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  املتحدة للبيئة برنامج األمم

   

 احلكومي الدويل ألصحاب لث الثااالجتماع
 حكومي دويل نرباملصلحة املتعددين املخصص مل

 التنوع البيولوجي يف جمالللعلوم والسياسات 
  م اإليكولوجيوخدمات النظا

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١-٧  مجهورية كوريا،،بوسان

  جدول األعمال املؤقت املشروح

  افتتاح االجتماع  :١البند 
 احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة املتعددين املخصص ملنرب حكومي الثيعقد االجتماع الث  - ١

مركز املعارض   يفدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
 املدير سيفتتحو. ٢٠١٠يونيه /حزيران ١١ إىل ٧ يف الفترة من واملؤمترات يف بوسان جبمهورية كوريا

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٧ثنني  االجتماع يف العاشرة من صباح االالتنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة
  تنظيميةالسائل امل  :٢البند 

 االجتماع، وقائعيقترح أن يطبق النظام الداخلي لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة على   - ٢
  األولني يف االجتماعاملتبعةستسري أعمال هذا االجتماع وفقاً للممارسة و. الالزمةبعد إجراء التغيريات 

  . والثاين

   أعضاء املكتبانتخاب  )أ(
. نتخاب رئيس وأربعة نواب للرئيس من بني ممثلي احلكومات اتبعاً للنظام الداخلي، سيتم  - ٣

على النحو يراعى ملكتب نتخاب أعضاء ا ولدى ا. املقررألداء وظائفويتخذ نواب الرئيس الترتيبات 
  .اخلمس  األمم املتحدةمناطقبني العادل مبدأ التوزيع اجلغرايف الواجب 
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  إقرار جدول األعمال  )ب(
قتضاء، رهناً بالنظام الداخلي، قد يود املشاركون إقرار جدول األعمال، مع تعديله حسب اال  - ٤

  .UNEP/IPBES/3/1يف الوثيقة الوارد على أساس جدول األعمال املؤقت 

  تنظيم العمل  )ج(
 أن ينشئوا، قد يؤيد املشاركون هغري أن. شكل جلسات عامةيف  املداوالت رىيقترح أن جت  - ٥

  . بنود معينة من جدول األعمالناولقتضاء، أفرقة عاملة أصغر لتعند اال
 إىل ٠٠/١٥ ومن الساعة ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠ويقترح أن تعقد اجللسات من الساعة   - ٦

  .٠٠/١٨الساعة 
ليزية والروسية والصينية كواإلن للجلسات العامة باللغات اإلسبانيةالترمجة الشفوية وتوفر   - ٧
  .العربية والفرنسيةو

 يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظر يف إنشاء منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات  :٣البند 
  النظام اإليكولوجي

 بني العلوم التواصل حتسني  خياراتاألمانة عنني مذكرة من ركاعلى املش ستعرض  - ٨
  ).UNEP/IPBES/3/2( والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

  :التاليةركون أن حييطوا علما بوثائق املعلومات اوقد يود املش  - ٩
 ظام اإليكولوجيلتنوع البيولوجي وخدمات النا املشهد العام لتقييماتحتليل   )أ(  

)UNEP/IPBES/3/INF/1(؛  
موجز : لتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيا املشهد العام لتقييماتحتليل   )ب(  
 ؛)UNEP/IPBES/3/INF/1/Add.1(تنفيذي 

 وخدمات النظام اإليكولوجيالوضع احلايل واملستقبلي ملؤشرات التنوع البيولوجي   )ج( 
)UNEP/IPBES/3/INF/2(؛  

: وخدمات النظام اإليكولوجيالوضع احلايل واملستقبلي ملؤشرات التنوع البيولوجي   )د(  
 ؛)UNEP/IPBES/3/INF/2/Add.1(موجز تنفيذي 

 يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيحتليل لتنمية القدرات   )ه( 
)UNEP/IPBES/3/INF/3(؛  

 :ع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجييف جمال التنوحتليل لتنمية القدرات   )و(  
  ؛)UNEP/IPBES/3/INF/3/Add.1(موجز تنفيذي 

  ؛)UNEP/IPBES/3/INF/4(ختيار أعضاء األمانة الخيارات ومعايري   )ز(  
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موجز تنفيذي : ختيار أعضاء األمانةالخيارات ومعايري   )ح(  
)UNEP/IPBES/3/INF/4/Add.1(؛  

 الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عنمعلومات أساسية   )ط(  
)UNEP/IPBES/3/INF/5(؛ 

موجز تنفيذي : الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخعن معلومات أساسية   )ي(  
)UNEP/IPBES/3/INF/5/Add.1(؛  

بني العلوم والسياسات يف ومي الدويل ك على الصعيد احلللتواصلامليزانية اإلرشادية   )ك(  
  ؛)UNEP/IPBES/3/INF/6 (ال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيجم

بني العلوم والسياسات يف ومي الدويل ك على الصعيد احلللتواصلامليزانية اإلرشادية   )ل(  
موجز تنفيذي : جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

)UNEP/IPBES/3/INF/6/Add.1(؛ 

  ؛)UNEP/IPBES/3/INF/7(هات مذكرة سيناريو  )م(  
ركون الرجوع إىل الوثائق التالية اليت اوعالوة على الوثائق املشار إليها أعاله، قد يود املش  - ١٠

رة برنامج األمم املتحدة عرضت على االجتماع الثاين وعلى الدورة االستثنائية احلادية عشرة لس إدا
  :املنتدى العاملي الوزاري للبيئة/للبيئة

التواصل بني العلم والسياسات بشأن التنوع  يف  الثغرات لتحليلموجز تنفيذي  )أ(  
وحتليل كامل للثغرات ) UNEP/IPBES/2/2( يكولوجيالبيولوجي وخدمات النظام اإل

)UNEP/IPBES/2/INF/1(؛  
 جمال  بني العلوم والسياسات يفز الصالتاالحتياجات واإلجراءات املفضية إىل تعزي  )ب(  

  ؛)UNEP/IPBES/2/3 (التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
 ؛)UNEP/IPBES/2/4/Rev.1(تقرير االجتماع الثاين   )ج(  

دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع الكومي احلملنرب اعن تقرير املدير التنفيذي   )د( 
  ). UNEP/GCSS.XI/7 (وجيالبيولوجي وخدمات النظام اإليكول

بأن القرار الذي اختذه جملس إدارة أن حييطوا علما ركون اوباإلضافة إىل ذلك، قد يود املش  - ١١
  . االجتماع  هذا، سيكون متاحا يفبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف دورته االستثنائية احلادية عشرة

  اعتماد التوصيات :٤البند 
  .االجتماع النظر يف اعتماد توصيات على أساس مداوالت ركونا املشديوقد   - ١٢
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  اعتماد التقرير :٥البند 
 دهيععلى أساس مشروع التقرير الذي واعتماده تقرير االجتماع لدراسة ركون اسيدعى املش  - ١٣

  .املقرر

  اختتام االجتماع :٦البند 
يونيه /حزيران ١١ اجلمعة من يوم ٠٠/١٨من املتوقع أن خيتتم الرئيس االجتماع يف الساعة   - ١٤

٢٠١٠. 
___________  


