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برنامج العمل المؤقت للشرق األوسط 
وشمال إفرٌقٌا حول تحدٌث وتنقٌح 

الخطة االستراتٌجٌة لبلتفاقٌة المتعلقة 
 2010بالتنوع البٌولوجً لفترة ما بعد 

 
2010ٌناٌر / ون الثانًكان 11-10القاهرة،   

شروحات لجدول األعمال المؤقت 

 مقدمة

، طلب مؤتمر 9/10وفً المقرر رقم . من المقرر أن ٌعتمد مؤتمر األطراف العاشر خطة استراتٌجٌة لبلتفاقٌة منقحة ومحدثة .1
وأعد األمٌن التنفٌذي فً . راتٌجٌةاألطراف إلى األمٌن التنفٌذي جمع وجهات نظر األطراف والمراقبٌن فٌما ٌتعلق بتنقٌح الخطة االست

 .تلخٌصاًال لما تلقاه من وجهات نظر، وستتاح هذه الوثٌقة فً ورشة العمل هذه/ تحلٌبلًال  UNEP/CBD/SP/PREP/1الوثٌقة المرمزة 
نظٌم سلسلة وللحصول على اآلراء والمدخبلت بشأن تنقٌح الخطة االستراتٌجٌة على نطاق أوسع، تقوم األمانة مع الشركاء واألطراف بت

 .من ورش العمل اإلقلٌمٌة ودون اإلقلٌمٌة

ٌناٌر / كانون الثانً 11-10ستعقد ورشة عمل الدول العربٌة والشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا فً القاهرة، مصر، ٌومً  .2
البٌئة التابع لجامعة  ، بدعم من المكتب اإلقلٌمً لغرب أسٌا وبرنامج األمم المتحدة للبٌئة ومجلس الوزراء العرب المسؤولٌن عن2010

 .الدول العربٌة

، 2010تهدف ورشة العمل إلى إتاحة فرصة للبلدان المشاركة لئلسهام فً صٌاغة الخطة االستراتٌجٌة الجدٌدة لفترة ما بعد  .3
ٌر فً التخطٌط كما تهدف الورشة أٌضاًال إلى استثارة التفك. بما فً ذلك الرؤٌة، واألهداف العامة، والمستهدفات، وآلٌات دعم التنفٌذ

على الصعٌد الوطنً، استجابة للمخرجات الممكن أن ٌتمخض عنها االجتماع العاشر  2010االستراتٌجً للتنوع البٌولوجً لما بعد 
 .2010لمؤتمر األطراف المزمع عقده عام 

شكل مباشر فً تنفٌذ ٌتألف المشاركون فً ورشة العمل من مسؤولٌن حكومٌٌن أو خبراء من بلدان المنطقة الذٌن اشتركوا ب .4
وكما أشٌر فً اإلخطار الذي أرسله األمٌن التنفٌذي بشأن ورشة العمل . االستراتٌجٌات وخطط العمل الوطنٌة تنفٌذ االتفاقٌة، وخصوصاًال،

ترحات ، ٌجب أن ٌتمتع المرشح بخبرة فً تنفٌذ االتفاقٌة على الصعٌد الوطنً، وأن ٌكون فً موقع ٌؤهله لطرح رؤي وتقدٌم مق1هذه، 
وٌجب أن ٌكون المرشح أٌضاًال فً موقع ٌستطٌع فٌه ترجمة األهداف العامة والمحددة الواردة فً . من أجل تنفٌذ االتفاقٌة فً المستقبل

االستراتٌجٌات وخطط العمل الوطنٌة الخاصة  الخطة االستراتٌجٌة المنقحة إلى مستهدفات وتدابٌر محددة، وفً الوقت ذاته، مراجعة
. ، أو أٌة استراتٌجٌات أو خطط مماثلة، استجابة للخطة االستراتٌجٌة المنقحة والمستهدفات المنقحة للتنوع البٌولوجًبٌولوجًبالتنوع ال

فضبلًال عن ذلك، وكما أشٌر فً خطاب الدعوة الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولٌن عن البٌئة التابع لجامعة الدول العربٌة، نقبلًال 
باالتفاقٌة، طلب إلى المرشحٌن إعداد ملخص قطري ورؤٌة مقترحة حول التنوع البٌولوجً وإرسالهما إلى عن اإلخطار الخاص 

وثمة منظمات ذات صلة تتابع عن كثب االجتماعات التً ٌعقدها مجلس الوزراء العرب . المنظمٌن لتٌسٌر عملٌة التحضٌر لورشة العمل
ٌة المتعلقة بالتنوع البٌولوجً لحضور هذه االجتماعات بصفة مراقب، وذلك إلثراء المسؤولٌن عن البٌئة التابع لجامعة الدول العرب

 .النقاشات

ولقد أصدرت األمانة مذكرة معلومات للمشاركٌن بها تفاصٌل بالترتٌبات اللوجٌستٌة، شامبلًال ذلك السفر، ومتطلبات التأشٌرة،  .5
 .نجلٌزٌة والعربٌةاللغات العاملة فً ورشة العمل هً اإل 2. واإلقامة وأمور أخرى

                                                      

1  SCBD/ITS/DC/LC/69611  2009نوفمبر / تشرين الثاني 15المؤرخ 
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 .سٌتم تسجٌل المشاركٌن لدى وصول كل منهم إلى الفندق أو فً مكان عقد ورشة العمل .6

 افتتاح االجتماع ونظرة عامة على األهداف والبرنامج: 1البند 

اع ٌوم األحد، سٌقون ممثلو مجلس الوزراء العرب المسؤولٌن عن البٌئة، ومكتب األمم المتحدة للبٌئة، واألمانة بافتتاح االجتم .7
 .صباحاًال  09:30، الساعة 2010ٌناٌر / كانون الثانً 10

ستقدم أمانة االتفاقٌة المتعلقة بالتنوع البٌولوجً نظرة عامة على أهداف الورشة، وبرنامجها، والمخرجات المتوقعة منها،  .8
 .وستعطً ملخصاًال لعملٌة تنقٌح الخطة االستراتٌجٌة

هً الوثٌقة الخاصة بجدول األعمال المؤقت لورشة العمل الذي  ،UNEP/CBD/SP/WS/MENA/1/1الوثٌقة المرمزة  .9
 .أدناه التنظٌم المقترح للعمل 1وٌرد فً الملحق . أعده األمٌن التنفٌذي

ضم ورشة العمل وبأخذ هذا فً االعتبار، ت. سٌنصب التركٌز فً ورشة العمل على تبادل وجهات النظر والمناقشات القٌمة .10
ة واألجوبة، ومناقشات فً مجموعات عمل صغٌرة، وجلسات تفاعلٌة إلضافة مدخبلت للخطة لع جلسات لؤلسئم مزٌجاًال من العروض
 .أدناه( 2)وٌمكن العثور على قائمة بالوثائق الخاصة بورشة العمل فً الملحق . االستراتٌجٌة المحدثة

 خلفية عن الخطة االستراتيجية: 2البند 

 2010نفيذ والتقدم المحرز إزاء مستهدف الخطة االستراتيجية الحالية، الت

تقدم األمانة وبرنامج األمم المتحدة للبٌئة معلومات أساسٌة تعطً خلفٌة عن الخطة االستراتٌجٌة الحالٌة، ونظرة عامة على  .11
عة وتحلٌل الطبعة الثالثة ، بالبناء على المعلومات الواردة فً التقارٌر الوطنٌة الراب2010تنفٌذ االتفاقٌة، والتقدم المحرز إزاء مستهدف 

 على مستقبلسٌتناول العرض أٌضاًال مخطط عام للسٌنارٌوهات المختلفة وتداعٌاتها من نشرة التوقعات العالمٌة للتنوع البٌولوجً، و
  .االتفاقٌة

 2010رة ما بعد وبعد جلسة األسئلة واألجوبة، ستعقد جلسة مناقشات عامة لتحدٌد التحدٌات األساسٌة التً تواجه االتفاقٌة لفت .12
 .والفرص التً أمامها

 

 2010آراء ومقترحات لتحديث وتنقيح الخطة االستراتيجية لما بعد 

ها األطراف والمراقبون تلخٌصاًال لآلراء التً قدم/تحلٌبلًال التً تعرض  UNEP/CBD/SP/PREP/1تقدم األمانة الوثٌقة  .13
 .حتى ذلك الوقت، وكذا محصلة عدد من المشاورات

 .واألجوبة، ستعقد جلسة مناقشات عامة حول المقترحات التً قدمتاألسئلة  وعقب .14

 ز والعناصر الممكن تضمينها في الخطة االستراتيجية الجديدةصياغة مخطط عام جائ: 3البند 

التً تبٌن المخطط العام المقترح والعناصر الممكن تضمٌنها فً الخطة  UNEP/CBD/SP/PREP/2تقدم األمانة الوثٌقة  .15
ٌة المحدثة، والتً تم إعدادها بناءًال على وجهات النظر واآلراء التً تم تلقٌها حتى ذلك الوقت، مع األخذ فً الحسبان التعلٌقات االستراتٌج

 .التً أوردتها هٌئة مكتب الهٌئة الفرعٌة للمشورة العلمٌة والتقنٌة والتكنولوجٌة  ومؤتمر األطراف

ت عامة تركز على الخٌارات المتعلقة بالمنطق العام للخطة االستراتٌجٌة جلسة األسئلة واألجوبة، ستعقد جلسة مناقشا عقب .16
 .الجدٌدة، كما ستجرى مناقشة أولٌة عن  الرؤٌة طوٌلة األجل الممكنة من أجل الخطة االستراتٌجٌة الجدٌدة

تفصٌبلًال فً الملحق  ستخصص جلسات إلى المكونات المختلفة فً الخطة االستراتٌجٌة الجدٌدة على النحو الواردوبالتبعٌة،  .17
واألطراف والمراقبون بعمل تقدٌمات مختصرة، وٌعقب ذلك مناقشات فً الجلسة العامة وفً المجموعات  األمانة ستقومكما (. 1)

وفً هذا البند أٌضاًال، الدول مدعوة لطرح أفكار لتنقٌح االستراتٌجٌات وخطط العمل الوطنٌة للتنوع البٌولوجً وتحدٌثها . الصغٌرة
 .كما ستعرض األطراف رؤاها بشأن هذه األمور. ذها، وكذا استعراض التنفٌذ من قبل مؤتمر األطرافوتنفً

وبعد النظر فً كل مكون من مكونات الخطة االستراتٌجٌة الجدٌدة، ستتاح فرصة الستعراض العمل الذي تم القٌام به، مع  .18
 .سبل تحقٌق ذلكوردة فً االتفاقٌة، وبٌن التطلعات بتحقٌق مخرجات التركٌز بصفة خاصة على التوازن فٌما بٌن األهداف الثبلثة الوا

لتٌسٌر تنفٌذ الخطة  2010وأثناء النقاشات العامة والنقاشات الجماعٌة، سٌنظر المشاركون فً كٌفٌة تصمٌم فترة ما بعد  .19
 .االستراتٌجٌة الجدٌدة
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 الخطوات التالية في اإلعداد لمؤتمر األطراف العاشر. 4البند 

قوم األمانة بإحاطة المشاركٌن بالتحضٌرات الجارٌة من أجل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، بما فً ذلك الفعالٌات ت .20
كما تصف . تقام أثناء العام الدولً للتنوع البٌولوجًساألساسٌة السابقة لمؤتمر األطراف العاشر ونظرة عامة على الفعالٌات األخرى التً 

 .ى فً عملٌة تحدٌث الخطة االستراتٌجٌة وتنقٌحهااألمانة الخطوات األخر

وعقب األسئلة واألجوبة، سٌعقد نقاش عام حول كٌفٌة تعظٌم الفرصة من العام الدولً للتنوع البٌولوجً بما ٌصب فً صالح  .21
 .األطراف واالتفاقٌة

 مستخلصات ورشة العمل. 5البند 

وستقوم األمانة بإعداد التقرٌر . تبنونها بناءًال على المناقشات السابقةٌحدد المشاركون المستخلصات األساسٌة من ورشة العمل وي .22
 . الكامل لورشة العمل وتوزعه على المشاركٌن لمراجعته قبل االنتهاء منه

 اختتام ورشة العمل. 6البند 

 2010ٌناٌر  /كانون الثانً 11مساء ٌوم االثنٌن  05.00من المتوقع أن تنهً ورشة العمل أعمالها حوالً الساعة . 27
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 1ملحق 

 تنظيم العمل المقترح

 2010يناير / كانون الثاني 10األحد، 

9.30 a.m. – 
10.15 a.m. 

 
 
 
  

 افتتاح ورشة العمل ونظرة عامة على األهداف والبرنامج .1

  (وجًأمانة االتفاقٌة المتعلقة بالتنوع البٌول-المظٌف، الشركاء)كلمات افتتاحٌة 

 جولة تعارف حٌث ٌقدم كل مشارك نفسه 

  (األمانة)نظرة عامة على األهداف وبرنامج ورشة العمل 

 نقاشات عامة وفً مجموعات صغٌرة 

10.15  a.m. – 
10.45  a.m. 

 استراحة قهوة وصورة جماعٌة 

10.45 a.m. - 
11.15 p.m. 

 :خلفية عن الخطة االستراتيجية .2

 2010ة، التنفيذ والتقدم المحرز إزاء مستهدف الخطة االستراتيجية الحالي

  تنفٌذ االتفاقٌة والخطة االستراتٌجٌة الخاصة بها وعرض للوضع العالمً للتنوع البٌولوجً والسٌنارٌوهات
 (األمانة( )النتائج األساسٌة من مسودة الطبعة الثالثة لنشرة التوقعات العالمٌة للتنوع البٌولوجً)الخاصة به 

 (برنامج األمم المتحدة للبٌئة)لٌمً المنظور اإلق 

 2010فً مجموعات صغٌرة لتحدٌد التحدٌات والفرص لفترة ما بعد نقاشات عامة و 

11.15 a.m. - 

12.30 p.m.. 

 (:تابع)خلفية عن الخطة االستراتيجية  .2

 2010آراء ومقترحات لتحديث الخطة االستراتيجية وتنقيحها لما بعد 

 (األمانة)ي قدمها األطراف والمراقبون من المشاورات التً جرت حتى ذلك الوقت تحلٌل وتلخٌص اآلراء الت 

 نقاشات عامة وفً مجموعات صغٌرة حول الخٌارات المطروحة من أجل الخطة االستراتٌجٌة الجدٌدة. 

12.30 p.m. – 

2 p.m. 

 استراحة غداء 

2 p.m. -
3.30 p.m. 

 ينها في الخطة االستراتيجية الجديدةصياغة مخطط عام جائز والعناصر الممكن تضم .3

  تقدٌم الوثٌقةUNEP/CBD/SP/PREP/2 (األمانة) 

 أسئلة وأجوبة 

(a) القضايا والرؤية في الخطة االستراتيجية الجديدة 

 نقاشات جماعٌة وفً مجموعات صغٌرة تركز على القضاٌا األساسٌة والرؤٌة 

3.30. p.m. – 
4. p.m. 

 استراحة قهوة 

4 p.m. -
5.30 p.m. 

 (تابع)صياغة مخطط عام جائز والعناصر الممكن تضمينها في الخطة االستراتيجية الجديدة  .3

(b)  في الخطة االستراتيجية الجديدة  2020المهمة والمستهدفات لعام

 

  (األمانة)مقدمة 

 عروض مختصرة تقدمها األطراف عن المستهدفات الوطنٌة 

 ٌاغة الممكنة للمهمة، واألهداف المحددة، والمستهدفات نقاشات عامة وفً مجموعات لتحدٌد الموضوعات والص
 "الذكٌة"
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 2010يناير / كانون الثاني 11االثنين، 

9.00 a.m. – 
10.30 a.m. 

 
 
 
  

 صياغة مخطط عام جائز والعناصر الممكن تضمينها في الخطة االستراتيجية الجديدة .3

 يجية الجديدةفي الخطة االسترات 2020المهمة والمستهدفات لعام  ( ب)

 استرجاع سرٌع للٌوم الثانً ونظرة عامة على خطط الٌوم الثالث 

  ،مواصلة النقاشات الجماعٌة وفً المجموعات لتحدٌد الموضوعات والصٌاغة الممكنة للمهمة، واألهداف العامة
 ".الذكٌة"والمستهدفات 

10.30 a.m. – 
11 a.m. 

 استراحة قهوة 

11 am – 
12.30 p.m. 

 (تابع)مخطط عام جائز والعناصر الممكن تضمينها في الخطة االستراتيجية الجديدة صياغة  .3

 آليات الدعم لتنفيذ الخطة االستراتيجية الجديدة ورصدها واستعراضها ( ج)

  (األمانة)مقدمة 

  (لم تتحدد بعد)عروض موجزة تقدمها األطراف 

 نقاشات عامة وفً مجموعات لتحدٌد آلٌات الدعم الممكنة 

12.30 a.m. – 

13.30 p.m. 

 استراحة غداء 

1.30 p.m.-     
2 p.m. 

 (تابع)صياغة مخطط عام جائز والعناصر الممكن تضمينها في الخطة االستراتيجية الجديدة  .3

 لخطة االستراتيجية الجديدةالمعلقة بالنسبة لالقضايا ( هـ)

واردة فً االتفاقٌة وبٌن التطلعات بمخرجات وسبل نقاشات عامة وفً مجموعات الستعراض التوازن بٌن األهداف الثبلثة ال
 .تحقٌق ذلك

2 p.m. – 
2.30 p.m. 

 الخطوات التالية في التحضير لمؤتمر األطراف العاشر .4

  خطط من أجل مؤتمر األطراف العاشر والتحضٌرات له، بما فً ذلك العام الدولً للتنوع البٌولوجً والخطوات
 (األمانة)ستراتٌجٌة وتنقٌحها األخرى فً عملٌة تحدٌث الخطة اال

 أسئلة وأجوبة، نقاش عام 

3.00 p.m. – 
3.30 p.m. 

 (تابع)مستخلصات ورشة العمل  .5

 نقاشات عامة وفً مجموعات لتحدٌد المستخلصات األساسٌة من ورشة العمل 

3.30 p.m.-
4  p.m. 

 استراحة قهوة 

4 p.m. – 

5. p.m. 

 

6. 

 اعتماد المستخلصات
 العملاختتام ورشة 
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2الملحق   

 قائمة بالوثائق

 

 عنوان الوثيقة رمز الوثيقة

UNEP/CBD/SP/WS/MENA/1/1 جدول األعمال المؤقت 

UNEP/CBD/SP/WS/MENA/1/1/Add.1 شروحات لجدول األعمال المؤقت 

UNEP/CBD/SP/PREP/1 تحلٌل اآلراء/ تلخٌص: تنقٌح وتحدٌث الخطة االستراتٌجٌة  

UNEP/CBD/SP/PREP/2 صٌاغة مخطط عام جائز والعناصر الممكن تضمٌنها فً : تنقٌح وتحدٌث الخطة االستراتٌجٌة
 الخطة االستراتٌجٌة الجدٌدة

UNEP/CBD/SP/WS/MENA/INF.1  تجمٌع من التقارٌر الوطنٌة  –وما بعده  2010المستهدفات الوطنٌة للتنوع البٌولوجً لعام
 الرابعة

 ألطراف ذات الصلة، األدوات المساعدة ووثائق تعطي خلفيةمقررات مؤتمر ا

Decision IX/9 تنقٌح وتحدٌث الخطة االستراتٌجٌة 

Decision IX/8  من الخطة االستراتٌجٌة 3و 2استعراض تنفٌذ الهدفٌن 

Decision IX/33 ًالعام الدولً للتنوع البٌولوج 

ٌات وخطط العمل الوطنٌة للتنوع إدماج ورش عمل التنوع البٌولوجً فً االستراتٌج 
البٌولوجً 

 https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-brochure-nbsap-ws-en.pdf  

 مسودة الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمٌة للتنوع البٌولوجً 

- - - - - - 
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