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الجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم ا
والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات 

 النظم اإليكولوجية
 سابعةالالدورة 
 2019 أاير/مايو 4-نيسان/أبريل 29، ابريس
 *من جدول األعمال املؤقت 10البند 

تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد وأماكن 
 انعقاد دوراته املستقبلية

 تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد وأماكن انعقاد دوراته املستقبلية
 من األمانة مذكرة
 مقدمة

دعا املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، يف  -1
 2020استضافة الدورة الثامنة لالجتماع العام، املقرر عقدها يف عام ، األعضاء القادرين على 6/3-مقرره م ح د

 إىل النظر يف ذلك.
ويعرض الفرع أواًل من هذه املذكرة معلومات عن تنظيم الدورة الثامنة لالجتماع العام، ويعرض الفرع اثنياً  -2

ائل يف مذكرة األمانة بشأن مشاريع معلومات عن الدورة التاسعة لالجتماع العام. ويرد مشروع مقرر بشأن هذه املس
 .(IPBES/7/1/Add.2)للدورة السابعة لالجتماع العام  املقررات

 تنظيم الدورة الثامنة لالجتماع العام -أوالا 
كانون   1. وحىت 2020، من املقرر انعقاد الدورة الثامنة لالجتماع العام يف عام 6/3-وفقاً للمقرر م ح د -3

، مل تتلق األمانة أي عروض الستضافة الدورة الثامنة. وُيشجع األعضاء العازمون على عرض 2018األول/ديسمرب 
أن يكون  استضافة الدورة على إبالغ األمانة هبذه النية وعلى تقدمي عرض رمسي يف أقرب وقت ممكن، ويُفضل

 قبل افتتاح الدورة السابعة لالجتماع العام.ذلك 
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ولن تُقدم أي تقييمات مكتملة لكي  عاديةوفيما يتعلق ابلدورة الثامنة، ليس من املقرر إجراء انتخاابت  -4
القيم وتقييم ، سُيدعى االجتماع العام إىل النظر يف تقييم 6/1-ينظر فيها االجتماع العام. ومتشياً مع املقرر م ح د

 التاسعة، وتقييم األنواع الغريبة الغازية يف دورته العاشرة.االستخدام املستدام لألنواع الربية يف دورته 
 للمنرب للفرتة املمتدة حىت عام السابعة، برانمج عمل مرانً دورته ومن املتوقع أن يعتمد االجتماع العام، يف  -5

. وابإلضافة إىل ذلك، قد يرغب االجتماع العام يف أن يكلف، يف دورته السابعة، إبعداد برانمج أو عدة 2030
برامج لتحديد النطاق لكي ينظر فيه أو فيها يف دورته الثامنة. ويرد مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة 

 املذكرة.هلذه لالجتماع العام يف املرفق األول 
الدورة الثامنة ملدة مخسة أايم. ويرد يف املرفق  أن تُعقدويف ضوء مشروع جدول األعمال املؤقت، من املقرر  -6

 الدورة الثامنة لالجتماع العام، استناداً إىل مشروع جدول األعمال املؤقت. عملاملذكرة مشروع تنظيم هلذه الثاين 
ووفقًا لإلطار الزمين املعتاد لتحديد مواعيد دورات االجتماع العام، يُقرتح عقد الدورة الثامنة لالجتماع  -7

 .2020من عام  العام يف حزيران/يونيو أو متوز/يوليو
ُتعقد يف بون، أملانيا حيث مقر األمانة. لدورة الثامنة لالجتماع العام، فسوإذا مل يعرض أي عضو استضافة ا -8

، قد يلزم 2020ونظراً لعدم توافر أي مرافق للمؤمترات يف هذا املوقع خالل الفرتة من نيسان/أبريل إىل متوز/يوليو 
 .2020آب/أغسطس  21إىل  17عقد الدورة الثامنة لالجتماع العام يف الفرتة من 

توجيهات بشأن تنظيم دورته الثامنة وأن يطلب إىل األمانة أن أتخذ  أن يقدمدعى االجتماع العام إىل ويُ  -9
الدورة. ويُدعى  عملدول األعمال املؤقت وتنظيم جلالنهائية الصيغة وضع هذه التوجيهات بعني االعتبار عند 

 االجتماع العام أيضاً إىل البت يف مكان انعقاد الدورة الثامنة.

 لالجتماع العام التاسعةتنظيم الدورة  -اثنياا 
العازمون . وُيشجع األعضاء 2021أن تُعقد الدورة التاسعة لالجتماع العام يف النصف الثاين من عام  يتوقع -10

 على عرض استضافة الدورة على إبالغ األمانة هبذه النية وعلى تقدمي عرض رمسي يف أقرب وقت ممكن.
يم االستخدام املستدام لألنواع وسيتضمن عمل االجتماع العام يف دورته التاسعة النظر يف تقييم القيم وتقي -11

 لعضوية فريق اخلرباء املتعدد التخصصات.عادية الربية. وسُتجرى أيضاً يف هذه الدورة انتخاابت 
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 األول املرفق

مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم 
 التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةوالسياسات يف جمال 

 افتتاح الدورة -1
 املسائل التنظيمية: -2

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ )أ(
 حالة العضوية يف املنرب. )ب(

 قبول املراقبني يف الدورة الثامنة لالجتماع العام للمنرب. -3
 واثئق تفويض املمثلني. -4
 .2030ل املنرب للفرتة املمتدة حىت عام التنفيذية عن تنفيذ برانمج عمتقرير األمينة  -5
 الرتتيبات املالية واملتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابملنرب. -6
 :2030بتنفيذ برانمج عمل املنرب للفرتة املمتدة حىت عام املسائل املتعلقة  -7

 ؛(1)[x]لتقييم لتقرير حتديد النطاق  )أ(
 ؛(2)[yلتقييم ]لتقرير حتديد النطاق  )ب(
 بفرق العمل وأفرقة اخلرباء.املسائل املتعلقة  )ج(

 تنظيم عمل االجتماع العام ومواعيد وأماكن انعقاد دوراته املستقبلية. -8
 وأمانته.الرتتيبات املؤسسية: ترتيبات األمم املتحدة للشراكة التعاونية يف عمل املنرب  -9

 اعتماد مقررات الدورة وتقريرها. -10
 اختتام الدورة. -11

                                                      
 بشأن برانمج العمل التايل للمنرب. --/7-متشياً مع املقرر م ح د  (1)
 بشأن برانمج العمل التايل للمنرب. --/7-متشياً مع املقرر م ح د  (2)
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 املرفق الثاين
 والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةمشروع تنظيم عمل الدورة الثامنة لالجتماع العام للمنرب احلكومي الدويل للعلوم 

___________________ 

 اجلمعة اخلميس األربعاء الثالاثء اإلثنني األحد الوقت

 صباحاً  8-10

مشاورات إقليمية ومشاورات مع 
 أصحاب املصلحة

 مشاورات إقليمية مشاورات إقليمية مشاورات إقليمية مشاورات إقليمية مشاورات إقليمية
 صباحاً  10-10:30

 االجتماع العام
 

، 6، و5، و4، و3، و2، و1البنود 
 7و

 الفريق العامل األول
 

 )أ( 7البند 

 فريق االتصال
 

 )ج( 7البند 

 الفريق العامل األول
 

 )أ( 7البند 

 فريق االتصال
 

 )ج( 7البند 

 فريق االتصال
 
 6البند 

 الفريق العامل الثاين
 

 )ب( 7البند 

 العاماالجتماع 
 

  10البند 

 صباحاً  10:30-11
 صباحاً  11-11:30

 الظهرية-11:30
 مساءً  12:30-الظهرية 

 مساءً  12:30-1
  مساءً  1-1:30

 فريق االتصال
 
 6البند 

   
 مساءً  1:30-2

 مساءً  2-2:30
 مساءً  2:30-3

 االجتماع العام مساءً  3-3:30
 

 الفريق العامل األول 9و 8و 7البنود 
 

 )أ( 7البند 

 فريق االتصال
 

 )ج( 7البند 

 فريق االتصال
 
 6البند 

 لفريق العامل الثاينا
 

 )ب( 7البند 

 فريق االتصال
 
 6البند 

 لفريق العامل الثاينا
 

 )ب( 7البند 

 االجتماع العام
 

 11و 10البندان 

 مساءً  3:30-4
 مساءً  4-4:30

 مساءً  4:30-5
 الفريق العامل األول

 )أ( 7البند 
 مساءً  5-5:30

 مساءً  5:30-6
  مساءً  6-6:30

 حفل االفتتاح

   
 

 مساءً  6:30-7
 مساءً  7-7:30

 مساءً  7:30-8

 الفريق العامل األول
 

 )أ( 7البند 

 فريق االتصال
 

 )ج( 7البند 

 الفريق العامل األول
 
 6البند 

 لفريق العامل الثاينا
 

 )ب( 7البند 
 )إعداد الواثئق(

 مساءً  8-8:30
 مساءً  8:30-9

  مساءً  9-9:30
 مساءً  9:30-10

 مساءً  10-10:30


