
 

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  شرع ثانياالجتماع ال
  2014تشرين األول /أكتوبر 17-6 جمهورية كوريا، بيونغ شانغ،

 
  المنقح جدول األعمال المؤقت

  الشؤون التنظيمية  - أوال 
  .افتتاح االجتماع  -1
  .المكتب أعضاء انتخاب  -2
  .األعمال جدول إقرار  -3
  .العمل تنظيم  -4
  .الثاني عشر لمؤتمر األطراف االجتماع في الممثلين تفويض وثائق عن تقرير  -5
  .القضايا المعلقة  -6
  .عشر لمؤتمر األطراف لثتاريخ ومكان االجتماع الثا  -7

  قاريرالت  - ثانيا 
  .واالجتماعات التحضيرية اإلقليمية الدورات بين المنعقدة عن االجتماعات تقارير  -8
  .تقرير األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية وميزانية الصناديق لالستئمانية لالتفاقية  -9

ع الناشئة عن حالة بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمناف  -10
 .استخدامها

وأهداف أيشي  2020-2011يجية للتنوع البيولوجي الخطة االسترات  -ثالثا 
  تقييم التقدم المحرز وتعزيز التنفيذ: للتنوع البيولوجي

  .نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيعة الرابعة من بالط  -11
ولوجي ـوع البيـة للتنـلخطة االستراتيجيات اـاستعراض منتصف المدة للتقدم المحرز نحو غاي  -12

  .وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ومزيد من اإلجراءات لتعزيز التقدم 2011-2020
االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ةخطالتوفير الدعم لتنفيذ أهداف االتفاقية واستعراض التقدم المحرز في   -13

  .خرى للمساعدة في التنفيذاألمبادرات ال، وتعزيز بناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي و2011-2020
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  .حشد الموارد  -14
  .اآللية المالية  -15
  .التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة  -16
  .االعتبارات الجنسانيةمراعاة تعميم   -17

  البنود األخرى الناشئة عن برنامج عمل االتفاقية  - رابعا 
  .الحصول وتقاسم المنافع  -18
  .واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة   -19
  .المسؤولية والجبر التعويضي  -20
  .التنوع البيولوجي البحري والساحلي  -21
  .األنواع الغريبة الغازية  -22
  .االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات  -23
  .البيولوجيا التركيبية: القضايا الجديدة والناشئة  -24
  .وتغير المناخ التنوع البيولوجي  -25
  .واستعادتها ةحفظ النظم اإليكولوجي  -26
  .لحياة البريةاإلدارة المستدامة للحوم الطرائد و: االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  -27
  .الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي  -28
  .األعمال قطاعك أصحاب المصلحة، بما فيهم التعاون مع االتفاقيات األخرى، والمنظمات الدولية وإشرا  -29

  عمليات االتفاقية  -خامسا 
  .في إطار االتفاقيةعمليات الهياكل والتحسين فاعلية   -30
  .2020برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام   -31
  .2016-2015برنامج العمل لفترة السنتين لميزانية   -32

  الختامية الشؤون  - ا دسسا
  .شؤون أخرى  -33
  .اعتماد التقرير  -34
  .اختتام االجتماع  -35

________  


