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عمل الوعناصر بر�مج  ٢٠٣٠وضع مشروع إطار اسرتاتيجي حىت عام  :6/2-مشروع املقرر م ح د
 تجدد للمنربامل

 إن االجتماع العام،

 إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن يقوما، بدعم من األمانة، مبا يلي: يطلب
تجدد للمنرب، مع املعمل ال، وعناصر بر�مج ٢٠٣٠وضع مشروع إطار اسرتاتيجي حىت عام  (أ)

العمل التوقيت التصوري الستعراضات بر�مج بشأن مراعاة اآلراء املعرب عنها يف دورته السادسة، مبا يف ذلك 
 ؛والنداءات اإلضافية للطلبات واإلسهامات واالقرتاحات لرب�مج العمل

اإللكرتونية، للحصول على إسهامات إضافية  ئلعقد املشاورات، مبا يف ذلك من خالل الوسا (ب)
 من جهات من بينها احلكومات، وشركاء األمم املتحدة، واالتفاقات البيئية متعددة األطراف ذات الصلة ابلتنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، واملنظمات احلكومية الدولية، وأصحاب املصلحة، بشأن مشروع اإلطار 

 ؛االسرتاتيجي وعناصر بر�مج عمل املنرب
على تقدمي تعليقات من هذا املقرر اهليئات املشار إليها يف الفقرة (ب) و  احلكومات تشجيع (ج)

 ؛العمل لرب�مج املستقبلية العناصراالسرتاتيجي و مكتوبة حول مشروع اإلطار 
 املدى على األولو�تواالقرتاحات، خبصوص  واإلسهامات الطلبات لتلقي رمسية دعوة إطالق (د)

وفقاً  ،٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٣٠مبوعد �ائي حمدد يف  ،البعيد املدى على االسرتاتيجية االحتياجات أو القريب
، 1/3-يف املقرر م ح دعلى النحو املبني  إلجراءات تلقي الطلبات املقدمة إىل املنرب وترتيبها حسب األولوية،

 وكذلك:
، 5/4-املسموح هلم ابملشاركة املعززة وفقًا للمقرر م ح ددعوة األعضاء واملراقبني  ‘١’

البيولوجي وخدمات النظم واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة ابلتنوع 
اإليكولوجية، على النحو الذي حتدده جمالس اإلدارة لكل من تلك االتفاقات، إىل تقدمي 

 طلبات؛

دعوة هيئات األمم املتحدة ذات الصلة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية،  ‘٢’
واملنظمات العلمية وأصحاب املصلحة املعنيني، مثل املنظمات احلكومية الدولية األخرى، 

الدولية واإلقليمية، والصناديق االستئمانية ذات الصلة، واملنظمات غري احلكومية، 
 والسكان االصليني واجملتمعات احمللية، والقطاع اخلاص، إىل تقدمي إسهامات واقرتاحات؛

دعوة اخلرباء املعنيني وأصحاب املعارف من السكان األصليني واحملليني إىل تقدمي  ‘٣’
 ؛إسهاماهتم واقرتاحاهتم من خالل آلية املشاركة يف املنرب

إبالغ أما�ت االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصلة ابلدعوة إىل تقدمي الطلبات املوصوفة  (ه)
جلدول الزمين مع مراعاة ا، وإاتحة الفرصة لتقدمي الطلبات بشكل متأخر من هذا املقرر ‘١’يف الفقرة (د) 

 الجتماعات جملس اإلدارة لكل منها؛

املقدمة استجابًة للدعوة املشار توفري سبل الوصول إىل مجيع الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات  (و)
 الذين مسح هلم ابملشاركة نيأعضاء االجتماع العام للمنرب واملراقباملوجهة إىل و إليها يف الفقرة (د) من هذا املقرر 
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من ‘ 2’والكيا�ت املوصوفة يف الفقرة (د)  ،تعددة األطرافاملاالتفاقات البيئية و ، 5/4-م ح داملعززة وفقاً للمقرر 
 ؛هذا املقرر

لطلبات موجزة لواالقرتاحات املقدمة، وإعداد تقرير يتضمن قائمة  واإلسهاماتجتميع الطلبات  (ز)
 العام يف دورته السابعة؛ينظر فيها االجتماع لكي  ،واإلسهامات واالقرتاحات مرتبة حسب األولو�ت

، ووضع عناصر لرب�مج عمل املنرب، ٢٠٣٠مواصلة تنقيح مشروع اإلطار االسرتاتيجي حىت عام  (ح)
 ؛من هذا املقررمع مراعاة التقرير املشار إليه يف الفقرة (ز) 

االسرتاتيجي مشروع اإلطار احلكومات وأصحاب املصلحة إىل تقدمي تعليقات بشأن  دعوة (ط)
 ؛املشار إليها يف الفقرة (ح) من هذا املقرروعناصر بر�مج عمل املنرب  ٢٠٣٠ع ملزيد من التنقيح حىت عام اخلاض

وعناصر بر�مج عمل  ٢٠٣٠وضع الصيغة النهائية ملشروع إطار العمل االسرتاتيجي حىت عام  (ي)
لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته ، من هذا املقرر املنرب، مع مراعاة التعليقات املشار إليها يف الفقرة (ط)

 السابعة ويوافق عليها.
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