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  برنامج األمم املتحدة للبيئة

   

  
االجتماع احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة املتعددين 
املخصص للنظر يف إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم 

بيولوجي وخدمات والسياسات يف جمال التنوع ال
  النظام اإليكولوجي

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١٠كواالملبور، 
 *من جدول األعمال املؤقت) د (٣البند 

يف جمال النظر يف إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات 
 النظام الداخلي :يكولوجيإلالتنوع البيولوجي وخدمات النظام ا

ومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي قواعد وإجراءات املنرب احلك
  وخدمات النظام اإليكولوجي

  مذكّرة من األمانة

  مقدمة  -أوالً
يولوجي  املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البسوف يسترشد تشغيل  -١

ري، مبجموعة من القواعد واإلجراءات، رهناً بتنظيم هيكله اإلدا  عند إنشائهوخدمات النظام اإليكولوجي
  :اليت قد تشمل ما يلي

  النظام الداخلي؛  )أ(  
  اإلجراءات الناظمة للتقارير؛  )ب(  
  .القواعد الناظمة لإلدارة  )ج(  

  .الرئيسية املتعلقة بالقواعد واإلجراءات املشار إليها أعالهأدناه النقاط  وتربز  -٢
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  النظام الداخلي للمنرب  - ثانياً
راعاة املركز القانوين ورهناً مب. اخلي الجتماعات املنربف يكون من الضروري وضع نظام دسو  -٣
  :لمنرب وترتيباته املؤسسية، قد تشمل اخليارات املتاحة ما يليل

  داخلي للمنرب؛الظام واد للنإعداد جمموعة جديدة من امل  )أ(  
  القائمة حالياً ألغراض املنرب؛حدى اهليئات احلكومية الدولية إللي تطبيق النظام الداخ  )ب(  
  .اجلمع بني اخليارين املذكورين أعاله  )ج(  

  املشاركة  - ألف
وينبغي .  هيكله اإلدارييقررهاة املشاركة يف املنرب، حسبما طريقأن يبين النظام الداخلي ال بد   -٤

انظر أيضاً الوثيقة (ة املشاركة يف املنرب طريقتملني التالني عند النظر يف إيالء االعتبار لألعضاء احمل
UNDP/IPBES/1/4 ٦، الفقرة:(  

  عضاء يف األمم املتحدة أو يف وكاالا املتخصصة؛األالدول   )أ(  
ألمم ل التابعةعضاء يف الوكاالت املتخصصة األلتكامل االقتصادي ل  اإلقليميةنظماتامل  )ب(  
  املتحدة؛

الا املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة هيئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكا  )ج(  
  الذرية؛

تفاقات لال تلك التابعة، مبا يف ذلك  األخرىاملنظمات والكيانات احلكومية الدولية  )د(  
   لبيئية املتعددة األطراف؛ا

 غري حكومية، و دولية، حكومية أوكانت وطنية أأي هيئة أو وكالة أخرى، سواء   )ه(  
مثل مؤسسات العلوم واألحباث، أو املنظمات غري احلكومية ( اليت يشملها عمل املنرب مؤهلة ملعاجلة املسائل

  ).اليت متثّل جمموعات رئيسية، أو املنظمات اليت متثّل القطاع اخلاص
 أن يكون املنرب شامالً ألصحاب املصلحة من اهليئات وجوبمبدأ ويف حني يوضع يف االعتبار   -٥

قائم حالياً من شبكات العلماء ال ومستنداً إىلاحلكومية وغري احلكومية، احلكومية الدولية واهليئات 
شاركة يف املنرب من جانب أولئك األعضاء احملتملني املذكورين أعاله قد طريقة املوأصحاب املعرفة، فإن 

  .تكون متمايزة ومتباينة، وخصوصاً فيما يتعلق بإجراءات اختاذ القرارات

  املراقبون  - باء
فئات الكيانات اليت تشارك يف اجتماعات املنرب بصفة حتديد  ميكن موع أعضاء املنرب، تبعاً  -٦

  .وقد توضع قواعد إلقرار كيفية مشاركة املراقبني يف اجتماعات املنرب. مراقبني
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   اخلرباء املدعوون  - جيم
ة إىل عدد هيئاته الفرعيملنرب أو اإذا ما اقتضت الضرورة، دعوات حلضور اجتماعات قد توجه   -٧

توضع إجراءات قد  وسائل ذات صلة وثيقة بعمل املنربحمدود من اخلرباء ممن لديهم خربات معينة يف م
  .، إذا لزم األمرحمددة هلذا الغرض

  االجتماعات  - دال
 عدةل حتديد الترتيبات وال بد من. قد تعقَد اجتماعات املنرب يف األحوال العادية يف مقر أمانة املنرب  -٨

مثالً، كل سنتني أو ثالث (اجتماعات عامة للمنرب، مبا يف ذلك مدى تواتر عقد تلك االجتماعات 
  ).سنوات بعد انعقاد االجتماع األويل

  جدول األعمال  - هاء
عمال املؤقت لكل اجتماع، على سبيل املثال، ألول اإعداد جدعملية  قواعد لتحديد ميكن وضع  -٩

 تدرج يف تلك القواعد فئات معيارية لبنود جدول وميكن أن. لرئيسمن جانب األمانة بتوجيه من ا
مثالً، ستة أسابيع قبل (توقيت توزيع جدول األعمال املؤقت وميكن أيضاً أن يحدد .األعمال املؤقت

مثالً، إضافة بنود أو حذفها أو (قرار جدول األعمال املؤقت إل ، إضافةً إىل اإلجراءات)االجتماعانعقاد 
  ).تعديلها

  التمثيل  - واو
متثيل كل كيان مشارك حتكم واعد ميكن وضع قاهليكل اإلداري للمنرب والعضوية مبراعاة رهناً   -١٠

  ).مثالً، تكوين الوفد(

  أعضاء املكتب  - زاي
ينتخب وميكن، كبديل لذلك أن . املشاركني يف اجتماع املنربجانب  ينتخب رئيس من ميكن أن  -١١

مثالً (وقد يساعد الرئيس أو الرؤساء املشاركني أعضاء آخرون من املكتب . كثررئيسان مشاركان أو أ
  .وقد يقوم أولئك األعضاء مبهام مكتب املنرب. )رقراملرئيس وللنواب 

مثالً بالنسبة للفترة من بداية اجتماع معين وإىل (وينبغي حتديد مدة تولّي املنصب لكل عضو   -١٢
  ). أعضاُء مكتبٍ جدداالجتماع التايل حينما ينتخب

قواعد لتحديد مدد تولّي أعضاء املكتب مناصبهم، أي على سبيل املثال مبا ال يزيد وضع وميكن   -١٣
  .على مدتني متعاقبتني

وقد يكون األساس . لدى انتخاب أعضاء املكتب، ينبغي أن يوضع التمثيل اجلغرايف يف االعتبار  -١٤
 أواملعمول ا يف األمم املتحدة التمثيل اجلغرايف يف اتباع املناطق اإلقليمية اخلمس الذي يستند إليه يف هذا 

  .خرىاألدولية الكومية احلترتيبات ال يف الوكاالت املتخصصة أو مطبقةأي صيغة أخرى 
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مهام أعضاء  تحدد يف القواعد صالحيات الرئيس أو الرئيسني املشاركني، باإلضافة إىل ميكن أن  -١٥
  .يف حال غياب الرئيس أو الرئيسني املشاركني) مثالً، نواب الرئيس(ملكتب اآلخرين ا

  اهليئات الفرعية  - حاء
، مبا يف ذلك هيئات خمصصة، وذلك لتقدمي  اهليئات الفرعيةمنأنواع معينة  تنشأ ميكن أن  -١٦

ة يف ة املشارك طريقوقد تحدد). عاملةالفرقة األعمل أو الومن ذلك مثالً فرق (املساعدة يف عمل املنرب 
  .يف قواعد توضع يف صيغة عامةكل هيئة أو اختصاصات عملها إما يف  وتلك اهليئات الفرعية

  األمانة  - طاء
بصرف النظر عن الترتيبات املؤسسية اليت قد توضع إلنشاء أمانة للمنرب، سوف يكون مطلوباً   -١٧

زمة لتوفري ما حيتاج إليه املنرب وهيئاته الفرعية من موظفني من رئيس األمانة أن يتخذّ الترتيبات الال
 الترتيبات  وضعمنها ،وقد تشمل تلك اخلدمات مجلة أمور. وخدمات، ضمن حدود املوارد املتاحة

ئر اهليئات الدولية ذات الصلة، الالزمة لالجتماعات املعنية، وضمان التنسيق الضروري مع أمانات سا
  . وترمجتها واستنساخها وتوزيعها ونشرها وحفظهاع وثائق االجتماعاتومج

  تصريف األعمال  - ياء
  .ما مل يتقرر خالف ذلككقاعدة عامة، علناً  ، االجتماعاتتعقد  -١٨
ديد ولغرض حت. وقد يحدد نِصاب معين لفتح باب املناقشة أو السماح مبواصلتها، أو الختاذ قرار  -١٩

حيثما انطبق يف هذا اخلصوص، للتكامل االقتصادي اإلقليمية نظمة امللظروف النِصاب، قد يوىل االعتبار 
  .ذلك
وقد تشمل الصالحية إلعالن افتتاح االجتماع . صالحيات الرئيسحتكم سوف توضع قواعد   -٢٠

 االجتماع، وضمان التقيد بالنظام الداخلي، ومنح احلق يف التكلّم، ودعوة املتكلّم إىلوترؤس واختتامه، 
  .مراعاة النظام، والبت بشأن نقطة نظامية، وطرح مسائل معينة للتصويت وإعالن قرار متخذ

  .عاجلة املقترحات أو تعديل املقترحاتوإجراءات ملتقدمي االقتراحات حتكم وقد توضع قواعد   -٢١

  التصويت  - كاف
على هذا يكون لكل كيان مؤهل فيه، قد ة املشاركة طريقاهليكل اإلداري للمنرب وبمبراعاة رهناً   -٢٢

  . صوت واحد فقطالنحو
املسائل اليت تندرج يف نطاق يف للتكامل االقتصادي إقليمية أي منظمة ظروف مراعاة ينبغي   -٢٣

  . منطبقاًذلكيثما كان ها وممارسة حقها يف التصويت، حاختصاص
كذلك واملسائل اجلوهرية واملسائل اإلجرائية اختاذ القرارات بشأن حتكم  توضع قواعد وميكن أن  -٢٤

  .بعملية التصويتإجراءات تتعلق 
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  االنتخابات  - الم
  .االنتخابات باالقتراع السري، ما مل يتقرر خالف ذلككل  تجرى ميكن أن  -٢٥
  .عمليات االنتخابحتكم سوف توضع قواعد و  -٢٦

  اللغات واحملاضر الرمسية  - ميم
مثالً، إحدى لغات األمم املتحدة الرمسية ( أو اللغات الرمسية الجتماعات املنرب سوف تحدد اللغة  -٢٧

  ).الست أو كلّها
  . وللترمجة الشفوية للبيانات والكلمات،لوثائق الرمسية الترمجة تحدد الترتيبات وميكن أن  -٢٨

  تعديل النظام الداخلي  - نون
  . يعدل النظام الداخلي بالطريقة نفسها اليت يعتمد اميكن أن  -٢٩

  تقارير املنرب اليت حتكماإلجراءات   -ثالثاً
واعتمادها ، وإقرارها قبوهلاواستعراضها وعداد تقارير املنرب املمكنة إلعناصر اإلجراءات   -٣٠

قة يف إطار الفريق احلكومي الدويل مثالً املطب( فيها منوذج الترتيبات القائمة حالياً ىيحتذونشرها، واليت 
  :، قد تشمل ما يلي)املعين بتغير املناخ

  العملية الشاملة إلعداد تقارير املنرب  - ألف
التحليل العلمي الكامل للتغيرات يف التنوع البيولوجي تتضمن هذه التقارير هي مواد منشورة   -٣١

  :سمني أو أكثر، مبا يف ذلك ما يليوقد يتألّف كل تقرير من ق. وخدمات النظام اإليكولوجي
  ملخص من أجل متخذي القرارات؛  )أ(
  ملخص تقين اختياري؛  )ب(
  .فصول منفردة وملخصاا التنفيذية  )ج(

  .ة منشورة تقدم مبادئ توجيهية عملية بشأن اختاذ القراراتكتابيالتقارير املنهجية هي مواد   -٣٢
  :اخلطوات التاليةتتخذ على حنو سليم، سوف ضها واستعرابغية ضمان إعداد التقارير   -٣٣

 احلكومية وغري احلكومية واملرشحني ملهام املؤلّفني تنسيقمساء جهات الجتميع أ  )أ(
  الرئيسيني املنسقني، واملؤلّفني الرئيسيني أنفسهم، واخلرباء املراجعني، واحملررين املنقّحني؛

، واملؤلّفني الرئيسيني، واخلرباء املراجعني، واحملررين اختيار املؤلّفني الرئيسيني املنسقني  )ب(
  املنقحني؛

  إعداد هيكل مشروع التقرير؛  )ج(
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  مراجعة اخلرباء هليكل مشروع التقرير؛  )د(
  إعداد مشروع التقرير األويل؛  )ه(
  ملشروع التقرير األويل؛) نداداأل(مراجعة احلكومات أو اخلرباء   )و(
  ائي؛إعداد التقرير النه  )ز(
  )١(.اعتماده أو املوافقة عليه يف اجللسة العامة وألتقرير النهائي وقبوله، استعراض ل  )ح(

  جتميع أمساء املرشحني ملهام املؤلّفني واملراجعني واحملررين املنقّحني  - باء
سوف تطلب األمانة إىل مجيع احلكومات املشاركة يف املنرب، وكذلك إىل املنظمات ذات الصلة   -٣٤

عاملة يف ميدان التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي والرفاه البشري، أن حتدد أمساء خرباء ال
  .املنقحني واخلرباء املراجعني واحملررين  واملؤلّفني الرئيسينيالتنسيقينيمناسبني للقيام مبهام املؤلّفني الرئيسيني 

حلكومات وأصحاب املصلحة من أن تعين ابغي وتسهيالً لتحديد أمساء اخلرباء املناسبني، ين  -٣٥
 حتدد أمساءهم ذينينبغي أن يضمن تكوين اخلرباء الو.  هلذا الغرضتنسيقاجلهات غري احلكومية جهات 

 حيثما تقتضي الضرورة، التمثيل اجلغرايف املتوازن، مبا يف ذلك التوازن بني البلدان املتقدمة تنسيق،جهات ال
وسوف حتتفظ األمانة باملعلومات .  اليت متر مبرحلة انتقالية والبلدان ذات االقتصاداتالنمو والبلدان النام

  .عن هؤالء اخلرباء، وسوف تكون متاحة جلميع املشاركني يف املنرب

  اختيار املؤلّفني واملراجعني واحملررين املنقّحني  - جيم
،  العلمي االستشاريق، أو الفري)ذي جملس تنفي املكتب أومثالً،(سوف ختتار اهليئة التنفيذية   -٣٦

 احلكومات الذين رشحتهم واملؤلّفني الرئيسيني واحملررين املنقّحني من اخلرباء التنسيقينياملؤلّفني الرئيسيني 
اآلراء طائفة من مجع يف كل الفئات احلاجةَ إىل  تكوين اخلرباء يعكسوسوف . واملنظمات املشاركة

، والتمثيل اجلنساين واجلغرايف، مع احلرص على وضع مجيع ألندادف اتصاصية، واعتراواخلربات االخ
ومن اجلائز أن يستعني املؤلّفون الرئيسيون املنسقون خبرباء آخرين كمؤلّفني . أشكال املعرفة يف االعتبار

  .مسامهني ليقدموا إليهم املساعدة يف عملهم

  تقاريرإعداد مشاريع ال  - دال
. الرئيسيون املنسقون واملؤلفون الرئيسيون بإعداد هيكل مشروع التقريرسوف يقوم املؤلّفون   -٣٧

وينبغي للخرباء الذين يودون اإلسهام مبواد مكتوبة للنظر يف تضمينها يف املشروع األول أن يقدموها 

                                                        

سطراً ’’ على أن املادة املكتوبة مل ختضع ملناقشة تفصيلية ‘‘القبول’’أعاله، يدلّ ) ح(لغرض الفقرة الفرعية   )١(
أما .  ومن مثّ لالتفاق عليها، بل إا متثّل وجهة نظر شاملة وموضوعية ومتوازنة عن موضوع املادة‘‘فسطراً

 فتدلّ على أن املادة املكتوبة ‘‘املوافقة’’وأما ). أي ال سطراً فسطراً(قرار املادة قسماً فقسماً  فهو عملية إ‘‘االعتماد’’
 .قد خضعت ملناقشتها واالتفاق عليها بتفصيل سطراً فسطراً
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وسوف تكون اإلسهامات مدعمة بقدر اإلمكان بإحاالت مرجعية من . مباشرةً إىل املؤلّفني الرئيسيني
 واملتاحة دولياً، وكذلك بنسخ من أي مواد مكتوبة غري منشورة ألندادؤلّفات املراجعة من قبل املا
اي ن كيفية الوصول إىل تلك املواد. ستشهدرات واضحة تبيج يف اإلسهامات مؤشدرا . وسوف تأم

كما ينبغي . بوعة منهاخبصوص املواد املكتوبة غري املتاحة إالّ بشكل إلكتروين، فينبغي حفظ نسخة مط
  .ذكر املوضع الذي يتسنى الوصول منه إىل تلك املواد املكتوبة

، وخالل مراحل الحقة من التنقيح واملراجعة، ينبغي  للتقريرولدى إعداد املشروع األول  -٣٨
، مع للمؤلّفني الرئيسيني أن حيددوا بوضوح اآلراء املتباينة اليت يوجد خبصوصها دعم علمي أو تقين هام

وأما امللخصات التقنية املقدمة فسوف تعد بإشراف توجيهي من قبل . ذكر احلجج ذات الصلة أيضاً
  .الفريق العامل ذي الصلة باملوضوع

  املراجعة  - هاء
الغرض من عملية املراجعة االستعراضية هو ضمان تقدميِ تقارير املنرب وجهةَ نظر شاملة   -٣٩

  .الة املعارف الراهنةحمتوازنة عن وموضوعية و
وينبغي أن حتكم ثالثةُ مبادئ عامة عملية املراجعة االستعراضية للتقرير، مما ينبغي أن يتضمن   -٤٠

  :أحدث االستنتاجات العلمية على أمشل حنو ممكن
أكرب عدد ممكن من اخلرباء، مع توجيه االنتباه خصوصاً سوف يرمي التعميم إىل مشل   )أ(

  من طائفة واسعة من البلدان؛) ني يف إعداد الوثيقةشتركغري امل(قلّني ء املستإىل اخلربا
  ينبغي أن تكون املراجعة موضوعية ومفتوحة وشفّافة؛  )ب(
، ات الصلة بأشكال املعرفة العلمية ذمبراجعة املوادمالئمون خرباء سوف يقوم   )ج(
  .واحمللية واملؤسسية وغريهاوالتقليدية 

وسوف تتاح كل . يع على األقل للمراجعة من قبل اخلرباء واحلكوماتينبغي إتاحة ستة أساب  -٤١
تعليقات املراجعة املكتوبة املقدمة من احلكومات واخلرباء للمراجعني، بناًء على طلبهم، أثناء عملية 

  .املراجعة، وسوف توضع يف حمفوظات مفتوحة يف موضع تقرره أمانة املنرب

  ت وقبوهلااملوافقة على امللخصا  - واو
  املنرب بكامل هيئته على ملخصاتسوف تشتمل أقسام امللخصات من التقارير اليت حتظى بقبول  -٤٢

وسوف ختضع ملراجعة . عاملية ألجل متخذي القراراتتعد على املستوى العاملي وعلى مستويات دون 
 خالل ‘‘سطراً فسطراً’’ية لموافقة النهائلمتزامنة من جانب اخلرباء واحلكومات على حد سواء، وكذلك 

املعدة على املستويني العاملي ودون العاملي واملوجهة ملتخذي كما أن امللخصات . جلسة للهيئة العامة
واملوافقة على امللخصات املوجهة ملتخذي . سوف تعد بالتزامن مع إعداد التقرير الرئيسيالقرارات 

وقد يطلب إىل املؤلّفني . مع املواد الوقائعية الواردة يف التقاريرالقرارات من شأا أن تدلّ على أا متسقة 
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وينبغي أن توصف امللخصات . الرئيسيني املنسقني أن يقدموا مساعدة تقنية يف ضمان اتساق الوثائق
يولوجي تقارير املنرب احلكومي الدويل للتنوع الب’’املوجهة ملتخذي القرارات رمسياً وبصيغة بينة بأا 

  .‘‘وخدمات النظام اإليكولوجي

  إدارة املنرباليت حتكم اإلجراءات   -رابعاً
باالقتران مع وضع وهو ما ميكن إجنازه  وضع ترتيبات إدارية ومالية مناسبة للمنرب، ال بد من  -٤٣

  .الترتيبات املؤسسية ألمانة املنرب
 توضع  ميكن أن من املنظمات،ويف حال توفري مهام أمانة املنرب من جانب واحدة أو أكثر  -٤٤

للنظام املايل ذي الصلة وفقاً ) ومنها مثالً إنشاء وإدارة صندوق استئماين للمنرب(الترتيبات اإلدارية واملالية 
ي وتعليماا األساسمثالً، بالنسبة لألمم املتحدة، يتبع نظامها املايل ونظام موظفيها (املنظمات املعنية يف 

  ).اإلدارية

___________________  


