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 الفريق العامل المفتوح العضوية 
 االتفاقية ذالمخصص الستعراض تنفي

 االجتماع الرابع
 2112مايو/أيار  11-7مونتلاير، 

 من جدول األعمال 9البند 
 

في مجال التنوع البيولوجي  عاون فيما بين بلدان الجنوبخطة العمل المتعددة السنوات للت
 من أجل التنمية

 مشروع توصية مقدم من الرئيس

بأن يعتمد مؤتمر األطراف في  تفاييةاال ذستعرا  تنفيالمفتوح العضوية المخصص الالفريق العامل يوصي 
 اجتماعه الحادي عشر مقررا على غرار ما يلي:

 إن مؤتمر األطراف،
الذي رحب فيه بخطة العمل المتعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ، 11/22 مقررهإلى  يشيرإذ 

في مجال التنوع البيولوجي من أجل التنمية والتي اعتمدتها مجموعة السبعة والسبعين والصين في منتدى التعاون فيما 
 ،2111أكتوبر/تشرين األول  17في  بين بلدان الجنوب الذي ُعقد

ذ بنتائج اجتماع الخبراء الثالث للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي استضافته جمهورية كوريا، من  يرحب وا 
 ،2111مايو/أيار  21إلى  11، من ةلموارد البيولوجيلخالل معهدها الوطني 

ذ يسلِّم والتعاون دعمه التعاون بين الشمال والجنوب يالذي يكمله و التعاون فيما بين بلدان الجنوب  بأن وا 
 ،2121-2111تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي مثل إسهامات هامة في تالثالثي 

 تنفيذوالمنظمات ذات الصلة وأصحاب المصلحة اآلخرين على األطراف والحكومات األخرى  يشجع  -1
في سياق  وجي من أجل التنميةالعمل المتعددة السنوات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولخطة 

 جات المحددة على المستوى الوطني؛األولويات والقدرات واالحتيا
مرفق البيئة العالمية ]ويرحب بمبادرة  11/22مقرره يستذكر [   ]11/22يكرر دعوته الواردة فى المقرر[ -2

نفيذ خطة لت صندوق استئماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولوجي إنشاءالنظر في إلى   الرامية 
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المتعددة السنوات استنادا إلى مساهمات بما في ذلك خطة العمل  2121-2111للتنوع البيولوجي للفترة العمل 
 طوعية؛ 

 ن بين بلدان الجنوباألمين التنفيذي أن يشجع التعاو  إلى ، يطلب 11/22مقرره  إلى إذ يشير -2
1من نهج مترابط ومتسق ومنسق للتعاون التقني والعلمي وتبادل المعلومات. اجزء  امبوصفه والتعاون الثالثي

 

 

----- 

 

                                                      

من جدول األعمال ذات صلة في هذا الصدد، ويكمن ايتراح إحاالت متبادلة بعد توافر النص  2-2تعتبر التوصية المتعلقة بالبند   1
 النهائي.


