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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية
 الخامسةالدورة 

 7107مارس /آذار 01-7 ،أدلانيا، بون
 *من جدول األعمال ادلؤقت 8البند 

 المنبراستعراض 

 )ىـ(( 4إجراءات استعراض فعالية الوظائف اإلدارية والعلمية للمنبر )الناتج 
 مذكرة من األمانة

 مقدمة
، 7/5 -لمنرب، مبوجب مقرره م ح د ل األول للمنرب، َكلَّف االجتماع العام يف إطار برنامج العمل - 0

)ىـ((، هبدف تزويد االجتماع العام  4بإجراء استعراض لفعالية الوظائف اإلدارية والعلمية للمنرب )الناتج 
مبعلومات يستند إليها يف إجراءاتو ادلتعلقة بتنفيذ برنامج العمل األول للمنرب وبوضع برنامج العمل الثاين لو. ويف 

، بالتشاور مع ادلكتب، أن يضع تعدد التصصصاتادلاالجتماع العام إذل فريق اخلرباء  ادلقرر نفسو، طلب
 .إلدارية والعلمية للمنربا الوظائفالستعراض فعالية  اتإجراء

واستجابة لذلك ادلقرر، أعد فريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات مشروع اختصاصات الستعراض منتصف  - 7
. IPBES/4/16ية ادلنرب ُقدِّم إذل االجتماع العام يف دورتو الرابعة بوصفو الوثيقة ادلدة ولالستعراض النهائي لفعال

، لكنو قرر أن يلغي استعراض 4/0 -باالقًتاح يف اجلزء السابع من مقرره م ح د  ورحب االجتماع العام
جتماع العام منتصف ادلدة وأن يكتفي بإجراء استعراض يف هناية برنامج العمل. ويف ادلقرر نفسو، دعا اال

برنامج  هنايةمشروع اختصاصات استعراض  بشأناآلراء  مزيد من احلكومات وأصحاب ادلصلحة إذل تقدمي
. لالستعراض الداخلي واخلارجي يناحلاجة إذل دمج العنصر  مراعاةادلقرر، مع  لذلكالعمل الوارد يف ادلرفق السابع 

، بالتشاور مع ادلكتب، حتسني نطاق صصات أن يواصلوطلب االجتماع العام إذل فريق اخلرباء ادلتعدد التص
االجتماع العام واختصاصات استعراض هناية برنامج العمل، يف ضوء ادلدخالت ادلذكورة أعاله، لكي ينظر فيها 

 .يف دورتو اخلامسة

                                                      
*  IPBES/5/1/Rev.1. 
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نيسان/أبريل  77ودعيت احلكومات واجلهات صاحبة ادلصلحة إذل أن تقدم، خالل الفًتة ادلمتدة من  - 3
 ، تعليقات على مشروع االختصاصات الوارد يف ادلرفق السابع للمقرر 7106حزيران/يونيو  74ذل إ
. ووردت تعليقات من ىولندا بالنيابة عن االحتاد األورويب والدول األعضاء فيو والواليات ادلتحدة 4/0 - د ح م

جامعة شرديايت نوع البيولوجي، و منتدى أدلانيا لبحوث الت -األمريكية. كما ُقدمت تعليقات من جانب شبكة 
 .اذلندمومباي بناثيباي دامودار ثاكرسي للنساء يف 

ونظر فريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات وادلكتب يف ىذه التعليقات لدى تنقيح االختصاصات.  - 4
لالختصاصات ادلنقحة اليت استنسخ نصها يف مرفق ىذه الوثيقة. ويبني الفرع  ويتضمن الفرع األول أدناه عرضاً 

الثاين اإلجراء ادلقًتح أن يتصذه االجتماع العام. ويتضمن التذييل مشروع استبيان وضع ليستعان بو يف عملية 
 االستعراض.

 إجراءات استعراض المنبر في نهاية برنامج عملو األول -أواًل 
، أن االستعراض ينبغي أن يتصذ 4/0 -ع العام، يف اجلزء السابع من ادلقرر م ح د أوضح االجتما  - 5

شكل عملية تنفذ يف هناية برنامج العمل، ونوه بضرورة دمج العنصرين الداخلي واخلارجي لالستعراض. وبناء 
تعراض إذل على ذلك، تقتضي االختصاصات ادلنقحة لالستعراض )انظر ادلرفق أدناه( بأن ُتقدم نتائج االس

(، لدى انتهاء برنامج العمل األول للمنرب، حني يصبح من 7109االجتماع العام يف دورتو السابعة )أيار/مايو 
ادلتوقع أن ينظر االجتماع العام يف اعتماد برنامج عمل ثان. وسُيواََف االجتماع العام يف دورتو السادسة 

 ستعراض وما أسفر عنو من نتائج مؤقتة.( بتقرير عن التقدم احملرز يف اال7108)آذار/مارس 
وقام ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات باختيار فريق داخلي يتألف من رئيس ادلنرب وأحد  - 6

أعضاء ادلكتب ورئيس مشارك لفريق اخلرباء واثنني من أعضائو واألمني التنفيذي. وأعد الفريق الداخلي، 
مشروع استبيان لتيسري استعراض ادلنرب )يرد يف تذييل ادلرفق(، نُظمت بنيتو  بالتشاور مع ادلكتب وفريق اخلرباء،

من ادلرفق(. وقد يرغب االجتماع العام يف أن  3للمجاالت الستة اليت سيقيمها االستعراض )انظر الفقرة  وفقاً 
لعنصر الداخلي يدرس ىذه األسئلة ويعدذلا ويقرىا. ومن ادلقًتح استصدام ىذا االستبيان يف إجراء كل من ا

 لدمج ىذين العنصرين كما طلب االجتماع العام. واخلارجي لالستعراض، تيسرياً 
وفيما يتعلق باجلزء الداخلي من االستعراض، ديكن توزيع االستبيان على األعضاء احلاليني والسابقني  - 7

لدعم التقين التابعة ذلا؛ وعلى يف فريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات وادلكتب؛ وعلى األمانة، مبا يف ذلك وحدات ا
أعضاء فرق العمل وخرباء األفرقة عدا أفرقة التقييم؛ وعلى الرؤساء ادلشاركني وادلؤلفني الرئيسيني للتقييمات 
ادلنجزة واجلارية للمنرب. ومبقدور الفريق الداخلي أن يستند إذل النتائج يف إعداد تقرير يوضع من منظور داخلي. 

نصرين الداخلي واخلارجي لالستعراض، ديكن عرض التقرير على االجتماع العام يف دورتو على دمج الع وعمالً 
يف عملية  السادسة وتعميمو على فريق االستعراض )الذي يرد وصفو يف الفقرة التالية( باعتباره مدخالً 

 االستعراض الشاملة.
يتألف من عدد من خرباء  ضفريق استعراوديكن أن ينفذ اجلزء اخلارجي من االستعراض من جانب  - 8

، ويتسم بتشكيل متوازن دلمثلي احلكومات والعلماء وشلثلي ادلنظمات غري 01االستعراض ال يزيد على 
أو من جانب فريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات  لجنة اختيار. وديكن اختيار األعضاء من جانب (0)احلكومية

                                                      
اقًتاح بشأن فريق استعراض يعرض على إذل تقدمي  0ديكن، كإجراء بديل، دعوة ادلنظمة ادلهنية اخلارجية ادلقًتحة يف اخليار  (0)

 ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات إلقراره.
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ة لدعوة يوجهها رئيس ادلنرب، وباستصدام ادلعايري ادلتفق عليها وادلكتب باالستناد إذل الًتشيحات ادلقدمة استجاب
 من ادلرفق(. 9)انظر الفقرة 

 وقد يرغب االجتماع العام يف أن ينظر يف اخليارين التاليني لتنسيق اجلزء اخلارجي من االستعراض: - 9
تنسيق االستعراض،  تتوذل منظمة مهنية خارجية: يتمثل اخليار األول يف اختيار 0اخليار  ( أ)

وتعمل حتت توجيو فريق االستعراض وباالستناد إذل االستبيان ادلعتمد. وخُتتار ادلنظمة ادلهنية اخلارجية من جانب 
جلنة اختيار أو من جانب ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات استجابة لدعوة إذل إبداء االىتمام يوجهها 

من ادلرفق(. وقد يرغب االجتماع العام يف مالحظة  9ادلتفق عليها )انظر الفقرة رئيس ادلنرب، باستصدام ادلعايري 
أنو قد يكون من الصعب اجتذاب منظمة مهنية من ىذا النوع على أساس ادليزانية ادلقًتحة لالستعراض. فقد 

زانية التقييم بأن تًتاوح مي (7)دليل التقييم اخلاص بربنامج األمم ادلتحدة للبيئةمن  7118أوصت نسصة عام 
دوالر يف  7 011 111و 841 111 يف ادلائة من إمجارل تكاليف ادلشروع )ما بني 5و 7واالستعراض بني 

حالة ادلنرب(. وقد وصلت تكلفة االستعراض الذي دام أربعة أشهر للفريق احلكومي الدورل ادلعين بتغري ادلناخ، 
. وقد تعوق ادليزانية ادلنصفضة اليت (3)دوالر 951 111الذي أجراه اجمللس ادلشًتك بني األكاددييات، إذل 

إلجراء االستعراض. ولذا يَقًتح ادلكتب  مناسباً  اقًتحت يف األصل قدرة ادلنرب على اجتذاب منظمة مؤىلة تأىيالً 
 أدناه. 7وفريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات أن ينظر االجتماع العام يف اخليار 

 موظف إداريعن اخليار األول يف إسناد تنسيق االستعراض إذل : خيتلف اخليار الثاين 7اخليار  ( ب)
 ديكن أن يكون مقره أمانة ادلنرب.

 ويتضمن ادلرفق مشروع اختصاصات يشمل ىذين اخليارين. - 01
 اإلجراء المقترح اتخاذه - ثانياً 

يرغب االجتماع العام يف أن ينظر يف ادلعلومات ادلقدمة يف ىذه ادلذكرة بغية إقرار مشروع  قد - 00
 االختصاصات الوارد يف ادلرفق واالستبيان الوارد يف تذييل ادلرفق.

 

                                                      
خيضع الدليل للتنقيح يف الوقت احلاضر. وستتاح النسصة ادلنقحة يف ادلوقع التارل:  (7)

http://web.unep.org/evaluation/unep-evaluation-manual-1. 
استعراض عمليات وإجراءات الفريق احلكومي الدورل ادلعين بتغري تقييمات تغري ادلناخ: اجمللس ادلشًتك بني األكاددييات،  (3)

، وديكن االطالع على التقييمات يف ادلوقع التارل: 7101، عام ادلناخ
http://reviewipcc.interacademycouncil.net/report.html.  

http://web.unep.org/evaluation/unep-evaluation-manual-1
http://web.unep.org/evaluation/unep-evaluation-manual-1
http://reviewipcc.interacademycouncil.net/report.html
http://reviewipcc.interacademycouncil.net/report.html
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 المرفق

 اختصاصات استعراض المنبر في نهاية برنامج عملو األول

 توقيت االستعراض ونوعو - أوالً 
يف هناية برنامج عملو األول )يشار إليو فيما يلي باسم  واحداً  مستقالً  سيجري ادلنرب استعراضاً  - 0
. وسُيواََف 7109دورتو السابعة يف أيار/مايو  وسينظر االجتماع العام يف نتائج االستعراض يف‘‘(. االستعراض’’

االجتماع العام يف دورتو السادسة بتقرير عن التقدم احملرز يف عملية االستعراض وما أسفرت عنو من نتائج 
 .خارجياً  وعنصراً  داخلياً  بالتطورات. وسيتضمن االستعراض عنصراً  مؤقتة، إلحاطتو علماً 

 المتوقعة أىداف االستعراض ونواتجو - ثانياً 
ىدف االستعراض ىو االسًتشاد بنتائجو يف وضع برنامج عمل ثاٍن للمنرب يُراعي الدروس ادلستفادة  - 7

من تنفيذ برنامج العمل األول، وصياغة توصيات دتكن ادلنرب من تعزيز تنفيذ وظائفو األربع ومن تقوية فعاليتو يف 
 يربط بني العلوم والسياسات. هناية ادلطاف بوصفو زلفالً 

وسيُـَقيِّم االستعراض فعالية ادلنرب كمحفل يربط بني العلوم والسياسات. وبوجو خاص، سُيحلل  - 3
االستعراض ادلنرب من حيث فعاليتو وكفاءتو وأمهيتو بالقياس إذل أىدافو ومبادئو التشغيلية ووظائفو األربع ووظائفو 

قرير الدورة الثانية لالجتماع العام، وذلك من أجل حتديد طرائق ادلنرب وترتيباتو اإلدارية والعلمية ادلبينة يف ت
فعالية تنفيذ برنامج العمل وىياكل  . وسيُـَقيِّم االستعراض أيضاً (UNEP/IPBES.MI/2/9)الوثيقة ادلؤسسية ادلقبلة 

وإجراءات إعداد نواتج ادلنرب (، 0/0 -الدعم القائمة اليت حيكمها النظام الداخلي )انظر مرفق ادلقرر م ح د 
(، وادلقررات األخرى ذات الصلة لالجتماع العام للمنرب. وسيُـَقيِّم 3/3 - د ح )انظر ادلرفق األول للمقرر م

 االستعراض ما يلي:
 تنفيذ الوظائف األربع للمنرب؛ (أ )

 تطبيق ادلبادئ التشغيلية للمنرب؛ (ب )

سياسة ادلتعلقة بتضارب ادلصاحل وإجراءات فعالية إجراءات إعداد نواتج ادلنرب، مبا يف ذلك ال (ج )
 تنفيذىا؛

فعالية الًتتيبات ادلؤسسية للمنرب، مبا يف ذلك االجتماع العام، وادلكتب، وفريق اخلرباء ادلتعدد  (د )
التصصصات، واألمانة مبا تضمو من وحدات الدعم التقين، وترتيبات الشراكة التعاونية مع األمم ادلتحدة، 

 الشركاء االسًتاتيجيني، وتفاعالهتا وإجراءاهتا؛ والًتتيبات األخرى مع

 فعالية الفرق العاملة للمنرب وأفرقة خربائو، مبا يف ذلك إدارة عملها ومستوى التزام أعضائها؛ (ه )

 فعالية القواعد والًتتيبات وادلمارسات ادلتعلقة بادليزانية والشؤون ادلالية. (و )
أعاله. وسيشمل  3يما يتصل باألبعاد ادلبينة يف الفقرة وسيسفر االستعراض عن تقرير عن أداء ادلنرب ف - 4

التقرير توصيات بشأن أفضل سبيل لتنفيذ برنامج العمل الثاين للمنرب. وسيتضمن بوجو خاص توصيات تتعلق 
 بتعديل الًتتيبات ادلؤسسية القائمة، مبا يف ذلك اإلجراءات واذلياكل، من أجل دعم تنفيذ برنامج العمل الثاين.
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 الهيكل المؤسسي لالستعراض - ثالثاً 
 العنصر الداخلي -ألف 

ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات بتعيني فريق استعراض داخلي يتألف من رئيس ادلنرب  قام - 5
وأحد أعضاء ادلكتب ورئيس مشارك لفريق اخلرباء واثنني من أعضائو واألمني التنفيذي، سيتوذل تنسيق 

 الستعراض الداخلي.يلصص نتائج ا االستعراض الداخلي بالتشاور مع ادلكتب وفريق اخلرباء، وسيضع تقريراً 
 العنصر الخارجي -باء 

(، أو موظف إداري 0سُيجري االستعراض فريق استعراض وتتوذل تنسيقو منظمة مهنية خارجية )اخليار  - 6
 (. وسيستند إذل االستبيان الوارد يف تذييل ىذا ادلرفق.7)اخليار 

، ويتسم بتشكيل متوازن 01لى ال يزيد ع وسيتألف فريق االستعراض من عدد من خرباء االستعراض - 7
. وسُيصتار فريق االستعراض، استجابة لدعوة (0)دلمثلي احلكومات والعلماء وشلثلي ادلنظمات غري احلكومية

 أدناه(، من جانب: 9يوجهها رئيس ادلنرب وباستصدام ادلعايري ادلتفق عليها )ادلبينة يف الفقرة 
 فريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات وادلكتب؛ (أ )

إذل ترشيح كل منطقة من مناطق  اختيار يعنيها االجتماع العام يف دورتو اخلامسة، استناداً  جلنة (ب )
 األمم ادلتحدة لعضو واحد يف اللجنة.

 وسيُـَنسَّق االستعراض من جانب: - 8
ختتارىا جلنة اختيار أو خيتارىا ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد  منظمة مهنية خارجية: 0اخليار  (أ )

 التصصصات استجابة لدعوة إذل إبداء االىتمام يوجهها رئيس ادلنرب؛ أو

 : موظف إداري ينبغي تعيينو، يكون مقره أمانة ادلنرب.7اخليار  (ب )
 بادلعايري التالية: وسُيسًتَشد يف اختيار ادلنظمة ادلهنية اخلارجية وأعضاء فريق االستعراض - 9

حيازة ادلنظمة ادلهنية اخلارجية وخرباء االستعراض دلؤىالت مالئمة لتنفيذ استعراضات مؤسسية  (أ )
 على ادلستوى العادلي؛

مربىن عليو يف العمل مع زلافل تربط بني  حيازة ادلنظمة وخرباء االستعراض لسجل إصلازات (ب )
 لتقييم البيئي العادلي بوجو عام وادلنرب بوجو خاص.العلوم والسياسات، ويف فهم أدوار ووظائف عملية ا

 المنهجية - رابعاً 
 العنصر الداخلي -ألف 

االستبيان على  يتألف العنصر الداخلي من تقييم ذايت يستند إذل االستبيان الوارد يف التذييل. وسيوزع - 01
األعضاء احلاليني والسابقني يف فريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات وادلكتب، وعلى األمانة، مبا يف ذلك وحدات 
الدعم التقين التابعة ذلا، وعلى أعضاء فرق العمل التابعة للمنرب، وعلى الرؤساء ادلشاركني وادلؤلفني الرئيسيني 

                                                      
من ىذه ادلذكرة( إذل تقدمي اقًتاح بشأن  9فيمكن، كإجراء بديل، دعوة ادلنظمة ادلهنية اخلارجية )الفقرة  0إذا اعُتمد اخليار  (0)

 فريق استعراض يعرض على ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات إلقراره. 
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إذل نتائج االستبيان، سيتوذل فريق االستعراض  اجلارية للمنرب. واستناداً ادلعنيني بتنسيق التقييمات ادلنجزة و 
أعاله(، بالتشاور مع أعضاء ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات، إعداد تقرير  5الداخلي )انظر الفقرة 

التطورات، ب يُوضع من منظور داخلي. ويعرض التقرير على االجتماع العام يف دورتو السادسة إلحاطتو علماً 
 ويشكل أحد ُمدخالت عملية االستعراض الشاملة.

 العنصر الخارجي -باء 
 تشمل األساليب اليت يتعني أن يستصدمها خرباء االستعراض ما يلي: - 00

استعراض الوثائق وادلؤلفات ذات الصلة اليت أنتجها ادلنرب واخلرباء ادلصتصون ومجاعات  (أ )
 أصحاب ادلصاحل ادلعنية؛

إجراء االستعراض إذل االستبيان الذي اعتمده االجتماع العام والوارد يف تذييل يف  االستناد (ب )
ىذا ادلرفق، الذي صمم على النحو ادلالئم والذي َيستطلع آراء األطراف ادلعنية وأصحاب ادلصاحل ادلعنيني بشأن 

قر األمانة )اخليار ( أو موظف إداري يعمل يف م0ادلسائل موضع االستعراض. وستتوذل منظمة خارجية )اخليار 
 وحتليلها. ( دعم فريق االستعراض يف ترتيب الردود على االستبيان7

 :كما ديكن أن تشمل األساليب ما يلي حيثما يكون ذلك مفيداً  - 07
مقابالت مع اجمليبني الرئيسيني، مبن فيهم أعضاء ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات،  (أ )

واخلرباء ادلشاركون يف عمل ادلنرب، ووكاالت األمم ادلتحدة الشريكة ادلتعاونة،  واألمانة ووحدات الدعم التقين،
 والشركاء االسًتاتيجيون اآلخرون، واحلكومات، وأصحاب ادلصلحة؛

، بشأن الُبعديةمناقشات ألفرقة تركيز، تعقد يف ادلوقع حيثما تسمح ادلوارد أو بواسطة ادلؤدترات  (ب )
الًتتيبات ادلؤسسية للمنرب، أو أمهية ادلنرب على صعيد السياسات، أو هنج ادلنرب  مسائل معينة تتعلق بادلنرب، مثل

إزاء النظم ادلعرفية للشعوب األصلية والنظم ادلعرفية احمللية. وديكن أن يشارك يف ىذه ادلناقشات طائفة دتثل 
التقين ادلعنية( واخلرباء  أعضاء ادلكتب وفريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات واألمانة )مبا يف ذلك وحدات الدعم

ادلشاركني يف عمل ادلنرب ووكاالت األمم ادلتحدة الشريكة ادلتعاونة والشركاء االسًتاتيجيني اآلخرين واحلكومات 
 وأصحاب ادلصلحة؛

 7107مالحظات مباشرة تسجل أثناء االجتماعات الرئيسية اليت سيعقدىا ادلنرب يف عامي  (ج )
العام، واجتماعات فريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات وادلكتب والفرق  ، مبا فيها جلسات االجتماع7108و

 العاملة وأفرقة خرباء التقييم.
وسيدعم فريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات وادلكتب واألمانة، مبا تضمو من وحدات الدعم التقين، فريق  - 03

 إلعداد نواتج ادلنرب. االستعراض عن طريق توفري ادلعلومات بشأن اجلوانب اإلدارية والتشغيلية
إذل نتائج االستبيان، مع مراعاة التقرير  يقدم إذل االجتماع العام استناداً  وسيعد فريق االستعراض تقريراً  - 04

  .4الذي أعده فريق االستعراض الداخلي. وسيتضمن التقرير التوصيات اليت ورد وصفها يف الفقرة 
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 الميزانية - خامساً 
 ، التكاليف التالية:دوالراً  711 171ادليزانية ادلطلوبة، وقدرىا ستغطي  - 05

إذل نصف التكلفة  ، استناداً دوالراً  076 371يقدر الدعم التقين واإلداري لالستعراض مببلغ  (أ )
(، وذلك دلدة سنتني تبدأ بعد دوالراً  076 371يف منظومة األمم ادلتحدة ) 7-السنوية لوظيفة فنية من رتبة ف

امسة لالجتماع العام بفًتة وجيزة وتنتهي بعد دورتو السابعة بفًتة وجيزة. وديكن ختصيص ادلبلغ إما الدورة اخل
، 7، أو للصندوق االستئماين يف حالة اخليار 0دلنظمة مهنية خارجية لتغطية تكاليفها اإلدارية، يف حالة اخليار 

 لتعيني خبري استشاري؛

 ؛اض خدماهتم تطوعاً من ادلفًتض أن يقدم أعضاء فريق االستعر  (ب )

سيوفر دعم السفر وبدل اإلقامة اليومي خلرباء االستعراض من مجيع ادلناطق بادلعدل التارل:  (ج )
 ختامياً  واجتماعاً  أولياً  للفرد عن كل اجتماع. وينتظر أن يَعقد أعضاء فريق االستعراض اجتماعاً  دوالراً  3 751

جتماعني لفريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات وادلكتب يُدعى فريق يُنظََّمان، القتصاد التكاليف، فور االنتهاء من ا
االستعراض إذل مراقبتهما. كما سَتحضر رلموعة فرعية من فريق االستعراض الدورة السادسة لالجتماع العام 
لًتاقبها ولتجري ادلقابالت )مخسة أعضاء(، مث دورتو السابعة لتقدمي نتيجة التقرير )عضوان(. وسيمضي اجلدول 

 الزمين على النحو التارل:

اجتماع أورل يُعقد مباشرة بعد االجتماع التاسع لفريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات  ‘0’
 (؛7107وادلكتب )منتصف عام 

التاسع والثاين عشر لفريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات وادلكتب )منتصف  االجتماعان ‘7’
 (، للمراقبة وإجراء ادلقابالت؛7108وأواخر عام  7107عام 

( للمراقبة وإجراء 7108الدورة السادسة لالجتماع العام للمنرب )آذار/مارس  ‘3’
 ادلقابالت؛

شر لفريق اخلرباء ادلتعدد اجتماع ختامي يُعقد مباشرة بعد االجتماع الثاين ع ‘4’
 التصصصات وللمكتب؛

 (؛7109الدورة السابعة لالجتماع العام للمنرب )أيار/مايو  ‘5’

مباشرة بعد  دل ُتدرج اجتماعات أفرقة الًتكيز يف ىذه ادليزانية. وإذا ُعقد اجتماع من ىذا النوع (د )
العام، فإنو سيستدعي توفري بدل إقامة كالدورة السادسة لالجتماع   اجتماع مقرر تنظيمو بالفعل، وذلك مثالً 

 . خبرياً  71يومي لعدد يصل إذل 
 .دوالراً  711 171ويلصص اجلدول التارل التكاليف ادلتوقعة اليت تصل إذل  - 06

 التكلفة بدوالرات الواليات ادلتحدة البند
 076 371 الدعم اإلداري

أشصاص من  01السفر باإلضافة إذل بدل اإلقامة اليومي لعدد يصل إذل  دعم
أجل حضور اجتماعني لفريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات وادلكتب، مع عقد 

 اجتماع أورل وختامي بعد االجتماعني ادلذكورين مباشرة

511 37 

 دعم السفر باإلضافة إذل بدل اإلقامة اليومي خلمسة خرباء استعراض من أجل
حضور الدورة السادسة لالجتماع العام، وخلبريي استعراض من أجل حضور 

 الدورة السابعة لالجتماع العام

751 76 

حيضرون اجتماع فريق تركيز يُعقد  خبرياً  71بدل اإلقامة اليومي لعدد يصل إذل 
 بعد الدورة السادسة لالجتماع العام مباشرة

111 01 

 غري مدرج بند أتعاب خرباء االستعراض
 200 070 المجموع
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 التذييل
 مشروع استبيان الستعراض المنبر في نهاية برنامج عملو األول

ساسا للجزأين الداخلي واخلارجي لالستعراض. سيشكل االستبيان، ادلقدم إذل االجتماع العام إلقراره، أُ  - 0
)أ( إذل  3السادس(، ادلبينة يف الفقرات من الستة )الفروع من األول إذل  للمجاالت وقد نُظمت األسئلة وفقاً 

 اليت يتعني استعراضها إزاء أىداف االستعراض ونتائجو ادلتوقعة. )و( من الفرع الثاين من ادلرفق أعاله، 3
وسُيطلب إذل اجمليبني أن يـَُعرِّفوا أنفسهم بوصفهم ينتمون إذل فئة زلددة سبق تعيينها )ومنها مثالً  - 7

حكومية، اتفاق بيئي متعدد األطراف، وكالة تابعة لألمم ادلتحدة، عادل مشارك يف ادلنرب، حكومة، منظمة غري 
عادل غري مشارك يف ادلنرب، عضو يف فريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات أو ادلكتب، عضو يف فرقة عاملة، إخل( مبا 

 يتيح حتليل الردود من حيث الفئات ادلصتلفة ألصحاب ادلصلحة.
ما ىي أوجو ’’آلراء إضافية من جانب اجمليبني:  كل سؤال بالسؤال الفرعي التارل التماساً وسُيستكمل   - 3

 ‘‘وكيف ديكن حتسني احلالة؟ ،الضعف أو الثغرات

 الفرع األول: ما مدى جودة تنفيذ وظائف المنبر؟
 : ىل كانت العملية المستخدمة لتلقي الطلبات وتحديد أولويتها مرضية؟1السؤال 
ىل كانت الدعوة إذل تقدمي الطلبات، واآللية اليت اقًتحتها أمانة ادلنرب لالستجابة ذلذه الدعوة،  (أ )

 واضحتني وفعالتني؟

 مشاورة داخلية قبل االستجابة للدعوة إذل تقدمي الطلبات؟ ىل أجريتم (ب )

ىل أنتم راضون عن الطريقة اليت عاجل هبا فريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات الطلبات وعرض  (ج )
 هبا قائمة مرتبة حسب درجة األولوية إذل االجتماع العام؟

ىل ترون أن قائمة نواتج برنامج العمل، ادلنبثقة عن الطلبات، تليب احتياجات أصحاب  (د )
 ادلصلحة وتتسم بأمهية للسياسات؟

ع : ما مدى كفاءة المنبر في إجراء تقييمات منتظمة ومناسبة التوقيت للمعارف المتعلقة بالتنو 2السؤال 
 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والروابط بينها التي تدعم أوجو التآزر بين العلوم والسياسات؟

ىل تسهم تقييمات ادلنرب يف أوجو التآزر بني العلوم والسياسات بطريقة تكفل الشرعية  (أ )
 واجلدوى وادلصداقية؟

 ىل تؤدي عملية حتديد نطاق التقييمات مهمتها؟ (ب )

ح واختيار ادلؤلفني )الرؤساء ادلشاركني، وادلؤلفني الرئيسيني ادلعنيني ىل تؤدي عملية ترشي (ج )
 بالتنسيق، وادلؤلفني الرئيسيني، وزلرري االستعراضات( مهمتها؟

 ىل تؤدي آلية االستعراض من جانب النظراء مهمتها؟ (د )
 ىل توفر احلكومات مدخالت وتعليقات كافية؟ 

 ىل يقدم اخلرباء مدخالت وتعليقات كافية؟ 
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 ىل حتدد تقييمات ادلنرب حدود الثقة بصورة سليمة؟ )ه(
كتب ادلوجزات اليت تعد دلقرري السياسات بأسلوب مالئم غري مفرط يف طابعو التقين ىل تُ  )و(

 حبيث تفهمو طائفة واسعة من فئات اجلمهور وأصحاب ادلصلحة؟
تتناول ادلوجزات اليت تعد دلقرري السياسات ادلسائل ذات األمهية للسياسات دون أن دتلي  ىل )ز(
 السياسات؟
 ىل يُلتزم بالطول ادلناسب يف وضع ادلوجزات اليت تعد دلقرري السياسات؟ )ح(
 ىل تتضمن التقييمات مجيع ادلعلومات وادلعارف ذات األمهية؟ )ط(
ات ادلتعلقة بالسياسات، وخاصة على النطاقني اإلقليمي ودون ىل تتناول التقييمات االحتياج )ي(

 اإلقليمي؟
بطريقة متوازنة مظاىر التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية  ىل تتناول التقييمات )ك(

 وتفاعالهتا يف الرب والبحر وادلياه الداخلية؟
 وطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية؟ىل َتستصدم التقييمات بصورة مالئمة التقييمات وادلعارف ال )ل(
ىل تعًتف التقييمات مبعارف الشعوب األصلية وبادلعارف احمللية وحتًتمها وىل تتناوذلا  )م(

 وتدرجها بصورة مناسبة؟
 حتديداً  ىل َحددت التقييمات اليت أجريت حىت اآلن اخليارات ادلتاحة لتقرير السياسات )ن(

 ؟سليماً 
 التلقيح بادلعايري ادلتوقعة دلنتج صادر عن ادلنرب؟ىل يفي تقييم عمليات  )س(
 ىل يفي تقييم السيناريوىات بادلعايري ادلتوقعة دلنتج صادر عن ادلنرب؟ )ع(

ىل يحدد المنبر ويوفر أدوات ومنهجيات ذات أىمية للسياسات، تنبثق بوجو خاص عن : 3السؤال 
 تقييماتو، من أجل دعم صياغة السياسات؟

 ات اليت أجريت حىت اآلن األدوات وادلنهجيات ذات األمهية للسياساتىل حددت التقييم (أ )
 ؟سليماً  حتديداً 

 ىل حددت النواتج األخرى غري التقييمات األدوات وادلنهجيات ذات األمهية للسياسات (ب )
 ؟سليماً  حتديداً 

إذل أن فهرس أدوات دعم السياسات ال يزال يف مرحلة إعداد مبكرة، ىل يُعترب  بالنظر (ج )
 بصورة مالئمة لدعم صياغة السياسات؟  الفهرس سهل االستصدام ومنظماً 

ىل ىناك سبل ووسائل أخرى دلواصلة حتسني اجلهود اليت يبذذلا ادلنرب من أجل تنفيذ ىذه  (د )
 الوظيفة؟

  



IPBES/5/11 

10 

 رة سليمة وظيفتو المتعلقة ببناء القدرات؟بصو  : ىل يؤدي المنبر4السؤال 
ىل خيصص ادلنرب، من الناحية الفعلية، الحتياجات بناء القدرات ذات األولوية اليت حددىا  (أ )

 يالئمها من موارد عن طريق تنشيط الدعم ادلارل والعيين؟ االجتماع العام ما

 ما مدى صلاح منتدى بناء القدرات وكيف ديكن تعزيزه؟ (ب )

 ىل يطور ادلنرب بصورة فعالة القدرات الالزمة لتنفيذ برنامج العمل اخلاص بو؟ (ج )

 ىل يؤدي برنامج الزماالت التجرييب مهمتو؟ وىل تؤدي عملية الًتشيح واالختيار مهمتها؟ (د )

ىل تستند األنشطة التدريبية التجريبية إذل ادلواد اإلرشادية القائمة اليت تدعم تنفيذ برنامج  (ه )
 فعالة؟العمل بطريقة 

 ما ىي السبل األخرى الالزمة دلواصلة تنشيط وتعزيز دتويل بناء القدرات؟ (و )
 بصورة سليمة وظيفتو المتعلقة بالمعارف والبيانات؟ : ىل يؤدي المنبر5السؤال 
يستصدم ادلنرب عمليات واضحة وشفافة وذات مصداقية علمية لتبادل وتقاسم واستصدام  ىل (أ )

البيانات وادلعلومات والتكنولوجيا من مجيع ادلصادر ادلعنية، مبا يف ذلك ادلؤلفات اليت ال ختضع الستعراض 
 النظراء؟

تعان هبا يف ىل يُتبع أسلوب مناسب يف اإلدارة ادلستدامة للبيانات وادلعلومات اليت ُيس (ب )
 التقييمات؟

اكتساب  ىل العملية ادلستصدمة لتحديد الثغرات ادلعرفية ذات األمهية للسياسات ولتعزيز (ج )
 ادلعارف اجلديدة وحتفيزه وترتيب أولويتو عملية مناسبة؟

 الفرع الثاني: ىل توضع المبادئ التشغيلية للمنبر موضع التطبيق؟
 ة مع المبادرات القائمة؟: ىل يتعاون المنبر بصورة مناسب6السؤال 
ىل يتعاون ادلنرب بصورة مناسبة مع ادلبادرات القائمة ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم  

اإليكولوجية، مبا يف ذلك االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف وىيئات األمم ادلتحدة وشبكات العلماء وحائزو 
 ادلعارف؟
 : ىل يدرج المنبر معارف الشعوب األصلية والمعارف المحلية بصورة مناسبة؟7 السؤال

 وحيًتمها ويتناوذلا بشكل مناسب ىل يعًتف ادلنرب مبعارف الشعوب األصلية وادلعارف احمللية (أ )
 يف عملو؟

بالنظر إذل أن عمل ادلنرب بشأن معارف الشعوب األصلية وادلعارف احمللية ال يزال يف مرحلة  (ب )
 ؟ ة، ىل يُتبع أسلوب مناسب يف التعامل مع معارف الشعوب األصلية وادلعارف احمللية يف أنشطة ادلنربجتريبي

 : ىل يراعي التوازن الجغرافي والتخصصي والجنساني بصورة مالئمة في عمل المنبر؟8السؤال 
 إقليميني مالئمني يف ىيكلو وعملو؟  واشًتاكاً  ىل حقق ادلنرب دتثيالً  (أ )
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يف كل أنشطتو  بني التصصصات ومتعدد التصصصات يدرج جامعاً  مالئماً  اتبع ادلنرب هنجاً  ىل (ب )
 مجيع التصصصات ذات الصلة مبا تضمو من علوم إنسانية وعلوم طبيعية؟

 يف مجيع جوانب عملو؟ مالئماً  جنسانياً  ىل حقق ادلنرب توازناً  )ج(
 ؟: ىل يحقق المنبر نتائج ذات أىمية للسياسات9السؤال 
 ىل تتسم تقييمات ادلنرب اليت مت إصلازىا بأمهية للسياسات؟ (أ )

 ىل يتسم تقييم عمليات التلقيح بأمهية كافية للسياسات؟ 

  ًلسائر تقييمات ادلنرب، وفيما وراءىا إذل  مفيداً  ىل يوفر تقييم السيناريوىات توجيها
اجملتمع األوسع للعلماء ووكاالت التمويل وادلشتغلني بدعم السياسات ومقرري 
السياسات الراغبني يف االىتداء بالسيناريوىات والنماذج يف اختاذ القرارات على 

 النطاقني احمللي والعادلي؟
 للسياسات؟ىل تتسم نواتج ادلنرب ومنتجاتو األخرى بأمهية  (ب )

 ىل دعمت عمليات ادلنرب أمهية النواتج للسياسات؟ (ج )
 ىل أفضت عملية حتديد النطاقات إذل إعداد نواتج ذات أمهية للسياسات؟ 

 ىل أفضى تشكيل أفرقة اخلرباء إذل إعداد نواتج ذات أمهية للسياسات؟ 

 الفرع الثالث: ىل تُتبع إجراءات فعالة في إعداد النواتج؟
 : ىل ُيجري المنبر اتصاالت كافية؟10 السؤال
 ىل يؤدي ادلنرب أنشطة االتصاالت والتوعية بطريقة مرضية؟ 

 : ىل يتبع المنبر نظامو الداخلي؟11السؤال 
 ىل جيري اتباع النظام الداخلي للمنرب، مبا يف ذلك بشأن تضارب ادلصاحل؟

 : ىل أقام المنبر شراكات مالئمة؟12السؤال 
 شراكة لتنفيذ أنشطة ادلنرب، وىل نفذت بصورة سليمة؟ ىل ُوضعت ترتيبات

الفرع الرابع: ىل اعُتمدت ترتيبات مؤسسية فعالة )االجتماع العام، والمكتب، وفريق الخبراء 
 المتعدد التخصصات، واألمانة(؟

 : ما مدى جودة أداء االجتماع العام؟13السؤال 
 حملفل بأن يؤدي دوره بطريقة فعالة؟ىل تسمح الوثائق اليت تقدم لالجتماع العام ذلذا ا ( أ)

ىل تفضي عملية اختاذ القرارات يف االجتماع العام إذل تنفيذ فعال من جانب األمانة وادلكتب  ( ب)
 وفريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات؟

 ىل تنظم دورات االجتماع العام وتدار بطريقة فعالة؟ )ج(
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ىل ُتسَدى ادلشورة بصورة سليمة إذل االجتماع العام بشأن التنسيق بني ادلنرب وادلؤسسات  )د(
 ادلصتصة األخرى؟ 

 : ما مدى جودة أداء المكتب؟14السؤال 
ىل حيظى أعضاء ادلنرب واجملموعات اإلقليمية بدعم مالئم من جانب أعضاء ادلكتب ادلنتمني  (أ )

 لكل طرٍف منهم؟

 فعالة الطلبات ادلوجهة إليو من االجتماع العام يف مقرراتو؟ ىل يُتابع ادلكتب بصورة (ب )

 ىل أدى ادلكتب بصورة فعالة أدواره ادلتعلقة برئاسة فرق العمل وأفرقة اخلرباء واإلسهام فيها؟ (ج )

 ىل يؤدي ادلكتب بصورة سليمة وظائفو اإلدارية بشأن: (د )
 اإلشراف على أنشطة االتصاالت والتوعية؟ 

 استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ مقررات االجتماع العام؟ 

 رصد أداء األمانة؟ 

 تنظيم دورات االجتماع العام وإدارهتا؟ 

 استعراض التقيد بالنظام الداخلي للمنرب؟ 

 استعراض إدارة ادلوارد والتقيد بالقواعد ادلالية؟ 

  وادلؤسسات ادلصتصة إسداء ادلشورة إذل االجتماع العام بشأن التنسيق بني ادلنرب
 األخرى؟

 حتديد اجلهات ادلاضلة ووضع ترتيبات الشراكة؟ 
 : ما مدى جودة أداء فريق الخبراء المتعدد التخصصات؟15السؤال 
ىل يسدي الفريق ادلشورة بصورة سليمة إذل االجتماع العام بشأن اجلوانب العلمية والتقنية  (أ )

 لربنامج عمل ادلنرب؟

 الة الطلبات ادلوجهة إليو من االجتماع العام يف مقرراتو؟ ىل يتابع الفريق بصورة فع (ب )

 ىل أدى الفريق بصورة فعالة أدواره ادلتعلقة برئاسة فرق العمل وأفرقة اخلرباء واإلسهام فيها؟ (ج )

 ىل يسدي الفريق مشورة ومساعدة مناسبتني بشأن مسائل االتصاالت التقنية والعلمية؟ (د )

ورة سليمة وىل ُتكفل أعلى مستويات اجلودة ىل يدير النظراء عملية االستعراض بص (ه )
 واالستقاللية وادلصداقية العلمية جلميع ادلنتجات اليت ينجزىا ادلنرب يف مجيع مراحل العملية؟

بصورة سليمة، مع  ىل يشارك اجملتمع العلمي وغريه من حائزي ادلعارف يف برنامج عمل ادلنرب (و )
عرفة، والتوازن بني اجلنسني، واإلسهام واالشًتاك الفعليني من مراعاة احلاجة إذل سلتلف التصصصات وأنواع ادل

 جانب خرباء البلدان النامية؟

 ىل ىناك قدر كاف من التنسيق العلمي والتقين بني اذلياكل اليت أنشئت يف إطار ادلنرب؟ (ز )
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 : ما مدى جودة أداء األمانة16السؤال 
 ىل الوثائق عالية اجلودة وىل تقدم يف موعدىا؟ (أ )

ىل تنظم دورات االجتماع العام واجتماعات فريق اخلرباء ادلتعدد التصصصات وادلكتب   (ب )
 واالجتماعات التقنية األخرى بصورة جيدة؟

 ىل تابعت األمانة بصورة فعالة الطلبات ادلوجهة إليها من االجتماع العام يف مقرراتو؟ (ج )

 ررات االجتماع العام؟دلق لتنفيذ برنامج العمل وفقاً  كافياً   ىل توفر األمانة دعماً  (د )

ىل اعُتمد حجم وتشكيل وتكوين مناسب لألمانة، مبا يف ذلك وحداهتا ادلعنية بالدعم  (ه )
 التقين، بالنظر إذل ادلسؤوليات والتحديات ادلًتتبة على تنفيذ برنامج العمل؟

 ىل تؤدي منظومة وحدات الدعم التقين مهامها؟ (و )

 سلتلف ىيئات ادلنرب بصورة جيدة؟ ىل يسري التفاعل بني (ز )

 الفرع الخامس: ما مدى فعالية الفرق العاملة وأفرقة الخبراء؟
: ما مدى جودة أداء الفرق العاملة وأفرقة الخبراء لالختصاصات المسندة إليها من قبل 17السؤال 

 االجتماع العام؟
 ة:ما مدى فعالية الفرق العاملة وأفرقة اخلرباء يف اجملاالت التالي (أ )

 معارف الشعوب األصلية وادلعارف احمللية؟ 

 بناء القدرات؟ 

 البيانات وادلعارف؟ 

 القيم؟ 

 سيناريوىات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؟ 

 أدوات دعم السياسات؟ 
 ىل ىناك تفاعل مالئم بني الفرق العاملة وأفرقة اخلرباء؟ (ب )

 السادس: فعالية إدارة الميزانية والقواعد المالية الفرع
: ىل تدار الموارد وتحترم القواعد المالية بصورة سليمة؟ وىل ُتستوفى المتطلبات المتعلقة 18السؤال 

 بتقديم التقارير إلى الجهات المانحة واالجتماع العام؟
 ىل تدار ادلوارد ادلالية وحتًتم القواعد ادلالية بصورة سليمة؟ ( أ)

 ل تقدم إذل االجتماع العام وثائق كافية عن ادليزانية؟ى ( ب)

 ىل تُـَحدَّد اجلهات ادلاضلة بصورة سليمة؟ )ج(
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 فيما يتعلق بالدعم ادلارل: )د(
 واحلواجز اليت تعوق تقدديو؟ ما ىي احلوافز ادلشجعة على تقدمي الدعم ادلارل 

 ما الذي ديكن فعلو لزيادة تقدمي الدعم ادلارل واستصدامو؟ 
 فيما يتعلق بالعروض العينية: )ه(

 ىل يعبئ ادلنرب ويستصدم بصورة فعالة اإلمكانات اليت تنطوي عليها العروض العينية؟ 

 واحلواجز اليت تعوق تقدديو؟ ما ىي احلوافز ادلشجعة على تقدمي الدعم العيين 

 ما الذي ديكن فعلو لزيادة تقدمي الدعم العيين واستصدامو؟ 
 ركة األطراف الثالثة:فيما يتعلق مبشا )و(

  ىل يعبئ ادلنرب ويستصدم بصورة فعالة اإلمكانات التعزيزية النامجة عن تشجيع وحتفيز
 األنشطة والتأثري من خالل أطراف ثالثة، مثل الشركاء االسًتاتيجيني؟ 

 واحلواجز  ما ىي احلوافز ادلشجعة على شلارسة األنشطة والتأثري من خالل أطراف ثالثة
 لك؟اليت تعوق ذ

  ،ما الذي ديكن فعلو لزيادة تشجيع وحتفيز األنشطة والتأثري من خالل أطراف ثالثة
 مثل الشركاء االسًتاتيجيني؟

____________ 


