
 
طبع عدد محدود من ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام 

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

  الفريق العامل المفتوح العضوية
 االتفاقية ذتستعرا  تففيالمخصص ال

 رابعاالجتماع ال
 1011مايو/أيار  11-7مونتلاير، 

 من جدول األعمال  5البند 
 

 ى الفقر وتحقيق التفميةمن أجل القضاء علالتفوع البيولوجي 
 مشروع توصية مقدم من الرئيس

 إن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
اجتماع فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل  مداوالتبالمعلومات الواردة في  يرحب -1

والصالت  فقدان التنوع البيولوجي والفقروراء سباب الجذرية القضاء على الفقر وتحقيق التنمية بما في ذلك تحليل األ
 1؛المشتركة بينهما

"بتوصيات فيما يتعلق  اإلعراب عن آرائهماألمين التنفيذي أن يدعو األطراف إلى إلى يطلب  -1
ية خالل ديهرادون" التي أعدها فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنم

االجتماع الرابع للفريق العامل  خاللالمناقشات التي دارت  األخذ في الحسبانمع  ،الهند ،اجتماعه في ديهرادون
لنظر االجتماع الحادي عشر لمؤتمر  اتجميعي اتقرير  أن يقدم، و "10+ريو"تنفيذ ونتائج مؤتمر الاستعراض المعني ب
 األطراف؛

 لخطوط التالية:وفقا لالحادي عشر بأن يعتمد مقررا اجتماعه  فيمؤتمر األطراف  يوصي -3
 ،إن مؤتمر األطراف"

وأصحاب المصلحة المشاركين في عمليات وبرامج  شركاءجميع ال ويشجعاألطراف  دعوي -1
وراء فقدان األسباب الجذرية "الموجز التنفيذي المعنون  األخذ في الحسبانلى إالتنوع البيولوجي والتنمية 

ووقائع فريق ( ، المرفق الثانيUNEP/CBD/WG-RI/4/5" )وجي والفقر والصالت المشتركة بينهماالتنوع البيول
والتحليل الذي أجراه فريق ، الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية
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-UNEP/CBD/WG) ة بينهماوراء فقدان التنوع البيولوجي والفقر والصالت المشتركالخبراء لألسباب الجذرية 

RI/4/INF/11)، جراءاتها ذات الصلة وفي تنفيذ برامجها ذات الصلة  2 ؛وذلك في خططها وسياساتها وا 
 ،التقديمات من األطراف مع األخذ في الحسبان ""توصيات ديهرادون][]يحيط علما بـ ؤيد[ي] -1

مؤتمر تنفيذ ونتائج الاستعراض عني بالموالمناقشات التي دارت خالل االجتماع الرابع للفريق العامل 
 ؛10+ريو

يواصل فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر  أن يقرر -3
 ، للسيررهنا بتوافر التمويلويقدم تقريرا قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف،  ،وتحقيق التنمية عمله

القضاء على الفقر وتحقيق التنمية في سياق الخطة  فييولوجي ج التنوع البملدطة طريق ار وضع خ نحوقدما 
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 1010-1011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

التنوع البيولوجي تتعلق بوأصحاب المصلحة المشاركين في برامج  شركاءجميع ال يشجع -4
وخدمات النظم  تقدير قيمة التنوع البيولوجيميع عمليات في ج ةعلى النظر في أبعاد وأولويات مختلف

 ؛اإليكولوجية
جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المشاركين في برامج تتعلق بالتنوع البيولوجي في  يشجع -5

سياق القضاء على الفقر وتحقيق التنمية على حماية وتشجيع االستخدام المـألوف للموارد البيولوجية وفقا 
 ثقافية التقليدية التي تتوافق مع متطلبات الحفظ أو االستخدام المستدام؛ارسات المللم

عني بالتنوع ه فريق الخبراء المحرز ذي أتقرير عن التقدم ال إحالةاألمين التنفيذي إلى يطلب  -6
 البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، لنظر االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

والمنظمات األخرى ذات الصلة، إلى  اإلنمائياألطراف، وبرنامج األمم المتحدة  يدعو -7
إتاحة أفضل الممارسات عن دمج التنوع البيولوجي في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، من خالل آلية 

 ؛حسب مقتضى الحالغرفة تبادل المعلومات، 
---- 

                                                 
والبرنامج الفرعي إلدارة ، /http://www.unpei.org اليونيب بشأن الفقر والبيئة -سبيل المثال مبادرة اليوئنديبي مع مالحظة على   2

 ألمم المتحدة للتنميةفريق الالتابع  عملوفريق ال، /http://www.unep.org/ecosystemmanagement :يكولوجية لدى اليونيبالنظم اإل

  ..http://www.undg.org/index.cfm?P=1050: 10+ريومؤتمر و  ،وتغير المناخ ،المعني باالستدامة البيئية

http://www.unep.org/ecosystemmanagement./

