Konf. 13.8
Udział obserwatorów na sesjach Konferencji Stron

UZNAJĄC, iż Artykuł XI, paragraf 7 Konwencji zezwala na udział obserwatorów na
sesjach Konferencji Stron;
UZNAJĄC cenny wkład obserwatorów do sesji Konferencji Stron;
ZWAŻYWSZY na Postanowienia 11.14, 11.70, 11.71, 11.73, i 11.124 do 11.128 przyjęte
przez Konferencję stron na jej 11-stej sesji (Gigiri, 2000);
KONFERENCJA STRON KONWENCJI
POSTANAWIA, iż każdy organ lub agencja która poinformowała Sekretariat o swoim
życzeniu, aby być reprezentowaną na sesji Konferencji Stron w charakterze obserwatora
oraz aby zostać uznanym za międzynarodową agencję lub organ nie naruszając Artykułu
XI, paragraf 7 (a), powinna zostać zarejestrowana przez Sekretariat tylko o ile przedstawi
Sekretariatowi dostateczne dowody na to, że jest:
a)

Kompetentna w zakresie ochrony, zachowania lub gospodarowania dziką fauną i florą;
oraz

b)

Organizacją na swych własnych prawach, z osobowością prawną i o międzynarodowym
charakterze, zakresie odpowiedzialności i programem działań;

POUCZA Sekretariat by zastosował Przepis 3, paragraf 5, Zasad Proceduralnych sesji
Konferencji Stron tak, aby nie uznawano żadnych dodatkowych nazwisk obserwatorów
organów lub agencji ( innych niż wyspecjalizowane agencje Narodów Zjednoczonych) po
przekroczeniu obowiązującego sześciotygodniowego terminu przed rozpoczęciem sesji,
oraz że nie wolno akceptować żadnych zmian nazwisk po przekroczeniu tego terminu za
wyjątkiem gdy organ lub agencja zgłosiła nie więcej niż dwóch obserwatorów przed
nieprzekraczalnym terminem oraz, że dostarczono Sekretariatowi dostatecznych
dowodów na to, że osoba która ma zostać zastąpiona nie może uczestniczyć w sesji ze
względu na działanie siły wyższej;
ZALECA by:

a)

Przy wyborze miejsca sesji Konferencji Stron, Strony dołożyły wszelkich starań do
zapewnienia w nim miejsca dla obserwatorów na terenie sal sesji plenarnych, Komitetu I
i II; oraz

b)

Sekretariat oraz państwo- gospodarz każdej z sesji Konferencji Stron dołożyli wszelkich
starań w celu zapewnienia każdemu zaaprobowanemu obserwatorowi przynajmniej
jednego miejsca siedzącego na terenie sal, w których odbywają się sesje plenarne,
Komitetu I i Komitetu II, o ile jedna trzecia reprezentantów Stron obecnych i głosujących
nie sprzeciwi się temu;

POUCZA Przewodniczących Komisji na sesji plenarnej oraz sesjach Komitetu i I Komitetu
II:
a)

Aby dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia obserwatorom czasu na interwencje w
trakcie sesji; przy czym można przyznać im limit czasowy na przemówienie o ile jest to
konieczne oraz zalecić zwięzłość i rzeczowość wypowiedzi na dany temat; oraz

b)

Aby, o ile to możliwe zaprosić obserwatorów wykazujących dużą wiedzę w danej
dziedzinie do udziału w grupach roboczych Komitetu I i Komitetu II; oraz

POUCZA Sekretariat:
a) Aby dołożył wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom sesji dystrybucji
dokumentów

informacyjnych

dot.

ochrony

i

użytkowania

zasobów

naturalnych

przygotowanych przez obserwatorów do dystrybucji na Konferencji Stron; oraz

b) Aby nie przyznawał pomocy finansowej poprzez Sponsored Delegates Project żadnemu z
przedstawicieli Stron na sesję Konferencji Stron będącemu jednocześnie obserwatorem z
ramienia pozarządowej organizacji.

