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البند( 2ج) من جدول األعمال املؤقت
املسائل التنظيمية :انتخاب أعضاء املكتب

انتخاب أعضاء املكتب
مذكرة من األمانة
 -1سيُطلب إىل االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية (املنرب) يف دورته السابعة انتخاب مكتب جديد .وقد انتخب االجتماع العام يف دورته الرابعة،
اليت عقدت يف كواالملبور يف شباط/فرباير  ،201٦عشرة أعضاء يف املكتب وفقا للنظام الداخلي لالجتماع العام
بصيغته املعتمدة يف املقرر م.ح.د ،1/1-املعدلة يف املقرر م.ح.د .1/2-وستنتهي مدة عضوية أولئك األعضاء
يف هناية الدورة السابعة لالجتماع العام.
 -2ويف الدورة السادسة لالجتماع العام انتخبت السيدة آان ماراي هرياننديز (كولومبيا) لتكمل املدة املتبقية
من فرتة عضوية عضو من منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب كان قد استقال.
 -3وعلى النحو املنصوص عليه يف املادة  15من النظام الداخلي لالجتماع العام للمنرب فإن مكتب االجتماع
العام ،الذي يتألف من الرئيس وأربعة نواب للرئيس ومخسة أعضاء آخرين ،يُنتخب من بني أعضاء املنرب .وميثل
كل منطقة من مناطق األمم املتحدة اخلمس ممثالن يف املكتب ،مع مراعاة مبدأ التمثيل اجلغرايف.
 -4وتنص املادة  15أيضا على أن يكون اختيار الرئيس ونوابه األربعة ،الذين يعمل أحدهم مقررا ،بشكل
وُيتارون من كل منطقة من مناطق األمم املتحدة اخلمس.
يراعي على النحو الواجب اخلربات العلمية والتقنيةُ ،
ووفقا للمادة  22فإنه يتعني أن يتمتع مجيع املرشحني لالنتخاب لشغل مناصب الرئيس ونواب الرئيس ابخلربات
ذات الصلة على النحو املبني يف املبادئ التوجيهية املتفق عليها .وتنص الوظائف واملبادئ التشغيلية والرتتيبات
املؤسسية للمنرب ،وفق ما هو مبني يف التذييل األول للقرار املنشئ له ( ،UNEP/IPBES.MI/2/9املرفق األول) على
املبادئ التوجيهية التالية لرتشيح واختيار الرئيس ونواب الرئيس:
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(أ)

القدرة على أداء وظائف الرئيس ونواب الرئيس املتفق عليها؛

(ب) اخلربة العلمية يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ،فيما يتعلق بكل من العلوم
االجتماعية والعلوم الطبيعية بني صفوف أعضاء مكتب االجتماع العام؛
(ج) اخلربة واملعرفة العلمية أو التقنية أو السياساتية ابلعناصر الرئيسية يف برانمج عمل املنرب؛
(د)

اخلربة يف توصيل ونشر وإدماج املعارف العلمية يف عمليات وضع السياسات؛

(ه) القدرة على قيادة العمليات العلمية والسياساتية الدولية والعمل يف إطارها.
 -5وقد تستدعي احلاجة أيضا إىل أن يراعى مدى التكامل بني مهارات الرئيس ونوابه يف عملييت الرتشيح
واالختيار.
 -٦وترد وظائف الرئيس يف النظام الداخلي لالجتماع العام للمنرب .وتنص الفقرة  1من املادة  17على أن
يتوىل الرئيس ،إضافة إىل ممارسة الصالحيات املخولة له يف مواضع أخرى من النظام الداخلي ،ما يلي:
(أ)

متثيل املنرب؛

(ب) إعالن افتتاح كل دورة واختتامها؛
(ج) رائسة دورات االجتماع العام وجلسات املكتب؛
(د)

كفالة مراعاة النظام الداخلي وفقا لتعاريف املنرب ومهامه ومبادئه التشغيلية؛

(ه) منح املشاركني احلق يف الكالم؛
(و) تطبيق إجراء اختاذ القرارات الوارد يف املادة 3٦؛
(ز)

البت يف أي نقاط نظام؛

(ح) القيام ،رهنا أبحكام النظام الداخلي ،مبمارسة السيطرة الكاملة على سري العمل وحفظ النظام.
 -7وفيما يتعلق ابنتخاب الرئيس فإن الفقرة  3من املادة  15تنص على أن جيري تناوب منصب الرئيس
فيما بني مناطق األمم املتحدة اخلمس كل ثالث سنوات دون إمكانية إعادة انتخاب الرئيس .ويف الدورة السادسة
لالجتماع العام عقد الرئيس مشاورات غري رمسية بشأن مسألة التناوب .وقال الرئيس ،يف تقريره إىل االجتماع العام
عن نتائج هذه املشاورات ،إن مجيع اجملموعات اإلقليمية أكدت جمددا على انطباق املادة  15من النظام الداخلي
لدورات االجتماع العام ،اليت تتضمن حكما ينص على أن رائسة املكتب تكون ابلتناوب بني مناطق األمم املتحدة
اخلمس كل ثالث سنوات دون إمكانية إعادة انتخاب الرئيس .وعلى الرغم من أن مجيع املناطق أقرت أبن تطبيق
املادة املتعلقة ابلتناوب يعين أن الرئيس املقبل للمنرب سيأيت من املنطقة األفريقية ،أو منطقة أورواب الشرقية ،أو منطقة
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،إال أنه مل يتسن التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن ما إذا كان ينبغي لالجتماع
تويل املناطق للرائسة .ولذلك وافق االجتماع العام على مواصلة تطبيق املادة  15مع تضمني
العام البت يف تسلسل يِ
هذه املوافقة يف تقرير الدورة ( ،IPBES/6/15الفقرة .)18
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ووفقا للمادة  15يضطلع أعضاء املكتب اخلمسة اآلخرون ابملهام اإلدارية ذات الصلة.

 -9ويُنتخب كل عضو من أعضاء املكتب لفرتة عضوية مدهتا ثالث سنوات مع فرصة إعادة انتخابه لفرتة
عضوية متعاقبة واحدة.
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 -10ووفقااا للمااادة  22دعاات أمااانااة املنرب ،يف اإلخطااار  EM/2018/19املؤرخ  12أيلول/س ا ا ا ا ا اابتمرب ،2018
أعض ا ا اااء املنرب إىل تقدمي ترش ا ا اايحات خطية مع الس ا ا ااري الذاتية للمرش ا ا ااحني يف أجل أقص ا ا اااه  4كانون الثاين/يناير
 .2019وميكن االطالع على أمساء املرشحني وسريهم الذاتي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اة على املوق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اع الشبكي للمنرب يف الرابط:
.www.ipbes.net/nominations/bureau/ipbes7
 -11وسيُطلب أيضا من اللجنة املعنية بتضارب املصاحل استعراض استمارات تضارب املصاحل للمرشحني
لالنتخاب ملكتب املنرب بغية حتديد أهليتهم لالنتخاب وفقا للمادة  3اخلاصة بسياسات تضارب املصاحل وإجراءات
تنفيذ هذه السياسات واليت اعتمدها االجتماع العام يف دورته الثالثة ،يف املقرر م.ح.د .3/3-وستدرج اللجنة
هذه املسألة يف تقريرها الذي سيُقدم لالجتماع العام قبل أربعة أسابيع على األقل من بداية الدورة السابعة.
 -12وتسمي املناطق املرشحني لعضوية املكتب لكي ينتخبهم الحقا االجتماع العام .ووفقا للمادة  21من
النظام الداخلي لالجتماع العام ،سينتخب االجتماع العام أعضاء املكتب بتوافق اآلراء ،ما مل يقرر االجتماع العام
خالف ذلك.
 -13ووفقا للفقرة  4من املادة  15فإنه ميكن لكل منطقة أن تعني مناوبني ملمثليها يوافق عليهم االجتماع
العام ،وذلك لتمثيل املنطقة يف اجتماع للمكتب يف حالة عدم متكن عضو (أعضاء) املكتب من احلضور.
_____________
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