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 مقدمة
اع الثاني للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في مقر منظمـة           عقد االجتم  .1

 .2007تموز / يوليو13 إلى 9في باريس من ) اليونسكو(األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
ـ : حضر االجتماع ممثلو األطراف في االتفاقية وممثلو حكومات أخرى كمـا يلـي            .2 ر، أنتيغـوا وبربـودا،   الجزائ

، كمبوديـا، الكـاميرون،     جزر البهاما، بلجيكا، بنن، بوتان، بوركينا فاصو، بوروندي       األرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا،     
، الجمهوريـة  كرواتياكوستاريكا، جزر كوك، كندا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، الصين، كولومبيا، جزر القمر،       

الدانمرك، جيبوتي، الجمهورية الدومينيكية، إكوادور، سلفادور، إثيوبيا، الجماعـة         ورية الكونغو الديمقراطية،    جمهالتشيكية،  
اندونيسـيا،   بيساو، هايتي، الهند، -، غرينادا، غينيا، غينيااليونانألمانيا، غابون، غامبيا، جورجيا، األوروبية، فنلندا، فرنسا،    
ملديف، ماليزيا،  مالوي،  ليتوانيا، مدغشقر،   جمهورية الو الديمقراطية الشعبية،     كيريباس،  كينيا،  ،  جمهورية إيران اإلسالمية  

المغرب، موزامبيق، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، النيجر،     واليات ميكرونيزيا الموحدة،    المكسيك،  موريشيوس،  مالي، موريتانيا،   
سـان  سانت كيتس ونيفيس، سـانت لوسـيا،   رواندا، رومانيا، ، البرتغال، قطربيرو، بولندا،  باالو، بنما،   النرويج،  نيجيريا،  

سـورينام،  جنوب أفريقيـا، أسـبانيا،      سلوفينيا،  ،  سيشيل، سنغافورة السنغال،  تومي وبرينسيبي، المملكة العربية السعودية،      
، المملكـة المتحـدة    أوكرانيـا تركمانستان، أوغندا،   تونس،  ترينيداد وتوباغو،   ، سويسرا، طاجيكستان، تايلند، توغو،      السويد

 .زمبابويواليمن، زامبيا، الواليات المتحدة األمريكية، لبريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحدة، 
حضر أيضا مراقبون من الهيئات والوكاالت المتخصصة اآلتية التابعة لألمـم المتحـدة وأمانـات االتفاقيـات               .3

مرفـق  ، (FAO)منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعـة  ، المهاجرة البريةالحيوانات فظ أنواع  اتفاقية ح : والهيئات األخرى 
وخطـة عمـل البحـر      ،  برنامج األمم المتحدة للبيئة    ل ةالتابعوالتقييم واإلنذار المبكر    ة  يمعلومات البيئ شعبة ال البيئة العالمية،   

 ، وبرنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي        (MAP-RAC-SPA)المتوسط، مركز النشاط اإلقليمي للمناطق المحمية الخاصـة         
(UNDP)                   ومرفق البيئة العالمية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة ،

 المتحـدة للبيئـة     ، والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمـم        (UNEP)، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة      )اليونسكو(
(UNEP-WCMC)     ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،(UNIDO)      ومكتـب األمـم المتحـدة لخـدمات المشـاريع ،

(UNOPS). 
 :وكانت الهيئات اآلتية ممثلة أيضا بمراقبين -4

Association of University Technology Managers, BioNet-International, Biotechnology Industry 
Organization, BirdLife International, BirdLife International/Royal Society for the Protection of Birds, 
CAB International, CBD Alliance and Kalpavriksh, Centre for International Sustainable Development 
Law, Climate and Development Initiatives - Uganda, Commonwealth Secretariat, Conservation 
International, Countdown 2010, ECOROPA, Fondation Nicolas Hulot, Forest Peoples Programme, Forum 
Umwelt und Entwicklung, Friends of the Siberian Forests, Global Biodiversity Information Facility, 
Greenpeace, HATOF Foundation, International Mechanism Of Scientific Expertise on Biodiversity 
(IMOSEB), Institut de recherche pour le développement, Institut du développement durable et des 
relations internationales (IDDRI), International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical 
Forests, International Chamber of Commerce, IUCN - The World Conservation Union, IUCN 
Environmental Law Centre, IUCN French Committee, IUCN Regional Office for Europe, Organisation 
for Economic Co-operation and Development, Petrobras, Public Research and Regulation Initiative, 
Royal Botanic Gardens, Kew, Russian Association of Indigenous Peoples of the North, Sciences-Po 
Bordeaux, France, Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme, Spring Valley Ecofarms, 
Tebtebba Foundation, UNDP Equator Initiative, Université Laval, University of Tuscia, Viola, WWF 
International, WWF United States. 
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 الشؤون التنظيمية:   أوال
    افتتاح االجتماع- 1البند 

تموز السـيد أنطونيـو خوزيـه رزنـدى دي         / يوليو 9العاشرة صباحا من يوم االثنين      الساعة  افتتح االجتماع في     .5
.  لبرازيـل كاسترو، ممثل رئيسة االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، صاحبة السعادة  السيدة مارينا سيلفا، وزيرة البيئة في ا                

عمل لتحقيق األهداف الثالثـة  كم تبقى من   التقدم المحرز في اتفاقية التنوع البيولوجي و       لتقييموقال أن االجتماع يمثل فرصة      
وأعـرب  .  ، في هذا المسعى العـالمي وإن كانت مختلفة  مسؤولياتعلى السواء تتحمل    النامية  فالبلدان المتقدمة و  .  لالتفاقية

تطوير االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وينظر في    مواصلة  إرشادات بشأن   جتماع  االيقدم  ه أن   أملعن  
وينبغي تركيز االهتمام على العدد المحـدود مـن بـرامج بنـاء             .  سبل ووسائل وضع عملية تنفيذ أكثر فاعلية وأكثر قوة        

ومن المتوقع أن يعتمـد االجتمـاع التاسـع لمـؤتمر           .  قيةالقدرات، ونقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي في إطار االتفا       
.  األطراف استراتيجية ملموسة لتعبئة الموارد من شأنها أن تمكن من تحقيق تقدم مستمر في مرحلة التنفيذ الجديدة لالتفاقيـة                  

ـ          استعدادا   اآلن أكثر    هيوذكر أن األطراف     وجي واسـتخدامه   من ذي قبل للتصدي للتحديات المتعلقة بحفظ التنـوع البيول
و يجب  .  جدا منذ وقت طويل   مهمال ظل — ترتيبات التقاسم العادل والمنصف للمنافع       أي —المستدام، ولكن الهدف الثالث     

ـ  االجتمـاع    وأعرب عن أمله أن يتحلى     االجتماع األهداف الثالثة لالتفاقية،      أال يغيب عن نظر    الضـمير  و التجديـد روح  ب
 التي سادت في مؤتمر قمة ريو في عـام        ، تكون مكافئة للروح   األخالقيةمسؤولية  السياسية مع   عي وااللتزام واإلرادة ال   الجما

1992. 
، ذكر السيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، أن الضغوط             لالجتماع في الجلسة االفتتاحية  و .6

قدرة النظم اإليكولوجيـة علـى   للخطر الجسيم اآلن  عرضيالبشرية على الوظائف الطبيعية لكوكب األرض وصلت إلى حد   
المرحلـة المعـززة مـن    قال أن و.  الرجوع عنهاال يمكن وصل الضرر إلى درجة ، وربما  ت األجيال القادمة  تلبية احتياجا 

دول  بنتـائج اجتمـاع القمـة لرؤسـاء     عن ترحيبـه بالتالي أعرب من جانب صناع القرار و  تقتضي مشاركة نشطة    التنفيذ  
  نظرت المجموعة في قضية التنوع البيولـوجي حيث، 2007حزيران  /ومات مجموعة البلدان الثمانية، المنعقد في يونيو      وحك

 العالم وعالقة جديدة بين البلـدان  أمموتتطلب المرحلة الجديدة أيضا إنشاء شراكة عالمية جديدة بين    .  ألول مرة في تاريخها   
 االجتمـاع  أضـاف أن و.   التنوع البيولـوجي  األكثر ثراء من منظور    والبلدان   ةوجي والتكنول األكثر ثراء من الوجهة المالية    

 الوطنيـة للتنـوع   مل الع في وضع وتنفيذ االستراتيجيات وخططتالستعراض وتبادل الخبرالفرصة يمثل ألول مرة  الحالي  
 أمـرا  بناء القدرات في البلدان الناميـة  ريعتب، لهذا السببو.  ، وكذلك لدمج أهداف االتفاقية في العمليات اإلنمائية      البيولوجي

وتلعب اآلليـة الماليـة     .  ديدة من التنفيذ  جويعتبر حشد الموارد الجديدة واإلضافية ضروريا أيضا لنجاح المرحلة ال         .  حيويا
البيئـة  مرفق  ورئيس   المسؤول التنفيذي األول     السيدة مونيك باربو،   ه الشكر إلى  وجاسما في هذا الصدد، و    لالتفاقية دورا ح  

بمواصلة تمويل إعداد التقارير الوطنية الرابعة، والبـدء  الخاص العالمية، على مساندتها للتنوع البيولوجي، وال سيما قرارها         
المكتـب فـي   هيئـة  في مشروع إبتكاري تجريبي لتوحيد التقارير الوطنية، ولعقد حوار غيـر رسـمي ألول مـرة مـع               

 .2007تموز /يوليو 8
اليونسكو بالفريق العامل في مقر اليونسكو،      بمنظمة   أردلن، مساعد المدير العام للعلوم الطبيعية،        رحب السيد والتر   .7

 االتصـال وأول هـذه القضـايا      .  وقال أن اليونسكو تنظر في عدد من القضايا التي تعتبر ضرورية للتنفيذ الناجح لالتفاقية             
 من تنتقل بشكل متزايدأمانة االتفاقية  ترى  أن  ها في هذا الصدد     يسعد أن اليونسكو    وقال،  (CEPA)والتثقيف والتوعية العامة    

خـالل  تعميم التنوع البيولوجي بفاعليـة مـن        لاألمانة  مع  وتتطلع اليونسكو إلى العمل مع األطراف و      .  التصميم إلى التنفيذ  
ة اسـم أمـا القضـية الح  .  االتفاقية والتثقيف والتوعية العامة، وهي أحد أهم القضايا التي تعالجها        المبادرة العالمية لالتصال  

المعترف بها حكوميـا علـى      الشبكات   لأن تستعم يشجع بشدة األطراف على     وقال أنه   الثانية فهي نهج النظام اإليكولوجي،      
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 التابعـة    ومواقـع التـراث العـالمي      الحيويمحيط  الشبكة العالمية لمحميات ال    لمواقع تنفيذ هذا النهج، أي       الدولي المستوى
ـ وثالثا، ت .  ، وقائمة األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية في إطار اتفاقية رامسار          لليونسكو ل الشـراكات أولويـة وأداة     مث

صـنع  الذي يركز علـى     وفي ضوء طابع االتفاقية     .  رئيسية لتحقيق التآزر والفاعلية في سياق منظومة األمم المتحدة ككل         
.  يةجوهرة التي تعالج قضايا     شقيقلى الشراكات االستراتيجية مع المنظمات ال     حتاج إلى االعتماد ع   ت االقرار، فمن المنطقي أنه   
 العلمية والتقنية والتكنولوجية، مع التركيز على       مورللتعاون المستمر والمعزز مع االتفاقية بشأن األ      وقال أن اليونسكو تتطلع     

 .المستوى القطري والمنافع المباشرة لألطراف
يشـيرو ماتسـورا علـى    وليونسكو السـيد ك لدلن نقل امتنان الفريق العامل للمدير العام طلب الرئيس من السيد أر   .8

 .استضافته لهذا االجتماع
إعـادة إحيـاء     ترغب فـي     امرفق البيئة العالمية، أنه   ورئيس  قالت السيدة مونيك باربو، المسؤول التنفيذي األول         .9

من شـأنها   بشأن التنوع البيولوجي    المنقحة  رت أن استراتيجية المرفق     وذك.   بين المرفق واتفاقية التنوع البيولوجي     االرتباط
نوع تاتفاقية ال تنظر  وينبغي أن   .   أهدافها في مجال التنوع البيولوجي على نحو أفضل        لتحقيق البلدانتسمح للمرفق بخدمة    أن  

 كـان و.   معايات مرفق البيئة العالمية   لضمان التفاوض بشأن أولوياتها وأولو     في أسلوب التعامل مع اآللية المالية     البيولوجي  
يخدمها كآلية مالية من أجل تصميم نهج لتنظيم الخطط الوطنية، بما فـي  كان  التي قد بدأ العمل مع االتفاقيات الثالث    المرفق  

دا مـن  وقد بدأ مشروع تجريبي من شأنه أن يشرك عد.  االتفاقيات المعنية كل  التقارير المشتركة إلى    زيادة تنسيق رفع    ذلك  
لبيانـات  ا لحفـظ  وسيلة وكذلك لوضع ،أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية في خفض العبء اإلداري لإلبالغ          

تغير المنـاخ   قضايا   ل تأييد العام وقالت أنه مع تزايد ال    .  ، مع وضع السياسات ذات الصلة وإنفاذها       بصورة مشتركة  وتحليلها
ويعتبر مرفق البيئة العالمية أن اتفاقية التنوع البيولوجي لهـا أهميـة            .  م بالتنوع البيولوجي  لم يصاحب ذلك التزا   في العالم،   

أن علـى   حيوية مثلها مثل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وأكدت للمشاركين استعداد مرفق البيئة العالمية                 
 . مثل أهداف تغير المناخن األهميةعلى نفس القدر ميجعل أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي 

 الشؤون التنظيمية   - 2البند 
 انتخاب أعضاء المكتب 2-1

 وبنـاء   . الفريق العامـل  مكتـب  هيئة  قامت هيئـة مكتب مؤتمر األطراف بمهام       ،  تمشيا مع العرف المعمول به     .10
مـاري   ة السـيد  مقرر االجتمـاع كـونيق بعـد ذلك على أن  اتفـو.  عليه، رأس االجتماع ممثل رئيسة مؤتمر األطراف      

 .)الكاميرون(فوسي 
    إقرار جدول األعمال2-2

 :على النحو التالي (UNEP/CBD/WG-RI/2/1)المؤقت اعتمد جدول األعمال  .11
 .افتتاح االجتماع .1
 :الشؤون التنظيمية .2

 انتخاب أعضاء المكتب؛ 2-1
 إقرار جدول األعمال؛ 2-2

 .تنظيم العمل 2-3
 .لتنوع البيولوجي وتنفيذها، وتوفير الموارد، وتحديد العقباتلة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية حال .3
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 .المجاالت ذات األولوية لبناء القدرات، والحصول على التكنولوجيا ونقلها والتعاون التكنولوجي .4
 .نوع البيولوجيلتلإرشادات بشأن وضع وتنفيذ وتقييم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  .5
 .خيارات ومشروع استراتيجية لحشد الموارد .6
 .آليات لتنفيذ االتفاقية .7
 .2010تنقيح الخطة اإلستراتيجية فيما بعد عام مدخالت لعملية  .8
التوقعات العالميـة للتنـوع   "حالة التقارير الوطنية ومقترحات بشأن نطاق وشكل الطبعة الثالثة من نشرة            .9

 ".البيولوجي
 .فرص تعميم اإلرشاد المقدم إلى مرفق البيئة العالمية .10
 .8/10الشؤون الناشئة عن المقرر : عمليات االتفاقية .11
 .شؤون أخرى .12
 .اعتماد التقرير .13
 .اختتام االجتماع .14

 تنظيم العمل    2-3
 .ل عمله حسب الضرورةأفرقة غير رسمية لتسهي مع إنشاء ،قرر الفريق العامل أن يعمل في جلسة عامة .12
إرشادات بشـأن وضـع      ("(UNEP/CBD/WG-RI/2/1) من جدول األعمال المؤقت      5وتقرر أيضا مناقشة البند      .13

المجاالت ذات األولوية لبناء القـدرات،       ("4قبل البند   ") وتنفيذ وتقييم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي       
حالة االسـتراتيجيات وخطـط      ("3نظرا للترابط الوثيق بين البند      ") قلها والتعاون التكنولوجي  والحصول على التكنولوجيا ون   

 . من جدول األعمال المؤقت5والبند ") العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وتنفيذها، وتوفير الموارد، وتحديد العقبات

 3 و 2استعراض متعمق لتنفيذ الغايتين :   ثانيا
 يةمن الخطة االستراتيج

لتنوع البيولوجي لحالة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  - 3البند 
 وتنفيذها، وتوفير الموارد، وتحديد العقبات

.  2007 تمـوز / يوليو9المنعقدة في لالجتماع  األولى الجلسة من جدول األعمال في 3نظر الفريق العامل في البند       .14
 مـن الخطـة     3 و 2 عن حالة تنفيذ الغايتين       من األمين التنفيذي   اتالعامل مذكر  نظره في هذا البند، كان أمام الفريق         عندو

 مع التركيز على تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولـوجي، وتـوافر المـوارد الماليـة                  ،االستراتيجية
UNEP/CBD/WG-RI/2/2)(،        طط العمل الوطنيـة للتنـوع      االستراتيجيات وخ وموجز وتحليل للعقبات التي تعترض تنفيذ

موجز محدث عـن المعلومـات       :أربع وثائق إعالمية  كان أمامه أيضا    و. (UNEP/CBD/WG-RI/2/2/Add.1) البيولوجي
 اســتعراض تـوافر المــوارد الماليــة و ؛(UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/1) الـواردة فــي التقــارير الوطنيـة الثالثــة  

(UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/4)مستلمة من األطراف واآلخرين بشأن حالة االسـتراتيجيات وخطـط    تجميع للردود ال  و ؛
 اتالسـتراتيجي ل تحليل مجمع لالستعراضات السابقة؛ و (UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/7) العمل الوطنية للتنوع البيولوجي   

 .(UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/9) وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
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يس أن الفريق العامل مدعو إلى اإلحاطة علما بالتقدم المحرز فـي تنفيـذ الغـايتين       لدى تقديمه لهذا البند، قال الرئ      .15
وقال أن مناقشاته ستقدم أساسا لتوصيات محددة في إطار البنود التاليـة، ودعـا الفريـق                .   من الخطة االستراتيجية   3 و 2

 .الته إلى مؤتمر األطرافالعامل إلى استعمال الموجز كأساس ألي تقرير عن الحالة قد يرغب الفريق في إح
بالنيابة (أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، تشاد، الصين، كولومبيا، إكوادور، إثيوبيا، غابون               .16

، غينيا، هايتي، الهند، اندونيسيا، كيريبـاس، مـالوي، ماليزيـا،           )عن اللجنة الوزارية المعنية بالغابات في أفريقيا الوسطى       
، قطـر، سـانت    )بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     (ديف، المكسيك، موزامبيق، النيجر، النرويج، البرتغال       مل

لوسيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، سويسرا، تايلند، توغو، تونس، تركمانستان، أوغندا، جمهوريـة   
 .تنزانيا المتحدة، اليمن وزامبيا

، وممثل اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البريـة  )الفاو(أدلى ببيان أيضا ممثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة         .17
 .(CMS)المهاجرة 

 ومتحدث يمثل برنـامج الشـعوب للغابـات،    (Tebtebba Foundation) مؤسسة طبطيباأدلى ببيانات أيضا ممثلة  .18
 .ECOROPAظمة  ومنBirdlife Internationalومنظمة 

، مشروع توصـية أعـدها   2007تموز / يوليو11، المنعقدة في     لالجتماع  السادسة الجلسةتناول الفريق العامل في      .19
 من الخطة االستراتيجية، في شكل توحيد للتوصيات والتعديالت المقترحـة بخصـوص             3 و   2الرئيس بشأن تنفيذ الغايتين     

 .عمالأيضا من جدول األ 8و  7 و 5 و 4البنود 
، )بالنيابة عن إقلـيم آسـيا والمحـيط الهـادئ    (أدلى ببيانات ممثلو الجزائر، األرجنتين، أستراليا، البرازيل، بوتان   .20

، ماليزيـا، ملـديف،   )بالنيابة عن اإلقلـيم األفريقـي    (بوركينا فاصو، كندا، إكوادور، السلفادور، غابون، كيريباس، مالوي         
، روانـدا، السـنغال، سـنغافورة،       )بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     (لبرتغال  نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، ا   

 .سويسرا، تايلند، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، اليمن وزامبيا
 .ECOROPAأدلى ببيان ممثل منظمة  .21
يس المفتوحة العضوية للنظـر فـي   قرر الفريق العامل، بناء على اقتراح من الرئيس، إنشاء مجموعة أصدقاء الرئ      .22

 . التي سيعدها الرئيس على أساس االقتراحات المطروحة في الجلسة* من مشروع التوصية9نص منقح للفقرة 

، قال الرئيس أن ممثل جزر البهاما وافق        2007حزيران  / يوليو 12في الجلسة السابعة للفريق العامل، المنعقدة في         .23
 من مشـروع التوصـية وأي   9رئيس المفتوحة العضوية، التي ستناقش النص المنقح للفقرة         على رئاسة مجموعة أصدقاء ال    

 .جزء آخر من المشروع تمت مناقشته بالفعل في الجلسة العامة
، النظر في مشروع توصـية بشـأن   2007حزيران / يوليو12واصل الفريق العامل في جلسته الثامنة المنعقدة في     .24

 . الخطة االستراتيجية من3 و 2تنفيذ الغايتين 
، البرازيل، كندا، شـيلي،  )بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ(أدلى ببيانات ممثلو الجزائر، أستراليا، بوتان        .25

، المكسيك، نيبال، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج،      )بالنيابة عن اإلقليم األفريقي   (كولومبيا، السلفادور، إثيوبيا، كيريباس، مالوي      
 .، جنوب أفريقيا وأوكرانيا)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(االو، البرتغال ب

                                                
 .2/1 من التوصية النهائية 8الفقرة   *
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، تنـاول الفريـق العامـل مشـروع التوصـية      2007تموز  / يوليو 13المنعقدة في   لالجتماع،   التاسعة   في الجلسة  .26

UNEP/CBD/WG-RI/2/L.5.              العاشـرة مشـروع التوصـية      وبعد تبادل اآلراء، اعتمد الفريق العامـل فـي جلسـته
UNEP/CBD/WG-RI/2/L.5 ويرد نصها في المرفق األول بالتقرير الحالي، 2/1، بعد تعديله شفهيا، باعتباره التوصية. 

وأثناء المناقشة، ذكر ممثل فرنسا مسجال أن المنتدى اإللكتروني ينبغي أن يكون بجميع اللغـات الرسـمية لألمـم          .27
 .ن من المشاركة على أساس متساويالمتحدة، لتمكين المشاركي

المجاالت ذات األولوية لبناء القدرات، والحصول   – 4البند 
 على التكنولوجيا ونقلها والتعاون التكنولوجي

.  2007تمـوز   / يوليو 9 من جدول األعمال في الجلسة األولى لالجتماع، المنعقدة في           4تناول الفريق العامل البند      .28
موجز وتحليل العقبات التي تعترض تنفيذ    بند، كان أمام الفريق العامل مذكرة من األمين التنفيذي بشأن           ولدى نظره في هذا ال    

الدروس المستفادة من االستعراض، ومدى فاعلية أدوات السياسـة         : االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي     
 .(UNEP/CBD/WG-RI/2/2/Add.1) واألولويات االستراتيجية للعمل

لدى تقديمه لهذا البند وهذه الوثيقة، قال الرئيس أن التوصيات المقترحة في الوثيقة تشمل تحديد األطراف لمجاالت                  .29
العمل ذات األولوية التي من شأنها أن تحدث تأثيرا كبيرا في فاعلية االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي                  

وباإلضـافة إلى ذلك، قـدمت معلومــات       .  2010وى الوطني وتساهم في تحقيق هدف عام        وتنفيذ االتفاقيـة على المست   
 UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/3 و (UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/2أساســـية فـــي وثـــائق إعالميـــة     

وقال أن نطاق البند تضمن الحصول على التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا والتعـاون           .  UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/11) و
فريق خبـراء   ولوجي، وقد يرغب الفريق العامل في اإلحاطة علما بأن مؤتمر األطراف قرر في اجتماعه الثامن إنشاء                 التكن

تقني مخصص لنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتكنولوجي، بغية جمع وتحليـل وتحديـد األدوات واآلليـات واألنظمـة      
اقتراح استراتيجيات عملية لتنفيذ برنامج العمل المتعلـق  كذلك  و،19لى إ 16  من تشجيع تنفيذ الموادإلىوالمبادرات الرامية   

، وبالتالي لم يستفد    1007أيلول  /ومن المقرر أن يجتمع فريق الخبراء في سبتمبر       .  بنقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتقني    
وقد ترغـب  .  لقضايا نقل التكنولوجيااالجتماع الحالي من عمله؛ ولذا، ال توجد سوى إشارة صغيرة في مشروع التوصيات        

األطراف في النظر في هذه القضايا في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف على أساس التقرير الذي سيقدمه له فريق الخبراء                   
 .التقني المخصص

غابات فـي أفريقيـا     بالنيابة عن اللجنة الوزارية المعنية بال     (أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، البرازيل، كندا، غابون         .30
، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا       )بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء     (، المكسيك، نيوزيلندا، البرتغال     )الوسطى

 .العظمى وايرلندا الشمالية، جمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا
 .أدلى ببيان أيضا ممثل الغرفة التجارية الدولية .31
الثة من االجتماع، استجابت األمانة لطلب توضيح من ممثل جمهورية تنزانيا المتحـدة بخصـوص               في الجلسة الث   .32

  اآلليات الطوعية الستعراض النظراء لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنـوع البيولـوجي والتقـارير                طريقة تشغيل 
وشرحت األمانـة أن  .  UNEP/CBD/WG-RI/2/2/Add.1من الوثيقة ) ج (35الوطنية، التي وردت إشارة إليها في الفقرة  

الفريق العامل كان قد دعاها في اجتماعه األول إلى استكشاف كيفية معالجة االتفاقيات والهيئات األخرى لبحث المعلومـات                  
ــاذج   ــك النم ــي تل ــة ف ــة   .  المقدم ــي الوثيق ــا ورد ف ــة  UNEP/CBD/COP/8/15وكم ــة اإلعالمي  والوثيق

UNEP/CBD/COP/8/INF/8  وجد لدى معظم االتفاقيات آليات رسمية لبحث المعلومات المقدمة في التقارير الوطنية؛    ، فال ت
غير أن بعضها، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، تنص على إجراء استعراضات مستقلة للتنفيذ                   
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وفي حالة اتفاقية   .  م تقوم األمانات بعد ذلك بتنسيقها     الوطني أو االتصاالت الوطنية بواسطة فريق من الخبراء الخارجيين، ث         
التنوع البيولوجي، يعود لمؤتمر األطراف تقرير إنشاء آلية طوعية الستعراض النظراء، وإذا فعل ذلـك، عليـه أن يقـرر                     

 .طريقة تشغيلها
التنفيـذي أنـه، نظـرا      ردا على سؤال طرحه ممثل مالوي، متحدثا بالنيابة عن اإلقليم األفريقي، شرح األمـين                .33

للمقررات االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف الصادرة بناء على توصيات لجنة الميزانية بعقد االجتماع الحالي مباشـرة بعـد     
االجتماع الثاني عشر بدال من االجتماع الثالث عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ونظـرا لـنقص                  

جة عن نطاق الميزانية، لم تتمكن األمانة من عقد اجتماعات إقليمية بشـأن االسـتراتيجيات وخطـط العمـل                 الموارد الخار 
الوطنية للتنوع البيولوجي باإلضافة إلى عقد اجتماع فريق الخبراء التقني المخصص لنقل التكنولوجيـا والتعـاون العلمـي                  

، وسيتم تقديم تقريـر  2007أيلول  /لخبراء في جنيف، في سبتمبر    وسيعقد اجتماع فريق ا   .  والتكنولوجي قبل االجتماع الحالي   
 .ذلك االجتماع إلى االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

فهذه القضـية لـم     .  قال ممثل البرازيل أن وفده يشارك الشواغل التي تم اإلعراب عنها نيابة عن اإلقليم األفريقي               .34
 .اولها مرة أخرى في االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافتعالج على نحو شامل حسب رغبة وفده، وينبغي تن

، مشروع توصية مقدم مـن      2007تموز  / يوليو 11تناول الفريق العامل في الجلسة الثامنة لالجتماع، المنعقدة في           .35
 انظـر ( أيضا من جدول األعمال 8 و 7 و 5 و 3الرئيس في شكل توحيد للتوصيات والتعديالت المقترحة بخصوص البنود  

، تناول الفريق العامـل مشـروع       2007تموز  / يوليو 13في جلسته التاسعة المنعقدة في      و).   أعاله 26 إلى   18الفقرات من   
 .UNEP/CBD/WG-RI/2/L.5التوصية 

وبعد تبادل اآلراء، اعتمد الفريق العامل في جلسته العاشرة مشروع التوصية، بعد تعديله شفهيا، باعتباره التوصية                 .36
 . نصها في المرفق األول بالتقرير الحالي، ويرد2/1

ضع وتنفيذ رشادات بشأن ووضع وتوحيد وتحديث اإلإرشادات بشأن  5البند 
 خطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيوتقييم 

ولدى نظره .  2007تموز / يوليو9 من جدول األعمال في جلسته األولى المنعقدة في 5تناول الفريق العامل البند  .37
وضع وتنفيذ وتقييم االستراتيجيات وخطط إرشادات لذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة من األمين التنفيذي بشأن في ه

 .(UNEP/CBD/WG-RI/2/3)العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
، أن ينظـر فـي   8/8من مقـرره   ) ب (1لدى تقديمه لهذا البند، ذكر الرئيس أن مؤتمر األطراف قرر في الفقرة              .38

،  للتنـوع البيولـوجي    عمل الوطنيـة  ال وخطط   االستراتيجياتاإلرشادات الموحدة لتطوير وتنفيذ وتقييم      اجتماعه التاسع، في    
طلب من الفريق   من نفس المقرر،    ) ب (10في الفقرة   ، و  القطاعات ذات الصلة   ي ف البيولوجيج الفعال لشواغل التنوع     والدم

 .اداتعامل أن يعد هذه اإلرشال
بالنيابة عـن اللجنـة الوزاريـة       (أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، أستراليا، البرازيل، بوركينا فاصو، كندا، غابون            .39

بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها     (، مدغشقر، مالوي، ماليزيا، المكسيك، البرتغال       )المعنية بالغابات في أفريقيا الوسطى    
 .فريقيا، تايلند، تونس وأوغندا، رواندا، جنوب أ)األعضاء

 والصندوق العالمي لحفظ    ECOROPAمنظمة   و  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية      وأدلى ببيان ممثل   .40
 .(WWF)الطبيعة 
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يرمي إلى توحيد مختلف التعديالت على النصوص والتعديالت اللغوية المقترحة أثنـاء  وقال الرئيس أنه سيعد نصا   .41
 .جتماعاال

ات ـ، مشروع توصية مقدم من الرئيس، في شكل توحيد للتوصي       لالجتماع  السادسة ةجلسالتناول الفريق العامل في      .42
 25 إلـى    19رات مـن    ـانظر الفق (أيضا من جدول األعمال      8و   7 و   4 و   3ود  ـالت المقترحة بخصوص البن   ـوالتعدي

، تناول الفريـق العامـل مشـروع التوصـية          2007تموز  / يوليو 13في  المنعقدة  لالجتماع،   التاسعة   الجلسةفي    و  ).أعاله
UNEP/CBD/WG-RI/2/L.5. 

ه التوصية  اعتبار، بعد تعديله شفهيا، ب     في جلسته العاشرة مشروع التوصية     وبعد تبادل اآلراء، اعتمد الفريق العامل      .43
 .، ويرد نصها في المرفق األول بالتقرير الحالي2/1

 - 5البند 

 خيارات ومشروع استراتيجية لحشد الموارد   - 6البند 

.  2007تموز / يوليو10المنعقدة في لالجتماع،  الثالثة الجلسة من جدول األعمال في 6تناول الفريق العامل البند  .44
 خيارات ومشروع استراتيجية لحشدولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة من األمين التنفيذي بشأن 

وكانت هناك .  (UNEP/CBD/WG-RI/2/4)الموارد لمساندة بلوغ أهداف االتفاقية، بما في ذلك اآلليات المالية اإلبتكارية 
 بشأن استعراض توافر الموارد المالية ين اإلعالميثيقتينمعلومات أساسية إضافية في الو

(UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/4) التشجيع على إنشاء صناديق جديدة، : يةوبشأن الصناديق البيئية الوطنية واإلقليم
 .(UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/5)وتعزيز الصناديق الحالية، وتبادل المعارف 

 من المقرر 4لدى تقديمه لهذا البند، قال الرئيس أن مؤتمر األطراف كان قد طلب إلى األمين التنفيذي في الفقرة  .45
 والشركاء ذوي الصلة، جميع الخيارات لحشد الموارد، بما فيها ، أن يستطلع، بالتشاور مع األطراف والحكومات8/13

اآلليات المالية اإلبتكارية، وأن يعد مشروع استراتيجية لحشد الموارد الالزمة لدعم بلوغ أهداف االتفاقية، مع مراعاة 
اع التاسع لمؤتمر عناصر االستعراض المتعمق، وأن يقدم تقريرا عن هذه الخيارات ومشروع االستراتيجية إلى االجتم

 .األطراف من خالل الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيذ
أدلى ببيانات ممثلو الجزائر، األرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، شيلي، الصين، كولومبيا، إكوادور، فرنسا،  .46

بالنيابة عن الجماعة األوروبية (، ماليزيا، المكسيك، بيرو، البرتغال )بالنيابة عن اإلقليم األفريقي(الهند، اندونيسيا، مالوي 
 .، سنغافورة، سويسرا، تايلند وجمهورية تنزانيا المتحدة)ودولها األعضاء

 .Birdlife Internationalأدلى ببيانات أيضا ممثال االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومنظمة  .47
  الموزعة في إطار هذا البندةمذكرراف، شرح األمين التنفيذي أن الردا على أسئلة طرحها ممثلو األط .48

(UNEP/CBD/WG-RI/2/4) أعدت من أجل طلب الحصول على آراء ومساهمات األطراف، إذ يجب أن يكون لديهم 
خبرة التقنية وقال أن األمانة ينقصها ال.  شعور قوي بملكية االستراتيجية، وهو ما يعتبر حيويا بالنسبة لمستقبل االتفاقية

ولهذا السبب، اقترحت األمانة .  الالزمة وأنها ستعتمد في هذا المجال على األطراف والمنظمات الدولية المعنية األخرى
 .إنشاء آلية استشارية فيما بين الدورات قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

 .أدلى ببيانات ممثال الجزائر وبيرو .49
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، استمع الفريق العامل إلى بيان من ممثل منظمة 2007تموز / يوليو10المنعقدة في لالجتماع،  الرابعة جلسةالفي  .50
 عن النظام القائم فيها لجمع بيانات المساعدة اإلنمائية الخارجية وكيفية (OECD)التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

 .استخدامها لقياس دعم المانحين التفاقية التنوع البيولوجي
، تناول الفريق العامل مشروع توصية مقدم من 2007تموز / يوليو12، المنعقدة في  لالجتماع السابعةجلسةالفي  .51

 .الرئيس بشأن الخيارات ومشروع استراتيجية لحشد الموارد لمساندة تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي
بالنيابة عن (، البرتغال )بالنيابة عن اإلقليم األفريقي(أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، أستراليا، البرازيل، مالوي  .52

 .وجمهورية تنزانيا المتحدة) الجماعة األوروبية ودولها األعضاء
قال الرئيس أن مشروع التوصية سينقح استنادا إلى التعديالت المقترحة ويقدم لنظر الفريق العامل في جلسة  .53

، تناول الفريق العامل مشروع التوصية 2007تموز / يوليو13عقدة في المنلالجتماع،  التاسعة جلسةالفي   و.الحقة
UNEP/CBD/WG-RI/2/L.3. 

، ويرد نصها 2/2ه التوصية اعتبار، بعد تعديله شفهيا، بتمد الفريق العامل مشروع التوصيةوبعد تبادل اآلراء، اع .54
 .في المرفق األول بالتقرير الحالي

 قيةآليات لتنفيذ االتفا   - 7البند 
ولدى .  2007تموز / يوليو10 من جدول األعمال في جلسته الرابعة المنعقدة في 7تناول الفريق العامل البند  .55

نظره في هذا البند، لم يكن أمام الفريق العامل توصيات محددة في الوثائق المقدمة، بالرغم من أن الوثائق المذكورة سابقا 
 .UNEP/CBD/WG-RI/2/2/Add.1قة كانت ذات صلة بالموضوع، وخصوصا الوثي

كانون /في اجتماعها المنعقد في برازيليا في ديسمبرلدى تقديمه لهذا البند، قال الرئيس أن هيئة المكتب نظرت،  .56
األطراف وبناء القدرات، ودور المنظمات الوطنية إلى لمساعدة اتوصيل في الحاجة إلى استعراض نظم ، 2006األول 

 جدول أعمال االجتماع بحثوبناء عليه، قررت هيئة المكتب عند . المنظماتهذه ة، والتنسيق فيما بين واإلقليمية والدولي
 ."آليات لتنفيذ االتفاقية: "عنوان، إضافة بند في جدول األعمال بالحالي

في ظر أن ين، 6 إلى 3بنود جدول األعمال من وقال أن الفريق العامل قد يرغب أيضا، في ضوء المناقشات حول  .57
  وقال أن البند يرتبط .إجراءات إضافية قد تكون الزمة بالعالقة إلى تعزيز اآلليات لتسهيل تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية

، ولذلك قد يرغب الفريق العامل في مراعاة التعليقات التي طرحت 4ارتباطا وثيقا بالبنود السابقة المماثلة، وخصوصا البند 
 .في إطار تلك البنود

 .قدم ممثل البرازيل مشروع توصية، وزعت نسخ منها منذ الجلسة السابقة .58
، )بالنيابة عن إقليم آسيا والمحيط الهادئ(األرجنتين، أستراليا، جزر البهاما، بوتان أدلى ببيانات ممثلو الجزائر،  .59

بالنيابة عن (، المكسيك، نيوزيلندا، البرتغال ، ماليزيا)بالنيابة عن اإلقليم األفريقي(كندا، شيلي، الصين، إكوادور، مالوي 
 .، جنوب أفريقيا، تونس واليمن)الجماعة األوروبية ودولها األعضاء

قال األمين التنفيذي، ردا على التعليقات، أن اتفاقية التنوع البيولوجي اتفاقية فريدة بين االتفاقات البيئية المتعددة  .60
 أهداف بالغة التعقيد والصعوبة، مما يعكس حقيقة أنها تغطي جميع األنواع وجميع األطراف الكثيرة في أن لديها ثالثة

وقد قطعت األطراف شوطا بعيدا في تنفيذ أحكام االتفاقية، وشكر جميع الذين قدموا مقترحات مهمة .  المناطق في العالم
 تختلف عن عمليات الهيئات األخرى وقال أن عمليات مؤتمر األطراف.  لترجمة مقررات مؤتمر األطراف إلى واقع فعلي

في أن المقررات والميزانية تعد في شكلها النهائي في اجتماعات مؤتمر األطراف، مما يعطي األمانة وقتا قليال لتحسين 
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وقال أنه من المهم تعديل االتفاقية لكي تتماشى مع الحقائق العالمية .  نصوص المقررات أو مطابقتها مع بنود الميزانية

 .يدةالجد
وأكد األمين التنفيذي أن أمانة االتفاقية ليست وكالة منفذة وليس لديها رغبة في أن تصبح وكالة منفذة، ودعا  .61

فاالتفاقية تعتمد على .  األطراف التي حصلت على هذا االنطباع اإلشارة إلى ما يدل على ذلك من أقسام في الوثائق
وكان االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف قد وافق على .  العديد من هذه الهيئاتالوكاالت المنفذة وأبرمت مذكرات تفاهم مع 

شروط تكليف وحدة التنفيذ والمساندة التقنية، التي تتكون من ثالثة موظفين من الفئة التخصصية لتسهيل األنشطة مثل ورش 
 .العمل التدريبية، وليس تنفيذ هذه الورش

ـ   لالجتماع،   ةثامنال جلسةالتناول الفريق العامل في      .62 ات ـمشروع توصية مقدم من الرئيس، في شكل توحيد للتوصي
  ). أعاله 25 إلى   19رات من   ـانظر الفق (أيضا من جدول األعمال      8و   5  و 4 و   3والتعديالت المقترحة بخصوص البنود     

مشـروع التوصـية   ، تنـاول الفريـق العامـل    2007تمـوز   / يوليـو  13المنعقدة فـي    اع،  ـلالجتم التاسعة   جلسةالفي  و
UNEP/CBD/WG-RI/2/L.5. 

، ويرد نصها 2/1ه التوصية اعتبار، بعد تعديله شفهيا، بتمد الفريق العامل مشروع التوصيةوبعد تبادل اآلراء، اع .63
 .في المرفق األول بالتقرير الحالي

 2010  فيما بعد عام   مدخالت لعملية تنقيح الخطة االستراتيجية- 8البند 
.  2007تموز  / يوليو 10المنعقدة في    الرابعة لالجتماع،    جلسةالن جدول األعمال في      م 8الفريق العامل البند    تناول   .64

، النظر في اجتماعه التاسع في عملية تنقيح وتحـديث الخطـة    8/15مؤتمر األطراف قرر بموجب المقرر      وقال الرئيس أن    
 2وباإلضافة إلى ذلك، وفقا للفقرة    .  تماع العاشر لمؤتمر األطراف   االستراتيجية بغية اعتماد خطة استراتيجية منقحة في االج       

 من الخطة االستراتيجية، ستسـتخدم،      3 و   2، قرر مؤتمر األطراف أن نتائج االستعراض المتعمق للغايتين          8/8من المقرر   
ء عليه، دعـي الفريـق      وبنا.  2010ضمن أمور أخرى، في تقديم مدخالت لعملية تنقيح الخطة االستراتيجية فيما بعد عام              

العامل إلى النظر في المدخالت الممكنة في عملية االستعراض المتعمق، باالستناد إلى استنتاجاته من البنـود السـابقة مـن            
ولمساعدة الفريق العامل في عمله، أعد األمين التنفيذي مذكرة إعالمية  بشـأن عمليـة   .  جدول األعمال، إذا رغب في ذلك    

والتي يحتوي القسم الرابع فيهـا علـى         (UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/6) 2010تراتيجية فيما بعد عام     تنقيح الخطة االس  
 .خيارات لتنقيح الخطة

بالنيابة عن الجماعة األوروبية    (أدلى ببيانات ممثلو البرازيل، كندا، كولومبيا، الهند، اندونيسيا، المكسيك، البرتغال            .65
 .تنزانيا المتحدة، تايلند وجمهورية )ودولها األعضاء

، تناول الفريق العامل مشروع توصية مقدم مـن     2007تموز  / يوليو 12، المنعقدة في     لالجتماع  السابعة جلسةالفي   .66
 .الرئيس بشأن مدخالت للخطة االستراتيجية

 المكسيك، نيوزيلنـدا،    ،)بالنيابة عن اإلقليم األفريقي   (أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، أستراليا، كندا، إثيوبيا، مالوي          .67
 .، قطر، وجمهورية تنزانيا المتحدة)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(النرويج، البرتغال 

النظر في مشروع التوصية، وإضافة فقرة تتعلق بمـدخالت         من  هاء  تناالبعد مشاورات، وافق الفريق العامل على        .68
 إلـى   19انظر الفقرات من    ( من جدول األعمال     7 و   5 و   4 و   3المتعلق بالبنود   للخطة االستراتيجية في مشروع التوصية      

 ). أعاله25
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، تناول الفريق العامل مشروع توصية مقدم مـن         2007تموز  / يوليو 12ة لالجتماع، المنعقدة في     ثامن ال جلسةالفي   .69
انظـر  ( مـن جـدول األعمـال    7 و 5 و 4 و 3بالبنود  الرئيس، كانت توحيدا للتوصيات والتعديالت المقترحة بخصوص        

 ). أعاله25 إلى 19الفقرات من 
 توصـية ال، تنـاول الفريـق العامـل مشـروع     2007تموز  / يوليو 13 التاسعة لالجتماع، المنعقدة في      جلسةالفي   .70

UNEP/CBD/WG-RI/2/L.5  . يلـه  وبعد تبادل اآلراء، اعتمد الفريق العامل في جلسته العاشرة مشروع التوصية، بعد تعد
 .، ويرد نصها في المرفق األول بالتقرير الحالي2/1شفهيا، باعتباره التوصية 

 شؤون أساسية أخرى   -ثالثا 
  وشكلحالة التقارير الوطنية ومقترحات بشأن نطاق:    عمليات اإلبالغ- 9البند 

 "التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي"الطبعة الثالثة من نشرة 

.  2007تموز  / يوليو 10 في    لالجتماع،  الرابعة المنعقدة  جلسةال من جدول األعمال في      9عامل البند   تناول الفريق ال   .71
اسـتعراض عمليـة    ب، أن يقـوم     8/14في مقرره   أن مؤتمر األطراف طلب إلى األمين التنفيذي        إلى الذاكرة    الرئيس   أعادو

أن ، وا فضال عن الدروس المستفادة من إعـداده       " البيولوجي لتوقعات العالمية للتنوع  ا"من نشرة    ة الثاني الطبعةونتيجة وتأثير   
ـ  ، و "لتوقعات العالمية للتنـوع البيولـوجي     ا"من نشرة    ة الثالث الطبعة شكلضع مقترحات بشأن نطاق و    ي م األعمـال   نظأن ي

 ،الحـالي يق العامـل    أو الفر العلمية والتقنية والتكنولوجية    التحضيرية للنظر فيها من جانب الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة          
وبناء عليه، كان أمام الفريق العامل مذكرة من األمـين  .   االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافقبلوذلك   ،حسب مقتضى الحال  

 "البيولـوجي التوقعـات العالميـة للتنـوع    "مقترحات حول نطاق وشكل الطبعة الثالثـة مـن نشـرة     التنفيذي تحتوي على    
(UNEP/CBD/WG-RI/2/6)  ،يقة اإلعالمية والوث (UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/13)       التي تقدم معلومات إضافية عـن 

وأبلغ االجتماع بأن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيـة         .  ، واستراتيجية االتصال والكيانات االستشارية    الجدول الزمني 
وأعـدت  " لتوقعات العالمية للتنوع البيولوجي   ا"والتكنولوجية في اجتماعها الثاني عشر، نظرت في الجوانب التقنية في نشرة            

 .عددا من التوصيات، وأن هذه التوصيات متوافرة
موجزا محـدثا للمعلومـات الـواردة       طلب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن أيضا من األمين التنفيذي أن يعد              .72
أن ض التنفيذ، وخيارات للتغلب على هذه العقبـات، و التقارير الوطنية الثالثة، وتحليال استراتيجيا يحدد العقبات التي تعتر         في

 والمـوجز المحـدث متـاح فـي الوثيقـة اإلعالميـة         .  جعل هذه متاحة من خـالل آليـة غرفـة تبـادل المعلومـات             ي
UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/1    ومنذ االنتهاء مـن  .  ، التي تحتوي أيضا على معلومات عن عملية إعداد التقارير الوطنية

يقة، تلقت األمانة تقارير وطنية ثالثة إضافية من األطراف، وكانت بعض األطراف تعد تقاريرهـا الوطنيـة                 إعداد هذه الوث  
ولتقيـيم التقـدم   " التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي"وستقدم هذه التقارير معلومات حيوية للطبعة الثالثة من نشرة    .  الرابعة

 .2010نحو بلوغ هدف عام 
ثلو أستراليا، البرازيل، بوركينا فاصو، كندا، إكوادور، المكسيك، نيوزيلندا، النـرويج، البرتغـال             أدلى ببيانات مم   .73

 .وتايلند) بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(
 ).يونيب(أدلى ببيان ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة  .74
 .Birdlife Internationalأدلى ببيان ممثل منظمة  .75
قال األمين التنفيذي، ردا على المناقشات، أنها تعبر عن الصعوبة التي تواجهها األمانة في التجاوب مـع مختلـف                .76

".  التوقعـات العالميـة للتنـوع البيولـوجي       "المجموعات المستهدفة وخدمة مختلف األغراض، في الطبعة الثالثة من نشرة           
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وأن تلبي الطبعة الغرض المـراد      .  ن تستند إلى أسس علمية سليمة     ، وينبغي أ  2010ويتزامن إصدار الطبعة مع هدف عام       

 .تحقيقه، وينبغي تعبئة التوعية العامة
وأعرب األمين التنفيذي عن مشاطرته ممثل تايلند الشاغل الذي أعرب عنه بخصوص ارتفاع رسم اإلتـاوة الـذي      .77

فـي النسـخة   " التوقعات العالمية للتنـوع البيولـوجي  "اضطرت بلده إلى دفعه نظير اقتباس صور من الطبعة الثانية لنشرة            
وقال أنه من غير المعقول أن يتوقع من األطراف ترجمة وثيقة لألمم المتحدة ثم دفع رسوم السـتخدام الصـور                    .  التايلندية

 .المنشورة فيها؛ وقد اتخذت األمانة خطوات لمنع تكرار تلك الواقعة
لنشرها بحلول االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشـورة العلميـة والتقنيـة             إما بالنسبة لمطلب إعداد الوثيقة       .78

آذار /، وعلى أساس أن التقارير الوطنية الرابعة يجب تقـديمها فـي مـارس     2009أيار  /والتكنولوجية المقرر عقده في مايو    
عد للتقديم، أكبر مما كان عليه الحـال  ، فقد أعرب عن أمله في تقديم عدد من التقارير الوطنية الرابعة بحلول آخر مو      2009

وسوف تدعو الحاجة إلى توفير موارد أكثر،       .  بالنسبة للتقارير الوطنية الثالثة؛ وأن موظفي الدعم لم يتمكنوا من أداء العمل           
مـن نشـرة   وكان قد طلب المساعدة من المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وكانت نتيجة ذلك أن الطبعة القادمـة     

 .ستحتوي على قسم خاص بالتنوع البيولوجي" توقعات البيئة العالمية"
التوقعـات العالميـة للتنـوع      " لتغطية تكلفة الطبعة الثالثة من نشـرة         2010-2009سوف تستخدم ميزانية الفترة      .79

ـ       .  ، إذا وافق عليها مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع        "البيولوجي ة بـاللغتين اإلنجليزيـة     وقـد صـدرت الطبعـة الثاني
 بجميـع لغـات   2009وستكون الطبعة الثالثة جاهزة في عام .  والبرتغالية، ويتم إعدادها حاليا بلغات األمم المتحدة األخرى     

األمم المتحدة، وبالتالي فإنه يرحب بالموارد المتاحة من المانحين لتمكين األمانة من البدء في إعداد الطبعة، بدال من انتظـار   
 .فقة مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع على بند الميزانية الخاص بهذا الموضوعموا
، تناول الفريق العامل مشروع توصية مقدم مـن     2007تموز  / يوليو 12المنعقدة في   لالجتماع،   السابعة   جلسةالفي   .80

ومقترحـات بشـأن    " ة للتنوع البيولوجي  التوقعات العالمي "الرئيس بشأن الدروس المستفادة من إعداد الطبعة الثانية من نشرة           
 .نطاق وتركيز الطبعة الثالثة من هذه النشرة

أدلى ببيانات ممثلو الجزائر، األرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، إكوادور، مالوي، ماليزيا، المكسيك، النـرويج،               .81
 .، وتركمانستان)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(البرتغال 

قال الرئيس أن مشروع التوصية سينقح استنادا إلى التعديالت المقترحة ويقدم لنظر الفريق العامـل فـي جلسـة                    .82
 .الحقة

، تنـاول الفريـق العامـل مشـروع التوصـية      2007تموز  / يوليو 13المنعقدة في   لالجتماع،   التاسعة   جلسةالفي   .83
UNEP/CBD/WG-RI/2/L.2. 

، بعـد تعديلـه شـفهيا،    UNEP/CBD/WG-RI/2/L.2تمد الفريق العامل مشروع التوصية  وبعد تبادل اآلراء، اع    .84
 .، ويرد نصها في المرفق األول بالتقرير الحالي2/4ه التوصية اعتبارب

    فرص تعميم اإلرشاد المقدم إلى مرفق البيئة العالمية- 10البند 
ولـدى  .  2007تموز  / يوليو 11ه الخامسة المنعقدة في      من جدول األعمال في جلست     10تناول الفريق العامل البند      .85

نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة من األمين التنفيذي عن فرص تعميم اإلرشاد المقدم إلـى مرفـق البيئـة     
 . (UNEP/CBD/WG-RI/2/5) 2010العالمية مع مراعاة إطار األهداف ومؤشرات هدف عام 
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أن  ،8/18فـي مقـرره      لبند، قال الرئيس أن مؤتمر األطراف كان قد طلب من األمين التنفيذي           لدى تقديمه لهذا ا    .86
 مع مراعاة إطار الغايات     ،مرفق البيئة العالمية  إلى  تعميم اإلرشاد المقدم    لالفرص الالزمة   يستكشف، بالتشاور مع األطراف،     

 نتـائج ذلـك     أن يقـدم  ، و 2010 هدف عام    نحو بلوغ  فضال عن مؤشرات تقييم التقدم       7/30 قررالواردة في الم  واألهداف  
وقال أن الفريق العامل قد يرغب أيضـا فـي       .  لمؤتمر األطراف من خالل الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية         

  فـي الوثيقـة اإلعالميـة    مـن االتفاقيـة    21 و   20 آلراء األطراف بشأن استعراض تنفيذ المـادتين         جميعتاإلطالع على   
(UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/8). 

أدلى ببيانات ممثلو الجزائر، األرجنتين، أستراليا، البرازيل، بوروندي، كندا، كولومبيا، إثيوبيـا، الهنـد، مـالوي                .87
بالنيابة عـن الجماعـة األوروبيـة    (، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، البرتغال  )بالنيابة عن اإلقليم األفريقي   (

 .، سويسرا، تايلند، أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة)ها األعضاءودول
 وبرنامج الشعوب للغابات، وأصدقاء غابات سيبريا ومنظمة السالم         ،ECOROPAأدلى ببيان متحدثة تمثل منظمة       .88

 .األخضر
شروع توصية مقدم مـن     ، تناول الفريق العامل م    2007تموز  / يوليو 12، المنعقدة في     لالجتماع  الثامنة الجلسةفي   .99

 .الرئيس بشأن تعميم اإلرشاد المقدم إلى مرفق البيئة العالمية بصفته الكيان المؤسسي القائم بتشغيل اآللية المالية لالتفاقية
أدلى ببيانات ممثلو الجزائر، األرجنتين، البرازيل، الكاميرون، كندا، إكـوادور، ماليزيـا، المكسـيك، نيوزيلنـدا،           .90

بالنيابة عن اإلقلـيم  (، تونس، وجمهورية تنزانيا المتحدة )بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء  (لبرتغال  النرويج، ا 
 ).األفريقي

ـ ـق العامـ، تناول الفري2007وز  ـتم/ يوليو 13المنعقدة في   لالجتماع،   التاسعة   ةجلسالفي   .91 ية ـل مشروع التوص
UNEP/CBD/WG-RI/2/L.4.  ــ ــد تب ــادل ـوبع ـــاآلراء، اعتم ـــد الفري ـــق العام ـــل مش ية ـروع التوص
UNEP/CBD/WG-RI/2/L.4ويرد نصها في المرفق األول بالتقرير الحالي2/3ه التوصية اعتبار، بعد تعديله شفهيا، ب ،. 

 من منطوق مشروع التوصـية، ألن       4كور في الفقرة    1قال ممثل سويسرا إن حكومته ستغطي تكلفة االجتماع الم         .92
يعتبر أن الحوار الشامل والرشيد بين األطراف له أهمية كبيرة في تحديد البرامج ذات األولوية وتعميم اإلرشاد المقـدم                   بلده  

 .إلى مرفق البيئة العالمية

    عمليات االتفاقية- 11البند 
تمـوز  / يوليـو  11المنعقدة فـي    لالجتماع،   الخامسة   الجلسة من جدول األعمال في      11تناول الفريق العامل البند      .93

الشؤون الناشئة  : عن عمليات االتفاقية  ولدى نظره في هذا البند، كان أمام الفريق العامل مذكرة من األمين التنفيذي              .  2007
 عن تواتر عقد االجتماعات وتنظيم عمل مؤتمر األطراف      ، ووثيقة إعالمية  (UNEP/CBD/WG-RI/2/7) 8/10عن المقرر   

(UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/12). 
بشـأن   8/10في مقـرره     لدى تقديمه لهذا البند، قال الرئيس أن مؤتمر األطراف كان قد طلب من الفريق العامل               .94

 ؛)35الفقرة   ( مقررات مؤتمر األطراف   المستقبلي وسحب ستعراض  بشأن مواصلة اال  رشادا  إأن يضع   ) أ: (عمليات االتفاقية 
).  39الفقرة   (ل هيئات ووكاالت سواء كانت حكومية أو غير حكومية        جراءات لقبو إأن ينظر في اجتماعه القادم في       ) ب( و

وباإلضافة إلى هذين البندين، كان من المقرر أن ينظر مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع في الشؤون األخـرى المتعلقـة             
 .بعمليات االتفاقية، بما فيها الشؤون المتعلقة بتواتر عقد االجتماعات وهيكلها
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بالنيابة عـن   (انات ممثلو الجزائر، األرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، كولومبيا، إكوادور، الهند، مالوي            أدلى ببي  .95

 .، قطر وتايلند)بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(، المكسيك، نيجيريا، البرتغال )اإلقليم األفريقي
ة بالنيابة أيضا عن الرابطة الروسية للشعوب األصلية في شـمال           متحدث (مؤسسة طبطيبا أدلى ببيانات أيضا ممثلة      .96

االتحاد الروسي، وجمعية الشعوب األصلية في ليمونكوتشـا، والتحـالف الـدولي للشـعوب األصـلية والقبليـة للغابـات          
، وأصدقـاء غابـات سيبريـا، وبرنـامج الشـعوب للغابـات، ومنظمـة            ECOROPAومتحدثة تمثل منظمة     ؛)المدارية

Birdlife International  ؛ ومتحدث يمثل منظمة السالم األخضر وأصدقاء غابات سيبريا؛ وممثل الصندوق العالمي لحفـظ
 .الطبيعة

وذكّـر بـأن   .  قدم األمين التنفيذي السيد اليل غلوكا الذي انضم حديثا إلى األمانة في منصب مستشار قانوني أول       .97
 في المائة، ويسـره  27قد أعرب عن شواغله تجاه معدل الوظائف الشاغرة البالغ   مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن، كان       

، ألول مـرة فـي تـاريخ    2007أيلول /أن يعلن أن جميع الوظائف التي كانت شاغرة في األمانة سيتم شغلها بحلول سبتمبر 
رات لن تسـحب إذا تحسـنت       غير أن المقر  .  وفيما يتعلق بسحب المقررات، وافق على ضرورة اعتماد نهج مرن         . األمانة

وأعرب عن موافقته لمـا  .  طريقة اتخاذها من جانب مؤتمر األطراف، وسيقدم االجتماع الحالي مشورة قيمة في هذا الصدد       
 .ذكره متحدث سابق بضرورة حفظ الذاكرة التاريخية للمقرارات المسحوبة

ني والمجتمعات األصلية والمحلية، باإلضـافة      وقال أن مشاركة المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المد         .98
ولهذا السبب، عينت نقاط اتصال داخل األمانـة لجميـع       .  إلى مجتمع األعمال، تعتبر ضرورية لنجاح مرحلة تنفيذ االتفاقية        

ف وقال أن االقتراح الوارد في الوثيقة استجاب لمقررات االجتماع الثامن لمـؤتمر األطـرا             .  أصحاب المصلحة الرئيسيين  
 من االتفاقية والنظام الداخلي، وكذلك وفقا لإلجراءات المعمول بها في        23ومن شأنه أن يضمن مشاركتهم الفعالة وفقا للمادة         

وتستجيب نتائج المناقشـة  .  العمليات الحكومية الدولية ذات الصلة، بما في ذالك اتفاقيات ريو والمنظمة المستضيفة لالتفاقية           
وذكّر كذلك أنه، تمشيا مـع قـرارات الجمعيـة       .2006المراجع الخارجي للحسابات لعام      حظاتحول هذا البند أيضا لمال    

 . صفحة16العامة لألمم المتحدة، فإن جميع الوثائق التي تنتجها األمانة لن تزيد على 
ة مقدم مـن  ، تناول الفريق العامل مشروع توصي   2007تموز  / يوليو 12، المنعقدة في     لالجتماع  السابعة الجلسةفي   .99

أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، أستراليا، البرازيل، بوركينا فاصـو، الصـين، كولومبيـا،      و.الرئيس بشأن عمليات االتفاقية 
 .، المكسيك، قطر، وجمهورية تنزانيا المتحدة)بالنيابة عن اإلقليم األفريقي(إكوادور، مالوي 

 إلى التعديالت المقترحة ويقدم لنظر الفريق العامـل فـي جلسـة             قال الرئيس أن مشروع التوصية سينقح استنادا       .100
 .الحقة
، نظر الفريق العامل فـي نـص مـنقح اقترحـه     2007تموز / يوليو12، المنعقدة في  لالجتماع  الثامنة الجلسةفي   .101

ـ        و  .الرئيس بشأن مشروع توصية بخصوص عمليات االتفاقية       تراليا، شـيلي،  أدلى ببيانات ممثلو الجزائر، األرجنتـين، أس
 ).بالنيابة عن الجماعة األوروبية ودولها األعضاء(الصين، كولومبيا، الهند، المكسيك، نيجيريا، النرويج، والبرتغال 

بناء على اقتراح الرئيس، وافق الفريق العامل على إنشاء مجموعة غير رسمية صغيرة إلجراء مشاورات بشـأن                  .102
 .التعليقات المطروحةمشروع التوصية المنقح، مع مراعاة 

، تنـاول الفريـق العامـل مشـروع التوصـية      2007تموز  / يوليو 13المنعقدة في   لالجتماع،  التاسعة  الجلسة  في   .103
UNEP/CBD/WG-RI/2/L.6.              ه اعتبـار وبعد تبادل اآلراء، اعتمد الفريق العامل مشروع التوصية، بعد تعديله شـفهيا، ب

 .بالتقرير الحالي، ويرد نصها في المرفق 2/5التوصية 
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 من المرفق بمشروع التوصية ال تخل بحق مؤتمر األطراف في اتخاذ قرار          3قال ممثل كولومبيا مسجال أن الفقرة        .104
 .بشأن المعلومات التي يقدمها إليه األمين التنفيذي

 الختاميةشؤون    ال-ا رابع

    شؤون أخرى- 12البند 
 استضافة االجتماع الخامس عشر للهيئة الفرعية للمشـورة العلميـة والتقنيـة    في أثناء االجتماع، عرض اليونسكو   .105

 .2010والتكنولوجية الذي سيعقد في سنة 

    اعتماد التقرير- 13البند 

، على أساس   2007 تموز/يوليو 13 لالجتماع، المنعقدة يوم     العشرةاعتمد الفريق العامل التقرير الحالي في الجلسة         .106
وعلى أساس الفهم بأن أي طلبـات للتصـحيحات أو          ،  (UNEP/CBD/WG-RI/2/L.1) الذي أعده المقرر     مشروع التقرير 

 .التعديالت ستقدم إلى األمانة بعد االجتماع
    اختتام االجتماع- 14البند 

راض  للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعنـي باسـتع         ثاني االجتماع ال  اختتمبعد تبادل الشكر المعتاد،      .107
 .2007تموز /يوليو 13 بعد ظهر يوم الجمعة 18:35تنفيذ االتفاقية في الساعة 
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 مرفق

 توصيات معتمدة في االجتماع الثاني للفريق العامل المخصص
  االتفاقيةذالمعني باستعراض تنفي

 2007تموز / يوليو13-9باريس، اليونسكو، 

 فهرس المحتويات

 19...................................................... من الخطة االستراتيجية3 و 2نفيذ الغايتين ت 2/1
 خيارات ومشروع استراتيجية لتعبئة الموارد لمساندة تنفيذ 2/2

 30..........................................................................اتفاقية التنوع البيولوجي
 تنسيق اإلرشاد المسدى إلى مرفق البيئة العالمية  2/3

 31......................................باعتباره الهيكل المؤسسي القائم بتشغيل اآللية المالية لالتفاقية
  التقارير الوطنية ومقترحات بشأن نطاق وشكل حالة 2/4

 32......................................."التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي"الطبعة الثالثة من نشرة 
 34..................................................................................عمليات االتفاقية 2/5

 34............................................وسحبها استعراض مقررات مؤتمر األطراف -ألف 
 34................... سواء كانت حكومية أو غير حكومة،الهيئات والوكاالتعضوية قبول  -باء 
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  من الخطة االستراتيجية3 و 2لغايتين تنفيذ ا 2/1

 إن الفريق العامل المخصص المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي،
  من الخطة االستراتيجية، 3 و 2 باالستعراض المتعمق لتنفيذ الغايتين ذ قامإ 

 :بما يلي مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع يوصي .1
 ع الخطوط الواردة في المرفق بالتوصية الحالية؛أن يعتمد مقررا يتمشى م )أ(
 استمرار الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية مع أن ينظر في )ب(

 مراعاة أهمية تحقيق تقدم في تنفيذ االتفاقية؛
دة النظر في الخطة  إلى األمين التنفيذي أن يدعو األطراف إلى تقديم آراء حول إعا أيضايطلب )ج(

، وأن يقوم بإعداد تقرير إلى االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف يأخذ أيضا في حسبانه اآلراء 2010االستراتيجية بعد عام 
 .التي أعرب عنها األطراف في االجتماع الثاني للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية

 مرفق

 مؤتمر األطرافمشروع مقرر لنظر االجتماع التاسع ل
 إن مؤتمر األطراف،

من ) ع(إلى ) أ(الفقرات من لواردة في اتيجية ارتس من الخطة اال3 و 2فيذ الغايتين  بحالة تنيحيط علما .1
 ؛(UNEP/CBD/WGRI/2/2) من الخطة االستراتيجية 3 و 2ملخص مذكرة األمين التنفيذي عن حالة تنفيذ الغايتين 

طط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والصكوك المكافئة هي أدوات التنفيذ  بأن االستراتيجيات وخينوه .2
 ؛2010الرئيسية لالتفاقية ولذا تؤدي دورا هاما في تحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام 

  في جميع جوانب عمل االتفاقية؛الرئيسية الرسائل حدىإعلى التنفيذ العملي باعتباره يسلط الضوء  .3

النقص في الموارد المالية والبشرية والتقنية وعدم تعميم التنوع البيولوجي، بصفة خاصة لق يالحظ مع الق .2
في عمليات التخطيط القطاعي واالستراتيجيات الوطنية للتنمية واستراتيجيات استئصال الفقر وقلة المعلومات الخاصة بتنفيذ 

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
التعاون على الصعيد الوطني بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، شاملة  لى تعزيز إ بالحاجة ه ينو .5

اتفاقيات ريو، وذلك في سبيل تعزيز نهج أكثر تكامال وتنفيذ أكثر تماسكا لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 
 البيولوجي؛

 ولوجيلتنوع البيلاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

األطراف التي لم تفعل ذلك بعد على إعداد استراتيجية وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي أو يحث  .6
 من االتفاقية، في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون 6 برامج تقتضيها المادة أوتحوير ما يوجد من استراتيجيات وخطط 

 اف؛ذلك في موعد ال يتأخر عن االجتماع العاشر لمؤتمر األطر
ه أيضا بأهمية كفالة مساندة حكومية عالية المستوى إلى عملية إعداد وتحديث وتنفيذ االستراتيجيات ينو .7

 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وبالحاجة إلى إشراك جميع القطاعات وأصحاب المصلحة في هذه العملية؛
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بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  باإلرشاد الموجود الصادر عن مؤتمر األطراف إذ يذكّر .8

 األطراف عند يحث، للتنوع البيولوجي، والمرفق بهذه التوصية، مراعيا في ذلك الدروس المستفادة من االستعراض المتعمق
 :إعدادها وتنفيذها وتنقيحها الستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي والصكوك المكافئة لها، على

 :ء باألهداف الثالثة لالتفاقيةالوفا
أن تكون االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أمرا مدفوعا بدوافع األعمال  كفالة )أ(

وأمرا عمليا وذا أولوية، وتوفر إطارا وطنيا فعاال وحديثا لتنفيذ أهداف االتفاقية الثالثة، وأحكامها واإلرشاد ذي الصلة 
 ية؛الصادر عن االتفاق

أن تأخذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في حسبانها مبادئ إعالن ريو عن كفالة  )ب(
 البيئة والتنمية الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة بشأن البيئة والتنمية؛

املة لعدة   األهداف الثالثة لالتفاقية في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية والشدماجإنوه بتأن  )ج(
 قطاعات، ذات الصلة؛

 تعميم اعتبارات التوازن بين الجنسين؛تعزيز  )د(
 الوطني أو اإلقليمي، بما في ذلك األفعال االستراتيجية ألفعال ذات األولوية على الصعيد اأن تتبين )ه(

 لتحقيق أهداف االتفاقية الثالثة؛
ليمية والدولية لمساندة األنشطة ذات األولوية مع النظر  خطة لتعبئة الموارد المالية الوطنية واإلقأن تضع )و(

 في مصادر التمويل الموجودة والمستجدة؛
 مكونات استراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوجي

 ؛يكولوجيةأن تأخذ في الحسبان نهج النظم اإل )ز(
 خدمات النظم –سبا  حيثما يكون األمر منا– شامال – على إسهام التنوع البيولوجي لضوءاسلط تأن  )ح(

اإليكولوجية الستئصال الفقر، وتحقيق التنمية الوطنية ورفاه اإلنسان، وكذلك تحقيق القيم األخرى للتنوع البيولوجي من 
 في ذلك، حسبما يكون األمر مناسبا، ةاقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، كما تنوه بذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، مستعمل

 اإلطار الفكري لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية؛المنهجيات و
 التهديدات الرئيسية الواقعة على التنوع البيولوجي، بما في ذلك الدوافع المباشرة وغير المباشرة تبين )ط(

 لتغير التنوع البيولوجي، ويشمل ذلك خطوات لمعالجة ما يتم تبينه من تهديدات؛
 األمر، أهداف دون الوطنية لمساندة تنفيذ االستراتيجيات وخطط أهداف وطنية، وحيثما ينطبقإنشاء  )ى(

، مع مراعاة 8/15 و 7/30العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يتمشى مع اإلطار المرن الذي وضعه المقرران 
النبات ومع االستراتيجيات والبرامج األخرى ذات الصلة، حسبما يكون األمر مناسبا، مثل االستراتيجية العالمية لحفظ 

 التركيز على األولويات الوطنية؛
 عمليات المساندة 

للتنوع البيولوجي،  لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ات وطنية لبناء القدر خططإدراج وتنفيذ )ك(
 مع استعمال نتائج التقييمات الوطنية الذاتية في هذه العملية، حسبما يكون األمر مناسبا؛



UNEP/CBD/COP/9/4 
Page 21 
 

تمعات األصلية والمحلية وجميع القطاعات ذات الصلة وأصحاب المصلحة شاملين ممثلين  المجإشراك )ل(
ويمكن أن . عن المجتمع واالقتصاد الذين لهم وقع هام أو منفعة من استعمال التنوع البيولوجي وخدمات نظمه اإليكولوجية

 :تشمل األنشطة ما يلي
 الوطنية للتنوع البيولوجي بمشاركة طائفة إعداد وتحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل )1(

 واسعة من ممثلين من جميع المجموعات الرئيسية ، لبناء االنتماء وااللتزام الالزمين؛

 تبين أصحاب المصلحة ذوي الصلة من جميع المجموعات الرئيسية لكل عمل من أعمال )2(
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

رة المسؤولين عن السياسات في مجاالت أخرى وذلك في سبيل التشجيع على تكامل مشاو )3(
 السياسة والتعاون األفقي والشامل لعدة قطاعات لكفالة التماسك؛

 إنشاء آليات مالئمة لتحسين مشاركة ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية والمجتمع المدني؛ )4(

تشجيع إشراك القطاع العام، عن طريق إيجاد شراكات السعي إلى تحسين األعمال والتعاون ل )5(
 على المستوى الوطني؛

السياسة لمساندة المشورة / تعزيز إسهام المجتمع العلمي في سبيل تحسين التالحم بين العلم  )6(
 القائمة على البحث في مجال التنوع البيولوجي؛

 ة األصليالمجتمعاتالممارسات التي لدى  المعارف التقليدية واالبتكارات واحترام وصون واستبقاء )م(
 ؛)ى(8، بما يتمشى والمادة ةوالمحلي

وخطط العمل   الترتيبات المؤسسية الوطنية لتقوية وتنسيق ورصد تنفيذ االستراتيجياتإيجاد أو تعزيز )ن(
 الوطنية للتنوع البيولوجي؛

 ية للتنوع البيولوجي؛ لالتصال لالستراتيجيات وخطة العمل الوطنوضع وتنفيذ استراتيجية )س(
مليات التخطيط القائمة في سبيل تعميم شواغل التنوع البيولوجي في االستراتيجيات الوطنية  عمعالجة )ع(

األخرى، شاملة بصفة خاصة استراتيجيات استئصال الفقر واالستراتيجيات الوطنية لألهداف اإلنمائية لأللفية، 
ة، واالستراتيجيات الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ ومكافحة التصحر، وكذلك واالستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدام

االستراتيجيات القطاعية، وكفالة أن تكون االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي منفذة في تنسيق مع تلك 
 االستراتيجيات األخرى؛

الشبكات اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو دون الوطنية ، حسبما يكون األمر مناسبا، أن تستعمل أو تطور )ف(
 لمساندة تنفيذ االتفاقية؛

 العمل المحلي لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل دون الوطنية والمحلية، بدمج اعتبارات تعزيز ومساندة )ص(
ما يكون األمر مناسبا، إعداد التنوع البيولوجي في التقييمات وعمليات التخطيط على المستوى دون الوطني والمحلي، وحسب

أو خطط العمل، بما يتمشى واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية /استراتيجيات دون وطنية ومحلية للتنوع البيولوجي و
 للتنوع البيولوجي؛
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 الرصد واالستعراض

رصد تنفيذ  وتعزيز التعاون اإلقليمي ل، حسبما يكون األمر مناسبا،آليات وطنية تشمل مؤشرات إيجاد )ق(
استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وما يحرز من تقدم نحو األهداف الوطنية، بما يسمح باإلدارة 
التواؤمية، ويوفر تقارير منتظمة عن التقدم المحرز، بما في ذلك نتائج المعلومات الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، وذلك 

 لوجي؛إلى أمانة اتفاقية التنوع البيو
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لتبين ما يوجد من نجاح أو مصاعب استعراض )ر(

أو عوائق تعرقل التنفيذ، وتبين طرائق ووسائل معالجة تلك المصاعب والعوائق، بما في ذلك إعادة النظر في االستراتيجيات 
 إذا لزم األمر؛

 المعلومات التابعة لالتفاقية االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع من خالل آلية تبادل أن يتيح )ش(
البيولوجي، بما في ذلك االستعراضات الدورية، وإذا كان األمر منطبقا، التقارير عن التنفيذ ودراسات الحالة بشأن 

 الممارسات الجيدة، والدروس المستفادة؛ 
نحين اآلخرين على تقديم تمويل واف إلى البلدان النامية  الحكومات والماويحث اآللية المالية، يدعو .9

والسيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتنفيذ ومراجعة االستراتيجيات الوطنية 
 للتنوع البيولوجي، وحيثما يكون األمر مناسبا، تنفيذ ومراجعة االستراتيجيات اإلقليمية؛

، ينبغي 8/14 أنه تمشيا مع الخطوط اإلرشادية للتقارير الوطنية الرابعة التي وضعت وفقا للمقرر يالحظ .10
أن تقوم األطراف باإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وأن تدمج 

 . مارس30ية تقديم التقارير الوطنية الرابعة بحلول ذلك كجزء في تقاريرها الوطنية الرابعة، ويكرر أهم
 ا ونقلهء القدرات، والحصول على التكنولوجيامجاالت ذات أولوية لبنا

بأهمية بناء القدرات والحصول على التكنولوجيا ونقلها وأن هذه األنشطة ينبغي أن تعالج ما تم تبينه من إذ يعترف 
 احتياجات وأولويات وطنية،

عدم كفاية بناء القدرات، ومحدودية الحصول على التكنولوجيا ونقلها والتعاون التكنولوجي إنما هي أن وإذ يدرك 
عوائق تعرقل تنفيذ االتفاقية، وخصوصا في البلدان النامية، والسيما أقلها نموا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان 

 ذات االقتصاد االنتقالي،
 عمال أفضل لآلليات الموجودة ولتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية واإلقليمية، الحاجة إلى استوإذ يالحظ

ه بأهمية قضية الحصول على التكنولوجيا ونقلها والتعاون التكنولوجي، والتعاون العلمي والتقني في تنفيذ نويذ وإ
نقل التكنولوجيا  (8/12جب المقرر االتفاقية، وفي هذا الصدد، شروط تكليف فريق الخبراء التقنيين المخصص المنشأ بمو

 ،)والتعاون فيها
  األطراف على الوفاء بالتزاماتها وارتباطاتها إزاء االتفاقية؛يحث من االتفاقية، 20 بالمادة وإذ يذكّر .11
الوكاالت المنفذة ذات الصلة على معالجة ما يتم تبينه من احتياجات وطنية لبناء القدرات لتنفيذ يشجع  .12

 ية؛االتفاق
الحاجة إلى تزويد األطراف بمعلومات إضافية عن اإلرشاد والمبادرات واآلليات واألنظمة يالحظ  .13

 :واألدوات لتحسين نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي، بما في ذلك ما يلي
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 األولويات نهوج نحو نقل التكنولوجيا والتعاون فيها تعالج االحتياجات ذات األولوية للبلدان على أساس )أ(
  وليس على أساس النهوج غير المحددة والعالمية؛االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالواردة في 
 اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف كوسيلة لتحقيق النقل الفعال للتكنولوجيا؛ )ب(
نية التي تساعد على االستثمار على شراك القطاع الخاص وتعزيز البيئة التمكيإرشاد ومبادرات لزيادة إ )ج(

 ؛المستوى الوطني

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي على   أن يركز بناء القدرات في مجاليوصي .14
 :يلي ما

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بمشاركة واسعة من أصحاب  صياغة وتحديث )أ(
 أساس االحتياجات والعوائق التي تم تبينها على الصعيد الوطني؛المصلحة تقوم على 

 اإلنجاز الفعال والتنفيذ لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ )ب(
 رصد تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ )ج(
 تراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛تعبئة الموارد المالية لتطوير واستعراض وتنفيذ االس )د(

 األطراف على إنشاء أو تعزيز آليات وطنية لتبادل المعلومات لتعزيز التعاون العلمي والتقني مع شجعي .15
 والسيما أقلها نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات خرى، وخصوصا مع البلدان النامية،األطراف األ

 تصاد االنتقالي؛االق
 : إلى األمين التنفيذي أن يقوم، في تعاون مع المنظمات الشريكة، بتسهيل ما يلييطلب .16

مواصلة تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من إعداد وتحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط  )أ(
 مثل آلية تبادل المعلومات، وإذا توفرت الموارد، العمل الوطنية للتنوع البيولوجي من خالل المحافل واآلليات المالئمة،

 تعزيز التعاون مع العمليات اإلقليمية، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، واالستعراضات الطوعية للنظراء؛
 كة؛يرالمساندة التقنية من المنظمات الشتوفير التدريب و )ب(
عاون على تعزيز قدرة البلدان األطراف النامية، التعاون العلمي والتقني وكذلك نقل التكنولوجيا والت )ج(

والسيما أقلها نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، على مساندة تنفيذ االتفاقية بما في ذلك 
 عامة بموجب االتفاقية؛من خالل استعمال أفضل آللية تبادل المعلومات، واآللية المالية واالتصال والتثقيف والتوعية ال

 على الحاجة إلى عقد اجتماعات إقليمية ودون إقليمية يؤكد من جديد، 8/8 من المقرر 6 بالفقرة رذ يذكّإ .17
لمناقشة الخبرة الوطنية في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وإدراج شواغل التنوع البيولوجي 

 ، بما في ذلك النظر في العوائق وسبل ووسائل التغلب على تلك العوائق؛في القطاعات ذات الصلة

 :إلى األمين التنفيذي أنيطلب  .18
 يواصل البناء على قاعدة البيانات الموجودة لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ )أ(
الصكوك، شاملة محافظ األدوات يقوم في تعاون مع المنظمات الشريكة بمواصلة تجميع طائفة من  )ب(

ووثائق عن أفضل الممارسات والدروس المستفادة، لمساندة األطراف على وضع واستعراض وتنفيذ االستراتيجيات وخطط 
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العمل الوطنية للتنوع البيولوجي الخاصة بها وما يتصل بذلك من أنشطة تنفيذية، تشمل إدراك هدف التنوع البيولوجي لعام 

 ؛2010
 الفرص في تنظيم عمل هيئات االتفاقية، حسبما يكون األمر مناسبا، لمساندة وضع واستعراض بيني )ج(

 وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
لمنظمة واحدة لألمم "، بما في ذلك البلدان الرائدة "منظمة واحدة لألمم المتحدة" بإيجاد برامج يحيط علما .19

ى إيالء االعتبار الواجب لقضايا التنوع البيولوجي، كما تم تبينها في استراتيجياتها وخطط أعمالها الوطنية ، عل"المتحدة
 لتنوع البيولوجي؛ل

 برنامج األمم المتحدة للبيئة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة لألغذية يدعو .20
بناء على أمور منها خطة بالي االستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات، في والزراعة، في شراكة مع االتفاقية، إلى ال

 سبيل مواصلة تفحص الطرائق والوسائل الكفيلة بمساندة التنفيذ الوطني لالتفاقية؛
ع  جميع وكاالت التعاون اإلنمائي الثنائية والمتعددة األطراف، إلى تعزيز تعميم البيئة، بما فيها التنويدعو .21

 البيولوجي، في أنشطة التعاون اإلنمائي؛
األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى اإلسهام بمبادرات ترمي إلى تقييم  أيضا يدعو .22

 ،منافع تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية، وتكاليف ضياع التنوع البيولوجي وعدم اتخاذ تدابير إلنجاز أهداف االتفاقية الثالثة
 األطراف على أن تأخذ في حسبانها هذه المعلومات عند صياغة واستعراض وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل عويشج

 الوطنية للتنوع البيولوجي؛
 2010آليات لتنفيذ االتفاقية ومدخالت لعملية استعراض الخطة االستراتيجية فيما بعد عام 

اني للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية،  على أن التوصيات الصادرة عن االجتماع الثيوافق .23
 للخطة االستراتيجية، إنما تمثل مدخال في استعراض الخطة االستراتيجية 3 و 2والناشئة عن االستعراض المتعمق للغايتين 

 ؛2010فيما بعد 
ا في إطار االتفاقية،  إلى األمين التنفيذي أن يعد عرضا عاما محدثا عن اإلرشادات التي تم إسداؤهيطلب .24

شاملة أمور منها الخطوط اإلرشادية والمبادئ وبرامج العمل لتنفيذ االتفاقية في سياق الخطة االستراتيجية، بما في ذلك 
 تحليل للعالقة بين برامج العمل المواضيعية والقضايا الشاملة لعدة قطاعات؛

 اإلرشادات الوارد موجز لها في العرض العام  األطراف إلى تزويد األمانة بتعليقات عن فاعليةيدعو .25
  أعاله؛24الذي أعده األمين التنفيذي، والمشار إليه في الفقرة 
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 مرفق
 مقررات صادرة عن مؤتمر األطراف تقدم إرشادات إلى األطراف 
 1بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

المادة من اتفاقية التنوع 
القضية /رنامج العملب/البيولوجي

 المشتركة بين القطاعات
 اإلرشادات المقرر

  2/7 8 و 6المادتان 
 )5الفقرة (

 األطراف عند إعداد وتنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها القطرية على التعاون يشجع
مع المنظمات األخرى ذات الصلة، ما كان مناسبا، ومع مراعاة المبادئ التوجيهية            

الذي نشره برنامج األمم المتحـدة      " ط التنوع البيولوجي القطري   تخطي"الحالية مثل   
 .للبيئة، والمعهد العالمي للموارد واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

  3/9 8 و 6المادتان 
 )2الفقرة (

:  األطراف على أن تدرج في خططها واستراتيجياتها الوطني تدابير من أجل           يحث
تكامـل أهـداف    ) ب(الطبيعي وخارجه؛   حفظ التنوع البيولوجي في الوضع      ) 1(

التنوع البيولوجي مع السياسات القطاعية المناسبة من أجل تحقيق حفـظ التنـوع             
االقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام       ) ج(البيولوجي واستدامة استخدامه؛    

 .الموارد الجينية
  3/9 األهداف

 )5الفقرة (
ياسها للنجاح في خططها واستراتيجياتها األطراف على وضع أهداف يمكن ق    يشجع  

 .الوطنية لتحقيق أهدافها
  3/11 التنوع البيولوجي الزراعي

 )15الفقرة (
األطراف على تطوير االستراتيجيات والبرامج والخطـط القطريـة التـي           يشجع  

 تحديد العناصر الرئيسية للتنوع البيولوجي في نظم   :تساعد، ضمن جملة أمور، في    
اعي؛ وتشجيع إتباع ممارسات إصالحية؛ ودمج الـنظم اإليكولوجيـة          اإلنتاج الزر 

األرضية، ونظم المياه العذبة والنظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية في الخطـط            
 .والبرامج والمشروعات األخرى المتعلقة بالحفظ واالستخدام المستدام

 3/21 التعاون
 )8الفقرة (

لتام للحفز واالستخدام المستدام لألراضي      األطراف على التأكد من اإلدراج ا      يحث
الرطبة، واألنواع المهاجرة وموائلها، في االستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية 

 .لحفظ التنوع البيولوجي
 ،، المرفق4/5 التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 )10الفقرة (
 )تم سحبه(

طوير اسـتراتيجيات وخطـط      من االتفاقية، ت   6على األطراف، وفقا للمادة     ينبغي  
وبرامج وطنية بهدف تشجيع حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه          

 .المستدام
  باء4/10 التثقيف والتوعية العامة

 ))أ(1الفقرة (
 من االتفاقية في 13 األطراف على التشديد بصفة خاصة على متطلبات المادة يحث

 .لوطنيةتطوير استراتيجياتها وخطط عمليها ا
 ، المرفق،5/6 نهج النظام اإليكولوجي

 القسم جيم
 )12الفقرة (

 اإليكولوجي النظام نهج لتطبيق التشغيلي هيالتوجمن 
 فـي  به القيام المطلوب للعمل األولي اإلطار باعتباره اإليكولوجي النظام نهج أن

 اتيجياتاستر واستعراض وضع في كامالً االعتبار في أخذه ينبغي االتفاقية، إطار
 .الوطنية البيولوجي التنوع عمل وخطط

 5/17 التثقيف والتوعية العامة
 )6الفقرة (

يدعو األطراف والحكومات والمنظمات والمؤسسات إلى دعم بناء القدرات من أجل 
سـتراتيجياتها وخطـط    اتصال في مجال التنوع البيولوجي كجزء من        التوعية واال 

 .لبيولوجي، مع مراعاة المبادرة العالميةأعمالها القطرية الخاصة بالتنوع ا

                                                
ويرجى أيضل مالحظة أن هناك .  ال يشكل هذا الجدول الطلبات اإلجرائية البحتة قصيرة األجل الموجهة إلى األطراف لغرض العلم  1

، )، المرفق8/1المقرر (تنوع البيولوجي الجزري ، وال)10، الفقرة 6/23المقرر (إرشادات إضافية بالعالقة إلى األنواع الغريبة الغازية 
 ).، المرفقان الثاني والثالث8/6المقرر (ومبادرة االتصال والتثقيف والتوعية العامة 
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المادة من اتفاقية التنوع 

القضية /رنامج العملب/البيولوجي
 المشتركة بين القطاعات

 اإلرشادات المقرر

التنوع البيولوجي لألراضي الجافة 
 وشبه الرطبة

، المرفق  5/23
 األول

 ))و(2الفقرة (

 :من برنامج العمل
مساندة وضع إستراتيجيات وبرامج وطنية وتعزيز تكامل الشواغل في مجال التنوع 

شاملة لعدة قطاعات، تطبيقاً البيولوجي في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية وال
 وتفـادي   االتسـاق سعياً لتحقيق   المتعلقة بالتنوع البيولوجي،    تفاقية   من اال  6للمادة  

تفاقية ا والسيما   ،تفاقيات أخرى األنشطة ذات الصلة ب   باضطالع  زدواجية عند اال  اال
 .األمم المتحدة لمكافحة التصحر

  5/26 الحصول وتقاسم المنافع
 )3الفقرة (

ـ        ألا ثيح كـذلك  و ةطراف على أن تكفل إلستراتيجيات التنوع البيولوجي القطري
تدابير السياسات العامة المتعلقة بالحصول على هذه        و للتدابير التشريعية واإلدارية  

 مسـتخدا الموارد وعلى تقاسم منافعها أن تسهم في تحقيـق هـدفي الصـيانة واال         
 .المستدام

التنوع البيولوجي لألراضي الجافة 
 الرطبةوشبه 

6/4 
 )2الفقرة (

 إلى األمين التنفيذي أن يعد، بتعاون مع أمانـات االتفاقيـات ذات الصـلة،              يطلب
مقترحاً بإنشاء آلية لتنسيق األنشطة في هذه المجـاالت، ولـربط االسـتراتيجيات       
وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي الموضوعة بموجب االتفاقية المتعلقة     

جي ببرامج العمل الوطنية بموجب اتفاقية مكافحة التصحر، وكفالـة   بالتنوع البيولو 
 .التكامل بين تلك البرامج

 6/9 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات
 )4الفقرة (

أو إقليمية، وإلـى القيـام،   / األطراف والحكومات إلى وضع أهداف وطنية و     يدعو
 ذات الصلة بما في ذلك حسب االقتضاء، بإدماجها في الخطط والبرامج والمبادرات 

 .االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 6/22 التنوع البيولوجي للغابات

 )28الفقرة (
 األطراف والحكومات األخرى على دمج أهدافها ذات الصلة وأنشـطتها ذات      يحث

الصلة لبرنامج العمل في استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنـوع البيولـوجي         
البرامج /البرامج الوطنية للغابات وتعزيز أوجه التوافق والتكامل بين هذه الخطط         و

 .ومبادرات أخرى ذات صلة
 6/23 األنواع الغريبة الغازية

 )10الفقرة (
 األطراف والحكومات األخرى على التصدي، لدى تنفيذها المبادئ الموجهة،          يحث

يجيات الوطنية المتعلقة بالتنوع وعند وضع أو تنقيح أو تنفيذ خطط العمل واالسترات 
 ...البيولوجي، للتهديدات التي تمثلها األنواع الغريبة الغازية، وذلك بغية

 .) ولكنها ال تستنسخ هنا6/23 من المقرر 10ترد إرشادات إضافية في الفقرة (
الخطة االستراتيجية التفاقية التنوع 

 البيولوجي
6/26 
 )المرفق(

طنيـة فـي مجـال التنـوع        ن تشكل استراتيجيات وخطط العمـل الو      أ: 3الغاية  
البيولوجي، وإدماج شواغل التنوع البيولوجي في القطاعات ذات الصـلة، إطـاراً           

 .فعاالً لتنفيذ أهداف االتفاقية
يصبح لدى كل طرف من األطراف استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية           3-1

لتحديـد  فعالة، مؤهلة لتوفير اإلطار الوطني الالزم لتنفيذ أهداف االتفاقية الثالثة و          
 .أولويات وطنية واضحة

يجرى إدماج شواغل التنوع البيولوجي في الخطط والبرامج والسياسـات         3-4
 .الوطنية ذات الصلة، سواء كانت قطاعية أو مشتركة بين عدة قطاعات

تنفيذ االتفاقية، ال سيما تنفيذ 
اإلجراءات ذات األولوية في 
االستراتيجيات وخطط العمل 

 بيولوجيالوطنية للتنوع ال

  ألف6/27
 )2الفقرة (

 :يلي  األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي على مايحث
وضع وإقرار استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي، إن لم           )أ(

 تكن قد فعلت ذلك بعد؛
إعطاء األولوية إلدماج حفظ التنوع البيولـوجي واسـتخدامه المسـتدام،         )ب(

ي الخطط والبرامج والسياسات القطاعيـة أو الشـاملة ذات    وكذلك تقاسم الفوائد، ف   
  من االتفاقية؛6الصلة وفقاً للمادة 

تحديد األعمال ذات األولوية في االستراتيجيات وخطط العمـل الوطنيـة      )ج(
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المادة من اتفاقية التنوع 
القضية /رنامج العملب/البيولوجي

 المشتركة بين القطاعات
 اإلرشادات المقرر

 للتنوع البيولوجي، واالستراتيجيات الوطنية األخرى ذات الصلة؛
لتنوع البيولوجي، وتنقيحهـا    تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل      )د(

 دورياً في ضوء الخبرة المكتسبة في التنفيذ؛
إنشاء آليات أو عمليات تشاورية وطنية، مع إيالء اعتبار خاص، حيـث             )ه(

يقتضي األمر ذلك، لالحتياجات الخاصة للمجتمعات األصـلية والمحليـة، وذلـك            
الوطنيـة للتنـوع    لتنسيق، وتنفيذ، ورصد، وتقييم االستراتيجيات وخطط العمـل         

 البيولوجي وتنقيحها دورياً؛
تحديد القيود والعوائق التي تقف في وجه تنفيذ االسـتراتيجيات وخطـط          )و(

 ، وإبراز تلك القيود والعوائق في التقارير الوطنية؛ البيولوجيلتنوعالعمل الوطنية ل
 ذلك  إتاحة استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، بما في         )ز(

تنقيحاتها الدورية، من خالل آلية تبادل المعلومات الخاصة بهـا، وعلـى موقـع              
 .االتفاقية في شبكة اإلنترنت

  ألف6/27 التعاون اإلقليمي
 )3الفقرة 

 األطراف على إنشاء آليات وشبكات إقليمية أو دون إقليمية أو إقليمية أحيائية يشجع
القتضاء، عن طريق وضع اسـتراتيجيات  لدعم تنفيذ االتفاقية بما في ذلك، حسب ا    

وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي، وتحديد القيود والعوائق المشتركة التي تقف      
 .في وجه التنفيذ، وتعزيز التدابير المشتركة الرامية إلى تناول هذه المسائل

التنوع البيولوجي لألراضي الجافة 
 وشبه الرطبة

7/2 
الفقرة (
 ))1)(ج(5

 األنشطة المتصلة باستراتيجيات    بين  التكامل ... يقوم أنالتنفيذي   األمين  إلى يطلب
تفاقية األمم المتحدة  الالوطنيةوخطط عمل التنوع البيولوجي الوطنية وبرامج العمل 

تفاقية األمـم المتحـدة    الوطنية التابعة ال   التواؤمية العمل   وبرامج لمكافحة التصحر 
 لألراضي الرطبة، وغير ذلك مـن  ررامسا وسياسات ،اإلطارية بشأن تغير المناخ  

 في سبيل التنميـة المسـتدامة       الوطنيةالبرامج ذات الصلة، شاملة االستراتيجيات      
 .وتخفيض الفقر

 7/5 التنوع البيولوجي البحري والساحلي
 )44الفقرة (

 األساليب والتقنيات ذات الصلة     تطبق والحكومات األخرى على أن      األطراف يحث
 المائية على التنوع البيولـوجي      األحياءة التي تنشأ عن تربية      لتفادي اآلثار الضار  

 عملهـا الوطنيـة المتعلقـة    وخططالبحري والساحلي، وإدخالها في استراتيجياتها    
 بالتنوع البيولوجي

 7/8 الرصد والمؤشرات
 )8الفقرة (

 كل األطراف التي لم تفعل ذلك بعد على وضع مجموعة من مؤشرات التنوع      يحث
 كجزء من استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية، مراعية في ذلك حسب           البيولوجي

ما يكون األمر مناسباً، أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النبات وهـدف تحقيـق     
 في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولـوجي        2010تخفيض محسوس بحلول عام     

شـاد والـدروس    قليمي والوطني وكـذلك مراعـاة اإلر      اإلعلى الصعيد العالمي و   
ــذي    ــين التنفي ــذكرة األم ــي م ــواردة ف ــرات ال ــة المؤش ــتفادة وقائم المس

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)  جتماع التاسع للهيئة الفرعية، والتبليـغ       المعدة لال
 .عن التقدم الذي يحرز إلى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف

 7/14 التنوع البيولوجي والسياحة
 )10الفقرة (

ومات إلى إدراج هذه الخطوط التوجيهية في وضع أو استعراض           جميع الحك  يدعو
إستراتيجياتها وخططها المتعلّقة بتنمية السياحة وفي إستراتيجياتها وخطط عملهـا          
الوطنية بشأن التنوع البيولوجي وفي إستراتيجياتها القطاعية األخرى ذات الصـلة          

ب المصلحة، بمـا    بالموضوع على جميع المستويات المناسبة في تشاور مع أصحا        
 .فيهم القائمون بتشغيل األنشطة السياحية وجميع أعضاء قطاع السياحة

 7/10 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات
 ))أ(6الفقرة (

تشجيع وتسهيل تنفيذ ورصد اإلستراتيجية على المستوى .... األطراف على يشجع 
خطـط عمـل   الوطني، بما في ذلك تحديد األغـراض الوطنيـة ودمجهـا فـي             

واستراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية وفي الخطط والبرامج واألنشطة القطاعية       
 .والمشتركة بين القطاعات
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المادة من اتفاقية التنوع 

القضية /رنامج العملب/البيولوجي
 المشتركة بين القطاعات

 اإلرشادات المقرر

 7/27 التنوع البيولوجي للجبال
 )3الفقرة (

 تحديد الخطوات ذات األولوية فيما بين الخطوات الموصى بها          إلى األطراف   يدعو
لوطنية أو المحلية الخاصة، وأن يحـث       في برنامج العمل اعتمادا على الظروف ا      

 األنشطة الموصـي بهـا فـي    – حسب مقتضى الحال –تدرج  األطراف على أن    
 إلـى جانـب     ،راتيجياتها وخطط أعمالها الوطنيـة    برنامج العمل المقترح في است    

 وأن  البرامج والنشاطات الوطنية حول تنفيذ االتفاقيات والمبادرات اإلقليمية للجبال        
 . اإليكولوجيمانظها مع مراعاة نهج التنفذ

 8/1 التنوع البيولوجي الجزري
 )3الفقرة (

 والمنظمات الدولية وغيرها من المنظمات ذات الصلة ، األطراف، والحكوماتيحث
على تنفيذ برنامج العمل وذلك بالدرجة األولى من خالل إدراجه في االستراتيجيات   

 وتعميمه في استراتيجيات التنمية ،وع البيولوجية بالتنتعلقوخطط العمل الوطنية الم
 .المستدامة الوطنية

 )8/1 برنامج العمل، المرفق بالمقرر ترد إرشادات إضافية في(
 8/3 المبادرة العالمية للتصنيف

 )9الفقرة (
 :األطراف والحكومات األخرى التي لم تفعل ذلك بعد على ما يلييحث 
، كموضوع ذي أولوية، تقييمـات وطنيـة         أو تحدث  أن تجري أو تستكمل   [...]  

ما في ذلك تقييم االحتياجات التقنية و التكنولوجيا و الخاصة لالحتياجات التصنيفية ب
الذي يراعي الظروف الخاصة    . القدرات، مع وضع أولويات للعمل التصنيفي      ببناء

بكل بلد وينبغي أن تأخذ تلك التقييمات في الحسبان االستراتيجيات وخطط العمـل             
تيجيات والمبـادرات   الوطنية الجارية في مجال التنوع البيولوجي وكذلك االسـترا        

قليمية الجاري وضـعها، مـع مراعـاة االحتياجـات واألولويـات الخاصـة              اإل
 .بالمستعملين

المبادرة العالمية لالتصال والتثقيف 
 والتوعية العامة

8/6 
 ،المرفق الثاني(

 )2الفقرة 

المبادرة العالمية لالتصال والتثقيـف والتوعيـة       ينبغي إعداد وتنفيذ استراتيجيات     
، حسبما هو ممكنا، كعناصر في االستراتيجيات وخطـط العمـل           (CEPA)ة  العام

في حالة عدم وضع البلدان لالسـتراتيجيات وخطـط         .  الوطنية للتنوع البيولوجي  
 في الحسبان   CEPAالعمل الوطنية للتنوع البيولوجي، ينبغي أن تأخذ استراتيجيات         

 .إمكانية حدوث ذلك
 ).8/6لثاني والثالث من المقرر ترد إرشادات إضافية في المرفقين ا(

التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة 
 تبادل المعلومات

8/11 
برنامج عمل (

غرفة تبادل 
 )المعلومات

 أعمال اآلليات الوطنية لتبادل المعلومات 
تحديد وتنفيذ الفرص لتسهيل التعاون العلمي والتقني الـذي سـيعزز            1-1-8

ألولوية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيـة     القدرة على تنفيذ األعمال ذات ا     
 .للتنوع البيولوجي

تحديد وتنفيذ الفرص لتسـهيل نقـل التكنولوجيـات الالزمـة لتنفيـذ        1-2-3
العمـل الوطنيـة للتنـوع      اإلجراءات ذات األولوية في االستراتيجيات وخطـط        

 .البيولوجي

ون النشـط بـين   تحديد مجاالت العمل التي يمكن أن يسهل فيها التعـا    3-3-4
االستراتجيات وخطط العمل الوطنيـة     الخبراء في تنفيذ األعمال ذات األولوية في        

 .للتنوع البيولوجي والسعي إلي إنشاء مثل هذه الشبكات
 8/13 الموارد المالية واآللية المالية

 )2الفقرة (
تنـوع   أنه ينبغي لألطراف والحكومات أن تحدد أولوياتها التمويلية ألنشطة ال          يؤكد

البيولوجي الوطنية حسب الخطة االستراتيجية، واستراتيجيات وخطط عمل التنوع         
 .البيولوجي الوطنية، مع مراعاة العناصر ذات الصلة في برامج عمل االتفاقية
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المادة من اتفاقية التنوع 

القضية /برنامج العمل/البيولوجي
 المشتركة بين القطاعات

 اإلرشادات المقرر

 8/14 لوطنيةالتقارير ا
 )3الفقرة (

 أن تكون التقارير الوطنية الرابعة والالحقة موجهة نحو تحقيق النتـائج وأن          يقرر
تركز على حالة واتجاهات التنوع البيولوجي على المستوى الـوطني والتـدابير            

 وغايات الخطـة اإلسـتراتيجية      2010والنتائج الوطنية فيما يتعلق بتحقيق هدف       
ـ لمحرز في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الم       لالتفاقية والتقدم ا   ة تعلق
 بالتنوع البيولوجي

إطار برصد تنفيذ بلوغ هدف عام 
 ودمج األهداف في برامج 2010

 العمل المواضيعية

8/15 
 )10الفقرة (

بصفتها إطارا مرنا يمكـن مـن        ...  يجب النظر إليها    ...أن األهداف على   يشدد
تتعلق بتنفيذ األطراف لبـرامج العمـل       أو إقليمية،   /ة و خالله وضع أهداف وطني   

ولويـات  وفقا لأل وذلك  واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،       
فيما بين البيولوجي  الفروق في التنوع مراعاةأو اإلقليمية، مع /والقدرات الوطنية و

 .البلدان
 8/15 شرحه

 )11الفقرة (
مات األخرى على رسم الغايات واألهداف الوطنيـة         األطراف ويدعو الحكو   يحث

 وإدماج هذه الغايات واألهداف     .. .ية والمؤشرات الوطنية ذات الصلة    اإلقليمأو  /و
 الصلة، بما في ذلك اسـتراتيجيات وخطـط   في الخطط والبرامج والمبادرات ذات 

 . ..لتنوع البيولوجيلالعمل الوطنية 
 8/15 شرحه

 )15قرة فال(
 والمؤشرات المقترحة لألهـداف     األساس المنطقي التقني الموضوع    أن  على يشدد

التنـوع البيولـوجي    العمـل بشـأن     برنامج  في  الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية      
مـذكرة األمـين التنفيـذي      بمرفـق   الفي  اردة  الولألراضي الجافة وشبه الرطبة     

)UNEP/CBD/SBSTTA/11/4/Add.2(      يقصد بها أن تكـون بمثابـة إرشـادات ،
 .لألطراف عند تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لديها

 8/15 شرحه
 )23الفقرة (

لمقترحة الخاصة   والمؤشرات العالمية ا   األساس المنطقي التقني الموضوع    أن ؤكدي
 التنوع البيولـوجي  بشأنباألهداف الموجهة نحو تحقيق نتائج فعلية لبرنامج العمل       

يقصد  ،)UNEP/CBD/SBSTTA/11/10( في مذكرة األمين التنفيذي   ةللجبال الوارد 
بها أن تكون بمثابة إرشادات لألطراف عند تنفيذ االستراتيجيات وخطـط العمـل            

 .ديهاالوطنية للتنوع البيولوجي ل
 8/17 إشراك القطاع الخاص

 )1الفقرة (
 االتصال الوطنية، التي تعمل مع اإلدارات الحكومية ذات الصلة، على           نقاط يحث

إلى الشركات العاملة تحت والية األطراف، بمـا         توصيل أهمية التنوع البيولوجي     
ـ   في ذلك الشركات التي تملكها الدولة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،   ل كـي تعم

تلك الشركات على إعداد وتطوير االستراتيجيـات وخطط العمل الوطنيـة للتنوع       
الشركات على األخذ بالممارسات التـي تسـاند تنفيـذ           البيولوجي، ولتشجيع تلك    

 .أهداف االتفاقية االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وتساند 
 8/23 التنوع البيولوجي الزراعي

 )5 الفقرة(
 األطراف والحكومات األخرى على إدماج اعتبـارات التنـوع البيولـوجي،     يحث

واألغذية والتغذية في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وفي          
الخطط واألنشطة الوطنية األخرى، بما في ذلك خطط العمـل الوطنيـة للتغذيـة          

 .ةواستراتيجيات تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفي
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 خيارات ومشروع استراتيجية لتعبئة الموارد  2/2

 اتفاقية التنوع البيولوجيلمساندة تنفيذ 
  باستعراض تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي،المفتوح العضوية المعنى ان الفريق العامل المخصص

 الموارد المالية في حةإلتا، كان قد قرر إجراء استعراض متعمق 8/13 بأن مؤتمر األطراف، في مقرره ر يذكّإذ
 اجتماعه التاسع، وطلب من األمين التنفيذي إعداد مشروع استراتيجية لتعبئة الموارد،

 –، قد أوصى األطراف والحكومات ومؤسسات التمويل 8/13، بأن مؤتمر األطراف، في مقرره ر أيضا يذكّوإذ
توسيع ما يوجد من هذه / بيئية جديدة وتعزيزيميةوإقل أموال وطنية إيجاد بتشجيع وتبني –حسبما يكون األمر مناسبا 

أو تعزيز شبكات أو مجتمعات تعلم /األموال، وكذلك تشجيع نقل المعارف والتبادل الخاص بهذه اآلليات، من خالل إنشاء و
 وطنية ودولية،

مساندة تحقيق  المعلومات الواردة في مذكرة األمين التنفيذي عن الخيارات لتعبئة الموارد في سبيل ذ يالحظإو
 والسيما في القسم الخامس منها الذي يوفر أساسا مفيدا للنظر في خيارات )UNEP/CBD/WG-RI/2/4(أهداف االتفاقية 

  مزيد من تطوير تلك الخيارات،إلىتعبئة الموارد والحاجة 
لية لحفظ التنوع  األموال البيئية لالستدامة المابإدارة تقرير اجتماع فريق الخبراء المعني ذ يالحظ أيضاوإ
 ،)UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/5( 2007 مايو 11 إلى 9 وهو االجتماع المعقود في ليما من –البيولوجي 

االجتماعات والمبادرات الدولية األخيرة والقادمة بخصوص تعبئة الموارد، بما في ذلك مؤتمر  وإذ يالحظ كذلك
 التنوع -مبادرة بوتسدام" في باريس؛ و2006أيلول /ربعقود في سبتمالم" التنوع البيولوجي في التعاون اإلنمائي األوروبي"

، واعترف بها خالل مؤتمر قمة هيلينجيندام لدول الثمانية G8+5 أطلقت خالل اجتماع وزراء البيئة التي" 2010البيولوجى 
تشرين / نوفمبرفيتغال  استضافته حكومة البرالذي؛ واجتماع رجال األعمال والتنوع البيولوجى 2007حزيران / يونيوفي

  لحفظ الطبيعة؛الدولي ، بالتعاون مع المفوضية األوروبية واالتحاد 2007الثاني 

 الدمج الكامل لتمويل التنوع البيولوجي في أعمال المؤتمر الدولي بشأن التمويل إلى على الحاجة ذ يسلط الضوءوإ
 ،2008من أجل التنمية، الذي سيعقد في الدوحة في النصف الثاني من 

 في اجتماعه التاسع استراتيجية لتعبئة الموارد لدعم تنفيذ االتفاقية؛  بأن يعتمد مؤتمر األطرافيوصى .1
 : إلى األمين التنفيذي ما يلي استعدادا لالجتماع التاسع لمؤتمر األطرافيطلب .2
خرى،  الحصول على آراء ومزيد من المقترحات من األطراف، والحكومات األإلىأن يسعى  )أ(

والمجموعات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، والمنظمات الشريكة، والجهات المانحة والمراقبين بشأن استراتيجية لتعبئة 
 الموارد، وتجميع المعلومات المستلمة؛

إجراء مشاورات غير رسمية عن وضع استراتيجية لتعبئة الموارد باالقتران مع االجتماعات فيما بين  )ب(
 فاقية؛الدورات لالت
  ينظر فيه في اجتماعه التاسع؛كيتقديم مشروع االستراتيجية إلى مؤتمر األطراف  )ج(
 مؤتمر األطراف بأن يقوم في اجتماعه التاسع، بتكليف رئيسه أن يبعث رسالة عن التنوع يوصي .3

 أجراء إلى األمين التنفيذي يطلب و المؤتمر الدولي بشأن التمويل من أجل التنمية ،إلىالبيولوجي والتمويل من أجل التنمية 
  ينظر فيه مؤتمر األطراف؛كيمشاورات غير رسمية مع األطراف إلعداد مشروع تلك الرسالة 

 . عملية وضع استراتيجية لتعبئة المواردفي إسهامات تقديم إلى مرفق البيئة العالمية يدعو .4
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 رهتنسيق اإلرشاد المسدى إلى مرفق البيئة العالمية باعتبا 2/3
 الهيكل المؤسسي القائم بتشغيل اآللية المالية لالتفاقية

 ،فيذ اتفاقية التنوع البيولوجيستعراض تن المفتوح العضوي المعني باالمخصص ن الفريق العاملإ
 : مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع أنيوصي .1
يئة مكتب االجتماع الثامن لمـؤتمر       بالحوار بين المسؤول التنفيذي األول لمرفق البيئة العالمية وه         يرحب )أ(

 ؛2007تموز / يوليو8األطراف، الذي جرى في باريس يوم 
 على مواصلة وتعزيز الحوار مع المسؤول التنفيذي األول لمرفق البيئـة العالميـة          األمين التنفيذي يشجع   )ب(

 ؛بقصد تعزيز تنفيذ اإلرشاد الذي أقره مؤتمر األطراف خالل المرحلة الرابعة للمرفق
 التعاون على المستوى الوطني بين نقاط االتصال الوطنية لالتفاقية، بالنسبة لالتفاقات البيئيـة ذات               يشجع )ج(

 الصلة، ولمرفق البيئة العالمية، بما في ذلك من خالل المشروعات التي يساندها المرفق؛
  يسـلط الضـوء   وملكيته للبلدان، على مبادئ تملك البلدان لزمامهي أن مرفق البيئة العالمية مبن  ذ يالحظ إ )د(

 كأداة لتبـين االحتياجـات واألولويـات    )NBSAP(على الدور الهام الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي       
 الوطنية للتمويل من المرفق؛

  مرفق البيئة العالمية؛إلىالحاجة إلى إصدار إرشاد متماسك وذي أولوية يدرك  )ه(
 متصل باستعمال مـوارد مرفـق   للبرامج ذات األولوية ) 2014 – 2010(لسنوات األربع    إطارا ل  يعتمد )و(

 البيئة العالمية للتنوع البيولوجي، ويتزامن مع التجديد الخامس لموارد الصندوق اإلستئماني لمرفق البيئة العالمية؛
بيئة العالميـة، توقعـا      مجلس مرفق ال   إلى من رئيس االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف أن يرسل          يطلب )ز(

 لعملية التجديد الخامس لموارد الصندوق اإلستئماني التابع له، البرامج ذات األولوية في إطار السنوات األربع؛
 أمانـة االتفاقيـة     إلى أن تقدم    إلى األطراف والحكومات، والمنظمات المعنية ومرفق البيئة العالمية         يدعو .2

للبرامج ذات األولويـة  ) 2014-2010( آراءها عن عناصر اإلطار السنوات األربع      ،2007 كانون األول / ديسمبر 1بحلول  
المتصلة باستعمال موارد المرفق للتنوع البيولوجي، وكذلك طرائق ووسائل تعزيز صياغة وتوحيد اإلرشادات إلـى اآلليـة                 

 المالية؛
لتاسع، بإعداد عناصـر إلطـار   إلى األمين التنفيذي أن يقوم، لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه ا          يطلب   .3

 باستعمال موارد مرفق البيئة العالمية للتنـوع البيولـوجي،          للبرامج ذات األولوية المتصل   ) 2014-2010(السنوات األربع   
 عملية صياغة وتوحيد اإلرشاد إلى اآللية المالية، مراعيا في ذلك اآلراء التي أعربت عنهـا األطـراف   إلىوكذلك توصيات  

ع الثاني للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ، وكذلك البيانـات المقدمـة مـن األطـراف، والحكومـات                  خالل االجتما 
 األولويات الوطنية التي تم تبينها في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ووالمنظمات المعنية، 

 األطراف، بمشاركة المسؤول التنفيـذي األول     إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتنظيم جلسة حوار بين         يطلب .4
، قبل االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، عن إطار السنوات األربـع  2008 أيار/ مايو17لمرفق البيئة العالمية، في بون يوم   

 باستعمال موارد مرفق البيئة العالمية للتنـوع البيولـوجي، وكـذلك عـن              لبرامج ذات األولوية المتصل   ل) 2010-2014(
 .إجراءات تنسيق اإلرشاد الصادر إلى مرفق البيئة العالمية
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  وشكل بشأن نطاقحالة التقارير الوطنية ومقترحات  2/4

 "التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي" من نشرة الطبعة الثالثة

 ، اتفاقية التنوع البيولوجيتنفيذلمفتوح العضوية المعني باستعراض إن الفريق العامل المخصص ا
 الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأن الدروس 12/4 بالتوصية رذ يذكّإ

 ،"التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي"المستفادة من إعداد الطبعة الثانية من نشرة 
وتنظيم العمل " ولوجيالتوقعات العالمية للتنوع البي" بنطاق وشكل الطبعة الثالثة من نشرة وإذ يحيط علما

 واعتبارات إعداد الطبعة (UNEP/CBD/WG-RI/2/6)التحضيري الوارد في مذكرة األمين التنفيذي بشأن هذا الموضوع 
 ،(UNEP/CBD/WGRI/2/INF/13)الثالثة الواردة في الوثيقة اإلعالمية بشأن هذا الموضوع 

التوقعات " المناسب إلعداد الطبعة الثالثة من نشرة  على أهمية إيجاد عملية شاملة وشفافة في التوقيتشددإذ يو
واستعراضها من جانب النظراء، والتي ينبغي أن تستند إلى معلومات علمية وموثوقة وأن " العالمية للتنوع البيولوجي

والتي وافق تستخدم بشكل تام مصادر علمية وثيقة ومستقلة والمعلومات المقدمة من األطراف في تقاريرها الوطنية الرابعة، 
 ،2009آذار / مارس30 على تقديمها بحلول 8/14مؤتمر األطراف في المقرر 

أن ينقح النطاق والشكل المقترحين، وخطة العمل، واستراتيجية االتصال   األمين التنفيذيإلىيطلب  .1
ف هد تقيم التقدم المحرز نحو تنفيذ التي" التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي"والخطة المالية إلعداد الطبعة الثالثة من نشرة 

 والعقبات التي تعترض هذا التنفيذ، مع مراعاة اآلراء المعرب عنها في االجتماع الثاني للفريق 2010التنوع البيولوجي لعام 
التعليقات العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك اآلراء التي يرد موجز لها في المرفق بهذه التوصية، وكذلك 

المقدمة من نقاط االتصال الوطنية، واللجنة االستشارية غير الرسمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة والمنظمات 
 واألخصائيين اآلخرين ذوي الصلة، وأن يقدم اقتراحا منقحا لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع؛

ون مع االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي  إلى األمين التنفيذي أن يواصل التعايطلب أيضا .2
التوقعات العالمية "واتفاقيات ريو والعمليات والمنظمات المعنية األخرى وإشراكها في عملية إعداد الطبعة الثالثة من نشرة 

 صالحيات كل منها؛لحسبما هو مالئم ووفقا " للتنوع البيولوجي
 ، األطرافحثوي ، من مرفق البيئة العالمية يطلببأنالتاسع  مؤتمر األطراف في اجتماعه يوصي .3

 الحكومات األخرى والمانحين إلى تقديم المساهمات المالية في الوقت المناسب إلعداد وإصدار الطبعة الثالثة من يدعوو
، من خالل الشراكة 2010، والمجموعة الكاملة لمؤشرات عام  والمنتجات الثانوية"لتنوع البيولوجيالتوقعات العالمية ل"نشرة 

التوقعات "  نشرة وفقا لخطة العمل والخطة المالية الخاصتين بإعداد الطبعة الثالثة منالمعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي،
وينبغي توفير .   من هذه النشرة وكذلك وفقا إلستراتيجية االتصال ونطاق وشكل الطبعة الثالثة"لتنوع البيولوجيالعالمية ل

بجميع لغات " التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي"موال في أقرب وقت ممكن حتى يمكن االنتهاء من إعداد نشرة هذه األ
األمم المتحدة، قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، مع إتاحة مسودة، إن أمكن، الستعراضها في االجتماع الرابع عشر 

 .كنولوجيةللهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والت
 مرفق

 اآلراء المعرب عنها في االجتماع الثاني للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ
 "التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي"بشأن نطاق الطبعة الثالثة من نشرة 

 :، ضمن جملة أمور"التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي"ينبغي للطبعة الثالثة من نشرة 
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 ا جمهور مستهدف وغرض محدد بوضوح؛أن يكون له .1
 أن تقدم رسائل واضحة يمكن توصيلها بطريقة يسهل فهمها من جمهور غير تقني؛ .2
 الوارد في المقرر 2010أن تستعمل اإلطار لتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام  .3

 ، والسيما المؤشرات الرئيسية المؤقتة المتضمنة فيه؛8/15
أن تعزز بإدراج دراسات الحالة المشتقة من التقارير الوطنية الرابعة، واألمثلة البيولوجية اإلقليمية،  .4

وقطاعات الموارد الطبيعية، وخبرة المعارف اإليكولوجية التقليدية، والمبادرات اإلبتكارية التعاونية 
 ة العلمية بشأن التنوع البيولوجي؛للتنوع البيولوجي، والعمليات األخرى التي تهدف إلى تحسين الخبر

أن تنظر في التأثيرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية لضياع التنوع البيولوجي بالنسبة لمختلف  .5
 المجموعات االجتماعية؛

 أن تولي االهتمام إلى البيئات األرضية والمائية واألنواع الغريبة الغازية؛ .6
 وتنفيذ األهداف الثالثة 2010ت بالعالقة إلى هدف التنوع البيولوجي لعام أن تركز على الحالة واالتجاها .7

 لالتفاقية؛
 ، حسب الحالة؛2010أن تستعمل سيناريوهات لما بعد عام  .8
أن تقدم معلومات عن تنفيذ جدول أعمال التنوع البيولوجي ضمن إطار األهداف اإلنمائية لأللفية، وبصفة  .9

  تعميم التنوع البيولوجي في جدول أعمال التنمية؛أعم، عن التقدم المحرز في
 أن تتضمن المنتجات الثانوية، وضمن أمور أخرى، التقييمات المواضيعية والبيولوجية اإلقليمية؛ .10
أن تستند إلى الجهود التعاونية بين برنامج األمم المتحدة للبيئة والمجتمع العلمي، وأن تستفيد بأقصى قدر  .11

 .، ضمن جملة أمور"ات البيئة العالميةتوقع"من نشرة 
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 عمليات االتفاقية    2/5

 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية بأن يعتمد مؤتمر األطـراف               يوصي
 :مقررين وفقا للخطوط التالية

 استعراض مقررات مؤتمر األطراف وسحبها  -لف أ
 إن مؤتمر األطراف،

 ، 7/33 من مقرره 3الفقرة ب و8/10 من مقرره 36  و35الفقرتين ب رذكّإذ ي
، مع مراعاة تفادي سحب     المقررات وعناصر المقررات   ، إذا كان األمر مناسبا،     استعراض وسحب  يقرر .1

 ؛ اعتمادهامن سنوات المبادئ اإلرشادية والمقررات التي لم تنفذ أو تدرج في مقررات الحقة، وذلك بعد ثماني

ـ  .2  أن يعيـد النظــر فـي توقيــت االسـتعراض فــي االجتمـاع العاشــر لمـؤتمر األطــراف؛     رريق
 يعمـل  فيما يتعلق بالمعايير المتعلقة باستعراض المقررات وعناصر المقررات وسحبها، أن            أيضا،يقرر   .3

 ؛قةالالحواالستعراضات  تجريبي إلى االستعراض ال استناداالمعتمدلشكل السابق ل اوفقاألمين التنفيذي 

 في المرفق بهذا    واردة اجتماعه الخامس وال   في المقررات وعناصر المقررات المعتمدة       سحب كذلك يقرر .4
 2؛المقرر

سـحب  خصوص  اجتماعه العاشر بفي مقترحات إلى مؤتمر األطراف    يقدم إلى األمين التنفيذي أن      يطلب .5
 والحكومات والمنظمات الدولية المعنية     ، األطراف لغأن يب  اجتماعه السادس و   فيالمقررات وعناصر المقررات التي اتخذت      

 ؛هذه المقترحات قبل ستة أشهر على األقل من اجتماعه العاشرب
إلى األمين التنفيذي أن يواصل ممارسة أسلوب إبقاء النص الكامل لجميع المقررات على الموقـع               يطلب   .6

 .ات التي تم سحبهااإللكتروني لألمانة، مع اإلشارة إلى المقررات وعناصر المقرر
  سواء كانت حكومية أو غير حكومية،هيئات والوكاالتعضوية القبول   - باء

 إن مؤتمر األطراف،

 النظام الداخلي، من 7ة ماد من االتفاقية وال23المادة ب ذكّرإذ ي
 ،8/10 من المقرر 39 بالفقرة أيضا وإذ يذكّر

 اقبين في اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية؛أنه من المستصوب توضيح إجراءات قبول المروإذ يدرك 
في  هيئة أو وكالة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية،         الخطوات المرفقة بالمقرر الحالي لقبول أي         اعتماد يقرر

 من النظام   7دة  ، من االتفاقية وال بالما    5، الفقرة   23، مع اإلقرار بأن ذلك ال يخل بالمادة         اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي   
 .الداخلي

                                                
  من مذكرة12 و 11انظر الفقرتين (يقوم مؤتمر األطراف بإعداد هذا المرفق استنادا إلى المقترحات التي وضعها األمين التنفيذي   2

 ).(UNEP/CBD/WG-RI/2/7)فيذي بشأن عمليات االتفاقية األمين التن
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 مرفق

 خطوات لقبول الهيئات والوكاالت المؤهلة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية،
 كمراقبين في اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية

 .النظام الداخلي من 7دة ماالال ب من االتفاقية و،5فقرة ال ،23المادة  الخطوات الحالية ال تخل بنإ .1
ي ألي هيئة أو وكالة مهتمة باألمر أن تخطر األمين التنفيذي برغبتها في أن تمثل كمراقـب فـي اجتماعـات      ينبغ .2

قواعدها أو شروط تكليفها، باإلضافة إلى أي       /قانونها الداخلي /مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية، مع إضافة الئحتها األساسية       
 .معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع

التنفيذي بإعداد قائمة بالهيئات والوكاالت التي أخطرته برغبتها في أن تمثل، وقـدمت المعلومـات               سيقوم األمين    .3
.  وسيقدم األمين التنفيذي هذه القائمة إلى كل اجتماع لمؤتمر األطراف لغرض العلـم بهـا              .   أعاله 2المشار إليها في الفقرة     

 .مؤتمر األطراف لغرض العلم بهاوستقدم هذه القائمة أيضا، قبل االجتماع، إلى هيئة مكتب 
 2بمجرد إدراجها في هذه القائمة، ال تحتاج أي هيئة أو وكالة إلى إعادة تقديم المعلومات المقدمة بموجب الفقـرة                     .4

 التي قـد تـؤثر     2وينبغي أن تخطر الهيئات والوكاالت األمانة بأي تغيير يتعلق بالمعلومات المقدمة بموجب الفقرة              .  أعاله
 .ولها كمراقبعلى قب
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