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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية
الدورة الثالثة
بون ،أملانيا 21-21 ،كانون الثاين/يناير 1025

شروح جدول األعمال المؤقت
البند 1
افتتاح الدورة
 - 2سوف تعقد الدورة الثالثة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف بون ،أملانيا ،خالل الفرتة من  21إىل  21كانون الثاين/يناير .1025
وسيفتتح الدورة رئيس االجتماع العام يف الساعة  20/00صباح يوم االثنني  21كانون الثاين/يناير ،1025
ويرحب باملشاركني .عقب ذلك يلقي األمني التنفيذي واملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أو ممثله
وممثل حكومة أملانيا وعمدة مدينة بون كلمات الرتحيب.
البند 2
المسائل التنظيمية
 - 1ستنظم أعمال الدورة الثالثة وفقاً للنظام الداخلي لالجتماع العام للمنرب الذى اعتمده االجتماع العام
يف دورته األوىل اليت عقدت يف بون ،من  12إىل  12كانون الثاين/يناير ( 1022انظر مقرر املنرب  ،)2/2وعدَّله
يف دورته الثانية اليت عقدت يف أنطاليا ،تركيا ،خالل الفرتة من  9إىل  21كانون األول/ديسمرب ( 1022انظر
مقرر املنرب .)2/1 -
(أ)

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 - 2قد يرغب االجتماع العام يف إقرار جدول األعمال ،مع التعديالت حسب االقتضاء ،على أساس
جدول األعمال املؤقت وشروحه ).(IPBES/3/1 and Add.1
 - 1ويقرتح أن جترى املداوالت يف شكل جلسات عامة .غري أن االجتماع العام قد يرغب يف أن ينشئ،
إذا اقتضت احلاجة ،أفرقة عاملة ملناقشة مسائل حمددة .ويقرتح أيضاً أن ينشئ االجتماع العام ،على غرار
املمارسة السابقة يف دورات االجتماع العام ،ثالثة أفرقة عاملة خمصصة لربنامج العمل والنظام الداخلي وامليزانية،
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على أن يعمل فريقان عامالن بالتزامن يف أي وقت .ويقرتح كذلك أن تعقد جلسات االجتماع العام يومياً من
 20/00إىل  22/00ومن  25/00إىل  .21/00وقد يكون من الضروري أيضاً عقد عدد من اجللسات
املسائية لالجتماع العام لضمان معاجلة جدول األعمال بالكامل خالل األسبوع .وقد يرغب االجتماع العام يف
عقد هذه اجللسات املسائية من  29/20إىل  11/20يوم األربعاء 21 ،كانون الثاين/يناير واجلمعة  22كانون
الثاين/يناير ،حسب مقتضى احلال.
 - 5وقد وضع اقرتاح بشأن الكيفية اليت قد يرغب هبا االجتماع العام أن ينظم عمله ،استناداً إىل املمارسة
السائدة يف االجتماعات السابقة لالجتماع العام (انظر املرفق) .ويتضمن االقرتاح توزيع الوقت واملهام على
األفرقة العاملة اليت قد يرغب االجتماع العام يف إنشائها وكذلك للمشاورات اإلقليمية اليت قد يرغب االجتماع
العام يف السماح بعقدها .وستوفر خدمات الرتمجة الشفوية إىل لغات األمم املتحدة الست جلميع جلسات
االجتماع العام.
(ب) حالة العضوية في المنبر
 - 2ستقدم األمانة معلومات عن حالة العضوية يف املنرب .ويطلب من كل دولة عضو يف األمم املتحدة
ليست عضواً يف املنرب حالياً وتعتزم أن تصبح عضواً أن تعرب عن نواياها لألمانة يف خطاب رمسي من السلطات
احلكومية املختصة.
(ج) قبول المراقبين في الدورة الثالثة لالجتماع العام للمنبر
 - 1سيقرتح رئيس املنرب ،نيابةً عن املكتب ،قائمة باملراقبني الذين قبلوا يف الدورة الثالثة وفقاً للمقرر الذي
اختذه االجتماع العام يف دورته الثانية ( ،IPBES/2/17الفقرة  )51واإلجراءات اليت اتفق عليها االجتماع العام
يف دورته األوىل ( ،IPBES/1/12الفقرة .)11
البند 3
وثائق تفويض الممثلين
 - 1تدعى مجيع الدول األعضاء يف املنرب إىل املشاركة بالكامل يف الدورة .ووفقاً للمادة  22من النظام
الداخلي ،ميثل كل عضو يف املنرب بوفد يتألف من رئيس الوفد وما قد يلزم من املمثلني املعتمدين اآلخرين
واملمثلني املناوبني واملستشارين.
 - 9وعمالً باملادة  21من النظام الداخلي ،ينبغي ملمثلي الدول األعضاء يف املنرب احلاضرة للدورة أن
يقدموا لألمانة وثائق تفويضهم الصادرة عن رؤساء الدول أو احلكومات أو وزراء اخلارجية ،مبا يتسق مع
سياسات وقوانني بلداهنم ،يف موعد ال يتجاوز  11ساعة بعد افتتاح الدورة .ووثائق التفويض هذه مطلوبة لكي
يشارك املمثلون يف اعتماد القرارات يف الدورة.
 - 20وفقاً للمادة  22من النظام الداخلي ،يفحص املكتب وثائق تفويض ممثلي أعضاء املنرب ويقدم تقريراً
عنها إىل االجتماع العام .وسيقدم املكتب تقريراً عن نتائج ما يقوم به من فحص صباح يوم السبت  21كانون
الثاين/يناير  1025قبل اعتماد أي مشاريع قرارات أو مقررات أو توصيات.
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البند 4
تقرير األمين التنفيذي عن تنفيذ برنامج العمل للفترة 2112-2114
 - 22عمالً مبقرر املنرب –  ،5/1بشأن برنامج العمل للفرتة  ،1021-1021وضع فريق اخلرباء املتعدد
التخصصات واملكتب تقريراً عن برنامج العمل للفرتة  )IPBES/3/2( 1021 - 1021لكي ينظر فيه االجتماع
العام .وحيدد التقرير مجيع األنشطة اجلارية يف إطار نواتج برنامج العمل ،والتحديات والدروس املستفادة يف عام
 1021عند تنفيذ برنامج العمل ،مع خيارات لتنفيذ برنامج العمل يف املستقبل يف ضوء هذه التحديات
والدروس املستفادة.
 - 21وقد يرغب االجتماع العام ،بعد أن حييط علماً بتقرير املكتب والفريق ،يف أن ينظر يف املعلومات
الواردة فيه هبدف الوصول إىل اتفاق بشأن السبل الفعالة والناجعة لتنفيذ برنامج عمل املنرب للفرتة - 1021
.1021
البند 5
برنامج العمل األولي للمنبر
(أ)

فرق العمل المعنية ببناء القدرات والمعارف والبيانات (بما في ذلك خطة/نظام البيانات واإلدارة) ونظم
المعارف األصلية والمحلية (النواتج ( 1أ)( ،ب)( ،ج) ،و(د) ،و( 4ب))
 - 22طلب االجتماع العام ،يف تقرير املنرب  ،5/1 -إىل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات أن تضع برناجماً
مقرتحاً للزمالة وبرناجمي تبادل وتدريب لكي ينظر فيها االجتماع العام يف دورته الثالثة .إضافةً إىل ذلك يتعني
على املنرب ،وفقاً لوظائفه املكلف هبا ،أن حيدد أولويات االحتياجات الرئيسية لبناء القدرات ،وأن يوفر من مثَّ
الدعم املايل وأشكال الدعم األخرى وأن يدعو إىل توفريها لتلبية االحتياجات ذات األولوية القصوى اليت ترتبط
مباشرًة بأنشطته ،وفق ما حيدده االجتماع العام .ووفقاً لذلك حددت فرقة العمل أيضاً قائمةً مقرتحةً
باالحتياجات الرئيسية لبناء القدرات.
 - 21وسيعرض على االجتماع العام برناجماً مقرتحاً للزمالة وبرناجمان للتبادل والتدريب أعدهتا فرقة العمل
املعنية ببناء القدرات استجابةً ملقرر املنرب  5/1 -وقدمت لكي ينظر فيها االجتماع العام ،وقائمةً مقرتحةً
باحتياجات بناء القدرات ذات األولوية أعدهتا فرقة العمل كأساس لصنع القرارات بشأن أنشطة بناء القدرات
(انظر  .)IPBES/3/3وترد معلومات إضافية يف هذا الصدد يف مذكرة األمانة بشأن بناء القدرات
( .)IPBES/3/INF/1وقد يرغب االجتماع العام يف أن ينظر يف املعلومات الواردة يف الوثائق املشار إليها أعاله
هبدف املوافقة على الربنامج املقرتح والقائمة املقرتحة.
 - 25وطلب االجتماع العام ،يف مقرر املنرب  ،5/1 -إىل األمانة أن تضع ،بالعمل مع املكتب ،خطةً إلدارة
البيانات واملعلومات ،بالتنسيق الدقيق مع املبادرات الدولية احلالية ،ستنفَّذ هبدف دعم عمل املنرب ،مبا يف ذلك
التقييمات املستقبلية .وستعرض على االجتماع العام خطةً مقرتحةً إلدارة البيانات واملعلومات ()IPBES/3/4
تضعها األمانة ،من خالل العمل مع املكتب وفرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات ،استجابةً ملقرر املنرب -
 ،5/1لكي ينظر االجتماع العام يف تلك اخلطة .وقد أصدرت فرقة العمل أيضاً مشروع اسرتاتيجية للمعارف
والبيانات لتوجيه عملها على صعيد تلبية احتياجات املعارف والبيانات ذات األولوية من أجل تقرير السياسات،
من خالل حتفيز اجلهود الرامية لتوليد معارف جديدة وربط شبكي جديد (انظر  .)IPBES/3/INF/3وقد يرغب
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االجتماع العام يف أن ينظر يف املعلومات الواردة يف الوثائق املشار إليها أعاله هبدف املوافقة على اخلطة املقرتحة
إلدارة البيانات واملعلومات.
 - 22وطلب االجتماع العام ،يف مقرر املنرب  ،5/1 -إىل الفريق واملكتب أن يضعا يف عام  ،1021بدعم
من فرقة العمل املعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية ،جدوالً وشبكةً للخرباء وآليةً تشاركيةً للعمل مع شىت النظم
املعرفية .واستجابةً هلذا الطلب ،أعدت فرقة العمل املعنية بنظم املعارف األصلية واحمللية تقريراً (انظر ،IPBES/3/2
الناتج ( 2ج)) ،يتضمن معلومات إضافية ،مبا يف ذلك عن التقدم احملرز على صعيد صياغة إجراءات وهنج
للعمل مع نظم املعارف األصلية واحمللية ،ويرد التقرير يف مذكرة األمانة ( .)IPBES/3/INF/2وقد يرغب االجتماع
العام يف أن ينظر يف املعلومات الواردة يف الوثائق املشار إليها أعاله هبدف تقدمي توجيهات بشأن مواصلة وضع
جدول وشبكة اخلرباء ،واآللية التشاركية واإلجراءات والنُّهج الالزمة للعمل مع نظم املعارف األصلية واحمللية.
(ب) توجيهات بشأن التقييمات وأدوات ومنهجيات الدعم السياساتي وتوجيهات أولية بشأن تحليل السيناريو
والنمذجة ووضع مفاهيم للقيم (النواتج ( 2أ) ،و( 3د) ،و( 4ج))
 - 21طلب االجتماع العام ،يف مقرر املنرب –  ،5/1إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات أن يضع ،بالتشاور
مع املكتب ،وبدعم من فريق خرباء حمدد املدة الزمنية وحمدد املهمة ،دليالً توجيهياً إلصدار وإدماج تقييمات من
وعرب كل املستويات .وعقب إنشاء فريق اخلرباء و ِضع الدليل التوجيهي بشأن التقييمات وخضع الستعراض
واحد من جانب اخلرباء .وقد يرغب االجتماع العام يف أن حييط علماً بالدليل التوجيهي املتعلق بالتقييمات
دعى االجتماع إىل تقدمي توجيهات ملواصلة تطويره.
الذي جرى وضعه (انظر  )IPBES/3/INF/4كما ي َ
 - 21وافق االجتماع العام ،يف مقرر املنرب  ،5/1 -على وضع دليل أويل بشأن وضع مفاهيم لقيم التنوع
البيولوجي وفوائد الطبيعة للبشر .وقد أنشئ فريق خرباء هلذا الغرض فوضع الدليل األويل (انظر
 .)IPBES/3/INF/7وقد يرغب االجتماع العام يف أن حييط علماً بالدليل األويل كما يدعى إىل أن يقدم
توجيهات ملواصلة تطويره.
 - 29وطلب االجتماع العام ،يف مقرر املنرب  ،5/1 -إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن
يضعا ،بدعم من فريق خرباء حمدد املهمة عند الضرورة ،كتالوجاً ألدوات ومنهجيات دعم السياسات وأن يقدما
توجيهات بشأن كيفية تعزيز مواصلة وضع هذه األدوات واملنهجيات وحفزها يف سياق املنرب ،وأن يقدما
الكتالوج والتوجيهات لالجتماع العام الستعراضها .وقد وضع فريق اخلرباء بعد إنشائه اقرتاحاً بشأن الكتالوج
وقدم توجيهات أولية (انظر  .)IPBES/3/5وقد يرغب االجتماع العام يف أن ينظر يف االقرتاح ويف التوجيهات
دعى االجتماع العام إىل تقدمي توجيهات بشأن مواصلة تطوير
األولية هبدف استعراضها .إضافةً إىل ذلك ي َ
التوجيهات املتعلقة بأدوات ومنهجيات دعم السياسات.
(ج) وثائق تحديد نطاق التقييمات اإلقليمية ،وتدهور األراضي واستصالحها ووضع مفاهيم للقيم (النواتج 2
(ب) ،و( 3أ) ،و( 3د))
 - 10وطلب االجتماع العام ،يف مقرر املنرب  ،5/1 -إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن
يضطلعا بعملية لتحديد النطاق على املستوى اإلقليمي ،وفقاً إلجراءات إعداد نواتج املنرب الواردة يف مرفق مقرر
املنرب  ،2/1 -جملموعة من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،مشدداً على احلاجة لدعم بناء القدرات وفق ما
هو حمدد يف اهلدف  2من برنامج العمل ،مبا يف ذلك من خالل املشاركة مع املؤسسات واملبادرات اإلقليمية
والوطنية ،لكي ينظر االجتماع العام يف هذه العملية يف دورته الثالثة.
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 - 12وعقب اختيار اخلرباء وفقاً ملناطق األمم املتحدة اخلمس أ ِ
صدرت مخس وثائق لتحديد النطاق على
املستوى اإلقليمي ملنطقة أفريقيا ومنطقة األمريكيتني ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى
واحمليطات املفتوحة ،وعممت األمانة هذه الوثائق ،نيابةً عن الفريق واملكتب ،على احلكومات واملراقبني للحصول
على مدخالهتم .إضافةً إىل ذلك ،و ِضعت وثيقة شاملة لتحديد النطاق حتدد إطاراً عاماً جلميع التقييمات
اإلقليمية .وقد جرى بيان هذه العملية يف عدد من مذكرات األمانة اليت قدمت إىل االجتماع العام يف دورته
الثالثة ( IPBES/3/6و .)Add.1–6وترد معلومات إضافية يف مذكرة من األمانة (.)IPBES/3/INF/17
 - 11ووافق االجتماع العام ،يف مقرر املنرب  ،5/1 -على الشروع يف حتديد نطاق تقييم مواضيعي لتدهور
األراضي واستصالحها .وعقب اختيار اخلرباء وفقاً للمجموعات اإلقليمية لألمم املتحدة قدِّم تقرير عن حتديد
النطاق بشأن ذلك التقييم املواضيعي إىل االجتماع العام لكي ينظر فيه يف دورته الثالثة ( ،)IPBES/3/7مع
معلومات إضافية مضمنة يف مذكرة من األمانة (.)IPBES/3/INF/18
 - 12ووافق االجتماع العام ،مبوجب مقرر املنرب  ،5/1 -على الشروع يف حتديد نطاق تقييم منهجي بشأن
وضع مفاهيم لقيم التنوع البيولوجي وفوائد الطبيعة للبشر .وأجريت املمارسة باالقرتان مع وضع دليل أويل بشان
القيم (انظر الفقرة  21أعاله) .وعقب اختيار اخلرباء وفقاً للمجموعات اإلقليمية لألمم املتحدة أ ِ
صدر تقرير
عن حتديد النطاق بشأن التقييم املنهجي ( )IPBES/3/8لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته الثالثة ،مع
معلومات إضافية مضمنة يف مذكرة من األمانة (.)IPBES/3/INF/7
 - 11إضافةً إىل ذلك ،أعد فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب تقريراً أولياً لتحديد النطاق ،لكي ينظر
فيه االجتماع العام يف دورته الثالثة ،عن التقييم العاملي املوافق عليه بوصفه جزءاً من برنامج العمل للفرتة
 ،1021 - 1021وفقاً إلجراءات إعداد نواتج املنرب الواردة يف مرفق مقرر املنرب .)IPBES/3/9( 2/1 -
 - 15قد يرغب االجتماع العام يف أن ينظر يف وثائق حتديد النطاق ( IPBES/3/6و- Add.1
و IPBES/3/7و )IPBES/3/8هبدف اعتمادها مع تعديالهتا الضرورية .إضافةً إىل ذلك ،قد يرغب االجتماع العام
يف الشروع يف عملية لتحديد النطاق للتقييم العاملي وفق ما هو مشار إليه يف وثيقة حتديد النطاق األولية
(.)IPBES/3/9
Add.6

البند 6
الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية الخاصة بالمنبر
(أ)

الميزانية والنفقات للفترة 2112-2114
 - 12أعدت األمانة ،اليت تعمل بتوجيه من املكتب ،حسب طلب االجتماع العام يف مقرر املنرب 2/1 -
بشأن حالة املسامهات والنفقات حىت هذا التاريخ وامليزانية لفرتة السنتني  ،1025-1021مذكرًة بشأن حالة
تنفيذ برنامج العمل فيما يتعلق بامليزانية ( .)IPBES/3/10وتقدم املذكرة أيضاً معلومات عن األنشطة اليت يضطلع
هبا رئيس املنرب فيما يتعلق بتمثيل املنرب يف عام .1021
 - 11وقد يرغب االجتماع العام يف مناقشة املعلومات الواردة يف املذكرة بغرض املوافقة على ميزانية منقحة
لعام  ،1025استناداً إىل الدروس املستفادة ،وميزانية إرشادية لعام  .1021عالوةً على ذلك ،قد يرغب
االجتماع العام يف استعراض هيكل التوظيف يف املنرب الالزم لتنفيذ برنامج العمل بكفاءة وفعالية .وقد يرغب
االجتماع العام أيضاً يف أن يقدم توجيهات بشأن األهلية للحصول على مساعدات إمنائية رمسية وتنفيذ معايري
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تلك املساعدات لدعم تنفيذ برنامج العمل األويل ،هبدف إضافة هذه النصائح كجزء من اإلجراءات املالية
للمنرب .وترد معلومات إضافية عن األهلية للحصول على املساعدات اإلمنائية الرمسية يف إضافة التقرير عن برنامج
العمل (.)IPBES/3/2/Add.1
(ب) الصندوق االستئماني
 - 11أعدت األمانة ،عمالً مبقرر املنرب  1/1 -بشأن الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة بامليزانية ،تقريراً عن
وضع الصندوق االستئماين للمنرب (انظر  )IPBES/3/10للعلم به فقط.
(ج) وحدات الدعم التقني
 - 19بناءً على طلب االجتماع العام يف مقرر املنرب  ،5/1 -أنشأت األمانة ،بالعمل من خالل التشاور
مع املكتب ووفقاً لقائمة املسامهات العينية املعتمدة الواردة يف املرفق السابع بذلك املقرر ،عدداً من الرتتيبات
املؤسسية لتفعيل الدعم التقين .وترد تفاصيل وحدات الدعم التقين املنشأة يف التقرير عن برنامج العمل للفرتة
 )IPBES/3/2( 1021 - 1021والتقرير عن الرتتيبات املؤسسية املتخذة لتفعيل الدعم التقين (انظر
.)IPBES/3/INF/13
البند 7
القواعد واإلجراءات الخاصة بعمل المنبر
(أ)

ترشيح واختيار أعضاء فريق الخبراء المتعدد التخصصات
 - 20وافق االجتماع العام ،مبوجب مقرر املنرب  ،2/1 -على التعديالت على النظام الداخلي لالجتماع
العام فيما يتعلق باملواد اليت تنظم عمل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات .إضافةً إىل ذلك ،قدم االجتماع العام
املزيد من التوجيهات فيما يتعلق بعملية ترشيح واختيار الفريق يف الدورة الثالثة.
 - 22ومن خالل العمل مع املكتب ،أعدت األمانة تقريراً ( )IPBES/3/11عن عملية ترشيح واختيار أعضاء
فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ،مبا يف ذلك قائمة املرشحني املقدمة من جانب احلكومات لكي ينظر فيها
االجتماع العام يف الدورة الثالثة .إضافةً إىل ذلك ،تورد مذكرة من األمانة ( )IPBES/3/INF/16التوجيهات املقدمة
إىل احلكومات بشأن عملية الرتشيح واالختيار وتقريراً من الفريق املؤقت يبني الدروس املستفادة فيما يتعلق بعمله
وسبل حتسينه.
 - 21قد يرغب الفريق العامل يف عقد مشاورات فيما بني األقاليم وداخلها قبيل عقد دورته الثالثة هبدف
اختيار مخسة أعضاء ،ميثل كل واحد منهم جمموعة إقليمية والتأكد من التوازن اجلنساين العام والتوازن العام يف
التخصصات للفريق املنتخب يف الدورة.

(ب) إجراءات إعداد نواتج المنبر
 - 22وافق االجتماع العام ،مبوجب مقرر املنرب  ،2/1 -على إجراءات إعداد نواتج املنرب .وبسبب القيود
الزمنية ظلت بعض اإلجراءات بني أقواس ،هبدف مواصلة النظر فيها يف الدورة الثالثة.
 - 21قد يرغب االجتماع العام يف مواصلة النظر يف إجراءات إعداد نواتج املنرب ( ،IPBES/3/12املرفق)
هبدف اعتمادها مع أي تعديالت ضرورية الستخدامها يف دورات الحقة لالجتماع العام.
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(ج) إجراءات استعراض المنبر
 - 25طلب االجتماع العام أيضاً ،يف مقرر املنرب  ،5/1 -إىل الفريق أن يضع ،بالتشاور مع املكتب ،إجراءً
الستعراض فعالية الوظائف اإلدارية والعلمية للمنرب .وجيري اآلن وضع املشروع األويل لإلجراءات
دعى االجتماع العام إىل تقدمي توجيهات ملواصلة تطوير اإلجراء الستعراض فعالية
( .)IPBES/3/INF/11وي َ
وظائف املنرب اإلدارية والعلمية.
(د)

سياسات وإجراءات قبول المراقبين
 - 22مل يتوفر لالجتماع العام الوقت يف دورته الثانية ملناقشة مشاريع سياسات وإجراءات قبول املراقبني .بيد
أنه وافق على استخدام اإلجراءات املتفق عليها يف الدورة األوىل لالجتماع العام ( ،IPBES/1/12الفقرة )11
لقبول املراقبني يف الدورة الثالثة فقط.
 - 21وقد يرغب االجتماع العام يف مواصلة النظر يف السياسات واإلجراءات اخلاصة بقبول املراقبني
) ،IPBES/3/13املرفق) بغرض اعتمادها مع أي تعديالت قد تكون ضرورية الستخدامها يف الدورات التالية
لالجتماع العام.

(ه) السياسات المتعلقة بتضارب المصالح
 - 21مل يتوفر لالجتماع العام الوقت يف دورته الثانية ملناقشة مشروع السياسات املتعلقة بتضارب املصاحل.
 - 29قد يرغب االجتماع العام يف النظر يف مشروع السياسات الذي نقحه فريق اخلرباء املتعدد التخصصات
واملكتب ( ،IPBES/3/14املرفق) ،هبدف اعتماده مع أي تعديالت ضرورية.
البند 2
االتصاالت وإشراك أصحاب المصلحة
(أ) االستراتيجية المتعلقة باالتصاالت والتواصل
 - 10يف الدورة الثانية لالجتماع العام كان هناك دعم عام ملشروع اسرتاتيجية االتصاالت ،حيث أشارت
بعض احلكومات إىل أمهية االتصاالت يف ضمان الدعم العام للمنرب نفسه ،وتأمني مشاركة أصحاب املصلحة
ذوي الصلة يف أعماله ،وضمان أكرب قدر ممكن من النشر لنواتج املنرب ودعم جهود تعبئة املوارد .ولتحقيق هذه
الغاية طورت األمانة ،بناء على طلب رئيس املنرب ،مشروع اسرتاتيجية منقح لالتصاالت يبني التعليقات اليت
قدمها االجتماع العام يف دورته الثانية (.)IPBES/3/15
 - 12قد يرغب االجتماع العام يف النظر يف مشروع االسرتاتيجية املتعلقة باالتصاالت هبدف اعتمادها مع
أي تعديالت ضرورية.
(ب) استراتيجية إشراك أصحاب المصلحة
 - 11يف الدورة الثانية لالجتماع العام كان هناك دعم عام ملشروع اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة،
حيث أشارت بعض احلكومات إىل أنه ميثل عنصراً أساسياً ألمهية املنرب وفعاليته ومصداقيته وجهود االتصاالت
وجناحه بشكل عام .ولتحقيق هذه الغاية طلب رئيس املنرب إىل األمانة أن تعد مشروع اسرتاتيجية منقح إلشراك
أصحاب املصلحة لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته الثالثة .وعمم مشروع االسرتاتيجية املنقح يف 29
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أيلول/سبتمرب  1021على مجيع احلكومات وأصحاب املصلحة الستعراضه .وتبني مذكرة األمانة بشأن
االسرتاتيجية ( )IPBES/3/16التعليقات املقدمة.
 - 12قد يود االجتماع العام أن يناقش مشروع االسرتاتيجية هبدف اعتماد املشروع مع ما يلزم من
تعديالت.
(ج) توجيهات بشأن الشراكات االستراتيجية
 - 11يف الدورة الثانية لالجتماع العام كان هناك دعم عام لقيمة تطوير شراكات اسرتاتيجية مع جمموعة
حمدودة من املنظمات ،خصوصاً هيئات األمم املتحدة واالتفاقيات البيئية املتعددة األطراف .وكان هناك إقرار
نشأ حسب كل حالة على حدة ،كما جرى التأكيد على أن الشراكات
بأن الشراكات االسرتاتيجية جيب أن ت َ
االسرتاتيجية ليست هي الوسيلة الوحيدة لضمان دعم املنظمات األخرى يف تنفيذ برنامج العمل .ولتحقيق هذه
الغاية وضعت األمانة ،بناءً على طلب رئيس املنرب ،توجيهات منقحة بشأن الشراكات االسرتاتيجية
(.)IPBES/3/17
 - 15قد يرغب االجتماع العام يف مناقشة مشروع التوجيهات بغرض اعتماده مع ما قد يلزم من تعديالت.
البند 9
الترتيبات المؤسسية :ترتيبات الشراكة التعاونية لألمم المتحدة فيما يتعلق بعمل المنبر وأمانته
 - 12عقب اعتماد االجتماع العام يف دورته الثانية لرتتيبات الشراكة التعاونية لألمم املتحدة فيما يتعلق بعمل
املنرب وأمانته ،يقدَّم تقرير مرحلي عن الرتتيبات لعلم االجتماع العام (.)IPBES/3/INF/14
ترتيبات الشراكة التعاونية احملتملة للعمل مع املنرب وأمانته
البند 11
جدول األعمال المؤقت وتاريخ ومكان انعقاد الدورات القادمة لالجتماع العام
 - 11قد يرغب االجتماع العام يف النظر يف جدول األعمال املؤقت وتاريخ ومكان انعقاد دورته الرابعة.
وتشجع احلكومات الراغبة يف استضافة الدورة الرابعة على إبالغ األمانة بذلك قبل أو خالل الدورة الثالثة.
البند 11
اعتماد مقررات وتقرير الدورة
 - 11عقب النظر يف املسائل املبينة أعاله ،وعقب عرض تقرير املكتب عن وثائق التفويض ،قد يرغب
االجتماع العام يف النظر يف اعتماد مشاريع القرارات أو املقررات أو التوصيات اليت جتسد نتائج مداوالته خالل
الدورة .وقد يرغب أيضاً يف اعتماد مشروع تقرير الدورة الذي أعده املقرر.
البند 12
اختتام الدورة
 - 19يتوقع أن خيتتم رئيس االجتماع العام الدورة عند الساعة  21/00من يوم السبت  21كانون
الثاين/يناير .1025
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المرفق
التنظيم المقترح للعمل وقائمة الوثائق
التنظيم المقترح للعمل ،رهناً بموافقة االجتماع العام عليه
الثالثاء

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

السبت

21كانون الثاين/يناير 1025

22كانون الثاين/يناير 1025

21كانون الثاين/يناير 1025

25كانون الثاين/يناير 1025

22كانون الثاين/يناير 1025

21كانون الثاين/يناير 1025

12:31 – 12:11

املشاورات اإلقليمية

املشاورات اإلقليمية

املشاورات اإلقليمية

املشاورات اإلقليمية

املشاورات اإلقليمية

املشاورات اإلقليمية

19:31 – 9:11

مشاورات أصحاب املصلحة

مشاورات أصحاب املصلحة

مشاورات أصحاب املصلحة

مشاورات أصحاب املصلحة

مشاورات أصحاب املصلحة

مشاورات أصحاب املصلحة

الزمن
19:11 – 2:31

االثنني

11:11 – 9:31
11:31 – 11:11
11:11 – 11:31

االجتماع العام
البنود 5 ،1 ،2 ،1 ،2

االجتماع العام
البندان 1 ،2

11:31 – 11:11

االجتماع العام
تقدمي التقارير
برنامج العمل

12:11 – 11:31

امليزانية

االجتماع العام
تقدمي التقارير
برنامج العمل

امليزانية

12:31 – 12:11

املناقشات اإلقليمية بشأن
اختيار الفريق

االجتماع العام
تقدمي التقارير واختيار الفريق

االجتماع العام
تقدمي التقارير

13:11 – 12:31
13:31 – 13:11

امليزانية

14:11 – 13:31

امليزانية

14:31 – 14:11
15:11 – 14:31
15:31 – 15:11
16:11 – 15:31
16:31 – 16:11

االجتماع العام
البند 5

االجتماع العام
البندان 9 ،1

برنامج العمل

النظام الداخلي

برنامج العمل

النظام
الداخلي

برنامج العمل

النظام
الداخلي

االجتماع العام
البنود 21 ،22،20

17:11 – 16:31
17:31 – 17:11
12:11 – 17:31
12:31 – 12:11
19:11 – 12:31

استضافة االستقبال من جانب

امليزانية
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19:31 – 19:11
21:11 – 19:31
21:31 – 21:11

حكومة أملانيا

برنامج العمل

21:11 – 21:31

النظام
الداخلي

املناقشات اإلقليمية بشأن البند 1
(ب)

برنامج العمل

برنامج العمل

برنامج العمل

النظام
الداخلي

21:31 - 21:11
22:11 – 21:31
22:31 – 22:11
23:11 – 22:31

¯¯

¯¯

¯¯

¯¯

¯¯

¯¯

23:31 – 23:11
11:11 – 23:31

مالحظات( :أ) مشروع اجلدول خيضع ملوافقة االجتماع العام؛ (ب) الرتمجة الفورية املتزامنة ستقدم جبميع لغات األمم املتحدة الرئيسية الست خالل اجللسات العامة؛ وتعقد االجتماعات
املدرجة على جدول األعمال مع توفري الرتمجة الفورية جبميع اللغات الرمسية الست باستثناء يوم الثالثاء ومساء اخلميس ،حيث تعقد االجتماعات باللغة اإلنكليزية فقط؛ (ج) تعقد املناقشات
اإلقليمية بشأن الناتج ( 1ب) (التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية) مع توفري ترمجة فورية متزامنة جزئية ،كما يلي :اللغتان اإلنكليزية والفرنسية ألفريقيا؛ واللغتان اإلنكليزية واإلسبانية لألمريكتني؛
واللغات اإلنكليزية والعربية والصينية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ؛ واللغتان اإلنكليزية والروسية ألوروبا وآسيا الوسطى.
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قائمة وثائق العمل
العنوان

الرمز

بند جدول األعمال

IPBES/3/1

اعتماد جدول األعمال املؤقت

( 1أ)

IPBES/3/1/Add.1

شروح جدول األعمال املؤقت

( 1أ)

IPBES/3/2

تنفيذ برنامج العمل للفرتة 1021-1021

1

IPBES/3/2/Add.1

تنفيذ برنامج العمل للفرتة  :1021-1021األهلية للدعم املايل من الصندوق االستئماين
للمنرب

1

IPBES/3/3

نتائج فرقة العمل املعنية ببناء القدرات( :الناجتان ( 2أ) و( 1ب))

( 5أ)

IPBES/3/4

نتائج فرقة العمل املعنية باملعارف والبيانات ،مبا يف ذلك مشروع خطة إدارة البيانات

( 5أ)

واملعلومات (الناجتان ( 2د) و(ب))
IPBES/3/5

مشروع الكتالوج والتوجيهات بشأن أدوات ومنهجيات الدعم السياسايت (الناتج ( 1ج))

( 5ب)

IPBES/3/6

تقرير عن عملية حتديد النطاق اإلقليمي جملموعة من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
(الناتج ( 1ب))

( 5ج)

IPBES/3/6/Add.1

تقرير عن التحديد العام للنطاق للتقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي
وخدمات النظام اإليكولوجي

( 5ج)

IPBES/3/6/Add.2

مشروع تقرير تكميلي عن حتديد النطاق للتقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظام
اإليكولوجي ألفريقيا

( 5ج)

IPBES/3/6/Add.3

مشروع تقرير تكميلي عن حتديد النطاق للتقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظام
اإليكولوجي لألمريكتني

( 5ج)

IPBES/3/6/Add.4

مشروع تقرير تكميلي عن حتديد النطاق للتقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظام
اإليكولوجي آلسيا واحمليط اهلادئ

( 5ج)

IPBES/3/6/Add.5

مشروع تقرير تكميلي عن حتديد النطاق للتقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظام
اإليكولوجي ألوروبا وآسيا الوسطى

( 5ج)

IPBES/3/6/Add.6

مشروع تقرير تكميلي عن حتديد النطاق للتقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظام
اإليكولوجي ملنطقة احمليطات املفتوحة

( 5ج)

IPBES/3/7

حتديد نطاق لتقييم مواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها (الناتج ( 2ب) ())2

( 5ج)

IPBES/3/8

حتديد نطاق تقييم منهجي بشأن وضع مفاهيم متنوعة للقيم املتعددة للتنوع للطبيعة
وفوائدها ،مبا يف ذلك التنوع البيولوجي ووظائف النظام اإليكولوجي وخدماته (الناتج ( 2د))

( 5ج)

IPBES/3/9

تقرير أويل عن حتديد نطاق لتقييم عاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
(الناتج ( 1ج))

( 5ج)

IPBES/3/10

امليزانية والنفقات للفرتة 1021-1021

( 2أ)

IPBES/3/11

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات :عملية الرتشيح واالختيار ،واالقرتاحات املقدمة فيما خيص
أعضاء الفريق

( 1أ)

11

IPBES/3/1/Add.1

12

IPBES/3/12

إجراءات إعداد نواتج املنرب

( 1ب)

IPBES/3/13

مشروع سياسات وإجراءات قبول املراقبني

( 1د)

IPBES/3/14

مشروع السياسات واإلجراءات املتعلقة بتضارب املصاحل

( 1ه)

IPBES/3/15

مشروع االسرتاتيجية املتعلقة باالتصاالت والتواصل (الناتج ( 1د))

( 1أ)

IPBES/3/16

املشروع املنقح السرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة (الناتج ( 1د))

( 1ب)

IPBES/3/17

توجيهات بشأن تطوير الشراكات االسرتاتيجية والرتتيبات التعاونية األخرى

( 1ج)

