
 
 

بع طُ ا�مم المتحدة محايدة مناخيا،  لتقليل ا%ثار البيئية لعمليات ا�مانة والمساھمة في تنفيذ مبادرة ا�مين العام بأن تكون منظمة
  .ى ا@جتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةنسخھم إل إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .عدد محدود من ھذه الوثيقة

  

  المخصصالفريق العامل المفتوح العضوية 
  ستعراض تنفيذ االتفاقيةال

  االجتماع الثالث 
  2010أيار /مايو 28-24نيروبي، 

  ن جدول األعمالم 1-8و 2- 5 انالبند
  

  2020- 2011تعدد السنوات لالتفاقية للفترة برنامج العمل م

  مشروع توصية مقدم من الرئيس

  توصية مقدمة كيما ينظر فيها مؤتمر األطراف  - أوال

الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية مؤتمر األطراف بأن يعتمد مقررا في  يوصي
  :اجتماعه العاشر على غرار ما يلي

  ،ألطرافإن مؤتمر ا

  :برنامج العمل التالي متعدد السنوات لمؤتمر األطرافيعتمد 

وسيتناول عدة أمور من ضمنها القضايا  2012سينعقد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في عام   )أ(

  :التالية

- 2011ستراتيجية لالتفاقية للفترة األهداف التي حددتها األطراف وفقا للخطة اإلاستعراض   )1(

، والتقدم المحرز في تحديث وتنقيح - /10المقرر بموجب  بصيغتها المعتمدة، 2020

  ؛لتنوع البيولوجيالمتعلقة باستراتيجيات وخطط األعمال الوطنية اإل

 االتفاقية وخطتهااستعراض التقدم المحرز في تقديم الدعم لمساعدة األطراف على تنفيذ   )2(

برنامج االتصال والتثقيف  ضمن أمور أخرى، ك، بما في ذل2020- 2011ستراتيجية للفترة اإل

 ؛غرفة تبادل المعلومات وإشراك أصحاب المصلحةوتعزيز آلية والتوعية العامة 

لالتفاقية للفترة  اإلستراتيجيةإمكانية إعداد أدوات وإرشادات إضافية لرصد تنفيذ الخطة   )3(

 ؛واإلقليمية والعالميةعلى الصعد الوطنية  ، بما في ذلك استخدام المؤشرات2011-2020

مقرر المرفق بال(حشد الموارد دعما لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية  إستراتيجيةاستعراض تنفيذ   )4(

 ؛8و 7و 6و 5و 2 الغايات، مع التركيز على )باء 9/11

ل احتمابما في ذلك [ ،ذات الصلة بالتنوع البيولوجي التعاون بين المنظمات واالتفاقات الدولية  )5(

 ]؛تفاقيات ريوالمشترك عمل إعداد برنامج 

النظر في الحاجة إلى، وإمكانية إعداد، آليات إضافية لتمكين األطراف من الوفاء بالتزاماتها [  )6(

بشأن التنفيذ صك هيئة فرعية معنية بالتنفيذ ومثل بموجب االتفاقية، بما في ذلك خيارات 

  ]؛تماعات مؤتمر األطراف وتنظيم عمله، مع مراعاة المقرر بشأن وتيرة اجواالمتثال

االتفاقية المتعلقة 

  بالتنوع البيولوجي
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لتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن عمل ل دولي إطارالنظر في آثار إمكانية إنشاء [  )7(

   1]؛لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلالهيئة الفرعية 

  ؛عمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزريتاالستعراض الم  )8(

إمكانية إعداد إرشادات عملية تحديد سبل ووسائل لدعم استعادة النظم اإليكولوجية، بما في ذلك   )9(

  ؛بشأن استعادة النظم اإليكولوجية والقضايا المتصلة بها

 لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلالهيئة الفرعية المسائل األخرى المنبثقة عن توصيات   )10(

ة واألفرقة العاملة مفتوحة الناشئة عن تنفيذ برامج العمل  التقنية، وتشمل القضايا 2العضوي

  .قطاعاتال المتعددةوالقضايا 

  3؛]2012إعداد رسالة لمؤتمر األمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة لعام   )11([

ر عدة أمو ويمكن أن يتناول] 2015] [2014[ عام عشر لمؤتمر األطراف في الثانيسينعقد االجتماع و  )ب(

  :من ضمنها القضايا التالية

  ؛لتنوع البيولوجي بصيغتها المستحدثةالمتعلقة باالوطنية  العملستراتيجيات وخطط استعراض اإل  )1(

، بما في 2020- 2011ستراتيجية لالتفاقية للفترة منتصف المدة لتنفيذ الخطة اإلإجراء استعراض   )2(

وعناصر محددة في برامج  2020عام  ذلك برامج العمل، والتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف

ألهداف اإلنمائية لأللفية، ذات الصلة من ا 2015مساهمات في تحقيق أهداف عام ال، وكذلك العمل

  ؛استنادا إلى عدة أمور من ضمنها التقارير الوطنية الخامسة

 تهاخطة واالتفاقياستعراض التقدم المحرز في تقديم الدعم من أجل مساعدة األطراف على تنفيذ   )3(

غرفة تبادل وتعزيز آلية القدرات نمية ، بما في ذلك ت2020- 2011ستراتيجية للفترة اإل

  ؛المعلومات

  ؛)باء 9/11مقرر المرفق بال(ستراتيجية حشد الموارد إجراء استعراض شامل لتنفيذ إ  )4(

ستراتيجية للفترة اإل تهاخطاالتفاقية وتنفيذ  فيإمكانية إعداد أدوات وإرشادات إضافية للمساعدة   )5(

  ؛2020- 2011

ال سيما الصحة وبين التنوع البيولوجي ورفاه اإلنسان،  روابطي للتقناألساس ال[النظر في  مواصلة  )6(

وكيف أدى تنفيذ االتفاقية إلى دعم تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ] [البشرية والقضاء على الفقر

  ؛]أو أسهم في ذلك أو سيواصل اإلسهام في ذلك

  ؛)9/23من المقرر  4الفقرة (المسؤولية والجبر التعويضي   )7(

                                                   
ن سينظر االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في ذلك في ضوء نتائج االجتماع الثالث لالجتماع الحكومي الدولي بشأن إطار العوم والسياسة بشأ  1

  .في جمهورية كوريا 2010حزيران /يونيه 10إلى  7التنوع البيولوجي وخدمات النظر اإليكولوجية المقرر عقده من 
واألحكام ذات الصلة، والفريق العامل المعني بالحصول على ) ي( 8الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ، والفريق العامل المعني بالمادة  2

مفاوضات بشأن النظام الدولي وتقاسم أو هيئة أخرى قد يجري إنشاؤها في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في ضوء إجراء (المنافع وتقاسمها 
  .)المنافع

3
  .حسب توقيت انعقاد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف  
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 لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلالهيئة الفرعية المسائل األخرى المنبثقة عن توصيات   )8(

الناشئة عن تنفيذ برامج العمل  التقنية، وتشمل القضايا 2واألفرقة العاملة مفتوحة العضوية

  ؛طاعاتقالمتعددة الوالقضايا 

  .2020عام  حتىتحديث برنامج العمل الحالي متعدد السنوات   )9(

] 2017[عامي وسوف ينعقد االجتماعان الثالث عشر والرابع عشر لمؤتمر األطراف في : 1البديل   )ج(

  ، على التوالي؛]2020[و

وسيقرر  الستعراضقيد ا 2015وسوف يبقي مؤتمر األطراف مسألة وتيرة اجتماعاته بعد عام : 2البديل   )ج(

  :، مع مراعاة]الثاني عشر] [الحادي عشر[في اجتماعه  2020ميعاد انعقاد اجتماعاته حتى عام 

، واالجتماعات والعمليات 2020-2011الخطة اإلستراتيجية وبرنامج العمل المنقحان للفترة   )1(

  األخرى ذات الصلة؛

  مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية؛الحاجة إلى النظر في العالقة بين وتيرة اجتماعات   )2(

أن وتيرة اجتماعات مؤتمر األطراف يترتب عليها آثار لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع   )3(

  لألطراف في بروتوكول قرطاجنة وعملية صنع القرار فيه؛

أن االعتبارات المالية، وإن كانت مهمة، ينبغي أال تكون العامل األساسي الذي يدفع القرار   )4(

  متعلق ببرنامج العمل متعدد السنوات ووتيرة اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية؛ال

لتنفيذ االتفاقية وخطتها استعراض إجراء ب، 2020مؤتمر األطراف، في إحدى اجتماعات عام  قوموسي  )د(

تقييم عن إجراء وألطراف، حسبما يحدده مؤتمر ا، بما في ذلك برنامج عمل االتفاقية، 2020- 2011ستراتيجية للفترة اإل

  ، استنادا إلى عدة أمور من ضمنها التقارير السنوية السادسة؛2020بلوغ أهداف عام نحو التقدم المحرز 

كما ينبغي توخي . وستواصل اجتماعات مؤتمر األطراف معالجة البنود الدائمة وفقا للمقررات السابقة  )ھ(

  .وات من أجل مواكبة القضايا الناشئة الملحةقدرا من المرونة في برنامج العمل متعدد السن

  إلى األمين التنفيذيمقدم  طلب  - ثانيا

استعراض شامل لخيارات وتيرة  توفيراألمين التنفيذي الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية إلى  يطلب[  

) ج(اة العوامل المشار إليها في الفقرة ، ومع مراعUNEP/CBD/COP/10/11االجتماعات في المستقبل، استنادا إلى الوثيقة 

  4]2البديل 

  

 ----  

                                                   
4
  .)ج(لفقرة فيما يتعلق با 2هذه الفقرة غير مطلوبة إال في حالة اختيار البديل   


