
 

طبع عدد محدلد مف   األمـ المتحدة محايدة مناخيا لجاؿمانة  للممااىمة ي  مبادرة األميف الااـ لتقميؿ التأثيرات البيئية الناتجة عف عمميات األ 
 .ليرجى مف المندلبيف التكـر بإحضار ناخيـ إلى االجتماعات لعدـ طمب ناخ إضايية .ىذه اللثيقة

  الفريق العامل المفتوح العضوية
 االتفاقية ذتستعراض تففيالمخصص ال

 رابعاالجتماع ال
 2012أيار /مايل 11-7  ملنتلاير
 مف جدلؿ األعماؿ 11البند 

 
مفتوح العضوية المخصص التستعراض تففيذ االتفاقية مشروع تقرير الفريق العامل ال

 عن أعمال اجتماعه الرابع
 (صربيا)تسفزافا بروكيتش  ةالتسيد: ةالمقرر 

 مقدمة
منظمة لمفريؽ الاامؿ المفتلح الاضلية المخصص الاتاراض تنفيذ االتفاقية ي  مقر  رابعُعقد االجتماع ال -1

 .2012أيار /ايلم 11إلى  7مف  (االيكال) الطيراف المدن  الدلل 

 [ياتكمؿ ييما باد] :لحضر االجتماع ممثمل األطراؼ لالحكلمات األخرى التالية -2

 حضر االجتماع مف ىيئات األمـ المتحدة للكاالتيا المتخصصة لأمانات االتفاقيات لالييئات األخرىكما  -3
 [ياتكمؿ ييما باد]: بصفة مراقب

 [ياتكمؿ ييما باد] :لكانت المنظمات التالية ممثمة أيضا بصفة مراقب -4
 افتتاح االجتماع-  1البفد 

اك  ىلشينل  ماتشار لزير ل ز اكالايد   2012أيار /مايل 7مف صباح  10:15الااعة ايتتح االجتماع  -5
لقدـ أيضا راالة مف لزير البيئة لرحب بالليلد . رئيس االجتماع الااشر لمؤتمر األطراؼلالبيئة ي  الياباف  ممثبل 

الاشريف العتماد  يمثؿ الذكرى 2012الاامؿ بأف عاـ  د غلش  ىلالنل  بدأت بتذكير الفريؽي  الياباف  الاي
 ةالمتحدحتفؿ بو ي  مؤتمر األمـ االتفاقية ايُ  اعُتمدت ييولقاؿ إف مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة لالتنمية الذي . االتفاقية

لأشار إلى أف .   ي  ري لدي جانيرل  البرازيؿ2012حزيراف /والمقرر عقده ي  يلني( 20+ ريل)لمتنمية الماتدامة 
االنتقاؿ إلى اقتصاد أخضر  ي  اياؽ القضاء عمى الفقر التنمية الماتدامة ل المناقشات ي  ذلؾ المؤتمر اتركز عمى 

. لقاؿ إف التنلع البيلللج  الغن  لخدمات النظـ اإليكلللجية ى  األااس لتحقيؽ ىذه األىداؼ. لالتنمية الماتدامة
تاميـ  احتماؿ أفللكنو أشار إلى يقداف التنلع البيلللج  بمادؿ غير مابلؽ عمى مدى الانلات الاشريف الماضية ل 

 .اتمد عمى الجيلد الت  اتبذؿ ي  الاقد القادـيا كلكب جميؿ إلى األجياؿ القادمة
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إلى اتخاذ إجراء يلري  الايد كازلاك  ىلشينللتأييدا ألىداؼ أيش  لمتنلع البيلللج  كأىداؼ عالمية  دعا  -6
دماجيا ي  اال يات لخطط الامؿ اللطنية لمتنلع البيلللج   اتراتيجنحل تحقيقيا لخصلصا لضع أىداؼ لطنية لا 

 .القطاعات ذات الصمة لتاميـ التنلع البيلللج  ي  المجتمع اتؤدي إلى زيادة مشاركةالت  

يات لخطط الامؿ اللطنية لمتنلع راتيجاتلدعـ تحديث لتنقيح اال 2011لأياد بإطبلؽ مشرلع ي  عاـ  -7
لأضاؼ أنو منذ ذلؾ الحيف  تـ تنظيـ حمقات . البيلللج  ي  البمداف النامية بااتخداـ صندلؽ الياباف لمتنلع البيلللج 

لذكر أف الياباف  . بمدا 160منطقة حلؿ الاالـ  مع مشاركة مف أكثر مف  16عمؿ بشأف بناء القدرات بنجاح ي  
لمصندلؽ لذلؾ لبلاتمرار يابان  بلييف يف ب 5ة االجتماع الااشر لمؤتمر األطراؼ  ااىمت بمبمغ قدره بلصفيا رئيا

 .2015ااتاراض منتصؼ المدة ألىداؼ أيش  ي  عاـ  عمميةي  ذلؾ الامؿ حتى 

ا يتيااتراتيجصايد اللطن   تامؿ الياباف عمى الناخة الراباة مف لإنو عمى ا الايد كازلاك  ىلشينللقاؿ  -8
باد  آتماع الحادي عشر لؤلطراؼ  ي  حيدر جاللطنية لمتنلع البيلللج   المقرر االنتياء مف إعدادىا بحملؿ اال

 .لمتنلع البيلللج  باليند  لتقديـ خارطة طريؽ نحل تحقيؽ أيداؼ أيش 

خصص لاختتـ كممتو بالتأكيد مرة أخرى عمى أف االجتماع الرابع لمفريؽ الاامؿ المفتلح الاضلية الم -9
الاتاراض تنفيذ االتفاقية ايكلف ميما عمى نحل خاص ي  التحضير لمؤتمر األطراؼ  لأعرب عف أممو أف تكلف 
المناقشات مثمرة بشأف القضايا الرئياية  مثؿ ااتاراض التقدـ المحرز نحل تحقيؽ أىداؼ أيش  لمتنلع البيلللج   

 .20+ ريلية حشد الملارد لالراالة الملجية إلى مؤتمر ااتراتيجل 

عمى األطراؼ تنقيح إف   لقاؿ الايد براليل ييريرا دي الزا دياز  األميف التنفيذي التفاقية التنلع البيلللج  -10
ااتراتيجياتيا لخطط عمميا اللطنية لمتنلع البيلللج  مف أجؿ مشاركة جميع مجملعات أصحاب المصمحة لتشجيع 

لالمانحلف  أنو بفضؿ التمليؿ الذي قدمتو حكلمة الياباف إلى لأشار. تاميـ التنلع البيلللج  ي  جميع القطاعات
طريا عمى لضع  156ظمت مجملعة مف حمقات الامؿ اإلقميمية لدلف اإلقميمية لبناء القدرات ااعدت اآلخرلف  نُ 

ااتمرار الدعـ مف  و معلأضاؼ أن. 2020-2011أىداؼ لطنية ي  إطار الخطة االاتراتيجية لمتنلع البيلللج  
اتيا يي  ااتراتيج مة الياباف لاآلخريف  اُتمّكف مبادرات بناء القدرات األطراؼ مف تازيز الاناصر الت  حددتياحكل 

كما أضاؼ أف التمليؿ أااا  لتحقيؽ أىداؼ أيش  لأف األمانة أعدت . لخطط عمميا اللطنية لمتنلع البيلللج 
لايحتاج الفريؽ الاامؿ . حشد الملارد لاآللية المالية لت أخارطة طريؽ إرشادية لتياير مناقشة الفريؽ الاامؿ لما

 .20+أيضا إلى النظر ي  مالدة الراالة الملجية إلى مؤتمر ريل 

ال التنلع البيلللج   لمع ذلؾ  يإفلااتطرد قائبل إف االتفاقية لدييا جدلؿ أعماؿ طملح لمتنلع البيلللج    -11
لمف الميـ خفض . ى عدة جبيات لتنفيذ االتفاقية بصلرة أيضؿللذلؾ ىناؾ حاجة إلى نيلج جديدة عم. ُيفقديزاؿ 

تبايط عادة تنظيـ مؤتمر األطراؼ لأعمالو التحضيرية لعف طريؽ إاألعباء مف عمى األطراؼ عف طريؽ 
عادة تلجيو المتامقة بمفالضات ال لمناقشة لااتاراض أيضؿ لايمة الملارد الت  يتـ تلييرىا اللقت ل المقررات الجديدة لا 
لأشار إلى أف يجب أيضا تشجيع إدراج برامج الامؿ لالملاضيع المشتركة بيف القطاعات . تنفيذ المقررات القائمةدعـ ل

مف أجؿ ااتكشاؼ ألجو التآزر بيف جميع الجيات المانية بصلرة كاممة  لأنو يجب تاميـ التنلع البيلللج  ي  جدلؿ 
 .يات لخطط الامؿ اللطنية لمتنلع البيلللج   لىل ما يمكف أف تشجاو االاتراتيجةأعماؿ التنمي

التحرؾ ييما يتجالز ترتيب أللليات النيلج لاآلليات لجمع ملارد : لأضاؼ أف ىناؾ حاجة إلى حشد الملارد -12
دراجيا ي  المشتريات الحكلمية لااتاراض الصكلؾ  مف المصادر القائمة مف خبلؿ تاميـ ماايير االاتدامة لا 
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. كما أنو مف الميـ لضع نظاـ لرصد أىداؼ أيش  لمتنلع البيلللج . مؿ مع القطاع الخاصملاصمة الال االقتصادية 
يمكف لليذا الغرض  لايتطمب ذلؾ تازيز التزاـ لمشاركة جميع األطراؼ مف أجؿ جمع ماملمات ملثلقة لقيااية  

زيز الدعـ لؤلطراؼ  لخاصة غير أف ىناؾ حاجة أيضا إلى تا. أف تنظر األطراؼ ي  نظاـ إببلغ أباط لأكثر تكرارا
 .أقؿ البمداف نملا لالدلؿ الجزرية الصغيرة النامية لزيادة قدرتيا عمى تنفيذ غايات االتفاقية لبرامجيا لأىداييا

تشجيع التاالف الامم  لالتقن  لالتكنلللج  بيف  شار إلى أنو يتايف ماالجة احتياجات أخرى أيضا  مثؿأل  -13
االتفاقية لي  برنامج الامؿ بشأف نقؿ التكنلللجيا  مف أجؿ تشجيع التاالف لتبادؿ مف  18األطراؼ  عمبل بالمادة 

ع االعتراؼ بدرجة أكبر بالنيلج القائمة عمى يتشج  فشألمف . الخبرات بيف األطراؼ عمى نحل أكثر ياالية
الجيلد المبذللة ي  يؤدي إلى زيادة  أفالمجتماات مف أجؿ حفظ التنلع البيلللج  لااتخدامو الماتداـ لدعميا  

مشاركة قطاع  تلايعيمكف لاألمف الغذائ  لالقضاء عمى الفقر؛ ل  مجاؿ المناطؽ المحمية لتشجيع رياه اإلنااف
لقلاعد الشراء  لعف طريؽ الترليج لاإلرشاد  الحكلميةعف طريؽ تازيز البيئة التمكينية مف خبلؿ الايااات  األعماؿ

ف أعمى كؿ مف برلتلكلؿ ناغليا بش المبكرالامؿ عمى التصديؽ ايؤدي ل  لمشركات الصغيرة لالمتلاطة الحجـ؛
كلااللمبلر -الحصلؿ عمى الملارد الجينية لالتقااـ الاادؿ لالمنصؼ لممنايع الناشئة عف ااتخداميا لبرلتلكلؿ ناغليا

االاتخداـ األيضؿ إلى تشجيع  المكمؿ لبرلتلكلؿ قرطاجنة لمابلمة األحيائية بشأف الماؤللية لالجبر التاليض 
 .لمملارد الجينية عمى أااس الماالاة

متو  قاؿ إف النظر ي  باض مف ىذه االحتياجات يمكف أف يازز القدرات اللطنية ليقمؿ ي  اختتاـ كملي   -14
اللقت نفاو المفالضات المتامقة بادد متزايد مف المقررات  الت  اعاقت ي  باض األحياف القدرة عمى تنفيذ مقررات 

 .األطراؼ مؤتمر

  متحدثا بالنيابة عف الايد أخيـ شابة القانلف البيئ  لاالتفاقيات البيئيةالايد كارللس مارتف نلييبل   قدـل  -15
الايد دياز عمى تايينو أمينا تنفيذيا  التينئة إلى  (يلنيبال)اتاينر  المدير التنفيذي لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة 

االجتماع الحادي  لنجاحميمة مثمرة ل  مدالالت بإجراءب أيضا لممشاركيف عف تمنياتو لأعر . التفاقية التنلع البيلللج 
 .باد  اليندآمر األطراؼ ي  حيدر عشر لمؤت

 الشؤون التفظيمية-  2البفد 
 افتخاب أعضاء المكتب 2-1

ترأس  لبناء عميو . الفريؽ الاامؿقاـ مكتب مؤتمر األطراؼ بمياـ مكتػب مع الارؼ الماملؿ بو  تمشيا  -16
 .(صربيا)انزانا برلكيتش  ةالايد االجتماع ةمقرر  كػلفتلاتفػؽ عمى أف . مؤتمر األطراؼ االجتماع ممثؿ رئيس

 إقرار جدول األعمال 2-2
 :عمى النحل التال  (UNEP/CBD/WG-RI/4/1) أقر جدلؿ األعماؿ المؤقت -17

 .ايتتاح االجتماع- 1
 .الشؤلف التنظيمية- 2

 ؛انتخاب أعضاء المكتب 2-1
 إقرار جدلؿ األعماؿ؛ 2-2
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 .تنظيـ الامؿ 2-3
لالتقدـ المحرز نحل بملغ أىداؼ أيش  لمتنلع  2020-2011ية لمتنلع البيلللج  اتراتيجتنفيذ الخطة اال- 3

 :البيلللج 
يات لخطط اتراتيجااتاراض التقدـ المحرز ي  التنفيذ بما ي  ذلؾ لضع األىداؼ اللطنية لتحديث اال 3-1

 ية لمتنلع البيلللج ؛الامؿ اللطن
ااتاراض التقدـ المحرز ي  تزليد األطراؼ بدعـ لبناء القدرات  لالتشجيع عمى االتصاؿ لالتثقيؼ  3-2

 .لالتلعية الاامة لتازيز آلية غرية تبادؿ الماملمات لالتاالف التقن  لالامم 
 (.20+لري)راالة ملجية إلى مؤتمر األمـ المتحدة المان  بالتنمية الماتدامة - 4
 .إدماج التنلع البيلللج  ي  القضاء عمى الفقر لي  التنمية- 5
 .ية حشد الملارد لالتقدـ المحرز ي  تقييـ احتياجات التمليؿ لثغراتوااتراتيجتنفيذ : حشد الملارد- 6
زلد ااتاراض يترة التزلد الخامس لملارد مريؽ البيئة الاالمية لاالحتياجات لفترة الت: اآللية المالية- 7

 .الاادس لممريؽ
شر  التاالف مع االتفاقيات لالمنظمات الدللية لالمبادرات- 8  :ؾ أصحاب المصمحةااألخرى  لا 

 التاالف مع االتفاقيات األخرى؛ 8-1
 .إشراؾ قطاع األعماؿ 8-2

خطة الامؿ المتاددة الانلات لمتاالف ييما بيف بمداف الجنلب ي  مجاؿ التنلع البيلللج  مف أجؿ - 9
 .نميةالت

 .شؤلف أخرى- 10
 .اعتماد التقرير- 11
 .اختتاـ االجتماع- 12

 تفظيم العمل 2-3
 .قرر الفريؽ الاامؿ أف يامؿ ي  جماات عامة  مع إنشاء أيرقة غير رامية حاب الحاجة لتياير أعمالو -18

 .تقرر إنشاء يريق  اتصاؿ  2012يار أ/مايل 7لي  الجماة الثانية لبلجتماع  المناقدة ي   -19

 (نيلزيمندا)لالايد أندرل بيغنيؿ ( غرينادا)ترأس يريؽ االتصاؿ األلؿ بالتشارؾ الايد تلماس ابنار لاي -20
أيار /مايل 8لي  الجماة الثالثة لبلجتماع  المناقدة ي  . األعماؿ جدلؿمف  3لايلاصؿ المناقشات المتامقة بالبند 

 .جدلؿ األعماؿمف  5ل 4  طمب إلى يريؽ االتصاؿ أيضا النظر ي  البنديف 2012

 (اليند)يارلق   .ؼ .لالايد ـ( بمجيكا)لايترأس يريؽ االتصاؿ الثان  بالتشارؾ الايدة إينس ييرالي  -21
 .مف جدلؿ األعماؿ 7ل 6بالبنديف  لايلاصؿ المناقشات المتامقة
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ف   ااتمع الفريؽ الاامؿ إلى تقرير م2012أيار /مايل 10لي  الجماة الخاماة لبلجتماع  المناقدة ي   -22
 .الرؤااء المشاركيف لفريق  االتصاؿ

التقدم المحرز فحو و  2121-2111ية لمتفوع البيولوجي تستراتيجتففيذ الخطة اال- 3البفد 
 متفوع البيولوجيأيشي لف اهدأبموغ 

اتستعراض التقدم المحرز في التففيذ بما في ذلك وضع األهداف الوطفية وتحديث  3-1
 لمتفوع البيولوجي يات وخطط العمل الوطفيةتستراتيجاال

اتستعراض التقدم المحرز في تزويد األطراف بدعم لبفاء القدرات، والتشجيع عمى  3-2
االتصال والتثقيف والتوعية العامة وتعزيز آلية غرفة تبادل المعمومات والتعاون 

 التقفي والعممي
بلجتماع  للالثانية للى األ تيفي  الجماماا مف جدلؿ األعماؿ  2-3ل 1-3 يفالبند الاامؿالفريؽ تنالؿ  -23

أعدىا  ةمذكر  وأماممارلضا    كاف1-3 ي  البندالفريؽ الاامؿ للدى نظر . 2012أيار /مايل 7ي   تيفالمناقد
  بما ي  2020-2011ية لمتنلع البيلللج  اتراتيجااتاراض التقدـ المحرز ي  تنفيذ الخطة االف عاألميف التنفيذي 

 يات لخطط الامؿ اللطنية لمتنلع البيلللج اتراتيجاالذلؾ لضع األىداؼ اللطنية لتحديث 
(UNEP/CBD/WG-RI/4/2).  أمامو أيضا  كلثائؽ إعبلمية  ااتاراض لمتقدـ المحرز ي  لضع مارلضا كاف ل

  (UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/1) 2020-2011ية لمتنلع البيلللج  اتراتيجاألىداؼ اللطنية منذ اعتماد الخطة اال
 يات لخطط الامؿ اللطنية لمتنلع البيلللج اتراتيجالمحرز  بما ي  ذلؾ تحديث االلااتاراض لمتقدـ 

(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/2)   تقااـ بيانات لماملمات التنلع البيلللج   مع  الت  تاترضلااتاراض لمحلاجز
ف المبررات لكذلؾ مذكرة محدثة أعدىا األميف التنفيذي ع  (UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/13) ات إلزالتيايتلص

متنلع ية لاتراتيجالتقنية المؤقتة  لالمؤشرات الممكنة لالمراحؿ الرئياية المقترحة لمناخة النيائية مف الخطة اال
  كاف 2-3ي  البند الفريؽ الاامؿ لدى نظر ل  .(UNEP/CBD/COP/10/27/Add.1) 2020-2011البيلللج  
راض التقدـ المحرز ي  تزليد األطراؼ بالدعـ ي  اياؽ األميف التنفيذي عف ااتا أعدىامذكرات  وأماممارلضا 
  لبرنامج (UNEP/CBD/WG-RI/4/3)لأىداؼ التنلع البيلللج   2020-2011لمتنلع البيلللج  ية اتراتيجالخطة اال

 2020-2011لمتنلع البيلللج   يةاتراتيجالامؿ المقترح آللية غرية تبادؿ الماملمات دعما لمخطة اال
(UNEP/CBD/WG-RI/4/3/Add.1)  2020-2011  لعف عقد األمـ المتحدة لمتنلع البيلللج 
(UNEP/CBD/WG-RI/4/3/Add.2) . ااتاراض لممااىمات المقدمة إلى لثائؽ إعبلمية كأمامو أيضا مارلضا لكاف

  لتقرير ملجز عف حمقات الامؿ بشأف بناء (UNEP/CBC/WG-RI/4/INF/3)صندلؽ الياباف لمتنلع البيلللج  
  (UNEP/CBC/WG-RI/4/INF/4)البيلللج  يات لخطط الامؿ اللطنية لمتنلع اتراتيجمف أجؿ االدرات الق

مف أىداؼ أيش  لمتنلع البيلللج  لمبادرات بناء القدرات ي  إطار برنامج  11لمتقدـ ي  تحقيؽ اليدؼ لااتاراض 
شرات التنلع البيلللج  لالخطة لشراكة مؤ   (UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/5)الامؿ المتامؽ بالمناطؽ المحمية 

كيؼ يمكف أف تايـ الشراكة ي  تاميـ تلصيات االجتماع الخامس : 2020-2011ية لمتنلع البيلللج  اتراتيجاال
قميمية للطنية  عشر لمييئة الفرعية لممشلرة الاممية لالتقنية لالتكنلللجية ييما يتامؽ بإعداد مؤشرات عالمية لا 

  لتقرير عف األنشطة المضطمع بيا خبلؿ الانة الدللية لمتنلع (UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/6)لااتاماليا 
  لماملمات إضايية بشأف برنامج الامؿ المقترح آللية غرية (UNEP/CBC/WG-RI/4/INF/7) 2010ااـ البيلللج  ل
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ية ي  تنفيذ   لتقرير حمقة الامؿ الاالمية بشأف الخبرات اللطن(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/12)تبادؿ الماملمات 
 (.UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/14) 2020-2011ية لمتنلع البيلللج  اتراتيجالخطة اال

لجميلرية لكلبا  لالصيف لكندالبلركينا ياال لبلرلندي البرازيؿ األرجنتيف لبلتالانا  ممثمللأدلى ببيانات  -24
ثيلبيا لاالتحاد األلرلب   كلادلر لا   بمدافبالنيابة عف )لجلرجيا ( للو األعضاءلبالنيابة عف د)الكلنغل الديمقراطية لا 

لاليند لالياباف لاألردف لجميلرية كلريا للبناف لليبيريا لالمكايؾ لالمغرب لغينيا لغلاتيماال ( ألرلبا اللاطى لالشرقية
لنيابة عف با)لبابلا غينيا الجديدة لنيجيريا لالنرليج لالنيجر  (بالنيابة عف المجملعة األيريقية)لملزامبيؽ لناميبيا 

 لبيرل( لكيريبات  لباالل لااملالجزر مارشاؿ للاليات ميكرلنيزيا الملحدة  جزر كلؾ: لجزرية الصغيرة الناميةالدلؿ ا
ليشت  لألغندا -لتايمند لتيملرلطاجيكاتاف لجنلب أيريقيا لالالداف لاليارا صلماؿ اللالمممكة الاربية الاالدية ل 

 .لزامبيا لزمبابليزليبل البلليفارية لاليمف لألكرانيا لألرلغلاي لجميلرية ين

شبكة ماملمات الشالب األصمية لالمنتدى الدلل  لمشالب األصمية المان   لممثم الأدلى ببيانات أيض -25
 Envirocare Tanzania  لمتحدث بالنيابة عف منظمة الحفظ الدللية لبالتنلع البيلللج  لاالتحاد الدلل  لحفظ الطبياة

 .الطبياة م  لحفظدلؽ الااللالصن

مف جدلؿ  3يريؽ االتصاؿ األلؿ ايلاصؿ المناقشات المتامقة بالبند  لباد تبادؿ اآلراء  قاؿ الرئيس إف -26
نو ايتـ إعداد  UNEP/CBD/WG-RI/4/2 اللثيقتيف مشرلع التلصيات اللارد ي ناخة منقحة مف  األعماؿ لا 

الخطية المقدمة إلى األمانة   اميقاتا المشاركلف لالتاآلراء الت  أعرب عنييييا اكس نت  UNEP/CBD/WG-RI/4/3ل
 .لذلؾ لمنظر يييا ي  جماة الحقة

  أياد الرئيس المشارؾ بيغنيؿ بأف يريؽ 2012أيار /مايل 10لي  الجماة الخاماة لبلجتماع  المناقدة ي   -27
  ايبدأ الفريؽ الاامؿ ي  النظر االتصاؿ نقح مشرلع  التلصيتيف اللاردتيف ي  اللثيقتيف لأنيما اآلف ي  لثيقة لاحدة

 .يييا

األرجنتيف لبلتالانا البرازيؿ لبلركينا ياال لبلرلندي لكندا لالصيف أنتيغلا لبربلدا ل  ممثمللأدلى ببيانات  -28
كلادلر لاالتحاد األلرلب  لكلللمبيا  لالنرليج لنيلزيمندا لغلاتيماال لالياباف لالمكايؾ ( لبالنيابة عف دللو األعضاء)لا 

 .لزامبيالجنلب أيريقيا لألغندا لالمممكة الاربية الاالدية لالصلماؿ  رللبي

لباد تبادؿ اآلراء  لليؽ عمى مشرلع التلصية  بصيغتو المادلة شفليا  لياتمده راميا الفريؽ الاامؿ بلصفو  -29
 .UNEP/CBD/WG-RI/4/L.3مشرلع التلصية 

ية مف أصدقاء الرئيس لملاصمة المدالالت بشأف لبناء عمى اقتراح الرئيس  تقرر إنشاء يريؽ مفتلح الاضل  -30
مشرلع التلصية المنقح  دع  إلى المشاركة ييو بصفة خاصة ممثم  كندا لاالتحاد األلرلب  لالياباف لالصلماؿ 

 .لجنلب أيريقيا لاليمف  بيدؼ التلصؿ إلى تلايؽ ي  اآلراء بشأف إحدى الماائؿ المامقة

غير رامية لتالية الماألة  مشالراتجراء االتحاد األلرلب  لزامبيا إازيؿ ل لطمب الرئيس إلى ممثم  البر  -31
 .األخرى المامقة
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 (21+ريو)األمم المتحدة لمتفمية المتستدامة  مررتسالة موجهة إلى مؤت- 4البفد 
أيار /مايل 8لبلجتماع  المناقدة ي   الثالثةي  الجماة   مف جدلؿ األعماؿ 4تنالؿ الفريؽ الاامؿ بحث البند  -32

مشرلع الراالة مف األميف التنفيذي عف  فيتمذكر  وأماممارلضا ي  ىذا البند  كاف الفريؽ الاامؿ  للدى نظر. 2012
لعف التاالف مع  (UNEP/CBD/WG-RI/4/4) (20+ ريل)الملجية إلى مؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية الماتدامة 

 .(UNEP/CBD/WG-RI/4/8) بالتنلع البيلللج  لاتفاقيات ريل ةالمرتبطاالتفاقيات : االتفاقيات األخرى
ي   20+بأف المفالضات المتامقة بنتائج مؤتمر ريل األميف التنفيذي  أياد  لبناء عمى دعلة مف الرئيس -33

لبالرغـ مف أف الاديد مف البمداف تتااطؼ مع تاميط الضلء  .نيليلرؾ تتحرؾ ببطء بابب كمية النصلص قيد النظر
مية التنلع البيلللج  مف أجؿ التنمية الماتدامة  يميس مف اللاضح ما ى  أيضؿ طريقة إلدماجيا يب ىذه عمى أى
دراجو ي  الاممية إللذلؾ  ينبغ  أف تكلف تلقاات الفريؽ الاامؿ ماقللة بشأف حجـ النص الجديد الذي يمكف . النتائج

 .لاإلبقاء عمى راالتو قصيرة لمركزة

لملاصمة مناقشة  20+بأنو اتلكف ىناؾ يرص كثيرة ي  مؤتمر ريل  ي الفريؽ الاامؿلذّكر األميف التنفيذ -34
الماائؿ المتامقة بالتنلع البيلللج   يضبل عف تغير المناخ لالتصحر  مف خبلؿ منبر اتفاقيات ريل لي  مختمؼ 

 .كما اُيحتفؿ بالذكرى الانلية الاشريف لبلتفاقية خارج المؤتمر. األحداث الجانبية

ى أااس مبلحظات األميف التنفيذي  قاؿ الرئيس إف الفريؽ الاامؿ يجب أف يكلف ااتراتيجيا إذا كاف لعم -35
تشتمؿ  UNEP/CBD/WG-RI/4/4لأشار إلى أف اللثيقة . 20+يريد أف ينجح ي  تلصيؿ راالتو إلى مؤتمر ريل 

غير أف مكتب مؤتمر . ا كاف مخططابدال مف راالة لاحدة حابم -راالة تقنية لراالة ايااية  -اآلف عمى راالتيف 
للذلؾ اقترح عمى ااتبااد ىذه الراالة لتركيز الجيلد عمى . األطراؼ رأى أف الراالة التقنية قد تكلف طليمة لماقدة

ليمكف إما إرياؽ . إعداد راالة ايااية قصيرة لدقيقة لااتراتيجية  ااتنادا إلى الخطة االاتراتيجية لمتنلع البيلللج 
 .امؿ لمخطة االاتراتيجية بالراالة أل اإلبقاء عمى الراالتيفالنص الك

البرازيؿ لكندا  لأاتراليا( مجملعة بمداف أمريكا البلتينية لالكاريب  بالنيابة عف) لأدلى ببيانات ممثمل األرجنتيف -36
ثيلبيا لاالتحاد األلرلب  لمصر لالصيف  لياباف لاألردف للبناف لغينيا لاليند لالغانا ( لبالنيابة عف دللو األعضاء)لا 

لالجميلرية الاربية الالرية لتلنس لألغندا لالالداف لاليارا لالصلماؿ لنيلزيمندا لالنيجر لباكاتاف لالفمبيف 
 .لجميلرية ينزليبل البلليفارية

 .الدلل  لحفظ الطبياة االتحادلأدلى ببياف أيضا ممثؿ  -37

أف يريؽ لأضاؼ . 20+ ة لاحدة إلى مؤتمر ريلإنو تقرر تلجيو راال الرئيسلباد تبادؿ اآلراء  قاؿ  -38
ناخة منقحة مف الراالة اللاردة  مف جدلؿ األعماؿ لايتـ إعداد 4االتصاؿ األلؿ ايلاصؿ المناقشات بملجب البند 

  تناكس يييا اآلراء الت  أعرب عنيا المشاركلف لالتاميقات UNEP/CBD/WG-RI/4/4ي  المريؽ الثان  باللثيقة 
 .مة إلى األمانة  لذلؾ لمنظر يييا ي  جماة الحقةالخطية المقد

  ناقش الفريؽ الاامؿ ناخة منقحة مف 2012أيار /مايل 10لي  الجماة الااداة لبلجتماع  المناقدة ي   -39
 .مشرلع التلصية

ثيلبيا البلانة لاليراؾ لكلللمبيا لأدلى ببيانات ممثمل  -40 لجزر مارشاؿ لالمكايؾ لالياباف لغانا لغرينادا لا 
 .ألكرانيا لألرلغلايل 
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لباد تبادؿ اآلراء  لليؽ عمى مشرلع التلصية  بصيغتو المادلة شفليا  لياتمده راميا الفريؽ الاامؿ بلصفو  -41
 .UNEP/CBD/WG-RI/4/L.xxمشرلع التلصية 

 إدماج التفوع البيولوجي في القضاء عمى الفقر وفي التفمية- 5البفد 
أيار /مايل 8ي  المناقدة لبلجتماع  الثالثة دلؿ األعماؿ ي  الجماة مف ج 5البند بحث تنالؿ الفريؽ الاامؿ  -42

مف التنلع البيلللج  بشأف تقرير اجتماع الخبراء  وأماممارلضا ي  ىذا البند  كاف الفريؽ الاامؿ  للدى نظر. 2012
إعبلمية عف  أمامو أيضا لثيقةمارلضا  لكاف. (UNEP/CBD/WG-RI/4/5)لتحقيؽ التنمية لفقر أجؿ القضاء عمى ا

جتماع لتحميؿ يريؽ الخبراء لؤلاباب الجذرية لفقداف التنلع البيلللج  لالفقر لالصبلت المترابطة ذلؾ االمدالالت 
 .(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/11) بينيما

عرضا قصيرا عف اجتماع يريؽ الخبراء بشأف ( اليند)يارلق   .ؼ .لبناء عمى دعلة مف الرئيس  قد الايد ـ -43
كانلف األلؿ /ديامبر 15إلى  12الفقر لالتنمية المناقد ي  دىرادلف  اليند  مف  عمىبيلللج  لالقضاء التنلع ال

لبفضؿ المااىمات الاخية . خبيرا لشاركت ي  ااتضايتو حكلمة اليند لأمانة االتفاقية 31لحضر االجتماع . 2011
للفت انتباه الفريؽ الاامؿ . ية المشاركة ي  االجتماعا  ااتطاع ممثمل البمداف النامامف حكلمات الياباف لألمانيا ليرن

إلى اللثيقة اإلعبلمية  نظرة عامة عمى الماائؿ الت  تـ تنالليا لنتائج المناقشات اللاردة ي  اللثيقة 
UNEP/CBD/WG-RI/4/5 لى تلصيات دىرادلف لالملجز التنفيذي الجذرية لالرلابط بينيما ليقداف التنلع  لؤلاباب  لا 

لتشتمؿ اللثيقة اإلعبلمية . للج  لالفقر  اللاردتيف عمى التلال  ي  المريقيف األلؿ لالثان  بيذا التقريرالبيل 
UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/11  عمى تفاصيؿ مدالالت االجتماع لالنص الكامؿ لمتحميؿ الذي اضطمع بو يريؽ

 .الخبراء
ثيلبيا لاالتحاد األلرلب  لمصر  الكلب لكندانا ياال لبلركيالبرازيؿ  لأاتراليا األرجنتيف ممثمللأدلى ببيانات  -44 لا 
لمال  لالمكايؾ لبيرل لالفمبيف لجنلب أيريقيا لتايمند لألغندا لالياباف لاألردف ( لبالنيابة عف دللو األعضاء)

 .لألرلغلاي لاليمف

 .لأدلى ببياف أيضا ممثؿ المنتدى الدلل  لمشالب األصمية المان  بالتنلع البيلللج  -45

مف جدلؿ  5د تبادؿ اآلراء  قاؿ الرئيس إف يريؽ االتصاؿ األلؿ ايلاصؿ المناقشات المتامقة بالبند لبا -46
نو ايتـ إعداد  تناكس   UNEP/CBD/WG-RI/4/5اللثيقة  مشرلع التلصيات اللارد ي ناخة منقحة مف األعماؿ لا 

 .األمانة  لذلؾ لمنظر يييا ي  جماة الحقةيييا اآلراء الت  أعرب عنيا المشاركلف لالتاميقات الخطية المقدمة إلى 

  ناقش الفريؽ الاامؿ ناخة منقحة مف 2012أيار /مايل 10لبلجتماع  المناقدة ي   الخاماةلي  الجماة  -47
 .مشرلع التلصية

ثيلبيا لاالتحاد األلرلب  لبلركينا ياال  األرجنتيف ممثمللأدلى ببيانات  -48 لغانا ( لبالنيابة عف دللو األعضاء)لا 
 .ينادا لجنلب أيريقيالغر 

لباد تبادؿ اآلراء  لليؽ عمى مشرلع التلصية  بصيغتو المادلة شفليا  لياتمده راميا الفريؽ الاامؿ بلصفو  -49
 .UNEP/CBD/WG-RI/4/L.2مشرلع التلصية 
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ية حشد الموارد والتقدم المحرز في تقييم احتياجات اتستراتيجتففيذ : حشد الموارد-  6البفد 
 التمويل وثغراته

أيار /مايل 7ة لبلجتماع  المناقدة ي  نيمف جدلؿ األعماؿ ي  الجماة الثا 6تنالؿ الفريؽ الاامؿ بحث البند  -50
مذكرة أعدىا األميف التنفيذي عف ااتاراض  وأماممارلضا البند  كاف  اي  ىذالفريؽ الاامؿ للدى نظر . 2012
مؤشرات "متيا بشأف اإلرشادات المنيجية للتنفيذ ضمي  ل (UNEP/CBD/WG-RI/4/6)ية حشد الملارد ااتراتيجلتنفيذ 

أمامو أيضا  مارلضا لكاف . (UNEP/CBD/WG-RI/4/6/Add.1)" االتفاقية لحشد الملارد يةااتراتيجلرصد تنفيذ 
ج  ية حشد الملارد التاباة التفاقية التنلع البيللل ااتراتيجتقييـ المؤشرات الماتمدة لتنفيذ درااة لنطاؽ   كلثائؽ إعبلمية

(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/8)   ملجز قدمو الرئيااف المشاركاف لندلة الحلار حلؿ زيادة التمليؿ لمتنلع ل
لخارطة طريؽ لحشد الملارد   (UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/9) 2012آذار /مارس 9إلى  6  مف البيلللج   كيتل

لتجميع لآلراء  (UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/15) 2020-2011ية لمتنلع البيلللج  اتراتيجالمالية لتنفيذ الخطة اال
 .(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/16)لالماملمات لالخبرات بشأف تنفيذ ااتراتيجية حشد الملارد 

مف جدلؿ األعماؿ مف البنلد الرئياية الت  يتايف النظر يييا ي  ىذا االجتماع لبند  6لقاؿ الرئيس إف البند  -51
البند  تنفيذ  ي  إطار ىذاار إلى أف الفريؽ الاامؿ اياتارض  شأل . رئيا  لبلجتماع الحادي عشر لؤلطراؼ

لاضاؼ أف ىذا البند مف جدلؿ األعماؿ  .يايي فجلاتالااتراتيجية حشد الملارد لالتقدـ ي  تقييـ االحتياجات المالية ل 
لامـ  لبناء عمى طمب المكتب  ليرت األمانة خارطة طريؽ إرشادية. مف حيث عدة عناصر 10/3يتصؿ بالمقرر 

األطراؼ ي  ىذا االجتماع لممااعدة ي  مشاركتيـ بصلرة كاممة ي  النظر ي  الماألة  لتليير تنظيـ لمامؿ الذي 
 .يتايف االضطبلع بو قبؿ االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراؼ

 عف طريؽ تاميط الضلء عمى 10/3لتقترح خارطة الطريؽ اإلرشادية ترتيبا منطقيا لتحقيؽ ىدؼ المقرر  -52
للكف ينبغ  أف يكلف  لقاؿ إف جميع الماملمات غير متاحة نتيجة تاقيد ىذه الماألة. الخطلات البلـز اتخاذىا

بااتطاعة ىذا االجتماع أف يحقؽ تقدما طيبا نحل تنفيذ المقرر بالاير ليقا لترتيب منطق   لالبدء بالمناقشات التقنية 
طار  مف المقرر ( ط)8لذّكر االجتماع أنو عمبل بالفقرة . اإلببلغلتبادؿ الخبرات ييما يتامؽ بخطلط األااس لا 

  يإف مؤتمر األطراؼ قرر اعتماد أىداؼ ي  اجتماعو الحادي عشر شريطة تحديد خطلط أااس ملثلقة 10/3
 .لتأييدىا لاعتماد إطار يااؿ لئلببلغ

الحلار حلؿ زيادة التمليؿ عرضا عف ندلة ( الاليد) شللتزلبناء عمى دعلة مف الرئيس  قدمت الايدة ماريا  -53
ليرد . ي  كيتل  إكلادلر  لالت  شاركت ي  رئااتيا 2012آذار /مارس 9إلى  6لمتنلع البيلللج   المناقدة مف 

 .UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/9لمدالالت لنتائج ىذه الندلة ي  اللثيقة  ملجز

كلادلر لاالتحاد  لالبرازيؿ لأدلى ببيانات ممثمل األرجنتيف -54  (لبالنيابة عف دللو األعضاء)لب  األلر لكندا لا 
 .ليشت  لألرلغلاي-لتيملر لاليارا لالنرليج لبيرل لالفمبيف لالانغاؿ لجنلب أيريقيا لالمغرب لغلاتيماال لالمكايؾ

 المنظمة الدللية لحياة الطيلر متحدثا أيضا بالنيابة عف)لأدلى ببيانات أيضا ممثمل منظمة الحفظ الدللية  -55
 .لاالتحاد الدلل  لحفظ الطبياة EcoNexusل  (لالصندلؽ الاالم  لمطبياة طبياةلمنظمة حفظ ال

مف جدلؿ  6الفريؽ الاامؿ الثان  ايلاصؿ المناقشات ي  إطار البند  لباد تبادؿ اآلراء  قاؿ الرئيس إف -56
نو ايتـ إعداد  تناكس   UNEP/CBD/WG-RI/4/6اللثيقة  مشرلع التلصيات اللارد ي ناخة منقحة مف األعماؿ لا 

 .يييا اآلراء الت  أعرب عنيا المشاركلف لالتاميقات الخطية المقدمة إلى األمانة  لذلؾ لمنظر يييا ي  جماة الحقة
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  أيادت الرئياة المشاركة ييرالي أف يريؽ 2012أيار /مايل 10لي  الجماة الخاماة لبلجتماع  المناقدة ي   -57
 .مف جدلؿ األعماؿ 6ي  إطار البند  اللقت لبلنتياء مف مناقشاتو المزيد مفاالتصاؿ عقد جماة للكنو يحتاج إلى 

اتستعراض فترة التزود الخامس لموارد مرفق البيئة العالمية : اآللية المالية- 7البفد 
 واالحتياجات لفترة التزود التسادس لممرفق

أيار /مايل 7المناقدة ي  لبلجتماع   الثانيةمف جدلؿ األعماؿ ي  الجماة  7تنالؿ الفريؽ الاامؿ بحث البند  -58
ااتاراض لفترة التزلد  :اآللية الماليةبشأف مذكرة  وأماممارلضا ي  ىذا البند  كاف الفريؽ الاامؿ للدى نظر . 2010

مارلضا لكاف  .(UNEP/CBD/WG-RI/4/7) الخامس لملارد مريؽ البيئة الاالمية لاالحتياجات لفترة التزلد الاادس
التقييـ الكامؿ لمبمغ األملاؿ البلزمة لتنفيذ االتفاقية ي  يترة التزلد الاادس ألملاؿ ة عف أمامو أيضا لثيقة إعبلمي

 .(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/10) الصندلؽ االاتئمان  لمريؽ البيئة الاالمية
عرضا عف احتياجات   ءالخبرا  ممثبل لفريؽ (يرناا)لبناء عمى دعلة مف الرئيس  قدـ الايد جيؿ كبليتز  -59

-UNEP/CBD/WGؿ لفترة التزلد الاادس لمصندلؽ االاتئمان  لمريؽ البيئة الاالمية  اللاردة ي  اللثيقة التملي

RI/4/INF/10. 

ثيلبيا لاالتحاد األلرلب   لالصيفلأدلى ببيانات ممثمل كندا  -60  لاألردف( لبالنيابة عف دللو األعضاء)لا 
 .لالنرليج لجنلب أيريقيا لتايمند لتلنس لالمكايؾ

 .الاالميةببياف أيضا ممثؿ عف مريؽ البيئة لأدلى  -61

مف جدلؿ  7لباد تبادؿ اآلراء  قاؿ الرئيس إف الفريؽ الاامؿ الثان  ايلاصؿ المناقشات ي  إطار البند  -62
نو ايتـ إعداد  تناكس   UNEP/CBD/WG-RI/4/7ناخة منقحة مف مشرلع التلصيات اللارد ي  اللثيقة األعماؿ لا 
 .نيا المشاركلف لالتاميقات الخطية المقدمة إلى األمانة  لذلؾ لمنظر يييا ي  جماة الحقةيييا اآلراء الت  أعرب ع

  أيادت الرئياة المشاركة ييرالي أف يريؽ 2012أيار /مايل 10لي  الجماة الخاماة لبلجتماع  المناقدة ي   -63
 .مف جدلؿ األعماؿ 7طار البند االتصاؿ عقد جماة للكنو يحتاج إلى المزيد مف اللقت لبلنتياء مف مناقشاتو ي  إ

شراك أصحاب  التعاون مع االتفاقيات األخرى، والمفظمات الدولية والمبادرات،- 8البفد  وا 
 المصمحة

 التعاون مع االتفاقيات األخرى 8-1
 إشراك قطاع األعمال 8-2

 بلجتماع لاباة تيف الثالثة لالر ي  الجماماا مف جدلؿ األعماؿ  2-8ل 1-8 يفالفريؽ الاامؿ البندتنالؿ  -64
 اأعدى مذكرة وأماممارلضا   كاف 1-8 ي  البندالفريؽ الاامؿ  للدى نظر. 2012أيار /مايل 8ي  تيف المناقد

 االتفاقيات المرتبطة بالتنلع البيلللج  لاتفاقيات ريل: عف التاالف مع االتفاقيات األخرىاألميف التنفيذي 
(UNEP/CBD/WG-RI/4/8)ة تحتلي عمى ماملمات تكميمية بشأف ترتيبات الامؿ لمتاالف   يضبل عف لثيقة إعبلمي

  كاف مارلضا 2-8للدى نظر الفريؽ الاامؿ ي  البند (. UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/18) األخرىمع االتفاقيات 
لكلثيقة إعبلمية   (UNEP/CBD/WG-RI/4/9)أمامو مذكرة اعدىا األميف التنفيذي بشأف إشراؾ قطاع األعماؿ 
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-UNEP/CBD/WG)تطمبات التنلع البيلللج  مف الماايير التقنية لخطط إصدار الشيادات ااتاراض م

RI/4/INF/17). 

نتائج  عفعرضا ( االتحاد الدلل  لحفظ الطبياة)لبناء عمى دعلة مف الرئيس  قدـ الايد نأليا يلرلتا  -65
كانلف األلؿ /ديامبر 16إلى  15د مف االجتماع األلؿ لمشراكة الاالمية مف أجؿ األعماؿ لالتنلع البيلللج   المناق

 .UNEP/CBD/WG-RI/4/9ي  طلكيل  الياباف لاللارد بالمزيد مف التفصيؿ ي  اللثيقة  2011

ثيلبيا لاالتحاد األلرلب   لبلركينا ياال لأدلى ببيانات ممثمل األرجنتيف -66 ( لبالنيابة عف دللو األعضاء)لكندا لا 
لليبيريا لالمكايؾ للاليات ميكرلنيزيا الملحدة لالمغرب لالنرليج لالفمبيف ردف لاليند لالياباف لاأللغانا لغلاتيماال 

 .لجنلب أيريقيا لاليارا لألرلغلاي لجميلرية ينزليبل البلليفارية

المااىدة الدللية بشأف الملارد اللراثية لأدلى ببياناف أيضا ممثبل منظمة األغذية لالزراعة لؤلمـ المتحدة ل  -67
 .لالزراعة النباتية لؤلغذية

 .EcoNexusلأدلى ببياف كذلؾ ممثؿ  -68

تيف ي  اللثيق يفاللارد تيفالتلصي  لباد تبادؿ اآلراء  قاؿ الرئيس إنو اياد ناخة منقحة مف مشرلع -69
UNEP/CBD/WG-RI/4/8 لUNEP/CBD/WG-RI/4/9   تناكس يييا اآلراء الت  أعرب عنيا المشاركلف لالتاميقات
 .لذلؾ لمنظر يييا ي  جماة الحقة الخطية المقدمة إلى األمانة 

  ناقش الفريؽ الاامؿ ناخة منقحة مف 2012أيار /مايل 10لي  الجماة الااداة لبلجتماع  المناقدة ي   -70
 .بشأف التاالف مف االتفاقيات األخرى UNEP/CBD/WG-RI/4/8مشرلع التلصية اللارد ي  اللثيقة 

ثيلبيا لاالتحاد األلرلب  لك البرازيؿ لبلركينا يااللأدلى ببيانات ممثمل  -71 ( لبالنيابة عف دللو األعضاء)ندا لا 
 .لغرينادا لغلاتيماال لليبيريا لالمكايؾ لالنرليج لجنلب أيريقيا

 .لأدلى ببياف أيضا ممثؿ اليلنيب -72

لباد تبادؿ اآلراء  لليؽ عمى مشرلع التلصية  بصيغتو المادلة شفليا  لياتمده راميا الفريؽ الاامؿ بلصفو  -73
 .UNEP/CBD/WG-RI/4/L.5التلصية  مشرلع

  ناقش الفريؽ الاامؿ ناخة منقحة مف 2012أيار /مايل 10لي  الجماة الااداة لبلجتماع  المناقدة ي   -74
 .بشأف إشراؾ قطاع األعماؿ UNEP/CBD/WG-RI/4/9مشرلع التلصية اللارد ي  اللثيقة 

ثيلب -75  .يا لغانا لغرينادا لغلاتيماال لالياباف لالفمبيفلأدلى ببيانات ممثمل األرجنتيف لبلركينا ياال لكندا لا 

خطة العمل المتعددة التسفوات لمتعاون فيما بين بمدان الجفوب في مجال التفوع -  9البفد 
 البيولوجي من أجل التفمية

أيار /مايل 8بلجتماع  المناقدة ي  ل الراباةي  الجماة مف جدلؿ األعماؿ  9تنالؿ الفريؽ الاامؿ بحث البند  -76
خطة الامؿ المتاددة الانلات لمتاالف ييما بيف  وأماممارلضا ي  ىذا البند  كاف الاامؿ الفريؽ للدى نظر . 2012

 .(UNEP/CBD/WG-RI/4/10) ي  مجاؿ التنلع البيلللج  مف أجؿ التنمية بمداف الجنلب

 .ردف لجميلرية كلريالالياباف لاأل (لبالنيابة عف دللو األعضاء)االتحاد األلرلب  لأدلى ببيانات ممثمل  -77
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لباد تبادؿ اآلراء  قاؿ الرئيس إنو اياد ناخة منقحة مف مشرلع التلصيات اللارد ي  اللثيقة  -78
UNEP/CBD/WG-RI/4/10    تناكس يييا اآلراء الت  أعرب عنيا المشاركلف لالتاميقات الخطية المقدمة إلى األمانة

 .لذلؾ لمنظر يييا ي  جماة الحقة

  ناقش الفريؽ الاامؿ ناخة منقحة مف 2012أيار /مايل 10داة لبلجتماع  المناقدة ي  لي  الجماة الاا -79
 .مشرلع التلصية

ثيلبيا لاالتحاد األلرلب  لالبرازيؿ لالصيف  لأدلى ببيانات ممثمل األرجنتيف -80 ( لبالنيابة عف دللو األعضاء)لا 
كرلنيزيا الملحدة لباالل لبابلا غينيا الجديدة للاليات مي كيريبات بالنيابة عف جزر كلؾ )لغرينادا لجزر مارشاؿ 

 .لالمكايؾ لنيلزيمندا لالنرليج لجنلب أيريقيا( لااملا لجزر اميماف

لباد تبادؿ اآلراء  لليؽ عمى مشرلع التلصية  بصيغتو المادلة شفليا  لياتمده راميا الفريؽ الاامؿ بلصفو  -81
 .UNEP/CBD/WG-RI/4/L.4مشرلع التلصية 

 ون أخرىشؤ - 11البفد 
ي  قدـ الايد يلل يلف شلؿ  المدير الااـ إلدارة التاالف الدلل  ي  لزارة البيئة بجميلرية كلريا  عرضا  -82

لقاؿ إف بمده يمتـز بحفظ التنلع البيلللج ؛ لأنشأ . 2012أيار /مايل 10الجماة الخاماة لبلجتماع  المناقدة ي  
محمية ي  منطقتو منزلعة الابلح  لاف قانلنا بشأف حفظ التنلع  مايده اللطن  لمملارد البيلللجية  يضبل عف منطقة

 .كما أنو ينشئ مايدا لطنيا لمملارد البيلللجية البحرية. البيلللج  لااتخدامو

لأشار إلى أف جميلرية كلريا  بمنظلرىا المتلازف  لدييا دلر يريد يمكف أف تمابو لملصؿ بيف البمداف  -83
لأضاؼ أيضا أف بمده ي  ملقع جيد . بل عف لصؿ الماارؼ التقميدية بالامـل الحديثةالمتقدمة لالبمداف النامية  يض

لااتقبالو  ةالاتضاية االجتماع الثان  عشر لمؤتمر األطراؼ نتيجة خبرتو المتراكمة ي  ااتضاية األحداث الاالمي
 .الحار لايللة اللصلؿ إليو مف المقاصد الدللية

 .ا بالارضملأحيط الفريؽ الاامؿ عم -84

 اعتماد التقرير-  11البفد 
 [ييما باد ياتكمؿ] -85

 اختتام االجتماع- 12البفد 
 [ييما باد ياتكمؿ] -86
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