستند هذه االسرتاتيجية إىل املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية الواردة يف مشروع اسرتاتيجية   - 1
واليت كانت ترمي إىل يئة إطار  )IPBES/2/12(االتصاالت والتواصل اليت ُقدمت للدورة الثانية لالجتماع العام 

اتصاالت للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، 
  وتكون مبثابة الوثيقة التأسيسية لكل اسرتاتيجيات االتصاالت املقبلة.

من األمانة أن تعد،  2/9- مقرره م ح دوبعد مناقشة أولية يف دورته الثانية، طلب االجتماع العام يف  - 2
بإشراف املكتب وبالتعاون مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، مشروع اسرتاتيجية لالتصاالت والتواصل لينظر 

-فيها االجتماع العام يف دورته الثالثة. وأُعدت هذه االسرتاتيجية استجابة لذلك الطلب. ويف مقرره م ح د
ام جمددًا من األمانة أن تضع وتنفذ، بالتشاور مع املكتب، اسرتاتيجية الستخدام ، طلب االجتماع الع2/9

  ).IPBES/3/INF/9شعار املنرب (أنظر 
                                                      

)12(  IPBES/3/15.  
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  السياق  -ثانياً 

سيكون اهلدف من كل أنشطة االتصاالت هو ضمان االعرتاف باملنرب بوصفه حمفالً يتسم باملصداقية،   - 3
لي فضي إىل إنتاج منتجات معرفية ذات صلة بالسياسات، ولكنها ال متُ واألمهية، واالستقاللية، واملشروعية، وي

هذه السياسات، ويساعد يف بناء القدرات الستخدام املعرفة يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
  ولوجية يف عملية اختاذ القرارات.اإليك

رئيسي، نرب يف أوساط اجلمهور الوبصورة أكثر حتديداً، سرتمي أنشطة االتصاالت إىل تعزيز عمل امل  - 4
وتنسيق أنشطة التوعية بشأن نتائج تقييمات املنرب. وسيكون اهلدف من ج اتصاالت املنرب وأنشطته ضمان 
وصول املعلومات املناسبة التوقيت واملالئمة إىل اال العام على حنو استباقي لإلبالغ بشأن التقارير، وبشكل 

  نقد. تفاعلي استجابة لألسئلة وال
ويف حني أن اسرتاتيجية االتصاالت سيتعني أن تركز على تعزيز عمل املنرب يف أوساط اجلمهور الرئيسي،   - 5

 ينبغي أن تركز اسرتاتيجية مشاركة أصحاب املصلحة على تشجيع مشاركة أصحاب املصلحة يف عمل املنرب.
كز اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل احلالية وسرت  .3/4-املرفق الثاين للمقر م ح د وتعرض هذه االسرتاتيجية يف

  على جمالني رئيسيني، مها: االتصاالت اليومية؛ وإصدار تقارير التقييم. 
ويف سياق وضع االسرتاتيجية، ُأخذت يف االعتبار بعض العوامل اليت ميكن أن تعوق جهود االتصاالت   - 6

، االتصاالت اخلاصة بكل ثقافة. وملعاجلة هذه التحدياتفيما بني اجلمهور. مثل اختالف اللغات، وأساليب 
سُتوفر مواد اتصاالت باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، حيثما تسىن ذلك. ويف سياق أنشطته لالتصاالت 
والتواصل، سيويل املنتدى أيضًا االهتمام إىل السياق اخلاص ملختلف البلدان. ويربز هذا مفهوم أن احتياجات 

النامية ميكن أن تكون خمتلفة من احتياجات البلدان املتقدمة النمو، ورمبا تتطلب أنشطة توعية حسب  البلدان
  الطلب.

ولضمان تنسيق اتصاالت املنرب واتساقها، ستعمل األمانة مع كل هيئات املنرب، أي املكتب، وفريق   - 7
ق وغريهم حسب يني القائمني على التنسياخلرباء املتعدد التخصصات، ووحدات الدعم التقين، واملؤلفني الرئيس

االقتضاء. وينبغي أيضاً أن ُتقيم األمانة االتصاالت يف إطار املنرب، وأن تقدم تقريراً لالجتماع العام يشمل نوع 
  ونطاق التوعية والتغطية اإلعالمية. وينبغي أيضاً تقدمي تقارير التقييم للمكتب والفريق يف فرتات منتظمة. 

رتاتيجية االتصاالت العناصر التالية: األهداف والغايات، واجلمهور، والتحليل، والرسائل، وتشمل اس  - 8
وجماالت األنشطة، والتقييم. وألغراض اإلجياز، سرتكز اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل على النقاط الرئيسية 

خدم تواصل اليت سُتستقائمة جامعة لكل الرسائل، واألدوات، واجلمهور، وأنشطة ال وهي ال تتضمن فقط،
  لتنفيذ أنشطة االتصاالت والتواصل.

  األهداف والغايات  -ثالثاً 

اهلدف الرئيسي للمنري هو تعزيز الرتابط بني العلم والسياسات يف جماالت التنوع البيولوجي وخدمات   - 9
جمال االتصاالت  اجلهود يفالنظم اإليكولوجية، ورفاه اإلنسان على املدى الطويل، والتنمية املستدامة. وستستند 

إىل مبدأ مفاده أن املنرب سيكون له صلة بالسياسات دون أن ُميلي هذه السياسات. ولن يشارك املنرب يف الدعوة، 
  ولن يقدم توصيات يف جمال السياسة العامة.
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قيق حتوميكن أن يتيح حتديد أهداف حمددة من منظور االتصاالت عملية تقييم منذ البداية. وينبغي   - 10
  هذه األهداف يف سياق كل نشاط على حدة للمنرب وهي:

التأكيد جمددًا على مسعة املنرب كهيئة حكومية دولية ذات مصداقية، وشفافية، واستقاللية،   )(أ
وسلطة دف إىل تعزيز عملية صنع القرارات، واتاحة واجهة معرفية بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

  اإليكولوجية؛
إبالغ نتائج التقييم، وتقدمي معلومات واضحة ومتوازنة عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم   )(ب

  اإليكولوجية، مبا يف ذلك املخاطر، وحاالت عدم اليقني العلمي دون املساس بالدقة؛
إذكاء الوعي بشأن وظائف املنرب، اليت تتجاوز التقييمات، وتدعم خلق املعارف، وبناء   )(ج
  واملنهجيات ذات الصلة بالسياسات؛حتديد األدوات القدرات، و 
ريره اشرح طريقة عمل املنرب، وكيفية اختيار املؤلفني واملراجعني العاملني معه، وكيفية إعداد تق  )(د

  من أجل تعزيز الفهم لعمله؛
 لموضع اجلهة اليت تضفي قيمة مضافة على العمل الذي جيري إجنازه بالفعل يف جما املنربوضع   )(ه

  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لدعم عملية تقرير السياسات؛
  جل حتسني منتجات املنرب ورسائله.اعتماد االتصال املزدوج بني املنرب ومجاهريه من أ  )(و

  تحليل الجمهور  -رابعاً 

جية أفضل تركيزاً. يينبغي حتديد مجهور اسرتاتيجية االتصاالت بصورة جيدة من أجل أن تكون االسرتات  - 11
واملنرب له والية توفري املعلومات العلمية والتقنية عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ملقرري 

سات لتمكينهم من اعتماد السيا السياسات الذين هم يف حاجة إىل معلومات عالية املصداقية واالستقاللية
 معاجلة التحديات يف جمال فقدان التنوع البيولوجي، وتدهور خدماتاحمللية والوطنية والدولية اليت من شأا 

دفهم ه اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل حنو املستفيدين الذين يستهعلى ذلك، توج النظم اإليكولوجية. وبناء
برنامج عمل املنرب، وهم: احلكومات، ومقررو السياسات على كل املستويات، ويشمل ذلك الدول األعضاء 

  فاقات البيئية املتعددة األطراف.ملنرب، واالتيف ا
ويف حني أن اسرتاتيجية مشاركة أصحاب املصلحة ينبغي أن جتد السبل لتعزيز مشاركة أصحاب   - 12

املصلحة يف برنامج عمل املنرب ونواجته، ينبغي تصميم اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل مع أخذ املستفيدين 
لتمييز الرتكيز على املستفيدين الذين يستهدفهم عمل املنرب، سيكون من األسهل ا املستهدفني يف االعتبار. ومع

  جلمهور األساسي واجلمهور العريض.بني ا
وفيما يلي بعض اجلمهور األساسي واجلمهور العريض املستهدف لالستفادة من نواتج املنرب. وألغراض   - 13

  إلجياز، فإن القائمة ليست جامعة:ا
  ئيسي املستهدف:اجلمهور الر   )(أ

مقررو السياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على كل   ‘1’
املستويات: ينبغي إطالع الدول األعضاء يف املنرب، ووزارات البيئة، والطاقة، والصناعة، 
والتخطيط، واملالية، والزراعة، والسلطات احمللية، ومستشاري مقرري السياسات يف جمال 
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العلوم على أنشطة املنرب لتتمكن كل هذه األطراف من استخدام املنرب كمصدر 
  للمعارف املستقلة؛

برامج األمم املتحدة، واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف: بعض برامج األمم املتحدة،   ‘2’
ل مواالتفاقات البيئية املتعددة األطراف هم عمالء رئيسيون بالنسبة لتقارير املنرب. وسيع

املنرب مع هذه األطراف يف إطار أنشطته، مبا يف ذلك يف أثناء سري أنشطة التوعية ونشر 
  املعلومات؛ 

  اجلمهور العريض:  (ب)
الدوائر العلمية: يعتمد املنرب على الدوائر العلمية إلعداد تقاريره، ولذلك فهو يستهدف   ‘1’

دولية للعلماء كجزء من هذه الدوائر لزيادة مشاركتها. وميكن استهداف الروابط ال
  أنشطة التوعية؛ 

أصحاب املعارف األصلية واحمللية: حدد املنرب اتمعات األصلية واحمللية كجمهور   ‘2’
  رئيسي مستهدف؛

األعمال التجارية والصناعة: من املتوقع أن ينظر أصحاب األعمال التجارية والصناعية   ‘3’
آثار على  إجياد سبل مستدامة لتفادي إحداث املهتمني باملنرب يف تقاريره ملساعدم يف

  النظم اإليكولوجية، أو احلد من هذه اآلثار، أو درئها؛
املمارسون، أو املنفذون: ستهتم منظمات كثرية والعديد من األفراد املسؤولني عن التنفيذ   ‘4’

مليداين ايف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الذين ميارسون العمل 
  مبعرفة منتجات املنرب، مثل أدوات دعم السياسات، وكيفية استخدامها؛

املنظمات األهلية: ستتأثر كثرياً بعض اتمعات احمللية بفقدان التنوع البيولوجي، ولذلك   ‘5’
فهي يف حاجة إىل معرفة نتائج تقييمات املنرب، وأدوات دعم السياسات. وميكن أن 

الشبكات املعنية لنشر مواد االتصاالت على نطاق هذه  تعمل أمانة املنرب مع
  اتمعات؛

املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية: قد تكون هذه املنظمات قادرة   ‘6’
على دعم أهداف املنرب عن طريق توعية اهليئات التابعة هلا، ويشمل ذلك مقرري 

  السياسات والقطاع اخلاص؛
لن تكن أمانة املنرب يف وضع ميكنها من الوصول مباشرة إىل كل  وسائط اإلعالم:  ‘7’

اجلماهري، ولذلك ستعتمد على العالقات اجليدة مع وسائط اإلعالم للوصول إىل 
  ؛مجهور عريض

  اتمعات احمللية واتمع عامة.  ‘8’
دف مجهور ة تستهورغم أن أمانة املنرب نفسها قد ال تكون يف وضع ميكنها من إنتاج منتجات مشتق  - 14

معني، فقد تعمل مبشاركة منظمات تأخذ عناصر من تقييمات املنرب وتقوم بإيصاهلا يف أشكال تراعي 
  خصوصيات اجلمهور بقدر أكرب.
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  الرسائل  - خامساً 

وسيتعني تنسيق خدمة الرسائل، وبصفة خاصة يف أثناء فرتة إصدار تقارير التقييم اليت يزداد فيها   - 15
املنرب. وقبل إصدار التقارير، ينبغي أن تعمل األمانة مع الرؤساء املشاركني، واملؤلفني الرئيسيني  االهتمام بعمل

املسؤولني عن التنسيق، واحملررين املسؤولني عن مراجعة التقارير لضمان اتساق الرسائل املوجهة إىل مقرري 
دود ضًا أن تراعي خدمة الرسائل احلالسياسات، ومستشاريهم يف جمال العلوم، ووسائط اإلعالم. وسيتعني أي

املنصوص عليها لتقارير املنرب، أو ينبغي أن تكون هذه التقارير ذات صلة بالسياسات دون أن ُمتلي هذه 
السياسات. ولذلك فإن السجايا األساسية لعمل املنرب هي أن تظل خدمة الرسائل والتقارير حمايدة فيما يتعلق 

  زا العلمي.بالسياسات، وأن حتافظ على توا
عالوة على ذلك، ينبغي االتفاق بشأن عدد من الرسائل الرئيسية الشاملة اليت تشرح العمل الفعلي   - 16

للمنرب، واستخدامها يف كل املواد املوجهة إىل وسائط اإلعالم، أو املناسبات اليت حتضرها فئات خمتلفة من 
توافق ’’يتها، مع تسليط الضوء على مفاهيم من قبيل اجلمهور. وسرتكز هذه الرسائل على شرح العملية ومشروع

  ، وغريها من املفاهيم.‘‘العلم املتسم بأعلى درجات اجلودة’’ ، و‘‘استعراض األقران’’ ، و‘‘اآلراء العاملي
ورغم أن القائمة أدناه ليست جامعة بأي حال من األحوال، فهي تعرض رسائل شاملة ميكن   - 17

  املضافة للمنرب، ودوره يف أوساط اجلمهور غري امللم بعملياته:استخدامها لتوضيح القيمة 
املنرب هو اهليئة ذات املرجعية اليت توفر تقارير حديثة عن آخر ما توصل إليه العلم بشأن اجلوانب   )(أ

  الرئيسية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية استجابة لطلبات مقرري السياسات؛
زدواجية مع العمل اجلاري، ولكنه يضيف قيمة إىل عمل اموعة الكبرية ا ملنربال يشكل عمل ا  )(ب

  من املنظمات العاملة بالفعل يف هذا امليدان بسد الثغرات يف عملها واالستناد إليه؛
واملنرب فريد من حيث أنه يهدف إىل تعزيز القدرات من أجل االستخدام الفعال للعلم يف   )(ج

  ت على كل املستويات؛عملية اختاذ القرارا
واملنرب مستقل علمياً، ويضمن املصداقية، واألمهية، واملشروعية عن طريق استعراض األقران   )(د

لعمله، والشفافية فيما يتعلق بعمليات اختاذ القرارات بغية تبادل البيانات واملعلومات والتقنيات اليت توفرها 
  املصادر ذات الصلة، وتقامسها، واستخدامها؛

واملنرب يدرك وحيرتم مسامهة املعارف األصلية واحمللية يف احملافظة على التنوع البيولوجي والنظم   )(ه
  اإليكولوجية واستخدامها املستدام؛

ة ويسلم املنرب بالطابع الفريد للتنوع البيولوجي واملعرفة العلمية يف املناطق، وباحلاجة إىل املشارك  (و)
  امية، والتمثيل اإلقليمي واملشاركة يف هيكل املنرب وعمله بصورة متوازنة؛الكاملة والفعالة للبلدان الن

ويعتمد املنرب جًا جيمع بني عدة ختصصات ومتعدد التخصصات تندرج يف إطاره كل فروع   (ز)
  ت الصلة، مبا فيها العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية.االعلم ذ
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  مجاالت النشاط  - سادساً 

  اليوميةاالتصاالت   -ألف 

توفر أمانة املنرب املعلومات واملعلومات املستكملة املنتظمة عن نواجتها، واملناسبات، واألنشطة عن   - 18
طريق موقعها الشبكي، وحساباا للتواصل االجتماعي، والعروض وما إىل ذلك. وميكن االطالع على كل 

  واجلدول الزمين يف تذييل هذه االسرتاتيجية  2015ضطالع ا ابتداء من عام الاألنشطة املقرتحة اليت ميكن ا
  صدار تقارير التقييمإ  -باء 

سيتم إصدار تقريرين يف الدورة الرابعة لالجتماع العام: األول هو التقييم املواضيعي للتلقيح وامللقحات   - 19
دمات النظم وخذات الصلة بالغذاء، والثاين هو التقييم املنهجي لسيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي 

اإليكولوجية. وستلي ذلك املزيد من تقارير التقييم. وستكون هناك فرتة قصرية، من احملتمل أن تكون ثالثة 
أشهر، سينصب فيها االهتمام املستمر واملركز على كل واحد من التقريرين يف مجيع أحناء العامل. ومن الضروري 

  أن يكون املنرب مستعداً لذلك.
ظهور اهتمام شديد من جانب وسائط اإلعالم، وصانعي القرارات،  ار تقارير التقييموسيؤدي إصد  - 20

وأصحاب املصلحة اآلخرين يف عمل املنرب. وستكون األهداف االسرتاتيجية الرئيسية للمنرب يف هذه الفرتة اليت 
ة والدقة واالستدامة؛ باحليويوته كما يلي: أوالً االستمرار يف التغطية اإلعالمية املتسمة ر يكون فيها النشاط يف ذ

ثانيًا تنسيق ومراقبة خدمة الرسائل اليت ينبغي أن تكون يف حدود صارمة ُتوضع لتقارير املنرب، أي ينبغي أن 
تكون هذه الرسائل ذات صلة بالسياسات دون أن ُمتلي هذه السياسات؛ ثالثًا تلبية طلبات املستخدمني 

اع لقرارات، واخلرباء من الدوائر العلمية والتقنية يف احلكومات والقطالنهائيني، وبصفة خاصة طلبات صانعي ا
  اخلاص ألغراض تنظيم احللقات الدراسية، وجلسات اإلحاطة، واالجتماعات.

وبغية تعزيز نتائج تقارير التقييم، سيكون من املهم وضع سياسة توعية، وتنظيم محلة لتوطيد العالقات   - 21
ذلك إصدار البيانات الصحفية، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي، واإلعالنات مع وسائط اإلعالم، مبا يف 

على شبكة اإلنرتنت، وتنظيم املؤمترات الصحفية، واستغالل خدمة الرسائل، واإلدالء بالكلمات والوسائل 
  األخرى.

ستشارية يف جمال ة اومن أجل حتقيق الفعالية وإحداث األثر املطلوب، يُوصى بأن يتعاقد املنرب مع شرك  - 22
االتصاالت لبعض األشهر قبل إصدار تقارير التقييم للتعامل مع احلجم املتزايد لألنشطة واملنتجات اليت ينبغي 
تطويرها ونشرها. وتتماشى هذه التوصية مع املمارسات املماثلة اليت يعتمدها الفريق احلكومي الدويل املعين 

ي ات االستشارية يف جمال االتصاالت يف أوقات الذروة. وميكن أن تغطبتغري املناخ الذي كان يستعني بالشرك
ميزانية االتصاالت املخصصة لكل تقييم تكلفة هذا التعاقد مع الشركات االستشارية، وسيقتصر هذا التعاقد 

راف شعلى فرتات الذروة فقط قبل، ويف أثناء، وبعد إصدار تقارير التقييم. وميكن للشركة االستشارية العمل بإ
  املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، وبالتعاون مع موظف االتصاالت يف األمانة.

وسيكون إبالغ نتائج تقييمات املنرب مهمة صعبة بسبب مدى تعقيد املسائل العلمية واحلاجة املتزايدة   - 23
الستشارية يف جمال للوصول إىل مجاهري يتجاوز نطاقها دائرة العلماء واحلكومات. ومبساعدة الشركة ا

االتصاالت، ميكن إعداد رسائل واضحة موجهة ملختلف اجلماهري. عالوة على ذلك، ميكن أن يرتجم الكتاب 
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العلميون املدربون اللغة التقنية إىل نصوص مناسبة لالتصال اجلماهريي، أو تصميم صفحات موقع شبكي 
  ل ا.ألدلة اليت تستند إليها هذه املفاهيم أو اإلخالتشرح املفاهيم العلمية للجمهور العام دون اساءة تفسري ا

وبغية فهم تقارير التقييم وقبوهلا وتطبيقها عمليًا من األمهية البالغة مبكان أن تعمل األمانة وفريق   - 24
تلف االتصال، رهناً بتوفر املوارد، مع فرقة العمل املعنية ببناء القدرات برامج عمل لصناع القرار وتنفيذها على خم

  املستويات مىت ما كان ذلك ضرورياً وتوفري التوجيهات للدول األعضاء واملراكز والشبكات اإلقليمية.
مها، بشأن التلقيح وامللقحات سيكون واحداً من أول تقريرين يتم صدور  ونظراً إىل أن التقييم املواضيعي  - 25

قييم. ويرد يف كل تقرير ت  وأثناء وبعد إصدار فمن املمكن استخدامه كنموذج لألنشطة واملنتجات املطلوبة قبل
  تذييل هذه االسرتاتيجية جدول زمين لألنشطة املقرتحة.

  التقييم  -سابعاً 

  رهناً بتوافر املوارد كما يلي حسبما هو مناسب: وذلكتتألف عملية التقييم من ثالث مراحل،   -26
 يضيستهدف اجلمهور العر  ب االقتضاءسيتم إجراء استقصاء، حس -استقصاءات التصورات  (أ)

  الرئيسي من أجل قياس التصورات بشأن املنرب وعمله؛
 لقياس فعالية اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل، تُنظم مناقشات يف -مناقشات فريق الرتكيز  (ب)

 إطار فريق الرتكيز يف مراحل رئيسية من مراحل احلملة يف أثناء سري عملها. وجترى هذه املناقشات يف أثناء
  املناسبات الكبرية، أو توجه لتستهدف مجهور معني، مثل مجهور صانعي القرارات؛

يتم إجراء رصد مستمر للتغطية الصحفية يف املواقع الشبكية،  - رصد حمتوى وسائط اإلعالم  (ج)
  والصحف، واالت، واملنشورات العلمية.

  تذييل

  خطة التنفيذ
ني تفاصيل بشأن األنشطة اليت ميكن تنفيذها يف إطار االتقدم خطة التنفيذ احلالية املزيد من ال  -1

  الرئيسيني لالتصاالت: أوًال االتصاالت اليومية، وثانياً إصدار تقارير التقييم.
  االتصاالت اليومية  -ألف 

  باألنشطة التالية: ، تقوم األمانة بتطوير املنتجات التالية، تضطلع2015بدءاً من عام   -2
االحتياجات: سيتم التحليل كجزء من اسرتاتيجية مشاركة أصحاب املصلحة حتليل   أ)(

)IPBES/3/4 ،املرفق الثاين) وستكون نتائج هذا التحليل ذات قيمة ألغراض التخطيط يف جمال االتصاالت؛  
ت: سيكون أحد املشاريع الواسعة النطاق اليت ستضطلع ا جتديد املوقع على شبكة اإلنرتن  )ب(
ديد املوقع على شبكة اإلنرتنت على أساس عملية مشاورات مفتوحة للمجاالت املزمع حتسينها. األمانة جت

  واهلدف من ذلك هو إنشاء موقع شبكي سهل االستعمال وبديهي يتسم بشكل ومضمون معاصرين وجديدين؛
 أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: ستستخدم األمانة أدوات تكنولوجيا املعلومات  (ج)

واالتصاالت اليت تتيح فرصة للحوار والتواصل مع هيئات املنرب (املكتب، وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات) 
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وأفرقة العمل، وأفرقة اخلرباء. وستساعد أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تقاسم امللفات والتعاون 
  يو؛افة إىل خدمات التداول بالفيداملباشر على اإلنرتنت باإلض

اهلوية البصرية: مبساعدة مصممي الرسوم البيانية املهنيني، ميكن إنشاء هوية بصرية مؤسسية   (د)
ومتسقة لكل منتجات وأنشطة االتصاالت، مبا يف ذلك املوقع الشبكي، والعروض، وصحائف الوقائع، 

  واملنشورات، وغريها من النواتج؛
ة املنظر جذابكن أيضاً وضع عروض مهنية و العروض: مبجرد وضع دليل األسلوب البصري، مي  (هـ)

  لتعزيز عمل املنرب؛
صحائف الوقائع: ميكن إنشاء صحائف وقائع مكونة من صفحة واحدة تعرض عمل املنرب   (و)

لغات ال ميعجب، ذلك عملياً  ما أمكنوستتاح صحائف الوقائع هذه، باستخدام نفس دليل االسلوب البصري. 
  الرمسية الست لألمم املتحدة؛

وسائل التواصل االجتماعي: ميكن أيضًا وضع اسرتاتيجية للتواصل االجتماعي لزيادة فرص   (ز)
، ويوتيوب )Twitter( ، وتويرت)Facebook(املشاركة يف عمل املنرب. وسيتم إنشاء حسابات على فيس بوك 

)YouTube(  توفر معلومات مستكملة عن عمل املنرب؛  
كي كثرياً ما ُتطرح: سيتم إنشاء هذه الصفحة على املوقع الشب  الصفحة الشبكية لألسئلة اليت  (ح)

ُمجدد حبيث تتاح عليها الرسائل الرئيسية اليت تشرح أسباب إنشاء املنرب، وكيف ميكن أن يضيف قيمة إىل ـال
  جمموعة املبادرات احلالية، وكيف يعمل ووفقاً ألي مبادئ؛

وقع يتضمن املناسبات اليت ينظمها املنرب إىل املضافة جدول زمين املناسبات والتوعية: ميكن إ  (ط)
  الشبكي ادد؛ 

الرتمجة: سُترتجم منتجات االتصاالت الرئيسية، كلما أمكن، إىل اللغات الرمسية الست لألمم   (ي)
  املتحدة؛

: سيتم استكمال صفحة املنرب على موسوعة ويكيبيديا )Wikipedia(موسوعة ويكيبيديا   (ك)
)Wikipedia(  ع العام، وإصدار تقارير التقييم؛املناسبات الكبرية، مثل دورات االجتما بعد  

  اس تصورات أصحاب املصلحة كل سنة.االستقصاء السنوي: سيتم إجراء استقصاء لقي  (ل)
  1اجلدول 

  الجدول الزمني ألنشطة االتصاالت
  اجلداول الزمنية  األنشطة

  2015اإلجناز حبلول نيسان/أبريل   تقييم االحتياجات
  2015نيسان/أبريل  -كانون الثاين/يناير  تجتديد املوقع على شبكة اإلنرتن

  2015املشرتيات حبلول نيسان/أبريل   أدوات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
  2015اإلجناز حبلول حزيران/يونيه   اهلوية البصرية

  2015اإلجناز حبلول متوز/يوليه   العروض
  2015آب/أغسطس  اإلجناز حبلول  صحائف الوقائع
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  اجلداول الزمنية  األنشطة
  على مدى العام  وسائل التواصل االجتماعي

  2015اإلجناز حبلول حزيران/يونيه   الصفحة الشبكية لألسئلة اليت كثرياً ما ُتطرح
  على مدى العام  املناسبات والتوعية

  2015اإلجناز حبلول تشرين الثاين/نوفمرب   الرتمجة
  بصورة منتظمةاالستكمال   )Wikipedia(موسوعة ويكيبيديا 
  يُنجز يف تشرين األول/أكتوبر كل عام  االستقصاء السنوي

  إصدار تقارير التقييم  -باء 

نظراً إىل أن التقييم املواضيعي بشأن التلقيح وامللقحات سيكون واحداً من أول تقريرين يتم صدورمها،   -3
ييم. وميكن إصدار كل تقرير تق وبعد فمن املمكن استخدامه كنموذج لألنشطة واملنتجات املطلوبة قبل وأثناء

  استخدام جدول زمين لألنشطة احملتملة كنموذج إلصدار تقارير التقييم اليت ستصدر بعد ذلك. 
  2اجلدول 

  الجدول الزمني ألنشطة البداية المحتملة

م األنشطة قبل، ويف أثناء، وبعد التقيي
  املواضيعي بشأن التلقيح وامللقحات

تشرين األول/ 
  2015أكتوبر 

تشرين الثاين/ 
  2015نوفمرب 

كانون األول/ 
  2015ديسمرب 

كانون الثاين/ 
  2016يناير 

شباط/فرباير 
2016  

آذار/مارس 
2016 

              املنشورات
              مواد الدعم

              املنتجات املشتقة
              املؤمتر املخصص

املناسبات اخلاصة، وجلسات 
  اإلحاطة، واألحداث اجلانبية

            

              فرص املتحدثني
األسئلة املباشرة على اإلنرتنت 

  وأجوبة اخلرباء
            

              خطة االستجابة السريعة
              الناطقون باسم اهليئات

              التدريب يف جمال وسائط اإلعالم
              قائمة بوسائط اإلعالم املؤثرة

              رصد وسائط اإلعالم
              التسويق
              الربيديةالقوائم 

              املؤمترات الصحفية
             املقابالت
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  المرفق الثاني
  (د)) 4استراتيجية إشراك أصحاب المصلحة: (الناتج 

  مقدمة  -أوًال 
دعا االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات   - 1

االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، والس الدويل للعلوم  1/2 -النظم اإليكولوجية يف مقرره م ح د
تمعات جمتمعات السكان األصليني، وا لالحتادات العلمية للعمل مع أصحاب املصلحة املعنيني، مبن فيهم

احمللية، والقطاع اخلاص، وأيضاً للعمل مع األمانة، بالتشاور مع املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، من 
أجل إعداد مشروع اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة لدعم تنفيذ برنامج العمل. وبعد إجراء عملية تشاورية 

ىل تقدمي مدخالت، أدرجت حلقة التدريب العملي، واالستعراض عرب اإلنرتنت، وكل واسعة مشلت الدعوة إ
التعليقات واالقرتاحات يف مشروع اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة اليت ُقدمت لالجتماع العام للنظر فيها 

  .)IPBES/2/13(يف دورته الثانية 
بعد عن دعمهم بصورة عامة ملشروع االسرتاتيجية، و ويف الدورة الثانية لالجتماع العام، أعرب املمثلون   - 2

املناقشة اقرتح الرئيس أن تقوم األمانة بإعداد نسخة منقحة لينظر فيها االجتماع العام يف دورته الثالثة 
)IPBES/2/17 الفرع سابعًا باء). عالوة على ذلك، طلب الرئيس من األمانة يف االجتماع الثالث للمكتب ،

وضع خطة تنفيذية أولية تُقدم مع مشروع االسرتاتيجية لالجتماع العام يف دورته  2014مارس املنعقد يف آذار/
  الثالثة.

واستجابة هلذا الطلب، أعدت األمانة، بالعمل مع أعضاء املكتب والتشاور مع أعضاء الفريق، نسخة   - 3
 تقدمي اب املصلحة إىلمنقحة ملشروع اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة ومشروع خطة تنفيذ، ودعت أصح

تعليقًا من أصحاب املصلحة أخذا كلها يف االعتبار يف سياق  364التعليقات. وتلقت األمانة ما جمموعه 
إعداد مشروع االسرتاتيجية املنقحة. عالوة على ذلك، أخذت األمانة يف االعتبار املقرتحات اليت قدمها 

ت بني أصحاب املصلحة على نطاق أوروبا اليت جرت يف أصحاب املصلحة واليت نُوقشت يف أثناء املشاورا
. وُقدمت النسخة املنقحة ملشروع 2014االجتماع الثاين للمنرب املنعقد يف بازل، سويسرا، يف أيلول/سبتمرب 

االسرتاتيجية (أنظر األجزاء من الثاين إىل التاسع) وخطة التنفيذ األولية (أنظر اجلزء العاشر) لالجتماع العام 
  ر فيها يف دورته الثالثة.لينظ

  السياق  -ثانياً 

ُحدد إشراك أصحاب املصلحة كعنصر هام بالنسبة ألمهية املنرب، وفعاليته، ومصداقيته، وجناحه بصورة   - 4
عامة. وخيتلف إشراك أصحاب املصلحة عن اسرتاتيجية االتصاالت يف اجلوانب التالية: بينما يتعني أن تركز 

املصلحة على تشجيع إشراك العلماء، وغريهم من أصحاب املعارف يف عمل املنرب،  اسرتاتيجية إشراك أصحاب
وعلى تيسري استخدام منتجات املنرب، مثل أدواته لدعم السياسات، سيتعني أن تركز اسرتاتيجية االتصاالت 

عالم، على تعزيز عمل املنرب يف أوساط اجلماهري العريضة عن طريق املنشورات، والعالقات مع وسائط اإل
  سبات اخلاصة وغريها من التدابري.واملنا
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  اإلشراف  -ثالثاً 

تقوم األمانة بتنفيذ وتشغيل اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة، وذلك رهنًا بتوفر املوارد، وبالعمل   - 5
بكة شحتت إشراف املكتب واالجتماع العام وبالتعاون مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات. ويشجع املنرب إقامة 

مفتوحة العضوية وشاملة وذات تنظيم ذايت من أصحاب املصلحة الذين ميثلون جهات متنوعة تعمل يف األساس 
عرب اإلنرتنت. ويتم التعاون بني املنرب وبني الشبكة على ضوء اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة. وحتدد 

وافقة االجتماع العام ضع الشراكة االسرتاتيجية ملاسرتاتيجية الشراكة بني املنرب والشبكة ترتيبات هذا التعاون وخت
  عليها.

  الغرض واألهداف  -رابعاً 

الغرض من املنرب هو تعزيز واجهة بني العلم والسياسات بشأن املسائل ذات الصلة بالتنوع البيولوجي   - 6
ت، وبناء ياساوخدمات النظم اإليكولوجية عن طريق وظائفه األربع (التقييمات، وخلق املعارف، ودعم الس

القدرات). والغرض العام إلشراك أصحاب املصلحة هو دعم تنفيذ برنامج عمل املنرب ونواجته احملددة للفرتة 
بطريقة تشاركية، ومشولية، وشفافة. وسيعتمد املنرب بالنسبة لتقييماته على مسامهات أفراد  2014-2018

وعة ثالث املتبقية للمنرب مسامهة ومشاركة من جممفريق اخلرباء. عالوة على ذلك، تتطلب أيضًا الوظائف ال
متنوعة من أصحاب املصلحة. وبناء على ذلك، ُتعترب اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة عنصراً رئيسيًا من 

   .2018-2014اجلهود الرامية إىل تعبئة الدعم لتنفيذ برنامج عمل املنرب للفرتة 
مع الغرض من إشراك أصحاب املصلحة االسرتاتيجية على وسيساعد حتديد أهداف واضحة ومتوائمة   - 7

  االستمرار يف تركيزها. وتشمل األهداف الرئيسية إلشراك أصحاب املصلحة يف املنرب ما يلي:
الوصول إىل جمموعة متنوعة من املستخدمني احملتملني، ومقدمي املعلومات لزيادة أمهية املنرب،   (أ)

  وتوسيع قاعدة استخدامه؛
  اجلمع بني تصورات متنوعة لتيسري اإلبداع واالبتكار؛  (ب)
جذب العلماء، مثل خرباء التقييم، وغريهم من أصحاب املعارف من املواطنني أصحاب   (ج)

  املبادرات العلمية، والشعوب األصلية، واتمعات احمللية للمسامهة يف نواتج املنرب؛
  واتج املنرب؛تعزيز دعم خمتلف املناطق والفروع العلمية لن  (د)
السعي للتوصل إىل التوازن بشأن املسامهة يف املعارف من خمتلف املناطق، والقطاعات،   (ه)

  واجلنسني، وأنواع املعارف؛
توفري منتجات عالية اجلودة يف إطار العلم واملعارف لصانعي القرارات الذين يعتربون   (و)

  املستخدمني النهائيني لنواتج املنرب؛
رد لبناء القدرات من أجل املسامهة يف وضع التقييمات، وأدوات دعم السياسات، تعبئة املوا  (ز)

  وتيسري استخدام هذه األدوات؛
  تعبئة الدعم العيين الذي يقدمه أصحاب املصلحة لتعزيز تنفيذ املنرب واستخدامه.  (ح)
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  تعاريف أصحاب المصلحة  - خامساً 

دور املسامهني يف املنرب ومستخدميه على حد يف إطار برنامج العمل، سيؤدي أصحاب املصلحة   - 8
سواء. وأصحاب املصلحة هم فرادى العلماء، وأصحاب املعارف، وكذلك ً املؤسسات، واملنظمات، واألفرقة 

  اليت تعمل يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الذين ميكنهم إجناز ما يلي:
ومات، خبربام، ودرايتهم، ومعرفتهم، وبتوفري البيانات واملعلاملسامهة يف أنشطة برنامج العمل   (أ)

  وتوفري اخلربة يف جمال بناء القدرات؛
  استخدام نتائج برنامج العمل، أو االستفادة منها؛  (ب)
  تشجيع ودعم إشراك العلماء وأصحاب املعارف يف عمل املنرب.  (ج)

ة بالتنوع تقرير السياسات بشأن املسائل املتعلق ويهدف املنرب إىل تعزيز الرتابط بني العلم وعملية  - 9
العلماء، ( : املسامهونب املصلحةالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. وقد مت حتديد فئتني من أصحا

  .(مقررو السياسات وغريهم) وغريهم) واملستخدمون النهائيون وأصحاب املعارف، واملمارسون
  لنظام الداخلي.ل ما مل يتم قبوهلم بتلك الصفة وفقاً  بصفة املراقبنيوال حيق ألصحاب املصلحة التمتع   - 10

  النطاق  - سادساً 

، للجهود الرامية إىل النهوض بوظائف املنرب األربع (التقييم يعترب إشراك أصحاب املصلحة ضرورياً   - 11
نرب حة يف املوخلق املعرفة، ودعم السياسات، وبناء القدرات). وسيكون أحد جوانب إشراك أصحاب املصل

ضرورة تعبئة أصحاب املصلحة الذين ميكن أن يكونوا مسامهني يف الوظائف األربع للمنرب، أما اجلانب الثاين 
فسيكون اجلهود الرامية إىل تيسري استعمال املستخدمني ملنتجات املنرب، مثل قائمة التقييمات ذات الصلة، أو 

السعي إىل تيسري إشراك املنظمات بصفة مراقب يف دورات  هو قائمة أدوات دعم السياسات، واجلانب الثالث
  ، ودعوة أصحاب املصلحة إىل تقدمي التعليقات بشأن الوثائق اليت سُتقدم لالجتماع العام.االجتماع العام

وسيتم تيسري تطبيق إشراك أصحاب املصلحة عن طريق األمانة اليت ميكن أن تقدم معلومات واضحة   - 12
صحاب املصلحة، والتماس ردود فعلهم بغية تقدمي اقرتاحات لتحسني العملية واعتماد بشأن فرص إشراك أ

  االتصال املزدوج.
ويف بعض احلاالت، حدد االجتماع العام بالفعل وبوضوح قواعد وعمليات إشراك أصحاب املصلحة.   - 13

خلرباء، مبا يف ذلك فرص عملية ترشيح واختيار ا 2/3 -فعلى سبيل املثال، ُحددت بوضوح يف املقرر م ح د 
استعراض األقران، وذلك يف إطار الوظيفة األوىل للمنرب. وقد بدأ بالفعل إشراك أصحاب املصلحة يف هذه 

  ااالت.
ومع ذلك هناك جماالت أخرى من برنامج العمل ميكن أن تتيح فرصًا إلشراك أصحاب املصلحة،   - 14

مل ت اخلاصة باإلشراك فيها. وميكن أن متنح اإلشراك يف أفرقة العولكن مل يتم النظر بعد يف القواعد والعمليا
الثالثة فرصاً إلشراك أصحاب املصلحة، نظراً إىل أن عملها سيعتمد بقدر كبري على التعاون مع خمتلف الشركاء 

ك سوف ذلل يف جمال بناء القدرات، ومعارف السكان األصليني، واملعارف احمللية، واملعرفة والبيانات. وتبعاً 
  تعمل األمانة مع أفرقة العمل إلتاحة الفرص إلشراك أصحاب املصلحة يف عمل هذه األفرقة.

  الحوافز والمثبطات  - سابعاً 
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يف سياق تنفيذ اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة، سيكون من املفيد بالنسبة للمنرب إدراك احلوافز   - 15
ض اآلراء املفيدة من استعراض االجتماع العام للدوافع واملثبطات احملتملة للمشاركة. وميكن استخالص بع

للمشاركة يف تقييمات املنرب. وقدم املركز العاملي لرصد عملية احملافظة (برنامج األمم املتحدة للبيئة) ورقة تستعرض 
  ).IPBES/1/INF/15الدافع ملشاركة اخلرباء يف تقييمات املنرب (أنظر 

ا اركة اخلرباء يف عمل املنرب احملددة يف ورقة املركز العاملي لرصد احلفظ موتشمل الدوافع احملتملة ملش  - 16
يلي: اكتساب املكانة الرفيعة وفرص االخنراط يف مشروع ذي طابع علمي رفيع؛ وأحداث فرق، مالءمتها مع 

ن منظمة م اهتماماا يف جمال البحوث؛ وفرص الربط الشبكي، والعمل يف جمال يعتربونه مهما؛ وأن تكون جزءاً 
ملية مل يشاركوا  عمؤثرة، واالعرتاف باملنح، واملنح الدراسية، والزماالت. ومشلت املثبطات ما يلي: االخنراط يف

لة االلتزامات اليت تستغرق وقتًا طويًال، وعدم وضوح كيفية املشاركة، وعدم اليقني بشأن كيفية يف صياغة مسأ
  باملسامهات اليت يقدمها علماؤها.وضع حوافز التمويل؛ وعدم اعرتاف املؤسسات 

وحدد استقصاء آخر أجراه الس الدويل لالحتادات العلمية واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد   - 17
الطبيعية العوامل التالية كحوافز حمتملة للمنظمات تشجعها على املشاركة بوصفها من أصحاب املصلحة يف 

تائج أولويات املنرب، وفرصة التأثري على عمل املنرب، وفرصة املسامهة يف حتقيق ن عمل املنرب: مواءمة أولوياا مع
  مفيدة، وإمكانية إنشاء شراكات، وفرصة احلصول على االعرتاف، وإمكانية احلصول على تعويض للوقت.

راء بشأن ورغم أن النتائج ال متثل آراء كل أصحاب املصلحة يف املنرب يف املستقبل، فهي توفر بعض اآل  - 18
  ماهية االحتياجات اليت ينبغي تلبيتها لتعزيز إشراك أصحاب املصلحة.

  المخاطر  -ثامنًا 

كجزء من التخطيط إلشراك أصحاب املصلحة يف املنرب، سيكون من املهم حتديد املخاطر املرتبطة   - 19
أصحاب  فيما يتعلق بإشراكباملشاركة، وسبل مواجهتها، واالستعداد هلا. وفيما يلي أكثر املخاطر شيوعًا 

املصلحة: أوًال تضارب املصاحل، أو االنشقاق فيما بني أصحاب املصلحة؛ ثانيًا عدم القدرة على املشاركة 
 بسبب االفتقار إىل التمويل؛ ثالثًا فتور اهلمة يف املشاركة؛ رابعًا التوقعات اليت ال تتم تلبيتها؛ وخامسًا تباين

أصحاب املصلحة؛ ومن أجل معاجلة املخاطر احملتملة، ميكن أن تسعى األمانة إىل مستويات املشاركة فيما بني 
احلصول على ردود فعل أصحاب املصلحة يف أثناء املناسبات اخلاصة، وأن تقوم بصياغة سياسة لتحديد 

  املخاطر ومعاجلتها على ضوء إرشادات املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات.
  التقييم  -تاسعاً 

من أجل حتقيق إشراك بدرجة عالية اجلودة ألصحاب املصلحة، ينبغي التخطيط للتقييم منذ البداية   - 20
عن طريق حتديد األهداف، ومؤشرات األداء اليت تساعد املنرب على قياس التقدم احملرز حنو حتقيق إشراك عالية 

نفة يف ا يلي مشروع مؤشرات مصاجلودة ألصحاب املصلحة، وحتديد ااالت اليت حتتاج إىل حتسني. وفيم
  جمموعات وفقاً لطبيعة املعلومات اليت توفرها:
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 الوصف  مؤشرات اإلشراك الناجح ألصحاب املصلحة
  وضع اسرتاتيجية وخطة تنفيذ •  االلتزام بإشراك أصحاب املصلحة

  األدلة على إجراء مشاورات مع أصحاب املصلحة •  
قة الواضحة والدقياألدلة على السياسات والعمليات  •  

اليت تشرح كيفية إشراك أصحاب املصلحة ويف أي 
  ااالت

اإلشارات إىل العقبات اليت تواجه إشراك أصحاب  •  القدرة على معاجلة التحديات
املصلحة، واخلطوات املخططة لتخطي هذه العقبات 
(أي أصحاب املصلحة الذين يصعب الوصول 

الربامج  ، وتباينإليهم، واحلواجز اللغوية أو الثقافية
  واملصاحل وغري ذلك)

قياسات تقييم املشاركة (مثل عدد الرتشيحات،  •  مدى املشاركة
وتعليقات استعراض األقران، واملشاركني، والزماالت 

  وغريها)
قياسات تقييم متثيل أصحاب املصلحة من خمتلف  •  التنوع

  البلدان، واملناطق، وفروع املعرفة وما إىل ذلك
األدلة على العالقة بني الغرض من املشاركة والنتائج  •  النواتج واآلثاراألدلة على 

  املتوقعة
  األدلة على اآلثار اليت حتققت •  

الدعوات إىل املسامهة بشأن املسائل ذات الصلة  •  فرص االتصال املزدوج
  بإشراك أصحاب املصلحة

  االستقصاءات لتقدمي ردود الفعل إزاء املشاركة •  
معاجلة املسائل والشواغل اخلاصة األدلة على  •  

  بأصحاب املصلحة

ميكن أن تكون إحدى أدوات التقييم استخدام االستقصاءات السنوية اليت تتيح فرصة احلصول على   - 21
ردود الفعل بشأن عملية املشاركة ونتائجها. وكما ذُكر سابقاً، ميكن أن جتري األمانة استقصاء سنويًا لقياس 

أصحاب املصلحة. وسيكون هناك رصد بصورة مستمرة عن طريق مراعاة التعليقات، وردود آراء وتصورات 
  الفعل اليت يتم احلصول عليها يف أثناء خمتلف املناسبات اليت ينظمها أصحاب املصلحة.

عالوة على ذلك، وعلى حنو ما قرره االجتماع العام، ينبغي استعراض إشراك أصحاب املصلحة بصورة   - 22
  (ه)). 4وتقييمها كجزء من كفاءة وفعالية املنرب (الناتج  مستقلة،

  خطة التنفيذ األولية  -عاشراً 

تشمل خطة التنفيذ السرتاتيجية أصحاب املصلحة الواردة يف التذييل اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها   - 23
األمانة لضمان حصول أصحاب املصلحة على معلومات كافية وواضحة عن كيفية العمل مع املنرب. وستسعى 

ملزدوج. عتماد االتصال ااألمانة أيضًا إىل احلصول على مسامهة أصحاب املصلحة بغية حتسني مشاركتهم، وا
، ستضطلع األمانة، باالشرتاك مع الشبكة املفتوحة العضوية، باألنشطة التالية، بالتعاون مع 2015ويف عام 

  بتوفر املوارد: صحاب املصلحة، حسب االقتضاء، ورهناً أ
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  حتديد أصحاب املصلحة؛  (أ)
  حتليل االحتياجات؛  (ب)
  إعداد األدلة اإلرشادية والرتمجة؛  (ج)
وبناء  وتوليد املعارف صادر املعلومات والبيانات،مبإعداد صحائف الوقائع والرتمجة اخلاصة   (د)

  القدرات؛
  التعاون مع أفرقة العمل من أجل العمل مع أصحاب املصلحة الذين يصعب الوصول إليهم؛  (ه)
  التعاون مع الشبكات واملراكز القائمة؛  (و)
  ة؛تيسري وإنشاء شبكات ومراكز جديد  (ز)
  استخدام وسائل التواصل االجتماعي وقوائم الربيد اإللكرتوين؛  (ح)
  استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛  (ط)
  املناسبات اليت ينظمها أصحاب املصلحة؛  (ي)
  االستقصاءات السنوية.  (ك)

دول زمين، باإلضافة إىل جترد يف خطة التنفيذ األولية التفاصيل اخلاصة باألنشطة املذكورة أعاله   - 24
  وميزانية إرشادية.

وما بعده، ميكن أن تضطلع األمانة بأنشطة إضافية لتعزيز إشراك أصحاب  2016وبدءًا من عام   - 25
املصلحة. وستغطي امليزانية املخصصة لالتصاالت كجزء من امليزانية اليت اعتمدها االجتماع العام لربنامج العمل 

  عالقات مع وسائط اإلعالم، والتوعية، ونشر وترويج منتجات املنرب.املنتجات املتعلقة بال
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  التذييل
  خطة التنفيذ األولية

، ستضطلع األمانة باألنشطة التالية، حسب االقتضاء، بالتعاون مع أصحاب 2015يف عام   - 1
  بتوفر املوارد. املصلحة، ورهناً 

  أصحاب المصلحةوتعبئة  تحديد

يعترب حتديد وتعبئة أصحاب املصلحة احملتملني يف املنرب هو مهمة معقدة، نظرًا إىل ضرورة النظر يف    - 2
التنوع الشديد لألفراد، واملؤسسات، واملنظمات، أو اجلماعات العاملة على نطاق خمتلف القطاعات 

و اإلقليمية) أو دون اإلقليمية، أواملستويات، أو على نطاق كل قطاع أو مستوى (املستويات احمللية، أو الوطنية، 
وتشمل البارامرتات األخرى خمتلف الفروع العلمية (العلوم الطبيعية، واالجتماعية، واالقتصادية)، وأنواع املعارف 

بد ليت اللصحة، والغذاء، والطاقة) ا(التقليدية، واحمللية، واألصلية، وعلوم املواطنني)، والقطاعات (الصناعة، وا
 االعتبار. وتشكل االختالفات الثقافية، واحلواجز اللغوية، واختالف مصاحل أصحاب املصلحة، من أخذها بعني

  والواليات املختلفة، والرتتيبات اإلدارية عوامل إضافية جيب أخذها يف االعتبار.
، منهجًا لتحديد جمموعات أصحاب املصلحة أصحاب املصلحة شبكةتضع األمانة، بالتعاون مع   - 3

امية وتعبئتها، مع مراعاة التوازن على الصعيد اإلقليمي بني اجلنسني ونظم املعارف املتنوعة. وكبداية بطريقة نظ
تماس لسيتم إدراج مجيع املنظمات اليت قبلت سلفًا يف دورات االجتماع العام بصفة مراقب. وتقوم األمانة با

حاب صمع إصدار سجل مفتوح بأ د التخصصاتومن فريق اخلرباء املتعد مزيد من التوجيهات من املكتب
املصلحة وسوف يتم إطالع جهات االتصال الوطنية التابعة للمنرب، بناء على طلبها، باملعلومات املهمة عن 
حتديد وإشراك أصحاب املصلحة يف بلدام ومناطقهم من أجل تعزيز أوجه التآزر على الصعيدين الوطين 

ة بيانات بأمساء أصحاب املصلحة وعنوانني االتصال م والوسائل واإلقليمي. وسوف تقوم األمانة بإدارة قاعد
  اليت يفضلوا لالتصال م.

وجيوز لشبكة أصحاب املصلحة، أن تقوم حتت إشراف األمانة، بوضع مقرتحات حسب االقتضاء   - 4
التابعة للمنرب  ةبشأن الطرق اليت ميكنه ا دعم عمل املنرب. وتوزع هذه املقرتحات على جهات االتصال الوطني

  وينظر فيها املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات.
ويرد يف مذكرة األمانة بشأن املعلومات اإلضافية عن اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة   - 5
)IPBES/3/INF/10(  تصنيف مفصل ألصحاب املصلحة احملتملني. وهذا التصنيف هو عملية شرعت فيها أصًال

وقدم التصنيف برنامج األمم املتحدة للبيئة، يف إطار حتليل الثغرات الذي أجرته لتيسري املناقشات  أمانة املنرب،
بشأن كيفية حتسني وتعزيز الرتابط بني العلم والسياسات اخلاصة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

نظمات جديدة يف ضوء االقرتاحات ). وقد ُأستكمل هذا التصنيف، وُأضيفت مUNEP/IPBES/2/INF/1(أنظر 
  أصحاب املصلحة بشأن مشروع اسرتاتيجية االتصاالت. يبديهاوالتعليقات اليت 

  تحليل االحتياجات

فضًال عن عملية التحديد، ميكن أن جتري األمانة أيضًا حتليًال الحتياجات جمموعات أصحاب   - 6
املصلحة (جمموعات املسامهني واملستخدمني على حد سواء) لتحديد مدى االستعداد للمشاركة، واحلوافز 

لة للمشاركة، والقضايا فضواملثبطات فيما يتعلق باملشاركة، واالهتمام بنواتج معينة من نواتج املنرب، والطرق امل
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املثرية للقلق. وسيتم هذا التحليل باستخدام استقصاء كمي ميكن ترمجته إىل خمتلف اللغات. وسُيطلب من 
الشبكات القائمة إرسال االستقصاء إىل أعضائها. ويوفر هذا النوع من االستقصاءات نتائج قابلة للمقارنة 

  ن أصحاب املصلحة.والقياس، وميكن أن تصل إىل طائفة عريضة م
وسيساعد حتليل االحتياجات املنرب على حتديد توقعات أصحاب املصلحة، والفهم األفضل لطبيعة   - 7

ومدى املشاركة املتوخاة للمسامهني واملستخدمني النهائيني، وطرق املشاركة (مثل املوقع الشبكي، أو التفاعل 
د السمعية البصرية، أو املشاريع التعاونية، أو أي جمموعة من هذه املباشر، أو املراكز، أو املواد املطبوعة، أو املوا

الطرق) اليت تناسب بشكل أفضل خمتلف جمموعات أصحاب املصلحة. ومن شأن نتائج هذا االستقصاء 
. ويرد يف مذكرة 2016مساعدة األمانة على حتسني ُجها إزاء الوصول إىل أصحاب املصلحة بدءاً من عام 

استبيان حمتمل  IPBES/3/INF/10ملعلومات اإلضافية عن اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة ((األمانة بشأن ا
  ألصحاب املصلحة.

  العمل المشترك مع أصحاب المصلحة

األدلة اإلرشادية: اعتمد االجتماع العام قواعد واضحة للتقييمات يف إطار املنرب تشرح يف أية مراحل   - 8
ة أصحاب املصلحة. وُوضعت أيضًا السياسات واإلجراءات اخلاصة بقبول يكون من املطلوب إشراك ومسامه
حة األمانة بإعداد أدلة إرشادية مبسطة وواض دورات االجتماع العام. وستقوم املنظمات املشاركة بصفة مراقب يف

نشرها على و لشرح هذه العمليات. وميكن ترمجة هذه األدلة اإلرشادية إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، 
  املوقع الشبكي للمنرب، بينما ميكن إعداد صحائف وقائع لتوزيعها على الشبكات القائمة.

أفرقة العمل: سيكون أحد اجلوانب األخرى إلشراك أصحاب املصلحة حتديد كيفية ترسيخ التعاون   - 9
غرات يف إىل سد كل الثمع أصحاب املصلحة بشأن أنشطة بعينها من أنشطة برنامج عمل املنرب، مثل احلاجة 

 التدريب عن طريق هذه الربامج، واملشاركة يف مرفق التوفيق. ونظمت عارف أو البيانات، وتنظيم أو تلقيامل
مؤخرًا فرقة العمل املعنية ببناء القدرات اجتماعًا يف الربازيل ناقشت فيه كيفية التواصل والعمل مع خمتلف 

العمل  ملقرتح للمنرب. وميكن أن تعمل األمانة بالتعاون الوثيق مع أفرقةأصحاب املصلحة يف إطار مرفق التوفيق ا
  لتوفري معلومات واضحة عن كيفية إشراك أصحاب املصلحة يف هذه ااالت.

التوعية: ستكون إحدى التحديات اليت تواجه املنرب يف سعيه إىل حتقيق إشراك أصحاب املصلحة    - 10
، وجمتمعات الشعوب األصلية واحمللية، وأصحاب املعارف التقليدية واحملليةكيفية منح صوت للبلدان النامية، 

ومنظمات علوم املواطنني، واملنظمات األهلية للمحافظة على البيئة، نظرًا إىل إمكانية وجود حواجز لغوية، 
لتعاون الوثيق اوعقبات أخرى مثل حمدودية التمويل، أو إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت. وميكن أن تعمل األمانة ب
  مع مراكز التنسيق للمنرب، وأفرقة العمل واجلهات األخرى، حسب االقتضاء، لسد هذه الثغرات.

الشبكات واملراكز: ميكن أن تساعد الشبكات واملراكز اإلقليمية واحمللية القائمة يف تعبئة أصحاب   - 11
رئيسية. تساعد أيضًا يف ترمجة الوثائق ال املصلحة، وصياغة الرسائل، واملشاركة يف جهود التوعية، وميكن أن

وفضًال عن الشبكات القائمة بشأن إدارة التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية، أنشأت بعض البلدان وحداا 
اخلاصة للتنسيق مع املنرب من أجل تعبئة الدوائر العلمية. وميكن أن تساعد هذه املراكز ووحدات التنسيق يف 

ة يف البلدان األخرى، وأن تشجع الدول األعضاء يف املنرب على إنشاء شبكاا اخلاصة على إنشاء وحدات مماثل
  املستويات الوطنية ودون الوطنية.
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وسائل التواصل االجتماعي: من شأن وسائل التواصل االجتماعي مساعدة األمانة على إبالغ خمتلف   - 12
)، تستطيع Twitter) والتغريدات (Facebookك (بو صلحة بصورة سريعة. وعن طريق فيسجمموعات أصحاب امل

الدعوات إىل تقدمي املسامهة، واإلبالغ بشأن أحدث التطورات، كما ميكنها تلقي ردود الفعل على  األمانة نشر
  حنو حيسن منوذج االتصال املزدوج.

ت ملساعدة تصاالتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: اقتنت األمانة أدوات لتكنولوجيا املعلومات واال  - 13
أفرقة اخلرباء، وأفرقة العمل، واملؤلفني على تقاسم امللفات، والتعاون املباشر عرب اإلنرتنت، وإجراء التداول 
بالفيديو. وتستخدم أدوات التداول بالفيديو أحدث التكنولوجيات اليت توفر وصلة مستقرة حىت يف املناطق 

  بكة.اليت تعاين من املشاكل املتعلقة بتوصيل الش
املناسبات اليت ينظمها أصحاب املصلحة: ستنظم األمانة كل سنة قبل انعقاد كل دورة لالجتماع   - 14

العام أيامًا ألصحاب املصلحة لتشجيعهم على التفاعل. عالوة على ذلك، من املتوقع أن تبدأ جمموعات من 
لوعي، أو حلقات العمل اليت أصحاب املصلحة والشبكات اإلقليمية يف تنظيم العديد من أحداث إذكاء ا

تستهدف اخلرباء اليت قد تنظر يف ختصيص فرتات زمنية للمشاورات يف إطار املنرب. وميكن أن تدعم األمانة 
هذه األحداث بتعيني موظفني للمساعدة فيها، وإبالغ أصحاب املصلحة بشأن التقدم احملرز يف إطار حتقيق 

بء يف املنرب. وبالطبع ستكون هذه املشاركة رهنًا مبيزانية األمانة وع نواتج املنرب، ومساع اقرتاحات املشاركني
  أعماهلا.

االستقصاء السنوي: ميكن أن تبدأ األمانة بتحليل احتياجات أحد أصحاب املصلحة بغية التمكن   - 15
 من حتليل احتياجات أصحاب املصلحة على حنو أفضل. ويرمي االستقصاء السنوي إىل قياس تصورات وآراء

  أصحاب املصلحة من أجل حتسني مشاركتهم.
 امليزانية اإلرشادية  اجلدول الزمين  اإلجراءات

 مل تقدم أي معلومات  2015أيار/مايو  -آذار/مارس   حتديد أصحاب املصلحة
 مل تقدم أي معلومات  2015متوز/يوليه  -حزيران/يونيه   حتليل االحتياجات

 2015دوالر لعام  35 000  2015حزيران/يونيه  -آذار/مارس   األدلة التوجيهية والرتمجة
صحائف الوقائع والرتمجة اخلاصة خبلق 

  املعارف وبناء القدرات
 2015دوالر لعام  70 000  2015متوز/يوليه  -أيار/مايو 

  (ج) 1جزء من ميزانية الناتج   جار  أصحاب مصلحة يصعب الوصول إليهم
  مل تقدم أي معلومات  جار  الشبكات واملراكز

 مل تقدم أي معلومات  جار  وسائل التواصل االجتماعي
أدوات تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت (أدوات التقاسم املباشر 
  للملفات والتداول بالفيديو)

كانون   - 2015 كانون الثاين/يناير
  2018األول/ديسمرب 

التقاسم املباشر للملفات والتداول 
مستخدم:  500بالفيديو فيما بني 

دوالر ملدة أربع  130 000
 سنوات

يوم أو يومان قبل انعقاد االجتماع   املناسبات اليت ينظمها أصحاب املصلحة
  العام

تقدير التكلفة لعقد االجتماع يف 
 دوالر 38 000اليوم 

 مل تقدم أي معلومات  كانون الثاين/نوفمرب من كل عام  ةالسنوي الدراسات االستقصائية
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  المرفق الثالث

  تطوير الشراكات االستراتيجية وغيرها من الترتيبات التعاونية توجيهات بشأن

  الغرض من الشراكات االستراتيجية في سياق الدعم لبرنامج عمل المنبر  - أوالً 
سيتمثل الغرض األساسي ألي شراكة اسرتاتيجية يف دعم تنفيذ برنامج عمل املنرب من خالل واحد   - 1

 االعرتاف بإمكانية تطبيق هذه السبل بصورة خمتلفة وفقاً ال العمل أو وظائفأو أكثر من السبل التالية، مع 
  املنرب:

. قد يساعد التنسيق مع املؤسسات القائمة يف حتقيق االتساق بني زيادة االتساق بني األنشطة  (أ)
اد إىل العمل واالستنخمتلف األنشطة اجلارية ذات الصلة بإجناز برنامج عمل املنرب، وبذلك يتم سد الثغرات 

الذي تنجزه تلك املؤسسات، وتفادي االزدواجية يف اجلهود. وقد يشمل ذلك مثالً تنسيق أنشطة بناء القدرات 
ذات الصلة. وبالعمل إىل جانب املؤسسات اليت تضطلع بأنشطة يف جماالت تتعلق بربنامج عمل املنرب، ستتاح 

  اجلاري وتفادي االزدواجية فيه؛للمنرب فرصة مثينة إلضافة القيمة إىل عمله 
. هناك جمموعة من األنشطة اليت ميكن للمنرب أن يوافق على توفريها أو أن تقدمي الدعم املباشر  (ب)

يكلف منظمات أخرى بتقدميها كجزء من الرتتيبات املؤسسية لدعم إجناز برنامج العمل. وقد تشمل هذه 
العمل  م التقين، وتوفري معارف وخربات حمددة، وتنسيق جماالتاألنشطة، على سبيل املثال، وظيفة لتقدمي الدع

اليت تتمتع فيها املنظمة خبربة خاصة، وتوفري الدعم اإلداري، واالضطالع بوظائف التوعية واالتصال، وزيادة 
  فرص احلصول على البيانات ووسائل التحليل، وتشجيع بناء القدرات وحتفيزها؛

كن لكفالة التقاسم الفعال للمعارف، وبناء قاعدة للتفاهم املتبادل، بناء العالقات وإدارا. مي  (ج)
أن تؤدي دورًا هامًا يف قيام عالقات عمل جيدة بني املنرب وسائر العمليات احلكومية الدولية، وخاصة مع 

  االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
سري إشراك أصحاب املصلحة. مثة اعرتاف سائد بضرورة أن يتفاعل املنرب مع طائفة واسعة تي  (د)

من أصحاب املصلحة، وهو أمر تتناوله اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة. ويكتسي إشراك العلماء وأصحاب 
كنها املساعدة ليت مياملعرفة أمهية خاصة لتنفيذ برنامج العمل. كما أن الشراكات االسرتاتيجية مع املنظمات ا

  يف تيسري إشراك أصحاب املصلحة وتشجيعه قد تشكل عامالً مساعداً.
وقد يكون ملثل تلك الشراكات االسرتاتيجية أمهيتها على الصعيد العاملي، لكنها قد حتقق أيضاً هدفاً   - 2

اون وزيادة فرص دة التعمفيدًا يتمثل يف توفري الدعم إلجناز برنامج عمل املنرب يف مناطق حمددة، بغرض زيا
  احلصول على البيانات واملعلومات واملعارف. وقد ختتلف االحتياجات يف هذا اال من منطقة إىل أخرى.

ومن املهم االعرتاف بأن الشراكات االسرتاتيجية غري ضرورية لكل نشاط قد يضطلع به املنرب مبشاركة   - 3
ن اإلجراءات التالية قد تكون كافية، وميكن االضطالع ا منظمات أخرى أو أفراد. ويشار على األخص إىل أ

  يف كثري من احلاالت دون وضع ترتيبات شراكة ذات صبغة رمسية:
التواصل واالتصال. بالنظر إىل عدد املنظمات العاملة يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات   (أ)

ا يقوم به من عمل (من خالل جمموعة من النظم اإليكولوجية، ال بد للمنرب من اإلعالم بصورة فعالة عن م
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اآلليات تشمل نقاط اتصال وطنية) بغرض حتديد الفرص احملتملة للمشاركة، وأن يتواصل مع املنظمات ذات 
  العالقة املعروفة مبا هلا من مصاحل ذات صلة يف هذا اال؛

ظمات فعًال املن االعرتاف مبنتجات وعمل اجلهات األخرى كمسامهات يف املنرب. تضطلع بعض  (ب)
بأنشطة ذات صلة مباشرة باملنرب ميكن أن يستخدمها املنرب على الفور. وميكن النظر يف سبل لتحديد هذه 
األنشطة واملنتجات واالعرتاف ا على النحو املالئم. وال بد من التعامل مع هذا األمر من خالل عملية 

  ؛مفتوحة وشفافة، وال بد من تناوله يف النظام الداخلي
تشجيع التعاون والتنسيق. ميكن للمنرب أن ينفث الزخم الالزم لزيادة التعاون بني املنظمات   (ج)

  العاملة يف جماالت مماثلة، كي جتتمع وتقدم معاً خدمة أو منتجاً يليب احتياجات املنرب؛
ذ خاملساعدة يف حتديد أولويات اجلهات األخرى وحماولة التأثري عليها. من املرجح أن تؤ   (د)

األولويات اليت حددها املنرب يف االعتبار عند قيام الكثري من املنظمات والشبكات والربامج والعمليات ذات 
  الصلة باملنرب؛
املساعدة يف حتديد ممارسات العمل واحتمال التأثري عليها. إن الرتويج الستخدام املنهجيات   (ه)

ت عن الدروس املستخلصة، سيدعم ممارسات العمل واألطر واألدوات املوحدة، وإتاحة احلصول على معلوما
يف جمموعة من املنظمات. وسيتيح هذا األمر زيادة املواءمة بني النهج املتبعة مبا ميّكن املنظمات اليت تنتهج 

  سبًال مماثلة يف تنفيذ عملها من تقاسم البيانات واملعلومات والتجارب املستقاة من هذا العمل بسهولة.
  االعتبارات الرئيسية الواجب مراعاتها عند إقامة الشراكات االستراتيجية  -ثانياً 

ينبغي النظر بتأن يف مالءمة وضرورة إقامة الشراكات االسرتاتيجية لكل حالة على حدة. ومبا أن املنرب   - 4
عها الهيئة جديدة ومتطورة، فهناك الكثري من املنظمات اليت قد ترغب يف تكوين شراكات معه لضمان اضط

بدور حمدد يف املستقبل. ويف مثل هذه احلالة، ينبغي لرتتيبات الشراكة اخلاصة باملنرب أن يكون هلا غرض وأن 
ملنرب أن يتوخى احلذر يف ا تركز على احلاجة إىل التنفيذ الفعال لوظائف املنرب وبرنامج عمله. وبالتايل يتعني على

  بتأن شديد يف قيمة هذه الشراكات وتبعاا. النهج الذي يتبعه إلقامة الشراكات، وأن ينظر
وأخذًا يف االعتبار للفقرات السابقة، تشمل املعايري اليت يتم استخدامها يف حتديد مالءمة وضرورة   - 5

  الشراكة االسرتاتيجية ما يلي:
 ضرورة استخدام ج الشراكة الرمسية بدًال من استخدام اآلليات األخرى املتاحة مثل اليت مت  (أ)

  )؛3حتديدها (يف الفقرة 
أمهية الشراكة احملتملة إلجناز برنامج العمل الذي اتفق عليه االجتماع العام، مبا يف ذلك النظر   (ب)

  يف أي أولويات اتفق عليها االجتماع العام؛
  الفرصة إلجناز أنشطة برنامج عمل املنرب على حنو أكثر فعالية وكفاءة واقتصاداً وأكثر أخالقية؛  (ج)

خربة وقدرات الشريك االسرتاتيجي احملتمل يف ااالت ذات الصلة باملنرب، واستعداده للتعاون   )(د
  يف إجناز برنامج عمل املنرب؛

  حتقيق توازن إقليمي أو موضوعي أكثر مالءمة فيما يتعلق بإجناز برنامج عمل املنرب.  (ه)
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ألدوار ة، سيكون من الضروري النظر يف اوبافرتاض أن الشراكة االسرتاتيجية تعترب ضرورية ومالئم  - 6
واملسؤوليات احملتملة ملختلف الشركاء، ويف أي نواتج واختصاصات حمددة، ويف األطر الزمنية الالزمة. ويف هذا 
الصدد، ميكن للشراكة أن تشمل جمموعة ضيقة من األنشطة أو أن تكون واسعة النطاق، وقد تكون حمدودة 

  ).10رة إىل ضرورة إجراء استعراضات منتظمة وفقاً للوارد يف الفقرة املدة أو مفتوحة (مع اإلشا
حدة مع قواعد وسياسات الشراكة املتبعة لدى برنامج األمم املت يتوضع أي ترتيبات للشراكة بالتماشو   - 7

القية واملالية خللبيئة، باعتباره املؤسسة القائمة على إدارة أمانة املنرب، مما سيكفل معاجلة املسائل القانونية واأل
  العامة معاجلة تامة.

وعند إقامة شراكات اسرتاتيجية، سيوىل االعتبار للقضايا اليت تعاجل عادة يف إطار عقود بني املنظمات،   - 8
واليت قد يكون عدد منها قد أدرج بالفعل يف سياسات وإجراءات املنرب. وسيكون من الضروري النظر يف معظم 

ن وجود ترتيب تعاقدي أم ال، وبغض النظر عن وجود اتفاق كتايب أم ال. وتشمل هذه القضايا بغض النظر ع
  هذه القضايا ما يلي:

  الغرض واهلدف؛  (أ)
  التزامات كل طرف؛  (ب)
  تضارب املصاحل؛  (ج)
  املسؤولية؛  (د)
  حقوق امللكية الفكرية؛  (ه)
  السرية؛  (و)
  التمثيل واستخدام الشعارات؛  (ز)
  التعديل؛  (ح)
  النفاذ؛بدء   (ط)
  اإلاء؛  (ي)
  تسوية املنازعات.  (ك)

وأخرياً، ينبغي النظر يف كفالة أن تُراعى إجراءات املنرب ومبادئه التشغيلية مراعاة تامة عند إقامة   - 9
الشراكات االسرتاتيجية، ال سيما كفالة تطبيق تلك املبادئ التشغيلية على النحو املالئم سواء فيما يتعلق 

  أو طريقة تنفيذ تلك الشراكات. ويشار على وجه التحديد إىل احلاجة ملا يلي: باختيار الشراكات
الشفافية واملساءلة عند تقرير الشراكات والدخول فيها، حبيث تكون أسباب الشراكة معروفة،   (أ)

  ويكون من الواضح ما ستعود به من فائدة على كل طرف؛
راكات التشغيلية ذات الصلة، لكي ال تصبح الشتطبيق الشركاء جلميع إجراءات املنرب ومبادئه   (ب)

  آلية لتفادي التقيد بالنهج املتفق عليها؛
إجراء مراقبة للنوعية وتطبيق ضمان للنوعية على مجيع العمليات واملخرجات من خالل التنفيذ   (ج)

  والرصد باستخدام اآلليات املالئمة؛
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موعة لى صعيد وظائف املنرب أو بني جماحلصول على التعاون مع املنرب يف مجيع املناطق وع  (د)
  أصحاب املصلحة على اختالفهم؛

اخلطوات املتخذة لكفالة أال تؤدي إقامة شراكة اسرتاتيجية مع منظمة ما إىل احلد من مشاركة   (ه)
  املنظمات أو أصحاب املصلحة اآلخرين.

عراض منتظم الشراكات الست وسعياً لكفالة احلصول على ثقة اجلمهور واحلفاظ عليها، جيب أن ختضع  - 10
تضطلع به األمانة، وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، واملكتب، واالجتماع العام، بغية التأكد من أا ال تزال 
تؤدي الغرض املتوخى منها، والتحقق من أا ال تزال ذات أمهية فيما يتعلق بإجناز برنامج عمل املنرب. وينبغي 

مبا يف ذلك االختصاصات، أن تتيح إجراء تلك االستعراضات والتعديالت على ألي من ترتيبات الشراكة، 
  حنو دوري.

  شكل الشراكات االستراتيجية  - ثالثاً 

وقد خيتلف شكل الشراكات االسرتاتيجية اختالفًا كبرياً، فعلى سبيل املثال ميكن اإلعراب عن نية   - 11
اق استخدامها لتحديد التحالفات االسرتاتيجية، واالتفالتعاون من خالل تبادل رسائل أو مذكرة تفاهم ميكن 

على جماالت املصلحة املشرتكة، واالتفاق على التعاون فيما يتعلق بتنفيذ املشاريع والربامج، وتقاسم املسؤوليات 
عن الربامج املشرتكة (مع االعرتاف بوجود تكاليف ومنافع حمتملة للطرفني). وهي يف جوهرها أطر تستخدمها 

  ف االتفاق لتأكيد وجود تفاهم مشرتك فيما بينها.أطرا
وسعيًا لتفعيل مثل هذه االتفاقات، قد يوىل االعتبار لوضع وثيقة مشروع تتخذ شكًال حمدداً، أو   - 12

برنامج عمل متفق عليه بصورة مشرتكة، وميكن هلذه الوثائق أن تفسر كيفية حتقيق التعاون. وستتضمن هذه 
يذ، تفصيًال لألنشطة والربامج الزمنية والنواتج، ومن املرجح أن تتضمن أيضًا خططًا للتنفالوثائق تعريفًا أكثر 

ورمبا تتضمن ميزانيات أيضاً. وقد تشمل هذه الوثائق التفصيلية فرتة الشراكة بأكملها، أو قد يتم حتديثها على 
  حنو دوري.

معينة من املهام، فإن هذا هو ليس وبينما تتضمن بعض حاالت الشراكات نقل أموال لدعم جمموعة   - 13
احلال بالضرورة. فالشراكات ميكن أن تقام دون أي تبادل لألموال. ويف بعض احلاالت، يُفرتض أن الكيانات 
القانونية املعنية ستوفر املوارد الالزمة ألنشطتها اخلاصة (اليت قد تكون أنشطة كان يُتوخى تنفيذها بأي حال 

ملمكن استخدام االتفاقات كوسيلة للمساعدة على إجياد متويل إضايف من جهات من األحوال). بيد أن من ا
  أخرى، وينبغي النظر يف هذا اجلانب عند صياغتها.

وقد تكون هناك حاالت تتطلب صياغة االتفاق القانوين يف شكل عقد، مبا يكفل تقدمي منتج أو   - 14
املنظمة  احملدد هلا. وقد خيتلف شكل العقد باختالف نوعخدمة ضرورية لتنفيذ برنامج العمل بكفاءة يف املوعد 

  والعالقة املؤسسية بني املنرب أو برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة املعنية.
  فئات الشراكات االستراتيجية وعمليات تحديدها  - رابعاً 

  هيئات تم تحديدها في وظائف المنبر ومبادئه التشغيلية وترتيباته المؤسسية
 مت االعرتاف بالفعل بالفئتني التاليتني من املؤسسات كجزء من املنرب، واليت ُأشري إليها صراحة يف القرار  - 15

املتعلق بإنشاء املنرب، ويف مقررات االجتماع العام. وسيساعد إقامة شكل ما من الشراكات االسرتاتيجية مع 



76 

طريق التعاون  زيز ودعم تنفيذ برنامج العمل عنمؤسسات يف هاتني الفئتني مبوجب مقرر االجتماع العام على تع
  )13(:احملسن

شراكة تعاونية مع برنامج األمم  2/8منظومة األمم املتحدة. أقام املنرب بالفعل مبوجب مقرره   (أ)
املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة 

  للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف. إنه من مصلحة املنرب واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف   (ب)

ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على حد سواء أن تعمل االتفاقات معًا بصورة 
 عمل املكتب مع اهليئة أو اهليئات الرئاسية املالئمة بالنسبة لكل اتفاق منوثيقة ومع املنرب. وهلذا فسوف ي

االتفاقات البيئية املتعددة األطراف لوضع ترتيبات شراكة اسرتاتيجية بني كل اتفاق بيئي متعدد أطراف واملنرب 
حلالية بني فاهم الكي يوافق عليه االجتماع العام. ومن املتوقع أن تصاغ هذه الشراكات على غرار مذكرة الت

  )14(املنرب واتفاقية التنوع البيولوجي.
  الدعم التقني لتنفيذ برنامج العمل

سيكون من الضروري وضع بعض الرتتيبات، سواء كانت تُعرف أو ال تُعرف على أا شراكات   - 16
ت بصورة أساسية ااسرتاتيجية من أجل تقدمي الدعم التقين واإلداري لتنفيذ برنامج العمل. وتوفر هذه الرتتيب

-دعمًا إضافيًا لألمانة بطريقة حمددة زمنيًا وتتعلق بنتيجة أو أكثر من النتائج احملددة. ومبوجب املقرر م ح د
من الفرع عاشراً)، كلف االجتماع العام املكتب واألمانة بوضع الرتتيبات املؤسسية الالزمة  3(الفقرة  2/5

. مج العمل. وسيستمر هذا بوصفه ضروريًا طوال فرتة برنامج العمللتقدمي الدعم التقين من أجل تنفيذ برنا
وينبغي التسليم بأنه بينما قد تؤدي مثل هذه الرتتيبات إىل ختفيض عبء العمل بشكل عام، فإن العمل اخلاص 

  بإضفاء الشكل الرمسي على مثل هذه الشراكات وإدارا سيتطلب يف حد ذاته من األمانة وقتاً واهتماماً.
ودف الُنهج التالية إىل املساعدة على ضمان تواؤم الشراكات االسرتاتيجية والرتتيبات التعاونية   - 17

األخرى مع نتائج برنامج العمل، مع إسناد املسؤولية عن حتديد الشراكات االسرتاتيجية احملتملة والرتتيبات 
  التعاونية األخرى إىل تلك الشراكات املعنية مباشرة بكل نتيجة:

، املرفقات 2/5-الثالث (املقرر م ح د أفرقة العمل. إن اختصاصات العمل ةدعم عمل فرق  (أ)
اليت من  تقدمي املشورة بشأن الشراكات االسرتاتيجية أفرقة العملالرابع) تطلب صراحة من كل فريق من -الثاين

الرئيسية  بادراتاملوحتديداً  -عنه  فرقة العمل مسؤولة تعدشأا أن تساعد على تقدمي الدعم يف اال الذي 
. معات املعرفةصلية واحمللية وجمتاملشاركة مع األوساط العلمية وأوساط املراقبة؛ واتمعات األبناء القدرات  يف

ولدى القيام ذه املهمة تقوم أفرقة املهام بتحديد الشراكات االسرتاتيجية والرتتيبات التعاونية األخرى الالزمة 
ؤولياا على حٍد سواء، وأن تستعرض مقرتحاا مع املكتب. وستقرتح طائفة من أنواع العالقات لالضطالع مبس

على الشراكة املقرتحة أو يرفضها أو حيليها  8املختلفة، سيوافق املكتب بناء على التوجيهات املقدمة يف الفقرة 
  إىل االجتماع العام للبت فيها؛

                                                      
)13(  UNEP/IPBES.MI/2/9.املرفق األول ،  
  بني أمانة املنرب وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. 2014وقعت مذكرة تعاون يف تشرين األول/أكتوبر   )14(
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تحديد ية واإلقليمية ودون اإلقليمية. يقوم فريق اخلرباء املعني لدعم التقييمات املواضيعية والعامل  (ب)
نطاق كل تقييم بتقدمي املشورة بشأن الشراكات االسرتاتيجية والرتتيبات األخرى اليت ستفيد يف املساعدة على 

ة هلا، بإجراء التقييمات. وستشكل مقرتحات الفريق بعد ذلك جزءاً من وثيقة حتديد النطاق أو الوثائق املصاح
واليت سيستعرضها االجتماع العام ويعتمدها. وعالوة على ذلك، قد يكون من الضروري إقامة شراكات 
اسرتاتيجية أو وضع ترتيبات مناسبة أخرى مع عمليات تقييم أخرى، أو هيئات مسؤولة عن عمليات التقييم 

خالل العمل  ه احلالة ينبغي للمكتب منويف هذ‘‘. ااالت املواضيعية اخلاصة مبناطق معينة’’هذه، وخاصة يف 
مع األمانة حتديد نوع العالقة املطلوبة. وستقرتح جمموعة من أنواع العالقات املختلفة، سيوافق املكتب بناء على 

  على الشراكة املقرتحة أو يرفضها أو حيليها إىل االجتماع العام للبت فيها؛ 8التوجيهات املقدمة يف الفقرة 
ات، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالتقييمات املنهجية. ميكن أن يصدر نوعان من دعم السياس  (ج)

د نطاق تقييم ويقدم كل فريق خرباء يقوم بتحدي املشورة من أفرقة اخلرباء اليت تعمل يف التقييمات املنهجية.
تكون مفيدة سمنهجي توصيات إىل االجتماع العام بشأن الشراكات االسرتاتيجية أو الرتتيبات األخرى اليت 

قوم ي يف إجراء التقييمات، كجزء من وثيقة حتديد النطاق أو الوثائق األخرى املرتبطة ا. وباإلضافة إىل ذلك
تقدمي املشورة ب إىل االجتماع العام، -أو التوجيهات  -فريق اخلرباء الذي يتوىل التقييم، عند عرض التقييم 

 يبات األخرى اليت ستكون مفيدة يف وضع وتنفيذ أدوات دعمبشأن أي من الشراكات االسرتاتيجية أو الرتت
  السياسات يف املستقبل واليت ستنشأ عن التقييم؛

االتصال، والتواصل وإشراك أصحاب املصلحة. يقوم املكتب، بالتكاتف مع األمانة، بتحديد   (د)
ة ومشاركة أصحاب ، والتوعيالشراكات االسرتاتيجية والرتتيبات األخرى اليت ستفيد يف إجراء أنشطة االتصال

املصلحة. وقد جيري حبث طائفة من أنواع العالقات املختلفة، سيوافق املكتب بناء على التوجيهات املقدمة يف 
  على الشراكة املقرتحة أو يرفضها أو حيليها لالجتماع العام للبت فيها. 8الفقرة 

تشاور مع االجتماع العام حول الدخول يف أي وعند تقرير ما إذا كان من املناسب أو غري املناسب ال  - 18
  شكل من أشكال ترتيبات الشراكة، سيضع املكتب يف اعتباره النقاط التالية:

سيعتمد االجتماع العام يف الشراكات الرفيعة املستوى مع هيئات حمددة يف وظائف املنرب،   (أ)
  ومبادئه التشغيلية، وترتيباته املؤسسية؛

الشراكات مع املؤسسات اليت تقدم دعمًا تقنيًا لتنفيذ برنامج العمل بعد سيعتمد املكتب يف   (ب)
  تقدمي جانب االجتماع العام أي توجيهات عامة أو خاصة؛

سيتشاور املكتب مع االجتماع العام قبل الدخول يف اتفاق شراكة يتطلب مزيداً من التوجيهات   (ج)
  ألي سبب من األسباب.

___________________________  


