
  

  
طبـع عـدد   ،  األمم المتحدة محايدة مناخيـا لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل    

  .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .محدود من هذه الوثيقة

   الفريق العامل المفتوح العضوية
   االتفاقيةذستعراض تنفيالمخصص ال

  الثثاالجتماع ال
  2010أيار / مايو28-24نيروبي، 

  
   المشروحجدول األعمال المؤقت

  مذكرة من األمين التنفيذي
   للعملالمقترحم ى التنظيوعل على قائمة الوثائق ، تعديالت

  
  .بالمرفقين التاليين UNEP/CBD/WGRI/3/1/Add.1 في الوثيقة األول والثاني  المرفقينعنيستعاض 

  
 2- 5 دـإلتاحة المناقشات المبكرة للبن،  مناقشات مع رئيس المكتببناء على،  للعملالمقترحتعديالت على التنظيم الأعدت 

التي تعليقات ال، مع األخذ في االعتبار ) المواردحشدستراتيجية إتنفيذ  (6 البندو)  وتحديث الخطة االستراتيجيةمراجعة(
الحتمال إجراء تغيير  إستعدادااآلن لوفود ا علىويجري تعميم هذه المذكرة . جدول األعمال من 8 و 4 البندين تلقيت على

  ،امل الفريق العجانب من رهنا باالعتمادؤقت وتنظيم العمل جدول األعمال المويظل . لتوقيتفي ا
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  مرفق األولال
  قائمة الوثائق

  
   الوثيقةرقم  الوثيقةواننـع

  جدول األعمال المؤقت
 

UNEP/CBD/WG-RI/3/1 

  جدول األعمال المؤقت المشروح
 

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

ة االستراتيجية والتقدم تنفيذ الخط: تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية
، واالستعراض 2010 بلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام صوبالمحرز 
   من الخطة االستراتيجية4 و 1 للغايتينالمتعمق 

 

UNEP/CBD/WG-RI/3/2 

  إدماج التنوع البيولوجي في مسألتي الحد من الفقر والتنمية
  

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

  إشراك قطاع األعمال
  

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

  : 2010 بعد عام  للفترة  وتحديث الخطة االستراتيجيةتنقيح 
 

UNEP/CBD/WG-RI/3/3 

  لآلراءتحليل و تجميع: مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية 
  

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

م امجال التنوع البيولوجي وخدمات النظالصلة بين العلوم والسياسات في 
   ورفاه اإلنسان، والنظر في نتائج االجتماعين الحكوميين الدولييناإليكولوجي

  

UNEP/CBD/WG-RI/3/4 

  2022-2011برنامج عمل االتفاقية المتعدد السنوات للفترة 
  

UNEP/CBD/WG-RI/3/5 

  استعراض الخبرة ومقترحات للتقارير الوطنية الخامسة: التقارير الوطنية
 

UNEP/CBD/WG-RI/3/6 

  ادئ التوجيهية للتقارير الوطنية الخامسةمشروع المب
  

UNEP/CBD/WG-RI/3/6/Add.1 

أو مؤشرات /األنشطة والمبادرات الملموسة، بما فيها أهداف قابلة للقياس و
لبلوغ الغايات االستراتيجية الواردة في استراتيجية حشد الموارد وبشأن 

  مؤشرات لرصد تنفيذ االستراتيجية
 

UNEP/CBD/WG-RI/3/7 

 UNEP/CBD/WG-RI/3/8 ارات السياسة بخصوص اآلليات المالية اإلبتكاريةخي

 UNEP/CBD/WG-RI/3/9 استعراض اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية

 UNEP/CBD/WG-RI/3/10  النظر في المبادرة المقترحة بشأن تكنولوجيا التنوع البيولوجيمواصلة

 UNEP/CBD/WG-RI/3/11 م عملهوتيرة انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف وتنظي
 على تنفيذ االنعكاسات:  العالمية للتنوع البيولوجيالتوقعاتالطبعة الثالثة من 

  االتفاقية في المستقبل
UNEP/CBD/SBSTTA/14/8 

  وثائق إعالمية

 UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/1  للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية الرابعة أوليتحليل

 UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/2   التنوع البيولوجي والتنمية والحد من الفقربتعميم المتعلقة تنفيذ األنشطة
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   الوثيقةرقم  الوثيقةواننـع
 

دولي للعلوم الحكومي اللمنبر ا برنامج األمم المتحدة للبيئة عنتقريرا 
  ةم اإليكولوجيال التنوع البيولوجي وخدمات النظوالسياسات في مج

 

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

والمبادرات الملموسة، بما فيها أهداف قابلة للقياس تعليقات بشأن األنشطة 
أو مؤشرات لبلوغ الغايات االستراتيجية الواردة في استراتيجية حشد /و

  الموارد وبشأن مؤشرات لرصد تنفيذ االستراتيجية 
 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/4 

 29-27، بون، االبتكاريةتقرير حلقة العمل الدولية بشأن اآلليات المالية 
  2010كانون الثاني /ايرين
 

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/5 

 المخصص ينمتعددالصحاب المصلحة وأل الحكومي الدولي الثانيجتماع الا
التنوع البيولوجي  في مجال اتالسياسولعلوم، بشأن المنبر الحكومي الدولي ل

  وخدمات النظم اإليكولوجية

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/6 

 UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/7  2010بعد عام ما  و2010األهداف الوطنية للتنوع البيولوجي لعام 

 UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/8   2010ما بعد ل  ووضع مؤشرات2010لعام مؤشرات التنوع البيولوجي 

: 2010مؤتمر تروندهايم بشأن التنوع البيولوجي لعام : تقرير الرئيس
   العمل من أجل التنمية المستدامة-وجي  التنوع البيول أهدافتوضيح

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/9 

البيئي المتعدد األطراف والمتعلق  المنسق لإلبالغ الشروط المسبقة عنرير تق
  التنوع البيولوجيب

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/10 

التنوع البيولوجي لصانعي السياسات و  النظم اإليكولوجيةدراسة اقتصاديات 
  حديد قيمة الطبيعةاالستجابة لت

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/11 

 UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/12   إسهام منظومة األمم المتحدة بأسرها–تعزيز جدول أعمال التنوع البيولوجي 

 غير الرسمية بشأن تحديث الخطة االستراتيجية لالتفاقية العملحلقة تقرير 
   2010عام بعد ما فترة ل

UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/13 
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 الثاني المرفق

  تنظيم العمل المقترح 

 بنود جدول األعمال اليوم والتاريخ

  أيار/مايو24االثنين 
 صباحا إلى 10.00الساعة 

  بعد الظهر 13.00
 

  افتتاح االجتماع  -1
  الشؤون التنظيمية  -2
  :2010 بلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام صوب  المحرزالتقدم  -3

  تنفيذ الخطة االستراتيجية؛  3-1
 من الخطة االستراتيجية ومواصلة النظر      4 و 1استعراض متعمق للغايتين      3-2

 في احتياجات بناء القدرات
  بعد الظهر15.00الساعة 

   مساء18.00إلى 
  : وبرنامج عمل االتفاقية المتعدد السنوات2010الخطة االستراتيجية بعد   -5

  ؛2010مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية بعد عام   5-1
  أيار/ مايو25لثالثاء ا

   صباحا إلى10.00الساعة 
 بعد الظهر 13.00  

  برنامج عمل االتفاقية المتعدد السنوات والتقارير الوطنية  5-2
  :عمليات االتفاقية  -8

  وتيرة انعقاد اجتماعات مؤتمر األطراف؛  8-1
 ) سينظران معا1-8 و2-5تجدر المالحظة بأن البندين (

  بعد الظهر15.00الساعة 
   مساء18.00لى إ

   المواردحشدتنفيذ استراتيجية   -6
  قائمة بمبادرات تنفيذ االستراتيجية والمؤشرات؛  6-1
  اآلليات المالية اإلبتكارية؛  6-2
  .استعراض اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية  6-3

  أيار/ مايو26 األربعاء
   صباحا إلى10.00الساعة 
  بعد الظهر 13.00  

  .المبادرة المقترحة بشأن تكنولوجيا التنوع البيولوجيمواصلة النظر في   -7
الصلة بين العلوم والسياسات في مجال التنـوع البيولـوجي، وخـدمات النظـام                -4

النظر في نتائج االجتمـاعين الحكـوميين الـدوليين         : اإليكولوجي ورفاه اإلنسان  
ألصحاب المصلحة المتعددين المخصص لمنبر حكـومي دولـي بـين العلـوم             و
  سياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيوال

  بعد الظهر15.00الساعة 
   مساء18.00إلى 

  :عمليات االتفاقية  -8
  .سحب المقررات  8-2

  النظر في مشروعات التوصيات
  أيار/ مايو27الخميس 
   صباحا إلى10.00الساعة 
  بعد الظهر 13.00  

  النظر في مشروعات التوصيات

  بعد الظهر15.00الساعة 
   مساء18.00إلى 

  النظر في مشروعات التوصيات

  أيار/ مايو2 الجمعة
   صباحا إلى10.00الساعة 
  بعد الظهر 13.00  

  شؤون أخرى  -9
  اعتماد التقرير  -10
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 بنود جدول األعمال اليوم والتاريخ

  بعد الظهر15.00الساعة 
   مساء18.00إلى 

  )تكملة(اعتماد التقرير   -11
  اختتام االجتماع  -12

 
  

 

----  


