
فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لفريق  لالجتماع العام يتعديالت على النظام الداخل: 2/1- د ح مالمقرر  
 الخبراء المتعدد التخصصات

 إن االجتماع العام،
 :املواد ذات الصلة ، ويعدل بذلكأدناه على النحو الوارد يالداخل همن نظام 52-52املواد  يعتمد

 22المادة 
تستند العضوية املؤقتة يف الفريق إىل متثيل متساو قوامه مخسة مشاركني ترشحهم كل منطقة من مناطق  - 1

يمي تزيد عن السنتني للسماح باالتفاق على اهليكل اإلقل األمم املتحدة اخلمس. وتسري هذه العضوية لفرتة ال
النهائي وتشكيلة اخلرباء النهائية يف إحدى دورات االجتماع العام. ويكون أعضاء املكتب مراقبني يف الفريق 

 أيضا خالل هذه الفرتة.
 مناطقمن  منطقةرشحهم كل ت للمشاركني اخلمسة الذين يتستند عضوية الفريق إىل التمثيل املتساو  - 5
 .ألمم املتحدة اخلمسا
أعضاء املكتب إىل املشاركة كمراقبني يف الفريق. ويشارك رؤساء اهليئات دعوة  نياملشارك للرئيسنيجيوز  - 3

الفرعية العلمية لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، 
خرباء من منظمات أن يدعو  ق أيضا  لفريلوجيوز  والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، بصفة مراقبني.

 للمشاركة بصفة مراقبني، حسب االقتضاء. ترتيبات الشراكة التعاونية يف األمم املتحدة املنضوية
 بذاهتا. يُنتخب أعضاء الفريق بناء على خربهتم الشخصية وال يراد هبم متثيل أي منطقة - 4

 المتعدد التخصصات المبادئ التوجيهية لترشيح واختيار أعضاء فريق الخبراء
 22المادة 

يقرتح أعضاء املنرب أمساء املرشحني لعضوية الفريق لكي ترشحهم املناطق وينتخبهم االجتماع العام. ويف حال 
عدم متكن إحدى املناطق من االتفاق على أمساء مرشحيها، يبت االجتماع العام يف ذلك. ومع مراعاة التوازن 

التخصصات، تسمي كل منطقة مخسة مرشحني لعضوية الفريق. وميكن أخذ املعايري اجلنساين والتوازن بني 
 الفريق: التالية يف احلسبان عند ترشيح واختيار أعضاء

يتعلق بكل من  اخلربة العلمية يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، فيما )أ(
 الفريق؛ يف صفوف أعضاءواحمللية قليدية العلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية واملعارف الت

 اخلربة واملعرفة العلمية أو التقنية أو السياساتية بالعناصر الرئيسية يف برنامج عمل املنرب؛ )ب(
 السياسات؛ وإدماج املعارف العلمية يف عمليات وضع ونشر توصيلاخلربة يف  )ج(
 اتية الدولية.القدرة على العمل يف إطار العمليات العلمية والسياس )د(



 22المادة 
تدعو أمانة املنرب األعضاء يف املنرب إىل أن يقدموا إىل األمانة ترشيحات خطية للمرشحني لعضوية  - 1

الفريق مرفقة بالسري الذاتية هلم قبل موعد االنتخاب املقرر بأربعة أشهر على األقل. وتقدم السري الذاتية جلميع 
لرتشيح، على املوقع مقدمة اعضاء املنرب مع أمساء املرشحني، وكذلك اسم املنطقة املرشحني إىل األمانة، وتتاح أل

 الشبكي للمنرب.
 .وميكن لالجتماع العام أن يقبل الرتشيحات املتأخرة حسب ما يرتاءى له - 5

 انتخاب أعضاء فريق الخبراء المتعدد التخصصات
 22المادة 

 ق اآلراء ما مل يقرر االجتماع العام خالف ذلك.ينتخب االجتماع العام أعضاء الفريق بتواف - 1
 إذا قرر االجتماع العام أن ينتخب أعضاء الفريق عن طريق التصويت: - 5

 جيرى التصويت يف الدورات العادية لالجتماع العام؛ )أ(
 يكون لكل عضو يف االجتماع العام صوت واحد يف االنتخابات؛و  )ب(
 ؛بأغلبية األعضاء احلاضرين واملشاركني يف التصويتُُتسم مجيع االنتخابات و  )ج(
 وجتري مجيع االنتخابات عن طريق االقرتاع السري، ما مل يقرر االجتماع العام خالف ذلك؛ )د(

 بعد إمتام االنتخابات، يسجل عدد أصوات كل مرشح وعدد مرات االمتناع عن التصويت. (ه)

 


