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

 اإليكولوجيةالنظم 
 الخامسةالدورة 

 7107مارس /آذار 01-7 ،أدلانيا، بون
 *من جدول األعمال ادلؤقت 00البند 

 اعتماد مقررات وتقرير الدورة

إلى الدورة الخامسة لالجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي  قدمةمال اتمقرر الع ير امش
 للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 مذكرة من األمانة
 مقدمة

تتضمن ىذه ادلذكرة مشاريع ادلقررات ادلعروضة على االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للنظر فيها  - 0
اخلامسة. وقد أعدىا األمني التنفيذي دلساعدة االجتماع العام على إعداد مقررات العتمادىا بشأن يف دورتو 

بنود جدول أعمال الدورة. وتتطابق مشاريع ادلقررات مع ىيكل ادلقررات اليت اعتمدىا االجتماع العام يف دوراتو 
( الذي يُتوقع أن يتم يف إطاره النظر يف IPBES/5/1/Rev.1السابقة. وتبني ادلذكرة بند جدول األعمال ادلؤقت )

 مشروع ادلقرر. 
 مشروع مقرر: تنفيذ برنامج العمل األول للمنبر الحكومي الدولي - أوالا 

التايل دلشروع ادلقرر ادلتعلق بتنفيذ برنامج العمل ديباجة قد يود االجتماع العام أن ينظر يف نص ال - 7
من جدول األعمال ادلؤقت، وىو تقرير األمني التنفيذي بشأن تنفيذ برنامج العمل  5األول للمنرب يف إطار البند 

 األول: 
 إن االجتماع العام، 

الدويل بتقرير األمني التنفيذي بشأن تنفيذ برنامج العمل األول للمنرب احلكومي  إذ يرحب
، الذي يشمل التحديات (0)للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 القائمة والدروس ادلستفادة خالل السنة الثالثة من تنفيذ برنامج العمل، 

                                                      
*  IPBES/5/1/Rev.1. 

(0 ) IPBES/5/2. 
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بادلسامهات االستثنائية اليت قدمها مجيع اخلرباء حىت اآلن يف تنفيذ برنامج العمل، وإذ  وإذ يُقر
 يشكرىم على التزامهم الذي ال يتزعزع، 

احلكومات وادلنظمات على ادلشاركة بنشاط يف تنفيذ برنامج العمل، ال سيما من  وإذ يشجع
 خالل تعيني اخلرباء واستعراض مشاريع النواتج،

االجتماع العام أن ينظر يف اجلزء التايل من مشروع ادلقرر ادلتعلق بتنفيذ برنامج العمل األول  دوقد يو  - 3
من جدول األعمال ادلؤقت، وىو تقرير األمني التنفيذي بشأن تنفيذ برنامج العمل  5للمنرب يف إطار البند 

 األول: 
 أوالا 

 تنفيذ برنامج العمل األول للمنبر الحكومي الدولي
مواصلة تنفيذ برنامج العمل األول للمنرب وفقاً ذلذا ادلقرر وادليزانية ادلعتمدة الواردة  يقرر -0

  .[--/]5-يف ادلقرر م ح د
وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف اجلزء التايل من مشروع ادلقرر ادلتعلق بتنفيذ برنامج العمل األول  - 4

 دلؤقت، وىو بناء القدرات:)أ( من جدول األعمال ا 6للمنرب يف إطار البند 
 ثانياا 

 بناء القدرات
إىل أهنا وثيقة حية  ، مشرياً (7)باخلطة ادلتجددة لبناء القدرات اليت وضعها ادلنرب يرحب -0

)ب( من برنامج  0)أ( و 0هتدف إىل توجيو عمل ادلنرب والتعاون بني الشركاء بغرض تنفيذ النواتج 
 عمل ادلنرب؛
إىل فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات تنفيذ اخلطة ادلتجددة وتقدمي تقرير عن  يطلب -7

 ؛الصدد إىل االجتماع العام يف دورتو السادسة ىذاالتقدم احملرز يف 
الدول األعضاء وادلراقبني يف ادلنرب على االستفادة من االجتماعات التشاورية  يشجع -3

لتعزيز مسامهاهتا يف  سعياً  7107ادلتجددة خالل عام  اإلقليمية ادلقرر عقدىا يف إطار اخلطة
 االستعراض اخلارجي دلشاريع التقييم؛

باجلهود األولية اليت تبذذلا ادلنظمات الشريكة يف دعم مبادرات بناء القدرات  يرحب -4
يف إطار اخلطة ادلتجددة، ويدعو ادلنظمات األخرى إىل االنضمام إىل تلك اجلهود عن طريق تقدمي 

 مسامهات تقنية ومالية تكون أقرب إىل سد االحتياجات احملددة يف رلال بناء القدرات؛ 
قة العمل ادلعنية ببناء القدرات مواصلة تعزيز التعاون مع ادلنظمات إىل فر  يطلب -5

 ادلتجددة؛ اخلطةاألخرى يف تنفيذ 
إىل ادلكتب، بدعم من فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات، النظر يف أفضل  يطلب -6

جتماع السبل حلشد الدعم اإلضايف لبناء القدرات، دبا يف ذلك عن طريق النظر يف احلاجة إىل عقد ا
 .7107ثالث دلنتدى يف بناء قدرات يف عام 

                                                      
 .IPBES/5/INF/3 ديكن االطالع على اخلطة ادلتجددة لبناء القدرات يف الوثيقة ( 7)
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وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف الفقرات التالية من مشاريع ادلقررات ادلتعلقة بتنفيذ برنامج العمل  - 5
 )ب( من جدول األعمال ادلؤقت، وىو نظم ادلعارف األصلية واحمللية: 6األول للمنرب يف إطار البند 

 اا لثثا
 أسس المعارف

[ ذلذا ادلقرر، --ادلبني يف ادلرفق ] (3)على هنج معاجلة ادلعارف األصلية واحمللية يوافق -0
ويطلب إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات تنفيذه بدعم من فرقة العمل ادلعنية بادلعارف األصلية 

 واحمللية؛
 ادلعارف الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية وممثليهم، وكذلك اخلرباء يف يدعو -7

 األصلية واحمللية، إىل ادلشاركة يف األنشطة ادلبينة يف النهج، ال سيما من خالل اآللية التشاركية؛
احلكومات وأصحاب ادلصلحة والشركاء االسًتاتيجيني وغريىم إىل دعم  يدعو -3

أن تتوافر  األنشطة اليت تستعني بادلعارف األصلية واحمللية حيثما دعت احلاجة إىل تلك ادلعارف دون
بأشكال سهلة ادلتناول تزيد من قدرة السكان األصليني واجملتمعات احمللية على ادلشاركة يف ادلنرب 

 واالستفادة منو؛
إىل األمني التنفيذي أن يتخذ الًتتيبات الالزمة لتنفيذ النهج، دبا يف ذلك  يطلب -4

 ترتيبات إنشاء اآللية التشاركية.
وع ادلقرر ادلتعلق بتنفيذ برنامج العمل ر أن ينظر يف الفقرات التالية من مش وقد يود االجتماع العام - 6

 )ج( من جدول األعمال ادلؤقت، وىو ادلعارف والبيانات: 6األول للمنرب يف إطار البند 
 7107على خطة عمل فرقة العمل ادلعنية بادلعارف والبيانات لعامي  يوافق -5

 [ ذلذا ادلقرر؛--ادلبينة يف ادلرفق ] (4)7108و
 7107إىل فرقة العمل ادلعنية بادلعارف والبيانات تنفيذ خطة العمل لعامي  يطلب -6

، مع مراعاة التعليقات اليت وردت خالل الدورة اخلامسة لالجتماع العام، وتقدمي تقرير عن 7108و
 الصدد إىل االجتماع العام يف دورتيو السادسة والسابعة. ىذاالتقدم احملرز يف 

وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف اجلزء التايل من مشروع ادلقرر ادلتعلق بتنفيذ برنامج العمل األول  - 7
من جدول األعمال ادلؤقت، وىو تقرير األمني التنفيذي بشأن تنفيذ برنامج العمل  5للمنرب يف إطار البند 

 ل: األو 
  

                                                      
 .IPBES/5/4 يرد هنج معاجلة ادلعارف األصلية واحمللية يف إطار ادلنرب احلكومي الدويل يف الوثيقة ( 3)
 يف مرفق الوثيقة 7108و 7107ديكن االطالع على خطة العمل ادلقًتحة لفرقة العمل ادلعنية بادلعارف والبيانات لعامي  ( 4)

IPBES/5/5. 
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 اا بعار 
 التقييمات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية

بالتقدم احملرز يف إجراء التقييم العادلي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم  يرحب -0
 .(6)، والتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية(5)اإليكولوجية

مشروع ادلقرر ادلتعلق بتنفيذ برنامج العمل من وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف الفقرات التالية  - 8
من جدول األعمال ادلؤقت، وىو تقرير األمني التنفيذي بشأن تنفيذ برنامج العمل  5األول للمنرب يف إطار البند 

 األول: 
 اا مساخ

 التقييمات المواضيعية
باألنشطة ادلضطلع هبا لنشر وتعميم ادلوجز اخلاص دبقرري السياسات من  يرحب -0

التقرير عن تقييم ادللقحات والتلقيح واإلنتاج الغذائي وفرادى فصول التقرير عن التقييم وموجزاهتا 
 ؛ (7)التنفيذية

 . (8)بالتقدم احملرز يف تقييم تدىور األراضي واستصالحها يرحب أيضاً  -7
وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف الفقرات التالية من مشروع ادلقرر ادلتعلق بتنفيذ برنامج العمل  - 9

)و( من جدول األعمال ادلؤقت، وىو التقييم ادلواضيعي لالستخدام ادلستدام  6األول للمنرب يف إطار البند 
 للتنوع البيولوجي: 

تقييم مواضيعي لالستخدام ادلستدام على تقرير ربديد النطاق من أجل إجراء  يوافق -3
 ؛(9)[ ذلذا ادلقرر-لألنواع الربية الوارد يف ادلرفق ]

على إجراء تقييم مواضيعي لالستخدام ادلستدام لألنواع الربية وفقًا لإلجراءات  يوافق -4]
[ ذلذا --اخلاصة بإعداد نواتج ادلنرب، وعلى النحو ادلبني يف تقرير ربديد النطاق الوارد يف ادلرفق ]

ادلقرر، على أن يبدأ التقييم عقب الدورة ]اخلامسة[ ]السادسة[ لالجتماع العام، لكي ينظر فيو 
 [  االجتماع العام يف دورتو ]الثامنة[ ]التاسعة[؛

أن ينظر يف توقيت إجراء التقييم يف سياق وضع برنامج العمل الثاين  يقرر -مكرراً  4]
 للمنرب؛[

ام أن ينظر يف الفقرة التالية من مشروع ادلقرر ادلتعلق بتنفيذ برنامج العمل األول وقد يود االجتماع الع -01
 )ه( من جدول األعمال ادلؤقت، وىو التقييم ادلواضيعي لألنواع الغريبة الغازية:  6للمنرب يف إطار البند 

                                                      
(5 ) IPBES/5/INF/8. 
(6 ) IPBES/5/INF/7. 
(7 ) IPBES/5/INF/1. 
(8 ) IPBES/5/INF/9. 
 .IPBES/5/7 يرد مشروع تقرير ربديد النطاق يف الوثيقة ( 9)
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تقييم مواضيعي لألنواع الغريبة الغازية وفقًا لإلجراءات اخلاصة ب االضطالععلى  يوافق -5]
 بإعداد نواتج ادلنرب، وعلى النحو ادلبني يف تقرير ربديد النطاق الوارد يف ادلرفق الثالث للمقرر 

الدورة ]اخلامسة[ ]السادسة[ لالجتماع العام، لكي ينظر فيو  التقييم بعديبدأ على أن ، 4/0-م ح د
 [ عام يف دورتو ]الثامنة[ ]التاسعة[؛االجتماع ال
أن ينظر يف توقيت إجراء التقييم يف سياق وضع برنامج العمل الثاين  يقرر -مكرراً  5]

 للمنرب؛[
وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف الفقرات التالية من مشروع ادلقرر ادلتعلق بتنفيذ برنامج العمل  -00

ول األعمال ادلؤقت، وىو تقرير األمني التنفيذي بشأن تنفيذ برنامج العمل من جد 5األول للمنرب يف إطار البند 
 األول: 

 اا سساد
 التقييمات المنهجية

باألنشطة ادلضطلع هبا لنشر وتعميم ادلوجز اخلاص دبقرري السياسات من  يرحب -0
التقرير عن التقييم ادلنهجي لسيناريوىات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وفرادى 

 فصول التقرير عن التقييم وموجزاهتا التنفيذية؛
اذىا لتنفيذ خطة العمل للمرحلة الثانية بالتقدم احملرز واخلطوات التالية ادلقرر ازب يرحب -7

 ؛(01)من عمل ادلنرب بشأن السيناريوىات والنماذج
من اجلزء  7للفقرة  إىل فريق اخلرباء ادلعين بالسيناريوىات والنماذج ادلنشأ وفقاً  يطلب -3

لالختصاصات الواردة يف ادلرفق اخلامس  ، أن يواصل عملو وفقاً 4/0-اخلامس من ادلقرر م ح د 
 السادسة الدورتني خالل الصدد ىذا يف احملرز التقدم عن تقريراً  يقدم وأن ،4/0 -للمقرر م ح د

 والسابعة لالجتماع العام.
وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف الفقرة التالية من مشروع ادلقرر ادلتعلق بتنفيذ برنامج العمل األول  - 07

)د( من جدول األعمال ادلؤقت، وىو التقييم ادلنهجي ادلتعلق بادلفاىيم ادلتنوعة للقيم  6منرب يف إطار البند لل
 ادلتعددة للطبيعة ومنافعها: 

دلفاىيم ادلتنوعة للقيم ادلتعددة للطبيعة متعلق باتقييم منهجي ب االضطالععلى  يوافق -4]
ومنافعها، دبا يف ذلك التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية، وفقًا لإلجراءات 
 اخلاصة بإعداد نواتج ادلنرب، وعلى النحو ادلبني يف تقرير ربديد النطاق الوارد يف ادلرفق الثالث للمقرر 

م عقب الدورة ]اخلامسة[ ]السادسة[ لالجتماع العام، لكي ينظر ، على أن يبدأ التقيي4/0-م ح د
 [  فيو االجتماع العام يف دورتو ]الثامنة[ ]التاسعة[؛

أن ينظر يف توقيت إجراء التقييم يف سياق وضع برنامج العمل الثاين  يقرر -مكرراً  4]
 للمنرب؛[

                                                      
(01 ) IPBES/5/INF/2. 
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بالتقدم احملرز واخلطوات ادلقبلة ادلقررة يف أعمال فريق اخلرباء ادلعين بالقيم  يرحب -5
 ؛(00)لكفالة إدماج القيم والتثمينات على النحو ادلناسب يف مجيع تقييمات ادلنرب

 من اجلزء اخلامس من ادلقرر  5للفقرة  والية فريق اخلرباء ادلعين بالقيم ادلنشأ وفقاً  ديدد -6
عن التقدم  الدورة السابعة لالجتماع العام، ويطلب إىل فريق اخلرباء أن يقدم تقريراً  حىت 4/0-م ح د 

 احملرز يف ىذا الصدد خالل الدورتني السادسة والسابعة لالجتماع العام.
وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف اجلزء التايل من مشروع ادلقرر ادلتعلق بتنفيذ برنامج العمل األول  - 03

 )ز( من جدول األعمال ادلؤقت، وىو أدوات ومنهجيات دعم السياسات:  6يف إطار البند  للمنرب
 اا بعسا

 السياسات دعم ومنهجيات أدواتفهرس 
بالتقدم احملرز واخلطوات ادلقبلة ادلقررة يف عمل فريق اخلرباء ادلعين بأدوات  يرحب -0

ومنهجيات دعم السياسات خبصوص إعداد الفهرس اإللكًتوين ألدوات ومنهجيات دعم السياسات، 
 وتقدمي الدعم للتقييمات اجلارية للمنرب؛

[ ذلذا ادلقرر، ويطلب --ادلبني يف ادلرفق ] (07)على هنج إعداد زلتويات الفهرس يوافق -7
إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، بالتشاور مع ادلكتب، وبدعم من فريق اخلرباء ادلعين بأدوات 

 واألمانة، أن يقوم دبا يلي:  تدعم السياساومنهجيات 
 مواصلة إعداد التوجيهات بشأن تقدمي احملتويات ادلطلوب إدراجها يف الفهرس )أ(

 اإللكًتوين واستعراضها، دبا يف ذلك ضمان جودهتا، وإدارهتا؛ 
دعم دعوة اخلرباء واحلكومات وسائر أصحاب ادلصلحة إىل تقدمي أدوات ومنهجيات  )ب(

 ذات صلة إلدراجها يف الفهرس اإللكًتوين، واإلشراف على إعداد الفهرس؛ تالسياسا
ويل للفهرس وفعاليتو يف سياق إجراء تقييم الستخدام النموذج اإللكًتوين األ )ج(

 )ه((؛ 4االستعراض، لكي ُيسًتَشد بو يف تطوير ادلنرب يف ادلستقبل )الناتج 
والية فريق اخلرباء ادلعين بأدوات ومنهجيات دعم السياسات حىت الدورة السابعة  ديدد -3

ىذا الصدد خالل  عن التقدم احملرز يف لالجتماع العام، ويطلب إىل فريق اخلرباء أن يقدم تقريراً 
 الدورتني السادسة والسابعة لالجتماع العام.

وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف اجلزء التايل من مشروع ادلقرر ادلتعلق بتنفيذ برنامج العمل األول  - 04
بادليزانية اخلاصة من جدول األعمال ادلؤقت، وىو الًتتيبات ادلالية والًتتيبات ادلتعلقة  7للمنرب يف إطار البند 

 بادلنرب:
 

  

                                                      
(00 ) IPBES/5/INF/13.  
 .IPBES/5/8 يرد مشروع هنج إعداد زلتويات الفهرس يف الوثيقة ( 07)



IPBES/5/1/Add.2 

7 

 اا مناث
 الدعم التقني لبرنامج العمل

 9بعروض ادلسامهات العينية لدعم تنفيذ برنامج العمل، اليت وردت حىت  يرحب -0
[، ويدعو إىل تقدمي --/]5-[ من مرفق ادلقرر م ح د--، وادلدرجة يف اجلدول ]7107آذار/مارس 

عروض مسامهات عينية إضافية لدعم تنفيذ برنامج العمل، وعروض باستضافة الدورة السابعة 
 ؛ 7107نيسان/أبريل  31ول لالجتماع العام، وذلك حبل

إىل األمانة، بالتشاور مع ادلكتب ووفقًا للميزانية ادلعتمدة الواردة يف مرفق ادلقرر  يطلب -7
 [، أن تتخذ التدابري ادلؤسسية الالزمة لتفعيل الدعم التقين الضروري لربنامج العمل. --/]5-م ح د

 ل ثانمشروع مقرر: استعراض المنبر ووضع برنامج عم - ثانياا 
قد يود االجتماع العام أن ينظر يف اجلزء التايل من مشروع ادلقرر ادلتعلق باستعراض ادلنرب احلكومي  - 05

 من جدول األعمال ادلؤقت، وىو استعراض ادلنرب:  8الدويل ووضع برنامج عمل ثان يف إطار البند 
 أوالا 

 استعراض المنبر
، الواردة يف (03)اية برنامج عملو األولعلى اختصاصات استعراض ادلنرب يف هن يوافق -0

، (04)[ ذلذا ادلقرر، دبا يف ذلك االستبيان ادلخصص لالستخدام خالل عملية االستعراض--ادلرفق ]
 والوارد يف تذييل االختصاصات؛ 

أن يقدم إىل االجتماع العام يف  ،لالختصاصات وفقاً  ،إىل فريق االستعراض يطلب -7
عن التقدم احملرز يف عملية االستعراض ونتائجها ادلؤقتة، وأن يقدم إىل  مرحلياً  دورتو السادسة تقريراً 

عن االستعراض، دبا يف ذلك توصيات تتعلق بتنفيذ  هنائياً  االجتماع العام يف دورتو السابعة تقريراً 
 برنامج العمل الثاين للمنرب؛

إىل فريق االستعراض الداخلي أن يقدم إىل االجتماع العام يف دورتو السادسة  يطلب -3
 من االختصاصات.  01التقرير ادلطلوب يف الفقرة 

وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف اجلزء التايل من مشروع ادلقرر ادلتعلق باستعراض ادلنرب ووضع  - 06
  :عملية إعداد برنامج عمل ثان للمنرباألعمال ادلؤقت، وىو  )ب( من جدول 9برنامج عمل ثان يف إطار البند 

 ثانياا 
 وضع برنامج عمل ثان

إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات وادلكتب، بدعم من األمانة، أن يضع  يطلب -0
االجتماع العام يف دورتو السادسة، دبا يف  امشاريع العناصر األولية لربنامج العمل الثاين، كي ينظر فيه

الطلبات، وتقديرات الدعوة إىل تقدمي ذلك االفًتاضات واذليكل احملتمل والتوجيهات خبصوص 
 يف اعتباره على وجو اخلصوص ما يلي:  ف األولية، آخذاً التكالي

                                                      
  IPBES/5/11 ديكن االطالع على مشروع االختصاصات يف مرفق الوثيقة ( 03)
 .IPBES/5/11 ديكن االطالع على مشروع االستبيان يف تذييل مرفق الوثيقة ( 04)
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اإلطار الزمين لربنامج العمل الثاين، ضمن أفق العشر سنوات، للسماح باالسًتشاد  )أ(
، وكذلك اتفاق باريس بشأن تغري ادلناخ، 7131بنواذبو يف تقييم تنفيذ أىداف التنمية ادلستدامة لعام 

 البيولوجي تعتمد يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛وأية خطة اسًتاتيجية للتنوع 
توقيت إجراء تقييم عادلي ثان بشأن التنوع البولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف  )ب(

ضوء أىداف التنمية ادلستدامة، وكذلك اتفاق باريس بشأن تغري ادلناخ، وأية خطة اسًتاتيجية للتنوع 
 لتنوع البيولوجي؛البيولوجي تعتمد يف إطار اتفاقية ا

عدد ونوع التقييمات والنواتج األخرى، مع اإلشارة إىل أن األمر قد يتطلب بعض  )ج(
 ادلرونة للسماح باالنتقال السلس من برنامج العمل األول إىل الثاين؛

إىل  ضرورة أن يعكس برنامج العمل الثاين تنفيذ الوظائف األربع للمنرب استناداً  )د(
 الدروس ادلستفادة؛

 4إىل أية نتائج مبكرة الستعراض ادلنرب )الناتج  طرائق تنفيذ برنامج العمل، استناداً  )ىـ(
)ه(( فيما خيص طرائق تنفيذ برنامج العمل األول، وال سيما ىيكل الدعم التقين وفرق العمل وأفرقة 

 ، حسب االقتضاء. ادلتبعة اخلرباء، وتكوين األمانة، وكذلك اإلجراءات
 مقرر: الترتيبات المالية والمتعلقة بالميزانية مشروع - ثالثاا 

قد يود االجتماع العام أن ينظر يف اجلزء التايل من مشروع ادلقرر بشأن الًتتيبات ادلالية وادلتعلقة  - 07
 من جدول األعمال ادلؤقت، وىو الًتتيبات ادلالية والًتتيبات ادلتعلقة بادليزانية اخلاصة 7بادليزانية يف إطار البند 

 بادلنرب: 
 إن االجتماع العام، 

بادلسامهات النقدية والعينية الواردة منذ انعقاد الدورة الرابعة للمنرب احلكومي الدويل  يرحب إذ
  ،يولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةللعلوم والسياسات يف رلال التنوع الب

، على النحو ادلبني يف (05)حبالة ادلسامهات النقدية والعينية الواردة حىت اآلن وإذ حييط علماً 
  ،[ من مرفق ىذا ادلقرر--[ و ]--] اجلدولني

  ،7106ت ادلعلنة لفًتة ما بعد عام بالتعهُّدا وإذ حييط علماً أيضاً 
على النحو ادلبنين  (06)7106-7105حبالة النفقات يف فًتة السنتني  وإذ حييط علماً كذلك

، وكذلك مستوى الوفورات اليت ربققت خالل فًتة [ من مرفق ىذا ادلقرر--[ و ]--يف اجلدولني ]
 السنتني، 

احلكومات وىيئات األمم ادلتحدة ومرفق البيئة العادلية وادلنظمات احلكومية  يدعو -0
الدولية األخرى وأصحاب ادلصلحة وغريىم من القادرين على ذلك، إىل اإلعالن عن تعهُّدات 
ومسامهات للصندوق االستئماين للمنرب، وكذلك تقدمي مسامهات عينية لدعم أعمال ادلنرب، دبا يف 

 كامل االقتصادي اإلقليمية والقطاع اخلاص وادلؤسسات اخلريية؛ ذلك منظمات الت
                                                      

  .IPBES/5/10 يف الوثيقة 7و 0 ديكن االطالع على مشروعي اجلدولني ( 05)
 .IPBES/5/10 يف الوثيقة 4و 3 ديكن االطالع على مشروعي اجلدولني ( 06)
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إىل األمني التنفيذي أن يقوم، بتوجيو من ادلكتب، بتقدمي تقرير إىل االجتماع  يطلب -7
 ؛ 7107-7106العام يف دورتو السادسة بشأن النفقات لفًتة السنتني 

[ --اليت تقدر دببلغ ] (07)7108-7107ادليزانيات ادلنقنحة لفًتة السنتني  يعتمد -3
 [ من مرفق ىذا ادلقرر؛ --دوالر؛ على النحو ادلبني يف اجلدول ]

[ دوالر، والواردة يف اجلدول --اليت تبلغ ] 7109بادليزانية ادلقًتحة لعام  حييط علماً  -4
(08)[ من مرفق ىذا ادلقرر، مع مالحظة أهنا ستتطلنب مزيداً من ادلراجعة قبل اعتمادىا--]

P  
إىل اخلرباء من البلدان ادلتقدمة النمو، الذين ُعينوا أعضاء يف أفرقة اخلرباء  يطلب -5

 توفر الدعم ادلايل الضروري ذلم للمشاركة يف عمل ادلنرب؛  االتابعة للمنرب أو يف ىيئاتو الفرعية، أن يؤكدو 
[ ذلذا ادلقرر، --ادلبينة يف ادلرفق ] (09)على اسًتاتيجية مجع األموال للمنرب يوافق -6

لإلجراءات ادلالية للمنرب، أن يشرع، ربت إشراف ادلكتب وبدعم  ويطلب إىل األمني التنفيذي، وفقاً 
عن التقدم احملرز يف  من البلدان األعضاء، يف تنفيذ االسًتاتيجية، وأن يقدم  إىل االجتماع العام تقريراً 

 تنفيذه. 
 مشروع مقرر: جدول األعمال المؤقت وتاريخ ومكان انعقاد الدورة السادسة لالجتماع العام  - رابعاا 

)أ(، وىو تنظيم عمل االجتماع  9قد يود االجتماع العام النظر يف مشروع ادلقرر التايل يف إطار البند  - 08
 من االجتماع العام:  عةورتني السادسة والسابالعام وجدول أعمالو ادلؤقت، وموعد ومكان انعقاد الد

 إن االجتماع العام، 
 [؛ --يف ] 7108آذار/مارس  74إىل  08عقد دورتو السادسة يف الفًتة من  يقرر -0
إىل األمني التنفيذي أن ينظم الدورة اخلامسة بتعاون وثيق مع البلد ادلضيف  يطلب -7

 وأن يدعو األعضاء وادلراقبني يف ادلنرب للمشاركة يف الدورة؛ 
الوارد يف مرفق ىذا  (71)دبشروع جدول األعمال األويل لدورتو السادسة علماً  حييط -3

مع  ادلقرر، ويطلب إىل األمني التنفيذي وضع الصيغة النهائية للتنظيم ادلقًتح لعمل الدورة، سبشياً 
 التعليقات اليت وردت خالل الدورة اخلامسة.

     
 

                                                      
 .IPBES/5/10 من الوثيقة 5يف اجلدول  7108-7107ديكن االطالع على مشروع ادليزانية ادلنقحة لفًتة السنتني  ( 07)
 .IPBES/5/10 من الوثيقة 6يف اجلدول  7109ديكن االطالع على مشروع ادليزانية ادلنقحة لسنة  ( 08)
 .IPBES/5/10 ديكن االطالع على مشروع اسًتاتيجية مجع األموال يف مرفق الوثيقة ( 09)
 .IPBES/5/12 ديكن االطالع على مشروع جدول األعمال األويل يف ادلرفق األول للوثيقة ( 71)


