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  النظام الداخلي لالجتماع العام للمنبر - 1/1مقرر المنبر     
    

  ،إن االجتماع العام  
  النظام الداخلي لالجتماع العام للمنرب بصيغته الواردة يف مرفق هذا املقرر. يعتمد  

  
  النطاق  - أوال   

  1المادة     

ومي ينطبــــق هــــذا النظــــام الــــداخلي علــــى أي دورة يعقــــدها االجتمــــاع العــــام للمنــــرب احلكــــ  
ـــنظم اإليكولوجيـــة وفقـــاً لقـــرار  ـــدويل للعلـــوم والسياســـات يف جمـــال التنـــوع البيولـــوجي وخـــدمات ال ال

  يصدر عن االجتماع العام وامتثاًال هلذه املواد.
  

  التعاريف  - ثانيا   
  2المادة     

  ألغراض هذا النظام الداخلي:  

ــــــدويل للعلــــــوم والسياســــــات يف جمــــــ‘‘ املنــــــرب’’  (أ)   ال التنــــــوع هــــــو املنــــــرب احلكــــــومي ال
  البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛

هـــــم الـــــدول األعضـــــاء يف األمـــــم املتحـــــدة، الـــــيت تعـــــرب عـــــن ‘‘ أعضـــــاء املنـــــرب’’  (ب)  
  اعتزامها االنضمام إىل عضوية املنرب. 

نقــاش قيــد الاملســائل املتعلقــة بعضوية/مشــاركة املنظمــات اإلقليميــة للتكامــل االقتصــادي زالــت  مــا[
  .)1(] حل بشأا يف أقرب وقت ممكندف التوصل إىل

كــل واملؤلفــة مــن  يعــين اهليئــة املعنيــة باختــاذ القــرارات يف املنــرب، “ االجتمــاع العــام”  (ج)  
  أعضاء املنرب؛

  تعين أي دورة عادية أو استثنائية لالجتماع العام؛‘‘ الدورة’’  (د)  

ن يف دورة مــــا، هــــم أعضــــاء املنــــرب احلاضــــرو ‘‘ األعضــــاء احلاضــــرون واملصــــوتون’’  (هـ)  
  مصوتني؛  ويصوتون فيها إجيابًا أو سلباً. أما األعضاء الذين ميتنعون عن التصويت فُيعتربون غري

  هي أمانة املنرب؛‘‘ األمانة’’  (و)  
__________ 

 بصفة مراقب بصورة مؤقتة. اإلقليميلتكامل االقتصادي اباب املشاركة مفتوح أمام منظمات   )1(  
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ـــة، “ املراقـــب”  (ز)   ـــة غـــري عضـــو يف املنـــرب وأي هيئـــة أو منظمـــة أو وكال يعـــين أي دول
دوليــة أو غــري حكوميــة، مبــا يشــمل منظمــات ســواء أكانــت وطنيــة أو دوليــة، حكوميــة أو حكوميــة 

، تكـون مؤهلـة يف املسـائل الـيت يتناوهلـا املنـرب وتكـون )2(وممثلي الشـعوب األصـلية واتمعـات احملليـة
قد أخطرت األمانـة برغبتهـا يف أن متثـل يف دورات االجتمـاع العـام، رهنـاً باألحكـام الـواردة يف هـذا 

  النظام الداخلي؛

  للمنرب؛   لسة واحدة يف أي دورة من دورات االجتماع العامهي ج“ اجللسة”  (ح)  

هــو هيئــة األعضــاء املنتخبــني يف مكتــب دورة االجتمــاع العــام علـــى “ املكتــب”  (ط)  
  النحو املنصوص عليه يف هذا النظام الداخلي؛ 

  املكتب؛يف وظائف الهو أي شخص يشغل إحدى  “عضو املكتب”  (ي)  

إىل ــج يتعــدى حــدود الكثــري مــن التخصصــات تشــري ‘‘ تعدديــة التخصصــات’’  (ك)  
ونظـــــم املعرفـــــة وجهـــــا ليشـــــكل جـــــاً شـــــامًال يرّكـــــز علـــــى مشـــــاكل معقـــــدة تتطلـــــب خـــــربات يف 
اختصاصـــني أو أكثـــر. وتنشـــأ تعدديـــة التخصصـــات عنـــدما يقـــوم حـــوار بـــني العلمـــاء (مبـــن فـــيهم 

يري املـــــوارد الطبيعيـــــة، علمـــــاء الطبيعـــــة واالجتمـــــاع)، وخـــــرباء السياســـــات واخلـــــرباء التقنيـــــني، ومـــــد
  جانب.  وغريهم من أرباب املعرفة ومستخدميها، يف إطار مناقشة مفتوحة تراعي وجهة نظر كل

  
  أماكن ومواعيد انعقاد الدورات واإلخطار بعقدها  - ثالثا   

  3المادة     

ويتخــذ املكتــب  مكــان ومواعيــد انعقــاد كــل دورة يف الــدورة الســابقة.االجتمــاع العــام يقــرر   
  لقرار إذا تعذر ذلك.هذا ا

  
  4المادة     

تــدعو األمانــة األعضــاء واملــراقبني يف املنــرب وختطــرهم مبكــان ومواعيــد انعقــاد أي دورة قبــل   
  ثمانية أسابيع على األقل.ب املوعد املقرر لبدء الدورة

  

__________ 

 يشمل ذلك جمتمعات الشعوب األصلية واتمعات احمللية.  )2(  
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  األعضاء والمراقبون  - رابعاً   
  5المادة     

الــيت ميكــن أن تصــبح  ، األمــم املتحــدةبــاب عضــوية املنــرب مفتــوح أمــام الــدول األعضــاء يف  - 1
  أعضاء بعد اإلعراب عن نيتها يف أن تصبح أعضاء يف املنرب.

قيــد املسـائل املتعلقــة بعضوية/مشـاركة املنظمــات اإلقليميـة للتكامــل االقتصـادي زالــت  مـا[  - 2
  .))3دف التوصل إىل حل بشأا يف أقرب وقت ممكن]النقاش 

اإلقليمــي. وجيــوز ألي  لتكامــل االقتصــاديا مفتــوح أمــام منظمــات بــاب عضــوية املنــرب  - مكررا 2[
قليمـي أن تشـارك يف مـداوالت املنـرب شـأا شـأن أي اإل لتكامـل االقتصـاديمـن منظمـات امنظمة 

عضـــو مـــن أعضــــائه اآلخـــرين. وجيــــوز ألي منظمـــة إقليميــــة للتكامـــل االقتصــــادي أن يكـــون عــــدد 
ء املشــــاركة كأعضــــاء يف املنــــرب [واحلاضــــرة واملؤهلــــة أصــــواا مســــاويا لعــــدد أصــــوات دوهلــــا األعضــــا

أيــة منظمــة إقليميــة للتكامــل االقتصــادي حقهــا يف متــارس  للتصــويت وقــت االقــرتاع]. علــى أنــه ال
اختـــــــــاذ القـــــــــرارات بـــــــــالتزامن مـــــــــع دوهلـــــــــا األعضـــــــــاء املشـــــــــاركة كأعضـــــــــاء يف املنـــــــــرب، والعكـــــــــس 

دي عضــــــوا إضــــــافيا عنــــــد حســــــاب أيــــــة منظمــــــة إقليميــــــة للتكامــــــل االقتصــــــاتُعتــــــرب  وال صــــــحيح.
  القانوين.]  النصاب

باعتبــاره منظمــة مــن منظمــات التكامــل جيــوز أيضــا لالحتــاد األورويب،  صــيغة بديلــة  -مكررا  2[
االقتصادي اإلقليمي املكونة من دول ذات سيادة يف منطقـة مـا، الـيت تكـون الـدول األعضـاء فيهـا 

درجـة ضـمن نطـاق عمـل املنـرب، أن يكـون عضـوا قد أحالت إليها االختصاص املتعلـق باملسـائل املن
يف املنــرب ضــمن نطــاق هــذه االختصاصــات ودون أي حقــوق مشــاركة أخــرى غــري تلــك الــيت تتمتــع 
ـا الـدول األعضــاء يف االحتـاد األورويب. ويقــدم االحتـاد األورويب إعــالن اختصـاص يبــني فيـه نطــاق 

عمـــل املنـــرب. وبغـــض النظـــر عـــن أي اختصاصـــاته فيمـــا يتعلـــق باملســـائل الـــيت تنـــدرج ضـــمن نطـــاق 
ـــواردة يف أي صـــك أو قـــرار مـــن الصـــكوك والقـــرارات املنظمـــة لعمـــل  حكـــم آخـــر مـــن األحكـــام ال

جيـــوز لالحتـــاد األورويب أن ميـــارس إال حقـــوق املشـــاركة التاليـــة  املنـــرب، غـــري أحكـــام هـــذه الفقـــرة، ال
صـــه، وذلـــك فقـــط عنـــدما باســـم دولـــه األعضـــاء فيمـــا يتعلـــق باملســـائل الـــيت تنـــدرج ضـــمن اختصا

  متارس الدول األعضاء يف االحتاد األورويب هذه احلقوق:  ال

  احلق يف التكلم بالدور، وليس بعد إعطاء الكلمة جلميع الدول املشاركة؛  (أ)  

  احلق يف الرد؛  (ب)  

__________ 

 باب املشاركة مفتوح أمام منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي بصفة مراقب مؤقتا.  )3(  
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    ]؛ و[احلق يف عرض املقرتحات   (ج)  

ــــــرارات االجتمــــــاع العــــــام، مبــــــا يشــــــمل[  (د)   اإلدالء بصــــــوته  احلــــــق يف املشــــــاركة يف ق
واالنضــــمام إىل توافــــق اآلراء أو االعــــرتاض عليــــه. وتشــــمل أي ممارســــة حلــــق التصــــويت يقــــوم ــــا 
االحتــــاد األورويب باســــم دولــــه األعضــــاء عــــدد أصــــوات دولــــه األعضــــاء الــــيت هــــي أعضــــاء يف املنــــرب 

  ] وحتضر االجتماع وحيق هلا التصويت.

د األورويب أن ميارســها بشـأن مسـألة معينــة وهـذه احلقـوق شـاملة وحصــرية، وال جيـوز لالحتـا  
إذا مارســـتها أي دولـــة عضـــو يف االحتـــاد األورويب، وال جيـــوز العكـــس أيضـــا. وعلـــى ســـبيل املثـــال، 

ُحيتســـــب االحتـــــاد األورويب يف حتديـــــد النصـــــاب القـــــانوين، وال حيـــــق لـــــه أن يســـــعى إىل تـــــويل أي  ال
ـــرئيس أ و نائـــب الـــرئيس، أو مناصـــب يف أي مناصـــب قياديـــة يف االجتمـــاع العـــام، مثـــل منصـــب ال

ـــة أخـــرى مـــن اهليئـــات املســـؤولة عـــن إدارة املنـــرب أو رســـم سياســـاته، مثـــل املكتـــب. وإذا تكلـــم  هيئ
  ]آخر.  االحتاد األورويب باسم دوله األعضاء، فإنه ُمينح نفس املدة الزمنية املخصصة ألي عضو

  
  قبول المراقبين    
  6المادة     

   دورته األوىل سياسة املنرب وإجراءاته املتعلقة بقبول املراقبني.يعتمد االجتماع العام يف  - 1

 تنطبـــق األحكـــام املتعلقـــة بـــاملراقبني املبينـــة يف النظـــام الـــداخلي لـــس إدارة برنـــامج األمـــم  - 2
املتحدة للبيئة على الدورة األوىل لالجتماع العـام، مـا مل يقـرر االجتمـاع العـام خـالف ذلـك بتوافـق 

  اآلراء.

تــرد السياســة العامــة للمنــرب واإلجــراءات الــيت يتبعهــا بشــأن قبــول املــراقبني يف املرفــق األول   - 3[
  هلذا النظام الداخلي.]

  
  مشاركة المراقبين    
  7المادة     

جيــوز ألي مراقــب أن يشــارك، بنـــاء علــى دعــوة مـــن الــرئيس، يف االجتمــاع العـــام دون أن   
  وافق اآلراء أو عرقلته.يكون له احلق يف التصويت أو االنضمام إىل ت
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  جدول األعمال  - خامسا   
  8المادة     

لكـــل دورة وفقـــاً  اتعـــد األمانـــة، بالتشـــاور مـــع املكتـــب وبتوجيـــه منـــه، جـــدول أعمـــال مؤقتـــ  - 1
لتوجيهـات االجتمــاع العــام. وجيــوز ألي عضــو يف املنــرب أن يطلــب مــن أمانــة االجتمــاع العــام إدراج 

  قت.بنود حمددة يف جدول األعمال املؤ 

تــــوزع األمانــــة، بعــــد التشــــاور مــــع املكتــــب، جــــدول األعمــــال املؤقــــت لكــــل دورة، ومعــــه   - 2
الوثائق الرمسية األخرى اليت سيُنظر فيها أثنـاء الـدورة، علـى األعضـاء وَمـْن حيـق هلـم أن ميثلـوا بصـفة 

تة أســابيع علــى ســب مــراقبني، وذلــك باللغــات الرمسيــة للمنــرب وقبــل املوعــد املقــرر لبــدء انعقــاد الــدورة
  األقل.

خالل الفرتة ما بني توزيـع جـدول األعمـال املؤقـت وإقـراره مـن ِقبَـل االجتمـاع العـام، جيـوز   - 3
ألعضـــاء املنـــرب أن يقرتحـــوا بنـــوداً تكميليـــة إلدراجهـــا يف جـــدول األعمـــال، بشـــرط أن تكـــون هـــذه 

هــذه البنــود يف جــدول البنــود ذات طــابع هــام وعاجــل. وتــدرج األمانــة، بعــد التشــاور مــع املكتــب، 
  أعمال مؤقت مستكمل.

  
  9المادة     

يف بدايـة كــل دورة يقــوم أعضـاء املنــرب احلاضــرون بـإقرار جــدول أعمــال الـدورة علــى أســاس   
  .8من املادة  3جدول األعمال املؤقت وأي بنود تكميلية تُقرتح وفقًا للفقرة 

  
  10المادة     

جـــــدول أعمالـــــه بإضـــــافة بنـــــود إليـــــه  جيـــــوز لالجتمـــــاع العـــــام، إن هـــــو قـــــرر ذلـــــك، تنقـــــيح  
  حذف بنود منه أو تعديل بنود فيه.  أو
  

  التمثيل ووثائق التفويض واالعتماد  - سادساً   
  11المادة     

ميثل كل عضو من أعضاء املنـرب املشـاركني يف أي دورة بوفـد يتـألف مـن رئـيس الوفـد ومـن   
ممثـــل  نـــاوبني واملستشـــارين. وجيـــوز أليمـــن املمثلـــني املعتمـــدين واملمثلـــني امل يلزمـــهالعـــدد الـــذي قـــد 

  مناوب أو مستشار أن يعمل بوصفه ممثًال عند تسميته بتلك الصفة من جانب رئيس الوفد.
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  12المادة     

ينبغـــي أن تقـــدم إىل األمانـــة وثـــائق تفـــويض ممثلـــي أعضـــاء املنـــرب وأمســـاء املمثلـــني املنـــاوبني   - 1
مـن افتتـاح الـدورة إذا أمكـن ذلـك. وينبغـي أن تقـدم سـاعة  24يتجـاوز  واملستشارين، يف موعد ال

إىل األمانــة أيضــاً املعلومــات املتعلقــة بــأي تغيــري الحــق يف تشــكيل أي وفــد، مــع أي وثــائق تفــويض 
  ضرورية.

ينبغــي أن تصــدر وثــائق تفــويض ممثلــي أي عضــو مــن أعضــاء املنــرب، إمــا عــن رئــيس دولــة   - 2
كـل بلـد وقوانينـه.   اتعـنهم، وفقـاً لسياسـبالنيابـة هـا أو العضو أو رئـيس حكومتهـا أو وزيـر خارجيت

[أمــا وثــائق تفــويض ممثلــي املنظمــات اإلقليميــة للتكامــل االقتصــادي فتصــدر عــن الســلطة املختصــة 
  يف املنظمة املعنية.]

  
  13المادة     

  يفحص املكتب وثائق التفويض ويقدم تقريرا عنها إىل االجتماع العام.  
  

  14المادة     

ريثمــــا يتخــــذ  تــــهثلــــي أعضــــاء االجتمــــاع العــــام أن يشــــاركوا بصــــفة مؤقتــــة يف دور حيــــق ملم  
االجتمــاع العــام قــراراً بقبــول وثــائق تفويضــهم. وال حيــق هلــؤالء املمثلــني املشــاركة يف اختــاذ القــرارات 

  حّىت تُقبل وثائق تفويضهم.
  

  أعضاء المكتب وسير عمل المكتب  - سابعاً   
  15المادة     

[احلكومــات] [األعضــاء] [األعضــاُء يف املنــرب] مرشــحني لعضــوية املكتــب  تقــرتح احلكومــة  - 1
  ترشحهم املناطق وينتخبهم االجتماع العام.كي ل

يُنتخــب أعضــاء مكتــب االجتمــاع العــام املؤلــف مــن رئــيس وأربعــة نــواب للــرئيس ومخســة   - 2
مراعــاة مبــدأ أعضــاء آخــرين، مــن بــني أعضــاء املنــرب. وُمتثــل كــل منطقــة بعضــوين يف املكتــب، مــع 

يكون اختيار الـرئيس ونوابـه األربعـة، الـذين يعمـل أحـدهم مقـرراً، بشـكل يراعـي و التمثيل اجلغرايف. 
على النحو الواجـب اخلـربات العلميـة والتقنيـة، وُخيتـارون مـن كـل منطقـة مـن منـاطق األمـم املتحـدة 

لة. ويبقــى أعضــاء اإلداريــة ذات الصــهــام اخلمــس. ويضــطلع أعضــاء املكتــب اخلمســة اآلخــرون بامل
  املكتب يف مناصبهم إىل أن يتم انتخاب من حيل حملهم.
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ملـدة عضـوية  هعـادة انتخابـإل إتاحـة الفرصـة سـنوات مـع ثـالث مدة عضوية عضو املكتب  - 3
تالية واحدة. وتبـدأ مـدة العضـوية هـذه عنـد ايـة الـدورة الـيت ينتخـب فيهـا العضـو وتنتهـي باختتـام 

فيها من خيلفه. وجيـري التنـاوب علـى منصـب الـرئيس بـني منـاطق األمـم  أعمال الدورة اليت ينتخب
  .الرئيس  سنوات دون إمكانية إعادة انتخاب ثالث املتحدة اخلمس كل

جيــوز لكــل منطقــة أن تعــني منــاوبني ملمثليهــا يوافــق علــيهم االجتمــاع العــام، وذلــك لتمثيــل   - 4
  أعضاء) املكتب من احلضور.املنطقة يف اجتماعات املكتب يف حالة عدم متكن عضو (

  
  16المادة     

جيتمــع املكتــب حســب الضــرورة، ســواء باحلضــور الشخصــي أو عــرب االتصــال عــن بُعــد،   
  إلسداء املشورة للرئيس ولألمانة يف تسيري أعمال االجتماع العام وهيئاته الفرعية. 

  
  17المادة     

يف مواضــــع أخــــرى مــــن هــــذا  يتـــوىل الــــرئيس، إضــــافة إىل ممارســــة الصــــالحيات املخولــــة لــــه  - 1
  النظام الداخلي، ما يلي:

  متثيل املنرب؛  (أ)  

  إعالن افتتاح كل دورة واختتامها؛  (ب)  

  رئاسة دورات االجتماع العام وجلسات املكتب؛  (ج)  

ــــــــــداخلي وفقــــــــــا لتعــــــــــاريف املنــــــــــرب و   (د)   ــــــــــة مراعــــــــــاة هــــــــــذا النظــــــــــام ال  مهامــــــــــهكفال
  التشغيلية؛  ومبادئه

  يف الكالم؛ منح املشاركني احلق  (هـ)  

  ؛ 36تطبيق إجراء اختاذ القرارات الوارد يف املادة   (و)  

  البت يف أي نقاط نظام؛   (ز)  

القيـام، رهنــاً بأحكــام هـذا النظــام الــداخلي، مبمارســة السـيطرة الكاملــة علــى ســري   (ح)  
  العمل وحفظ النظام.

  جيوز للرئيس أيضًا أن يقرتح ما يلي:  - 2

  ؛إقفال قائمة املتكلمني  (أ)  
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حتديد الوقت املقرر السماح به للمتكلمـني وحتديـد عـدد املـرات الـيت جيـوز لعضـو   (ب)  
  أو مراقب التكلم فيها بشأن مسألة ما؛

  تأجيل أو إقفال مناقشة مسألة ما؛   (ج)  

  تعليق أو تأجيل اجللسة.  (د)  

لطة همـــا، خاضـــعني يف مجيـــع األوقـــات لســـهاميظـــل الـــرئيس واملكتـــب، أثنـــاء ممارســـتهما مل  - 3
  االجتماع العام.

  
  18المادة     

يشــارك الــرئيس يف الــدورات بصــفته رئيســا وال جيــوز لــه أن ميــارس يف الوقــت نفســه حقــوق   
  ممثلي أعضاء املنرب.

  
  19المادة     

يســمي الــرئيس، يف حــال تغيبــه عــن إحــدى الــدورات أو جــزء منهــا، أحــد نــواب الــرئيس   - 1
  ليعمل بصفة رئيس. 

س الــذي يعمــل كــرئيس نفــس صــالحيات الــرئيس وواجباتــه وال جيــوز لــه تكــون لنائــب الــرئي  - 2
  أن ميارس يف الوقت نفسه حقوق ممثلي أعضاء املنرب.

  
  20المادة     

غــــري قـــادر علــــى إكمـــال واليتــــه أو علــــى ألســــباب أخـــرى إذا اســـتقال الــــرئيس أو أصـــبح   - 1
نصــــب إىل حــــني انتهــــاء تأديــــة مهــــام منصــــبه، يُنتخــــب رئــــيس جديــــد يف الــــدورة التاليــــة ليشــــغل امل

. وإىل حـــني انتخـــاب رئـــيس جديـــد، يتـــوىل أحـــد الـــذي ســـيرتك منصـــبهتبّقـــى مـــن واليـــة الـــرئيس  مـــا
  نّواب الرئيس أعمال الرئيس بالنيابة، حسب ما يتفق عليه املكتب. 

غـري قـادر علـى ألسـباب أخـرى إذا استقال أحد أعضـاء املكتـب، غـري الـرئيس، أو أصـبح   - 2
  من نفس املنطقة.حيل حمله العضو املناوب  لى تأدية مهام منصبه،إكمال واليته أو ع

  
  انتخاب أعضاء المكتب    
  21المادة     

ينتخـب االجتمـاع العــام أعضـاء املكتــب بتوافـق اآلراء مــا مل يقـرر االجتمــاع العـام خــالف   - 1
  ذلك.
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  إذا قرر االجتماع العام أن ينتخب أعضاء املكتب عن طريق التصويت:  - 2

  ات العادية لالجتماع العام؛دور رى التصويت يف الجي  (أ)  

  لكل عضو يف االجتماع العام صوت واحد يف االنتخابات؛  (ب)  

ــــــــــة األعضــــــــــاء احلاضــــــــــرين واملشــــــــــاركني يف حتســــــــــم   (ج)   ــــــــــع االنتخابــــــــــات بأغلبي مجي
وجتــــري مجيــــع االنتخابــــات عــــن طريــــق االقــــرتاع الســــري، مــــا مل يقــــرر االجتمــــاع العــــام  التصــــويت.

  خالف ذلك؛

بعــد إمتــام االنتخابــات، يســجل عــدد أصــوات كــل مرشــح وعــدد مــرات االمتنــاع   (د)  
  عن التصويت.

  
  الترشيـحات    
  22المادة     

يتعـــني أن يســـتويف مجيـــع املرشــــحني لالنتخـــاب لشـــغل مناصــــب الـــرئيس ونـــواب الــــرئيس،   - 1
ِســـري الشخصـــية اخلـــربات ذات الصـــلة مـــن واقـــع املبـــادئ التوجيهيـــة املتفـــق عليهـــا. ويتعـــني تقـــدمي ال

  جلميع املرشحني إىل األمانة وأن تُتاح ألعضاء املنرب قبل إجراء االنتخابات. 

ترشــيحات خطيــة  ،15وفقــاً للمــادة  ،تقــدم إىل األمانــةأن تــدعو أمانــة املنــرب أعضــاءه إىل   - 2
ـــري الذاتيـــة هلـــم لبأربعـــة أشـــهر علـــى األقـــ قبـــل االنتخابـــات املقـــررة، وذلـــك للمرشــحني مرفقـــة بالس .

وتنشــر األمانــة أمســاء حســب مــا يــرتاءى لــه. وميكــن لالجتمــاع العــام أن يقبــل الرتشــيحات املتــأخرة 
مــة للرتشــيح، علــى املوقــع الشــبكي للمنــرب  اســماملرشــحني [وســريهم الذاتيــة]، وكــذلك  املنطقــة املقد
  هؤالء األشخاص.النظر يف يف إطار زمين ييسر على أعضاء املنرب 

  
  لفرعيةالهيئات ا  - ثامنا   

  23المادة     

  جيوز لالجتماع العام:  - 1

ـــة لتنفيـــذ   (أ)   الـــيت قـــد يـــتم االتفـــاق عليهـــا يف إحـــدى  األهـــدافإنشـــاء هيئـــات فرعي
  دورات االجتماع العام؛

  تنظر فيها أي هيئة فرعية؛ سحتديد املسائل اليت   (ب)  

  حتديد اختصاصات أي هيئة فرعية.  (ج)  
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احلاجـــة مـــدى ســـتعراض تشـــكيل هيئاتـــه الفرعيـــة وفعاليتهـــا و يُبقـــي االجتمـــاع العـــام قيـــد اال  - 2
إليها، مبا يف ذلك املكتب وفريق اخلرباء املتعـدد التخصصـات، باعتبـار ذلـك جـزءا مـن االسـتعراض 

  الدوري لسري عمل املنرب.
  

  24المادة     

 تنفيـــذ املهـــامتقـــاريره إىل االجتمـــاع العـــام ويتـــوىل فريـــق اخلـــرباء املتعـــدد التخصصـــات  قـــدمي  
ـــــــــني يف الوثيقـــــــــة  ـــــــــى النحـــــــــو املب ـــــــــق عليهـــــــــا االجتمـــــــــاع العـــــــــام، عل ـــــــــيت يواف ـــــــــة ال ـــــــــة والتقني العلمي

)UNEP/IPBES.MI/2/9املنـــــرب ومبادئـــــه التشـــــغيلية  هـــــام، املرفـــــق األول، التـــــذييل األول) املتعلقـــــة مب
  نفسه على النحو الذي يرتئيه مناسبا لتنفيذ برنامج العمل.الفريق وينظم  ،وترتيباته املؤسسية

  
  25المادة     

تســـتند العضـــوية املؤقتـــة يف الفريـــق إىل متثيـــل متســـاو قوامـــه مخســـة مشـــاركني ترشـــحهم كـــل   - 1
تزيــــد عــــن الســــنتني  منطقــــة مــــن منــــاطق األمــــم املتحــــدة اخلمــــس. وتســــري هــــذه العضــــوية لفــــرتة ال

للســــماح باالتفــــاق علــــى اهليكــــل اإلقليمــــي النهــــائي وتشــــكيلة اخلــــرباء النهائيــــة يف إحــــدى دورات 
  .خالل هذه الفرتة يكون أعضاء املكتب مراقبني يف الفريق أيضاو االجتماع العام. 

ويشـــارك رؤســـاء اهليئـــات الفرعيــــة  ]ويكـــون أعضـــاء املكتـــب أعضـــاء مــــراقبني يف الفريـــق.[  - 2
العلميــــــة لالتفاقــــــات البيئيــــــة املتعــــــددة األطــــــراف املتعلقــــــة بــــــالتنوع البيولــــــوجي وخــــــدمات الــــــنظم 

  ق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، بصفة مراقبني.اإليكولوجية، والفري

  بذاا.  يُنتخب أعضاء الفريق بناء على خربم الشخصية وال يراد م متثيل أي منطقة  - 3
  

  [المبادئ التوجيهية لترشيح واختيار أعضاء فريق الخبراء المتعدد التخصصات    
  26[المادة     

ترشــــحهم كــــي نــــرب أمســــاء املرشــــحني لعضــــوية الفريــــق ليف امل ]واملراقبــــون[يقــــرتح األعضــــاء   
املنــاطق وينتخــبهم االجتمــاع العــام. ويف حــال عــدم متكــن إحــدى املنــاطق مــن االتفــاق علــى أمســاء 
مرشـــــــحيها، يبـــــــت االجتمـــــــاع العـــــــام يف ذلـــــــك. ومـــــــع مراعـــــــاة التـــــــوازن اجلنســـــــاين والتـــــــوازن بـــــــني 

مبــا [وميكــن أخـذ املعـايري التاليـة التخصصـات، تسـمي كـل منطقـة مخســة مرشـحني لعضـوية الفريـق. 
ترشـــــيح واختيـــــار  عنـــــديف احلســـــبان  ]يف ذلـــــك اخلـــــربات املكتســـــبة مـــــن العضـــــوية يف أفرقـــــة ســـــابقة

  الفريق:  أعضاء
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اخلـــــــربة العلميـــــــة يف جمـــــــال التنـــــــوع البيولـــــــوجي وخـــــــدمات الـــــــنظم اإليكولوجيـــــــة،   (أ)  
رف التقليديــــــة يف صــــــفوف االجتماعيــــــة واملعـــــاالطبيعيـــــة والعلــــــوم يتعلــــــق بكـــــل مــــــن العلــــــوم  فيمـــــا

  الفريق؛  أعضاء

ــــامج   (ب)   ــــة أو السياســــاتية بالعناصــــر الرئيســــية يف برن ــــة أو التقني اخلــــربة واملعرفــــة العلمي
  عمل املنرب؛

اخلــــــــــــربة يف التواصــــــــــــل والــــــــــــرتويج وإدمــــــــــــاج املعــــــــــــارف العلميــــــــــــة يف عمليــــــــــــات   (ج)  
  السياسات؛  وضع

  ]السياساتية الدولية.القدرة على العمل يف إطار العمليات العلمية و   (د)  
  

  27[المادة     

يف املنــــرب إىل أن يقــــدموا إىل األمانــــة ترشــــيحات  ]واملــــراقبني[تــــدعو أمانــــة املنــــرب األعضــــاء   - 1
املقـــرر بأربعـــة  موعـــد االنتخـــابهلـــم قبـــل  خطيـــة للمرشـــحني لعضـــوية الفريـــق مرفقـــة بالســـري الذاتيـــة

 إىل األمانـــة، وتتـــاح ألعضـــاء املنـــرب مـــع . وتقـــدم الســـري الذاتيـــة جلميـــع املرشـــحنيأشـــهر علـــى األقـــل
  املنطقة أو املراقب املقدم للرتشيح، على املوقع الشبكي للمنرب. اسمأمساء املرشحني، وكذلك 

  .]حسب ما يرتاءى لهوميكن لالجتماع العام أن يقبل الرتشيحات املتأخرة   - 2
  

  متعدد التخصصاتالانتخاب أعضاء فريق الخبراء     
  28[المادة     

ينتخــب االجتمــاع العــام أعضــاء الفريــق بتوافــق اآلراء مــا مل يقــرر االجتمــاع العــام خــالف   - 1
  ذلك.

  إذا قرر االجتماع العام أن ينتخب أعضاء الفريق عن طريق التصويت:  - 2

  ات العادية لالجتماع العام؛دور جيرى التصويت يف ال  (أ)  

  نتخابات؛لكل عضو يف االجتماع العام صوت واحد يف االيكون   (ب)  

مجيـــع االنتخابـــات بأغلبيـــة األعضـــاء احلاضـــرين واملشـــاركني يف التصـــويت.  ُحتســـم  (ج)  
  وجتري مجيع االنتخابات عن طريق االقرتاع السري، ما مل يقرر االجتماع العام خالف ذلك؛

بعــد إمتــام االنتخابــات، يســجل عــدد أصــوات كــل مرشــح وعــدد مــرات االمتنــاع   (د)  
  ]]عن التصويت.
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  29ادة الم    

ـــة إعـــادة االنتخـــاب ملـــدة   - 1 مـــدة عضـــوية مجيـــع أعضـــاء املكتـــب ثـــالث ســـنوات مـــع إمكاني
عنـد ايـة الــدورة  عضـوية تاليـة واحـدة. وينبغـي أن تبــدأ مـدة عضـوية كـل عضـو مــن أعضـاء الفريـق

  تنتهي باختتام أعمال الدورة اليت ينتخب فيها من خيلفه.أن اليت ينتخب فيها و 

أعضـــاء الفريـــق كـــل املشـــاركني ويتنـــاوب  رؤســـاءه فريـــق رئـــيس الفريـــق أو ينتخـــب أعضـــاء ال  - 2
  على فرتات منتظمة.رئاسته 

  
  30المادة     

يســمي الــرئيس، يف حالــة تغيبــه عــن إحــدى الــدورات أو جــزء منهــا، أحــد أعضــاء الفريــق   - 1
  ليقوم بدور الرئيس. 

  س وواجباته.تكون لعضو الفريق الذي يقوم بدور الرئيس نفس صالحيات الرئي  - 2
  

  31المادة     

غـــري قـــادر علـــى إكمـــال واليتـــه أو تأديـــة ألســـباب أخـــرى إذا اســـتقال الـــرئيس أو أصـــبح   - 1
عــرف فيهــا أن الــرئيس مهــام منصــبه، يُنتخــب رئــيس جديــد مــن ِقَبــل أعضــاء الفريــق يف الــدورة الــيت يُ 

لفــرتة املتبقيــة مــن واليــة ، ليشــغل املنصــب إىل حــني انتهــاء االواليــة املنوطــة بــهلــن يــتمكن مــن إمتــام 
  الذي سيرتك منصبه.الرئيس 

الواليـــة غـــري قـــادر علـــى إمتـــام ألســـباب أخـــرى أو أصـــبح  فريـــقإذا اســـتقال أحـــد أعضـــاء ال  - 2
االجتمــاع ترشــحه نفــس املنطقــة وخيتــاره  حيــل حملــه عضــو منــاوبأو تأديــة مهــام منصــبه، املنوطــة بــه 

  العام.
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  تخصصاتاجتماعات فريق الخبراء المتعدد ال    
  32المادة     

أو بالوســائل اإللكرتونيــة، ويباشــر باحلضــور الشخصــي جيتمــع الفريــق حســب اللــزوم، إمــا   
عملـــه بطريقـــة شـــفافة. وتبـــذل اجلهـــود لعقـــد اجتماعـــات املكتـــب واجتماعـــات الفريـــق يف الوقـــت 

ق نفســه أو بالتشــارك، عنــد االقتضــاء، بغيــة إتاحــة أقصــى درجــات التكامــل وتنســيق العمــل، وحتقيــ
  وفورات يف التكاليف. 

  
  33المادة     

فريـــق اخلـــرباء املتعـــدد التخصصـــات، يتـــوىل رئـــيس (رؤســـاء) عمـــل باإلضـــافة إىل إجـــراءات   
  الفريق ما يلي:

  إعالن افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات الفريق؛  (أ)  

  رئاسة جلسات الفريق؛  (ب)  

املنــــرب ومبادئــــه قــــا ملهــــام الواجبــــة التطبيــــق، وفضــــمان احــــرتام قواعــــد عمــــل املنــــرب   (ج)  
  التشغيلية وترتيباته املؤسسية؛ 

  .يف جلسات الفريق احلق يف الكالم منح املشاركني  (د)  
  

  تسيير األعمال  -  تاسعا  
  النصاب القانوني    

  34المادة     

ال جيـــــــوز للـــــــرئيس أن يعلـــــــن افتتـــــــاح اجللســـــــة يف أي دورة وأن يســـــــمح بـــــــإجراء املناقشـــــــة   
  .ثلث أعضاء املنرب املشاركني يف الدورة يقل عن  ال  ماحبضور   إال
  

  النصاب القانوني الالزم التخاذ القرارات    

  35المادة     

  يلزم حضور أغلبية أعضاء املنرب املشاركني يف الدورة من أجل اختاذ أي قرار.  
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  اتخاذ القرارات -  اشر اع
  36المادة     

ــــرب القــــرارات املتعلقــــة باملســــائل املوضــــ  - 1 وعية بتوافــــق اآلراء، مــــا مل يــــنص يتخــــذ أعضــــاء املن
  [نظامه الداخلي] على خالف ذلك.

وفيمـــا يتعلـــق باملســـائل اإلجرائيـــة، يتعـــني علـــى أعضـــاء املنـــرب أن يبـــذلوا قصـــارى جهـــدهم   - 2
ت مجيـــع اجلهـــود الـــيت يبـــذهلا أعضـــاء املنـــرب للتوصـــل إىل دللتوصـــل إىل توافـــق يف اآلراء. وإذا اســـتنف

مل  التوصـل إىل توافـق يف اآلراء، جيـرى، كمـالذ أخـري، مـا دونإجرائيـة  توافق يف اآلراء بشأن مسألة
تـــنص أحكـــام هـــذا النظـــام الـــداخلي علـــى خـــالف ذلـــك، البـــت يف األمـــر بثلثـــي أصـــوات أعضـــاء 

  .شاركني يف التصويتاالجتماع العام احلاضرين وامل

يبـت الـرئيس يف وإذا ثار سؤال عما إذا كانـت مسـألة مـا تتعلـق بـاإلجراءات أو املوضـوع،   - 3
األمر. وإذا طُعن يف قرار الرئيس، يُطرَح هـذا الطعـن للتصـويت عليـه فـورا ويبقـى قـرار الـرئيس قائمـا 

  .]شاركني يف التصويتما مل تنقضه أغلبية األعضاء احلاضرين وامل

التقـارير، تبـني اآلراء املختلفـة، وتسـجل إذا طلـب تسـجيلها. وتُبـني اآلراء  النظـر يف ولدى  - 4
ملختلفـــة بشـــأن مســـائل ذات طـــابع علمـــي أو تقـــين أو اجتمـــاعي اقتصـــادي يف الوثيقـــة العلميـــة أو ا

التقنيـــة أو االجتماعيـــة االقتصـــادية املعنيـــة، علـــى النحـــو الـــذي يكـــون مناســـبا ضـــمن الســـياق. أمـــا 
اختالفات اآلراء بشأن السياسة أو اإلجراءات، فتسـجل يف تقريـر الـدورة علـى النحـو الـذي يكـون 

  با ضمن السياق.مناس
  

  اللغات - عشر  حادي
  37المادة     

  والفرنسية.  اللغات الرمسية للمنرب هي اإلسبانية واإلنكليزية والصينية والروسية والعربية  - 1

ميــع اللغــات الرمسيــة للمنــرب جلميــع دورات االجتمــاع العــام. جبجيــري تــوفري الرتمجــة الشــفوية   - 2
ري اللغـات الرمسيـة علـى أن يـوفر املشـارِك الرتمجـة الشـفوية وجيوز ألي عضو أن يتكلم بلغة أخـرى غـ

  لكلمته إىل إحدى اللغات الرمسية.
  

  38المادة     

تُعـــد الوثـــائق الرمسيـــة لالجتمـــاع العـــام بإحـــدى اللغـــات الرمسيـــة وتُـــرتجم ترمجـــة حتريريـــة إىل   
  اللغات الرمسية األخرى.
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  النظام الداخليتعديالت  - عشر  ثاني
  39المادة     

  تعتمد تعديالت هذا النظام الداخلي بتوافق اآلراء.  - 1

مقرتحـــة هلـــذا  تعـــديالتومـــا مل يقـــرر االجتمـــاع العـــام خـــالف ذلـــك، ينبغـــي إرســـال أي   - 2
النظـام الــداخلي، يقـدمها أعضــاء املنـرب أو املكتــب، إىل مجيـع أعضــاء املنـرب قبــل تقـدميها إىل الــدورة 

  مانية أسابيع على األقل.ثب اليت يُتوقع أن تناقش فيها املقرتحات
  
  


