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

 النظم اإليكولوجية
 السادسةالدورة 
 2018أذار/مارس  24-18، كولومبيا  ،مديني
*من جدول األعمال املؤقت )أ( 2البند 

 

 املسائل التنظيمية: إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 شروح جدول األعمال املؤقت
 1البند 

 افتتاح الدورة
تُعقد الدورة السادسة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي  - 1

. 2018آذار/مارس  24إىل  18وخدمات النظم اإليكولوجية )املنرب( يف مديني، كولومبيا، خالل الفرتة من 
. وستبدأ أعمال الدورة يف الساعة 2018آذار/مارس  1٧وسيقام حفل االفتتاح للدورة بعد ظهر يوم السبت، 

 .2018آذار/مارس  18 يوم األحدالعاشرة من صباح 
وسُيديل بكلمات الرتحيب كل من رئيس املنرب؛ واألمينة التنفيذية للمنرب؛ واملدير التنفيذي لربانمج األمم  - 2

املتحدة، وبرانمج األمم املتحدة  املتحدة للبيئة أو ممثل عنه، يتحدث أيضًا ابسم منظمة األغذية والزراعة لألمم
آذار/مارس  1٧اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة؛ وممثل عن حكومة كولومبيا؛ وسُيخصص يوم 

 .للمشاورات اإلقليمية ومشاورات أصحاب املصلحة 2018
 2البند 

 املسائل التنظيمية
الداخلي لالجتماع العام للمنرب، بصيغته اليت اعتمدها االجتماع العام سُتنظم الدورة السادسة وفقاً للنظام  - 3

 .2/1-وعدهلا مبوجب مقرره م.ح.د 1/1-يف مقرره م.ح.د
  

                                                      
*  IPBES/6/1. 

 منظمة
األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة
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 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل )أ(
 .(IPBES/6/1)قد يود االجتماع العام أن يعتمد جدول األعمال على أساس جدول األعمال املؤقت  - 4
ن أتخذ املداوالت شكل جلسات عامة. ولكن عند االقتضاء ومتشيًا مع املمارسة املتبعة يف ويُقرتح أ - 5

الدورات السابقة لالجتماع العام، قد يود االجتماع أن ينشئ أفرقة اتصال ملناقشة مسائل حمددة. وقد يود االجتماع 
 املفصل أدانه.العام أن ينشئ، يف هذه الدورة السادسة، سبعة أفرقة االتصال، على النحو 

، املرفق األول(، قُبلت بصورة 3/3-د.ح.مع اإلجراءات املتعلقة إبعداد نواتج املنرب )املقرر م ومتشياً  - 6
مبدئية تقارير التقييم واملوجزات اخلاصة مبقرري السياسات للتقييمات اإلقليمية، ووافق عليها املمثلون اإلقليميون 

ذلك. وقد يود االجتماع العام أن ينشئ أربعة أفرقة  دها االجتماع العام بعاملعنيون لالجتماع العام، ووافق علي
)د( املتعلقة بكل تقييم من التقييمات اإلقليمية. وعالوة  6)أ( إىل  6اتصال لكي تنظر على التوازي يف البنود من 

املواضيعي لتدهور األراضي بشأن التقييم  ٧على ذلك، قد يود االجتماع العام أن ينشئ فريق اتصال للنظر يف البند 
املتعلق  11املتعلق ابستعراض املنرب والبند  10واستصالحها؛ وفريق اتصال يعمل ابلتوازي للنظر يف للنظر يف البند 

بشأن التقييمات العالقة: التقييم املواضيعي لالستخدام  8بوضع برانمج عمل اثن؛ وفريق اتصال للنظر يف البند 
ة؛ والتقييم املنهجي املتعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها؛ والتقييم املواضيعي املستدام لألنواع الربي

 ، بشأن الرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية للمنرب.٩لألنواع الغريبة الغازية، ويف البند 
ومن الساعة  13:00الساعة  إىل 10:00ويُقرتح كذلك أن تُعقد اجللسات العامة كل يوم من الساعة  - 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  30:1٩

استناداً إىل املمارسة املتبعة وُوضع مقرتح بشأن الكيفية اليت قد يرغب هبا االجتماع العام يف تنظيم عمله  - 8
يف دورات االجتماع العام السابقة )انظر املرفق األول(، وُقدمت قائمة بواثئق العمل )املرفق الثاين(. ويشمل املقرتح 
ختصيص الوقت واملهام ألفرقة االتصال اليت قد يرغب االجتماع العام يف إنشائها. وسُتوفر الرتمجة الشفوية ابللغات 

لست لألمم املتحدة يف مجيع اجللسات العامة ولبعض اجتماعات أفرقة االتصال. ولكي تنظر أفرقة االتصال الرمسية ا
)د( واملتعلقة بكل من التقييمات اإلقليمية، ستوفر الرتمجة الشفوية إىل  6)أ( إىل  6على التوازي يف البنود من 

 اللغات التالية:
 اإلنكليزية والعربية والفرنسية؛ قليمي ألفريقيا:التقييم اإلقليمي ودون اإل •
 لألمريكتني: اإلسبانية واإلنكليزية؛قليمي اإلالتقييم اإلقليمي ودون  •
 ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ: اإلنكليزية والصينية والعربية؛قليمي اإلالتقييم اإلقليمي ودون  •
 ية والروسية والفرنسية.ألورواب ووسط آسيا: اإلسبانية واإلنكليز قليمي اإلالتقييم اإلقليمي ودون  •

 حالة العضوية يف املنرب )ب(
ستقدم األمانة معلومات عن حالة العضوية يف املنرب. ويُطلب من أي دولة عضو يف األمم املتحدة ليست  - ٩

عضواً يف املنرب ولكنها تنوي االنضمام إليه، أن تعرب عن نيتها لألمانة خبطاب رمسي يصدر عن السلطة احلكومية 
 .ةاملعني
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 انتخاب أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات (ج)
، تنتهي بنهاية الدورة السادسة 2/1-م.ح.دمن النظام الداخلي بصيغته املعدلة يف املقرر  2٩وفقاً للمادة  - 10

لالجتماع العام مدة عضوية كل عضو من أعضاء فريق اخلرباء املتعدد التخصصات الذين انتخبهم االجتماع العام 
 يف دورته الثالثة.

صدر  EM/2017/29)من النظام الداخلي، وجهت األمانة الدعوة عن طريق إخطار  2٧ومتشياً مع املادة  - 11
(، إىل أعضاء املنرب لكي يقدموا إىل األمانة ترشيحات خطية مرفقة ابلسري 201٧تشرين األول/أكتوبر  20يف 

. ومت متديد املوعد النهائي لتقدمي 201٧األول/ديسمرب كانون   4الذاتية للمرشحني لعضوية الفريق حبلول 
كانون األول/ديسمرب   15املؤرخ  EM/2017/35)اإلخطار  2018شباط/فرباير  2الرتشيحات يف وقت الحق إىل 

(. وقدمت السري الذاتية جلميع املرشحني إىل األمانة، وستتاح الطالع أعضاء املنرب مع أمساء املرشحني، 201٧
وكذلك على املوقع الشبكي  IPBES/6/13املنطقة أو اجلهة املراقبة اليت تقدم الرتشيح وذلك يف الوثيقة وكذلك اسم 

من النظام الداخلي، ميكن أن يعاد انتخاب أعضاء الفريق لفرتة عضوية واحدة اتلية.  2٩للمنرب. ووفقًا للمادة 
 ( خدمة لفرتة عضوية واحدة.25ادة ، تعترب العضوية املؤقتة يف الفريق )انظر امل2٩وألغراض املادة 

وقد يود األعضاء عقد مشاورات ضمن أقاليمهم وفيما بينها قبل انعقاد الدورة السادسة لالجتماع العام  - 12
وأثناء انعقادها، وذلك هبدف انتخاب االجتماع لألعضاء اخلمسة والعشرين الذي سرتشحهم كل منطقة من 

، ولضمان التوازن العام للفريق من النواحي اجلنسانية ويف 26للمادة  مناطق األمم املتحدة اخلمس وفقاً 
 .التخصصات

 ٣البند 
 قبول املراقبني يف الدورة السادسة لالجتماع العام للمنرب

 (IPBES/6/INF/23سيقرتح رئيس املنرب ابسم املكتب قائمة املراقبني املقبولني يف الدورة السادسة )انظر  - 13
( أبن يُطبق يف الدورة السادسة اإلجراء 28، الفقرة IPBES/5/15تماع العام يف دورته اخلامسة )انظر وفقاً لقرار االج

من تقرير الدورة األوىل لالجتماع  22املؤقت لقبول املراقبني يف دورات االجتماع العام، على النحو املبني يف الفقرة 
 رابعة واخلامسة.، والذي طُبق يف الدورات الثالثة وال(IPBES/1/12)العام 

وقرر االجتماع العام أيضاً أن يواصل النظر يف دورته السادسة يف مشروع السياسات واإلجراءات اخلاصة  - 14
 .(IPBES/6/14)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  - 15
الداخلي، ميثل كل عضو من أعضاء املنرب بوفد يتألف من رئيس الوفد ومن العدد الذي قد يتطلبه من املمثلني 

 اآلخرين املعتمدين واملناوبني واملستشارين حسب االقتضاء.
من النظام الداخلي، ينبغي أن تُقَدم إىل األمانة واثئق تفويض ممثلي الدول األعضاء  12وعماًل ابملادة  - 16

يف املنرب الذين حيضرون الدورة، وينبغي أن تصدر تلك الواثئق عن رؤساء تلك الدول أو رؤساء حكوماهتا أو وزراء 
ساعة  24ه، وذلك إن أمكن يف موعد ال يتجاوز خارجيتها أو من ينوب عنهم، وفقًا لسياسات كل بلد وقوانين

بعد افتتاح الدورة. ويشرتط تقدمي واثئق التفويض املذكورة من أجل مشاركة املمثلني يف اعتماد املقررات يف أثناء 
 الدورة.
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من النظام الداخلي، سيفحص املكتب واثئق تفويض ممثلي األعضاء يف املنرب، ويقدم  13ووفقاً للمادة  - 1٧
 22يرًا عنها إىل االجتماع العام. وسيقوم املكتب ابإلبالغ عن نتائج الفحص الذي أجراه يوم اخلميس تقر 

 .قبل اعتماد أية مشاريع قرارات أو مقررات أو توصيات 2018آذار/مارس 
 5البند 

 2018-2014تقرير األمينة التنفيذية عن تنفيذ برانمج العمل األول للفرتة 
املتعلق بتنفيذ برانمج العمل األول للمنرب، أعدت األمينة التنفيذية، ابلتعاون  5/1-عماًل ابملقرر م.ح.د - 18

لكي ينظر فيه  (IPBES/6/2)مع فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب، تقريراً عن تنفيذ برانمج العمل األول 
االجتماع العام. ويبني التقرير مجيع األنشطة اجلارية يف إطار نواتج برانمج العمل، والدروس املستفادة والتحدايت 

 .2018، وكذلك اخلطوات التالية املقررة يف تنفيذ برانمج العمل للعام 201٧اليت متت مواجهتها يف العام 
مًا ابملعلومات الواردة يف التقرير وواثئق املعلومات ذات الصلة، مبا وقد يود االجتماع العام أن حييط عل - 1٩

لتفعيل الدعم التقين من أجل تنفيذ برانمج العمل  اليت وضعتيف ذلك التقرير املتعلق ابلرتتيبات املؤسسية 
(IPBES/6/INF/20)تنفيذ اخلطة سيما التقدم احملرز يف  ؛ واملعلومات عن األعمال ذات الصلة ببناء القدرات، وال

املتجددة لبناء القدرات واالعتبارات املتعلقة بتسخري الدعم اإلضايف لبناء القدرات، استجابة للجزء اثنياً من املقرر 
؛ معلومات عن األعمال املتعلقة مبعارف الشعوب األصلية واملعارف (IPBES/6/INF/12)انظر أيضاً  5/1-د.ح.م

االعرتاف مبعارف الشعوب األصلية واملعارف احمللية واالستفادة منها، احمللية، وعلى وجه اخلصوص تنفيذ هنج 
؛ واملعلومات عن (IPBES/6/INF/13)انظر أيضاً  5/1-د.ح.من الفرع اثلثًا من املقرر م 4-1استجابة للفقرات 

ة للفقرتني ، استجاب2018والعام  201٧سيما تنفيذ خطة العمل للعام  األعمال املتعلقة ابملعارف والبياانت، وال
؛ واملعلومات املتعلقة بوضع دليل (IPBES/6/INF/14)انظر أيضاً  5/1-د.ح.م ٧من الفرع اثلثاً من املقرر  ٧و 6

؛ واملعلومات عن التقدم احملرز يف إجراء التقييم العاملي للتنوع البيولوجي (IPBES/6/INF/17التقييمات )انظر 
)انظر أيضاً  4/1-د.ح.من الفرع اثلثًا من املقرر م 3ة وخدمات النظم اإليكولوجية، استجابة للفقر 

IPBES/6/INF/11) من الفرع سادساً  3؛ واملعلومات عن األعمال املتعلقة ابلسيناريوهات والنماذج استجابة للفقرة
املتنوعة ؛ واملعلومات عن األعمال املتصلة إبدماج املفاهيم (IPBES/6/INF/15)انظر أيضاً  5/1-د.ح.من املقرر م

؛ (IPBES/6/INF/18)انظر  5/1-د.ح.من الفرع سادساً من املقرر م 4للقيم املتعددة يف نواتج املنرب استجابة للفقرة 
سيما بشأن فهرس أدوات ومنهجيات دعم  واملعلومات عن العمل املتعلق أبدوات ومنهجيات دعم السياسات، وال

؛ واملعلومات عن تنفيذ (IPBES/6/INF/16)انظر أيضًا  5/1-د.ح.السياسات استجابة للفرع سابعاً من املقرر م
من املقرر  4و 2اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل واسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة، استجابة للفقرتني 

من اجلزء اثلثًا من  2؛ واملعلومات املتعلقة ابلشراكات استجابة للفقرة (IPBES/6/INF/19)انظر  3/4-د.ح.م
؛ واملعلومات املتعلقة بتنفيذ السياسات واإلجراءات املتعلقة بتضارب (IPBES/6/INF/21) 4/4-د.ح.ماملقرر 

 .(IPBES/6/INF/22املصاحل )انظر أيضا 
 6البند 

 التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
 التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي ألفريقيا )أ(

، وافق االجتماع العام على إجراء تقييم إقليمي 3/1-د.ح.)أ( من الفرع اثلثًا من املقرر م 2يف الفقرة  - 20
ودون إقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ألفريقيا، على النحو املبني يف تقرير حتديد نطاق التقييم 

ون اإلقليمية الوارد يف املرفق الرابع من ذلك املقرر، ومتشيًا مع تقرير حتديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية ود
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للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الوارد يف املرفق الثالث لنفس املقرر، لكي ينظر فيه االجتماع العام 
، (IPBES/6/INF/3)يف دورته السادسة. وسُيدعى االجتماع العام إىل النظر يف فصول تقرير التقييم من أجل قبوله 

من أجل اعتماده. وميكن االطالع على حملة عامة عن العملية  (IPBES/6/4)ويف موجزه اخلاص مبقرري السياسات 
 .IPBES/6/INF/7املتبعة يف إعداد التقييم يف الوثيقة 

 لألمريكتنيالتقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي  (ب)
، وافق االجتماع العام على إجراء تقييم إقليمي 3/1-د.ح.م)ب( من الفرع اثلثاً من املقرر  2يف الفقرة  - 21

ودون إقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لألمريكتني، على النحو املبني يف تقرير حتديد نطاق 
دون التقييم الوارد يف املرفق اخلامس من ذلك املقرر، ومتشيًا مع تقرير حتديد النطاق العام للتقييمات اإلقليمية و 

اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الوارد يف املرفق الثالث لنفس املقرر، لكي ينظر فيه االجتماع 
العام يف دورته السادسة. وسُيدعى االجتماع العام إىل النظر يف فصول تقرير التقييم من أجل قبوله 

(IPBES/6/INF/4) ويف موجزه اخلاص مبقرري السياسات ،(IPBES/6/5)  من أجل اعتماده. وميكن االطالع على
 .IPBES/6/INF/7حملة عامة عن العملية املتبعة يف إعداد التقييم يف الوثيقة 

 آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئالتقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي  (ج)
، وافق االجتماع العام على إجراء تقييم إقليمي 3/1-د.ح.م)ج( من الفرع اثلثاً من املقرر  2يف الفقرة  - 22

ودون إقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ، على النحو املبني يف 
يمات تقرير حتديد نطاق التقييم الوارد يف املرفق السادس من ذلك املقرر، ومتشياً مع تقرير حتديد النطاق العام للتقي

اإلقليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الوارد يف املرفق الثالث لنفس املقرر، لكي 
ينظر فيه االجتماع العام يف دورته السادسة. وسُيدعى االجتماع العام إىل النظر يف فصول تقرير التقييم من أجل 

من أجل اعتماده. وميكن االطالع  (IPBES/6/6)مبقرري السياسات ، ويف موجزه اخلاص (IPBES/6/INF/5)قبوله 
 .IPBES/6/INF/7على حملة عامة عن العملية املتبعة يف إعداد التقييم يف الوثيقة 

 ألورواب وآسيا الوسطىالتقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي  (د)
، وافق االجتماع العام على إجراء تقييم إقليمي 3/1-د.ح.م)د( من الفرع اثلثاً من املقرر  2يف الفقرة  - 23

ودون إقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ألورواب وآسيا الوسطى، على النحو املبني يف تقرير 
إلقليمية حتديد نطاق التقييم الوارد يف املرفق السابع من ذلك املقرر، ومتشياً مع تقرير حتديد النطاق العام للتقييمات ا

ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الوارد يف املرفق الثالث لنفس املقرر، لكي ينظر فيه 
االجتماع العام يف دورته السادسة. وسُيدعى االجتماع العام إىل النظر يف فصول تقرير التقييم من أجل قبوله 

(IPBES/6/INF/6)السياسات  ، ويف موجزه اخلاص مبقرري(IPBES/6/7)  من أجل اعتماده. وميكن االطالع على
 .IPBES/6/INF/7حملة عامة عن العملية املتبعة يف إعداد التقييم يف الوثيقة 

 7البند 
 التقييم املواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها

، وافق االجتماع العام على إجراء تقييم مواضيعي 3/1-د.ح.ممن الفرع رابعًا من املقرر  2يف الفقرة  - 24
لتدهور األراضي واستعادهتا )استصالحها( على النحو املبني يف وثيقة حتديد النطاق الواردة يف املرفق الثامن لذلك 

ر التقييم املقرر، لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته السادسة. وسُيدعى االجتماع العام إىل النظر يف فصول تقري
من أجل اعتماده. وميكن  (IPBES/6/3)، ويف موجزه اخلاص مبقرري السياسات (IPBES/6/INF/1)من أجل قبوله 

 .IPBES/6/INF/2االطالع على حملة عامة عن العملية املتبعة يف إعداد التقييم يف الوثيقة 
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 8البند 
لالستخدام املستدام لألنواع الربية؛ والتقييم املنهجي املتعلق ابملفاهيم املتنوعة  لتقييمات العالقة: التقييم املواضيعيا

 للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها؛ والتقييم املواضيعي لألنواع الغريبة الغازية
ماع العام بشأن الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية قرر االجت 5/6-د.ح.ممن املقرر  5يف الفقرة  - 25

أن ينظر يف دورته السادسة، رهناً بتوافر األموال الكافية، يف التقييم املواضيعي املنتظر لالستخدام املستدام لألنواع 
الربية، والتقييم املنهجي املنتظر املتعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها، والتقييم املنهجي املنتظر 

طلب االجتماع العام إىل فريق  5/1-د.ح.ممن الفرع خامسًا من املقرر  4الغازية. ويف الفقرة لألنواع الغريبة 
اخلرباء املتعدد التخصصات أن يقي ِّم، ابلتشاور مع املكتب، احلاجة إىل إدخال أية تغيريات على واثئق حتديد 

مات األخرى اليت جيريها املنرب وأن يقدم تقريراً النطاق اليت سبق إقرارها، استناداً إىل النتائج العلمية الرئيسية للتقيي
 إىل االجتماع العام يف حال كانت هناك حاجة إلدخال أي تعديالت كبرية.

وترد املعلومات ذات الصلة يف مذكرة األمانة بشأن االعتبارات املتعلقة ابلتقييمات العالقة، مبا يف ذلك  - 26
 IPBES/6/INF/8 قالواثئوترد تقارير حتديد النطاق للتقييمات العالقة يف . (IPBES/6/8)امليزانية املنقحة املقرتحة 

 .IPBES/6/INF/10و IPBES/6/INF/9و
 9البند 

 الرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية للمنرب
 2019-2014امليزانية والنفقات للفرتة  )أ(

بشأن الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية، سيدعى االجتماع إىل  6/5-د.ح.ماستجابة للمقرر  - 2٧
، اليت تقدم معلومات عن حالة (IPBES/6/9)النظر يف مذكرة األمانة بشأن الرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية للمنرب 

. وتتضمن املذكرة أيضاً معلومات 201٧-2016املسامهات النقدية والعينية للمنرب وحالة النفقات لفرتة السنتني 
وعلى اخليارات يف حالة مبلغ أعلى أو أقل من  2018ماليني دوالر للعام  5عن اآلاثر املرتتبة على امليزانية البالغة 

، من أجل النظر فيها واحتمال 201٩ذلك، على النحو الذي طلبه االجتماع العام، وكذلك امليزانية املنقحة للعام 
 ادها.اعتم

 مجع األموال (ب)
، وافق االجتماع العام على اسرتاتيجية مجع األموال للمنرب املبينة يف 5/6-د.ح.ممن املقرر  ٩يف الفقرة  - 28

لإلجراءات املالية للمنرب، أن تشرع يف تنفيذ االسرتاتيجية  املرفق الثاين لذلك املقرر، وطلب إىل األمينة التنفيذية، وفقاً 
تب وبدعم من األعضاء. ويتاح الطالع االجتماع العام تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ حتت إشراف املك

 .(IPBES/6/9)االسرتاتيجية 
 10البند 

 استعراض املنرب
، اعتمد االجتماع العام اختصاصات استعراض املنرب عند هناية برانمج عمله األول 5/2-د.ح.ميف املقرر  - 2٩

واليت وردت يف مرفق ذلك املقرر. ووافق االجتماع العام أيضاً على تنفيذ استعراض داخلي من جانب فريق اخلرباء 
ملنرب وأعضاء املكتب وفريق املتعدد التخصصات واملكتب، وطلب إىل فريق االستعراض الداخلي املؤلف من رئيس ا
تلك االختصاصات.  11اخلرباء املتعدد التخصصات واألمينة التنفيذية، أن يعد التقرير املشار إليه يف الفقرة 
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ويعرض التقرير على االجتماع العام يف دورته السادسة إلحاطته علماً ابلتطورات، ويشكل أحد ُمدخالت عملية 
نفسه طُلب إىل األمينة التنفيذية أن تدعو إىل تقدمي ترشيحات لعضوية فريق االستعراض الشاملة. ويف املقرر 

االستعراض، هبدف ضمان التمثيل اإلقليمي، وأن جتري عملية عطاءات تنافسية ملنظمة مهنية خارجية لتنسيق 
 ، رهناً بتوفر املوارد املالية؛2018االستعراض بغية الشروع يف عمل املنظمة حبلول بداية عام 

وميكن االطالع على املوجز التنفيذي للتقرير الذي أعده فريق االستعراض الداخلي واملعلومات املتعلقة  - 30
ابختيار فريق االستعراض واملنظمة املهنية اليت تقوم مبهمة تنسيق االستعراض يف مذكرة األمينة التنفيذية املتعلقة 

. ويكن االطالع على (IPBES/6/INF/32)يف مذكرة إعالمية . ويرد التقرير الكامل (IPBES/6/10)ابستعراض املنرب 
معلومات إضافية عن اختيار فريق االستعراض واملنظمة املهنية القائمة بتنسيق االستعراض يف الوثيقة 

IPBES/6/INF/33. 
 11البند 

 وضع برانمج عمل اثن
طلب االجتماع العام إىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب أن يقوما،  5/3-د.ح.ميف املقرر  - 31

بدعم من األمانة، بوضع مشاريع العناصر األولية إلطار برانمج متجدد، كي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته 
عملية تلقي الطلبات السادسة، مبا يف ذلك اهليكل احملتمل والتوجيهات خبصوص الدعوة إىل تقدمي الطلبات، و 

وترتيبها حسب األولوية، والتقديرات األولية للتكاليف واالحتياجات من املوارد البشرية، مع مراعاة عدد من املسائل 
 احملددة. 

وميكن االطالع على مشاريع العناصر األولية يف املذكرة من األمينة التنفيذية بشأن وضع برانمج عمل  - 32
 .(IPBES/6/11)اثن 

 12البند 
 مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املستقبلية لالجتماع العام

، دعا االجتماع العام األعضاء القادرين على القيام بذلك إىل النظر يف استضافة 5/5-د.ح.ميف املقرر  - 33
 18م السبت إىل يو  201٩أاير/مايو  13الدورة السابعة لالجتماع العام، املقرر عقدها يف الفرتة من يوم اإلثنني 

. وُتشجع احلكومات اليت ترغب يف استضافة الدورتني السابعة والثامنة على إبالغ األمانة مسبقاً، 201٩أاير/مايو 
 أو يف أثناء انعقاد الدورة السادسة.

وترد املعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك مشروع جدول األعمال املؤقت وتنظيم العمل للدورة السابعة  - 34
العام يف املذكرة من األمينة التنفيذية بشأن تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد وأماكن انعقاد الدورات لالجتماع 

 .(IPBES/6/12)املستقبلية لالجتماع العام 
 1٣البند 

 الرتتيبات املؤسسية: ترتيبات األمم املتحدة للشراكة التعاونية يف عمل املنرب وأمانته
على ترتيبات الشراكة التعاونية إلنشاء رابطة مؤسسية  2/8-عام يف مقرره م.ح.دعقب موافقة االجتماع ال - 35

بني االجتماع العام وبرانمج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وبرانمج األمم 
وذلك  (IPBES/5/INF/24)املسألة  املتحدة اإلمنائي، يرد تقرير مرحلي عن تلك الرتتيبات يف مذكرة من األمانة عن

 الطالع االجتماع العام.
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 14البند 
 اعتماد مقررات وتقرير الدورة

عقب النظر يف املسائل الواردة أعاله، وبعد عرض تقرير املكتب عن واثئق التفويض، قد يود االجتماع  - 36
العام أن ينظر يف اعتماد مشاريع مقررات تربز نتائج مداوالته يف الدورة. وقد يود أيضًا أن يعتمد مشروع التقرير 

املقررات الصادرة عن الدورة السادسة لالجتماع العام  عن الدورة، ابلصيغة اليت يضعها املقر ِّر. ويرد جتميع ملشاريع
 .(IPBES/6/1/Add.2)يف مذكرة األمانة عن املسألة 

 15البند 
 اختتام الدورة
 24من مساء يوم السبت  18:00يتوقع أن يقوم الرئيس ابختتام االجتماع العام حبلول الساعة  - 3٧

 .2018آذار/مارس 
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 املرفق األول

 تنظيم األعمال املقرتح

 التوقيت 
 1٧السبت، 

آذار/مارس 
2018 

 18األحد، 
 2018آذار/مارس 

آذار/مارس  1٩االثنني 
2018 

 20الثالاثء، 
 2018 آذار/مارس

آذار/مارس  21األربعاء، 
2018 

آذار/مارس  22اخلميس، 
2018 

آذار/مارس  23اجلمعة، 
2018 

 24السبت، 
آذار/مارس 

2018 

08:00-10:00 

املشاورات 
اإلقليمية/مشاورات 
 أصحاب املصلحة

 املشاورات اإلقليمية
 املشاورات 

 اإلقليمية
 املشاورات اإلقليمية

 املشاورات
 اإلقليمية

 املشاورات 
 اإلقليمية

 املشاورات 
 اإلقليمية

 املشاورات اإلقليمية

10:00-10:30 

االجتماع العام 
 3و 2و 1البنود 

من جدول  5و 4و
 األعمال

    

 االجتماع العام
)أ( إىل  6من البنود 

)د( من جدول  6
 األعمال

 فريق االتصال
 ٧البند 

تدهور 
األراضي 

 واستصالحها

فريق 
 االتصال

 10البندان 
 11و

االستعراض 
برانمج 

 العمل الثاين

فريق 
 االتصال

 ٧البند 
تدهور 

األراضي 
واستصالحه

 ا

فريق 
 االتصال
 8البندان 

 ٩و
التقييمات 
العالقة؛ 
 امليزانية

فريق 
 االتصال

 10البندان 
 11و 

االستعراض 
برانمج 

 العمل الثاين

فريق 
 االتصال
 8البندان 

 ٩و
التقييمات 
العالقة؛ 
 امليزانية

 االجتماع العام
املوافقة على املوجز 

اخلاص مبقرري 
السياسات، تدهور 

األراضي 
 واستصالحها

10:30-11:00 

11:00-11:30 

11:30-12:00 
    12:00-12:30 

12:30-13:00 
13:00-13:30 

 

  

    

 فريق االتصال 13:30-14:00
 ٩و 8البندان 

التقييمات العالقة؛ 
 امليزانية 

 فريق االتصال
 ٩و 8البندان 

التقييمات العالقة؛ 
 امليزانية 

14:00-14:30 

14:30-15:00 

 االجتماع العام 15:00-15:30
 13إىل  6من  البنود

 من جدول األعمال
 

 

 

 

    
 فريق االتصال

 ٧البند 
فريق 

فريق  االجتماع العام االتصال
 االتصال

فريق 
 االتصال

 16:00-15:30 االجتماع العام
16:00-16:30 

أفرقة اتصال  4
 موازية )متابعة(

أفرقة اتصال  4
)أ(  6موازية البنود 

)د(  6إىل 

التقييمات 
 اإلقليمية

 

موازية: البنود 
 6)أ( إلى  6

)د( التقييمات 
 اإلقليمية

 

أفرقة اتصال موازية  4
)د(  6)أ( إىل  6البنود 

 التقييمات اإلقليمية

أفرقة اتصال موازية  4 
)د(  6)أ( إىل  6البنود 

 التقييمات اإلقليمية
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تدهور 
األراضي 

 واستصالحها

 8البندان 
 ٩و

التقييمات 
العالقة؛ 
 امليزانية

املوافقة على املوجزات 
اخلاصة مبقرري السياسات 

 للتقييمات اإلقليمية 

 10البندان 
 11و

االستعراض 
برانمج 
العمل 
 الثاين

 8البندان 
 ٩و

التقييمات 
العالقة؛ 
 امليزانية

 13و 12البنود 
من  15و 14و

 جدول األعمال
 فريق االتصال 00:16:30-1٧

 ٧البند 
تدهور األراضي 

 واستصالحها

1٧:00-1٧:30 

1٧:30-18:00 

 18:30-18:00 حفل االفتتاح 

       18:30-1٩:00 
1٩:00-1٩:30 
1٩:30-20:00 

 حفل االستقبال

  

 

   

 

 

 

 

 

 )البنود العالقة(

 فريق االتصال
 ٧البند 

تدهور 
األراضي 

 واستصالحها

)املشاورات 
 غري الرمسية(

فريق 
 االتصال

 ٧البند 
تدهور 
 األراضي

 اواستصالحه

فريق 
 االتصال

 10البندان 
 11و

االستعراض 
برانمج 
العمل 
 الثاين

 

 

 

 )إعداد الواثئق(
 

 

20:00-20:30 
20:30-21:00 
21:00-21:30 
21:30-22:00 

 
22:00-22:30 

أفرقة اتصال  4
)أ(  6موازية البنود 

)د(  6إىل 
 التقييمات اإلقليمية

 

أفرقة اتصال موازية  4
)د(  6)أ( إىل  6البنود 

 اإلقليميةالتقييمات 
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 املرفق الثاين

 قائمة واثئق العمل

 العنوان الرمز
بند جدول 

 األعمال
IPBES/6/1  أ( 2 األعمال املؤقتجدول( 

IPBES/6/1/Add.1 أ( 2 شروح جدول األعمال املؤقت( 
IPBES/6/1/Add.2  مشاريع املقررات املقدمة إىل الدورة السادسة لالجتماع العام للمنرب

احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 
 النظم اإليكولوجية

14 

IPBES/6/2  برانمج العمل األول للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف تنفيذ
 جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية: تقرير األمينة التنفيذية

5 

IPBES/6/3  موجز التقييم املواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها اخلاص مبقرري
 السياسات

٧ 

IPBES/6/4 اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم  موجز التقييم اإلقليمي ودون
 اإليكولوجية يف أفريقيا، اخلاص مبقرري السياسات

 )أ( 6

IPBES/6/5  موجز التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
 اإليكولوجية لألمريكتني اخلاص مبقرري السياسات

 )ب( 6

IPBES/6/6  ودون اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم موجز التقييم اإلقليمي
 اإليكولوجية آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ اخلاص مبقرري السياسات

 )ج( 6

IPBES/6/7  موجز التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
 اإليكولوجية يف أورواب وآسيا الوسطى، اخلاص مبقرري السياسات

 )د( 6

IPBES/6/8  التقييمات العالقة: التقييم املواضيعي لالستخدام املستدام لألنواع الربية؛
والتقييم املنهجي املتعلق ابملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها؛ 

 والتقييم املواضيعي لألنواع الغريبة الغازية.

 ٩و 8

IPBES/6/9  ٩ ابمليزانية للمنربالرتتيبات املالية واملتعلقة 
IPBES/6/10  10 )هـ(( 4استعراض فعالية الوظائف اإلدارية والعلمية للمنرب )الناتج 
IPBES/6/11 11 إعداد برانمج عمل اثن 
IPBES/6/12 12 تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد وأماكن انعقاد دوراته املستقبلية 
IPBES/6/13  التخصصات: عملية الرتشيح واالختيار، واملقرتحات فريق اخلرباء املتعدد

 الواردة بشأن أعضاء الفريق
 )ج( 2

IPBES/6/14 3 مشروع السياسة العامة واإلجراءات املتبعة لقبول املراقبني 
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 قائمة الواثئق اإلعالمية )مبدئية(

 العنوان الرمز
بند جدول 

 األعمال
IPBES/6/INF/1  3 فصول التقييم املواضيعي لتدهور األراضي واستصالحها: )الناتج

 )ب( ’1‘(
٧ 

IPBES/6/INF/2  حملة عامة عن العملية املتبعة يف إعداد التقييم املواضيعي لتدهور األراضي
 واستصالحها

٧ 

IPBES/6/INF/3  فصول التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
 أفريقيااإليكولوجية يف 

 )أ( 6

IPBES/6/INF/4  فصول التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
 اإليكولوجية لألمريكتني

 )ب( 6

IPBES/6/INF/5  فصول التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
 اإليكولوجية آلسيا ومنطقة احمليط اهلادئ

 )ج( 6

IPBES/6/INF/6  فصول التقييم اإلقليمي ودون اإلقليمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
 اإليكولوجية يف أورواب وآسيا الوسطى

 )د( 6

IPBES/6/INF/7  حملة عامة عن العملية املتبعة يف إعداد التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
 )ب((2)الناتج للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

6 

IPBES/6/INF/8  معلومات عن حتديد نطاق التقييم املواضيعي لالستخدام املستدام لألنواع
 ‘3’)ب(  3الربية: الناتج 

8 

IPBES/6/INF/9  معلومات عن حتديد نطاق التقييم املنهجي فيما يتعلق ابألشكال املختلفة
يف ذلك التنوع البيولوجي  لوضع مفاهيم القيم املتعددة للطبيعة ومنافعها، مبا

 )د(( 3ووظائف النظم اإليكولوجية وخدماهتا )الناتج 

8 

IPBES/6/INF/10  معلومات عن حتديد النطاق لتقييم مواضيعي لألنواع الغريبة الغازية
 ‘(2’)ب(  3ومكافحتها )الناتج 

8 

IPBES/6/INF/11  معلومات عن التقدم احملرز يف إعداد تقييم عاملي للتنوع البيولوجي
 )ج(( 2)الناتج  ةاإليكولوجي النظموخدمات 

5 

IPBES/6/INF/12  5 )ب(( 1)أ( و 1معلومات عن العمل املتعلق ببناء القدرات )الناجتان 
IPBES/6/INF/13  واملعارف معلومات عن األعمال املتعلقة بنظم معارف الشعوب األصلية

 )ج(( 1احمللية )الناتج 
5 

IPBES/6/INF/14  4)د( و 1ابملعارف والبياانت )الناجتان  ةاملتعلق األعمالمعلومات عن 
 )ب((

5 

IPBES/6/INF/15  لتنوع لنماذج السيناريوهات و املتعلقة ابل ةاإلضافي األعمالمعلومات عن
 )ج(( 3البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )الناتج 

5 

IPBES/6/INF/16  معلومات عن العمل املتعلق أبدوات ومنهجيات دعم السياسات )الناتج
 )ج(( 4

5 

IPBES/6/INF/17  5 )أ(( 2الدليل املتعلق إبنتاج التقييمات )الناتج  أعمال وضعمعلومات عن 
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 العنوان الرمز
بند جدول 

 األعمال
IPBES/6/INF/18  نواتج املنرب املعلومات املتعلقة إبدماج املفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة يف

 )د(( 3)الناتج 
5 

IPBES/6/INF/19  تنفيذ اسرتاتيجية االتصاالت والتواصل واسرتاتيجية إشراك أصحاب
 املصلحة

5 

IPBES/6/INF/20  التقرير املتعلق ابلرتتيبات املؤسسية اليت وضعت لتفعيل الدعم التقين من
 أجل تنفيذ برانمج العمل

5 

IPBES/6/INF/21  5 لتعاون والشراكاتاملتعلقة اباملعلومات 
IPBES/6/INF/22  تنفيذ سياسة املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع

 البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية املتعلقة بتضارب املصاحل
5 

IPBES/6/INF/23  اخلامسة، قائمة املشاركني يف دورات االجتماع العام من الدورة األوىل إىل
 وقبول املراقبني اجلدد يف الدورة السادسة

3 

IPBES/6/INF/24 13 التقرير املرحلي عن ترتيب الشراكة التعاونية لألمم املتحدة 
IPBES/6/INF/25 ج( 2 السري الذاتية لألعضاء املقرتحني لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات( 
IPBES/6/INF/26 املقرتحني لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات:  جتميع السري الذاتية للموظفني

 املقرتحات الواردة من أفريقيا
 )ج( 2

IPBES/6/INF/27  :جتميع السري الذاتية للموظفني املقرتحني لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات
 املقرتحات الواردة من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 

 )ج( 2

IPBES/6/INF/28  للموظفني املقرتحني لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات: جتميع السري الذاتية
 املقرتحات الواردة من أورواب الشرقية

 )ج( 2

IPBES/6/INF/29  :جتميع السري الذاتية للموظفني املقرتحني لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات
 املقرتحات الواردة من منطقة البحر الكارييب

 )ج( 2

IPBES/6/INF/30  الذاتية للموظفني املقرتحني لفريق اخلرباء املتعدد التخصصات: جتميع السري
 املقرتحات الواردة من أورواب الشرقية ومناطق أخرى

 )ج( 2

IPBES/6/INF/31  االتصاالت اخلارجية: مشروع جترييب لتحديث النتائج الرئيسية لتقييم املنرب
 املتعلق ابمللقحات والتلقيح وإنتاج األغذية 

 

IPBES/6/INF/32 10 استعراض املنرب: تقرير فريق االستعراض الداخلي 
IPBES/6/INF/33  استعراض املنرب: املعلومات املتعلقة ابختيار فريق االستعراض واختيار

 منظمة مهنية خارجية 
10 

____________ 


