
طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعلاألمين العام لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة  
 ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية. .من هذه الوثيقة

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة  

 بالتنوع البيولوجي
 الحادي عشراالجتماع 

 2192 /تشرين األولأكتوبر 91-8حيدر آباد، الهند، 
 *من جدول األعمال المؤقت 92 البند

 

عناصر اختصاصات فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء 
 على الفقر والتنمية
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
بالحاجة الملحة إلى تحسين القدرات لتعميم أهداف االتفاقية الثالثة في  11/6في المقرر مؤتمر األطراف  سّلم -1

وعمليات التنمية كوسيلة لتعزيز تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع استراتيجيات وخطط القضاء على الفقر 
إنشاء فريق خبراء معني . وقرر كذلك يز مساهمتها في التنمية المستدامة ورفاه اإلنسانوتعز 1111-1111البيولوجي 

القضاء مواصلة توضيح الروابط بين أهداف االتفاقية الثالثة ووكلفه ببالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر والتنمية 
وتحديد أكثر الُنهج فعالية نحو إطار بشأن تنمية القدرات لتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من ، على الفقر
  .التنمية المستدامة والقضاء على الفقر أجل

ي ذال، الفريق تقرير دم. وُق1111 /كانون األولديسمبر 11إلى  11اجتمع فريق الخبراء في دهرادون، الهند، من و -1
ستعرا  تنفيذ االتفاقية في اجتماعه العامل المفتوح العضوية المخصص ال قينظر فيه الفري"توصيات دهرادون"، ل تضمن
نتائج مؤتمر المقدمة من األطراف و التقارير استنادا إلىتوصيات دهرادون نقحت و(. UNEP/CBD/WG-RI/4/5الرابع )

 .(UNEP/CBD/COP/11/33/Rev.1( وقدمت لينظر فيها مؤتمر األطراف )11األمم المتحدة للتنمية المستدامة )ريو +
فريق الخبراء المعني أن يواصل  ستعرا  تنفيذ االتفاقيةالعامل المفتوح العضوية المخصص ال قالفريويتوخى  -3

مضي قدما نحو خارطة طريق إلدماج التنوع البيولوجي في يو عملهلتنمية بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وا
من مشروع المقرر المقترح في الوثيقة  3الفقرة تنص ، ووفقا لذلكالقضاء على الفقر والتنمية. 

UNEP/CBD/COP/11/33/Rev.1 وجي في على تمديد والية فريق الخبراء للتحرك نحو خارطة طريق إلدماج التنوع البيول
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 1111-1111التنمية في سياق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي القضاء على الفقر و

 ، أعد األمين التنفيذي االختصاصات التالية.في هذا الموضوع مؤتمر األطرافنظر لتيسير و -1
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 عناصر االختصاصات
الصادرة عن االجتماع الحادي عشر لمؤتمر مقررات الو 11/6لمقرر اعلى عمل فريق الخبراء أن يكز يجب  -5

التنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، مع مراعاة العملية الجارية في أعقاب  تناولتاألطراف التي 
 (.11ريو +نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )

 ةم اإليكولوجيلتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظ نمية القدراتتإطار  ستنادا إلىاأن يعمل  فريق الخبراء علىو -6
في دهرادون، الهند  عقدنملاالخبراء عن االجتماع األول لفريق  لذي نتجامن أجل التنمية المستدامة والقضاء على الفقر 

(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/11 ،)وصيات دهرادون، ونتائج االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف بشأن تمقرر و
 .11+ ريو

ستعرا  تنفيذ الالمخصص فريق الخبراء تقديم مدخالت مستمرة إلى الفريق العامل المفتوح العضوية  علىو -7
 لتعزيز تنفيذ االتفاقية والخطة 1111-1111خالل عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي  لقادمةا اجتماعاتهميع جاالتفاقية في 
 .التالية الختصاصاتلومساهمته في التنمية المستدامة ورفاه اإلنسان، وفقا  1111-1111تنوع البيولوجي االستراتيجية لل

إطار مفاهيمي، ووضع خطة عمل محددة التكاليف وخارطة طريق  نحو رشاداتإفريق الخبراء تقديم  لىعو -8
 1111-1111ي في القضاء على الفقر والتنمية في سياق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي إلدماج التنوع البيولوج

 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
 :بما يلي سيقوم فريق الخبراءو -9

القضاء على الفقر عمليات من خالل أمانة االتفاقية إلى األطراف بشأن كيفية إدماج  رشاداتإ قديمت )أ(
، لضمان تنفيذها بنجاح على المستوى الوطني ودون الوطنية للتنوع البيولوجيوخطط العمل  اتالتنمية في االستراتيجيو

 الرفاه البشري والتنمية المستدامة؛تحقيق وتعزيز سبل العيش والفقر  لقضاء علىمن أجل اوالمحلي  الوطني
البيولوجي ذات الصلة، وتوفير خدمات النظم جوانب التنوع النظر في كيفية توصيات بشأن  فعر )ب(

 ضمن استراتيجيات الحد من الفقر وتخطيط التنمية الوطنية؛لجينية ااإليكولوجية، واستخدام الموارد 
من مع السياسات األخرى )األالتنوع البيولوجي سياسة  مجدألطراف بشأن كيفية اإلى  رشاداتإ قديمت )ج(

والتنمية االجتماعية  هاوتدهور النظم اإليكولوجية واستعاد ورأس المال الطبيعي وتغير المناخ الغذائي والمياه وأمن الطاقة
عمل في الوظائف والرخاء من خالل التنمية وخلق فرص وواالقتصادية، وما إلى ذلك( لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للنمو 

 إدارة وصيانة البنية التحتية اإليكولوجية؛
التنوع خدمات سلع ومتعلقة بالشواغل الدمج لتفاقية االفي أمانة هود الجارية مع الجاستباقي بشكل التعاون  )د(
خطط و 1115 ما بعدوأهداف التنمية المستدامة ل اإلنمائية لأللفية عداد األهدافإفي عمليات النظم اإليكولوجية والبيولوجي 

 ة الوطنية؛نظم المحاسبالتنمية الوطنية و
إدماج التنوع  شأنباقية جمع ونشر أفضل الممارسات تفاالمن خالل أمانة واستباقي بشكل تيسير  )ه(

 البيولوجي في القضاء على الفقر والتنمية؛
أدوات للمساعدة في واستعرا   ةبتطوير وتجرفي تفاقية االاستباقي من خالل أمانة بشكل المساهمة  )و(

توصيات خاص ورصد تنفيذ بما في ذلك القطاع ال ،المقدمة إلى أصحاب المصلحة في عمليات التنمية إلرشاداتاتنفيذ 
 دهرادون؛
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وضع ورصد التي تهدف إلى عمليات األمين التنفيذي الجارية  يفلمساهمة بإجراء استعرا  نظراء ا )ز(
 ، مثل مؤشرات الفقر والتنوع البيولوجي؛صلةمؤشرات ذات أو  مرجعيةإشارات 

شبكات بناء إلى نمية التبشأن إدماج التنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر و قديم إرشاداتت )ح(
استراتيجيات القضاء على الفقر، والتنوع البيولوجي ولتنمية، اتخطيط بشأن القدرات الجارية ومراكز االمتياز اإلقليمية 

أو العمليات المتحدة للمساعدة اإلنمائية إطار األمم تنقيحات و، ومبادرات التعاون الثالثي، ةم اإليكولوجيوخدمات النظ
 األخرى ذات الصلة؛

بالقضاء على الفقر والتنمية المستدامة  لمتصلةاتنفيذ مقررات االتفاقية  لحواجز التي تعتر اتقييم  )ط(
م لموارد الطبيعية المتجددة وخدمات النظل ةكموحالحواجز، بما في ذلك نظام  تخطي هذهلحلول مقترحات ووتحديد 
 .ةاإليكولوجي

 .11/6ختصاصات المرفقة بالمقرر الم عمله وفقا لظنُيولخبراء فريق اسيتشكل و -11
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