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 المتحدة للبيئة
  

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

 النظم اإليكولوجية
 الدورة الثانية

 3142كانون األول/ديسمرب   41-5تركيا، أنطاليا، 

 شروح جدول األعمال المؤقت
 1البند 

 افتتاح الدورة
سوف تعقد الدورة الثانية لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع  - 4

نطاليا، تركيا، خالل يف أ (Rixos Sungate) ريكسوس سنغيت البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف فندق
 11/41الساعة  يف اإلجتماع العام. وسيفتتح الدورة رئيس 3142سمرب كانون األول/دي  41إىل  5الفرتة من 

يلقي بعدىا ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة أو شلثلو   ،3142كانون األول/ديسمرب   5يوم االثنني 
 .يةافتتاح الحظاتمب كياشلثل حكومة تر  يديلكلمات الرتحيب. كما 

 2البند 
 المسائل التنظيمية

الجتماع العام ا اعتمده الذىالجتماع العام للمنرب لنظام الداخلي لوفقًا ل أعمال ىذه الدورة نظمتس - 3
 (.4/4 )انظر مقرر ادلنرب 3142كانون الثاين/يناير   32إىل  34يف دورتو األوىل اليت عقدت يف بون، أدلانيا، من 

 جدول األعمال وتنظيم العمل رارإق )أ(
على أساس  ، مع التعديالت حسب االقتضاء،قد يرغب االجتماع العام يف إقرار جدول األعمال - 2

 .(IPBES/2/1) جدول األعمال ادلؤقت
أن  قد يرغب يفالعام االجتماع العام. غري أن االجتماع  جلساتادلداوالت يف شكل  جترىويقرتح أن  - 1

االجتماع العام يومياً  جلساتضت احلاجة، أفرقة أصغر دلناقشة مسائل زلددة. ويقرتح أن تعقد ، إذا اقتئينش
 اجللسات. وقد يكون من الضروري أيضًا عقد عدد من 11/44إىل  11/41ومن  11/42إىل  11/41من 



IPBES/2/1/Add.1 

2 

 تماع العاموقد يرغب االجادلسائية لالجتماع العام لضمان معاجلة جدول األعمال بالكامل خالل األسبوع. 
أيام الثالثاء، واخلميس واجلمعة حسب مقتضى احلال.  21/33إىل  21/45ادلسائية من  اجللساتىذه عقد 

وتوفر الرترتة الشفوية بلغات األمم ادلتحدة الست جلميع  ويتضمن ادلرفق هبذه الوثيقة جدواًل زمنيًا مؤقتاً.
 جلسات االجتماع العام.

 حالة العضوية في المنبر )ب(
لب من كل دولة عضو يف األمم ادلتحدة طستقدم األمانة معلومات عن حالة العضوية يف ادلنرب. وي - 1

نواياىا لألمانة يف خطاب رمسي من السلطات  تعرب عنتعتزم أن تصبح عضواً أن حالياً و ليست عضواً يف ادلنرب 
 احلكومية ادلختصة.

 ام للمنبرقبول المراقبين في الدورة الثانية لالجتماع الع )ج(
 إلجراءاتلسيقرتح رئيس ادلنرب، نيابة عن ادلكتب، قائمة بادلراقبني الذين قبلوا يف الدورة احلالية وفقًا  - 2

 (4).اليت اتفق عليها االجتماع العام يف جورتو األوىل
 3البند 

 وثائق تفويض الممثلين
النظام من  44الدورة. ووفقًا للمادة دعى رتيع الدول األعضاء يف ادلنرب إىل ادلشاركة بالكامل يف ت - 3

ن ادلمثلني ادلعتمدين اآلخرين يلزم مقد وما ، ميثل كل عضو يف ادلنرب بوفد يتألف من رئيس الوفد الداخلي
 وادلمثلني ادلناوبني وادلستشارين.

اليت ، ينبغي دلمثلي تلك الدول اليت ىي أعضاء يف ادلنرب و النظام الداخليمن  43وإعمااًل للمادة  - 4
مبا  ،حتضر الدورة أن يقدموا لألمانة وثائق تفويضهم الصادرة عن رؤساء الدول أو احلكومات أو وزراء اخلارجية

التفويض ىذه ساعة بعد افتتاح الدورة. ووثائق  31يف موعد ال يتجاوز  ،يتسق مع سياسات وقوانني بلداهنم
 ة.مطلوبة لكي يشارك ادلمثلون يف اعتماد القرارات يف الدور 

ويقدم تقريراً شلثلي أعضاء ادلنرب وثائق تفويض ادلكتب فحص يمن النظام الداخلي،  42وفقًا للمادة  - 5
كانون   41عنها إىل االجتماع العام. وسيقدم ادلكتب تقريرًا عن نتائج ما يقوم بو من فحص صباح يوم السبت 

 .اتأو قرار  اتأو توصي اتقبل اعتماد أي مقرر  3142األول/ديسمرب 
 4البند 

 برنامج العمل األولي للمنبر
 2118 - 2114برنامج العمل للفترة  )أ(

 ،أعد فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات 4/3 يف مقرر ادلنربالعام  حسب طلب الدورة األوىل لالجتماع - 41
يتضمن لينظر فيو االجتماع العام و ، (Add.1و IPBES/2/2) 3144-3141وادلكتب مشروع برنامج عمل للفرتة 

تقديرات التكاليف، ويأخذ يف االعتبار الرتتيبات ادلؤسسية ادلقرتحة لدعم تنفيذ برنامج مشروع برنامج العمل 
 العمل. وقد أعد مشروع برنامج العمل من خالل اخلطوات التالية:

                                                      
 .33، الفقرة IPBES/1/12انظر  (4)
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 3144-3141وضع فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات وادلكتب مشروع برنامج عمل للفرتة  )أ(
األولويات لتحقيق تقدم حسب ج واإلجراءات وادلعامل البارزة ادلرتبة بالتتابع و واتموعة من األىداف والنرل متضمناً 

مع مراعاة ادلعلومات اليت رتعتها األمانة ومالحظة  ،منرب على ادلستويات ذات الصلةلاألربعة ليف الوظائف 
ة من االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف الطلبات وادلدخالت وادلقرتحات ذات الصلة مبا يف ذلك تلك ادلقدم

 ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
احلكومات األعضاء وادلراقبة وأصحاب عرب اإلنرتنت أجرتو أعقب ذلك استعراض مفتوح  )ب(

ع ادلكتب واليت الذي أعدتو األمانة بالتشاور م 3144-3141ادلصلحة اآلخرين دلشروع برنامج العمل للفرتة 
 ية للتكاليف؛دشار تضمنت تقديرات إ

من  1جرى تنقيح مشروع برنامج العمل دلراعاة التعليقات والطلبات اليت تلقيت وفقًا للفقرة  )ج(
 IPBES/2/INF/1)ومداوالت حلقات عمل اخلرباء بشأن نظم ادلعرفة واإلطار ادلفاىيمي للمنرب  ،4/3 مقرر ادلنرب

 3142وادلناقشات اليت جرت خالل ادلشاورات اإلقليمية ادلختلفة يف  (Add.1و IPBES/2/INF/2و Add.1و
. كما تتضمن الوثيقة (IPBES/2/INF/8و IPBES/2/INF/7و IPBES/2/INF/6و IPBES/2/INF/4)انظر 

IPBES/2/INF/10 .خيارات الرتتيبات ادلؤسسية لتنفيذ برنامج العمل 
من فريق اخلرباء  ،4/3يف مقرر ادلنرب ،ل، طلب االجتماع العاممشروع برنامج العم وباإلضافة إىل - 44

إعداد تقرير يتضمن  4/2وفقًا لإلجراء والتوجيو ادلتفق عليهما يف مقرر ادلنرب  ،ادلتعدد التخصصات وادلكتب
دلنرب. وادلقرتحات اليت تلقاىا ا دلسامهاتبا اتاألولويحبسب  رتبةوقائمة م اتاألولوي حبسب مرتبة بالطلباتقائمة 

 .(IPBES/2/INF/9و IPBES/2/3)وسيكون أمام االجتماع العام لنظر التقرير الذي أعده الفريق وادلكتب 
، والتقرير ادلتعلق برتتيب (IPBES/2/2) 3144-3141وعالوة على مشروع برنامج العمل للفرتة  - 43

د فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات ، أع(IPBES/2/3)وادلقرتحات ادلقدم للمنرب  وادلسامهاتأولويات الطلبات 
حتديد النطاق ، بعض وثائق (IPBES/2/9)ادلنرب  نواتجوفقًا دلشروع اإلجراءات اخلاصة بإعداد  ،وادلكتب أيضاً 

 تتناول تقييمات مواضيعية ومنهجية. (Add.1-8و IPBES/2/16)ألويل ا
ردة يف الوثائق ، النظر يف ادلعلومات الواقد يرغب االجتماع العام بعد اإلحاطة بتقرير ادلكتب والفريق - 42

 .3144-3141ه بغرض التوصل إىل اتفاق بشأن برنامج عمل ادلنرب للفرتة ادلشار إليها أعال
 ياإلطار المفاهيم )ب(

من فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات أن  4/3 طلب االجتماع العام خالل دورتو األوىل يف مقرر ادلنرب - 41
الجتماع العام خالل دورتو الثانية إطارًا مفاىيميًا يعاجل بفعالية اذلدف والوظائف وادلبادئ يوصي بأن يعتمد ا

مبا يف ذلك  ،باالستعانة بطائفة من ادلصادر واألنشطة ،علقة بادلنرب، والعالقة بينهاتالتشغيلية ذات الصلة ادل
ظم ادلعرفة اخلاصة بادلنرب. وسيكون أمام ادلتلقاة من حلقات عمل اخلرباء بشأن اإلطار ادلفاىيمي ون ادلسامهات

 . 4/3 ادلنرب دلقررأعده الفريق استجابة  (IPBES/2/4)االجتماع العام مشروع إطار مفاىيمي 
ولدى إعداد مشروع اإلطار، عقد الفريق، من بني اإلجراءات األخرى اليت اختذىا، حلقة عمل للخرباء  - 41

 32و 31ليمياً. وأخذت حلقة العمل اليت عقدت يومي وأصحاب ادلصلحة متعددة التخصصات ومتوازنة إق
يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، بدعم سخي من حكومات جنوب أفريقيا وادلملكة  3142آب/أغسطس 
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اليت دارت بشأن مشروع اإلطار  ادلناقشاتواليابان، يف االعتبار  لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ادلتحدة
 .IPBES/2/INF/2جتماعات التشاورية اإلقليمية. ويرد تقرير حلقة العمل يف الوثيقة ادلفاىيمي خالل سلتلف اال

وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف ادلعلومات الواردة يف الوثائق ادلذكورة أعاله هبدف اعتماد إطار  - 42
 مفاىيمي للمنرب.

 5البند 
 بالمنبر الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية الخاصة

 2118-2114ميزانية الفترة  )أ(
توجيو من ادلكتب، حسب طلب االجتماع العام يف دورتو األوىل، بأعدت األمانة اليت كانت تعمل  - 43

. وتغطي ادليزانية ادلقرتحة 3144-3141وادليزانية ادلقرتحة للفرتة  3142بشأن مصروفات  (IPBES/2/5)تقريرًا 
 وتنفيذ برنامج العمل األويل.كاًل من التكاليف اإلدارية 

وقد يرغب االجتماع العام مناقشة ادلعلومات الواردة يف التقرير الذي أعدتو األمانة بغرض ادلوافقة على  - 44
. وعالوة على ذلك، قد يرغب االجتماع 3144-3141، وميزانية إشارية للفرتة 3141-3141ميزانية الفرتة 

 لتنفيذ برنامج العمل بكفاءة وفعالية. الالزمادلنرب يف استعراض ىيكل التوظيف يف العام 
 الخيارات الخاصة بالصندوق االستئماني )ب(

لألمانة قبل هناية حزيران/يونيو  مسائلطلب االجتماع العام يف دورتو األوىل من أعضاء ادلنرب تقدمي  - 45
، أعدت األمانة مذكرة ادلسائل تلكبشأن خيارات إدارة الصندوق االستئماين للمنرب. واستنادًا إىل  3142

(IPBES/2/6)  توفر معلومات عن إدارة الصندوق االستئماين سواء بواسطة مكتب الصندوق االستئماين ادلتعدد
 الشركاء لألمم ادلتحدة أو برنامج األمم ادلتحدة للبيئة.

ا األمانة بغرض التوصل وقد يرغب االجتماع العام أن يناقش ادلعلومات الواردة يف ادلذكرة اليت أعدهت - 31
 إىل اتفاق بشأن اخليار ادلفضل إلدارة الصندوق االستئماين للمنرب.

 اإلجراءات المالية )ج(
قال ادلمثلون أثناء الدورة األوىل لالجتماع العام، إن ذتة حاجة إىل ضمان أن دتتثل اإلجراءات ادلالية  - 34

للقطاع العام وأن حتدد رقمًا الحتياطي رأس ادلال العامل وأن حتدد للمنرب بصورة كاملة للمعايري احملاسبية الدولية 
ن تعيد التخصيص إذا اقتضى األمر. وقد سلم يزانية اليت يرخص هبا لألمانة أالنسبة من بنود سلصصات ادل

 إلدارة الصندوق االستئماين للمنرب. الذي جرى اعتمادهاإلجراءات ادلالية مع اخليار  بضرورة أن تتوافق
ستكمل لإلجراءات ادلالية للمنرب ادلشروع ادليف  تقدم، ضوء ما يف النظر،ب االجتماع العام قد يرغ - 33

للصندوق  ادلعتمدتعديالت ومراعاة اخليار  يلزم منبغرض اعتمادىا مع ما  (IPBES/2/7)الواردة يف الوثيقة 
 االستئماين للمنرب.
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 6البند 
 القواعد واإلجراءات الخاصة باشتغال المنبر

 الهيكل اإلقليمي لفريق الخبراء المتعدد التخصصات )أ(
طلب االجتماع العام يف دورتو األوىل من فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات أن يعمل مع ادلكتب،  - 32

يف ادلستقبل. وأعد الفريق وادلكتب توصية لو يللفريق وتشك ويقدم توصيات عن اذليكل اإلقليمي احملتمل
(IPBES/2/8) ب االجتماع العام.استجابة لطل 

اتفاق بشأن اذليكل  بغرض التوصل إىلوقد يرغب االجتماع العام مناقشة توصية الفريق وادلكتب  - 31
 اإلقليمي للفريق وتشكيلو.

 استعراض اإلجراءات اإلدارية الختيار األعضاء في فريق الخبراء المتعدد التخصصات )ب(
الختيار األعضاء ادلتبعة طلب ادلنرب أيضًا خالل دورتو األوىل من ادلكتب استعراض اإلجراءات اإلدارية  - 31

مشروع توصيات بشأن إجراءات اختيار األعضاء يف الفريق  ادعدإ، و ادلؤقت يف فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات
كومات وغريىا من أصحاب ادلصلحة من يف ادلستقبل. وعرض مشروع الوثيقة لالستعراض ادلفتوح من جانب احل

 . 3142دتوز/يوليو  34حزيران/يونيو إىل  43
وقد يرغب االجتماع العام يف . (IPBES/2/8)وأعد ادلكتب توصية استجابة لطلب االجتماع العام  - 32

 التوصية بغرض التوصل إىل اتفاق بشأن إجراءات اختيار أعضاء الفريق يف ادلستقبل. تلكمناقشة 
اإلجراءات المتبعة في إعداد تقارير التقييم وغيرها من نواتج المنبر واستعراضها وقبولها واعتمادها  )ج(

 والموافقة عليها ونشرها
خالل دورتو األوىل من الفريق التوصية مبجموعة من اإلجراءات ذات الصلة  جتماع العاماالطلب  - 33

أعد الفريق مشروع إجراءات بشأن إعداد نواتج ادلنرب  ،ى ذلكعلبناء بإعداد التقارير وغريىا من نواتج ادلنرب. و 
وقد اتيح  .اليت دارت خالل الدورة األوىل لالجتماع العام حتديد النطاقمع مراعاة ادلناقشات بشأن عملية 

حزيران/يونيو إىل  43من جانب احلكومات وغريىا من أصحاب ادلصلحة من  مفتوحمشروع الوثيقة الستعراض 
 .IPBES/2/9. ويعرض مشروع اإلجراءات على االجتماع العام للنظر يف الوثيقة 3142وليو دتوز/ي 34
وقد يرغب االجتماع العام يف مناقشة مشروع اإلجراءات بغرض اعتمادىا مع أي تعديالت قد تكون  - 34

 ضرورية.
 السياسة واإلجراءات المتبعة لقبول المراقبين )د(

وادلرفق  2من ادلادة  2الداخلي خالل دورتو األوىل، الفقرة  واعتماد نظامأدرج االجتماع العام، لدى  - 35
من النظام الداخلي ادلتعلقة بالسياسة واإلجراءات لقبول ادلراقبني يف دورات االجتماع العام بني قوسني  لاألو 

يتم اعتمادىا. غري  إىل توافق يف اآلراء بشأن السياسة واإلجراءات ومن مث مل التوصللإلشارة إىل عدم  معقوفني
من تقرير الدورة األوىل لالجتماع العام على  33أن االجتماع العام وافق على اإلجراءات )اليت ترد يف الفقرة 

 ة فقط.ي)ج( أعاله( بشأن قبول ادلراقبني يف الدورة احلال 3 مناقشة البندالنحو الذي مت إبرازه يف 
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يف السياسة واإلجراءات اخلاصة بقبول ادلراقبني وقد يرغب االجتماع العام مواصلة النظر  - 21
(IPBES/2/10)  يف الدورات التالية لالجتماع  هاالستخدامتعديالت قد تكون ضرورية  أيمع بغرض اعتمادىا

 العام.
 السياسة المتعلقة بتضارب المصالح )ه(

فريق اخلرباء ادلتعدد  بالتشاور مع (IPBES/2/11)أعدت األمانة مشروع سياسة بشأن تضارب ادلصاحل  - 24
التخصصات وادلكتب واستنادًا إىل التعليقات اليت وصلت من احلكومات وغريىا من أصحاب ادلصلحة خالل 

وقعت فيما بني الدورة الثانية لالجتماع العام لتحديد الطرائق والرتتيبات  اليت) 3143فرتة ما بني الدورات لعام 
يف  3143ع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف نيسان/أبريل ادلؤسسية للمنرب احلكومي الدويل للتنو 

يف بون، أدلانيا(.  3142كانون الثاين/يناير  مدينة بنما، والدورة األوىل لالجتماع العام للمنرب اليت عقدت يف
يلزم  قد وقد يرغب االجتماع العام يف مناقشة مشروع السياسة اخلاصة بتضارب ادلصاحل بغرض اعتمادىا مع ما

 من تعديالت.
 7البند 

 إشراك أصحاب المصلحةاالتصاالت و 
 االستراتيجية المتعلقة باالتصاالت والتواصل )أ(

إدراكاً ألمهية االتصاالت والتواصل للمنرب، أعدت األمانة، بالتشاور مع مكتب االجتماع العام، مذكرة  - 23
. وقد (IPBES/2/12)تصاالت والتواصل اخلاصة بادلنرب حتدد بعض االعتبارات األولية بشأن مشروع اسرتاتيجية اال

يرغب االجتماع العام يف مناقشة ادلعلومات الواردة يف ىذه ادلذكرة بغرض البت يف أنسب السبل للتقدم يف 
 . 3144-3141امج عمل ادلنرب للفرتة االسرتاتيجية دتشياً مع برن

 االستراتيجية المتعلقة بإشراك أصحاب المصلحة )ب(
االجتماع العام خالل دورتو األوىل االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واجمللس الدويل للعلوم العمل مع  دعا - 22

تشاور بال ،احمللية والقطاع اخلاص واألمانة مبا يف ذلك الشعوب األصلية واجملتمعات ،أصحاب ادلصلحة ادلعنيني
ع اسرتاتيجية إلشراك أصحاب ادلصلحة لدعم مشرو إعداد إىل  ،دلتعدد التخصصاتمع ادلكتب وفريق اخلرباء ا

وأتيح مشروع الوثيقة لالستعراض ادلفتوح بواسطة احلكومات وغريىا من أصحاب  .تنفيذ برنامج عمل ادلنرب
. ويرد مشروع االسرتاتيجية الذي أعد من خالل 3142دتوز/يوليو  34حزيران/يونيو إىل  43ادلصلحة من 

 .(IPBES/2/13)عدهتا األمانة أمذكرة العملية ادلشار إليها أعاله يف 
قد يود االجتماع العام أن يناقش مشروع االسرتاتيجية هبدف اعتماد ادلشروع مع ما يلزم من  - 21

 تعديالت.
 توجيهات بشأن الشراكات االستراتيجية )ج(

ادلتعدد  بالتشاور مع فريق اخلرباء ،االجتماع العام خالل دورتو األوىل من ادلكتب أن يعد طلب - 21
توجيهات بشأن إقامة شراكات اسرتاتيجية مع سلتلف فئات الشركاء مثل التخصصات ومبعاونة من األمانة، 

تركز على دعم تنفيذ  ،االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراف وادلنظمات األكادميية والعلمية ومنظومة األمم ادلتحدة
صحاب ادلصلحة من أفتوح بواسطة احلكومات وغريىا من برنامج العمل. وأتيح مشروع الوثيقة لالستعراض ادل
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. ومعروض أمام االجتماع العام مشروع التوجيهات بشأن الشراكات 3142دتوز/يوليو  34حزيران/يونيو إىل  43
 أعده ادلكتب استجابة لذلك الطلب. (IPBES/2/14)االسرتاتيجية للمنرب 

 يلزم من تعديالت. قد لتوجيهات بغرض اعتماده مع ماوقد يرغب االجتماع العام يف مناقشة مشروع ا - 22
 8البند 

 وأمانتهلمنبر الحكومي اعمل  من أجل لشراكة التعاونيةلألمم المتحدة االترتيبات المؤسسية: ترتيبات 
طلب االجتماع العام خالل دورتو األوىل من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ومنظمة األمم ادلتحدة للرتبية  - 23
لم والثقافة ومنظمة األمم ادلتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي إنشاء وصلة مؤسسية مع والع

 ادلنرب من خالل ترتيبات الشراكة التعاونية للعمل مع ادلنرب وأمانتو.
ة مذكرة بشأن واستجابة ذلذا الطلب، أعدت ىيئات األمم ادلتحدة األربعة ادلشار إليها يف الفقرة السابق - 24

وقد يرغب . (IPBES/2/INF/3و IPBES/2/15)للعمل مع ادلنرب وأمانتو  احملتملةترتيبات الشراكة التعاونية 
االجتماع العام مناقشة تلك ادلذكرة بغرض التوصل إىل اتفاق بشأن دور ىيئات األمم ادلتحدة ىذه يف عمل 

 ادلنرب وأمانتو.
 9البند 

 ومكان انعقاد الدورات القادمة لالجتماع العام للمنبر جدول األعمال المؤقت وتاريخ
الثالثة. وتشجع  توقد يرغب االجتماع العام النظر يف جدول األعمال ادلؤقت وتاريخ ومكان انعقاد دور  - 25

 ة احلالية.ر يف استضافة الدورة الثالثة على إبالغ األمانة بذلك قبل أو خالل الدو  راغبةاحلكومات ال
 11البند 

 ماد مقررات الدورة وتقريرهااعت
عقب نظر ادلسائل ادلبينة أعاله، وعقب عرض تقرير ادلكتب عن وثائق التفويض، قد يرغب االجتماع  - 11

العام يف النظر يف اعتماد ادلقررات والتوصيات أو القرارات اليت جتسد نتائج مداوالتو خالل الدورة. وقد يرغب 
 ادلقرر. أعدهسيستند إىل مشروع التقرير الذي  أيضاً يف اعتماد تقرير الدورة الذي

 11البند 
 اختتام الدورة

كانون   41يوم السبت  نم 11/44يتوقع أن خيتتم رئيس االجتماع العام الدورة عند الساعة  - 14
  .3142األول/ديسمرب 
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 المرفق
 الجدول الزمني المؤقت للدورة الثانية لالجتماع العام واألحداث التحضيرية

 2113كانون األول/ديسمبر   7، السبت
 الحدث الوقت

 ادلشاورات اإلقليمية األفريقية 11/5-11/43
 يوم أصحاب ادلصلحة 11/5-21/43

 2113كانون األول/ديسمبر   8األحد، 
 الحدث الوقت

مبا يف ذلك مناقشة  ،مشاورات رتيع اجملموعات اإلقليمية لألمم ادلتحدة 11/5-11/43
 3144-3141للفرتة برنامج عمل ادلنرب 

 يوم أصحاب ادلصلحة 11/5-21/43
 2113كانون األول/ديسمبر   9االثنين، 

 العمل الوقت
 افتتاح الدورةمن جدول األعمال:  4البند  11/41-21/41
  كلمات افتتاحية لرئيس االجتماع العام 

 كلمات ترحيب دلمثل حكومة تركيا 

 تحدة للبيئة أو شلثلومالحظات للمدير التنفيذي لربنامج األمم ادل 
 من جدول األعمال: ادلسائل التنظيمية 3البند  21/41-21/43
  جدول األعمال وتنظيم العمل إقرار 
  حالة العضوية يف ادلنرب 
  ية.لاقبول ادلراقبني يف الدورة احل 

 وثائق تفويض ادلمثلنيمن جدول األعمال:  2البند  21/43-11/42
األويل للمنرب: برنامج العمل جدول األعمال: برنامج العمل من  1البند  11/41-11/44

 3144-3141للفرتة 
 2113كانون األول/ديسمبر   11الثالثاء، 

 العمل الوقت
 اإلطار ادلفاىيمياألويل للمنرب: برنامج العمل  :من جدول األعمال 1البند  11/41-11/42
الرتتيبات ادلالية  األويل للمنرب:مل برنامج الع :من جدول األعمال 1البند  11/41-11/44

 تعلقة بادليزانية اخلاصة بادلنربوالرتتيبات ادل
   3144 - 3141ميزانية الفرتة 
  اخليارات اخلاصة بالصندوق االستئماين 
  اإلجراءات ادلالية 

 اجتماع مسائي )إذا اقتضى األمر( 21/45-21/33
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 2113كانون األول/ديسمبر   11األربعاء، 
 العمل تالوق
 ادلنرب القواعد واإلجراءات اخلاصة باشتغالمن جدول األعمال:  2البند  11/41-11/42
  واستعراض  خصصاتتفريق اخلرباء ادلتعدد الاذليكل اإلقليمي ل

 فريقال اإلجراءات اإلدارية الختيار أعضاء
  اإلجراءات ادلتبعة يف إعداد نواتج ادلنرب 
  لقبول ادلراقبنيجراءات ادلتبعة السياسة واإل 
  تضارب ادلصاحلب ادلتعلقة السياسة 

 من جدول األعمال: االتصاالت وإشراك أصحاب ادلصلحة 3البند  11/41-11/44
  االتصاالت والتواصلاالسرتاتيجية ادلتعلقة ب 
  إشراك أصحاب ادلصلحةاالسرتاتيجية ادلتعلقة ب 
  يهات بشأن الشراكات االسرتاتيجيةتوج 

 2113كانون األول/ديسمبر   12الخميس، 
 العمل الوقت

 األمم ادلتحدة الرتتيبات ادلؤسسية: ترتيباتمن جدول األعمال:  4البند  11/41-11/42
 دلنربعمل امن أجل لشراكة التعاونية ل

 رتيع بنود جدول األعمال ادلتبقيةيف نظر ال 11/41-11/44
 اجتماع مسائي )إذا اقتضى األمر( 21/45-21/33
 2113كانون األول/ديسمبر   13معة، الج

 العمل الوقت
 رتيع بنود جدول األعمال ادلتبقيةيف نظر ال 11/41-11/42
 رتيع بنود جدول األعمال ادلتبقيةيف نظر ال 11/41-11/44
 اجتماع مسائي )إذا اقتضى األمر( 21/45-21/33

 2113كانون األول/ديسمبر   14السبت، 
 العمل الوقت

 رتيع بنود جدول األعمال ادلتبقيةيف نظر ال 11/41-11/42
من جدول األعمال: جدول األعمال ادلؤقت وتاريخ ومكان انعقاد  5البند  11/41-11/42

 الدورات القادمة لالجتماع العام
 من جدول األعمال: اعتماد مقررات الدورة وتقريرىا 41البند  11/42-21/43
 عمال: اختتام الدورةمن جدول األ 44البند  21/43-11/44

 جتماع العاماالمالحظات ختامية من رئيس 

_______________ 


