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البند  8من جدول األعمال املؤقت
الدورة السادسة للجهاز الرئاسي
روما ،إيطاليا 9-5 ،أكتوبر/تشرين األول 2015

تقرير عن التعاون مع االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي
موجز
تستجيب هذه الوثيقة ألحكام املعاهدة وللطلب املوجه منن اجلهنا الرااين إىل األمنني بنأن يقندم تقرينرا عنن
-1
التعاون مع االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج (اتفاقية التنوع البيولوج ) يف كل دورة .وحتتو الوثيقنة علنى ملخن
لألنشطة واملبادرات التعاونية الرايسية اليت اضطلعت بها األمانة لتعزيز التعاون مع االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولنوج
منذ انعقاد الدورة اخلامسة للجها الرااي  ،إضافة إىل التطورات األخرية اليت طرأت على العالقة الوثيقة اجلارينة منع
االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج وأمانتها .كما تسلط الضوء على نتااج كل من االجتماع الثان عشر ملؤمتر األطراف يف
االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج واالجتماع األول ملؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا بشنأن
احلصول على املوارد اجلينية والتقايم العادل واملنصف للمننافع النائنئة عنن اينتخدامها (بروتوكنول ناغوينا) ،اللنذين
يكتسيان أهمية بالنسبة إىل املعاهدة.

التوجيهات املطلوبة
إنّ اجلها الرااي مدعو إىل النظر يف مشروع القرار الوارد يف مرفق هذه الوثيقة واعتماد قرار بشأن التعاون مع
-2
االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج .

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املشاركني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
MO478/A
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أوالً -مقدمة
تن املادة  2-1من املعاهندة على أن أهنداف املعاهندة "تتحقق […] من خننالل الربط الوثينننق منا بنني
-1
هذه املعاهدة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،واتفاقية التنوع البيولوج " يف حني تنن املنادة  5-20علنى أن
يقوم األمني ،ضمن مجلة أمور ،بالتعاون مع أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج لتحقيق أهداف املعاهدة .وتنن
املادة  3-19كذلك على أن اجلها الرااي حييط علما بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن منؤمتر األطنراف يف اتفاقينة
التنوع البيولوج  .وعليه ،قرر اجلها الرااي اإلبقاء على العالقة مع االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج كبنند داانم
على جدول أعماله يف كل دورة.1
وبادر اجلها الرااي  ،ضمن مجلة أمور أخرى ،مبوجب القرار  ،2013/5إىل الطلب "إىل األمني ،رهناً بتنوفرر
-2
املوارد املالية ،أن يستطلع مع أمانة االتفاقية الوياال واألنشطة العملية لتفعينل هنذا التعناون ،مبنا يف ذلنك منن خنالل
تنظيم ورئات العمل واحللقات الدرايية وغريها من الفعالينات ،وتنسنيق املسناعدة الفنينة فضنالً عنن تبنادل اخلناات
املعلومات".
وايتمرت األمانة ،على حنو ما طُلب منها ،يف توطيد تعاونها مع أمانة االتفاقية املتعلقنة بنالتنوع البيولنوج ،
-3
لتنسيق اإلجراءات وخلق أوجه التآ ر وتفاد ا دواجية اجلهود .وتبعا لذلك ،وضعت األمانتان إطارا للتعاون يتألف منن
خارطة طريق وخطة عمل مشرتكة مشفوعة بأنشطة عملية ،رهننا بتنوافر املنوارد ،يف ينيا منا اتفقتنا علينه منن منذكرة
التعاون واملبادرة املشرتكة اللتان وافقتا عليهما.2
وتستجيب هذه الوثيقة ألحكام املعاهدة وكذلك للطلب املقدم منن اجلهنا الرااين إىل األمنني مبوالنلة تقنديم
-4
تقارير عن التعاون مع االتفاقية يف كل دورة .كمنا ت سنلط الضنوء علنى نتنااج االجتمناع الثنان عشنر ملنؤمتر األطنراف يف
االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج واالجتماع األول ملنؤمتر األطنراف العامنل كاجتمناع لألطنراف يف بروتوكنول ناغوينا،
اللذين يكتسيان أهمية بالنسبة إىل املعاهدة.

ثانياً -النتائج الصادرة عن االجتماع الثاني عشر ملؤمتر األطراف يف
االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي ذات الصلة باملعاهدة الدولية
انعقد االجتماع الثان عشر ملنؤمتر األطنراف يف االتفاقينة املتعلقنة بنالتنوع البيولنوج واالجتمناع األول ملنؤمتر
-5
األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا يف بيونغ تشانغ ( ،)Pyeongchangمجهورية كوريا اجلنوبية،
خالل الفرتة  17- 6أكتوبر/تشرين األول  .2014واعتمد االجتماعان عددا من املقررات اليت هلا للة مبائرة باملعاهدة.

1
2

الفقرة  11من القرار 2011/8
الفقرة  7من القرار 2013/5
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اآللية املالية لالتفاقية
 -6يلفت االنتباه إىل املقرر  30/12بشأن اآللية املالية لالتفاقية -تعزيز أوجه التآزر الرباجمية بني االتفاقياات
املتعلقة بالتنوع البيولوجي ،على النحو التال :
إن مؤمتر األطراف؛
يدعو األطراف إىل تعزيز التنسيق بني نقنا اتصناهلا الوطنينة لكنل منن االتفاقينات املتعلقنة بنالتنوع
-1
البيولوج  ،من أجل حتديد األولويات الوطنية يف دعنم تنفينذ لتلنف االتفاقينات املتعلقنة بنالتنوع
البيولوج  ،واليت تتمائى مع اخلطنة االينرتاتيجية للتننوع البيولنوج  2020-2011ومنع تنفينذ
أهننداف أيش ن للتنننوع البيولننوج  ،وإدماجهننا يف ايننرتاتيجياتها وخطننط عملننها الوطنيننة للتنننوع
البيولوج ؛
يدعو جمالس إدارة لتلف االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوج إىل أن تضطلع مبا يل :
-2
تقديم عنالر مشورة ،حسب االقتضاء ،خبصوص متويل األولويات الوطنية املشنار إليهنا يف
(أ)
الفقرة أعاله ،يف إطار واليات كل منها ووفقا لوالية مرفق البيئة العاملية ،ومذكرة التفاهم املامنة بنني
مؤمتر األطراف يف االتفاقية وجملس مرفق البيئة العاملية وفقا للمقرر  ،8/3واليت قند حتنال إىل مرفنق
البيئة العاملية من خالل مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوج ؛
(ب) الطلب إىل أمانات كل منها أن حتيل هذه املشورة يف الوقنت املناينب إىل األمنني التنفينذ
التفاقية التنوع البيولوج ؛
يطلب إىل األمني التنفيذ التفاقية التنوع البيولوج أن يدرج أ مشورة يتلقاها وفقا للفقنرة  2أعناله
-3

-4

يف الوثااق املتعلقة بالبند املالام من جدول األعمنال ،لينظنر فيهنا منؤمتر األطنراف يف اتفاقينة التننوع
البيولوج يف اجتماعه القادم؛
يطلب أيضا إىل األمني التنفيذ التفاقية التنوع البيولوج أن يوالل التنسيق مع لتلف االتفاقيات
املتعلقة بالتنوع البيولوج ومرفق البيئة العاملية من أجل إجيناد ينبل لتيسنري اجلهنود النيت تبنذهلا
األطراف على النحو املبني يف الفقرة  1أعاله؛

ولذلك جير التماس توجيهات اجلها الرااي بشأن الكيفية اليت قد يرغب بها يف االيتجابة لندعوة ملنؤمتر
-7
األطراف يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج .3
 3لقد نظر اجلها ان الرااييان التفاقيتني اثنتني أخريني يف هذا الطلب ،وطلبا من املكاتب /اللجان الداامة التابعة هلما ،اليت تعمل مع
أمانتيهما ،تقديم عنالر املشورة هذه إىل مؤمتر األطراف .انظر الفقرة  ) ( 7من القرار  4/12الصادر عن االجتماع الثان عشر ملؤمتر األطراف يف
اتفاقية األراض الرطبة (رامسار):
 .http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res04_sc_roles_e.pdfوالفقرتان  20و 21من
القرار  10/11الصادر عن االجتماع احلاد عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الاية املهاجرة:
.http://www.cms.int/sites/default/files/document/Res_11_10_Synergies_and_Partnerships_E_0.pdf
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التآزر يف ما بني فريق االتصال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي
ئنجع منؤمتر األطنراف كنذلك "األطنراف علنى حتسنني التعناون يف منا بنني االتفاقينات ذات الصنلة بنالتنوع
-8
البيولوج واملنظمات األخرى على مجيع املستويات لتعزيز الفعالية والكفاءة يف تنفيذ أهداف االتفاقية".
-9

ويلفت االنتباه باخلصوص إىل العنالر التالية للمقرر :6/12

إن مؤمتر األطراف؛
-6

يقرر ،رهنا بتوافر املوارد ،إنشاء فريق ايتشار غري رمس متوا ن إقليميا ،يتألف من عضوين من
كل منطقة ،خيتارهم مكتب مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوج على أياس ترئيحات من
األطراف ،من أجل إعداد ،بالتشاور مع األمانة ،قبل االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ ،حلقة
عمل بهدف إعداد خيارات ميكن أن تشمل عنالر خلارطة طريق حمتملة ،لألطراف يف لتلف
االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوج لتعزيز أوجه التآ ر و يادة الكفاءة فيما بينها ،دون املساس
باألهداف احملددة ومع االعرتاف بوالية كل منها ورهنا بتوافر املوارد لدى هذه االتفاقيات ،بهدف
تعزيز تنفيذها على مجيع املستويات ،ويدعو فريق التنسيق بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوج
إىل املشاركة يف الفريق االيتشار غري الرمس ؛

-7

الفقرة 6

وبهدف إئراك االتفاقيات األخرى املتعلقة بالتنوع البيولوج يف حلقة العمل املشار إليها يف
أعاله ،واعرتافا بوالية كل من هذه االتفاقيات ،يدعو الرؤياء التنفيذيني لالتفاقيات األخرى املتعلقة
بالتنوع البيولوج إىل تيسري مشاركة ممثل األطراف يف اتفاقياتهم ،من خالل جلانها الداامة أو
مكاتبها أو عملياتها األخرى ،حسب االقتضاء؛ وممثل كل من أمانات االتفاقيات املتعلقة بالتنوع
البيولوج ؛ واملراقبني ،مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة ،ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واالحتاد الدول حلفظ الطبيعة ،على أنها املنظمات
اليت تقدم خدمات األمانة إىل هذه االتفاقيات ،فضال عن ممثل اجملتمعات األللية واحمللية.

 -10وبدأت أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج عملية تنفيذ املقرر الصادر عن مؤمتر األطراف ،مبا يف ذلك من
خالل عقد مؤمترات هاتفية للفريق االيتشار غري الرمس الذ أنشأه مؤمتر األطراف .وأئارت أمانة االتفاقية املتعلقة
بالتنوع البيولوج أيضا إىل أنه من األرجح ،بدعم مال يخ من حكوميت فنلندا ويويسرا ،عقد حلقة العمل املقرتحة
يف يناير/كانون الثان  2016يف جنيف ،يويسرا .ويتقدم املعلومات عن أ تطورات أخرى يف هذا الصدد إىل اجلها
الرااي خالل الدورة.
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اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 2020-2011

 -11تتيح اخلطة االيرتاتيجية للتنوع البيولوج  2020-2011وأهداف أيش العشرون إطارا ئامال متفقا عليه
للعمل يف جمال التنوع البيولوج  ،ومتثل أيضا إطارا للتعاون يف ما بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوج  ،اليت مت
االعرتاف بها أو دعمها من قبل األجهزة الراايية لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوج واجلمعية العامة لألمم املتحدة.4
وفضال عن ذلك ،فإن االيرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية املتعلقة بالتنوع البيولوج  ،يف إطار تنقيحها وتنفيذها
املستمرين ،يتوقع أن ختضع للمواءمة التامة مع اخلطة االيرتاتيجية.
-12

وإن مؤمتر األطراف يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  ،يف اجتماعه الثان عشر ،ومبوجب املقرر :6/12

يرحب باجلهود اليت تبذهلا جمالس إدارة االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوج ملواءمة
-2
ايرتاتيجياتها وخططها مع اخلطة االيرتاتيجية للتنوع البيولوج  2020-2011وأهداف أيش للتنوع
البيولوج ؛
 -3يدعو فريق التنسيق بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوج إىل مواللة عمله لتعزيز االتسا
والتعاون يف تنفيذ اخلطة االيرتاتيجية للتنوع البيولوج  2020-2011وأهداف أيش للتنوع البيولوج ،
ومواللة اجلهود املبذولة لتحسني الكفاءة وخفض التداخل واال دواجية غري الضروريني على مجيع املستويات
ذات الصلة فيما بني االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوج ؛
 -13وخالل فرتة السنتني املاضية ،واللت األمانة متابعة عملية تنقيح االيرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية املتعلقة
بالتنوع البيولوج  ،وتعاوننت منع أماننة االتفاقينة املتعلقنة بنالتنوع البيولنوج لضنمان أخنذ أهنداف املعاهندة الدولينة
وأولوياتها بعني االعتبار.5

ثالثاً -النتائج ذات الصلة الصادرة عن االجتماع األول ملؤمتر األطراف يف
االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا
 -14عقب اعتماد بروتوكول ناغويا ،قرر اجلهنا الرااين  ،عنند دخنول الاوتوكنول حينز النفناذ ،إقامنة التعناون
واحلفاظ عليه مع مؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف الاوتوكول .وطلب اجلها الرااي كذلك من األمنني نقنل
القرار إىل مؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف الاوتوكول.6
 4القرار 18/10التفاقية حفظ أنواع احليوانات الاية املهاجرة؛ والقرار  4/16التفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض من جمموعات
احليوان والنبات الاية؛ والقرار  6/11التفاقية رامسار؛ والقرار  2011/8للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛ ومقرر
جلنة الرتاث العامل 37 COM 5A؛ وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  161/65الصادر يف  11مارس/آذار .2011
 5انظر الفقرة  4من قرار اجلها الرااي .2013/5
6
القرار .2011/8
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 -15وقد دخل بروتوكول ناغويا حيز النفاذ يف  12أكتوبر/تشرين األول  ،2014ووفقا لطلب اجلها الرااي  ،لفنت
األمني انتباه االجتماع األول لألطراف يف بروتوكول ناغويا إىل قرار اجلها الرااي من خالل وثيقة إعالمية ،7وقام أيضا
بعدد من املداخالت الشفوية بشأن لتلف بنود جدول األعمال ذات الصلة.
 -16ورحب اجتماع األطراف يف بروتوكول ناغويا يف القرار  ،NP-1/8من بني عدة قرارات اختذها" ،بدعوة جملس
إدارة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إىل إقامة وتوطيد التعاون مع مؤمتر األطراف العامنل
كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا " ،وأئنار إىل" احلاجنة إىل ضنمان أن تكنون التندابري املتخنذة للمسناعدة يف بنناء
القدرات وتنميتها مبوجب الصكني متسقة ومتعاضدة".
 -17ويف نفس القرار ،الحظ اجتمناع األطنراف يف بروتوكنول ناغوينا أيضنا اجلهنود التعاونينة النيت يبنذهلا األمنني
التنفيذ مع ئركاء آخرين لتعزيز بناء القدرات وتيسري تبادل اآلراء والتجارب بشنأن الندعم املتبنادل والتنفينذ املنسنجم
لاوتوكول ناغويا والصكوك الدولية األخرى ذات الصنلة بنالاوتوكول .كمنا دعنا األطنراف النيت هن كنذلك أطنراف يف
الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة بالاوتوكول لضمان أن تكنون التندابري املتخنذة للمسناعدة يف بنناء القندرات متسنقة
ومتعاضدة.

رابعاً -التعاون بني األمانتني

 -18إن اجلها الرااي  ،مبوجب القرار  ،2013/5وضمن مجلة أمور أخنرى ،طلنب منن األمنني "موالنلة تعزينز
التعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوج " ،وأخذ علما كذلك باملبادرة املشرتكة املوقعنة بنني األمنني واألمنني التنفينذ
التفاقية التنوّع البيولوج  ،وطلب إىل األمني "رهناً بتوفرر املوارد املالية ،أن يستطلع مع أمانة االتفاقية الوياال واألنشطة
العملية لتفعيل هذا التعاون" .8وعند تنفيذ هذه القرارات الصادرة عن اجلها الرااي  ،كان التعاون بنني األمنني واألمنني
التنفيذ لالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج جيدا ،كما أحر تقدم يف مواءمة األنشطة التعاونية والنهوض بها.

خارطة طريق للتعاون
 -19وفقا لعدة طلبات للجها الرااي  ،وايتنادا إىل أحكام املعاهدة ،ايتمرت األمانتان يف تعزيز تعاونهما مبا يف
ذلك من خالل وضع خارطة طريق وخطة عمل مشرتكة للتعاون املستمر واألنشطة العملية ،ضمن واليات كل منهما ورهنا
بتوافر املوارد .
9

 ،UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/INF/5 7بشأن نتااج الدورة اخلامسة للجها الرااي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية
لألغذية والزراعة ذات الصلة باالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج
 8الفقرة  7من القرار .2013/5

 9متاح على العنوان التال :

. ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb6/CBD-ITPGRFA_Roadmap.pdf

IT/GB-6/15/15

7

 -20وتعز خارطة الطريق كذلك إطار التعاون بني األمانتني وفقا للمبادرة املشرتكة ،وتغط جماالت مثل الصون يف
املزرعة وااليتخدام املستدام للموارد الوراثية النباتية وبناء القدرات للدعم املتبادل يف تنفيذ املعاهدة واالتفاقية وبروتوكول
ناغويا امللحق بها ،إضافة إىل أنشطة أخرى مبا فيها تلك املتعلقة بتنقيح االيرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية املتعلقة
بالتنوع البيولوج  ،ونظم املعلومات ،واالتصال ،والتوعية.

األنشطة واملبادرات املشرتكة أو التعاونية
 -21ائرتكت أمانتا املعاهدة واالتفاقية املتعلقة بنالتنوع البيولنوج يف تنظنيم جمموعنة منن األنشنطة ،مبنا يف ذلنك
إحاطات رفيعة املستوى وأحداث إعالمية وحلقات عمل لبناء القدرات بشنأن الندعم املتبنادل لكنل منن جهنات اتصنال
الصكني ،واجملتمعات األللية واحمللية وألحاب املصلحة املعنيني اآلخرين.
 -22ويف إطار األنشطة اجلارية لتعزيز التنفيذ املتناغم لاوتوكنول ناغوينا واملعاهندة ،قامنت املنظمنة الدولينة للتننوع
البيولوج ومبادرة تنمية القدرات بشأن احلصول على املوارد وتقايم منافعها ،بالتعناون منع أمنانيت املعاهندة واالتفاقينة
املتعلقة بالتنوع البيولوج  ،بتنظيم حلقة عمل ترادفية جلهات االتصال الوطنية للمعاهدة ونظرااهنا يف بروتوكنول ناغوينا
لزيادة فهم العالقات القاامة بني الصكني .وأتاح االجتماع فرلة لتحديد الدروس املستخلصنة بصنورة مشنرتكة إضنافة إىل
األولويات واالحتياجات يف ما يتعلق بالدعم يف املستقبل .وئارك يف هذا االجتمناع ،النذ انعقند يف املقنر الرايسن للفناو
خالل الفرتة  6-3يونيو/حزيران  ،2014جمموعة وايعة من ألحاب املصلحة املدعوين من القطناع اخلناص ،ومنظمنات
البحوث الدولية ،والصندو العامل لتنوع احملاليل ،وممثلون عنن منظمنات املنزارعني .وجينر التخطنيط الجتماعنات
مماثلة من قبل األمانتني والشركاء املتعاونني خالل فرتة السنتني احلالية ،يتشمل جمموعة وايعة من األطنراف املتعاقندة
واملنظمات اإلقليمية ،مثل مفوضية االحتاد األفريق وأمانة مجاعة احمليط اهلادئ.
 -23وطبقا للمادة  17من املعاهدة ،يعت األمانة إىل إقامنة املزيند منن التعناون منع آلينة تبنادل املعلومنات التابعنة
لالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج وايتكشفت الروابط املمكنة مع بوابة تبنادل املعلومنات بشنأن احلصنول علنى املنوارد
وتقايم منافعها ،اليت تعتا أداة رايسنية لتيسنري تنفينذ بروتوكنول ناغوينا .وئناركت أماننة االتفاقينة املتعلقنة بنالتنوع
البيولوج يف املشاورة املتعلقة بالنظام العامل لإلعالم عن املوارد الوراثية النباتية وقدمت إيهامات مكتوبة.
 -24وئاركت األمانة يف عدة أنشطة واجتماعات ذات للة نظمتها أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  ،مبا
يف ذلك عدد من حلقات العمل اإلقليمية لبناء القدرات يف جمال بروتوكول ناغويا مت خالله أيضا مناقشة الدعم املتبادل
يف تنفيذ املعاهدة وبروتوكول ناغويا.
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 -25ويتستمر األمانة ،رهنا بتوافر املوارد ،يف تعزيز التعاون مع أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  ،وفقا
ملذكرة التعاون واملبادرة املشرتكة وخارطة الطريق اليت توفر أطرا مفيدة ملواللة األنشطة املشرتكة احلالية والعمل التعاون
يف املستقبل ،ال ييما بشأن بناء القدرات ورفع الوع .
 -26ونظراً إىل اآلثار املالية املمكنة لبعض األنشطة املقرتحة لتعزيز التعاون وأوجه التآ ر مع االتفاقية وفقاً لطلب
اجلها الرااي  ،يتضمن مشروع برنامج العمل (الوثيقة  )IT/GB-6/15/25حُكما لتغطية األنشطة ذات الصلة ،مبا يف
ذلك حضور االجتماعات ،وبناء القدرات ،وتبادل التجارب واخلاات ،ومجع املعلومات ،ورفع الوع  ،وأنشطة
مشرتكة ممكنة مع أمانة االتفاقية.

خامساً -التوجيهات املطلوبة
-27

إنّ اجلها الرااي مدعو إىل:
ايتعراض العنالر املقرتحة الواردة يف مرفق هذه الوثيقة واعتماد قرار بشأن التعاون مع االتفاقية املتعلقة بالتنوع
البيولوج .

9
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املرفق
مشروع القرار **2013/

العالقة مع االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي
إن اجلهاز الرئاسي،
إذ يشري إىل املادة  2-1وكذلك املادة  ) ( 3-19و(ل) من املعاهدة اليت تن على أن يقوم اجلها الرااي بإقامة
التعاون وحيافظ عليه مع مؤمتر األطراف املتعاقدة يف اتفاقية التنوّع البيولوج  ،واإلحاطة كذلك بالقرارات ذات الصلة
الصادرة عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوّع البيولوج  ،وبأحكام املادة  5-20اليت تن على أن يتعاون األمني مع
أمني اتفاقية التنوّع البيولوج ؛
وإذ يشري إىل القرار  2013/8بشأن التعاون مع مؤمتر األطراف يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج وأجهزتها الفرعينة
وأمانة؛
وإذ يرحب ببدء نفاذ بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقايم العادل واملنصف للمنافع النائئة عن
ايتخدامها (بروتوكول ناغويا)؛
وإذ يقر بضرورة مواللة دعم بناء قدرات األطراف ،ال ييما البلدان النامية ،على الدعم املتبادل يف تنفيذ املعاهدة
واالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج وبروتوكول ناغويا امللحق بها؛
يأخذ علما باملقررات الصادرة عن االجتماع الثان عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج ،
-1
واالجتماع األول ملؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف يف بروتوكول ناغويا ،واليت ه ذات أهمية بالنسبة إىل
املعاهدة؛
يطلب من األمانة أن تستمر يف رلد العمليات ذات الصلة املرتبطة باالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج
-2
وبروتوكول ناغويا احمللق بها ويف املشاركة فيها ،من أجل تعزيز العالقات العملية واملنسجمة فيما بينها ،على
الصعيدين الوطين والدول ؛
-3

يدعو األطراف املتعاقدة إىل أن تقوم ،عند ايتعراض االيرتاتيجيات وخطط العمنل الوطنينة للتننوع البيولنوج

10
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وحتديثها وعند تنفيذ اخلطة االيرتاتيجية للتنوع البيولوج  2020-2011وأهداف أيش للتننوع البيولنوج  ،بضنمان
إبرا التزاماتها مبوجب املعاهدة بشكل كامل ،ال ييما من خالل تعزيز مشاركة مجيع ألحاب املصلحة املعنيني؛
وإذ يشري إىل القرار  ،2013/6يرحب مبقرر االجتماع الثان عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية املتعلقة بنالتنوع
-4
البيولوج بشأن مرفق البيئة العاملينة القاضن بتعزينز أوجنه التنآ ر الااجمينة يف منا بنني االتفاقينات املتعلقنة بنالتنوع
البيولوج  ،ويف هذا السيا  ،يطلب من املكتب أن يتوىل ،بدعم من األمانة ،وضع عنالر مشورة ملرفق البيئنة العاملينة يف
ما يتعلق بتمويل أهداف املعاهدة وأولوياتها ،مبا يتمائى مع والينات مرفنق البيئنة العاملينة ،ويطلاب إىل األمنني إحالنة
عنالر املشورة ،بالصنيغة النيت توضنع بهنا ،إىل االجتمناع الثالنع عشنر ملنؤمتر األطنراف يف االتفاقينة املتعلقنة بنالتنوع
البيولوج حتى يتسنى إحالتها إىل مرفق البيئة العاملية؛
يرحب مبقرر االجتماع الثان عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج الذ يقض بعقد
-5
حلقة عمل اليتكشاف السبل اليت ميكن من خالهلا ألطراف لتلف االتفاقيات املتعلقة بالتنوع البيولوج تعزيز أوجه
التآ ر وحتسني الكفاءة يف ما بينها ،دون املساس باألهداف احملددة ومع اإلقرار بوالية كل من هذه االتفاقيات ورهنا
بتوافر املوارد لدى هذه االتفاقيات ،بهدف تعزيز تنفيذها على مجيع املستويات ،ويطلب من األمني واملكتب تيسري
اختيار املمثلني للمشاركة يف حلقة العمل هذه ورفع تقرير عن النتااج احملققة إىل اجلها الرااي يف دورته السابعة؛
يشيد جبهود األمانة الرامية إىل التعاون مع أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج  ،ويأخذ علما خبارطة
-6
الطريق اليت وضعت يف ييا املبادرة املشرتكة ومذكرة التعاون املوقعة بني األمني واألمني التنفيذ لالتفاقية املتعلقة
بالتنوع البيولوج  ،ويطلب من األمني ،رهنا بتوافر املوارد املالية ،أن يستمر ،مع أمانة االتفاقية املتعلقة بالتنوع
البيولوج  ،يف ايتكشاف الوياال واألنشطة العملية ملواللة تعزيز هذا التعاون وفقا للخطو املنصوص عليها يف مذكرة
التعاون واملبادرة املشرتكة وخارطة الطريق املوقعة بني األمانتني ،وأن يرفع تقريرا إىل اجلها الرااي ؛
يرحب باجلهود اليت تبذهلا أمانتا املعاهدة واالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوج بالتعاون مع مفوضية االحتاد
-7
األفريق  ،واملنظمة الدولية للتنوع البيولوج ومبادرة تنمية القدرات املتعلقة باحلصول على املوارد وتقايم منافعها
والشركاء اآلخرين جلمع ألحاب املصلحة واخلااء املشاركني يف تنفيذ املعاهدة واالتفاقية وبروتوكول ناغويا ،ويطلب من
األمني ،رهنا بتوافر املوارد املالية ،مواللة تيسري هذا التفاعل بشأن الدعم املتبادل والتنفيذ املنسجم للصكوك ،ورفع
تقرير عن نتااج هذه األنشطة إىل اجلها الرااي ؛
-8

يطلب إىل األمني مواللة رفع التقارير عن التعاون مع االتفاقية يف كل دورة من دورات اجلها الرااي .

