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الجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم ا
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية
 السابعةالدورة 
 2019 أاير/مايو 4-نيسان/أبريل  29، ابريس
 *من جدول األعمال املؤقت 3البند 

لالجتماع العام  السابعةقبول املراقبني يف الدورة 
 للمنرب

 واإلجراءات املتبعة لقبول املراقبنيالعامة مشروع السياسة 
 مذكرة من األمانة

يتضمن مرفق هذه املذكرة مشروع السياسة العامة واإلجراءات املتبعة لقبول املراقبني ابلصيغة اليت نظر  
فيها االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

االجتماع العام أن  ، قررالسادسةل الدورة . وملا مل تتوافق اآلراء هبذا الصدد خالالستاإليكولوجية يف دوراته 
من تقرير الدورة  22اإلجراء املؤقت املتبع لقبول املراقبني يف دورات االجتماع العام، على النحو الوارد يف الفقرة 

على الدورة  ، سُيطبق أيضا  إىل السادسةالثانية  من واملطبق يف الدورات (IPBES/1/12)األوىل لالجتماع العام 
يف مشروع السياسة العامة واإلجراءات  السابعةيف دورته نظر مرة أخرى . وقرر االجتماع العام أيضا  أن يالسابعة

لنظر فيه يف دورته للقبول املراقبني. ولذا يُعرض على االجتماع العام يف مرفق هذه املذكرة مشروع ذلك النص 
قائمة املراقبني الذين اقرتح رئيس املنرب احلكومي  IPBES/7/INF/4. وابإلضافة إىل ذلك ستتاح يف الوثيقة السابعة

 لالجتماع العام. السابعةقبوهلم يف الدورة 
  

                                                      
*  1Rev./1/7IPBES/. 
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 املرفق

 مشروع السياسة العامة واإلجراءات املتبعة لقبول املراقبني]

للعلوم والسياسات يف السياسة العامة املتبعة لقبول املراقبني يف االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل  -أوالً 
 جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

ُتطبق السياسة العامة التالية لقبول املراقبني يف دورات االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم  
 والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )املنرب(:

يعين أي دولة غري عضو يف املنرب وكذلك أي هيئة أو منظمة أو وكالة، سواء كانت “ املراقب” - 1 
وطنية أو دولية، حكومية أو غري حكومية، مبا يف ذلك منظمات وممثلو الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، تكون 

غبتها يف أن ُُتثل يف دورات االجتماع العام، مؤهلة يف املسائل اليت يتناوهلا املنرب، وتكون قد أبلغت أمانة املنرب بر 
 .(1)رهنا  ابألحكام املنصوص عليها يف النظام الداخلي

يعترب االجتماع العام مبثابة املراقب املقبول أي دولة ليست عضوا  يف املنرب ولكنها دولة عضو  - 2 
 دمي طلب أو واثئق أخرى.ابألمم املتحدة أو دولة مراقبة لدى األمم املتحدة، وهي ال حتتاج إىل تق

تعترب هيئات األمم املتحدة وأماانت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف جهات مراقبة لدى املنرب  - 3 
 وال حتتاج إىل تقدمي طلب أو واثئق أخرى.

للبت فيما إذا كانت اجلهةُ املتقدمة بطلب احلصول على مركز املراقب جهة  مؤهلة يف املسائل اليت  - 4 
من هذه الوثيقة، وكذلك  10تناوهلا املنرب، ُيسرتشد ابلواثئق املقدمة من املنظمة املعنية، على النحو الوارد يف الفقرة ي

 مبهام املنرب ومبادئه التشغيلية.
هليئات واملنظمات والوكاالت اليت هلا ابلفعل مركز املراقب أو هي اصفة املراقب لدى املنرب  أتخذ - 5 

برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ومنظمة األمم املتحدة لألغذية ُمعتمدة لدى 
 والزراعة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي إذا طلبت ذلك، إال إذا قرر االجتماع العام خالف ذلك.

الالحقة، وهم ال  دوراتهتماع العام يف يُعترب مراقبو الدورة األوىل للمنرب مراقبني مقبولني من االج - 6 
 حيتاجون إىل تقدمي طلب آخر أو واثئق أخرى إال إذا قرر االجتماع العام خالف ذلك.

ال جيوز تعيني ممثلني حلضور دورات االجتماع العام سوى للمراقبني املقبولني من االجتماع العام  - 7 
 ل ممثليهم قبل بداية كل دورة.واملسجلني لدورات معينة. وجيب على املراقبني تسجي

 ختطر األمانُة املراقبني ابنعقاد دورات االجتماع العام. - 8 
توفر ملؤسسات األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية، وكذلك  - 9 

 قاد االجتماع.للمراقبني اآلخرين، لوحات حتمل أمساءها، إذا توافرت هذه التسهيالت يف مكان انع

                                                      
-املقرر م ح دوُعد ِّل يف  1/1-)الذي اعُتمد يف املقرر م ح د النظام الداخلي لالجتماع العام للمنربمن  5يف املادة (  1)
لنقاش هبدف قيد ا ما زالتأو مشاركة املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي /املسائل املتعلقة بعضوية ويشار إىل أن ، (2/1

للمنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي مفتوح التوصل إىل حل بشأهنا يف أقرب وقت ممكن. ويشار أيضا  إىل أن ابب املشاركة 
 .بصورة مؤقتة وذلك كجهات مراقبة
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 إجراءات قبول املراقبني -اثنياً 
 ُتطبق عملية القبول التالية: 
دورات االجتماع العام  يُطلب حسب اللزوم إىل املتقدمني بطلب للحصول على مركز مراقب يف - 10 

 يوافوا األمانة بنسخ من واثئق منها ما يلي: أن
وهيكلها اإلداري، مثل امليثاق أو النظام األساسي أو الدستور واثئق تبني والية املنظمة ونطاقها  )أ(

 أو اللوائح أو بروتوكول التأسيس؛
 كفاءة املنظمة أو مصلحتها يف املسائل املتصلة ابملنرب؛  تبنيأي معلومات أخرى  )ب(
استمارة مستكملة تضم معلومات عن سبل االتصال ابملنظمة وموقعها على شبكة اإلنرتنت  )ج(

ق حمدد )جيري حتديثها حسب االقتضاء(.)إن وج  د( ومبنس ِّ
تقدم الطلبات اجلديدة للحصول على صفة املراقب يف دورات االجتماع العام إىل األمانة يف  - 11 

 موعد ال يقل عن ثالثة أشهر قبل بداية دورة من دورات االجتماع العام. وحتتفظ أمانة املنرب ابملعلومات املقدمة.
يف الفقرة  ابلتفصيللواثئق املقدمة، على النحو املبني على أساس اانة بتحليل الطلبات تقوم األم - 12 

 .الكي ينظر املكتب فيه هذه التحليالتتتيح س، وملهام املنرب ومبادئه التشغيلية، و أعاله 10
 بتعرض يف الدورة التالية لالجتماع العام قائمُة املتقدمني بطلب احلصول على مركز املراقو  - 13 

لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته  وذلك أي طلبات غري مقبولة، فيهاابلصيغةِّ اليت استعرضها املكتب، مبا 
 وفقا  للنظام الداخلي. التالية

يبت االجتماع العام للمنرب ]يف قبول املراقبني املـُوصى هبم يف القائمة[ يف قبول مجيع املراقبني  - 14] 
 13الفقرة بناء على التحليل املشار إليه يف ومشاركتهم وفقا  لنظامه الداخلي، وجيوز للمراقبني املقبولني من املكتب 

]، إال إذا اعرتض  أعضاء املنرب على ذلك[ ض أي منطاملا مل يعرت حضور جلسة لالجتماع العام واملشاركة فيها ]
 .[[على ذلك ثلث األعضاء احلاضرين يف اجللسة على األقل

دورات املكتب و اجتماعات يدرج قبول املراقبني اجلدد كبند عادي من بنود جدول أعمال  - 15 
 االجتماع العام، مبا يتسق وأي نظام داخلي معمول به.

املراقب ألي سبب من األسباب، جيوز للرئيس أن يعلق مركز املراقب  يف حالة سحب مركز - 16] 
 ]املكتب[ ]االجتماع العام[ على ذلك.[ مبوافقةعين ابألمر رهنا  راقب املاملمنوح للم
 ملركز املراقبجهة مراقبة أن حتتفظ مبركزها هذا إال بشرط استيفاء الشروط احملددة  ال جيوز ألي - 17 

 أحكام أخرى ذات صلة من النظام الداخلي للمنرب.[ يف هذه الوثيقة وأي
____________________ 


