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االجتمــــاع العــــام للمنــــرب احلكــــومي الــــدويل 
والسياسات يف جمال التنوع البيولـوجي      للعلوم

 اإليكولوجية وخدمات النظم 
  الدورة األوىل

         ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٦-٢١، أملانيا، بون
ــوم           ــدويل للعلـ ــومي الـ ــرب احلكـ ــام للمنـ ــاع العـ ــدورة األوىل لالجتمـ ــر الـ تقريـ

  تنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةوالسياسات يف جمال ال
    

  افتتاح الدورة  -أوال   
 والــسياسات للعلــوم الــدويل احلكــومي للمنــرب العــام لالجتمــاع األوىل الــدورة ُعقــدت  - ١
ــال يف ــوع جم ــوجي التن ــنظم وخــدمات البيول ــة ال ــون، يف اإليكولوجي ــرة يف ب ــن الفت  إىل ٢١ م
  .٢٠١٣ يناير/الثاين كانون ٢٦
ــ  - ٢ ــنني     وألق ــسيدة أورســوال هي ــة كــلٌ مــن ال ــة   -ى كلمــات افتتاحي ــرة الدول ــر، وزي  إِس
ــورغن       يف ــا، والــسيد ي ــة واألمــان النــووي يف أملاني ــة واحلفــاظ علــى البيئ ــة للبيئ ــوزارة االحتادي ال

  .نيمبتش، عمدة بون، والسيد أخيم شتاينر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة
 باســم للمنــرب إِســر باملــشاركني يف االجتمــاع العــام األول  -يــنني ورّحبــت الــسيدة ه  - ٣

حكومــة أملانيــا، وشــكرت األعــضاء علــى الثقــة الــيت وضــعوها يف بلــدها باختيــارهم بــون مقــرا  
ــة املنــرب  وذكــرت أن املنــرب يواجــه حتــديات فريــدة يف احلفــاظ علــى التنــوع البيولــوجي،     .ألمان

افت أن مثـة حاجـة ملحـة إىل توصـيات ملموسـة             وأضـ . يقل عن كونـه أسـاَس الوجـود        ال وهو
وإىل أول برنامج عمـل للمنـرب مـن أجـل وضـع التنـوع البيولـوجي علـى رأس جـدول األعمـال               
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وأشــارت إىل أن أملانيــا تظــل منخرطــة  . الــسياسي الــدويل وشــحذ وعــي الــرأي العــام باملــسألة  
 تـذهب إىل الـصندوق   بفعالية وستواصل دعم عمل األمانة مبسامهة سـنوية قـدرها مليـون يـورو        

وإضافة إىل ذلك، سُتنشئ أملانيا مكتَب تنسيق وطين للمنرب بغرض إبقـاء األوسـاط         . االستئماين
  .العلمية على علم بآخر مستجدات عمل املنرب وتقدمي الدعم لألمانة

وقال السيد نيمبتش إنه من املالئم أن تكون القاعة اليت ُيعقد فيها االجتماع العام األول        - ٤
. د ُبنيــت بــروح الدميقراطيــة واحلريــة، حيــث كانــت يف الــسابق ُتــستخدم مقــرا للربملــان األملــاينقـ 

وأكد أن أمانة املنرب هي إضافة موضع ترحاب إىل أسرة منظمات األمـم املتحـدة يف بـون، والـيت                    
  .يتمثَّل العنصر املشترك بينها يف حتقيق التنمية املستدامة وتنسيق االستراتيجيات العاملية

وشكر السيد شتاينر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، حكومة أملانيا علـى               - ٥
استضافة الدورة األوىل لالجتماع العام للمنرب؛ وشكر أيضا حكومات أملانيا ومجهورية كوريـا             
ــشمالية        ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــدا واململكــة املتحــدة لربيطاني ــسا وكن ــسرا وفرن ــسويد وسوي وال

لنرويج والواليات املتحدة واليابـان علـى الـدعم املـايل الـذي تقدِّمـه؛ وشـكر كـذلك زمـالءه            وا
ة،  املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـ    األمممن منظمات األمم املتحدة األخرى، وباألخص منظمة      

 ة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، واالتفاقـات البيئيـة            األمم املتحدة لألغذية والزراع   ومنظمة  
املتعددة األطراف، واملؤسسات العلمية، والقطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكوميـة، وبرنـامج    
ــساعدة يف األعمــال         ــدموه مــن م ــا ق ــى م ــراد آخــرين، عل ــة، إضــافة إىل أف ــم املتحــدة للبيئ األم

  .التحضريية للدورة
امــة وذكَّــر احلاضــرين بالــدعوات الــصادرة عــن الــدورة اخلامــسة والــستني للجمعيــة الع  - ٦

، املعنونـة   )٢٠+ريـو (لألمم املتحدة ويف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة               
 وأعرب عن تفاؤلـه إزاء إمكانيـة ربـط          .، للتعجيل ببدء عمل املنرب    “املستقبل الذي نصبو إليه   ”

ل هنايـة ملرحلـة     العلم بصنع السياسات يف املستقبل، وشدَّد على أن الـدورة األوىل ينبغـي أن متثِّـ               
تــصميم املنــرب، مــع التوصــل إىل اتفــاق بــشأن اخلطــوات املقبلــة املطلوبــة إلعــداد برنــامج عملــه   

ويف اخلتام، أكّـد علـى   . األويل، حبيث يتسىن تكريس االجتماعات املقبلة للعمل العلمي والتقين     
رورية لكفالـة  روح تعددية األطراف اليت تستند إليها مؤسـسات األمـم املتحـدة، والـيت ُتعـد ضـ        

  .وعقب انتهاء كلمته االفتتاحية، أعلن افتتاح االجتماع. فعالية املنرب
  

  املسائل التنظيمية  -ثانيا   
الـدورة  أوضح الرئيس أن النظام الداخلي لالجتماع العام للمنرب، الـذي اتُّفـق عليـه يف                  - ٧

نـرب، املعقـودة يف مدينـة       امل الثانية لالجتماع العام لتحديد الطرائـق والترتيبـات املؤسـسية إلنـشاء           
ــسانبنمــا ــل / يف ني ــدورة  ٢٠١٢أبري ــى أعمــال ال ــرات  . ، ســيطبَّق عل وإذا كــان وجــود أي ثغ



IPBES/1/12  
 

13-22251 3 
 

هذا النظام الداخلي مينع املنرب من املضي قدما يف عمله، فُتطبَّق عندئذ األحكـام ذات الـصلة                  يف
. راء مـا يلـزم مـن تعـديل    مـع إجـ  من النظام الداخلي جمللس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،            
  .واتفق أعضاء املنرب على أن يتخذ االجتماع قراراته بالتوافق

  
  حالة العضوية يف املنرب  -ألف   

ــأن عــــدد الــــدول األعــــضاء يف املنــــرب، حــــىت       - ٨ ــام بــ ــاع العــ ــة االجتمــ أبلغــــت األمانــ
  : دول، هي كالتايل١٠٥، قد بلغ ٢٠١٣يناير /الثاين كانون ٢١

 ، إكـوادور  ، إسـرائيل  ، أستراليا ، إسبانيا ، األرجنتني ، أذربيجان ،يوبيا إث ،االحتاد الروسي   
  إيـــران، أوغنـــدا، أوروغـــواي، إندونيـــسيا، أنـــدورا، أنتيغـــوا وبربـــودا، أملانيـــا،ألبانيـــا

 ، بلجيكــا، الربتغــال، الربازيــل، البحــرين، باكــستان، أيرلنــدا،) اإلســالمية-مجهوريــة (
 بوليفيـــا ، البوســنة واهلرســك  ، بورونــدي ،ا بوتـــسوان، بوتــان ، بــنن ، بنمــا ،بــنغالديش 

 ، توغـو ، تـشاد ، ترينيـداد وتوبـاغو  ، تركيـا ، تايلنـد ، بـريو  ،)املتعـددة القوميـات    - دولة(
 ، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة      ، مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى      ، اجلزائـر  ، اجلبـل األسـود    ،تونس

ــة ــة الدومينيكي ــا،اجلمهوري ــة كوري ــة الكونغــو الدميقرا، مجهوري ــة مجهوري ــة ،طي  مجهوري
 سـانت   ، سانت كيتس ونيفس   ، زمبابوي ، الدامنرك ، جورجيا ، جنوب أفريقيا  ،مولدوفا
 ، الـسويد ، الـسودان ، سـوازيلند ، الـسنغال ، سـلوفاكيا ، الـسلفادور ، سري النكا  ،لوسيا

 ، بيــساو- غينيــا ، غيانــا، غواتيمــاال، غرينــادا، غانــا، العــراق، الــصني، شــيلي،سويــسرا
 ، كوســتاريكا، كوبــا، كنــدا، كمبوديــا، قريغيزســتان، فيجــي،نــدا فنل، الفلــبني،فرنــسا

 ، املغـرب  ، مـصر  ، ليبيـا، ماليزيـا    ، ليربيـا  ، لكـسمربغ  ، التفيـا  ، كينيـا  ، الكونغو ،كولومبيا
ــالوي،املكــسيك ــسعودية  ، م ــة ال ــة العربي ــى    ، اململك ــا العظم ــة املتحــدة لربيطاني  اململك

 ، نيكـاراغوا  ، نيجرييـا  ، النيجـر  ، نيبـال  ، النـرويج  ، مونـاكو  ، موريتانيـا  ،وأيرلندا الـشمالية  
 ، الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة، هولنــــدا، هنغاريــــا، هنــــدوراس، اهلنــــد،نيوزيلنــــدا

  .اليمن ،اليابان
  

  انتخاب أعضاء مكتب االجتماع العام للمنرب  -باء   
كمـــا اتُّفـــق علـــى ذلـــك يف النظـــام الـــداخلي جللـــسات االجتمـــاع العـــام، قـــام ممثلـــو    - ٩

مرشحيهم ملناصب املكتب ومرشـحيهم املنـاوبني إىل         اإلقليمية لألمم املتحدة بتقدمي   اجملموعات  
  :واختري املرشحون اآلتية أمساؤهم. االجتماع العام
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  :جمموعة أفريقيا    
  )غانا (يبواه - ألفريد أباو أوتينغ: نائب الرئيس  
  )جنوب أفريقيا (فونديسيل غودمان مكيتيينالسيد : عضو املكتب  
  )كينيا(السيد علي داود حممد :  املناوبالعضو  

  
  :جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ    

  )ماليزيا (زكري عبد احلميد: الرئيس  
مــدة  للنــصف األول مــن) مجهوريــة كوريــا (يــو ييــون تــشول الــسيد : عــضو املكتــب  

مــدة  للنــصف الثــاين مــن ) نيبــال (جــاي رام أذيكــاريالعــضوية يف املكتــب، والــسيد  
  املكتبالعضوية يف 

جـاي رام  ، والـسيد  )جهورية إيران اإلسـالمية (السيد أصغر فاضل    : األعضاء املناوبون   
 يو ييـون تـشول  للنصف األول من مدة العضوية يف املكتب، والسيد    ) نيبال (أذيكاري

  للنصف الثاين من مدة العضوية يف املكتب) مجهورية كوريا(
  

  :جمموعة دول شرق أوروبا    
للنـصف األول مـن مـدة       ) االحتـاد الروسـي   (د سريجي تريبليكـوف     السي: نائب الرئيس   

للنصف الثـاين   ) البوسنة واهلرسك  (سينكا بارودانوفيتش العضوية يف املكتب، والسيدة     
  من مدة العضوية يف املكتب

للنصف األول من مـدة العـضوية يف املكتـب،          ) تركيا(السيد أدمي بلغن    : عضو املكتب   
  للنصف الثاين من مدة العضوية يف املكتب) جورجيا(والسيد يوسيب كارتسيفادزي 

  
  :جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

للنـــصف األول مـــن مـــدة العـــضوية ) شـــيلي (ليونيـــل ســـيريالتاالـــسيد : نائـــب الـــرئيس  
  للنصف الثاين من مدة العضوية يف املكتب) ريناداغ (سبنسر توماساملكتب، والسيد  يف

للنـصف األول مـن مـدة العـضوية يف          ) ينـادا غر (سبنـسر تومـاس   الـسيد   : كتبعضو امل   
   للنصف الثاين من مدة العضوية يف املكتب)شيلي (ليونيل سيريالتااملكتب، والسيد 

للنـصف األول مـن مـدة    ) الربازيـل  (أدالربتـو لـويس فـال   الـسيد  : نائب الرئيس املناوب   
 للنــصف الثــاين مــن مــدة )هنــدوراس (نــوليليــان فريوفيالعــضوية يف املكتــب، والــسيدة 

  العضوية يف املكتب
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مـدة العـضوية     للنـصف األول مـن  )هنـدوراس  (ليليان فريوفينوالسيدة  : املناوب العضو  
مـدة العـضوية     للنـصف الثـاين مـن     ) الربازيـل  (أدالربتـو لـويس فـال     يف املكتب، والـسيد     

  املكتب يف
  

  :جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى    
  )اململكة املتحدة(واتسن . السيد روبرت ت: ب الرئيسنائ  
  )النرويج(السيد إيفار أندرياس باسيت : عضو املكتب  
  )فرنسا(السيد جيل بوف :  نائب الرئيس املناوب  
  )النرويج(السيدة إيدون إيدهامي : العضو املناوب  

  
ــدئيا إىل اتفـــاق بـــشأن منـــصب الـــرئيس    - ١٠ ــه، اتفـــق املـــ . ومل ُيتوصـــل مبـ شاركون وعليـ
. االجتماع العام على أن يتوىل أحد نواب الرئيس رئاسة الدورة إىل حـني انتخـاب الـرئيس                 يف

 أن يتوىل الرئاسة بالنيابـة إىل أن ُيتوصَّـل إىل اتفـاق         يبواه - ألفريد أباو أوتينغ  وطُلب إىل السيد    
 اتفـاق بـشأن اختيـار       ومت التوصل إىل  .  مقررا ليونيل سيريالتا وُعّين السيد   . بشأن اختيار الرئيس  
 زكـري عبـد احلميـد     ، ليبـدأ بـذلك الـسيد        ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٦الرئيس يوم السبت    

مهامه كـرئيس، علـى أسـاس أن يتـوىل نائـب الـرئيس عـن جمموعـة دول أوروبـا الغربيـة ودول                        
  .أخرى رئاسة املكتب خالل مدة العضوية املقبلة

  
  مالإقرار جدول األعمال وتنظيم األع  -جيم   

ــصيغة الــــيت ورد هبــــا يف جــــدول األعمــــال          - ١١ ــر املمثلــــون جــــدول األعمــــال بالــ أقــ
  .)IPBES/1/1( املؤقت

  
  احلضور  -دال   

 ،الروسـي  االحتاد: ، اليت هي أعضاء يف املنرب      التالية ٨٩الدول الـ   حضر االجتماَع ممثلو      - ١٢
 ، أنتيغـوا وبربـودا  ، أملانيـا ،ادور إكـو ، إسـرائيل ، أسـتراليا ، إسـبانيا  ، األرجنتني ، أذربيجان ،إثيوبيا

 ، الربازيــــل، باكــــستان، أيرلنــــدا،) اإلســــالمية- مجهوريــــة( إيــــران ، أوغنــــدا،إندونيــــسيا
ــال ــا ،الربتغـ ــنغالديش،بلجيكـ ــنن، بـ ــان، بـ ــسوانا، بوتـ ــدي، بوتـ ــنة واهلرســـك ، بورونـ  ، البوسـ
 ، توغـو  ، تـشاد  ،و ترينيـداد وتوبـاغ    ، تركيـا  ، تايلنـد  ، بـريو  ،)املتعـددة القوميـات    - دولـة ( بوليفيا
 مجهوريـة   ، اجلمهوريـة الدومينيكيـة    ، مجهورية ترتانيا املتحـدة    ،مجهورية أفريقيا الوسطى   ،تونس
ــا ــة مولــدوفا،كوري ــا، مجهوري ــا، جنــوب أفريقي ــدامنرك، جورجي ــابوي، ال  ســانت كيــتس ، زمب
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 ، العـراق  ، الـصني  ، شـيلي  ، سويـسرا  ، الـسويد  ، سـوازيلند  ، سـري النكـا    ، سانت لوسيا  ،ونيفس
ــ ــادا،اغان ــاال، غرين ــا، غواتيم ــساو-  غيني ــسا، بي ــبني، فرن ــدا، الفل ــتان، فيجــي، فنلن  ، قريغيزس

 ، ماليزيـا  ،، ليبيـا   ليربيـا  ، التفيـا  ، كينيا ، الكونغو ، كولومبيا ، كوستاريكا ، كوبا ، كندا ،كمبوديا
ــصر ــرب،م ــالوي، املكــسيك، املغ ــسعودية  ، م ــة ال ــة العربي ــا   ، اململك ــة املتحــدة لربيطاني  اململك
ــ ــشمالية العظم ــدا ال ــاكو،ى وأيرلن ــرويج، مون ــال، الن ــا، النيجــر، نيب ــدا، نيجريي ــد، نيوزيلن  ، اهلن

  . اليمن، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، هولندا، هنغاريا،هندوراس
 ، بوركينـا فاسـو    ،أفغانـستان :  التاليـة بـصفة مراقـب      ٢٣وحضرت االجتماَع الدول الـ       - ١٣

 ، دومينيكــا، جيبــويت، مجهوريـة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة ، جــزر كــوك، جــزر القمــر،بولنـدا 
ــا ــة  ، غــابون،زامبي ــسطنيدول ــال ،فل ــة( فرتوي ــة - مجهوري ــا، كازاخــستان،)البوليفاري  ، كرواتي

  . النمسا، ناورو، ميامنار، موزامبيق، موريشيوس، ملديف، ليتوانيا، لبنان،كوت ديفوار
لــو هيئــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا     وحــضر االجتمــاَع أيــضا، بــصفة مراقــب، ممث      - ١٤

 :املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية وأمانات االتفاقيات أو هيئاهتا الفرعيـة العلميـة التاليـة             
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومنظمــة األمــم       ــة والزراعــة، وبرن منظمــة األمــم املتحــدة لألغذي

 التابع لربنامج األمم املتحـدة      رصد حفظ الطبيعة  املركز العاملي ل  املتحدة للتربية العلم والثقافة، و    
مركــز للبيئــة، وجامعــة األمــم املتحــدة، ومنظمــة الــسياحة العامليــة، وجامعــة الــدول العربيــة، و   

املرفـق العـاملي   ، واالحتـاد األورويب، و رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا     ل  التـابع التنـوع البيولـوجي  
املركــز ، والفريــق املعــين برصــد األرض ، وامليــةمرفــق البيئــة الع، وملعلومــات التنــوع البيولــوجي 

االحتـاد الـدويل    ، و اهليئة احلكومية الدوليـة املعنيـة بـتغري املنـاخ         ، و الدويل للتنمية املتكاملة للجبال   
ئــة التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة فريــق إدارة البي، واتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، وحلفــظ الطبيعــة

االتفـاق املتعلـق حبفـظ الطيـور املائيـة          ، و يوانـات الربيـة املهـاجرة     نـواع احل  أاتفاقية حفظ   للبيئة، و 
االتفاق املتعلق حبفظ احليتانيـات الـصغرية يف حبـر          ، و  اآلسيوية املهاجرة  - األوروبية   -األفريقية  

رامـسار  اتفاقيـة  ، واتفاقية التجارة الدولية بـاألنواع املهـددة بـاالنقراض      ، و البلطيق وحبر الشمال  
اتفـاق حفـظ اخلفـافيش يف       ، و اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحر       ، و الرطبةاألراضي  بشأن  
  .اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ، وأوروبا
وحضر االجتماَع، بصفة مراقب، عدد من ممثلي املنظمات احلكوميـة وغـري احلكوميـة                - ١٥

ع علــى أمســاء هــؤالء يف قائمــة  وميكــن االطــال. ومؤســسات القطــاع اخلــاص ودوائــر األعمــال 
  .IPBES/1/INF/16املشاركني، اليت ُعّممت يف الوثيقة 
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  وثائق تفويض املمثلني  -ثالثا   
 مــن النظــام الــداخلي لالجتمــاع العــام للمنــرب، فحــص املكتــب وثــائق   ١٤وفقــا للمــادة   - ١٦

 /الثـــاين كـــانون ٢٥وحـــىت . تفـــويض املمـــثلني الـــذين حـــضروا االجتمـــاع العـــام األول للمنـــرب 
، ووجــد املكتــب أن وثــائق التفــويض الــيت  عــضوا ة دولــ٨٩، حــضر الــدورة ممثلــو ٢٠١٣ ينــاير

وهـذا  . وقـدم االحتـاد األورويب أيـضا وثـائق التفـويض       .  هي وثائق سليمة   عضوا ة دول ٨٥قدمتها  
 / كـــانون الثـــاين٢٥أبلـــغ بـــه املكتـــب االجتمـــاع العـــام، الـــذي اعتمـــد تقريـــر املكتـــب يف   مـــا
  .٢٠١٣ يناير

  
  القواعد واإلجراءات املتعلقة بتسيري االجتماع العام للمنرب  -رابعا   

  االجتماع العامجللسات النظام الداخلي   -ألف   
بناء على طلب الـدورة الثانيـة لالجتمـاع العـام لتحديـد الطرائـق والترتيبـات املؤسـسية                      - ١٧

لــوجي وخــدمات الــُنظُم إلنــشاء منــرب حكــومي دويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال التنــوع البيو 
اإليكولوجية، املعقودة يف مدينـة بنمـا، ُعـرض النظـام الـداخلي الـذي اعُتمـد يف بنمـا يف الوثيقـة              

IPBES/1/3              مع مراعاة التعليقات اليت أبدهتا احلكومات واجلهات املعنية األخرى خـالل الفتـرة ،
  ).IPBES/1/INF/2/Rev.1(وُعرضت مجيع التعليقات يف وثيقة إعالمية . الفاصلة بني الدورتني

وعقــب مالحظــات عامــة تبادهلــا عــدد مــن أعــضاء املنــرب، أنــشأ االجتمــاع العــام فريــق   - ١٨
والـسيد  ) اململكـة املتحـدة  (اتصال بشأن هذه املسألة، يشترك يف رئاسته السيد روبرت واتـسن       

بالنتــائج الــيت وتــدارس الفريــق هــذه املــسألة، وأُبلــغ االجتمــاع العــام  ). شــيلي (ليونيــل ســيريالتا
املرفـق األول     بـصيغته الـواردة يف     ١/١ مقـرر املنـرب    واختـذ االجتمـاع العـام     . توصل إليها الفريق  

  .هلذا التقرير
وأعرب بعض املمثلني عن قلقهم إزاء غياب مبدأ التمثيـل والتنـاوب اجلغـرايف يف إطـار              - ١٩
أ مــن املبــادئ األساســية ، وعــدم اســتعداد االجتمــاع العــام إلدراجــه، ذلــك أنــه مبــد  ٢٦ املــادة

  .لتعددية األطراف
  

  السياسات واإلجراءات املتعلقة بقبول املراقبني  -باء   
نظر املمثلون يف العديد من املسائل املطروحة يف إطار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال                     - ٢٠

ــسياسات واإلجــراءات       ــشأن مــشروع ال ــة ب ــواردة يف مــذكرة األمان علــى أســاس املعلومــات ال
وُشّدد علـى ضـرورة فـسح وتيـسري اجملـال أمـام املـراقبني               ). IPBES/1/4(ة بقبول املراقبني    املتعلق

ــة       ــصفة خاصــة إىل إشــراك املنظمــات احلكومي ــام، مــع اإلشــارة ب للمــشاركة يف االجتمــاع الع
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  .الدولية واملنظمات غري احلكومية والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية
وألن هـذا البنـد مـرتبط       . هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال         وأُديل بتعليقات عامة بـشأن        - ٢١

 املعـين تـصال   ال فريـق ا   إسـناد هـذه املـسألة إىل      رئيس  قـرر الـ    بالبند السابق من جـدول األعمـال،      
ــداخلي ب ــول       .النظــام ال ــة بقب ــسياسات واإلجــراءات املتعلق ــصال مــشروع ال ــق االت ــاقش فري ون

يـزال    هلـذا التقريـر، مـع اإلشـارة إىل أن الـنص ال     املراقبني، وترد نتيجة مناقشاته يف املرفق الثاين 
، إذ سيواصـــل ١٦  و١٤بأكملـــه بـــني قوســـني معقـــوفني يف غيـــاب اتفـــاق بـــشأن الفقـــرتني   

  . االجتماع العام للمنرب النظر يف هاتني الفقرتني يف دورته الثانية
ــراقبني         - ٢٢ ــول املـ ــى قبـ ــايل علـ ــراء التـ ــق اإلجـ ــى أن يطبَّـ ــام علـ ــاع العـ ــق االجتمـ  يف واتفـ

  :الثانية دورته
ــدورة األوىل لالجتمــاع العــام دون احلاجــة إىل      )أ(   ــل املراقبــون املمثَلــون يف ال ُيقَب

  إعادة تقدمي طلبات قبول؛
فيما يتعلق باملراقبني اجلدد، يطبَّق اإلجـراء التـايل حـصريا علـى الـدورة الثانيـة                   )ب(  
  :العام لالجتماع
 أن ختطـر  لة يف املسائل اليت يتناوهلا املنـرب     تكون مؤه ينبغي ألي هيئة أو منظمة        ‘١’  

   الدورة الثانية لالجتماع العام؛ل يفمتثَّأمانة املنرب برغبتها يف أن 
ــل يف         ‘٢’   ــها يف أن متثَّ ــت عــن رغبت ــيت أعرب ــات ال ــة اجله ــب قائم ــستعرض املكت ي

  الدورة الثانية لالجتماع العام بصفة مراقب، عند تقدمي األمانة هلذه القائمة؛
يقدم املكتب توصيات بشأن قبول املراقبني اجلدد يف الدورة الثانية لالجتمـاع              ‘٣’  

العام، وحييل تلـك التوصـيات إىل أعـضاء املنـرب يف غـضون مثانيـة أسـابيع علـى          
  األقل قبل افتتاح الدورة الثانية لالجتماع العام؛

كتـب،  جيوز ألي عضو من أعضاء املنرب أن يعرب عن رأيه بشأن توصـيات امل               ‘٤’  
وينبغــي أن يتلقــى املكتــب هــذه اآلراء يف غــضون أســبوعني علــى األقــل قبــل   

  افتتاح الدورة الثانية لالجتماع العام؛
يف حال وجود شواغل لدى بعض أعضاء املنرب بشأن طلب مقدم من إحـدى                ‘٥’  

اهليئــات أو املنظمــات لقبــول مــشاركتها يف االجتمــاع العــام بــصفة مراقــب،    
  ة أو املنظمة هبذه الشواغل؛خيطر املكتب اهليئ
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يف الدورة الثانية لالجتماع العام، جيوز ألي عضو من أعضاء املنرب أن يـرفض                ‘٦’  
قبول مشاركة هيئة أو منظمة ما يف االجتمـاع العـام بـصفة مراقـب، ويـسري            

  .مل تبطله أغلبية ثلثي أعضاء املنرب احلاضرين واملصوتني هذا الرفض ما
  
  ل األويل للمنرببرنامج العم  -خامسا  

  اخلطوات املقبلة املطلوبة إلعداد برنامج العمل األويل  -ألف   
ناقش املمثلون العديد من املـسائل املطروحـة يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال                       - ٢٣

علــى أســاس املعلومــات الــواردة يف مــذكرة األمانــة بــشأن االعتبــارات املتــصلة بإعــداد برنــامج   
، والوثـــائق )IPBES/1/2(يبــات املؤســساتية الــيت قـــد تلــزم لــدعم تنفيــذه       العمــل األويل والترت 

اإلعالمية اليت أعدهتا األمانة بشأن إجـراء اسـتعراض نقـدي ملـشهد التقيـيم فيمـا يتعلـق بـالتنوع                  
، والعناصر الـيت يـتعني النظـر فيهـا          )IPBES/1/INF/8(البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي     

، وجتميــع االحتياجــات يف جمــال بنــاء    )IPBES/1/INF/9(هيمي يف مــشروع وثيقــة إطــار مفــا   
القـــدرات علـــى أســـاس املـــدخالت الـــواردة مـــن احلكومـــات وأصـــحاب املـــصلحة اآلخـــرين   
واالحتياجــات يف جمــال بنــاء القــدرات احملــددة يف تقــارير االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف    

)IPBES/1/INF/10(نامج عمل املنرب ، والعناصر احملتمل أن يتضمنها بر)IPBES/1/INF/14.(  
وأعرب املمثلون عن تقديرهم لألمانـة علـى مجيـع الوثـائق الـيت أعـدهتا بـشأن العناصـر                      - ٢٤

األربعــة هلــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، مــع التــسليم بــأن وثــيقيت العمــل والوثــائق اإلعالميــة   
ــسا         ــذه امل ــشة ه ــأن مناق ــات، وب ــن املعلوم ــبريا م ــا ك ــضمن كّم ــة  اخلمــس تت ــع املترابط ئل األرب

  .بينها سيكون أمرا معقدا فيما
وفيما يتعلق باخلطوات املقبلة املطلوبة إلعداد برنـامج العمـل، حـدد املـشاركون عـددا               - ٢٥

كفالـة حتقيـق تـوازن    : ومن بني هذه املسائل ما يلي. من املسائل باعتبارها تكتسي أمهية خاصة 
مــن أوجــه البريوقراطيــة احملتملــة يف اإلجــراءات؛ مناســب بــني الوظــائف األربــع للمنــرب؛ واحلــد  

ــشطة؛         ــن األن ــدد التخصــصات يف عــدد م ــق اخلــرباء املتع ــب وفري ــن املكت ــد دور كــل م وحتدي
واتفـق املـشاركون، بـصفة خاصـة،       . واحلاجة امللحة إىل مواصلة العمل بشأن اإلطار املفـاهيمي        

صــلة بــني الــدورتني، وذلــك علــى أن هنــاك حاجــة إىل وجــود خطــة واضــحة للفتــرة املقبلــة الفا
لكفالة متكـني الـدورة الثانيـة لالجتمـاع العـام مـن اختـاذ القـرارات الالزمـة لبـدء تنفيـذ برنـامج                         

  .العمل، مبا يف ذلك إقرار إطار مفاهيمي
وعقب تبادل لآلراء بـني عـدد مـن أعـضاء املنـرب، أنـشأ االجتمـاع العـام فريـق اتـصال                         - ٢٦

ــا (زكــري عبــد احلميــد اســته الــسيد بــشأن هــذه املــسألة، يــشترك يف رئ  والــسيد إيفــار ) ماليزي
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وواصل الفريق مناقشة هذه املسألة، وأُبلغ االجتمـاع العـام بالنتـائج    ). النرويج(أندرياس باسيت   
املرفــق   بــصيغتهالواردة يف١/٢مقــرر املنــرب  واختــذ االجتمــاع العــام. الــيت توصــل إليهــا الفريــق 

  .الثالث هلذا التقرير
  

  اءات تلقي الطلبات املقدَّمة إىل املنرب وترتيبها حبسب األولويةإجر  -باء   
ناقش املمثلون العديد من املـسائل املطروحـة يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال                       - ٢٧

علــى أســاس املعلومــات الــواردة يف مــذكرة األمانــة بــشأن اإلجــراءات اخلاصــة بتلقــي الطلبــات  
  ).IPBES/1/5( األولوية املقدَّمة إىل املنرب وترتيبها حبسب

وأقر املشاركون بأنه من املهم االتفاق على اإلجراءات يف هذا االجتماع لكـي يتـسىن                 - ٢٨
مع اإلشـارة إىل الطلبـات الـواردة        (دعوة احلكومات واجلهات املعنية األخرى إىل تقدمي طلباهتا         

 متــصلة بــالتنوع  يف قــرارات اهليئــات املــسؤولة عــن ثالثــة اتفاقــات بيئيــة متعــددة األطــراف        
ويف حني أبدى املشاركون قبوهلم عموما للنهج املوصى به يف وثيقة العمـل، فقـد               ). البيولوجي

أعربوا مبدئيا عن جمموعة من الشواغل، منها كيفية ترتيب الطلبات حبسب األولويـة وضـرورة               
شأن تعليقـات بـ   ب ديلكمـا أُ  . توضيح دور كل من املكتـب وفريـق اخلـرباء املتعـدد التخصـصات             

  .املعلومات اجلاري مجعها من خالل هذه العملية، وكيفية استخدامها
وبالنظر إىل عالقة هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال بربنـامج عمـل املنـرب، تقـرر أن تنـاقَش                      - ٢٩

وواصل الفريق تدارس هـذه     . املسألة على مستوى فريق االتصال الذي أنشئ بشأن برنامج العمل         
املرفـــق الرابـــع  بـــصيغته الـــواردة يف ١/٣ املنـــرب يف مقـــرر  املناقـــشات نتـــائجاعُتمـــدتاملـــسألة، و

  .التقرير هلذا
  

  األويل دور فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف اإلشراف على إعداد برنامج العمل  -جيم   
ناقش املمثلون العديد من املـسائل املطروحـة يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال                       - ٣٠

ت الواردة يف الفرع الثالـث مـن مـذكرة األمانـة بـشأن االعتبـارات املتـصلة                  على أساس املعلوما  
، )IPBES/1/2(بإعداد برنامج العمل األويل والترتيبات املؤسـساتية الـيت قـد تلـزم لـدعم تنفيـذه            

ومذكرة األمانة بشأن اخليارات املتعلقة بتشكيل فريق اخلرباء املتعدد التخصـصات يف املـستقبل              
)IPBES/1/INF/7(.  

وفيما يتعلق بدور فريق اخلرباء املتعـدد التخصـصات يف اإلشـراف علـى إعـداد برنـامج          - ٣١
العمل األويل خالل الفترة الفاصلة بني الدورتني، كـان هنـاك اتفـاق عـام علـى ضـرورة حتديـد                     
األولويــات، وضــرورة قيــام فريــق اخلــرباء املتعــدد التخصــصات بتحديــد أســاليب عملــه بــدعم    

وهـي مـسألة بالغـة األمهيـة للحفـاظ علـى            (ورة حفاظ الفريق على استقالليته      األمانة، وضر  من
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وأثـريت أيـضا نقطـة    . وشددت بعض الوفود أيـضا علـى أمهيـة اسـتقاللية املنـرب     ). مصداقية املنرب 
التقنيـة  العلميـة و  مفادها أنه يتعني على فريق اخلرباء املتعدد التخصـصات التركيـز علـى املـسائل                

 وأشري أيضا إىل أن فريـق اخلـرباء       .اسية للمكتب واالجتماع العام للنظر فيها     وترك املسائل السي  
  .قد يرغب يف إعداد مدونة ممارسات ألعضائه لكفالة التحلي بأعلى درجات الرتاهة يف عمله

ــستقبل، أُ         - ٣٢ عــدد ديل بوفيمــا يتعلــق بتــشكيل فريــق اخلــرباء املتعــدد التخصــصات يف امل
زال  ، علمـا بـأن بـاب التعليـق عليهـا مـا      )IPBES/1/INF/7(وثيقة  التعليقات على مشروع ال    من

وأبدى بعض املشاركني رغبتـهم يف أن يكـون هنـاك متثيـل            . مفتوحا على املوقع الشبكي للمنرب    
أكـــرب للمنـــاطق دون اإلقليميـــة، فيمـــا ســـلّم آخـــرون بقيمـــة أفـــراد معّيـــنني مـــرتبطني مبنـــاطق   

، وأعــرب )نوبيـة أو عمليـة تقيـيم حميطـات العـامل     مثـل القـارة املتجمـدة اجل   (عمليـات أخـرى    أو
آخرون عن رغبتهم يف كفالـة أن يكـون بإمكـان فريـق اخلـرباء املتعـدد التخصـصات االسـتعانة                     

جلغـرايف  توزيـع ا  الوأيد الكثريون فكرة وجود ترتيب إقليمي يعكـس         . خبرباء آخرين عند اللزوم   
  .لتنوع البيولوجي على حنو أفضلل

االتصال املعين بربنـامج العمـل بدراسـة هـذه املـسألة، واعتمـد االجتمـاع          وكُلّف فريق     - ٣٣
  . بصيغته الواردة يف املرفق الثالث هلذا التقرير١/٢العام نتائج املناقشات يف مقرر املنرب 

  
  الترتيبات املؤسسية املمكنة لتنفيذ برنامج العمل   -دال   

 إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال             ناقش املمثلون العديد من املـسائل املطروحـة يف          - ٣٤
على أساس املعلومات الـواردة يف الفـرع الرابـع مـن مـذكرة األمانـة بـشأن االعتبـارات املتـصلة                  

  ).IPBES/1/2(بإعداد برنامج العمل األويل والترتيبات املؤسساتية اليت قد تلزم لدعم تنفيذه 
هـذه املـسألة، واعتمـد االجتمـاع     وكُلّف فريق االتصال املعين بربنـامج العمـل بدراسـة          - ٣٥

  . بصيغته الواردة يف املرفق الثالث هلذا التقرير١/٢مقرر املنرب  العام نتائج املناقشات يف
  

  ترشيح أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واختيارهم  -سادسا  
ــاطق مرشــحيها لعــضوية فريــق اخلــرباء        - ٣٦ ــّدمت خمتلــف املن ــة، ق عقــب مــشاورات إقليمي
  :عدد التخصصات، واختارهم االجتماع العام، وذلك على النحو التايلاملت
  

  :الدول األفريقية    
  )مجهورية أفريقيا الوسطى(السيد جون برونو ميكيسا   
  )مصر(السيد مصطفى خمتار علي فودة   
  )إثيوبيا (سيسييب دمييسيوالسيد   
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  )نيجرييا (كاليستوس أكوسيمالسيد   
  )زمبابوي (رودجر لويس مبانديالسيد   

  
  :دول آسيا واحمليط اهلادئ    

؛ والــسيد يوشيهيــشا )للنــصف األول مــن مــدة العــضوية ) (الــصني (بــوجي فــوالــسيد   
  )للنصف الثاين من مدة العضوية) (اليابان(شرياياما 

أوتـيس  ؛ والسيد   )للنصف األول من مدة العضوية    ) (إندونيسيا (ديدي دارنيدي السيد    
  )الثاين من مدة العضويةللنصف ) (تايلند (كوتينتارا

فينـود  ؛ والـسيد    )للنـصف األول مـن مـدة العـضوية        ) (إيران (مهراسا مهردادي السيدة    
  )للنصف الثاين من مدة العضوية) (اهلند (بيهاري ماثور

  )اململكة العربية السعودية (يوسف صاحل احلافظالسيد   
  )فيجي (ثامان. راندولف رالسيد   

  
  :دول أوروبا الشرقية    

  )جورجيا(سيدة تامار باتاريدزي ال  
  )هنغاريا(السيد أندراس بالدي   
  )هنغاريا (جيورجي باتاكيالسيد   
  )تركيا(السيد غوناي إربول   
  )تركيا(السيدة نغمت أوزال   

  
  :دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

  )األرجنتني(السيدة ساندرا ميرينا دياز   
  )الربازيل( السيد كارلوس ألفريدو جويل  
  )غواتيماال(السيد إدغار سيلفني برييز   
  )املكسيك(السيدة خوليا كارابياس لييو   
  )ترينيداد وتوباغو(هومر . السيد فلويد م  

  
  :دول أوروبا الغربية ودول أخرى    

  )أستراليا (مارك لونسديلالسيد   
  )الدامنرك(السيدة إيفا روث   
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  ) فرنسا(السيد بول ليديل   
  )نيوزنلندا(ليب اليفر السيد في  
  )الواليات املتحدة األمريكية(بارتوسكا . السيدة آن م  

  
  الترتيبات املؤسسية  -سابعا   

 األمـم  ومنظمـة  للبيئـة،  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـن  مقدم مشترك اقتراح :األمانة  -ألف   
ــة املتحــدة ــم للتربي ــة، والعل ــة املتحــدة األمــم ومنظمــة والثقاف  والزراعــة، لألغذي

  اإلمنائي املتحدة األمم رنامجوب
إدارة أمانــة املنـــرب  ” املعنونــة  IPBES/1/7/Rev.1قــام ممثــل اليونــسكو بعــرض الوثيقــة        - ٣٧

: احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيـة           
املتحـدة للتربيـة والعلـم    اقتراح مشترك مقدم مـن برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ومنظمـة األمـم             

، باسـم   “والثقافة، ومنظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                
وأيــد املــشاركون عمومــا أن يكــون . منظمــات األمــم املتحــدة األربــع، وفُــتح البــاب ملناقــشتها 

ــة    ــد يف إدارة األمان ــة دور رائ ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــودواقترحــت عــ . لربن ــشارك دة وف  أن ت
وإضـــافة إىل ذلـــك، حثـــت . منظمـــات األمـــم املتحـــدة األربـــع يف تنفيـــذ برنـــامج عمـــل املنـــرب

وبنـاء علـى مقتـرح      . احلكومات منظمـات األمـم املتحـدة علـى إعـارة املـوظفني إىل أمانـة املنـرب                 
قدمــه الــرئيس بالنيابــة، أنــشئ فريــق أصــدقاء للــرئيس للنظــر يف هــذا املوضــوع، وواصــل هــذا     

واعتمــد االجتمــاع العــام . ، النظــر يف املــسألة)جنــوب أفريقيــا(فريــق، برئاســة لوثانــدو دزيبــا ال
  . بصيغته الواردة يف املرفق اخلامس هلذا التقرير١/٤نتائج املناقشات يف مقرر املنرب 

  
  املتحدة األمم ومنظومة املنرب بني الصلة  - باء  

رب، نظـر االجتمـاع العـام يف الـصلة بـني املنـرب              كما اتُّفق على ذلك يف القرار املنشئ للمنـ          - ٣٨
وبعــد أن عرضــت األمانــة هــذا البنــد، أنــشئ، بنــاء علــى مقتــرح قدمــه . ومنظومــة األمــم املتحــدة

 سبنــسر تومــاسالــرئيس بالنيابــة، فريــق أصــدقاء للــرئيس للنظــر يف هــذا املوضــوع، يرأســه الــسيد 
ماع، أن املمثلني يف هـذا الفريـق جيمعـون          وأفاد رئيس الفريق، الذي دعا إىل عقد اجت       ). غرينادا(

على أنه ينبغي لالجتماع العام مواصلة وضع ترتيبات مع برنامج األمم املتحدة للبيئة واليونـسكو    
ومنظمة األغذية والزراعة والربنامج اإلمنائي لتيسري عمل املنرب، والنظر يف هـذه املـسألة يف دورتـه                 

يف سـياق النظـر يف الترتيبـات املؤسـسية واإلداريـة ألمانـة              وُنظـر يف هـذا املوضـوع الحقـا          . الثانية
  .مواصلة النظر يف الصالت بني املنرب ومنظومة األمم املتحدة وقرر االجتماع العام. املنرب
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  الترتيبات املالية للمنرب وميزانيته  -ثامنا   
  اإلجراءات املالية  -ألف   

ــIPBES/1/6قامــت األمانــة بعــرض الوثيقــة    - ٣٩ مــشروع اإلجــراءات املاليــة للمنــرب  ”ة  املعنون
، “احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الـنظم اإليكولوجيـة            

 الفتــرة املاليــة خــضوعتعليقــات أشــاروا فيهــا إىل  ب بعــض املمــثلني دىلوأ. وفُــتح البــاب ملناقــشتها 
عـين بالـشؤون املاليـة،      املعمـل   ال فريـق    إىلعـام، و  والسنة املالية للمعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع ال          

ــود االعتمــادات     إىل ضــرورة و ــة مــن بن ــداول والنــسبة املئوي حتديــد مبلــغ احتيــاطي رأس املــال املت
 .اقتـضى األمـر ذلــك   املرصـودة يف امليزانيـة الـيت يـؤذن لألمانـة بإعـادة ختـصيص األمـوال فيهـا، إن         

الية للمنرب مع القواعد واإلجراءات الـيت ستـستخدمها         أنه من الضروري مواءمة اإلجراءات امل      ومبا
قـرر   املنظمة اليت سُيعَهد إليهـا بـإدارة الـصندوق االسـتئماين للمنـرب يف إدارة هـذا الـصندوق، فقـد                 

دورتـه   النظر يف اإلجراءات املالية للمنـرب ووضـعها يف صـيغتها النهائيـة يف              االجتماع العام مواصلة  
  . اليت أُجريت يف دورته األوىلعلى أساس املناقشات الثانية

  
  امليزانية األولية للمنرب  -باء   

ناقش املمثلون العديد من املسائل املطروحة يف إطار هذا البند من جدول األعمـال علـى                  - ٤٠
ــه          ــذ أعمال ــرب وتنفي ــة إلدارة املن ــة الالزم ــة األولي ــواردة يف احتياجــات امليزاني ــات ال أســاس املعلوم

)IPBES/1/10 .(ــة    ورأى م ــة كفــؤة وغــري مترهل ــه ينبغــي أن تكــون للمنــرب أمان . عظــم املمــثلني أن
واقتـرح  . واقترح بعضهم اتباع هنج تدرجيي يف بناء األمانة، مبا يتماشى مـع تطـور برنـامج العمـل                 

الكــثريون أن تقتــصر اجتماعــات اهليئــات الفرعيــة علــى أدىن حــد ممكــن، وأن ُتــستخدم وســائل    
إعـداد   غـري أن بعـضهم أشـار إىل أن إحـراز تقـدم يف     .  حـد ممكـن   االتصال اإللكترونية إىل أقـصى    

برنــامج العمــل األويل يقتــضي عقــد اجتمــاعني للمكتــب وفريــق اخلــرباء املتعــدد التخصــصات يف   
برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة إعــارة أحــد موظفيــه ورّحــب املمثلــون أيــضا بــاعتزام . ٢٠١٣ عــام

وطُلـب إىل األمانـة أن   . ألخـرى علـى أن حتـذو حـذوه    امنظمات األمـم املتحـدة   للمنرب، وشّجعوا  
وأنـشئ فريـق غــري   . ٢٠١٤  و٢٠١٣ تقـدم مزيـدا مـن التفاصـيل بـشأن امليزانيـة املقترحـة لعـامي        

واعتمد االجتمـاع العـام نتـائج املناقـشات يف مقـرر            ). غرينادا(رمسي بقيادة السيد سبنسر توماس      
  .هلذا التقرير بصيغته الواردة يف املرفق السادس ١/٥املنرب 
ــرر     - ٤١ ــة يف مق ــة املبين ــسامهات املالي ــرب وإضــافة إىل امل ــق   ١/٥ املن ــواردة يف املرف ــصيغته ال ، ب

: ٢٠١٣ الــسادس هلــذا التقريــر، تعهــدت أيــضا البلــدان التاليــة بتقــدمي دعــم مــايل للمنــرب عــام     
ونيوزيلنـدا   مجهورية كوريا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وشيلي والصني وفنلنـدا والنـرويج  

وأشــار االحتــاد األورويب إىل أنــه ســيكون بوســعه تقــدمي دعــم مــايل للمنــرب عنــد قبــول     . واليابــان
  .عضويته فيه
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ــة      -تاسعا    ــاد الـــدورات املقبلـ ــال املؤقـــت، وموعـــد ومكـــان انعقـ جـــدول األعمـ
  لالجتماع العام للمنرب

ملكتـب مبواصـلة النظـر      يف إطار هذا البند من جدول األعمال، كلّف االجتماع العـام ا             - ٤٢
 .يف جدول األعمال املؤقت وموعد ومكان انعقاد الدورة الثانية لالجتماع العام للمنرب

  
  اعتماد قرارات وتقرير الدورة  -عاشرا   

، ٢٠١٣ينــاير / كــانون الثــاين٢٦اختــذ االجتمــاع العــام املقــررات التاليــة يــوم الــسبت    - ٤٣
  .مع إدخال بعض التعديالت عليه، مث اعتمد تقرير االجتماع ٠٠/١٩الساعة 
   النظام الداخلي لالجتماع العام للمنرب- ١/١املنرب مقرر   
   اخلطوات املقبلة املطلوبة إلعداد برنامج العمل األويل للمنرب- ١/٢املنرب مقرر   
  إجراءات تلقي الطلبات املقدَّمة إىل املنرب وترتيبها حبسب األولوية - ١/٣املنرب مقرر   
   الترتيبات اإلدارية واملؤسسية للمنرب- ١/٤نرب املمقرر   
  ٢٠١٣ حالة املسامهات وامليزانية األولية للمنرب لعام - ١/٥املنرب مقرر   

  
  اختتام الدورة  -حادي عشر 

قــال الــرئيس إن الــدورة األوىل للمنــرب هــي بدايــة مــسرية طموحــة حنــو حتقيــق أهــداف    - ٤٤
اج اآلن إىل كفالــة مــصداقيته العلميــة مــن خــالل  املنــرب، الــذي اكتــسب شــرعية سياســية وحيتــ  

  .االستفادة من إسهامات أكرب عدد ممكن من العلماء واملناطق والتخصصات
 واالحتـاد األورويب واجملموعـات اإلقليميـة        ٧٧ وبعد جمامالت تبادهلـا ممثلـو جمموعـة الــ           - ٤٥

اف وبرنـامج األمـم املتحـدة       واجلهات املعنية األخرى وهيئات االتفاقـات البيئيـة املتعـددة األطـر           
 كــانون ٢٦ مــن يــوم الــسبت  ٢٠/١٩للبيئــة، أعلــن الــرئيس عــن هنايــة االجتمــاع يف الــساعة   

  .٢٠١٣ يناير/الثاين
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  املرفق األول
  النظام الداخلي لالجتماع العام للمنرب - ١/١مقرر املنرب     

    
  ،إن االجتماع العام  
  . بصيغته الواردة يف مرفق هذا املقرر النظام الداخلي لالجتماع العام للمنربيعتمد  

  
  النطاق  -أوال   

  ١املادة     
ينطبق هـذا النظـام الـداخلي علـى أي دورة يعقـدها االجتمـاع العـام للمنـرب احلكـومي                       

الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وفقاً لقـرار             
  . هلذه املواديصدر عن االجتماع العام وامتثاالً

  
  التعاريف  -ثانيا   

  ٢املادة     
  :ألغراض هذا النظام الداخلي  
ــرب’’  )أ(   ــوع       ‘‘ املن ــسياسات يف جمــال التن ــوم وال ــدويل للعل ــرب احلكــومي ال ــو املن ه

  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
ــرب ’’  )ب(   ــيت تعــرب عــن      ‘‘ أعــضاء املن ــم املتحــدة، ال ــدول األعــضاء يف األم هــم ال

  . مها االنضمام إىل عضوية املنرباعتزا
ــة للتكامــل االقتــصادي   /املــسائل املتعلقــة بعــضوية زالــت  مــا[ قيــد مــشاركة املنظمــات اإلقليمي
  .)١(]نقاش هبدف التوصل إىل حل بشأهنا يف أقرب وقت ممكنال

واملؤلفـة مـن    يعـين اهليئـة املعنيـة باختـاذ القـرارات يف املنـرب،              “ االجتماع العام ”  )ج(  
  ء املنرب؛كل أعضا
  تعين أي دورة عادية أو استثنائية لالجتماع العام؛‘‘ الدورة’’  )د(  

__________ 
 . بصفة مراقب بصورة مؤقتةاإلقليميلتكامل االقتصادي اباب املشاركة مفتوح أمام منظمات   )١(  
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هم أعـضاء املنـرب احلاضـرون يف دورة مـا،           ‘‘ األعضاء احلاضرون واملصوتون  ’’  )هـ(  
ــلباً   ــاً أو سـ ــا إجيابـ ــصوتون فيهـ ــربون     . ويـ ــصويت فُيعتـ ــن التـ ــون عـ ــذين ميتنعـ ــضاء الـ ــا األعـ أمـ

  مصوتني؛ غري
  ي أمانة املنرب؛ه‘‘ األمانة’’  )و(  
يعين أي دولة غري عضو يف املنـرب وأي هيئـة أو منظمـة أو وكالـة،                 “ املراقب”  )ز(  

ــشمل          ــا ي ــة، مب ــري حكومي ــة أو غ ــة دولي ــة أو حكومي ــة، حكومي ــة أو دولي ــت وطني ــواء أكان س
، تكـون مؤهلـة يف املـسائل الـيت يتناوهلـا      )٢(منظمات وممثلي الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية     

رب وتكــون قــد أخطــرت األمانــة برغبتــها يف أن متثــل يف دورات االجتمــاع العــام، رهنــاً         املنــ
  باألحكام الواردة يف هذا النظام الداخلي؛

هـــــي جلـــــسة واحـــــدة يف أي دورة مـــــن دورات االجتمـــــاع  “ اجللـــــسة”  )ح(  
  للمنرب؛  العام

علـى  هو هيئة األعضاء املنتخبني يف مكتب دورة االجتمـاع العـام            “ املكتب”  )ط(  
  النحو املنصوص عليه يف هذا النظام الداخلي؛ 

  املكتب؛يف وظائف الهو أي شخص يشغل إحدى  “عضو املكتب”  )ي(  
تشري إىل هنج يتعدى حدود الكثري مـن التخصـصات          ‘‘ تعددية التخصصات ’’  )ك(  

ونظــم املعرفــة وهنجهــا ليــشكل هنجــاً شــامالً يركّــز علــى مــشاكل معقــدة تتطلــب خــربات يف     
مبـن فـيهم    (وتنـشأ تعدديـة التخصـصات عنـدما يقـوم حـوار بـني العلمـاء                 .  أو أكثـر   اختصاصني

، وخـرباء الـسياسات واخلـرباء التقنـيني، ومـديري املـوارد الطبيعيـة،               )علماء الطبيعة واالجتمـاع   
وغريهــم مــن أربــاب املعرفــة ومــستخدميها، يف إطــار مناقــشة مفتوحــة تراعــي وجهــة نظــر           

  .جانب كل
  

  واعيد انعقاد الدورات واإلخطار بعقدهاأماكن وم  -ثالثا   
  ٣املادة     

 ويتخــذ .مكــان ومواعيــد انعقــاد كــل دورة يف الــدورة الــسابقةاالجتمــاع العــام يقــرر   
  .املكتب هذا القرار إذا تعذر ذلك

  

__________ 
 .يشمل ذلك جمتمعات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية  )٢(  
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  ٤املادة     
تدعو األمانـة األعـضاء واملـراقبني يف املنـرب وختطـرهم مبكـان ومواعيـد انعقـاد أي دورة             
  .ثمانية أسابيع على األقل ب املقرر لبدء الدورةقبل املوعد

  
  األعضاء واملراقبون  -رابعاً   

  ٥املادة     
 الـيت ميكـن أن تـصبح        ،باب عضوية املنرب مفتوح أمام الدول األعضاء يف األمم املتحدة           - ١

  .أعضاء بعد اإلعراب عن نيتها يف أن تصبح أعضاء يف املنرب
مـشاركة املنظمـات اإلقليميـة للتكامـل االقتـصادي          /ضويةاملسائل املتعلقة بعـ   زالت   ما[  - ٢

  .)٣(]هبدف التوصل إىل حل بشأهنا يف أقرب وقت ممكنقيد النقاش 
وجيـوز  . اإلقليمـي  لتكامـل االقتـصادي   اباب عضوية املنرب مفتوح أمام منظمات         -  مكررا٢[

ملنـرب شـأهنا    قليمـي أن تـشارك يف مـداوالت ا         اإل لتكامـل االقتـصادي   مـن منظمـات ا    ألي منظمة   
وجيوز ألي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي أن يكـون         . شأن أي عضو من أعضائه اآلخرين     

واحلاضــرة [عــدد أصــواهتا مــساويا لعــدد أصــوات دوهلــا األعــضاء املــشاركة كأعــضاء يف املنــرب  
 أية منظمـة إقليميـة للتكامـل االقتـصادي        متارس   على أنه ال  ]. واملؤهلة للتصويت وقت االقتراع   

حقهــا يف اختــاذ القــرارات بــالتزامن مــع دوهلــا األعــضاء املــشاركة كأعــضاء يف املنــرب، والعكــس 
أيـــة منظمـــة إقليميـــة للتكامــل االقتـــصادي عـــضوا إضـــافيا عنـــد حـــساب  ُتعتـــرب  وال .صــحيح 
  .]القانوين النصاب

مـل  باعتباره منظمة من منظمات التكا    جيوز أيضا لالحتاد األورويب،      صيغة بديلة   - مكررا ٢[
االقتصادي اإلقليمي املكونة مـن دول ذات سـيادة يف منطقـة مـا، الـيت تكـون الـدول األعـضاء                      
فيها قد أحالت إليها االختصاص املتعلق باملسائل املندرجة ضمن نطـاق عمـل املنـرب، أن يكـون      
عضوا يف املنرب ضمن نطاق هـذه االختـصاصات ودون أي حقـوق مـشاركة أخـرى غـري تلـك                     

ويقـدم االحتـاد األورويب إعـالن اختـصاص         . لدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب      اليت تتمتع هبا ا   
وبغـض  . يبني فيه نطاق اختصاصاته فيما يتعلق باملـسائل الـيت تنـدرج ضـمن نطـاق عمـل املنـرب                   

النظر عن أي حكم آخر من األحكام الـواردة يف أي صـك أو قـرار مـن الـصكوك والقـرارات                      
جيـوز لالحتـاد األورويب أن ميـارس إال حقـوق            كـام هـذه الفقـرة، ال      املنظِّمة لعمل املنرب، غـري أح     

__________ 
 .تصادي اإلقليمي بصفة مراقب مؤقتاباب املشاركة مفتوح أمام منظمات التكامل االق  )٣(  
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املشاركة التالية باسم دوله األعضاء فيما يتعلق باملسائل اليت تنـدرج ضـمن اختـصاصه، وذلـك              
  :متارس الدول األعضاء يف االحتاد األورويب هذه احلقوق فقط عندما ال

  ة جلميع الدول املشاركة؛احلق يف التكلم بالدور، وليس بعد إعطاء الكلم  )أ(  
  احلق يف الرد؛  )ب(  
   ]؛ و[احلق يف عرض املقترحات   )ج(  
ــصوته     [  )د(   ــشمل اإلدالء ب ــا ي ــام، مب ــرارات االجتمــاع الع احلــق يف املــشاركة يف ق

وتـشمل أي ممارسـة حلـق التـصويت يقـوم هبـا             . واالنضمام إىل توافق اآلراء أو االعتـراض عليـه        
ه األعـضاء عـدد أصـوات دولـه األعـضاء الـيت هـي أعـضاء يف املنـرب                    االحتاد األورويب باسـم دولـ     

  ] .وحتضر االجتماع وحيق هلا التصويت
وهذه احلقوق شاملة وحـصرية، وال جيـوز لالحتـاد األورويب أن ميارسـها بـشأن مـسألة              

وعلـى سـبيل   . معينة إذا مارستها أي دولة عـضو يف االحتـاد األورويب، وال جيـوز العكـس أيـضا      
ُيحتسب االحتاد األورويب يف حتديد النصاب القانوين، وال حيق له أن يسعى إىل تـويل                 ال املثال،

أي مناصب قيادية يف االجتماع العام، مثـل منـصب الـرئيس أو نائـب الـرئيس، أو مناصـب يف                     
. أي هيئــة أخــرى مـــن اهليئــات املــسؤولة عـــن إدارة املنــرب أو رســم سياســـاته، مثــل املكتـــب       

األورويب باسم دوله األعضاء، فإنه ُيمنح نفـس املـدة الزمنيـة املخصـصة ألي               تكلم االحتاد    وإذا
  ].آخر عضو

  
  قبول املراقبني    
  ٦املادة     

  .يعتمد االجتماع العام يف دورته األوىل سياسة املنرب وإجراءاته املتعلقة بقبول املراقبني  - ١
 داخلي جمللـس إدارة برنـامج األمـم       تنطبق األحكام املتعلقة باملراقبني املبينـة يف النظـام الـ            - ٢

املتحدة للبيئة على الـدورة األوىل لالجتمـاع العـام، مـا مل يقـرر االجتمـاع العـام خـالف ذلـك                    
  .بتوافق اآلراء

ترد السياسة العامة للمنرب واإلجراءات اليت يتبعها بشأن قبول املراقبني يف املرفـق األول             - ٣[
  .]هلذا النظام الداخلي
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  اقبنيمشاركة املر    
  ٧املادة     

جيوز ألي مراقب أن يشارك، بناء على دعوة من الرئيس، يف االجتماع العـام دون أن                  
  .يكون له احلق يف التصويت أو االنضمام إىل توافق اآلراء أو عرقلته

  
  جدول األعمال  -خامسا  

  ٨املادة     
 لكـل دورة وفقـاً      اتعد األمانة، بالتشاور مع املكتب وبتوجيه منه، جدول أعمال مؤقتـ            - ١

وجيـوز ألي عـضو يف املنـرب أن يطلـب مـن أمانـة االجتمـاع العـام                   . لتوجيهات االجتمـاع العـام    
  .إدراج بنود حمددة يف جدول األعمال املؤقت

توزِّع األمانة، بعد التـشاور مـع املكتـب، جـدول األعمـال املؤقـت لكـل دورة، ومعـه                      - ٢
أثنـاء الـدورة، علـى األعـضاء وَمـْن حيـق هلـم أن ميثَّلـوا            الوثائق الرمسية األخرى اليت سُينظر فيهـا        

ستة  بــبــصفة مــراقبني، وذلــك باللغــات الرمسيــة للمنــرب وقبــل املوعــد املقــرر لبــدء انعقــاد الــدورة
  .أسابيع على األقل

خالل الفترة ما بني توزيع جدول األعمال املؤقت وإقـراره مـن ِقَبـل االجتمـاع العـام،                    - ٣
أن يقترحوا بنوداً تكميلية إلدراجها يف جـدول األعمـال، بـشرط أن تكـون          جيوز ألعضاء املنرب    

وتدرج األمانة، بعد التـشاور مـع املكتـب، هـذه البنـود يف              . هذه البنود ذات طابع هام وعاجل     
  .جدول أعمال مؤقت مستكمل

  
  ٩املادة     

ى يف بداية كل دورة يقـوم أعـضاء املنـرب احلاضـرون بـإقرار جـدول أعمـال الـدورة علـ                       
  .٨ من املادة ٣أساس جدول األعمال املؤقت وأي بنود تكميلية ُتقترح وفقاً للفقرة 

  
  ١٠املادة     

جيــوز لالجتمــاع العــام، إن هــو قــرر ذلــك، تنقــيح جــدول أعمالــه بإضــافة بنــود إليــه       
  .حذف بنود منه أو تعديل بنود فيه أو
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  التمثيل ووثائق التفويض واالعتماد  -سادساً  
  ١١املادة     

ميثَّل كل عضو من أعضاء املنرب املشاركني يف أي دورة بوفد يتـألف مـن رئـيس الوفـد                     
وجيــوز .  مــن املمــثلني املعتمــدين واملمــثلني املنــاوبني واملستــشارين يلزمــهومــن العــدد الــذي قــد 

ممثــل منــاوب أو مستــشار أن يعمــل بوصــفه ممــثالً عنــد تــسميته بتلــك الــصفة مــن جانــب    ألي
  .رئيس الوفد

  
  ١٢دة املا    

ينبغي أن تقدَّم إىل األمانة وثـائق تفـويض ممثلـي أعـضاء املنـرب وأمسـاء املمـثلني املنـاوبني                       - ١
وينبغـي أن   .  سـاعة مـن افتتـاح الـدورة إذا أمكـن ذلـك             ٢٤يتجاوز   واملستشارين، يف موعد ال   

 وثـائق  تقدَّم إىل األمانة أيضاً املعلومات املتعلقة بـأي تغـيري الحـق يف تـشكيل أي وفـد، مـع أي           
  .تفويض ضرورية

ينبغي أن تصدر وثائق تفويض ممثلي أي عضو من أعضاء املنـرب، إمـا عـن رئـيس دولـة                      - ٢
 كــل بلــد اتعنــهم، وفقــاً لــسياسبالنيابــة العــضو أو رئــيس حكومتــها أو وزيــر خارجيتــها أو  

لـسلطة  أما وثائق تفويض ممثلي املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي فتصدر عن ا           . [وقوانينه
  .]املختصة يف املنظمة املعنية

  
  ١٣املادة     

  .يفحص املكتب وثائق التفويض ويقدم تقريرا عنها إىل االجتماع العام  
  

  ١٤املادة     
 ريثمـا يتخـذ     تـه حيق ملمثلي أعـضاء االجتمـاع العـام أن يـشاركوا بـصفة مؤقتـة يف دور                  

ــائق تفويــضهم   ــراراً بقبــول وث ء املمــثلني املــشاركة يف اختــاذ  وال حيــق هلــؤال. االجتمــاع العــام ق
  .القرارات حّتى ُتقبل وثائق تفويضهم

  
  أعضاء املكتب وسري عمل املكتب  -سابعاً   

  ١٥املادة     
ــرح احلكومــة    - ١ مرشــحني لعــضوية  ] األعــضاُء يف املنــرب ] [األعــضاء] [احلكومــات[تقت

  .ترشحهم املناطق وينتخبهم االجتماع العامكي املكتب ل
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ــرئيس     ُينتخــب أعــض   - ٢ ــواب لل اء مكتــب االجتمــاع العــام املؤلــف مــن رئــيس وأربعــة ن
وُتمثـل كـل منطقـة بعـضوين يف املكتـب، مــع      . ومخـسة أعـضاء آخـرين، مـن بـني أعـضاء املنــرب      

يكــون اختيــار الــرئيس ونوابــه األربعــة، الــذين يعمــل أحــدهم و. مراعــاة مبــدأ التمثيــل اجلغــرايف
ربات العلمية والتقنية، وُيختارون من كـل منطقـة        مقرراً، بشكل يراعي على النحو الواجب اخل      

اإلداريـة  هـام   ويضطلع أعـضاء املكتـب اخلمـسة اآلخـرون بامل         . من مناطق األمم املتحدة اخلمس    
  .ويبقى أعضاء املكتب يف مناصبهم إىل أن يتم انتخاب من حيل حملهم. ذات الصلة

 ملــدة هدة انتخابــعــاإل إتاحــة الفرصــة  ســنوات مــعثــالث مــدة عــضوية عــضو املكتــب   - ٣
وتبــدأ مــدة العــضوية هــذه عنــد هنايــة الــدورة الــيت ينتخــب فيهــا العــضو  . عــضوية تاليــة واحــدة

وجيــري التنــاوب علــى منــصب . وتنتــهي باختتــام أعمــال الــدورة الــيت ينتخــب فيهــا مــن خيلفــه 
ــم املتحـــدة اخلمـــس كـــل       ــرئيس بـــني منـــاطق األمـ ــالث الـ ســـنوات دون إمكانيـــة إعـــادة    ثـ

  .الرئيس انتخاب
جيــوز لكــل منطقــة أن تعــني منــاوبني ملمثليهــا يوافــق علــيهم االجتمــاع العــام، وذلــك      - ٤

  .املكتب من احلضور) أعضاء(لتمثيل املنطقة يف اجتماعات املكتب يف حالة عدم متكن عضو 
  

  ١٦املادة     
جيتمع املكتب حسب الضرورة، سواء باحلضور الشخصي أو عرب االتـصال عـن ُبعـد،                 

  . ة للرئيس ولألمانة يف تسيري أعمال االجتماع العام وهيئاته الفرعيةإلسداء املشور
  

  ١٧املادة     
يتوىل الرئيس، إضافة إىل ممارسـة الـصالحيات املخولـة لـه يف مواضـع أخـرى مـن هـذا                       - ١

  :النظام الداخلي، ما يلي
  متثيل املنرب؛  )أ(  
  إعالن افتتاح كل دورة واختتامها؛  )ب(  
  جتماع العام وجلسات املكتب؛رئاسة دورات اال  )ج(  
ــرب و       )د(   ــاريف املنــ ــا لتعــ ــداخلي وفقــ ــام الــ ــذا النظــ ــاة هــ ــة مراعــ ــهكفالــ  مهامــ
  التشغيلية؛ ومبادئه

  منح املشاركني احلق يف الكالم؛  )هـ(  
  ؛ ٣٦تطبيق إجراء اختاذ القرارات الوارد يف املادة   )و(  
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  البت يف أي نقاط نظام؛   )ز(  
ا النظــام الــداخلي، مبمارســة الــسيطرة الكاملــة علــى القيـام، رهنــاً بأحكــام هــذ   )ح(  

  .سري العمل وحفظ النظام
  :جيوز للرئيس أيضاً أن يقترح ما يلي  - ٢

  إقفال قائمة املتكلمني؛  )أ(  
حتديد الوقـت املقـرر الـسماح بـه للمـتكلمني وحتديـد عـدد املـرات الـيت جيـوز                       )ب(  

  لعضو أو مراقب التكلم فيها بشأن مسألة ما؛
  جيل أو إقفال مناقشة مسألة ما؛ تأ  )ج(  
  .تعليق أو تأجيل اجللسة  )د(  

همـا، خاضـعني يف مجيـع األوقـات لـسلطة         هاميظل الرئيس واملكتب، أثناء ممارستهما مل       - ٣
  .االجتماع العام

  
  ١٨املادة     

يــشارك الــرئيس يف الــدورات بــصفته رئيــسا وال جيــوز لــه أن ميــارس يف الوقــت نفــسه    
  .املنربحقوق ممثلي أعضاء 

  
  ١٩املادة     

يسمي الرئيس، يف حال تغيبه عن إحدى الدورات أو جزء منها، أحـد نـواب الـرئيس                   - ١
  . ليعمل بصفة رئيس

تكون لنائب الرئيس الذي يعمل كرئيس نفس صالحيات الرئيس وواجباته وال جيـوز               - ٢
  .له أن ميارس يف الوقت نفسه حقوق ممثلي أعضاء املنرب

  
  ٢٠املادة     

غـري قـادر علـى إكمـال واليتـه أو علـى       ألسـباب أخـرى     إذا استقال الـرئيس أو أصـبح          - ١
تأديــة مهــام منــصبه، ُينتخــب رئــيس جديــد يف الــدورة التاليــة ليــشغل املنــصب إىل حــني انتــهاء  

وإىل حـني انتخـاب رئـيس جديـد، يتـوىل أحـد       . الذي سيترك منصبه تبقّى من والية الرئيس      ما
  . ئيس بالنيابة، حسب ما يتفق عليه املكتبنّواب الرئيس أعمال الر
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غــري قــادر ألســباب أخــرى إذا اســتقال أحــد أعــضاء املكتــب، غــري الــرئيس، أو أصــبح   - ٢
  .من نفس املنطقة حيل حمله العضو املناوب على إكمال واليته أو على تأدية مهام منصبه،

  
  انتخاب أعضاء املكتب    
  ٢١املادة     

عــضاء املكتــب بتوافــق اآلراء مــا مل يقــرر االجتمــاع العــام    ينتخــب االجتمــاع العــام أ   - ١
  .خالف ذلك

  :إذا قرر االجتماع العام أن ينتخب أعضاء املكتب عن طريق التصويت  - ٢
  ات العادية لالجتماع العام؛دورجيرى التصويت يف ال  )أ(  
  لكل عضو يف االجتماع العام صوت واحد يف االنتخابات؛  )ب(  
ــع االنتحتــــسم   )ج(   ــشاركني يف   مجيــ ــرين واملــ ــضاء احلاضــ ــة األعــ خابــــات بأغلبيــ
وجتري مجيع االنتخابات عن طريـق االقتـراع الـسري، مـا مل يقـرر االجتمـاع العـام                    .التصويت

  خالف ذلك؛
بعد إمتام االنتخابات، يسجل عدد أصوات كل مرشح وعدد مرات االمتنـاع              )د(  

  .عن التصويت
  

  الترشيـحات    
  ٢٢املادة     

يستويف مجيع املرشحني لالنتخـاب لـشغل مناصـب الـرئيس ونـواب الـرئيس،               يتعني أن     - ١
ويـتعني تقـدمي الـِسري الشخـصية     . اخلربات ذات الصلة من واقع املبـادئ التوجيهيـة املتفـق عليهـا        

  . جلميع املرشحني إىل األمانة وأن ُتتاح ألعضاء املنرب قبل إجراء االنتخابات
ترشـيحات خطيـة    ،١٥ وفقاً للمـادة  ،تقدم إىل األمانةن أتدعو أمانة املنرب أعضاءه إىل      - ٢

.  بأربعـة أشـهر علـى األقـل        قبل االنتخابات املقررة  ، وذلك   للمرشحني مرفقة بالسِّري الذاتية هلم    
وتنــشر األمانــة . حــسب مــا يتــراءى لــهوميكــن لالجتمــاع العــام أن يقبــل الترشــيحات املتــأخرة 

 املنطقة املقدِّمة للترشيح، على املوقع الـشبكي        اسم ، وكذلك ]وسريهم الذاتية [أمساء املرشحني   
  .هؤالء األشخاصالنظر يف للمنرب يف إطار زمين ييسر على أعضاء املنرب 
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  اهليئات الفرعية  -ثامنا   
  ٢٣املادة     

  :جيوز لالجتماع العام  - ١
 الـيت قـد يـتم االتفـاق عليهـا يف إحـدى              األهـداف إنشاء هيئـات فرعيـة لتنفيـذ          )أ(  
   االجتماع العام؛دورات

  تنظر فيها أي هيئة فرعية؛ سحتديد املسائل اليت   )ب(  
  .حتديد اختصاصات أي هيئة فرعية  )ج(  

احلاجـة  مـدى   ُيبقي االجتماع العام قيد االستعراض تشكيل هيئاته الفرعيـة وفعاليتـها و             - ٢
ــز          ــك ج ــار ذل ــدد التخصــصات، باعتب ــق اخلــرباء املتع ــب وفري ــك املكت ــا يف ذل ــا، مب ــن إليه ءا م

  .االستعراض الدوري لسري عمل املنرب
  

  ٢٤املادة     
تنفيـذ املهـام    تقاريره إىل االجتماع العام ويتوىل       فريق اخلرباء املتعدد التخصصات      قدمي  

ــة     ــام، علــــى النحــــو املــــبني يف الوثيقــ ــا االجتمــــاع العــ ــة الــــيت يوافــــق عليهــ العلميــــة والتقنيــ
)UNEP/IPBES.MI/2/9 املنــرب ومبادئــه التــشغيلية هــاماملتعلقــة مب) األول، املرفــق األول، التــذييل 

  .نفسه على النحو الذي يرتئيه مناسبا لتنفيذ برنامج العملالفريق  وينظم ،وترتيباته املؤسسية
  

  ٢٥املادة     
تـستند العـضوية املؤقتـة يف الفريــق إىل متثيـل متـساو قوامــه مخـسة مـشاركني ترشــحهم          - ١

تزيد عـن الـسنتني      وتسري هذه العضوية لفترة ال    . ة اخلمس كل منطقة من مناطق األمم املتحد     
للسماح باالتفـاق علـى اهليكـل اإلقليمـي النـهائي وتـشكيلة اخلـرباء النهائيـة يف إحـدى دورات                     

  . خالل هذه الفترةيكون أعضاء املكتب مراقبني يف الفريق أيضاو. االجتماع العام
ويـشارك رؤسـاء اهليئـات الفرعيـة         ].قويكون أعضاء املكتب أعضاء مراقبني يف الفريـ       [  - ٢

العلميــة لالتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف املتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم         
  .اإليكولوجية، والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، بصفة مراقبني

 ُينتخـــب أعـــضاء الفريـــق بنـــاء علـــى خـــربهتم الشخـــصية وال يـــراد هبـــم متثيـــل أي           - ٣
  .بذاهتا منطقة
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  املبادئ التوجيهية لترشيح واختيار أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات[    
  ٢٦املادة [    

ترشـحهم  كـي   يف املنرب أمسـاء املرشـحني لعـضوية الفريـق ل       ]واملراقبون[يقترح األعضاء     
 أمسـاء   ويف حال عدم متكن إحدى املناطق من االتفـاق علـى          . املناطق وينتخبهم االجتماع العام   

ومــع مراعــاة التــوازن اجلنــساين والتــوازن بــني      . مرشــحيها، يبــت االجتمــاع العــام يف ذلــك    
وميكـن أخـذ املعـايري التاليـة        . التخصصات، تسمي كل منطقة مخسة مرشـحني لعـضوية الفريـق          

 ترشـيح واختيـار   عنـد يف احلـسبان    ]مبا يف ذلك اخلربات املكتسبة من العضوية يف أفرقة سـابقة          [
  :ريقالف أعضاء

ــة،        )أ(   ــنظم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال ــوع البيول ــة يف جمــال التن اخلــربة العلمي
ــا ــوم    فيم ــق بكــل مــن العل ــوم  يتعل ــة والعل ــة يف صــفوف   الطبيعي ــارف التقليدي ــة واملع االجتماعي
  الفريق؛ أعضاء

اخلربة واملعرفة العلميـة أو التقنيـة أو الـسياساتية بالعناصـر الرئيـسية يف برنـامج                   )ب(  
  املنرب؛عمل 

ــات        )ج(   ــة يف عمليــ ــارف العلميــ ــرويج وإدمــــاج املعــ ــل والتــ ــربة يف التواصــ اخلــ
  السياسات؛ وضع

  ].القدرة على العمل يف إطار العمليات العلمية والسياساتية الدولية  )د(  
  

  ٢٧املادة [    
  يف املنــرب إىل أن يقــدموا إىل األمانــة ترشــيحات]واملــراقبني[تــدعو أمانــة املنــرب األعــضاء   - ١

 املقـرر بأربعـة     موعـد االنتخـاب    هلم قبـل     خطية للمرشحني لعضوية الفريق مرفقة بالسري الذاتية      
وتقدم السري الذاتية جلميـع املرشـحني إىل األمانـة، وتتـاح ألعـضاء املنـرب مـع                  . أشهر على األقل  

  .رب املنطقة أو املراقب املقدم للترشيح، على املوقع الشبكي للمناسمأمساء املرشحني، وكذلك 
  .]حسب ما يتراءى لهوميكن لالجتماع العام أن يقبل الترشيحات املتأخرة   - ٢
  

  تعدد التخصصاتاملانتخاب أعضاء فريق اخلرباء     
  ٢٨املادة [    

ــام         - ١ ــرر االجتمــاع الع ــا مل يق ــق اآلراء م ــق بتواف ــام أعــضاء الفري ينتخــب االجتمــاع الع
  .خالف ذلك
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  :ب أعضاء الفريق عن طريق التصويتإذا قرر االجتماع العام أن ينتخ  - ٢
  ات العادية لالجتماع العام؛دورجيرى التصويت يف ال  )أ(  
  لكل عضو يف االجتماع العام صوت واحد يف االنتخابات؛يكون   )ب(  
 مجيــــع االنتخابــــات بأغلبيــــة األعــــضاء احلاضــــرين واملــــشاركني يف  ُتحــــسم  )ج(  
اع الـسري، مـا مل يقـرر االجتمـاع العـام            وجتري مجيع االنتخابات عن طريـق االقتـر       . التصويت

  خالف ذلك؛
بعد إمتام االنتخابات، يسجل عدد أصوات كل مرشح وعدد مرات االمتنـاع              )د(  

  ]].عن التصويت
  

  ٢٩املادة     
مدة عـضوية مجيـع أعـضاء املكتـب ثـالث سـنوات مـع إمكانيـة إعـادة االنتخـاب ملـدة                         - ١

عنـد هنايـة     وية كـل عـضو مـن أعـضاء الفريـق          وينبغـي أن تبـدأ مـدة عـض        . عضوية تاليـة واحـدة    
  .تنتهي باختتام أعمال الدورة اليت ينتخب فيها من خيلفهأن الدورة اليت ينتخب فيها و

أعــضاء كــل املــشاركني ويتنــاوب رؤســاءه ينتخــب أعــضاء الفريــق رئــيس الفريــق أو    - ٢
  .على فترات منتظمةرئاسته الفريق 

  
  ٣٠املادة     

لة تغيبه عن إحدى الدورات أو جزء منها، أحد أعـضاء الفريـق             يسمي الرئيس، يف حا     - ١
  . ليقوم بدور الرئيس

  .تكون لعضو الفريق الذي يقوم بدور الرئيس نفس صالحيات الرئيس وواجباته  - ٢
  

  ٣١املادة     
غـري قـادر علـى إكمـال واليتـه أو تأديـة       ألسـباب أخـرى     إذا استقال الرئيس أو أصـبح         - ١

عــرف فيهــا أن رئــيس جديــد مــن ِقَبــل أعــضاء الفريــق يف الــدورة الــيت يُ مهــام منــصبه، ُينتخــب 
، ليشغل املنصب إىل حني انتهاء الفترة املتبقية مـن          الوالية املنوطة به  الرئيس لن يتمكن من إمتام      

  .الذي سيترك منصبهوالية الرئيس 
لواليـة  اغـري قـادر علـى إمتـام     ألسـباب أخـرى     أو أصبح    فريقإذا استقال أحد أعضاء ال      - ٢

ــه   ــصبه،  املنوطــة ب ــام من ــة مه ــاوب  أو تأدي ــه عــضو من ــاره    حيــل حمل ــة وخيت ترشــحه نفــس املنطق
  .االجتماع العام
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  اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد التخصصات    
  ٣٢املادة     

ــا       ــزوم، إم ــق حــسب الل ــع الفري ــة،  باحلــضور الشخــصي  جيتم ــائل اإللكتروني أو بالوس
اجلهـود لعقـد اجتماعـات املكتـب واجتماعـات الفريـق يف             وتبذل  . ويباشر عمله بطريقة شفافة   

الوقت نفسه أو بالتشارك، عند االقتضاء، بغية إتاحة أقصى درجات التكامـل وتنـسيق العمـل،              
  . وحتقيق وفورات يف التكاليف

  
  ٣٣املادة     

) رؤسـاء (فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، يتـوىل رئـيس         عمل  باإلضافة إىل إجراءات      
  : يليالفريق ما
  إعالن افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات الفريق؛  )أ(  
  رئاسة جلسات الفريق؛  )ب(  
املنـرب ومبادئـه    الواجبـة التطبيـق، وفقـا ملهـام         ضمان احتـرام قواعـد عمـل املنـرب            )ج(  

  التشغيلية وترتيباته املؤسسية؛ 
  . يف جلسات الفريق احلق يف الكالممنح املشاركني  )د(  

  
   األعمالتسيري  - تاسعا  

  النصاب القانوين    
  ٣٤املادة     

ــشة          ــإجراء املناق ــسمح ب ــسة يف أي دورة وأن ي ــاح اجلل ــن افتت ــرئيس أن يعل ال جيــوز لل
  .ثلث أعضاء املنرب املشاركني يف الدورةيقل عن  ال ماحبضور  إال
  

  النصاب القانوين الالزم الختاذ القرارات    
  ٣٥املادة     

  .رب املشاركني يف الدورة من أجل اختاذ أي قراريلزم حضور أغلبية أعضاء املن  
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  اختاذ القرارات - اشراع
  ٣٦املادة     

يتخــذ أعــضاء املنــرب القــرارات املتعلقــة باملــسائل املوضــوعية بتوافــق اآلراء، مــا مل يــنص   - ١
  .على خالف ذلك] نظامه الداخلي[
 يبـذلوا قـصارى جهـدهم       وفيما يتعلق باملسائل اإلجرائية، يـتعني علـى أعـضاء املنـرب أن              - ٢

ت مجيع اجلهود الـيت يبـذهلا أعـضاء املنـرب للتوصـل إىل      دوإذا استنف. للتوصل إىل توافق يف اآلراء  
 التوصـل إىل توافـق يف اآلراء، جيـرى، كمـالذ أخـري،              دونتوافق يف اآلراء بشأن مسألة إجرائية       

 بثلثــي أصــوات مل تــنص أحكــام هــذا النظــام الــداخلي علــى خــالف ذلــك، البــت يف األمــر  مــا
  .شاركني يف التصويتأعضاء االجتماع العام احلاضرين وامل

وإذا ثار سؤال عما إذا كانت مسألة ما تتعلق باإلجراءات أو املوضوع، يبـت الـرئيس            - ٣
وإذا طُعــن يف قــرار الــرئيس، ُيطــَرح هــذا الطعــن للتــصويت عليــه فــورا ويبقــى قــرار   . يف األمــر

  .]شاركني يف التصويتبية األعضاء احلاضرين واملالرئيس قائما ما مل تنقضه أغل
وُتــبني .  التقــارير، تبــيَّن اآلراء املختلفــة، وتــسجل إذا طلــب تــسجيلها النظــر يف ولــدى  - ٤

ــة        ــصادي يف الوثيق ــاعي اقت ــين أو اجتم ــابع علمــي أو تق ــسائل ذات ط ــشأن م ــة ب اآلراء املختلف
ة، علــى النحــو الــذي يكــون مناســبا ضــمن  العلميــة أو التقنيــة أو االجتماعيــة االقتــصادية املعنيــ 

أمـا اختالفـات اآلراء بـشأن الـسياسة أو اإلجـراءات، فتـسجل يف تقريـر الـدورة علـى                     . السياق
  .النحو الذي يكون مناسبا ضمن السياق

  
  اللغات - عشر حادي

  ٣٧املادة     
اللغــــــات الرمسيــــــة للمنــــــرب هــــــي اإلســــــبانية واإلنكليزيــــــة والــــــصينية والروســــــية    - ١

  .والفرنسية يةوالعرب
ميـع اللغـات الرمسيـة للمنـرب جلميـع دورات االجتمـاع             جبجيري تـوفري الترمجـة الـشفوية          - ٢

وجيــوز ألي عــضو أن يــتكلم بلغــة أخــرى غــري اللغــات الرمسيــة علــى أن يــوفر املــشارِك   . العــام
  .الترمجة الشفوية لكلمته إىل إحدى اللغات الرمسية

  
  ٣٨املادة     

 لالجتماع العام بإحدى اللغات الرمسية وُتترجم ترمجـة حتريريـة إىل            ُتعد الوثائق الرمسية    
  .اللغات الرمسية األخرى
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  النظام الداخلي تعديالت - عشر ثاين
  ٣٩املادة     

  .تعتمد تعديالت هذا النظام الداخلي بتوافق اآلراء  - ١
هلـذا   مقترحـة    تعـديالت وما مل يقرر االجتماع العام خـالف ذلـك، ينبغـي إرسـال أي                 - ٢

النظام الداخلي، يقدمها أعضاء املنرب أو املكتب، إىل مجيع أعضاء املنرب قبل تقـدميها إىل الـدورة     
  .ثمانية أسابيع على األقل باليت ُيتوقع أن تناقش فيها املقترحات
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  املرفق الثاين
  مشروع السياسات واإلجراءات املتعلقة بقبول املراقبني [    

  
ــة امل  - أوال   ــام للمنـــرب   الـــسياسة العامـ ــراقبني يف االجتمـــاع العـ ــة بقبـــول املـ تعلقـ

ــوجي       ــوع البيولـ ــال التنـ ــسياسات يف جمـ ــوم والـ ــدويل للعلـ ــومي الـ احلكـ
  وخدمات النظم اإليكولوجية 

  
تطبق السياسة العامة التالية لقبول املراقبني يف دورات االجتماع العام للمنرب احلكـومي               

  ):املنرب(ات النظم اإليكولوجية لبيولوجي وخدمالدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع ا
ملنــرب وكــذلك أي هيئــة أو منظمــة  يعــين أي دولــة غــري عــضو يف ا“املراقــب”  - ١  

مبــا يف ذلــك منظمــات وكالــة، ســواء كانــت وطنيــة أو دوليــة، حكوميــة أو غــري حكوميــة،   أو
 يتناوهلا املنـرب، وتكـون      لية، تكون مؤهلة يف املسائل اليت     احملتمعات  اجملصلية و األلشعوب  ا وممثلو

املنرب برغبتها يف أن متثل يف دورات االجتماع العام، رهناً باألحكـام املنـصوص               قد أبلغت أمانة  
  .)٤(النظام الداخلي عليها يف
 دولـة ليـست عـضوا يف املنـرب          يعترب االجتماع العـام مبثابـة املراقـب املقبـول أيُ            - ٢  

حتتــاج إىل   وهــي اللــة مراقبــة لــدى األمــم املتحــدة،لكنــها دولــة عــضو بــاألمم املتحــدة أو دوو
  .تقدمي طلب أو وثائق أخرى

ــددة األطــراف         - ٣   ــة املتع ــات البيئي ــات االتفاق ــم املتحــدة وأمان ــات األم ــرب هيئ تعت
  .جهات مراقبة لدى املنرب وال حتتاج إىل تقدمي طلب أو وثائق أخرى

صول علــى مركــز املراقــب اجلهــةُ املتقدمــة بطلــب احلــلبــت يف مــا إذا كانــت ل  - ٤  
 بالوثـائق املقدمـة مـن املنظمـة املعنيـة، علـى           ، ُيـسترشد   مؤهلة يف املسائل اليت يتناوهلـا املنـرب        جهةً

  . من هذه الوثيقة، وكذلك مبهام املنرب ومبادئه التشغيلية١٠النحو الوارد يف الفقرة 
ــهيئات واملنظمــات والوكــاالت ا      - ٥   لــيت هلــا  تكــون صــفة املراقــب لــدى املنــرب لل

بالفعل مركز املراقب أو هي معتمدة لدى برنامج األمم املتحـدة للبيئـة ومنظمـة األمـم املتحـدة                

__________ 
، )، املرفق األول، التذييل الثـاين     UNEP/IPBES.MI/2/9انظر  (يشار يف النظام الداخلي لالجتماع العام للمنرب           )٤(  

أو مشاركة املنظمات اإلقليميـة للتكامـل االقتـصادي مفتوحـة للنقـاش             /إىل أنه تظل املسائل املتعلقة بعضوية و      
ويـشار أيـضا إىل أنـه يفـتح بـاب املـشاركة للمنظمـات                .ل بشأهنا يف أقرب وقت ممكـن      هبدف التوصل إىل ح   

 .اإلقليمية للتكامل االقتصادي كمراقبني بصورة مؤقتة
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للتربية والعلم والثقافة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي              
  .إذا طلبت ذلك، إال إذا قرر االجتماع العام خالف ذلك

 الــدورة األوىل للمنــرب مــراقبني مقبــولني مــن االجتمــاع العــام يف  ُيعتــرب مراقبــو  - ٦  
حيتـــاجون إىل تقـــدمي طلـــب آخـــر أو وثـــائق أخـــرى إال إذا قـــرر   جلـــساته الالحقـــة، وهـــم ال
  .االجتماع العام خالف ذلك

ــام ســـوى للمـــراقبني     - ٧   ال جيـــوز تعـــيني ممـــثلني حلـــضور دورات االجتمـــاع العـ
وجيـب علـى املـراقبني تـسجيل ممثلـيهم          . ملسجلني لدورات معينة  االجتماع العام وا   املقبولني من 

  .قبل بداية كل دورة
  . دورات االجتماع العامبانعقاد  املراقبني  األمانةُختطر  - ٨  
ــة واملنظمــات        - ٩   ــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات الدولي ــوفر ملؤســسات األم ت

ــة، وكــذلك للمــراقبني اآلخــرين، لوحــات حتمــل    ــة الدولي ــوافرت هــذه   أمساءاحلكومي هــا، إذا ت
  .مكان انعقاد االجتماع التسهيالت يف

  
  إجراءات قبول املراقبني  - ثانيا  

  :تطبق عملية القبول التالية  
ــبُي  - ١٠   ــزوم طل ــى مركــز مراقــب     إىل  حــسب الل املتقــدمني بطلــب للحــصول عل

  :يوافوا األمانة بنسخ من وثائق منها ما يلي دورات االجتماع العام أن يف
وثائق تـبني واليـة املنظمـة ونطاقهـا وهيكلـها اإلداري، مثـل امليثـاق أو النظـام                     )أ(  

  أو اللوائح أو بروتوكول التأسيس؛األساسي أو الدستور 
  ؛أي معلومات أخرى تدعم كفاءة املنظمة أو مصلحتها يف املسائل املتصلة باملنرب  )ب(  
نظمـة وموقعهـا علـى      تضم معلومات عن سبل االتصال بامل     مستكملة  استمارة    )ج(  
  ).جيري حتديثها حسب االقتضاء(ومبنسِّق حمدد ) إن وجد(إلنترنت شبكة ا

تقــدم الطلبــات اجلديــدة للحــصول علــى صــفة املراقــب يف دورات االجتمــاع    - ١١  
يقــل عــن ثالثــة أشــهر قبــل بدايــة دورة مــن دورات االجتمــاع   العــام إىل األمانــة، يف موعــد ال

  .ات املقدمة من هؤالء املراقبنينرب باملعلوموحتتفظ أمانة امل. العام
دمة، على النحو املـبني بتفـصيل       تقوم األمانة بتحليل الطلبات وفقا للوثائق املق        - ١٢  

  .ا التحليل لكي ينظر املكتب فيه، وملهام املنرب ومبادئه التشغيلية، وتتيح هذ١٠ الفقرة يف
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املتقدمني بطلب احلـصول علـى       مةُ قائ ماع العام  لالجت التاليةيف الدورة    تعرض  - ١٣  
وذلـك وفقـا    ،غـري مقبولـة   اليت استعرضها املكتب، مبا يشمل أي طلبات بالصيغِة املراقبمركز 

  .للنظام الداخلي
يف قبـول   ] يف قبول املراقبني املوصى هبم يف القائمـة       [يبت االجتماع العام للمنرب      - ١٤[  

ي، وجيـوز للمـراقبني املقبـولني مـن املكتـب علـى       مجيع املراقبني ومـشاركتهم وفقـا لنظامـه الـداخل      
دام أي مــن  مــا [ حــضور جلــسة لالجتمــاع العــام واملــشاركة فيهــا  ١٣النحــو املــبني يف الفقــرة  

، إال إذا اعتــرض علــى ذلــك ثلــث األعــضاء احلاضــرين يف ][أعــضاء املنــرب مل يعتــرض علــى ذلــك
  .]اجللسة على األقل

د عــادي مــن بنــود جــدول أعمــال املكتــب   كبنــ اجلــدديــدرج قبــول املــراقبني  - ١٥  
  .ل بهواالجتماع العام، مبا يتسق وأي نظام داخلي معمو

ــرئيس         - ١٦[   ــوز لل ــباب، جي ــن األس ــب ألي ســبب م ــز املراق ــة ســحب مرك يف حال
ــب        أن ــصديق املكت ــا بت ــاألمر رهن ــين ب ــوح للمع ــب املمن ــق مركــز املراق ــام [يعل ــاع الع ] االجتم
  ].ذلك على

 إال بـشرط اسـتيفاء الـشروط    ها هذا أن حتتفظ مبركزةمراقبهة ج ال جيوز ألي  - ١٧  
  .]النظام الداخلي للمنرب  منذات صلةأخرى احملددة للمراقبني يف هذه الوثيقة وأي أحكام 
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  املرفق الثالث
ــرب       ــرر املن ــامج العمــل     - ١/٢مق ــة إلعــداد برن ــة املطلوب اخلطــوات املقبل

   للمنرباألويل
    

  إن االجتماع العام،  
 العمل يف إطار هذا القرار سينفذ على النحـو الـذي أشـار إليـه مكتـب      أن  إىلشري  ذ ي إ 

والـــسياسات يف جمـــال التنـــوع البيولـــوجي وخـــدمات الـــنظم  ملنـــرب احلكـــومي الـــدويل للعلـــوم ا
 يف مجلـة كيانـات منـها األمانـة العامـة، حيثمـا       فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، و اإليكولوجية 

ا ممـع مراعـاة دور كـل منـه       واملكتـب،    فريق اخلرباء املتعدد التخصـصات     وسيعمل. حيدد ذلك 
مـن الترتيبـات    ) يمج (والثالث) اءب(ومسؤولياته على النحو املبني يف القسمني الفرعيني الثالث         

 هذا القرار يقدم لكل من اجلهازين الفرعيني إرشـادات للعمـل بـشأن           ، وإىل أن  املؤسسية للمنرب 
نــهما أن يتــشاورا فيمــا بينــهما بــشأن تلــك املهــام عــن طريــق رئيــسيهما مهــام معينــة، ويتوقــع م

  ،حسب االقتضاء وبطريقة ُمخصَّصة
  

  ٢٠١٨-٢٠١٤ للفترةبرنامج العمل   -ألف   
 مجع وتنظيم مجيع املعلومات املتاحة مـن أجـل إعـداد وثيقـة             إىل األمانة  يطلب  - ١  
ــامج   بغــر،٢٠١٨-٢٠١٤مــشروع عناصــر برنــامج العمــل للفتــرة   بــشأن  ض دعــم وضــع برن

  .الطلبات الواردةومداوالت االجتماع العام العمل، مع مراعاة 
  : ما يلي إىل الفريق املتعدد التخصصات واملكتبيطلب  - ٢  
جمموعـة متسلـسلة     مـع    ،٢٠١٨-٢٠١٤وضع مشروع برنـامج عمـل للفتـرة           )أ(  

لنـهوض باملهـام األربـع      النتائج املستهدفة واملالمـح واإلجـراءات الـيت ترمـي إىل ا            األهداف و  من
وفقــا للجــداول ) وتوليـد املعــارف، ودعـم الــسياسات العامـة، وبنــاء القـدرات    التقيــيم، (للمنـرب  

لطلبــات واإلســهامات ل، أخــذاً يف االعتبــار املعلومــات الــيت مجعتــها األمانــة وإبــرازاً ذات الــصلة
ســـهامات مراعـــاة الطلبـــات واإل وذلـــك بـــسبل منـــها   واالقتراحـــات املقدمـــة ذات الـــصلة،   

 املتـصلة بـالتنوع البيئـي وخـدمات         األطرافالبيئية املتعددة   واالقتراحات اليت تقدمها االتفاقات     
  النظم اإليكولوجية؛

ــد         )ب(   ــل عق ــات قب ــيت تقــدم الطلب ــصال باجلهــات ال ــى االت ــة عل العمــل مــع األمان
 ٧ دة يف الفقـرة    للمنرب، كي تقدم معلومات إضافية وفق املبادئ التوجيهية الوار         االجتماع العام 
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ــن ــرب   مــ ــرر املنــ ـــ  ١/٣مقــ ــق بـ ــها   املتعلــ ــرب وترتيبــ ــة إىل املنــ ــات املقدَّمــ ــي الطلبــ إجراءات تلقــ
  ؛ األولوية حبسب

االنتــهاء مــن مــشروع برنــامج العمــل مــع مراعــاة التعليقــات الــيت تــرد خــالل     )ج(  
ــاه (مرحلــة االســتعراض  ــوارد وصــفها أدن ــا  ) ال ــراح خي رات والطلبــات املقدمــة مــن املنــرب، واقت

  . وحتديد اختصاصاهتا مبا يف ذلك أي أجهزة فرعيةللترتيبات املؤسسية، لتنفيذ برنامج العمل
ــة تقــدمي مــشروع يطلــب  - ٣   ــامج العمــل    إىل األمان ــضمن  برن ــذي يت ــديرات ال تق

وأصــحاب إىل األعــضاء واملــراقبني  إرشــادية للتكــاليف تعــد بالتــشاور مــع املكتــب، وذلــك       
 ينظر فيهـا فريـق      يالل عملية مفتوحة، ومجع التعليقات اليت ترد ك       للتعليق عليه من خ   املصلحة  

  . واملكتب قبل انعقاد االجتماع العام الثايناخلرباء املتعدد التخصصات
ــشاور مــع املكتــب   يطلــب  - ٤   ــة، بالت ــذ    إىل األمان تقــدمي تقــديرات لتكــاليف تنفي

رتيبـــات املؤســـسية ، علـــى أن تراعـــي أيـــضا الت٢٠١٨-٢٠١٤للفتـــرة املـــنقح برنـــامج العمـــل 
ــا يف        ــام اختاذه ــى االجتمــاع الع ــتعني عل ــيت ي ــصلة ال ــرح اإلجــراءات ذات ال املقترحــة، وأن تقت

  .الثانية دورته
  

  سب األولويةحب ترتيبهاتلقي الطلبات املقدمة إىل املنرب و  -باء   
ــا يف ذلـــك إىل تقـــدمي الطلبـــات األعـــضاءيـــدعو  - ٥   ــة مـــن  ، مبـ  الطلبـــات املقدمـ

ئيـــة املتعـــددة األطـــراف الـــيت تتنـــاول التنـــوع البيولـــوجي وخـــدمات الـــنظم         االتفاقـــات البي
اإلجـراءات   على النحـو الـذي حتـدده األجهـزة الفرعيـة اخلاصـة بكـل منـها وفـق                     اإليكولوجية،

إجراءات تلقـي الطلبـات املقدَّمـة       املتعلـق بـ    ١/٣مقرر املنرب     واملبينة يف  واإلرشادات املتفق عليها  
  .سب األولويةإىل املنرب وترتيبها حب

التنوع البيولـوجي وخـدمات      اهليئات التابعة لألمم املتحدة ذات الصلة ب       يدعو  - ٦  
املعنـيني، مثـل املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات             وأصحاب املـصلحة     النظم اإليكولوجية 

 وفـق   اهتمىل تقـدمي مـسامهاهتم واقتراحـ      إ ،العلمية الدولية واإلقليمية والصناديق االستئمانية للبيئة     
ــا   ــة يفاإلجــراءات واإلرشــادات املتفــق عليه ــرب    واملبين ــق بــ  ١/٣مقــرر املن إجراءات تلقــي املتعل

  .الطلبات املقدَّمة إىل املنرب وترتيبها حبسب األولوية
واالقتراحات املقدمـة لكـي يقـوم         واملسامهات  إىل األمانة مجع الطلبات    يطلب  - ٧  

  .بتحليلها ب واملكتفريق اخلرباء املتعدد التخصصات
 واملكتــب إعــداد تقريــر حيتــوي فريــق اخلــرباء املتعــدد التخصــصات إىل يطلــب  - ٨  

على قائمة بالطلبات املرتَّبة حبسب األولوية، وكذلك قائمـة باإلسـهامات واالقتراحـات املرتَّبـة               
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حبسب األولوية، كي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته الثانية وفق اإلجـراءات واإلرشـادات               
ــ ١/٣مقــرر املنــرب  املتفــق عليهــا واملبينــة يف إجراءات تلقــي الطلبــات املقدَّمــة إىل املنــرب  املتعلــق ب
  .وترتيبها حبسب األولوية

  
  نظم املعرفة  -جيم   

 إىل األمانة أن جتمع التعليقات الواردة بشأن الوثيقـة اإلعالميـة املتعلقـة              يطلب  - ٩  
 احملليـــة وبنـــاء عالقـــات تـــآزر مـــع العلـــوم بـــاالعتراف مبعـــارف الـــشعوب األصـــلية واملعـــارف

(IPBES/1/INF/5) يف الــدعوة خصــصاتتفريــق اخلــرباء املتعــدد الألنــشطة  تقــدم الــدعم، وأن ،
، وحلقة عمل ألصـحاب      متعددة التخصصات ومتوازنة إقليمياً     تكون  حلقة عمل للخرباء   لعقد

ل تتعلـق بوضـع اإلطـار        تقدمي مسامهات يف هـذا اجملـا       من أجل املصلحة، ضمن مجلة إجراءات،     
  .ملنرباملفاهيمي وغريه من أوجه عمل ا

إىل تقـدمي ترشـيحات   وغريهم من أصحاب املصلحة   األعضاء واملراقبني    يدعو  - ١٠  
لألمانة بشأن املشاركة يف حلقة عمل اخلرباء املتعددة التخصصات واملتوازنة إقليميا كـي ينظـر                

  .خصصاتتفيها فريق اخلرباء املتعدد ال
 أن يقترح إجراءات وهنـج حمتملـة        خصصاتتفريق اخلرباء املتعدد ال    إىل   يطلب  - ١١  

ــة، وذلــك         ــه الثاني ــام يف دورت ــة لكــي ينظــر فيهــا االجتمــاع الع للعمــل مــع خمتلــف نظــم املعرف
  . من اإلسهامات الواردةةباالستفاد

  
  اإلطار املفاهيمي  - دال  

ة بــشأن اإلطــار املفــاهيمي التعليقــات الــواردكــل  إىل األمانــة أن جتمــع يطلـب   - ١٢  
)IPBES/1/INF/9(  حلقـة عمـل     يف الـدعوة لعقـد    خصـصات   تفريق اخلرباء املتعدد ال   دعم  ، وأن ت 

، مـن بـني إجـراءات        متعـددة التخصـصات ومتوازنـة إقليميـا         وأصحاب املصلحة تكـون    للخرباء
  . مشروع إطار مفاهيمي للمنربأخرى، هبدف تقدمي مسامهات يف وضع

إىل تقـدمي ترشـيحات   وغريهم من أصحاب املصلحة  اء واملراقبني    األعض يدعو  - ١٣  
لألمانة بشأن املشاركة يف حلقة عمل اخلرباء املتعددة التخصصات واملتوازنة إقليميا كـي ينظـر                

  .خصصاتتفيها فريق اخلرباء املتعدد ال
رض عـ  إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات التوصـية بإطـار مفـاهيمي يُ            يطلب  - ١٤  

 العتمــاده ويتنــاول علــى حنــو فعــال اهلــدف مــن املنــرب    االجتمــاع العــام يف دورتــه الثانيــة  علــى
 جمموعــة مــن املــصادر ووظائفــه ومبادئــه التــشغيلية ذات الــصلة والعالقــة بينــها، باالعتمــاد علــى
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يف ذلك املسامهات الواردة من حلقات العمل واألعمـال بـشأن نظـم املعرفـة الـيت                  واألنشطة مبا 
  .يف اجلزء أعالهيرد وصفها 

  
  عملية دراسة النطاق  - هاء  

عملية دراسة النطـاق    التعليقات الواردة بشأن    كل   إىل األمانة أن جتمع      يطلب  - ١٥  
  .وإعداد وثيقة لينظر فيها فريق اخلرباء املتعدد التخصصات

ــدد التخصــصات اســتعراض   يطلــب  - ١٦   ــق اخلــرباء املتع ــة  إىل فري والتوصــية  الوثيق
  . من أجل النظر فيها االجتماع العام يف دورته الثانية ُتعرض على للنطاقبعملية دراسة

  
  ةهدفتسج املئاتاإلجراءات املتصلة بالتقارير والن  -واو   

املتعلقــة  وإعــداد الوثيقــة التعليقــات الــواردةكــل  إىل األمانــة أن جتمــع يطلــب  - ١٧  
 األخــرى  املــستهدفةجئاتــنبــإجراءات إعــداد التقييمــات واالستعراضــات وقبــول التقــارير وال     

)IPBES/1/INF/3 (واعتمادها واملوافقة عليها.  
خصـصات اسـتعراض املـشروع، والتوصـية        ت إىل فريق اخلـرباء املتعـدد ال       يطلب  - ١٨  

  . للنظر فيها االجتماع العام يف دورته الثانية لعرضها علىمبجموعة من اإلجراءات
  

ــل لف    -زاي    ــي احملتمـ ــوين اإلقليمـ ــل والتكـ ــصاصات  اهليكـ ــدد االختـ ــرباء املتعـ ــق اخلـ  ريـ
  املستقبل يف

مــع كــل اآلراء والتعليقــات الــواردة املتعلقــة بالوثيقــة  إىل األمانــة أن جتيطلــب  - ١٩  
ــه     ــدد التخصـــــصات وتكوينـــ ــة بـــــشأن اهليكـــــل اإلقليمـــــي لفريـــــق اخلـــــرباء املتعـــ اإلعالميـــ

)IPBES/1/INF/7 (صاتوتقدمي وثيقة منقحة إىل فريق اخلرباء املتعدد التخص .  
فريــق اخلــرباء املتعــدد التخصــصات العمــل مــع املكتــب مــن أجــل    إىل يطلــب  - ٢٠  

ــة   ــدمي توصــية اســتعراض الوثيق ــدد      وتق ــق اخلــرباء املتع ــشأن اهليكــل والتكــوين اإلقليمــي لفري ب
  . للنظر فيهادورته الثانية  االجتماع العام يف للعرض علىالتخصصات يف املستقبل

شكر مجيــع املرشــحني لعــضوية فريــق اخلــرباء املتعــدد  إىل املكتــب أن يــيطلــب  - ٢١  
التخصصات املؤقت على ترشحهم، ويطلب كذلك إىل املكتب واألمانـة دعـوة املرشـحني إىل               

  . قبول التسجيل يف قائمة خرباء لضمان توافر خربهتم من أجل أعمال املنرب يف املستقبل
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ــدمي ا  يطلـــب  - ٢٢   ــدد التخصـــصات تقـ ــرباء املتعـ ــق اخلـ ــة  إىل فريـ ملعلومـــات املتعلقـ
بـــاخلربات الـــيت يتطلبـــها الفريـــق كلمـــا جـــرى حتديـــدها مـــن أجـــل تنفيـــذ برنـــامج األعمـــال    

  .املستقبل يف
 إىل املكتب استعراض اإلجراءات اإلدارية املـستخدمة يف اختيـار فريـق             يطلب  - ٢٣  

اخلــرباء املتعــدد التخصــصات املؤقــت مــع التركيــز علــى وجــه اخلــصوص علــى ضــمان التــشاور  
فعـال مـن أجـل كفالـة التـوازن العـام يف مــا يتعلـق بربنـامج العمـل، وصـياغة توصـيات بــشأن            ال

  .اإلجراءات اخلاصة بعملية اختيار أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات يف املستقبل
 األمانــة دعــوة األعــضاء واملــراقبني وأصــحاب املــصلحة إىل تقــدمي   إىل يطلــب  - ٢٤  

ت، ويطلب كذلك إىل املكتـب الـذي يعمـل مـع األمانـة إعـداد                تعليقات على مشاريع التوصيا   
مــشروع إجــراءات إداريــة يــشمل مجيــع التعليقــات الــواردة كــي ينظــر فيــه االجتمــاع العــام يف  

  . دورته الثانية
  

  استراتيجية إشراك أصحاب املصلحة  -حاء   
 مــع  االحتــاد الــدويل حلفــظ الطبيعــة واجمللــس الــدويل للعلــوم إىل العمــل  يــدعو  - ٢٥  

أصحاب املـصلحة املعنـيني، مبـن فـيهم الـشعوب األصـلية واجملتمعـات احملليـة والقطـاع اخلـاص،               
 من أجل القيام، بالتشاور مع املكتب وفريـق اخلـرباء املتعـدد التخصـصات، بإعـداد           األمانة  ومع  

  .مشروع استراتيجية إلشراك أصحاب املصلحة دعما لتنفيذ برنامج العمل
 بـشأن مـشروع اسـتراتيجية إشــراك    تبـدأ عمليـة تـشاور   ة أن  إىل األمانـ يطلـب   - ٢٦  

، يتم الترويج هلـا علـى نطـاق واسـع وتـشمل األعـضاء واملـراقبني وأصـحاب                   أصحاب املصلحة 
  . للنظر فيها االجتماع العام يف دورته الثانية علىرض صيغة منقحةأن تع واملصلحة،

  
  الشراكات االستراتيجية احملتملة  -طاء   

فريـق اخلـرباء املتعـدد التخصـصات         بالتـشاور مـع      ،عـد يأن  املكتـب      إىل يطلب  - ٢٧  
توجيهات بشأن إقامة شراكات استراتيجية مع فئات خمتلفة مـن الـشركاء،         وبدعم من األمانة،  

مثل االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف، واملنظمات األكادميية والعلميـة، ومؤسـسات منظومـة             
  . تنفيذ برنامج العمل تركّز على دعماألمم املتحدة،

تبـدأ عمليـة تـشاور يـتم التـرويج هلـا علـى نطـاق واسـع                 إىل األمانـة أن      يطلب  - ٢٨  
ــشراكات       ــة بالـ ــات املتعلقـ ــشأن التوجيهـ ــصلحة بـ ــحاب املـ ــراقبني وأصـ ــضاء واملـ ــشمل األعـ تـ

  . من أجل النظر فيها االجتماع العام يف دورته الثانيةاالستراتيجية، وأن تقدمها إىل
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  لرابعاملرفق ا
إجـراءات تلقـي الطلبـات املقدَّمـة إىل املنـرب وترتيبـها              - ١/٣ املنـرب    مقرر    

  حبسب األولوية
    

  ،إن االجتماع العام  
 بــصيغتها إجــراءات تلقــي الطلبــات املقدَّمــة إىل املنــرب وترتيبــها حبــسب األولويــة يعتمــد  

    .الواردة يف مرفق هذا املقرر
  وترتيبها حبسب األولوية ىل املنربمة إ املقدَّطلباتال يإجراءات تلق    

ب يـ رتمـة إىل املنـرب وت   الطلبـات املقدَّ يقـ ل هو توجيـه عمليـة ت   ات اإلجراء ههذالغرض من     - ١
 لـيس و.  األخـرى   املنـرب   لقواعـد وإجـراءات     تطبيقهـا وفقـاً    عني، ويـت  ةولويهذه الطلبات حبسب األ   

 .ستقبل يف املن برنامج عملهشأبنة  معيقراراتباختاذ  املنرب إلزام ات هو اإلجراءه هذالغرض من
  

  ربملنا دَّمة إىلقملاطلبات تلقي ال  -ألف   
تعددة األطراف ذات الصلة بـالتنوع البيولـوجي        امللحكومات واالتفاقات البيئية    ل ميكن  - ٢

 بـشأن املـسائل العلميـة والتقنيـة الـيت           ا طلباهتـ  ربنـ املرسـل إىل     أن تُ  وخدمات النظام اإليكولـوجي   
  . فيهاتب وال هباهتمامال اربنامل  منتتطلب

هيئـات األمـم املتحـدة ذات الـصلة بـالتنوع البيولـوجي            مبا ستقدِّمه     أيضاً ربناملرحب  يو  - ٣
ات واقتراحات، على النحو الذي حيـدده جملـس إدارة       سامهممن   ةوخدمات النظام اإليكولوجي  

حة ذوي الـصلة، مثـل      مـة مـن أصـحاب املـصل       ات واالقتراحـات املقدَّ   سامه امل  أن كما. كل منها 
املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة األخـــرى واملنظمـــات العلميـــة الدوليـــة واإلقليميـــة والـــصناديق    

لبيئــة واملنظمــات غــري احلكوميــة والــشعوب األصــلية واجملتمعــات احملليــة والقطــاع  لاالســتئمانية 
  .حلالاى قتضم وأخذها يف االعتبار، حسب هااخلاص، ينبغي تشجيع

طلبـات  العلـى تقـدمي    احلكومـات  شجعتُـ ، ربنـ امليط الطلبات املرسلة إىل  من أجل تبس  و  - ٤
تعددة األطراف ذات الصلة بـالتنوع البيولـوجي وخـدمات    امل االتفاقات البيئية   إليها هاأحالتاليت  

، وهـو مـا يتـيح بعـض         النظام اإليكولوجي من خالل جمالس إدارهتا أو اهليئـات الفرعيـة العلميـة            
قات فيما يتعلق باملوعـد النـهائي لتقـدمي الطلبـات بـالنظر إىل اجلـداول الزمنيـة                  املرونة هلذه االتفا  

 االتفاقـات البيئيـة املتعـددة     قبـل  تقـدمي طلبـات مـشتركة مـن     كما ُيـشجع  .الجتماعاهتا الداخلية 
فريـق االتـصال يف جمـال التنـوع          ى ذلـك  لع ةمثلاأل  ومن ،ية التنسيق ا عملياهت طريقن  عاألطراف  
  .العلمية لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجياالستشارية اء اهليئات  ورؤسالبيولوجي
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، علـى   تعـددة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل اجملموعـات اإلقليميـة              املكومات   احل عشجَُّتكما    - ٥
  . طلبات مشتركةتقدمي
هيئات األمم املتحـدة ذات الـصلة بـالتنوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم                ع أيضاً شجَُّتو  - ٦

، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة األخـرى، واملنظمـات العلميـة الدوليـة واإلقليميـة،                ةجياإليكولو
لبيئة، واملنظمات غري احلكومية، والشعوب األصـلية واجملتمعـات احملليـة           لوالصناديق االستئمانية   

  .مشتركةبصفة  ا واقتراحاهتااهتسامه معلى تقدمي والقطاع اخلاص،
  :ة باملعلومات التاليةعوشف مربناملإىل قدميها تطلبات اليت يتم ال ستكونو  - ٧

  عمله؛برنامج  ووظائفهوالنسبة هلدف املنرب  بأمهيتها  )أ(  
 النامجـة    احملدقـة   إجراء يف ضـوء املخـاطر       املنرب تخذيت حتتِّم أن ي   لااحلاجة امللحة     )ب(  

   اإلجراء؛ذلكها اجليععن القضايا اليت س
  حمددة؛  سياسات أو عملياتلواتنأمهية اإلجراء املطلوب يف   )ج(  
  إلجراء املطلوب، وكذلك القضايا اليت سيشملها هذا اإلجراء؛لنطاق اجلغرايف ال  )د(  
  تعقيد القضايا اليت سيتناوهلا اإلجراء املطلوب؛لستوى املتوقع امل  )ـه(  
وجـود  ماثلـة والـدليل علـى    املة الـصبغ ل السابقة واملبادرات القائمـة ذات    اعماأل  )و(  

ــةفجــوات م ــ املعلومــات واألدوات الالزمــة ملعاجلــة هــذه القــضايا أو   عــدم وجــود مثــل ،تبقي  ةقل
  ؛ إجراء يف شأهنا األنسب الختاذالكيان  اليت جتعل من املنرباألسبابتبيان ، و منهاتوافرم هو ما

  جراءات املطلوبة؛اإلتخذ رب لكي يمنلفر املؤلفات العلمية واخلربة لاتومدى   )ز(  
  ؛هإلجراء املطلوب واملستفيدين احملتملني منل احملتملة حجم اآلثار  )ح(  
  ؛ املطلوبجراءدة احملتملة لإلامل املوارد املالية والبشرية، و مناتياجتاالح  )ط(  
  .الطلبات املتعددة املقدَّمةحتديد األولويات ضمن   )ي(  

 أيـضا   وعة إىل املنـرب مـشف     تقـدميها الـيت يـتم     املـسامهات واالقتراحـات     وينبغي أن تكـون       - ٨
  .٧ املطلوبة الواردة يف الفقرةباملعلومات 

  
  ةولوي املقدَّمة إىل املنرب حبسب األ الطلباتبيرتت  -باء   

يتجـاوز    الطلبـات واملـسامهات واالقتراحـات يف موعـد ال          تتلقى األمانة مجيع  ينبغي أن     - ٩
ة الطلبــات وينبغــي أن جتمــع األمانــ .  االجتمــاع العــامإحــدى دورات قبــل انعقــاد ســتة أشــهر

يف موقع املنرب احلكومي الـدويل املعـين بـالتنوع البيولـوجي            واملسامهات واالقتراحات، وإتاحتها    
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 فريق اخلرباء املتعـدد التخصـصات     ينظرسو. وخدمات النظم اإليكولوجية على شبكة اإلنترنت     
  وفقـاً  لويـة ترتيبها من حيـث األو    وحيدد   ةمقدَّ الطلبات واملسامهات واالقتراحات امل     يف كتباملو

  .أعاله ٧ لالعتبارات املشار إليها يف الفقرة
  .بعد األجلة واردالطلبات الوسينظر املكتب استثناء يف   - ١٠
ورة حتديــد رضــكتــب امل فريــق اخلــرباء املتعــدد التخصــصات و ارتــأى ة مــا إذايف حالــو  - ١١

 علــى انحــ يقترمــا، فإهنةولويــاأل حبــسب طلبــات معينــةب يــرت الســتكمال تنطــاق عمــل إضــايف
  .تلك عملية حتديد النطاقبدء يف لا العام تماعجاال
 الطلبـات ب حيتوي علـى قائمـة       اًكتب تقرير امل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات و     وسيِعدُّ  - ١٢

أمهيتـها مـن ناحيـة       و يـة للطلبـات   مهيـة العلم  األ بـشأن  حتليـل    إىل جانـب   املرتَّبة حبسب األولويـة،   
  حتديـد نطـاق  ة احملتملة إىلاحلاج، مبا يف ذلك    ٧لوارد يف الفقرة    على النحو ا   ،ةماعالالسياسات  

 ، مــن املــوارده برنــامج عمــل املنــرب واحتياجاتــ  يف إضــايف، واآلثــار املترتبــة علــى الطلبــات عمــل
 وفقـاً و. اًعو أسـب  ١٢ بــ     خالله يف تلك الطلبات    نظري سيُ ذ العام ال  اعماالجت انعقاد قبل   ذلكو

 العـام  تمـاع ج التقرير وإتاحتـه لال بتجهيز، ستقوم األمانة ربمنللعام ل اتماعجللنظام الداخلي لال  
  . بشأنهللنظر فيه واختاذ قرار

 حــسب االقتــضاء، علــى ترتيــب  وســوف تنطبــق العمليــة املوصــوفة يف الفقــرة أعــاله،    - ١٣
  .املسامهات واالقتراحات حبسب األولوية
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  املرفق اخلامس
  لمنرب ل ارية واملؤسسيةالترتيبات اإلد - ١/٤ املنرب قررامل    

  ،إن االجتماع العام  
 بــاالقتراح املــشترك املتعلــق بــإدارة أمانــة املنــرب احلكــومي الــدويل   حيــيط علمــا  - ١  

ــّدم مــن       ــة واملق ــُنظُم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال ــسياسات يف جمــال التنــوع البيول ــوم وال للعل
  والعلــم والثقافــة ومنظمــة األمــم برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة   

املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ويعرب عـن تقـديره ملنظمـات األمـم          
مت يف الـدورة الثانيـة      املتحدة األربع ملواصلتها تطوير االقتراح املذكور تلبيـةً للطلبـات الـيت قُـدِّ             

بــات املؤســسية إلنــشاء منــرب حكــومي دويل   لالجتمــاع العــام املعقــود لتحديــد الطرائــق والترتي  
للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولـوجي وخـدمات الـُنظُم اإليكولوجيـة الـذي استـضافته                 

  ؛٢٠١٢أبريل / نيسان٢١ إىل ١٦مدينة بنما يف الفترة من 
  

  الترتيبات املؤسسية    
للتربيـة والعلـم    إىل برنامج األمم املتحدة للبيئـة ومنظمـة األمـم املتحـدة         يطلب  - ٢  

والثقافة ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي إقامة صلة مؤسسية مع املنـرب               
   وأمانته؛من خالل ترتيبات للشراكة التعاونية ختدم عمل املنرب

 إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يوفر أمانـة للمنـرب، تكـون املـسؤول                يطلب  - ٣  
  ؛جتماع العام للمنرب عن السياسات واملسائل الرباجميةالوحيد أمام اال

  
  الترتيبات اإلدارية    

ــدعو  - ٤   ــة   ي ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــوفري إىل برن ــة   ت ــات املؤســسية الالزم  الترتيب
  إلنشاء أمانة املنرب وفقا للقواعد املعمول هبا يف برنامج األمم املتحدة للبيئة؛

 علـــى يـــستقدملربنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة أن  إىل املـــدير التنفيـــذي يطلـــب  - ٥  
السرعة رئيس أمانة املنرب، وذلك بالتشاور مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                     وجه

  ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب االجتماع العام؛
  :يلي يذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن يقوم مبا إىل املدير التنفأيضا يطلب  - ٦  
 مع البلد املضيف ُيـربم مـع حكومـة أملانيـا بـشأن              وضع الصيغة النهائية التفاقٍ     )أ(  

تواجد أمانة املنرب احلكومي الـدويل للعلـوم والـسياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات                   
  الُنظُم اإليكولوجية يف بون؛
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تفعيــل أمانــة املنــرب حبيــث تبــدأ أعماهلــا بعــد انتــهاء ات الــضرورية لاختــاذ الترتيبــ  )ب(  
  الدورة الثانية لالجتماع العام على أقصى تقدير؛

 مقـرر  ألمانة ريثما يبدأ شغل وظائف األمانـة احملـددة يف         لتنفيذ ترتيبات مؤقتة      )ج(  
 ؛٢٠١٣الة املسامهات وامليزانية األولية للمنرب لعام  املتعلق حب١/٥ املنرب

 مـع   عـاون بالت،   إىل املـدير التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة             كذلك يطلب  - ٧  
نظمة األمم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة                  الرؤساء التنفيذيني مل  

 املنـرب  أمانـة  ميـأل عـرب االسـتقدام أو اإلعـارة وظـائف         أن ،والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي     
  .٢٠١٣  املسامهات وامليزانية األولية للمنرب لعاماملتعلق حبالة ١/٥ على النحو احملدد يف املقرر

 مـع   عـاون بالت،   إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحـدة للبيئـة         كذلك يطلب  - ٨  
تحـدة لألغذيـة    نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة األمـم امل         الرؤساء التنفيذيني مل  

بصورة تدرجيية حبـسب تـوافر      مانة   ميأل وظائف األ    أن ،والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
  ؛املوارد ومبراعاة تطور برنامج العمل

ــة  يطلــب  - ٩   ــامج األمــم املتحــدة للبيئ ــشاور مــع املكتــب،   إىل برن   أن جيــري، بالت
   املعمول هبا يف األمم املتحدة؛تللممارساوفقا عمليات تقييم منتظمة ألداء األمانة 

بعــرض برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة أن يقــدم، رهنــا مبوافقــة جملــس    يرحــب   - ١٠  
 إدارته وعلى سبيل اإلعارة، موظفاً من الفئة الفنية يعمـل يف أمانـة املنـرب، ويـدعو منظمـة األمـم                    

املتحـدة   زراعة وبرنامج األمـم   املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية وال        
  ؛موظفني خمصصني للعمل يف أمانة املنربعلى سبيل اإلعارة قدم باملثل تاإلمنائي أن 

  
 الصندوق االستئماين    

ــة املنـــرب، يـــدعو  - ١١   ــران   أعـــضاء املنـــرب إىل أن يقـــدموا إىل أمانـ ــة حزيـ  /قبـــل هنايـ
أو برنـامج   املتعـدد الـشركاء   مكتـب الـصندوق االسـتئماين       ، أسئلتهم بـشأن تـويل       ٢٠١٣ يونيه

ــع         ــرب أن جتّم ــة املن ــب إىل أمان ــرب، ويطل ــتئماين للمن ــصندوق االس ــة إدارة ال ــم املتحــدة للبيئ األم
معلومات جتيـب علـى هـذه األسـئلة وتقـدمها إىل األعـضاء واملكتـب يف الوقـت املناسـب لكـي            

 ؛ينظر فيها االجتماع العام يف دورته الثانية ويتخذ قرارا يف هذا الشأن

 املـسامهات املاليـة الـيت     تلقـي  إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يواصل      يطلب  - ١٢  
 .إىل حني إنشاء الصندوق االستئماين للمنرب ُتقّدم لصاحل املنرب
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  املرفق السادس
حالــــة املــــسامهات وامليزانيــــة األوليــــة للمنــــرب      - ١/٥مقــــرر املنــــرب      

  ٢٠١٣ لعام
  ،إن االجتماع العام  
ــ  - ١   ــاحيـ ــة املـــسامهات يط علمـ ــة حبالـ ــة  النقديـ ــرادات املتوقعـ ــدول (واإليـ ) ١اجلـ

، ويعــرب عــن تقــديره  لــدعم أعمــال املنــرب ) ٢اجلــدول (واملــسامهات العينيــة األخــرى املقدمــة  
  ؛الدعم ويشجع على التعجيل بدفع املسامهات هلذا

مــات  واملنظمرفــق البيئــة العامليــة  احلكومــات وهيئــات األمــم املتحــدة و يــدعو  - ٢  
احلكومية الدولية األخرى وغريها مـن اجلهـات املعنيـة، مثـل القطـاع اخلـاص واملؤسـسات، إىل           

  اإلعالن عن تعهدات ومسامهات لصاحل الصندوق االستئماين لدعم عمل املنرب؛
  ؛)٣اجلدول  (٢٠١٣ على امليزانية املقترحة لعام يوافق  - ٣  
ملكتـــب، بتقريـــر عـــن نفقـــات  إىل األمانـــة، أن توافيـــه، بتوجيـــه مــن ا يطلــب   - ٤  

، لكـي ينظـر فيهـا املنــرب يف دورتـه العامـة الثانيــة،      ٢٠١٤، وأن تـضع ميزانيـة لعــام   ٢٠١٣ عـام 
ــامج         ــذ برن ــة املرتبطــة بتنفي ــة والتكــاليف املتوقع ــة العناصــر اإلداري ــشمل هــذه امليزاني ــى أن ت عل

  .األويل العمل
علـى نفـسها مـن التزامـات         إىل املكتب مراقبـة وفـاء األمانـة مبـا تقطعـه              يطلب  - ٥  

بتوفري املوارد االسـتراتيجية، مبـا يف ذلـك املقترحـات املتعلقـة باسـتقدام مـوظفني دائمـني لـشغل                    
  الوظائف املدرجة يف امليزانية؛

 استعراض املالك الوظيفي للمنرب يف الدورة املقبلة لالجتماع العام لـدعم            يقرر  - ٦  
  تنفيذ برنامج العمل بكفاءة وفعالية؛

مرفـق البيئـة     إىل املكتب أن يشجع احلكومات وهيئات األمم املتحدة و         يطلب  - ٧  
 واملنظمات احلكومية الدولية األخرى وغريها من اجلهـات املعنيـة، مثـل القطـاع اخلـاص                العاملية

  واملؤسسات، على النظر يف إمكانية تقدمي تربعات لإلسهام يف دعم عمل املنرب؛
 بالتــشاور مــع املكتــب، بإعــداد مــشروع عمليــة   إىل األمانــة أن تقــوم،يطلــب  - ٨  

  .الستعراض وتقييم كفاءة املنرب وفعاليته
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  ١اجلدول     
 يف املنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال التنــوع   النقديــةحالــة املــسامهات

  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
  

ــة املــستلمة  املــسامهات ١يتــضمن اجلــدول     ــرب،  ٢٠١٢  يف عــامالنقدي ــشاء املن ــذ إن ، من
ــسامهات  ــستلمة واملــ ــة املــ ــام النقديــ ــن ٢٠١٣ يف عــ ــضال عــ ــة  ، فــ ــرادات املتوقعــ ــىت اإليــ  حــ

  .)املبالغ بدوالرات الواليات املتحدة( ٢٠١٣ يناير/الثاين كانون ٢٦
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

 اإليــــــــــــــــرادات 
ــام   ــة عـــــ املتوقعـــــ

  اجملموع  ٢٠١٣

         املسامهات النقدية
  ٣ ٢٩٤ ٥٠٠  ١ ٣٠٠ ٠٠٠    ١ ٩٩٤ ٥٠٠   أملانيا

  ١٤١ ٦٩٥       ١٤١ ٦٩٥   النرويج
  ٣٢ ٠٠٠  ٣٢ ٠٠٠       سويسرا

  ٢٦٨ ٠٠٠  ٢٦٨ ٠٠٠    ٣٥ ٦٦٣ فرنسا  
  ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠     كندا 
  ١ ٦٦٣ ١٧٧  ٤٠٠ ٠٠٠  ٦٤٣ ٦٩٧  ٦١٩ ٤٨٠ اململكة املتحدة 
 املتحــــــــدةالواليــــــــات  

  ١ ٠٠٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠ األمريكية
  ٣٤١ ١٩٠      ٣٤١ ١٩٠  )٥(اباناليـ  
ــظ     ــدويل حلفـ ــاد الـ االحتـ

  ٣٠ ٠٠٠      ٣٠ ٠٠٠ الطبيعة 
  ٦ ٨١٠ ٥٦٢   ٢ ٦٤٨ ٠٠٠  ٦٤٣ ٦٩٧  )٦(٣ ٦٦٢ ٥٢٨  اجملموع الكلي 

  

__________ 
تنظـيم حلقـة عمـل غـري        اسُتخدم جـزء منـه لـدعم        اليابان  من    دوالر ٣٠٠ ٠٠٠مبلغا قدره   تلقت اليونسكو     )٥(  

تعلقة بوضع إطار مفـاهيمي للمنـرب، ُعقـدت يف بـاريس يف الفتـرة مـن       رمسية للخرباء بشأن القضايا الرئيسية امل     
 .٢٠١٣  وسُيستخَدم اجلزء املتبقي يف عام.٢٠١٢ أكتوبر/األول تشرين ٢٩ إىل ٢٧

 مليون دوالر، وذلك يف انتظار وضع تقريـر  ١,٨ من هذا املبلغ ٢٠١٣يناهز اجلزء املتوقع أن يرحَّل إىل عام       )٦(  
 .يف صيغته النهائية ٢٠١٢النفقات لعام 
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  ٢اجلدول 
    حالة املسامهات العينية يف املنرب    

ــدول     ــورد اجلـ ــام   ٢يـ ــستلمة يف عـ ــة املـ ــسامهات العينيـ ــرب   ٢٠١٢ املـ ــشاء املنـ ــذ إنـ  منـ
  ).بدوالرات الواليات املتحدة الغاملب(
  

  ٢٠١٢  املسامهات العينية

  ٤٠٠ ٠٠٠  )٧(أملانيا
  ٤٤٧ ٧٣١  برنامج األمم املتحدة للبيئة

  ٢٨٨ ٨٦٢  )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
  ٩٢ ٠٢٧  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

  ١٥٥ ٠٠٠   برنامج األمم املتحدة اإلمنائية
  ١ ٣٨٣ ٦٢٠   اجملموع الفرعي  

        
  ٣اجلدول 

     اليت اعتمدها املنرب يف دورته األوىل٢٠١٣ميزانية عام 
  التفاصيل  بند امليزانية

بـــدوالرات (املبلـــغ 
  )الواليات املتحدة

      اجتماعات هيئات املنرب
:  مـــن األســـفار١٠٠ دعـــم - تكـــاليف الـــسفر ،٦٠٠ ٠٠٠: تكـــاليف االجتماعـــات(  ) أيام٦(الدورة األوىل لالجتماع العام 

٤٠٠ ٠٠٠(  
١ ٠٠٠ ٠٠٠  

ــات (  ) أيام٥ ()٨(الدورة الثانية لالجتماع العام ــاليف االجتماعـ ــسفر  ٥٢٥ ٠٠٠: تكـ ــاليف الـ ــم -، تكـ ــفار ٩٠ دعـ ــن األسـ :  مـ
٣٣٧ ٥٠٠(  

٨٦٢ ٥٠٠  

  ٣٠ ٠٠٠  )٢٠ ٠٠٠:  من األسفار٥دعم  -، تكاليف السفر ١٠ ٠٠٠: تكاليف االجتماعات(  )أيام ٦ ()٩(االجتماع األول للمكتب
  ٣٠ ٠٠٠  )٢٠ ٠٠٠:  من األسفار٥ دعم -، تكاليف السفر ١٠ ٠٠٠: تكاليف االجتماعات(  )أيام ٦(االجتماع الثاين للمكتب 

االجتمـــاع األول لفريـــق اخلـــرباء املتعـــدد
  )أيام ٣ ()١٠(التخصصات

: ســــفار مــــن األ٢٠ دعــــم -، تكــــاليف الــــسفر ٢٥ ٠٠٠: تكــــاليف االجتماعــــات(
٦٠ ٠٠٠(  

٨٥ ٠٠٠  

االجتمــاع الثـــاين لفريـــق اخلـــرباء املتعـــدد
  )أيام ٣(التخصصات

:  مــــن األســــفار٢٠ دعــــم -، تكــــاليف الــــسفر ٢٥ ٠٠٠: تكــــاليف االجتماعــــات(
٦٠ ٠٠٠(  

٨٥ ٠٠٠  

__________ 
 . دوالر٤٠٠ ٠٠٠ مببلغ ٢٠١٣تقدَّر املسامهات العينية املتوقع تلقيها من أملانيا عام   )٧(  
 .مدرجة يف امليزانية على افتراض أن احلكومة املضيفة توفر املرافق الالزمة لالجتماعات  )٨(  
 .تخصصات بصفة مراقبيشمل اجتماعات املكتب وحضور اجتماعات فريق اخلرباء املتعدد ال  )٩(  
 .عدا رؤساء اهليئات الفرعية العلمية  )١٠(  
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  التفاصيل  بند امليزانية
بـــدوالرات (املبلـــغ 

  )الواليات املتحدة
اجتماعــات اخلــرباء الدوليــة لتنفيــذ عمليــة

  بني الدورات ما
  صفر  

  ٢ ٠٩٢ ٥٠٠     اجملموع الفرعي  
      األمانـــة

  ٨٠ ٣١٠  رئيس األمانة   - ٥-ف/١-مد
    
  ٦١ ١٠٠  موظف برامج   - ٣/٤-ف
  ٥٢ ١١٠  برامج موظف   - ٢/٣-ف
  صفر  برامج موظف   - ٢/٣-ف
  صفر  موظف برامج معاون   - ١/٢-ف

  ٥٥ ١٥٠   موظف دعم إداري   - ٥خ ع 

 يف املائـــــة مـــــن ٢٠(تكـــــاليف األمانـــــة 
التكــاليف الــسنوية ملــوظفي الفئــة الفنيــة،  

ــاليف الـــسنوية  ٥٠ و  يف املائـــة مـــن التكـ
  )للموظفني اإلداريـني

  ٥٥ ١٥٠   موظف دعم إداري  - ٥خ ع 
  صفر    موظف دعم إداري  - ٥خ ع   

  ٣٠٣ ٨٢٠     اجملموع الفرعي  
      الترتيبات املؤقتة لألمانة

  ٣٧٠ ٠٠٠  ي األمانةموظف تكاليف األفراد املكلفني بإعداد برنامج العمل قبل استقدام  ترتيبات األمانة
  ٣٧٠ ٠٠٠    اجملموع الفرعي  

      املنشورات والتوعية واالتصاالت
ــة       التوعية واالتصاالت ــتراتيجية التوعيـ ــة، اسـ ــبات التوعيـ ــة، مناسـ ــواد التعريـــف باملنظمـ ــشبكي، مـ ــع الـ املوقـ

  تواالتصاال
١٠٠ ٠٠٠  

  ١٠٠ ٠٠٠    اجملموع الفرعي  
      

      مصاريف متنوعة
  ٧٥ ٠٠٠  سفر املوظفني إىل اجتماعات هيئات املنرب وغريها من األسفار الضرورية  يف مهام رمسيةسفر موظفي األمانة 

  ٢٠ ٠٠٠  إعداد مشروع لعملية استعراض وتقيـيم كفاءة املنرب وفعاليته  الرصد والتقيـيم
  ١٤٨ ٠٠٠  ) يف املائة من جمموع امليزانية٥(  الطوارئ

  ٢٤٣ ٠٠٠    اجملموع الفرعي  
  صفر     احتياطي رأس املال املتداولاملسامهة يف

  ٣ ١٠٩ ٣٢٠    اجملموع الكلي  
  
  


