
 البيهلهجي بالتشهع الستعلقة تفاقيةل مؤتسخ األطخاف في ا
 بخوتهكهل العامل كاجتساع لألطخاف في
 قخطاجشة للدالمة األحيائية

 مغثاال االجتساع
 6116ديدسبخ/كانػف األكؿ  17-4، ، السكديظكانكػف 

 
 السشقح السذخوح ججول األعسال السؤقت
 مقجمة

 مقخرهمؤتسخ األشخاؼ في اتفاقية التشػع البيػلػجي في  كالحي رحب بوالعخض السقجـ مغ حكػمة السكديظ،  بشاء عمى -1
في  قخشاجشة لمدبلمة األحيائيةبخكتػكػؿ  العامل كاجتساع لؤلشخاؼ فياالجتساع الثامغ لسؤتسخ األشخاؼ سيعقج ، 16/44

، بالتدامغ مع االجتساع الثالث عذخ لسؤتسخ األشخاؼ في اتفاقية 6116 ديدسبخ/كانػف األكؿ 17إلى  4مغ  ،كانكػف، السكديظ
بخكتػكػؿ ناغػيا بذأف الحرػؿ كتقاسع  العامل كاجتساع لؤلشخاؼ فيالتشػع البيػلػجي كاالجتساع الثاني لسؤتسخ األشخاؼ 

 فع.السشا
بسشتجع الثانية عذخة ضيخا الداعة مغ  6116 /تذخيغ الثانينػفسبخ 41التدجيل لبلجتساع يـػ األربعاء يبجأ كس -6

Moon Palace Golf and Spa Resort عقج مذاكرات بيغ الػفػد كاجتساعات تحزيخية أف ت، كانكػف، السكديظ. كيسكغ
 .6116 بخ/كانػف األكؿديدس 4جتساعات في االلمسجسػعات اإلقميسية قبل افتتاح 

 افتتاح الجتساع -1البشج 
بالتدامغ مع  6116 ديدسبخ/كانػف األكؿ 4االجتساع الثامغ لؤلشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة يـػ األحج  سُيفتتح -4

جتساع بخكتػكػؿ ناغػيا. كسيفتتح اال فيافتتاح االجتساع الثالث عذخ لسؤتسخ األشخاؼ في االتفاقية كاالجتساع الثاني لؤلشخاؼ 
رئيذ االجتساع الثاني عذخ لسؤتسخ يجعػ رئيذ االجتساع الثاني عذخ لسؤتسخ األشخاؼ أك مغ يسثمو. كمغ الستػقع أف 

كالية  فتخة ستبجأانتخاب مسثل عغ البمج السزيف رئيدا لبلجتساع الثالث عذخ لسؤتسخ األشخاؼ. ك إلى األشخاؼ أك مغ يسثمو 
بلجتساع الثامغ لؤلشخاؼ في ا لرئيذ االجتساع الثالث عذخ لسؤتسخ األشخاؼ أيزا رئيد لعسسيك مباشخة.  بعج انتخابوالخئيذ 

 بخكتػكػؿ قخشاجشة.
ات ببيانأخخى كيانات ك حكػمة السكديظ  مسثمػ يسيجلفي الجمدة االفتتاحية، ستعخض نتائج الجدء الخفيع السدتػى. ك ك  -4

 االجتساع. السعخكضة أماـدمط الزػء عمى القزايا الخئيدية ياالجتساع ك  كمسة إلىاألميغ التشفيحي  كسا سيػجوتخحيب. 

 

CBD 

  
 

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/1/Add.1/Rev.2 
24 November 2016 
 
ARABIC 
ORIGINAL:  ENGLISH  



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/1/Add.1/Rev.2 
Page 2 

 

 تشظيم الجتساع -2البشج 
 ججول األعسال إقخار 2-1

)فيسا يمي "الخصة  6161-6111كفقا لبخنامج عسل الخصة االستخاتيجية لبخكتػكػؿ قخشاجشة لمدبلمة األحيائية لمفتخة  -5
مغ الشطاـ الجاخمي  9ك 8بشاء عمى القاعجتيغ ك  BS-V/16في السقخر  االستخاتيجية لبخكتػكػؿ قخشاجشة"( بريغتو السعتسجة

( MOP/8/1-UNEP/CBD/BS/COP) ااألميغ التشفيحي ججكؿ أعساؿ مؤقت أصجر، الجتساعات األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة
السحجدة في بخنامج العسل  الجائسةبخكتػكػؿ. كيعكذ ججكؿ األعساؿ السؤقت البشػد الفي  لؤلشخاؼشطخ فيو االجتساع الثامغ لي

ات الدابقة لؤلشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة كالقزايا السشرػص سقخر غ العالسػضػعية الشاشئة  بالقزاياكالتقاريخ الستعمقة 
 االستخاتيجية لبخكتػكػؿ قخشاجشة.عمييا في األىجاؼ التذغيمية لمخصة 

عمى أساس ججكؿ األعساؿ  كإقخاراه  ججكؿ أعسالو إلى الشطخ فياجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة سيجعى ك  -6
 السؤقت الحي أعجه األميغ التشفيحي.

 البجلء انتخاب أعزاء السكتب 2-2
 4خاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة. ككفقا لمفقخة مكتب اجتساع األش بػصفومكتب مؤتسخ األشخاؼ في االتفاقية سيعسل  -7

مغ بخكتػكػؿ قخشاجشة، فإف أي عزػ مغ أعزاء مكتب مؤتسخ األشخاؼ يسثل شخفا في االتفاقية كال يكػف، في  69مغ السادة 
 ، يحل محمو عزػ تشتخبو األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة مغ بيشيا.قخشاجشة ذلظ الػقت، شخفا في بخكتػكػؿ

اختتاـ االجتساع الثاني  مغمسكتب لسجة عزػية تبجأ لأعزاء  11الثاني عذخ، انتخب مؤتسخ األشخاؼ كفي اجتساعو  -8
عذخ كتشتيي عشج اختتاـ االجتساع الثالث عذخ. كفي كقت الحق، انتخب االجتساع الدابع لؤلشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة 

ليذ كلكشو كتب مؤتسخ األشخاؼ يسثل شخفا في االتفاقية عزػ مفييا كاف  في الحاالت التيمسشاشق البجالء لأعزاء السكتب 
مكتب االجتساع الثامغ لؤلشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة، باإلضافة إلى الخئيذ،  تالي، يتألفلكباشخفا في بخكتػكػؿ قخشاجشة. 
 :مغ األعزاء التالية أسساؤىع
 )جشػب أفخيقيا( سكػمدا مانكػتيػا الديجة

 ية الكػنغػ الجيسقخاشية()جسيػر  إيبانغا الديج مايظ
 الديجة فػميكػ ناكاك )الياباف(

 الديج يػسف حافظ )السسمكة العخبية الدعػدية(
 (بيبلركس) ميشذيشكػ الديجة ناتاليا
 )البػسشة كاليخسظ( رباركدانػفيت الديجة سشكا

 الديجة ماريا لػيدا ديل ريػ ميدبيخيتا )بيخك(
 )سانت كيتذ كنيفيذ( إدميج الديج رانجكلف
 *)سػيدخا( بارلدشيو الديج نػربخت
 (الجانسخؾ)غيخفغ دامدغارد  الديجة ميتي

 61اختتاـ االجتساع )السادة  عقبعزػيتيع  الحيغ ستبجأ مجةأعزاء السكتب  تفاقيةاالاألشخاؼ في  مؤتسخكسيشتخب  -9
فاقية التي ليدت أشخافا في أك أكثخ مغ أعزاء السكتب مغ األشخاؼ في االت عزػانتخاب  ةفي حالك مغ الشطاـ الجاخمي(. 
 .بجالء ليعاجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة أعزاء  سيشتخببخكتػكػؿ قخشاجشة، 

                                                           
 يحل محل الديج أنجرياس أكبخكت )سػيدخا(. *

https://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-08/official/bs-mop-08-01-ar.doc
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 تشظيم العسل 3-2
القادمة  ةأف يعقج اجتساعاتو العادي BS-VII/9مغ مقخره  1 ةفي الفقخ  اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشةقخر  -11

في االتفاقية كاجتساعات مؤتسخ األشخاؼ العامل كاجتساع في بخكتػكػؿ ناغػيا خبلؿ  مؤتسخ األشخاؼاجتساعات بالتدامغ مع 
 فتخة مجتيا أسبػعيغ.

في تشطيع العسل  الستػخى عسلالتشطيع مقتخح لشطخ في إلى ااألشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة  ستجعىحلظ، ككفقا ل -11
-UNEP/CBD/BS/COP الػثيقتيغفي  ةالػاردريغتو كاعتساده بسبػعيغ األستدامشة خبلؿ فتخة ال لبلجتساعاتالسقتخح 

MOP/8/1/Add.2 كAdd.3 كقج يغ أثشاء الجكراتمماع غفخيقيإنذاء جمدات عامة ك عمى عقج العسل السقتخح  يشز تشطيع. ك .
 1/11لسؤتسخ األشخاؼ في االتفاقية كفي ضػء التػصية  16/67 سقخرمغ ال 4الفقخة  الػاردة فيعسمية كفقا لمالعسل  تشطيعأعج 

 ييئة الفخعية لمتشفيح.مل
 .لمفخيقيغ العامميغسدائية الرباحية ك الجمدات الالعامة ك  اتتخجسة فػرية لمجمدكستتاح  -16
 يحه الػثيقة.بلبلجتساع في السخفق األكؿ  صجرتػثائق العسل كالػثائق اإلعبلمية التي قائسة بكتخد  -14

طخاف في بخوتهكهل لألالثامن جتساع ال إلىتفهيض السسثلين  عن وثائقتقخيخ  -3البشج 
 قخطاجشة

ما يمـد مغ إجخاء شصبق أيزا، مع التي تمغ الشطاـ الجاخمي الجتساعات مؤتسخ األشخاؼ في االتفاقية،  18كفقا لمسادة  -14
كأسساء السسثميغ السشاكبيغ  يااألشخاؼ كثائق تفػيس مسثمي ستقجـ، عمى اجتساعات األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة، تعجيل

مغ الشطاـ  19كفقا لمسادة ك لى األميغ التشفيحي في مػعج ال يتجاكز أربع كعذخيغ ساعة بعج افتتاح االجتساع. كالسدتذاريغ إ
 السشاسب. قخارإلى الجمدة العامة التخاذ ال يايقجـ تقخيخا عشسك ، كثائق التفػيسمكتب االجتساع فحز سي ،الجاخمي

 عيشة الػششية االتراؿ نقاط عمى التشفيحي األميغكزع ، 18كمغ أجل مداعجة األشخاؼ عمى الػفاء بستصمبات السادة  -15
 4 بتاريخ SCBD/OES/BD/WDY/moc/85810 رقع السخجع) 185-6116 خصاراإل في السشاسبة كثائق التفػيس مغ
أيزا في بخكتػكػؿ ناغػيا  األشخاؼاألشخاؼ في االتفاقية  ػمسثميقجـ أف إلى (. كأشار اإلخصار أيزا 6116 و/تسػزيػلي

بلجتساع الثالث عذخ لسؤتسخ األشخاؼ في كثائق التفػيس لمجسػعة كاحجة مغ  بخكتػكػؿ قخشاجشة لمدبلمة األحيائيةك 
 االتفاقية، كاالجتساع الثامغ لؤلشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة لمدبلمة األحيائية كاالجتساع الثاني لؤلشخاؼ في بخكتػكػؿ ناغػيا.

ػثائق التفػيس السقجـ إليو مغ الستعمق بتقخيخ ال إلى الشطخ فيقخشاجشة سيجعى اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ ك  -16
 .كاعتساده السكتب

 تقخيخ لجشة المتثال -4البشج 
إلى األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة. كتقجمو تػصياتيا  عغأف تعج تقخيخا لجشة االمتثاؿ بسػجب البخكتػكػؿ  عمى -17

 بو عقب االجتساع الدابع لؤلشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة. اضصمعتالعسل الحي  عغكستقجـ المجشة تقخيخىا 
في تقخيخ كتػصيات لجشة االمتثاؿ االجتساع الثامغ لؤلشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة كمغ الستػقع أف يشطخ  -18

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/2)  السشاسب. اإلجخاء أف يتخحك 
أربع  لػالية مجتياأعزاء ججد لمجشة االمتثاؿ  انتخابإلى اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة  سُيجعىكسا  -19

 .6116في نياية عاـ مجة كاليتيع تشتيي الحيغ  (مغ كل مشصقة مغ السشاشق الخسذ)عزػاف  أعزاء 11 ليحمػا محلسشػات 
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 للتشفيحتقخيخ الهيئة الفخعية  -5البشج 
الييئة تخجـ أف  BS-VII/9السقخر  مغ القدع باء مغ 1في الفقخة  ،قخر اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة -61

اختراصات  تشصبقعمى أف  6في الفقخة كافق ك  ،أيزا بخكتػكػؿ قخشاجشة لمدبلمة األحيائيةتفاقية التابعة لبلالفخعية لمتشفيح 
. األحيائيةبخكتػكػؿ قخشاجشة لمدبلمة الييئة الفخعية لمتشفيح تخجـ  عشجما، ما يمـد مغ تعجيلالييئة الفخعية لمتشفيح، مع إجخاء 

 .6116 مايػ/أيار 6إلى  6، مغ عقج االجتساع األكؿ لمييئة الفخعية لمتشفيح في مػنتخياؿ، كشجاك 
اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة تقخيخ الييئة الفخعية لمتشفيح )الػثيقة كسيكػف معخكضا أماـ  -61

UNEP/CBD/COP/13/6تػصية الاألشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة:  مقخرات الجتساععمى مذاريع سل أربع تػصيات ت(. كتذ
 ؛مبخكتػكػؿلمشترف السجة لمخصة االستخاتيجية تقييع ك  فعالية بخكتػكػؿ قخشاجشةلالثالث ستعخاض االك التقييع  بذأف 1/4

 16-1ة ؛ كالتػصيكبخكتػكػلييا االتفاقية بيغ التكاملبذأف  1/11التػصية ك ؛ الييئة الفخعيةشخيقة تذغيل  بذأف 1/9كالتػصية 
في إشار  1/16ك 1/11ك 1/9بذأف استخجاـ مرصمح "الذعػب األصمية كالسجتسعات السحمية". كسيتع الشطخ في التػصيات 

كباإلضافة إلى  مغ ججكؿ األعساؿ. 6-14في إشار البشج  1/4الشطخ في التػصية  عىحا البشج مغ ججكؿ األعساؿ، في حيغ سيت
 ،السقتخح تشطيع العسلبالتػصيات ىحه كتتعمق ججكؿ أعساؿ ىحا االجتساع. بلرمة بعس التػصيات األخخى ذات اىشاؾ ذلظ، 

 11ك 6بشػد ججكؿ األعساؿ  تحتفي ىحه الذخكح إليو  عمى الشحػ السذار ةالػششي كإعجاد التقاريخكاإلدارة كمدائل السيدانية، 
 عمى التػالي. 1-14ك

 الهيئة الفخعية للتشفيح تذغيلطخيقة  5-1
في مؤتسخ األشخاؼ  يعتسجه وكأكصت بأنكانتيت مغ إعجاده في مذخكع شخيقة تذغيميا ة الفخعية لمتشفيح الييئ نطخت -66
 (.UNEP/CBD/COP/13/6 ،1/9التػصية مغ  4الفقخة انطخ الثالث عذخ ) واجتساعفي تفاقية اال
مؤتسخ  أف يعتسجىابعج  غيلالتذاجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة شخيقة يؤيج أف بالييئة الفخعية أيزا  تكأكص -64

خجـ الييئة الفخعية لمتشفيح بخكتػكػؿ ت حيشسا، ـد مغ تعجيلممع إجخاء ما ي، تشصبق التذغيلقخر أف شخيقة أف ياألشخاؼ، ك 
 اجتساع األشخاؼ إلى الشطخ في ىحه التػصية.كبشاء عميو، ُيجعى (. 1/9التػصية مغ  5الفقخة قخشاجشة )

 وبخوتهكهليها التفاقيةالتكامل بين  5-2
، في الستعخاض، كضع معاييخ BSVII/9مغ السقخر  4اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة، في الفقخة  قخر -64

 .6161العاشخ في عاـ  و، كاستكساؿ االستعخاض في اجتساعبالتدامغعقج ىحه االجتساعات ، تجخبة اجتساعو التاسع
اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة يقخر بأف  عية لمتشفيحالييئة الفخ  أكصت، 9/11مغ تػصيتيا  8الفقخة  فيك  -65

مدألة السداىسات في ت الييئة الفخعية أيزا ستدامشة. كتشاكلالجتساعات اال عقجتجخبة  ستعخاضاستخجاـ معاييخ معيشة ال
مغ البمجاف الشامية، كال  الرشاديق االستئسانية الصػعية ذات الرمة مغ أجل ضساف السذاركة الكاممة كالفعالة لسسثمي األشخاؼ

سيسا أقل البمجاف نسػا كالجكؿ الجدرية الرغيخة الشامية مغ بيشيا، كاألشخاؼ التي تسخ اقتراداتيا بسخحمة انتقالية، في 
 الشطخ في ىحه التػصية. فياجتساع األشخاؼ  كقج يخغبستدامشة. الجتساعات اال

 حلية"استخجام مرظلح "الذعهب األصلية والسجتسعات الس 5-3
في اجتساعو الثاني عذخ استخجاـ مرصمح "الذعػب األصمية كالسجتسعات السحمية" في قخر مؤتسخ األشخاؼ  -66
مغ  ادياؽ كعجدال(. كحجد السقخر كاك 16/16 سقخرات السدتقبمية كالػثائق الثانػية بسػجب االتفاقية، حدب االقتزاء )السقخر ال

العامل كاجتساع لؤلشخاؼ مؤتسخ األشخاؼ  بأف يشطخالييئة الفخعية لمتشفيح  يكفي ضػء ىحه الخصػات، تػص. العػامل السؤىمة
مؤتسخ األشخاؼ في كاك الرادر عغ  16/16 سقخر، المع إجخاء ما يمـد مغ تعجيلبخكتػكػؿ قخشاجشة في إمكانية تصبيق،  في
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(. UNEP/CBD/COP/13/6، 1/16ة التػصيانطخ استخجاـ مرصمح "الذعػب األصمية كالسجتسعات السحمية" )عمى تفاقية اال
 .لسدألةاالشطخ في ىحه  فياجتساع األشخاؼ كبشاء عميو، قج يخغب 

 بشاء القجرات وقائسة خبخاء الدالمة األحيائية -6البشج 
 القجرات في مجال الدالمة األحيائية واستعخاض إطار وخظة عسل بشاء القجرات تقخيخ عن حالة أنذظة بشاء 6-1

كخصة عسل لبشاء القجرات لتشفيح بخكتػكػؿ  افي اجتساعو الدادس إشار اعتسج اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة  -67
تقاريخ عغ حالة تشفيحه عمى  ،ؼشطخ فييا اجتساعات األشخاتاألميغ التشفيحي أف يعج، ل إلى، كشمب عمى نحػ فعاؿ قخشاجشة
اإلشار  استعخاضأيزا األشخاؼ  كقخرتاألشخاؼ كالحكػمات األخخى كالسشطسات ذات الرمة.  التي تقجميا التقاريخأساس 

فعالية لالثالث ستعخاض االك كخصة العسل بالتدامغ مع استعخاض مشترف السجة لمخصة االستخاتيجية لبخكتػكػؿ قخشاجشة كالتقييع 
 االجتساع.ىحا ػكػؿ في البخكت

ه كحالة تشفيحإشار كخصة العسل اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة عشاصخ سيدتعخض في إشار ىحا البشج، ك  -68
لتحديغ السصمػبة بذأف التجابيخ  رشاداإلالسديج مغ  كسيػفخ، لسحتػاه االقتزاء، بذأف التشقيحات البلزمة  حدب، كسيتخح قخارا

ترسيع كتشفيح كتقييع مبادرات بشاء القجرات في مجاؿ الدبلمة األحيائية بصخيقة استخاتيجية  عمىع األشخاؼ فعاليتو في دعك تشفيحه 
 كمتساسكة كمشدقة.

( UNEP/CBD/COP-MOP/8/3االجتساع محكخة أعجىا األميغ التشفيحي ) أماـمعخكضا  سيكػف السشاقذات،  كلتيديخ -69
 .ة العسلشار كخصاإلتتزسغ تقخيخا مػجدا عغ حالة تشفيح 
 تقخيخ عن استخجام قائسة خبخاء الدالمة األحيائية 6-2

تجابيخ شاممة كمبادئ تػجييية لتحديغ قائسة  BS-IV/4في السقخر ػكػؿ قخشاجشة اعتسج اجتساع األشخاؼ في بخكت -41
تػسيع  BS-VI/4مغ السقخر  4الخبخاء. كقخرت األشخاؼ في الفقخة  الصػعي الخاص بقائسةرشجكؽ الالخبخاء كتشذيط 

اع األشخاؼ في بخكتػكػؿ عسل األمانة، كاجتس، صمبالقائسة الخبخاء لتذسل دعع، حدب االقتزاء كبشاء عمى  اختراصات
بسػجب البخكتػكػؿ، فيسا يتعمق ببشاء القجرات في البمجاف الشامية كالبمجاف التي تسخ اقتراداتيا األخخى قخشاجشة كالييئات 

 بسخحمة انتقالية.
اء تتزسغ تقخيخا عغ حالة قائسة الخبخ  محكخة األميغ التشفيحي سيرجر، الخاصة بالقائسة التػجيييةفقا لمسبادئ ك ك  -41

(. كسػؼ تذسل السحكخة أيزا تػصيات مغ المجشة االستذارية غيخ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/3/Add.1) كعسمياتيا
الصػعي رشجكؽ الالدبلمة األحيائية بذأف عسميات قائسة الخبخاء كتقخيخا عغ حالة  غخفة تبادؿ معمػماتالسعشية بالخسسية 

 .وكاستخجامالخبخاء  الخاص بقائسة
 يل غخفة تبادل معلهمات الدالمة األحيائية وأنذظتهاتذغ -7البشج 

تبادؿ  مغ أجل تيديخمغ البخكتػكػؿ  61مغ السادة  1الفقخة بسػجب تبادؿ معمػمات الدبلمة األحيائية  غخفة أنذئت -46
 السعمػمات كالخبخات الستعمقة بالكائشات الحية السحػرة كمداعجة األشخاؼ عمى تشفيح البخكتػكػؿ.

بسػجب السجاؿ أىجافيا االستخاتيجية  كأحجة االستخاتيجية لبخكتػكػؿ قخشاجشة "تبادؿ السعمػمات" كقج كضعت الخص -44
: لديادة كسية الدبلمة األحيائية غخفة تبادؿ معمػماتفعالية  ، كالحي يتزسغ األىجاؼ التذغيمية الثبلثة التالية: )أ(4البؤري 

 غخفة تبادؿ معمػمات )ب(كاستخجاعيا مشيا؛  الدبلمة األحيائية معمػماتالتي يتع تقجيسيا إلى غخفة تبادؿ السعمػمات  جػدةك 
: إلنذاء غخفة تبادؿ السعمػمات كسشرة كضيفية كفعالة تساما اإلنتخنتسؤتسخات عمى الكأداة لمسشاقذات ك  الدبلمة األحيائية

فيع مغ خبلؿ بادؿ السعمػمات: لتعديد الغخفة ت غيخأخخى بصخؽ سعمػمات التبادؿ )ج(  لسداعجة البمجاف في تشفيح البخكتػكػؿ؛
 تبادؿ السعمػمات.أخخى لآليات 

https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-06-ar.doc
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عشاصخ البخنامج السحجدة في بخنامج العسل  عغتقخيخا مخحميا  في إشار ىحا البشجاألميغ التشفيحي  سيرجر، كبشاء عميو -44
، استشادا إلى السؤشخات الػاردة في يةالدبلمة األحيائ كتقييسا لغخفة تبادؿ معمػمات BS-II/2الستعجد الدشػات السخفق بالسقخر 

(. كسا UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/4الخصة االستخاتيجية لمبخكتػكػؿ، كباستخجاـ معمػمات مغ التقاريخ الػششية الثالثة )
تبادؿ معمػمات الدبلمة غخفة السعشية بمجشة االستذارية غيخ الخسسية العاشخ لجتساع االستتاح محكخة تحتػي عمى نتائج 

 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/1كػثيقة إعبلمية )ما بيغ الجكرات في فتخة حيائية األ

حيط عمسا بالتقخيخ السخحمي كأف تقجـ، حدب االقتزاء، السديج تأف  فياألشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة  كقج تخغب -45
 .تياكأنذص الدبلمة األحيائية غخفة تبادؿ معمػماتبذأف تذغيل  رشادمغ اإل

 لسدائل الستعلقة باآللية السالية والسهارد ا -8البشج 
بذأف السدائل الستعمقة باآللية  BS-VII/5في اجتساعو الدابع السقخر اعتسج مؤتسخ األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة  -46

تعمق آللية السالية فيسا يل رشاداإلالسديج مغ بذأف تفاقية االكالسػارد، كالحي تزسغ تػصية إلى مؤتسخ األشخاؼ في السالية 
مخفق البيئة إلى السػجو  هإرشاداستمسيا كأدرجيا في التػصية التي  فينطخ مؤتسخ األشخاؼ في االتفاقية ك بالدبلمة األحيائية. 

 .16/41 مقخرهكالتحييل األكؿ مغ  15عمى الشحػ الػارد في الفقخة  العالسية
الدابق  رشاداإلقخشاجشة حالة تشفيح األشخاؼ في بخكتػكػؿ  ستدتعخضفي إشار ىحا البشج مغ ججكؿ األعساؿ، ك  -47

مػارد إضافية لجعع تشفيح بخكتػكػؿ قخشاجشة  حذجالستعمق ب سقخرالآللية السالية فيسا يتعمق بالدبلمة األحيائية ك السػجو إلى ا
 .رشادمديج مغ اإلإلى شطخ في الحاجة تك 

الدابق  رشادإلعغ حالة تشفيح ا امػجد  اخ األميغ التشفيحي تقخي سيرجرلسداعجة االجتساع في الشطخ في ىحا البشج، ك  -48
أمانة مخفق البيئة العالسية ك  آللية السالية فيسا يتعمق بالدبلمة األحيائية استشادا إلى السعمػمات الػاردة مغ األشخاؼ،إلى االسػجو 

الزػء  ستدمط السحكخةك (. UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/5كالػكاالت السشفحة لسخفق البيئة العالسية كالييئة الفخعية لمتشفيح )
 سيكػف سخفق البيئة العالسية. ك لالرشجكؽ االستئساني سػارد لتججيج الدابع لقبل اعمى متصمبات التسػيل لتشفيح بخكتػكػؿ قخشاجشة 

في في االتفاقية  ألشخاؼامؤتسخ  االجتساع أيزا التقخيخ الكامل الحي قجمو مجمذ مخفق البيئة العالسية إلىأماـ معخكضا 
بالدبلمة األحيائية  الستعمقاإلرشاد آللية السالية، بسا في ذلظ إلى االسػجو  رشادإلالثالث عذخ عغ حالة تشفيح ا واجتساع

(UNEP/CBD/COP/13/12/Add.1.) 
 تعاون مع السشظسات والتفاقيات والسبادرات األخخى ال -9البشج 

التعاكف مع السشطسات كاالتفاقيات ف بذأ BS-VII/6في مقخره اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة، شمب  -49
مػاصمة الدعي إلى التعاكف مع السشطسات )أ(  :األمػاؿ بتػافخأف يقـػ بسا يمي، رىشا كالسبادرات األخخى، إلى األميغ التشفيحي 

يجية مغ الخصة االستخات 5كاالتفاقيات كالسبادرات األخخى لتحقيق اليجؼ االستخاتيجي السشرػص عميو في السجاؿ البؤري 
تذجيع السذاركة الفعالة لبلتفاقيات األخخى كالسشطسات ذات الرمة في بػابة  )ب(لمبخكتػكػؿ، بذأف التخكيج كالتعاكف؛ 

مػاصمة الجيػد الخامية إلى الحرػؿ عمى مخكد  السشاقذات عمى اإلنتخنت لغخفة تبادؿ معمػمات الدبلمة األحيائية؛ )ج(
 األحيائية في مشطسة التجارة العالسية. السخاقب في المجاف السعشية بالدبلمة

عغ األنذصة التعاكنية بيغ األمانة كالسشطسات كاالتفاقيات  تحجيثااألميغ التشفيحي  سيقجـفي إشار ىحا البشج، ك  -41
تشفيح البخكتػكػؿ، بسا في ذلظ مبادرة الجسارؾ الخزخاء، كمشطسة األغحية كالدراعة لؤلمع بذات الرمة األخخى كالسبادرات 

كأمانة لجشة األمع الستحجة  ،االقترادي، كاالتفاقية الجكلية لػقاية الشباتات السيجاففي كالتشسية مشطسة التعاكف ك ستحجة، ال
االتفاقية الخاصة بإتاحة فخص الحرػؿ عمى السعمػمات عغ البيئة كمذاركة الجسيػر في اتخاذ االقترادية ألكركبا بذأف 

في الػثيقة  متاحاسيكػف ىحا التحجيث ك )اتفاقية آرىػس(.  زاء في السدائل الستعمقة بياالقخارات بذأنيا كاالحتكاـ إلى الق
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UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/6 .أك ك/ ، حدب االقتزاء، بذأف التعاكف رشادالسديج مغ اإل تقجيع فياالجتساع  كقج يخغب
 ؿ أعسالو.ججك  مغالبشػد ذات الرمة  في، التعاكف السدتسخ في نطخه حدب مقتزى الحاؿدمج، 

 قخيخ األمين التشفيحي عن إدارة البخوتهكهل وعن مدائل السيدانيةت -11البشج 
تكاليف الستسيدة اللتغصية  يةميدانية بخنامج BS-VII/7 هفي مقخر اعتسج اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة  -41

نفدو، شمبت  سقخرمغ ال 64ي الفقخة فك . 6116-6115بخنامج عسل الدبلمة األحيائية لفتخة الدشتيغ للخجمات األمانة ك 
لخجمات األمانة كبخنامج عسل الدبلمة األحيائية لمبخكتػكػؿ لفتخة الدشتيغ  يةامجنإعجاد ميدانية بخ األشخاؼ إلى األميغ التشفيحي 

جيخ لسعجؿ تق )أ( :بجيميغ لمسيدانية عمى أساس ما يمي، كتقجيع االجتساع الثامغ لسؤتسخ األشخاؼ إلىكتقجيسيا  6117-6118
 ةبالقيس 6116-6115في السائة عغ مدتػى فتخة الدشتيغ  5كالحي يشبغي أال يتجاكز  يةامجنسيدانية البخ مالديادة السصمػب ل

 ةبالقيس 6116-6115( عشج مدتػى BGاألساسية )الرشجكؽ االستئساني  يةامجنسيدانية البخ الاإلبقاء عمى  )ب( االسسية؛
 .االسسية

ات مؤتسخ األشخاؼ في االتفاقية كاجتساعات األشخاؼ مقخر خكتػكػؿ قخشاجشة أيزا عمى أىسية األشخاؼ في ب تكأكج -46
ستعخاض الػضيفي لؤلمانة االنتائج  بذأفك  االتفاقية كبخكتػكػليياتحديغ كفاءة اليياكل كالعسميات بسػجب  بذأفيا يبخكتػكػل في

مغ  64عمى ذلظ، شمبت األشخاؼ إلى األميغ التشفيحي، في الفقخة بخكتػكػؿ قخشاجشة. كبشاء ل القادمةكآثارىا عمى السيدانيات 
 األمانة. تشفحهمعسل لالػفػرات الشاجسة عغ أي تكامل  عغ، تقجيع معمػمات BS-VII/7السقخر 

تقاسع تكاليف خجمات قخار بذأف اتخاذ عشج مؤتسخ األشخاؼ في االتفاقية، قخر ، 16/46 سقخرمغ ال 15في الفقخة ك  -44
، مع 6116-6115لفتخة الدشتيغ  15:85ندبة  عمى أساسسذتخكة بيغ االتفاقية كبخكتػكػؿ قخشاجشة التمظ  األمانة بيغ

-6117سيدانية لسبي تشاالتقديع ال و سيتعيغ إعادة الشطخ فيأنإلى سبي بيغ االتفاقية كبخكتػكػلييا، كأشار اشالتتقديع المبلحطة 
 ض الػضيفي لؤلمانة.ستعخااالتشفيح الستعمقة بالسشاقذات  بعج 6118

ليشطخ فييا مؤتسخ إعجاد، إلى األميغ التشفيحي  ،1/14الييئة الفخعية لمتشفيح، في تػصيتيا  شمبتلظ، كباإلضافة إلى ذ -44
تقاسع بيا ستعخاض الصخيقة التي يجخي مقتخح الفي اجتساعو الثالث عذخ كاجتساعات األشخاؼ في البخكتػكػليغ،  األشخاؼ

 لمتكاليفساسية لؤلمانة بيغ االتفاقية كبخكتػكػؿ قخشاجشة كبخكتػكػؿ ناغػيا مغ أجل كضع سيشاريػىات تكاليف السيدانيات األ
كل صظ مغ ، بسا في ذلظ زيادة تكامل العسل كبسا يتشاسب مع عجد مغ األشخاؼ في مانةستعخاض الػضيفي لؤلاالفي ضػء 

 .فيو الركػؾ ذات الرمة كمداىساتيا
، يدسح لياكضع  التي تكػف فيالييئة الفخعية لمتشفيح أيزا األشخاؼ  دعتالصػعية لؤلنذصة، سيدانية الكفيسا يتعمق ب -45

العامل بلجتساع الثالث عذخ لسؤتسخ األشخاؼ، كاالجتساع الثامغ لسؤتسخ األشخاؼ ل أف تدتعجإلى  ،كعمى أساس شػعي
بخكتػكػؿ ناغػيا  العامل كاجتساع لؤلشخاؼ فيبخكتػكػؿ قخشاجشة كاالجتساع الثاني لسؤتسخ األشخاؼ  كاجتساع لؤلشخاؼ في

، خبلؿ ىحه االجتساعات، تعيجات بجعع مالي لؤلنذصة مغ أجل تقجيعمدبقا،  مانةاأل ياعمى أساس السعمػمات التي ستقجم
 الصػعية الستػخاة في مذاريع مقخرات االجتساعات، مغ أجل مداعجة األمانة في التخصيط عمى نحػ أكثخ فعالية كاستخجاـ

 .أكبخ كفاءةبالسػارد 
بشاء عمى شمب مغ اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة لمدبلمة األحيائية، ك  ،16/46 همقخر  مغ 64لفقخة ا فيك  -46

ألشخاؼ في اتفاقية التشػع البيػلػجي بالتدامغ عقج االجتساعات العادية لسؤتسخ ابمؤتسخ األشخاؼ  قخار، ك VII-BS/7في مقخره 
دمج الرشاديق االستئسانية الصػعية الخاصة التي  األشخاؼ مؤتسخ بيا، قخر يغالسمحق يغالبخكتػكػل فيمع اجتساعات األشخاؼ 

إلى  1/14تػصيتيا متشفيح، في لالييئة الفخعية  شمبتلظ، كباإلضافة إلى ذ. يغمذاركة األشخاؼ في االتفاقية كالبخكتػكػل تيدخ
مغ األشخاؼ لسذاركة األمػاؿ البلزمة  بتػزيعالستعمقة  التػجيييةالستعخاض كتحجيث السبادئ  يعج مقتخحااألميغ التشفيحي أف 

 بسخحمة انتقالية، يااقترادات البمجاف التي تسخ ككحلظالجدرية الرغيخة الشامية   سيسا أقل البمجاف نسػا كالجكؿ، كالالبمجاف الشامية

http://www.cbd.int/decisions/?m=mop-07&n=7
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جتساعات كااليا بيجؼ تذجيع السذاركة الكاممة كالفعالة في اجتساعات مؤتسخ األشخاؼ، يفي اجتساعات االتفاقية كبخكتػكػل
 .ةتالفخعي اتتناغػيا كاجتساعات الييئك  قخشاجشة بخكتػكػليؤلشخاؼ في لستدامشة ال

عشج الشطخ في ىحا البشج مغ ججكؿ األعساؿ، سيكػف معخكضا أماـ األشخاؼ في البخكتػكػؿ ما كفي ضػء ما سبق،  -47
 يمي:

 (؛UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/7) كمدائل السيدانية البخكتػكػؿمحكخة مغ األميغ التشفيحي عغ إدارة  )أ(
لفتخة الدشتيغ  كالبخكتػكػليغتفاقية االالسيدانية السقتخحة لبخنامج عسل  عغمحكخة مغ األميغ التشفيحي  )ب(

6117-6118 (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/16 كAdd.1)؛ 
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/7/Add.2) مانةؤللػضيفي ال ستعخاضالعغ االتقخيخ الشيائي  )ج(

مؤتسخ األشخاؼ في االتفاقية في اجتساعو الثالث عذخ، كاجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ يشذئ كمغ الستػقع أف  -48
سيدانيات لبخامج بال امعشياتراؿ  فخيقثاني قخشاجشة في اجتساعو الثامغ كاجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ ناغػيا في اجتساعو ال

 لمشطخ في ىحا البشج مغ ججكؿ األعساؿ. 6118-6117لفتخة الدشتيغ  االتفاقية كبخكتػكػليياعسل 
 السخاطخ وإدارة السخاطختقييم  -11البشج 

تقييع مخاشخ اإلرشاد الستعمق بشتائج اختبار ب BS-VII/12 مقخرهفي رحب اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة  -49
مخاشخ تقييع  بذأف يجليل التجريبالك  رشاداإل تحقق السػاءمة بيغ"( كالحدمة التي رشادلكائشات الحية السحػرة )فيسا يمي "اإلا

حدمة في الك  اإلرشاداختبار أك استخجاـ إلى ، كدعا األشخاؼ كالحكػمات األخخى كالسشطسات ذات الرمة الكائشات الحية السحػرة
 .حدب االقتزاءلتقييع السخاشخ أك كأداة ألنذصة بشاء القجرات في مجاؿ تقييع السخاشخ، حاالت فعمية 

 األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة أيزا، في جسمة أمػر: ت، قخر ونفدالسقخر كفي  -51
تبار السقخر لتشقيح اإلرشاد كتحديشو استشادا إلى التعميقات السقجمة خبلؿ االخبسخفق الاآللية السبيشة في إنذاء  )أ(

 ؛اجتساعو الثامغ بحمػؿبيجؼ كضع ندخة محدشة لئلرشاد 
كالية مشتجى الخبخاء اإللكتخكني السفتػح العزػية )السشتجى اإللكتخكني( كفخيق الخبخاء التقشييغ تسجيج  )ب(

 نصاؽ تذكيمو؛تشقيح اختراصاتو كتػسيع ك تقييع السخاشخ كإدارة السخاشخ لالسخرز 
كضع السديج مغ اإلرشاد بذأف احتياجاتيا كأكلػياتيا عغ ( معمػمات 1ما يمي: ) األشخاؼ إلى تقجيع دعػة )ج(

( اإلرشاد القائع بذأف مػاضيع محجدة تتعمق بتقييع مخاشخ 6، )الكائشات الحية السحػرةسػاضيع محجدة تتعمق بتقييع مخاشخ ل
 ىحا االجتساع؛ ياشطخ فيياألميغ التشفيحي تجسيع اآلراء السقجمة لإلى ، كشمب الكائشات الحية السحػرة

جتساع، في الحاجة إلى كضع السديج مغ اإلرشاد بذأف السػاضيع ذات األكلػية استشادا ىحا اال، في الشطخ )د(
لخصة امغ  4-1ك 4-1إلى االحتياجات التي أشارت إلييا األشخاؼ بيجؼ االنتقاؿ صػب تحقيق اليجفيغ التذغيمييغ 

 ؛االستخاتيجية كنتائجيا
أنذصة بشاء القجرات في مجاؿ تقييع السخاشخ ب عباالضصبلاألميغ التشفيحي، رىشا بتػافخ األمػاؿ،  مصالبة )ق(

كالسشطسات الجكلية، إلى تقجيع األمػاؿ كالسداعجات  األشخاؼ كالحكػمات األخخى ، كدعػة التي تست مػاءمتياحدمة الباستخجاـ 
 ؛ىحه يح أنذصة بشاء القجراتالعيشية لتشف

مؤتسخ األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة اجتساع باتباع نيج مشدق مع تػصية مؤتسخ األشخاؼ في االتفاقية  )ك(
صبق أيزا عمى الكائشات الحية الشاشئة عغ البيػلػجيا شبذأف مدألة البيػلػجيا التخكيبية، مع مخاعاة أف أحكاـ البخكتػكػؿ قج ت

 .التخكيبية
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اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة لمشطخ فييا،  سيكػف معخكضا أماـالسشاقذات في إشار ىحا البشج،  ديخكلت -51
(، كالشدخة السشقحة مغ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/8تقييع السخاشخ كإدارة السخاشخ ) عغمحكخة أعجىا األميغ التشفيحي 

الخبخاء التقشييغ السخرز اإللكتخكني كفخيق سشتجى الكشتيجة لعسل تقييع مخاشخ الكائشات الحية السحػرة الستعمق ب رشادإلا
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/8/Add.1 ،)تقييع مخاشخ األسساؾ الحية السحػرة الستعمق ب رشادئلكعخض عاـ ل
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/8/Add.2)، التي  مخاشخ الكائشات الحية السحػرةتقييع الستعمق ب ئلرشادكعخض عاـ ل

 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/8/Add.3) البيػلػجيا التخكيبيةمغ خبلؿ  رتتصػ 
السفتػح العزػية السعشي  اإللكتخكنيمشتجى الخبخاء  تقخيخ، كػثائق إعبلمية، االجتساع أيزا كسيكػف معخكضا أماـ -56

تقييع ليغ السخرز فخيق الخبخاء التقشيكتقخيخ ك  (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/2بتقييع السخاشخ كإدارة السخاشخ )
غ يمخراف أعساؿ الفخيقيغ يالمح (12ك UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/3) عغ اجتساعيو السخاشخ كإدارة السخاشخ

االقتخاحات  بذأفكفخيق الخبخاء  اإللكتخكنيالسشتجى  التي اتخحىالئلجخاءات  مفرل كصفك خبلؿ فتخة ما بيغ الجكرتيغ الدابقة، 
اإلرشاد  تشقيحخبلؿ  يتع العسل بيالبلقتخاحات التي لع السشصقي تبخيخ كال اإلرشادختبار الفخدية السقجمة مغ خبلؿ ا

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/4.) 
 ل غيخ السقرهد عبخ الحجود وتجابيخ الظهارئ قالش -12البشج 

 :بسا يمي BS-VII/10االجتساع الدابع لؤلشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة، في مقخره قاـ  -54
معمػمات عغ حاالت فعمية مغ  (1)ألشخاؼ كالحكػمات األخخى إلى أف تقجـ إلى األميغ التشفيحي: ا ػةدع )أ(

عبخ  صػارئ في حالة الشقل غيخ السقرػدالشقل غيخ السقرػد عبخ الحجكد كدراسات حالة تتعمق بآلياتيا الحالية لتجابيخ ال
آراء بذأف ما يذكل نقل غيخ مقرػد عبخ  (6) ؛خصج القائسةال كنطعمعمػمات عغ آليات اإلنحار الدخيع ، بسا في ذلظ الحجكد

كما ىػ نػع السعمػمات التي يشبغي تبادليا عبخ غخفة تبادؿ معمػمات الدبلمة  الشقل غيخ السذخكع عبخ الحجكد  مقابلالحجكد 
 ؛األحيائية

سػاصمة العسل بىػيتيا كتحجيج  ئشات الحية السحػرةشبكة السختبخات عمى اإلنتخنت لمكذف عغ الكامصالبة  )ب(
كتحجيج ىػيتيا بغية تحقيق األىجاؼ التذغيمية لمخصة  ئشات الحية السحػرةبذأف القزايا ذات الرمة بالكذف عغ الكا

 .17االستخاتيجية ذات الرمة بتشفيح السادة 
 إلى:ما ، في جسمة أمػر، ونفدالسقخر في شمبت األشخاؼ أيزا إلى األميغ التشفيحي ك  -54

ي غخفة تبادؿ معمػمات الدبلمة األحيائية، نطاـ لمتحجيج الديل لئلخصارات الستعمقة بالشقل غيخ إنذاء، ف أ()
، كتػفيخ إشارات مخجعية بيغ اإلخصارات كشخائق الكذف 17في سياؽ السادة  ئشات الحية السحػرةالسقرػد عبخ الحجكد لمكا

 ؛ذات الرمة، حيثسا يشصبق ذلظ
ت ذات الرمة، كرىشا بتػافخ األمػاؿ، أنذصة بشاء القجرات مثل حمقات عسل تشطيع، بالتعاكف مع السشطسا )ب(

كتحجيج ىػيتيا لسداعجة األشخاؼ  ئشات الحية السحػرةتجريبية عمى اإلنتخنت ككجيا لػجو بذأف أخح العيشات كالكذف عغ الكا
 ؛كتحقيق الشتائج ذات الرمة مغ الخصة االستخاتيجية 17عمى الػفاء بستصمبات السادة 

لتشطخ فييا لجشة االمتثاؿ في اجتساعيا  األشخاؼ كالحكػمات األخخى تجسيع كتػليف السعمػمات السقجمة مغ  )ج(
الشقل  مقابلغيخ السقرػد عبخ الحجكد الثالث عذخ، كتقجيع عمى أساس ىحا التجسيع تػضيحات مقتخحة بذأف ما يسثمو الشقل 

 .غيخ السذخكع عبخ الحجكد 
 اضصمعتتزسغ ممخرا لشتائج األنذصة التي تاألميغ التشفيحي محكخة  سيرجرذأف ىحا البشج، لتيديخ السشاقذات بك  -55
 السزصمع بياأنذصة بشاء القجرات  مىعامة ع كنطخة، ئشات الحية السحػرةلمكذف عغ الكاشبكة السختبخات عمى اإلنتخنت بيا 
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في سياؽ السادة تبادؿ معمػمات الدبلمة األحيائية  غخفةأدخمت عمى ممخرا لمتحديشات التي ك بيغ الجكرتيغ،  ماخبلؿ فتخة 
غيخ السقرػد عبخ  بالشقلاألشخاؼ كالحكػمات األخخى بذأف السدائل الستعمقة  التي قجمتيالمسعمػمات كاآلراء  اتجسيعك ، 17

لشقل غيخ السذخكع ا مقابلعبخ الحجكد يسثمو الشقل غيخ السقرػد ما  بذأفلجشة االمتثاؿ  تيااقتخح كاإليزاحات التيالحجكد 
 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/9/Rev.1) عبخ الحجكد 

شبكة عسل  حمقةاجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة أيزا، كػثائق إعبلمية: تقخيخ  كسيكػف معخكضا أماـ -56
(؛ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/5)كتحجيج ىػيتيا  ئشات الحية السحػرةالسختبخات عمى اإلنتخنت لمكذف عغ الكا

(؛ كتقاريخ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/6)كتحجيج ىػيتيا الكائشات الحية السحػرة عغ كذف متعمق بالل دليك 
كاإليزاحات (؛ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/7ت )ابيغ الجكر  ماخبلؿ فتخة  عقجتبشاء القجرات التي عسل  حمقات

 ل غيخ السذخكع عبخ الحجكد الشق مقابلعبخ الحجكد يسثمو الشقل غيخ السقرػد ما  السقتخحة بذأف
(UNEP/CBD/BS/CC/13/5.) 

 (6)السادة عبهر الكائشات الحية السحهرة واستخجامها السعدول  -13البشج 
أدكات ك معمػمات إلى األميغ التشفيحي  أف تقجـ إلى BS-VII/4في السقخر األخخى األشخاؼ كالحكػمات دعيت  -57

مكائشات الحية السحػرة، بسا في ذلظ السعدكؿ لستخجاـ االالحالية الستعمقة بتصمباتيا مك آلياتيا فيسا يتعمق ب اإرشادعسمية ك كتجارب 
تبادؿ معمػمات الدبلمة  األميغ التشفيحي إنذاء أقداـ في غخفة إلىمب ، كشُ العدؿمحجدة تتعمق بشػع كمدتػى متصمبات أي 

 بديػلة. كتدتخجع مشياىحه السعمػمات فييا  جـتقأف يسكغ  األحيائية
مع األخح في االعتبار ك الثامغ،  اقخرت األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة أف تشطخ، في اجتساعيو، السقخر نفد فيك  -58

كاالحتياجات التي تع تحجيجىا، إف كججت، بيجؼ تيديخ  ، في الفجػاتالسعمػمات السقجمة مغ األشخاؼ كالحكػمات األخخى 
 لمكائشات الحية السحػرة. السعدكؿستخجاـ الستعمقة باالتشفيح أحكاـ البخكتػكػؿ 

، كافق اجتساع BS-V/16 سقخرالسخفقة بال تو، بريغ6116-6116بخنامج العسل لمفتخة  كعمى الشحػ الػارد في -59
 6لسادة عسبل باالعبػر دكؿ حقػؽ كالتدامات في طخ، في اجتساعو الثامغ، عمى مػاصمة الشاألشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة 

حالة تشفيح أحكاـ  استعخاضمغ الخصة االستخاتيجية لبخكتػكػؿ قخشاجشة، ك  8-1ؼ التذغيمي ، كاليجBS-V/10السقخر ك (، 1)
 لكائشات الحية السحػرة.اعبػر ب يختبط ؤلشخاؼل مقخرالبخكتػكػؿ أك أي 

حالة تشفيح أحكاـ البخكتػكػؿ يبل لاألميغ التشفيحي محكخة تتزسغ تحم سيرجرلتيديخ السشاقذات بذأف ىحا البشج، ك  -61
السعدكؿ التي ستخجاـ االالسعمػمات الستعمقة ب تجسيعلكائشات الحية السحػرة، فزبل عغ اعبػر بات األشخاؼ ذات الرمة ر مقخ ك 

 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/10أعبله ) 58األشخاؼ كالحكػمات األخخى كفقا لمفقخة  تقجميا

 ليتهعااستعخاض تشفيح البخوتهكهل وف -14البشج 
 اريخخصج وإعجاد التقال 14-1

 ،كل شخؼ، عمى فتخات يحجدىا اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة أف يقجـمغ البخكتػكػؿ  44السادة تقتزي  -61
 التجابيخ التي اتخحىا لتشفيح البخكتػكػؿ. تقخيخا عغ

. ككاف ككافقت عميو شكل التقخيخ الػششي الثالث فيالدابع  انطخت األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة في اجتساعيك  -66
خئيدي لمبيانات لكل مغ استعخاض السرجر بػصفيا المغ السعمػمات الػاردة في التقاريخ الػششية الثالثة استخجاميا  غخضال

 السقخر االنتياء مشيسامبخكتػكػؿ، لالثالث ستعخاض االك مشترف السجة لتشفيح الخصة االستخاتيجية لبخكتػكػؿ قخشاجشة كالتقييع 
 البخكتػكػؿ.في االجتساع الثامغ لؤلشخاؼ في 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/1/Add.1/Rev.2 
Page 11 

  

االتجاىات كالفجػات العامة التي تع تحجيجىا عمى أساس  تتزسغاألميغ التشفيحي محكخة  سيرجركبشاء عمى ذلظ،  -64
تحميل  فزبل عغ(، UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/11) 6116 /آبأغدصذ 41 بحمػؿالػاردة التقاريخ الػششية الثالثة 

(. كسػؼ تتاح UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/11/Add.1شية الثالثة )مسعمػمات الػاردة في التقاريخ الػشلدؤاؿ بلدؤاؿ 
تبادؿ معمػمات الدبلمة األحيائية. غخفة جسيع التقاريخ الػششية الثالثة أك أي تقخيخ كششي مقجـ لمسخة األكلى مغ خبلؿ 

بذأف شخائق إعجاد  إرشادلظ ستابعة، بسا في ذالإجخاءات بذأف  إرشادلشطخ في التقاريخ السقجمة كتػفيخ إلى ااألشخاؼ  كستجعى
الشيائي لتشفيح الخصة االستخاتيجية في االجتساع العاشخ لؤلشخاؼ في  ستعخاضالتقخيخ الػششي الخابع السقخر أف يتدامغ مع اال

 بخكتػكػؿ قخشاجشة.
إعجاد  فبذأمييئة الفخعية لمتشفيح، ل 1/11تػصية اللشطخ في اأيزا إلى بخكتػكػؿ الاجتساع األشخاؼ في كسيجعى  -64

مؤتسخ األشخاؼ مغ الحق أف يعج، رىشا بتأييج التشفيحي األميغ  مؤتسخ األشخاؼ إلىأف يصمب حيث يتػقع ، ةالػششي التقاريخ
التقاريخ الػششية بسػجب االتفاقية تقجيع مػاءمة بذأف ػيا، مقتخحات غقخشاجشة كنالي كػ بخكتػ ؤلشخاؼ في ل اجتساعكالعامل 

 الثاني. اخ عغ التقجـ السحخز إلى الييئة الفخعية لمتشفيح في اجتساعي، كتقجيع تقخييغكالبخكتػكػل
 التقييم والستعخاض الثالث لفعالية بخوتهكهل قخطاجشة وتقييم مشترف السجة للخظة الستخاتيجية 14-2

تقييع لفعالية أف يزصمع باجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة، ، عمى مغ البخكتػكػؿ 45بسػجب السادة  -65
التقييع مع باضصُ كفقا ليحا الذخط، ك عمى األقل. كل خسذ سشػات جخاءاتو كمخفقاتو إللبخكتػكػؿ، بسا في ذلظ تقييع ا

، كخبلؿ االجتساع الدادس في 6118االجتساع الخابع لؤلشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة في عاـ في األكؿ كالثاني كاالستعخاض 
 ، عمى التػالي.6116عاـ 
ألشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة الخصة االستخاتيجية لبخكتػكػؿ قخشاجشة لمدبلمة ااعتسجت ، BS-V/16في السقخر ك  -66

قخرت األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة إجخاء تقييع مشترف السجة لمخصة االستخاتيجية بعج ك . 6161-6111األحيائية لمفتخة 
 الثالث.كاالستعخاض خسذ سشػات مغ اعتساده، بالتدامغ مع التقييع 

البيانات كالسعمػمات السقجمة لمتقييع تذكل اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة في اجتساعو الدادس أف  قخرك  -67
األساس لقياس التقجـ السحخز في تشفيح البخكتػكػؿ، كال سيسا التقييع البلحق لفعالية البخكتػكػؿ كتقييع خط الثاني كاالستعخاض 

 مشترف السجة لتشفيح الخصة االستخاتيجية.
تقييع مشترف السجة لمخصة ك الثالث كاالستعخاض التقييع  الجسع بيغ، قخرت األشخاؼ BS-VII/3في السقخر ك  -68

جسع معمػمات األميغ التشفيحي  إلىمب ا في االجتساع الثامغ لؤلشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة. كسا شُ ساالستخاتيجية لمشطخ فيي
الييئة إلى أيزا  األشخاؼ تشمبك . التقاريخ الػششية الثالثة كسرجر أساسيباستخجاـ  ياكتحميم شطيسياتشفيح البخكتػكػؿ كت عغ

استعخاض السعمػمات )أ(  ه الحالة الييئة الفخعية لمتشفيحتشفيح البخكتػكػؿ، في ىح استعخاضالسشػط بيا ميسة  السعشيةالفخعية 
الثالث لفعالية البخكتػكػؿ باستخجاـ مجسػعة أساسية التقييع كاالستعخاض  إجخاء؛ )ب( التي قاـ بجسعيا كتحميميا األميغ التشفيحي

مسثمي السجتسعات األصمية كالسحمية مغ خبلؿ ضساف مذاركاتيع في عسمية  آراء مخاعاة)ج(  ؛مغ احتياجات السعمػمات السحجدة
تيا إلى االجتساع بشاء القجرات، كتقجيع استشتاجاتيا كتػصياالسعشي بفخيق االتراؿ مغ سداىسات ال، بسا في ذلظ االستعخاض

 في بخكتػكػؿ قخشاجشة. لؤلشخاؼالثامغ 
تقجيع مجخبلت في التقييع لجشة االمتثاؿ إلى ، شمب اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة BS-VII/3في السقخر ك  -69

مغ حيث ؿ كاالستعخاض الثالث لمبخكتػكػؿ كتقييع مشترف السجة لمخصة االستخاتيجية في شكل تقييع لحالة تشفيح البخكتػكػ 
 .أىجافو تحقيق

فعالية البخكتػكػؿ لالثالث ستعخاض االك التقييع في الييئة الفخعية لمتشفيح، في اجتساعيا األكؿ،  نطختبشاء عميو، ك  -71
مغ السقجمة األميغ التشفيحي، كالسداىسات  أعجه الحيكتقييع مشترف السجة لمخصة االستخاتيجية عمى أساس التحميل السقارف 
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بيانات عغ شخيق مقارنة ىحا التحميل السقارف  كأجخي بشاء القجرات كالسجخبلت السقجمة مغ لجشة االمتثاؿ. بذأف فخيق االتراؿ 
في بخكتػكػؿ قخشاجشة في  ألشخاؼالحي حجدتو االبيانات األساسية لجكرة اإلببلغ الثانية عمى الشحػ بمغ دكرة اإلببلغ الثالثة 

 .BS-VI/15السقخر 

طخ االجتساع الدادس لؤلشخاؼ في الحاجة إلى إنذاء ىيئة فخعية مفتػحة العزػية لمسذػرة كباإلضافة إلى ذلظ، ن -71
البخكتػكػؿ، كبعج أف أخح في الحدباف الخبخة السكتدبة كالجركس السدتفادة مغ أفخقة الخبخاء التقشييغ  بسػجبالعمسية كالتقشية 

إنذاء مثل ىحه اآللية كأنو سيشطخ في ىحه السدألة مخة أخخى السخررة الدابقة، قخر أنو ال تػجج حاجة في ىحه السخحمة إلى 
بالتدامغ مع التقييع كاالستعخاض الثالث لفعالية البخكتػكػؿ كتقييع مشترف السجة لمخصة االستخاتيجية في اجتساعو الثامغ )انصخ 

 (.VI-BS-9 السقخر
( 1/4)التػصية كتػصيات الييئة الفخعية لمتشفيح  استشتاجاتبخكتػكػؿ الاألشخاؼ في اجتساع  كسيكػف معخكضا أماـ -76

سقارف لمبيانات مغ دكرة التحميل . كسيرجر ال(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/12انطخ ) بذأنيا قخاركاتخاذ  المشطخ فيي
انطخ ) السدتخجمة في عسل المجشة الفخعية لمتشفيح يةبيانات األساسالمقابل  6115 ديدسبخ/كانػف األكؿ 41 حتىاإلببلغ الثالثة 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/12/Add.1.)  كباإلضافة إلى ذلظ، سيرجر األميغ التشفيحي كثيقة إعبلمية
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/8 تػفخ )41أي اختبلفات كبيخة في التحميل السقارف مشح  ة عمىعام نطخة 

 .6115ديدسبخ/كانػف األكؿ 

السكتدبة  كالخبخةسيكػف معخكضا أماـ اجتساع األشخاؼ في البخكتػكػؿ محكخة تػجد العسميات لظ، كباإلضافة إلى ذ -74
بخكتػكػؿ قخشاجشة لسداعجتو في الشطخ في الحاجة إلى إنذاء ىيئة  بسػجبالسخررة السشذأة  يغمغ عسل أفخقة الخبخاء التقشي

 .(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/12/Add.2البخكتػكػؿ ) بسػجبعزػية لمسذػرة العمسية كالتقشية فخعية مفتػحة ال
 عتبارات الجتساعية القترادةةال -15البشج 

مغ الخبخاء التقشييغ السخرز  افخيق BS-VI/13، في مقخره ؤلشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشةدس لاالد جتساعاالأنذأ  -74
كقاـ فخيق مغ البخكتػكػؿ.  66مغ السادة  1ارات االجتساعية كاالقترادية في سياؽ الفقخة بلعتبللتصػيخ الػضػح السفاىيسي 

 لبلعتباراتمػضػح السفاىيسي لرياغة "عشاصخ إشار ببلعتبارات االجتساعية كاالقترادية لالخبخاء التقشييغ السخرز 
 خكتػكػؿ قخشاجشة.االجتساعية كاالقترادية" كقجـ تقخيخه إلى االجتساع الدابع لؤلشخاؼ في ب

تسجيج ميسة فخيق ، BS-VII/13اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة، في السقخر قخر في اجتساعو الدابع، ك  -75
نيج تجريجي إشار في  عسلو بال، كتكميفالخبخاء التقشييغ السخرز لبلعتبارات االجتساعية كاالقترادية، رىشا بتػافخ األمػاؿ

السحػرة الحية الكائشات السفاىيسي بذأف االعتبارات االجتساعية كاالقترادية الشاشئة عغ أثخ  تصػيخ الػضػحمػاصمة عمى: )أ( 
إلشار كأية معمػمات يسكغ تقجيسيا مغ خبلؿ اعشاصخ  كتحديغعمى حفظ التشػع البيػلػجي كاستخجامو السدتجاـ، مع مخاعاة 

إعجاد عخض عاـ إلرشاد بغخض إحخاز تقجـ نحػ تحقيق )ب(  ؛سقخرمغ ال 5في الفقخة السصمػبة مغ األميغ التشفيحي األنذصة 
 .يانتائجك مغ الخصة االستخاتيجية  7-1اليجؼ التذغيمي 

: )أ( تجسيع يقـػ بسا يمي األميغ التشفيحي أف إلىشار" كشمب اإلحػؿ "عشاصخ  آراءتقجيع إلى أيزا  سقخرال كدعا -76
العتبارات االجتساعية كاالقترادية في عسمية اتصبيقات ك  االقتراديةالعتبارات االجتساعية ك اتعاريف متعمقة بكنذخ معمػمات 

تجسيع كإعجاد مػجد لآلراء )ج( ؛ تشطيع مجسػعات نقاش عمى اإلنتخنت؛ )ب( السحػرةالحية صشع القخار بذأف الكائشات 
مػاؿ، بذأف االتفاقات الجكلية التي دراسة، رىشا بتػافخ األ إجخاءإصجار تكميفات ب )د(؛ "عشاصخ اإلشار" بذأفالسقجمة كالتعميقات 

 .كإتاحة التقخيخ في غخفة تبادؿ معمػمات الدبلمة األحيائيةاالقترادية ك باالعتبارات االجتساعية  تكػف ذات صمةقج 
. 6115 مايػ/أيار 6 /آذار إلىمارس 41مغ  اإلنتخنتاألميغ التشفيحي مجسػعات نقاش عمى  نطعكبشاء عمى ذلظ،  -77

فخيق الخبخاء التقشييغ السخرز، كبالتذاكر مع الخئيديغ لكجيا لػجو  اجتساعاتالتسػيل الكافي لتشطيع  كفي ضػء عجـ كجػد

http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=13242
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بعس جػانب كاليتو، مع التخكيد برفة خاصة عمى  مغ أداءفخيق اللتسكيغ  اإلنتخنتتشطيع نقاش عمى فخيق، تقخر السذاركيغ لم
تعاريف االعتبارات االجتساعية كاالقترادية الستعمقة بسعمػمات ا لمعأعجت األمانة تجسيك مػاصمة تصػيخ الػضػح السفاىيسي. 

كثيقة تتزسغ  صجرتأك بذأف الكائشات الحية السحػرة  قخاربلعتبارات االجتساعية كاالقترادية في صشع اللكالتصبيقات العسمية 
بإعجاد دراسة عغ االتفاقات الجكلية التي ت تكميفا مانةاأل أصجرت. كسا "عشاصخ اإلشار" بذأفتجسيعا لآلراء كالتعميقات السقجمة 

سبلمة  تبادؿ معمػماتخفة غاالعتبارات االجتساعية كاالقترادية. كستتاح ىحه الجراسة مغ خبلؿ بصمة ذات كػف تقج 
 .األحيائية

رادية ألنذصة ما بيغ الجكرات الستعمقة باالعتبارات االجتساعية كاالقت اكصف محكخة تتزسغاألميغ التشفيحي  كسيرجر -78
شطخ فييا تبلعتبارات االجتساعية كاالقترادية، للفخيق الخبخاء التقشييغ السخرز ل اإلنتخنتعمى  الشقاشفزبل عغ نتائج 

 (.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/13الثامغ ) افي اجتساعي ألشخاؼا
 يالتعهيزالجبخ كهاللسبهر التكسيلي بذأن السدؤولية و  -ناغهيا بخوتهكهل  -16البشج 

لسقخر با، الػارد في السخفق الثاني 6116-6116بخنامج عسل اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة لمفتخة كفقا ل -79
BS-V/16 ، ؤلشخاؼ في لأك مداعجة  إرشادبخكتػكػؿ الحاجة إلى أي الاالجتساع الثامغ لؤلشخاؼ في أف يدتعخض مغ الستػقع

أك القػاعج ك/اللسبػر التكسيمي بذأف السدؤكلية كالجبخ التعػيزي كػا -بخكتػكػؿ ناغػيا جيػدىا الخامية إلى كضع كتصبيق 
سيتع الشطخ في ىحه السدألة في ك الستعمقة بالكائشات الحية السحػرة.  يالتعػيزالجبخ بذأف السدؤكلية ك ػششية الكاإلجخاءات 

بشاء تكسيمية يذأف ع تجابيخ إلى كض حيغ دعػامال، BS-VII/11كالسقخر  BS-VI/11بلحق سقخر الكال BS-V/11سياؽ السقخر 
 كرفع الػعي كإعجاد اإلرشاد، ضسغ أمػر أخخى.القجرات 

 ذات الرمةالسزصمع بيا كاألنذصة  التكسيميعغ حالة البخكتػكػؿ  تحجيثا األميغ التشفيحي كسيرجر -81
(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/14) مسقخر كفقا لتجابيخ بشاء القجرات إدراج ، بسا في ذلظ احتساؿBS-V/11 ،جيع،  القدع

 .BS-VII/11كالسقخر 

 التهعية العامة والتثقيف والسذاركة -17البشج 
بخنامج عسل بذأف التػعية العامة  BS-V/13السقخر  مغ 4الفقخة في اعتسجت األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة  -81

مغ بخكتػكػؿ  64تشفيح السادة ديخ السحػرة لتينقل كمشاكلة كاستخجاـ الكائشات الحية بأماف كالتثقيف كالسذاركة فيسا يتعمق 
 قخشاجشة كقخر أف يدتعخض بخنامج العسل في االجتساع الثامغ لؤلشخاؼ في ضػء الخبخات التي اكتدبتيا األشخاؼ.

 حدب، كيقخر اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة في حالة تشفيح بخنامج العسل سيشطخفي إشار ىحا البشج، ك  -86
في دعع  تولعشاصخه كتجابيخ لتحديغ تشفيحه كفعالية يزخكر التشقيحات الك/أك  في السدتقبل ومجى الحاجة إلياالقتزاء، 

 األشخاؼ.
األميغ التشفيحي تتزسغ تقخيخا مػجدا عغ حالة تشفيح  أعجىااالجتساع محكخة  أماـمعخكضا  سيكػف السشاقذات،  كلتيديخ -84

األشخاؼ كالحكػمات األخخى كالسشطسات قجمتيا أك تججيج عشاصخه  حتشقيباحتساؿ  تتعمقبخنامج العسل كتجسيعا لآلراء كاقتخاحات 
عشاصخ عمى سل السحكخة أيزا ت(. كسػؼ تذUNEP/CBD/COP-MOP/8/15ذات الرمة مغ خبلؿ مدح مخرز )

لثالث لفعالية في سياؽ التقييع ا السقجمةكالتثقيف كالسذاركة،  ةالعام التػعيةالتي تذيخ إلى ك مييئة الفخعية لمتشفيح ل 1/4التػصية 
 بخكتػكػؿ قخشاجشة كتقييع مشترف السجة لمخصة االستخاتيجية.

تقخيخي اجتساعي السائجة اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة أيزا، كػثائق إعبلمية:  أماـمعخكضا  سيكػف ك  -84
ػؿ عمى السعمػمات كالسذاركة بذأف التػعية العامة كالحر اتفاقية التشػع البيػلػجي/آرىػس السذتخكة بيغ اتفاقية السدتجيخة
السذاركة العامة،  بذأف اإلنتخنت عمىممخرات كتػصيات السشاقذات ك ؛ (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/9العامة )
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(؛ UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/10مى السعمػمات الستعمقة بالكائشات الحية السحػرة )عرػؿ حكال التثقيف العاـك 
الكائشات الحية السحػرة التػعية العامة كالتثقيف كالسذاركة فيسا يخز بشاء القجرات في مجاؿ ب الستعمقةعسل ال حمقاتكتقاريخ 

(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/11.) 

 مدائل أخخى  -18البشج 
لشطخ في السدائل األخخى التي أثيخت في افي إشار ىحا البشج، قج يخغب اجتساع األشخاؼ في بخكتػكػؿ قخشاجشة  -85

 كفقا لمشطاـ الجاخمي. كقبمت لمسشاقذة
 اعتساد التقخيخ -19البشج 

ستجعى ككفقا لمسسارسة الستبعة،  .قخرلسُ اسيشطخ االجتساع في تقخيخه كيعتسجه عمى أساس مذخكع التقخيخ الحي سيقجمو  -86
 .غ األمانةسداعجة مبخئيذ ك ال، بإرشاد مغ االجتساعالتقخيخ الختامي بعج  باالنتياء مغ إعجادقخر لسُ إلى تفػيس األشخاؼ ا

 اختتام الجتساع -21البشج 
الدبت  يـػضيخ بعج في البخكتػكػؿ لؤلشخاؼ لسؤتسخ األشخاؼ العامل كاجتساع  الثامغاالجتساع اختتاـ  السقخرمغ  -87
 .6116 ديدسبخ/كانػف األكؿ 17
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األكؿ السخفق  

 يهلهجيلسؤتسخ األطخاف في اتفاقية التشهع الب الثامنبهثائق الجتساع مؤقتة قائسة 
 العامل كاجتساع لألطخاف في بخوتهكهل قخطاجشة للدالمة األحيائية

 
 وثائق العسل -ألف 

 الخمد العشػاف بشج ججكؿ األعساؿ
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/1 ججكؿ األعساؿ السؤقت 6

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/1/Add.1/Rev.2 السشقحالسذخكح  ججكؿ األعساؿ السؤقت 6

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/1/Add.2 سقتخحتشطيع العسل ال 6

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/2 تقخيخ لجشة االمتثاؿ 4

 UNEP/CBD/COP/13/6 تقخيخ الييئة الفخعية لمتشفيح 5

شار كخصة العسل كتجسيػع اإلتقخيخ مػجد عغ حالة تشفيح  6-1
 تحديغال/بذأف التشقيحقتخاحات االلآلراء ك 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/3 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/3/Add.1 ياكعسميات تقخيخ عغ حالة قائسة خبخاء الدبلمة األحيائية 6-6

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/4   ة األحيائية كأنذصتياتذغيل غخفة تبادؿ معمػمات الدبلم 7

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/5 السدائل الستعمقة باآللية السالية كالسػارد 8

 UNEP/CBD/COP/13/12/Add.1 لعالسيةمخفق البيئة امجمذ تقخيخ  8

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/6 التعاكف مع السشطسات كاالتفاقيات كالسبادرات األخخى  9

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/7 تقخيخ األميغ التشفيحي عغ إدارة البخكتػكػؿ 11
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/7/Add.1 ترجر ىحه الػثيقةلع  11
التقخيػػػػػػخ الشيػػػػػػائي عػػػػػػغ االسػػػػػػتعخاض الػػػػػػػضيفي الستعسػػػػػػق  11

 تػصيات الييئة الفخعية لمتشفيحك لؤلمانة 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/7/Add.2 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/8 تقييع السخاشخ كإدارة السخاشخ 11
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/8/Add.1 إرشاد مشقح بذأف تقييع مخاشخ الكائشات الحية السحػرة 11
تقيػػػػيع مخػػػػاشخ األسػػػػساؾ الستعمػػػػق بئلرشػػػػاد عػػػػخض عػػػػاـ ل 11

 الحية السحػرة 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/8/Add.2 

تقيػػػػيع مخػػػػاشخ الكائشػػػػات الستعمػػػػق بئلرشػػػػاد عػػػػخض عػػػػاـ ل 11
 البيػلػجيا التخكيبيةمغ خبلؿ  التي تصػرتالحية السحػرة 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/8/Add.3 

 الحػػػػػجكد كتػػػػػجابيخ الصػػػػػػارئ  الشقػػػػػل غيػػػػػخ السقرػػػػػػد عبػػػػػخ 16
 الكذف عغ الكائشات الحية السحػرة كتحجيج ىػيتياك 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/9/Rev.1 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/10 عبػر الكائشات الحية السحػرة كاستخجاميا السعدكؿ 14
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/11 الخصج كتقجيع التقاريخ 14-1
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/11/Add.1 التقاريخ الػششية الثالثة تحميل السعمػمات الػاردة في 14-1
تقيػػػيع كاسػػػتعخاض فعاليػػػة بخكتػكػػػػؿ قخشاجشػػػة كاسػػػتعخاض  14-6

 مشترف السجة لمخصة االستخاتيجية
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/12 
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 الخمد العشػاف بشج ججكؿ األعساؿ
بيانػػػػات ك  بيانػػػات دكرة اإلبػػػػبلغ الثالثػػػةبػػػػيغ تحميػػػل مقػػػارف  14-6

 خط األساس بذأف حالة التشفيح
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/12/Add.1 

قخشاجشػػػػة لمدػػػػبلمة  الييئػػػػات الفخعيػػػػة بسػجػػػػب بخكتػكػػػػػؿ 14-6
العسميػػػات كالخبػػػخة األحيائيػػػة: تحػػػجيث عػػػغ اسػػػتعخاض 

السكتدػػػػػػبة مػػػػػػغ عسػػػػػػل أفخقػػػػػػة الخبػػػػػػخاء التقشيػػػػػػيغ 
السخررة السشذأة بسػجب بخكتػكػؿ قخشاجشة 

 لمدبلمة األحيائية

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/12/Add.2 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/13 االعتبارات االجتساعية كاالقترادية 15

كػااللسبػػر التكسيمػي بذػأف السدػؤكلية  –بخكتػكػؿ ناغػيا  16
 كالجبخ التعػيزي

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/14 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/15 التػعية العامة كالتثقيف كالسذاركة 17

السيدانية السقتخحة لبخنػامج عسػل اتفاقيػة التشػػع البيػلػػجي،  10
كبخكتػكػػػػػػػػؿ قخشاجشػػػػػػػة لمدػػػػػػػبلمة األحيائيػػػػػػػة كبخكتػكػػػػػػػػؿ 
ناغػيػػػػػا بذػػػػػأف الحرػػػػػػؿ عمػػػػػى السشػػػػػافع كتقاسػػػػػسيا لفتػػػػػخة 

 6118 -6117الدشتيغ 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/16 

 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/16/Add.1 لسصمػبةأنذصة البخامج كالبخامج الفخعية كالسػارد ا 10

 الهثائق اإلعالمية-باء  

 الرمز العشػاف 

إيزػػاحات مقتخحػػة عسػػا يسثػػل الشقػػل غيػػخ السقرػػػد عبػػخ  16
 الحجكد مقابل الشقل غيخ السذخكع عبخ الحجكد

UNEP/CBD/BS/CC/13/5 

لمجشػػػة االستذػػػارية غيػػػػخ  االجتسػػػاع العاشػػػخمػػػػجد نتػػػائج  7
   غخفة تبادؿ معمػمات الدبلمة األحيائيةالخسسية السعشية ب

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/1 

السفتػح العزػية السعشػي  اإللكتخكنيمشتجى الخبخاء تقخيخ  11
 بتقييع السخاشخ كإدارة السخاشخ

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/2 

تقيػػيع السخػػاشخ لفخيػػق الخبػػخاء التقشيػػيغ السخرػػز تقخيػػخ  11
 (6116السخاشخ )كإدارة 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/3 

تخاحػػػػػات االق بذػػػػػأف الستخػػػػػحةكصػػػػػف مفرػػػػػل لئلجػػػػػخاءات  11
 الفخدية السقجمة مغ خبلؿ اختبار اإلرشاد

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/4 

شبكة السختبػخات عمػى اإلنتخنػت لمكذػف عسل  حمقةتقخيخ  16
 عغ الكائشات الحية السحػرة كتحجيج ىػيتيا 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/5 

الكائشػػػػات الحيػػػػة السحػػػػػرة عػػػػغ كذػػػػف الستعمػػػػق بالجليل الػػػػ 16
 ػيتياكتحجيج ى

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/6 

عػػػػغ كذػػػػف بذػػػػأف العسػػػػل بشػػػػاء القػػػػجرات  حمقػػػػاتتقػػػػاريخ  16
 كتحجيج ىػيتياالكائشات الحية السحػرة 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/7 

 بيانػػات دكرة اإلبػػبلغ الثالثػػةبػػيغ سقػػارف التحميػػل تحػػجيث لم 14-6
 كبيانات خط األساس بذأف حالة التشفيح

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/8 

 تقخيخا اجتساعا السائجة السدتجيخة السذتخكة بيغ اتفاقية 17
بذأف التػعية العامة  اتفاقية التشػع البيػلػجيآرىػس/

فيسا يتعمق كالحرػؿ عمى السعمػمات كالسذاركة العامة 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/9 
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 الخمد العشػاف بشج ججكؿ األعساؿ
 بالكائشات الحية السحػرة كالكائشات السحػرة جيشيا

 بذأفاإلنتخنت  عمىخرات كتػصيات السشاقذات مم 17
السذاركة العامة، كالتثقيف العاـ كالػصػؿ إلى 

 السعمػمات الستعمقة بالكائشات الحية السحػرة

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/10 

بشاء القجرات في مجاؿ الستعمقة بعسل ال حمقاتتقاريخ  17
كائشات الالتػعية العامة كالتثقيف كالسذاركة فيسا يخز 

 الحية السحػرة

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/11 

تقخيخ فخيق الخبخاء التقشييغ السخرز لتقييع السخاشخ  11
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/12 (6115كإدارة السخاشخ )

 ميدانيةدارة االتفاقية ك األميغ التشفيحي عغ إتقخيخ  11
الرشجكؽ االستئساني لبلتفاقية كبخكتػكػؿ قخشاجشة 

 لمدبلمة األحيائية

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/13 

 

________ 


