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االجتماع احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة 
 حكومي منربإنشاء لنظر يف املتعددين املخصص ل

يولوجي  التنوع البيف جمالدويل للعلوم والسياسات 
  وخدمات النظام اإليكولوجي

  ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ١٢ - ١٠، كوالملبور

   املشروحجدول األعمال املؤقت

  افتتاح االجتماع  :١البند 
 منربيعقد االجتماع احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة املتعددين املخصص للنظر يف إنشاء   - ١

ع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي يف مركز حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنو
. ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٢ إىل ١٠ ماليزيا، يف الفترة من بوتراجايا الدويل للمؤمترات، بوتراجايا،

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٠ويفتتح االجتماع يف العاشرة صباح االثنني 
  ).يونيبال(م املتحدة للبيئة ويفتتح االجتماع املدير التنفيذي لربنامج األم  - ٢
  .اًيترحيبويلقي ممثل احلكومة املضيفة بياناً   - ٣

  املسائل التنظيمية  :٢البند 
األمم املتحدة للبيئة، بعد إجراء مجيع برنامج يقترح أن يطبق النظام الداخلي لس إدارة   - ٤

شاركة يف االجتماع صوت ، على وقائع االجتماع، وأن يكون لكل دولة م عليه الضروريةالتعديالت
ورهناً مبا سيتم االتفاق عليه يف بداية اجللسة، جيوز ألصحاب املصلحة من غري الدول، مثل . واحد

املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، أن تشارك يف النظر يف املسائل املوضوعية دون أن 
كومات وأصحاب املصلحة على حد سواء فرصة  فيما تتاح للح أنهوهذا يعين. يكون هلا حق التصويت
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املشاركة على قدم املساواة يف مناقشات املسائل املتعلقة بالسياسة العامة واملسائل التقنية، تستأثر 
  .احلكومات باختاذ القرارات بشأن املسائل اإلجرائية واملوضوعية

صحاب  ألي منظمة من منظمات أاملختصةسلطة الوتقوم حكومة كل دولة أو   - ٥
ني فيها أمساء أولئك املمثلني وألقام إىل أمانة املصلحة، بتعيني ممثليها وتقدمي رسالة رمسية تب

  .٢٠٠٨أكتوبر /برنامج األمم املتحدة للبيئة يف موعد أقصاه تشرين األول
  انتخاب أعضاء املكتب  )أ(

. ني ممثلي احلكومات سيتم انتخاب رئيس وثالثة نواب للرئيس من ب،ووفقاً للنظام الداخلي  - ٦
وعند انتخاب أولئك األعضاء يف املكتب، يتبع .  املقرروظائفويتخذ نواب الرئيس الترتيبات لتوفري 

  .ةأقاليم األمم املتحدة اخلمسعلى النحو الواجب مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل من 
  إقرار جدول األعمال  )ب(

 بعد تعديله حسب ،إقرار جدول األعمالورهناً بالنظام الداخلي، قد يود املشاركون   - ٧
  .UNEP/IPBES/1/1 على أساس جدول األعمال املؤقت املبني يف الوثيقة ،االقتضاء

  تنظيم العمل  )ج(
   أنه قد يود املشاركون، أن ينشئوابيد . ويقترح أن جترى املداوالت يف شكل جلسات عامة  - ٨

  .ود معينة من جدول األعمال ضرورياً من أفرقة عاملة صغرية لتناول بنيرونهما 
 إىل ٠٠/١٥ ومن الساعة ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠ويقترح أن تعقد اجللسات من الساعة   - ٩

  . مساء٠٠/١٨الساعة 
وتوفر الترمجة الفورية للجلسات العامة باللغات العربية والصينية واإلجنليزية والفرنسية   - ١٠

  .ت األمم املتحدة الرمسية الستكما تعد الوثائق بلغا. والروسية واإلسبانية

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

أو وللتقدمي للمداوالت بشأن هذا البند من جدول األعمال، ستتم دعوة ممثلي حكومات   - ١١
منظمات منتقاة من اليت كانت نشطة يف عمليات مماثلة أو يف تنظيم هذا االجتماع وذلك إللقاء 

  .بيانام
يولوجي وخدمات  التنوع البيف جمال احلكومي الدويل للعلوم والسياسات املنربأهداف ومهام   )أ(

  النظام اإليكولوجي
 حكومي دويل للعلوم منربن وسيكون معروضاً على املشاركني مذكرة تصور منقحة ع  - ١٢

وقد يود . (UNEP/IPBES/1/2)والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 
املشاركون الوقوف على التنقيحات اليت أجريت على املذكرة التصورية بناء على التعليقات اليت أرسلتها 

ستعراض اليت قام برنامج األمم املتحدة احلكومات وغريها من أصحاب املصلحة من خالل عملية اال
  .للبيئة بتيسريها قبل االجتماع، والنظر يف األهداف واملهام املقترحة فيها
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  برنامج العمل وامليزانية  )ب(
 حكومي دويل مبنربسيكون معروضاً على املشاركني وثيقة عن برنامج العمل وامليزانية اخلاصة   - ١٣

وقد . (UNEP/IPBES/1/3)ع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي للعلوم والسياسات يف جمال التنو
رنامج العمل وامليزانية يود املشاركون أن حييطوا علماً باملعلومات الواردة فيها وأن ينظروا يف ب

  .املقترحني
  اهليكل اإلداري ومهام األمانة  )ج(

 مبنربام األمانة اخلاصة وسيكون معروضاً على املشاركني وثيقة عن اهليكل اإلداري ومه  - ١٤
حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 

(UNEP/IPBES/1/4) . وقد يود املشاركون أن حييطوا علماً باملعلومات الواردة فيها وأن ينظروا فيما هو
  .األمانةمقترح فيها بشأن اهليكل اإلداري ومهام 

  داخليالنظام ال  )د(
 حكومي دويل للعلوم ملنربسيكون معروضاً على املشاركني وثيقة عن النظام الداخلي   - ١٥

وقد يود . (UNEP/IPBES/1/5)والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 
  .ترحاملشاركون أن حييطوا علماً باملعلومات الواردة فيها وأن ينظروا يف النظام الداخلي املق

  مسائل أخرى  :٤البند 
  .قد يود املشاركون النظر يف مسائل أخرى أثريت أثناء االجتماع  - ١٦

  اعتماد التوصيات  :٥البند 
 حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال منربقد يود املشاركون النظر يف توصيات بشأن   - ١٧

ات اليت دارت حتت البند الثالث من التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي على أساس املناقش
املنتدى البيئي الوزاري /ويقترح أن تقدم التوصيات إىل جملس إدارة األمم املتحدة للبيئة. جدول األعمال

  .العاملي يف دورته اخلامسة والعشرين للنظر فيها

  اعتماد التقرير  :٦البند 
ء على مشروع التقرير الذي أعده دعى املشاركون للنظر يف تقرير االجتماع واعتماده بناي  - ١٨

  .املقرر
  اختتام االجتماع  :٧البند 

 تشرين ١٢من املتوقع أن خيتتم الرئيس االجتماع يف الساعة السادسة مساء األربعاء،   - ١٩
  .٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

___________  


