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الجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم ا
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية
 السابعةالدورة 
 2019أاير/مايو  4-نيسان/أبريل 29 ،ابريس
*من جدول األعمال املؤقت )أ( 2البند 

 

 العملاملسائل التنظيمية: إقرار جدول األعمال وتنظيم 

 شروح جدول األعمال املؤقت
 1البند 

 افتتاح الدورة
ة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي بعتُعقد الدورة السا -1

. وستبدأ أعمال 2019أاير/مايو  4نيسان/أبريل إىل  29ابريس يف الفرتة من وخدمات النظم اإليكولوجية يف 
 .2019نيسان/أبريل  29 اإلثنني،يوم الدورة يف الساعة العاشرة من صباح 

ملنظمة العام يُديل بكلمات ترحيب كل من رئيس املنرب؛ واألمينة التنفيذية للمنرب؛ واملدير أن  من املتوقعو  -2
منظمة و برانمج األمم املتحدة للبيئة ، الذي يتحدث أيضًا ابسم األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(

فرنسا، إضافًة إىل شخصيات ئي، وممثل عن حكومة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنا
 .للمشاورات اإلقليمية ومشاورات أصحاب املصلحة 2019 أبريل/نيسان 28وسُيخصص يوم  أخرى.

 2البند 
 املسائل التنظيمية

وفقاً للنظام الداخلي لالجتماع العام للمنرب، بصيغته اليت اعتمدها االجتماع العام  السابعةسُتنظم الدورة  -3
 .2/1-د.ح.موعدهلا مبوجب مقرره  1/1-د.ح.ميف مقرره 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل )أ(
 .(IPBES/7/1/Rev.1)قد يود االجتماع العام أن يعتمد جدول األعمال على أساس جدول األعمال املؤقت  -4

                                                      
*  IPBES/7/1/Rev.1. 

 منظمة
األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة
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أفرقة  ولكن عند االقتضاء، قد يود االجتماع أن ينشئ ،ويُقرتح أن أتخذ املداوالت شكل جلسات عامة -5
فريقني ، السابعةأفرقة اتصال ملناقشة مسائل حمددة. وقد يود االجتماع العام أن ينشئ، يف هذه الدورة و  عاملة

 اتصال، على النحو املفصل أدانه. عاملني وفريق
بشأن التقييم العاملي للتنوع البيولوجي  6للنظر يف البند  عامالً  اً فريق أن ينشئتماع العام االجقد يود و  -6

بشأن استعراض املنرب يف هناية برانمج عمله األول  8نظر يف البند لل عامالً  اً فريقو وخدمات النظم اإليكولوجية، 
سيكون من الضروري عقد عدد حمدود من فلضيق الوقت  ونظراً  للمنرب. التايلبشأن برانمج العمل  9والبند 

تماع العام إىل االج تقريراً الفريق العامل الثاين ومن املتوقع أن يقدم  .ابلتوازيهذين الفريقني العاملني  اجتماعات
مع  متشياً و  .2019أاير/مايو  4يوم السبت يف  9 ، وعن البند2019أاير/مايو  1يوم األربعاء يف  8 البند عن

لبند معين ابإنشاء فريق اتصال  أيضاً االجتماع العام  يودقد ف املمارسة املتبعة يف الدورات السابقة لالجتماع العام
 للمنرب. مليزانيةاب واملتعلقة بشأن الرتتيبات املالية ٧
ومن الساعة  13:00إىل الساعة  10:00كل يوم من الساعة   االجتماعاتويُقرتح كذلك أن تُعقد  -٧

. ويرى املكتب أنه سيكون من الضروري أيضًا عقد جلسات مسائية من الساعة 18:00إىل الساعة  15:00
 لكفالة تغطية مجيع بنود جدول األعمال خالل االسبوع. 22:30إىل  19:30

وُوضع مقرتح بشأن الكيفية اليت قد يرغب هبا االجتماع العام يف تنظيم عمله استناداً إىل املمارسة املتبعة  -8
واثئق )املرفق الثاين(. ويشمل املقرتح لقائمة ابأيضاً يف دورات االجتماع العام السابقة )انظر املرفق األول(، وُقدمت 

 االتصال اليت قد يرغب االجتماع العام يف إنشائها.أفرقة لألفرقة العاملة و  ختصيص الوقت واملهام
واجتماعات األفرقة  وسُتوفر الرتمجة الشفوية ابللغات الرمسية الست لألمم املتحدة يف مجيع اجللسات العامة -9

 ستعقد ابللغة اإلنكليزية فقط.فاجتماعات فريق االتصال ، أما ولاألالعاملة احملددة يف املرفق 
 املنرب حالة العضوية يف )ب(

ستقدم األمانة معلومات عن حالة العضوية يف املنرب. ويُطلب من أي دولة عضو يف األمم املتحدة تنوي  -10
 .أن تعرب عن نيتها لألمانة خبطاب رمسي يصدر عن السلطة احلكومية املعنية إىل املنرباالنضمام 

 املكتبانتخاب أعضاء  (ج)
من النظام الداخلي تنتهي فرتة عضوية كل عضو من أعضاء املكتب، بدأت يف هناية  15 ووفقاً للقاعدة -11

ومن مث سيدعى االجتماع . عندما يُنتخب املكتب اجلديد السابعةالدورة الرابعة لالجتماع العام، يف هناية الدورة 
وسيجري اختيار . آخرينيتألف من رئيس وأربعة نواب للرئيس ومخسة أعضاء  جديداً  العام إىل أن ينتخب مكتباً 

ومتثَّل كل منطقة من مناطق األمم . الرئيس ونواب الرئيس األربعة مع إيالء االعتبار الواجب خلرباهتم العلمية والتقنية
 .املتحدة اخلمس بعضوين يف املكتب

 مؤرخ EM/2018/19) من النظام الداخلي، وجهت األمانة الدعوة عن طريق إخطار 22 ومتشياً مع املادة -12
املنرب لكي يقدموا إىل األمانة ترشيحات خطية مرفقة ابلسري الذاتية  أعضاء، إىل (2018سبتمرب /أيلول 12 يف

وستتاح أمساء األشخاص املرشحني وسريهم الذاتية . 2019يناير /كانون الثاين  4 للمرشحني لعضوية املكتب حبلول
. وعلى املوقع الشبكي للمنرب IPBES/7/INF/3 يف الوثيقةألعضاء املنرب، إىل جانب هوية املنطقة املقدمة للرتشيح، 

 .من النظام الداخلي، ميكن أن يعاد انتخاب أعضاء املكتب لفرتة عضوية واحدة اتلية 15 ووفقاً للمادة
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كل جمموعة إقليمية من جمموعات األمم املتحدة اخلمس   2019 مايو/أاير 4 وسيدعو الرئيس يوم السبت -13
كمرشحني لعضوية (  واحد ملنصب انئب الرئيس أو الرئيس والثاين كعضو آخر يف املكتب) ننياالثلتقدمي مرشَحيها 

وسيدعو الرئيس االجتماع العام إىل أن ينتخب املكتب الذي يتألف من رئيس وأربعة نواب للرئيس . املكتب
 .ومخسة أعضاء آخرين

جيري التناوب على منصب الرئيس على أن  15من املادة  3وفيما يتعلق ابنتخاب الرئيس، تنص الفقرة  -14
ويف الدورة السادسة لالجتماع . سنوات دون إمكانية إعادة انتخاب الرئيس 3بني مناطق األمم املتحدة اخلمس كل 

وقال يف تقريره الذي قدمه إىل االجتماع العام . العام عقد الرئيس مشاورات غري رمسية بشأن مسألة التناوب هذه
من النظام الداخلي  15إن مجيع اجملموعات اإلقليمية أكدت جمدداً على انطباق املادة  عن نتائج هذه املشاورات

لدورات االجتماع العام، اليت تتضمن حكماً ينص على أن رائسة املكتب تكون ابلتناوب بني مناطق األمم املتحدة 
املناطق أقرت أبن تطبيق  وعلى الرغم من أن مجيع. اخلمس كل ثالث سنوات دون إمكانية إعادة انتخاب الرئيس

تلك املادة املتعلقة ابلتناوب يعين أن الرئيس املقبل للمنرب سيأيت من املنطقة األفريقية، أو منطقة أورواب الشرقية، أو 
منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، إال أنه مل يكن هناك توافق يف اآلراء بشأن ما إذا كان ينبغي لالجتماع 

مع تضمني  15 ولذلك وافق االجتماع العام على مواصلة تطبيق املادة. يف تسلسل تويلِي املناطق للرائسةالعام البت 
 (.18 ، الفقرةIPBES/6/15) هذه املوافقة يف تقرير الدورة

، جيوز أيضًا لكل منطقة أن تعني مناوبني ملمثليها يوافق عليهم االجتماع 15املادة  من 4للفقرة  ووفقاً  -15
 .املكتب من احلضور( أعضاء) العام، وذلك لتمثيل املنطقة يف اجتماع للمكتب يف حالة عدم متكن عضو

لقة ابملرشحني أما املعلومات املتع ،IPBES/7/8 وترد املعلومات املتعلقة ابنتخاب أعضاء املكتب يف الوثيقة -16
 .IPBES/7/INF/3 لالنتخاب فرتد يف الوثيقة

 انتخاب أعضاء مناوبني يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصات )د(
من النظام الداخلي بصيغته املعدلة مبوجب املقرر  31سُيدعى االجتماع العام إىل أن خيتار، وفقاً للمادة  -1٧

اخلرباء املتعدد التخصصات استقاال منذ الدورة السادسة لالجتماع العام، ني لعضوين يف فريق ، مناوبَ 2/1-م.ح.د
 السيدة كارمن رولدان شاكون )منطقة أمريكا الالتينية والكارييب( والسيدة فواهانغي راهريمياالال )منطقة أفريقيا(.

والية العضوين الذين حال  من النظام الداخلي، يتوىل العضوان املناوابن تلك املهام حىت هناية 29ووفقًا للمادة 
وجيوز إعادة انتخاب أعضاء الفريق  حملهما، أي من هناية الدورة السابعة حىت هناية الدورة التاسعة لالجتماع العام.

 لفرتة عضوية أخرى متصلة.
تقدمي ترشيحات  تني إىلأعضاء املنرب من املنطقتني املعني ةالتنفيذي ةاألمين ت، دع2019آذار/مارس  5ويف  -18

وستتاح معلومات عن مجيع الرتشيحات املقدمة يف الوثيقة  .2019نيسان/أبريل  4 حبلول نياملناوب العضوين
IPBES/7/INF/22  وعلى الرابطhttps://www.ipbes.net/nominations/mep/ipbes7. 

وسُتدعى املناطق املعنية إىل النظر يف الرتشيحات املقدمة وإىل أن ترشح لالختيار يف االجتماع العام  -19
 املستقيلني. العضويناملنطقة األفريقية لكي حيال حمل عضوًا واحدًا من منطقة أمريكا الالتينية وعضوًا واحدًا من 

 من النظام الداخلي. 26تؤخذ يف احلسبان عند ترشيح واختيار أعضاء الفريق يف املادة يتعني أن املعايري اليت وترد 
  

https://www.ipbes.net/nominations/mep/ipbes7
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 ٣البند 
 ة لالجتماع العام للمنرببعقبول املراقبني يف الدورة السا

وفقاً  (IPBES/7/INF/4)ة بعقائمة املراقبني املقبولني يف الدورة السا ،ابسم املكتب ،سيقرتح رئيس املنرب -20
ة اإلجراء بعيف الدورة السا أيضاً  ( أبن يُطبق21، الفقرة IPBES/6/15) السادسةقرر االجتماع العام يف دورته مل

من تقرير الدورة األوىل لالجتماع  22املؤقت لقبول املراقبني يف دورات االجتماع العام، على النحو املبني يف الفقرة 
 .من الثانية إىل السادسة، والذي طُبق يف الدورات (IPBES/1/12)العام 
ياسات واإلجراءات اخلاصة ة يف مشروع السبعوقرر االجتماع العام أيضاً أن يواصل النظر يف دورته السا -21

 .(IPBES/7/9)بقبول املراقبني الواردة يف مرفق مذكرة األمانة عن تلك املسألة 
 4البند 

 واثئق تفويض املمثلني
من النظام  11تدعى مجيع الدول األعضاء يف املنرب إىل املشاركة يف الدورة مشاركة كاملة. ووفقاً للمادة  -22

أعضاء املنرب بوفد يتألف من رئيس الوفد ومن العدد الذي قد يتطلبه من املمثلني الداخلي، ميثل كل عضو من 
 اآلخرين املعتمدين واملناوبني واملستشارين حسب االقتضاء.

من النظام الداخلي، ينبغي أن تُقَدم إىل األمانة واثئق تفويض ممثلي الدول األعضاء  12وعماًل ابملادة  -23
، وينبغي أن تصدر تلك الواثئق عن رؤساء تلك الدول أو رؤساء حكوماهتا أو وزراء يف املنرب الذين حيضرون الدورة

ساعة  24خارجيتها أو من ينوب عنهم، وفقًا لسياسات كل بلد وقوانينه، وذلك إن أمكن يف موعد ال يتجاوز 
اد املقررات يف أثناء بعد افتتاح الدورة. ويشرتط تقدمي واثئق التفويض املذكورة من أجل مشاركة املمثلني يف اعتم

 الدورة.
من النظام الداخلي، سيفحص املكتب واثئق تفويض ممثلي األعضاء يف املنرب، ويقدم  13ووفقاً للمادة  -24

 يوما/أاير 1 األربعاءتقريراً عنها إىل االجتماع العام. وسيقوم املكتب ابإلبالغ عن نتائج الفحص الذي أجراه يوم 
 .قبل اعتماد أية مقررات 2019

 5البند 
 2018-2014تقرير األمينة التنفيذية عن تنفيذ برانمج العمل األول للفرتة 

املتعلق بتنفيذ برانمج العمل األول للمنرب، أعدت األمينة التنفيذية، ابلتعاون  6/1-د ح معماًل ابملقرر  -25
لكي ينظر فيه  (IPBES/7/2)، تقريراً عن تنفيذ برانمج العمل األول واملكتبمع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 

وفيما  عن مجيع جوانب تنفيذ برانمج العمل األول للمنرب. شامالً  اً تقرير  ةالتنفيذي ةم األميندقتسو  االجتماع العام.
بشأن  اتتوجيه تقدمييف قد يرغب االجتماع العام  فإنللمنرب  ء التابعةربااخلوأفرقة يتعلق بعمل الفرق العاملة 

 للمنرب.التايل قرر الذي سيعتمد بشأن برانمج العمل يف سياق امل 9إطار البند مستقبلها يف 
ماع العام أن حييط علمًا ابملعلومات الواردة يف التقرير وواثئق املعلومات ذات الصلة، مبا وقد يود االجت -26

لتفعيل الدعم التقين من أجل تنفيذ برانمج العمل  اليت وضعتيف ذلك التقرير املتعلق ابلرتتيبات املؤسسية 
(IPBES/7/INF/5) واملعلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية، وتقييم األنواع ؛

من الفرع  3و 2الفقرتني  متشيًا معالغريبة الغازية، والتقييم بشأن املفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة وفوائدها 
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واملعلومات عن  ؛(IPBES/7/INF/6)انظر أيضًا  6/1-د ح ممن الفرع سادسًا من املقرر  3خامسًا والفقرة 
سيما التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة املتجددة لبناء القدرات، استجابة للجزء  األعمال ذات الصلة ببناء القدرات، وال

علومات عن األعمال املتعلقة مبعارف الشعوب وامل؛ (IPBES/7/INF/7)انظر أيضًا  6/1- د.ح.ماثنيًا من املقرر 
واملعارف احمللية األصلية واملعارف احمللية، وعلى وجه اخلصوص تنفيذ هنج االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية 

؛ (IPBES/7/INF/8)انظر أيضاً  6/1-د.ح.ممن الفرع اثلثاً من املقرر  3-1واالستفادة منها، استجابة للفقرات 
، 2018والعام  201٧سيما تنفيذ خطة العمل للعام  واملعلومات عن األعمال املتعلقة ابملعارف والبياانت، وال

)انظر  6/1-د.ح.ممن الفرع اثلثاً من املقرر  5والفقرة  5/1-د.ح.مقرر من الفرع اثلثاً من امل 6 ةاستجابة للفقر 
عن إنتاج وإدماج التقييمات من مجيع النطاقات وفيها كلها دليل ابل؛ واملعلومات املتعلقة (IPBES/7/INF/9أيضًا 

؛ واملعلومات عن األعمال (IPBES/7/INF/10)انظر  4/1-د.ح.ممن الفرع اثلثًا من املقرر  1متشيًا مع الفقرة 
ع من الفر  1والفقرة  5/1-د.ح.ممن الفرع سادساً من املقرر  3املتعلقة ابلسيناريوهات والنماذج استجابة للفقرة 

؛ واملعلومات عن العمل املتعلق أبدوات ومنهجيات (IPBES/7/INF/11 أيضاً  )انظر 6/1-د.ح.مسادساً من املقرر 
سيما بشأن فهرس أدوات ومنهجيات دعم السياسات استجابة للفرع سابعًا من املقرر  دعم السياسات، وال

؛ واملعلومات عن تنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل واسرتاتيجية (IPBES/7/INF/13)انظر أيضاً  6/1-د.ح.م
؛ واملعلومات (IPBES/7/INF/14)انظر  3/4-د.ح.ممن املقرر  4و 2إشراك أصحاب املصلحة، استجابة للفقرتني 

؛ (IPBES/7/INF/15 انظر أيضاً ) 4/4-د.ح.ماثلثًا من املقرر الفرع من  2املتعلقة ابلشراكات استجابة للفقرة 
، املرفق الثاين؛ 3/3-د.ح.ماملقرر واملعلومات املتعلقة بتنفيذ السياسات واإلجراءات املتعلقة بتضارب املصاحل )

 .(IPBES/7/INF/16 انظر أيضاً 
 6البند 
 ةللتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي العاملي التقييم

، وافق االجتماع العام على إجراء تقييم عاملي للتنوع 4/1-د.ح.ممن الفرع اثلثاً من املقرر  3يف الفقرة  -2٧
الوارد يف املرفق األول البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على النحو املبني يف تقرير حتديد نطاق ذلك التقييم 

، قدم 6/1-د.ح.م ويف الفرع رابعًا من املقرر لذلك املقرر، لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته السابعة.
االجتماع العام املزيد من التوجيهات وطلب إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب تيسري املناقشات بشأن 

واستخدامه يف ‘‘ مسامهات الطبيعة للناس’’ جرى من خالهلا تطبيق مفهوم الدروس املستفادة من السبل اليت
كذلك   التقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ويف تقييم تدهور األراضي واستصالحها.

د التخصصات واملكتب طلب االجتماع العام إىل الرئيسني املشاركني للتقييم العاملي العمل مع فريق اخلرباء املتعد
للتأكد من أن مسائل السياسات العامة احملددة يف تقرير حتديد نطاق التقييم قد عوجلت يف مشروع املوجز اخلاص 

 مبقرري السياسات.
، ويف موجزه (IPBES/7/INF/1)وسُيدعى االجتماع العام إىل النظر يف فصول تقرير التقييم من أجل قبوله  -28

وميكن االطالع على حملة عامة عن العملية املتبعة يف  من أجل اعتماده.  (IPBES/7/3)اخلاص مبقرري السياسات
 .IPBES/7/INF/2 إعداد التقييم يف الوثيقة
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 7البند 
 ملنرباب اخلاصة الرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية

بشأن الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية، سيدعى االجتماع إىل  6/4-د.ح.ماستجابة للمقرر  -29
، اليت تقدم معلومات عن حالة (IPBES/7/4)النظر يف مذكرة األمانة بشأن الرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية للمنرب 

 ميزانيةً . وتتضمن املذكرة أيضًا 2018-201٧املسامهات النقدية والعينية للمنرب وحالة النفقات لفرتة السنتني 
، مبا يف ذلك التكاليف املرتبطة بربانمج وما بعده 2020  مقرتحة لعامميزانيةً و  2019  بشكل إضايف لعاممنقحةً 
 لكي ينظر فيها االجتماع العام.وذلك إىل عدد من االفرتاضات الواردة يف الوثيقة،  ، استناداً التايلالعمل 

 ة أيضا معلومات عن األنشطة املتعلقة جبمع األموال.تتضمن مذكرة األمانو  -30
 8البند 

 برانمج عمله األول يف هناية استعراض املنرب
، اعتمد االجتماع العام اختصاصات استعراض املنرب عند هناية برانمج عمله األول 5/2-د.ح.ميف املقرر  -31

أحاط االجتماع العام علما  6/1-د.ح.ممن الفرع اثمناً من املقرر  1ويف الفقرة واليت وردت يف مرفق ذلك املقرر. 
طلب إىل املكتب  2الفقرة ابلتقرير الذي أعده فريق االستعراض الداخلي مبا يتماشى مع االختصاصات، ويف 

وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات واألمانة حتديد أٍي من املسائل اليت وردت يف االستعراض الداخلي وأٍي من 
الدروس املستفادة منه ميكن معاجلتها يف برانمج العمل األول، مبا يف ذلك فيما يتعلق بتنفيذ أي تقييمات 

  دورته السادسة، والتنفيذ الكامل لوظائف املنرب األربعة وحتسني إدماجها.يوافق عليها االجتماع العام يف معلقة
، طلب االجتماع العام إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات 6/1-د.ح.ممن الفرع أواًل من املقرر  2ويف الفقرة 

اخلرباء وفرق العمل، آخذاً  واملكتب النظر يف كيفية حتسني تكامل برانمج عمل املنرب واتساقه عرب مجيع املهام وأفرقة
يف اعتباره استنتاجات االستعراض الداخلي، واختاذ التدابري الرامية إىل حتسني الشفافية ومساءلة تلك األفرقة وفرق 

 .IPBES/7/INF/17 واستجابةً لتلك الطلبات ُحدد عدد من األنشطة وترد املعلومات ذات الصلة يف الوثيقة العمل.
طلب االجتماع العام إىل األمينة التنفيذية أن تشرع  6/1-د.ح.ممن الفرع اثمناً من املقرر  3ويف الفقرة  -32

ويرد تقرير فريق  يف ترتيبات االستعراض اخلارجي يف أقرب وقت ممكن بعد الدورة السادسة لالجتماع العام.
ويرد رٌد على نتائج  .IPBES/7/INF/18 من االختصاصات، يف الوثيقة 15االستعراض، الذي أعد وفقا للفقرة 

بينما يرد رٌد على  ؛IPBES/7/INF/19االستعراض، أعده املكتب وفريق اخلرباء املتعدد التخصصات، يف الوثيقة 
وسيدعى االجتماع العام إىل الرتحيب ابلتقرير والنظر  .IPBES/7/INF/20 النتائج أعدته األمينة التنفيذية يف الوثيقة

 يف سياق وضع برانمج العمل التايل للمنرب. IPBES/7/5عن تقرير االستعراض الوارد يف الوثيقة  الناشئةيف التوصيات 
 9البند 

 برانمج العمل التايل للمنرب

، أن يقدما ، طلب االجتماع العام إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب6/2-د.ح.ميف املقرر  -33
ية حيتوي على قائمة جتميع اً تقرير  وأن يعدامدخالت واقرتاحات و إىل تقدمي طلبات  رمسيةً  بدعم من األمانة، دعوةً 

 ويرد التقرير يف الوثيقة لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته السابعة. مبا تقدم ذكره، األولويةمرتبٍة حسب 
IPBES/7/6/Add.1 يف الوثيقةاملقدمة، ت واالقرتاحات دخاللطلبات وامللعام  بينما يرد عرض IPBES/7/INF/21. 
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الصيغة أن يضعا ويف املقرر نفسه، طلب االجتماع العام إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب  -34
 2030 عام شروع إطار اسرتاتيجي حىتملقرر، يف أعقاب العملية املنصوص عليها يف املو النهائية، بدعم من األمانة 

طار اإلمشروع ويرد  رانمج عمل املنرب للنظر فيها وإقرارها من قبل االجتماع العام يف دورته السابعة.وعناصر ب
يف مرفق ‘‘ 2030مشروع برانمج عمل املنرب حىت عام ’’ ــبـشار إليها املسرتاتيجي وعناصر برانمج العمل، اال

 يف الوثيقة التايل للمنرببرانمج العمل طرائق تنفيذ النواتج املتوخاة من بينما ترد  ،IPBES/7/6 الوثيقة
IPBES/7/6/Add.2. 

 10البند 
 املستقبلية همواعيد وأماكن انعقاد دوراتاالجتماع العام و عمل تنظيم 

 الثامنة، دعا االجتماع العام األعضاء القادرين إىل النظر يف استضافة الدورة 6/3-د.ح.ميف املقرر  -35
. وُتشجع احلكومات اليت ترغب يف استضافة الدورتني 2020يف عام لالجتماع العام، املقرر عقدها يف الفرتة 

 ة.بعأو يف أثناء انعقاد الدورة السا قبلعلى إبالغ األمانة  والتاسعة الثامنة
 الثامنةومات ذات الصلة، مبا يف ذلك مشروع جدول األعمال املؤقت وتنظيم العمل للدورة وترد املعل -36

نة بشأن تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد وأماكن انعقاد الدورات املستقبلية الالجتماع العام يف مذكرة من األم
 .(IPBES/7/7)لالجتماع العام 

 11البند 
 ترتيبات األمم املتحدة للشراكة التعاونية يف عمل املنرب وأمانتهالرتتيبات املؤسسية: 

على ترتيبات الشراكة التعاونية إلنشاء رابطة مؤسسية  2/8-د.ح.معقب موافقة االجتماع العام يف مقرره  -3٧
انمج األمم بني االجتماع العام وبرانمج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وبر 

وذلك  (IPBES/7/INF/12)املتحدة اإلمنائي، يرد تقرير مرحلي عن تلك الرتتيبات يف مذكرة من األمانة عن املسألة 
 الطالع االجتماع العام.

 12البند 
 هاوتقرير  اعتماد مقررات الدورة

التفويض، قد يود االجتماع عقب النظر يف املسائل الواردة أعاله، وبعد عرض تقرير املكتب عن واثئق  -38
العام أن ينظر يف اعتماد مشاريع مقررات تربز نتائج مداوالته يف الدورة. وقد يود أيضًا أن يعتمد مشروع التقرير 

ة لالجتماع العام بععن الدورة، ابلصيغة اليت يضعها املقرِير. ويرد جتميع ملشاريع املقررات الصادرة عن الدورة السا
 .(IPBES/7/1/Add.2)عن املسألة  يف مذكرة األمانة

 1٣البند 
 اختتام الدورة
 .2019 يوما/أاير 4من مساء يوم السبت  18:00الرئيس االجتماع العام حبلول الساعة  خيتتميتوقع أن  -39
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 املرفق األول
 لنظم اإليكولوجيةالتنظيم املقرتح ألعمال الدورة السابعة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات ا

 28األحد،  الوقت
 2019أبريل /نيسان

 29االثنني، 
 4  السبت 2019مايو /أاير 3اجلمعة،  2019مايو /أاير 2اخلميس  2019مايو /أاير 1األربعاء  2019أبريل /نيسان 30الثالاثء،  2019أبريل /نيسان

 2019أاير/مايو 
08:00-10:00 

مشاورات إقليمية 
ومشاورات بني 
 أصحاب املصلحة

 مشاورات إقليمية مشاورات إقليمية مشاورات إقليمية مشاورات إقليمية مشاورات إقليمية مشاورات إقليمية
10:00-10:30 

 االجتماع العام
 

، 4، 3، 2 1البنود، 
5، 6، 8 

 الفريق العامل األول 
 
 6البند 

 التقييم العاملي

 الجتماع العاما
 الفريق العامل األول  6والبند  8البند 

 
 6البند 

 التقييم العاملي

الفريق العامل 
 الثاين 
 
 9البند 

برانمج العمل 
 التايل

 فريق االتصال
 
 ٧البند 

 امليزانية

 االجتماع العام
 )ج(،  2البندان  

12  

10:30-11:00 
11:00-11:30  

 الفريق العامل األول 
 
 6البند 

 التقييم العاملي

 12:00-صباحاً  11:30
 ظهراً 

بعد  12:30 -ظهراً  12:00
 الظهر

12:30-13:00 
 فريق االتصال  13:00-13:30

 
 ٧البند 

 امليزانية

 فريق االتصال
 
 ٧البند 

 امليزانية

 فريق االتصال
 
 ٧البند 

 امليزانية
  

13:30-14:00 
14:00-14:30 
14:30-15:00 
 االجتماع العام 15:00-15:30

 
، 10، ٧، 9البندان 

11 
 الفريق العامل األول 

 
 6البند 

 التقييم العاملي

الفريق العامل 
 الثاين 
 
 8البند 

 استعراض املنرب

الفريق العامل 
 األول 

 6البند 
 التقييم العاملي

الفريق العامل 
 الثاين 
 
 9البند 

برانمج العمل 
 التايل

الفريق العامل 
 األول 

 
 6البند 

 التقييم العاملي

الفريق العامل 
 الثاين 
 
 9البند 

برانمج العمل 
 التايل

الفريق العامل 
 الثاين 
 
 9البند 

برانمج العمل 
 التايل

 فريق االتصال
 
 ٧البند 

 امليزانية

 االجتماع العام
 

 13و 12البندان 

15:30-16:00 
16:00-16:30 
 الفريق العامل األول  00:16:30-1٧

 
 6البند 

 التقييم العاملي

1٧:00-1٧:30 
1٧:30-18:00 
18:00-18:30  

 حفل االفتتاح
   

  
18:30-19:00 
19:00-19:30 
19:30-20:00 

 الفريق العامل األول 
 
 6البند 

 التقييم العاملي

 الفريق العامل األول
 
 6البند 

 التقييم العاملي

 الفريق العامل األول 
 

 6البند 
 التقييم العاملي

 )إعداد الواثئق(
20:00-20:30 
20:30-21:00 
21:00-21:30  
21:30-22:00 
22:00-22:30 



IPBES/7/1/Add.1 

9 

 املرفق الثاين
 قائمة واثئق العمل

 العنوان الرمز
بند جدول 

 األعمال
IPBES/7/1/Rev.1  أ( 2 املؤقتجدول األعمال( 
IPBES/7/1/Rev.1/Add.

 )أ( 2 شروح جدول األعمال املؤقت 1
IPBES/7/1/Add.2  مشاريع مقررات الدورة السابعة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل

 12 للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
IPBES/7/2  5 األولتنفيذ برانمج العمل 
IPBES/7/3  موجز التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية اخلاص

 6 مبقرري السياسات
IPBES/7/4 ٧ الرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية للمنرب 
IPBES/7/5 8 استعراض فعالية الوظائف اإلدارية والعلمية للمنرب 
IPBES/7/6  9 التايل للمنرببرانمج العمل 
IPBES/7/6/Add.1  تقرير عن حتديد أولوايت الطلبات واملدخالت واملقرتحات بشأن

األولوايت القصرية األجل واالحتياجات االسرتاتيجية الطويلة األجل 
 9 لربانمج العمل التايل للمنرب

IPBES/7/6/Add.2 9 طرائق تنفيذ نواتج برانمج العمل التايل للمنرب 
IPBES/7/7 10 تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد وأماكن انعقاد دوراته املستقبلية 
IPBES/7/8 ج( 2 انتخاب أعضاء املكتب( 
IPBES/7/9 3 مشروع السياسة العامة واإلجراءات املتبعة لقبول املراقبني 
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 قائمة الواثئق اإلعالمية )مبدئية(

 العنوان الرمز
بند جدول 

 األعمال
IPBES/7/INF/1 6 فصول التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
IPBES/7/INF/2  إعداد التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم حملة عامة عن العملية املتبعة يف

 6 اإليكولوجية
IPBES/7/INF/3 ج( 2 املرشحون لالنتخاب يف املكتب( 
IPBES/7/INF/4  قائمة املراقبني املقبولني يف الدورات السابقة لالجتماع العام وقبول املراقبني اجلدد يف الدورة

 3 السابعة
IPBES/7/INF/5  معلومات عن الرتتيبات املؤسسية اليت وضعت لتفعيل الدعم التقين من أجل تنفيذ برانمج

 5 العمل
IPBES/7/INF/6  معلومات عن تقييم االستخدام املستدام لألنواع الربية؛ وتقييم األنواع الغريبة الغازية والتقييم

 5 عة ومنافعهااملتعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبي
IPBES/7/INF/7 5 معلومات عن األعمال ذات الصلة ببناء القدرات 
IPBES/7/INF/8  5 معلومات عن األعمال املتعلقة بنظم معارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية 
IPBES/7/INF/9 5 معلومات عن األعمال ذات الصلة ابملعارف والبياانت 
IPBES/7/INF/10 5 معلومات عن األعمال ذات الصلة بوضع الدليل املتعلق إبنتاج التقييمات 
IPBES/7/INF/11  معلومات عن األعمال اإلضافية املتعلقة بسيناريوهات ومناذج التنوع البيولوجي وخدمات

 5 النظم اإليكولوجية
IPBES/7/INF/12  11 التعاونية لألمم املتحدةالتقرير املرحلي عن ترتيب الشراكة 
IPBES/7/INF/13 5 معلومات عن العمل املتعلق أبدوات ومنهجيات دعم السياسات 
IPBES/7/INF/14 5 تنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل واسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة 
IPBES/7/INF/15 5 املعلومات املتعلقة ابلتعاون والشراكات 
IPBES/7/INF/16  تنفيذ سياسة تضارب املصاحل للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع

 5 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
IPBES/7/INF/17 8 أنشطة تنفيذ التوصيات الناشئة عن تقرير االستعراض الداخلي 
IPBES/7/INF/18  8 هناية برانمج عمله األولتقرير عن استعراض املنرب يف 
IPBES/7/INF/19  رد فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب على التقرير املتعلق ابستعراض املنرب يف هناية

 8 برانمج عمله األول
IPBES/7/INF/20 8 رد األمينة التنفيذية على التقرير املتعلق ابستعراض املنرب يف هناية برانمج عمله األول 
IPBES/7/INF/21  عرض عام للطلبات واملدخالت واالقرتاحات بشأن األولوايت القصرية األجل واالحتياجات

 9 االسرتاتيجية الطويلة األجل لربانمج العمل التايل للمنرب
IPBES/7/INF/22   د( 2 أعضاء مناوبني يف فريق اخلرباء املتعدد التخصصاتكاملرشحون( 

____________________ 


