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  االجـتماع العام لتحـديد الطرائق والترتيبات املؤسسـاتية
  إلنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمــال 
  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  

  الدورة الثانية
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢١-١٦مدينة بنما، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٤البند 
إلنـشاء   املؤسـسـاتية الترتيبـات   النظر يف الطرائق و   

منــرب حكــومي دويل للعلــوم والــسياسات يف جمــال 
: التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيـة     

وظــائف وهياكــل اهليئــات الــيت ميكــن أن تنــشأ يف 
         إطار املنرب

ــــكومي وظــائف وهياكــل اهليئــات الــيت ميكــن أن ُتنــشأ يف إطــار املنــرب احل     
الـــدويل للعلـــوم والـــســياسات يف جمـــال التنـــوع البيولـــوجي وخـــــدمات  

  النظــم اإليكــولوجــية
    

  مذكرة من األمانة    
  

تــرد يف مرفــق هــذه املــذكرة نتــائج ومــداوالت الــدورة األوىل لالجـــتماع العــام املعــين     
دويل للعلـــوم بوظـــائف وهياكـــل اهليئـــات الـــيت ميكـــن أن ُتنـــشأ يف إطـــار املنـــرب احلكـــومي الـــ   

والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بالصيغة الـيت عممـت هبـا               
  ). UNEP/IPBES.MI/1/8(أصالً يف املرفق الثاين للتقرير الصادر عن االجتماع 

 
  

  *  UNEP/IPBES.MI/1/1.  
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  املرفق     
وظــائف وهياكــل اهليئــات الــيت ميكــن أن تنــشأ يف إطــار املنــرب احلكــومي        

السياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم            الدويل للعلوم و  
 اإليكولوجية

  
  مقدمة    

ــدويل الثالــث ألصــحاب املــصلحة         ــو احلكومــات يف االجتمــاع احلكــومي ال اتفــق ممثل
املتعددين املخصص إلنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والـسياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي        

 إىل  ٧ بوسـان، مجهوريـة كوريـا، يف الفتـرة مـن             وخدمات النظم اإليكولوجيـة، الـذي عقـد يف        
 إنـشاء منـرب حكـومي دويل للعلـوم والـسياسات يف             أنـه ينبغـي   ، على   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١١

الوثيقـــة اخلتاميـــة ’’ يف كمـــا جـــاءجمـــال التنـــوع البيولـــوجي وخـــدمات الـــنظم اإليكولوجيـــة، 
ــاع     ‘‘ الجتمــاع بوســان  ــا االجتم ــيت خــرج هب ــائج ال ــة النت ــون  . وهــي وثيق ــضاً وحــدد املمثل أي

 املرفـق األول  ربز  يـ و.  الرئيـسية  وترتيباتـه املؤسـسية   األساسية للمنرب   بادئ التشغيلية   املالوظائف و 
 الوظـائف واهلياكـل املمكنـة    ا املرفـق عـرض هـذ  يو.  للمنرب األساسيةالوظائف واملبادئ التشغيلية    

 . يف إطار املنربميكن إنشاؤهاللهيئات اليت 
  

  ات املؤسساتية للمنربالترتيب  -أوالً   
تنص الوثيقة اخلتامية الجتماع بوسان علـى إنـشاء املنـرب بوصـفه هيئـة حكوميـة دوليـة                     - ١

صـناديقها أو    وأوكاالهتـا    وأمستقلة تتوىل إدارهتا واحدة أو أكثر من منظمـات األمـم املتحـدة              
 إنـشائه، فـإن طابعـه       ويف حني أن الوضع القانوين للمنرب سيتحدد وفقـاً لطريقـة          . براجمها القائمة 

كهيئة حكومية دولية حيتم أن تقوم احلكومات بإنشائه، وأن يكـون لـه هيكـل دائـم ميكّنـه مـن                     
وفيمـا يتعلـق بـإدارة املنـرب، يتوقـع أن يـرتبط مؤسـسياً مبنظمـات                 . العمل على حنو مـستقل ذاتيـاً      

 بــأداء وظـــائف  الــيت قـــد تقبــل  صـــناديقها أو براجمهــا القائمــة    وأوكاالهتــا   وأاألمــم املتحــدة   
  .له إدارية

  
  االجتماع العام  -ثانياً   

 الوثيقة اخلتامية الجتماع بوسان، ينبغي أن يكون االجتمـاع العـام    وفقاً ملا نصت عليه     - ٢
  . املنربىفهيئة صنع القرارات هو 
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  العضوية[  -ألف   
  .مل يتم التوصل إىل اتفاق بشأهنا بعد  - ٣

  
ة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري  مــشاركة هيئــات األمــم املتحــد   -باء   

  احلكومية األخرى
  ].مل يتم التوصل إىل اتفاق بشأهنا بعد  - ٤

  
  الوظائف  -جيم   

  :تشمل وظائف االجتماع العام ما يلي  - ٥
  العمل كهيئة صنع قرارات املنرب؛  )أ(  
 طريـق   االستجابة لطلبـات احلكومـات، مبـا فيهـا الطلبـات الـيت تنقـل إليـه عـن                    )ب(  

 بـالتنوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة،           املتصلةتعددة األطراف   املبيئية  التفاقات  اال
  وفقاً ملا حتدده اهليئات الرئاسية لكل منها؛

تلقّي املسامهات واالقتراحات من هيئـات األمـم املتحـدة ذات الـصلة بـالتنوع                 )ج(  
حتــدده اهليئــات الرئاســية لكــل منــها،     البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة، وفقــاً ملــا      

  والترحيب مبشاركتها؛ 
تشجيع املسامهات واالقتراحات الواردة من أصـحاب املـصلحة ذوي الـصلة،              )د(  

ومنـــهم املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة، واملنظمـــات العلميـــة الدوليـــة واإلقليميـــة، والـــصناديق   
األصلية واحمللية والقطـاع    ] الشعوب[عات  االستئمانية البيئية، واملنظمات غري احلكومية، واجملتم     

  ؛حسب االقتضاء هذه املسامهات واالقتراحات يف االعتبار وضعاخلاص، و
إنشاء آلية لكفالة مـشاركة اجملتمـع املـدين يف املنتـدى مـشاركة نـشطة                  مكرر  )د[(  

  ]وفعالة؛
 اختيــار رئــيس وأربعــة نــواب للــرئيس مــع مراعــاة مبــدأ التــوازن اجلغــرايف بــني   )ه(  

 عملية التعيني املتبعـة وطـول مـدة اخلدمـة         و املعايريستناد إىل   باالمناطق األمم املتحدة اخلمس، و    
  اليت سيقررها االجتماع العام؛

 مبـدأ التـوازن اجلغـرايف بـني منـاطق           آخـذاً يف االعتبـار    اختيار أعـضاء أي هيئـة         )و(  
 الـيت   املتبعـة وطـول مـدة اخلدمـة        عمليـة التعـيني   و املعـايري سـتناد إىل    باالاألمم املتحدة اخلمـس، و    
  ؛سيقررها االجتماع العام
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املوافقة علـى امليزانيـة واإلشـراف علـى ختـصيص أمـوال الـصندوق االسـتئماين                  )ز(  
  ؛]الصناديق االستئمانية[

 استعراض مستقل لكفـاءة املنـرب وفعاليتـه          من أجل إجراء   البت يف عملية تقييم     )ح(  
  على أساس دوري؛

مج عمـل للمنـرب بـشأن جوانـب عـدة، مـن بينـها توليـد املعـارف،                   اعتماد برنـا    )ط(  
  والتقييمات، والدعم السياسي، وبناء القدرات؛

  إنشاء هيئات فرعية وأفرقة عاملة حسب االقتضاء؛  )ي(  
إنتـاج  إلجـراء اسـتعراض أقـران مـن أجـل           استحداث عملية تتميـز بالـشفافية،         )ك(  

  أي تقارير يصدرها املنرب؛
ملية لتحديد نطاق التقارير والعتمـاد أي تقـارير يـصدرها املنـرب أو       البت يف ع    )ل(  

  ؛) االتفاق على برنامج العملبعد(املوافقة عليها 
  .اعتماد وتعديل النظام الداخلي واألحكام املالية  )م(  

  
   االجتماع العامأعضاء مكتب  -دال   

  التركيبة  -  ١  
ر احلكومـات األعـضاء يف االجتمـاع         االجتمـاع العـام، ختتـا      بأعضاء مكتب فيما يتعلق     - ٦

لتـوازن  ل مـع إيـالء االعتبـار     ،   من بني أعـضاء االجتمـاع العـام        العام رئيساً وأربعة نواب للرئيس    
علــى  النظــام الــداخلي لالجتمــاع العــام  يــنصو. اجلغــرايف بــني منــاطق األمــم املتحــدة اخلمــس  

 لرئاسـة االجتمـاع العـام       اخلطوط التوجيهية لعمليـة التعـيني، وطـول مـدة اخلدمـة، وأي تنـاوب              
 . بني املناطق

  
  الوظائف  -  ٢  

 وظـائف  تـشمل    وجِّه به، رد يف النظام الداخلي، وملا يقرره االجتماع العام وي        ي ملا   وفقاً  - ٧
  :الرئيس ما يلي

  رئاسة اجتماعات االجتماع العام؛  )أ(  
  رئاسة مكتب االجتماع العام؛  )ب(  
  .متثيل املنرب كرئيس له  )ج(  
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ــ ملــا اًوفقــو  - ٨ تــشمل ، وجِّــه بــهرد يف النظــام الــداخلي، وملــا يقــرره االجتمــاع العــام وي  ي
  :وظائف نواب الرئيس ما يلي

  العمل كمقرر لالجتماع العام؛  )أ(  
  املشاركة يف عمل املكتب؛  )ب(  
  .يف حالة الضرورةالعمل كممثل للمنرب بصفة نائب الرئيس،   )ج(  

  
  ار الرئيس ونواب الرئيس واختيسميةاملبادئ التوجيهية لت  -  ٣  

 واختيــار رئــيس سميةميكــن أخــذ املبــادئ التوجيهيــة التاليــة يف االعتبــار يف عمليــات تــ   - ٩
  :االجتماع العام ونوابه

  القدرة على أداء وظائف الرئيس ونواب الرئيس املتفق عليها؛  )أ(  
ــوجي     )ب(   ــوع البيول ــة يف جمــال التن ــة  اخلــربة العلمي ــنظم اإليكولوجي ،  وخــدمات ال

  يتعلق بكل من العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية بني صفوف مسؤويل االجتماع العام؛ فيما
برنـامج  يف  الـسياساتية بالعناصـر الرئيـسية       أو  التقنيـة    وأاخلربة واملعرفة العلميـة       )ج(  

  عمل املنرب؛
ــات وضــع         )د(   ــة يف عملي ــارف العلمي ــاج املع ــرويج وإدم اخلــربة يف التواصــل والت
  ات؛السياس

  .القدرة على قيادة العمليات العلمية والسياساتية الدولية والعمل يف إطارها  )ه(  
احلاجة النظر يف اخلطوط التوجيهية الختيار املـسؤولني يف ضـوء برنـامج             قد تستدعي   و  - ١٠

 احلاجـة أيـضاً   قـد تـستدعي  و. العمل الذي يعتمده االجتماع العام واالتفاق على برنامج العمل    
ــ ــييت الترشــيح       إىل أن يؤخ ــه يف عمل ــرئيس ونواب ــارات ال ــني مه ــل ب ــدى التكام ــار م ذ يف االعتب
  .واالختيار

  
   والعلمية لتيسري عمل املنرباإلداريةالوظائف   -ثالثاً   

ينبغي لالجتمـاع العـام أن ينـشئ هيئـة فرعيـة أو أكثـر، تكـون مـسؤولة أمامـه، لتـوفري                      - ١١
وسـتوفر اهليئـة أو   . لس وفعـال ويف الوقـت احملـدد   الدعم الـالزم لقيـام املنـرب بعملـه علـى حنـو سـ              

  . املنربتشغيلاهليئات الفرعية، حسبما يقرره االجتماع العام، الرقابة العلمية واإلدارية وتيسر 
  : ما يليالوظائف اإلداريةوتشمل   - ١٢
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اإلجابة علـى الطلبـات املتعلقـة بربنـامج عمـل املنـرب واملنتجـات الـيت تـستدعي                     )أ(  
  نرب خالل الفترات الفاصلة بني دورات االجتماع العام؛اهتمام امل
  اإلشراف على أنشطة االتصال والتواصل؛  )ب(  
استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ قرارات االجتماع العام إذا أصـدر االجتمـاع               )ج(  

   بذلك؛العام توجيهاً
  رصد أداء األمانة؛  )د(  
  تسيريها؛تنظيم دورات االجتماع العام واملساعدة يف   )ه(  
  ]؛النظام الداخلياستعراض التقيد ب[  )و(  
 املالية وتقدمي تقارير هبـذا الـشأن إىل         بالقواعداستعراض إدارة املوارد والتقيد     [  )ز(  

  ]االجتماع العام؛
ــرب واملؤســسات         )ح(   ــني املن ــسيق ب ــشأن التن ــام ب ــاع الع ــشورة إىل االجتم ــدمي امل تق

  األخرى ذات الصلة؛
  .ملاحنة ووضع اتفاقات للشراكة هبدف تنفيذ أنشطة املنرب اجلهات اتعيني  )ط(  

  : ما يليالوظائف العلمية والتقنيةوتشمل   - ١٣
تقــدمي املــشورة إىل االجتمــاع العــام بــشأن اجلوانــب العلميــة والتقنيــة لربنــامج    )أ(  

  عمل املنرب؛
  أو العلمية؛/تقدمي املشورة واملساعدة بشأن مسائل االتصاالت التقنية و  )ب(  
إدارة عملية استعراض األقـران الـيت جيريهـا املنـرب لكفالـة متتـع مجيـع منتوجاتـه                     )ج(  

  بأعلى مستويات اجلودة العلمية، واالستقاللية، واملصداقية يف مجيع مراحل العملية؛
إشراك األوساط العلمية وأصحاب املعارف اآلخرين يف برنـامج العمـل، مـع             [  )د(  
واع خمتلفـة مـن املعـارف، وإىل مـسامهة فعالـة مـن العلمـاء يف                  إىل ختصصات وأنـ    احلاجةمراعاة  

  ]البلدان النامية؛
ضمان التنسيق العلمي والتقين بني اهلياكـل الـيت ُتنـشأ يف إطـار املنـرب وتـسهيل                   )ه(  

  التنسيق بني املنرب والعمليات األخرى ذات الصلة للبناء على اجلهود القائمة؛
  ] لربنامج عمل املنرب؛ياق بناء القدرات وفقاًتيسري نقل التكنولوجيا يف س[  )و(  
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، مبــا يف االعتبــاراستكــشاف ســبل ووســائل أخــذ نظــم املعــارف املختلفــة يف     )ز(  
  .ذلك معارف الشعوب األصلية، يف جمال الترابط بني العلوم والسياسات
 .جرت مناقشة أولية فقط للفرع باء ومل يتم التوصل إىل اتفاق بشأنه

  
  اخليارات املمكنة هليكل وتشكيل اهليئات الفرعية لالجتماع العام  - باء [  

. ُيوجــد عــدد مــن اخليــارات هليكــل اهليئــات الفرعيــة الــيت قــد ينــشئها االجتمــاع العــام   - ١٤
وكانت اخليارات اليت يبدو أهنا حظيـت بـأكرب قـدر مـن الـدعم أثنـاء املناقـشات األوليـة بـشأن                       

  :ياهليئات الفرعية تشمل ما يل
وتـؤدي  . إنـشاء هيئـة فرعيـة واحـدة تـشكل مكتبـاً موسـعاً لالجتمـاع العـام                 : ١اخليار    

ويتـألف هـذا املكتــب مـن الـرئيس وأربعـة نــواب      . هـذه اهليئـة مجيـع الوظـائف املــذكورة أعـاله     
بطريقـة متوازنـة جغرافيـاً      ) ثالثة أعضاء إضافيني من كـل إقلـيم مـثالً         (للرئيس وأعضاء إضافيني    

وميكن أن يشمل املكتـب أيـضاً أصـحاب مـصلحة           . توازنة من ناحية التخصصات   وجنسانياً وم 
إضافيني مثـل ممثلـي االتفاقـات البيئيـة املتعـددة األطـراف ووكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات                 

  احلكومية الدولية بصفة مراقب؛
نـشئ  يف إطار هذا اخليار ميكن لالجتماع العـام أن ي         و. إنشاء هيئتني فرعيتني  : ٢اخليار    

ــة        ــى الوظــائف اإلداري ــرئيس فقــط لإلشــراف عل ــواب ال ــرئيس ون ــألف مــن ال ــاً صــغرياً يت مكتب
ــة           ــة والتقني ــائف العلمي ــام بالوظ ــاً للقي ــاً أكــرب حجم ــاً علمي ــشئ فريق ــاله، وأن ين ــذكورة أع امل

ويتم إنـشاء الفريـق العلمـي بطريقـة متوازنـة جغرافيـاً وجنـسانياً ومتوازنـة مـن                   . املذكورة أعاله 
 أصـحاب مـصلحة إضـافيني، مثـل         وميكن أن يشمل الفريق العلمي أيـضاً      . االختصاصاتناحية  

ممثلي االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدوليـة            
  .بصفة مراقب

ــار    - ١٥ ــق باخلي ــرات متباعــدة ألداء     ١وفيمــا يتعل ــى فت ــة كــبرية جتتمــع عل ــدرة هيئ ــإن ق ، ف
 قـدرهتا علـى تقـدمي       التأكـد مـن    ستحتاج إىل عملية استعراض من أجل        ،ئف املسندة إليها  الوظا

وبعـد هـذا االسـتعراض، سينـشأ خيـار آخـر يف             . خدمات ذات نوعية عالية إىل االجتماع العام      
املستقبل ميكن أن ينظر فيه املكتب املوسع وهـو إنـشاء جلنـة تنفيذيـة أصـغر حجمـاً تتـألف مـن                       

ئيس وجمموعـة فرعيـة صـغرية مـن أعـضاء املكتـب لـدعم الوظـائف الـيت قـد                     الرئيس ونواب الـر   
  . يتطلبها تقدمي الدعم بصورة أكثر انتظاماً

، سيتعني توضيح العالقة والتـرابط بـني املكتـب املـصّغر والفريـق              ٢وفيما يتعلق باخليار      - ١٦
ــاك  ــة أو االرتبـ املـــصّغر ولتجنـــب إرهـــاق املكتـــب  . العلمـــي لتجنـــب التعـــارض أو االزدواجيـ
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بالوظائف اإلدارية املسندة إليه سيحتاج املكتب على األرجح دعمـاً إضـافياً مـن األمانـة لتنفيـذ          
  ].وظائفه

  .مل يناقش الفرع جيم
  

  األفرقة العاملة  - جيم [  
باإلضافة إىل اهليئات الفرعية املذكورة أعاله، وحسب القـرارات املتـصلة بإنـشاء هـذه                 - ١٧

العـام أن ينـشئ أفرقـة عاملـة أو هياكـل أخـرى لتنفيـذ برنـامج عمـل                اهليئات، جيـوز لالجتمـاع      
  :وميكن أن تشمل الوظائف اليت ستؤديها هذه األفرقة أو اهلياكل ما يلي. املنرب

لـــصانعي الـــسياسات وترتيـــب املطلوبـــة رئيـــسية العلميـــة العلومـــات املحتديـــد   )أ(  
  ؛)بدون القيام ببحوث جديدة(أولوياهتا وحتفيز اجلهود الرامية إىل توليد معارف جديدة 

تقييمـــات منتظمـــة ويف التوقيـــت املناســـب للمعـــارف بـــشأن التنـــوع  ب القيـــام  )ب(  
ــشمل        ــيت ينبغــي أن ت ــها، وال ــة بين ــروابط املتبادل ــة وال ــنظم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال البيول
ــبة      ــات مناسـ ــيعية بنطاقـ ــضايا مواضـ ــر، وقـ ــة إذا اقتـــضى األمـ ــة فرعيـ ــة وإقليميـ تقييمـــات عامليـ

  وضوعات جديدة حتددها العلوم؛وم
حتديـــد األدوات واملنـــهجيات املتـــصلة بالـــسياسات مثـــل تلـــك الناشـــئة عـــن    )ج(  

التقديرات، لتمكني صانعي القرارات من احلـصول علـى هـذه األدوات واملنـهجيات ولتـشجيع         
  وحتفيز مواصلة تطويرها إذا اقتضى األمر؛

سني نقـاط االلتقـاء بـني العلـوم         ترتيب أولويات احتياجات بناء القـدرات لتحـ         )د(  
والسياسات على املستويات املالئمة مث تـوفري الـدعم املـايل وغـريه مـن أشـكال الـدعم واملنـاداة                      
بتقدميه الحتياجات األولوية العليـا املرتبطـة مباشـرة بأنـشطة، حـسبما قررهـا االجتمـاع العـام،                   

  .صادر متويل تقليدية وحمتملةولتحفيز التمويل ألنشطة بناء القدرات هذه بتوفري منتدى مب
ومع اإلقرار بأن أي اتفاق على إنشاء أفرقة عاملة لن يتم التوصل إليه إال بعـد مناقـشة             - ١٨

أكثــر استفاضــة لربنــامج العمــل فــإن اخليــارات األوليــة إلنــشاء أفرقــة عاملــة أو هياكــل أخــرى   
  :لتنفيذ برنامج عمل املنرب ميكن أن تشمل ما يلي

إنشاء فريقني عاملني، يضطلع أحدمها بالتقييمـات وتوليـد املعـارف           : ١اخليار    )أ(  
 توليــد يف جمــالوسياســة الــدعم، ويــشرف الفريــق اآلخــر علــى أعمــال بنــاء القــدرات يف املنــرب  

ويــتم إنــشاء هــذين الفــريقني العــاملني مــع مراعــاة التــوازن  . املعــارف والتقيــيم ودعــم الــسياسة
  حية التخصصات؛اجلغرايف واجلنساين والتوازن من نا
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إنشاء فريقني عـاملني يـضطلع أحـدمها بالتقييمـات ويـشرف اآلخـر              : ٢اخليار    )ب(  
ويـتم إنـشاء الفـريقني مـع مراعـاة       . على أعمال توليد املعـارف ودعـم الـسياسة وبنـاء القـدرات            
  التوازن اجلغرايف واجلنساين والتوازن من ناحية التخصصات؛

) ســـواء كانـــت أفرقـــة عاملـــة أو مراكـــز (إنـــشاء هياكـــل إقليميـــة: ٣اخليـــار   )ج(  
) توليد املعارف والتقييم ودعم السياسة وبناء القـدرات       ( لإلشراف على برنامج العمل الكامل      

وتتــألف األفرقــة العاملــة اإلقليميــة مــن خــرباء إقليمــيني يتحقــق فــيهم . علــى األصــعدة اإلقليميــة
. التـوازن اجلغـرايف داخـل اإلقلـيم     وكـذلك  الختـصاصات التوازن اجلنساين والتوازن من ناحية ا    

وباإلضــافة إىل ذلــك ميكــن تــشكيل أفرقــة عاملــة خمصــصة ولفتــرة حمــددة مــن أجــل االضــطالع 
ــة و ــشاملة و . أو مواضــيعية/بتقييمــات عاملي ــة ال ــتم تــشكيلها مــع   /وهــذه األفرق أو املواضــيعية ي

  ].مراعاة التوازن اجلغرايف واجلنساين والتوازن من ناحية االختصاصات
  
  األمانة  -رابعاً   

  : االجتماع العامبتوجيه منستقوم األمانة بالوظائف اإلدارية اإلرشادية التالية،   - ١٩
تنظيم االجتماعات وتوفري الـدعم اإلداري لالجتماعـات، مبـا يف ذلـك إعـداد                 )أ(  

  الوثائق والتقارير املقدمة إىل االجتماع العام وهيئاته الفرعية حسب احلاجة؛
 أعضاء مكتب االجتماع العام وأي هيئات فرعيـة ينـشئها االجتمـاع             مساعدة  )ب(  

العام يف أداء وظائفها على النحو الذي يقرره االجتماع العام، مبا يف ذلك تيسري االتـصال بـني                  
  خمتلف أصحاب املصلحة يف املنرب؛

  أفرقة عاملة قد ينشئها االجتماع العام؛ أي  االتصال بنيتيسري  )ج(  
ومــات العامــة واملــساعدة يف أنــشطة التوعيــة وإنتــاج مــواد االتــصال   نــشر املعل  )د(  

  ذات الصلة؛
إعـداد مـشروع ميزانيـة املنـرب لتقـدميها إىل االجتمـاع العـام، وإدارة الـصندوق           )ه(  

  وإعداد أي تقارير مالية ضرورية؛] الصناديق االستئمانية[االستئماين 
  املساعدة يف حشد املوارد املالية؛  )و(  
  .ساعدة يف تسهيل رصد وتقييم أعمال املنربامل  )ز(  

 ميكــن أن يكلـف االجتمــاع العـام األمانــة باالضـطالع بوظــائف    ،وباإلضـافة إىل ذلـك    - ٢٠
ويـتعني  . الدعم التقين، مثل تقدمي املساعدة ذات الصلة لكفالـة قيـام املنـرب بتنفيـذ برنـامج عملـه                  
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ل، ويتم تنفيذها حتـت توجيـه االجتمـاع         هذه بعد مناقشة برنامج العم    احملتملة  صياغة الوظائف   
  .العام
  :الترتيبات املؤسساتية لألمانة ما يليب  املتعلقةوميكن أن تشمل اخليارات املتاحة  - ٢١

ويف . إنـشاء أمانـة مركزيـة واحــدة تـضطلع بوظـائف إداريـة فقــط      : ١اخليـار  [  )أ(  
مـــم املتحـــدة ظـــل هـــذا الترتيـــب ميكـــن أن تنظـــر منظمـــة واحـــدة أو أكثـــر مـــن منظمـــات األ 

مثل برنامج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو ومنظمة األغذية والزراعـة          (والوكاالت املتخصصة   
ــائي   ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــرب  ) وبرن ــا للعمــل يف املن ــارة موظفيه ــد  . يف إع ــة عن وتعمــل األمان

تأسيــسها مــن موقــع وحيــد، وتــدرس يف الوقــت نفــسه إقامــة شــبكات مــع اهلياكــل اإلقليميــة     
  ]؛واهلياكل املوضوعية التقنية

ــار [  )ب(   ــصعيدين     : ٢اخلي ــة علــى ال ــاول الوظــائف اإلداري ــة موزعــة تتن ــشاء أمان إن
ويف ظل هذا الترتيب ميكن أن تنظر منظمـات األمـم املتحـدة والوكـاالت               . املركزي واإلقليمي 

  :ما يلياملتخصصة واملنظمات اإلقليمية األخرى ذات اخلربة املالئمة في
  ؛دمي الدعم اإلداري إىل املنرب تق  ‘١’  
  إعارة موظفني متفرغني؛  ‘٢’  
  ].دراسة مسألة إقامة شبكات من خالل اإلنترنت  ‘٣’  

  
  املسامهات املالية واملسامهات األخرى يف املنرب  -خامساً  

 صندوق اسـتئماين أساسـي خيصـصه االجتمـاع العـام مـن أجـل تلقـي املـسامهات                    ينشأ  - ٢٢
وهيئــات األمــم املتحــدة ومرفــق البيئــة العامليــة واملنظمــات احلكوميــة   الطوعيــة مــن احلكومــات 

 علــى أن ،الدوليــة األخــرى وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين، مثــل القطــاع اخلــاص واملؤســسات  
 التمويل غري مـشروط، وأال يـستخدم لتوجيـه عمـل املنـرب، وأال يكـون خمصـصاً ألنـشطة                     يكون
وضـع اشـتراطات حمـددة    وست. مفتوحة وشـفافة  استعمال هذا الصندوق بطريقة      وُيحدد. حمددة

إلدارة الــصندوق االســتئماين يف ســياق القواعــد واإلجــراءات املاليــة الــيت ســيعتمدها االجتمــاع 
  .العام
وبــصورة اســتثنائية، ورهنـــاً باحلــصول علـــى موافقــة االجتمــاع العـــام، ميكــن قبـــول         - ٢٣

نـها الـدعم املباشـر ألنـشطة        مسامهات طوعيـة إضـافية خـارج نطـاق الـصندوق االسـتئماين، وم             
  .حمددة من برنامج عمل املنرب
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أصـحاب  [ و] أصـحاب املعـارف   [األوسـاط العلميـة وغريهـا مـن         احلكومات و تشجع    - ٢٤
مــسامهات عينيــة، مثــل املــسامهات املقدمــة مــن جمتمــع الــدوائر  علــى تقــدمي  اآلخــرين]املــصلحة

  .تنفيذ برنامج العمليف نجاح ال من عوامل رئيسياً عامالً ستشكلالعلمية، وهي مسامهات 
  
  تقييم تشغيل املنرب  -سادساً  

  ومن جهـات خارجيـة  استعراض كفاءة املنرب وفعاليته وتقييمهما بصورة مستقلة     ينبغي    - ٢٥
الــيت متليهــا  تعــديالت ال وفقــاً ملــا يقــرره االجتمــاع العــام، مــع إدخــال       ،علــى أســاس دوري 

  .الضرورة
  


	الاجـتماع العام لتحـديد الطرائق والترتيبات المؤسسـاتية
	 لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجــال
	 التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية 
	الدورة الثانية
	مدينة بنما، 16-21 نيسان/أبريل 2012
	البند 4 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*
	النظر في الطرائق والترتيبات المؤسسـاتية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية: وظائف وهياكل الهيئات التي يمكن أن تنشأ في إطار المنبر 
	* UNEP/IPBES.MI/1/1.
	وظائف وهياكل الهيئات التي يمكن أن تُنشأ في إطار المنبر الحــكومي الدولي للعلوم والســياسات في مجال التنوع البيولوجي وخــدمات النظــم الإيكــولوجــية
	مذكرة من الأمانة
	ترد في مرفق هذه المذكرة نتائج ومداولات الدورة الأولى للاجـتماع العام المعني بوظائف وهياكل الهيئات التي يمكن أن تُنشأ في إطار المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية بالصيغة التي عممت بها أصلاً في المرفق الثاني للتقرير الصادر عن الاجتماع (UNEP/IPBES.MI/1/8). 
	المرفق 
	وظائف وهياكل الهيئات التي يمكن أن تنشأ في إطار المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
	مقدمة
	اتفق ممثلو الحكومات في الاجتماع الحكومي الدولي الثالث لأصحاب المصلحة المتعددين المخصص لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، الذي عقد في بوسان، جمهورية كوريا، في الفترة من 7 إلى 11 حزيران/يونيه 2010، على أنه ينبغي إنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، كما جاء في ’’الوثيقة الختامية لاجتماع بوسان‘‘ وهي وثيقة النتائج التي خرج بها الاجتماع. وحدد الممثلون أيضاً الوظائف والمبادئ التشغيلية الأساسية للمنبر وترتيباته المؤسسية الرئيسية. ويبرز المرفق الأول الوظائف والمبادئ التشغيلية الأساسية للمنبر. ويعرض هذا المرفق الوظائف والهياكل الممكنة للهيئات التي يمكن إنشاؤها في إطار المنبر.
	أولاً - الترتيبات المؤسساتية للمنبر
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	1 - التركيبة

	6 - فيما يتعلق بأعضاء مكتب الاجتماع العام، تختار الحكومات الأعضاء في الاجتماع العام رئيساً وأربعة نواب للرئيس من بين أعضاء الاجتماع العام، مع إيلاء الاعتبار للتوازن الجغرافي بين مناطق الأمم المتحدة الخمس. وينص النظام الداخلي للاجتماع العام على الخطوط التوجيهية لعملية التعيين، وطول مدة الخدمة، وأي تناوب لرئاسة الاجتماع العام بين المناطق. 
	2 - الوظائف

	7 - وفقاً لما يرد في النظام الداخلي، ولما يقرره الاجتماع العام ويوجِّه به، تشمل وظائف الرئيس ما يلي:
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	9 - يمكن أخذ المبادئ التوجيهية التالية في الاعتبار في عمليات تسمية واختيار رئيس الاجتماع العام ونوابه:
	(أ) القدرة على أداء وظائف الرئيس ونواب الرئيس المتفق عليها؛
	(ب) الخبرة العلمية في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، فيما يتعلق بكل من العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية بين صفوف مسؤولي الاجتماع العام؛
	(ج) الخبرة والمعرفة العلمية أو التقنية أو السياساتية بالعناصر الرئيسية في برنامج عمل المنبر؛
	(د) الخبرة في التواصل والترويج وإدماج المعارف العلمية في عمليات وضع السياسات؛
	(ﻫ) القدرة على قيادة العمليات العلمية والسياساتية الدولية والعمل في إطارها.
	10 - وقد تستدعي الحاجة النظر في الخطوط التوجيهية لاختيار المسؤولين في ضوء برنامج العمل الذي يعتمده الاجتماع العام والاتفاق على برنامج العمل. وقد تستدعي الحاجة أيضاً إلى أن يؤخذ في الاعتبار مدى التكامل بين مهارات الرئيس ونوابه في عمليتي الترشيح والاختيار.
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	11 - ينبغي للاجتماع العام أن ينشئ هيئة فرعية أو أكثر، تكون مسؤولة أمامه، لتوفير الدعم اللازم لقيام المنبر بعمله على نحو سلس وفعال وفي الوقت المحدد. وستوفر الهيئة أو الهيئات الفرعية، حسبما يقرره الاجتماع العام، الرقابة العلمية والإدارية وتيسر تشغيل المنبر.
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	(ب) الإشراف على أنشطة الاتصال والتواصل؛
	(ج) استعراض التقدم المحرز في تنفيذ قرارات الاجتماع العام إذا أصدر الاجتماع العام توجيهاً بذلك؛
	(د) رصد أداء الأمانة؛
	(ﻫ) تنظيم دورات الاجتماع العام والمساعدة في تسييرها؛
	(و) [استعراض التقيد بالنظام الداخلي؛]
	(ز) [استعراض إدارة الموارد والتقيد بالقواعد المالية وتقديم تقارير بهذا الشأن إلى الاجتماع العام؛]
	(ح) تقديم المشورة إلى الاجتماع العام بشأن التنسيق بين المنبر والمؤسسات الأخرى ذات الصلة؛
	(ط) تعيين الجهات المانحة ووضع اتفاقات للشراكة بهدف تنفيذ أنشطة المنبر.
	13 - وتشمل الوظائف العلمية والتقنية ما يلي:
	(أ) تقديم المشورة إلى الاجتماع العام بشأن الجوانب العلمية والتقنية لبرنامج عمل المنبر؛
	(ب) تقديم المشورة والمساعدة بشأن مسائل الاتصالات التقنية و/أو العلمية؛
	(ج) إدارة عملية استعراض الأقران التي يجريها المنبر لكفالة تمتع جميع منتوجاته بأعلى مستويات الجودة العلمية، والاستقلالية، والمصداقية في جميع مراحل العملية؛
	(د) [إشراك الأوساط العلمية وأصحاب المعارف الآخرين في برنامج العمل، مع مراعاة الحاجة إلى تخصصات وأنواع مختلفة من المعارف، وإلى مساهمة فعالة من العلماء في البلدان النامية؛]
	(ﻫ) ضمان التنسيق العلمي والتقني بين الهياكل التي تُنشأ في إطار المنبر وتسهيل التنسيق بين المنبر والعمليات الأخرى ذات الصلة للبناء على الجهود القائمة؛
	(و) [تيسير نقل التكنولوجيا في سياق بناء القدرات وفقاً لبرنامج عمل المنبر؛]
	(ز) استكشاف سبل ووسائل أخذ نظم المعارف المختلفة في الاعتبار، بما في ذلك معارف الشعوب الأصلية، في مجال الترابط بين العلوم والسياسات.
	جرت مناقشة أولية فقط للفرع باء ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.
	[باء - الخيارات الممكنة لهيكل وتشكيل الهيئات الفرعية للاجتماع العام

	14 - يُوجد عدد من الخيارات لهيكل الهيئات الفرعية التي قد ينشئها الاجتماع العام. وكانت الخيارات التي يبدو أنها حظيت بأكبر قدر من الدعم أثناء المناقشات الأولية بشأن الهيئات الفرعية تشمل ما يلي:
	الخيار 1: إنشاء هيئة فرعية واحدة تشكل مكتباً موسعاً للاجتماع العام. وتؤدي هذه الهيئة جميع الوظائف المذكورة أعلاه. ويتألف هذا المكتب من الرئيس وأربعة نواب للرئيس وأعضاء إضافيين (ثلاثة أعضاء إضافيين من كل إقليم مثلاً) بطريقة متوازنة جغرافياً وجنسانياً ومتوازنة من ناحية التخصصات. ويمكن أن يشمل المكتب أيضاً أصحاب مصلحة إضافيين مثل ممثلي الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية بصفة مراقب؛
	الخيار 2: إنشاء هيئتين فرعيتين. وفي إطار هذا الخيار يمكن للاجتماع العام أن ينشئ مكتباً صغيراً يتألف من الرئيس ونواب الرئيس فقط للإشراف على الوظائف الإدارية المذكورة أعلاه، وأن ينشئ فريقاً علمياً أكبر حجماً للقيام بالوظائف العلمية والتقنية المذكورة أعلاه. ويتم إنشاء الفريق العلمي بطريقة متوازنة جغرافياً وجنسانياً ومتوازنة من ناحية الاختصاصات. ويمكن أن يشمل الفريق العلمي أيضاً أصحاب مصلحة إضافيين، مثل ممثلي الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية بصفة مراقب.
	15 - وفيما يتعلق بالخيار 1، فإن قدرة هيئة كبيرة تجتمع على فترات متباعدة لأداء الوظائف المسندة إليها، ستحتاج إلى عملية استعراض من أجل التأكد من قدرتها على تقديم خدمات ذات نوعية عالية إلى الاجتماع العام. وبعد هذا الاستعراض، سينشأ خيار آخر في المستقبل يمكن أن ينظر فيه المكتب الموسع وهو إنشاء لجنة تنفيذية أصغر حجماً تتألف من الرئيس ونواب الرئيس ومجموعة فرعية صغيرة من أعضاء المكتب لدعم الوظائف التي قد يتطلبها تقديم الدعم بصورة أكثر انتظاماً. 
	16 - وفيما يتعلق بالخيار 2، سيتعين توضيح العلاقة والترابط بين المكتب المصغّر والفريق العلمي لتجنب التعارض أو الازدواجية أو الارتباك. ولتجنب إرهاق المكتب المصغّر بالوظائف الإدارية المسندة إليه سيحتاج المكتب على الأرجح دعماً إضافياً من الأمانة لتنفيذ وظائفه.]
	لم يناقش الفرع جيم.
	[جيم - الأفرقة العاملة

	17 - بالإضافة إلى الهيئات الفرعية المذكورة أعلاه، وحسب القرارات المتصلة بإنشاء هذه الهيئات، يجوز للاجتماع العام أن ينشئ أفرقة عاملة أو هياكل أخرى لتنفيذ برنامج عمل المنبر. ويمكن أن تشمل الوظائف التي ستؤديها هذه الأفرقة أو الهياكل ما يلي:
	(أ) تحديد المعلومات العلمية الرئيسية المطلوبة لصانعي السياسات وترتيب أولوياتها وتحفيز الجهود الرامية إلى توليد معارف جديدة (بدون القيام ببحوث جديدة)؛
	(ب) القيام بتقييمات منتظمة وفي التوقيت المناسب للمعارف بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية والروابط المتبادلة بينها، والتي ينبغي أن تشمل تقييمات عالمية وإقليمية فرعية إذا اقتضى الأمر، وقضايا مواضيعية بنطاقات مناسبة وموضوعات جديدة تحددها العلوم؛
	(ج) تحديد الأدوات والمنهجيات المتصلة بالسياسات مثل تلك الناشئة عن التقديرات، لتمكين صانعي القرارات من الحصول على هذه الأدوات والمنهجيات ولتشجيع وتحفيز مواصلة تطويرها إذا اقتضى الأمر؛
	(د) ترتيب أولويات احتياجات بناء القدرات لتحسين نقاط الالتقاء بين العلوم والسياسات على المستويات الملائمة ثم توفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم والمناداة بتقديمه لاحتياجات الأولوية العليا المرتبطة مباشرة بأنشطة، حسبما قررها الاجتماع العام، ولتحفيز التمويل لأنشطة بناء القدرات هذه بتوفير منتدى بمصادر تمويل تقليدية ومحتملة.
	18 - ومع الإقرار بأن أي اتفاق على إنشاء أفرقة عاملة لن يتم التوصل إليه إلا بعد مناقشة أكثر استفاضة لبرنامج العمل فإن الخيارات الأولية لإنشاء أفرقة عاملة أو هياكل أخرى لتنفيذ برنامج عمل المنبر يمكن أن تشمل ما يلي:
	(أ) الخيار 1: إنشاء فريقين عاملين، يضطلع أحدهما بالتقييمات وتوليد المعارف وسياسة الدعم، ويشرف الفريق الآخر على أعمال بناء القدرات في المنبر في مجال توليد المعارف والتقييم ودعم السياسة. ويتم إنشاء هذين الفريقين العاملين مع مراعاة التوازن الجغرافي والجنساني والتوازن من ناحية التخصصات؛
	(ب) الخيار 2: إنشاء فريقين عاملين يضطلع أحدهما بالتقييمات ويشرف الآخر على أعمال توليد المعارف ودعم السياسة وبناء القدرات. ويتم إنشاء الفريقين مع مراعاة التوازن الجغرافي والجنساني والتوازن من ناحية التخصصات؛
	(ج) الخيار 3: إنشاء هياكل إقليمية (سواء كانت أفرقة عاملة أو مراكز) للإشراف على برنامج العمل الكامل ( توليد المعارف والتقييم ودعم السياسة وبناء القدرات) على الأصعدة الإقليمية. وتتألف الأفرقة العاملة الإقليمية من خبراء إقليميين يتحقق فيهم التوازن الجنساني والتوازن من ناحية الاختصاصات وكذلك التوازن الجغرافي داخل الإقليم. وبالإضافة إلى ذلك يمكن تشكيل أفرقة عاملة مخصصة ولفترة محددة من أجل الاضطلاع بتقييمات عالمية و/أو مواضيعية. وهذه الأفرقة الشاملة و/أو المواضيعية يتم تشكيلها مع مراعاة التوازن الجغرافي والجنساني والتوازن من ناحية الاختصاصات.]
	رابعاً - الأمانة
	19 - ستقوم الأمانة بالوظائف الإدارية الإرشادية التالية، بتوجيه من الاجتماع العام:
	(أ) تنظيم الاجتماعات وتوفير الدعم الإداري للاجتماعات، بما في ذلك إعداد الوثائق والتقارير المقدمة إلى الاجتماع العام وهيئاته الفرعية حسب الحاجة؛
	(ب) مساعدة أعضاء مكتب الاجتماع العام وأي هيئات فرعية ينشئها الاجتماع العام في أداء وظائفها على النحو الذي يقرره الاجتماع العام، بما في ذلك تيسير الاتصال بين مختلف أصحاب المصلحة في المنبر؛
	(ج) تيسير الاتصال بين أي أفرقة عاملة قد ينشئها الاجتماع العام؛
	(د) نشر المعلومات العامة والمساعدة في أنشطة التوعية وإنتاج مواد الاتصال ذات الصلة؛
	(ﻫ) إعداد مشروع ميزانية المنبر لتقديمها إلى الاجتماع العام، وإدارة الصندوق الاستئماني [الصناديق الاستئمانية] وإعداد أي تقارير مالية ضرورية؛
	(و) المساعدة في حشد الموارد المالية؛
	(ز) المساعدة في تسهيل رصد وتقييم أعمال المنبر.
	20 - وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكلف الاجتماع العام الأمانة بالاضطلاع بوظائف الدعم التقني، مثل تقديم المساعدة ذات الصلة لكفالة قيام المنبر بتنفيذ برنامج عمله. ويتعين صياغة الوظائف المحتملة هذه بعد مناقشة برنامج العمل، ويتم تنفيذها تحت توجيه الاجتماع العام.
	21 - ويمكن أن تشمل الخيارات المتاحة المتعلقة بالترتيبات المؤسساتية للأمانة ما يلي:
	(أ) [الخيار 1: إنشاء أمانة مركزية واحدة تضطلع بوظائف إدارية فقط. وفي ظل هذا الترتيب يمكن أن تنظر منظمة واحدة أو أكثر من منظمات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة (مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) في إعارة موظفيها للعمل في المنبر. وتعمل الأمانة عند تأسيسها من موقع وحيد، وتدرس في الوقت نفسه إقامة شبكات مع الهياكل الإقليمية والهياكل الموضوعية التقنية؛]
	(ب) [الخيار 2: إنشاء أمانة موزعة تتناول الوظائف الإدارية على الصعيدين المركزي والإقليمي. وفي ظل هذا الترتيب يمكن أن تنظر منظمات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية الأخرى ذات الخبرة الملائمة فيما يلي:
	’1‘  تقديم الدعم الإداري إلى المنبر؛
	’2‘ إعارة موظفين متفرغين؛
	’3‘ دراسة مسألة إقامة شبكات من خلال الإنترنت.]
	خامساً - المساهمات المالية والمساهمات الأخرى في المنبر
	22 - ينشأ صندوق استئماني أساسي يخصصه الاجتماع العام من أجل تلقي المساهمات الطوعية من الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى وأصحاب المصلحة الآخرين، مثل القطاع الخاص والمؤسسات، على أن يكون التمويل غير مشروط، وألا يستخدم لتوجيه عمل المنبر، وألا يكون مخصصاً لأنشطة محددة. ويُحدد استعمال هذا الصندوق بطريقة مفتوحة وشفافة. وستوضع اشتراطات محددة لإدارة الصندوق الاستئماني في سياق القواعد والإجراءات المالية التي سيعتمدها الاجتماع العام.
	23 - وبصورة استثنائية، ورهناً بالحصول على موافقة الاجتماع العام، يمكن قبول مساهمات طوعية إضافية خارج نطاق الصندوق الاستئماني، ومنها الدعم المباشر لأنشطة محددة من برنامج عمل المنبر.
	24 - تشجع الحكومات والأوساط العلمية وغيرها من [أصحاب المعارف] و [أصحاب المصلحة] الآخرين على تقديم مساهمات عينية، مثل المساهمات المقدمة من مجتمع الدوائر العلمية، وهي مساهمات ستشكل عاملاً رئيسياً من عوامل النجاح في تنفيذ برنامج العمل.
	سادساً - تقييم تشغيل المنبر
	25 - ينبغي استعراض كفاءة المنبر وفعاليته وتقييمهما بصورة مستقلة ومن جهات خارجية على أساس دوري، وفقاً لما يقرره الاجتماع العام، مع إدخال التعديلات التي تمليها الضرورة.

