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 .فيةويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضا  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العاشر االجتماع
  2010 األولتشرين /أكتوبر 29- 18، ناغويا، اليابان

   من جدول األعمال1- 4البند 
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشرة في االجتماع الالمقررات المعتمد
 القضاء على الفقر والتنميةعمليات إدماج التنوع البيولوجي في   10/6المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
القضاء   وخططياتاستراتيجفي الثالثة  إلى تحسين القدرات لتعميم أهداف االتفاقيةالحاجة الملحة ب يسلمإذ 

وعمليات التنمية كوسيلة لتعزيز تنفيذ ) مثل ورقة استراتيجية الحد من الفقر، وخطط التنمية الوطنية(الفقر على 
 وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة ورفاه 2020-2011 للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةالخطةاالتفاقية و

  اإلنسان،
ؤسسات القائمة التي تعالج مسألة القضاء على الفقر،  العدد الكبير من العمليات واآلليات والموإذ يدرك

والحاجة إلى تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ذات الصلة في المنابر والمبادرات 
  القائمة،

الصادرة عن مؤتمر التنوع البيولوجي في التعاون اإلنمائي األوروبي المنعقد " رسالة باريس "يالحظوإذ 
   والتي أكدت الحاجة إلى تعزيز إدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في التعاون اإلنمائي،20061أيلول / سبتمبرفي

 إلى نتائج اجتماع الخبراء بشأن تعميم التنوع البيولوجي في التعاون اإلنمائي، المنعقد في وإذ يشير
  2،لتنفيذياألمين اه  والذي استضاف2009أيار / مايو15  إلى13مونتريـال، من 

 بيان السياسات العامة بشأن إدماج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المرتبطة به وإذ يالحظ
  3في التعاون اإلنمائي والذي أيدته لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،
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أيلول / سبتمبر22للجمعية العامة لألمم المتحدة المنعقد في  باالجتماع الرفيع المستوى وإذ يرحب أيضا

  ،كمساهمة في السنة الدولية للتنوع البيولوجي ،2010
 تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع بناء القدرات لتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم يدعو إلى  - 1

 والتنمية باعتبارها وسيلة للمساهمة في تنفيذ اإليكولوجية في عمليات أوسع نطاقاً في مجال القضاء على الفقر
، بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية، وخصوصا 2020-2011للتنوع البيولوجي االتفاقية وخطتها االستراتيجية 

ذات االقتصاد بالنسبة للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان 
  ؛نتقالياال

، حسب  إلى المشاركة الفعالة لوكاالت التعاون اإلنمائي والوكاالت المنفذة والتزامهايدعو  - 2
   في دعم تعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليات القضاء على الفقر والتنمية؛االقتضاء،
والبرامج الخاصة بالتنوع  جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المشتركين في العمليات يناشد  - 3

البيولوجي والتنمية إلى تعزيز التنسيق من أجل تجنب االزدواجية في العمل وتيسير استراتيجيات االتساق وأوجه 
  التآزر والتكامل ونُهج العمل التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛

لدان بشأن كيفية التعميم ومن أجل بناء القدرات  أنه من الضروري تقاسم الخبرات بين البيالحظ  - 4
  والتوسع في الممارسات الجيدة بشان التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛

 بزيادة الجهود المبذولة والعناية لتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في يرحب  - 5
  القضاء على الفقر والتنمية؛

في الجهود المبذولة إلدماج التنوع البيولوجي في عمليات القضاء على الفقر  أهمية ما يلي يالحظ  - 6
  :والتنمية

المعلومات العلمية والمعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية والمحلية   )أ(
فاقية واألحكام من االت) ي(8ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ومشاركتها وفقا للمادة 

  المتصلة بها؛
  تعميم االعتبارات الجنسانية وتشجيع المساواة بين الجنسين؛  )ب(
منتدى للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية، وخطة بالي   )ج(

  فعال؛ قاالستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات، والعمليات األخرى والحاجة إلى تنسي
تعزيز االتصال والتوعية بشأن الروابط المتبادلة بين القضاء على الفقر والتنمية والتنوع   )د(
  البيولوجي؛
 الفائدة المحتملة للجهود العالمية طويلة األجل التي تستفيد من المنظمات اإلنمائية اإلقليمية يالحظ  - 7

ن بلدان الشمال والجنوب لمساعدة العمليات التي تقودها والوطنية كنقاط للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وفيما بي
البلدان إلجراء تعميم فعال للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليات التنمية من خالل بناء القدرات 

لتنوع لتعزيز اإلدارة البيئية، وآليات تمويل التنوع البيولوجي وتطوير التكنولوجيات واالبتكارات المتعلقة با
  البيولوجي ونقلها وتكييفها من خالل تشجيع الحلول التي تلبي االحتياجات اإلنمائية للجميع؛
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لثنائية وكاالت ا األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية ذات الصلة مثل اليدعو  - 8
مات غير الحكومية ، ووكاالت األمم المتحدة والمنظالمتعددة األطرافي، ومصارف التنمية لتعاون اإلنمائل

المشتركة في التعاون اإلنمائي، والمجتمع المدني، وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى المساهمة في 
  جهود فعالة ومنسقة؛

 األطراف إلى تكثيف تعاونها لتعزيز القدرات الوطنية يدعو من االتفاقية، 18 و12وفقا للمادتين   - 9
يولوجي، بوسائل منها تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات، مع مراعاة االحتياجات واإلقليمية لتعميم التنوع الب

 ذاتالخاصة للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان 
  ؛االنتقالي القتصادا

ن المتقدمة، والحكومات والجهات المانحة  األطراف من البلدايدعو من االتفاقية، 20وفقا للمادة   - 10
األخرى، واآللية المالية إلى توفير الدعم المالي والتقني للبلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية 

، من أجل مواصلة تطوير نُهج بشأن إدماج التنوع االنتقالي القتصاد اذاتالصغيرة النامية، فضال عن البلدان 
  وجي في عمليات القضاء على الفقر والتنمية؛البيول

 بمبادرة البلدان النامية بإعداد واعتماد خطة عمل متعددة السنوات بشأن التعاون فيما بين يرحب  - 11
بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولوجي من أجل التنمية، وخطة بالي االستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء 

  ات ذات صلة بتنفيذ إطار بناء القدرات؛القدرات، حيث أنها عملي
المبادرات الجارية التي تربط بين التنوع البيولوجي والتنمية والقضاء  بينشجع أوجه التآزر ي  - 12
 مثل مبادرة خط االستواء، ومبادرة تنمية القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع في أفريقيا، ،على الفقر

 التنوع اومبادرة الفقر والبيئة، ومبادرة تكنولوجياألونكتاد للتجارة البيولوجية؛ ومبادرة ومبادرة شبكة الحياة، 
  بين بلدان الجنوب؛فيما  وخطة العمل المتعددة السنوات للتعاون ،البيولوجي

ام  مشروع اإلطار المؤقت لبناء القدرات في مجال تعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظيالحظ  - 13
 الصادرة عن الفريق العامل 3/3لتنمية المستدامة والقضاء على الفقر المرفق بالتوصية  من أجل ااإليكولوجي

  4المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية؛
 إنشاء فريق خبراء معني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر والتنمية يقرر  - 14

  باالختصاصات الواردة بالمرفق بهذا المقرر؛
  : القيام بما يلي، رهنا بتوافر الموارد، التنفيذي األمينيطلب إلى  - 15

  عقد اجتماع لفريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر والتنمية؛  )أ(
إعداد، لفريق الخبراء هذا وبالتشاور مع الشركاء المعنيين، تحليل لآلليات والعمليات أو   )ب(

التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليات القضاء على الفقر المبادرات القائمة المعنية بتعميم 
، بغية ضمان تقديم مساهمة مركزة وملموسة والتنمية، ونقاط قوتها وضعفها وتحديد اإلمكانيات والتهديدات

  ؛لمداوالت الخبراء بشأن مشروع اإلطار المؤقت المتعلق ببناء القدرات

                                                        
4   UNEP/CBD/COP/10/4المرفق ،.  
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  : مع مراعاة نتائج فريق الخبراء، التالية وتحسينهانشطةمواصلة القيام باأل  )ج(

بالتعاون مع الشركاء، تحديد وتوثيق وتعزيز، وحسب االقتضاء دعم أفضل الممارسات   )1(
  والنُهج إلدماج التنوع البيولوجي في عمليات القضاء على الفقر والتنمية؛

التعاون اإلنمائي تعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في خطط   )2(
واألولويات بما في ذلك الربط بين برامج عمل االتفاقية واألهداف اإلنمائية لأللفية 

  بالشراكة مع وكاالت التعاون اإلنمائي؛
تعزيز تقاسم المعارف والخبرات واالتصال والتوعية بشأن تعميم التنوع البيولوجي من   )3(

ل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل أجل القضاء على الفقر والتنمية، وذلك من خال
األخرى المالئمة، ولدعم فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على 

  الفقر والتنمية؛
مساعدة األطراف وهيئاتها اإلقليمية على إقامة شراكات وترتيبات مؤسسية تحفز   )4(

) لجنوب وفيما بين بلدان الشمال والجنوبالتعاون فيما بين بلدان ا(التعاون ثالثي األبعاد 
  لبناء القدرات حول النقاط اإلقليمية؛

مواصلة توفير وإعداد ونشر، حسب الضرورة وحسب االقتضاء، أدوات قطاعية   )5(
وأدوات مشتركة بين القطاعات وتوجيهات بشان أفضل الممارسات بشأن التنوع 

مصلحة الرئيسيين، بما في ذلك البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية ألصحاب ال
تجميع النتائج والدروس المستفادة ذات الصلة من تنفيذ برامج العمل في إطار االتفاقية 
بوصفها معلومات صديقة للمستخدمين وذات صلة بالسياسات لتلبية احتياجات مختلف 

  المجموعات المستهدفة من حيث بناء القدرات؛
  المساعدةوزيادة توفير جمع األموال  مجالفيية دعم األطراف والمنظمات اإلقليم  )6(

 على المستويين اإلقليمي والوطني؛ وتوفير تقدير تنمية القدراتل  المبذولةجهودللالتقنية 
لما يترتب من آثار مالية نتيجة تنفيذ إطار بناء القدرات في مجال تعميم التنوع 

مستدامة والقضاء على الفقر، البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل التنمية ال
  .بما في ذلك ترتيب هيكلي لتمويل النقاط اإلقليمية لتنمية القدرات

  مرفق
  اختصاصات فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي 

  من أجل القضاء على الفقر والتنمية
ات القضاء على يتعين على فريق الخبراء مواصلة توضيح الروابط بين أهداف االتفاقية الثالثة وعملي  - 1

وتحديد أكثر النُهج فعالية نحو ) التنمية والتنوع البيولوجي(الفقر والتنمية، مع االستعانة بالخبرات من المجتمعين 
إطار بشأن تنمية القدرات لتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من أجل التنمية المستدامة والقضاء 

  .ادرات القائمة وبالتعاون الوثيق مع المنظمات ذات الصلةعلى الفقر، استنادا إلى المب
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على فريق الخبراء أن يقدم مدخالت تقنية إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض   - 2
  :تنفيذ االتفاقية في اجتماعه الرابع وفقا لالختصاصات التالية

 استعراض التحليل المقرر أن تعده األمانة؛  )أ(
د األسباب الجذرية للفقر التي يحتمل أن تكون مرتبطة بفقدان التنوع البيولوجي واقتراح سبل تحدي  )ب(

  حقيق األهداف الثالثة لالتفاقية؛ووسائل يمكن بموجبها إزالة هذه األسباب أو تصحيحها بت
تحديد وسائل للتوسع في الممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتقاسم الروابط بين برامج   )ج(

لقضاء على الفقر واألهداف الثالثة لالتفاقية من أجل التنمية المستدامة على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي ا
 ودون اإلقليمي والعالمي؛

 وأولويات لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة التي تشترك في عمليات التنمية توجيهاتتوفير   )د(
ي السياسات، علمنفذة والمجموعات المستهدفة األخرى مثل واضالحكومات والوزارات القطاعية والوكاالت ا(

 ؛)والممارسين، والعلماء، ووسائل اإلعالم، ومؤسسات التعليم
في اعتبارات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من  المجموعة الكاملة كفالة أخذ  )ه(
قية وخطتها االستراتيجية فضال عن جميع األهداف التفاالثالثة لهداف تتسق التوجيهات مع األلضمان أن الحسبان 

 5.أللفيةألمم المتحدة لاإلنمائية لأللفية وإعالن ا
 3 خبراء و5 ( مراقبا15 خبيرا ترشحهم األطراف و25يكون فريق الخبراء متوازنا إقليميا ويتألف من   - 3

 المعنية بالتنوع  المحلية المجتمعاتينتمون إلى جهات من بينها) مراقبين من كل منطقة من مناطق األمم المتحدة
البيولوجي والتنمية، والهيئات أو المنظمات اإلقليمية، والوكاالت الثنائية للتعاون اإلنمائي، والمصارف اإلنمائية 
المتعددة األطراف، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، وقطاع األعمال، 

  .ية والمحلية وممثلي أصحاب المصلحة اآلخرينوالمجتمعات األصل
  يوصي األمين التنفيذي بقائمة الخبراء والمراقبين المختارين العتمادها من قبل المكتب؛  - 4
  تأخذ األطراف في االعتبار الحاجة إلى الخبرة التقنية في فريق الخبراء عند ترشيح خبرائها؛  - 5
جة إلى االستناد إلى خبرة المنظمات والشراكات والمبادرات يتم إنشاء فريق الخبراء مع مراعاة الحا  - 6

  .الدولية ذات الصلة
تقوم األطراف، والهيئات أو المنظمات اإلقليمية، ووكاالت التعاون اإلنمائي الثنائية، والمصارف اإلنمائية   - 7

 والمجتمع المدني، المتعددة األطراف، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وقطاع األعمال،
ومعاهد البحوث، والمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة اآلخرين، بإجراء المزيد من العمل، بما في 

  .ذلك من خالل إجراء دراسات وتقديم آراء بشأن هذه المسألة باعتبارها مدخالت في عمل فريق الخبراء
 إلكمال مهامه، رهنا بتوافر الموارد المالية، ويعمل يعقد فريق الخبراء اجتماعات حسبما يتطلب األمر  - 8

  .أيضا من خالل المراسالت والتحاور من بعد
----- 
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