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االجتماع العام للمنبر الحكومي الدولي للعلوم 
 والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات

 النظم اإليكولوجية
 الخامسةالدورة 

 7107مارس /آذار 01-7 ،أدلانيا، بوف
 *من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت )أ( 7البند 

المسائل التنظيمية: إقرار جدول األعمال 
 وتنظيم العمل

 شروح جدول األعمال المؤقت
 1البند 

 افتتاح الدورة
الدكيل للعلـو كالسياسات يف رلاؿ التنوع تُعقد الدكرة اخلامسة لالجتماع العاـ للمنرب احلكومي  -0

. 7107آذار/مارس  01إىل  7خالؿ الفًتة من  ،بأدلانيا ،البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية يف بوف
، كيرحب 7107آذار/مارس  7من صباح الثالثاء  العاشرةكسيفتتح رئيس االجتماع العاـ الدكرة يف الساعة 

 بادلشاركني.
الًتحيب كل من ادلدير التنفيذم للمنرب؛ كادلدير التنفيذم لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة كسُيديل بكلمات  -7

باسم منظمة األغذية كالزراعة لألمم ادلتحدة، كبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي،  أك نائبو، الذم يتحدث أيضان 
عمدة مدينة بوف. كسُيديل شلثل عن ك كمنظمة األمم ادلتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة؛ كشلثل عن حكومة أدلانيا؛ 

، من قسم علم النباتات كعلم احليواف جبامعة ستلنبوش جبنوب أفريقيا، بالكلمة الرئيسية غام ميدجليالسيد 
اليت تتناكؿ أكجو التآزر بني مكافحة تغري ادلناخ كحفظ التنوع البيولوجي كاستخدامو على حنو مستداـ. كستتكلم 

األمينة التنفيذية التفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغري ادلناخ أك شلثلها.  ضان أماـ االجتماع العاـ أي
 صحاب ادلصلحة.أل كيـوللمشاكرات اإلقليمية  7107آذار/مارس  6كسُيخصص يـو 

                                                      
*  IPBES/5/1/Rev.1. 
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 2البند 
 المسائل التنظيمية

اعتمدىا االجتماع للنظاـ الداخلي لالجتماع العاـ للمنرب، بصيغتو اليت  سُتنظم الدكرة اخلامسة كفقان  -3
 .7/0-د.ح.كعدذلا دبوجب مقرره ـ 0/0-د.ح.العاـ دبوجب مقرره ـ

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل )أ(
قد يود االجتماع العاـ اعتماد جدكؿ األعماؿ بصيغتو ادلعدلة على النحو ادلالئم، استنادا إىل جدكؿ  -4

 .( IPBES/5/1/Rev.1Add.1/Rev.1ك IPBES/5/1/Rev.1)األعماؿ ادلؤقت كشركحو 
كيُقًتح أف تأخذ ادلداكالت شكل جلسات عامة. بيد أف االجتماع العاـ قد يود إنشاء أفرقة دلناقشة  -5

مسائل زلددة عندما يرل ضركرة لذلك. كلذا يُقًتح أيضان أف يُنشئ االجتماع العاـ ثالثة أفرقة اتصاؿ، سبشيان مع 
)ب( ادلتعلق بنظم ادلعارؼ األصلية كاحمللية،  6 البندر الفريق األكؿ يف ينظك ادلمارسة ادلتبعة يف دكراتو السابقة. 

أم ، ككذلك يف ادلتعلق بالتخطيط للدكرات ادلقبلة لالجتماع العاـ 9البند ادلتعلق باستعراض ادلنرب، ك  8البند ك 
بالنيابة عن الدكؿ األعضاء يف االرباد األكركيب اليت تنتمي إىل  مسائل تنشأ عن ادلقًتح ادلقدـ من سلوفاكيا

. كينظر الفريق الثاين، الذم يعمل الة العضوية يف ادلنربادلتعلق حب )ب( 7يف إطار البند  عضوية ادلنرب، كذلك
)د( ك)ق(  6لبنود ا)ك( ادلتعلق بالتقييم ادلواضيعي لالستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي، ك  6 البندبالتوازم، يف 

)أ( ادلتعلق ببناء  6تقييمات إضافية من ادلقرر النظر فيها يف إطار برنامج عمل ادلنرب، ك ةك)ك( ادلتعلقة بثالث
ادلتعلق بالًتتيبات  7. كينظر الفريق الثالث يف البند بأدكات كمنهجيات دعم السياسات( ادلتعلق ز) 6القدرات ك

كمشركع اسًتاتيجية جلمع  7106-7105 ذلك تقرير عن النفقات لفًتة السنتني ادلالية للمنرب كميزانيتو، دبا يف
كمن  03:11 إىل الساعة 01:11 قًتح كذلك أف تُعقد اجللسات العامة كل يـو من الساعةالتربعات. كيُ 

. كيرل ادلكتب أنو قد يكوف من الضركرم أيضان عقد جلسات عامة يف 08:11 إىل الساعة 05:11 الساعة
 ء لكفالة تغطية مجيع بنود جدكؿ األعماؿ خالؿ االسبوع.ادلسا

كقد ُكضع مقًتح بشأف الكيفية اليت قد يرغب هبا االجتماع العاـ يف تنظيم عملو استنادان إىل ادلمارسة  -6
نظر ادلرفق األكؿ(، كُقدمت قائمة بوثائق العمل )ادلرفق الثاين(. كيشمل ادلقًتح االسابقة ) وادلتبعة يف دكرات

زبصيص الوقت كادلهاـ ألفرقة االتصاؿ اليت قد يرغب االجتماع العاـ يف إنشائها. كسُتوفر الًتمجة الشفوية 
 تصاؿ.بعض اجتماعات أفرقة االلاللغات الرمسية الست لألمم ادلتحدة يف مجيع اجللسات العامة ك ب

 حالة العضوية في المنبر )ب(
طلب من أم دكلة عضو يف األمم ادلتحدة ستقدـ األمانة معلومات عن حالة العضوية يف ادلنرب. كيُ  -7

السلطة يصدر عن ليست عضوان يف ادلنرب كلكنها تنوم االنضماـ إليو، أف تعرب عن نيتها لألمانة خبطاب رمسي 
 احلكومية ادلعنية.

، تلقى األمني التنفيذم مقًتحان مقدمان من سلوفاكيا باسم الدكؿ 7107شباط/فرباير  70كيف  -8
األعضاء يف االرباد األكركيب اليت ىي أعضاء يف ادلنرب، كيتعلق دبشاركة االرباد األكركيب يف ادلنرب كذلك للنظر فيو 

 .(IPBES/5/INF/27)يف إطار ىذا البند من جدكؿ األعماؿ 
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 براء المتعدد التخصصاتأعضاء مناوبين في فريق الخ انتخاب )ج(
من النظاـ الداخلي بصيغتو ادلعدلة دبوجب  30للمادة  سُيدعى االجتماع العاـ إىل أف خيتار، كفقان  -9

، مناكبني ألربعة من أعضاء فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات الذين استقالوا منذ الدكرة 7/0-د.ح.ادلقرر ـ
الرابعة لالجتماع العاـ، كىم السيدة ساندرا دياز )أمريكا الالتينية كمنطقة البحر الكارييب(، كالسيدة مايا 

لوت كاريبوىوم )منطقة أفريقيا(. فاسيليفيتش كالسيد غيورغي باتاكي )منطقة أكركبا الشرقية(، كالسيدة شار 
كديكن االطالع على معلومات عن الًتشيحات اليت كردت من ادلناطق ادلعنية يف مذكرة األمانة عن تلك ادلسألة 

(IPBES/5/13) بينما تتضمن الوثيقة ،IPBES/5/INF/20  السري الذاتية للمرشحني. كسُتدعى ادلناطق ادلعنية إىل
ت الواردة كترشيح عضو مناكب كاحد من منطقة أمريكا الالتينية، كعضوين من منطقة النظر يف رلموعة الًتشيحا

 أكركبا الشرقية، كعضو كاحد من ادلنطقة األفريقية، دبوافقة االجتماع العاـ.
 3البند 

 قبول المراقبين في الدورة الخامسة لالجتماع العام للمنبر
 (IPBES/5/INF/21ادلقبولني يف الدكرة اخلامسة )انظر  سيقًتح رئيس ادلنرب باسم ادلكتب قائمة ادلراقبني -01
( بأف يُطبق يف الدكرة اخلامسة 015، الفقرة IPBES/4/19لقرار االجتماع العاـ يف دكرتو اخلامسة )انظر  كفقان 

ألكىل من تقرير الدكرة ا 77اإلجراء ادلؤقت لقبوؿ ادلراقبني يف دكرات االجتماع العاـ، على النحو ادلبني يف الفقرة 
 بق يف الدكرتني الثالثة كالرابعة.، الذم طُ (IPBES/1/12)لالجتماع العاـ 

كقرر االجتماع العاـ أيضان أف يواصل النظر يف دكرتو اخلامسة يف مشركع السياسات كاإلجراءات  -00
 .(IPBES/5/14)اخلاصة بقبوؿ ادلراقبني الواردة يف مرفق مذكرة األمانة عن تلك ادلسألة 

 4البند 
 وثائق تفويض الممثلين

من النظاـ  00مجيع الدكؿ األعضاء يف ادلنرب مدعوة إىل ادلشاركة مشاركة كاملة يف الدكرة. ككفقان للمادة  -07
الداخلي، ديثل كلَّ عضو يف ادلنرب كفده يتكوف من رئيس الوفد كالعدد الالـز من ادلمثلني اآلخرين ادلعتمدين 

 ء.كادلناكبني كادلستشارين حسب االقتضا
من النظاـ الداخلي، ينبغي دلمثلي تلك الدكؿ اليت ىي أعضاء يف ادلنرب كاليت ربضر  07كعمالن بادلادة  -03

رؤساء الدكؿ أك احلكومات أك كزراء أك باسم الدكرة أف يقدموا لألمانة إف أمكن كثائق تفويضهم الصادرة عن 
ساعة بعد افتتاح الدكرة. كيشًتط  74يتجاكز  اخلارجية، دبا يتسق مع سياسات كقوانني بلداهنم، يف موعد ال

 تقدمي كثائق التفويض ادلذكورة من أجل مشاركة ادلمثلني يف اعتماد ادلقررات أثناء الدكرة. 
من النظاـ الداخلي، سيفحص ادلكتب كثائق تفويض شلثلي األعضاء يف ادلنرب، كيقدـ  03ككفقان للمادة  -04

ادلكتب باإلبالغ عن نتائج الفحص الذم أجراه يف صبيحة يـو اجلمعة  تقريران بشأهنا لالجتماع العاـ. كسيقـو
 مشاريع قرارات أك مقررات أك توصيات. ةقبل اعتماد أي 7107آذار/مارس  01
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 5البند 
 2118-2114ذ برنامج العمل للفترة تقرير األمين التنفيذي بشأن تنفي

د األمني التنفيذم، بالتعاكف مع فريق اخلرباء ادلتعلق بربنامج عمل ادلنرب، أع 4/0-د.ح.عمالن بادلقرر ـ -05
لينظر فيو االجتماع العاـ.  (IPBES/5/2)ادلتعدد التخصصات كادلكتب، تقريران عن تنفيذ برنامج العمل األكؿ 

كيبني التقرير مجيع األنشطة اجلارية يف إطار نواتج برنامج العمل، فضالن عن الدركس ادلستخلصة كالتحديات اليت 
 .7106فيذ برنامج العمل يف عاـ كاجهت تن

بادلعلومات الواردة يف التقرير كادلعلومات ذات الصلة، دبا يف  كقد يود االجتماع العاـ أف حييط علمان  -06
ذلك ادلعلومات عن التقدـ احملرز يف تنفيذ التقييمات اجلارية: التقييم العادلي بشأف التنوع البيولوجي كخدمات 

التقييم ادلواضيعي بشأف تدىور األراضي كاستصالحها )انظر ك ، (IPBES/5/INF/8النظم اإليكولوجية )انظر 
IPBES/5/INF/9) ، التقييمات اإلقليمية بشأف التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية )انظر ك
IPBES/5/INF/7) ؛ كادلعلومات عن األنشطة ادلضطلع هبا عقب ادلوافقة على ادلوجز اخلاص دبقررم السياسات

؛ كادلعلومات عن خطة العمل (IPBES/5/INF/1للتقرير عن تقييم ادللقحات كالتلقيح كاإلنتاج الغذائي )انظر 
هبا عقب ادلوافقة على ادلوجز  ادلقًتحة لفريق اخلرباء ادلعين بالسيناريوىات كالنماذج كاألنشطة األخرل ادلضطلع

(؛ كادلعلومات عن كضع IPBES/5/INF/2اخلاص دبقررم السياسات للتقرير عن السيناريوىات كالنماذج )انظر 
معلومات عن السياسات  كيف إطار ىذا البند، ستقدـ أيضان  .(IPBES/5/INF/6دليل التقييمات )انظر 

 .(IPBES/5/INF/19كاإلجراءات ادلتعلقة بتضارب ادلصاحل )انظر 
 6البند 

 برنامج عمل المنبر
 بناء القدرات (أ )

 4/0-د.ح.طلب االجتماع العاـ من فرقة العمل ادلعنية ببناء القدرات يف اجلزء األكؿ من ادلقرر ـ -07
مواصلة ذبربة مشركع الربنامج اخلاص بالزماالت كالتبادال كالتدريب كاآللية النموذجية للمواءمة، دبا يف ذلك 

على اإلنًتنت اليت تستضيفها بوابة الويب التابعة لشبكة التنوع البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية، العناصر 
كاحملتملة  من خالؿ التعاكف مع الشركاء االسًتاتيجيني الذين ديثلوف اجلهات ادلنفذة كمصادر التمويل التقليدية

ة العمل مواصلة ربديد األكلويات يف قائمة على حد سواء. كيف ادلقرر نفسو، طلب االجتماع العاـ إىل فرق
 نفيذ برنامج العمل األكؿ للمنرب.احتياجات بناء القدرات، هبدؼ ت

بالدركس ادلستفادة من ادلنتدل األكؿ لبناء القدرات التابع للمنرب، كطلب  كأحاط االجتماع العاـ أيضان  -08
ات كجلنة الدعم التقين التابعة ذلا، عقد اجتماع ثاف إىل ادلكتب، بدعم من األمانة كفرقة العمل ادلعنية ببناء القدر 

 در التمويل التقليدية كاحملتملة.حيضره شلثلو اجلهات ادلنفذة كمصا 7106عاـ النصف الثاين من  خالؿللمنتدل 
كسُيدعى االجتماع العاـ يف دكرتو اخلامسة إىل النظر يف إطار شامل لبناء القدرات، يشار إليو باسم  -09

دة، بغرض ادلوافقة عليو، كىو إطار كضعتو فرقة العمل كيتضمن اخلطوط العريضة خلطة شاملة اخلطة ادلتجد
كاسًتاتيجية لتنفيذ كاليات ادلنرب ذات الصلة ببناء القدرات، حىت هناية برنامج العمل األكؿ. كيرد موجز اإلطار 

اإلطار  IPBES/5/INF/3تضمن الوثيقة . كت(IPBES/5/3)يف مذكرة األمانة بشأف األعماؿ ادلتعلقة ببناء القدرات 
الكامل كالتقرير عن ادلنتدل الثاين للمنرب احلكومي الدكيل يف رلاؿ بناء القدرات، ادلعقود على ىامش الدكرة 

 .7106أيلوؿ/سبتمرب  73يويورؾ يف احلادية كالسبعني للجمعية العامة لألمم ادلتحدة يف ن
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 نظم المعارف األصلية والمحلية (ب )
بالتقدـ احمُلرز يف ذبربة حلقات  4/0-د.ح.يف اجلزء الثاين من ادلقرر ـ تماع العاـ علمان أحاط االج -71

العمل احلوارية حوؿ نُظم ادلعارؼ األصلية كاحمللية، كطلب مواصلة ذبربة حلقات العمل تلك يف إعداد التقييمات 
لعرضها على االجتماع العاـ يف تنظيم حلقات العمل، كذلك  هبدؼ النظر يف ادلنهجية ادلستخدمة حىت اآلف يف

كطلب االجتماع العاـ إىل الفريق ادلتعدد التخصصات أف يقدـ تقريران إليو يف دكرتو اخلامسة عن  .دكرتو اخلامسة
التقدـ احملرز كاخليارات ادلتاحة إلدراج ادلعارؼ األصلية كاحمللية يف منتجات ادلنرب، دبا يف ذلك، من مجلة أمور، 

دلوافقات ادلسبقة عن علم، مع األخذ يف االعتبار األطر الدكلية كاإلقليمية كالوطنية القانونية عمليات معاجلة ا
إىل فرقة العمل كفريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات  كطلب االجتماع العاـ أيضان  .كغري القانونية، حسب االقتضاء

ة كاحمللية يف ادلنرب، لكي ينظر فيها ج إلدماج ادلعارؼ األصليأف يواصال، من خالؿ عملية رباكرية، كضع هنُ 
 .االجتماع العاـ يف جلستو اخلامسة

بالتقدـ احمُلرز حىت اآلف يف إعداد قائمة بأصحاب ادلعارؼ  كيف ادلقرر نفسو أحاط االجتماع العاـ علمان  -70
األصلية كاحمللية كاخلرباء يف رلاؿ ىذه ادلعارؼ، كحث فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات على مواصلة إعداد تلك 

لتشاركية بنهج اآللية ا أيضان  القائمة باالشًتاؾ مع فرقة العمل ادلعنية بادلعارؼ األصلية كاحمللية. كأحاط علمان 
، بدعم من الفريق العامل ادلعين  للعمل مع سلتلف نُظم ادلعارؼ األصلية كاحمللية، كطلب إىل فريق اخلرباء أف يقـو
بُنظم ادلعارؼ األصلية كاحمللية، بتجربة اآللية كتقدمي تقرير عن التقدـ احمُلرز يف األنشطة التجريبية كتقدمي توصيات 

 خلامسة بشأف مواصلة تنمية كتنفيذ اآللية.إىل االجتماع العاـ يف دكرتو ا
كسُيدعى االجتماع العاـ يف دكرتو اخلامسة إىل النظر يف هنج مقًتح دلعاجلة ادلعارؼ األصلية كاحمللية يف  -77

إطار نواتج ادلنرب يشمل اآللية التشاركية كقائمة أصحاب ادلعارؼ األصلية كاحمللية، كإىل ادلوافقة على ذلك النهج، 
. كستتضمن الوثيقة (IPBES/5/4)واردة يف مذكرة األمانة بشأف نظم ادلعارؼ األصلية كاحمللية بصيغتو ال

IPBES/5/INF/4  معلومات إضافية تشمل تقييم اخلربة ادلكتسبة يف ذبربة حلقات العمل احلوارية بشأف ادلعارؼ
ر التقييم العادلي بشأف التنوع األصلية كاحمللية كمعلومات عن هنج معاجلة ادلعارؼ األصلية كاحمللية يف إطا

 البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية.
 المعارف والبيانات (ج )

، أقر االجتماع العاـ خطة إدارة البيانات كادلعلومات لعاـ 3/0-د.ح.يف اجلزء الثاين من ادلقرر ـ -73
إلدارة  إليو للعلم خططان اليت أعدهتا فرقة العمل ادلعنية بادلعارؼ كالبيانات، كطلب إىل األمانة أف تقدـ  7105

إلدارة البيانات كادلعلومات يف سياؽ أم عملية أك  البيانات كادلعلومات عن كل تقييم جارو، كأف تضع خططان 
تقرير لتحديد النطاؽ. كقد ُقدمت إىل االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة معلومات عن األنشطة كالنواتج يف إطار 

، كذلك يف مذكرة األمانة ادلتعلقة بادلستجدات يف عمل فرقة العمل 7106لعاـ خطة إدارة البيانات كادلعلومات 
، التذييل الثاين(. كهبدؼ تنفيذ اخلطة كاالستجابة دبزيد من الفعالية IPBES/4/INF/7)ادلعنية بادلعارؼ كالبيانات 

فرؽ فرعية لفرقة العمل لواليتها، أنشأت فرقة العمل ادلعنية بادلعارؼ كالبيانات ثالث فرؽ عمل فرعية )كىي 
تتألف من أعضاء فرقة العمل كعدد من اخلرباء(، كىي معنية دبا يلي: )أ( ادلؤشرات كالبيانات ألغراض تقييمات 
ادلنرب احلكومي الدكيل؛ )ب( ىياكل أساسية شبكية لدعم احتياجات إدارة البيانات كادلعلومات؛ )ج( ربديد 

 اب ادلعارؼ.رلاالت البحوث ذات األكلوية كحفز اكتس
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بالتقدـ الذم أحرزتو فرقة العمل كاألنشطة ادلقًتحة لتنفيذ  كسُيدعى االجتماع العاـ إىل اإلحاطة علمان  -74
 كاليتها حىت هناية برنامج العمل األكؿ الوارد يف مذكرة األمانة بشأف العمل ادلتعلق بادلعارؼ كالبيانات

(IPBES/5/5)  كتتضمن الوثيقةIPBES/5/INF/5 إضافية عن العمل الذم اضطلعت بو فرقة العمل،  معلومات
 سيما فيما يتعلق بالدعم ادلقدـ إىل تقييمات ادلنرب فيما خيص ادلؤشرات. ال

 للقيم المتعددة للطبيعة ومنافعهاالتقييم المنهجي المتعلق بالمفاهيم المتنوعة  (د )
األكيل بشأف تصور مفهـو قيم ، رحب االجتماع العاـ بالدليل 4/0-د.ح.يف اجلزء اخلامس من ادلقرر ـ -75

الطبيعة للبشر، ككافق على تقرير ربديد نطاؽ ادلفاىيم ادلتنوعة للقيم ادلتعددة للطبيعة  منافعالتنوع البيولوجي ك 
كمنافعها، دبا يف ذلك التنوع البيولوجي ككظائف النظم اإليكولوجية كخدماهتا، الوارد يف الوثيقة 

IPBES/5/INF/12ؿ دكرتو اخلامسة يف تنفيذ التقييم.، كقرر أف ينظر خال 
كيف نفس ادلقرر، طلب االجتماع العاـ إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات ترشيح اثنني من اخلرباء  -76

لكل تقييم من تقييمات ادلنرب، بالتعاكف مع فريق اخلرباء، لضماف إدراج القيم كالتثمينات بشكل مناسب يف مجيع 
 تقييمات ادلنرب.

. )د( ك)ق( ك)ك(( معان  6جتماع العاـ إىل النظر يف إجراء تقييمات إضافية )البنود الفرعية كسُيدعى اال -77
كترد معلومات أساسية يف مذكرة األمانة بشأف االعتبارات ادلتعلقة بإجراء تقييمني مواضيعني كتقييم منهجي 

ة ادلقًتح أف يضطلع هبا فريق باألنشط إىل اإلحاطة علمان  ( كسُيدعى االجتماع العاـ أيضان IPBES/5/6كاحد )
اخلرباء ادلعين بالقيم من أجل دعم إدماج القيم كالتثمينات يف تقييمات ادلنرب حىت هناية برنامج العمل األكؿ، على 

 .IPBES/5/INF/13النحو ادلبني يف الوثيقة 
     الغازية الغريبة لألنواع المواضيعي التقييم  (ه )

، كافق االجتماع العاـ على تقرير ربديد النطاؽ من أجل إجراء 4/0-د.ح.يف اجلزء الرابع من ادلقرر ـ -78
دكرتو اخلامسة  ، كقرر أف ينظر خالؿ(IPBES/5/INF/10)تقييم مواضيعي بشأف األنواع الغريبة الغازية كمكافحتها 

 .يف تنفيذ التقييم
. )د( ك)ق( ك)ك(( معان  6 كسُيدعى االجتماع العاـ إىل النظر يف إجراء تقييمات إضافية )البنود الفرعية -79

يف مذكرة األمانة بشأف االعتبارات ادلتعلقة بإجراء تقييمني مواضيعني كتقييم هبذا الشأف كترد معلومات أساسية 
 .(IPBES/5/6)منهجي كاحد 

 تخدام المستدام للتنوع البيولوجيالتقييم المواضيعي لالس (و )
العاـ بالتقدـ احملرز يف ربديد نطاؽ تقييم ، رحب االجتماع 4/0-د.ح.يف اجلزء الرابع من ادلقرر ـ -31

، بالتشاكر مع  االستخداـ ادلستداـ للتنوع البيولوجي، كطلب إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات أف يقـو
ادلكتب، بإجراء مزيد من ربديد النطاؽ للتقييم ادلواضيعي بسبل منها ما يلي: )أ( تنظيم حلقة عمل مباشرة من 

نطاؽ؛ )ب( تنظيم استعراض مفتوح دلشركع التقرير ادلنقح من جانب احلكومات كأصحاب اخلرباء لتحديد ال
 ادلصلحة؛ إعداد تقرير منقح عن ربديد نطاؽ التقييم لينظر فيو االجتماع العاـ يف دكرتو اخلامسة.

وافقة ، ادلرفق( لغرض ادلIPBES/5/7)كسُيدعى االجتماع العاـ إىل النظر يف تقرير ربديد النطاؽ ادلنقح  -30
. IPBES/5/INF/11عليو، ككذلك إجراء التقييم. كترد معلومات عن فريق اخلرباء كعملية ربديد النطاؽ يف الوثيقة 

. كترد )د( ك)ق( ك)ك(( معان  6كسُيدعى االجتماع العاـ إىل النظر يف إجراء تقييمات إضافية )البنود الفرعية 
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أف االعتبارات ادلتعلقة بإجراء تقييمني مواضيعني كتقييم يف مذكرة األمانة بش هبذا الشأف معلومات أساسية
 .(IPBES/5/6)منهجي كاحد 

 نهجيات دعم السياساتأدوات وم (ز )
أحاط االجتماع العاـ علمان بالتوجيهات ادلتعلقة دبواصلة  4/0-د.ح.يف اجلزء السادس من ادلقرر ـ -37

العمل بشأف أدكات كمنهجيات دعم السياسات؛ كشجع ربقيق قدر أكرب من تكامل العمل بشأف أدكات 
كمنهجيات دعم السياسات يف مجيع النواتج ذات الصلة من برنامج العمل، كدعا اخلرباء كاحلكومات كأصحاب 

مي أدكات كمنهجيات دعم السياسات ذات الصلة من أجل إدراجها يف فهرس أدكات ادلصلحة إىل تقد
 كمنهجيات دعم السياسات.

كيف ادلقرر نفسو، طلب االجتماع العاـ إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، بدعم من فريق اخلرباء  -33
فهرس اإللكًتكين ادلعين بأدكات كمنهجيات دعم السياسات، القياـ دبا يلي: )أ( مواصلة كضع ال

(IPBES/4/INF/14)  كإتاحة منوذج أكيل الختباره كاستعراضو قبل انعقاد الدكرة اخلامسة لالجتماع العاـ؛ 
 )ب( ربديد سلتلف احتياجات ادلستخدمني ألدكات دعم السياسات فيما يتعلق بالنواتج ذات الصلة من برنامج

 .ج( إجراء تقييم الستخداـ كفعالية الفهرس اإللكًتكينالعمل كتسهيل إعداد تلك األدكات، حسب االقتضاء؛ )
كطلب االجتماع العاـ أيضان إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات اإلشراؼ على زلتول الفهرس اإللكًتكين، 

مفتوحة ك كمواصلة تطوير إدارة الفهرس بالتشاكر مع ادلكتب، دبا يف ذلك من خالؿ كضع معايري كعملية شفافة 
 .ات كمنهجيات دعم السياسات اليت يقدمها اخلرباء كاحلكومات كأصحاب ادلصلحةإلدراج أدك 

بالتقدـ الذم أحرزه فريق اخلرباء، كالنظر يف ادلوافقة على  كسُيدعى االجتماع العاـ إىل اإلحاطة علمان  -34
لوارد يف األنشطة ادلقًتح تنفيذىا خبصوص أدكات كمنهجيات دعم السياسات حىت هناية برنامج العمل األكؿ ا

كتتضمن الوثيقة  (IPBES/5/8)مذكرة األمانة بشأف العمل ادلتعلق أدكات كمنهجيات دعم السياسات 
IPBES/5/INF/14  معلومات إضافية عن العمل ادلتعلق بأدكات كمنهجيات دعم السياسات، كخباصة فيما يتعلق

 بالتقدـ احملرز يف كضع الفهرس اإللكًتكين كتوفري التوجيهات ادلنهجية لتقييمات ادلنرب.
 المصلحة والشراكات االستراتيجية االتصاالت وإشراك أصحاب (ح )

اـ علمان باسًتاتيجية االتصاالت كالتواصل الواردة يف ادلرفق ، أحاط االجتماع الع3/4-د.ح.يف ادلقرر ـ -35
األكؿ للمقرر، كطلب إىل األمانة أف تضطلع باألنشطة ادلذكورة يف خطة التنفيذ األكلية حسب االقتضاء، 

بالتقدـ احملرز بشأف االسًتاتيجية  بتوفر ادلوارد. كيف الدكرة الرابعة، أحاط االجتماع العاـ علمان  كرىنان 
 ، اجلزء األكؿ(.4/4-د.ح.ـ دلقرر)ا

، رحب االجتماع العاـ بادلشركع ادلنقح السًتاتيجية إشراؾ أصحاب أيضان  3/4-د.ح.كيف ادلقرر ـ -36
ادلصلحة، الوارد يف ادلرفق الثاين للمقرر. كيف الدكرة الرابعة، أحاط االجتماع العاـ يف اجلزء الثاين من ادلقرر 

بالتقدـ الذم أحرزه أصحاب ادلصلحة يف ادلنرب كادلسامهات العينية ادلقدمة لتحقيقو كالتنظيم  علمان  4/4-د.ح.ـ
الذايت كىيكلة شبكة مفتوحة العضوية ألصحاب ادلصلحة منذ الدكرة الثالثة لالجتماع العاـ، كرحب بالشراكات 

إىل األمني التنفيذم  طلب أيضان االسًتاتيجية بني الشبكات ادلفتوحة العضوية من أصحاب ادلصلحة كادلنرب. ك 
التعاكف مع شبكة أصحاب ادلصلحة ادلفتوحة العضوية، كالقياـ باألنشطة ادلوضحة يف اخلطة األكلية للتنفيذ 
التابعة السًتاتيجية إشراؾ أصحاب ادلصلحة؛ ككضع اللمسات األخرية على الًتتيبات ادلؤسسية الالزمة إلقامة 

 .ةمثل ىذه الشراكات االسًتاتيجي
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، طلب االجتماع العاـ إىل األمني التنفيذم كضع اللمسات 4/4-د.ح.كيف اجلزء الثالث من ادلقرر ـ -37
مذكرة التعاكف مع أمانات فرادل االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ ادلتعلقة بالتنوع البيولوجي على األخرية 

 كخدمات النظم اإليكولوجية كأمانة ادلنرب.
بالتقدـ احملرز يف تنفيذ اسًتاتيجيات االتصاالت كإشراؾ  العاـ إىل اإلحاطة علمان كسُيدعى االجتماع  -38

عن األنشطة ادلقررة حىت هناية برنامج العمل األكؿ، كادلبينة  أصحاب ادلصلحة كالشراكات االسًتاتيجية، فضالن 
. كتتوافر (IPBES/5/9)مذكرة األمانة بشأف االتصاالت كإشراؾ أصحاب ادلصلحة كالشراكات االسًتاتيجية  يف

، كإشراؾ أصحاب ادلصلحة (IPBES/5/INF/15)معلومات إضافية عن االتصاالت كالتواصل 
(IPBES/5/INF/16) عن  ، كإبراـ مذكرات تعاكف مع أمانات فرادل االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ، فضالن

تيبات ادلتعلقة بالدعم التقين ادلعلومات بشأف التعاكف مع الشركاء االسًتاتيجيني اآلخرين كالًت 
(IPBES/5/INF/17). 

 7البند 
 الترتيبات المالية والترتيبات المتعلقة بالميزانية الخاصة بالمنبر

 2118-2114الميزانية والنفقات للفترة  (أ )
ادلتعلق بالًتتيبات ادلالية كالًتتيبات ادلتعلقة بادليزانية، سُيدعى االجتماع  3/7-د.ح.استجابة للمقرر ـ -39

تتضمن  (IPBES/5/10) 7108-7104العاـ إىل النظر يف مذكرة من األمانة عن ادليزانية كالنفقات للفًتة 
، كميزانية 7106-7105معلومات عن حالة ادلسامهات النقدية كالعينية يف ادلنرب، كالنفقات لفًتة السنتني 

عن ميزانية إرشادية منقحة  للنظر فيها كاحتماؿ اعتمادىا، فضالن  7108-7107لفًتة السنتني مقًتحة  منقحة
 للنظر فيها. 7109لعاـ 

 الصندوق االستئماني (ب )
، طلب االجتماع العاـ إىل األمني التنفيذم أف يبادر بالسعي 4/7-د.ح.من ادلقرر ـ 6يف الفقرة  -41

مويل، كحُيّسن بصورة مستمرة كفاءة عمليات ادلنرب، كيضع اسًتاتيجية جلمع التربعات لكي للحصوؿ على الت
لنظر يف اسًتاتيجية إىل ينظر فيها االجتماع العاـ يف دكرتو اخلامسة. كبناء على ذلك سُيدعى االجتماع العاـ 

 .، ادلرفق(IPBES/5/10)مجع األمواؿ 
 8البند 

 استعراض المنبر
، طلب االجتماع العاـ إىل فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات، 7/5-د.ح.من ادلقرر ـ يف اجلزء التاسع -40

بالتشاكر مع ادلكتب، أف يضع إجراء الستعراض فعالية كظاسف ادلنرب اإلدارية كالعلمية. كيف اجلزء السابع من 
احلكومات كأصحاب  الذم ازبذه االجتماع العاـ يف دكرتو الرابعة، دعا االجتماع العاـ 4/0-د.ح.ادلقرر ـ

استعراض هناية برنامج العمل الوارد يف ادلرفق السابع  ادلصلحة إىل مواصلة تقدمي اآلراء حوؿ مشركع اختصاصات
لذلك ادلقرر، مع األخذ بعني االعتبار احلاجة إىل دمج العناصر الداخلية كاخلارجية لالستعراض؛ كطلب 

ع ادلكتب، زيادة ربسني نطاؽ كاختصاصات استعراض هناية برنامج االجتماع العاـ إىل فريق اخلرباء، بالتشاكر م
 العمل، يف ضوء ادلدخالت ادلذكورة أعاله.
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كسُيدعى االجتماع العاـ إىل النظر يف االختصاصات ادلنقحة كمشركع االستبياف اخلاصني باستعراض  -47
ستعراض فعالية الوظائف اإلدارية ادلنرب، لغرض اعتمادمها بالصيغة الواردة يف مذكرة األمانة بشأف إجراءات ا

 .(IPBES/5/11)كالعلمية للمنرب 
 9البند 

 التخطيط للدورات المقبلة لالجتماع العام
 عة لالجتماع العامجدول األعمال المؤقت وتنظيم العمل وموعد ومكان انعقاد الدورتين السادسة والساب (أ )

بالنظر إىل عبء العمل الثقيل ادلتوقع لالجتماع العاـ يف دكرتيو السادسة كالسابعة، سُيدعى االجتماع  -43
إىل النظر يف مشركعي جدكيل األعماؿ ادلؤقتني كتنظيم األعماؿ كموعدم كمكاين انعقاد الدكرتني. كترد 

برنامج  إعدادلسابعة لالجتماع العاـ ك ادلعلومات ذات الصلة يف مذكرة األمانة بشأف تنظيم الدكرتني السادسة كا
كُتشجع احلكومات اليت ترغب يف استضافة الدكرة السادسة أك السابعة على  (IPBES/5/12)العمل الثاين للمنرب 

 ادىا.قعقبل الدكرة اخلامسة أك أثناء انبذلك إبالغ األمانة 
 برنامج العمل الثاني للمنبر إعدادعملية  (ب )

ؿ للمنرب بنظر االجتماع العاـ يف التقييم العادلي للتنوع البيولوجي كخدمات سينتهي برنامج العمل األك  -44
لكفالة االستمرارية يف  . كسعيان 7109النظم اإليكولوجية خالؿ دكرتو السابعة ادلقرر عقدىا يف منتصف عاـ 

العمل األكؿ، عمل ادلنرب كسبكني االجتماع العاـ من االستفادة من اخلربة ادلكتسبة من خالؿ تنفيذ برنامج 
سُيدعى االجتماع العاـ إىل النظر يف اعتماد اخلطوات التالية ادلقًتحة لعملية إعداد برنامج العمل الثاين، على 

برنامج العمل إعداد النحو الوارد يف مذكرة األمانة بشأف تنظيم الدكرتني السادسة كالسابعة لالجتماع العاـ ك 
 (.IPBES/5/12الثاين للمنرب )

 11البند 
 الترتيبات المؤسسية: ترتيبات األمم المتحدة للشراكة التعاونية في عمل المنبر وأمانته

على ترتيبات الشراكة التعاكنية إلنشاء رابطة  7/8-د.ح.عقب موافقة االجتماع العاـ يف مقرره ـ -45
مؤسسية بني االجتماع العاـ كبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة كاليونسكو كمنظمة األغذية كالزراعة لألمم ادلتحدة 
كبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي، يرد تقرير مرحلي عن تلك الًتتيبات يف مذكرة من األمانة عن ادلسالة 

(IPBES/4/INF/19). 
 11البند 

 اعتماد مقررات وتقرير الدورة
عقب النظر يف ادلسائل الواردة أعاله، كبعد عرض تقرير ادلكتب عن كثائق التفويض، قد يود االجتماع  -46

يف اعتماد مشركع القرار  يف اعتماد مشاريع مقرارات تربز نتائج مداكالتو يف الدكرة. كقد يود أيضان  أف ينظرالعاـ 
بالصيغة اليت يضعها ادلقرر. كيرد ذبميع دلشاريع ادلقررات الصادرة عن الدكرة اخلامسة لالجتماع العاـ  ،عن الدكرة

 .(IPBES/5/1/Add.2)يف مذكرة األمانة عن ادلسألة 
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 12البند 
 اختتام الدورة

آذار/مارس  01مساء يـو اجلمعة من من ادلتوقع أف خيتتم الرئيس الدكرة حوايل الساعة السادسة  -47
7107. 
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 األول المرفق
 تنظيم العمل المقترح

 
 
 

 اجلمعة اخلميس األربعاء الثالثاء االثنني الوقت
 7107آذار/مارس  01 7107آذار/مارس  9 7107آذار/مارس  8 7107آذار/مارس  7 7107آذار/مارس  6

11/8-11/01 

ادلشاكرات اإلقليمية/مشاكرات 
 أصحاب ادلصلحة

  

ادلشاكرات اإلقليمية/مشاكرات 
 أصحاب ادلصلحة

ادلشاكرات اإلقليمية/مشاكرات أصحاب 
ادلشاكرات اإلقليمية/مشاكرات أصحاب  ادلشاكرات اإلقليمية/مشاكرات أصحاب ادلصلحة ادلصلحة

 ادلصلحة
11/01-31/01 

 االجتماع العاـ
 7ك 0 بنود جدكؿ األعماؿ

 5ك 4ك 3ك
 االجتماع العاـ

 01ك 9ك 8ك 6البنود 

 0الفريق 
 9ك 8البنداف 

استعراض ادلنرب؛ 
التخطيط للدكرات 

 ادلقبلة لالجتماع العاـ 

 7الفريق 
ك)ز( )أ(  6 افالبند

أدكات ك  بناء القدرات
كمنهجيات دعم 

  السياسات
 البنود العالقة العالقة البنود

31/01-11/00 
11/00-31/00 
31/00-11/07 
11/07-31/07 
31/07-11/03 
11/03-31/03 

  
 3الفريق 
 ادليزانية
 7البند 

  3الفريق 
 ادليزانية
  7البند 

  31/03-11/04 
11/04-31/04 
31/04-11/05 
11/05-31/05 

 االجتماع العاـ
 6ك 7 البنداف

 0الفريق 
نظم ( ب) 6البند 

 ادلعارؼ األصلية كاحمللية

 7الفريق 
)ك(  6 البند

التقييم 
ادلواضيعي 
لالستخداـ 

ادلستداـ للتنوع 
 البيولوجي

 0الفريق 
 البنود العالقة

 7الفريق 
 (د) 6د و البن

)ك( التقييمات 6إىل 
اإلضافية؛ البنود 

 العالقة

 االجتماع العاـ
 07ك 00 بندا جدكؿ األعماؿ

كتقرير الدكرة؛ اختتاـ اعتماد ادلقررات 
 الدكرة

31/05-11/06 
11/06-31/06 
31/06-11/07 
11/07-31/07 
31/07-11/08 
11/08-31/09 

 

 حفل االستقبال

 

 

 

31/09-11/71 

 البنود العالقة البنود العالقة
11/71-31/71 

 
31/71-11/70 
11/70-31/70 
31/70-11/77 
11/77-31/77 
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 المرفق الثاني

 قائمة وثائق العمل 

 العنواف الرمز
بند جدكؿ 

 األعماؿ
IPBES/5/1/Rev.1 أ( 7 جدكؿ األعماؿ ادلؤقت( 

IPBES/5/1/Rev.1/Add.1/Rev.1 أ( 7 شركح جدكؿ األعماؿ ادلؤقت( 
IPBES/5/1/Add.2  اخلامسة لالجتماع العاـ مشاريع ادلقررات ادلقدمة إىل الدكرة

للمنرب احلكومي الدكيل للعلـو كالسياسات يف رلاؿ التنوع 
 البيولوجي كخدمات النظم اإليكولوجية

00 

IPBES/5/2  تنفيذ برنامج العمل األكؿ لالجتماع العاـ للمنرب احلكومي
الدكيل للعلـو كالسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي كخدمات 

 تقرير األمني التنفيذمالنظم اإليكولوجية: 

5 

IPBES/5/3  أ( 6 )ب(( 0)أ( ك 0بناء القدرات )الناذباف  ادلتعلقالعمل( 
IPBES/5/4  ب( 6 )ج(( 0ادلعارؼ األصلية كاحمللية )الناتج نظم( 
IPBES/5/5  ج( 6 )ب(( 4)د( ك 0العمل بشأف ادلعارؼ كالبيانات )الناذباف( 
IPBES/5/6  بإجراء تقييمني مواضيعني كتقييم منهجي االعتبارات ادلتعلقة

 )د(( 3ك‘ 3’)ب(  3ك‘ 7’)ب(  3كاحد )النواتج 
 ك)ك( ()د 6

IPBES/5/7  ربديد النطاؽ لتقييم مواضيعي لالستخداـ ادلستداـ للتنوع
 ‘(3’)ب(  3)الناتج  البيولوجي

 )ك( 6

IPBES/5/8  4العمل بشأف أدكات كمنهجيات دعم السياسات )الناتج 
 )ج((

 )ز( 6

IPBES/5/9  االتصاالت كإشراؾ أصحاب ادلصلحة كالشراكات
 االسًتاتيجية 

 )د(( 4)الناتج 

 )ح( 6

IPBES/5/10  7 7108-7104ادليزانية كالنفقات للفًتة 
IPBES/5/11  إجراء استعراض فعالية الوظائف اإلدارية كالعلمية للمنرب

 )ىػ(( 4)الناتج 
8 

IPBES/5/12  إعدادالسادسة كالسابعة لالجتماع العاـ ك تنظيم الدكرتني 
برنامج العمل الثاين للمنرب احلكومي الدكيل للعلـو 
كالسياسات يف رلاؿ التنوع البيولوجي كخدمات النظم 

 اإليكولوجية

9 

IPBES/5/13  فريق اخلرباء ادلتعدد التخصصات: ترشيحات الستبداؿ
 األعضاء ادلستقيلني

 )ج( 7

IPBES/5/14  3 السياسة العامة كاإلجراءات ادلتبعة لقبوؿ ادلراقبنيمشركع 

____________ 


