
 

  تفاقية المؤتمر األطراف في ا
  التنوع البيولوجيالمتعلقة ب

 االجتماع الثاني عشر
 2014 تشرين األول/كتوبرأ 17 – 6 بيونغ شانغ، جمهورية كوريا،

  من جدول األعمال 33البند 
  

  مقرر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
  لمؤتمر األطراف جتماعين الرابع عشر والخامس عشرموعد ومكان انعقاد اال  -  12/35المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
تركيا الستضافة االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، وكذلك  الذي قدمتهالعرض ب حيط علماًإذ ي
واالجتماع  ،ألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةلاجتماع كسع لمؤتمر األطراف العامل االجتماع التا

ألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية لاجتماع كالثالث لمؤتمر األطراف العامل 
  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،

الستضافة االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، الذي قدمته مصر  ببيان االهتمام أيضا حيط علماًوإذ ي  
واالجتماع الثالث  ،ألطراف في بروتوكول قرطاجنةلاجتماع كوكذلك االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل 

  ،كول ناغوياألطراف في بروتولاجتماع كلمؤتمر األطراف العامل 
األمين التنفيذي في أقرب وقت ممكن، وقبل نهاية عام  أن تخطرتمة إلى األطراف المه يدعو  -1

استضافة االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، وكذلك االجتماع التاسع لمؤتمر المتعلقة ببعروضها  ،2015
اجتماع كواالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل  ،ألطراف في بروتوكول قرطاجنةلاجتماع كاألطراف العامل 

  ؛ألطراف في بروتوكول ناغويال
استضافة االجتماع ب المتعلقة األمين التنفيذي بعروضها راخطإاألطراف المهتمة إلى  أيضاً يدعو  -2

ألطراف في لاجتماع كالخامس عشر لمؤتمر األطراف، وكذلك االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل 
 ، ويفضلألطراف في بروتوكول ناغويالاجتماع كر األطراف العامل واالجتماع الرابع لمؤتم ،بروتوكول قرطاجنة

  ؛لتنفيذلاالجتماع األول للهيئة الفرعية  انعقاد قبل شهرين على األقل من أن يكون ذلك
التي يمكن بها  بشأن الكيفية يعد، بالتشاور مع المكتب، مقترحاًاألمين التنفيذي أن إلى طلب ي -3

إلى الهيئة  يقدم هذا المقترحأن اجتماعه الثالث عشر، و والتي تليتمر األطراف جتماعات مؤتحديد استضافة ا
  األول؛ افي اجتماعه للنظر فيه، لتنفيذلالفرعية 
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 3للفقرة  أعده األمين التنفيذي وفقاً المقترح الذيفي  لتنفيذ أن تنظرلالهيئة الفرعية  إلى يطلب  -4

 ةتوصي تُعدأن وأعاله،  2و 1األمين التنفيذي وفقا للفقرتين  إلىالعروض التي قد تكون وردت  وكذلك فيأعاله، 
  .مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر لينظر فيها
  

______  


