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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية
الدورة الثانية
أنطاليا ،تركيا 41-6 ،كانون األول/ديسمرب 3142
**
البند ( 3أ) و(ب) من جدول األعمال ادلؤقت
القواعد واإلجراءات الخاصة باشتغال المنبر :الهيكل
اإلقليمي لفريق الخبراء المتعدد التخصصات؛ استعراض
اإلجراءات اإلدارية الختيار األعضاء في فريق الخبراء
المتعدد التخصصات

الهيكل والتكوين اإلقليمي المستقبلي المحتمل لفريق الخبراء المتعدد التخصصات
مذكرة من األمانة
أوالا-

مقدمة
 - 4طلب االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل ادلعين بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية إىل
فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات ،يف مقرره  ،3/4أن يعمل مع ادلكتب ،وأن يقدم توصية بشأن اذليكل
والتكوين اإلقليمي لفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات يف ادلستقبل لعرضها على االجتماع العام يف دورتو الثانية
للنظر فيها ،باالستناد إىل اآلراء والتعليقات الواردة من احلكومات وسائر أصحاب ادلصلحة بشأن الوثيقة
اإلعالمية عن اذليكل والتكوين اإلقليمي ادلستقبلي احملتمل لفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات (.)IPBES/1/INF/7
وطلب إىل ادلكتب أيضاً أن يقوم باستعراض اإلجراءات اإلدارية ادلستخدمة يف اختيار فريق اخلرباء ادلتعدد
التخصصات ادلؤقت ،مع الرتكيز على وجو اخلصوص على ضمان التشاور الفعال من أجل كفالة التوازن العام
فيما يتعلق بربنامج العمل ،وصياغة توصيات بشأن اإلجراءات اخلاصة بعملية اختيار أعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد
التخصصات يف ادلستقبل .وتستجيب ىذه ادلذكرة للطلبات الصادرة عن االجتماع العام يف دورتو األوىل.
* أعيد إصدارىا ألسباب فنيو بتاريخ  3كانون األول/ديسمرب .3142
** .IPBES/2/1
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ثاني ا  -معلومات أساسية واستعراض لإلجراء اإلداري المستخدم في اختيار فريق الخبراء المؤقت المتعدد
التخصصات
 - 3دتشياً مع ادلادة  32من النظام الداخلي ،يتمثل التكوين ادلؤقت لفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات،
ومدتو سنتان ،من مخسة أعضاء من كل مناطقة من مناطق األمم ادلتحدة اخلمس .ولتيسًن اختيار األعضاء
ادلؤقتٌن احلاليٌن يف الفريق ،قدمت قائمة بأمساء ادلرشحٌن احملتملٌن أثناء الدورة األوىل لالجتماع العام اليت عقدت
ببون ،أدلانيا ،باالستناد إىل الرتشيحات الواردة من أعضاء ادلنرب يف كل منطقة .ومت الرتتيب لعقد اجتماع مدتو
يوم واحد قبل انعقاد الدورة لتوفًن الفرصة إلجراء مشاورات إقليمية بشأن قائمة ادلرشحٌن ،وإلجراء مناقشة بٌن
ادلناطق بشأن التكوين الكلي للفريق.
 - 2وبالرغم من أن تلك العملية سامهت يف تشجيع وتيسًن ادلناقشة بٌن ادلناطق ،فإن العملية اإلقليمية
استندت بصورة أساسية إىل ادلصاحل وادلخصصات اإلقليمية (مخسة أعضاء لكل منطقة) .وترافق ىذا األمر بعدم
توازن صارخ على صعيد التخصصات والبعد اجلنساين فيما يتعلق بالرتشيحات الواردة من أعضاء ادلنرب ،شلا أدى
إىل عدم توازن جنساين وموضوعي وفكري وختصصي يف معظم الرتشيحات اإلقليمية خالل الدورة األوىل .وعلى
الرغم من أن الفريق ادلؤقت يضم خربات كثًنة ذات صلة ،فإن عملية اختيار األعضاء أسفرت عن عدم توازن يف
تكوينو العام ،وفقاً دلا أشار إليو عدد من األطراف يف ادلنرب خالل ادلناقشات الدائرة إبان الدورة األوىل لالجتماع
العام.
 - 1واعرتافاً من االجتماع العام هبذا الوضع ،فقد طلب إىل ادلكتب ،يف الفقرة  32من مقرره  ،3/4أن
يقوم باستعراض اإلجراء اإلداري ادلستخدم يف اختيار أعضاء الفريق مع الرتكيز بصورة خاصة على التشاور
الفعال الرامي إىل كفالة التوازن العام بالنسبة لربنامج العمل ،وأن يصو توصيات بشأن اإلجراء ادلتبع يف عملية
اختيار األعضاء ادلستقبليٌن يف الفريق .وتبعاً لذلك ،سيتسىن االنتهاء من صياغة الفرع ذي الصلة من النظام
الداخلي (ادلواد  35-33ادلتعلقة برتشيح واختيار الفريق) باالستناد إىل االستعراض والتوصية ادلذكورين.
 - 2وباإلضافة إىل االستعراض الذي أجراه ادلكتب لإلجراء ادلتبع يف اختيار الفريق ،طلب االجتماع العام
إىل الفريق ،يف الفقرة  31من ادلقرر  ،3/4أن يعمل مع ادلكتب الستعراض الوثيقة ادلتعلقة باذليكل والتكوين
اإلقليمي للفريق ( ،)IPBES/1/INF/7وأن يقدم توصية بشأن اذليكل والتكوين اإلقليمي للفريق يف ادلستقبل،
لينظر فيها االجتماع العام إبان دورتو الثانية .وقامت األمانة بتحديث الوثيقة اليت أتيحت لالجتماع ادلتزامن
األول للفريق وادلكتب ،ونوىت فيها إىل النهج اليت ميكن اتباعها فيما يتعلق بالتكوين اإلقليمي للفريق ،خخذة يف
االعتبار التعليقات ادلقدمة خالل عملية االستعراض السابقة اليت جرت يف الفرتة الفاصلة بٌن الدورة الثانية
لالجتماع العام لتحديد الطرائق والرتتيبات ادلؤسسية إلنشاء منرب حكومي دويل للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ،الذي عقد يف بنما سييت يف شهر نيسان/أبريل  ،3143والدورة األوىل لالجتماع العام للمنرب اليت
عقدت ببون ،أدلانيا ،يف شهر كانون الثاين/يناير  .3142وأتيحت أيضاً ورقة معلومات أساسية أبرزت سلتلف
النهج ادلستخدمة يف التصنيفات اإلقليمية البيوجغرافية.

ثالثا  -التوصية الصادرة عن فريق الخبراء المتعدد التخصصات والمكتب بشأن الهيكل والتكوين
اإلقليمي للفريق في المستقبل
 - 3أقر فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات وادلكتب ،إبان مناقشتهما خليارات اذليكل والتكوين اإلقليمي
للفريق يف ادلستقبل ،بوجود عدد من التحديات ،منها:
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(أ) عدم توافر تعريف أو قائمة مقبولٌن عادلياً للتوزيع اإلقليمي البيوجغرايف ،واستخدام هنج سلتلفة
يف منتديات متنوعة تستند إىل تصنيفات سلتلفة وبارامرتات أخرى؛
(ب) ال يوجد فهم مشرتك أو اتفاق على العوامل من قبيل البيوجغرافية وتوزيع النظم اإليكولوجية
واالقتصاد والدميغرافيا وادلساحة وعدد البلدان يف سلتلف ادلناطق واحتياجات تلك ادلناطق يف رلال بناء القدرات؛
(ج) مل تتسن معاجلة التحديات العامة ادلتعلقة بكفالة التوازن التخصصي واجلنساين وادلوضوعي يف
عضوية الفريق (باإلضافة إىل التوازن اإلقليمي) بالتحول عن استخدام اجملموعات اإلقليمية لدى األمم ادلتحدة،
كما أن اذليكل اإلقليمي اجلديد قد يزيد من تعقيد التوازن التخصصي واجلنساين العام ادلتوخى .وتركز توصيات
ادلكتب ادلتعلقة باإلجراء اإلداري لالختيار على ىذه ادلسائل ،بغية حتقيق التوازن يف عضوية الفريق يف ادلستقبل
(انظر الفرع رابعاً)؛
(د) من ادلرجح أن تنفيذ نواتج ادلنرب سيستدعي العمل خارج إطار احلدود اإلقليمية بغض النظر
عن تكوينها .فعلى سبيل ادلثال ،غالباً ما تكون النواتج ادلتصلة بدعم السياسات وبناء القدرات خاصة ،ىي
النواتج األكثر أمهية بالنسبة للمناطق غًن البيوجغرافية.
 - 4وباالستناد إىل ىذه االعتبارات ،يوصي الفريق وادلكتب باإلبقاء على رلموعات األمم ادلتحدة كأساس
الختيار أعضاء الفريق ادلقبل ،وإيالء ادلزيد من االعتبار دلسألة اذليكل اإلقليمي للفريق ،يف ضوء اخلربات
ادلكتسبة من تنفيذ برنامج العمل األويل للفرتة  .3145-3141وعالوة على ذلك ،يرى الفريق وادلكتب أن
العمل مع اجملموعات اإلقليمية لألمم ادلتحدة وعلى نطاقها ،وفقاً دلا تقتضيو الظروف ،سيكفل إجراء تقييم
إقليمي ودون إقليمي متسق من الناحيتٌن الفكرية والبيوجغرافية ،وسييسر األنشطة األخرى ادلتعلقة بتنفيذ برنامج
العمل .فعلى سبيل ادلثال ،قد يشكل تقييم إقليمي ُيرى يف أفريقيا أو يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 3-2تقييمات دون إقليمية وإقليمية اقتصادية على نطاق ادلنطقة ،يف حٌن أن تقييماً إقليمياً أو شبو إقليمي
يركز على جنوب شرق خسيا وأوقنانوسيا قد يشمل أسرتاليا ونيوزيلندا ،على الرغم من أهنما جزء من رلموعة
أوروبا الغربية ودول أخرى حينما يتعلق األمر باختيار أعضاء الفريق .وعلى حنو شلاثل ،قد تضم التقييمات
اإلقليمية وغًنىا من األنشطة يف أوروبا بلدان أوروبا الشرقية والغربية حينما يتعلق األمر بتنفيذ أنشطة برنامج
العمل ،على الرغم من أن لتلك البلدان دتثيل خاص يف الفريق.

رابعا  -توصية صادرة عن المكتب بشأن اإلجراء المتبع في عملية اختيار األعضاء القادمين في فريق
الخبراء المتعدد التخصصات
 - 5ينبغي لعملية اختيار أعضاء الفريق أن تكفل التوازن العام فيما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف واجلنساين
والفكري والتخصصي (مثال ذلك العلوم الطبيعية واالجتماعية ،االقتصاد ،معارف الشعوب األصلية وادلعارف
احمللية) ،واالعتبارات ادلتعددة التخصصات وذات الصلة باخلربة (الشاملة لواائف ادلنرب األربع) .ودهدف
التوصيات التالية إىل حتقيق ذلك اذلدف ،وتتسق والتوصية الصادرة عن ادلكتب والفريق بأن ُيتفظ بالتكوين
اإلقليمي القائم للفريق (مخسة أعضاء من كل من مناطق األمم ادلتحدة ،أي ما رلموعو  32عضواً) ،اعرتافاً
بالتحديات اجلسيمة اليت حتول دون إعادة ىيكلة تكوين الفريق ،واالفتقار إىل مربر علمي أو برنارلي قاطع
إلعادة اذليكلة.
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 - 6وسعياً لكفالة توازن العضوية يف الفريق ادلقبل ،يقرتح أن ميثل أعضاء ادلكتب كالً من مناطق األمم
ادلتحدة الختيار قائمة متوازنة من أعضاء الفريق احملتملٌن ،لينظر فيها االجتماع العام وُيري االختيار النهائي.
وينبغي ألعضاء ادلنرب وادلراقبٌن فيو أن يقدموا قوائمهم اإلقليمية اخلاصة من ادلرشحٌن لعضوية الفريق خالل فرتة
زمنية تتيح ألعضاء ادلكتب الوقت الكايف للنظر يف تلك القوائم.
 - 41وكخطوة أوىل ،ترشح كل منطقة ذتانية أعضاء زلتملٌن للفريق متوخية التوازن ادلناسب على ادلستوى
الفكري والتخصصي وادلوضوعي ،ومبراعاة نظم ادلعارف والبعد اجلنساين .وستوفر الرتشيحات ادلقدمة من ادلناطق
اخلمس قائمة تتضمن  11مرشحاً زلتمالً .وحتدد كل منطقة مرشحيها الثالثة ادلفضلٌن من قائمة ادلرشحٌن
الثمانية .ويدرج ىؤالء ادلرشحون الثالثة خلياً يف قائمة ادلرشحٌن النهائية ادلقرتحة دون أي اعرتاض عليهم،
بافرتاض أن الرتشيحات تساىم يف حتقيق التوازن ادلشار إليو أعاله ،وأن كل مرشح يستويف ادلعايًن احملددة
ألعضاء الفريق يف النظام الداخلي ،مبا يف ذلك ادلعايًن ادلتعلقة بفهم العمليات ادلتعلقة بالعلوم والسياسات.
وميكن لكل منطقة أن حتدد عمليتها اخلاصة النتقاء ادلرشحٌن ،لكن ىذه العملية ميكن أن تتضمن إجراء
اتصاالت مع أصحاب ادلصلحة فيما يتعلق بالرتشيحات ادلقرتحة ،وميكن إدتامها يف إطار مشاورات إقليمية ليوم
واحد تعقد على الفور قبل تاريخ انعقاد دورة االجتماع العام.
 - 44مث يقوم ادلكتب بتقييم التوازن العام للمرشحٌن اخلمسة عشر (الذين يضمون ادلرشحٌن الثالثة األوائل
من كل من رلموعات األمم ادلتحدة اإلقليمية اخلمسة) ،ويستقي ادلشورة الالزمة من أعضاء الفريق احلاليٌن،
ويقوم ادلكتب بتقييم مواطن القوة والضعف لدى كل منهم ،باإلضافة إىل التوازن العام ضمن اجملموعة ادلقرتحة.
ويقوم ادلكتب بتقييم اخلربات اإلضافية واالعتبارات األخرى ذات الصلة الالزمة لكفالة حتقيق التوازن ادلالئم على
الصعد الفكرية والتخصصية واجلنسانية وادلوضوعية وعلى صعيد اخلربة ،ويقرر من ىم ادلرشحون اإلقليميون
الباقون الذين سيوصى هبم إىل االجتماع العام كأعضاء يف الفريق بغية تلبية احتياجات على النحو األمثل .وإذا
اتضح أن الرتشيحات ال تستويف شرط التوازن يف عضوية الفريقُ ،يوز للمكتب أن يطلب إىل األعضاء وادلراقبٌن
تقدمي مرشحٌن تتوافر لديهم اخلربة ادلطلوبة.
 - 43وعندما يتفق ادلكتب على قائمة متوازنة على النحو ادلالئم من ادلرشحٌن ادلختارين من بٌن ادلرشحٌن
اإلقليميٌن ،تقدم قائمة هنائية إىل االجتماع العام لينظر فيها مصحوبة بتقرير قصًن مقدم من ادلكتب عن عملية
االختيار .ويتوقع أن ُيري ادلكتب عملية االختيار لقائمة ادلرشحٌن النهائية خالل األيام الثالثة األوىل من دورة
االجتماع العام ،حبيث يتيح الوقت الالزم الختيار األعضاء اجلدد يف الفريق قبل هناية الدورة.
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