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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
مجال التنوع البيولوجي وخدمات والسياسات في 

 النظم اإليكولوجية
 الدورة الرابعة

 2102شباط/فرباير  22-22كواالدلبور 

 شروح جدول األعمال المؤقت

 1البند 
 افتتاح الدورة

اع العاـ للمنرب احلكومي الدويل للعلـو والسياسات يف رلاؿ التنوع مسُتعقد الدورة الرابعة لالجت - 0
. وسيفتتح 2102شباط/فرباير  22إىل  22اإليكولوجية يف كواالدلبور يف الفًتة من  البيولوجي وخدمات النظم

رحب يف البداية حيث ي 2102شباط/فرباير  22ـ االثنني، رئيس االجتماع العاـ الدورة يف العاشرة صباحًا يو 
األمم ادلتحدة للبيئة، أو  بادلشاركني. وبعد ذلك سُيديل كل من األمني التنفيذي للمنرب، وادلدير التنفيذي لربنامج

شلثلو، بعبارات ترحيب بالنيابة عن منظمة األمم ادلتحدة لؤلغذية والزراعة، وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي، 
 .ماليزياواليونسكو، كما سُيديل ببياف أيضاً شلثل حكومة 

 2البند 
 المسائل التنظيمية

العاـ للمنرب بالصيغة اليت اعتمدىا هبا االجتماع  ماعالرابعة لقواعد وإجراءات االجت الدورةوستخضع  - 2
)أنظر  2102كانوف الثاين/يناير   22إىل  20العاـ يف دورتو األوىل اليت انعقدت يف بوف، أدلانيا، يف الفًتة من 

ًتة من اليا، تركيا، يف الفطدورتو الثانية اليت انعقدت يف أن، وعدذلا رلدداً االجتماع العاـ يف (0/0 - د ح ـادلقرر 
 .(2/0 - ـ ح د)أنظر ادلقرر  2102كانوف األوؿ/ديسمرب   01إىل  9

 ل وتنظيم العملاعمألإقرار جدول ا أ()
ورمبا يرغب االجتماع العاـ يف اعتماد جدوؿ األعماؿ بصيغتو ادلعدلة على النحو ادلالئم على أساس  - 2

 .(IPBES/4/1/Add.1و IPBES/4/1)جدوؿ األعماؿ ادلؤقت وشروحو 
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ولكن عند الضرورة رمبا يرغب االجتماع العاـ يف أف تأخذ ادلداوالت شكل جلسات عامة.  ويُقًتح - 1
ويُقًتح أيضًا أف يُنشئ االجتماع العاـ، دتشيًا مع ادلمارسة يف الدورات  إنشاء أفرقة دلناقشة مسائل زلددة.

)ز( الواردة يف  5)و(، و 5د(، و) 5)أ(، و 5على أف ينظر الفريق األوؿ يف البنود  السابقة، ثالثة أفرقة اتصاؿ.
بشأف االتصاالت، ومشاركة  2)ب( الوارد يف إجراءات اإلعداد لنواتج ادلنرب، والبند  7برنامج العمل، والبند 

)ج(،  5)ب(، و 5أصحاب ادلصلحة، والشراكات االسًتاتيجية. ويعمل الفريق الثاين بالتوازي للنظر يف البنود 
)ج( بشأف اإلجراء اخلاص باستعراض ادلنرب.  7واردة يف برنامج العمل، والبند )ط( ال 5)ح(، و 5)ىػ(، و 5و

بشأف الًتتيبات ادلالية والًتتيبات اخلاصة مبيزانية ادلنرب: ادليزانية والنفقات للفًتة  2وينظر الفريق الثالث يف البند 
ات. ويقًتح أيضًا انعقاد ، مبا يف ذلك التقرير عن دتويل اخلرباء وادلشاركني يف االجتماع2101-2102

اجتماعات االجتماع العاـ من الساعة العاشرة صباحًا حىت الساعة الواحدة ظهراً، ومن الساعة الثالثة ظهرًا حىت 
. ويقًتح ادلكتب أنو قد يكوف من الضروري أيضًا عقد جلسات عامة يف ادلساء  السادسة مساء من كل يـو

 لضماف تناوؿ كل البنود خالؿ االسبوع.
قد يرغب هبا االجتماع العاـ يف تنظيم عملو استناداً إىل ادلمارسة ادلتبعة اليت وُوضع مقًتح بشأف الكيفية  - 5

ويشمل  يف دورات االجتماع العاـ السابقة )أنظر ادلرفق األوؿ(، وُقدمت قائمة بوثائق العمل )ادلرفق الثاين(.
االجتماع العاـ يف إنشائها. وستكوف ىناؾ ترمجة ادلقًتح ختصيص الوقت ومهاـ أفرقة االتصاؿ اليت قد يرغب 

فورية باللغات الرمسية الست لؤلمم ادلتحدة يف مجيع اجللسات العامة، واجتماعات أفرقة االتصاؿ اليت ستنظر يف 
 )ب((. 5)أ(، والبند  5ادلوجزات دلقرري السياسات )البند 

 حالة العضوية في المنبر ب()
لة العضوية يف ادلنرب. ويطلب من أي دولة عضو يف األمم ادلتحدة ستقدـ األمانة معلومات عن حا - 2

أف تعرب عن نيتها لؤلمانة خبطاب رمسي  ،ليست عضواً يف ادلنرب يف الوقت احلايل، وتنوي أف تصبح عضواً يف ادلنرب
 من السلطة احلكومية ادلعنية.

 قبول المراقبين في الدورة الرابعة لالجتماع العام للمنبر ج()
ح رئيس ادلنرب، بالنيابة عن ادلكتب، قائمة بادلراقبني ادلقبولني يف الدورة الرابعة )أنظر سيقًت  - 7

IPBES/4/INF/23)  وفقاً لقرار اختذه االجتماع العاـ يف دورتو الثانية(IPBES/2/17 51، الفقرة) واإلجراءات اليت ،
 (.22، الفقرة IPBES/1/12)اتفق عليها االجتماع العاـ يف دورتو األوىل 

 3البند 
 وثائق تفويض الممثلين

من النظاـ  00كل الدوؿ األعضاء يف ادلنرب مدعوة إىل ادلشاركة الكاملة يف الدورة. ووفقًا للقاعدة  - 2
الداخلي، ديثل كل عضو يف ادلنرب وفد يتكوف من رئيس الوفد، وشلثلني آخرين معتمدين، وشلثلني مناوبني، 

 ومستشارين حسب ما يلزمو.
من النظاـ الداخلي، ينبغي أف يقدـ شلثلو الدوؿ األعضاء الذين حيضروف الدورة  02لقاعدة وعماًل با - 9

لؤلمانة وثائق تفويضهم الصادرة بالنيابة عن رؤساء حكوماهتم أو دوذلم، أو وزراء خارجية بلداهنم وفقاً لسياسات 
دورة. ويشًتط تقدمي وثائق التفويض ساعة بعد افتتاح ال 21وقوانني بلداهنم خالؿ فًتة زمنية ال تتعدى مدهتا 

 ادلذكورة من أجل مشاركة ادلمثلني يف اعتماد ادلقررات يف أثناء الدورة.
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من النظاـ الداخلي، سيفحص ادلكتب وثائق تفويض شلثلي األعضاء يف ادلنرب، ويقدـ  02ووفقاً للقاعدة  - 01
ئج الفحص الذي أجراه يف صبيحة يـو اجلمعة تقريرًا بشأهنا لالجتماع العاـ. وسيقـو ادلكتب باإلبالغ بشأف نتا

 قبل اعتماد أي مشاريع قرارات، أو مقررات، أو توصيات. 2102شباط/فرباير  22
 4البند 

 2118-2114ن تنفيذ برنامج العمل للفترة بشأتقرير األمين التنفيذي 
لتنفيذي، ، يعد األمني ا2102-2101بشأف برنامج العمل للفًتة  2/0 - د ح عماًل بادلقرر ـ - 00

 2102-2101ج العمل للفًتة مبالتعاوف مع فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات وادلكتب، تقريرًا عن تنفيذ برنا
(IPBES/4/2)  ًلينظر فيو االجتماع العاـ. وحيدد التقرير كل األنشطة اجلارية يف إطار نواتج برنامج العمل، فضال

 .2105فيذ برنامج العمل يف عاـ عن الدروس ادلستخلصة، والتحديات اليت واجهت تن
 ورمبا يرغب االجتماع العاـ يف اإلحاطة علماً بادلعلومات الواردة يف التقرير. - 02

 5البند 
 برنامج عمل المنبر

 يةغذإنتاج األوالتلقيح و  لملقحاتلالتقييم المواضيعي  )أ(
لقيح وادللقحات ادلرتبطة على إجراء تقييم مواضيعي للت ،2/5 - د ح وافق االجتماع العاـ يف ادلقرر ـ - 02

)أ(( على النحو ادلبني يف وثيقة حتديد النطاؽ األولية ذلذا التقييم الواردة يف ادلرفق اخلامس  2بإنتاج الغذاء )الناتج 
لينظر فيو االجتماع العاـ يف دورتو الرابعة. وسُيطلب إىل االجتماع العاـ النظر يف التقرير التقين  ،للمقرر ادلذكور

 العتماده. (IPBES/4/3)(، وموجز التقرير دلقرري السياسات IPBES/4/INF/1لقبولو )
سيناريوهات ونماذج التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية: تقييم منهجي لألدوات والمنهجيات  ب()

 ومقترح بشأن مواصلة تطويرها
تحليل سيناريوىات التنوع ي لتقييم منهجعلى إجراء  ،2/5 - د ح يف ادلقرر ـ ،وافق االجتماع العاـ - 01

)ج(( على النحو ادلبني يف وثيقة حتديد النطاؽ  2)الناتج ومنذجتها البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
لينظر فيو االجتماع العاـ يف دورتو الرابعة. وسُيطلب  ،األولية ذلذا التقييم الواردة يف ادلرفق السادس للمقرر ادلذكور

، وموجز التقرير دلقرري السياسات ((IPBES/4/INF/3 النظر يف التقرير التقين لقبولو إىل االجتماع العاـ
(IPBES/4/4) .العتماده 

 العمل بشأن بناء القدرات ج()
مبشروع الربنامج بشأف الزماالت، وادلبادالت،  2/0 - د ح أحاط االجتماع علمًا يف مقرره ـ - 05

لتجرييب دلشروع الربنامج، وأف تقدـ تقريرًا عن التقدـ احملرز بشأف والتدريب، وطلب أف تكمل فرقة العمل التنفيذ ا
 التنفيذ التجرييب، وأف تعد توصيات بشأف مواصلة إعداد وتنفيذ الربنامج لتقدديها لالجتماع العاـ يف دورتو الرابعة.

امج الذي أعدتو وسُيطلب إىل االجتماع العاـ النظر يف رلموعة من التوصيات بشأف مواصلة وضع وتنفيذ الربن
 )ب(( 0)أ( و 0فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات الوارد يف مذكرة األمانة بشأف بناء القدرات )الناجتاف 

(IPBES/4/6) وترد معلومات إضافية عن العمل بشأف بناء القدرات يف مذكرة األمانة .(IPBES/4/INF/5). 
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 العمل بشأن نظم المعارف األصلية والمحلية د((
من الفريق وادلكتب إعداد مشروع إجراءات وهُنج، على  2/5 - ب االجتماع العاـ يف مقرره ـ ح دوطل - 02

أساس العناصر األولية ذلذه اإلجراءات والُنهج اليت أعدىا الفريق للعمل مع نظم ادلعارؼ األصلية واحمللية، لينظر 
دت فرقة العمل تقريرًا أُدرج يف مذكرة األمانة عن فيها االجتماع العاـ يف دورتو الرابعة. واستجابة ذلذا ادلقرر، أع

. وحيدد التقرير يف مرفقو مشروع رلموعة هُنج وإجراءات (IPBES/4/7) العمل بشأف نظم ادلعارؼ األصلية واحمللية
لية للعمل مع نظم ادلعارؼ األصلية واحمللية استنادًا إىل عملية احلوار العادلية الرائدة بشأف ادلعارؼ األصلية واحمل

لتقييم التلقيح. ويقًتح التقرير أيضًا ادلعايري وادلبادئ التوجيهية التشغيلية إلنشاء واستخداـ قائمة خرباء يف رلاؿ 
ادلعارؼ األصلية واحمللية، وهنج قائم على تتابع اخلطوات لآللية التشاركية للعمل مع نظم ادلعارؼ األصلية واحمللية 

معلومات إضافية عن الكيفية اليت تقًتح فرقة  (IPBES/4/INF/6)مذكرة األمانة وسلتلف النظم ادلعرفية. ترد يف 
 العمل أف جترب هبا ىذه الُنهج.

 تقييم عالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةمن أجل تقرير تحديد النطاق  هـ()
ييم العادلي للتنوع على عملية حتديد النطاؽ للتق 2/0 - ووافق االجتماع العاـ يف مقرره ـ ح د - 07

البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لينظر فيها االجتماع العاـ يف دورتو الرابعة. وقد مت إنشاء فريق خرباء ذلذا 
الغرض، وأعد الفريق تقرير حتديد النطاؽ الذي استعرضتو احلكومات وأصحاب ادلصلحة استعراضًا مستفيضاً. 

يف تقرير حتديد النطاؽ للتقييم العادلي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم وسُيطلب إىل االجتماع العاـ النظر 
مع معلومات  (IPBES/4/8) واحمللية )ج(( الوارد يف مذكرة األمانة بشأف ىذه ادلسألة 2اإليكولوجية )الناتج 

لوارد يف مذكرة إضافية عن عملية حتديد النطاؽ للتقييم العادلي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ا
. ويف نفس ادلقرر وافق االجتماع العاـ على أف ينظر يف دورتو الرابعة يف خيار إجراء (IPBES/4/INF/8)األمانة 

 تقييم إقليمي دلنطقة احمليطات ادلفتوحة. واحمليطات ادلفتوحة مشمولة يف نطاؽ ىذا التقييم العادلي.
 للطبيعة ومنافعهاالمتعددة قيم متنوعة لللمفاهيم اللجي نطاق التقييم المنهالمنقح لتحديد تقرير ال و()

من فريق اخلرباء أف ينقح الدليل األويل وتقرير حتديد  2/0 - طلب االجتماع العاـ يف مقرره ـ ح د - 02
النطاؽ لوضع مفاىيم خاصة بقيم التنوع البيولوجي ومنافع الطبيعة للناس على أساس ادلالحظات اليت مت 

عراض ادلفتوح الذي أجرتو احلكومات وأصحاب ادلصلحة لينظر فيو االجتماع العاـ يف دورتو استالمها بعد االست
الرابعة. وسُيطلب من االجتماع العاـ النظر يف تقرير حتديد النطاؽ ادلنقح الوارد يف مذكرة األمانة عن ىذه ادلسألة 

(IPBES/4/9)ألمانة . ويرد الدليل األويل ادلنقح ومعلومات إضافية يف مذكرة ا(IPBES/4/INF/13). 
 ألنواع الغريبة الغازيةلتقرير تحديد النطاق لتقييم مواضيعي  ز()

على بدء عملية حتديد نطاؽ، باستخداـ الُنهج االفًتاضية  2/0 - وافق االجتماع العاـ يف مقرره ـ ح د - 09
العاـ يف دورتو الرابعة. وسُيطلب من يف ادلقاـ األوؿ، لتقييم مواضيعي لؤلنواع الغريبة الغازية لينظر فيو االجتماع 

)ب(  2االجتماع العاـ النظر يف تقرير حتديد النطاؽ للتقييم ادلواضيعي لؤلنواع الغريبة الغازية ومكافحتها )الناتج 
الذي أعده فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات على  (IPBES/4/10)( الوارد يف مذكرة األمانة بشأف ىذه ادلسألة ‘2’

ج ادلؤدتر اإللكًتوين. وترد معلومات إضافية عن النهج الذي مت اتباعو يف مذكرة األمانة أساس نتائ
(IPBES/4/INF/12). 
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 تقرير تحديد النطاق لتقييم مواضيعي لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ح()
هج على بدء عملية حتديد النطاؽ، باستخداـ النُ  2/0 - وافق االجتماع العاـ يف مقرره ـ ح د - 21

االفًتاضية يف ادلقاـ األوؿ، لتقييم مواضيعي لؤلنواع الغريبة الغازية لينظر فيو االجتماع العاـ يف دورتو الرابعة. 
وسُيطلب إىل االجتماع العاـ النظر يف تقرير حتديد النطاؽ لتقييم مواضيعي لالستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي 

. وترد معلومات (IPBES/4/11)صات استنادًا إىل نتائج ادلؤدتر اإللكًتوين الذي أعده فريق اخلرباء ادلتعدد التخص
 .(IPBES/4/INF/12)إضافية عن النهج الذي مت اتباعو يف مذكرة األمانة 

 يدعم السياساتالأدوات ومنهجيات المتعلق بالعمل  ط()
ظر يف الكتالوج ادلنقح ، سُيطلب إىل االجتماع العاـ الن2/0 - وعلى النحو ادلطلوب يف ادلقرر ـ ح د - 20

بشأف أدوات ومنهجيات دعم السياسات يف إطار ادلنرب استنادًا إىل استعراض مفتوح أجرتو احلكومات وأصحاب 
، واإلرشادات ادلنقحة بشأف كيفية ((IPBES/4/INF/14ادلصلحة باإلضافة إىل نسختو التجريبية اإللكًتونية 

 إطار ادلنرب استنادًا إىل االستعراض الذي أجرتو احلكومات وحفز أدوات ومنهجيات دعم السياسات يف تعزيز
)ج(،  1وأصحاب ادلصلحة الوارد يف مذكرة األمانة عن العمل بشأف أدوات ومنهجيات دعم السياسات )الناتج 

(. وأعد الوثيقتني على حد سواء فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات وادلكتب بدعم من فريق 1/02 - د ح ادلقرر ـ
 اء.خرب 

 6البند 
، بما في 2118-2114الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية الخاصة بالمنبر: الميزانية والنفقات للفترة 

 ن تمويل الخبراء والمشاركين في االجتماعاتبشأذلك تقرير 
سُيطلب من  بشأف الًتتيبات ادلالية والًتتيبات ادلتعلقة بادليزانية، 2/2 - استجابة للمقرر ـ ح د - 22

اليت ترد فيها  (IPBES/4/13) 2102-2101االجتماع العاـ النظر يف مذكرة األمانة عن ادليزانية والنفقات للفًتة 
على  2107-2102، واقًتاح ميزانية منقحة لفًتة السنتني 2105-2101معلومات عن النفقات لفًتة السنتني 

. 2109-2102ضوء مواصلة تنفيذ برنامج العمل بغية اعتمادىا، والنظر يف ميزانية إرشادية منقحة للفًتة 
يف مذكرة األمانة عن الدراسة ادلقارنة عن ادلمارسات  واستجابة لنفس ادلقرر، سُيطلب من االجتماع العاـ النظر

اليت حتتوي  (IPBES/4/13/Add.1)ادلتبعة فيما يتعلق بتمويل مشاركة اخلرباء واألعضاء ادلشاركني يف االجتماعات 
على معلومات قدمتها أمانات عدة اتفاقات من االتفاقات البيئة ادلتعددة األطراؼ، والفريق احلكومي الدويل 

عين بتغري ادلناخ، وادلنتديات األخرى ذات الصلة دلساعدة االجتماع العاـ يف اعتماد قرار مستنري بشأف معايري ادل
 األىلية اليت ينبغي استخدامها ذلذا التمويل.

 7البند 
 عمل المنبرالخاصة بءات اجر اإلقواعد و ال

 واختيار أعضاء المكتب حترشي )أ(
(، ستنتهي فًتة 0/0 - خلي لالجتماع العاـ للمنرب )ادلقرر ـ ح دمن النظاـ الدا 05ووفقًا للقاعدة  - 22

عضوية كل عضو من أعضاء ادلكتب بدأت يف هناية الدورة األوىل لالجتماع العاـ يف هناية الدورة الرابعة عندما 
 يُنتخب ادلكتب اجلديد. ولذلك سُيطلب من االجتماع العاـ انتخاب ادلكتب ادلكوف من رئيس، وأربعة نواب

 للرئيس يقـو أحدىم مبهمة ادلقرر، ومخسة أعضاء آخرين مع ادلراعاة الواجبة خلرباهتم العملية والتقنية.
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، مبا يف (IPBES/4/14) وأعدت األمانة مذكرة عن ادلقًتحات اليت مت استالمها بشأف أعضاء ادلكتب - 21
جابة لدعوة الرئيس لينظر فيها ذلك قائمة بادلرشحني الذين أرسلت امساءىم البلداف األعضاء يف ادلنرب است

 .(IPBES/4/INF/17)االجتماع العاـ يف دورتو الرابعة، ورلموعة السري الذاتية لؤلعضاء ادلقًتحني لعضوية ادلكتب 
كل رلموعة إقليمية من رلموعات األمم ادلتحدة   2102شباط/فرباير  22وسيدعو الرئيس يـو األحد  - 25

دلنصب نائب الرئيس والثاين كعضو يف ادلكتب( كمرشحني لعضوية اخلمس لتقدمي مرشحيها االثنني )واحد 
ادلكتب. ديكن تعيني مرشح ثالث كبديل ذلم. وسيدعو الرئيس االجتماع العاـ النتخاب ىؤالء األعضاء، مث 
انتخاب رئيس من بني نواب الرئيس اخلمس. ويف ىذا اإلطار يبني تقرير الدورة األوىل لالجتماع العاـ 

(IPBES/1/12)  ًأنو من ادلفهـو بالنسبة لالجتماع أف يكوف نائب الرئيس من دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى رئيسا
 للمكتب للفًتة القادمة.

 المنبر إعداد نواتجإجراءات  )ب(
، على إجراءات اإلعداد لنواتج ادلنرب. ويف الوقت الذي 2/2 - ووافق ادلنرب، مبوجب مقرره ـ ح د - 22

راءات، تُرؾ التذييل الثالث للمرفق األوؿ )إجراء االعًتاؼ بادلعارؼ األصلية واحمللية اُعتمدت فيو ىذه اإلج
وإدماجها( فارغًا إىل حني أف ينظر االجتماع العاـ يف مشروع اإلجراءات ذات الصلة يف دورتو الرابعة. ويُقًتح 

دراجها بعد ذلك يف التذييل الثالث بغية إ ، ادلرفق(IPBES/4/7) )د( 5النظر يف مشروع اإلجراءات يف إطار البند 
 .2/2 - اخلاص بإجراءات إعداد نواتج ادلنرب على النحو الوارد يف ادلرفق األوؿ للمقرر ـ ح د

عالوة على ذلك يرغب ادلكتب، حسب توصية الفريق العامل ادلتعدد التخصصات، يف دعوة االجتماع  - 27
ة اخلرباء اليت ُاختريت لتنفيذ برنامج العمل من أجل ضماف العاـ إىل النظر يف إجراء إضايف لسد الفجوات يف أفرق

التوازنات اجلغرافية، والتخصصية، واجلنسانية فيما بني اخلرباء داخل ىذه األفرقة. ويرد اإلجراء اإلضايف يف مرفق 
 .(IPBES/4/15) مذكرة األمانة عن إجراءات إعداد نواتج ادلنرب

 إجراءات استعراض المنبر )ج(
إىل الفريق، بالتشاور مع ادلكتب، إعداد إجراء  2/5 - تماع العاـ يف ادلقرر ـ ح دوطلب االج - 22

الستعراض فعالية الوظائف اإلدارية والعملية للمنرب. وقدـ االجتماع العاـ يف دورتو الثالثة إرشادات بشأف مشروع 
حظات بشأف التقرير ادلرحلي ، ووافق على أنو سيكوف من ادلفيد للبلداف تقدمي مال((IPBES/3/INF/11 اإلجراء

لتيسري النظر يف ىذه ادلسألة يف الدورة الرابعة لالجتماع العاـ. وأعدت األمانة مذكرة بشأف ىذه ادلسألة لينظر 
، وقد أُرسلت ىذه ادلذكرة للبلداف إلبداء مالحظاهتا قبل (IPBES/4/16) فيها االجتماع العاـ يف دورتو الرابعة

يسري النظر يف ىذه ادلسألة. ويف سياؽ النظر يف ىذا البند يف الدورة الرابعة، ستقدـ انعقاد الدورة من أجل ت
 األمانة تقريراً شفوياً عن ادلالحظات اليت مت استالمها.

 سياسات وإجراءات قبول المراقبين )د(
راقبني ونظر االجتماع العاـ أيضًا يف دورتو الثالثة يف مشروع السياسات واإلجراءات اخلاصة بقبوؿ ادل - 29

(IPBES/3/13)ويف حالة عدـ التوصل إىل توافق آراء، تقرر أف يطبق يف الدورة الرابعة اإلجراء ادلؤقت ، ادلرفق .
 من تقرير الدورة األوىل لالجتماع العاـ 22لقبوؿ ادلراقبني يف دورات االجتماع العاـ على النحو ادلبني يف الفقرة 

(IPBES/1/12) رتني الثانية والثالثة.، الذي مت تطبيقو يف الدو 
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وقرر االجتماع العاـ أيضًا أف ينظر يف دورتو الرابعة يف مشروع السياسات واإلجراءات اخلاصة بقبوؿ  - 21
 .(IPBES/4/17) ادلراقبني الواردة يف مرفق ىذه ادلذكرة اليت أعدهتا األمانة عن ادلسألة

 8البند 
 اتيجيةوالشراكات االستر  ،ك أصحاب المصلحةاشر إو  ،االتصاالت

بشأف االتصاالت ومشاركة أصحاب ادلصلحة  2/1 - أحاط االجتماع العاـ علمًا يف مقرره ـ ح د - 20
قرر، وطلب إىل األمانة، رىناً والشراكات االسًتاتيجية باسًتاتيجية االتصاالت والتوعية الواردة يف مرفق ىذا ادل

قتضاء. ويرد تقرير عن ذ األولية، حسب االضطالع باألنشطة الوارد وصفها يف خطة التنفيبتوفر األمواؿ، اال
 .(IPBES/4/INF/15)األنشطة ادلضطلع هبا يف ىذا اإلطار يف مذكرة األمانة 

، رحب االجتماع العاـ أيضًا باالسًتاتيجية ادلنقحة اخلاصة مبشاركة أصحاب 2/1 - ويف ادلقرر ـ ح د - 22
األمانة، بإشراؼ ادلكتب واالجتماع العاـ، وبالتعاوف مع ادلصلحة الواردة يف ادلرفق الثاين ذلذا التقرير، وطلب إىل 

قتضاء، الواردة يف خطة التنفيذ ضطالع باألنشطة، حسب االالشبكة ادلفتوحة العضوية ألصحاب ادلصلحة، اال
األولية وذلك رىنًا بتوفر ادلوارد. ويرد تقرير عن األنشطة ادلضطلع هبا يف ىذا اإلطار يف مذكرة األمانة 

(IPBES/4/INF/15) وتستكمل التقرير مذكرة من األمانة عن التقدـ احملرز بشأف التنظيم الذايت واذليكل لشبكة .
 .(IPBES/4/INF/16)مفتوحة العضوية شاملة ألصحاب ادلصلحة 

 ، عملت أمانات االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ذات الصلة بالتنوع2/1 - وعماًل بادلقرر ـ ح د - 22
ة يالبيئ ت النظم اإليكولوجية بالتعاوف مع ادلكتب إلعداد مشروع مذكرة تعاوف مع االتفاقاتالبيولوجي وخدما

ادلتعددة األطراؼ على منواؿ ترتيب الشراكة االسًتاتيجية القائمة بني ادلنرب وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي حتدد 
، اليت (IPBES/4/18) لرابعة. ويرد يف مذكرة األمانةرلاالت التآزر والتعاوف ليوافق عليها االجتماع العاـ يف دورتو ا

حتدد يف مرفقها مشروع مذكرة التعاوف، التقدـ احملرز بشأف اختاذ اخلطوات الالزمة إلقامة شراكات اسًتاتيجية 
 واختاذ ترتيبات تعاونية أخرى لينظر فيها االجتماع العاـ يف دورتو الرابعة.

 9البند 
 عمل المنبر وأمانته للشراكة التعاونية فيألمم المتحدة اات ترتيب :الترتيبات المؤسسية

ة إلنشاء رابطة مؤسسية بني يبشأف الشراكة التعاون 2/2 - وبعد موافقة االجتماع العاـ يف ادلقرر ـ ح د - 21
األمم  االجتماع العاـ، وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة، واليونسكو، ومنظمة األمم ادلتحدة لؤلغذية والزراعة، وبرنامج

 .(IPBES/4/INF/19)ادلتحدة اإلمنائي يُقدـ تقرير مرحلي يف مذكرة من األمانة عن الًتتيبات لعلم االجتماع العاـ 
 11البند 

 للمنبر لالجتماع العامقادمة ومكان انعقاد الدورات الوتاريخ جدول األعمال المؤقت 
، وموعد ومكاف انعقاد دورتو اخلامسة رمبا يرغب االجتماع العاـ يف النظر يف جدوؿ األعماؿ ادلؤقت - 25

ُتشجع احلكومات اليت ترغب يف استضافة الدورة اخلامسة على إبالغ األمانة مسبقاً، أو يف أثناء انعقاد الدورة 
 الرابعة.
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 11البند 
 اعتماد مقررات وتقرير الدورة

ويض، رمبا يرغب االجتماع بعد النظر يف ادلسائل الواردة أعاله، وبعد عرض تقرير ادلكتب عن وثائق التف - 22
العاـ يف النظر يف اعتماد مشروع قرارات، أو مقررات، أو توصيات تربز نتائج ادلداوالت يف الدورة. رمبا يرغب 

 االجتماع العاـ أيضاً يف اعتماد مشروع قرار الدورة بالصيغة اليت أعدىا بو ادلقرر.
 12البند 

 اختتام الدورة
 .2102شباط/فرباير  22لدورة حوايل الساعة السادسة مساء يـو األحد من ادلتوقع أف خيتتم الرئيس ا - 27

 

l
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 المرفق األول
 تنظيم األعمال المقترح وقائمة الوثائق

 تنظيم األعمال المقترح رهناً بموافقة االجتماع العام
l

 ادلوعد
 األحد  السبت اجلمعة اخلميس األربعاء الثالثاء االثنني

 2102شباط/فرباير  22 2102شباط/فرباير  27 2102شباط/فرباير  22 2102شباط/فرباير  25 2102شباط/فرباير  21 2102ط/فرباير شبا 22 2102شباط/فرباير  22
11/12-21/12 

ات ر ادلشاو 
اإلقليمية/ادلشاورات بني 

 أصحاب ادلصلحة

ات اإلقليمية/ادلشاورات بني ر ادلشاو 
 أصحاب ادلصلحة

 اإلقليمية/ادلشاورات بنيادلشاورات 
 أصحاب ادلصلحة

اإلقليمية/ادلشاورات بني ادلشاورات 
 أصحاب ادلصلحة

اإلقليمية/ادلشاورات بني ادلشاورات 
 أصحاب ادلصلحة

اإلقليمية/ادلشاورات بني أصحاب ادلشاورات 
 ادلصلحة

ادلشاورات 
اإلقليمية/ادلشاورات بني 

 أصحاب ادلصلحة

21/12-11/19 
11/19-21/19 
21/19-11/01 
11/01-21/01 

 االجتماع العاـ
، 1، و2، و2، و0البنود 

 5و

 اجللسة العامة
 

وتكليف  9، و2، و7، و2البنود 
 أفرقة االتصاؿ بالنظر يف بعض البنود

 0الفريق 
 

)أ(  5البند 
 تقييم التلقيح

 2الفريق 
 

 )ىػ( 5البند 
حتديد نطاؽ 
 التقييم العادلي

 0الفريق 
 

 )د( 5البند 
ؼ األصلية ادلعار 

 واحمللية 

 2الفريق 
 

 )ب( 5البند 
تقييم 

السيناريوىات 
 النماذج و 

 االجتماع العاـ
للموافقة على ادلوجز دلقرري السياسات 

 بشأف تقييم التلقيح
اختاذ قرار بشأف البنود األخرى مىت ما 

 أمكن ذلك

 0الفريق 
 

 )ز( 5البند 
حتديد نطاؽ تقييم 
lاألنواع الغريبة الغازية

 2 الفريق
 

 )ح( 5البند 
حتديد نطاؽ تقييم 

االستخداـ 
ادلستداـ للتنوع 

lالبيولوجي

 االجتماع العاـ
من أجل أختاذ قرارات 

بشأف البنود ادلتبقية والبند 
 )أ( 7

 انتخاب أعضاء ادلكتب

21/01-11/00 

11/00-21/00 

 
21/00-11/02 
11/02-21/02 
21/02-11/02 
11/02-21/02 

      
 

 )ب( 2البند 
 ادليزانية

  llll
21/02-11/01 
11/01-21/01 
21/01-11/05 
11/05-21/05 

 االجتماع العاـ
 5البند 

 0الفريق 
 

)أ(  5البند 
 تقييم التلقيح

 2الفريق 
 

 )ىػ( 5البند 
حتديد نطاؽ 
 التقييم العادلي

 0الفريق 
 

)أ(  5البند 
 تقييم التلقيح

 2الفريق 
 

 )ط( 5البند 
أدوات دعم 
 السياسات

 0الفريق 
 

 )د( 5البند 
ادلعارؼ األصلية 

 واحمللية 

 2الفريق 
 

 )ب( 5البند 
تقييم 

السيناريوىات 
 والنماذج

 0الفريق 
 

)ب(  7البند 
 -اإلجراءات 

الشراكات 

 2يق الفر 
 

 )ب( 5البند 
تقييم  

السيناريوىات 
 والنماذج

 0الفريق 
 

أي بنود متبقية أو 
 جلسة عامة

 2الفريق 
 

 )ج( 5د نالب
بناء القدرات وأي 

بنود متبقية أو 
 جلسة عامة

 لسة عامةج
 02، و00، و01البنود 

21/05-11/02 
11/02-21/02 
21/02-11/07 
11/07-21/07 
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 ادلوعد
 األحد  السبت اجلمعة اخلميس األربعاء الثالثاء االثنني

 2102شباط/فرباير  22 2102شباط/فرباير  27 2102شباط/فرباير  22 2102شباط/فرباير  25 2102شباط/فرباير  21 2102ط/فرباير شبا 22 2102شباط/فرباير  22

21/07-11/02 

 االسًتاتيجية

  2البند 

مشاركة أصحاب 
 ادلصلحة

11/02-21/02 

حفل استقباؿ تُنظمو 
 احلكومة ادلاليزية

        ll

l

21/02-11/09 
11/09-21/09 
11/09-11/21 

 1الفريق 
 

 )أ( تقييم 5البند 
 التلقيح 

 )ب( 2البند 
 ادليزانية

 1الفريق 
 

)أ(  5البند 
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 المرفق الثاني
 قائمة وثائق العمل

 العنوان الرمز

البند من 
جدول 
 األعمال

IPBES/4/1 أ( 2 جدوؿ األعماؿ ادلؤقت( 
IPBES/4/1/Add.1 أ( 2 شروح جدوؿ األعماؿ( 
IPBES/4/2  حىت اآلف(: تقرير األمني  2102-2101تنفيذ برنامج العمل للفًتة(

 التنفيذي
1 

IPBES/4/3 لتلقيح والملقحات لز خاص مبقرري السياسات للتقييم ادلواضيعي موج
 )أ(( 2)الناتج  وإنتاج األغذية

 )أ( 5

IPBES/4/4  موجز دلقرري السياسات بشأف التقييم ادلنهجي لسيناريوىات ومناذج التنوع
 )ج(( 2البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )الناتج 

 )ب( 5

IPBES/4/5 لة تطوير األدوات وادلنهجيات ادلتعلقة بسيناريوىات ُمقًتح بشأف مواص
 )ج(( 2)الناتج التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية ومناذج 

 )ب( 5

IPBES/4/6  ج( 5 ()ب( 0)أ( و 0العمل بشأف بناء القدرات )الناجتاف( 
IPBES/4/7  د( 5 )ج(( 0العمل بشأف نظم ادلعارؼ األصلية واحمللية )الناتج( 
IPBES/4/8  تقرير حتديد النطاؽ للتقييم العادلي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم

 )ج(( 2اإليكولوجية )الناتج 
 )ىػ( 5

IPBES/4/9  حتديد النطاؽ للتقييم ادلنهجي بشأف وضع مفاىيم خاصة بالعديد من قيم
الطبيعة ومنافعها، مبا فيها التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 ()د( 2الناتج )

 )و( 5

IPBES/4/10  حتديد النطاؽ للتقييم ادلواضيعي لؤلنواع الغريبة الغازية ومكافحتها )الناتج
 (‘2’)ب(  2

 )ز( 5

IPBES/4/11 للتنوع البيولوجي  حتديد النطاؽ للتقييم ادلواضيعي لالستخداـ ادلستداـ
 (‘2’)ب(  2)الناتج 

 )ح( 5

IPBES/4/12  ط( 5 )ج(( 1منهجيات دعم السياسات )الناتج العمل بشأف أدوات و( 
IPBES/4/13  2 2102-2101ادليزانية والنفقات للفًتة 
IPBES/4/14 أ( 7 ادلقًتحات ادلستلمة بشأف أعضاء ادلكتب( 
IPBES/4/15 ب( 7 إجراءات إعداد نواتج ادلنرب( 
IPBES/4/16 ج( 7 ()ىػ( 1نرب )الناتج والعلمية للم إجراءات استعراض فعالية الوظائف اإلدارية( 
IPBES/4/17 د( 7 مشروع السياسات واإلجراءات لقبوؿ ادلراقبني( 
IPBES/4/18  االتصاالت، ومشاركة أصحاب ادلصلحة، والشراكات االسًتاتيجية )الناتج

 ()د( 1
2 

____________ 


