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االجتمــاع العــام للمنــرب احلكــومي الــدويل للعلــوم    
يف جمال التنـوع البيولـوجي وخـدمات         والسياسات

  النظم اإليكولوجية
  الدورة األوىل

  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٦-٢١، بون، أملانيا
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٤البند 

جتمــاع القواعــد واإلجــراءات املتعلقــة بتــسيري اال
ــرب  ــام للمن ــراءات املتعلقــة    :الع الــسياسات واإلج
        بقبول املراقبني
  مشروع السياسات واإلجراءات املتعلقة بقبول املراقبني     

  
ــام للمنـــرب      - أوال   ــراقبني يف االجتمـــاع العـ ــة بقبـــول املـ ــة املتعلقـ الـــسياسة العامـ

ــوجي       ــوع البيولـ ــال التنـ ــسياسات يف جمـ ــوم والـ ــدويل للعلـ ــومي الـ احلكـ
  مات النظم اإليكولوجية وخد

  
تطبق السياسة العامة التالية لقبول املراقبني يف دورات االجتماع العام للمنرب احلكـومي               

  ):املنرب(ات النظم اإليكولوجية الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدم
ظمـة أو وكالـة،    يعين أي دولة غري عـضو يف املنـرب وكـذلك أي هيئـة أو من          “املراقب”  - ١

لـشعوب  ] ممثـل معتمـد   ] [منظمـة [سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غري حكوميـة، أو            
ــد أبلغــت          ــرب، وتكــون ق ــا املن ــيت يتناوهل ــسائل ال ــة يف امل ــة، تكــون مؤهل ــات حملي أصــلية وجمتمع

هــا املنــرب برغبتــها يف أن متثــل يف دورات االجتمــاع العــام، رهنــاً باألحكــام املنــصوص علي  أمانــة
 
  

  *   IPBES/1/1.  



IPBES/1/4
 

2 12-53700 
 

  .)١(النظام الداخلي يف
يعتـرب االجتمـاع العـام مبثابـة املراقـب املقبــول أي دولـة ليـست عـضوا يف املنـرب ولــديها            - ٢

  .اهتمام باملشاركة فيه بصفة مراقب، وهي ال حتتاج إىل تقدمي طلب أو وثائق أخرى
جهـات مراقبـة    تعترب هيئات األمم املتحدة وأمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف            - ٣

  .لدى املنرب وال حتتاج إىل تقدمي طلب أو وثائق أخرى
ــيت         - ٤ ــسائل ال ــة يف امل ــة مؤهل ــة أو منظمــة أو وكال ــا إذا كانــت هيئ ــسترشد البــت يف م ي

 مـن هـذه     ١٠يتناوهلا املنرب بالوثـائق املقدمـة مـن املنظمـة املعنيـة، علـى النحـو الـوارد يف الفقـرة                      
  .ومبادئه التشغيليةالوثيقة، وكذلك مبهام املنرب 

تكون صفة املراقب لدى املنرب للهيئات واملنظمات والوكاالت الـيت هلـا بالفعـل مركـز                  - ٥
املراقب أو هي معتمدة لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم                  

ة اإلمنـائي إذا طلبـت   والثقافة ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة وبرنـامج األمـم املتحـد               
  .ذلك، إال إذا قرر االجتماع العام خالف ذلك

لعــام ســوى للمــراقبني املقبــولني     ال جيــوز تعــيني ممــثلني حلــضور دورات االجتمــاع ا       - ٦
جيل ممثلـيهم قبـل بدايـة       وجيب على املراقبني تس   . االجتماع العام واملسجلني لدورات معينة     من
  .دورة كل
ضور جلــسات املكتــب أو فريــق اخلــرباء املتعــدد التخصــصات  ال يــسمح للمــراقبني حبــ  - ٧

  .التابَعني للمنرب، ما مل توجه إليهم دعوة للمشاركة من رئيس اهليئة املعنية
وال يقــدم املنــرب . توجــه األمانــة الــدعوة إىل املــراقبني حلــضور دورات االجتمــاع العــام   - ٨

  .هبني ألغراض املشاركة يف عمليتمساعدة مالية إىل املراق
تــوفر ملؤســسات األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة واملنظمــات احلكوميــة    - ٩

هــا، إذا تــوافرت هــذه التــسهيالت الدوليــة، وكــذلك للمــراقبني اآلخــرين، لوحــات حتمــل أمساء
  .مكان انعقاد االجتماع يف
  

__________ 
، )، املرفق األول، التذييل الثـاين     UNEP/IPBES.MI/2/9انظر  (لي لالجتماع العام للمنرب     يشار يف النظام الداخ      )١(  

أو مشاركة املنظمات اإلقليميـة للتكامـل االقتـصادي مفتوحـة للنقـاش             /إىل أنه تظل املسائل املتعلقة بعضوية و      
اركة للمنظمـات   ويـشار أيـضا إىل أنـه يفـتح بـاب املـش             .هبدف التوصل إىل حل بشأهنا يف أقرب وقت ممكـن         
 .اإلقليمية للتكامل االقتصادي كمراقبني بصورة مؤقتة
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   إجراءات قبول املراقبني  - ثانيا  
  :تطبق عملية القبول التالية  

ملهتمــة باحلــصول علــى صــفة مراقــب       إىل اهليئــات واملنظمــات والوكــاالت ا   يطلــب  - ١٠
  : األمانة مشفوعا بنسخ مما يليدورات االجتماع العام أن توجه طلبا أصليا إىل يف

وثائق تـبني واليـة املنظمـة ونطاقهـا وهيكلـها اإلداري، مثـل امليثـاق أو النظـام                     )أ(  
  أو اللوائح أو بروتوكول التأسيس؛األساسي أو الدستور 

  القانوين للمنظمة، حسب االقتضاء؛أدلة على الوضع   )ب(  
  ؛باملنرب أي معلومات أخرى تدعم كفاءة املنظمة أو مصلحتها يف املسائل املتصلة  )ج(  
اســتمارة تــضم معلومــات عــن ســبل االتــصال باملنظمــة وموقعهــا علــى شــبكة    )د(  

  ).جيري حتديثها حسب االقتضاء(دد ومنسِّق حم) إن وجد(إلنترنت ا
تقدم الطلبـات اجلديـدة للحـصول علـى صـفة املراقـب يف دورات االجتمـاع العـام إىل                      - ١١

وحتـتفظ  . األمانة، يف موعد ال يقل عن ثالثة أشهر قبل بداية دورة من دورات االجتماع العام              
  .ات املقدمة من هؤالء املراقبنيأمانة املنرب باملعلوم

ــوم  - ١٢ ــائق املق    تق ــا للوث ــات وفق ــل الطلب ــة بتحلي ــصيل      األمان ــبني بتف ــى النحــو امل ــة، عل دم
  .ا التحليل لكي ينظر املكتب فيه، وملهام املنرب ومبادئه التشغيلية، وتتيح هذ١٠الفقرة  يف
تعـــرض قائمـــة املـــراقبني بالـــصيغة الـــيت استعرضـــها املكتـــب، مبـــا يـــشمل أي طلبـــات    - ١٣

  .ماع العام، وفقا للنظام الداخليالدورة املقبلة لالجتمرفوضة، للموافقة عليها يف 
يبت االجتماع العام للمنرب يف قبول مجيع املراقبني ومـشاركتهم وفقـا لنظامـه الـداخلي،                  - ١٤

 حـضور جلـسة لالجتمـاع       ١٣وجيوز للمراقبني املقبولني من املكتب على النحو املبني يف الفقـرة            
  .ء احلاضرين يف اجللسة على األقلض على ذلك ثلث األعضاالعام واملشاركة فيها، إال إذا اعتر

يدرج قبول املراقبني كبند عادي مـن بنـود جـدول أعمـال املكتـب واالجتمـاع العـام،              - ١٥
  .ل بهمبا يتسق وأي نظام داخلي معمو

يف حالة سحب مركز املراقب ألي سبب من األسباب، جيوز للرئيس أن يعلـق مركـز                  - ١٦
  .لمعين باألمر رهنا بتصديق املكتب على ذلكاملراقب املمنوح ل

ال جيوز ألي هيئة أو منظمـة أو وكالـة لـديها صـفة املراقـب أن حتـتفظ مبركـز املراقـب              - ١٧
 أخـرى   إال بشرط اسـتيفاء الـشروط احملـددة للمـراقبني يف هـذه الوثيقـة وأي أحكـام ذات صـلة                    

  .النظام الداخلي للمنرب من
  


	الاجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية
	الدورة الأولى
	بون، ألمانيا، 21-26 كانون الثاني/يناير 2013
	*  IPBES/1/1.
	البند 4 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*
	القواعد والإجراءات المتعلقة بتسيير الاجتماع العام للمنبر: السياسات والإجراءات المتعلقة بقبول المراقبين

	مشروع السياسات والإجراءات المتعلقة بقبول المراقبين 
	أولا - السياسة العامة المتعلقة بقبول المراقبين في الاجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية 
	تطبق السياسة العامة التالية لقبول المراقبين في دورات الاجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (المنبر):
	1 - ”المراقب“ يعني أي دولة غير عضو في المنبر وكذلك أي هيئة أو منظمة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، أو [منظمة] [ممثل معتمد] لشعوب أصلية ومجتمعات محلية، تكون مؤهلة في المسائل التي يتناولها المنبر، وتكون قد أبلغت أمانة المنبر برغبتها في أن تمثل في دورات الاجتماع العام، رهناً بالأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي().
	2 - يعتبر الاجتماع العام بمثابة المراقب المقبول أي دولة ليست عضوا في المنبر ولديها اهتمام بالمشاركة فيه بصفة مراقب، وهي لا تحتاج إلى تقديم طلب أو وثائق أخرى.
	3 - تعتبر هيئات الأمم المتحدة وأمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف جهات مراقبة لدى المنبر ولا تحتاج إلى تقديم طلب أو وثائق أخرى.
	4 - يسترشد البت في ما إذا كانت هيئة أو منظمة أو وكالة مؤهلة في المسائل التي يتناولها المنبر بالوثائق المقدمة من المنظمة المعنية، على النحو الوارد في الفقرة 10 من هذه الوثيقة، وكذلك بمهام المنبر ومبادئه التشغيلية.
	5 - تكون صفة المراقب لدى المنبر للهيئات والمنظمات والوكالات التي لها بالفعل مركز المراقب أو هي معتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إذا طلبت ذلك، إلا إذا قرر الاجتماع العام خلاف ذلك.
	6 - لا يجوز تعيين ممثلين لحضور دورات الاجتماع العام سوى للمراقبين المقبولين من الاجتماع العام والمسجلين لدورات معينة. ويجب على المراقبين تسجيل ممثليهم قبل بداية كل دورة.
	7 - لا يسمح للمراقبين بحضور جلسات المكتب أو فريق الخبراء المتعدد التخصصات التابعَين للمنبر، ما لم توجه إليهم دعوة للمشاركة من رئيس الهيئة المعنية.
	8 - توجه الأمانة الدعوة إلى المراقبين لحضور دورات الاجتماع العام. ولا يقدم المنبر مساعدة مالية إلى المراقبين لأغراض المشاركة في عمليته.
	9 - توفر لمؤسسات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية، وكذلك للمراقبين الآخرين، لوحات تحمل أسماءها، إذا توافرت هذه التسهيلات في مكان انعقاد الاجتماع.
	ثانيا -  إجراءات قبول المراقبين
	تطبق عملية القبول التالية:
	10 - يطلب إلى الهيئات والمنظمات والوكالات المهتمة بالحصول على صفة مراقب في دورات الاجتماع العام أن توجه طلبا أصليا إلى الأمانة مشفوعا بنسخ مما يلي:
	(أ) وثائق تبين ولاية المنظمة ونطاقها وهيكلها الإداري، مثل الميثاق أو النظام الأساسي أو الدستور أو اللوائح أو بروتوكول التأسيس؛
	(ب) أدلة على الوضع القانوني للمنظمة، حسب الاقتضاء؛
	(ج) أي معلومات أخرى تدعم كفاءة المنظمة أو مصلحتها في المسائل المتصلة بالمنبر؛
	(د) استمارة تضم معلومات عن سبل الاتصال بالمنظمة وموقعها على شبكة الإنترنت (إن وجد) ومنسِّق محدد (يجري تحديثها حسب الاقتضاء).
	11 - تقدم الطلبات الجديدة للحصول على صفة المراقب في دورات الاجتماع العام إلى الأمانة، في موعد لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل بداية دورة من دورات الاجتماع العام. وتحتفظ أمانة المنبر بالمعلومات المقدمة من هؤلاء المراقبين.
	12 - تقوم الأمانة بتحليل الطلبات وفقا للوثائق المقدمة، على النحو المبين بتفصيل في الفقرة 10، ولمهام المنبر ومبادئه التشغيلية، وتتيح هذا التحليل لكي ينظر المكتب فيه.
	13 - تعرض قائمة المراقبين بالصيغة التي استعرضها المكتب، بما يشمل أي طلبات مرفوضة، للموافقة عليها في الدورة المقبلة للاجتماع العام، وفقا للنظام الداخلي.
	14 - يبت الاجتماع العام للمنبر في قبول جميع المراقبين ومشاركتهم وفقا لنظامه الداخلي، ويجوز للمراقبين المقبولين من المكتب على النحو المبين في الفقرة 13 حضور جلسة للاجتماع العام والمشاركة فيها، إلا إذا اعترض على ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين في الجلسة على الأقل.
	15 - يدرج قبول المراقبين كبند عادي من بنود جدول أعمال المكتب والاجتماع العام، بما يتسق وأي نظام داخلي معمول به.
	16 - في حالة سحب مركز المراقب لأي سبب من الأسباب، يجوز للرئيس أن يعلق مركز المراقب الممنوح للمعني بالأمر رهنا بتصديق المكتب على ذلك.
	17 - لا يجوز لأي هيئة أو منظمة أو وكالة لديها صفة المراقب أن تحتفظ بمركز المراقب إلا بشرط استيفاء الشروط المحددة للمراقبين في هذه الوثيقة وأي أحكام ذات صلة أخرى من النظام الداخلي للمنبر.

