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 المتحدة للبيئة
  

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

 النظم اإليكولوجية
 الدورة الثانية
 3142كانون األول/ديسمرب   41-9، أنطاليا، تركيا

 *من جدول األعمال ادلؤقت (أ) 1البند 

برنامج العمل للفترة  ولي للمنبر:برنامج العمل األ
4102-4102 

 المواضيعية والمنهجيةمات يولي للتقيالنطاق األ دعملية تحدي
 مذكرة من األمانة

التنوع البيولوجي يف جمال السياسات و  علوملناقش مكتب االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل ل - 4
ول والثاين وخدمات النظم االيكولوجية وفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات التابع للمنرب، يف اجتماعيهما األ

ويف كيب تاون، جنوب أفريقيا يف آب/أغسطس  3142ني، النرويج، يف حزيران/يونيو غادلعقودين يف بي 
 االجتماعبعد أن ينظر فيه  3142-3141قدمًا يف برنامج العمل للفرتة  يضرورة ادلض ،التوايل ى، عل3142
 ويلاأل النطاقديد حتوثائق  عدد من ويوافق عليه يف دورته الثانية. وقد اتفق ادلكتب والفريق على إعدادالعام 

الت ادلقدمة إىل وادلدخ واالقرتاحاتيات الطلبات و على ترتيب أول استناداً ، السريعةو  ادلوحدة ماتيعدد من التقيل
لكي ينظر فيها االجتماع  (IPES/2/2) 3142-3141ادلنرب والنواتج الواردة يف مشروع برنامج العمل للفرتة 

إعداد وثائق حتديد النطاق، عملية حتديد النطاق ادلوصوفة  يفتبع ادلكتب والفريق، أ. وقد العام يف دورته الثانية
 دلنرب.اصة بععداد نواتج اخلاجراءات اإل مشروع، اليت تتضمن IPES/2/9يف الوثيقة 
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مات اليت أعدها ادلكتب والفريق يف إضافات للمذكرة احلالية، ياألويل للتقيالنطاق حتديد وفر وثائق توت - 3
 على النحو التايل:

 ؛(IPBES/2/16/Add.1)السريع لعملية التلقيح وإنتاج الغذاء  على ادلسار لتقييم ادلواضيعيا )أ(
 واستعادة خصوبتهاتدهور األراضي ل على النهج ادلوحد ادلواضيعييم لتقيا )ب(

(IPBES/2/16/Add.2)؛ 
 ؛(IPBES/2/16/Add.3) لألنواع الغريبة الغازية ومكافحتها على النهج ادلوحدالتقييم ادلواضيعي  )ج(
 لدى العليمي
لوجي وخدمات الُنظم السريع لسيناريوهات ومنذجة التنوع البيو  ادلنهجي على ادلسارلتقييم ا )د(
 ؛(IPBES/2/16/Add.4) اإليكولوجية

السريع لتحديد مفهوم قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم على ادلسار لتقييم ادلنهجي ا )ه(
 ؛(IPBES/2/16/Add.5) اإليكولوجية وتقدير قيمتها وحماسبتها

ع البيولوجي وحفظه وتدعيم لالستخدام ادلستدام للتنو  على النهج ادلوحد لتقييم ادلواضيعيا )و(
 ؛(IPBES/2/16/Add.6) القدرات واألدوات

للزراعة واألمن الغذائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم  على النهج ادلوحد لتقييم ادلواضيعيا (ز)
 ؛(IPBES/2/16/Add.7) اإليكولوجية
 ؛(IPBES/2/16/Add.8) لألنواع ادلهاجرة على النهج ادلوحد لتقييم ادلواضيعيا (ح)

 نواتج يف مشروع برنامج العمل للفرتة  باعتبارهامات اليت منحت أوىل األوليات يتقيالوقد ادرجت 
3141-3142. 
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