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 احلكومي الدويل ألصحاب لث الثااالجتماع

 حكومي دويل نرباملصلحة املتعددين املخصص مل
 التنوع البيولوجي يف جمالللعلوم والسياسات 

  م اإليكولوجيوخدمات النظا
  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١-٧  مجهورية كوريا،،بوسان

تقرير االجتماع احلكومي الدويل الثالث ألصحاب املصلحة املتعددين املخصص ملنرب 
حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام 

  اإليكولوجي

  افتتاح االجتماع  -أوالً 

   االفتتاحراسمم  -ألف 
عقد االجتماع يف مركز املعارض واملؤمترات يف بوسان، مجهورية كوريا، خالل الفترة من   - ١
يونيه / حزيران٧ صباح االثنني ١٥/١٠، وبدأ حبفل افتتاح يف الساعة ٢٠١٠يونيه / حزيران١١إىل  ٧

  .حدة للبيئة، أداره السيد إبراهيم ثياو مدير شعبة تنفيذ السياسات البيئية يف برنامج األمم املت٢٠١٠

  البيانات االفتتاحية  -باء 
أدىل ببيان افتتاحي كل من السيد أكيم شتاينر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة،   - ٢

  .سيك، عمدة بوسان-والسيد يل ماين، وزير البيئة جبمهورية كوريا، والسيد هور نام
مة مجهورية كوريا على استضافة االجتماع وأعرب املدير التنفيذي يف بيانه عن الشكر حلكو  - ٣

مؤمتر قمة جمموعة أن احلايل وتويل الريادة على الصعيد العاملي يف تطوير اقتصاد مراع للبيئة، فأشار إىل 
 سيمكن البلد من عرض برناجمه للتحول ٢٠١٠نوفمرب /العشرين املقرر عقده يف سيول يف تشرين الثاين

لعمل الذي اضطلع به برنامج األمم املتحدة للبيئة يف جمال التنوع ويف سياق استعراض ا. االقتصادي
الذي البيولوجي، أشار إىل أن التقرير الثالث سلسلة الدراسة االستشرافية للتنوع البيولوجي يف العامل، 
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إىل مزيد من املنعطفات   ميكن أن يؤدي إال ، بني أن التقاعس عن العمل ال٢٠١٠مايو /يف أيارصدر 
 ترابطويف هذا الصدد، شدد على أن تعزيز .  فقدان التنوع البيولوجي والنظام اإليكولوجياحلرجة يف

 يف اجلهود الرامية إىل معاجلة املسائل املتعلقة بالتنوع البيولوجي،  حمورياًالعلوم والسياسات يؤدي دوراً
احلكومية الدولية املعنية وأجرى مقارنة مع اهليئة . على القول   على العمل الزاًولكن فقط إذا كان مركّ
 من الواضح أن العمل ،يكتمل أبداً   قد ال للعلومإلنساينافهم ال يف حني أنبتغري املناخ، فسلم بأنه 

لعلوم والسياسات ا ترابط بنيال تطوير إىلودعا . اجلماعي مطلوب لوقف فقدان التنوع البيولوجي
  .ي وعدم إمهال القدرات واملؤسسات القائمة على بناء القدرات يف العامل النامساعدبالقدر الذي ي

زالوا غري واعني بأمهية التنوع البيولوجي   من الناس ماالكثريينوقال السيد يل يف بيانه إن   - ٤
ووجه االنتباه إىل اختفاء . وخدمات النظم اإليكولوجية، على حنو ما تبينه اخلسائر املتزايدة املشهودة

م اإليكولوجي على مدى اخلمسني سنة املاضية، وقال إن غاية التنوع الغابات وغريها من خدمات النظا
 رمبا كانت ستتحقق لو جرى إيصال رسائل حامسة عن أمهيتها واإلجراءات ٢٠١٠عام لالبيولوجي 

ودعا إىل إنشاء هيئة ميكنها التحدث بصفة رمسية عن مسائل التنوع . الضرورية إىل صانعي السياسات
 احلكومية الدولية املعنية بتغري اهليئةهجها تظام اإليكولوجي بنفس الطريقة اليت تنالبيولوجي وخدمات الن

 يف جمال التنوع البيولوجي والنظم وخلص األنشطة الرئيسية اليت جرت مؤخراً. املناخ يف جماهلا
اإليكولوجية، فشدد على التزام حكومة بلده بتوسيع نطاق هذه اجلهود وحث املمثلني على إجناح 

، ٢٠١٠مل املنجز يف االجتماعني السابقني فيما يتعلق باملوضوع احلايل وترك إرث دائم يف عام الع
  .السنة الدولية للتنوع البيولوجي

ورحب السيد هور يف بيانه باملمثلني يف بوسان، ودعا إىل التعاون الدويل يف اجلهود الرامية إىل   - ٥
ابط بني األنواع وضرورة وضع حفظ التنوع البيولوجي  إىل التروقف فقدان التنوع البيولوجي، مشرياً

  .إىل جانب تغري املناخ بوصفه مسألة موضوعية رئيسية

  احلضور  - جيم
 إسبانيا،  أرمينيا،االحتاد الروسي، إثيوبيا، األرجنتني،:  البلدان التاليةممثلو االجتماع حضر  - ٦

 أوغندا، مجهورية إيران اإلسالمية، أوروغواي،يا، أستراليا، إسرائيل، أملانيا، أنتيغوا وبربودا، إندونيس
 الربازيل، بلجيكا، بنغالديش، بنما، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بريو، تايلند،  باالو،إيطاليا، باكستان،

 مجهورية  الدميقراطية،الكونغو مجهورية كوريا، مجهورية جزر مارشال، توفالو، اجلزائر، تشيلي،
 سانت كيتس ونفيس، سانت  زامبيا، ساموا،رواندا، جورجيا، الدامنرك،  جنوب أفريقيا،مولدوفا،
غينيا  غانا، غرينادا، غامبيا، الصني، ، سري النكا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، صربيالوسيا،

 كمبوديا، كندا، كوبا، كوت  كرواتيا، فرنسا، فنلندا، فييت نام، الكامريون،االستوائية، غينيا بيساو،
 ، مدغشقر، املغرب، املكسيك، مالوي، مايل ليبرييا، ليسوتو، كولومبيا، كينيا، كوستاريكا،يفوار،د

يرلندا الشمالية، موريشيوس، موزامبيق، أ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واململكة العربية السعودية،
، الواليات املتحدة األمريكية، ميامنار، النرويج، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، اهلند، هولندا

  .، اليوناناليابان، اليمن
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  . يف االجتماع أيضاً مراقب عن فلسطنيوشارك  - ٧
 ممثلون هليئات األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة، واملنظمات احلكومية الجتماعا كما حاضر  - ٨

ية التنوع البيولوجي، واتفاقية االجتار اتفاقومفوضية االحتاد األفريقي، : ات التاليةيالدولية وأمانات االتفاق
 واتفاقية حفظ األنواع الربية املهاجرة، لنباتات الربية املعرضة لالنقراض،الدويل بأنواع احليوانات وا

 للطيور املائية، واملفوضية األوروبية، واتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها موئالً
 لألغذية والزراعة، واملرفق العاملي ملعلومات التنوع البيولوجي، ومرفق البيئة ومنظمة األمم املتحدة

العاملية، والشبكة العاملية للتعاون يف جمال العلوم احلراجية، والس الدويل للعلوم، واالحتاد الدويل لصون 
التصحر أو /ف الشديد وعاين من اجلفاالطبيعة، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت ت

 للبيئة، وجامعة وخباصة يف أفريقيا، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج األمم املتحدة
  .، والبنك الدويلالتابع جلامعة األمم املتحدة لدراسات املتقدمةاألمم املتحدة، ومعهد ا

كومية ومنظمات القطاع اخلاص وحضر االجتماع ممثلون للمنظمات احلكومية وغري احل  - ٩
الشبكة العربية للبيئة والتنمية، ومركز التنوع البيولوجي التابع لرابطة بلدان : ومنشآت األعمال التالية

، وجتمع الشعوب  يف جمال التغري العاملي للبحوث آسيا، وشبكة آسيا واحمليط اهلادئجنوب شرق
ركز بيولوجيا الصون، واجلماعة االستشارية املعنية األصلية يف جزر األنتيل الكاريبية والشتات، وم

بربنامج حتديات البحوث الزراعية الدولية بشأن تغري املناخ، والزراعة واألمن الغذائي، واألكادميية 
، واملنرب األورويب الستراتيجية حبوث التنوع Diversitasالصينية للعلوم، واالحتاد الدويل للصون، ومنظمة 

 الزراعي وحقوق اإلنسان، وغابات اإلصالح بشأن اإليكولوجيواد التنوع البيئي البيولوجي، واحت
 -املستقبل، والدولية العاملية، ومركز اخلليج للبحوث، والس الدويل للمبادرات البيئية احمللية

جل االستدامة، واملركز املتعدد التخصصات للبحوث املقارنة يف جمال العلوم أاحلكومات احمللية من 
الجتماعية، وجملس نشاط األعمال الكوري بشأن التنمية املستدامة، واملركز الوطين للبحوث العلمية ا
)MODYS-CNRS(وشبكة البيئة والتنمية املستدامة يف أفريقيا، ومعهد املوارد العاملية ،.  

  املسائل التنظيمية  -ثانياً 
 فقد طبق النظام الداخلي لس ١١/٤ –إ . د ملقرر جملس اإلدارةمبا أن االجتماع عقد وفقاً  - ١٠

  .اإلدارة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، على اجللسات

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف 
مت انتخاب املسؤولني اخلمسة التالية أمساؤهم لعضوية مكتب االجتماع، وميثل كل واحد منهم   - ١١

  :إقليماً من أقاليم األمم املتحدة اخلمسة
  ، جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ)مجهورية كوريا(و  و-يد كيم شانالس  :الرئيس

  ، اموعة األفريقية)غانا( يبواه -السيد ألفريد أوتنغ  :نواب الرئيس
، جمموعة دول أوروبا الوسطى )صربيا(اوجنيانوفيتش السيد دوسان 

  والشرقية
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  ارييب، جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الك)غرينادا(السيد سبنسر توماس 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا (السيد روبرت واطسون 

  ، جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى)الشمالية
  .ركني لالجتماعا أن يعمل نواب الرئيس كمقررين مشواتفق على  - ١٢

  إقرار جدول األعمال  -باء 
 األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة أقر االجتماع جدول األعمال التايل استناداً إىل جدول  - ١٣

UNEP/IPBES/3/1:  
  .افتتاح االجتماع  - ١
  :املسائل التنظيمية  - ٢

  انتخاب أعضاء املكتب؛  )أ(
  إقرار جدول األعمال؛  )ب(
  .تنظيم العمل  )ج(

 يف جمال التنوع البيولوجي النظر يف إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات  - ٣
  .ولوجيوخدمات النظام اإليك

  .اعتماد التوصيات  - ٤
  .اعتماد التقرير  - ٥
  .اختتام االجتماع  - ٦

  تنظيم العمل  -جيم 
 عامة، واتباع اتمجيع أعماله يف جلس تسيرياتفق املمثلون على أن يسعى االجتماع إىل   - ١٤

  . األمم املتحدة فيما يتعلق بأوقات االجتماعاتيفاملمارسة املعتادة 

شاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظر يف إن  -ثالثاً 
  النظام اإليكولوجي

 على املمثلني، عند نظرهم يف البند، مذكرة من األمانة بشأن خيارات حتسني وكان معروضاً  - ١٥
م اإليكولوجي االنظخدمات  التنوع البيولوجي ويف جمال بني العلوم والسياسات الترابط

)UNEP/IPBES/3/2و Corr.1 (قام ممثل األمانة بتقدميها.  
مداوالم يف شكل رد وت. تناول املمثلون بالبحث شىت االعتبارات املطروحة يف إطار البند  - ١٦

  . ميكن االطالع عليها يف مرفق التقرير احلايل‘‘نتائج بوسان’’ معنونة ختاميةوثيقة 
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  اعتماد التوصيات  - رابعاً
 ة اآلنفاخلتاميةوثيقة الن االجتماع توصيات يف شكل وو احلكومات احلاضراعتمد ممثل  - ١٧

 من ممثل آخر، عن شواغل بشأن النص وعند اعتماد التوصيات، أعرب أحد املمثلني، مسانداً. املذكورة
 يف التعليق على القضية يف منتديات مناسبة هقحب  إنه يتحفظ املمثل األولوقال. الذي جيري اعتماده

  . قبل إنشاء أي منربأكثر تعمقاً حتليل إجراءفيما اقترح اآلخر بأنه ينبغي أخرى، 
ن بالدها على أهبة االستعداد إ أثناء اعتماد التوصيات أن قالت ممثلة النرويج كما حدث أيضاً  - ١٨

عن أيضاً كما أعرب ممثل كينيا . بناء القدرات يف مدينة تروندهيم خلدمة املنرب وعملهلالستضافة أمانة 
وكان العديد من .  إىل أن كينيا تتمتع بتأييد دول أفريقية أخرىاهتمام بالده باستضافة املنرب ملمحاً

املمثلني قد أعربوا قبل ذلك عن رأي مفاده أنه ينبغي إقامة املنرب اجلديد يف بلد نام أو شديد التنوع 
 بالنيابة عن وقال ممثل أسبانيا، متكلماًوعرض ممثلو الربازيل واهلند وكينيا استضافة األمانة، . البيولوجي

  .استضافتها لألمانة أن تعرض  أيضاًتوديف االحتاد االحتاد األورويب، إن بعض الدول األعضاء 

  اعتماد التقرير - خامساً
 على أساس ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ر يوم اجلمعة املوافق اعتمد التقرير احلايل بعد ظه  - ١٩

  .استكماله يف صورته النهائيةمهمة ألمانة واملقررين لأن توكل مشروع التقرير املعمم وعلى أساس 

  اختتام االجتماع  - سادساً
 ١٠:٥٠ويف أعقاب تبادل عبارات ااملة املعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع يف الساعة   - ٢٠
  .٢٠١٠يونيه /ان حزير١١ مساء اجلمعة املوافق من
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  املرفق

   بوساننتائج مؤمتر

احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة املتعددين الثالث إن ممثلي احلكومات املشاركة يف االجتماع 
جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، للعلوم والسياسات يف نرب حكومي دويل املخصص مل

  :٢٠١٠يونيه /حزيران ١١ إىل ٧الفترة من املعقود يف بوسان، مجهورية كوريا، يف 
فيه جملس  الذي طلب ٢٠١٠فرباير /شباط ٢٦ املؤرخ ١١/٤ -إ  قرر دامليشريون إىل   - ١

، للمرة الثالثة ٢٠١٠يونيه /إىل املدير التنفيذي للربنامج أن يعقد، يف حزيرانإدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة 
ي الدويل ألصحاب املصلحة املتعددين للتفاوض والتوصل إىل اتفاق واألخرية، االجتماع املخصص احلكوم

بشأن إنشاء أو عدم إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام 
ق  أن حييل، بالنيابة عن جملس اإلدارة، نتائج االجتماع الثالث واألخري والوثائإليه أيضاً وطلب ،اإليكولوجي
الرفيع املستوى  جلمعية العامة يف دورا اخلامسة والستني للنظر فيها خالل اجلزءإىل ااملنبثقة عنه  الضرورية

  ، وبعد ذلك؛٢٠١٠سبتمرب /بشأن التنوع البيولوجي يف أيلول

 ألصحاب املصلحة ني الدوليني األول والثاين احلكومياالجتماعني بنتائج حييطون علماً  - ٢
خصص ملنرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام املتعددين امل

يف و، ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ١٢ إىل ١٠ يف بوتراجايا، ماليزيا، يف الفترة من ا عقدنذيلاإليكولوجي، ال
  ، على التوايل؛٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩إىل   ٥نريويب، كينيا، يف الفترة من 

بأمهية  ووالساحلي ويف املياه الداخلية بأمهية التنوع البيولوجي األرضي والبحري قروني  - ٣
، رغم أمهيتها البالغة للتنمية املستدامة ولرفاه اإلنسان يف اًيخدمات النظام اإليكولوجي وهي عناصر تعاين حال

أنه جيب تقوية ون أيضاً بويقراستئصال الفقر، من خسارة كبرية؛ ب فيما يتعلقاحلاضر واملستقبل، وخاصة 
م اإليكولوجي على مجيع املستويات؛ ابط بني العلم والسياسة يف جمايل التنوع البيولوجي وخدمات النظوارال

 تعزيز؛ وأمهية متمتعة بأعلى درجات اجلودة واالستقالل العلوم املتاحة أن تكونأمهية كما يقرون كذلك ب
دف تعميم التنوع البيولوجي وخدمات  بناء القدرات ، وأمهيةصلةتعاون مع وكاالت األمم املتحدة ذات الال

  م اإليكولوجي؛االنظ
 مبا أدىل به برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم ونيرحب  - ٤

جع على من عبارات االهتمام بدعم املنرب املقترح، ويش والثقافة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
  ؛مواصلة نظر اهليئات القيادية لكل منها يف أدوارها يف هذا الشأن

 باهتمام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي باملنرب املقترح وملا هلذه املنظمة  علماًونحييط  - ٥
  ؛من دور هام يف بناء القدرات يف إطار منظومة األمم املتحدة

 جملس إدارة برنامج األمم وفقاً لطلب، أنهوا إىل اتفاق، إىل ، بعد أن توصلونخيلص  - ٦
إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال ينبغي ، ١١/٤ - مقرره د إيفاملتحدة للبيئة 
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 بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع الترابطالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي لتدعيم 
من أجل صون التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام، ورفاه البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 

  :البشر يف األجل الطويل، والتنمية املستدامة، على النحو التايل
 إىل األولويات استناداًو على حاجات احلكومات من خالل التركيزينبغي للمنرب،   )أ(

الطلبات املقدمة  مبا يف ذلك اليت تضعها اجللسة العامة، أن يستجيب للطلبات املقدمة من احلكومات،
 االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي وفق إليه من

وينبغي للجلسة العامة أن ترحب باملدخالت واالقتراحات املقدمة . ما تقرره اهليئات القيادية لكل منها
املتصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي وفق  من هيئات األمم املتحدة، ومبشاركتها،

 وأن تضع يف اعتبارها، حسب كما ينبغي للجلسة العامة أن تشجع. تقرره اهليئات القيادية لكل منها  ما
 الصلة، مثل املنظمات ذوي املدخالت واالقتراحات املقدمة من أصحاب املصلحة مقتضى احلال،

واملنظمات العلمية الدولية واإلقليمية وصناديق البيئة االستئمانية واملنظمات احلكومية الدولية األخرى 
وينبغي للجلسة العامة، بغية تيسري ذلك، وكفالة أن يكون برنامج عمل . غري احلكومية والقطاع اخلاص

  ، أن تنشئ عملية لتلقي الطلبات وحتديد أولوياا؛ وكفئاًاملنرب مركزاً
د أن حيدد املعلومات العلمية الرئيسية اليت حيتاج إليها صناع ينبغي للمنرب اجلدي  )ب(

السياسات باألحجام املالئمة، وأن حيدد أولويتها، وأن حيفز اجلهود املبذولة لتوليد معارف جديدة 
دون يف حوار مع املنظمات العلمية الرئيسية وصناع السياسات ومنظمات التمويل، ولكن الدخول ب

  ؛حبوث جديدة القيام مباشرة بإجراء
ينبغي للمنرب اجلديد أن يقوم بتقييمات منتظمة وحسنة التوقيت للمعارف املتاحة   )ج(

بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي والصالت القائمة بينها، وهو ما ينبغي أن يشمل 
املستويات املالئمة، تقييمات عاملية وإقليمية، ودون إقليمية إن اقتضى األمر، وقضايا مواضيعية على 

وجيب أن تكون هذه . ومواضيع رئيسية جديدة حتددها العلوم وتتخذ اجللسة العامة قرارات بشأا
. عدم اليقنيالتقييمات ذات مصداقية علمية ومستقلة وموضع استعراض من األنداد، وأن حتدد مواطن 

وينبغي للمنرب . لصلة وتضمينها اذاتوينبغي أن تكون هناك عملية واضحة وشفافة لتقاسم البيانات 
 الصلة، وأن حيدد احلاجة إىل القيام بتقييمات إقليمية ذاتاجلديد أن حيتفظ بدليل مصور للتقييمات 

  ودون إقليمية، وأن يساعد على حتفيز الدعم للتقييمات دون اإلقليمية والوطنية، حبسب مقتضى احلال؛
ت وتنفيذها بواسطة حتديد األدوات ينبغي للمنرب اجلديد أن يدعم رسم السياسا  )د(

 الصلة بالسياسات، مثل تلك النامجة عن التقييمات، لتمكني صناع القرارات من ذاتواملنهجيات 
اكتساب سبل احلصول على تلك األدوات واملنهجيات، والعمل، حبسب الضرورة، على النهوض 

  مبواصلة تطويرها والتحفيز على ذلك؛
ن حيدد أولويات احلاجات إىل بناء القدرات الرئيسية لتحسني ينبغي للمنرب اجلديد أ  )ه(

 بني العلوم والسياسات على املستويات املالئمة وأن يوفر ويطلب بعدئذ الدعم املايل وخالفه الترابط
 املتصلة مباشرة بأنشطته، على حنو ما تقرره اجللسة العامة، وأن حيفز على األولوية العلياللحاجات ذات 

  ة بناء القدرات تلك بواسطة توفري منتدى مع مصادر التمويل التقليدية واحملتملة؛متويل أنشط
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ينبغي إنشاء املنرب اجلديد كهيئة حكومية دولية مستقلة تتوىل إدارا واحدة أو أكثر   )و(
  من هيئات األمم املتحدة أو وكاالا أو صناديقها أو براجمها القائمة؛

مة، واليت ينبغي أن تكون هيئة صنع قرارات املنرب، ينبغي أن تكون اجللسة العا  )ز(
لتكامل إلقليمية لنظمات ااملمفتوحة أمام مشاركة مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وأمام 

 الصلة اآلخرين يف ذويوينبغي أن تشارك املنظمات احلكومية الدولية وأصحاب املصلحة . االقتصادي
وينبغي للجلسة العامة أن .  اجللسة العامةتضعه للنظام الداخلي الذي اجللسة العامة بصفة مراقبني وفقاً

  نظامها الداخلي، بتوافق آراء املمثلني احلكوميني؛ل وفقاًتتخذ قراراا بصفة عامة، 
ينبغي أن تقوم احلكومات األعضاء يف اجللسة العامة بترشيح واختيار رئيس واحد   )ح(

وينبغي أن . لواجبة ملبدأ التوازن اجلغرايف فيما بني أقاليم األمم املتحدةوأربعة نواب للرئيس، مع املراعاة ا
  تقرر اجللسة العامة املعايري وعملية االختيار ومدة تويل املناصب؛

 ختصصه اجللسة العامة من أجل تلقي أساسيينبغي إنشاء صندوق استئماين   )ط(
رفق البيئة العاملية، واملنظمات احلكومية املسامهات الطوعية من احلكومات وهيئات األمم املتحدة وم

  الدولية األخرى وأصحاب املصلحة اآلخرين، مثل القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية؛
 :عند إجنازه لعمله أناملنرب خلصوا كذلك إىل أنه يتعني على   - ٧

يف   جي، مبام اإليكولوايتعاون مع املبادرات القائمة املعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظ  )أ(
 مللءذلك االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وهيئات األمم املتحدة وشبكات العلماء وأصحاب املعرفة، 

 ، مع تفادي االزدواجية؛الثغرات واختاذ أعماهلا منطلقاً

  من خالل استعراضته ومشروعيته وأمهيتهاالستقالل العلمي ويكفل مصداقييعتمد مبدأ   )ب(
 ؛ فيهصنع القراراتعمليات يف والشفافية  عمالهألاألقران 

تبادل وتقاسم واستخدام ة يف يستخدم عمليات واضحة وشفافة وذات مصداقية علمي  )ج(
املؤلفات اليت مل ختضع يف ذلك  البيانات واملعلومات والتكنولوجيات املستمدة من مجيع املصادر ذات الصلة، مبا

 ، حسب االقتضاء؛الستعراض النظراء

رم ويعترف مبسامهة املعارف األصلية واحمللية يف حفظ التنوع البيولوجي والنظم حيت  )د(
  ؛اإليكولوجية واالستخدام املستدام هلا

، مدركاً يوفر املعلومات ذات الصلة بالسياسات وال يسدي مشورة متلي السياسات  )ه(
 ؛للواليات اخلاصة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف

 اهليئة لألولويات اليت تقررها  وفقاًأعماله ذات الصلةقدرات يف مجيع جوانب يدمج بناء ال  )و(
 العامة؛

بالتنوع البيولوجي الفريد واملعارف العلمية املتعلقة ذا التنوع داخل املناطق وفيما  يعترف  )ز(
، قليمي املتوازن التمثيل اإل وضرورة للبلدان الناميةوالفاعلة املشاركة الكاملة بينها، كما يعترف بضرورة

  يف هياكله وأعماله؛واملشاركة
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فيها العلوم   متعدد االختصاصات يدمج مجيع االختصاصات ذات الصلة، مبايتبع جاً  )ح(
  االجتماعية والطبيعية؛

  ؛يعترف باحلاجة إىل العدل بني اجلنسني يف مجيع جماالت عمله ذات الصلة  )ط(

م اإليكولوجي وتفاعالا يف الرب والبحر ات النظ التنوع البيولوجي وخدمامظاهريعاجل   )ي(
  ؛واملياه الداخلية

يكفل االستخدام الكامل للتقييمات واملعارف الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، حسب   )ك(
  ؛االقتضاء

 بصورة دوريةكفاءة وفعالية املنرب بشكل مستقل  استعراض ضرورة كذلك إىل ونخيلص  - ٨
 ؛ تعديالت عند الضرورةمع إجراءئة العامة،  ملا تقرره اهليوفقاً

 والستني إىل النظر يف اخلامسة بضرورة دعوة اجلمعية العامة يف دورا يوصون  - ٩
  ؛نشاء املنربإل اإلجراء املالئم واختاذ اخلتاميةوثيقة الاالستنتاجات املذكورة يف 

ئة املدير التنفيذي جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيأن يدعو  بكما يوصون  - ١٠
لربنامج األمم املتحدة للبيئة للعمل، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة 
األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، على مواصلة تيسري أي عمليات الحقة 

  .لتنفيذ املنرب إىل أن يتم إنشاء أمانة له

___________  


