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االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف 
  جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

  ٢٠١٣يناير / الثاينكانون ٢٦-٢١بون، أملانيا، 
  *املؤقت األعمال جدول من ٦و ) ب (٢البندان 

  لعامانتخاب أعضاء مكتب االجتماع ا: املسائل التنظيمية
      ترشيح أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واختيارهم

وثيقـــة توجيهيـــة بـــشأن عمليـــة ترشـــيح واختيـــار أعـــضاء مكتـــب املنـــرب      
احلكومي الدويل املعين بالتنوع البيولوجي وخدمات الـنظم اإليكولوجيـة          
وأعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات التابع للمنرب احلكومي الـدويل          

  بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةاملعين 
  مذكرة من األمانة    

أعدت األمانـة هـذه الوثيقـة التوجيهيـة باالسـتناد إىل النظـام الـداخلي لالجتمـاع العـام              - ١
ــادئ التــشغيلية والترتيبــات املؤســساتية للمنــرب املتفــق عليهــا خــالل      للمنــرب وإىل الوظــائف واملب

لعـام لتحديـد الطرائـق والترتيبـات املؤسـساتية إلنـشاء منـرب حكـومي                الدورة الثانية لالجتمـاع ا    
دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، املعقـودة يف             

وكان اهلدف منها تـوفري املزيـد مـن      . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢١إىل  ١٦مدينة بنما يف الفترة من      
يف املنـرب    اعتمادها فيما يتعلـق باملقترحـات الـواردة مـن األعـضاء            التوجيه بشأن العملية املتوخى   

أعــضاء املكتــب وأعــضاء فريــق اخلــرباء املتعــدد التخصــصات وتعــيني    احلكــومي الــدويل بــشأن
  .املرشحني من جانب املناطق وتويل االجتماع العام عملية االختيار
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  عملية ترشيح أعضاء املكتب واختيارهم  -أوال   
  
رتيبات املؤسساتية والنظام الداخلي للمنـرب علـى أن يكـون املكتـب مؤلفـا مـن                 تنص الت   - ٢

نظـر  ا(رئيس وأربعة نواب للـرئيس ومخـسة أعـضاء إضـافيني يـشرفون علـى الوظـائف اإلداريـة                  
 ٢-١٦ووفقـا ألحكـام املـادة      ). املرفق األول هلذه الوثيقة لالطالع على الوظائف املتفق عليهـا         

ماع العام للمنرب، خيتار الـرئيس ونـواب الـرئيس مـن كـل منطقـة مـن                  من النظام الداخلي لالجت   
ومتثل كل منطقة بعضوين يف املكتـب، مـع مراعـاة مبـدأ التمثيـل               . مناطق األمم املتحدة اخلمس   

  .اجلغرايف
  
والعمليــة الــيت يــتعني اعتمادهــا يف ترشــيح أعــضاء املكتــب واختيــارهم، وفقــا لقواعــد      - ٣

  .لتطبيق، تتألف من املراحل الثالث التاليةوإجراءات املنرب الواجبة ا
  

  املقترحات الواردة من البلدان  -ألف   
تقترح احلكومـات مرشـحني لعـضوية املكتـب لتعينـهم منـاطقهم وينتخبـهم االجتمـاع               - ٤

ويـتعني أن يـستويف مجيـع املرشـحني لالنتخـاب لـشغل مناصـب الـرئيس                 ). ١-١٦املادة  ( العام
اخلـربات ذات الـصلة مـن واقـع املبـادئ التوجيهيـة              )نهم كمقرر يعمل واحد م  (ونواب الرئيس   

ــا  ــق عليه ــادة ( املتف ــق      ا) (١-٢٣امل ــة املتف ــادئ التوجيهي ــى املب ــق األول لالطــالع عل ــر املرف نظ
  ). عليها
مباشرة إىل أمانة املنرب املؤقتة ترشـيحات        ودعي فرادى األعضاء يف املنرب إىل أن يقدموا         - ٥

ونواب الرئيس وأعضاء املكتب اخلمـسة اآلخـرين يف مـدة ال تقـل عـن                مكتوبة بالنسبة للرئيس    
وقـــد أبلـــغ األعـــضاء باملوعـــد النـــهائي لتقـــدمي هـــذه  .أربعـــة أشـــهر قبـــل االنتخابـــات املقـــررة

وميكــن لالجتمــاع العــام أن يقبــل الترشــيحات . ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٣٠الترشــيحات وهــو 
  ).٢-٢٣املادة (يراه مناسبا  املتأخرة وفق ما

 مــن النظــام الــداخلي، نــشرت األمانــة أمســاء مجيــع األشــخاص   ٢-٢٣ووفقــا للمــادة   - ٦
 األعضاء يف املنرب احلكومي الدويل، فضال عن أمسـاء املنـاطق ذات الـصلة،               ىاملرشحني من فراد  

-www.ipbes.net/plenary/nominations-to :على املوقع الـشبكي للمنـرب علـى العنــــــوان التـايل           

the-bureau.  
  

  نظر املناطق يف املرشحني وتسميتهم  -باء   
 أعـــاله، تقـــدم احلكومـــات مقترحـــات بـــشأن ٤علـــى النحـــو املـــشار إليـــه يف الفقـــرة   - ٧

وهـذا يعـين أنـه يـتعني        . املرشحني لعضوية املكتب لتعينهم مناطقهم وينتخبـهم االجتمـاع العـام          
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س املقترحات املقدمـة مـن      على كل منطقة من مناطق األمم املتحدة اخلمس أن تقوم، على أسا           
  .األعضاء يف كل منطقة، بترشيح شخصني لعضوية املكتب

ومل يتفق على أي عملية أو إجراء معـني تقـوم مبوجبـه كـل منطقـة بـإجراء مـشاورات                       - ٨
وبالتـايل، تـشجع املنـاطق علـى إجيـاد          . وحتديد الشخصني اللذين قد ترشحهما لعضوية املكتب      

يحات اإلقليميــة، مثــل االســتفادة إىل أقــصى حــد مــن معظــم   فــرص غــري رمسيــة ملناقــشة الترشــ 
الفرص اليت قد تتاح إلجراء هذه املناقشات خالل االجتماع احلادي عـشر ملـؤمتر األطـراف يف                 

. ٢٠١٢أكتـوبر  /اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي سيعقد يف هايدرباد، اهلنـد، يف تـشرين األول       
 كــانون ٢٠ت اإلقليميــة لألعــضاء يف املنــرب يف  عــالوة علــى ذلــك، يقتــرح أن جتتمــع اجملموعــا  

، أي يف اليـــوم الـــسابق النعقـــاد الـــدورة األوىل لالجتمـــاع العـــام للمنـــرب  ٢٠١٣ينـــاير /الثـــاين
احلكومي الدويل، يف املكان احملدد النعقاد االجتماع العام من أجل إجراء مناقـشات والتوصـل               

  .ىل االجتماع العام يف اليوم التايلإىل اتفاق بشأن الترشيحات اليت ستقدمها املناطق إ
وتكون النتيجة املتوقعة للمناقشات اإلقليمية تقدمي مرشحني اثنني مـن كـل منطقـة إىل                 - ٩

االجتماع العام، يرشح أحـدمها لـشغل منـصب رئـيس املكتـب أو نائـب رئيـسه ويرشـح الثـاين                 
ق األمـم املتحـدة     ومـن املتوقـع أن تقـدم كـل منطقـة مـن منـاط              . ليكون عـضوا آخـر يف املكتـب       

ــيعقدها يف      ــيت سـ ــسة الـ ــة اجللـ ــام يف بدايـ ــاع العـ ــيحاهتا إىل االجتمـ ــانون ٢١اخلمـــس ترشـ  كـ
وجيوز لكل منطقة أن تعني مناوبني يوافـق علـيهم االجتمـاع العـام لتمثيـل                . ٢٠١٢يناير  /الثاين

  .)٣-١٦املادة (املنطقة يف اجتماعات املكتب يف حال عدم متكن العضو املعني من احلضور 
وبغية مساعدة األعضاء يف املنرب يف حتديـد جمموعـاهتم اإلقليميـة ألغـراض الترشـيحات                   - ١٠

اإلقليمية، تورد األمانة يف املرفق الثاين هلـذه الوثيقـة قائمـة باألعـضاء يف اجلمعيـة العامـة مـرتبني                     
الغ ويطلــب مــن األعــضاء يف املنــرب إبــ. حــسب اجملموعــات اإلقليميــة الــيت ينتمــون إليهــا حاليــا

األمانة يف حال أرادوا اعتبـارهم تـابعني جملموعـة إقليميـة أخـرى ألغـراض تنفيـذ خمتلـف قواعـد            
  .“مناطق األمم املتحدة اخلمس”وإجراءات املنرب اليت تشري إىل 

  
  عملية االختيار اليت يقوم هبا االجتماع العام  -جيم   

ار أعـضاء املكتـب مـن بـني         تتمثل إحدى وظائف االجتماع العام املتفق عليها يف اختيـ           - ١١
 األعضاء يف املنرب، مع إيالء االعتبار الواجب ملبـدأ التـوازن اجلغـرايف بـني منـاطق األمـم املتحـدة                    

وخيتار الـرئيس ونـواب الـرئيس مـع املراعـاة الواجبـة للخـربة العلميـة والتقنيـة يف حـني                     . اخلمس
  ).٢-١٦املادة ( لصلةيضطلع أعضاء املكتب اخلمسة اآلخرين بالوظائف اإلدارية ذات ا
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، ينتخب االجتمـاع العـام أعـضاء املكتـب بتوافـق اآلراء مـا مل يقـرر                  ٢٢ووفقا للمادة     - ١٢
وإذا قرر االجتماع العام أن ينتخـب أعـضاء املكتـب عـن طريـق               . االجتماع العام خالف ذلك   

  :التصويت
  جيري التصويت يف اجللسات العادية لالجتماع العام؛  )أ(  
  عضو يف االجتماع العام صوت واحد يف االنتخابات؛يكون لكل   )ب(  
ــصويت        )ج(   . تتقــرر االنتخابــات بأغلبيــة األعــضاء احلاضــرين واملــشاركني يف الت

  وجترى االنتخابات عن طريق االقتراع السري، ما مل يقرر االجتماع العام خالف ذلك؛
رشـح  بعد إمتام االنتخابات، يسجل عـدد األصـوات الـيت حـصل عليهـا كـل م            )د(  

  .وعدد مرات االمتناع عن التصويت
قل من العدد الالزم لـشغل املقاعـد العـشرة يف املكتـب             أويف حال كان عدد املرشحني        - ١٣

أو يف حال رشح أكثر من شخص واحد لكـل منـها، قـد يتفـق االجتمـاع العـام، مراعـاة ملبـدأ                        
 االضـطالع هبـا واملبـادئ    التمثيل اجلغرايف والوظـائف العلميـة واإلداريـة ذات الـصلة الـيت يـتعني            

التوجيهيــة لتــسمية واختيــار الــرئيس ونــواب الــرئيس، علــى البــت يف مــسألة ختــصيص املقاعــد    
  .ل منطقة ممثلة بعضوين يف املكتبدامت ك ما
  

  عملية تعيني واختيار أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات   -ثانيا   
للمنــرب علــى إنــشاء فريــق خــرباء متعــدد تــنص الترتيبــات املؤســساتية والنظــام الــداخلي   - ١٤

نظــر املرفــق األول لالطــالع علــى ا( التخصــصات يــضطلع مبختلــف الوظــائف العلميــة والتقنيــة 
  ).الوظائف املتفق عليها

واتفق على ترتيب مؤقت لعضوية الفريق يقوم على أساس التمثيـل العـادل مـن خـالل                   - ١٥
ويعمــل هبــذا . اخلمــس  املتحــدةمــشاركة مخــسة أشــخاص مــن كــل منطقــة مــن منــاطق األمــم  

الترتيب املؤقت لفترة ال تتجاوز الـسنتني إلتاحـة اجملـال لالتفـاق علـى الـصيغة النهائيـة للـهيكل                     
  .اإلقليمي وتكوين فريق اخلرباء خالل إحدى دورات االجتماع العام

ومل يتقرر خالل االجتماع املعقود يف بنما مـا إذا كـان رئـيس املكتـب ونـواب رئيـسه                  - ١٦
سيعتربون أيضا أعضاء يف فريق اخلرباء على الرغم من اختاذ قـرار مبـنح مركـز املراقـب يف فريـق       
اخلرباء لرؤساء اهليئات الفرعية العلمية املنبثقة عـن االتفاقـات البيئيـة املتعـددة األطـراف املتـصلة                  

  . بتغري املناخبالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وللهيئة احلكومية الدولية املعنية
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وينتخبــون علــى أســاس . وال ميثــل أعــضاء فريــق اخلــرباء أي حكومــة أو منطقــة بعينــها  - ١٧
وهذا التفـاهم ميكـن أي منطقـة مـن تـسمية مرشـح قـد ال يكـون                   . قدراهتم وخرباهتم الشخصية  

 ومن املتوقـع أن تعتمـد يف ترشـيح أعـضاء فريـق       . بالضرورة من رعايا بلد من البلدان التابعة هلا       
اخلرباء واختيارهم نفس العملية املعمول هبا لترشيح أعـضاء املكتـب واختيـارهم، كمـا يـستدل                 
على ذلك مـن القواعـد واإلجـراءات الواجبـة التطبيـق املتفـق عليهـا حـىت اآلن، بـالرغم مـن أن                         

  .الترتيب املؤقت املتفق عليه ال يورد ذلك صراحة
ماع العـام للمنـرب احلكـومي الـدويل، تقـوم       من النظام الداخلي لالجت    ٢٤ووفقا للمادة     - ١٨

كل منطقة بتسمية مخسة مرشحني كأعضاء مـؤقتني يف فريـق اخلـرباء، رهنـا مبوافقـة االجتمـاع         
ــرادى األعــضاء يف املنــرب      . العــام ــة مــن ف ــع الترشــيحات الــيت اســتلمتها األمان وقــد نــشرت مجي

: احلكــــــــومي الــــــــدويل علــــــــى املوقــــــــع الــــــــشبكي للمنــــــــرب علــــــــى العنــــــــوان التــــــــايل
www.ipbes.net/plenary/mep-nominations.  

ويطلب من مناطق األمم املتحـدة اخلمـس االتفـاق علـى ترشـيحاهتم اإلقليميـة اخلمـس           - ١٩
لعضوية فريق اخلرباء من خالل إجراء مشاورات غـري رمسيـة ومـن خـالل املـشاورات اإلقليميـة                   

يوم السابق النعقـاد الـدورة األوىل       ، أي يف ال   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٠املتوقع إجراؤها يف    
ــرب  ــام للمن ــام يف    . لالجتمــاع الع ــاطق إىل االجتمــاع الع ــدم املن ــع أن تق  كــانون ٢١ومــن املتوق

 ترشيحاهتا اخلمس لعـضوية فريـق اخلـرباء، بـالرغم مـن أنـه جيـوز لالجتمـاع             ٢٠١٣يناير  /الثاين
 يف وقـت الحـق مـن األسـبوع          العام أن يقرر تلقي الترشيحات اإلقليميـة لعـضوية فريـق اخلـرباء            

  .خالل دورته األوىل عند بدء النظر يف بند جدول األعمال املتصل بفريق اخلرباء
 مـن النظـام الـداخلي لالجتمـاع العـام للمنـرب، ميكـن              ٢٤وحسبما اتفق عليـه يف املـادة          - ٢٠

  :األخذ باملعايري التالية لدى تعيني واختيار أعضاء فريق اخلرباء
لميــة يف جمــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة       اخلــربة الع  )أ(  

يتعلــق بكــل مــن العلــوم االجتماعيــة والعلــوم الطبيعيــة واملعــارف التقليديــة املتــوفرة لــدى     فيمــا
  أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات؛

صـر الرئيـسية    اخلربات واملعارف العلمية أو التقنية أو الـسياساتية املتـصلة بالعنا            )ب(  
  من برنامج عمل املنرب؛

اخلــربة يف جمــال التعريــف بــالعلوم والتــرويج هلــا وإدماجهــا يف عمليــات وضــع    )ج(  
  السياسات؛

  . القدرة على العمل يف إطار العمليات العلمية والسياساتية الدولية  )د(  
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  املبادئ التشغيلية الواجبة التطبيق  -ثالثا   
لتشغيلية والترتيبات املؤسساتية املتفق عليهـا للمنـرب، يـسترشد    وفقا للوظائف واملبادئ ا   - ٢١

وتـشمل املبـادئ ذات األمهيـة اخلاصـة بالنـسبة           . املنرب باملبادئ التشغيلية عند اضـطالعه بأعمالـه       
  :لتسمية واختيار أعضاء املكتب وفريق اخلرباء ما يلي

 حفظ التنـوع البيولـوجي      اإلقرار مبسامهة معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية يف         •  
  والنظم اإليكولوجية واستخدامها على حنو مستدام، واحترام تلك املسامهة

اإلقرار بالطابع الفريد للتنـوع البيولـوجي واملعـارف العلميـة املتعلقـة بـه داخـل املنـاطق                     •  
 اإلقليمية وفيما بينها وباحلاجة إىل مشاركة تامة وفعالة من جانب البلدان الناميـة وإىل             

  متثيل ومشاركة إقليميني متوازنني يف هياكله وأعماله
اتبــاع هنــج متعــدد التخصــصات وشــامال هلــا جيمــع بــني امليــادين ذات الــصلة، مبــا فيهــا    •  

  العلوم االجتماعية والطبيعية
  االعتراف باحلاجة إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف مجيع جماالت عمله   •  
لــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة وتفاعالهتــا يف الــرب   معاجلــة مظــاهر التنــوع البيو   •  

  والبحر واملياه الداخلية
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  املرفق األول
مقتطفات من الوظائف واملبادئ التشغيلية والترتيبات املؤسـساتية للمنـرب              

ــق اخلــرباء       ــب وأعــضاء فري ــار أعــضاء املكت ــصلة بترشــيح واختي ذات ال
  املتعدد التخصصات

  
  لعاموظائف رئيس االجتماع ا    

 تـشمل وظـائف     وعز بـه،  رد يف النظام الداخلي، وملا يقرره االجتماع العام وي        ي ملا   وفقاً  - ٩
  :الرئيس ما يلي

  رئاسة اجتماعات االجتماع العام؛  )أ(  
  رئاسة مكتب االجتماع العام؛  )ب(  
  .متثيل املنرب كرئيس له  )ج(  

  
  وظائف نواب رئيس االجتماع العام    

، تـشمل وظـائف     وعز بـه  النظام الداخلي، وملا يقرره االجتماع العام وي      رد يف   ي ملا   وفقاً  - ١٠
  :نواب الرئيس ما يلي

  العمل كمقرر لالجتماع العام؛  )أ(  
   املكتب؛أعمالاملشاركة يف   )ب(  
  .يف حالة الضرورةالعمل كممثل للمنرب بصفة نائب الرئيس،   )ج(  

  
  لرئيس واختيار الرئيس ونواب اسميةبادئ التوجيهية لتامل    

 واختيــار رئــيس  سمية املبــادئ التوجيهيــة التاليــة يف االعتبــار يف عمليــات تــ     ســتؤخذ  - ١١
  :االجتماع العام ونوابه

  القدرة على أداء وظائف الرئيس ونواب الرئيس املتفق عليها؛  )أ(  
ــة،        )ب(   ــنظم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال ــوع البيول ــة يف جمــال التن اخلــربة العلمي

 االجتمـاع   أعـضاء مكتـب    العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية بني صفوف        يتعلق بكل من   فيما
  العام؛
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بالعناصـر الرئيـسية    املتـصلة   الـسياساتية   أو  التقنية   وأالعلمية  ات واملعارف   اخلرب  )ج(  
  برنامج عمل املنرب؛ من

يف عمليــات وضــع جمــال التعريــف بــالعلوم والتــرويج هلــا وإدماجهــا  اخلــربة يف   )د(  
  السياسات؛

  .القدرة على قيادة العمليات العلمية والسياساتية الدولية والعمل يف إطارها  )ه(  
 يف ضــوء أعــضاء املكتــبالتوجيهيــة الختيــار املبــادئ احلاجــة النظــر يف قــد تــستدعي و  - ١٢

 قــد تــستدعيو. برنــامج العمــل الــذي يعتمــده االجتمــاع العــام واالتفــاق علــى برنــامج العمــل  
 رشــيح مــدى التكامــل بــني مهــارات الــرئيس ونوابــه يف عملــييت الت اعــىراحلاجــة أيــضاً إىل أن ي

  .واالختيار
  

  لتيسري عمل املنربالالزمة  والعلمية اإلداريةالوظائف     
الجتمــاع العــام هيئــة فرعيــة أو أكثــر، تكــون مــسؤولة أمامــه، لتــوفري الــدعم  سينــشئ ا  - ١٣

وسـتوفر اهليئـة أو اهليئـات       .  احملـدد  الالزم لقيام املنرب بعمله علـى حنـو سـلس وفعـال ويف الوقـت              
العمليات الـيت يـضطلع     الفرعية، حسبما يقرره االجتماع العام، الرقابة العلمية واإلدارية وتيسر          

  . املنربهبا
  : ما يليالوظائف اإلداريةوتشمل   - ١٤

اإلجابة علـى الطلبـات املتعلقـة بربنـامج عمـل املنـرب واملنتجـات الـيت تـستدعي                     )أ(  
  نرب خالل الفترات الفاصلة بني دورات االجتماع العام؛اهتمام امل
  اإلشراف على أنشطة االتصال والتواصل؛  )ب(  
استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ قرارات االجتماع العام إذا أصـدر االجتمـاع               )ج(  

   بذلك؛العام توجيهاً
  رصد أداء األمانة؛  )د(  
  تسيريها؛تنظيم دورات االجتماع العام واملساعدة يف   )ه(  
  ؛بقواعد وإجراءات املنرباستعراض التقيد   )و(  
 املاليـة وتقـدمي تقـارير هبـذا الـشأن إىل       بالقواعداستعراض إدارة املوارد والتقيد       )ز(  

  االجتماع العام؛
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ــرب واملؤســسات         )ح(   ــني املن ــسيق ب ــشأن التن ــام ب ــاع الع ــشورة إىل االجتم ــدمي امل تق
  األخرى ذات الصلة؛

 تنفيـذ أنـشطة   ترتيبات إلقامة شراكات ترمي إىل    ت املاحنة ووضع     اجلها حتديد  )ط(  
  .املنرب
  : ما يليالوظائف العلمية والتقنيةوتشمل   - ١٥

تقــدمي املــشورة إىل االجتمــاع العــام بــشأن اجلوانــب العلميــة والتقنيــة لربنــامج    )أ(  
  عمل املنرب؛

  أو العلمية؛/وتقدمي املشورة واملساعدة بشأن مسائل االتصاالت التقنية   )ب(  
إدارة عمليــة اســتعراض األقــران الــيت جيريهــا املنــرب لكفالــة متتــع مجيــع منتجاتــه    )ج(  

  بأعلى مستويات اجلودة العلمية، واالستقاللية، واملصداقية يف مجيع مراحل العملية؛
ــة وأ   )د(   ــاب إشــراك األوســاط العلمي ــرب ــامج العمــل، مــع   ةاملعرف  اآلخــرين يف برن
مـسامهة  فعاليـة    و  والتـوازن اجلنـساين،     ختصصات وأنواع خمتلفة من املعارف،      إىل احلاجةمراعاة  

   البلدان النامية؛من رباءاخلومشاركة 
ضمان التنسيق العلمي والتقين بني اهلياكـل الـيت ُتنـشأ يف إطـار املنـرب وتـسهيل                   )ه(  

  التنسيق بني املنرب والعمليات األخرى ذات الصلة للبناء على اجلهود القائمة؛
التقيـيم  نقـل التكنولوجيـا يف سـياق        تبـادل و  تيسري  استكشاف النهج الكفيلة ب   [  )و(  

  ] لربنامج عمل املنرب؛بناء القدرات وفقاًوتوليد املعارف و
 نظم املعارف املختلفة، مبـا يف ذلـك         لضّمالالزمة  وسائل  السبل و الاستكشاف    )ز(  

  .لعلوم والسياساتبني ا إىل الرابطة اليت جتمعمعارف الشعوب األصلية، نظم 
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  املرفق الثاين
  ةيحسب اجملموعات اإلقليمية احلال املتحدة األمماألعضاء يف     

  
  اجملموعة األفريقية    

إثيوبيا، وإريتريا، وأنغوال، وأوغندا، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينـا فاسـو، وبورونـدي، وتـشاد،              
ــا الو      ــة أفريقي ــر، ومجهوري ــر، وجــزر القم ــونس، واجلزائ ــو، وت ــا   وتوغ ــة ترتاني ســطى، ومجهوري

ــويت،       ــسودان، وجيب ــا، وجنــوب ال ــوب أفريقي ــة، وجن ــة الكونغــو الدميقراطي املتحــدة، ومجهوري
ــسييب، وا     ــومي وبرينـ ــان تـ ــابوي، وسـ ــا، وزمبـ ــدا، وزامبيـ ــضر، وروانـ ــرأس األخـ ــوالـ سنغال، لـ

ومال، وغـابون، وغامبيـا، وغانـا، وغينيـا،         صوسوازيلند، والسودان، وسرياليون، وسيشيل، وال    
 بيساو، والكامريون، وكوت ديفوار، والكونغـو، وكينيـا، وليربيـا،     -وغينيا االستوائية، وغينيا    

وليبيا، وليسوتو، ومايل، ومدغشقر، ومـصر، واملغـرب، ومـالوي، وموريتانيـا، وموريـشيوس،              
  وموزامبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجرييا

  اجملموعة اآلسيوية    
لعربيــــة املتحــــدة، واندونيــــسيا، وأوزبكــــستان، وإيــــران  األردن، وأفغانــــستان، واإلمــــارات ا

، وبــابوا غينيـا اجلديــدة، وباكـستان، وبــاالو، والبحـرين، وبــروين دار    ) اإلسـالمية – مجهوريـة (
 -السالم، وبنغالديش، وبوتان، وتايلنـد، وتركمانـستان، وتركيـا، وتوفـالو، وتونغـا، وتيمـور                

ة العربيــة الــسورية، ومجهوريــة كوريــا،  ليــشيت، وجــزر ســليمان، وجــزر مارشــال، واجلمهوريــ 
ومجهوريـة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، ومجهوريـة الو الدميقراطيــة الــشعبية، وســاموا، وســري   
النكا، وسنغافورة، والصني، وطاجيكستان، والعـراق، وعمـان، وفـانواتو، والفلـبني، وفيجـي،            

، والكويــت، ولبنــان، وفييــت نــام، وقــربص، وقطــر، وقريغيزســتان، وكازاخــستان، وكمبوديــا 
 -واليـات   (وماليزيا، وملديف، واململكة العربية الـسعودية، ومنغوليـا، وميامنـار، وميكرونيزيـا             

  ، وناورو، ونيبال، واهلند، واليابان، واليمن)املوحدة
  جمموعة دول أوروبا الشرقية    

ــا، و  ــا، وبل ااالحتــاد الروســي، وأذربيجــان، وأرميني ــا، وأوكراني ــا، والبوســنة ســتونيا، وألباني غاري
واهلرسك، وبولنـدا، وبـيالروس، واجلبـل األسـود، واجلمهوريـة التـشيكية، ومجهوريـة مقـدونيا                 
ــا، وســلوفاكيا، وســلوفينيا،     ــا، وروماني ــدوفا، وجورجي ــة مول اليوغوســالفية الــسابقة، ومجهوري

  وصربيا، وكرواتيا، والتفيا، وليتوانيا، وهنغاريا
  



IPBES/1/INF/11  
 

12-53557 11 
 

  ومنطقة البحر الكارييبجمموعة دول أمريكا الالتينية     
األرجنــتني، وإكــوادور، وأنتيغــوا وبربــودا، وأوروغــواي، وبــاراغواي، والربازيــل، وبربــادوس،  

، وبـريو، وترينيـداد وتوبـاغو، وجامايكـا،         ) املتعـددة القوميـات    –دولـة   (وبليز، وبنما، وبوليفيا    
ــسنت وجــزر       ــا، وســانت فن ــة، ودومينيك ــة الدومينيكي ــهاما، واجلمهوري ــادين، وجــزر الب  غرين

وســـانت كيـــتس ونيفـــيس، وســـانت لوســـيا، والـــسلفادور، وســـورينام، وشـــيلي، وغرينـــادا،   
، وكوبــا، وكوسـتاريكا، وكولومبيــا،  ) البوليفاريـة –مجهوريــة (وغواتيمـاال، وغيانــا، وفرتويـال   

  واملكسيك، ونيكاراغوا، وهاييت، وهندوراس
  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى    

ــدا، و إســبانيا، وأســت ــا، وأنــدورا، وأيرلن ــا، والربتغــال،  أراليا، وإســرائيل، وأملاني يــسلندا، وإيطالي
وبلجيكا، وتركيا، والدامنرك، وسان مارينو، والسويد، وسويـسرا، وفرنـسا، وفنلنـدا، وكنـدا،              

، ومالطـة، ومونـاكو، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا               نولكسمربغ، وليختنـشتاي  
  نرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهولندا، واليونانالشمالية، وال

  
  :مالحظات

الواليات املتحدة األمريكية ليـست عـضوا يف أي جمموعـة إقليميـة إال أهنـا حتـضر االجتماعـات                    
الـيت تعقـدها جمموعــة دول أوروبـا الغربيــة ودول أخـرى بــصفة مراقـب وتعتــرب عـضوا يف تلــك       

  .اجملموعة لألغراض االنتخابية
ا مشاركة تامة يف كل من جمموعة الدول اآلسيوية وجمموعـة دول أوروبـا الغربيـة                تشارك تركي 

ودول أخرى إال أهنا تعترب، لألغراض االنتخابية، عضوا يف جمموعة دول أوروبـا الغربيـة ودول                 
  .أخرى فقط

أصبحت إسرائيل عضوا كامل العضوية يف جمموعة دول أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى بـصورة                 
  .٢٠٠٠مايو /أيار ٢٨مؤقتة يف 
  .س عضوا يف أي جمموعة إقليمية، مل تكن كرييبا٢٠١٠يونيه /يف حزيران

  


	الاجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
	بون، ألمانيا، 21-26 كانون الثاني/يناير 2013
	* IPBES/1/1.
	البندان 2 (ب) و 6 من جدول الأعمال المؤقت*
	المسائل التنظيمية: انتخاب أعضاء مكتب الاجتماع العام
	ترشيح أعضاء فريق الخبراء المتعدد التخصصات واختيارهم
	وثيقة توجيهية بشأن عملية ترشيح واختيار أعضاء مكتب المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وأعضاء فريق الخبراء المتعدد التخصصات التابع للمنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
	مذكرة من الأمانة
	1 - أعدت الأمانة هذه الوثيقة التوجيهية بالاستناد إلى النظام الداخلي للاجتماع العام للمنبر وإلى الوظائف والمبادئ التشغيلية والترتيبات المؤسساتية للمنبر المتفق عليها خلال الدورة الثانية للاجتماع العام لتحديد الطرائق والترتيبات المؤسساتية لإنشاء منبر حكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، المعقودة في مدينة بنما في الفترة من 16إلى 21 نيسان/أبريل 2012. وكان الهدف منها توفير المزيد من التوجيه بشأن العملية المتوخى اعتمادها فيما يتعلق بالمقترحات الواردة من الأعضاء في المنبر الحكومي الدولي بشأن أعضاء المكتب وأعضاء فريق الخبراء المتعدد التخصصات وتعيين المرشحين من جانب المناطق وتولي الاجتماع العام عملية الاختيار.
	أولا - عملية ترشيح أعضاء المكتب واختيارهم
	2 - تنص الترتيبات المؤسساتية والنظام الداخلي للمنبر على أن يكون المكتب مؤلفا من رئيس وأربعة نواب للرئيس وخمسة أعضاء إضافيين يشرفون على الوظائف الإدارية (انظر المرفق الأول لهذه الوثيقة للاطلاع على الوظائف المتفق عليها). ووفقا لأحكام المادة 16-2 من النظام الداخلي للاجتماع العام للمنبر، يختار الرئيس ونواب الرئيس من كل منطقة من مناطق الأمم المتحدة الخمس. وتمثل كل منطقة بعضوين في المكتب، مع مراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي.
	3 - والعملية التي يتعين اعتمادها في ترشيح أعضاء المكتب واختيارهم، وفقا لقواعد وإجراءات المنبر الواجبة التطبيق، تتألف من المراحل الثلاث التالية.
	ألف - المقترحات الواردة من البلدان
	4 - تقترح الحكومات مرشحين لعضوية المكتب لتعينهم مناطقهم وينتخبهم الاجتماع العام (المادة 16-1). ويتعين أن يستوفي جميع المرشحين للانتخاب لشغل مناصب الرئيس ونواب الرئيس (يعمل واحد منهم كمقرر) الخبرات ذات الصلة من واقع المبادئ التوجيهية المتفق عليها (المادة 23-1) (انظر المرفق الأول للاطلاع على المبادئ التوجيهية المتفق عليها). 
	5 - ودعي فرادى الأعضاء في المنبر إلى أن يقدموا مباشرة إلى أمانة المنبر المؤقتة ترشيحات مكتوبة بالنسبة للرئيس ونواب الرئيس وأعضاء المكتب الخمسة الآخرين في مدة لا تقل عن أربعة أشهر قبل الانتخابات المقررة. وقد أبلغ الأعضاء بالموعد النهائي لتقديم هذه الترشيحات وهو 30 أيلول/سبتمبر 2012. ويمكن للاجتماع العام أن يقبل الترشيحات المتأخرة وفق ما يراه مناسبا (المادة 23-2).
	6 - ووفقا للمادة 23-2 من النظام الداخلي، نشرت الأمانة أسماء جميع الأشخاص المرشحين من فرادى الأعضاء في المنبر الحكومي الدولي، فضلا عن أسماء المناطق ذات الصلة، على الموقع الشبكي للمنبر على العنـــــوان التالي: www.ipbes.net/plenary/nominations-to-the-bureau.
	باء - نظر المناطق في المرشحين وتسميتهم
	7 - على النحو المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه، تقدم الحكومات مقترحات بشأن المرشحين لعضوية المكتب لتعينهم مناطقهم وينتخبهم الاجتماع العام. وهذا يعني أنه يتعين على كل منطقة من مناطق الأمم المتحدة الخمس أن تقوم، على أساس المقترحات المقدمة من الأعضاء في كل منطقة، بترشيح شخصين لعضوية المكتب.
	8 - ولم يتفق على أي عملية أو إجراء معين تقوم بموجبه كل منطقة بإجراء مشاورات وتحديد الشخصين اللذين قد ترشحهما لعضوية المكتب. وبالتالي، تشجع المناطق على إيجاد فرص غير رسمية لمناقشة الترشيحات الإقليمية، مثل الاستفادة إلى أقصى حد من معظم الفرص التي قد تتاح لإجراء هذه المناقشات خلال الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي سيعقد في هايدرباد، الهند، في تشرين الأول/أكتوبر 2012. علاوة على ذلك، يقترح أن تجتمع المجموعات الإقليمية للأعضاء في المنبر في 20 كانون الثاني/يناير 2013، أي في اليوم السابق لانعقاد الدورة الأولى للاجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي، في المكان المحدد لانعقاد الاجتماع العام من أجل إجراء مناقشات والتوصل إلى اتفاق بشأن الترشيحات التي ستقدمها المناطق إلى الاجتماع العام في اليوم التالي.
	9 - وتكون النتيجة المتوقعة للمناقشات الإقليمية تقديم مرشحين اثنين من كل منطقة إلى الاجتماع العام، يرشح أحدهما لشغل منصب رئيس المكتب أو نائب رئيسه ويرشح الثاني ليكون عضوا آخر في المكتب. ومن المتوقع أن تقدم كل منطقة من مناطق الأمم المتحدة الخمس ترشيحاتها إلى الاجتماع العام في بداية الجلسة التي سيعقدها في 21 كانون الثاني/يناير 2012. ويجوز لكل منطقة أن تعين مناوبين يوافق عليهم الاجتماع العام لتمثيل المنطقة في اجتماعات المكتب في حال عدم تمكن العضو المعين من الحضور (المادة 16-3).
	10 - وبغية مساعدة الأعضاء في المنبر في تحديد مجموعاتهم الإقليمية لأغراض الترشيحات الإقليمية، تورد الأمانة في المرفق الثاني لهذه الوثيقة قائمة بالأعضاء في الجمعية العامة مرتبين حسب المجموعات الإقليمية التي ينتمون إليها حاليا. ويطلب من الأعضاء في المنبر إبلاغ الأمانة في حال أرادوا اعتبارهم تابعين لمجموعة إقليمية أخرى لأغراض تنفيذ مختلف قواعد وإجراءات المنبر التي تشير إلى ”مناطق الأمم المتحدة الخمس“.
	جيم - عملية الاختيار التي يقوم بها الاجتماع العام
	11 - تتمثل إحدى وظائف الاجتماع العام المتفق عليها في اختيار أعضاء المكتب من بين الأعضاء في المنبر، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ التوازن الجغرافي بين مناطق الأمم المتحدة الخمس. ويختار الرئيس ونواب الرئيس مع المراعاة الواجبة للخبرة العلمية والتقنية في حين يضطلع أعضاء المكتب الخمسة الآخرين بالوظائف الإدارية ذات الصلة (المادة 16-2).
	12 - ووفقا للمادة 22، ينتخب الاجتماع العام أعضاء المكتب بتوافق الآراء ما لم يقرر الاجتماع العام خلاف ذلك. وإذا قرر الاجتماع العام أن ينتخب أعضاء المكتب عن طريق التصويت:
	(أ) يجري التصويت في الجلسات العادية للاجتماع العام؛
	(ب) يكون لكل عضو في الاجتماع العام صوت واحد في الانتخابات؛
	(ج) تتقرر الانتخابات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت. وتجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع السري، ما لم يقرر الاجتماع العام خلاف ذلك؛
	(د) بعد إتمام الانتخابات، يسجل عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد مرات الامتناع عن التصويت.
	13 - وفي حال كان عدد المرشحين أقل من العدد اللازم لشغل المقاعد العشرة في المكتب أو في حال رشح أكثر من شخص واحد لكل منها، قد يتفق الاجتماع العام، مراعاة لمبدأ التمثيل الجغرافي والوظائف العلمية والإدارية ذات الصلة التي يتعين الاضطلاع بها والمبادئ التوجيهية لتسمية واختيار الرئيس ونواب الرئيس، على البت في مسألة تخصيص المقاعد ما دامت كل منطقة ممثلة بعضوين في المكتب.
	ثانيا - عملية تعيين واختيار أعضاء فريق الخبراء المتعدد التخصصات 
	14 - تنص الترتيبات المؤسساتية والنظام الداخلي للمنبر على إنشاء فريق خبراء متعدد التخصصات يضطلع بمختلف الوظائف العلمية والتقنية (انظر المرفق الأول للاطلاع على الوظائف المتفق عليها).
	15 - واتفق على ترتيب مؤقت لعضوية الفريق يقوم على أساس التمثيل العادل من خلال مشاركة خمسة أشخاص من كل منطقة من مناطق الأمم المتحدة الخمس. ويعمل بهذا الترتيب المؤقت لفترة لا تتجاوز السنتين لإتاحة المجال للاتفاق على الصيغة النهائية للهيكل الإقليمي وتكوين فريق الخبراء خلال إحدى دورات الاجتماع العام.
	16 - ولم يتقرر خلال الاجتماع المعقود في بنما ما إذا كان رئيس المكتب ونواب رئيسه سيعتبرون أيضا أعضاء في فريق الخبراء على الرغم من اتخاذ قرار بمنح مركز المراقب في فريق الخبراء لرؤساء الهيئات الفرعية العلمية المنبثقة عن الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المتصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، وللهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
	17 - ولا يمثل أعضاء فريق الخبراء أي حكومة أو منطقة بعينها. وينتخبون على أساس قدراتهم وخبراتهم الشخصية. وهذا التفاهم يمكن أي منطقة من تسمية مرشح قد لا يكون بالضرورة من رعايا بلد من البلدان التابعة لها. ومن المتوقع أن تعتمد في ترشيح أعضاء فريق الخبراء واختيارهم نفس العملية المعمول بها لترشيح أعضاء المكتب واختيارهم، كما يستدل على ذلك من القواعد والإجراءات الواجبة التطبيق المتفق عليها حتى الآن، بالرغم من أن الترتيب المؤقت المتفق عليه لا يورد ذلك صراحة.
	18 - ووفقا للمادة 24 من النظام الداخلي للاجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي، تقوم كل منطقة بتسمية خمسة مرشحين كأعضاء مؤقتين في فريق الخبراء، رهنا بموافقة الاجتماع العام. وقد نشرت جميع الترشيحات التي استلمتها الأمانة من فرادى الأعضاء في المنبر الحكومي الدولي على الموقع الشبكي للمنبر على العنوان التالي: www.ipbes.net/plenary/mep-nominations.
	19 - ويطلب من مناطق الأمم المتحدة الخمس الاتفاق على ترشيحاتهم الإقليمية الخمس لعضوية فريق الخبراء من خلال إجراء مشاورات غير رسمية ومن خلال المشاورات الإقليمية المتوقع إجراؤها في 20 كانون الثاني/يناير 2013، أي في اليوم السابق لانعقاد الدورة الأولى للاجتماع العام للمنبر. ومن المتوقع أن تقدم المناطق إلى الاجتماع العام في 21 كانون الثاني/يناير 2013 ترشيحاتها الخمس لعضوية فريق الخبراء، بالرغم من أنه يجوز للاجتماع العام أن يقرر تلقي الترشيحات الإقليمية لعضوية فريق الخبراء في وقت لاحق من الأسبوع خلال دورته الأولى عند بدء النظر في بند جدول الأعمال المتصل بفريق الخبراء.
	20 - وحسبما اتفق عليه في المادة 24 من النظام الداخلي للاجتماع العام للمنبر، يمكن الأخذ بالمعايير التالية لدى تعيين واختيار أعضاء فريق الخبراء:
	(أ) الخبرة العلمية في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية فيما يتعلق بكل من العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية والمعارف التقليدية المتوفرة لدى أعضاء فريق الخبراء المتعدد التخصصات؛
	(ب) الخبرات والمعارف العلمية أو التقنية أو السياساتية المتصلة بالعناصر الرئيسية من برنامج عمل المنبر؛
	(ج) الخبرة في مجال التعريف بالعلوم والترويج لها وإدماجها في عمليات وضع السياسات؛
	(د) القدرة على العمل في إطار العمليات العلمية والسياساتية الدولية. 
	ثالثا - المبادئ التشغيلية الواجبة التطبيق
	21 - وفقا للوظائف والمبادئ التشغيلية والترتيبات المؤسساتية المتفق عليها للمنبر، يسترشد المنبر بالمبادئ التشغيلية عند اضطلاعه بأعماله. وتشمل المبادئ ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لتسمية واختيار أعضاء المكتب وفريق الخبراء ما يلي:
	• الإقرار بمساهمة معارف الشعوب الأصلية والمعارف المحلية في حفظ التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية واستخدامها على نحو مستدام، واحترام تلك المساهمة
	• الإقرار بالطابع الفريد للتنوع البيولوجي والمعارف العلمية المتعلقة به داخل المناطق الإقليمية وفيما بينها وبالحاجة إلى مشاركة تامة وفعالة من جانب البلدان النامية وإلى تمثيل ومشاركة إقليميين متوازنين في هياكله وأعماله
	• اتباع نهج متعدد التخصصات وشاملا لها يجمع بين الميادين ذات الصلة، بما فيها العلوم الاجتماعية والطبيعية
	• الاعتراف بالحاجة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات عمله 
	• معالجة مظاهر التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وتفاعلاتها في البر والبحر والمياه الداخلية
	المرفق الأول
	مقتطفات من الوظائف والمبادئ التشغيلية والترتيبات المؤسساتية للمنبر ذات الصلة بترشيح واختيار أعضاء المكتب وأعضاء فريق الخبراء المتعدد التخصصات
	وظائف رئيس الاجتماع العام

	9 - وفقاً لما يرد في النظام الداخلي، ولما يقرره الاجتماع العام ويوعز به، تشمل وظائف الرئيس ما يلي:
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