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

 النظم اإليكولوجية
 الرابعةالدورة 

 2106فرباير /شباط 28-22، كواالدلبور
 *من جدول األعمال ادلؤقت )ب( 7البند 

إجراءات  القواعد واإلجراءات الخاصة بعمل المنبر:
 إعداد نواتج المنبر

 إجراءات إلعداد نواتج المنبر
 مذكرة من األمانة

ذكرة مررو  إجرااات إاافة  عإعدا  وواج  ادلنرب  وقد اعممد االجمما  العام يُعرض مرفق ىذه ادل
للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسةاسات يف رلال المنو  البةولوجي وخدمات النظم اعإيكولوجة  جلك 

ون، أدلاوةا، ، ادلرفق األول( يف  ورجو الثالث  ادلعقو ة يف بIPBES/3/18) 3/3-اعإجرااات مبوجب مقرره م ح   
  2105يف كاوون الثاين/يناير 

حمللة  وإ راجها( قد جُرك عرتاف بادلعارف األصلة  وااللمرفق األول )اعإجراا للكان المذيةل الثالث 
( يف 2/5-وقت اعمما  جلك اعإجرااات، وذلك ريثما ينظر االجمما  العام يف  ورجو الرابع  )ادلقرر م ح   شاغراً 

وظم ادلعارف األصلة  واحمللة   ويُعرض مررو  جلك اعإجرااات لمعامل مع لنه  لمررو  اعإجرااات وا
(IPBES/4/7) الثالث   مذيةلعلى االجمما  العام للنظر فةو يف  ورجو الرابع  هبدف إ راج جلك اعإجرااات يف ال

 ) ( من جدول األعمال ادلؤقت  5وسوف جُناقش يف إطار البند 
أن يدعو  ،يو  ادلكمب ،على اسمرارة فريق اخلرباا ادلمعد  المخصصاتبناا و ذلك، باعإااف  إىل و 

ذ بروام  عمل ةنفيقومون بماالجمما  العام للنظر يف إجرااات إاافة  دللا الرواغر يف رلموعات اخلرباا الذين 
ذه األفرق  فةما بني اخلرباا  اخل ىادلنرب فور الفراغ من عملةات الرتشةح واالخمةار، وذلك لكفال  حتقةق الموازن 

 2104  ويف سةاق اخمةار اخلرباا يف الموازن بني اجلنسنيو  اتالمخصصالموازن يف اجلغرايف و يمعلق بالموازن 
أجل اخمةار رلموعات من ارورة المماس جرشةحات إاافة  من احلكومات وأصحاب ادلصلح   ت، ثبم2105و

إاافة  لسد الفجوات يف اخلرباا وذلك لكي ينظر فةها ادلذكرة مررو  إجرااات  خرباا مموازو   ويور  مرفق ىذه
 االجمما  العام يف  ورجو الرابع  

                                                      
*  IPBES/4/1. 



IPBES/4/15 

2 

 المرفق
 مشروع إجراءات إضافية لسد الفجوات في الخبراء

 مربر لواع قاعدة إجرائة  إاافة 
يُعد ىذا اعإجراا اروريًا بسبب ما جعاوةو رلموع  الرتشةحات الوار ة من احلكومات وأصحاب  -0

فجوات يف النواحي اجلغرافة  والمخصصة  واجلنساوة   ويصل رلمو  عد  اخلرباا الذين مت اخمةارىم  نم ادلصلح 
على النحو المايل: الدول خبرياً موزعني  945اسمجاب  جلمةع الندااات اليت أُطلقت منذ بداي  بروام  العمل إىل 

يف ادلائ ؛ و ول أمريكا الالجةنة  ومنطق  الكارييب  20يف ادلائ ؛ و ول آسةا ومنطق  احملةط اذلا ئ  07األفريقة  
يف ادلائ   وجمماثل جلك  35يف ادلائ ؛ و ول أوروبا الغربة  و ول أخرى  01لررقة  يف ادلائ ؛ و ول أوروبا ا 07

النسب ادلئوي  بني الرتشةحات احلكومة  وجرشةحات ادلنظمات غري احلكومة   فمن واحة  الموازن بني اجلنسني،  
مةار جعاين من قصور يف ادلائ  من الرتشةحات احلكومة  من النساا  كما أن مجةع عملةات االخ 33كاوت وسب  

 يف العلوم االجمماعة  وأيضاً قصور يف اخلربات يف رلال معارف الرعوب األصلة  واحمللة  

، على 2105و 2104واعإجراا ادلقرتح أ واه اسمخدمو فريق اخلرباا ادلمعد  المخصصات يف العامني  -2
 أساس اسمثنائي من أجل المقلةل من أوجو عدم الموازن جلك 

ميكن أن حيل ال وفسو اعإجراا فإن  ،أن يقلل ىذا اعإجراا من أوجو عدم الموازن يف حني ميكنو  -3
ادلركل   إذ أن معظم اجلهو  ينبغي أن جُبذل ساع  إطالق النداا  وحتقةقًا لذلك اذلدف، قد يو  أعضاا 
لق االجمما  العام وأصحاب ادلصلح  غري احلكومةني بذل جهو  خاص  يف اسمجابمهم للدعوات اليت ُجط

مسمقباًل، القرتاح خرباا من كال اجلنسني وخرباا يف العلوم االجمماعة  ويف ادلعارف األصلة  واحمللة  ويف 
المخصصات األخرى الناقص  الممثةل ادلناسب  للنداا وجضمني ذلك يف رسال  الدعوة للرتشةحات  ويسعى فريق 

 صصات ادلطلوب  بصورة أكثر حتديداً اخلرباا ادلمعد  المخصصات يف وداااجو ادلسمقبلة  لوصف المخ

 هن  لسد الفجوات يف اخلرباا للمقةةمات ادلوااةعة  أو ادلنهجة 

 اعإجراا المايل، الذي يمفق مع النظام الداخلي ادلعممد، سوف يرمل اخلطوات المالة : -4

كن حيد  فريق اخلرباا ادلمعد  المخصصات الفجوات يف الرتشةحات وقت عملة  االخمةار  ومي )أ(
 ذات طابع جغرايف أو ختصصي أو يف شؤون اجلنسني؛أن جكون الفجوات 

جيوز لفريق اخلرباا ادلمعد  المخصصات أن يقرتح خرباا زلمملني، أو أن يطلب إىل الرؤساا  )ب(
وا خرباا زلمملني، أو أن يطلب إىل ادلنظمات العلمة  أن جقرتح خرباا ادلراركني للمقرير، عند جرشةحهم، أن يقرتح

 زلمملني؛
جتمع األماو  جلك ادلقرتحات وجمصل باخلرباا احملمملني للمأكد من رغبمهم يف الرتشةح وجطلب  )ج(

 فريق اخلرباا ادلمعد  المخصصاتمنهم السري الذاجة   مث جرسل قائم  اخلرباا احملمملني الذين أكدوا رغبمهم إىل 
 إعدا  قائم  باخلرباا اعإاافةني؛ب ،ساا ادلراركنيوالذي يقوم بناا على السري الذاجة ، وبالمراور مع الرؤ 

، وبالمراور مع الرؤساا ادلراركني، فريق اخلرباا ادلمعد  المخصصاتجلممس األماو ، مبرورة  ) (
 ادلوافق  اخلطة  من احلكومات أو أصحاب ادلصلح  اآلخرين، على أساس عدم ادلماوع  
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 دلمعد  المخصصاتفريق اخلرباا ايف النه  اخلاص بسد الفجوات 

يقوم ادلنرب، فضاًل عن أفرق  اخلرباا ادلعنة  بأ اا المقةةمات ادلوااةعة  أو ادلنهجة ، بإعدا  رلموعات  -5
خرباا لدراس  المقةةمات ادلسمقبلة ، ولالوضمام لعضوي  أفرق  العمل أو أل اا مهام أخرى من قبةل جقدمي ادلرورة 

 4اسات  ويُقرتح اسمخدام هن  مماثل للنه  الوار  وصفو يف الفقرة برأن واع وصةاو   لةل أل وات  عم السة
  فريق اخلرباا ادلمعد  المخصصاتمقدمي ادلرورة لبأعاله، ويقوم إااف  إىل ذلك الرؤساا ادلراركون وفريق اخلرباا 

____________ 


