
7/3-المقرر م ح د  
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: تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد الدورات املقبلة من االجتماع العام وأماكن 7/3-املقرر م ح د
 انعقادها

 إن االجتماع العام،
 ؛2021عقد الدورة الثامنة لالجتماع العام يف يناير/كانون الثاين أو شباط/فرباير  يقرر -1
ستضافة الدورة الثامنة ال املغربحكومة العرض الذي قدمته أن يقبل مع التقدير  يقرر أيضاً  -2

 ، رهناً ابلتوصل إىل إبرام اتفاق البلد املضيف؛مراكشلالجتماع العام يف 

 إىل املكتب أتكيد تواريخ انعقاد الدورة ابلتشاور مع البلد املضيف؛ يطلب -3
، من أجل التفاوض على املغربإىل األمينة التنفيذية أن تنظم مشاورات مع حكومة  يطلب -4

، ومع االمتثال ألحكام األمر اإلداري 40/243اتفاق البلد املضيف، وفقًا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
، وذلك هبدف إبرام وتوقيع اتفاق البلد املضيف يف أقرب وقت ممكن، وأن تنظم الدورة ST/AI/342تحدة لألمم امل

الثامنة لالجتماع العام ابلتعاون الوثيق مع البلد املضيف، وأن تدعو األعضاء واجلهات املراقبة يف املنرب احلكومي 
 النظم اإليكولوجية إىل املشاركة يف الدورة؛الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

األعضاء القادرين على القيام بذلك إىل النظر يف استضافة الدورة التاسعة لالجتماع العام،  يدعو -5
 ؛2022املقرر عقدها يف العام 

إىل األمينة التنفيذية، حتت إشراف املكتب وخالل الفرتة املفضية إىل الدورة الثامنة من  يطلب -6
 العام، أن تتشاور مع أعضاء املنرب الذين قد يعرضون استضافة الدورة التاسعة لالجتماع العام؛ االجتماع

إىل األمينة التنفيذية أن تقدم إىل االجتماع العام يف دورته الثامنة تقريراً عن التقدم  يطلب أيضاً  -7
تماد مقرر يف تلك الدورة بشأن اتريخ ، وذلك هبدف اعمن هذا املقرر 6احملرز يف املشاورات املشار إليها يف الفقرة 

 ومكان انعقاد دورته التاسعة؛

 مبشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة لالجتماع العام الوارد يف مرفق هذا املقرر؛ حييط علماً  -8
إىل األمينة التنفيذية أن تدعو األعضاء واملراقبني املسموح هلم ابملشاركة املعززة وفقاً للمقرر  يطلب -9

، تعليقات خطية بشأن التنظيم املقرتح ألعمال الدورة 2019متوز/يوليه  ١إىل أن يقدموا، حبلول  ٥/٤-م ح د
 الثامنة لالجتماع العام؛

صيغة النهائية للتنظيم املقرتح ألعمال الدورة الثامنة إىل األمينة التنفيذية أن تضع ال يطلب كذلك -10
لالجتماع العام متشيًا مع التعليقات املقدمة يف الدورة السابعة لالجتماع العام والتعليقات اخلطية اليت ُقدمت 

 من هذا املقرر. 9استجابًة للدعوة املشار إليها يف الفقرة 
 

  



 المقرر م ح د-7/3

 7/3-مرفق املقرر م ح د
األعمال املؤقت للدورة الثامنة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم مشروع جدول 

 والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 افتتاح الدورة. - 1

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

 .حالة العضوية يف املنرب )ب(

 قبول املراقبني. - 3
 تفويض املمثلني.واثئق  - 4

 تقرير األمينة التنفيذية عن تنفيذ بر�مج العمل. - 5

 الرتتيبات املالية والرتتيبات املتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابملنرب. - 6
 مسائل متصلة بتنفيذ بر�مج العمل: - 7

لتقييم موضوعي بشأن الروابط املتبادلة بني التنوع البيولوجي واملاء والغذاء تقرير حتديد النطاق  )أ(
 ؛صحةوال

موضوعي بشأن األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي تقرير حتديد النطاق لتقييم  )ب(
 ؛للتنوع البيولوجي 2050والعوامل احملددة للتغيري التحويلي واخليارات املتاحة لتحقيق رؤية العام 

 فرق العمل وأفرقة اخلرباء. )ج(
 اته املستقبلية.تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد وأماكن انعقاد دور  - 8

 عمل املنرب وأمانته. من أجلالرتتيبات املؤسسية: ترتيبات األمم املتحدة للشراكة التعاونية  - 9

 اعتماد التقرير. - 10
 اختتام الدورة. - 11
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