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  االتفاقية المتعلقة
 بالتنوع البيولوجي

 

 

 

 مؤتمر األطراف في اتفاقية 
  التنوع البيولوجي

  الثامناالجتماع 
 2006مارس /ار آذ31 - 20 ، البرازيل،آوريتيبا

  * من جدول األعمال المؤقت3البند 

   على جدول األعمال المؤقت منقحة شروح
 تصويب

 ، السطر األخير151الفقرة 
  .11/6 المرجو قراءة القسم باء من المقرر 11/6بدال من القسم ألف من المقرر   

 155الفقرة 
  .155تحذف الجملتان األخيرتان من الفقرة   

  القسم باءالمرفق األول، 
 :يستعاض عن قائمة الوثائق الواردة في القسم باء من المرفق األول بالقائمة اآلتية

UNEP/CBD/COP/8/INF/1  تجميع االرشادات السابق صدورها الى اآللية المالية من مؤتمر األطراف. 
UNEP/CBD/COP/8/INF/2   طراف مقررات االجتماعين الخامس والسادس لمؤتمر األ سحباستعراض. 
UNEP/CBD/COP/8/INF/3    تقرير عن التقدم في العملية التشاورية لتقييم الحاجة الى ـ والمنهجيات

  .والخيارات في ـ آلية دولية للخبرة العلمية في مجال التنوع البيولوجي
UNEP/CBD/COP/8/INF/4    تقرير موجز عن الوضع القائم حاليا في امكانيات رصد التقدم في الشبكة

 .العالمية للمناطق البحرية المحمية
UNEP/CBD/COP/8/INF/5    أهداف عالمية موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية لبرامج عمل التنوع البيولوجي

 .في األراضي الجافة وشبه الرطبة 
UNEP/CBD/COP/8/INF/6  تقديرات التكاليف الخاصة باألنشطة الالزمة لتحقيق برنامج : المناطق المحمية

  ملالع
UNEP/CBD/COP/8/INF/7  العالقة بين الحصول على الموارد الجينية وبين آشف النقاب عن المتطلبات

تقرير المنظمة : الالزم توافرها عند تقديم طلبات اثبات حقوق الملكية الفكرية
  )وايبو(العالمية للملكية الفكرية 

UNEP/CBD/COP/8/INF/8 

 

نظرة عامة الى خبرة : االستراتيجية التقدم نحو تنفيذ االتفاقية وخطتها 
االتفاقيات االخرى في اسداء المساندة التقنية والى المنهجيات االحتمالية التي 

  .يمكن بها أن تساند المنظمات الدولية عملية التنفيذ 
UNEP/CBD/COP/8/INF/9  نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي والتقني.  
UNEP/CBD/COP/8/INF/10 لعمل لألفرقة العاملة المخصصة المفتوحة العضوية ترتيبات ا.  
UNEP/CBD/COP/8/INF/11  في مجال التنوع 2010تقرير االجتماع الثاني بشأن األعمال وتحدى 

  .البيولوجي
                                                           

*  UNEP/CBD/COP/8/1. 
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UNEP/CBD/COP/8/INF/12           وع ة التن ة اتفاقي او وأمان ي الف ات ف ين ادارة الغاب ة ب ترآة مقترح طة مش أنش
  .البيولوجي 

UNEP/CBD/COP/8/INF/13         ة     : التنوع البيولوجي في األنظمة االيكولوجية للمياه الداخلية يم وظيف أدوات لتقي
ة    يم االجتماعي ة والق اه الداخلي ة للمي ة االيكولوجي ادية –وصحة األنظم  االقتص

  .والثقافية لذلك التنوع 
UNEP/CBD/COP/8/INF/14  نية صناديقها االستئمانية تقرير األمين التنفيذي عن ادارة االتفاقية وميزا.  
UNEP/CBD/COP/8/INF/15       ة اه الداخلي ة للمي ة االيكولوجي ي األنظم وجي ف وع البيول ين  : التن ات ب الترابط

اه                  ة للمي ة االيكولوجي وجي في األنظم وع البيول تدام للتن الحفظ واالستعمال المس
ر  أة الفق ف وط ين تخفي ة وب ي/ الداخلي ا ف تدامة ، بم يش المس بل الع ك س  ذل

  . اعتبارات الصحه البشرية
UNEP/CBD/COP/8/INF/16           ة ة االحتمالي اطق البحري ين المن ة لتب ايير ايكولوجي ن مع د م ا يوج ملخص م

  .ألنظمة الحماية والتصنيف البيوجغرافي 
UNEP/CBD/COP/8/INF/17         ة وانجاز هدف ذ االتفاقي ات      : 2010رصد تنفي ق الغاي ة وتطبي األوضاع القائم

  .ف والمؤشرات والعالقة بينها جميعا واألهدا
UNEP/CBD/COP/8/INF/18    ي ا، ف ي أوروب وجي ف وع البيول ع للتن ؤتمر الراب  Plitvice Lakesالم

National Park.   ا ي آرواتي ر 24-22ف رئيس  : 2006 فبراي تنتاجات ال اس
اع آل               ا عن اجتم ة آرواتي سعادة السيد بوزو بسكوبتش، وزير الثقافة بجمهوري

م                   أوروبا ة األم ؤتمر األطراف في اتفاقي امن لم اع الث  اإلقليمي تحضيرا لالجتم
  .المتحدة للتنوع البيولوجي

UNEP/CBD/COP/8/INF/19  مياه–األنظمة االيكولوجية للجبال ودورها آمصادر لتوريد المياه   
 األراضي العالية  آمصدر ذي أهمية عالمية 
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UNEP/CBD/COP/8/INF/20  أن المعلومات والدروس المستفادة من تطبيق السياساتدراسات حاالت بش 

اه     ق أطر المي  والخطط وأفضل الممارسات الوطنية واالقليمية ، ومن تطبي
اه         ظ المي ال حف ي مج ة ف ية ناجح دخالت سياس ن ت ددة ع ة مح املة أمثل ش

  .واستعمالها المستدام  الداخلية

UNEP/CBD/COP/8/INF/21         ين اد شراآات ب رة اليج ات مبتك ز استعمال آلي  خيارات بشأن وسائل تعزي
تثمارات الخاصة في المشروعات          ام والخاص لتشجيع االس  لقطاعي الع

  .المستدامة في المناطق المحمية 

UNEP/CBD/COP/8/INF/22    ا اون فيه ا والتع ل التكنولوجي ة  : نق ات المتعلق ن المعلوم ي ع ر تجميع تقري
  م الوطنيو االقليمية والدوليةبأنظمة االعال

UNEP/CBD/COP/8/INF/23      ة ذ االدارة المتكامل ي بتنفي ين المخصص المعن راء التقني ق الخب ر فري تقري
  )امكام(للمناطق البحرية والساحلية 

UNEP/CBD/COP/8/INF/24     او     –برامج العمل المواضيعية ي من الف ر مرحل وجي  :  تقري وع البيول  التن
ات ، والت ي   للغاب وجي ف وع البيول احلي والتن ري والس وجي البح وع البيول ن

  .األنظمة االيكولوجية للمياه الداخلية والتنوع البيولوجي الزراعي 

UNEP/CBD/COP/8/INF/25         ة وق الملكي أ في حق اب عن المنش  تحليل الخيارات لتنفيذ مطلب آشف النق
  .بيان وارد من االونكتاد : الفكرية 

UNEP/CBD/COP/8/INF/26    تقرير اجتماع الوآاالت المانحة والمنظمات األخرى ذات الصلة لمناقشة 
اص       ل الخ امج العم ذ برن افي لتنفي د واض ل جدي ة تموي ارات لتعبئ خي

  .المحمية  بالمناطق

UNEP/CBD/COP/8/INF/27   ي  تقرير االجتماع األول للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعن
  .بالمناطق المحمية 

UNEP/CBD/COP/8/INF/28             وجي وع البيول ة في مجال التن تقرير عن أنشطة برنامج األمم المتحدة للبيئ
  .والسالمة األحيائية

UNEP/CBD/COP/8/INF/29  2004في عام  -برنامج التنوع البيولوجيل مرفق البيئة العالمية دراسة.   
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UNEP/CBD/COP/8/INF/30  ق البيئة العالمية  الدراسة الثالثة الجامعة ألداء مرف.  

UNEP/CBD/COP/8/INF/31  العمل   رصد عمليات التقدم والتبليغ ، بما في ذلك ادماج األهداف في برامج
ى ة ال ة العالمي رة العام وطني ، والنظ غ ال يعية ، والتبلي وع  المواض التن

وجي  وم  : البيول ي تق ات الت ات والمنظم ادرات والعملي ع المب بوضع  تجمي
  .ت الدالة على االستعمال المستدام للتنوع البيولوجيوتوحيد المؤشرا

UNEP/CBD/COP/8/INF/32    د من   : نقل التكنولوجيا والتعاون فيها اعداد دراسات تقنية تنطوي على مزي
ا   ل التكنولوجي في    ،االستكشاف والتحليل لدور حقوق الملكية الفكرية في نق

  . سياق اتفاقية التنوع البيولوجي
UNEP/CBD/COP/8/INF/33      دف ق ه ة وتحقي ذ االتفاقي د تنفي رات    : 2010رص از المؤش ة انج خط

  .والبيانات والتحليالت 
UNEP/CBD/COP/8/INF/34    ، ة ة العالمي أداة   التطبيق االقليمي لألنشطة البيوجغرافية الساحلية والبحري آ

  .مساندة لتنفيذ برامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي 
UNEP/CBD/COP/8/INF/35   غيسين(تحليل مرحلي عن تنفيذ الشبكة االعالمية العالمية لألنواع الغازية ( 

UNEP/CBD/COP/8/INF/36   مصفوفة بشأن تحليل الفجوات.  

UNEP/CBD/COP/8/INF/37   ي   ملخص القضايا  : العالقة بين اتفاق تريبس واتفاقية التنوع البيولوجي الت
 . للتجارة   من أمانة المنظمة العالمية بيان وارد–أثيرت والنقاط التي أبديت 

UNEP/CBD/COP/8/INF/38                 وجي وبروتوآول وع البيول ة التن امج العمل التفاقي الميزانية المقترحة لبرن
  ..2008-2007 بشأن السالمة األحيائية لفترة العامين قرطاجنة

UNEP/CBD/COP/8/INF/39      ي الم ايير تبق ن مع ين ع راء العلمي ة الخب ر ورش ة  تقري اطق ذات األهمي ن
 ديسمبر   8-6االيكولوجية والبيولوجية الخارجة عن نطاق الوالية الوطنية،        

  .، أوتاوا، آندا2005
UNEP/CBD/COP/8/INF/40   زري وجي الج وع البيول ون     : التن رآاء مقترح ة وش طة األمان اندة أنش مس

  .وترابطات بمقررات وعمليات مؤتمر األطراف
UNEP/CBD/COP/8/INF/41 ث بيان عن أنشطة الوايبو في تعاونها مع اتفاقية التنوع البيولوجيتحدي.  

UNEP/CBD/COP/8/INF/42          ة ـ المي للطبيع ة ـ الصندوق الع اه الداخلي ة المي وجي ألنظم وع البيول التن
  .نشاط عالمي بشأن خطة التنفيذ من الجبال الى البحار

---- 


