
 

ى االجتماعات وعدم طلب     إحضار بتكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال          نسخهم إل
 .نسخ إضافية

 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية 
  االتفاقيةذالمعني باستعراض تنفي

 ثانياالجتماع ال
  2007تموز / يوليو13-9باريس، 

 جدول األعمال المؤقت المشروح
 مقدمـة

 على التفاقية الثالثةا أهداف ذ، الخطة االستراتيجية، التي تلزم األطراف بتنفي6/26اعتمد مؤتمر األطراف، في مقرره  -1
التنوع البيولوجي اع في المعدل الحالي لضي 2010ق خفض محسوس بحلول عام يتحقوذلك من أجل ا، اتساقأآثر فاعلية ونحو 

 .على األصعدة العالمية واإلقليمية والوطنية
إدراآا منه بالحاجة إلى إنشاء عملية لتقييم الخطة االستراتيجية واإلبالغ عنها واستعراضها، اعتمد مؤتمر األطراف و -2

معني باستعراض تنفيذ االتفاقية، الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية ال منه 23 أنشأ بموجب الفقرة الذي، و7/30المقرر 
هدف بلوغ للقيام، ضمن أمور أخرى، بالنظر في التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية والمنجزات المؤدية إلى 

استعراض تأثيرات وفاعلية ب، و)7/31المقرر ( بشكل يتمشى مع برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف 2010عام 
 . السبل والوسائل لتحديد وإزالة العقبات التي تعترض التنفيذ الفعال لالتفاقيةبالنظر فيالعمليات القائمة في إطار االتفاقية، و

واعتمد .  2005أيلول /عقد االجتماع األول للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في مونتريال في سبتمبر -3
 .2006آذار /ا مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن في آوريتيبا، البرازيل، في مارساالجتماع تسع توصيات، بحثه

أو اإلسهامات الطوعية، /وفي اجتماعه الثامن، قرر مؤتمر األطراف، شريطة توافر الموارد الالزمة في الميزانية و -4
، الفقرة 8/10المقرر ( التاسع لمؤتمر األطراف عقد اجتماع ثان للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية قبل االجتماع

 2وقرر مؤتمر األطراف أيضا أن يقوم الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية باستعراض متعمق لتنفيذ الغايتين ).  24
وذلك وفقا للمقررين ) يةباستثناء النظر في األهداف المتعلقة ببروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائ( من الخطة االستراتيجية 3و 
 بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والموارد المالية واآللية المالية، وأن يقدم 8/13  و8/8

واقترحت هيئة المكتب، لدى ).  25، الفقرة 8/10المقرر ( تقريرا عن استنتاجاته إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع
، اقترحت إضافة بند 2006آانون األول /راضها لمشروع جدول األعمال المؤقت في اجتماعها في برازيليا في ديسمبراستع

 . في القسم الثاني أدناه8 إلى 3وبناء عليه، ُتقترح البنود من .  بشأن آليات تنفيذ االتفاقية
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، 8/18المقرر ( اإلرشاد إلى اآللية المالية وقدم مؤتمر األطراف طلبات إضافية إلى الفريق العامل بخصوص تقديم -5
، 8/10المقرر (، وعمليـات االتفاقيـة )18، الفقرة 8/14المقرر " (التوقعات العالمية للتنـوع البيولوجي"، ونشرة )6الفقرة 

 . في القسم الثالث أدناه11 إلى 9وترد هذه الشؤون في بنود جدول األعمال المقترحة من ).  39 و 35الفقرتان 
سيعقد االجتماع الثاني للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في مقر منظمة  -6

 من 24وحسبما طلب في الفقرة .  2007تموز / يوليو13 إلى 9في باريس من ) اليونسكو(األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
وسيبدأ تسجيل .   للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والفنية والتقنيةلثاني عشرااالجتماع عقاب في أ، سيعقد االجتماع 8/10المقرر 

بالنسبة للمشارآين أيضا في اجتماع الهيئة  2007تموز / يوليو6، الجمعة يوم ابتداء منالمشارآين في مكان انعقاد االجتماع 
تموز بالنسبة لجميع المشارآين / يوليو8اعة العاشرة صباحا يوم األحد الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ومن الس

 .اآلخرين
       : االتفاقيةعلى موقع  عند االنتهاء من إعدادها تتاح الوثائقو.  أدناهترد قائمة بوثائق االجتماع في المرفق األول  -7
)http://www.biodiv.org/doc/meeting.aspx?mtg=WGRI-02(. 
ستوزع األمانة مذآرة إعالمية تحتوي على تفاصيل التسجيل والترتيبات اإلدارية لالجتماع، بما في ذلك معلومات عن  -8

 .السفر، وتأشيرات الدخول، واإلقامة، وغير ذلك من األمور

 الشؤون التنظيمية:   أوال 
   افتتاح االجتماع - 1البند 

تموز / يوليو9سيفتتح االجتماع رئيسة مؤتمر األطراف، أو من يمثلها، في الساعة العاشرة من صباح يوم االثنين  -9
 .وسُيدلي األمين التنفيذي بمالحظات تمهيدية.  2007

    الشؤون التنظيمية- 2البند 
  المكتبهيئة   2-1

  وبناء عليه، سيرأس . مكتب مؤتمر األطراف آهيئة مكتب للفريق العاملطبقا للعرف المعمول به، ستعمل هيئة -10
 .وسيعين عضو من هيئة المكتب للعمل آمقرر.  االجتماع رئيسة مؤتمر األطراف أو من يمثلها

    إقرار جدول األعمال2-2

ده األمين التنفيذي قد يرغب الفريق العامل في إقرار جدول أعماله على أساس جدول األعمال المؤقت الذي أع -11
 . الصادرة عن مؤتمر األطراف8/18 و 8/14، 8/13، 8/10، 8/8 ات استنادا إلى المقرر، المكتبهيئةبالتشاور مع 

    تنظيم العمل2-3

 خدمات الترجمة الفورية قدمستو.  من المتوقع أن يعمل الفريق العامل في شكل جلسات عامة، أو ينشئ لجنة عامة -12
أيضا  الفريق العامل نشئقد يو.    ويرد برنامج العمل المقترح في المرفق الثاني أدناه.ية الست لألمم المتحدةباللغات الرسم

 .أفرقة غير رسمية لتسهيل عمله عند الضرورة
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 3 و 2استعراض متعمق لتنفيذ الغايتين    -ثانيا 
 من الخطة االستراتيجية

، وهي القيام 8/10 من مقرره 25 المهمة األساسية لالجتماع، في الفقرة آما ورد ذآره أعاله، حدد مؤتمر األطراف،  -13
باستثناء النظر في األهداف المتعلقة ببروتوآول قرطاجنة ( من الخطة االستراتيجية 3 و 2باستعراض متعمق لتنفيذ الغايتين 

 .8/13 و 8/8، وذلك وفقا للمقررين )للسالمة األحيائية
 : االستراتيجية على ما يلي من الخطة3وتنص الغاية  -14

شكل ا" ة    الت ل الوطني ط العم تراتيجيات وخط ا س ة ب ي     المتعلق وجي ف وع البيول واغل التن ج ش وجي، ودم لتنوع البيول
 ."القطاعات ذات الصلة، إطارًا فعاًال لتنفيذ أهداف االتفاقية

ة  -15 نص الغاي ى  2وت تراتيجية عل ة االس ن الخط ضل " م درات أف وافر لألطراف ق ة  أن تت ة وتقني شرية وعلمي ة وب ، مالي
 ."وتكنولوجية، لتنفيذ االتفاقية

ق        -16 تعراض المتعم ي االس ة ف ي االتفاقي راف ف ؤتمر األط ع لم اع التاس ينظر االجتم رر  (س ر المق رة 8/8انظ ، 1، الفق
 :، ستستعمل نتائج عملية االستعراض لما يلي8/8ووفقا للمقرر ).  3، الفقرة 8/14والمقرر 

وجي                   التوصي )أ( اون  التكنول ا والتع ا ونقله ى التكنولوجي ة بالمجاالت ذات األولوية لبناء القدرات، والحصول عل
 بالعالقة إلى تنفيذ االتفاقية؛

ل       )ب( تراتيجيات وخطط العم ذ االس ق تنفي ى عوائ ب عل ي التغل ساعدها ف راف ت ة لألط ادات طوعي وضع ارش
 الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

 .2010 مدخالت لعملية تنقيح الخطة االستراتيجية فيما بعد عام تقديم )ج(
يم           -17 ذ وتقي وباإلضافة إلى ذلك، سينظر مؤتمر األطراف، في اجتماعه التاسع أيضا، في اإلرشادات الموحدة لوضع وتنفي

وع ا                 شواغل التن ال ل دمج الفع وجي وال وجي في القطاعات ذات       االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيول لبيول
 .الصلة

والمطلوب من الفريق العامل أيضا أن يعد لالستعراض المتعمق، وذلك بالترآيز خصوصا على توفير الموارد المالية،  -18
وبناء القدرات، والحصول على التكنولوجيا ونقلها والتعاون التكنولوجي، وحالة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة 

وباإلضافة إلى ذلك، ُيطلب من الفريق .  التنوع البيولوجي، وتنفيذها وتحديثها، ومدى التعميم الفعلي لشواغل التنوع البيولوجيب
العامل أن يعد إرشادات موحدة ومحدثة بشأن وضع وتنفيذ وتقييم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع 

 ).10، الفقرة 8/8المقرر (البيولوجي 
 والمذآورة في الفقرات السابقة، في 8/14 و 8/10، 8/8وسيتم النظر في الطلبات المختلفة الناشئة عن المقررات  -19

 . من جدول األعمال على النحو الوارد أدناه8 إلى 3إطار البنود من 
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    حالة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي - 3البند 
 فيذها، وتوفير الموارد، وتحديد العقباتوتن

 من الخطة االستراتيجية، دعا مؤتمر األطراف، األطراف 3 و 2في سبيل التحضير لالستعراض المتعمق للغايتين  -20
 :إلى تقديم معلومات محدثة في التقرير الوطني الثالث عما يلي

التنو  )أ( ة ب ة المتعلق ل الوطني تراتيجيات وخطط العم ة االس يم  حال دى التعم ديثها وم ذها وتح وجي وتنفي ع البيول
 الفعلي لشواغل التنوع البيولوجي؛

 العقبات الرئيسية التي تعترض تنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني؛ )ب(
رة  )ج( تجابة للفق ذة اس رر 41تحديث لإلجراءات المتخ ستوى 5/20 من المق ى الم ذ عل تعراض التنفي شأن اس  ب
 الوطني؛

 ).2، الفقرة 8/8المقرر (لموارد، وال سيما الموارد المتاحة من مرفق البيئة العالمية توافر ا )د(
أو شبه إقليمية لمناقشة الخبرات الوطنية /أوصى مؤتمر األطراف أيضا، في اجتماعه الثامن، بعقد اجتماعات إقليمية و -21

ة العالمية إلى تقديم معلومات عن اسهامه وخبرته في تنفيذ ودعا المؤتمر مرفق البيئ).  6، الفقرة 8/8المقرر (في مجال التنفيذ 
، ودعا أيضا المنظمات ذات الصلة إلى تقديم مقترحات أو )7، الفقرة 8/8المقرر ( من الخطة االستراتيجية 3 و 2الغايتين 

ة المتعلقة بالتنوع معلومات يمكن أن تساعد األطراف على وضع وتنفيذ وتقييم وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطني
 .البيولوجي

تحليال عن العقبات، /طلب مؤتمر األطراف آذلك إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع هذه المعلومات وأن يعد موجزا -22
ى التحليل متاحا إل/الموجز/والدروس المستفادة، وفاعلية أدوات السياسة واألولويات االستراتيجية للعمل، وأن يجعل هذا التجميع 

 .أو شبه اإلقليمية باإلضافة إلى الفريق العامل في اجتماعه الثاني/االجتماعات اإلقليمية و
 3 و 2وبناء عليه، سيكون أمام الفريق العامل مذآرتين من األمين التنفيذي تقدمان عرضا عاما لحالة تنفيذ الغايتين  -23

 وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وتوافر الموارد من الخطة االستراتيجية مع الترآيز على تنفيذ االستراتيجيات
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة  وموجزا وتحليال للعقبات التي تعترض تنفيذ )(UNEP/CBD/WG-RI/2/2المالية 

اسة واألولويات االستراتيجية  التي ستبحث الدروس المستفادة من االستعراض، ومدى فاعلية أدوات السيبالتنوع البيولوجي
 .)(UNEP/CBD/WG-RI/2/2/Add.1للعمل 

 :سيكون أمام الفريق العامل أيضا الوثائق اإلعالمية التالية -24
 ؛(UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/1)موجز محدث للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثالثة  )أ(
لتحضيرية بشأن تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية عن االجتماعات اإلقليمية ا) أو تقارير(تقرير  )ب(

 ؛(UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/2)المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتعميم التنوع البيولوجي 
تقرير عن أنشطة األمانة والمنظمات الشريكة من أجل تسهيل وتقديم المساندة التقنية لتنفيذ : بناء القدرات )ج(

 ؛(UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/3)االتفاقية 
 .(UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/4)استعراض بشأن توافر الموارد المالية  )د(
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 10في إطار هذا البند، سُيدعى الفريق العامل إلى النظر في المعلومات المتضمنة في هذه الوثائق، تمشيا مع الفقرة  -25
 ):حسبما الحظنا أعاله(، مع الترآيز بصفة خاصة على ما يلي 8/8من المقرر 
 ؛ والتعاون التكنولوجيهاوالحصول على التكنولوجيا ونقل ، الموارد المالية، وبناء القدراتوفيرت )أ(
ة ا )ب( تراتيجيات وخطط الحال ة بعمل الس ة المتعلق وجيالوطني دمج ،التنوع البيول دى ال ديثها، وم ذها وتح  وتنفي

 .من االتفاقية) ب (6 وفقًا للمادة فعالها عميمتالفعال لشواغل التنوع البيولوجى فى القطاعات ذات الصلة ومدى 
 من جدول 7 و 6 و 5 و 4وستكون استنتاجات الفريق العامل حول هذا البند من جدول األعمال بمثابة مدخالت للبنود  -26

 .وقد يرغب الفريق العامل أيضا في وضع ما يراه ضروريا من توصيات لمؤتمر األطراف.  األعمال
 ت ذات األولوية لبناء القدرات، والحصول علىالمجاال - 4البند 

 التكنولوجيا ونقلها والتعاون  التكنولوجي
 من الخطة االستراتيجية، ضمن 3 و 2، ستستخدم نتائج االستعراض المتعمق للغايتين 8/8 من المقرر 2عمال بالفقرة  27

تكنولوجيا ونقلها، والتعاون التكنولوجي بالعالقة أمور أخرى، للتوصية بمجاالت ذات أولوية لبناء القدرات، والحصول على ال
 .إلى تنفيذ االتفاقية

وبالتالي، ُيدعى الفريق العامل في إطار هذا البند من جدول األعمال، إلى تحديد المجاالت ذات األولوية لبناء القدرات،  -28
التفاقية، مع االستناد إلى الوثائق التي أعدتها األمانة والحصول على التكنولوجيا ونقلها، والتعاون التكنولوجي بالعالقة إلى تنفيذ ا

 أعاله، وال سيما موجز وتحليل العقبات التي تعترض تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 23والمشار إليها في الفقرة 
 من 3شات في إطار البند ، باإلضافة إلى االستنتاجات من المناق(UNEP/CBD/WG-RI/2/2/Add.1)المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 .جدول األعمال
 إعداد وتوحيد وتحديث اإلرشادات بشأن وضع وتنفيذ وتقييم - 5البند 

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 وضعلإرشادات موحدة ، أن ينظر في اجتماعه التاسع في 8/8من المقرر ) ب (1قرر مؤتمر األطراف في الفقرة  -29

 يوالدمج الفعال لشواغل التنوع البيولوجى ف، التنوع البيولوجيالوطنية المتعلقة بعمل الستراتيجيات وخطط الوتنفيذ وتقييم ا
 القطاعات ذات الصلة

، ُيدعى الفريق العامل إلى إعداد إرشادات موحدة 8/8من المقرر ) ب (10في إطار هذا البند، وتمشيا مع الفقرة  -30
وعند القيام بذلك، قد .  أجل وضع وتنفيذ وتقييم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجيومحدثة من 

يرغب الفريق العامل أن يأخذ في الحسبان مقرر مؤتمر األطراف بأن نتائج عملية االستعراض ستستخدم، ضمن أمور أخرى، 
ب على العوائق التي تعترض تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لوضع إرشادات طوعية لألطراف للمساعدة في التغل

 )).ب (2، الفقرة 8/8المقرر (المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
لمساعدة الفريق العامل في هذه المهمة، يقدم األمين التنفيذي مذآرة بشأن اإلرشادات لوضع وتنفيذ وتقييم  -31

 .(UNEP/CBD/WG-RI/2/3)متعلقة بالتنوع البيولوجي االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ال
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 خيارات ومشروع استراتيجية لحشد الموارد   - 6
، أن يستطلع، بالتشاور مع األطراف 8/13 من المقرر 4طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي في الفقرة  -32

 اآلليات المالية االبتكارية، وأن يعد مشروع والحكومات والشرآاء ذوي الصلة، جميع خيارات حشد الموارد، بما فيها
استراتيجية لحشد الموارد الالزمة لدعم بلوغ أهداف االتفاقية، مع إقامة االعتبار لعناصر االستعراض المتعمق، وأن يقدم تقريرا 

لمخصص المفتوح عن هذه الخيارات ومشروع االستراتيجية إلى االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف عن طريق الفريق العامل ا
 .العضوية المعني باستعراض التنفيذ

وبناء عليه، سيكون أمام الفريق العامل مذآرة من األمين التنفيذي عن خيارات ومشروع استراتيجية لحشد الموارد  -33
علومات وسوف تتاح م.  (UNEP/CBD/WG-RI/2/4)لمساندة بلوغ أهداف االتفاقية، بما في ذلك اآلليات المالية االبتكارية 

 والوثيقة (UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/4)أساسية إضافية في الوثيقة اإلعالمية بشأن استعراض توافر الموارد المالية 
التشجيع على إنشاء صناديق جديدة، وتعزيز الصناديق الحالية، وتبادل : اإلعالمية بشأن الصناديق البيئية الوطنية واإلقليمية

 .(UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/5)المعارف 
في إطار هذا البند، ُيدعى الفريق العامل إلى النظر في خيارات ومشروع استراتيجية لحشد الموارد، وإلى وضع ما  -34

 .يراه ضروريا من توصيات
 آليات لتنفيذ االتفاقية   - 7البند 

حاجة إلى استعراض نظم ، نظرت هيئة المكتب في ال2006آانون األول /في اجتماعها المنعقد في برازيليا في ديسمبر -35
وبناء . التوصيل لمساعدة األطراف وبناء القدرات، ودور المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية، والتنسيق فيما بين المنظمات

عليه، قررت هيئة المكتب عند النظر في جدول أعمال االجتماع الثاني للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، 
 ".آليات لتنفيذ االتفاقية: "فة بند في جدول األعمال بعنوانضرورة إضا

وبالتالي، في إطار هذا البند، قد يرغب الفريق العامل أيضا في النظر، في ضوء المناقشات بشأن بنود جدول األعمال  -36
 .اف الثالثة لالتفاقية، في إجراءات إضافية قد تكون الزمة بالعالقة إلى تعزيز اآلليات لتسهيل تنفيذ األهد6 إلى 3من 

    مدخالت لعملية تنقيح الخطة االستراتيجية- 8البند 
 2010 فيما بعد عام

رة  -37 ي الفق ؤتمر األطراف ف رر م رر 2ق يح وتحديث الخطة 8/15 من المق ة تنق ي عملي ي اجتماعه التاسع ف ، النظر ف
اع العاش                 تراتيجية منقحة في االجتم اد خطة اس ة اعتم ؤتمر األطراف    االستراتيجية بغي رة     .  ر لم ا للفق رر      2ووفق ، 8/8 من المق

، ضمن أمور أخرى، في )انظر القسم الثاني أعاله( من الخطة االستراتيجية 3 و 2ستستخدم نتائج االستعراض المتعمق للغايتين  
 .2010تقديم مدخالت لعملية تنقيح الخطة االستراتيجية فيما بعد عام 

ذا   -38 ار ه ي إط ه، وف اء علي ة   وبن يح الخط ة تنق ي عملي ة ف دخالت الممكن ي الم ى النظر ف ل إل ق العام دعى الفري د، ُي البن
ى   .   الناشئة عن االستعراض المتعمق  2010االستراتيجية فيما بعد عام      تناد إل وقد يرغب الفريق العامل عند القيام بذلك، في االس

 .استنتاجاته من البنود السابقة من جدول األعمال
د                    لمساعدة ال  -39 ا بع تراتيجية فيم فريق العامل في عمله، يعد األمين التنفيذي مذآرة إعالمية  بشأن عملية تنقيح الخطة االس

 .(UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/6) 2010عام 
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 شؤون أساسية أخرى   -ثالثا 
  وشكل   حالة التقارير الوطنية ومقترحات بشأن نطاق- 9البند 

 "لعالمية للتنوع البيولوجيالتوقعات ا"الطبعة الثالثة من نشرة 
 :طراف إلى األمين التنفيذي ما يلي، طلب مؤتمر األ8/14 من مقرره 18في الفقرة  -40

 فضال عن "لتوقعات العالمية للتنوع البيولوجيا"من نشرة استعراض عملية ونتيجة وتأثير اإلصدار الثاني  )أ(
لتوقعات العالمية للتنوع ا"من نشرة  اإلصدار الثالث شكلالدروس المستفادة من إعداده، ووضع مقترحات بشأن نطاق و

، وتنظيم األعمال التحضيرية للنظر فيها من جانب الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية "البيولوجي
 مر األطراف؛ قبل االجتماع التاسع لمؤت، حسب مقتضى الحال،أو الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ/و

 التي اتقبعال وتحليل استراتيجي يحدد ، محدث للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثالثةموجزإعداد  )ب(
 .تعترض التنفيذ وخيارات للتغلب على هذه العقبات، وجعل هذه متاحة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات

ة                وبناء عليه، سيكون أمام الفريق العامل مذآرة       -41 ة الثالث  من األمين التنفيذي تحتوي على مقترحات لنطاق وشكل الطبع
وجي    "من نشرة    وع البيول ذلك موجز محدث للمعلومات المتضمنة في       (UNEP/CBD/WG-RI/2/6)" التوقعات العالمية للتن ، وآ

د    (UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/1)التقارير الوطنية الثالثة   ال  من جدو  3المشار إليها أعاله تحت البن ة   .  ل األعم تقدم األمان وس
أيضا تقريرا شفهيا عن نتائج النظر في هذه المسألة من جانب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها                  

اري            .  الثاني عشر، الذي سينعقد في األسبوع السابق الجتماع الفريق العامل          ة التق ديثا عن حال ضا تح ة أي ة  وستقدم األمان ر الوطني
 .الثالثة والرابعة

 . من المتوقع أن ينظر الفريق العامل في هذه الشؤون، وأن يضع ما يراه مالئما من توصيات -42

    فرص تعميم اإلرشاد المقدم إلى مرفق البيئة العالمية- 10البند 
استكشاف الفرص    مع األطراف،    ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، بالتشاور       8/18 من مقرره    6في الفقرة    -43

رر الواردة في الم واألهداف مرفق البيئة العالمية مع مراعاة إطار الغايات      إلى  تعميم اإلرشاد المقدم    لالالزمة    فضال عن   7/30 ق
دم   يم التق رات تقي وغ مؤش و بل ام  نح دف ع ي       2010 ه ل المعن ق العام الل الفري ن خ راف م ؤتمر األط ك لم ائج ذل ديم نت ، وتق

 .ض تنفيذ االتفاقيةباستعرا
يم   -44 ذي عن فرص تعم ين التنفي ن األم ذآرة م ل م ق العام ام الفري يكون أم ه، س اء علي ة وبن ق البيئ دم لمرف اد المق اإلرش

 .(UNEP/CBD/WG-RI/2/5) 2010األهداف ومؤشرات هدف عام العالمية مع مراعاة إطار 
 . توصيات يضع ما يراه مالئما منالشؤون، وأنمن المتوقع أن ينظر الفريق العامل في هذه  -45

    عمليات االتفاقية- 11البند 
 : بشأن عمليات االتفاقية، طلب مؤتمر األطراف من الفريق العامل ما يلي8/10في مقرره  -46

 ،)35الفقرة ( وسحبها مستقبال استعراض مقررات مؤتمر األطرافبشأن أن يضع إرشادات  )أ(
 .)39 الفقرة ( سواء آانت حكومية أو غير حكومية،هيئات ووآاالتضوية عجراءات لقبول إأن ينظر في  )ب(
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الشؤؤن الناشئة  : لمساعدة الفريق العامل في هذه المهمة، سيكون أمامه مذآرة من األمين التنفيذي عن عمليات االتفاقية   -47
 .(UNEP/CBD/WG-RI/2/7) 8/10عن المقرر 

 . التوصياتالشؤون، وأن يضع ما يراه مالئما منهذه من المتوقع أن ينظر الفريق العامل في  -48

 الختاميةشؤون    ال-ثالثا 

    شؤون أخرى- 12البند 
قد يتناول الفريق العامل في إطار هذا البند، أي شؤون أخرى تتعلق بموضوع االجتماع، حسبما تمت الموافقة عليه في                    -49

 . من جدول األعمال2-2إطار البند 

 اد التقرير   اعتم- 13البند 
 .سوف ُيدعى الفريق العامل إلى النظر في تقريره واعتماده، استنادا إلى مشروع التقرير المقدم من المقرر -50

    اختتام االجتماع- 14البند 
 .2007تموز /يوليو 13سة مساء يوم الجمعة داسمن المتوقع اختتام االجتماع في الساعة ال -51
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 مرفق األولال
  للفريق العاملثانيالجتماع القائمة بوثائق ا

   االتفاقيةذالمخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفي
 رقم الوثيقة  الوثيقةواننــع

 UNEP/CBD/WG-RI/2/1 جدول األعمال المؤقت
 UNEP/CBD/WG-RI/2/1/Add.1 جدول األعمال المؤقت المشروح

مع الترآيز على تنفيذ  من الخطة االستراتيجية 3 و 2حالة تنفيذ الغايتين 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وتوافر 

  عرض عام--الموارد المالية 
UNEP/CBD/WG-RI/2/2 

موجز وتحليل العقبات التي تعترض تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
الستعراض، ومدى فاعلية ، والدروس المستفادة من االمتعلقة بالتنوع البيولوجي

 أدوات السياسة واألولويات االستراتيجية للعمل
UNEP/CBD/WG-RI/2/2/Add.1 

وضع وتنفيذ وتقييم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة إرشادات ل
 بالتنوع البيولوجي

UNEP/CBD/WG-RI/2/3 

االتفاقية، بما خيارات ومشروع استراتيجية لحشد الموارد لمساندة بلوغ أهداف 
 في ذلك اآلليات المالية االبتكارية

UNEP/CBD/WG-RI/2/4 

األهداف اإلرشاد المقدم لمرفق البيئة العالمية مع مراعاة إطار فرص تعميم 
 2010ومؤشرات هدف عام 

UNEP/CBD/WG-RI/2/5 

التوقعات العالمية للتنوع "مقترحات بشأن نطاق وشكل الطبعة الثالثة من نشرة 
 "ولوجيالبي

UNEP/CBD/WG-RI/2/6 

 UNEP/CBD/WG-RI/2/7 8/10الشؤون الناشئة عن المقرر : عمليات االتفاقية
 

 وثائق إعالمية
 UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/1 موجز محدث عن المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثالثة

 عن االجتماعات اإلقليمية التحضيرية بشأن تنفيذ) أو تقارير(تقرير 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وتعميم التنوع 

 البيولوجي
UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/2 

تقرير عن أنشطة األمانة والمنظمات الشريكة من أجل تسهيل : بناء القدرات
 وتقديم المساندة التقنية لتنفيذ االتفاقية

UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/3 

 UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/4 الموارد الماليةاستعراض توافر 
التشجيع على إنشاء صناديق جديدة، : الصناديق البيئية الوطنية واإلقليمية

 وتعزيز الصناديق الحالية، وتبادل المعارف
UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/5 

 UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/6 2010عملية تنقيح الخطة االستراتيجية فيما بعد عام 
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 لثانيا المرفق
 تنظيم العمل المقترح لالجتماع الثاني للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية

 المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية

 بنود جدول األعمال اليوم والتاريخ

 9/7/2007االثنين 
  13.00-10.00الساعة 

 

 افتتاح االجتماع -1
 الشؤون التنظيمية -2
وجي وتنف              -3 التنوع البيول ة ب ة المتعلق وفير    حالة االستراتيجيات وخطط العمل الوطني ذها، وت ي

 الموارد، وتحديد العقبات
اون     -4 18.00-15.00الساعة  ا والتع ا ونقله ى التكنولوجي درات، والحصول عل اء الق ة لبن االت ذات األولوي المج

 التكنولوجي
 10/7/2007الثالثاء 
  13.00-10.00الساعة 

ة ال       -5 ل الوطني ط العم تراتيجيات وخط يم االس ذ وتقي ع وتنفي شأن وض ادات ب ة إرش متعلق
 بالتنوع البيولوجي

 خيارات ومشروع استراتيجية لحشد الموارد -6 18.00-15.00الساعة 
 آليات لتنفيذ االتفاقية -7

 11/7/2007األربعاء 
  13.00-10.00الساعة 

 2010تنقيح الخطة اإلستراتيجية فيما بعد عام مدخالت لعملية  -8
شرة        حالة التقارير الوطنية ومقترحات بشأن نطاق        -9 التوقعات  "وشكل الطبعة الثالثة من ن

 "العالمية للتنوع البيولوجي
 18.00-15.00الساعة 

 
 فرص تعميم اإلرشاد المقدم إلى مرفق البيئة العالمية -10
 8/10الشؤون الناشئة عن المقرر : عمليات االتفاقية -11

 12/7/2007الخميس 
  13.00-10.00الساعة 

 

 بنود معلقة

 بنود معلقة 18.00-15.00الساعة 

 13/7/2007الجمعة 
  13.00-10.00الساعة 

 

 شؤون أخرى -12
 اعتماد التقرير -13

 18.00-15.00الساعة 
 

 )بقية(اعتماد التقرير  -14
 اختتام االجتماع -15

----- 


