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االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم 
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

 اإليكولوجيةالنظم 
 السادسةالدورة 
 2018مارس /آذار 24-18 ،كولومبيا،  ميديني
 *من جدول األعمال املؤقت 14البند 

 اعتماد مقررات وتقرير الدورة

لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم  السادسةإىل الدورة  قدمةامل اتقرر املع ير امش
 والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 مذكرة من األمانة
 مقدمة

االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل  اليت تعرض لكي ينظر فيهاهذه املذكرة مشاريع املقررات  ترد يف - 1
 ت. وقد أعدالسادسةيف دورته للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )املنرب( 

ملساعدة االجتماع العام على إعداد مقررات العتمادها بشأن بنود جدول أعمال هذه املذكرة  ةالتنفيذي ةاألمين
 اعتمدها االجتماع العام يف دوراته السابقة. وتبني املذكرة الدورة. وتتطابق مشاريع املقررات مع هيكل املقررات اليت

 الذي يُتوقع أن يتم يف إطاره النظر يف مشروع املقرر. (IPBES/6/1)بند جدول األعمال املؤقت 
 مشروع مقرر: تنفيذ برانمج العمل األول للمنرب - أوالا 

التايل ملشروع املقرر املتعلق بتنفيذ برانمج العمل األول ديباجة قد يود االجتماع العام أن ينظر يف نص ال - 2
تقرير األمينة التنفيذية بشأن تنفيذ برانمج العمل األول من جدول األعمال املؤقت، وهو  5للمنرب يف إطار البند 

 :2018-2014للفرتة 
 إن االجتماع العام،

ول للمنرب احلكومي الدويل للعلوم بشأن تنفيذ برانمج العمل األ ةالتنفيذي ةبتقرير األمين إذ يرحب
 ،(1)والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

                                                      
*  IPBES/6/1. 

(1)  IPBES/6/2. 

 منظمة
األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة
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حىت اآلن يف تنفيذ برانمج الذين شاركوا ابملسامهات االستثنائية اليت قدمها مجيع اخلرباء  وإذ يُقر
 ، بتنفيذه العمل، وإذ يشكرهم على التزامهم الذي ال يتزعزع

سيما من  احلكومات واملنظمات على املشاركة بنشاط يف تنفيذ برانمج العمل، ال وإذ يشجع
 .خالل استعراض مشاريع النواتج

االجتماع العام أن ينظر يف اجلزء التايل من مشروع املقرر املتعلق بتنفيذ برانمج العمل األول  وقد يود - 3
 بشأن تنفيذ برانمج العمل األول ةالتنفيذي ةرير األمينمن جدول األعمال املؤقت، وهو تق 5للمنرب يف إطار البند 

 :2018-2014للفرتة 
 أوالا 

 تنفيذ برانمج العمل األول للمنرب احلكومي الدويل
للمقررات ذات الصلة اليت اختذها يقرر مواصلة تنفيذ برانمج العمل األول للمنرب وفقًا  -1

 .[  ]/6-د.ح.املعتمدة الواردة يف املقرر مهلذا املقرر وامليزانية يف دوراته السابقة، ووفقاً 
من مشروع املقرر املتعلق بتنفيذ برانمج العمل األول  ةالتالي الفقراتوقد يود االجتماع العام أن ينظر يف  - 4

تقرير األمينة التنفيذية بشأن تنفيذ برانمج العمل األول من جدول األعمال املؤقت، وهو  5للمنرب يف إطار البند 
 :2018-2014 للفرتة

 اثنياا 
 بناء القدرات

إىل ويطلب ، (2)لتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة اليت وضعها املنرب لبناء القدراتاب يرحب -1
عن أن تقدم تقريرًا و لبناء القدرات تنفيذ اخلطة املتجددة أن تواصل فرقة العمل املعنية ببناء القدرات 

 ؛ةبعالساالصدد إىل االجتماع العام يف دورته  هذاالتقدم احملرز يف 
ابجلهود اليت تبذهلا املنظمات الشريكة يف دعم مبادرات بناء القدرات يف  يرحب أيضاً  -2

إطار اخلطة املتجددة، ويدعو املنظمات األخرى إىل االنضمام إىل تلك اجلهود عن طريق تقدمي مسامهات 
 تقنية ومالية تكون أقرب إىل سد االحتياجات احملددة يف جمال بناء القدرات؛ 

أن تعقد اجتماعاً اثلثاً ملنتدى بناء القدرات املعنية ببناء القدرات إىل فرقة العمل  يطلب -3
مواصلة ، وابلتعاقب مع اجتماع فرقة العمل املعنية ببناء القدرات، وذلك من أجل 2018يف أواخر العام 

 .املتجددة اخلطةتعزيز التعاون مع املنظمات األخرى يف تنفيذ 
بتنفيذ برانمج العمل األول مشروع املقرر املتعلق الفقرات التالية من وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف  - 5

تقرير األمينة التنفيذية بشأن تنفيذ برانمج العمل األول من جدول األعمال املؤقت، وهو  5للمنرب يف إطار البند 
 :2018-2014للفرتة 

 اا لثاث
 أسس املعارف

 .7إىل  1الفقرات من ، الفرع اثلثاً، 5/1-د.ح.إىل مقرره م يشريوإذ 
                                                      

(2 ) IPBES/6/INF/12. 
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بدعم من فرقة العمل ، فريق اخلرباء املتعدد التخصصات ابلتقدم الذي حققه يرحب -1
االعرتاف ابملعارف األصلية واحمللية واالستفادة منها الوارد هنج  ، يف تنفيذاملعنية ابملعارف األصلية واحمللية

 إنشاء اآللية التشاركية؛، مبا يف ذلك (3)5/1-د.ح.يف املرفق الثاين من املقرر م
واملنظمات الشريكة الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية ابجلهود اليت تبذهلا  يرحب أيضاً  -2

ويدعو الشعوب األصلية واجملتمعات دعمًا لنهج االعرتاف ابملعارف األصلية واحمللية واالستفادة منها 
 ؛ك اجلهوداحمللية واملنظمات الشريكة األخرى إىل االنضمام إىل تل

فريق اخلرباء املتعدد التخصصات، بدعم من فرقة العمل املعنية ابملعارف إىل  يطلب -3
تفادة منها، وأن تقدم األصلية واحمللية، أن تواصل تنفيذ هنج االعرتاف ابملعارف األصلية واحمللية واالس

 إىل االجتماع العام يف دورته السابعة؛ النهجتقريراً عن التقدم اإلضايف احملرز يف تنفيذ 
تنفيذ خطة العمل يف فرقة العمل املعنية ابملعارف والبياانت  ابلتقدم الذي حققته يرحب -4
 .(4)2018و 2017 للعامني

من مشروع املقرر املتعلق بتنفيذ برانمج العمل األول  ةالتالي الفقرةوقد يود االجتماع العام أن ينظر يف  - 6
 بشأن تنفيذ برانمج العمل األول ةالتنفيذي ةمن جدول األعمال املؤقت، وهو تقرير األمين 5للمنرب يف إطار البند 

 :2018-2014للفرتة 
 اا بعار 

 التقييمات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية
 .(5)ابلتقدم احملرز يف إجراء التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يرحب

وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف الفقرات التالية من مشروع املقرر املتعلق بتنفيذ برانمج العمل األول  - 7
ليمية ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي التقييمات اإلقمن جدول األعمال املؤقت، وهو  6للمنرب يف إطار البند 

 :وخدمات النظام اإليكولوجي
التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي  بشأن تقريرعلى موجز مقرري السياسات يوافق  -1

التقييم  تقرير فرادى فصول ويقبل، ذا املقررهل[   ارد يف املرفق ]وخدمات النظم اإليكولوجية يف أفريقيا الو 
 ؛(6)وموجزاهتا التنفيذية

التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي  بشأن تقريرعلى موجز مقرري السياسات  يوافق أيضاً  -2
تقرير فرادى فصول  ويقبل، ذا املقررهل[   وخدمات النظم اإليكولوجية يف األمريكتني الوارد يف املرفق ]

 ؛(7)التقييم وموجزاهتا التنفيذية

                                                      
(3 ) IPBES/6/INF/13. 

(4 ) IPBES/6/INF/14. 
(5 ) IPBES/6/INF/11. 
(6 ) IPBES/6/INF/3/Rev.1 على النحو ، الذي سيتضمن فرادى الفصول وموجزاهتا التنفيذية، ويعكس موجز مقرري السياسات

 الذي متت املوافقة عليه.
(7 ) IPBES/7/INF/4/Rev.1 الذي سيتضمن فرادى الفصول وموجزاهتا التنفيذية، ويعكس موجز مقرري السياسات على النحو ،

 الذي متت املوافقة عليه.
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التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي  بشأن تقريرعلى موجز مقرري السياسات  كذلكيوافق   -3
 تقرير فرادى فصول ويقبل، ذا املقررهل[   وخدمات النظم اإليكولوجية يف األمريكتني الوارد يف املرفق ]

 ؛(8)التقييم وموجزاهتا التنفيذية
التقييم اإلقليمي للتنوع البيولوجي  بشأن تقريرعلى موجز مقرري السياسات يوافق  -4

فرادى  ويقبل، ذا املقررهل[   وخدمات النظم اإليكولوجية يف أورواب وآسيا الوسطى الوارد يف املرفق ]
 ؛(9)التقييم وموجزاهتا التنفيذيةتقرير فصول 

 خامساا 
 املواضيعيةالتقييمات 

التالية من مشروع املقرر املتعلق بتنفيذ برانمج العمل األول  ةقد يود االجتماع العام أن ينظر يف الفقر  - 8
 :التقييم املواضيعي لتدهور األراضي واستصالحهامن جدول األعمال املؤقت، وهو  7للمنرب يف إطار البند 

املواضيعي لتدهور األراضي وإصالحها التقييم  بشأن تقريرعلى موجز مقرري السياسات يوافق 
 .(10)التنفيذية فصول التقييم وموجزاهتا [ هلذا املقرر، ويقبل فرادى  الوارد يف املرفق ]

التالية من مشروع املقرر املتعلق بتنفيذ برانمج العمل األول  ةقد يود االجتماع العام أن ينظر يف الفقر و  - 9
 :التقييمات العالقةمن جدول األعمال املؤقت، وهو  8للمنرب يف إطار البند 
التقييم املواضيعي لالستخدام املستدام لألنواع الربية وفقًا إلجراءات  إجراءعلى  يوافق] -1

، 5/1-د.ح.إعداد نواتج املنرب وعلى النحو املبني يف تقرير حتديد النطاق الوارد يف املرفق الرابع للمقرر م
دورته  وذلك عقب الدورة ]السادسة[ ]السابعة[ لالجتماع العام، لكي ينظر فيه االجتماع العام يف

 ]التاسعة[ ]العاشرة[[؛
إلجراءات إعداد لألنواع الغريبة الغازية وفقاً  تقييم مواضيعيب االضطالععلى  أيضاً  يوافق] -2

، 4/1-د.ح.نواتج املنرب، وعلى النحو املبني يف تقرير حتديد النطاق الوارد يف املرفق الثالث للمقرر م
لالجتماع العام، لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته [ السابعة[ ]السادسةالدورة ] بعدوذلك 

 [.[العاشرة[ ]التاسعة]

 اا سساد
 التقييمات املنهجية

التالية من مشروع املقرر املتعلق بتنفيذ برانمج العمل األول  ةقد يود االجتماع العام أن ينظر يف الفقر  - 10
تقرير األمينة التنفيذية بشأن تنفيذ برانمج العمل األول من جدول األعمال املؤقت، وهو  5للمنرب يف إطار البند 

 :2018-2014للفرتة 

                                                      
(8 ) IPBES/6/INF/5/Rev.1لسياسات على النحو ، الذي سيتضمن فرادى الفصول وموجزاهتا التنفيذية، ويعكس موجز مقرري ا

 الذي متت املوافقة عليه.
(9 ) IPBES/9/INF/6/Rev.1 الذي سيتضمن فرادى الفصول وموجزاهتا التنفيذية، ويعكس موجز مقرري السياسات على النحو ،

 الذي متت املوافقة عليه.
(10 ) IPBES/6/INF/1/Rev.1 ،مقرري السياسات على النحو  الذي سيتضمن فرادى الفصول وموجزاهتا التنفيذية، ويعكس موجز

 الذي متت املوافقة عليه.
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 ؛5و 3، اجلزء سادساً، الفقرتني 5/1-د.ح.مقرره م إىلإذ يشري 
ابلتقدم احملرز وابخلطوات املقبلة املخطط هلا من فريق اخلرباء بشأن السيناريوهات  يرحب -1
 .(11)والنماذج

 .(12)لتقدم احملرز وابخلطوات املقبلة املخطط هلا من فريق اخلرباء بشأن القيمابيرحب أيضاً  -2
التالية من مشروع املقرر املتعلق بتنفيذ برانمج العمل األول  اتقد يود االجتماع العام أن ينظر يف الفقر  - 11

 :التقييمات العالقةمن جدول األعمال املؤقت، وهو  8للمنرب يف إطار البند 
ملفاهيم املتنوعة للقيم املتعددة للطبيعة ومنافعها، متعلق ابمنهجي على إجراء تقييم  قيواف] -3

مبا يف ذلك التنوع البيولوجي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية، وفقاً إلجراءات إعداد نواتج املنرب، 
عقب وذلك ، 4/1-د.ح.للمقرر م الرابعوعلى النحو املبني يف تقرير حتديد النطاق الوارد يف املرفق 

[ التاسعة[ لالجتماع العام، لكي ينظر فيه االجتماع العام يف دورته ]السابعةسة[ ]السادالدورة ]
 .[[العاشرة]

وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف اجلزء التايل من مشروع املقرر املتعلق بتنفيذ برانمج العمل األول  - 12
تقرير األمينة التنفيذية بشأن تنفيذ برانمج العمل األول ال املؤقت، وهو من جدول األعم 5للمنرب يف إطار البند 

 :2018-2014للفرتة 
 اا بعسا

 السياسات دعم ومنهجيات أدواتفهرس 
عداد الفهرس اإللكرتوين املخطط هلا فيما يتعلق إبابلتقدم احملرز واخلطوات املقبلة  يرحب -1

ويطلب إىل فريق اخلرباء  ؛(13)للتقييمات اجلارية للمنربولتقدمي الدعم  ألدوات ومنهجيات دعم السياسات
املعين أبدوات ومنهجيات دعم السياسات أن يواصل تطوير الفهرس اإللكرتوين والتوجيهات لتقييمات 

 املنرب، وأن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف هذا الصدد إىل االجتماع العام يف دورته السابعة؛
ابجلهود اليت تبذهلا اجلهات الشريكة من املنظمات واحلكومات وأصحاب املصلحة  يرحب -2

يف اإلسهام ابملعلومات إلدراجها يف الفهرس اإللكرتوين ألدوات ومنهجيات دعم السياسات، ويدعو 
غريها من املنظمات واحلكومات وأصحاب املصلحة إىل االنضمام إىل تلك اجلهود من خالل تقدمي 

 .ات الصلة إلدراجها يف الفهرس اإللكرتويناملعلومات ذ
وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف اجلزء التايل من مشروع املقرر املتعلق بتنفيذ برانمج العمل األول  - 13

 املنرب:استعراض من جدول األعمال املؤقت، وهو  10للمنرب يف إطار البند 
  

                                                      
(11 ) IPBES/6/INF/15. 
(12 ) IPBES/6/INF/18.  
(13 ) IPBES/6/INF/16. 
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 اا مناث
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم للعلوم استعراض املنرب احلكومي الدويل 

 اإليكولوجية

 ،5/2-د.ح.مقرره م إىلإذ يشري 
، وابختيار (14)ابلتقرير الذي أعده فريق االستعراض الداخلي حييط علمًا مع التقدير -1

فريق استعراض إلجراء االستعراض والتقدم احملرز يف اختيار منظمة مهنية خارجية لتنسيق عملية 
 .(15)االستعراض

وقد يود االجتماع العام أن ينظر يف اجلزء التايل من مشروع املقرر املتعلق بتنفيذ برانمج العمل األول  - 14
 :لمنربلالرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية من جدول األعمال املؤقت، وهو  9للمنرب يف إطار البند 

 اتسعاا 
 الدعم التقين لربانمج العمل

 إىل األمانة، ابلتشاور مع املكتب ووفقًا للميزانية املعتمدة الواردة يف مرفق املقرر يطلب
 [، أن تتخذ التدابري املؤسسية الالزمة لتفعيل الدعم التقين الضروري لربانمج العمل.  ]/6-د.ح.م

 برانمج عمل اثنوضع مشروع مقرر:  - اثنياا 
قد يود االجتماع العام أن ينظر يف اجلزء التايل من مشروع املقرر املتعلق ابستعراض املنرب احلكومي الدويل  - 15

 :وضع برانمج عمل اثنمن جدول األعمال املؤقت، وهو  11ووضع برانمج عمل اثن يف إطار البند 
 ا يلي:القيام مبإىل فريق اخلرباء املتعدد التخصصات واملكتب، بدعم من األمانة،  يطلب

، مع مراعاة اآلراء اليت أعرب (16)تنقيح العناصر األولية يف مشروع إطار لربانمج عمل اثن )أ(
 عنها االجتماع العام يف دورته السادسة؛

عقد سلسلة من املشاورات اإلقليمية اللتماس إسهامات إضافية من احلكومات وأصحاب  )ب(
 عمل اثن؛  املصلحة بشأن مشروع إطار منقح لربانمج

 30بدء توجيه الدعوة إىل تقدمي الطلبات واإلسهامات واملقرتحات، يف موعد أقصاه  )ج(
بشأن  1/3-د.ح.، وفقاً لإلجراءات والتوجيهات املوافق عليها الواردة يف املقرر م2018أيلول/سبتمرب 

 إجراءات تلقي الطلبات املقدمة إىل املنرب وترتيبها حبسب األولوية و:
ا فيها تلك احملالة من االتفاقات البيئية املتعددة مبدعوة األعضاء إىل تقدمي الطلبات  ‘1’

األطراف ذات الصلة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، على النحو 
 الذي حتدده كل هيئة من هيئات إدارهتا؛

نظم اإليكولوجية هيئات األمم املتحدة املتعلقة ابلتنوع البيولوجي وخدمات ال دعوة ‘2’
وأصحاب املصلحة املعنيني مثل املنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات العلمية 
الدولية واإلقليمية، والصناديق االستئمانية ذات الصلة ابلبيئة، واملنظمات غري 

                                                      
(14 ) IPBES/6/INF/32. 
(15 ) IPBES/6/10. 
(16) IPBES/6/11. 
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احمللية والقطاع اخلاص، على تقدمي  احلكومية، والشعوب األصلية واجملتمعات
 ؛اإلسهامات واالقرتاحات

دعوة اخلرباء، وأصحاب املعارف األصلية واحمللية على تقدمي إسهاماهتم واقرتاحاهتم  ‘3’
 عن طريق اآللية التشاركية للمنرب؛ 

جتميع الطلبات واإلسهامات واالقرتاحات املقدمة وإعداد تقرير حيتوي على قائمة الطلبات  )د(
 يها االجتماع العام يف دورته السابعة؛واإلسهامات واالقرتاحات مرتبة حسب األولوية لكي ينظر ف

مواصلة تنقيح مشروع إطار لربانمج عمل اثن، مع مراعاة التعليقات اليت وردت يف سياق  )ه(
املشاورات اإلقليمية، فضاًل عن التقرير الذي يتضمن القائمة املرتبة حسب األولوية املشار إليها يف 

 )د( أعاله؛ 1 الفقرة
لربانمج اثن بعد إخضاعه ملزيد من التنقيح إىل احلكومات وأصحاب  إرسال مشروع اإلطار )و(

 املصلحة التماساً ملزيد من التعليقات عليه؛
وضع الصيغة النهائية ملشروع برانمج عمل اثن، أتخذ يف االعتبار التعليقات اليت وردت  )ز(

تماع العام يف دورته السابعة )و(، لكي ينظر فيها االج 1خالل عملية االستعراض املشار إليها يف الفقرة 
)د(، بغرض املوافقة على  1مع التقرير الذي يتضمن القائمة املرتبة حسب األولوية املشار إليها يف الفقرة 

 برانمج عمل اثن للمنرب يف الدورة.
 مشروع مقرر: الرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية - اثلثاا 

لرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية يف إطار التايل بشأن امشروع املقرر يف قد يود االجتماع العام أن ينظر  - 16
 لمنرب: لمن جدول األعمال املؤقت، وهو الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية  9البند 

 إن االجتماع العام،
للمنرب احلكومي الدويل  اخلامسةابملسامهات النقدية والعينية الواردة منذ انعقاد الدورة  يرحب إذ

  ،يولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةللعلوم والسياسات يف جمال التنوع الب
اول ، على النحو املبني يف اجلد(17)حبالة املسامهات النقدية والعينية الواردة حىت اآلن وإذ حييط علماً 

  ،رفق هذا املقررالواردة يف م 3و 2و 1
  ،2017ت املعلنة لفرتة ما بعد عام ابلتعهُّدا وإذ حييط علماً أيضاً 

على النحو املبنين يف  (18)7201-6201حبالة النفقات يف فرتة السنتني  وإذ حييط علماً كذلك
 رفق هذا املقرر، وكذلك مستوى الوفورات اليت حتققت خالل فرتة السنتني، الواردين يف م 6و 5اجلدولني 
احلكومات وهيئات األمم املتحدة ومرفق البيئة العاملية واملنظمات احلكومية الدولية  يدعو -1

مبا يف ذلك منظمات التكامل االقتصادي  ،األخرى وأصحاب املصلحة وغريهم من القادرين على ذلك
ماين ، إىل اإلعالن عن تعهُّدات ومسامهات للصندوق االستئاإلقليمية والقطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية

 أعمال املنرب؛ من أجل دعمللمنرب، وكذلك تقدمي مسامهات عينية 

                                                      
 .IPBES/6/9 يف الوثيقة  3و 2و 1اجلداول  مشاريعميكن االطالع على  ( 17)
 .IPBES/6/9 الوثيقة يف 6و 5 اجلدولني مشروعميكن االطالع على  ( 18)
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إىل األمني التنفيذي أن يقوم، بتوجيه من املكتب، بتقدمي تقرير إىل االجتماع العام  يطلب -2
 ؛ 2018-2017بشأن النفقات لفرتة السنتني  السابعةيف دورته 
على النحو املبني  ،[ دوالر  مبلغ ]تصل إىل اليت  (19)2018للعام املنقنحة  ةامليزاني يعتمد -3

 من مرفق هذا املقرر؛  7يف اجلدول 
 تصل إىل مبلغاليت ، (20)2019 املؤقتة املنقحة بشكل إضايف للعامامليزانية  يعتمد أيضاً  -4

من مرفق هذا املقرر، مع مالحظة أهنا ستتطلنب مزيداً من  8يف اجلدول  على النحو املبني[ دوالر،   ]
 احملتمل يف الدورة السابعة لالجتماع العام يف سياق اعتماد برانمج العمل الثاين. املراجعة قبل اعتمادها

 لالجتماع العام السابعةمشروع مقرر: جدول األعمال املؤقت واتريخ ومكان انعقاد الدورة  - رابعاا 
انعقاد  أماكند و يعامو ، وهو 12االجتماع العام النظر يف مشروع املقرر التايل يف إطار البند  قد يود - 17
 :املستقبلية لالجتماع العام اتالدور 

 إن االجتماع العام،
لتنظيم الدورة السابعة  (21)[  أن يقبل مع التقدير العرض الذي تقدمت به حكومة ] يقرر -1

 ؛ ابلتوصل إىل إبرام اتفاق البلد املضيف، رهناً [  يف ]لالجتماع العام 
[، من أجل التفاوض على   إىل األمينة التنفيذية أن تنظم مشاورات مع حكومة ] يطلب -2

، مع االمتثال ألحكام األمر 40/243اتفاق البلد املضيف، وفقًا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
لك هبدف إبرام وتوقيع اتفاق البلد املضيف يف أقرب وقت ممكن، ، وذST/AI/342اإلداري لألمم املتحدة 

وأن تنظم الدورة السابعة لالجتماع العام ابلتعاون الوثيق مع البلد املضيف، وأن تدعو األعضاء واجلهات 
 ؛ اركة يف الدورةاملراقبة يف املنرب إىل املش

األعضاء القادرين على القيام بذلك إىل النظر يف استضافة الدورة الثامنة لالجتماع  يدعو -3
 ؛2020العام، املقرر عقدها يف العام 

إىل األمينة التنفيذية، حتت إشراف املكتب، أن تتشاور مع أعضاء املنتدى  يطلب أيضاً  -4
الجتماع العام، القيام ابستضافة الدورة الذين قد يعرضون، خالل الفرتة املفضية إىل الدورة السابعة من ا

 الثامنة لالجتماع العام؛
إىل األمينة التنفيذية أن تقدم إىل االجتماع العام يف دورته السابعة تقريراً  يطلب كذلك -5

أعاله، وذلك هبدف اعتماد مقرر يف تلك الدورة  4عن التقدم احملرز يف املشاورات املشار إليها يف الفقرة 
 خ ومكان انعقاد دورته الثامنة؛بشأن اتري
الوارد يف  (22)العام لالجتماعمبشروع جدول األعمال األويل للدورة السابعة  حييط علماً  -6

مرفق هذا املقرر، ويطلب إىل األمينة التنفيذية أن تضع الصيغة النهائية للتنظيم املقرتح لعمل الدورة، متشياً 
 السادسة لالجتماع العام.مع التعليقات اليت وردت خالل الدورة 

_______________ 
                                                      

 .IPBES/6/9 من الوثيقة 8و  7ني يف اجلدول 2019-2018سنتني املشروع املنقح بشكل إضايف مليزانية فرتة ال يرد ( 19)
 .IPBES/6/9 الوثيقةمن  8و  7يف اجلدولني  2019-2018يرد املشروع املنقح بشكل إضايف مليزانية فرتة السنتني   (20)
ُيشجع األعضاء العازمون على التقدم بعرض الستضافة الدورة على إبالغ األمانة هبذا العزم وعلى تقدمي عرض رمسي يف  ( 21)

 .أقرب وقت ممكن
 .IPBES/6/12(  يرد مشروع جدول األعمال األويل يف املرفق األول للوثيقة 22)


