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ــوم     ــدويل للعل ــرب احلكــومي ال ــام للمن االجتمــاع الع
ات ـوالسياسات يف جمال التنوع البيولـوجي وخدمـ       

  ةـــم اإليكولوجيــالنظ
  الدورة األوىل

  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٦-٢١ ، أملانيا،بون
  **من جدول األعمال املؤقت) ب( ٥البند 

 خاصـــة إجـــراءات: برنـــامج العمـــل األويل للمنـــرب
        بتلقي الطلبات املقدمة إىل املنرب وحتديد أولوياهتا

   وحتديد أولوياهتامة إىل املنرب املقدَّطلباتال يتلقب خاصةإجراءات     
  

   األمانةمذكرة من    
  

الطرائـق والترتيبـات املؤسـساتية إلنـشاء منـرب          لتحديد   الجتماع العام ليف الدورة الثانية      
 ،حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة                

ــدت   ــيت ُعق ــن    ال ــرة م ــا يف الفت ــة بنم ــسان ٢١ إىل ١٦يف مدين ــل /ني ــو ،٢٠١٢أبري ــرر دع  ة تق
 ا إىل تقــدمي آرائهــىخــرة األعنيــ املتااجلهــو واالتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف احلكومــات

. )١(األولويـة ترتيبـها حبـسب      الطلبات و  رب تلقي منل ل الجتماع العام  اليت ميكن هبا ل    كيفيةالبشأن  
لـى احلكومـات وغريهـا      ع ربنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة       م املدير التنفيذي ل   ، عمَّ ويف وقت الحق  

ــن املــ  ــار٢٩شاركني يف االجتمــاع رســالة مؤرخــة   م ــايو/ أي ــب ٢٠١٢ م ــي، طل ــا أن همإل  فيه
 بــشأن هــذه املــسألة إىل مهــءملــا بــني الــدورات، آرا عمليــة املتفــق عليهــاال، كجــزء مــن يقــدموا

 
  

  ٢٠١٢أكتوبر /ل األوتشرين ١٥ أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   * 
  **  IPBES/1/1.  
 .١٠ الفقرة ،املرفق الثاين ،UNEP/IPBES.MI/2/9انظر   )١(  
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 دَّ األمانة أن تعـ    إىللب   طُ لك على ذ  وبناء،  ٢٠١٢أغسطس  /آب ١٦ قبل ربمنلاألمانة املؤقتة ل  
ــه االنظــر ي لاتمــشروع إجــراء  ــام لجتمــاعفي ــل الع ــه األوىلربمن ــد أُ.  يف دورت  عــد مــشروع وق

 هـذه املـذكرة،     نهمتتـض ،  ةولويـ بـها حبـسب األ    يرت وت  املقدمـة إىل املنـرب      الطلبـات  يقـ لتل إجراءات
  .ىخرة األعني املتااجلهوات الواردة من احلكومات سامهلى املاعتماداً ع
 يف  ةمبينـ  هـي    اكمـ ،  ربناملوظائف   ىحدإ  يف االعتبار أيضاً   اتاإلجراءمشروع  يأخذ  و  
) UNEP/IPBES.MI/2/9(ل األول للمرفـق األول مـن تقريـر اجتمـاع بنمـا              تـذيي  مـن ال   ١الفقرة  
  :يتاآلوهي ك

 من خالل التركيـز علـى احتياجـات احلكومـات واسـتناداً إىل األولويـات الـيت حيـددها                  ”  
 مبـا يف ذلـك الطلبـات        االجتماع العام، يستجيب املنرب للطلبات الواردة من احلكومـات،        

احملالــة إليــه عــن طريــق االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف املتــصلة بــالتنوع البيولــوجي   
ــذي حتــدده جمــالس إدارهتــا      ــى النحــو ال ــة، وعل ــنظم اإليكولوجي ــشجِّع . وخــدمات ال وي

االجتماع العام هيئات األمم املتحدة العاملة يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الـنظم             
يكولوجية على تقدمي مسامهاهتا واقتراحاهتا وعلى املشاركة علـى النحـو الـذي حتـدده               اإل

ويشجِّع االجتماع العام أيضاً أصحاب املصلحة املعنيني، مثـل املنظمـات           . جمالس إدارهتا 
احلكومية الدولية األخرى واملنظمات العلمية الدوليـة واإلقليميـة والـصناديق االسـتئمانية             

ت غري احلكومية والقطاع اخلاص والـشعوب األصـلية واجملتمعـات احملليـة،             للبيئة واملنظما 
ــضى احلــال       ــار، حــسب مقت ــسامهاهتم واقتراحــاهتم، ويأخــذها يف االعتب ــدمي م ــى تق . عل

املنــرب مركــزاً وكفئــاً، سينــشئ     ولتيــسري هــذا األمــر وكفالــة أن يكــون برنــامج عمــل      
  .“األولوية االجتماع العام عملية لتلقي الطلبات وترتيبها حبسب

بتقــدمي  ات املتعلقــةقــرارال  اختــاذ إطــاريف االعتبــار أيــضاًات يأخــذ مــشروع اإلجــراء و  
ي اعتمــده الفريــق احلكــومي الــدويل ذ الــ،نهجيــة والورقــات التقنيــةاملتقــارير واصــة اخلتقــارير ال

 إىل ١٩ الـــيت عقـــدت يف بـــاريس يف الفتـــرة مـــن     العـــشريناملعـــين بـــتغري املنـــاخ يف دورتـــه    
 الــيت عقــدت يف بودابــست   الثامنــة والعــشرين  يف دورتــه هلــعدَّو، ٢٠٠٣فربايــر /طشــبا ٢١
  الــيت عقــدت يف جنيــف يفالتاســعة والعــشرين ودورتــه ٢٠٠٨أبريــل /نيــسان ١٠ و ٩ يمويــ

 يأخـــذ يف االعتبـــار أيـــضاً  و. ٢٠٠٨ســـبتمرب /أيلـــول ٤ إىلأغـــسطس /آب ٣١الفتـــرة مـــن  
ر األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، مــؤمتصادر عــن لــا ٩-د/٢٩ مــن املقــرر ١١ الفقــرة

 الـيت حتـدد   ١٢حـات بـشأن القـضايا الناشـئة، والفقـرة          اقتراال إرشـادات لتقـدمي      تـضمن الذي ي و
  .تهواستدام فظ التنوع البيولوجيحب لتحديد القضايا اجلديدة والناشئة املتعلقة  املعتمدةعايريامل
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  ةولويبها حبسب األيرت وتاملنرب املقدَّمة إىل  الطلباتيقل تاتمشروع إجراء    
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 عملهشأب معينة قراراتباختاذ  املنرب إلزام ات هو اإلجراءه هذالغرض من

  
  ربملنا دَّمة إىلقملاطلبات تلقي ال  -ألف   

تعـددة األطـراف ذات الـصلة بـالتنوع البيولـوجي           املعلى احلكومات واالتفاقات البيئية       - 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  
وي الـصلة، مثـل     مـة مـن أصـحاب املـصلحة ذ        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 امللطلبات املرسلة إىل من أجل تبسيط ا   و  - ٤

تعددة األطراف ذات الصلة بـالتنوع البيولـوجي وخـدمات    امل االتفاقات البيئية   إليها هاأحالتاليت  
 تقـدمي   كمـا ُيـشجع  .النظام اإليكولوجي من خـالل جمـالس إدارهتـا أو اهليئـات الفرعيـة العلميـة         

  ومـن  ،ية التنسيق ا عملياهت طريقن  عتفاقات البيئية املتعددة األطراف      اال  قبل طلبات مشتركة من  
 ورؤسـاء اهليئـات الفرعيـة العلميـة         فريق االتـصال يف جمـال التنـوع البيولـوجي          ى ذلك لع ةمثلاأل

  .لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي
، علـى   تعـددة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل اجملموعـات اإلقليميـة              املكومات   احل عشجَُّتكما    - ٥

  . طلبات مشتركةتقدمي
هيئات األمم املتحدة ذات الـصلة بـالتنوع البيولـوجي وخـدمات النظـام               ع أيضاً شجَُّتو  - ٦

، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة األخـرى، واملنظمـات العلميـة الدوليـة واإلقليميـة،                ةاإليكولوجي
لبيئة، واملنظمات غري احلكومية، والشعوب األصـلية واجملتمعـات احملليـة           لانية  والصناديق االستئم 
  .مشتركةبصفة  ا واقتراحاهتااهتسامه معلى تقدمي والقطاع اخلاص،

 ربنـــاملات واالقتراحـــات الـــيت يـــتم إرســـاهلا إىل سامهطلبـــات واملـــال  أن تكـــونوينبغـــي  - ٧
  : باملعلومات التالية، قدر اإلمكان،ةعوشفم
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  عمله؛برنامج  و أعمالهريسوالنسبة 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؛ ل سياسات أو عملياتواتنأمهية 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(  
وجــود ة مماثلــة والــدليل علــى الــصبغل الــسابقة واملبــادرات القائمــة ذات اعمــاأل  )و(  

 هـو   مـا  ةقلعاجلة هذه القضايا أو      املعلومات واألدوات الالزمة مل    عدم وجود  مثل   ،فجوات متبقية 
  ؛ إجراء يف شأهنا األنسب الختاذالكيان  اليت جتعل من املنرباألسبابتبيان ، و منهاتوافرم

  جراءات املطلوبة؛اإلتخذ رب لكي يمنلفر املؤلفات العلمية واخلربة لاتومدى   )ز(  
  ؛همنإلجراء املطلوب واملستفيدين احملتملني لحجم اآلثار احملتملة   )ح(  
  . املطلوبجراءدة احملتملة لإلامل املوارد املالية والبشرية، و مناتياجتاالح  )ط(  

 مـن احلكومـات، وكـذلك املـسامهات واالقتراحـات            الـواردة  طلباتالم  ينبغي أن تقدَّ  و  - ٨
 العناصـر املـذكورة     عـن من اجلهـات املعنيـة األخـرى ذات الـصلة، الـيت حتتـوي علـى معلومـات                   

 أمانـة   الـيت سـتعمِّمها   ات  خطـار دد يف اإل  احملزمين  الدول  اجل للشكل و   املنرب وفقاً  أعاله، إىل أمانة  
 نظرُيسـ  العـام الـيت      اعمـ االجت دورة    انعقـاد   قبـل   أسـبوعاً  ١٨ك يف موعـد ال يتجـاوز        ذلاملنرب، و 

  .خالهلا يف تلك الطلبات
ىل فريــق ها إالتــحإطلبــات واملــسامهات واالقتراحــات والتجميــع ب أمانــة املنــرب موتقســو  - ٩

 انعقـاد  علـى األقـل قبـل         أسـبوعاً  ١٦  وذلك كتب الستعراضها، املاخلرباء املتعدد التخصصات و   
طلبـــات ال  حينئـــذ أيـــضاًتاحســـتو.  خاللـــه يف تلـــك الطلبـــاتنظري ســـُيذ العـــام الـــاعمـــاالجت

املنــرب احلكــومي الــدويل املعــين بــالتنوع البيولــوجي    موقــععــة يفمَّاجملواملــسامهات واالقتراحــات 
  . دمات النظم اإليكولوجية على شبكة اإلنترنتوخ
  

  ةولوي املقدَّمة إىل املنرب حبسب األ الطلباتبيرتت  -ثانيا   
 الطلبــــات واملــــسامهات  يفكتــــبامل فريــــق اخلــــرباء املتعــــدد التخصــــصات وينظرســــ  - ١٠

ــقدَّواالقتراحــات امل ــة  وحيــدد  ةم ــها مــن حيــث األولوي ــاًترتيب ــا يف  وفق ــشار إليه ــارات امل   لالعتب
  . أعاله٧ الفقرة



IPBES/1/5  
 

12-53706 5 
 

تلـك الـيت    كتعـددة،   املكومـات   احلمة من   لنظر يف الطلبات املقدَّ   ل أولوية عالية    عطىسُتو  - ١١
تعددة األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظـام         امل إليها االتفاقات البيئية     هالحتي

 احلكومــاتمـا تقدِّمــه   اإليكولـوجي مــن خـالل جمــالس إدارهتــا أو اهليئـات الفرعيــة العلميــة، أو   
  . اجملموعات اإلقليميةطريقن ع مشتركة بصفة
مـــسامهات وطلبـــات  مـــن  مـــشتركة مـــا تقدِّمـــه بـــصفةلنظـــر يفلولويـــة األ عطىســـُتو  - ١٢

 األمــــم املتحــــدة ذات الــــصلة بــــالتنوع البيولــــوجي وخــــدمات النظــــام واقتراحــــات هيئــــاُت
املنظمـات العلميـة الدوليـة واإلقليميـة،        ، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة األخـرى، و        ةاإليكولوجي

لبيئة، واملنظمات غري احلكومية، والشعوب األصـلية واجملتمعـات احملليـة           لوالصناديق االستئمانية   
  .والقطاع اخلاص

ورة حتديد نطاق عمـل     رضكتب  امل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات و     ارتأىيف حال   و  - ١٣
 العـام   تمـاع ج علـى اال   ان يقترحـ  ما، فإهن ةولوياأل حبسب طلبات معينة ب  يرت الستكمال ت  إضايف

  .تلك عملية حتديد النطاقبدء يف لا
  الــسبل والوســائلكتــب أيــضاًامل فريــق اخلــرباء املتعــدد التخصــصات و حيــددوينبغــي أن  - ١٤

ــة ــلبت الكفيل ــك   بي ــا يف ذل ــات، مب ــرب،     الة الطلب ــامج عمــل املن ــا يف برن ــيت ينبغــي إدراجه ــة ال كيفي
رغـب يف النظـر   ي م العاتماعج االلعلبناء على هذه التوصية، و. م العاتماعج اال ها على قترحيو

ــه الــ يف  ــدميدعوةتوجي ــة  إىل تق ــسامهات مالي ــن م ــة لت  م ــبل خــارج امليزاني ــاتي  حــسب ،ة للطلب
  .االقتضاء

 الطلبـات ب حيتوي علـى قائمـة       اًكتب تقرير امل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات و     وسيعدُّ  - ١٥
 يـة للطلبـات   مهيـة العلم  األ بشأنكتب  املفريق و ال جيريه حتليل   إىل جانب   األولوية، املرتَّبة حبسب 

 إضـايف، واآلثـار املترتبـة        عمـل   حتديـد نطـاق    ة إىل  واحلاجـ  ،ةماعالأمهيتها من ناحية السياسات     و
 انعقـاد  قبـل    اًعو أسـب  ١٢ ذلـك  و ، مـن املـوارد    ه برنـامج عمـل املنـرب واحتياجاتـ         يف على الطلبات 

 العـام  تمـاع ج للنظـام الـداخلي لال  وفقـاً و.  خالله يف تلك الطلباتنظري سُيذعام ال ال اعماالجت
  . بشأنه العام للنظر فيه واختاذ قرارتماعج التقرير وإتاحته لالبتجهيز، ستقوم األمانة ربمنلل
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	البند 5 (ب) من جدول الأعمال المؤقت**
	*  أعيد إصدارها لأسباب فنية في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012
	** IPBES/1/1.
	(1) انظر UNEP/IPBES.MI/2/9، المرفق الثاني، الفقرة 10.
	برنامج العمل الأولي للمنبر: إجراءات خاصة بتلقي الطلبات المقدمة إلى المنبر وتحديد أولوياتها
	إجراءات خاصة بتلقي الطلبات المقدَّمة إلى المنبر وتحديد أولوياتها
	مذكرة من الأمانة
	في الدورة الثانية للاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، التي عُقدت في مدينة بنما في الفترة من 16 إلى 21 نيسان/أبريل 2012، تقرر دعوة الحكومات والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والجهات المعنية الأخرى إلى تقديم آرائها بشأن الكيفية التي يمكن بها للاجتماع العام للمنبر تلقي الطلبات وترتيبها بحسب الأولوية(1). وفي وقت لاحق، عمَّم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على الحكومات وغيرها من المشاركين في الاجتماع رسالة مؤرخة 29 أيار/مايو 2012، طلب إليهم فيها أن يقدموا، كجزء من العملية المتفق عليها لما بين الدورات، آراءهم بشأن هذه المسألة إلى الأمانة المؤقتة للمنبر قبل 16 آب/أغسطس 2012، وبناء على ذلك طُلب إلى الأمانة أن تعدَّ مشروع إجراءات لينظر فيه الاجتماع العام للمنبر في دورته الأولى. وقد أُعد مشروع إجراءات لتلقي الطلبات المقدمة إلى المنبر وترتيبها بحسب الأولوية، تتضمنه هذه المذكرة، اعتماداً على المساهمات الواردة من الحكومات والجهات المعنية الأخرى.
	ويأخذ مشروع الإجراءات في الاعتبار أيضاً إحدى وظائف المنبر، كما هي مبينة في الفقرة 1 من التذييل الأول للمرفق الأول من تقرير اجتماع بنما (UNEP/IPBES.MI/2/9) وهي كالآتي:
	”من خلال التركيز على احتياجات الحكومات واستناداً إلى الأولويات التي يحددها الاجتماع العام، يستجيب المنبر للطلبات الواردة من الحكومات، بما في ذلك الطلبات المحالة إليه عن طريق الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المتصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، وعلى النحو الذي تحدده مجالس إدارتها. ويشجِّع الاجتماع العام هيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية على تقديم مساهماتها واقتراحاتها وعلى المشاركة على النحو الذي تحدده مجالس إدارتها. ويشجِّع الاجتماع العام أيضاً أصحاب المصلحة المعنيين، مثل المنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات العلمية الدولية والإقليمية والصناديق الاستئمانية للبيئة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، على تقديم مساهماتهم واقتراحاتهم، ويأخذها في الاعتبار، حسب مقتضى الحال. ولتيسير هذا الأمر وكفالة أن يكون برنامج عمل المنبر مركزاً وكفئاً، سينشئ الاجتماع العام عملية لتلقي الطلبات وترتيبها بحسب الأولوية“.
	ويأخذ مشروع الإجراءات في الاعتبار أيضاً إطار اتخاذ القرارات المتعلقة بتقديم التقارير الخاصة وتقارير المنهجية والورقات التقنية، الذي اعتمده الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في دورته العشرين التي عقدت في باريس في الفترة من 19 إلى 21 شباط/فبراير 2003، وعدَّله في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في بودابست يومي 9 و 10 نيسان/أبريل 2008 ودورته التاسعة والعشرين التي عقدت في جنيف في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2008. ويأخذ في الاعتبار أيضاً الفقرة 11 من المقرر 29/د-9 الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، والذي يتضمن إرشادات لتقديم الاقتراحات بشأن القضايا الناشئة، والفقرة 12 التي تحدد المعايير المعتمدة لتحديد القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستدامته.
	مشروع إجراءات تلقي الطلبات المقدَّمة إلى المنبر وترتيبها بحسب الأولوية
	1 - الغرض من هذه الإجراءات هو توجيه عملية تلقي الطلبات المقدَّمة إلى المنبر وترتيب هذه الطلبات بحسب الأولوية، ويتعين تطبيقها وفقاً لقواعد وإجراءات المنبر الأخرى. وليس الغرض من هذه الإجراءات هو إلزام المنبر باتخاذ قرارات معينة بشأن برنامج عمله في المستقبل.
	ألف - تلقي الطلبات المقدَّمة إلى المنبر
	2 - على الحكومات والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي أن تُرسل إلى المنبر طلباتها بشأن المسائل العلمية والتقنية التي تتطلب من المنبر الاهتمام بها والبت فيها.
	3 - ويرحب المنبر أيضاً بما ستقدِّمه هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجية من مساهمات واقتراحات، على النحو الذي يحدده مجلس إدارة كل منها. كما أن المساهمات والاقتراحات المقدَّمة من أصحاب المصلحة ذوي الصلة، مثل المنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات العلمية الدولية والإقليمية والصناديق الاستئمانية للبيئة والمنظمات غير الحكومية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، ينبغي تشجيعها وأخذها في الاعتبار، حسب مقتضى الحال.
	4 - ومن أجل تبسيط الطلبات المرسلة إلى المنبر، تُشجع الحكومات على تقديم الطلبات التي أحالتها إليها الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي من خلال مجالس إدارتها أو الهيئات الفرعية العلمية. كما يُشجع تقديم طلبات مشتركة من قبل الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف عن طريق عملياتها التنسيقية، ومن الأمثلة على ذلك فريق الاتصال في مجال التنوع البيولوجي ورؤساء الهيئات الفرعية العلمية للاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
	5 - كما تُشجَّع الحكومات المتعددة، بما في ذلك من خلال المجموعات الإقليمية، على تقديم طلبات مشتركة.
	6 - وتُشجَّع أيضاً هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجية، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمنظمات العلمية الدولية والإقليمية، والصناديق الاستئمانية للبيئة، والمنظمات غير الحكومية، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، على تقديم مساهماتها واقتراحاتها بصفة مشتركة.
	7 - وينبغي أن تكون الطلبات والمساهمات والاقتراحات التي يتم إرسالها إلى المنبر مشفوعة، قدر الإمكان، بالمعلومات التالية:
	(أ) أهميتها بالنسبة لهدف المنبر وسير أعماله وبرنامج عمله؛
	(ب) الحاجة الملحة التي تحتِّم أن يتخذ المنبر إجراء في ضوء المخاطر المحدقة الناجمة عن القضايا التي سيعالجها ذلك الإجراء؛
	(ج) أهمية الإجراء المطلوب في تناول سياسات أو عمليات محددة؛
	(د) النطاق الجغرافي للإجراء المطلوب، وكذلك القضايا التي سيشملها هذا الإجراء؛
	(هـ) المستوى المتوقع لتعقيد القضايا التي سيتناولها الإجراء المطلوب؛
	(و) الأعمال السابقة والمبادرات القائمة ذات الصبغة مماثلة والدليل على وجود فجوات متبقية، مثل عدم وجود المعلومات والأدوات اللازمة لمعالجة هذه القضايا أو قلة ما هو متوافر منها، وتبيان الأسباب التي تجعل من المنبر الكيان الأنسب لاتخاذ إجراء في شأنها؛
	(ز) مدى توافر المؤلفات العلمية والخبرة للمنبر لكي يتخذ الإجراءات المطلوبة؛
	(ح) حجم الآثار المحتملة للإجراء المطلوب والمستفيدين المحتملين منه؛
	(ط) الاحتياجات من الموارد المالية والبشرية، والمدة المحتملة للإجراء المطلوب.
	8 - وينبغي أن تقدَّم الطلبات الواردة من الحكومات، وكذلك المساهمات والاقتراحات من الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة، التي تحتوي على معلومات عن العناصر المذكورة أعلاه، إلى أمانة المنبر وفقاً للشكل والجدول الزمني المحدد في الإخطارات التي ستعمِّمها أمانة المنبر، وذلك في موعد لا يتجاوز 18 أسبوعاً قبل انعقاد دورة الاجتماع العام التي سيُنظر خلالها في تلك الطلبات.
	9 - وستقوم أمانة المنبر بتجميع الطلبات والمساهمات والاقتراحات وإحالتها إلى فريق الخبراء المتعدد التخصصات والمكتب لاستعراضها، وذلك 16 أسبوعاً على الأقل قبل انعقاد الاجتماع العام الذي سيُنظر خلاله في تلك الطلبات. وستتاح أيضاً حينئذ الطلبات والمساهمات والاقتراحات المجمَّعة في موقع المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية على شبكة الإنترنت. 
	ثانيا - ترتيب الطلبات المقدَّمة إلى المنبر بحسب الأولوية
	10 - سينظر فريق الخبراء المتعدد التخصصات والمكتب في الطلبات والمساهمات والاقتراحات المقدَّمة ويحدد ترتيبها من حيث الأولوية وفقاً للاعتبارات المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه.
	11 - وستُعطى أولوية عالية للنظر في الطلبات المقدَّمة من الحكومات المتعددة، كتلك التي تحيلها إليها الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي من خلال مجالس إدارتها أو الهيئات الفرعية العلمية، أو ما تقدِّمه الحكومات بصفة مشتركة عن طريق المجموعات الإقليمية.
	12 - وستُعطى الأولوية للنظر في ما تقدِّمه بصفة مشتركة من طلبات ومساهمات واقتراحات هيئاتُ الأمم المتحدة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجية، والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمنظمات العلمية الدولية والإقليمية، والصناديق الاستئمانية للبيئة، والمنظمات غير الحكومية، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص.
	13 - وفي حال ارتأى فريق الخبراء المتعدد التخصصات والمكتب ضرورة تحديد نطاق عمل إضافي لاستكمال ترتيب طلبات معينة بحسب الأولوية، فإنهما يقترحان على الاجتماع العام البدء في عملية تحديد النطاق تلك.
	14 - وينبغي أن يحدد فريق الخبراء المتعدد التخصصات والمكتب أيضاً السبل والوسائل الكفيلة بتلبية الطلبات، بما في ذلك الكيفية التي ينبغي إدراجها في برنامج عمل المنبر، ويقترحها على الاجتماع العام. وبناء على هذه التوصية، لعل الاجتماع العام يرغب في النظر في توجيه الدعوة إلى تقديم مساهمات مالية من خارج الميزانية لتلبية للطلبات، حسب الاقتضاء.
	15 - وسيعدُّ فريق الخبراء المتعدد التخصصات والمكتب تقريراً يحتوي على قائمة بالطلبات المرتَّبة بحسب الأولوية، إلى جانب تحليل يجريه الفريق والمكتب بشأن الأهمية العلمية للطلبات وأهميتها من ناحية السياسات العامة، والحاجة إلى تحديد نطاق عمل إضافي، والآثار المترتبة على الطلبات في برنامج عمل المنبر واحتياجاته من الموارد، وذلك 12 أسبوعاً قبل انعقاد الاجتماع العام الذي سيُنظر خلاله في تلك الطلبات. ووفقاً للنظام الداخلي للاجتماع العام للمنبر، ستقوم الأمانة بتجهيز التقرير وإتاحته للاجتماع العام للنظر فيه واتخاذ قرار بشأنه.

