
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار بتكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية 

  االتفاقيةذالمعني باستعراض تنفي

 ولاالجتماع األ

 ٢٠٠٥أيلول / سبتمبر٩-٥مونتريال، 

∗ من جدول األعمال المؤقت٢البند 
 

 

 الشؤون التنظيمية

 جدول األعمال المؤقت المشروح

 مقدمـة

 أكثر فاعلية وتماسكا    ذ، الخطة االستراتيجية، التي تلتزم األطراف بتنفي      ٦/٢٦اعتمد مؤتمر األطراف، في مقرره       -١
التنوع البيولوجي  للمعدل الحالي لضياع     تخفيض محسوس    ٢٠١٠لول عام   لألهداف الثالثة لالتفاقية، بما يكفل أن يتحقق بح       

 .على األصعدة العالمية واإلقليمية والوطنية

إدراكا منه بالحاجة إلى إنشاء عملية لتقييم الخطة االستراتيجية واإلبالغ عنها واستعراضها، اعتمد مؤتمر                   -٢
 العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ         ، أنشأ الفريق  ٢٣، وبموجب الفقرة    ٧/٣٠األطراف المقرر   

االتفاقية، للقيام، ضمن أمور أخرى، بالنظر في التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية والمنجزات المؤدية                 
، واستعراض  )٧/٣١المقرر  ( بشكل يتمشى مع برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف             ٢٠١٠إلى هدف عام    

تأثيرات وفاعلية العمليات القائمة في إطار االتفاقية، مثل اجتماعات مؤتمر األطراف، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية                  
والتقنية والتكنولوجية، ونقاط االتصال الوطنية واألمانة، كجزء من العملية برمتها لتحسين عمليات االتفاقية وتنفيذ الخطة                 

 ث السبل والوسائل لتحديد وإزالة العقبات التي تعترض التنفيذ الفعال لالتفاقية؛االستراتيجية، ولبح

 :، قرر مؤتمر األطراف أيضا ما يلي٧/٣٠في المقرر  -٣

أن يتصدى على نحو صريح للحاجة إلى تقديم مساندة مركزة وتحسين آليات الدعم القائمة في الحاالت                  )أ(
 ؛)٢٦، الفقرة ٧/٣٠المقرر (ذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تم فيها تحديد العقبات أمام تنفي

ـ    )ب( ي أن يستعرض طرائق لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقات البيئيـة             ذطلب إلى األميـن التنفي
 ٥/٢٠ من المقرر    ٤١ابعة للفقرة   المتعددة األطراف األخرى، مثل االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن تغير المناخ، كمت            

 ).٢٧، الفقرة ٧/٣٠المقرر (
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ي أن يبلغ الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية ذ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفي٧/٢٦وفي المقرر  -٤
رئيسية المتعلقة  ، حول العمل الجاري إلعداد الطرائق لتعزيز التعاون بين المنظمات واألمانات ال            ذالمعني باستعراض التنفي  

وي ذي أن يبحث الخيارات إلطار مرن بين جميع العامليـن          ذوطلب أيضا إلى األمين التنفي    ).    ٥الفقرة  (بالتنوع البيولوجي   
 ).٣ الفقرة( من خالل التعاون المعزز ذالصلة، مثل الشراكـة العالمية بشأن التنـوع البيولوجي، بغية تعزيز التنفيـ

، في اجتماعها العاشر، أوصت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، بأن ينظر         لكذوباإلضافة إلى    -٥
 :الفريق العامل فيما يلي

 لكذمشروع منقح للخطة التشغيلية لمكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، بما في                )أ(

 ؛)٣، الفقرة ١٠/٢التوصية (مية التي شرعت فيها الهيئة الفرعية طرائق ومنهجيات إجراء عمليات التقييم العل

، ١٠/٥التوصية  (خيارات لتحديد مؤشرات العملية للغايات العالمية األربع للخطة االستراتيجية لالتفاقية            )ب(
 ؛))و (١٢الفقرة 

مؤشرات، والتقارير   استعمال ال  لكذ، بما في    ٢٠١٠الروابط بين عملية تقييم التقدم نحو بلوغ هدف عام           )ج(
 ).١٣، الفقرة ١٠/٥التوصية (الوطنية، بغية تنسيق التقارير الوطنية المستقبلية 

كرة تقدم شرحا إضافيا لمبرر إنشاء الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني             ذي م ذاألمين التنفي أعد   -٦
 .(UNEP/CBD/WG-RI/1/Add.2) االتفاقية ذباستعراض تنفي

 االتفاقية في مقر منظمة     ذول اجتماع للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفي          سيعقد أ  -٧
وسيبدأ تسجيل المشاركين في مكان انعقاد االجتماع       .    ٢٠٠٥أيلول  / سبتمبر ٩-٥الطيران المدني الدولي في مونتريال من       

، وسيستمر التسجيل من الساعة     ٢٠٠٥  أيلول/ سبتمبر ٤ األحد،   من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة السادسة مساء، يوم         
 .٢٠٠٥أيلول / سبتمبر٥الثامنة صباحا يوم االثنين 

وباإلضافة إلى التوزيع المعتاد، تتاح الوثائق على       .    كرة الحالية ذترد قائمة بوثائق االجتماع في المرفق األول للم        -٨
 .(http:www.biodiv.org)موقع األمانة 

ع األمانة مذكرة إعالمية تحتوي على تفاصيل التسجيل والترتيبات اإلدارية لالجتماع، بما في ذلك معلومات               ستوز -٩
 .عن السفر، وتأشيرات الدخول، واإلقامة، وغير ذلك من األمور

    افتتاح االجتماع- ١البند 

أيلول / سبتمبر ٥ صباح يوم االثنين     سيفتتح االجتماع رئيس مؤتمر األطراف، أو من يمثله، في الساعة العاشرة من            -١٠
 .وسيدلي األمين التنفيذي بمالحظات تمهيدية.  ٢٠٠٥

    الشؤون التنظيمية- ٢البند 

    أعضاء المكتب١-٢

 .طبقا للعرف المعمول به، ستعمل هيئة مكتب مؤتمر األطراف كهيئة مكتب للفريق العامل -١١
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    إقرار جدول األعمال٢-٢

 ،(UNEP/CBD/WG-RI/1/1) العامل في إقرار جدول أعماله على أساس جدول األعمال المؤقت            قد يرغب الفريق   -١٢
 الصادرتين عن الهيئة    ١٠/٥ و   ١٠/٢، والتوصيتين   ٧/٢٦، والمقرر   ٧/٣٠الذي أعده األمين التنفيذي، استنادا إلى المقرر        

 .الفرعية للمشورة العلمية والتقنية، وبالتشاور مع أعضاء المكتب

 تنظيم العمل   ٣-٢

 .ستوفر خدمات الترجمة الفورية باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة -١٣

في ضوء عدد المسائل التي سيتم بحثها، ووفقا للعرف المتبع في األفرقة العاملة األخرى، قد يرغب الفريق العامل                   -١٤
 .في إنشاء فريقين عاملين فرعيين مفتوحين لجميع األطراف والمراقبين

إذا قرر الفريق العامل إنشاء فريقين عاملين فرعيين، فمن المقترح أن يتم انتخاب رئيسي هذين الفريقين في                     -١٥
 .الجلسة العامة األولى لالجتماع

ويرد في المرفق الثاني أدناه، الجدول الزمني وتوزيع المهام المقترحين بين الجلسة العامة والفريقين العاملين                   -١٦
وستنظر الجلسة العامة في    .     في بداية االجتماع   ٢ و   ١هذا االقتراح، ستنظر الجلسة العامة في البندين        وطبقا ل .    الفرعيين

، بينما سينظر   ٣ وفي المسائل المعلقة من البند       ٤وسينظر الفريق العامل الفرعي في البند       .     نظرا ألهمية الكبيرة   ٣البند  
 . عامة في نهاية االجتماع٩ إلى ٧ستنظر الجلسة العامة في البنود من و.  ٦ و ٥الفريق العامل الفرعي الثاني في البندين 

  االتفاقية والخطة االستراتيجيةذ   التقدم المحرز في تنفي- ٣البند 

 ٢٠١٠والمنجزات المؤدية إلى هدف عام 

الخطة االستراتيجية  في إطار هذا البند، يدعى الفريق العامل إلى النظر في التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية و                    -١٧
وإدراكا منه بأن المسؤولية الرئيسية للتنفيذ تقع على .  )٢٣، الفقرة ٧/٣٠المقرر  (٢٠١٠والمنجزات المؤدية إلى هدف عام 

.  عاتق األطراف، فإن االعتبارات تشمل تقييم مدى تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك الخطة االستراتيجية على األرض اآلن                   
، مع التركيز على التنفيذ على      ٢٠١٠ستعراض تنفيذ الخطة االستراتيجية والتقدم نحو بلوغ هدف عام          وينطوي ذلك على ا   
 .المستوى الوطني

يدعى الفريق العامل أيضا إلى تحديد العقبات التي تعترض التنفيذ، مع مالحظة العقبات المذكورة في الخطة                    -١٨
ويشجع الفريق العامل على إيالء     ).    ٢٣، الفقرة   ٧/٣٠المقرر  ( العقبات   االستراتيجية، وإلى اقتراح السبل والوسائل إلزالة     

اهتمام خاص إلى السبل والوسائل لتقديم مساندة مركزة وتحسين آليات الدعم القائمة في الحاالت التي تم فيها تحديد العقبات                   
 ).٢٦ الفقرة ،٧/٣٠المقرر (أمام تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

" ٢٠١٠تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية والتقدم نحو بلوغ هدف عام            :  "أعد األمين التنفيذي مذكرة بعنوان     -١٩
(UNEP/CBD/WG-RI/1/2)ة الفريق العامل في القيام بهذه المهام لمساعد. 
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 استعراض تأثيرات وفاعلية العمليات القائمة - ٤البند 

 في إطار االتفاقية 

في إطار هذا البند، يدعى الفريق العامل إلى تقييم تأثيرات وفاعلية الكيانات والعمليات القائمة في إطار االتفاقية                   ٢٠
 :، بما في ذلك ما يلي)٢٣، الفقرة ٧/٣٠المقرر (

قة بما في ذلك أفر   (اجتماعات مؤتمر األطراف، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية            )أ(
 وأفرقة العمل المخصصة المفتوحة العضوية، ونقاط االتصال الوطنية، واألمانة؛) الخبراء التقنيين المخصصة

 برامج العمل، والتوجيهات واآلليات المعدة في إطار االتفاقية؛ )ب(

واالتصال آليات التنفيذ، بما في ذلك آلية غرفة تبادل المعلومات، والموارد المالية، واآللية المالية،                  )ج(
 .والتثقيف والتوعية العامة

ينطوي ذلك على النظر في الهيكل المؤسسي وعمليات االتفاقية، باإلضافة إلى برامج العمل، والتوجيهات،                   -٢١
تأدية وظائفها  )  ١:  (واألدوات واآلليات المعدة لتسهيل تنفيذها، وتقييم ما إذا كانت هذه الكيانات والعمليات تقوم أم ال بما يلي                

 .المساهمة في تنفيذ االتفاقية) ٢(لمحددة؛ و ا

.  لمساعدة الفريق العامل في استعراض الكيانات والعمليات فيِ إطار االتفاقية، أعد األمين التنفيذي أربع مذكرات                -٢٢
ليات ، تقدم خيارات لتحسين عم    (UNEP/CBD/WG-RI/1/3)"  استعراض العمليات في إطار االتفاقية    :  "المذكرة األولى بعنوان  

االتفاقية استنادا إلى الردود المستلمة من األطراف، والمراقبين، والمنظمات المعنية، واالستعراضات التي أجرتها االتفاقية               
ويرد .    UNEP/CBD/WG-RI/1/3/Add.1في السابق واالستعراضات المستقلة المنشورة، والتي يرد موجز لها في الوثيقة             

، تحليل لتأثيرات وفاعلية برامج العمل، والتوجيهات واألدوات المعدة في إطار           UNEP/CBD/WG-RI/1/3/Add.2في الوثيقة   
 .االتفاقية

: وتلخص الوثائق األخرى تاريخ التأثيرات وفاعليتها، وتقدم اقتراحات لتحسين آليات التنفيذ، بما في ذلك ما يلي                 -٢٣
 (UNEP/CBD/WG-RI/1/5)ارد المالية واآللية المالية المو) ب(؛  (UNEP/CBD/WG-RI/1/4)آلية غرفة تبادل المعلومات      )أ(
 .(UNEP/CBD/WG-RI/1/6)االتصال والتثقيف والتوعية العامة ) ج( و

يدعى الفريق العامل إلى استعراض تأثيرات وفاعلية العمليات القائمة في إطار االتفاقية وتقديم توصيات لتحسين                 -٢٤
 .هذه العمليات

 تفاقيات والمنظمات األخرىالتعاون مع اال - ٥البند 

 وإشراك أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقية

 من الخطة االستراتيجية على أن االتفاقية تشجع على التعاون بين جميع الصكوك والعمليات               ٢-١ينص الهدف    -٢٥
مليات الدولية األخرى    إلى أن تساند بنشاط جميع الع      ٣-١الدولية المعنية بغية تعزيز تجانس السياسات، بينما يرمي الهدف          

بأن الفاعلين وأصحاب   :   من الخطة االستراتيجية   ٤-٤والهدف األخير يرتبط ارتباطا وثيقا بالهدف        .    في تنفيذ االتفاقية  
المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك القطاع الخاص، يعملون في شراكات لتنفيذ االتفاقية وأنهم يدمجون شواغل التنوع                    

طاعية والشاملة لعدة قطاعات، وبرامجهم وسياستهم ذات الصلة، وفي مقترحاتهم بخصوص إنشاء            البيولوجي في خططهم الق   
 .شراكة عالمية بشأن التنوع البيولوجي
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طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي إبالغ الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض                -٢٦
رائق لتعزيز التعاون بين المنظمات واألمانات الرئيسية المتعلقة بالتنوع البيولوجي           التنفيذ، حول العمل الجاري إلعداد الط     

، واستكشاف الخيارات إلطار مرن بين جميع العاملين ذوي الصلة، مثل إنشاء شراكة العالمية               )٥، الفقرة   ٧/٢٦المقرر  (
 ).٣، الفقرة ٧/٢٦المقرر (بشأن التنوع البيولوجي 

أعد األمين التنفيذي مذكرة عن التعاون مع االتفاقيات والمنظمات األخرى وإشراك أصحاب              استجابة لهذا الطلب،   -٢٧
وتلخص .    (UNEP/CBD/WG-RI/1/7) عالمية   شراكةالمصلحة في تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك بحث الخيارات إلنشاء             

ويصاحب المذكرة الوثيقتان   .    ستراتيجيةالمذكرة خبرة االتفاقية في التعاون بالنسبة لتجانس السياسات وتنفيذ الخطة اال            
UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.1   و UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.2        اللتان تقدمان خيارات لتعزيز التعاون بين اتفاقيات ،

ريو الثالث وفيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، على التوالي، وكذلك تصاحبها الوثيقة التي تعرض تفاصيل                  
 .(UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.3) عالمية شراكةات لخيار

وتشرح مذكرة أخرى إشراك    .    تتناول المذكرة أيضا إشراك مجموعات أصحاب المصلحة في تنفيذ االتفاقية            -٢٨
، حيث أن هذه المجموعة هي أقل المجموعات من حيث            (UNEP/CBD/WG-RI/8)القطاع الخاص في تنفيذ االتفاقية       

 .ع أصحاب المصلحةالمشاركة من بين جمي

يدعى الفريق العامل إلى النظر في كيفية زيادة التعاون مع االتفاقيات والمنظمات األخرى               في إطار هذا البند،      -٢٩
ويشجع بصفة خاصة على استكشاف      .    بالنسبة لتجانس السياسة والتنفيذ على المستويات العالمية، واإلقليمية والوطنية          

 .ت من أجل إنشاء شراكة عالمية بشأن التنوع البيولوجيالخيارات، وإعداد المقترحا

يدعى الفريق العامل أيضا إلى تقديم توصيات بشأن السبل والوسائل لتعزيز إشراك جميع أصحاب المصلحة، بما                  -٣٠
 .في ذلك القطاع الخاص، في تنفيذ االتفاقية

    رصد التقدم المحرز وعمليات اإلبالغ- ٦

 أعاله، أنشأ مؤتمر األطراف الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ استجابة للحاجة إلى            ٢قرة  كما الحظنا في الف    -٣١
وطلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين التنفيذي        .    إنشاء عملية لتقييم الخطة االستراتيجية واإلبالغ عنها واستعراضها        

 .األخرى المتعددة األطرافبحث وسائل لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقات البيئية 

باإلضافة إلى ذلك، أوصت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها العاشر، بأن ينظر                 -٣٢
، والتقارير الوطنية، بهدف تنسيق     ٢٠١٠الفريق العامل في الروابط بين عملية تقييم التقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام                

واقترحت الهيئة الفرعية أيضا أن ينظر الفريق العامل في          ).    ١٣، الفقرة   ١٠/٥التوصية  (ية المستقبلية   التقارير الوطن 
 )).و (١٢، الفقرة ١٠/٥التوصية (خيارات لتحديد المؤشرات للغايات العالمية األربع للخطة االستراتيجية لالتفاقية 

 إلى النظر في سبل تحسين فاعلية عمليات الرصد واإلبالغ          يدعى الفريق العامل  بناء عليه، وفي إطار هذا البند،        -٣٣
ويشمل ذلك تعريف إطار متماسك للرصد واإلبالغ، يستند إلى النتائج، ولكنه ال يقتصر على عمليات                .    بموجب االتفاقية 

ذي يشمل إطار وينطوي أيضا على الربط الواضح بين عناصر اإلطار الشامل للرصد واإلبالغ، ال.   الرصد واإلبالغ القائمة  



UNEP/CBD/WG-RI/1/1/Add.1 
Page 6 

 

 

، وعمليات استعراض برامج العمل، والتقارير الوطنية، وعملية محتملة         "آفاق التنوع البيولوجي العالمي   "، ونشرة   ٢٠١٠عام  
 .الغايات العالمية األربع للخطة االستراتيجيةالستعراض التقدم المحرز نحو بلوغ 

 ٢٠١٠ملية اإلبالغ الوطنية، بالنسبة لربطها بإطار عام        يدعى الفريق العامل إلى التركيز بالتحديد على تحسين ع         -٣٤
 .وبغايات الخطة االستراتيجية، أو بالنسبة لتحسين االمتثال لمتطلبات اإلبالغ

يدعى الفريق العامل أيضا إلى النظر في القيود التي تعترض الرصد واإلبالغ على المستويات العالمية، واإلقليمية                 -٣٥
 .وإلى تقديم توصيات لمؤتمر األطراف بشأن سبل ووسائل التغلب على القيودوالوطنية على السواء، 

لمساعدة الفريق العامل في بحثه لعمليات الرصد واإلبالغ، أعد األمين التنفيذي مذكرة عن اإلطار لرصد تنفيذ                   -٣٦
، باإلضافة إلى مذكرة (UNEP/CBD/WG-RI/1/9)، واستعراض برامج العمل المواضيعية ٢٠١٠االتفاقية وتحقيق هدف عام  

 .(UNEP/CBD/WG-RI/1/10)عن آليات التقارير الوطنية بموجب االتفاقية واالتفاقيات األخرى 

    شؤون أخرى- ٧البند 

 .في إطار هذا البند، قد يرغب الفريق العامل في إثارة أي شؤون أخرى تتعلق بموضوع االجتماع -٣٧

    اعتماد التقرير- ٨البند 

ى الفريق العامل إلى النظر في تقريره واعتماده، استنادا إلى مشروع التقرير المقدم من المقرر                   سوف يدع  -٣٨
 .ومشروع التوصيات الموافق عليها من جانب الفريقين العاملين الفرعيين، والذي سيقدمها رئيس كل فريق عامل فرعي

    اختتام االجتماع- ٩البند 

 .٢٠٠٥أيلول / سبتمبر٩لساعة الخامسة مساء من يوم الجمعة من المتوقع اختتام االجتماع في ا -٣٩
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 مرفق األولال

 قائمة بوثائق االجتماع األول للفريق العامل 

  االتفاقيةذالمخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفي

 

 الرمـز واننــالع

 UNEP/CBD/WG-RI/1/1 جدول األعمال المؤقت

 UNEP/CBD/WG-RI/1/1/Add.1 جدول األعمال المؤقت المشروح

 ذمبرر إنشاء الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية الستعراض تنفي          
 االتفاقية

UNEP/CBD/WG-RI/1/1/Add.2 

 UNEP/CBD/WG-RI/1/2 ٢٠١٠تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية والتقدم نحو بلوغ هدف عام 

 UNEP/CBD/WG-RI/1/3 استعراض العمليات في إطار االتفاقية

موجز لالستعراضات السابقة،    :  استعراض العمليات في إطار االتفاقية      
 واالستعراضات المستقلة والردود المستلمة من األطراف

UNEP/CBD/WG-RI/1/3/Add.1 

استعراض برامج العمل، والتوجيهات، واألدوات األخرى المعدة في إطار          
 االتفاقية

UNEP/CBD/WG-RI/1/3/Add.2 

 ية غرفة تبادل المعلوماتاستعراض آل

UNEP/CBD/WG-RI/1/4 

 استعراض الموارد المالية واآللية المالية

UNEP/CBD/WG-RI/1/5 

 UNEP/CBD/WG-RI/1/6 استعراض االتصال، والتثقيف والتوعية العامة

التعاون مع االتفاقيات، والمنظمات والمبادرات األخرى، وإشراك أصحاب         
 ةالمصلحة في تنفيذ االتفاقي

UNEP/CBD/WG-RI/1/7 

 خيارات لتعزيز التعاون بين اتفاقيات ريو الثالث

UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.1 

 خيارات لتعزيز التعاون بين االتفاقيات الخمس المتعلقة بالتنوع البيولوجي

UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.2 

 خيارات إلنشاء شراكة عالمية بشأن التنوع البيولوجي

UNEP/CBD/WG-RI/1/7/Add.3 

 UNEP/CBD/WG-RI/1/8 إشراك القطاع الخاص في تنفيذ االتفاقية

، والستعراض برامج ٢٠١٠اإلطار لرصد تنفيذ االتفاقية وتحقيق هدف عام 
 العمل المواضيعية

UNEP/CBD/WG-RI/1/9 

 التقارير الوطنية بموجب االتفاقية واالتفاقيات األخرى

UNEP/CBD/WG-RI/1/10 
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 ميةوثائق إعال

 الرمـز واننــالع

 وغايات وأهداف الخطة    ٢٠١٠الروابط بين غايات وأهداف إطار عام        
 االستراتيجية

UNEP/CBD/WG-RI/1/Inf/1 

 UNEP/CBD/WG-RI/1/Inf/2 الردود المستلمة من األطراف

 UNEP/CBD/WG-RI/1/Inf/3 قائمة مرجعية بوثائق بشأن استعراض تنفيذ االتفاقية

 بشأن تنفيذ وفعالية اتفاقية     RSPB و   Chatham Houseل  تقرير ورشة عم  
 التنوع البيولوجي 

UNEP/CBD/WG-RI/1/Inf/4 

 ٢٠١٠تقرير اجتماع األعمال وتحديات التنوع البيولوجي لعام 

UNEP/CBD/WG-RI/1/Inf/5 

بشأن تحقيق التجانس في التقارير الوطنية         UNEP-WCMCتقرير ورشة   
 وع البيولوجيللمعاهدات المتعلقة بالتن

UNEP/CBD/WG-RI/1/Inf/6 

 UNEP/CBD/WG-RI/1/Inf/7 تقرير االجتماع الثالث لفريق االتصال بشأن التنوع البيولوجي

توجيهات بخصوص االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع 
 البيولوجي 

UNEP/CBD/WG-RI/1/Inf/8 

 CITESافر بين اتفاقية    تقرير ورشة العمل بشأن النهوض بالتعاون والتض       
 واتفاقية التنوع البيولوجي

UNEP/CBD/WG-RI/1/Inf/9 

  

 وثائق أخرى ذات صلة

 

استعراض النتائج، وال سيما التقرير : تقييم النظم اإليكولوجية في األلفية
 التجميعي عن التنوع البيولوجي المعد لالتفاقية

UNEP/CBD/SBSTTA/11/7 

ملخص لصانعي القرار للتقرير التجميعي : في األلفيةتقييم النظم اإليكولوجية   
 للتنوع البيولوجي

UNEP/CBD/SBSTTA/11/7/Add.1 
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 الثاني المرفق

 تنظيم العمل المقترح لالجتماع األول للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية 

 المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية

  الجلسة العامة امل الفرعي األولالفريق الع الفريق العامل الفرعي الثاني

 :بنود جدول األعمال  

 .افتتاح االجتماع -١

 :الشؤون التنظيمية -٢

 انتخاب أعضاء المكتب؛ ١-٢

 إقرار جدول األعمال؛ ٢-٢

 .تنظيم العمل ٣-٢

 االتفاقية والخطة ذالتقدم المحرز في تنفي -٣
االستراتيجية والمنجزات المؤدية إلى 

 :٢٠١٠هدف عام 

 غايات وأهداف ذاستعراض تنفي ١-٣
الخطة االستراتيجية واإلطار المعتمد في 

، واالستراتيجيات وخطط ٧/٣٠المقرر 
 .العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي

تحديد وإزالة العقبات التي  ٢-٣
 االتفاقية، وخصوصا على ذتعترض تنفي

 .المستوى الوطني

 

 ٥/٩/٢٠٠٥االثنين 

 ١٣,٠٠-١٠,٠٠الساعة 
 ١٨,٠٠-١٥,٠٠ساعة ال
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  الجلسة العامة امل الفرعي األولالفريق الع الفريق العامل الفرعي الثاني

التعاون مع االتفاقيات والمنظمات األخرى  -٥
: االتفاقيةذوإشراك أصحاب المصلحة في تنفي

التعاون مع االتفاقيات والمنظمات  ١-٥
 .والمبادرات األخرى

 ذاشتراك أصحاب المصلحة في تنفي ٢-٥
 .االتفاقية

 

استعراض تأثيرات وفاعلية العمليات القائمة  -٤
 :التفاقيةفي إطار ا

اجتماعات مؤتمر األطراف؛ والهيئة  ١-٤
الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

لك أفرقة الخبراء ذوالتكنولوجية، بما في 
التقنيين المخصصة، واألفرقة العاملة 

المفتوحة العضوية المخصصة، ونقاط 
 ؛االتصال الوطنية؛ واألمانة

برامج العمل، واألدوات والتوجيهات  ٢-٤
 :بموجب االتفاقيةالمعدة 

آليات للتنفيذ، بما في ذلك آلية غرفة  ٣-٤
تبادل المعلومات، والموارد المالية واآللية 
 .المالية، واالتصال والتثقيف والتوعية العامة

 

 ٦/٩/٢٠٠٥الثالثاء  

 ١٣,٠٠-١٠,٠٠الساعة 
 ١٨,٠٠-١٥,٠٠الساعة 

 :رصد التقدم المحرز وعمليات اإلبالغ -٦

 االتفاقية وبلوغ ذ تنفياإلطار لرصد ١-٦
ستعراض برامج العمل  وال٢٠١٠هدف عام 
 المواضيعية؛

التقارير الوطنية بموجب االتفاقية  ٢-٦
 .واالتفاقيات األخرى

 

 ٧/٩/٢٠٠٥األربعاء   )تتمة(  ٤البند 

 ١٣,٠٠-١٠,٠٠الساعة 
 ١٨,٠٠-١٥,٠٠الساعة 
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  الجلسة العامة امل الفرعي األولالفريق الع الفريق العامل الفرعي الثاني

 مسائل معلقة مسائل معلقة
 ٨/٩/٢٠٠٥الخميس  

 ١٣,٠٠-١٠,٠٠ الساعة
 ١٨,٠٠-١٥,٠٠الساعة 

 

 . شؤون أخرى -٧  

 .اعتماد التقرير -٨

 .اختتام االجتماع -٨

 ٩/٩/٢٠٠٥الجمعة 

 ١٣,٠٠-١٠,٠٠الساعة 
 ١٨,٠٠-١٥,٠٠الساعة 

 

---- 
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