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إجراءات تلقي الطلبات المقدمة إلى المنبـر وترتيبهـا  -  1/3المنبر  مقرر    
  بحسب األولوية

    
  ،إن االجتماع العام  

مــــة إىل املنــــرب وترتيبهــــا حبســــب األولويــــة يعتمــــد   بصــــيغتها  إجــــراءات تلقــــي الطلبــــات املقد
  الواردة يف مرفق هذا املقرر.

  
  وترتيبها بحسب األولوية منبرمة إلى الالمقد  طلباتال يإجراءات تلق    

ب هـذه يـرتمة إىل املنرب وتالطلبات املقد  يقلهو توجيه عملية ت اتاإلجراء ههذالغرض من   - 1
 الغـرض مـن لـيسو األخـرى.  املنرب لقواعد وإجراءات تطبيقها وفقاً  عني، ويتةولويالطلبات حبسب األ

 ستقبل.يف امل ن برنامج عملهأشبمعينة  قراراتباختاذ  املنرب إلزام ات هواإلجراء ههذ

  
  برلمنا دمة إلىقملاطلبات تلقي ال  -ألف   

تعـــددة األطـــراف ذات الصـــلة بـــالتنوع البيولـــوجي امللحكومـــات واالتفاقـــات البيئيـــة ل ميكـــن  - 2
بشــــأن املســــائل العلميــــة والتقنيــــة الــــيت  اطلباــــ ربنــــاملرســــل إىل أن تُ  وخــــدمات النظــــام اإليكولــــوجي

  .فيها تبوال ا هتمامالا ربنامل من تتطلب

ـــاملرحـــب يو   - 3 ـــالتنوع البيولـــوجي مبـــا ســـتقدمه  أيضـــاً  ربن هيئـــات األمـــم املتحـــدة ذات الصـــلة ب
ات واقرتاحــات، علـــى النحــو الـــذي حيــدده جملـــس إدارة  ســـامهممــن  ةوخــدمات النظــام اإليكولوجيـــ

ي الصـــلة، مثـــل مـــة مـــن أصـــحاب املصـــلحة ذو ات واالقرتاحـــات املقد ســـامهامل أن كـــل منهـــا. كمـــا
املنظمــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى واملنظمــات العلميــة الدوليــة واإلقليميــة والصــناديق االســتئمانية 

لبيئـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة والشـــعوب األصـــلية واتمعـــات احملليـــة والقطـــاع اخلـــاص، ينبغـــي ل
  .حلالاى قتضموأخذها يف االعتبار، حسب  هاتشجيع

طلبـــات العلــى تقـــدمي  احلكومـــات شــجعتُ ، ربنـــاملطلبـــات املرســلة إىل مــن أجـــل تبســيط الو   - 4
تعــددة األطـــراف ذات الصـــلة بـــالتنوع البيولـــوجي وخـــدمات املاالتفاقـــات البيئيـــة  إليهـــا هـــاأحالتالــيت 

، وهـــو مـــا يتـــيح بعـــض النظـــام اإليكولـــوجي مـــن خـــالل جمـــالس إدارـــا أو اهليئـــات الفرعيـــة العلميـــة
يمـــا يتعلـــق باملوعـــد النهـــائي لتقـــدمي الطلبـــات بـــالنظر إىل اجلـــداول الزمنيـــة املرونـــة هلـــذه االتفاقـــات ف

ـــة ـــة املتعـــددة  قبـــل تقـــدمي طلبـــات مشـــرتكة مـــن كمـــا ُيشـــجع  .الجتماعاـــا الداخلي االتفاقـــات البيئي
فريـــق االتصــال يف جمـــال التنـــوع  ى ذلـــكلــع ةمثلـــاأل ومــن ،يةالتنســـيق اعملياـــ طريــقن عـــاألطــراف 
  العلمية لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي.االستشارية يئات ورؤساء اهل البيولوجي
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، علـــى تعـــددة، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل اموعـــات اإلقليميـــةاملكومـــات احل عشـــج تُ كمـــا   - 5
  طلبات مشرتكة. تقدمي

هيئـــات األمـــم املتحـــدة ذات الصـــلة بـــالتنوع البيولـــوجي وخـــدمات الــــنظم  ع أيضـــاً شـــج تُ و   - 6
واملنظمـــــات احلكوميـــــة الدوليـــــة األخـــــرى، واملنظمـــــات العلميـــــة الدوليـــــة واإلقليميـــــة، ، ةاإليكولوجيـــــ

لبيئـــة، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، والشـــعوب األصـــلية واتمعـــات احملليـــة لوالصـــناديق االســـتئمانية 
  مشرتكة.بصفة  اواقرتاحا ااسامهم على تقدمي والقطاع اخلاص،

  ة باملعلومات التالية:عو شفم ربناملإىل ا تقدميهطلبات اليت يتم ال ستكونو   - 7

  عمله؛برنامج و  وظائفهو النسبة هلدف املنرب ب أمهيتها  )أ(  

النامجــة  احملدقــة إجــراء يف ضــوء املخــاطر املنــرب تخــذيت حتــتم أن يلــااحلاجــة امللحــة   )ب(  
  اإلجراء؛ ذلكها اجليععن القضايا اليت س

  حمددة؛ ات أو عملياتل سياسو اتنأمهية 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  ـ)ه(  

وجـــود ماثلـــة والـــدليل علـــى املة الصـــبغل الســـابقة واملبـــادرات القائمـــة ذات اعمـــاأل  )و(  
 ةقلـــــاملعلومـــــات واألدوات الالزمـــــة ملعاجلـــــة هـــــذه القضـــــايا أو  عـــــدم وجـــــودمثـــــل  ،فجـــــوات متبقيـــــة

  ؛إجراء يف شأا األنسب الختاذ الكيان اليت جتعل من املنرب األسبابتبيان ، و منها توافرم هو ما

  جراءات املطلوبة؛اإلتخذ رب لكي يمنلفر املؤلفات العلمية واخلربة لاتو مدى   )ز(  

  ؛هإلجراء املطلوب واملستفيدين احملتملني منلتملة حجم اآلثار احمل  )ح(  

  ؛املطلوب جراءدة احملتملة لإلاملاملوارد املالية والبشرية، و  من اتياجتاالح  )ط(  

  الطلبات املتعددة املقدمة.حتديد األولويات ضمن   (ي)  

يضــــا أ إىل املنــــرب مشــــفوعة تقــــدميهاالــــيت يــــتم املســــامهات واالقرتاحــــات وينبغــــي أن تكــــون   - 8
  .7  املطلوبة الواردة يف الفقرةباملعلومات 

  
  ةولويالمقدمة إلى المنبر بحسب األ الطلبات بيرتت  -باء   

يتجـــاوز  الطلبـــات واملســـامهات واالقرتاحـــات يف موعـــد ال تتلقـــى األمانـــة مجيـــعينبغـــي أن   - 9
لبـــــات . وينبغـــــي أن جتمـــــع األمانـــــة الطاالجتمـــــاع العـــــام إحـــــدى دوراتقبـــــل انعقـــــاد  ســـــتة أشـــــهر

يف موقــــع املنــــرب احلكــــومي الــــدويل املعــــين بــــالتنوع البيولــــوجي واملســــامهات واالقرتاحــــات، وإتاحتهــــا 
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فريـــق اخلــرباء املتعـــدد التخصصـــات  ينظرســـ. و وخــدمات الـــنظم اإليكولوجيــة علـــى شـــبكة اإلنرتنــت
 وفقـــاً  ترتيبهـــا مـــن حيـــث األولويـــةوحيـــدد  ةمـــقد الطلبـــات واملســـامهات واالقرتاحـــات امل يف كتـــباملو 

  أعاله. 7  لالعتبارات املشار إليها يف الفقرة

  .بعد األجلة واردالطلبات الوسينظر املكتب استثناء يف   - 10

ورة حتديــد نطــاق ر ضــكتــب املفريــق اخلــرباء املتعــدد التخصصــات و  ارتــأى ة مــا إذايف حالــو   - 11
 تمــاعجلــى االع انيقرتحــ مــا، فإةولويــاأل حبســب طلبــات معينــةب يــرتالســتكمال ت عمــل إضــايف

  .تلك عملية حتديد النطاقبدء يف لاالعام 

12 -   الطلبـــاتبحيتـــوي علـــى قائمـــة  اً كتـــب تقريـــر املفريـــق اخلـــرباء املتعـــدد التخصصـــات و  وســـيِعد 
أمهيتهــــا مــــن ناحيــــة و  يــــة للطلبـــاتمهيــــة العلماأل بشــــأنحتليـــل  إىل جانــــب املرتبـــة حبســــب األولويــــة،

 حتديــد نطــاق ة احملتملــة إىلاحلاجــ، مبــا يف ذلــك 7يف الفقــرة  علــى النحــو الــوارد ،ةمــاعالالسياســات 
 ذلــكو  ،مــن املــوارد هبرنــامج عمــل املنــرب واحتياجاتــ يف إضــايف، واآلثــار املرتتبــة علــى الطلبــات عمــل
للنظــام  وفقــاً و . اً عو أســب 12بـــ  خاللــه يف تلــك الطلبــات نظري ســيُ ذالعــام الــ اعمــاالجت انعقــادقبــل 

العـام للنظـر فيـه  تمـاعجالتقريـر وإتاحتـه لال بتجهيـز، ستقوم األمانـة ربمنللالعام  تماعجالداخلي لال
  .بشأنه واختاذ قرار

حســـــب االقتضـــــاء، علـــــى ترتيـــــب  وســـــوف تنطبـــــق العمليـــــة املوصـــــوفة يف الفقـــــرة أعـــــاله،  - 13
  املسامهات واالقرتاحات حبسب األولوية.

  


