
طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل 
 ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.. هذه الوثيقة من

 الفريق العامل المفتوح العضوية 
 المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية

 خامساالجتماع ال
 0262يونيو/حزيران  02-61، مونتلاير

 *من جدول األعمال المؤقت 6-5البند 
تقديم الدعم لتنفيذ أهداف االتفاقية وخطتها االستراتيجية للتنوع  استعراض التقدم المحرز في

 1111-1122البيولوجي 
 **مذكر من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال
في النطاق خطة طموحة وضعت بهدف إلهام العمل واسع  1111-1111الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي إن  -1

وعلى النحو  .تحدة للتنوع البيولوجي من جانب جميع البلدان وأصحاب المصلحةدعم التنوع البيولوجي خالل عقد األمم الم
مع  ،الوطني أو دون الوطني الصعيدمن خالل أنشطة على  أساسا، سيتم تنفيذ الخطة 11/1 المقرربمرفق الفي  المشار إليه

 دعم على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.أنشطة 

تبادل الفعال الو  ( الحاجة إلى أنشطة بناء القدرات11/1 المقررمن  6لفقرة اأكد مؤتمر األطراف ) ،وعالوة على ذلك -1
ات األخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف، من أجل دعم جميع مقرر وال 9/8و 8/8المقررين بما يتفق مع  ،للمعارف
للمخاطر البلدان األكثر عرضة و  رة النامية،البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغي خاصةالبلدان، 

في تنفيذ الخطة االستراتيجية  ،المحليةو  والمجتمعات األصلية ،بمرحلة انتقاليةها اقتصادات التي تمرة، فضال عن البلدان يلبيئا
 .1111-1111للتنوع البيولوجي 

في اجتماعه الحادي عشر، جملة  ،فمؤتمر األطراتناول  (،11/9 متعدد السنوات )المقررعمله الوفقا لبرنامج و  -3
 ؛بناء القدراتو  ؛تعبئة الموارد :استعراض التقدم المحرز في تقديم الدعم لمساعدة األطراف عندالتالية من بينها القضايا أمور، 

شراك أصحاب المصلحة؛ و  التقدم  استعرض االجتماع أيضاو  .آلية غرفة تبادل المعلوماتو  ؛التوعية العامةو  االتصال والتثقيفو ا 
 .عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجيباألنشطة المضطلع بها لزيادة الوعي العالمي  فيحرز مال

طلبه إلى األمين التنفيذي بأن ييسر، بالتعاون مع  التأكيد علىاألطراف مؤتمر  أعاد، 11/1 من المقرر 9في الفقرة و  -4
المستفادة من إعداد وتحديث وتنقيح االستراتيجيات وخطط العمل  المنظمات الشريكة، مواصلة تبادل أفضل الممارسات والدروس

األمين التنفيذي أن يواصل، في  إلىطلب مؤتمر األطراف أيضا  ،هنفسالمقرر من  11في الفقرة و  .الوطنية للتنوع البيولوجي

                                                           
* UNEP/CBD/WGRI/5/1. 

 .UNEP/CBD/COP/11/13جرى تحديثها من الوثيقة  **
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ة االستراتيجية للتنوع البيولوجي إطار الشراكة مع المنظمات ذات الصلة، تشجيع وتيسير األنشطة الرامية إلى تعزيز تنفيذ الخط
 واإلقليمي، ويشجعوالتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على الصعيد الوطني ودون اإلقليمي  1111-1111

من خالل صندوق اليابان للتنوع  ،الجهات المانحة واألطراف األخرى على أن تستكمل المبالغ التي قدمتها حكومة اليابان
 .ولوجيالبي

فريق للاالجتماع الخامس  يدو لتز هذه الوثيقة  أعدت ،إلى األمين التنفيذيالمقدمة استجابة للطلبات المذكورة أعاله و  -5
إلى معلومات محدثة عن التقدم المحرز في تقديم الدعم بتنفيذ االتفاقية  العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض

. وبروتوكوليها تها على تنفيذ االتفاقيةاتعزيز قدر ، و للتنوع البيولوجيالوطنية ها عملوخطط  هاألطراف لتنقيح وتحديث استراتيجياتا
 UNEP/CBD/COP/11/13 علىالوثائق السابقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال وتشتمل 

التعاون  بشأنالدعم  بتقديماألنشطة التي نفذت فيما يتعلق  إلى أناألطراف  وتوجه عناية .UNEP/CBD/COP/11/INF/13و
الحادي عشر و  االجتماعين العاشر فيطلبات المقدمة للوفقا  ،التكنولوجيا وآلية غرفة تبادل المعلوماتنقل العلمي والتقني و 

 UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.1)لهذه الوثيقة ذات الصلة ضافات اإلفي ، ترد لمؤتمر األطراف
بادرات بناء القدرات للمجتمعات األصلية والمحلية في الوثيقة م وترد معلومات عن (.UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.2و

UNEP/CBD/WG8J/8/2،  فيواألحكام المتصلة بها  ()ي8االجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالمادة  نظر فيهاالتي 
 .1113 /تشرين األولأكتوبر 11إلى  7من  مونتلايرفي  ه الذي عقدعااجتم

اليابان صندوق  على دعم منبها األمانة لتعزيز قدرات األطراف  لعتاضطعدد كبير من األنشطة التي  وحصل -6
إلى  ،مؤتمر األطرافاالجتماع العاشر ل، بوصفها رئيسة الذي أنشأته حكومة اليابان ،هذا الصندوقويهدف  .لتنوع البيولوجيل

تها اقدر  تنميةعدة البلدان النامية على مسا فيهدف الصندوق ويتمثل مليارات ين.  5 مجموعها مواردببناء قدرات البلدان النامية 
تنفيذ الخطة  (1) :لمساعدة األطراف على األمانةلتنوع البيولوجي من خالل تقديم الدعم إلى ا ناغويا بشأن-أيشي تنفيذ اتفاقل

وخطط  هاياتاستراتيجتنقيح  (1و)؛ بها المرتبطة تنوع البيولوجيللأهداف أيشي و  1111-1111االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
؛ 1111-1111خطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لللتشمل األهداف الوطنية، وفقا  للتنوع البيولوجيالوطنية ها عمل
 تنفيذ االتفاقية.الكلية ل قدراتهاتعزيز  (3)و

جمهورية كوريا و  فرنسا وألمانياو  األوروبي واالتحاد والدانمرك كندا والصين من بينها ،جهات مانحة أخرىوقامت  -7
سبانياو النرويج و  هولنداو   .األمانةالتي تقودها نشطة األبدعم ، أوروغوايو  المملكة المتحدةو  ا 

 ،التوعية العامةو  تصال والتثقيفالفي مجال اأعد األمين التنفيذي أيضا مذكرة بشأن التقدم المحرز في تقديم الدعم و  -8
 (.UNEP/CBD/WGRI/5/INF/1)بما في ذلك عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي 

ستراتيجيات االتنقيح وتحديث لبناء القدرات  في مجالالدعم  تقديمفي المحرز التقدم  -ثانيا
 لتنوع البيولوجيلوخطط العمل الوطنية 

بدعم من و  جنبا إلى جنب مع المنظمات الشريكة والبلدان المضيفة ،األمانةنظمت ، 1113-1111خالل الفترة  -9
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بناء القدرات لتحديث  حلقات عملعددا من  ،من الجهات المانحةغيرها و  حكومة اليابان

 .للتنوع البيولوجي

لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الالزمة بناء القدرات لإقليمية ودون إقليمية حلقات عمل األمانة ونظمت  -11
تنقيح وتحديث ، و تنوع البيولوجيللوطنية في إطار أهداف أيشي أهداف ع وض علىمساعدة البلدان أجل  من 1111-1111

، من خالل صندوق اليابان للتنوع البيولوجي ،بدعم من حكومة اليابان ،ها الوطنية للتنوع البيولوجيوخطط عمل هااستراتيجيات
 .أخرى مانحةجهات و 



UNEP/CBD/WGRI/5/9 

Page 3 
 

خمس حلقات عمل عقدت  ،UNEP/CBD/COP/11/13 مشار إليها في 1عملة حلق 17باإلضافة إلى تنظيم و  -11
 ،الشرقية وآسيا الوسطىو  وأوروبا الوسطى ،ومنطقة الكاريبي ،شمال أفريقيا والشرق األوسطو ، ئالمحيط الهاد) للمتابعة إقليمية

هذه  ضمن عقدت حلقة عمل 11ليصبح المجموع  ،1113 /أيارمايوو  1111آب أغسطس/باإلضافة إلى أمريكا الالتينية( بين 
شارك أكثر من و مزيد من التفاصيل. الرد أدناه يو بين حلقات العمل هذه، كانت سبع منها حلقات عمل متابعة. من و . السلسلة
التقارير و  المخرجاتو  والمواد العمل اتحلقفر عروض اتتو و  .أعالهليها إالمشار  حلقات العملفي سلسلة  طرفا 174و فردا 915

 .www.cbd.int/nbsap/workshops2.shtml :فيين اركمشالتقييمات بما في ذلك ملخصات  ،الموجزة

 15 إلى 11األمانة حلقة عمل عالمية في نيروبي من  نظمت ،أعالهالمشار إليها  حلقات العملسلسلة  وإلكمال -11
ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية االعملية تنقيح الالزمة لالقدرات  بناءو  ، الستعراض التقدم المحرز1113 /تشرين الثانينوفمبر

 حلقة العمل هذهعقدت و  .مرفق البيئة العالميةلتمكين أنشطة ال ن الوطنيين لمشروعمنسقيال أساساتستهدف  ،لتنوع البيولوجيل
ها الوطنية للتنوع وخطط عمل اهاستراتيجياتوتحديث  استعراض علىيحث األطراف والحكومات ، الذي 11/1 استجابة للمقرر

هي تأتي . و 1114 /تشرين األولمؤتمر األطراف في أكتوبرالشأن إلى االجتماع الثاني عشر لوتقديم تقرير بهذا  ،البيولوجي
األمين التنفيذي أن يواصل، في إطار الشراكة مع المنظمات ذات الصلة،  إلىالذي يطلب  ،11/1 مقرراستجابة للأيضا 

والتقدم المحرز نحو بلوغ  1111-1111األنشطة الرامية إلى تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  تشجيع وتيسير
خمس التي نظمت ب حلقة العمل،برنامج وركز . أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على الصعيد الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي

التي تم تحديدها لتنوع البيولوجي لستراتيجيات وخطط العمل الوطنية اال ادوا عدعلى جوانب تخطيط  ،لغات األمم المتحدةمن 
تقدير و  تعبئة الموارد -ثالثة مواضيع رئيسية  منالبرنامج وتألف  ،الدعم التقنيو  حاجة إلى بناء القدراتفي أشد  بوصفها
 مشاريعقي منسمن أساسا  ،مشاركا 161و أطراف 111ما مجموعه وكان ل. وطنيةأهداف  وضعو  ،تعميمالو  قيمتها،

ستراتيجيات االأعضاء منتدى كما قدم  .هذه حلقة العملفي  تمثيل ،لتنوع البيولوجيلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية اال
 ،عيةيضاتقديم وحدات مو  عن طريق ،دعما إضافيا (أدناه 13و 11)انظر الفقرتين لتنوع البيولوجي لوخطط العمل الوطنية 

هذا  في معلومات إضافية، بما في ذلك جميع العروض،وترد  .الجانبية األحداثفي مساهمة الو والعمل كجهات صاحبة خبرة 
 .http://www.cbd.int/nbsap/workshops/global/default.shtml :الموقع

في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في وع البيولوجي لتنلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية االمنتدى  طلقأ  و  -13
 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تستضيفها شراكة عالمية وهو ،1111 /تشرين األولأكتوبر

 هاالبلدان في تنقيح استراتيجيات دعموالمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وتتمثل مهمته في 
في أواخر عام  على اإلنترنتمنتدى الموقع بوابة  وبدأ تشغيل .وطنيةوضع أهداف و  ها الوطنية للتنوع البيولوجيوخطط عمل

1113 (http://nbsapforum.net) إلىمن خاللها الوصول عضاء لأليمكن أن يكون بمثابة "محطة واحدة"  والغرض منه هو 
للمساعدة في جميع  (وأفضل الممارسات ،اإلنترنت مواقعو  ،والخرائط األدلة، كتبو  ،لجمهورالمقاالت المتاحة لالموارد )مثل 

 أيضاالموقع ويعمل  ،تخطيط التنوع البيولوجيالمتصلة بالرئيسية  المواضيعتنوع البيولوجي وغيرها من للجوانب أهداف أيشي 
 .تخطيط التنوع البيولوجي على اإلنترنت بشأنبمثابة بوابة لمواقع أخرى مفيدة 

على موقع الموجودة لتنوع البيولوجي لستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الالخاصة بااإلنترنت تم تحديث صفحات و  -14
لى حد ما ،وتحسين عرض المعلومات ،اتفاقية التنوع البيولوجي بهدف تبسيط البحث عن المعلومات استكمال المعلومات  ،وا 

نشطة األطراف وتنفيذها أل تخطيط وعند .لتنوع البيولوجيلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية االمنتدى  بوابةالمتاحة على موقع 
اإلحاطة فقد يكون من المفيد لها  ،أهداف وطنية ووضع ها الوطنية للتنوع البيولوجيوخطط عمل هاتنقيح استراتيجياتمن أجل 

الوطنية االستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بمؤتمر األطراف  إرشادات" بشأنات المتاحة على صفحة الويب علما بالمعلوم
للمجاالت التي اقترحت مراجع سريعة  تتيحالتي  ،http://www.cbd.int/nbsap/guidance.shtml" في للتنوع البيولوجي

                                                           
  .UNEP/CBD/COP/11/13تم تصحيح هذا الرقم مقارنة بالرقم الوارد في  1

http://www.cbd.int/nbsap/workshops2.shtml
http://www.cbd.int/nbsap/workshops/global/default.shtml
http://nbsapforum.net/
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في االستراتيجيات وخطط إدراجها شر لمؤتمر األطراف، الحادي عو  التاسع والعاشر اتمن خالل مقررات االجتماع األطراف،
 الوطنية للتنوع البيولوجي بروابط بصفحات اتفاقية التنوع البيولوجي ذات الصلة على اإلنترنت بالنسبة للمجال المعنيالعمل 
العاشر لمؤتمر  المقدمة بعد االجتماعالوطنية للتنوع البيولوجي ويسلط الضوء على االستراتيجيات وخطط العمل  .أيضا

باإلضافة إلى ذلك، تم تحديث قاعدة بيانات و  .http://www.cbd.int/nbsap/about/latest/default.shtmlاألطراف في 
الواردة  (أو ما يعادلها)جميع األهداف الوطنية ب http://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtmlفي األهداف الوطنية 

التي و األهداف الوطنية التي وضعتها األطراف  علىلتقديم أمثلة  ،لتنوع البيولوجيلالوطنية  ط العملهذه االستراتيجيات وخط في
تنوع للالعالمية أهداف أيشي عن األهداف التي جرى ربطها رسميا بمؤشرات  مع ،تنوع البيولوجيللتسهم في تنفيذ أهداف أيشي 

االستراتيجيات وخطط العمل الالزمة إلعداد وتنفيذ درات بناء القبشأن فر وحدات االبيولوجي من قبل الطرف المعني. وتتو 
 .http://www.cbd.int/nbsap/training/default.shtmlفي الوطنية للتنوع البيولوجي 

للتنوع  لتنفيذ الخطة االستراتيجيةالالزمة بناء القدرات لالتقدم المحرز في تقديم الدعم  -ثالثا
 2020-2011 البيولوجي

 ،األخرى الجهات المانحةو  بدعم من اليابانو  البلدان المضيفة،و  با إلى جنب مع المنظمات الشريكةجن ،األمانةيسرت  -15
باإلضافة إلى  1111-1111تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لبناء قدرات البلدان النامية ترمي إلى أنشطة أخرى 

يلخص الجدول المرفق بهذه المذكرة و أعاله.  المشار إليهيولوجي لتنوع البلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية االتنقيح دعم 
لتنوع لاليابان أن صندوق  ايالحظ من خاللهوالتي  (،)المرفق األول 1114-1113األمانة في  التي أجرتهاأنشطة بناء القدرات 

أيشي  من أهداف 17الهدف ق على تحقيمساعدة األطراف المتعلق بعمل األمانة  يسربالتعاون مع شركاء آخرين،  ،البيولوجي
قدراتها على تنفيذ أهداف أيشي  تنميةأيضا و  ،الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجيات وخطط العمل بشأنللتنوع البيولوجي 

 .ككل 1111-1111للتنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي األخرى 

التي نظمتها و أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  أغلبيةغطي التي تالقدرات عمل بناء  حلقاتويبين المرفق الثاني قائمة  -16
 .الجهات المانحة األخرىبدعم من اليابان و  1114-1113األمانة في 

تنفيذ الخطة فيما يتعلق بال سيما في البلدان النامية، و  ،الوطني الصعيدالقدرات على في زال هناك فجوة تال و  -17
آليات محددة في إطار مختلف بنود جدول األعمال على و  احتياجاتوستناقش  ؛1111-1111جي االستراتيجية للتنوع البيولو 

 النحو المبين في المرفق الثالث.

األولوية في مواصلة دعم األطراف في تنفيذ الخطة االستراتيجية  ئهاعطاإلويبين المرفق الثالث العناصر المحتملة  -18
 العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراضفريق للمال االجتماع الخامس بنود جدول أعو  1111-1111للتنوع البيولوجي 

مواصلة في األطراف ترغب  التي قدالتقنية والتكنولوجية و  لهيئة الفرعية للمشورة العلميةلاالجتماع الثامن عشر و  تنفيذ االتفاقية
 تها.مناقش

دعم أنشطة بناء القدرات في ي لبلدان النامية،بما في ذلك بعض ا ،في حين أن عددا متزايدا من الجهات المانحةو  -19
منذ االجتماع العاشر لمؤتمر و  في الوقت الراهنهو الذي يقدم أكبر دعم صندوق اليابان للتنوع البيولوجي فإن  ،األمانةإطار 

 ،1111جيا بحلول عام من صندوق اليابان للتنوع البيولوجي تدريالمقدم سيتم إلغاء الدعم  وبما أنههذه األنشطة.  إلى ،األطراف
 .زيادة الدعم المقدم من الجهات المانحة األخرى إلىهناك حاجة  فإن

واليتها، وتبسيط هذه  ضمنالقدرات تها الخاصة ببناء مواصلة تعزيز أنشطبتلتزم األمانة أيضا  ،وفي الوقت نفسه -11
بناء القدرات لاألمانة على نطاق نهج لقدرات لوضع "بناء امعنية بأنشأ األمين التنفيذي فرقة عمل داخلية  ،فقا لذلكو األنشطة. و 

مؤتمر األطراف العامل و  منسقة لمختلف طلبات مؤتمر األطرافو  " من أجل االستجابة بطريقة استراتيجية ومتماسكةوالتدريب
ف بأنشطة بناء القدرات لمساعدة األطرا االضطالعالتي تقتضي لسالمة األحيائية لألطراف في بروتوكول قرطاجنة لاجتماع ك

 بشأن السالمة األحيائية والحصول وتقاسم المنافع. وبروتوكوليها في تنفيذ التزاماتها بموجب االتفاقية
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لتنمية القدرات لدعم تنفيذ  هاوخطة عملحاليا بتطوير استراتيجيتها  األمانةتقوم  ،استنادا إلى أعمال فرقة العملو  -11
لتنوع البيولوجي لأيشي أهداف و  1111-1111تيجية للتنوع البيولوجي مع الخطة االسترا بما يتماشى ،هاروتوكوليبو  االتفاقية

، مع األخذ بعين االعتبار أيضا عمل 1111-1111لسالمة األحيائية لوالخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة الواردة فيها 
تنفيذ وتقييم و  في تصميم مانةاألتوجيه هو عمل الخطة و  ستراتيجيةاالمن  والغرض .التعاون التقني والعلمي بشأناألمانة 
نحو تحقيق  موجهو  متماسكاألمانة من اعتماد نهج استراتيجي و  نوست مك   .1111-1114بناء القدرات للفترة تها المتصلة بأنشط

تساعد في س ،الفرص من خالل شراكات استراتيجية ومبادرات تعاونيةو  الستفادة من الموارداوكذلك  ،بناء القدراتبشأن النتائج 
وبعد االنتهاء من إعداد مشروع  .القدرات بناءالمتصلة ب ة األمانةأنشط أثرو  تحسين كفاءة وفعاليةعلى ية المطاف نها
 .للعلم ألطراف، فإنها ستتاح لستراتيجية وخطة العملاال

شركة استشارية  بتكليف ،بدعم مالي من صندوق اليابان للتنوع البيولوجي ،األمين التنفيذي قام ،وباإلضافة إلى ذلك -11
دعم وتوفير على نحو أكثر فعالية لتمكينهم من تصميم وتقديم وتقييم أنشطة التدريب  األمانةموظفي تدريب/توجيه و  دليل إعدادب

المحلية وأصحاب المصلحة و  ترشحهم األطراف والمجتمعات األصليةالذين بين در  م  البين در  للم   ةفرص تعلم مستمر و متابعة في ال
ساعد على يسو  ألمانةية لامجنمجاالت البر عبر النشطة التدريب ألمتسقة ون هج زيز معايير تعسيؤدي ذلك إلى و  .اآلخرين

تقديم تدريب فعال لتنفيذ و  "تصميم بشأندليل وسيكون ال .ألطرافإلى ااألمانة الذي تقدمه دعم لل ينالشاملثر األو تحسين الجودة 
أيضا من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات  ااسم المنافع" متاحصول وتقحبشأن السالمة األحيائية وال هابروتوكوليو  االتفاقية

 .حسب االقتضاء ،الجهات المعنية األخرىو  األطراف لتستخدمه

 مقترحة توصية -رابعا

 :تنفيذ االتفاقية في اعتماد مقرر على غرار ما يلي العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراضقد يرغب الفريق  -13

 ،اقيةستعراض تنفيذ االتفالتوح العضوية المخصص المفالفريق العامل إن 

بشأن بما في ذلك  ،توصيات لدعم بناء القدرات لألطراففي حسب االقتضاء،  ،األطراف إلى النظر يدعو -1
تنوع للأهداف أيشي و  1111-1111لمواصلة تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،التعاون العلمي والتقني

 ؛"1111عام لبيونغ تشانغ طريق خريطة في " ،في اجتماعه الثاني عشر ،مؤتمر األطراف ليدرجهاالواردة فيها ي البيولوج

 :على غرار ما يلي امقرر  ،الثاني عشر اجتماعهفي  ،األطرافمؤتمر بأن يعتمد  وصيي -1

 ،مؤتمر األطرافإن 

فيما ال سيما في البلدان النامية، و  ،الوطني يدالصعالقدرات على في ال تزال هناك فجوة ه بأن سلمي -1
 ؛وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 1111-1111تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي يتعلق ب

ألطراف من أجل تنفيذ اقدرات تبسيط دعم بناء و  لزيادة تعزيز األمانةبالجهود التي تبذلها  رحبي -1
 ؛فعالعلى نحو  وبروتوكوليهاتفاقية الا

 كذلك إلى األمين التنفيذي أن يواصل تعزيز يطلب، 11/1من المقرر  11إلى الفقرة  إذ يشير -3
تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الرامية إلى األنشطة ، ذات الصلة في شراكة مع المنظمات ،تيسيرو 

 ،اإلقليمي ودون اإلقليميو  الوطني دالصعي علىوالتقدم نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  1111-1111
كندا والصين  فضال عن ،استكمال األموال المقدمة من حكومة اليابانعلى األطراف و األخرى  الجهات المانحة شجعيو 

أوروغواي في و  المملكة المتحدةو  سبانياا  و  هولندا والنرويجو  جمهورية كورياو  االتحاد األوروبي وفرنسا وألمانياو  والدانمرك
 السياق.هذا 
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 المرفق األول
 3102-3102التي يدعمها صندوق اليابان للتنوع البيولوجي في بناء القدرات لالمواضيعية مشاريع ال

 *أهداف أيشي الرئيسية عناوين المشاريع
الوطنية  جيات وخطط العملبما في ذلك االستراتي ،الوطنية والخطط والبرامجالسياسات  وتعميمها فيلسالمة األحيائية با رفع الوعيلبناء القدرات 

 للتنوع البيولوجي
 65و 61و 9

 16 دخوله حيز النفاذ وتنفيذهو  بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع على لدعم التصديق وتنميتهابناء القدرات 
االتفاقيات المتعلقة بالتنوع و  تفاقيات ريوال تآزرمالتنفيذ التغير المناخ، بما في ذلك من خالل و  األراضي الجافةأهداف أيشي ذات الصلة بتحقيق 

 البيولوجي
 67و 65و 62و 7و 5

 65و 62و 61و 60و 66و 7و 5 المناطق  أهداف أيشي القائمة علىبناء القدرات لدعم تحقيق 
 65و 62و 60و 66و 62و 9و 5 (شبكة اليف)المناطق في البلدان النامية  أهداف أيشي القائمة علىتمويل تنمية القدرات ل

 66و 62و 1 إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق البحرية الهامة 
 19 لمبادرة العالمية للتصنيفلتيسير االستراتيجي لبناء القدرات ال

 9 األنواع الغريبة الغازية الالزمة لمكافحةلبناء القدرات دولية أدوات و تيسير آلية  وضع
 66و 62و 9و 8و 1 المستدامة اتمبادرة المحيط

خطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للنطاقا اإلقليمي لالستراتيجية العالمية المحدثة لحفظ النباتات في السياق األوسع  )دون(و وطنيالتنفيذ الدعم 
 0262و 0261 يخالل عام

 60و 66و 9و 7و 1و 5و 2و 6

التقليدية )المشار إليها باسم  تفاقية التنوع البيولوجي المتعلقة بالمعارفا بشأن قضايااستراتيجي متكامل للمدربين نهج مبادرة بناء القدرات مع 
 ("ناراغوناوالي استراتيجية"

 68و 67و 61و 62و 61و 66و 6

 1 عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي خاللمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  6الالزمة لتحقيق الهدف بناء القدرات 
ل اإلقليمية والوطنية والمحلية للتنوع ماالستراتيجيات وخطط العالتنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة: تعميم القضاء على الفقر والتنمية في 

 السياسات والبرامج والتخطيط عمليات النظم اإليكولوجية في البيولوجي وتعميم التنوع البيولوجي وخدمات 
 02و 67و 2و 62و 0
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وأهداف أيشي للتنوع  0202-0266الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي و  أصحاب المصلحة في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي إشراكيز تعز 
 البيولوجي

 69و 2و 0و 6

جميع ، إضافة إلى 9و 2و 0و 6 على الصعيد دون الوطني 0202-0266تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لبناء القدرات 
 األهداف األخرى

 19 في البلدان النامية ةونقل التكنولوجيا من خالل وكاالت محوريالعلمي والتقني التعاون 
 4  دوائر األعمالنظرة عامة على أنشطة 

 02و 1  0202عام أيشي للتنوع البيولوجي لتعبئة الموارد لتحقيق أهداف 
 69و 67 تبادل المعلومات آلية غرفة تعزيز 
 65و 62و 66و 7و 1 رة ساتويامامباد
 

 * يمكن أن تسهم بعض المشاريع في أهداف أخرى بطريقة غير مباشرة
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 الثانيالمرفق 
 **3102إلى يونيه/حزيران  3103حلقات عمل بناء القدرات التي عقدت بعد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، من أكتوبر/تشرين األول 

 العمل عنوان حلقة التاريخ/البلد
 

 الجهات المانحة الرئيسية

 0260نوفمبر  0-أكتوبر 09
 هانوي، فييت نام

 اليابان واالتحاد األوروبي تنفيذ أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو  بشأنرائدة البناء القدرات للبلدان 

 0260نوفمبر  5-9
 كمباال، أوغندا

نقل ومناولة واستخدام الكائنات أمان بفيما يتعلق العامة والتثقيف والمشاركة التوعية  بشأنأفريقيا في إقليمية لبناء القدرات  حلقة عمل
 الحيةالمحورة 

 اليابان

، 0260نوفمبر  65-67
 مكسيكو سيتي، المكسيك

ة للتنوع يجيفي سياق الخطة االسترات اتإقليمية ألمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي بشأن تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات حلقة عمل
 0202-0266البيولوجي 

 اليابان

 0260ديسمبر  66-61
 بودابست، هنغاريا

 اليابان ومرفق البيئة العالمية تقاسم المنافع لوسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطىالحصول و  القدرات فيما يتصل ببروتوكول ناغويا بشأنإقليمية لبناء  حلقة عمل

2013 
 0261فبراير  6 -يناير 08

 نيروبي، كينيا
لتنوع البيولوجي وسيناريوهات ة لالعالميتوقعات الإعداد التقرير الوطني الخامس و  بشأنإقليمية للبلدان األفريقية األقل نموا  حلقة عملأول 

 اإلقليمية  اتالسياس
 اليابان وهولندا

 0261فبراير  2-8
 داكار، السنغال

 اليابان وفرنسا ريقيا لغرب أف المستدامة اتمبادرة المحيطلحلقة عمل بناء القدرات 

 0261فبراير  66-62
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

أيشي للتنوع البيولوجي في المنطقة من أهداف  9األنواع الغريبة الغازية وتحقيق الهدف  لمكافحةدون إقليمية لبناء القدرات  حلقة عمل
 العربية 

 اليابان

 0261مارس  2-7
 داكار، السنغال

 اليابان لغرب ووسط أفريقيا أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من  69و 9الهدفين بناء القدرات نحو تحقيق لدرة العالمية للتصنيف المبا حلقة عمل

 0261مارس  2-8
 سانت جورج، غرينادا

 اليابان فعالى نحو عل لسالمة األحيائيةلالكاريبي بشأن بناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول قرطاجنة لمنطقة إقليمية دون  حلقة عمل

 اليابان لتنوع البيولوجي لوخطط العمل الوطنية ستراتيجيات االفي  اتاالستراتيجية العالمية لحفظ النبات بشأن انعكاسإقليمية  حلقة عمل 0261مارس  2-8

                                                           
المناطق البحرية الهامة إيكولوجيا أو لقات العمل اإلقليمية لوصف ال، حباإلضافة إلى حلقات العمل الواردة في هذا الجدول، تشتمل حلقات عمل أخرى نظمتها األمانة على عناصر من بناء القدرات. وعلى سبيل المث **

خدامها، بما في ذلك من خالل لالطالع على القائمة الكاملة( وتيسير الحصول على المعلومات وتبادلها بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي وبناء القدرات على است UNEP/CBD/SBSTTA/18/4)انظر  بيولوجيا
 أدوات نظم المعلومات الجغرافية.تطبيق 
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 سنغافورة، سنغافورة
 0261مارس  62

 جنيف، سويسرا
مكافحة التصحر بشأن دور التنوع البيولوجي في السياسات األمم المتحدة لواتفاقية اتفاقية التنوع البيولوجي بين المشتركة  عملالحلقة 

 الوطنية إلدارة الجفاف
 اليابان

 0261مارس  68-00
 لومي، توغو

 اليابان  األقل نموانكوفونية االفر لبلدان التكيف لبشأن فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا لحلقة عمل تدريبية إقليمية 

 0261مارس  69-00
 كونجيك، البوسنة والهرسك

 االتحاد األوروبي لتنوع البيولوجيلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية االالمؤشرات كجزء من تحديث  بشأنغرب البلقان لحلقة عمل بناء القدرات 

 0261مارس  02-07
دار السالم، جمهورية تنزانيا 

 المتحدة

التكيف القائم على النظام اإليكولوجي في عمليات و  إدماج تغير المناخ بشأنليزية كة باللغة اإلندون إقليمية ألفريقيا الناطق حلقة عمل
 التخطيط الوطنية للتنوع البيولوجي

 اليابان

 0261مارس  05-09
 هانوي، فييت نام

استخدام الكائنات و  أمان نقل ومناولةعلق بفيما يتالمحيط الهادئ بشأن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة و  سياآلتدريبية إقليمية  حلقة عمل
 الحية المحورة 

 اليابان

 0261أبريل  0-5
 مابوتو، موزامبيق

 اليابان الروابط المشتركة بين صحة اإلنسان والتنوع البيولوجي في أفريقيا بشأنإقليمية  حلقة عمل

 0261أبريل  9-62
 عمان، األردن

 جيبوتي وليبياو  الحصول وتقاسم المنافع لمنطقة الشرق األوسط القدرات فيما يتصل ببروتوكول ناغويا بشأنإقليمية لبناء  حلقة عمل
 موريتانياو 

 اليابان ومرفق البيئة العالمية

 0261أبريل  65-68
 باتومي، جورجيا

 اليابان لتنوع البيولوجي في أوروبالالمؤتمر السادس 

 0261أبريل  65-69
 ياوندي، الكاميرون

لتنوع ة لتوقعات العالميالالطبعة الرابعة من نشرة إعداد التقرير الوطني الخامس و  بشأنة للبلدان األفريقية األقل نموا حلقة عمل إقليميثاني 
 اإلقليمية اتالبيولوجي وسيناريوهات السياس

 اليابان وهولندا

 0261 مايو 1-62
 فيال دي ليفا، كولومبيا

 اليابان لتنوع البيولوجيلستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الاتحديث حلقة عمل إقليمية ألمريكا الالتينية بشأن 

 0261 مايو 1-62
 فيال دي ليفا، كولومبيا

 اليابان حلقة عمل إقليمية ألمريكا الالتينية بشأن آلية غرفة تبادل المعلومات

 0261 مايو 62-67
 أواغادوغو، بوركينا فاسو

 اليابان  أفريقيا جنوب الصحراء غرب لحافزة لحلقة عمل دون إقليمية بشأن التقييم والتدابير ا

 0261مايو  02-02
 إنشيون، جمهورية كوريا

لتنوع البيولوجي وسيناريوهات ل ةالعالميتوقعات الإعداد التقرير الوطني الخامس و  بشأنحلقة عمل إقليمية لجنوب وشرق وجنوب شرق آسيا 
 اإلقليمية اتالسياس

 اليابان وجمهورية كوريا وهولندا
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 0261يونيه  1-5
 ، كندامونتلاير

على  دعم تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافعل تهامشروع إطار استراتيجي لبناء القدرات وتنمي عداداجتماع الخبراء إل
 فعالنحو 

 المملكة المتحدة

 0261يونيه  05-08
 دواال، الكاميرون

دماج أهدمؤشرات ال بشأنحلقة عمل إقليمية  تفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات او اتفاقية حفظ انواع الحيوانات البرية المهاجرة اف وا 
 لتنوع البيولوجيلالوطنية  في تحديث االستراتيجيات وخطط العملوالنباتات البرية المهددة باالنقراض 

 االتحاد األوروبي

 0261يوليه  00-01
 نادي، فيجي

 اليابان إعداد التقارير الوطنية الخامسة بشأنحيط الهادئ الم لبلدانحلقة عمل إقليمية 

 0261أغسطس  0-يوليه 09
 كيجالي، رواندا

 إسبانيا  نكوفونية األقل نمواالبلدان الفر التكيف لبشأن فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا لحلقة عمل تدريبية إقليمية 

 0261أغسطس  02-02
 سيم رياب، كمبوديا

 إسبانيا التكيف آلسيا أقل البلدان نموا بشأنتدريبية إقليمية لفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا حلقة عمل 

 0261سبتمبر  61-02
 غروس إيلت، سانت لوسيا

 اليابان  إعداد التقارير الوطنية الخامسة بشأنحلقة عمل إقليمية لبلدان منطقة الكاريبي 

 0261سبتمبر  61-02
 ت لوسياغروس إيلت، سان

 اليابان  حلقة عمل إقليمية لبلدان منطقة الكاريبي بشأن آلية غرفة تبادل المعلومات

 0261نوفمبر  66-65
 نيروبي، كينيا

 األوروبي اليابان واالتحاد لتنوع البيولوجيلوخطط العمل الوطنية ستراتيجيات تنقيح اال لعمليةوبناء القدرات المحرز التقدم  استعراضحلقة عمل عالمية بشأن 

 0261نوفمبر  60-65
 فيال دي ليفا، كولومبيا

 اليابان التنوع البيولوجيفي البلدان شديدة  اتالنباتانقراض مخاطر تقييم  بشأنحلقة عمل 

 0261نوفمبر  05-07
 إسبرا، إيطاليا

 اليابان  تهاوتحديد هويالكائنات المحورة الحية عن لكشف احلقة عمل لشبكة مختبرات 

 0261وفمبر ن 05-09
 سوفا، فيجي

 اليابان ومرفق البيئة العالمية بروتوكول ناغويا لمنطقة المحيط الهادئ بشأنحلقة عمل دون إقليمية لبناء القدرات 

 0261نوفمبر  05-09
 سوفا، فيجي

 اليابان تهالنظام اإليكولوجي واستعاد حفظ بشأنحلقة عمل بناء القدرات لمنطقة المحيط الهادئ 

 0261بر ديسم 0-1
 كوتشابامبا، بوليفيا

 اليابان إعداد التقرير الوطني الخامس ومؤشرات بشأنحلقة عمل إقليمية ألمريكا الالتينية 

 0261ديسمبر  1-7
 شيناي، الهند

 اليابان ومرفق البيئة العالمية بناء القدرات بشأن بروتوكول ناغويا لشرق وجنوب شرق آسيالدون اإلقليمية حلقة عمل 



UNEP/CBD/WGRI/5/9 

Page 11 
 

 0261ديسمبر  9-66
 كوتشابامبا، بوليفيا

اليابان ومنظمة معاهدة التعاون في  اتفاقية التنوع البيولوجي في إطاربناء القدرات ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي بشأن المعارف التقليدية لإقليمية حلقة عمل 
 منطقة األمازون

 0261ديسمبر  9-60
 سراييفو، البوسنة والهرسك

أيشي للتنوع البيولوجي في وسط وشرق من أهداف  9األنواع الغريبة الغازية وتحقيق الهدف  لمكافحةيمية لبناء القدرات حلقة عمل إقل
 أوروبا وآسيا الوسطى

 اليابان

 0261ديسمبر  9-61
 غوانزو، الصين

 اليابان وفرنسا لشرق وجنوب شرق آسياالمستدامة  اتمبادرة المحيطلحلقة عمل بناء القدرات 

 0261ديسمبر  62-67
 الدوحة، قطر

 اليابان إعداد التقرير الوطني الخامس بشأنحلقة عمل إقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 0261ديسمبر  61-02
 باتومي، جورجيا

 اليابان وطنيةالتدابير في التعميم السالمة األحيائية  بشأنوسط وشرق أوروبا لحلقة عمل إقليمية 

2014 
 0262 يناير 02-02

 مينسك، بيالروس
 اليابان  إعداد التقرير الوطني الخامس  بشأنحلقة عمل لوسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى 

 0262فبراير  6-5
 عمان، األردن

 اليابان  لدعم تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  تهالنظام اإليكولوجي واستعاد بشأن حفظحلقة عمل بناء القدرات لغرب آسيا وشمال أفريقيا 

 0262فبراير  66-61
 إنتيبي، أوغندا

 الدانمرك فريقيا ألتعبئة الموارد  بشأنحلقة عمل إقليمية 

 0262فبراير  01
 بيونغ تشانغ، جمهورية كوريا

 االتحاد األوروبي والنرويج تبادل المعلومات وبناء القدرات وغرفة الحصول وتقاسم المنافع حلقة عمل 

 0262مارس  02-08
 اريس، البرازيللينه

 اليابان لدعم تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي تهالنظام اإليكولوجي واستعاد بشأن حفظحلقة عمل بناء القدرات ألمريكا الجنوبية 

 0262مارس  02-08
 مونتفيديو، أوروغواي

 إسبانيا وأوروغواي واالتحاد األوروبي ل وتقاسم المنافع بروتوكول ناغويا بشأن الحصو  بشأنحلقة عمل بناء القدرات اإلقليمية ألمريكا الالتينية 

 0262مارس  01-08
 نيروبي، كينيا

 اليابان بشأن المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي  ةاألفريقي للمنطقةحلقة عمل إقليمية لبناء القدرات 

 0262أبريل  2 –مارس  16
 ، بيالروسمينسك

 جمهورية كوريا واالتحاد األوروبي بروتوكول ناغويا لوسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى  بشأنحلقة عمل دون إقليمية لبناء القدرات 
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 0262أبريل  65-67
 برازيليا، البرازيل

 اليابان والدانمرك حلقة عمل إقليمية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي بشأن تعبئة الموارد 

 0262مايو  0 –أبريل  08
 بليز سيتي، بليز

اليابان وكندا وألمانيا وجمهورية كوريا  لدعم تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي تهالنظام اإليكولوجي واستعاد بشأن حفظحلقة عمل بناء القدرات لمنطقة البحر الكاريبي 
 واالتحاد األوروبي

 0262مايو  0أبريل  08
 جامبي، إندونيسيا

اليابان وكندا وألمانيا وجمهورية كوريا  لدعم تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي تهالنظام اإليكولوجي واستعاد بشأن حفظقة عمل بناء القدرات لجنوب شرق آسيا حل
 واالتحاد األوروبي

 0262مايو  5-9
 بيا، الكاميرون

 اليابان علومات تبادل المغرفة حلقة عمل إقليمية للبلدان األفريقية بشأن آلية 

 0262مايو  1-8
 بانكوك، تايلند

 االتحاد األوروبي واليابان الموارد آلسيا والمحيط الهادئ  لتعبئةحلقة عمل إقليمية 

 0262مايو  1-9
 هانوي، فييت نام

 اليابان ة الجفاف الوطنية"ألمم المتحدة للمياه "تنمية القدرات لدعم سياسات إدار امبادرة ل ةحلقة عمل آسيا والمحيط الهادئ اإلقليمي

 مايو 60-61
 ليفينغستون، زامبيا

كندا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا  لدعم تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي تهالنظام اإليكولوجي واستعاد بشأن حفظحلقة عمل بناء القدرات لشرق وجنوب أفريقيا 
 واالتحاد األوروبي

 0262مايو  69-00
 ، غياناجورج تاون

 اليابان واالتحاد األوروبي بروتوكول ناغويا في منطقة البحر الكاريبي  بشأنحلقة عمل دون إقليمية لبناء القدرات 

 0262مايو  06-02
، مقاطعة شاندونغ، تشينغداو
 الصين

 الصين حلقة عمل إقليمية لشرق وجنوب شرق آسيا بشأن المدن والتنوع البيولوجي

 0262مايو  06-02
، مقاطعة شاندونغ، نغداوتشي

 الصين

 الصين حلقة عمل إقليمية لشرق وجنوب شرق آسيا على التعاون بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي من أجل التنمية 

 0262مايو  01-08
 فيلم، ألمانيا

 االتحاد األوروبي  البلدان األوروبيةحلقة عمل إقليمية بشأن تعبئة الموارد لمنطقة 

 0262نيه يو  6-5
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

اليابان وجمهورية كوريا واالتحاد  تقاسم المنافع لغرب آسيا وشمال أفريقياالحصول و  القدرات فيما يتصل ببروتوكول ناغويا بشأنحلقة عمل دون إقليمية لبناء 
 األوروبي

 0262يونيه  0-2
 شيانغ ماي، تايلند

 اليابان بشأن المعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام في إطار اتفاقية التنوع البيولوجيا آلسي لبناء القدرات حلقة عمل إقليمية



UNEP/CBD/WGRI/5/9 

Page 13 
 

 0262يونيه  0-1
 فيلم، ألمانيا

يا ألمانيا وكندا وجمهورية كور  لدعم تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي تهالنظام اإليكولوجي واستعاد بشأن حفظحلقة عمل بناء القدرات ألوروبا 
 واالتحاد األوروبي

 0262يونيه  1-7
 شيانغ ماي، تايلند

 اليابان ومركز ستوكهولم للمرونة ونظم المعلومات رصد المجتمعيبشأن الحلقة عمل إقليمية 

 0262يونيه  9-61
 كمباال، أوغندا

اليابان وجمهورية كوريا واالتحاد   األفريقيتقاسم المنافع الحصول و  القدرات فيما يتصل ببروتوكول ناغويا بشأنحلقة عمل إقليمية لبناء 
 األوروبي

 0262يونيه  62-65
 ، كندامونتلاير

 اليابان أيشي للتنوع البيولوجي بشأن األنواع الغريبة الغازيةمن أهداف  9حلقة عمل بناء القدرات للدول الجزرية الصغيرة النامية لتحقيق الهدف 
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 الثالثالمرفق 
 وأهداف أيشي 3131-3100ف في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي عناصر لمواصلة دعم األطرا

 االجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية -0
 أهداف أيشي الرئيسية عنوان الوثيقة رمز الوثيقة البند
4 UNEP/CBD/WGRI/5/2 حديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وتقديمات استعراض التقدم المحرز في مراجعة/ت

 التقرير الوطني الخامس
17 

5-6 UNEP/CBD/WGRI/5/3  جميعها 0202-0266استعراض التقدم المحرز في تقديم الدعم لتنفيذ أهداف االتفاقية وخطتها االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
5-0 UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.1 جميعها التعاون العلمي والتقني ونقل التكنولوجيا 
5-1 UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.2 جميعها علوماتمغرفة تبادل ال 

6 UNEP/CBD/WGRI/5/4 20 استراتيجية تعبئة الموارد: استعراض التنفيذ 
1-2 UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.1  3 للتنوع البيولوجي أيشيمن أهداف  1الطرائق والمعالم المتعلقة بالتشغيل الكامل للهدف 
1-5 UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.2 20  النظر في اآلراء والدروس المستفادة بشأن المخاطر الممكنة، والمنافع والضمانات لآلليات المالية االبتكارية القطرية 
7-6 UNEP/CBD/WGRI/5/5  20 66/5اآللية المالية: استعراض تنفيذ المقرر 
7-0 UNEP/CBD/WGRI/5/5/Add.1  :20 موجز االستعراض الرابع لفعالية مرفق البيئة العالميةاآللية المالية 

8 UNEP/CBD/WGRI/5/6 62و 0 تقرير عن التقدم المحرز في معالجة التنوع البيولوجي في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة 
9 UNEP/CBD/WGRI/5/7 جميعها 0202المساواة بين الجنسين حتى عام تحديث خطة العمل المتعلقة ب 
10 UNEP/CBD/WGRI/5/8 جميعها التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية والمبادرات األخرى 
11 UNEP/CBD/WGRI/5/9 جميعها االنخراط مع الحكومات دون الوطنية والمحلية 
60-6 UNEP/CBD/WGRI/5/10 62و 9و 8و 7و 1و 5و 2 ق بإشراك قطاع األعمالتقرير عن التقدم المحرز فيما يتعل 

 68و
60-0 UNEP/CBD/WGRI/5/11  جميعها إشراك أصحاب المصلحة 

13 UNEP/CBD/WGRI/5/12 جميعها اكل والعمليات في إطار االتفاقية وبروتوكوليهايمقترح بشأن تحسين فاعلية اله 
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 مية والتقنية والتكنولوجيةلهيئة الفرعية للمشورة العللاالجتماع الثامن عشر  -3

أهداف أيشي  عنوان الوثيقة رمز الوثيقة البند
 الرئيسية

1-6 UNEP/CBD/SBSTTA/18/2  جميعها لطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيلالرسائل الرئيسية و التنفيذي  الموجزمشروع 
1-0 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/3 
 7و 1و 5و 2و 6 0202-0266االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  التقدم في تحقيق أهداف

 60و 66و 9و
2-6 UNEP/CBD/SBSTTA/18/4 66و 62و 1 التقرير المرحلي عن وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية ذات األهمية اإليكولوجية والبيولوجية 

 UNEP/CBD/SBSTTA/18/4/Add.1  66و 62و 1 بيولوجيا وأالمهمة إيكولوجيا البحرية ة عن وصف المناطق التي تفي بمعايير المناطق مشروع تقارير موجز 
2-0 
 1-2و

UNEP/CBD/SBSTTA/18/5 
 تقرير مرحلي عن معالجة آثار الضوضاء تحت الماء والحطام البحري على

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي
11 

2-2 UNEP/CBD/SBSTTA/18/6  10 المنهجي آلثار تحمُّض المحيطات ومقترح لتحديث خطة العمل المحددة بشأن ابيضاض المرجاناالستعراض 
2-5 UNEP/CBD/SBSTTA/18/7 66و 62و 1 دوات وتنمية القدرات، بما في ذلك التخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريبتطوير األ 
5-6 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/8 
ل األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض إدارة المخاطر المرتبطة بإدخا

 الكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية
9 

5-0 UNEP/CBD/SBSTTA/18/9 9 استعراض العمل بشأن األنواع الغريبة الغازية واعتبارات للعمل في المستقبل 
6 UNEP/CBD/SBSTTA/18/10 لناشئة: البيولوجيا التركيبيةالقضايا الجديدة وا  
7 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/11 

للتنوع البيولوجي، والعوائق التي تحول دون  أيشيمن أهداف  1الطرائق والمعالم المتعلقة بالتشغيل الكامل للهدف 
ريجيا أو تنفيذ الخيارات المحددة للقضاء على الحوافز التي تضر بالتنوع البيولوجي والقضاء عليها أو إلغائها تد

 إصالحها

3 

8 UNEP/CBD/SBSTTA/18/12 19 المنبر الحكومي الدولي للسياسات والعلوم في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
9-6 
9-0 
9-1 UNEP/CBD/SBSTTA/18/13 

 جارية: ياقضاتقرير عن 
 ار تغير المناخ التكيف معه؛ إدماج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في أنشطة تخفيف آث

 القضاياوالحوافز اإليجابية بشأن  يةهج السياساتن  بالتطبيق الضمانات ذات الصلة للتنوع البيولوجي فيما يتعلق 
دار   وزيادةالمستدامة تها المتعلقة بخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات ودور حفظ للغابات وا 

 غابات في البلدان النامية؛ مخزونات كربون ال
 الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ

 65و 62و 5
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9-2 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/14 

 جارية: قضيةتقرير عن 
 حفظ النظام اإليكولوجي واستعادته

 65و 66و 5

 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/15 

 جارية: قضيةتقرير عن 
 والتنوع البيولوجيالحيوي تعريف المصطلحات لرئيسية المتعلقة بالوقود 

 7و 5

 
UNEP/CBD/SBSTTA/18/16 

 جارية: قضيةتقرير عن 
 االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي: إدارة لحوم الطرائد والحياة البرية المستدامة

 68و 62و 60و 2

 UNEP/CBD/SBSTTA/18/17  14 الصحة والتنوع البيولوجي جارية: قضيةتقرير عن 
 
 
 

----- 

 


