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الجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلـوم       ا
والـــــسياسات يف جمـــــال التنـــــوع البيولـــــوجي 

  وخدمات النظم اإليكولوجية
  الدورة األوىل
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٦-٢١ بون، أملانيا،

  ∗من جدول األعمال املؤقت) أ (٤البند 
القواعد واإلجراءات املتعلقة بتسيري االجتماع     

ــرب  ــام للمنــ ــداخلي   :العــ ــام الــ ــساتالنظــ  جللــ
        االجتماع العام

االجتمـــاع العـــام، املـــستكمل علـــى أســـاس جللـــسات لنظـــام الـــداخلي ا    
  اتالتعليقات الواردة خالل عملية ما بني الدور

    
  مذكرة من األمانة    

  
 والـذي يرمـي إىل اإلعـداد للـدورة        اتاتفق على العمل املزمع االضطالع به بني الدور         - ١

للمنرب احلكومي الدويل للعلـوم والـسياسات يف جمـال التنـوع البيولـوجي       جتماع العام األوىل لال 
وخدمات الـنظم اإليكولوجيـة يف الـدورة الثانيـة لالجتمـاع العـام لتحديـد الطرائـق والترتيبـات                 
املؤسسية إلنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنـوع البيولـوجي وخـدمات               

 /نيــــسان ٢١ إىل ١٦يف الفتــــرة مــــن ســــييت جيــــة، الــــيت عقــــدت يف بنمــــا  الــــنظم اإليكولو
ويرد العمل الذي تقرر االضطالع به بني الدورات يف املرفق الثاين لتقرير تلـك               .٢٠١٢ أبريل

  ).UNEP/IPBES.MI/2/9(الدورة 
_________________ 

  ∗  IPBES/1/1. 
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 وهـو يـرد يف      ،االجتمـاع العـام   جللـسات   أيـضا النظـام الـداخلي       وقُرِّر يف تلـك الـدورة         - ٢
بـالنظر إىل أنـه ال يـزال يـتعني االتفـاق       ولكـن  .الـدورة تلـك  يل الثاين للمرفق األول لتقرير     التذي

 على خمتلف املواد، فقد تقرر أن تستخدم بعض املواد على أساس مؤقت من أجـل تفعيـل املنـرب        
لب إىل أمانة برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة          وقد طُ  .الدورة األوىل لالجتماع العام   من أجل عقد    

ميع املقترحات املتعلقة باملواد املؤقتة واملتبقية وإتاحتها لالجتماع العـام يف دورتـه األوىل، إىل         جت
  اجملمعـة  املقترحـات والتعليقـات    توقـد أتيحـ    .جللـساته داخلي مـستكمل     نظام جانب مشروع 

، وهـي   اتيف غـضون فتـرة مـا بـني الـدور          ) www.ipbes.net(من خالل املوقـع الـشبكي للمنـرب         
  .IPBES/1/INF/2 يضا يف الوثيقةمتاحة أ

ــة        - ٣ ــواردة إىل األمان ــات ال ــذكرة املقترحــات والتعليق ــذه امل ــق ه ــضمن مرف  راويــش .ويت
أقــواس معقوفــة إىل مجيــع العبــارات اإلضــافية الــيت قــدمت بعــد وضــع الــنص الــذي اتفــق      بــني
   .سابقا عليه
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  املرفق 
ى أســـاس  االجتمـــاع العـــام، املـــستكمل علـــجللـــساتالنظـــام الـــداخلي     

  اتالتعليقات الواردة خالل عملية ما بني الدور
    

  النطاق  -  أوال  
  ١املادة     

ينطبق هـذا النظـام الـداخلي علـى أي دورة يعقـدها االجتمـاع العـام للمنـرب احلكـومي                       
 لقـرار   الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وفقاً          

  .املواد ه هلذ العام وامتثاالًيصدر عن االجتماع
  

  التعاريف  -  اثاني  
  ٢املادة     

  :ألغراض هذا النظام الداخلي  
ــرب’’  )أ(   ــرب ‘‘ املن ــو املن ــوع     ه ــسياسات يف جمــال التن ــوم وال ــدويل للعل  احلكــومي ال

  ؛البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
ــرب ’’  )ب(   ــم املتحــدة  األدول هــم الــ ‘‘ أعــضاء املن ــ ،عــضاء يف األم تعــرب عــن  يت ال

  . اعتزامها االنضمام إىل عضوية املنرب
ــة للتكامــل االقتــصادي مفتوحــة    /تظــل املــسائل املتعلقــة بعــضوية  [ مــشاركة املنظمــات اإلقليمي

  .)١(]للنقاش هبدف التوصل إىل حل بشأهنا يف أقرب وقت ممكن
تضم كـل  اهليئة املعنية باختاذ القرارات يف املنرب، وهي   يعين  “ االجتماع العام ”  )ج(  

  أعضاء املنرب؛
   أي دورة عادية أو استثنائية لالجتماع العام؛تعين‘‘ الدورة’’  )د(  
مـا،  ن يف دورة    و أعـضاء املنـرب احلاضـر      هم‘‘ األعضاء احلاضرون واملصوتون  ’’  )ه(  

ــلباً   ــاً أو سـ ــا إجيابـ ــصوتون فيهـ ــربون     . ويـ ــصويت فُيعتـ ــن التـ ــون عـ ــذين ميتنعـ ــضاء الـ ــا األعـ أمـ
  مصوتني؛ غري

_________________ 
 .يفتح باب املشاركة للمنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي كمراقبني بصورة مؤقتة  )١(  
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   أمانة املنرب؛هي‘‘ ألمانةا’’  )و(  
ــة أو    )٢(“املراقـــب”  )ز(   ــرب وأي هيئـ ــضو يف املنـ ــري عـ ــة غـ ــين أي دولـ ــة  يعـ منظمـ

ــواء  و أو ــة، س ــة أو   أكال ــة، حكومي ــة أو دولي ــت وطني ــة أو كان ــة دولي ــة،   حكومي ــري حكومي  غ
تكــون مؤهلــة يف املــسائل الــيت  لــشعوب أصــلية وجمتمعــات حمليــة  ] ممثــل معتمــد] [منظمــة[ أو

 وتكون قد أخطرت األمانة برغبتها يف أن متثـل يف دورات االجتمـاع العـام، رهنـاً                  ملنربيتناوهلا ا 
  ؛باألحكام الواردة يف هذا النظام الداخلي

  لمنرب؛ل االجتماع العام جلسة واحدة يف أي دورة من دورات هي “اجللسة”  )ح(  
م علـى    هيئة األعضاء املنتخبني يف مكتب دورة االجتمـاع العـا          هو “املكتب”  )ط(  

   النظام الداخلي؛االنحو املنصوص عليه يف هذ
 أي شــخص يــشغل إحــدى  هــو “العــضو يف املكتــب” أو “عــضو املكتــب”  )ي(  

  وظائف املكتب؛
تشري إىل هنج يتعدى حدود الكثري مـن التخصـصات          ‘‘ تعددية التخصصات ’’  )ك(  

ــب           ــز علــى مــشاكل معقــدة تتطل ــم املعرفــة وهنجهــا ليــشكل هنجــاً شــامالً يركّ خــربات ونظ
ــر  يف ــصاصني أو أكثـ ــاء      . اختـ ــني العلمـ ــوار بـ ــوم حـ ــدما يقـ ــصات عنـ ــة التخصـ ــشأ تعدديـ وتنـ
، وخـــرباء الـــسياسات واخلـــرباء التقنـــيني، ومـــديري )علمـــاء الطبيعـــة واالجتمـــاع فـــيهم مبـــن(

ــوارد ــة      املـ ــشة مفتوحـ ــار مناقـ ــستخدميها، يف إطـ ــة ومـ ــاب املعرفـ ــن أربـ ــم مـ ــة، وغريهـ الطبيعيـ
  .وجهة نظر كل جانب تراعي

  أماكن ومواعيد انعقاد الدورات واإلخطار بعقدها  - ثالثا   
  ٣املادة     

  .]يف الدورة السابقة [كل دورةانعقاد يقرر أعضاء املنرب مكان ومواعيد   
  

  ٤املادة     
 أي دورة  انعقـاد  مبكـان ومواعيـد   وختطـرهم املنـرب واملـراقبني يف  عـضاء   األ  األمانـة  تدعو  

  .ملوعد املقرر لبدء الدورةقبل مثانية أسابيع على األقل من ا

_________________ 
ويقتـرح أن يزيـل االجتمـاع العـام أحـد            ).٣ (٥  يف املـادة    أيـضا  معـرف ‘‘ مراقـب ’’جتدر مالحظة أن مصطلح       )٢(  

 .التعريفني لتجنب التكرار
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  املراقبوناألعضاء و  -  رابعاً  
  ٥املادة     

يفتح باب عضوية املنرب للدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت ميكن أن تـصبح                - ١  
  .أعضاء بعد اإلعراب عن نيتها يف أن تصبح أعضاء يف املنرب

ــضوية  [  - ٢   ــة بعـ ــسائل املتعلقـ ــل املـ ــة  /تظـ ــات اإلقليميـ ــشاركة املنظمـ ــل مـ  للتكامـ
  .)٣(]االقتصادي مفتوحة للنقاش هبدف التوصل إىل حل بشأهنا يف أقرب وقت ممكن

ــة    )٤(‘‘املراقـــب’’  - ٣   ــة أو منظمـ ــرب وأي هيئـ ــضو يف املنـ ــري عـ ــة غـ  يعـــين أي دولـ
كانــت وطنيـــة أو دوليــة، حكوميــة أو حكوميـــة دوليــة أو غــري حكوميـــة      أوكالــة، ســواء    أو
لية وجمتمعــات حمليــة تكــون مؤهلــة يف املــسائل الــيت   لــشعوب أصــ] ممثــل معتمــد] [منظمــة[ أو

 يف دورات االجتمـاع     تكـون ُممثَّلـة   يتناوهلا املنرب وتكون قد أخطرت أمانة املنرب برغبتـها يف أن            
  .العام، رهناً باألحكام الواردة يف هذا النظام الداخلي

  قبول املراقبني    
  

  ٦املادة     
راءات الـيت يتبعهـا بـشأن قبـول املـراقبني يف           ترد السياسة العامـة للمنـرب واإلجـ         - ١[  

  .])٥(املرفق األول هلذا النظام الداخلي
  مشاركة املراقبني    

  
  ٧املادة     

أن جيوز ألي مراقب أن يشارك، بناء على دعوة من الرئيس، يف االجتماع العـام دون                  
  .التصويت أو االنضمام إىل توافق اآلراء أو عرقلتهيف ق يكون له احل

  :تتاح للمراقبني خالل دورات االجتماع العام فرصة القيام مبا يلي  )أ[(  
يف ق احلــاإلدالء ببيانــات شــفوية بنــاء علــى دعــوة مــن الــرئيس، دون    ‘١’  

  ؛التصويت أو االنضمام إىل توافق اآلراء أو عرقلته
_________________ 

 . االقتصادي كمراقبني بصورة مؤقتةيفتح باب املشاركة للمنظمات اإلقليمية للتكامل  )٣(  
ويقتـرح أيـضا أن يزيـل االجتمـاع العـام            ).ز (٢معـرف أيـضا يف املـادة        ‘‘ مراقـب ’’جتدر مالحظة أن مصطلح       )٤(  

 .أحد التعريفني لتجنب التكرار
  . اجلزء املواد الواردة يف هذايف إطارهناك مقترح بإدراج بعض مواد هذه اإلجراءات   )٥(  
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  . االجتماع العام عن طريق األمانةتقدمي بيانات خطية إىل  ‘٢’  
ــراقبني    )ب(   ــضا للم ــاح أي ــدمي     تت ــام، فرصــة تق ــاع الع ــاد دورات االجتم ــل انعق ، قب
  . خطية إىل االجتماع العام عن طريق األمانةمذكرات
ــائق باســتثناء تلــك الــيت هلــا طــابع مقيــد، وتقــارير       )ج(   يتلقــى املراقبــون أيــضا الوث

  .]دورات االجتماع العام
  

  جدول األعمال  - خامسا [  
  ٨املادة     

ع املكتب وبتوجيـه منـه، جـدول أعمـال مؤقـت لكـل              تعد األمانة، بالتشاور م     - ١  
ــام  ــاع العــ ــات االجتمــ ــاً لتوجيهــ ــن   . دورة وفقــ ــوز ألي عــــضو يف املنــــرب أن يطلــــب مــ وجيــ

  .االجتماع العام إدراج بنود حمددة يف جدول األعمال املؤقت] رئيس[/ أمانة
ه جدول األعمال املؤقـت لكـل دورة، ومعـ   ] ، مبوافقة املكتب،[توزِّع األمانة     - ٢  

الوثائق الرمسية األخرى اليت سُينظر فيهـا أثنـاء الـدورة، علـى األعـضاء وَمـْن حيـق هلـم أن ميثَّلـوا                   
بصفة مراقبني، وذلك باللغات الرمسية للمنـرب وقبـل سـتة أسـابيع علـى األقـل مـن املوعـد املقـرر           

  .لبدء انعقاد الدورة
موعـد إقـراره مـن      خالل الفترة ما بني تاريخ توزيع جدول األعمال املؤقـت و            - ٣  

ــة إلدراجهــا يف جــدول       ــوداً تكميلي ــل االجتمــاع العــام، جيــوز ألعــضاء املنــرب أن يقترحــوا بن ِقَب
ــود ذات طــابع هــام وعاجــل     ــة، مبوافقــة  . األعمــال، بــشرط أن تكــون هــذه البن ــدرج األمان وت

  .املكتب، هذه البنود يف جدول أعمال مؤقت مستكمل
    

  ٩املادة     
 أعـضاء املنـرب احلاضـرون بـإقرار جـدول أعمـال الـدورة علـى                 يف بداية كل دورة يقـوم       

 .٨ من املادة ٣ أساس جدول األعمال املؤقت وأي بنود تكميلية ُتقترح وفقاً للفقرة
  

  ١٠املادة     
جيوز ألعضاء املنرب أثناء أي دورة أن ينقحوا جدول األعمـال بإضـافة بنـود أو حـذفها                    

ــدورة ســوى البنــود الــيت يــرى    وال جيــوز أن تــضاف يف جــدول . أو تعديلــها ــاء ال  األعمــال أثن
 .األعضاء أهنا ذات طابع هام وعاجل
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  ١١املادة     
 أي بند من بنود جـدول أعمـال الـدورة العاديـة خـالل               يف حال عدم اكتمال النظر يف       

 االجتمـاع العـام    يف جدول أعمال الدورة العادية التالية، ما مل يقّرر           الدورة، ُيدرج البند تلقائياً   
  ].خالف ذلك

  
  التمثيل ووثائق التفويض واالعتماد  - سادساً   

  ١٢املادة     
ميثَّل كل عضو من أعضاء املنرب املشاركني يف أي دورة بوفد يتـألف مـن رئـيس الوفـد                     

وجيــوز . ومــن العــدد الــذي قــد يتطلبــه مــن املمــثلني املعتمــدين واملمــثلني املنــاوبني واملستــشارين
ن يعمــل بوصــفه ممــثالً عنــد تــسميته بتلــك الــصفة مــن جانــب  ممثــل منــاوب أو مستــشار أ ألي
  .الوفد رئيس

  
 ١٣املادة     

ينبغي أن تقدَّم إىل األمانـة وثـائق تفـويض ممثلـي أعـضاء املنـرب وأمسـاء املمـثلني                      - ١  
.  ســاعة مــن افتتــاح الــدورة إذا أمكــن ذلــك ٢٤املنــاوبني واملستــشارين، يف موعــد ال يتجــاوز  

األمانة أيضاً املعلومات املتعلقة بأي تغـيري الحـق يف تـشكيل أي وفـد، مـع                 وينبغي أن تقدَّم إىل     
  .أي وثائق تفويض ضرورية

ينبغــي أن تــصدر وثــائق تفــويض ممثلــي أي عــضو مــن أعــضاء املنــرب، إمــا عــن    - ٢  
رئيس دولة العضو أو رئيس حكومتها أو وزير خارجيتها أو مـن ينـوب عنـهم، وفقـاً لـسياسة                     

أمـا وثـائق تفـويض ممثلـي املنظمـات اإلقليميـة للتكامـل االقتـصادي فتـصدر           . [كل بلد وقوانينه  
  .]عن السلطة املختصة يف املنظمة املعنية

  
  ١٤املادة     

املكتـــب وثـــائق التفـــويض ويقـــدم تقريـــرا عنـــها إىل  ] يفحـــص] [يفحـــصجيـــب أن [  
  .االجتماع العام

  
  ١٥املادة     

صفة مؤقتـة يف الـدورة ريثمـا يتخـذ          حيق ملمثلي أعضاء االجتماع العـام أن يـشاركوا بـ            
هلـؤالء املمـثلني املـشاركة      ] جيـوز  ال] [حيق ال[ و. االجتماع العام قراراً بقبول وثائق تفويضهم     
  .يف اختاذ القرارات حّتى ُتقبل وثائق تفويضهم
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  أعضاء املكتب وسري عمل املكتب  - سابعاً   
  ١٦املادة     

مرشـحني لعـضوية املكتـب لترشـحهم         ]األعـضاُء يف املنـرب    [تقترح احلكومات     - ١  
ويف حال عدم متكن إحدى املناطق من االتفاق على أمسـاء           . [املناطق وينتخبهم االجتماع العام   
  .]ذلك مرشحيها، يبت االجتماع العام يف

أعــضاء مكتــب االجتمــاع العــام املؤلــف مــن   ] ُينتخــب] [ُينتخــبجيــب أن [  - ٢  
] مثـل ُتجيـب أن    [ و. ين، من بني أعـضاء املنـرب      رئيس وأربعة نواب للرئيس ومخسة أعضاء آخر      

وجيــوز اختيــار . كــل منطقــة بعــضوين يف املكتــب، مــع مراعــاة مبــدأ التمثيــل اجلغــرايف ] مثــلُت[
أحـدهم مقـرراً، مـع إيـالء        ] يعمـل وأن  ] [يعمـل جيـب أن    [ الرئيس ونـواب الـرئيس األربعـة، و       

كل منطقة من مناطق األمـم املتحـدة        االعتبار الواجب للخربات العلمية والتقنية، وخيتارون من        
ــس ــصلة    . اخلمـ ــة ذات الـ ــائف اإلداريـ ــرون بالوظـ ــسة اآلخـ ــضاء املكتـــب اخلمـ ــضطلع أعـ . ويـ

  .]أعضاء املكتب يف مناصبهم إىل أن يتم انتخاب من حيل حملهم] بقىُي] [ىيبقجيب أن [ و [
ســنة مــع إمكانيــة ] ×[ينبغــي أن تكــون مــدة عــضوية كــل عــضو يف املكتــب    - ٣[  

وتبـدأ مـدة العـضوية هـذه عنـد هنايـة الـدورة الـيت          .ة االنتخـاب ملـدة عـضوية تاليـة واحـدة         إعاد
 التنـاوب   ريوجي . وتنتهي باختتام أعمال الدورة اليت ينتخب فيها من خيلفه          العضو ينتخب فيها 

  .]سنة] ×[على منصب الرئيس بني مناطق األمم املتحدة اخلمس كل 
اطق يف املكتب عمليـة الترشـيحات اإلقليميـة يف          ينسق ممثال كل منطقة من املن       - ٤[  

ــذه    ــدمان ه ــهما، ويق ــدء       المنطقت ــن ب ــل م ــى األق ــة أشــهر عل ــل أربع ــة قب ترشــيحات إىل األمان
  .]االجتماع الذي ينتخب فيه أعضاء املكتب اجلدد

جيــوز لكــل منطقــة أن تعــني منــاوبني ملمثليهــا يوافــق علــيهم االجتمــاع العــام،    - ٥  
أو األعـضاء   [ يف اجتماعـات املكتـب يف حالـة عـدم متكـن العـضو املعـني                  وذلك لتمثيـل املنطقـة    

  .من احلضور] املعينني
  

  ١٧املادة     
ــضرورة، ســواء باحلــضور الشخــصي     ] جيتمــع] [جيتمــعجيــب أن [   ــب حــسب ال املكت

االتصال عن ُبعد، إلسداء املـشورة للـرئيس ولألمانـة يف تـسيري أعمـال االجتمـاع العـام                    عرب أو
  . رعيةوهيئاته الف
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  ١٨املادة     
الرئيس، إضـافة إىل ممارسـة الـصالحيات املخولـة لـه            ] يتوىل] [يتوىلجيب أن   [  - ١  

ــداخلي       ــذا النظــام ال ــرب ومبادئــه     [يف مواضــع أخــرى مــن ه ــة بوظــائف املن ويف الوثيقــة املتعلق
  :، ما يلي]التشغيلية وترتيباته املؤسسية

  ]متثيل املنرب؛  )أ[(  
  ورة واختتامها؛إعالن افتتاح كل د  )ب(  
  رئاسة دورات االجتماع العام وجلسات املكتب؛  )ج(  
ــداخلي وفقــا  كفالــة  )د(   ــه   مراعــاة هــذا النظــام ال  لتعــاريف املنــرب ووظائفــه ومبادئ
  التشغيلية؛
  الكالم؛يف ق احلمنح املشاركني   )هـ(  
  ؛٣٩تطبيق إجراء اختاذ القرارات الوارد يف املادة   )و(  
  نظام؛البت يف أي نقاط   )ز(  
القيـام، رهنــاً بأحكــام هــذا النظــام الــداخلي، مبمارســة الــسيطرة الكاملــة علــى    )ح(  

  .سري العمل وحفظ النظام
  :جيوز للرئيس أيضاً أن يقترح ما يلي  - ٢  
  إقفال قائمة املتكلمني؛  )أ(  
حتديد الوقـت املقـرر الـسماح بـه للمـتكلمني وحتديـد عـدد املـرات الـيت جيـوز                       )ب(  

   التكلم فيها بشأن مسألة ما؛لعضو أو مراقب
  تأجيل أو إقفال مناقشة مسألة ما؛  )ج(  
  .تعليق أو تأجيل اجللسة  )د(  
يظـــل الـــرئيس واملكتـــب، أثنـــاء ممارســـتهما لوظائفهمـــا، خاضـــعني يف مجيـــع    - ٣  

  .العام األوقات لسلطة االجتماع
  

  ١٩املادة     
ارس يف الوقــت نفــسه يــشارك الــرئيس يف الــدورات بــصفته رئيــسا وال جيــوز لــه أن ميــ   

  .حقوق ممثلي أعضاء املنرب
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  ٢٠املادة     
يسمي الرئيس، يف حال تغيبه عن إحدى الدورات أو جزء منها، أحد نـواب                 - ١  

  .الرئيس ليعمل بصفة رئيس
تكون لنائب الرئيس الذي يعمل كرئيس نفس صـالحيات الـرئيس وواجباتـه               - ٢  

  .ممثلي أعضاء املنربجيوز له أن ميارس يف الوقت نفسه حقوق  وال
  

  ٢١املادة     
أو على تأديـة مهـام      واليته  إذا استقال الرئيس أو أصبح غري قادر على إكمال            - ١  

يـشغل املنـصب إىل حـني انتـهاء مـا تبقّـى مـن          لمنصبه، ُينتخب رئـيس جديـد يف الـدورة التاليـة            
 أحـد نـّواب الـرئيس أعمـال         يتـوىل وإىل حني انتخـاب رئـيس جديـد،         . املنسحبوالية الرئيس   
  .، حسب ما يتفق عليه املكتبالرئيس بالنيابة

ــادر علــى         - ٢   ــرئيس، أو أصــبح غــري ق ــب، غــري ال إذا اســتقال أحــد أعــضاء املكت
ببـديل  ] يـستعاض عنـه  ف] [عنـه فيجـب أن يـستعاض   [أو على تأدية مهام منصبه،     واليته  إكمال  

  .من نفس املنطقة
  

  انتخاب أعضاء املكتب    
  

  ٢٢ادة امل    
ينتخب االجتمـاع العـام أعـضاء املكتـب بتوافـق اآلراء مـا مل يقـرر االجتمـاع                     - ١  

  .العام خالف ذلك
  :إذا قرر االجتماع العام أن ينتخب أعضاء املكتب عن طريق التصويت  - ٢  
  التصويت يف اجللسات العادية لالجتماع العام؛] ُيجرى] [ُيجرىجيب أن [  )أ(  
  ماع العام صوت واحد يف االنتخابات؛لكل عضو يف االجت  )ب(  
ــتجيــب أن [  )ج(   ــة األعــضاء احلاضــرين    ] ُيبــت] [ُيب ــات بأغلبي ــع االنتخاب يف مجي

مجيع االنتخابات عن طريـق االقتـراع   ] ُتجرى] [ُتجرىجيب أن   [ و. واملشاركني يف التصويت  
  يقرر االجتماع العام خالف ذلك؛ مل السري، ما

عـدد أصـوات كـل مرشـح        ] جَّلسيُـ ] [ُيسجلب أن   جي[بعد إمتام االنتخابات      )د(  
  .وعدد مرات االمتناع عن التصويت
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  الترشيـحات    
  ٢٣املادة     

 ونـواب  يتعني أن يستويف مجيـع املرشـحني لالنتخـاب لـشغل مناصـب الـرئيس             - ١  
 ِسريالـ ويـتعني تقـدمي     .  مـن واقـع املبـادئ التوجيهيـة املتفـق عليهـا             ذات الـصلة   ات، اخلـرب  الرئيس
  .ميع املرشحني إىل األمانة وأن ُتتاح ألعضاء املنرب قبل إجراء االنتخاباتجل يةالشخص
وفقــاً [ إىل األمانــة مكتوبــةســتدعو أمانــة املنــرب أعــضاءه إىل تقــدمي ترشــيحات   - ٢  
ــادة  ــسِّ ] ١٦للم ــة بال ــة ري مرفق ــرئيس    الذاتي ــواب ال ــرئيس ون ــضاء و[للمرشــحني ملناصــب ال أع
وميكـن  . دة ال تقـل عـن أربعـة أشـهر قبـل االنتخابـات املقـررة               يف مـ  ] وناآلخراخلمسة  املكتب  

ويف حــال عــدم متكــن . [لالجتمــاع العــام أن يقبــل الترشــيحات املتــأخرة وفــق مــا يــراه مناســباً 
وستنـشر  ]. ذلـك  إحدى املناطق مـن االتفـاق علـى أمسـاء مرشـحيها، يبـت االجتمـاع العـام يف                  

، وكذلك هوية املنطقـة املقدِّمـة للترشـيح،         ]تية الذا وسريهم[األمانة أمساء األشخاص املرشحني     
علــى املوقــع الــشبكي للمنــرب يف إطــار زمــين ييــسر علــى أعــضاء املنــرب دراســة خــربات هــؤالء      

  .األشخاص
  

  األمانة  - ثامنا   
  ] فيما بعدتوضع[
  

  ٢٤املادة [    
  ].]xxx[ األمانة ُيدير  

  
  ٢٥املادة [    

عمــل بتوجيــه مــن االجتمــاع العــام، يف      اإلرشــادية لألمانــة، الــيت ت  الوظــائفتتمثــل   
وميكـن   . الواردة يف الوثيقة املتعلقة بوظائف املنرب ومبادئه التشغيلية وترتيباته املؤسسية          الوظائف

  ]. األمانةوظائفلالجتماع العام تغيري 
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  )٦(اهليئات الفرعية  -  تاسعا  
  ٢٦املادة     

  ]:االجتماع العام[جيوز ألعضاء املنرب   - ١  
ء هيئــات فرعيــة لتنفيــذ الغايــات الــيت قــد يــتم االتفــاق عليهــا يف إحــدى   إنــشا  )أ(  

  دورات االجتماع العام؛
  حتديد املسائل اليت تنظر فيها أي هيئة فرعية؛  )ب(  
  .حتديد اختصاصات أي هيئة فرعية  )ج(  
ــها           - ٢   ُيبقــي االجتمــاع العــام قيــد االســتعراض تــشكيلة هيئاتــه الفرعيــة وفعاليت

باعتبـار ذلـك جـزءا مـن     مبا يف ذلك املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات،    واحلاجة إليها،   
  .االستعراض الدوري لسري عمل املنرب

  
  ٢٧املادة [    

 العلميــة والتقنيــة الــيت يوافــق الوظــائفيتــوىل فريــق اخلــرباء املتعــدد التخصــصات تنفيــذ   
بوظـائف املنـرب ومبادئـه التـشغيلية     عليها االجتماع العـام، علـى النحـو املـبني يف الوثيقـة املتعلقـة             

  .]وترتيباته املؤسسية
  اهليكل اإلقليمي لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات وتشكيلة اخلرباء فيه[

  
  ٢٨املادة     

ــة    - ١   لفريــق إىل متثيــل متــساو قوامــه مخــسة مــشاركني   يف اتــستند العــضوية املؤقت
ي هـذه العـضوية لفتـرة ال تزيـد      وتـسر  . كل منطقة من مناطق األمم املتحـدة اخلمـس         ترشحهم

نهائية يف إحـدى    الرباء  اخلنهائي وتشكيلة   القليمي  اإليكل  اهلعن السنتني للسماح باالتفاق على      
  .دورات االجتماع العام

ــضا       - ٢   ــق أي ــضاء يف الفري ــة أع ــه األربع ــب ونواب ــيس املكت ــشارك  .ويكــون رئ وي
يئيــة املتعــددة األطــراف املتعلقــة بــالتنوع  رؤســاء اهليئــات الفرعيــة العلميــة التابعــة لالتفاقــات الب 

البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، والفريق احلكومي الـدويل املعـين بـتغري املنـاخ، بـصفة             

_________________ 
رح إلدراج األحكام ذات الصلة املتعلقة بتضارب املصاحل بوصـفها اجلـزء تاسـعا مكـررا واألحكـام ذات                   مثة مقت   )٦(  

 .الصلة املتعلقة باإلجراءات املالية بوصفها اجلزء تاسعا مكررا ثانيا
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ــراقبني ــشأن        و.م ــاهتم ب ــة يف منظم ــة املتبع ــة باألنظم ــة الدولي ــو املنظمــات احلكومي ــد موظف يتقي
  .إمكانية أن يصبحوا أعضاء يف الفريق

وهــم ينتخبــون  . ميثــل أعــضاء الفريــق أي حكومــة أو منطقــة معينــةال يــراد أن  - ٣  
وميكـن للمنـاطق تـسمية مرشـحني ليـسوا بالـضرورة مـن مـواطين أي مـن                    .بصفتهم الشخـصية  
  .]بلدان املنطقة املعنية

  املبادئ التوجيهية لترشيح واختيار أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات[
  

  ٢٩املادة     
 لعـضوية الفريـق لترشـحهم املنـاطق         املرشـحني أمساء  املنرب  راقبون يف   يقترح األعضاء وامل    

ــام  ــهم االجتمــاع الع ــى أمســاء       .وينتخب ــاطق مــن االتفــاق عل ويف حــال عــدم متكــن إحــدى املن
مــع مراعــاة التــوازن اجلنــساين والتــوازن بــني       و.ذلــك مرشــحيها، يبــت االجتمــاع العــام يف   

وميكـن أخـذ املعـايري التاليـة       .ية الفريـق  ، تسمي كل منطقة مخسة مرشحني لعضو      ]التخصصات
  :يف احلسبان يف ترشيح واختيار أعضاء الفريق

ــة،        )أ(   ــنظم اإليكولوجي ــوجي وخــدمات ال ــوع البيول ــة يف جمــال التن اخلــربة العلمي
ــا ــة     فيم ــوم الطبيعي ــة والعل ــوم االجتماعي ــق بكــل مــن العل ــة يتعل ــارف التقليدي  صــفوف يف  واملع
  ؛الفريق أعضاء

برنـامج  يف  الـسياساتية بالعناصـر الرئيـسية       أو  التقنيـة    وأ واملعرفة العلميـة     اخلربة  )ب(  
  عمل املنرب؛

ــات وضــع         )ج(   ــة يف عملي ــارف العلمي ــاج املع ــرويج وإدم اخلــربة يف التواصــل والت
  السياسات؛

  . العمليات العلمية والسياساتية الدوليةالعمل يف إطارالقدرة على   )د(  
  

  ٣٠املادة [    
ة نـــإىل أن يقـــدموا إىل األمااملنـــرب األعـــضاء واملـــراقبني يف املنـــرب انـــة تـــدعو أم  - ١  

 للمرشـحني لعـضوية الفريـق قبـل مـا ال يقـل عـن أربعـة                  الذاتيـة  بالـسري    مرفقةترشيحات خطية   
 ألعـضاء  وتتـاح جلميـع املرشـحني إىل األمانـة،    الذاتيـة   السري  وتقدم.أشهر من موعد االنتخاب   

رشحني، وكذلك هويـة املنطقـة أو املراقـب املقـدم للترشـيح، علـى               املنرب مع أمساء األشخاص امل    
  .املوقع الشبكي للمنرب
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  .]وميكن لالجتماع العام أن يقبل الترشيحات املتأخرة وفق ما يراه مناسباً  - ٢  
  انتخاب أعضاء فريق اخلرباء متعدد التخصصات[

  
  ٣١املادة     

اآلراء مــا مل يقــرر االجتمــاع ينتخــب االجتمــاع العــام أعــضاء الفريــق بتوافــق   - ١  
  .العام خالف ذلك

  :إذا قرر االجتماع العام أن ينتخب أعضاء الفريق عن طريق التصويت  - ٢  
  رى التصويت يف اجللسات العادية لالجتماع العام؛جي  )أ(  
  لكل عضو يف االجتماع العام صوت واحد يف االنتخابات؛  )ب(  
بيـة األعـضاء احلاضـرين واملـشاركني يف       يبت يف إجـراء مجيـع االنتخابـات بأغل          )ج(  
جتري مجيع االنتخابات عن طريـق االقتـراع الـسري، مـا مل يقـرر االجتمـاع العـام                   و. التصويت

  خالف ذلك؛
عدد أصوات كل مرشح وعدد مرات االمتنـاع        يسجل  بعد إمتام االنتخابات،      )د(  

  .عن التصويت
  

  ٣٢املادة     
سنة مع إمكانية إعـادة     ] ×[ضاء املكتب   ينبغي أن تكون مدة عضوية مجيع أع        - ١  

وينبغي أن تبدأ مدة عضوية كل عضو مـن أعـضاء الفريـق       .االنتخاب ملدة عضوية تالية واحدة    
  .خيلفه عند هناية الدورة اليت ينتخب فيها وتنتهي باختتام أعمال الدورة اليت ينتخب فيها من

ــار   - ٢   ــرئيس     :١اخلي ــق بانتخــاب ال ــى  وجيــ[ يقــوم أعــضاء الفري ــاوب عل ري التن
  ].سنة] ×[ يف الفريق كل املمثلةاألعضاء املرشحني عن املناطق  منصب الرئيس بني

  .يكون رئيس املكتب رئيس الفريق :٢اخليار   - ٣  
  

  ٣٣املادة     
ــها، أحــد       - ١   ــدورات أو جــزء من ــه عــن إحــدى ال ــة تغيب ــرئيس، يف حال يــسمي ال

  .أعضاء الفريق ليقوم بدور الرئيس
ــرئيس     تكــون   - ٢   ــرئيس نفــس صــالحيات ال ــدور ال ــذي يقــوم ب ــق ال  لعــضو الفري
  .هوواجبات
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  ٣٤املادة     
تأديــة مهــام  أوواليتــه إذا اســتقال الــرئيس أو أصــبح غــري قــادر علــى إكمــال     - ١  
أعـضاء الفريـق يف الـدورة الـيت يعـرف فيهـا أن الـرئيس                ِقَبـل   نتخب رئيس جديـد مـن       منصبه، يُ 

إىل حـني انتـهاء الفتـرة املتبقيـة مـن واليـة الـرئيس           شغل املنـصب    واليتـه، ليـ   يتمكن من إمتـام      لن
  .املنسحب
 متـام إذا استقال أحد أعضاء املكتب، غري الـرئيس، أو أصـبح غـري قـادر علـى إ                   - ٢  
يـستعاض عـن هـذا العـضو بالبـديل الـذي ترشـحه نفـس املنطقـة                  فأو تأدية مهام منصبه،     واليته  

  .]وينتخبه االجتماع العام
  ريق اخلرباء املتعدد التخصصاتاجتماعات ف[

  
  ٣٥املادة     

جيتمـــع الفريـــق مـــرة يف الـــسنة وخبـــالف ذلـــك حـــسب االقتـــضاء، ســـواء باحلـــضور     
تبـذل اجلهـود لعقـد اجتماعـات املكتـب           و .الشخصي أو عرب االتصال عن بعد، لتـسيري أعمالـه         

قـصى درجـات    واجتماعات الفريق يف الوقت نفسه أو بالتشارك، عنـد االقتـضاء، بغيـة إتاحـة أ               
وســتوفر األمانـــة الــدعم لتنظـــيم    .التكامــل وتنــسيق العمـــل، وحتقيــق وفـــورات يف التكــاليف    

  .االجتماعات وعقدها
  

  ٣٦املادة     
رئيس فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، إضافة إىل ممارسة الـصالحيات املخولـة             يتوىل  - ١

  :له يف مواضع أخرى من هذا النظام الداخلي، ما يلي
  الفريق؛جلسات  من جلسةن افتتاح واختتام كل إعال  )أ(  
   الفريق؛جلساترئاسة   )ب(  
ــرب      )ج(    ومبادئــه املنــرباملنطبقــة، وفقــا لوظــائف    ضــمان احتــرام قواعــد عمــل املن

  التشغيلية وترتيباته املؤسسية؛
  الكالم؛يف ق احل الفريق جلساتمنح املشاركني يف   )د(  
اخلي الــذي ســيعتمده الفريــق الجتماعاتــه،  القيــام، رهنــا بأحكــام النظــام الــد   )هـ(  

 علــى اجللــسات وحفــظ النظــام وتطبيــق إجــراء اختــاذ القــرارات        كاملــةمبمارســة الــسيطرة ال 
  .عليه املتفق
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  . فيما يتعلق باملسائل العلمية والتقنيةاملنربالتكلم باسم   )و(  
  :جيوز للرئيس أيضاً أن يقترح ما يلي  - ٢

 الفريـق أو حتديـد عـدد        جلـسات مـتكلمني خـالل     حتديد الوقت الذي يتـاح لل       )أ(  
  املرات اليت جيوز إعطاء الكلمة هبا؛

  تأجيل أو إقفال مناقشة مسألة ما؛  )ب(  
  .اجللسةتعليق أو تأجيل   )ج(  

  
  تسيري األعمال  -  عاشرا  
  

  النصاب القانوين    
  ٣٧املادة     

اء املناقـشة إال   جيوز للـرئيس أن يعلـن افتتـاح اجللـسة يف أي دورة وأن يـسمح بـإجر                  ال  
  .أعضاء املنرب املشاركني يف الدورة، على األقل حبضور ثلث

  
  النصاب القانوين الالزم الختاذ القرارات    

  
  ٣٨املادة     

  .يلزم حضور أغلبية أعضاء املنرب املشاركني يف الدورة من أجل اختاذ أي قرار  
  

  اختاذ القرارات -  حادي عشر
  ٣٩املادة [    

ينبغـي بـصورة عامـة أن       ] [جيوز أن يتخذ  ] [جيب أن يتخذ  ] [يتخذ []ينبغي أن يتخذ  [  
أعضاء املنرب القـرارات بـشأن مجيـع املـسائل املوضـوعية بتوافـق اآلراء، مـا مل يـنّص هـذا                      ] يتخذ

  . ذلكخالفالنظام الداخلي على 
اآلراء، ُتـسجل األسـباب الرئيـسية لالعتراضـات         يف  ويف حال عدم التوصل إىل توافق       [  
  ].ر الدورةيف تقري

وفيما يتعلق باملسائل اإلجرائية، يـتعني علـى أعـضاء املنـرب أن يبـذلوا قـصارى جهـدهم                     
ــق   ــرئيس إىل أن [] اســتنفذت[وإذا . اآلراءيف للتوصــل إىل تواف ــيت   ] خلــص ال ــود ال ــع اجله مجي

يــتم   ومل]اســتنفدت[ اآلراء بــشأن مــسألة إجرائيــة   يفيبــذهلا أعــضاء املنــرب للتوصــل إىل توافــق 
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مل تنص أحكام هذا النظام الداخلي علـى       اآلراء، جيرى، كمالذ أخري، ما    يف  وصل إىل توافق    الت
أصــوات أعــضاء االجتمــاع العــام احلاضــرين ] بثلثــي] [بأغلبيــة[خــالف ذلــك، البــت يف األمــر 

  .]واملصوتني
  

  اللغات  -  ثاين عشر 
  ٤٠املادة     

والـصينية والروسـية والعربيـة      اللغات الرمسية للمنرب هـي اإلسـبانية واإلنكليزيـة            - ١  
  .والفرنسية
جيري توفري الترمجـة الـشفوية إىل مجيـع اللغـات الرمسيـة للمنـرب جلميـع دورات                    - ٢  

وجيـوز ألي عـضو أن يـتكلم بلغـة أخـرى غـري اللغـات الرمسيـة علـى أن يـوفر                . االجتماع العـام  
  .املشارِك الترمجة الشفوية لكلمته إىل إحدى اللغات الرمسية

  
  ٤١ادة امل    

الوثائق الرمسية لالجتماع العام بإحدى اللغات الرمسيـة وُتتـرجم          ] ُتعد] [ُتعدجيب أن   [  
  .ترمجة حتريرية إىل اللغات الرمسية األخرى

  
  التغيريات يف النظام الداخلي -  ثالث عشر 

  ٤٢املادة [    
ثـة أربـاع    بثال[ ]بتوافق آراء [جيوز أن ُتعتمد التغيريات يف هذا النظام الداخلي           - ١  

  .أعضاء املنرب] أصوات] بأغلبية[
 ربقـدمها أعـضاء املنـ      ي ذا النظام الـداخلي،   هل مقترحة   تغيريات أي   ينبغي إرسال   - ٢  

 تقـدميها إىل الـدورة   مـن تـاريخ    مثانية أسـابيع علـى األقـل         املنرب قبل كتب، إىل مجيع أعضاء     املأو  
  .]اليت ُيتوقع أن تناقش فيها املقترحات
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	المرفق 
	النظام الداخلي لجلسات الاجتماع العام، المستكمل على أساس التعليقات الواردة خلال عملية ما بين الدورات
	أولا - النطاق
	المادة 1

	ينطبق هذا النظام الداخلي على أي دورة يعقدها الاجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية وفقاً لقرار يصدر عن الاجتماع العام وامتثالاً لهذه المواد.
	ثانيا - التعاريف
	المادة 2

	لأغراض هذا النظام الداخلي:
	(أ) ’’المنبر‘‘ هو المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية؛
	(ب) ’’أعضاء المنبر‘‘ هم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي تعرب عن اعتزامها الانضمام إلى عضوية المنبر. 
	[تظل المسائل المتعلقة بعضوية/مشاركة المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي مفتوحة للنقاش بهدف التوصل إلى حل بشأنها في أقرب وقت ممكن]().
	(ج) ”الاجتماع العام“ يعني الهيئة المعنية باتخاذ القرارات في المنبر، وهي تضم كل أعضاء المنبر؛
	(د) ’’الدورة‘‘ تعني أي دورة عادية أو استثنائية للاجتماع العام؛
	(ﻫ) ’’الأعضاء الحاضرون والمصوتون‘‘ هم أعضاء المنبر الحاضرون في دورة ما، ويصوتون فيها إيجاباً أو سلباً. أما الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيُعتبرون غير مصوتين؛
	(و) ’’الأمانة‘‘ هي أمانة المنبر؛
	(ز) ”المراقب“() يعني أي دولة غير عضو في المنبر وأي هيئة أو منظمة أو وكالة، سواء أكانت وطنية أو دولية، حكومية أو حكومية دولية أو غير حكومية، أو [منظمة] [ممثل معتمد] لشعوب أصلية ومجتمعات محلية تكون مؤهلة في المسائل التي يتناولها المنبر وتكون قد أخطرت الأمانة برغبتها في أن تمثل في دورات الاجتماع العام، رهناً بالأحكام الواردة في هذا النظام الداخلي؛
	(ح) ”الجلسة“ هي جلسة واحدة في أي دورة من دورات الاجتماع العام للمنبر؛
	(ط) ”المكتب“ هو هيئة الأعضاء المنتخبين في مكتب دورة الاجتماع العام على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الداخلي؛
	(ي) ”عضو المكتب“ أو ”العضو في المكتب“ هو أي شخص يشغل إحدى وظائف المكتب؛
	(ك) ’’تعددية التخصصات‘‘ تشير إلى نهج يتعدى حدود الكثير من التخصصات ونظم المعرفة ونهجها ليشكل نهجاً شاملاً يركّز على مشاكل معقدة تتطلب خبرات في اختصاصين أو أكثر. وتنشأ تعددية التخصصات عندما يقوم حوار بين العلماء (بمن فيهم علماء الطبيعة والاجتماع)، وخبراء السياسات والخبراء التقنيين، ومديري الموارد الطبيعية، وغيرهم من أرباب المعرفة ومستخدميها، في إطار مناقشة مفتوحة تراعي وجهة نظر كل جانب.
	ثالثا - أماكن ومواعيد انعقاد الدورات والإخطار بعقدها
	المادة 3

	يقرر أعضاء المنبر مكان ومواعيد انعقاد كل دورة [في الدورة السابقة].
	المادة 4

	تدعو الأمانة الأعضاء والمراقبين في المنبر وتخطرهم بمكان ومواعيد انعقاد أي دورة قبل ثمانية أسابيع على الأقل من الموعد المقرر لبدء الدورة.
	رابعاً - الأعضاء والمراقبون
	المادة 5

	1 - يفتح باب عضوية المنبر للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يمكن أن تصبح أعضاء بعد الإعراب عن نيتها في أن تصبح أعضاء في المنبر.
	2 - [تظل المسائل المتعلقة بعضوية/مشاركة المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي مفتوحة للنقاش بهدف التوصل إلى حل بشأنها في أقرب وقت ممكن]().
	3 - ’’المراقب‘‘() يعني أي دولة غير عضو في المنبر وأي هيئة أو منظمة أو وكالة، سواء أكانت وطنية أو دولية، حكومية أو حكومية دولية أو غير حكومية أو [منظمة] [ممثل معتمد] لشعوب أصلية ومجتمعات محلية تكون مؤهلة في المسائل التي يتناولها المنبر وتكون قد أخطرت أمانة المنبر برغبتها في أن تكون مُمثَّلة في دورات الاجتماع العام، رهناً بالأحكام الواردة في هذا النظام الداخلي.
	قبول المراقبين
	المادة 6

	[1 -  ترد السياسة العامة للمنبر والإجراءات التي يتبعها بشأن قبول المراقبين في المرفق الأول لهذا النظام الداخلي().]
	مشاركة المراقبين
	المادة 7

	يجوز لأي مراقب أن يشارك، بناء على دعوة من الرئيس، في الاجتماع العام دون أن يكون له الحق في التصويت أو الانضمام إلى توافق الآراء أو عرقلته.
	[(أ) تتاح للمراقبين خلال دورات الاجتماع العام فرصة القيام بما يلي:
	’1‘ الإدلاء ببيانات شفوية بناء على دعوة من الرئيس، دون الحق في التصويت أو الانضمام إلى توافق الآراء أو عرقلته؛
	’2‘ تقديم بيانات خطية إلى الاجتماع العام عن طريق الأمانة.
	(ب) تتاح أيضا للمراقبين، قبل انعقاد دورات الاجتماع العام، فرصة تقديم مذكرات خطية إلى الاجتماع العام عن طريق الأمانة.
	(ج) يتلقى المراقبون أيضا الوثائق باستثناء تلك التي لها طابع مقيد، وتقارير دورات الاجتماع العام.]
	[خامسا - جدول الأعمال
	المادة 8

	1 - تعد الأمانة، بالتشاور مع المكتب وبتوجيه منه، جدول أعمال مؤقت لكل دورة وفقاً لتوجيهات الاجتماع العام. ويجوز لأي عضو في المنبر أن يطلب من أمانة [/رئيس] الاجتماع العام إدراج بنود محددة في جدول الأعمال المؤقت.
	2 - توزِّع الأمانة [، بموافقة المكتب،] جدول الأعمال المؤقت لكل دورة، ومعه الوثائق الرسمية الأخرى التي سيُنظر فيها أثناء الدورة، على الأعضاء ومَنْ يحق لهم أن يمثَّلوا بصفة مراقبين، وذلك باللغات الرسمية للمنبر وقبل ستة أسابيع على الأقل من الموعد المقرر لبدء انعقاد الدورة.
	3 - خلال الفترة ما بين تاريخ توزيع جدول الأعمال المؤقت وموعد إقراره من قِبَل الاجتماع العام، يجوز لأعضاء المنبر أن يقترحوا بنوداً تكميلية لإدراجها في جدول الأعمال، بشرط أن تكون هذه البنود ذات طابع هام وعاجل. وتدرج الأمانة، بموافقة المكتب، هذه البنود في جدول أعمال مؤقت مستكمل.
	المادة 9

	في بداية كل دورة يقوم أعضاء المنبر الحاضرون بإقرار جدول أعمال الدورة على أساس جدول الأعمال المؤقت وأي بنود تكميلية تُقترح وفقاً للفقرة 3 من المادة 8.
	المادة 10

	يجوز لأعضاء المنبر أثناء أي دورة أن ينقحوا جدول الأعمال بإضافة بنود أو حذفها أو تعديلها. ولا يجوز أن تضاف في جدول الأعمال أثناء الدورة سوى البنود التي يرى الأعضاء أنها ذات طابع هام وعاجل.
	المادة 11

	في حال عدم اكتمال النظر في أي بند من بنود جدول أعمال الدورة العادية خلال الدورة، يُدرج البند تلقائياً في جدول أعمال الدورة العادية التالية، ما لم يقرّر الاجتماع العام خلاف ذلك.]
	سادساً - التمثيل ووثائق التفويض والاعتماد
	المادة 12

	يمثَّل كل عضو من أعضاء المنبر المشاركين في أي دورة بوفد يتألف من رئيس الوفد ومن العدد الذي قد يتطلبه من الممثلين المعتمدين والممثلين المناوبين والمستشارين. ويجوز لأي ممثل مناوب أو مستشار أن يعمل بوصفه ممثلاً عند تسميته بتلك الصفة من جانب رئيس الوفد.
	المادة 13

	1 - ينبغي أن تقدَّم إلى الأمانة وثائق تفويض ممثلي أعضاء المنبر وأسماء الممثلين المناوبين والمستشارين، في موعد لا يتجاوز 24 ساعة من افتتاح الدورة إذا أمكن ذلك. وينبغي أن تقدَّم إلى الأمانة أيضاً المعلومات المتعلقة بأي تغيير لاحق في تشكيل أي وفد، مع أي وثائق تفويض ضرورية.
	2 - ينبغي أن تصدر وثائق تفويض ممثلي أي عضو من أعضاء المنبر، إما عن رئيس دولة العضو أو رئيس حكومتها أو وزير خارجيتها أو من ينوب عنهم، وفقاً لسياسة كل بلد وقوانينه. [أما وثائق تفويض ممثلي المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي فتصدر عن السلطة المختصة في المنظمة المعنية.]
	المادة 14

	[يجب أن يفحص] [يفحص] المكتب وثائق التفويض ويقدم تقريرا عنها إلى الاجتماع العام.
	المادة 15

	يحق لممثلي أعضاء الاجتماع العام أن يشاركوا بصفة مؤقتة في الدورة ريثما يتخذ الاجتماع العام قراراً بقبول وثائق تفويضهم. و [لا يحق] [لا يجوز] لهؤلاء الممثلين المشاركة في اتخاذ القرارات حتّى تُقبل وثائق تفويضهم.
	سابعاً - أعضاء المكتب وسير عمل المكتب
	المادة 16

	1 - تقترح الحكومات [الأعضاءُ في المنبر] مرشحين لعضوية المكتب لترشحهم المناطق وينتخبهم الاجتماع العام. [وفي حال عدم تمكن إحدى المناطق من الاتفاق على أسماء مرشحيها، يبت الاجتماع العام في ذلك.]
	2 - [يجب أن يُنتخب] [يُنتخب] أعضاء مكتب الاجتماع العام المؤلف من رئيس وأربعة نواب للرئيس وخمسة أعضاء آخرين، من بين أعضاء المنبر. و [يجب أن تُمثل] [تُمثل] كل منطقة بعضوين في المكتب، مع مراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي. ويجوز اختيار الرئيس ونواب الرئيس الأربعة، و [يجب أن يعمل] [وأن يعمل] أحدهم مقرراً، مع إيلاء الاعتبار الواجب للخبرات العلمية والتقنية، ويختارون من كل منطقة من مناطق الأمم المتحدة الخمس. ويضطلع أعضاء المكتب الخمسة الآخرون بالوظائف الإدارية ذات الصلة. [ و [يجب أن يبقى] [يُبقى] أعضاء المكتب في مناصبهم إلى أن يتم انتخاب من يحل محلهم.]
	[3 - ينبغي أن تكون مدة عضوية كل عضو في المكتب [×] سنة مع إمكانية إعادة الانتخاب لمدة عضوية تالية واحدة. وتبدأ مدة العضوية هذه عند نهاية الدورة التي ينتخب فيها العضو وتنتهي باختتام أعمال الدورة التي ينتخب فيها من يخلفه. ويجري التناوب على منصب الرئيس بين مناطق الأمم المتحدة الخمس كل [×] سنة.]
	[4 - ينسق ممثلا كل منطقة من المناطق في المكتب عملية الترشيحات الإقليمية في منطقتهما، ويقدمان هذه الترشيحات إلى الأمانة قبل أربعة أشهر على الأقل من بدء الاجتماع الذي ينتخب فيه أعضاء المكتب الجدد.]
	5 - يجوز لكل منطقة أن تعين مناوبين لممثليها يوافق عليهم الاجتماع العام، وذلك لتمثيل المنطقة في اجتماعات المكتب في حالة عدم تمكن العضو المعين [أو الأعضاء المعينين] من الحضور.
	المادة 17

	[يجب أن يجتمع] [يجتمع] المكتب حسب الضرورة، سواء بالحضور الشخصي أو عبر الاتصال عن بُعد، لإسداء المشورة للرئيس وللأمانة في تسيير أعمال الاجتماع العام وهيئاته الفرعية. 
	المادة 18

	1 - [يجب أن يتولى] [يتولى] الرئيس، إضافة إلى ممارسة الصلاحيات المخولة له في مواضع أخرى من هذا النظام الداخلي [وفي الوثيقة المتعلقة بوظائف المنبر ومبادئه التشغيلية وترتيباته المؤسسية]، ما يلي:
	[(أ) تمثيل المنبر؛]
	(ب) إعلان افتتاح كل دورة واختتامها؛
	(ج) رئاسة دورات الاجتماع العام وجلسات المكتب؛
	(د) كفالة مراعاة هذا النظام الداخلي وفقا لتعاريف المنبر ووظائفه ومبادئه التشغيلية؛
	(هـ) منح المشاركين الحق في الكلام؛
	(و) تطبيق إجراء اتخاذ القرارات الوارد في المادة 39؛
	(ز) البت في أي نقاط نظام؛
	(ح) القيام، رهناً بأحكام هذا النظام الداخلي، بممارسة السيطرة الكاملة على سير العمل وحفظ النظام.
	2 - يجوز للرئيس أيضاً أن يقترح ما يلي:
	(أ) إقفال قائمة المتكلمين؛
	(ب) تحديد الوقت المقرر السماح به للمتكلمين وتحديد عدد المرات التي يجوز لعضو أو مراقب التكلم فيها بشأن مسألة ما؛
	(ج) تأجيل أو إقفال مناقشة مسألة ما؛
	(د) تعليق أو تأجيل الجلسة.
	3 - يظل الرئيس والمكتب، أثناء ممارستهما لوظائفهما، خاضعين في جميع الأوقات لسلطة الاجتماع العام.
	المادة 19

	يشارك الرئيس في الدورات بصفته رئيسا ولا يجوز له أن يمارس في الوقت نفسه حقوق ممثلي أعضاء المنبر.
	المادة 20

	1 - يسمي الرئيس، في حال تغيبه عن إحدى الدورات أو جزء منها، أحد نواب الرئيس ليعمل بصفة رئيس.
	2 - تكون لنائب الرئيس الذي يعمل كرئيس نفس صلاحيات الرئيس وواجباته ولا يجوز له أن يمارس في الوقت نفسه حقوق ممثلي أعضاء المنبر.
	المادة 21

	1 - إذا استقال الرئيس أو أصبح غير قادر على إكمال ولايته أو على تأدية مهام منصبه، يُنتخب رئيس جديد في الدورة التالية ليشغل المنصب إلى حين انتهاء ما تبقّى من ولاية الرئيس المنسحب. وإلى حين انتخاب رئيس جديد، يتولى أحد نوّاب الرئيس أعمال الرئيس بالنيابة، حسب ما يتفق عليه المكتب.
	2 - إذا استقال أحد أعضاء المكتب، غير الرئيس، أو أصبح غير قادر على إكمال ولايته أو على تأدية مهام منصبه، [فيجب أن يستعاض عنه] [فيستعاض عنه] ببديل من نفس المنطقة.
	انتخاب أعضاء المكتب
	المادة 22

	1 - ينتخب الاجتماع العام أعضاء المكتب بتوافق الآراء ما لم يقرر الاجتماع العام خلاف ذلك.
	2 - إذا قرر الاجتماع العام أن ينتخب أعضاء المكتب عن طريق التصويت:
	(أ) [يجب أن يُجرى] [يُجرى] التصويت في الجلسات العادية للاجتماع العام؛
	(ب) لكل عضو في الاجتماع العام صوت واحد في الانتخابات؛
	(ج) [يجب أن يُبت] [يُبت] في جميع الانتخابات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت. و [يجب أن تُجرى] [تُجرى] جميع الانتخابات عن طريق الاقتراع السري، ما لم يقرر الاجتماع العام خلاف ذلك؛
	(د) بعد إتمام الانتخابات [يجب أن يُسجل] [يُسجَّل] عدد أصوات كل مرشح وعدد مرات الامتناع عن التصويت.
	الترشيـحات
	المادة 23

	1 - يتعين أن يستوفي جميع المرشحين للانتخاب لشغل مناصب الرئيس ونواب الرئيس، الخبرات ذات الصلة من واقع المبادئ التوجيهية المتفق عليها. ويتعين تقديم السِير الشخصية لجميع المرشحين إلى الأمانة وأن تُتاح لأعضاء المنبر قبل إجراء الانتخابات.
	2 - ستدعو أمانة المنبر أعضاءه إلى تقديم ترشيحات مكتوبة إلى الأمانة [وفقاً للمادة 16] مرفقة بالسِّير الذاتية للمرشحين لمناصب الرئيس ونواب الرئيس [وأعضاء المكتب الخمسة الآخرون] في مدة لا تقل عن أربعة أشهر قبل الانتخابات المقررة. ويمكن للاجتماع العام أن يقبل الترشيحات المتأخرة وفق ما يراه مناسباً. [وفي حال عدم تمكن إحدى المناطق من الاتفاق على أسماء مرشحيها، يبت الاجتماع العام في ذلك]. وستنشر الأمانة أسماء الأشخاص المرشحين [وسيرهم الذاتية]، وكذلك هوية المنطقة المقدِّمة للترشيح، على الموقع الشبكي للمنبر في إطار زمني ييسر على أعضاء المنبر دراسة خبرات هؤلاء الأشخاص.
	ثامنا - الأمانة

	[توضع فيما بعد]
	[المادة 24

	يُدير الأمانة [xxx].]
	[المادة 25

	تتمثل الوظائف الإرشادية للأمانة، التي تعمل بتوجيه من الاجتماع العام، في الوظائف الواردة في الوثيقة المتعلقة بوظائف المنبر ومبادئه التشغيلية وترتيباته المؤسسية. ويمكن للاجتماع العام تغيير وظائف الأمانة.]
	تاسعا - الهيئات الفرعية()
	المادة 26

	1 - يجوز لأعضاء المنبر [الاجتماع العام]:
	(أ) إنشاء هيئات فرعية لتنفيذ الغايات التي قد يتم الاتفاق عليها في إحدى دورات الاجتماع العام؛
	(ب) تحديد المسائل التي تنظر فيها أي هيئة فرعية؛
	(ج) تحديد اختصاصات أي هيئة فرعية.
	2 - يُبقي الاجتماع العام قيد الاستعراض تشكيلة هيئاته الفرعية وفعاليتها والحاجة إليها، بما في ذلك المكتب وفريق الخبراء المتعدد التخصصات، باعتبار ذلك جزءا من الاستعراض الدوري لسير عمل المنبر.
	[المادة 27

	يتولى فريق الخبراء المتعدد التخصصات تنفيذ الوظائف العلمية والتقنية التي يوافق عليها الاجتماع العام، على النحو المبين في الوثيقة المتعلقة بوظائف المنبر ومبادئه التشغيلية وترتيباته المؤسسية.]
	[الهيكل الإقليمي لفريق الخبراء المتعدد التخصصات وتشكيلة الخبراء فيه
	المادة 28

	1 - تستند العضوية المؤقتة في الفريق إلى تمثيل متساو قوامه خمسة مشاركين ترشحهم كل منطقة من مناطق الأمم المتحدة الخمس. وتسري هذه العضوية لفترة لا تزيد عن السنتين للسماح بالاتفاق على الهيكل الإقليمي النهائي وتشكيلة الخبراء النهائية في إحدى دورات الاجتماع العام.
	2 - ويكون رئيس المكتب ونوابه الأربعة أعضاء في الفريق أيضا. ويشارك رؤساء الهيئات الفرعية العلمية التابعة للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، بصفة مراقبين. ويتقيد موظفو المنظمات الحكومية الدولية بالأنظمة المتبعة في منظماتهم بشأن إمكانية أن يصبحوا أعضاء في الفريق.
	3 - لا يراد أن يمثل أعضاء الفريق أي حكومة أو منطقة معينة. وهم ينتخبون بصفتهم الشخصية. ويمكن للمناطق تسمية مرشحين ليسوا بالضرورة من مواطني أي من بلدان المنطقة المعنية.]
	[المبادئ التوجيهية لترشيح واختيار أعضاء فريق الخبراء المتعدد التخصصات
	المادة 29

	يقترح الأعضاء والمراقبون في المنبر أسماء المرشحين لعضوية الفريق لترشحهم المناطق وينتخبهم الاجتماع العام. وفي حال عدم تمكن إحدى المناطق من الاتفاق على أسماء مرشحيها، يبت الاجتماع العام في ذلك. ومع مراعاة التوازن الجنساني والتوازن بين التخصصات]، تسمي كل منطقة خمسة مرشحين لعضوية الفريق. ويمكن أخذ المعايير التالية في الحسبان في ترشيح واختيار أعضاء الفريق:
	(أ) الخبرة العلمية في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، فيما يتعلق بكل من العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية والمعارف التقليدية في صفوف أعضاء الفريق؛
	(ب) الخبرة والمعرفة العلمية أو التقنية أو السياساتية بالعناصر الرئيسية في برنامج عمل المنبر؛
	(ج) الخبرة في التواصل والترويج وإدماج المعارف العلمية في عمليات وضع السياسات؛
	(د) القدرة على العمل في إطار العمليات العلمية والسياساتية الدولية.
	[المادة 30

	1 - تدعو أمانة المنبر الأعضاء والمراقبين في المنبر إلى أن يقدموا إلى الأمانة ترشيحات خطية مرفقة بالسير الذاتية للمرشحين لعضوية الفريق قبل ما لا يقل عن أربعة أشهر من موعد الانتخاب. وتقدم السير الذاتية لجميع المرشحين إلى الأمانة، وتتاح لأعضاء المنبر مع أسماء الأشخاص المرشحين، وكذلك هوية المنطقة أو المراقب المقدم للترشيح، على الموقع الشبكي للمنبر.
	2 - ويمكن للاجتماع العام أن يقبل الترشيحات المتأخرة وفق ما يراه مناسباً.]
	[انتخاب أعضاء فريق الخبراء متعدد التخصصات
	المادة 31

	1 - ينتخب الاجتماع العام أعضاء الفريق بتوافق الآراء ما لم يقرر الاجتماع العام خلاف ذلك.
	2 - إذا قرر الاجتماع العام أن ينتخب أعضاء الفريق عن طريق التصويت:
	(أ) يجرى التصويت في الجلسات العادية للاجتماع العام؛
	(ب) لكل عضو في الاجتماع العام صوت واحد في الانتخابات؛
	(ج) يبت في إجراء جميع الانتخابات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمشاركين في التصويت. وتجري جميع الانتخابات عن طريق الاقتراع السري، ما لم يقرر الاجتماع العام خلاف ذلك؛
	(د) بعد إتمام الانتخابات، يسجل عدد أصوات كل مرشح وعدد مرات الامتناع عن التصويت.
	المادة 32

	1 - ينبغي أن تكون مدة عضوية جميع أعضاء المكتب [×] سنة مع إمكانية إعادة الانتخاب لمدة عضوية تالية واحدة. وينبغي أن تبدأ مدة عضوية كل عضو من أعضاء الفريق عند نهاية الدورة التي ينتخب فيها وتنتهي باختتام أعمال الدورة التي ينتخب فيها من يخلفه.
	2 - الخيار 1: يقوم أعضاء الفريق بانتخاب الرئيس [ ويجري التناوب على منصب الرئيس بين الأعضاء المرشحين عن المناطق الممثلة في الفريق كل [×] سنة].
	3 - الخيار 2: يكون رئيس المكتب رئيس الفريق.
	المادة 33

	1 - يسمي الرئيس، في حالة تغيبه عن إحدى الدورات أو جزء منها، أحد أعضاء الفريق ليقوم بدور الرئيس.
	2 - تكون لعضو الفريق الذي يقوم بدور الرئيس نفس صلاحيات الرئيس وواجباته.
	المادة 34

	1 - إذا استقال الرئيس أو أصبح غير قادر على إكمال ولايته أو تأدية مهام منصبه، يُنتخب رئيس جديد من قِبَل أعضاء الفريق في الدورة التي يعرف فيها أن الرئيس لن يتمكن من إتمام ولايته، ليشغل المنصب إلى حين انتهاء الفترة المتبقية من ولاية الرئيس المنسحب.
	2 - إذا استقال أحد أعضاء المكتب، غير الرئيس، أو أصبح غير قادر على إتمام ولايته أو تأدية مهام منصبه، فيستعاض عن هذا العضو بالبديل الذي ترشحه نفس المنطقة وينتخبه الاجتماع العام.]
	[اجتماعات فريق الخبراء المتعدد التخصصات
	المادة 35

	يجتمع الفريق مرة في السنة وبخلاف ذلك حسب الاقتضاء، سواء بالحضور الشخصي أو عبر الاتصال عن بعد، لتسيير أعماله. وتبذل الجهود لعقد اجتماعات المكتب واجتماعات الفريق في الوقت نفسه أو بالتشارك، عند الاقتضاء، بغية إتاحة أقصى درجات التكامل وتنسيق العمل، وتحقيق وفورات في التكاليف. وستوفر الأمانة الدعم لتنظيم الاجتماعات وعقدها.
	المادة 36

	1 - يتولى رئيس فريق الخبراء المتعدد التخصصات، إضافة إلى ممارسة الصلاحيات المخولة له في مواضع أخرى من هذا النظام الداخلي، ما يلي:
	(أ) إعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات الفريق؛
	(ب) رئاسة جلسات الفريق؛
	(ج) ضمان احترام قواعد عمل المنبر المنطبقة، وفقا لوظائف المنبر ومبادئه التشغيلية وترتيباته المؤسسية؛
	(د) منح المشاركين في جلسات الفريق الحق في الكلام؛
	(هـ) القيام، رهنا بأحكام النظام الداخلي الذي سيعتمده الفريق لاجتماعاته، بممارسة السيطرة الكاملة على الجلسات وحفظ النظام وتطبيق إجراء اتخاذ القرارات المتفق عليه.
	(و) التكلم باسم المنبر فيما يتعلق بالمسائل العلمية والتقنية.
	2 - يجوز للرئيس أيضاً أن يقترح ما يلي:
	(أ) تحديد الوقت الذي يتاح للمتكلمين خلال جلسات الفريق أو تحديد عدد المرات التي يجوز إعطاء الكلمة بها؛
	(ب) تأجيل أو إقفال مناقشة مسألة ما؛
	(ج) تعليق أو تأجيل الجلسة.
	عاشرا - تسيير الأعمال
	النصاب القانوني

	المادة 37

	لا يجوز للرئيس أن يعلن افتتاح الجلسة في أي دورة وأن يسمح بإجراء المناقشة إلا بحضور ثلث أعضاء المنبر المشاركين في الدورة، على الأقل.
	النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات
	المادة 38

	يلزم حضور أغلبية أعضاء المنبر المشاركين في الدورة من أجل اتخاذ أي قرار.
	حادي عشر - اتخاذ القرارات
	[المادة 39

	[ينبغي أن يتخذ] [يتخذ] [يجب أن يتخذ] [يجوز أن يتخذ] [ينبغي بصورة عامة أن يتخذ] أعضاء المنبر القرارات بشأن جميع المسائل الموضوعية بتوافق الآراء، ما لم ينصّ هذا النظام الداخلي على خلاف ذلك.
	[وفي حال عدم التوصل إلى توافق في الآراء، تُسجل الأسباب الرئيسية للاعتراضات في تقرير الدورة].
	وفيما يتعلق بالمسائل الإجرائية، يتعين على أعضاء المنبر أن يبذلوا قصارى جهدهم للتوصل إلى توافق في الآراء. وإذا [استنفذت] [خلص الرئيس إلى أن] جميع الجهود التي يبذلها أعضاء المنبر للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مسألة إجرائية [استنفدت] ولم يتم التوصل إلى توافق في الآراء، يجرى، كملاذ أخير، ما لم تنص أحكام هذا النظام الداخلي على خلاف ذلك، البت في الأمر [بأغلبية] [بثلثي] أصوات أعضاء الاجتماع العام الحاضرين والمصوتين.]
	ثاني عشر - اللغات
	المادة 40

	1 - اللغات الرسمية للمنبر هي الإسبانية والإنكليزية والصينية والروسية والعربية والفرنسية.
	2 - يجري توفير الترجمة الشفوية إلى جميع اللغات الرسمية للمنبر لجميع دورات الاجتماع العام. ويجوز لأي عضو أن يتكلم بلغة أخرى غير اللغات الرسمية على أن يوفر المشارِك الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى اللغات الرسمية.
	المادة 41

	[يجب أن تُعد] [تُعد] الوثائق الرسمية للاجتماع العام بإحدى اللغات الرسمية وتُترجم ترجمة تحريرية إلى اللغات الرسمية الأخرى.
	 ثالث عشر - التغييرات في النظام الداخلي
	[المادة 42

	1 - يجوز أن تُعتمد التغييرات في هذا النظام الداخلي [بتوافق آراء] [بثلاثة أرباع [بأغلبية] أصوات] أعضاء المنبر.
	2 - ينبغي إرسال أي تغييرات مقترحة لهذا النظام الداخلي، يقدمها أعضاء المنبر أو المكتب، إلى جميع أعضاء المنبر قبل ثمانية أسابيع على الأقل من تاريخ تقديمها إلى الدورة التي يُتوقع أن تناقش فيها المقترحات.]

