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المقرر م ح د –  :3/4القواعد واإلجراءات الخاصة بعمل المنبر
إن االجتماع العام،
يُنقح اجراءات إعداد نواتج املنرب( )1من خالل:

(أ) يوافق على إجراءات سد الثغرات يف اخلربات ،الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر إلدراجها يف
شكل الفرع  8يف إجراءات إعداد نواتج املنرب؛
(ب) يوافق على إجراءات العمل بنظم املعارف األصلية واحمللية املبينة يف املرفق الثاين هلذا املقرر،
إلدراجها يف التذييل الثالث بإجراءات إعداد نواتج املنرب؛

المرفق األول للمقرر م ح د – 3/4
إجراءات إضافية لسد الفجوات في الخبراء
مبرر لوضع قاعدة إجرائية إضافية
 - 1يُعد هذا اإلجراء ضرورياً بسبب ما تعانيه جمموعة الرتشيحات الواردة من احلكومات وأصحاب املصلحة
من فجوات يف النواحي اجلغرافية والتخصصية واجلنسانية .ويصل جمموع عدد اخلرباء الذين مت اختيارهم استجابة
جلميع النداءات اليت أُطلقت منذ بداية برنامج العمل إىل  945خبرياً موزعني على النحو التايل :الدول األفريقية
 17يف املائة؛ ودول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ  21يف املائة؛ ودول أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب  17يف
املائة؛ ودول أوروبا الشرقية  10يف املائة؛ ودول أوروبا الغربية ودول أخرى  35يف املائة .وتتماثل تلك النسب
املئوية بني الرتشيحات احلكومية وترشيحات املنظمات غري احلكومية .فمن ناحية التوازن بني اجلنسني ،كانت نسبة
 33يف املائة من الرتشيحات احلكومية من النساء .كما أن مجيع عمليات االختيار تعاين من نقص يف اخلرباء يف
جمايل العلوم االجتماعية ومعارف الشعوب األصلية واحمللية.
 - 2ويف حني ميكن أن يقلل هذا اإلجراء من أوجه عدم التوازن ،فإن اإلجراء نفسه ال ميكن أن حيل املشكلة.
إذ أن معظم اجلهود ينبغي أن تُبذل يف حني الدعوة إىل تقدمي الرتشيحات .وحتقيقاً لذلك اهلدف ،قد يود أعضاء
االجتماع العام وأصحاب املصلحة غري احلكوميني بذل جهود خاصة يف استجابتهم للدعوات اليت تُطلق مستقبالً
لتقدمي الرتشيحات ،القرتاح خرباء من كال اجلنسني وخرباء يف العلوم االجتماعية ويف املعارف األصلية واحمللية ويف
التخصصات األخرى الناقصة التمثيل املناسبة للنداء وتضمني ذلك يف رسالة الدعوة للرتشيحات .ويسعى فريق
اخلرباء املتعدد التخصصات يف نداءاته املستقبلية لوصف التخصصات املطلوبة بصورة أكثر حتديداً.

هنج لسد الفجوات يف خربات حتديد النطاق وإعداد التقييمات وأفرقة العمل
-3

يشتمل اإلجراء على اخلطوات التالية:

(أ) حيدِّد فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الفجوات يف الرتشيحات املقدمة وقت عملية االختيار
وبعد اكتمال عملية االختيار ،أو خيطره الرؤساء املشاركون للتقرير ،عقب تعيينهم ،هبذه الفجوات .وميكن أن
تكون الفجوات ذات طابع جغرايف أو ختصصي أو جنساين أو متعلق بنظم املعارف؛

( )1املقرر م ح د ،3/3-املرفق األول.
1

IPBES/4/19

(ب) خيطر فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،عرب األمانة ،احلكومات وأصحاب املصلحة ذوي الصلة
عندما تكون هناك نقص يف عدد اخلرباء؛
(ج) جيوز لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يقرتح خرباء حمتملني وأن يطلب إىل الرؤساء املشاركني
للتقرير أن يقرتحاً خرباء حمتملني؛
(د) جتمع األمانة تلك املقرتحات وتتصل باخلرباء احملتملني للتأكد من رغبتهم يف الرتشيح وتطلب
منهم السري الذاتية .مث ترسل قائمة اخلرباء احملتملني الذين أكدوا رغبتهم إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
والذي يقوم بناء على السري الذاتية ،وبالتشاور مع الرؤساء املشاركني ،بإعداد قائمة باخلرباء اإلضافيني بغرض
ترشيحهم؛
(ه) تدعو األمانة احلكومات ذات الصلة إىل ترشيح اخلرباء اإلضافيني الذين يقرتحهم فريق اخلرباء
املتعدد التخصصات والرؤساء املشاركون يف التقرير ،أو أصحاب املصلحة املعنيني إىل تقدميهم؛
(و) يُلطع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات االجتماع العام على عملية االختيار ومدى تطبيق هذه
اإلجراءات ،كما يُطلعه على األشخاص املعينني يف شىت الوظائف مبوجب هذا اإلجراء.

المرفق الثاني للمقرر م ح د – 3/4

إجراءات للعمل بنظم المعارف األصلية والمحلية
إجراءات إلدراج نظم المعارف األصلية والمحلية في تقييمات المنبر
تنبثق اإلجراءات الواردة أدناه من اهلدف املعلن للمنرب الرامي إىل إدراج املعارف األصلية واحمللية يف مجيع
جوانب عمله .وبناءً على ذلك ،ينبغي أن يشجع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات احلكومات وأصحاب املصلحة
على ترشيح العدد املناسب من أصحاب املعارف األصلية واحمللية واخلرباء يف جمال هذه املعارف للمسامهة يف إجناز
نواتج املنرب .عالوًة على ذلك ،ينبغي أن يعمل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات لضمان إدراج املعارف األصلية
واحمللية يف مجيع مراحل تقييمات املنرب ،فضالً عن مشاركة عدد كايف من أصحاب هذه املعارف واخلرباء يف جمال
هذه املعارف يف كل هذه املراحل .ووفقاً لاللتزامات الدولية والتشريعات الوطنية املعمول هبا فإن هذه اإلجراءات
ليس فيها ما يفسر على أنه انتقاص أو إلغاء ألي حق من احلقوق القائمة اليت تتمتع هبا الشعوب األصلية أو
اجملتمعات احمللية.
 -1تسلم الطلبات المقدمة للمنبر
عند تقدمي مسامهات أو طلبات أو اقرتاحات لعناية املنرب الختاذ إجراءات بشأهنا وفقاً إلجراءات تسلم
الطلبات ووضع األولويات هلذه املسامهات أو الطلبات أو االقرتاحات املقدمة للمنرب تُشجع احلكومات واالتفاقات
البيئية املتعددة األطراف وهيئات األمم املتحدة وغريها من أصحاب املصلحة على مراعاة املعارف األصلية واحمللية
ذات الصلة وشواغل وأولويات أصحاب هذه املعارف واخلرباء يف جمال هذه املعارف؛
حيدد مرفق املقرر م ح د  3/1 -إجراءات تسلم الطلبات املقدمة للمنرب ووضع األولويات بشأهنا.
وباإلضافة إىل املعلومات املبينة مسبقاً يف الفقرة  7من اإلجراءات ،اليت حتدد املعلومات اليت ينبغي أن تصاحب
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الطلبات ،ينبغي أيضاً أن تصاحب هذه الطلبات ،عند االقتضاء ،معلومات عن مدى توفر املعارف األصلية واحمللية
ذات الصلة ،واملسامهة احملتملة ألصحاب هذه املعارف واخلرباء يف جمال هذه املعارف.
 - 2تحديد نطاق نواتج المنبر
تشمل إعداد نواتج املنرب( )2إرشادات عن حتديد نطاق الناتج وهدفه ،واملعلومات ،واالحتياجات من املوارد
البشرية واملالية الالزمة لتحقيق هذا اهلدف .وخيتار الفريق اخلرباء الذين يضطلعون بعملية حتديد النطاق ،مبا يف
ذلك حتديد املخطط ،والتكاليف ،واجلدوى .ومن أجل إدراج املعارف األصلية واحمللية يف التقييمات على حنو
مالئم ،فمن األمهية مبكان توفر املعارف واخلربات األصلية واحمللية يف أثناء مرحلة حتديد النطاق بغية تيسري املشاركة
يف تصميم التقييم استناداً إىل نظم املعارف املتنوعة ،مبا يف ذلك نظم املعارف األصلية واحمللية.
(أ)

تعيين الخبراء
عند طلب ترشيح اخلرباء لتحديد النطاق بصورة مفصلة ،ينبغي أن يشجع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
احلكومات ،وأصحاب املصلحة على ترشيح أصحاب املعارف األصلية واحمللية واخلرباء يف جمال هذه املعارف ،كما
ينبغي ،عند االقتضاء ،استخدام القائمة اليت يوفرها املنرب واليت تضم أصحاب املعارف األصلية واحمللية واخلرباء يف
جمال هذه املعارف.

(ب) اختيار الخبراء
ينبغي أن يُربز تكوين فريق اخلرباء الذين سيقومون بتحديد النطاق تنوع نظم املعارف القائمة .وعند اختيار
اخلرباء إلجراء حتديد النطاق املفصل (املقرر م ح د  ،3/3املرفق األول ،اجلزآن ( -1-3و) و ( 3-3و)) ،ينبغي
أن يضمن فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن فريق حتديد النطاق يشمل العدد املناسب من أصحاب املعارف
األصلية واحمللية واخلرباء يف جمال هذه املعارف .وإذا كان تكوين الفريق دون التوقعات ،ميكن أن يقوم فريق اخلرباء
املتعدد التخصصات باالطالع على قائمة أصحاب املعارف األصلية واحمللية واخلرباء يف جمال هذه املعارف لتحديد
أفراد اضافيني يستطيعون سد الفجوات يف فريق حتديد النطاق من حيث التجارب واخلربات يف جمال املعارف
األصلية واحمللية .وينبغي اتباع إجراء سد النقص يف اخلرباء املطلوبني إلجراء التقييمات املواضيعية أو املنهجية(.)3
 - 3إعداد التقارير
تتألف إجراءات إعداد نواتج املنرب( )4من سلسلة من اخلطوات إلعداد التقارير ،مبا يف ذلك تعيني واختيار
أفرقة املؤلفني ،وإعداد مشاريع التقارير ،واملراجعة.
(أ)

ترشيح واختيار الخبراء ألفرقة التقييم
ترشيح الخبراء
عندما يطلب فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،عن طريق أمانة املنرب ،ترشيح خرباء للعمل مؤلفني رئيسيني
منسقني ،أو مؤلفني رئيسيني ،أو حمررين مراجعني ،ميكن لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يشجع احلكومات،

( )2املقرر م ح د ،3/3-املرفق األول.
( )3املقرر م ح د  ،3/4-املرفق األول.
( )4املقرر م ح د  ،3/3-املرفق األول.
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وأصحاب املصلحة على تعيني أصحاب املعارف األصلية واحمللية واخلرباء يف جمال هذه املعارف و/أو أن يستخدم
قائمة أصحاب هذه املعارف واخلرباء يف جمال هذه املعارف.
اختيار الخبراء
ينبغي أن يُربز تكوين فريق املؤلفني الرئيسيني املنسقني ،واملؤلفني الرئيسيني لفصل ما ،أو تقرير ،أو موجز
تنوع نظم املعارف حسب االقتضاء (املقرر م ح د  ،3/3املرفق األول ،اجلزء  .)2-6-3وعند إجراء االختيار،
ينبغي أن يكون هدف الفريق هو أن يشمل فريق املؤلفني املعين بالفصول ذات الصلة العدد املناسب من املؤلفني
من بني أصحاب املعارف األصلية واحمللية واخلرباء يف جمال هذه املعارف .وإذا كانت هناك فجوات يف اخلربات
األصلية واحمللية ،ميكن للفريق ،بالتعاون مع الرؤساء املشاركني للتقييم ،االطالع على قائمة أصحاب املعارف
األصلية واحمللية واخلرباء يف جمال هذه املعارف .وينبغي اتباع إجراء سد النقص يف اخلرباء املطلوبني إلجراء التقييمات
املواضيعية أو املنهجية.
(ب) اعداد مشاريع التقارير
تحديد الموارد ذات الصلة للمعارف األصلية والمحلية
مع أن أغلب املصادر العلمية تتيح إمكانية الوصول إىل بعض املؤلفات يف جمال املعارف األصلية واحمللية،
يزخر جمال هذه املعارف أيضاً باجملالت املخصصة ،وحمركات البحث ،وقواعد البيانات ،والشبكات اليت ختتلف
عما ميكن االطالع عليه عادةً يف جماالت البيئة ،والتنوع البيولوجي ،واالقتصاد .وينبغي أن حيدد أصحاب املعارف
األصلية واحمللية واخلرباء يف جمال هذه املعارف الذين يشاركون يف فريق املؤلفني مصادر املعارف األصلية واحمللية اليت
تكون أكثر صلة بتقييمهم .وينبغي دعوهتم إىل استخدام القوائم املشروحة للمصادر الرئيسية للمعارف األصلية
واحمللية ذات الصلة إذا مت إعداد هذه القوائم يف إطار تقييمات املنرب.
(ج) المراجعة
مراجعة الخبراء
ميكن ألصحاب املعارف األصلية واحمللية واخلرباء يف جمال هذه املعارف الذين سامهوا يف التقييم مبعارف
يف املوقع أن يستخدموا عمليات التحقق والتوثيق اجملتمعية اخلاصة هبم .ولضمان سهولة استخدام عملية املراجعة،
ميكن تقدمي التعليقات يف مناذج مرنة.
المحررون المراجعون
ينبغي أن يبذل الفريق كل ما يف وسعه من جهد لضمان أن يضم كل فريق تقييم العدد املناسب من
احملررين املراجعني من ذوي اخلربة والدراية يف جمال املعارف األصلية واحمللية.
وإذا كانت هناك فجوات يف اخلربات يف جمال املعارف األصلية واحمللية بالنسبة لفريق احملررين املراجعني،
ميكن للفريق ،بالتعاون مع الرؤساء املشاركني للتقييم االطالع على قائمة أصحاب املعارف األصلية واحمللية واخلرباء
يف جمال هذه املعارف لتحديد أفراد قادرين على سد هذه الفجوات .وينبغي إجراء سد النقص يف اخلرباء املطلوبني
إلجراء التقييمات املواضيعية أو املنهجية.
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 - 4إعداد الموجزات لمقرري السياسات
تقع مسؤولية إعداد املشاريع األوىل واملشاريع املنقحة للموجزات املوجهة ملقرري السياسات على عاتق
الرؤساء املشاركني املسؤولني عن التقرير ،كما أن إعداد هذه املشاريع يعتمد على التمثيل املناسب للمؤلفني
الرئيسيني املنسقني ،واملؤلفني الرئيسيني (املقرر م ح د  ،3/3املرفق األول ،اجلزء  .)8-3وينبغي أن يضمن الفريق
أن أفرقة املؤلفني املسؤولة عن إعداد املوجز اخلاص مبقرري السياسات تشمل العدد املناسب من األفراد من ذوي
املعارف واخلربات األصلية واحمللية.
 - 5إعداد التقارير التجميعية
ميكن أن يتكون فريق حترير التقرير التجميعي من رؤساء مشاركني إلعداد التقرير ،ومؤلفني رئيسيني
منسقني ،وأعضاء الفريق واملكتب (املقرر م ح د  ،)3/3املرفق األول ،اجلزء  .)9-3وينبغي أن يضمن الفريق أن
فريق التحرير يشمل العدد املناسب من األفراد ذوي اخلربة والدراية يف جمال املعارف األصلية واحمللية.
____________
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