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 العالقة مع االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي

 

 إن اجلهاز الرئاسي،

 

)ز( و)ل( من املعاهدة اليت تنص على أن يقوم اجلهاز الرئاسي بإقامة التعاون 3-19وكذلك املادة  2-1إىل املادة  إذ يشري

وحيافظ عليه مع مؤمتر األطراف املتعاقدة يف االتفاقية بشأن التنّوع البيولوجي، واإلحاطة كذلك بالقرارات ذات الصلة 

اليت تنص على أن يتعاون األمني  5-20دة الصادرة عن مؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأن التنّوع البيولوجي، وبأحكام املا

 مع أمني االتفاقية بشأن التنّوع البيولوجي؛

 

بشأن التعاون مع مؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأن التنووع البيولووجي وأجههتهوا الفرعيوة      5/2013إىل القرار  وإذ يشري

 وأمانة؛

 

د اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن ببدء نفاذ بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوار وإذ يرحب

 استخدامها )بروتوكول ناغويا(؛

 

بضرورة مواصلة دعم بناء قدرات األطراف، ال سيما البلدان النامية، على الدعم املتبادل يف تنفيذ املعاهدة  وإذ يقر

 واالتفاقية بشأن التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا امللحق بها؛

 

باملقررات الصادرة عن االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي،  يأخذ علما -1

واالجتماع األول ملؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا، واليت هي ذات أهمية بالنسبة إىل 

 املعاهدة؛

 

عمليات ذات الصلة املرتبطة باالتفاقية بشأن التنوع البيولوجي وبروتوكول من األمانة أن تستمر يف رصد ال يطلب -2

ناغويا احمللق بها ويف املشاركة فيها، من أجل تعهيه العالقات العملية واملتجانسة واملناسبة، على الصعيدين الوطين 

  والدولي؛
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طط العمول الوطنيوة للتنووع البيولووجي     األطراف املتعاقدة إىل أن تقوم، عند استعراض االسرتاتيجيات وخ يدعو -3

وأهداف أيشي للتنووع البيولووجي، بضومان     2020-2011وحتديثها وعند تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 

 إبراز التهاماتها مبوجب املعاهدة بشكل كامل، ال سيما من خالل تعهيه مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛
 

مبقرر االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطوراف يف االتفاقيوة بشوأن التنووع      يرحب، 5/2013قرار ال وإذ يشري إىل -4

( القاضي بتعهيه أوجه التآزر الرباجمية يف ما بني االتفاقيات املتعلقة 30البيولوجي بشأن اآللية املالية )القرار الثاني عشر/

بالتنوع البيولوجي، ويف هذا السياق، يطلب من املكتب أن يتوىل، بدعم من األمانوة، وضوع عناصور مشوورة ملرفوق البيئوة       

إىل األموني   ويطلبب لبيئة العامليوة،  العاملية يف ما يتعلق بتمويل أهداف املعاهدة وأولوياتها، مبا يتماشى مع واليات مرفق ا

إحالة عناصر املشورة، بالصيغة اليت توضع بها، إىل االجتماع الثالو  عشور ملوؤمتر األطوراف يف االتفاقيوة بشوأن التنووع        

الصادر عن مؤمتر األطراف، حتوى يتسونى إحالتهوا إىل مرفوق البيئوة       30البيولوجي، مبا يتماشى مع القرار الثاني عشر/

إىل األمني وضع عملية بلورة عناصور املشوورة ليليوة املاليوة التابعوة لالتفاقيوة علوى جودول أعموال           يطلب كذلكوالعاملية 

 الدورات املقبلة للجهاز الرئاسي، حسب املقتضى؛

 

مبقرر االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الذي يقضي بعقد حلقة  يرحب -5

تكشاف السبل اليت ميكن من خالهلا ألطراف خمتلف االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوجي تعهيه أوجه التآزر عمل الس

وحتسني الكفاءة يف ما بينها، دون املساس باألهداف احملددة ومع اإلقرار بوالية كل من هذه االتفاقيات ورهنا بتوافر 

من األمني واملكتب تيسري اختيار  ويطلبعلى مجيع املستويات،  املوارد لدى هذه االتفاقيات، بهدف تعهيه تنفيذها

 املمثلني للمشاركة يف حلقة العمل هذه ورفع تقرير عن النتائج احملققة إىل اجلهاز الرئاسي يف دورته السابعة؛

 

خبارطة  جبهود األمانة الرامية إىل التعاون مع أمانة االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، ويأخذ علما يشيد -6

الطريق اليت وضعت يف سياق املبادرة املشرتكة ومذكرة التعاون املوقعة بني األمني واألمني التنفيذي لالتفاقية بشأن التنوع 

من األمني، رهنا بتوافر املوارد املالية، أن يستمر، مع أمانة االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي، يف  ويطلبالبيولوجي، 

نشطة العملية ملواصلة تعهيه هذا التعاون وفقا للخطوط املنصوص عليها يف مذكرة التعاون واملبادرة استكشاف الوسائل واأل

 املشرتكة وخارطة الطريق املوقعة بني األمانتني، وأن يرفع تقريرا إىل اجلهاز الرئاسي؛

 

باجلهود اليت تبذهلا أمانتا املعاهدة واالتفاقية بشأن التنوع البيولوجي بالتعاون مع مفوضية االحتاد  يرحب -7

ومبادرة تنمية القدرات املتعلقة باحلصول على املوارد وتقاسم منافعها  املنظمة الدولية للتنوع البيولوجياألفريقي، و

من  ويطلباركني يف تنفيذ املعاهدة واالتفاقية وبروتوكول ناغويا، والشركاء اآلخرين جلمع أصحاب املصلحة واخلرباء املش

األمني، رهنا بتوافر املوارد املالية، مواصلة تيسري هذا التفاعل بشأن الدعم املتبادل والتنفيذ املتجانس واملناسب 

 للصكوك، ورفع تقرير عن نتائج هذه األنشطة إىل اجلهاز الرئاسي؛
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من بروتوكول ناغويا بشأن النفاذ إىل  10تعاقدة إىل العمل اجلاري بالنسبة إىل املادة األطراف امل يلفت عناية -8

 األمانة على املشاركة يف هذا العمل؛ وحيّثاملوارد وتقاسم منافعها 

 

 إىل األمني مواصلة رفع التقارير عن التعاون مع االتفاقية يف كل دورة من دورات اجلهاز الرئاسي. يطلب -9


