
 

  تفاقية المؤتمر األطراف في ا
  التنوع البيولوجيالمتعلقة ب

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

  من جدول األعمال 30البند 
  

  مقرر اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
  تحسين فعالية الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية  -  12/29المقرر 

  مسائل أخرى: وبروتوكوليها
  إن مؤتمر األطراف،

والتقنية والتكنولوجية لتمكينها من  العلميةعملية تحسين عمليات الهيئة الفرعية للمشورة يالحظ  -1
، الهيئة الفرعية مكتبلتنفيذي أن يواصل، بالتشاور مع إلى األمين ا ويطلبة، فعاليالع بواليتها بقدر أكبر من الاالضط

باالعتماد على آراء األطراف والدروس المستفادة من االجتماعين السابع عشر والثامن عشر  ،هافعاليتاستكشاف سبل تحسين 
 ؛التكنولوجيةللهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية و

من عقد اجتماعات بما في ذلك  ،ة االجتماعاتفاعليإلى األمين التنفيذي أن يستكشف سبل زيادة يطلب  -2
لتحديد المرافق الالزمة  ،مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،خالل وسائل عبر اإلنترنت، والتواصل مع الكيانات المالئمة

في البلدان النامية للمشاركة بفعالية في هذه االجتماعات وإبالغ الهيئة الفرعية  ،طنيةبما في ذلك نقاط االتصال الو ،للمندوبين
 ؛مؤتمر األطرافل ها قبل االجتماع الثالث عشرنظرل ،لتنفيذل

استعراض نظراء طوعية  عمليةإجراء  بشأن اقتراح ين التنفيذيها األمالتي أعد 1بالوثائقيحيط علماً  -3
منهجية  ضع، رهناً بتوافر الموارد،إلى األمين التنفيذي أن ي ويطلبلوطنية للتنوع البيولوجي، لالستراتيجيات وخطط العمل ا

 لتنظر فيه؛إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ،  اًتقريريقدم لعملية استعراض النظراء الطوعية و
من استعراض التقدم  ،2020بغية تمكين مؤتمر األطراف في كل اجتماع من اجتماعاته حتى عام  -4

عمال و ،للتنوع البيولوجيوتحقيق أهداف أيشي  2020- 2011لمحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ا
آلية في األمين التنفيذي أن يتيح التشغيل الكامل ألداة اإلبالغ عبر اإلنترنت  إلى يطلب، 10/2من المقرر ) ه(3بالفقرة 

األطراف والحكومات األخرى إلى أن تتيح، على أساس طوعي،  دعويو غرفة تبادل المعلومات في أقرب وقت ممكن،
معلومات عن التقدم المحرز صوب تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وما يتصل بها من أهداف وطنية، وعن 

لومات، بما في ذلك من خالل أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت في آلية غرفة تبادل المع ،المؤشرات والنُهج صوب تقييم التقدم

                                                 
1  UNEP/CBD/COP/12/25/Add.3 وUNEP/CBD/COP/12/INF/24.  
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األطراف  جانبن منترنت اإل برع بالغعن التقدم المحرز في استخدام أداة اإل أن يقدم تقريراً إلى األمين التنفيذي ويطلب

 ؛إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر ،والمعلومات المقدمة في هذا الشأن ،والحكومات األخرى
برات والدروس المستفادة من إعداد التقرير الوطني إلى األمين التنفيذي أن يعد، على أساس الخيطلب  -5
عبر اإلنترنت، مقترحات بشأن التقرير الوطني السادس لتيسير تبسيط اإلبالغ عن  ستخدام أداة اإلبالغ الطوعيالخامس وا

 ،فضال عن أي تحسينات أخرى قد تكون ضرورية ألداة اإلبالغ عبر اإلنترنت ،القضايا المشمولة في االتفاقية وبروتوكوليها
 لتنفيذ؛ل للنظر من جانب الهيئة الفرعية

ات يمع االتفاق اتساقاً لإلبالغإمكانية وضع إطار أكثر  إلى األمين التنفيذي أن يستكشفيطلب أيضا  -6
 لتنفيذ االتفاقية والحد من أعباء اإلبالغبيانات ذات الصلة الوصول إلى ال فرص بالتنوع البيولوجي لتحسين المتعلقةاألخرى 

 ، واالستفادة من الخبرات المستمدة من هذا العمل لدى إعداد مقترحات للتقرير الوطني السادس؛على األطراف
وإمكانات  إلى األمين التنفيذي أن يستكشف خيارات، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بها،يطلب كذلك  -7

عقد اجتماعات تحضيرية إقليمية قبل االجتماعات المتزامنة لمؤتمر األطراف ل التآزر مع المنظمات األخرى،الشراكات و
 لتنفيذ؛ل األطراف في البروتوكولين، وأن يقدم تقريرا إلى الهيئة الفرعيةاجتماعات و

لبرنامج اتب اإلقليمية تعزيز مشاركة المكنظر في الالمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة إلى  يدعو -8
 في دعم األطراف في جهودها لتنفيذ التزاماتها بموجب االتفاقية وبروتوكوليها؛األمم المتحدة للبيئة 

ج السالمة األحيائية والحصول وتقاسم المنافع في االستراتيجيات وخطط العمل مداألطراف على  يشجع -9
ر ذلك من السياسات والخطط والبرامج القطاعية والمشتركة بين الوطنية للتنوع البيولوجي، وخطط التنمية الوطنية وغي

 الظروف والتشريعات واألولويات الوطنية؛ ةحسب مقتضى الحال، مع مراعا ،القطاعات
  :إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارديطلب  - 10

ج قضايا مدا يتعلق بفيملدى األطراف لثغرات في المهارات حتياجات من القدرات واالأن يجرى تقييما ل  )أ(
السالمة األحيائية والحصول وتقاسم المنافع في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط التنمية 

  احتياجات األطراف؛ حسبتدخالت بناء القدرات  تكييفالوطنية من أجل 
 ،وبروتوكول ناغويا واالتفاقية ،نةأن ينظم حلقات عمل إقليمية لنقاط االتصال الوطنية لبروتوكول قرطاج  )ب(

ج دمالمستفادة في مجال لمعنيين لتبادل الخبرات والدروس فضال عن المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة ا
  السالمة األحيائية والحصول وتقاسم المنافع في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

على  ،ألخرى، حسب مقتضى الحال، ووفقا للظروف واألولويات الوطنيةاألطراف والحكومات ا يشجع - 11
ة المتعلقتعزيز اآلليات الوطنية للتنسيق لتيسير وضع نهج منسق لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها فضال عن االتفاقيات األخرى 

  .بالتنوع البيولوجي واتفاقيتي ريو األخريين
______  


