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*
البند  9من جدول األعمال ادلؤقت
التخطيط للدورات القادمة لالجتماع العام للمنبر

تنظيم الدورتين السادسة والسابعة لالجتماع العام للمنبر وإعداد برنامج عمل ثان للمنبر
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
مذكرة من األمانة
مقدمة
 - 0سيُدعى ادلنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ،يف دورتو السادسة ،إىل النظر يف التقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
والتقييم ادلواضيعي لتدىور األراضي واستصالحها .ويف دورتو السابعة ،سيُدعى ادلنرب إىل النظر يف التقييم العادلي
للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية وكذلك يف مشروع برنامج عمل ثان للمنرب .ويف ضوء عبء
العمل ادلتوقع ،اقًتح ادلكتب أن ينظر االجتماع العام يف دورتو اخلامسة يف تنظيم أعمال الدورتني السادسة
والسابعة .كما يُدعى االجتماع العام إىل البت يف ربديد موعد ومكان انعقاد الدورة السادسة.
 - 7وسينتهي برنامج العمل األول للمنرب ،ادلعتمد يف ادلقرر م.ح.د  5/7 -للفًتة ،7108-7102
بانعقاد الدورة السابعة لالجتماع العام يف بداية الربع الثاين من عام  .7109ولكفالة مواصلة عمل ادلنرب مع
االستفادة يف نفس الوقت من اخلربة ادلكتسبة من تنفيذ برنامج العمل األول ،فإن االجتماع العام مدعو إىل
النظر يف ازباذ خطوات للشروع يف إعداد برنامج عمل ثان.
 - 3ويعرض القسم أوالً من ىذه ادلذكرة معلومات عن تنظيم الدورتني السادسة والسابعة لالجتماع العام،
وحيتوي القسم ثانياً على اخلطوات ادلقًتحة للشروع يف إعداد برنامج عمل ثان .وترد يف الوثيقة
 IPBES/5/1/Add.2مشاريع مقررات بشأن ىذه ادلسائل.
*
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أوالا  -تنظيم الدورتين السادسة والسابعة لالجتماع العام
ألف  -تنظيم الدورة السادسة لالجتماع العام
 - 2يقًتح ادلكتب أن تُعقد الدورة السادسة لالجتماع العام ابتداءً من يوم األحد ادلوافق  08آذار/مارس
إىل يوم السبت ادلوافق  72آذار/مارس  .7108وسيسبق الدورة ،يوم السبت ادلوافق  07آذار/مارس 7108
مشاورات إقليمية ومشاورات بني أصحاب ادلصلحة.
 - 5وتضمنت رسالة الدعوة إىل الدورة اخلامسة لالجتماع العام دعوة إىل التعبري عن الرغبة يف استضافة
الدورة السادسة لالجتماع العام يف  .7108وقد تلقت األمانة بعض التعبريات التمهيدية عن الرغبة يف
استضافة ىذه الدورة.
 - 6وسيُدعى االجتماع العام ،يف دورتو السادسة ،إىل النظر يف التقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي
وخدمات النظم اإليكولوجية والتقييم ادلواضيعي لتدىور األراضي واستصالحها .وسيقوم االجتماع العام بإجراء
االنتخابات الدورية لعضوية فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات .واستناداً إىل ادلقررات اليت سيعتمدىا االجتماع
العام يف دورتو اخلامسة ،من ادلتوقع أن يقوم أيضاً يف دورتو السادسة بالنظر يف استعراض فعالية ادلنرب احلكومي
الدويل للعلوم والسياسات يف رلال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية (الناتج ( 2ه) لربنامج العمل
األول) ومتابعة البنود بشأن ادلسائل ادلتعلقة ،على سبيل ادلثال ،دبعار الشعوب األصلية واتجمتمعات الحملية
واالتصاالت وإشراك أصحاب ادلصلحة والشراكات االسًتاتيجية .وتتضمن البنود الدائمة ادلدرجة على جدول
األعمال الًتتيبات ادلالية والًتتيبات ادلتعلقة بادليزانية والًتتيبات ادلؤسسية فيما يتعلق بًتتيبات الشراكة التعاونية
لألمم ادلتحدة فيما يتعلق بعمل ادلنرب وأمانتو .ويرد يف ادلرفق األول هبذه ادلذكرة مشروع جدول األعمال ادلؤقت
للدورة السادسة لالجتماع العام.
 - 7ويقًتح ادلكتب أن يُنظر يف التقييمات اإلقليمية يف سبع جلسات مدة كل منها ثالث ساعات ،تُعقد
يف الفًتة من يوم اإلثنني ادلوافق  09آذار/مارس إىل األربعاء ادلوافق  70آذار/مارس  ،7108بالتوازي مع أفرقة
االتصال .وستُتاح خدمات الًتمجة الفورية كالتايل:
(أ)

التقييم بشأن إفريقيا :العربية ،واإلنكليزية ،والفرنسية؛

(ب) التقييم بشأن األمريكتني :اإلنكليزية ،واإلسبانية؛
(ج) التقييم بشأن آسيا والحميط اذلادئ :العربية ،والصينية ،واإلنكليزية؛
(د)

التقييم بشأن أوروبا وآسيا الوسطى :اإلنكليزية ،والفرنسية ،والروسية ،واإلسبانية.

 - 8ويرد يف ادلرفق الثاين هبذه ادلذكرة مشروع تنظيم أعمال الدورة السادسة لالجتماع العام ،استناداً إىل
مشروع جدول األعمال ادلؤقت الوارد يف ادلرفق األول.
 - 9ويُدعى االجتماع العام إىل أن يقدم توجيهات بشأن تنظيم دورتو السادسة وإىل أن يطلب من األمانة
أن تأخذ ىذه التوجيهات بعني االعتبار عند القيام بوضع اللمسات األخرية جلدول األعمال ادلؤقت وتنظيم
أعمال الدورة ،وذلك بالتشاور الوثيق مع ادلكتب .ويُدعى االجتماع العام أيضاً إىل البت يف ربديد موعد
ومكان انعقاد الدورة السادسة.
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باء -

تنظيم الدورة السابعة لالجتماع العام
 - 01يقًتح ادلكتب أن تُعقد الدورة السابعة لالجتماع العام يف األسبوع الذي يبدأ بيوم اإلثنني ادلوافق 03
أيار/مايو  .7109وحىت  0كانون األول/ديسمرب  ،7106مل تتلق األمانة أية عروض الستضافة الدورة السابعة.
ويُشجع األعضاء العازمون على التقدم بعرض الستضافة الدورة على إبالغ األمانة هبذا العزم وعلى تقدمي عرض
رمسي يف أقرب وقت ممكن.
 - 00وسيُدعى االجتماع العام ،يف دورتو السابعة ،إىل النظر يف التقييم العادلي للتنوع البيولوجي وخدمات
النظم اإليكولوجية .وسيجري االجتماع العام أيضاً االنتخابات الدورية لعضوية ادلكتب .واستناداً إىل ادلقررات
اليت يعتمدىا االجتماع العام يف دورتيو اخلامسة والسادسة ،قد يُدعى أيضاً إىل النظر يف النتائج النهائية
الستعراض ادلنرب احلكومي الدويل وإىل النظر يف اعتماد برنامج عمل ثان للمنرب .وإذا قرر االجتماع العام يف
دورتو اخلامسة ادلوافقة على إجراء تقييم إضايف خالل إطار زمين مدتو عامان ،فإن ىذا التقييم سيُعرض أيضاً
لكي ينظر فيو االجتماع العام يف دورتو السابعة .ويرد يف ادلرفق الثالث هبذه ادلذكرة مشروع جدول األعمال
ادلؤقت للدورة السابعة لالجتماع العام.
 - 07ويقًتح ادلكتب أن يُنظر يف التقييم العادلي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف جلسة
عامة ،وليس يف فريق اتصال ،مما سيتطلب أن سبتد الدورة السابعة لستة أيام ،ابتداءً من يوم اإلثنني ادلوافق 03
أيار/مايو إىل السبت ادلوافق  08أيار/مايو .7109
 - 03ويرد يف ادلرفق الرابع هبذه ادلذكرة مشروع تنظيم أعمال الدورة السابعة لالجتماع العام ،استناداً إىل
مشروع جدول األعمال ادلؤقت الوارد يف ادلرفق الثالث.
 - 02ويُدعى االجتماع العام إىل تقدمي توجيهات أولية بشأن تنظيم الدورة السابعة.

ثاني ا  -الشروع في إعداد برنامج عمل ثان للمنبر الحكومي الدولي
ألف  -السياق

 - 05اعتمد االجتماع العام يف دورتو الثانية ادلقرر م.ح.د ،5/7 -الذي وافق دبوجبو على برنامج العمل
األول الطموح مع رلموعة متسلسلة للنواتج للفًتة  .7108-7102وقد مت إقرار برنامج العمل على أساس أن
العمل بشأن نواتج زلددة سيبدأ بعد مقررات فعلية لالجتماع العام وفقاً لإلجراءات اخلاصة بإعداد نواتج ادلنرب
(ادلقرر م.ح.د .)3/3 -.ويف دورتيو الثالثة والرابعة ،اعتمد االجتماع العام ادلقرر م.ح.د 0/3 -وادلقرر م.ح.د-
 ،0/2حيث قدم فيهما ادلزيد من التوجيهات بشأن تنفيذ مجيع نواتج برنامج العمل .ويف ادلقرر م.ح.د،0/2 -
وافق االجتماع العام على إجراء تقييم عادلي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على أن يتم إجنازه
خالل الفًتة من  7106إىل منتصف  ،7109وبالتايل سبديد بعض أنشطة برنامج العمل األول إىل ما بعد
 ،7108أي حىت منتصف .7109
 -06ويف اجتماعو الثامن ادلنعقد يف تشرين األول/أكتوبر  ،7106اقًتح ادلكتب أن يقوم االجتماع العام يف
دورتو اخلامسة بالنظر يف طرائق إعداد برنامج عمل ثان للمنرب.
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باء -

العملية الخاصة بإعداد برنامج العمل األول للمنبر
 -07قد يرغب االجتماع العام يف استعراض العملية اليت سبت االستعانة هبا يف إعداد برنامج العمل األول،
لالسًتشاد هبا يف النظر يف اخلطوات الالزمة إلعداد برنامج عمل ثان.
 -08ففي دورتو األوىل ،اعتمد االجتماع العام ادلقرر م.ح.د 3/0 -بشأن إجراء تلقي الطلبات ادلقدمة إىل
ادلنرب وربديد أولوياهتا .ويقدم ىذا اإلجراء العام توجيهات بشأن ادلسائل التالية:
من ميكنو إرسال طلبات ،أو مدخالت ،أو اقًتاحات إىل ادلنرب؟ ميكن للحكومات واالتفاقات
(أ)
البيئية متعددة األطرا ادلعنية بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية أن ترسل طلبات إىل ادلنرب ،بصورة
منفردة أو مشًتكة ،بينما ميكن للهيئات التابعة لألمم ادلتحدة وأصحاب ادلصلحة ادلعنيني تقدمي مدخالت أو
اقًتاحات ،بصورة منفردة أو مشًتكة؛
(ب) ما ىو نطاق ىذه الطلبات؟ ينبغي أن تتعلق الطلبات ادلرسلة إىل ادلنرب بادلسائل العلمية والتقنية
اليت تتطلب من ادلنرب االىتمام هبا والبت فيها؛
(ج) ما نوع ادلعلومات اليت ينبغي أن تُرفق بالطلبات ادلقدمة؟ يتعني أن تكون الطلبات ادلقدمة
مشفوعة دبعلومات عن مدى أمهيتها بالنسبة للمنرب ،والضرورة ادللحة لإلجراء ادلطلوب ،والنطاق اجلغرايف ذلذا
اإلجراء ،ومدى تعقيد ادلسائل ادلراد تناوذلا ،والعمل القائم ذي الطبيعة ادلماثلة والثغرات ادلوجودة فيو ،ومدى
توافر ادلواد العلمية ذات الصلة واخلربات الالزمة لتنفيذ ىذا اإلجراء ،ومستوى اآلثار الحمتملة ،وادلتطلبات من
ادلوارد البشرية وادلالية؛
(د) ما ىو ادلوعد النهائي ذلذه الطلبات؟ ينبغي أن تتلقى األمانة مجيع الطلبات يف موعد ال يتجاوز
ستة أشهر قبل انعقاد إحدى دورات االجتماع العام للمنرب؛
(ه) من سيقوم بتحديد أولوية الطلبات ادلقدمة وكيف سيتم ذلك؟ سيقوم فريق اخلرباء ادلتعدد
التخصصات وادلكتب بالنظر يف الطلبات ادلقدمة وربديد أولوياهتا ،وفقاً للمتطلبات من ادلعلومات الواردة يف
الفقرة  7من اإلجراء وعلى النحو ادللخص يف الفقرة ( 08ج) أعاله ،وإعداد تقرير حيتوي على قائمة بالطلبات
مرتبة حبسب األولوية مع األساس ادلنطقي ذلذا الًتتيب ،على أن يُتاح ىذا التقرير يف موعد ال يتجاوز 07
أسبوعاً قبل افتتاح دورة االجتماع العام ادلقرر أن يُنظر خالذلا يف ىذه الطلبات.

 -09ويف الدورة نفسها ،اعتمد ادلنرب أيضاً ادلقرر م.ح.د ،7/0 -بشأن اخلطوات القادمة إلعداد برنامج
عمل ادلنرب ،والذي دعا فيو األعضاء إىل تقدمي طلبات طبقاً لإلجراء واإلرشادات ادلبينة يف مقرر ادلنرب 3/0
واتفق على عدد من اخلطوات اإلضافية اخلاصة بإعداد برنامج العمل األول .وطلب االجتماع العام بشكل
خاص:
أن تقوم األمانة بتجميع وتنظيم مجيع ادلعلومات ادلتاحة ،وإعداد وثيقة بشأن عناصر مشروع
(أ)
برنامج العمل للفًتة  ،7108-7102بغرض دعم وضع برنامج العمل ،مع مراعاة مداوالت االجتماع العام
والطلبات ادلتلقاة؛
(ب) أن يقوم الفريق ادلتعدد التخصصات وادلكتب بوضع مشروع برنامج عمل للفًتة -7102
 ،7108مع رلموعة متسلسلة وزلددة األولويات من األىدا والنتائج ادلستهدفة والعالمات البارزة واإلجراءات
على أساس التجميع الذي أجنزتو األمانة؛
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(ج) أن تقوم األمانة بتقدمي مشروع برنامج العمل حبيث يتضمن تقديرات التكاليف إىل األعضاء
وادلراقبني وأصحاب ادلصلحة للتعليق عليو من خالل عملية مفتوحة ،وذبميع التعليقات اليت ترد كي ينظر فيها
فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات وادلكتب قبل انعقاد الدورة الثانية لالجتماع العام؛
(د)

أن تقوم األمانة بتقدمي تقديرات تكاليف تنفيذ برنامج العمل ادلنقح للفًتة .7108-7102

 -71واستجابةً ذلذا ادلقررُ ،زود االجتماع العام يف دورتو الثانية دبجموعة متماسكة تتألف من  77طلباً من
 01حكومات ،و 01طلبات من أمانات االتفاقات البيئية األربعة متعددة األطرا  ،و 71مدخالً واقًتاحاً من
 01من أصحاب ادلصلحة ادلعنيني ،على النحو ادلبني يف التقرير بشأن ربديد أولويات الطلبات وادلدخالت
واالقًتاحات ادلقدم إىل ادلنرب (الوثيقة  ،IPBES/2/3ادلرفق) والذي أعده فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات وادلكتب
استجابة للمقرر م.ح.د  .7/0 -ويرد بالتفصيل شرح اخلطوات اليت ازبذىا فريق اخلرباء وادلكتب يف القسم ثالثاً
من التقرير ،دبا يف ذلك تنظيم الطلبات وادلدخالت واالقًتاحات يف رلموعات متماسكة أو ’’حزم‘‘ إلعداد
مشروع برنامج العمل.
 -70وقد جرى إعداد مشروع برنامج العمل ،أثناء مناقشات شاملة عن اذليكل الحمتمل والعناصر الحمتملة
لربنامج العمل األول الذي بدأ قبل انعقاد الدورة األوىل لالجتماع العام (الوثيقة  .)IPBES/1/2وقد خضعت
مشاريع عناصر برنامج العمل األول ادلقدمة إىل االجتماع العام يف دورتو األوىل (الوثيقة
 )IPBES/1/INF/14/Rev.1دلزيد من التطوير خالل سلسلة من حلقات العمل وادلشاورات اإلقليمية .وقد نظر
صمم لتنفيذ الغاية من
االجتماع العام يف الدورة الثانية يف مشروع هنائي لربنامج العمل (الوثيقة ُ ،)IPBES/2/2
ادلنرب ووظائفو ومبادئو التشغيلية بطريقة متماسكة ومتكاملة .كما نظر االجتماع العام يف اعتماد طرائق لتنفيذ
نواتج برنامج العمل (الوثيقة .)IPBES/2/2/Add.1
 -77ويتضمن برنامج العمل األول ،الذي اعتمده االجتماع العام يف مقرره م.ح.د 5/7 -والوارد يف ادلرفق
هبذا ادلقرر ،قسماً ثالثاً بشأن الًتتيبات ادلؤسسية الرامية إىل تنفيذ برنامج العمل ويطلب إىل فريق اخلرباء ادلتعدد
التخصصات ،بالتشاور مع ادلكتب ،أن يضع إجراءً الستعراض فعالية الوظائف اإلدارية والعلمية للمنرب (الناتج
( 2ه)) .وكان اذلد من ىذا االستعراض ىو االسًتشاد بو عند إعداد برنامج العمل الثاين.
 -73وعند النظر يف إعداد مشروع برنامج عمل ثان للمنرب ،سيتعني على االجتماع العام تناول العملية
الرامية إىل إعداد مشروع برنامج عمل من جهة ،والعملية اخلاصة بالدعوة إىل تقدمي الطلبات وتلقيها وترتيبها
حبسب األولوية ،من جهة أخرى.
 -72وقد تطلب إعداد برنامج العمل األول مشاورات ومفاوضات مكثفة ،بدأت قبل التأسيس الرمسي
للمنرب .ويف حني كان برنامج العمل األول يقتضي االعتماد على اخلربات ادلكتسبة يف سياق منتديات أخرى،
مثل اذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغري ادلناخ وتقييم النظام البيئي لأللفية ،فإن االجتماع العام لديو اآلن
مخس سنوات من اخلربة ميكن االعتماد عليها يف إعداد برنامج العمل الثاين .وقد انطوى إدراج استعراض ادلنرب
(الناتج ( 2ه)) يف برنامج العمل األول على توقع االجتماع العام لعملية تعلم وتكيف دبرور الوقت.
 -75وفيما يتعلق بتلقي الطلبات وترتيبها حبسب األولوية ،ذبدر اإلشارة إىل أن اإلجراء الوارد يف ادلرفق األول
بادلقرر م.ح.د 3/0 -ينص على أنو ’’ليس الغرض من ىذ اإلجراء ىو إلزام ادلنرب بازباذ قرارات معينة بشأن
برنامج عملو يف ادلستقبل‘‘ ،وبالتايل سبكني االجتماع العام من تكييف هنجو من أجل إعداد برنامج عمل ثان
استناداً إىل الدروس ادلستفادة.
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جيم  -الخطوات القادمة في إعداد برنامج عمل ثان للمنبر
 -76استناداً إىل االعتبارات ادلذكورة أعاله ،قد يرغب االجتماع العام يف النظر يف اخلطوات الحمتملة التالية
إلعداد برنامج عمل ثان.
 -77وميكن لالجتماع العام أن يطلب يف دورتو اخلامسة من فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات وادلكتب ،أن
يقوما ،بدعم من األمانة ،بإعداد مشاريع عناصر أولية لربنامج العمل الثاين ،دبا يف ذلك االفًتاضات ذات
الصلة ،وىيكل زلتمل وتوجيهات زلتملة خبصوص الدعوة إىل تقدمي الطلبات ،إضافة إىل ربديد تقديرات أولية
للتكاليف .وميكن النظر بشكل خاص يف ادلسائل التالية:
اإلطار الزمين لربنامج العمل الثاين يف سياق أفق زمين مدتو عشر سنوات ،مي ّكن نواتج ىذا
(أ)
الربنامج من توجيو تنفيذ أىدا التنمية ادلستدامة يف عام  ،7131فضالً عن تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغري
ادلناخ وأي خطة اسًتاتيجية جديدة خاصة بالتنوع البيولوجي تُعتمد يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛
(ب) توقيت إجراء تقييم عادلي ثان للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف ضوء أىدا
التنمية ادلستدامة ،وكذلك اتفاق باريس وأي خطة اسًتاتيجية جديدة خاصة بالتنوع البيولوجي تُعتمد يف إطار
اتفاقية التنوع البيولوجي؛
(ج) عدد التقييمات والنواتج األخرى وأنواعها ،شريطة أنو قد يتطلب األمر بعض ادلرونة لكفالة
االنتقال السلس من برنامج العمل األول إىل الثاين .وقد يكون االجتماع العام ىو اجلهة ادلثلى للبت بشأن
الًتكيز الحمدد للتقييمات الفردية وتوقيتها؛
(د)

تنفيذ الوظائف األربعة للمنرب استناداً إىل الدروس ادلستفادة؛

(ه) طرائق تنفيذ برنامج العمل ،استناداً إىل أي نتائج مبكرة الستعراض ادلنرب (الناتج ( 2ه)) فيما
يتعلق بطرائق تنفيذ برنامج العمل األول للمنرب ،وعلى وجو اخلصوص ىيكل الدعم التقين ،وأفرقة العمل وأفرقة
اخلرباء ،وتكوين األمانة واإلجراءات ،حسب االقتضاء.
 -78وسينظر االجتماع العام يف دورتو السادسة يف مشاريع العناصر األولية ىذه لربنامج العمل الثاين
وسيقدم توجيهات بشأن مواصلة تطويرىا .وميكنو أيضاً أن:
(أ)

يطلب من األمانة أن توجو دعوة لتقدمي الطلبات وأن تقدم يف طيها مزيداً من التوجيهات؛

(ب) يطلب من فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات وادلكتب ترتيب أولوية الطلبات ومواصلة إعداد
مشروع برنامج العمل ،فضالً عن إعداد مشاريع تعديالت على الًتتيبات ادلؤسسية ،دبا يف ذلك اإلجراءات،
حسب الضرورة ،من أجل تنفيذ برنامج العمل؛
(ج) يطلب من األمانة إعداد مشروع ميزانية دلشروع برنامج العمل ،وتنظيم مشاورات واسعة بشأن
مشروع برنامج العمل ،وإعداد نسخة منقحة أخرى دلشروع برنامج العمل لكي ينظر فيها االجتماع العام يف
دورتو السابعة ،استناداً إىل ىذه ادلشاورات.
 -79وسيُدعى االجتماع العام يف دورتو السابعة إىل النظر يف مشروع برنامج العمل الثاين وإمكانية اعتماده
وكذلك يف التعديالت على الًتتيبات ادلؤسسية ،دبا يف ذلك اإلجراءات.
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المرفق األول
مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة لالجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
-0

افتتاح الدورة.

-7

مسائل تنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛

(ب) حالة العضوية يف ادلنرب؛
(ج) انتخاب أعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات.
-3

قبول ادلراقبني يف اجتماعات الدورة السادسة لالجتماع العام للمنرب.

-2

وثائق تفويض ادلمثلني.

-5

تقرير األمني التنفيذي عن تنفيذ برنامج العمل األول للفًتة .7108-7102

-6

التقييمات اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

-7

التقييم ادلواضيعي لتدىور األراضي واستصالحها.

-8

مسائل أخرى ناشئة عن تنفيذ برنامج العمل األول.

-9

االتصاالت ،وإشراك أصحاب ادلصلحة ،والشراكات االسًتاتيجية.

 -01الًتتيبات ادلالية والًتتيبات ادلتعلقة بادليزانية اخلاصة بادلنرب:
(أ)

ادليزانية والنفقات للفًتة 7108-7102؛

(ب) الصندوق االستئماين.
 -00استعراض ادلنرب.
 -07إعداد برنامج عمل ثان.
 -03موعد وأماكن انعقاد الدورات القادمة لالجتماع العام للمنرب.
 -02الًتتيبات ادلؤسسية :ترتيبات الشراكة التعاونية لألمم ادلتحدة فيما يتعلق بعمل ادلنرب وأمانتو.
 -05اعتماد مقررات وتقرير الدورة.
 -06اختتام الدورة.
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مشروع تنظيم أعمال الدورة السادسة لالجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

التوقيت

السبت 07 ،آذار/مارس
7108

 01-8صباحاً
 01,31-01صباح ًا
 00-01,31صباحاً

 00,31-00صباحاً
 00,31صباحاً  07 -ظهراً

األحد 08 ،آذار/مارس
7108

اإلثنني 09 ،آذار/مارس 7108

الثالثاء 71 ،آذار/مارس
7108

األربعاء 70 ،آذار/مارس
7108

اخلميس 77 ،آذار/مارس
7108

اجلمعة 73 ،آذار/مارس 7108

السبت72 ،
آذار/مارس 7108

مشاورات إقليمية

مشاورات إقليمية

مشاورات إقليمية

مشاورات إقليمية

مشاورات إقليمية

مشاورات إقليمية

مشاورات إقليمية

جلسة عامة :البنود 3 ،7 ،0
و2

أفرقة عمل متوازية:
البند 6

أفرقة عمل متوازية:
البند 6

أفرقة عمل متوازية:
البند 6

جلسة عامة :البندان  6و( 7ج)

 07,31-07ظهراً
 0-07,31ظهراً
 0,31-0ظهراً
 7-0,31ظهراً

البند ( 01ادليزانية)

 7,31-7ظهراً
 3-7,31ظهراً
 3,31-3ظهراً
 2-3,31ظهراً
 2,31-2ظهراً
 5-2,31ظهراً

 5,31-5ظهراً
مساء
ً 6-5,31

 6,31-6مساءً
مساء
ً 7-6,31
 7,31-7مساءً
مساء
ً 8-7,31
 8,31-8مساءً
مساء
ً 9-8,31

 9,31-9مساءً
 01-9,31مساءً

 01,31-01مساءً

مشاورات
إقليمية/مشاورات
أصحاب ادلصلحة

جلسة عامة :البنود ،7 ،6 ،5
03 ،07 ،00 ،01 ،9 ،8
و02

أفرقة عمل متوازية:
البند 6

أفرقة عمل متوازية:
البند 6

البند 7
تدىور
األراضي
واستصالحها

البند 8
(مسائل
أخرى)

البند ( 01ادليزانية)

البند 7

(تدىور
األراضي
واستصالحها)

البندان ،00
و07
(استعراض
برنامج العمل
الثاين)

البند 7

(تدىور
األراضي
واستصالحها)

البندان ،00
و07
(استعراض
برنامج العمل
الثاين)

البند 7

(تدىور
األراضي
واستصالحها)

البندان 03
و02

حفل االستقبال
أفرقة عمل متوازية:
البند 6

أفرقة عمل متوازية:
البند 6

جلسة عامة :البندان
 7و05

البند 7

(تدىور
األراضي
واستصالحها)

البندان ،8
و( 9مسائل
أخرى،
واالتصاالت)

البند 7

(تدىور
األراضي
واستصالحها)

البند 01
(ادليزانية)

البند ( 01ادليزانية)

جلسة عامة :البندان
 05و06
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المرفق الثاني

IPBES/5/12

المرفق الثالث
مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة السابعة لالجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم
والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
-0

افتتاح الدورة.

-7

مسائل تنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛

(ب)

حالة العضوية يف ادلنرب؛

(ج)

انتخاب أعضاء ادلكتب.

-3

قبول ادلراقبني يف اجتماعات الدورة السابعة لالجتماع العام للمنرب.

-2

وثائق تفويض ادلمثلني.

-5

تقرير األمني التنفيذي عن تنفيذ برنامج العمل للفًتة .7108-7102

-6

التقييمات العادلية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.

-7

االتصاالت ،وإشراك أصحاب ادلصلحة ،والشراكات االسًتاتيجية.

-8

الًتتيبات ادلالية والًتتيبات ادلتعلقة بادليزانية اخلاصة بادلنرب:
(أ)

ادليزانية والنفقات للفًتة 7108-7102؛

(ب)

الصندوق االستئماين.

-9

استعراض ادلنرب.

-01

برنامج العمل الثاين للمنرب.

-00

التكيف مع اإلجراءات والًتتيبات ادلؤسسية.

-07

موعد وأماكن انعقاد الدورات القادمة لالجتماع العام للمنرب.

-03

الًتتيبات ادلؤسسية :ترتيبات الشراكة التعاونية لألمم ادلتحدة فيما يتعلق بعمل ادلنرب وأمانتو.

-02

اعتماد مقررات وتقرير الدورة.

-05

اختتام الدورة.
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التوقيت

األحد 07 ،أيار/مايو
7109

 01-8صباحاً
 01,31-01صباح ًا
 00-01,31صباحاً

 00,31-00صباحاً
 00,31صباحاً 07-ظهراً

اإلثنني 03 ،أيار/مايو
7109

الثالثاء 02 ،أيار/مايو
7109

األربعاء 05 ،أيار/مايو 7109

اخلميس 06 ،أيار/مايو 7109

اجلمعة 07 ،أيار/مايو 7109

السبت 08 ،أيار/مايو
7109

مشاورات إقليمية

مشاورات إقليمية

مشاورات إقليمية

مشاورات إقليمية

مشاورات إقليمية

مشاورات إقليمية

جلسة عامة :البند ( 6التقييم
العادلي)

جلسة عامة :البند ( 6التقييم
العادلي)

جلسة عامة :البند ( 6التقييم
العادلي)

جلسة عامة :البنود ،7 ،0
 2 ،3و 5

البند ( 01برنامج
العمل الثاين)

 07,31-07ظهراً
 0-07,31ظهراً
 0,31-0ظهراً
 7-0,31ظهراً

البند ( 8ادليزانية)

 7,31-7ظهراً
 3-7,31ظهراً
 3,31-3ظهراً
 2-3,31ظهراً
 2,31-2ظهراً
 5-2,31ظهراً

 5,31-5ظهراً
مساء
ً 6-5,31
 6,31-6مساءً
مساء
ً 7-6,31
 7,31-7مساءً
مساء
ً 8-7,31
 8,31-8مساءً
مساء
ً 9-8,31
 9,31-9مساءً

مساء
ً 01-9,31
مساء
ً 01,31-01

البند ( 8ادليزانية)

مشاورات
إقليمية/مشاورات
أصحاب ادلصلحة

جلسة عامة :البنود ،7 ،6
 07 ،00 ،01 ،9 ،8و03

جلسة عامة :البند ( 6التقييم
العادلي)

البند 01
(برنامج العمل
الثاين)

البند 00
(استعراض
اإلجراءات
والًتتيبات
ادلؤسسية)

البند 00
(استعراض
اإلجراءات
والًتتيبات
ادلؤسسية)

البند ( 8ادليزانية)

جلسة عامة :البند ( 6التقييم
العادلي)

البند ( 00استعراض
اإلجراءات والًتتيبات
ادلؤسسية)

البند 7
(االتصاالت)

حفل االستقبال
جلسة عامة :البنود ،9
و ،01و( 00االستعراض،
وبرنامج العمل الثاين،
واستعراض اإلجراءات
والًتتيبات ادلؤسسية)

جلسة عامة :البند ( 6التقييم
العادلي)

جلسة عامة :البند 6
العتماده

جلسة عامة :البند ( 6التقييم
العادلي)

____________

البندان 00 ،01
(برنامج العمل الثاين،
واستعراض اإلجراءات
والًتتيبات ادلؤسسية)

البند ( 8ادليزانية)

جلسة عامة :البنود
 ،07و ،02و05
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المرفق الرابع

