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ــــــات  ــــــق والترتيب ــــــد الطرائ ــــــام لتحدي االجتمــــــاع الع

المؤسســاتية الخاصــة بمنبــر حكــومي دولــي للعلــوم 

ــــــــوجي  ــــــــوع البيول والسياســــــــات فــــــــي مجــــــــال التن

  وخدمات النظم اإليكولوجية

  الدورة الثانية

        2012نيسان/أبريل  21-16بنما سييت، 
  شروح جدول األعمال المؤقت    

  افتتاح الدورة  :1البند   

قد الدورة الثانية لالجتماع العام لتحديد الطرائق والرتتيبات املؤسساتية إلنشاء منـرب سُتع  - 1
حكـــومي دويل للعلـــوم والسياســـات يف جمـــال التنـــوع البيولـــوجي وخـــدمات الـــنظم اإليكولوجيـــة يف 

يف مكــان مل حيــدد بعــد. وســيفتتح  2012نيســان/أبريل  21إىل  16بنمــا ســييت يف الفــرتة مــن 
، املـدير التنفيـذي لربنـامج 2012نيسان/أبريل  16يوم االثنني،  00/10ساعة االجتماع يف ال

  األمم املتحدة للبيئة أو ممثله. 
  

  المسائل التنظيمية  :2البند   

نظـــرا ألن االجتمــاع ســُيعقد حتــت رعايــة جملــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة عمــال   - 2
ن النظـام الـداخلي لـس إدارة برنـامج األمـم ، فـإ2011شـباط/فرباير  24املـؤرخ  26/4مبقرره 

  املتحدة للبيئة سوف يُطبق، مع إجراء ما يلزم من تعديالت، على أعمال االجتماع.
  

  أعضاء المكتب  (أ)  

تشـــــــرين  7إىل  3يف الـــــــدورة األوىل لالجتمـــــــاع العـــــــام، الـــــــيت ُعقـــــــدت يف نـــــــريويب مـــــــن   - 3
كتــب التاليــة أمســاؤهم الــذين انُتخبــوا يف ، اتُفــق علــى أن يعمــل أعضــاء امل2011األول/أكتــوبر 

  تلك الدورة كأعضاء يف املكتب أثناء الدورة الثانية:
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الســــيد روبــــرت واتســــون (اململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا     الرئيس:  
  الشمالية)، أوروبا الغربية ودول أخرى

  السيدة زينة نزيبو (كينيا)، الدول األفريقية  نواب الرئيس:  

  السيد أتسوشي سوغيناكا (اليابان)، الدول اآلسيوية      

  الشرقيةالسيدة سينكا بارودانوفيتش (البوسنة واهلرسك)، دول أوروبا       

ة ومنطقة البحـر ـــك)، دول أمريكا الالتينيــس (املكسيــو بينيتيــالسيد إيسكي      
  الكارييب

  
  إقرار جدول األعمال  (ب)  

إقـــرار جـــدول األعمـــال، بعـــد تعديلـــه حســـب املمثلـــون يـــود  رهنـــا بالنظـــام الـــداخلي، قـــد  - 4
  .UNEP/IPBES.MI/2/1االقتضاء، على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة 

  
  تنظيم العمل  (ج)  

ينشـئوا يُقرتح أن ُجترى املداوالت يف شكل جلسـات عامـة. بيـد أنـه قـد يـود املمثلـون أن   - 5
  صغرية لتناول بنود معينة من جدول األعمال. ما يرونه ضروريا من أفرقة عاملة

ومـــن الســـاعة  00/13إىل الســـاعة  00/10ويُقـــرتح أن تعقـــد اجللســـات مـــن الســـاعة   - 6
  . 00/18إىل الساعة  00/15

  وستوفر الرتمجة الشفوية للجلسات العامة باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة.  - 7
  

  وثائق تفويض الممثلين  :3البند   

ع الــــدول األعضــــاء يف األمــــم املتحــــدة أو الوكــــاالت املتخصصــــة أو الوكالــــة الدوليــــة مجيــــ  - 8
للطاقـة الذريـة مـدعوة إىل االشـرتاك يف االجتمـاع. وينبغـي علـى ممثلـي الـدول املمثلـة يف االجتمــاع 

وزيـر اخلارجيـة،  احلكومـة أو أن يقدموا إىل األمانة وثائق تفويضهم، اليت أصدرها رئيس الدولة أو
ســاعة عقــب افتتــاح االجتمــاع. وميكــن أن ُميثــل يف االجتمــاع كمــراقبني  24وعــد ال يتجــاوز يف م

  هيئات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاالا ذات الصلة، وغريها من املنظمات املعنية.

مـــــن النظـــــام الـــــداخلي، ســـــيفحص املكتـــــب وثـــــائق تفـــــويض ممثلـــــي  17ووفقـــــا للمـــــادة   - 9
ع، وســـوف يقـــدم تقريـــرا عنهـــا. وجتـــدر مالحظـــة أن كـــل حكومـــة، طبقـــا احلكومـــات يف االجتمـــا 

  ، ميكن أن يصحبه ممثلون مناوبون ومستشارون.معتمد، ُمتثل مبمثل واحد 16للمادة 
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النظــر فــي الطرائــق والترتيبــات المؤسســاتية إلنشــاء منبــر حكــومي دولــي للعلــوم   :4البند   
  ظم اإليكولوجيةوالسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات الن

بنـــاء علـــى املـــداوالت الـــيت جـــرت يف الـــدورة األوىل لالجتمـــاع العـــام، فقـــد يـــود املمثلـــون   - 10
مواصـــلة النظـــر يف الطرائـــق والرتتيبـــات املؤسســـية للمنـــرب، بغيـــة التوصـــية بتلـــك املســـائل هليئـــة إدارة 

  املنرب كي تنظر فيها.
  

  برنامج عمل المنبر  (أ)  

ملمثلني مذكرة من األمانة بشأن العناصـر الـيت ميكـن أن يتضـمنها سيكون معروضا على ا  - 11
)، أعــدت بــإدراج التعليقــات الــواردة مــن احلكومــات UNEP/IPBES.MI/2/2برنــامج عمــل املنــرب (

واملنظمــات عــن طريــق عمليــة اســتعراض جــرت فيمــا بــني الــدورات. وقــد يــود املمثلــون أن يناقشــوا 
  لة.ت بشأن هذه املسأصيااملعلومات املقدمة بغية تقدمي تو 

  
  وظائف وهياكل الهيئات التي قد تنشأ في إطار المنبر  (ب)  

سيكون معروضا على املمثلني مذكرة من األمانة بشأن وظائف وهياكل اهليئات اليت قد   - 12
ـــائج املـــداوالت الـــيت جـــرت يف UNEP/IPBES.MI/2/3تنشـــأ يف إطـــار املنـــرب ( )، تستنســـخ فيهـــا نت

يود املمثلون أن يواصلوا مناقشة املعلومات املقدمة بغية تقدمي توصيات بشـأن  الدورة األوىل. وقد
  هذه املسائل.

  
  النظام الداخلي  (ج)  

  النظام الداخلي لجلسات االجتماع العام للمنبر  ‘1’  

ســـيكون معروضــــا علـــى املمثلــــني مــــذكرة مـــن األمانــــة بشــــأن النظـــام الــــداخلي جللســــات   - 13
)، وهي جتميع للمقرتحات الواردة من احلكومـات UNEP/IPBES.MI/2/4االجتماع العام للمنرب (

واملنظمـات عـن طريـق عمليـة اسـتعراض فيمـا بـني الـدورات علـى أسـاس مـذكرة مـن األمانـة بشـأن 
). وقـد يـود UNEP/IPBES.MI/1/5النظام الداخلي لالجتماع العام للمنـرب أعـدت للـدورة األوىل (

قدمــة بغيــة تقــدمي توصــيات بشــأن هــذه املســائل، مبــا يف ذلـــك املمثلــون أن يناقشــوا املعلومــات امل
  توصيات عن عملية ترشيح واختيار الرئيس ونواب الرئيس لالجتماع العام للمنرب.

  
  إجراءات أخرى لتشغيل المنبر  ‘2’  

) أيضـا مقرتحـات بشـأن عناصـر UNEP/IPBES.MI/2/4تتضمن املـذكرة املـذكورة أعـاله (  - 14
إضافية ملشروع النظام الداخلي لـدعم وظـائف املنـرب وردت عـن طريـق عمليـة اسـتعراض فيمـا بـني 
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الـــدورات. وقـــد يـــود املمثلـــون أن يناقشـــوا املعلومـــات املقدمـــة، بغيـــة تقـــدمي توصـــيات بشـــأن هـــذه 
  املسائل.

  
  المكان الذي توجد فيه أمانة المنبر  (د)  

ضــا علــى املمثلــني مــذكرة مــن األمانــة تتضــمن املــوجزات التنفيذيــة للعــروض ســيكون معرو   - 15
اليت قدمتها إىل رئيس املكتب حكومات أملانيا ومجهورية كوريا وفرنسا وكينيا واهلنـد لتـوفري املكـان 

ـــــنص الكامـــــل هلـــــذه  علـــــى ). وميكـــــن االطـــــالعUNEP/IPBES.MI/2/5الفعلـــــي ألمانـــــة املنـــــرب ( ال
. وقـــد يـــود املمثلـــون UNEP/IPBES.MI/2/5/Add.1يزيـــة فقـــط، يف الوثيقـــة العــروض، باللغـــة اإلنكل

قــد ينظــر فيهــا لــدى اختيــار  الــيت أن يناقشــوا املعلومــات املقدمــة، آخــذين بعــني االعتبــار العناصــر
ــــــــــث لتقريــــــــــر الــــــــــدورة األوىل  املوقــــــــــع الفعلــــــــــي ألمانــــــــــة املنــــــــــرب حســــــــــبما وردت يف املرفــــــــــق الثال

)UNEP/IPBES.MI/1/8املسألة. مي توصيات بشأن هذه)، بغية تقد  

  
  المؤسسة أو المؤسسات المضيفة  (هـ)  

سـيكون معروضــا علــى املمثلــني مــذكرة مــن األمانــة بشــأن اقــرتاح مشــرتك قدمــه إىل رئــيس   - 16
املكتـــب برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة، ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للرتبيـــة والعلـــم والثقافـــة، ومنظمـــة 

لزراعــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــن أجــل استضــافة أمانــة املنــرب األمــم املتحــدة لألغذيــة وا
)UNEP/IPBES.MI/2/6 وقــد يــود املمثلــون أن يناقشــوا املعلومــات املقدمــة يف تلــك املــذكرة وأن .(

لنظر فيهـا لـدى اختيـار املؤسسـة قيامهم بذلك، العناصر اليت ميكن ايأخذوا بعني االعتبار، لدى 
فة ألمانــــة املنــــرب حســــبما وردت يف املرفــــق الثالــــث مــــن تقريــــر الــــدورة األوىل أو املؤسســــات املضــــي

)UNEP/IPBES.MI/1/8.بغية تقدمي توصيات بشأن هذه املسألة ،(  

  
  الميزانية  (و)  

ســـيكون معروضـــا علـــى املمثلـــني مـــذكرة مـــن األمانـــة بشـــأن متطلبـــات امليزانيـــة اإلرشـــادية   - 17
). وقــــد يــــود املمثلــــون اإلشــــارة أيضــــا إىل UNEP/IPBES.MI/2/7اخلاصــــة بــــإدارة وتشــــغيل املنــــرب (

مـــذكرة األمانـــة بشـــأن دراســـات حلـــاالت إفراديـــة ملتطلبـــات امليزانيـــة فيمـــا يتعلـــق باألنصـــبة املقـــررة 
)UNEP/IPBES.MI/2/INF/3 والنظــــر يف خيــــارات التمويــــل، مبــــا يف ذلــــك مــــا ميكــــن أن تقدمــــه (

مسامهــــات فـــي املنــرب، لتحديـد مـدى تــوافر املـوارد مليزانيــــة  احلكومـــات املمثلـــة فــــي االجتمـــاع مـــن
  بغيــة تقدمي توصيات بشأن هذه املسألة. املنبــر. وقد يــود املمثلون أن يناقشوا املعلومات املقدمة

  المسائل القانونية المتصلة بإنشاء المنبر وتشغيله  (ز)  

ألوىل لالجتمـاع العـام، قـد يـود املمثلـون أن استنادا إىل املـداوالت الـيت جـرت يف الـدورة ا  - 18
يواصـــلوا النظـــر يف املســـائل القانونيـــة املرتبطـــة بإنشـــاء املنـــرب وتشـــغيله، مـــع مراعـــاة املعلومـــات الـــيت 
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أُتيحت يف الدورة األوىل، واليت استنسخت يف مذكرة من األمانة بشـأن املسـائل القانونيـة املتصـلة 
  ).UNEP/IPBES.MI/2/8بإنشاء املنرب وتشغيله (

  وقد يود املمثلون أن يأخذوا أيضا بعني االعتبار املعلومات املقدمة يف الوثائق التالية:   - 19

  )؛UNEP/IPBES.MI/2/INF/1(مذكرة بشأن سيناريو الدورة الثانية لالجتماع العام   (أ)  

يئـات ذات القرارات اليت اختـذا جمـالس اإلدارة واهليئـات الفرعيـة للمنظمـات واهل جمموعة  (ب)  
الصـــلة فيمـــا يتعلـــق بإنشـــاء منـــرب حكـــومي دويل للعلـــوم والسياســـات يف جمـــال التنـــوع البيولـــوجي 

  ).UNEP/IPBES.MI/2/INF/2وخدمات النظام اإليكولوجي (

وإضافة إىل الوثائق املذكورة أعاله، قد يود املمثلـون أن يشـريوا إىل وثـائق أخـرى أُتيحـت   - 20
  .www.ipbes.netوقع الشبكي: املعليها يف  االطالعرب، وميكن يف االجتماعات السابقة للمن

  
  اعتماد التوصيات واتخاذ القرارات  :5 البند  

إىل املـداوالت  اقد يود ممثلو احلكومات النظـر يف اعتمـاد توصـيات واختـاذ قـرارات اسـتناد  - 21
  اليت جرت أثناء الدورة.

  
  اعتماد التقرير  :6البند   

ومــات إىل النظــر يف تقريــر االجتمــاع واعتمــاده علــى أســاس مشــروع ســيدعى ممثلــو احلك  - 22
  التقرير الذي أعده املقرر.

  
  اختتام الدورة  :7البند   

ـــــــــة   - 23 ـــــــــس الــــــــدورة حبلــــــــول الساعـ ـــــــــوم 00/18مــــــــن املتوقــــــــع أن خيتــــــــتم الرئيـ الســــــــبت،  يـ
  .2012نيسان/أبريل  21

  


