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 بيان
 

 اإلتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي طراف ألمؤتمر  اإلجتماع الحادي عشر
 باد في الهند آفي حيدر ، 2192أكتوبر 91الى  8 من

 
 أصحاب السعادة،

الخاص باإلجتماع الحادي عشر  2011أيمول /رسبتمب 7الصادر بتاريخ  164-2011عماًل بالبيان  نهأأعالمكم يسرني 
جدول األعمال المؤقت وجدول األعمال المشروح، كما وافق عميه يتم إرفاق لمؤتمر أطراف اإلتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي، 

 : عمى العنوانإلتفاقية المتعمقة بالتنوع البيولوجي ل اإللكتروني موقعإليهما عبر ال مكتب مؤتمر األطراف ويمكن الوصول
11-https://www.cbd.int/doc/?meeting=COP 

 
 .وتفضموا، سيادتكم، بقبول فائق االحترام
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بع عدد طُاألمم المتحدة محايدة مناخيا،  نظمةلتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون م

  . نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةإحضار بتكرم ويرجى من المندوبين ال.محدود من هذه الوثيقة
  

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  شرحادي ع الاالجتماع
  2012تشرين األول /أكتوبر 19- 8حيدر أباد، الهند، 

  

  جدول األعمال المؤقت
  الشؤون التنظيمية  - 1

  ؛افتتاح االجتماع  1- 1
  ؛المكتب أعضاء انتخاب  2- 1
  ؛األعمال جدول إقرار  3- 1
  ؛العمل تنظيم  4- 1
  ؛االجتماع إلى الممثلين تفويض وثائق عن تقرير  5- 1
  القضايا المعلقة؛  6- 1
  .واالجتماعات التحضيرية اإلقليمية الدورات بين المنعقدة جتماعاتالاعن  تقارير  7- 1

توكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة حالة برو  - 2
  .عن استخدامها، والتطورات ذات الصلة

 والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي 2020-2011تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   - 3
  :للتنوع البيولوجي

ي التنفيذ بما في ذلك وضع األهداف الوطنية وتحديث استعراض التقدم المحرز ف  1- 3
  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية؛

، وتعزيز االتصال، والتثقيف قدراتالدعم لبناء زويد األطراف بتاستعراض التقدم المحرز في   2- 3
   ونقل التكنولوجيا والتعاون؛، وتعزيز آلية غرفة تبادل المعلومات،والتوعية العامة

  .ألدوات واإلرشادات لرصد التنفيذ، بما في ذلك استخدام المؤشراتواصلة تطوير ام  3- 3
  :الموارد المالية واآللية المالية  - 4

  حشد الموارد، بما في ذلك وضع األهداف؛ستراتيجية إاستعراض تنفيذ   1- 4
  تقرير مرفق البيئة العالمية؛  2- 4
 واستعراض فاعلية لبرامجاألولويات لسنوات األربع اإطار : إلى اآللية المالية موجه إرشاد  3- 4

  اآللية المالية؛
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  .تقييم االحتياجات لفترة التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية  4- 4
  :التعاون، واالتصال وعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي  - 5

  عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي؛  1- 5
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  .المسائل األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي  2- 10

  :التنوع البيولوجي وتغير المناخ والقضايا ذات الصلة  - 11
بعاثات مشورة حول تطبيق الضمانات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي فيما يتعلق بخفض االن  1- 11

 ات وتعزيز مخزونةها المستدامدارتإودور حفظ الغابات و هاالناجمة عن إزالة الغابات وتدهور
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