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األعمال املؤقت واتريخ ومكان انعقاد الدورة السابعة لالجتماع  : جدول6/3-مشروع املقرر م ح د
 العام

 إن االجتماع العام،

إىل  2019نيسان/أبريل  29أن الدورة السابعة من االجتماع العام ستعقد من يوم االثنني  يقرر -١
 ؛2019أ�ر/مايو  4يوم السبت 

لتنظيم الدورة السابعة  أن يقبل مع التقدير العرض الذي تقدمت به حكومة فرنسا أيضاً  يقرر - 2
 ؛لد املضيفابريس، رهناً ابلتوصل إىل إبرام اتفاق البيف لالجتماع العام 

، من أجل التفاوض على اتفاق فرنساإىل األمينة التنفيذية أن تنظم مشاورات مع حكومة  يطلب -3
، مع االمتثال ألحكام األمر اإلداري لألمم 40/243البلد املضيف، وفقًا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

ضيف يف أقرب وقت ممكن، وأن تنظم الدورة السابعة ، وذلك هبدف إبرام وتوقيع اتفاق البلد املST/AI/342املتحدة 
لالجتماع العام ابلتعاون الوثيق مع البلد املضيف، وأن تدعو األعضاء واجلهات املراقبة يف املنرب إىل املشاركة يف 

 الدورة؛

األعضاء القادرين على القيام بذلك إىل النظر يف استضافة الدورة الثامنة لالجتماع العام،  يدعو -4
 ؛2020املقرر عقدها يف العام 

إىل األمينة التنفيذية، حتت إشراف املكتب، أن تتشاور مع أعضاء املنتدى الذين قد يعرضون،  يطلب -5
 خالل الفرتة املفضية إىل الدورة السابعة من االجتماع العام، القيام ابستضافة الدورة الثامنة لالجتماع العام؛

فيذية أن تقدم إىل االجتماع العام يف دورته السابعة تقريرًا عن التقدم إىل األمينة التن أيضاً يطلب  -6
أعاله، وذلك هبدف اعتماد مقرر يف تلك الدورة بشأن اتريخ ومكان  5احملرز يف املشاورات املشار إليها يف الفقرة 

 انعقاد دورته الثامنة؛

 ؛الوارد يف مرفق هذا املقرر العام لالجتماعمبشروع جدول األعمال األويل للدورة السابعة  حييط علماً  -7
للمقرر  دعو األعضاء واملراقبني املسموح هلم ابملشاركة املعززة وفقاً تأن  ةالتنفيذي ةإىل األمين يطلب -8

، تعليقات خطية بشأن التنظيم املقرتح ألعمال الدورة ٢٠١٨حزيران/يونيه  ١ألن يقدموا، حبلول  ٥/٤-م ح د
 السابعة لالجتماع العام؛

ضع اللمسات األخرية على التنظيم املقرتح ألعمال الدورة تأن  ةالتنفيذي ةإىل األمين يطلب كذلك -9
تعليقات املقدمة يف الدورة السادسة لالجتماع العام والتعليقات اخلطية اليت مع ال السابعة لالجتماع العام متشياً 

 من هذا املقرر. ٨ُقدمت استجابًة للدعوة املشار إليها يف الفقرة 
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 :6/3-مرفق املقرر م ح د
مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم 

 جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والسياسات يف

 افتتاح الدورة. -1

 املسائل التنظيمية: -2
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ (أ)

 حالة العضوية يف املنرب؛ (ب)

 انتخاب أعضاء املكتب. (ج)
 قبول املراقبني يف اجتماعات الدورة السابعة لالجتماع العام للمنرب. -3

 تفويض املمثلني.واثئق  -4

 .2018-2014تنفيذ بر�مج العمل للفرتة  عنتقرير األمينة التنفيذية  -5
  .اإليكولوجية النظم وخدمات البيولوجي للتنوع العاملي التقييم 6-

 االتصاالت، وإشراك أصحاب املصلحة، والشراكات االسرتاتيجية. -7

 والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابملنرب.الرتتيبات املالية  -8
 استعراض املنرب. -9

 بر�مج العمل الثاين للمنرب. -10

 ومواعيد وأماكن انعقاد دوراته املستقبلية. ،تنظيم عمل االجتماع العام -11
 الرتتيبات املؤسسية: ترتيبات األمم املتحدة للشراكة التعاونية يف عمل املنرب وأمانته. -12

 اعتماد مقررات وتقرير الدورة. -13

 اختتام الدورة. -14
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