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  بيان صحفي
  المنطقة العربية ناغويا سيتم صياغتها في  قمةأول استجابة إقليمية لنتائجتنظيم 

فقط من قمة التنوع البيولوجي واحد شهر  بعد – 2010تشرين الثاني / نوفمبر8مونتريال، /المنامة/القاهرة
تشرين / نوفمبر30إلى  29العربية في القاهرة من   البلدانمنفي ناغويا، سيجتمع المسؤولون الحكوميون 

  . استجابات وطنية وإقليمية لنتائج ناغوياعداد إل2010الثاني 
 األطراف في اتفاقية التنوع  الحكومات في االجتماع العاشر لمؤتمروتشمل نتائج ناغويا، التي اعتمدتها

للمنافع البيولوجي، بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 
، واستراتيجية 2020-2011الناشئة عن استخدامها، والخطة االستراتيجية التفاقية التنوع البيولوجي للفترة 

تقدم في جدول أعمال التنوع البيولوجي ال نحو تحقيق عصر جديد بداية نتائج ناغويا مثلوت.  حشد الموارد
شاملة على المستويات الوطنية واإلقليمية  التدابيرالعالمي ومن المتوقع أن تحفز موجات جديدة من ال

  .والعالمية
وستكون حلقة العمل العربية اإلقليمية بشأن التنوع البيولوجي والتمويل أول استجابة إقليمية لنتائج ناغويا 

حلقة العمل إلى تنظيم ت بادروقد .  دعم تنفيذهاى لإ تي تهدف الالمنطقة العربيةوإحدى األنشطة األولى في 
 تنظيمها شارك فية الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة التابع للجامعة العربية وياألمان

ومن .  المكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
 بغية بحث المنطقة العربيةطة في المتوقع أن تحضر حلقة العمل مؤسسات التمويل والوكاالت اإلنمائية النش

  .2020وصياغة برنامج عربي بشأن التنوع البيولوجي والتمويل حتى عام 
وستمهد حلقة العمل اإلقليمية الطريق لخطة عمل إقليمية فعالة الستراتيجية حشد الموارد وآليات مالية 

ة وإجراء ملموس للتمويل بالنسبة للبلدان العربية شترك إلعداد رؤية والتزامات منبراوستقدم م.  ابتكارية
  واألهداف المرتبطة بها2020-2011 لفترةلخطة االستراتيجية لاتنفيذ ئها الخارجيين من أجل دعم وشركا
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وستقدم نتائج حلقة العمل العربية اإلقليمية إلى وزراء البيئة في االجتماع السنوي لمجلس .  في المنطقة
  .ولين عن البيئة التابع لجامعة الدول العربيةؤالوزراء العرب المس

  مالحظة
  استراتيجية حشد الموارد

ة في نتائج ناغويا التي اعتمدتها األطراف مكانة مرموق استراتيجية حشد الموارد في إطار االتفاقية حتلت
خالل وتلتزم الحكومات، من .  في اتفاقية التنوع البيولوجي في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

من جميع ) المالية والبشرية والتقنية(زيادة ملموسة في الموارد إحداث استراتيجية حشد الموارد، ب
، وإعداد 2020-2011ها بالتنفيذ الفعال لالتفاقية وخطتها االستراتيجية للفترة توازنمالمصادر، مع 

.  فاقية ومرفق البيئة العالميةد الموارد مع دعم مالي وتقني من أمانة االتشلحمحددة استراتيجيات قطرية 
ألطراف، مؤتمر ا كمية ونوعية في االجتماع الحادي عشر لاوقد قررت الحكومات كذلك أن تعتمد أهداف

األمانة الفنية لمجلس  طبنشاوتعمل .  د خطوط أساس قوية، واعتماد إطار إبالغ فعالتأييشريطة تحديد و
لجامعة العربية، والمكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة التابع ل

  .المنطقة العربيةاألمم المتحدة للبيئة، في تيسير الدعم اإلقليمي للتنوع البيولوجي في 
----  


