
 

 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال7-3البند 

  
  ؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لممعتمدة فيالمقررات ال

   الخطة االستراتيجيةتنقيح    عملية 9/9المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

 والتي بموجبها قرر النظر في اجتماعه التاسع في العمليـة الخاصـة بتنقـيح               8/15 من مقرره    2 بالفقرة   إذ يذكّر 
بغية إقرار خطة استراتيجية منقحة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطـراف، باإلضـافة إلـى               وتحديث الخطة اإلستراتيجية    

  ،8/9 من المقرر 10، والفقرة 8/8 من المقرر 2المقررات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك الفقرة 
ــا و ــيط علم ــتراتيجية       إذ يح ــة االس ــيح الخط ــديث وتنق ــول تح ــذي ح ــين التنفي ــذكرة األم  بم

)UNEP/CBD/COP/9/14/Add.1(،  
  : بأنه يتعين على الخطة اإلستراتيجية أنوإذ يسلم

  تغطي األهداف الثالثة لالتفاقية بطريقة متوازنة؛  )أ(
وما يرتبط بها من إطار لألهداف      ) 6/26المعتمدة في المقرر    (االرتكاز على الخطة اإلستراتيجية الحالية        )ب(

  رات التي ال داعي لها؛، وتجنب التغيي)8/15المقرر (والغايات والمؤشرات 
  تكون موجزة ومركزة وموجهة نحو العمل لتيسر تعزيز االتفاقية؛  )ج(
تتضمن أهدافا أو عالمات قياس قصيرة األجل طموحة ولكن عملية وغايات أو رؤية طويلة األجل علـى              )د(

  أساس األدلة العلمية المتينة؛
هدافا كميـة يمكـن أن تنفـذها أألطـراف وفقـا      توفر إطار لوضع غايات وطنية، وحيثما يكون ممكنا أ         )ه(
  ألولوياتها؛
تبرز أهمية التنوع البيولوجي في استئصال الفقر وتحقق األهداف اإلنمائية لأللفية مع ضرورة أن تـسهم                  )و(

صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في القضاء على الفقر على المستوى المحلى وعدم اإلضـرار بـسبل معيـشة                   
  راءالفق
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تتعامل مع محركات فقد التنوع البيولوجي ودمج اعتبارات التنوع البيولوجي فـي الـسياسات والبـرامج        )ز(
 واالستراتيجيات وعمليات التخطيط القطاعية والمشتركة بين القطاعات؛

  تعتمد، حسب مقتضى الحال على إطار واستنتاجات تقييم النظم اإليكولوجية لأللفية؛  )ح(
ديات التي تواجه تنفيذ االتفاقية بما في ذلك الحاجة إلى موارد مالية جديدة وإضافية وفقا للمـادة                 تعالج التح   )ط(

    من االتفاقية؛ 20
  تعالج بناء القدرات وتعبئة الموارد؛  )ي(
  توفر الرصد واإلبالغ الفعلين على المستوى الوطني؛  )ك(
  تشجع على العضوية الشاملة في االتفاقية؛  )ل(
الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ في اجتماعه الثالث أن يعد، للنظـر واالعتمـاد مـن                 من   يطلب  -1

 للتنوع البيولوجي فضال عن     منقحا هدفا تتضمن   ومحدثة منقحةجانب مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر خطة إستراتيجية         
  :، باالرتكاز على2010اعات بعد عام ، ومقترحات بشأن وتيرة االجتم2022-2011برنامج عمل لعدة سنوات للفترة 

  النقاط المشار إليها في ديباجة هذا المقرر؛  )أ(
  التعليقات اإلضافية من األطراف والمراقبين؛  )ب(
  تحليل للقضايا تعده األمانة بالتالزم مع الطبعة الثالثة من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛/تلخيص  )ج(
التقنية للغايات واألهداف الموجهة نحو تحقيق النتائج ومـا يـرتبط بهـا مـن               دراسة للجوانب العلمية و     )د(

  .مؤشرات بواسطة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 من الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ خالل اجتماعه الثالث، إجراء استعراض متعمق             يطلب أيضا   -2

  . من الخطة اإلستراتيجية الحالية4 و1لهدفين للتقدم المحرز صوب تحقيق ا
 بحيث يتسق مع الخطـة  2022-2011 أن ينظر في اجتماعه العاشر برنامج متعدد السنوات للفترة       يقرر  -3

  .2010اإلستراتيجية المحدثة والمنقحة؛ ووتيرة االجتماعات بعد 
يـة والمجتمعـات األصـلية والمحليـة         األطراف والمراقبين بما في ذلك الهيئات العلمية واألكاديم        يدعو  -4

وأصحاب المصلحة إلى تقديم المزيد من اآلراء بشأن استعراض وتحديث الخطة اإلسـتراتيجية، ويـشجعهم، عنـد إعـداد                   
  .التعليقات، لتسهيل الحوار فيما بين القطاعات المختلفة في الحكومة والمجتمع

 من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في اجتماعها قبـل االجتمـاع العاشـر                يطلب  -5
لمؤتمر األطراف ، فحص األهداف والغايات الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، والمؤشرات المصاحبة الواردة فـي المرفـق               

يثما يكون ذلك ضروريا، مع مراعاة الطبعة الثالثة مـن       ، بغية التوصية بالتعديالت، إذا كان ذلك ضروريا وح        8/15بالمقرر  
الملخص الذي أعدته األمانة والمزيد من العمل عـن طريـق شـراكة             / نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، والتحليل     

  مؤشرات التنوع البيولوجي والمجتمع المحلي؛
  :إلشاري المرفق بهذا المقرر إلى األمين التنفيذي، مع األخذ في الحسبان الجدول ايطلب  -6
  أن يدعو األطراف والمراقبين لتقديم آرائهم؛  )أ(
تحليال للمسائل ذات الصلة باستعراض وتحديث الخطة االستراتيجية، بناء علـى مـذكرة      / أن يعد ملخصا    )ب(

ـ )UNEP/CBD/COP/9/14/Add.1(األمين التنفيذي حول الموضوع   ارير الوطنيـة  ، وتعليقات األطراف والمراقبين، والتق
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الرابعة، ونتائج االستعراضات المتسقة لبرامج عمل االتفاقية، وتقييم النظم اإليكولوجية لأللفية والمواد األخرى المجمعة مـن              
  أجل إعداد الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛

تعراض نظير والنسخة المنقحة إلـى الفريـق        أن يقدم مشروع الخطة االستراتيجية المنقحة والمحدثة الس         )ج(
  العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماعه الثالث؛

 لنظـر مـؤتمر األطـراف فـي     2022-2011أن يعد الخيارات لبرنامج العمل المتعدد السنوات للفترة        )د(
  تنوع البيولوجي الجزري؛اجتماعه العاشر، مع مراعاة الحاجة إلى استعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن ال

  .أن يتخذ الترتيبات الالزمة لعقد االجتماع الثالث للفريق العامل المعنى باستعراض التنفيذ  )ه(
  المرفق

رهنا بالموافقة النهائية (ستراتيجية جدول زمني إشاري للعمل فيما بين الدورات لتنقيح وتحديث الخطة اال
  )وتوافر الموارد الالزمةعلى مواعيد االجتماعات فيما بين الدورات 

تشرين الثاني / نوفمبر- حزيران/يونيو
2008 

 ستراتيجيةتقدم األطراف والمراقبين وجهات نظرهم بشأن تنقيح وتحديث الخطة اال

ستراتيجية إلجراء االستعراض تلخيص يتعلق بتنقيح وتحديث الخطة اال/تعد األمانة تحليل 2009كانون الثاني /يناير
 النظراء

تبحث الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع عشر  2009تشرين األول /رأكتوب
من خالل نقاط (مشروع الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي 

 )االتصال الوطنية
 وتعد ستراتيجيةتحديث الخطة االو بتنقيح التلخيص المتعلق/تقوم األمانة بتنقيح التحليل 2010شباط /فبراير

 مشروع خطة استراتيجية منقحة ومحدثة
إصدار الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي أثناء اليوم الدولي للتنوع  2010أيار /مايو

 )أيار/ مايو22(البيولوجي 
 *مشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع عشرتبحث الهيئة الفرعية لل 2010حزيران /يونيو - أيار/مايو

 8/15التعديالت المحتملة على الغايات والمؤشرات في المرفق بالمقرر 
باالقتران مع االجتماع (يعد االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية  2010حزيران /يونيو - أيار/مايو

 مقرر للعرض  مشروع*)هيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالرابع عشر لل
 الخطة االستراتيجية المنقحة والمحدثة، على االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف بشأن

 وبرامج العمل المتعددة السنوات ومقترحات بشأن وتيرة انعقاد االجتماعات
ستراتيجية المنقحة والمحدثة عاشر لمؤتمر األطراف مشروع الخطة االيبحث االجتماع ال 2010تشرين األول /أكتوبر

 بغرض االعتماد 
  
  
  

---- 

                                                   
تم تعديله في ضوء القرار بعقد اجتماع واحد فقط للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمؤتمر    *

  ).9/3المقرر (األطراف 


