
K0952608 210809  
جتماعات وعدم ال ويرجى من املندوبني التفضل بإحضار نسخهم ل،ثيقةقتصاد يف النفقات طُبعت نسخ حمدودة من هذه الواللدواعي ا

    .طلب نسخ إضافية

EP األمم املتحدة 
UNEP/IPBES/2/1/Add.1 

 

Distr.: General 
17 August 2009 

Arabic 
Original: English املتحدة للبيئة برنامج األمم  

   

 احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة  الثايناالجتماع
 حكومي دويل للعلوم نرباملتعددين املخصص مل

ات  التنوع البيولوجي وخدميف جمالوالسياسات 
  النظام اإليكولوجي

  ٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين األول ٩ -٥، نريويب

   املشروحجدول األعمال املؤقت

  افتتاح االجتماع  :١ لبندا
يعقد االجتماع الثاين احلكومي الدويل ألصحاب املصلحة املتعددين املخصص ملنرب حكومي   - ١

 اإليكولوجي مبقر برنامج األمم دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام
وسيقوم نائب املدير . ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩ - ٥املتحدة للبيئة يف نريويب يف الفترة من 

 تشرين ٥التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة بافتتاح االجتماع وذلك يف العاشرة من صباح اإلثنني 
  .٢٠٠٩أكتوبر /األول

  يةاملسائل التنظيم  :٢البند 
 وقائعويقترح أن يطبق النظام الداخلي لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة على   - ٢

 يف املتبعةوستسري أعمال هذا االجتماع وفقاً للممارسة . االجتماع، بعد إجراء التغيريات الضرورية
نوفمرب /اين تشرين الث١٢ - ١٠، ماليزيا يف الفترة من بوتراجايااالجتماع األول، الذي عقد يف 

٢٠٠٨.  
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  إنتخاب أعضاء املكتب  )أ(
. نتخاب رئيس وأربعة نواب للرئيس من بني ممثلي احلكومات اوتبعاً للنظام الداخلي، سيتم  - ٣

على النحو يراعى  ولدى إنتخاب أعضاء املكتب .الرئيس الترتيبات لتوفري وظائف املقررويتخذ نواب 
  . أقاليم األمم املتحدة اخلمسةبنيالعادل مبدأ التوزيع اجلغرايف الواجب 

  إقرار جدول األعمال  )ب(
قتضاء، إقرار جدول األعمال، مع تعديله حسب االقد يود املشاركون رهناً بالنظام الداخلي، و  - ٤

  .UNEP/IPBES/2/1على أساس جدول األعمال املؤقت املبني يف الوثيقة 

  تنظيم العمل  )ج(
 أنه قد يود املشاركون، أن ينشئوا، ريغ. ل جلسات عامةشكيف  املداوالت رىويقترح أن جت  - ٥

  . بنود معينة من جدول األعمالناولاء، أفرقة عاملة أصغر لتقتضعند اال
 بعد الظهر ومن ٠٠/١ صباحاً إىل الساعة ٠٠/١٠ويقترح أن تعقد اجللسات من الساعة   - ٦

  . مساء٠٠/٦ مساء وحىت الساعة ٠٠/٣الساعة 
للجلسات العامة باللغات العربية والصينية واإلجنليزية والفرنسية لفورية الترمجة اتوفر و  - ٧

  .والروسية واإلسبانية

ثغرات يف العالقات القائمة بني العلوم والسياسات يف جمال ال االستنتاجات الرئيسية لتحليل  :٣البند 
  التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

جات الرئيسية املستمدة من حتليل الثغرات يف العالقة القائمة بني تقوم األمانة بعرض االستنتا  - ٨
ويرد املوجز التنفيذي . العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي

التحليل  UNEP/IPBES/2/INF/1، فيما تتضمن الوثيقة UNEP/IPBES/2/2لتحليل الثغرات يف الوثيقة 
  .املشاركون، يف أعقاب ذلك العرض، مناقشة املعلومات املقدمةيود وقد . الكامل

لتعزيز العالقة بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات  إجراءات النظر يف  :٤البند 
  النظام اإليكولوجي

سيكون معروضاً على املشاركني مذكرة من األمانة عن االحتياجات واخليارات العملية لتعزيز   - ٩
العالقة بني العلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 

)UNEP/IPBES/2/3( . والنظر املذكورة وقد يود املشاركون اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة
  .يف اإلجراءات اليت ميكن اختاذها

  :ى تقدميها إىل االجتماع األولاليت جرالوثائق التالية   لالجتماعوستتاح كذلك  - ١٠
مذكرة مفاهيمية منقحة بشأن املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال   )أ(

  ؛)UNEP/IPBES/1/2(التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 



UNEP/IPBES/2/1/Add.1 

3 

برنامج عمل وميزانية منرب حكومي دويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع   )ب(
  ؛)UNEP/IPBES/1/3(فترة السنوات األربعة األولية : النظام اإليكولوجيالبيولوجي وخدمات 

اهليكل اإلداري ومهام األمانة للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال   )ج(
  ؛)UNEP/IPBES/1/4(التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي 

لسياسات يف جمال التنوع قواعد وإجراءات املنرب احلكومي الدويل للعلوم وا  )د(
  .)UNEP/IPBES/1/5(وخدمات النظام اإليكولوجي البيولوجي 

  . للعلم)UNEP/IPBES/1/6( سيكون متاحاً لالجتماع تقرير االجتماعوباإلضافة إىل ذلك،   - ١١

  اعتماد التوصيات  :٥البند 
حتديد إطار شامل نطالقاً من االحتياجات والفرص اليت سبق حتديدها، قد يود املمثلون او  - ١٢

يف املواعيد وبصورة منتظمة وللعلوم والسياسات دف توفري معلومات علمية مالئمة للسياسات 
املناسبة تغطي كامل جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي وذلك دف تعزيز العالقة 

إلطار، قد يود املمثلون  هذا التطبيقالالزمة  بالوسائل والسبل توصيةولدى ال. وم والسياساتبني العل
  .اليت نوقشت يف إطار البند الرابع من جدول األعمال اإلجراءات أو أكثر من إجراء النظر يف

  اعتماد التقرير  :٦البند 
 أعده على أساس مشروع التقرير الذيواعتماده تقرير االجتماع لدراسة سيدعى املشاركون   - ١٣

  .املقرر

  اختتام االجتماع  :٧البند 
 تشرين ٩ مساء اجلمعة ٠٠/١٨من املتوقع أن خيتتم الرئيس االجتماع يف الساعة   - ١٤

  .٢٠٠٩أكتوبر /األول
___________  


