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*
البند  12جدول األعمال املؤقت

مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املستقبلية لالجتماع العام

تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد وأماكن انعقاد دوراته املستقبلية
مذكرة من األمانة
مقدمة
 -1دعا االجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية ،يف مقرره م.ح.د ،٥/٥-الدول األعضاء القادرة على استضافة الدورة السابعة لالجتماع العام ،املقرر
عقدها يف الفرتة من يوم االثنني  13إىل يوم السبت  18أاير/مايو  ،201٩إىل النظر يف القيام بذلك.
 -2ويتضمن الفرع األول من هذه املذكرة معلومات عن تنظيم الدورة السابعة لالجتماع العام ،كما يتضمن
الفرع الثاين معلومات عن دورته الثامنة .ويرد مشروع مقرر متعلق هبذه املسائل يف الفرع الثالث ،ويف مذكرة األمانة
بشأن مشاريع املقررات للدورة السادسة لالجتماع العام (.)IPBES/6/1/Add.2

أوالا  -تنظيم الدورة السابعة لالجتماع العام
 -3وفقا للمقرر م.ح.د ،٥/٥-تنعقد الدورة السابعة لالجتماع العام يف الفرتة من يوم االثنني  13إىل يوم
السبت  18أاير/مايو  .201٩ومل تتلق األمانة حىت  1كانون األول/ديسمرب  201٧أية عروض الستضافة الدورة
السابعة .ويُشجع األعضاء العازمون على التقدم بعرض الستضافة الدورة على إبالغ األمانة بنيتهم ،وتقدمي عرض
رمسي هبذا الصدد يف أقرب وقت ممكن ،ويُفضل أن يكون ذلك قبل افتتاح الدورة السادسة لالجتماع العام.

 -4وسيُدعى االجتماع العام يف دورته السابعة إىل النظر يف التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
اإليكولوجية .وسيُجري االجتماع العام أيضا االنتخاابت الدورية الختيار أعضاء املكتب .وخالل الدورة السابعة،
من املتوقع أيضا أن يقدم فريق االستعراض الذي يتوىل العنصر اخلارجي من عملية استعراض املنرب تقريرا هنائيا عن
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عملية االستعراض ،وفقا للمقرر م.ح.د 2/٥-املتعلق ابستعراض املنرب .وسيتضمن التقرير توصيات عن تنفيذ
برانمج العمل الثاين للمنرب .ومن املتوقع أيضا ،حسب املقررات اليت يتخذها االجتماع العام يف دورته السادسة،
أن ينظر يف دورته السابعة يف اعتماد برانمج عمل اثن للمنرب .ويرد يف املرفق األول هلذه املذكرة مشروع جدول
أعمال مؤقت للدورة السابعة لالجتماع العام.
 -٥وعلى النحو املشار إليه يف الوثيقة  ،IPBES/5/12كان املكتب قد اقرتح أن يُنظر يف التقييم العاملي للتنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف جلسة عامة ،وليس يف فريق اتصال .ومن املقرر يف ضوء ذلك االقرتاح
عقد الدورة السابعة على مدى ستة أايم متتد من يوم االثنني  13إىل يوم السبت  18أاير/مايو  .201٩ويرد يف
املرفق الثاين هلذه املذكرة مشروع تنظيم عمل الدورة السابعة لالجتماع العام ،استنادا إىل مشروع جدول األعمال
املؤقت الوارد يف املرفق األول.
 -6ويُدعى االجتماع العام إىل أن يقدم توجيهات بشأن تنظيم دورته السابعة وأن يطلب إىل األمانة أخذ
هذه التوجيهات بعني االعتبار عند وضع الصيغة النهائية جلدول األعمال املؤقت للدورة وتنظيم أعماهلا .ويُدعى
االجتماع العام أيضا إىل حتديد مكان انعقاد الدورة السابعة.

اثنيا  -تنظيم الدورة الثامنة لالجتماع العام
 -٧من املتوقع أن تنعقد الدورة الثامنة لالجتماع العام يف عام 2020؛ ويُشجع األعضاء العازمون على
التقدم بعرض الستضافة الدورة على إبالغ األمانة بنيتهم وتقدمي عرض رمسي هبذا الصدد يف أقرب وقت ممكن.
 -8وستتوقف أعمال االجتماع العام يف دورته الثامنة على القرارات اليت يتخذها يف دورته السابعة .وإذا قرر
يف دورته السادسة الشروع يف أي من تقييمات العالقة ،فمن غري املتوقع أن يبدأ النظر يف تلك التقييمات قبل عام
.2021

اثلث ا  -اإلجراءات املقرتح اختاذها
-٩

قد يود االجتماع العام أن:

(أ) يقرر أن يقبل مع التقدير عرض حكومة [ )1(]--استضافة الدورة السابعة لالجتماع العام يف
[ ،]--رهنا ابلتوصل إىل إبرام اتفاق للبلد املضيف؛
(ب) يطلب إىل األمينة التنفيذية عقد مشاورات مع حكومة [ ]--من أجل التفاوض على اتفاق
البلد املضيف ،وفقا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ،243/40مع االمتثال ألحكام األمر اإلداري لألمم
املتحدة  ،ST/AI/243هبدف إبرام وتوقيع اتفاق البلد املضيف يف أقرب وقت ممكن ،وتنظيم الدورة السابعة لالجتماع
العام بتعاون وثيق مع البلد املضيف ،ودعوة األعضاء واجلهات املراقبة يف املنرب إىل املشاركة يف الدورة؛
(ج) يدعو األعضاء القادرين على استضافة الدورة الثامنة لالجتماع العام ،املقرر عقدها يف عام
 ،2020إىل النظر يف القيام بذلك؛
(د) يطلب إىل األمينة التنفيذية ،إبرشاد من املكتب ،التشاور مع أعضاء املنرب الذين قد يتقدمون
بعرض خالل الفرتة السابقة للدورة السابعة لالجتماع العام الستضافة دورته الثامنة؛
( )1يُشجع األعضاء العازمون على التقدم بعرض الستضافة الدورة على إبالغ األمانة بنيتهم وتقدمي عرض رمسي هبذا الصدد يف
أقرب وقت ممكن.
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(هـ) يطلب أيضا إىل األمينة التنفيذية أن تقدم إىل االجتماع العام يف دورته السابعة تقريرا عن التقدم
احملرز يف املشاورات املشار إليها يف الفقرة (د) أعاله ،لكي يتخذ قرارا خالل تلك الدورة بشأن موعد ومكان
انعقاد دورته الثامنة؛
(و) حييط علما مبشروع جدول األعمال األويل للدورة السابعة لالجتماع العام ،ويطلب إىل األمينة
التنفيذية وضع الصيغة النهائية للتنظيم املقرتح لعمل الدورة ،متشيا مع التعليقات اليت وردت خالل الدورة السادسة
لالجتماع العام.
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املرفق األول
مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
-1

افتتاح الدورة.

-2

املسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛

(ب) حالة العضوية يف املنرب؛
(ج) انتخاب أعضاء املكتب.
-3

قبول املراقبني يف اجتماعات الدورة السابعة لالجتماع العام للمنرب.

-4

واثئق تفويض املمثلني.

-٥

تقرير األمينة التنفيذية عن تنفيذ برانمج العمل للفرتة .2018-2014
اإليكولوجية.

-6

التقييم العاملي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم

-٧

االتصاالت ،وإشراك أصحاب املصلحة ،والشراكات االسرتاتيجية.

-8

الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابملنرب.

-٩

استعراض املنرب.

 -10برانمج العمل الثاين للمنرب.
 -11تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد وأماكن انعقاد دوراته املستقبلية.
 -12الرتتيبات املؤسسية :ترتيبات األمم املتحدة للشراكة التعاونية يف عمل املنرب وأمانته.
 -13اعتماد مقررات وتقرير الدورة.
 -14اختتام الدورة.
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املرفق الثاين
مشروع تنظيم عمل الدورة السابعة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
الوقت
 10:00-8:00صباحا
 10:30-10:00صباحا
 11:00-10:30صباحا
 11:30-11:00صباحا
 11:30صباحا 12:00-ظهرا
 12:00ظهرا 12:30 -بعد الظهر
 1:00-12:30بعد الظهر
 1:30-1:00بعد الظهر
 2:30-1:30بعد الظهر
 2:30-2:00بعد الظهر
 3:00-23:30بعد الظهر
 3:30-3:00بعد الظهر
 4:00-3:30بعد الظهر
 4:30-4:00بعد الظهر
 ٥:00-4:30مساء
 ٥:30-٥:00مساء

األحد 12 ،أاير/مايو
201٩

األربعاء  1٥أاير/مايو 201٩

اخلميس  16أاير/مايو 201٩

اجلمعة  1٧أاير/مايو 201٩

االثنني  13أاير/مايو  201٩الثالاثء  14أاير/مايو 201٩
مشاورات إقليمية

مشاورات إقليمية

مشاورات إقليمية

مشاورات إقليمية

مشاورات إقليمية

جلسة عامة
أفرقة عاملة متوازية :البند 6
بنود جدول األعمال  1و2
و 3و 4و٥

جلسة عامة

جلسة عامة

جلسة عامة

فريق اتصال

البند 6
(التقييم العاملي)

البند 6
(التقييم العاملي)

البند 6
(التقييم العاملي)

البند 10
(برانمج العمل الثاين)

مشاورات إقليمية
ومشاورات أصحاب
املصلحة

جلسة عامة
البنود  6و ٧و 8و ٩و10
و 11و12

جلسة عامة
البند 6
(التقييم العاملي)

فر
ي
ق
فريقا ا
االتصال ٩
وت
10
(استعر صا
اض برانمج
العمل لالثاين)

حفل االفتتاح

حفل استقبال

مشاورات إقليمية

فريق اتصال
البند ٧
(االتصاالت وإشراك
أصحاب املصلحة)

تناول البند  13يف
جلسة عامة

فريق اتصال
البند 8
(امليزانية)

 6:00-٥:30مساء
 6:30-6:00مساء
 ٧:00-6:30مساء
 ٧:30-٧:00مساء
 8:00-٧:30مساء
 8:30-8:00مساء
 ٩:00-8:30مساء
 ٩:30-٩:00مساء
 10:00-٩:30مساء
 10:30-10:00مساء

السبت18 ،
أاير/مايو 201٩

جلسة عامة
البند 6
(التقييم العاملي)

فريق اتصال
البندان  ٩و10
(استعراض برانمج العمل الثاين)

فريق اتصال
البند 8
(امليزانية)

البند 8
(امليزانية)

جلسة عامة
البند 6
(التقييم العاملي)

جلسة عامة
البند 6
(التقييم العاملي)

(البنود العالقة)

فريق اتصال
البند 10
(برانمج العمل الثاين)

فريق اتصال
البند 8
(امليزانية)

جلسة عامة
البنود (ج) و13
و14

(البنود العالقة)

____________
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