
 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في

 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم
 ة عن استخدامهاالعادل والمنصف للمنافع الناشئ

 األولاالجتماع 
 2014أكتوبر/تشرين األول  17-13، جمهورية كوريا، شانغتبيونغ 
 من جدول األعمال 16البند 

NP-1/12 عقد اجتماعات مؤتمر : تحسين فعالية الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية
تماع مؤتمر األطراف العامل كاجاألطراف في االتفاقية بالتزامن مع اجتماعات 

 في البروتوكولين لألطراف

 ،في بروتوكول ناغويا مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافإن 
من بروتوكول ناغويا، التي تنص على أنه ينبغي عقد االجتماعات العادية  26من المادة  6إلى الفقرة  إذ يشير

لتزامن مع االجتماعات العادية لمؤتمر األطراف في في بروتوكول ناغويا با مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافالالحقة ل
 في بروتوكول ناغويا؛ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافغير ذلك  يقرراالتفاقية ما لم 

ذ و   مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافبأن عملية تخطيط تنظيم االجتماعات المتزامنة لمؤتمر األطراف و  يقرا 
 ل عملية متكررة؛في البروتوكولين تشك

ذ و  البلدان  ال سيمابضرورة ضمان توفير الموارد المالية لدعم مشاركة ممثلي األطراف من البلدان النامية،  أيضا يقرا 
، وكذلك ممثلي المجتمعات األصلية االنتقالي قتصادذات االطراف األو األقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، 

 والشفافية؛ الشرعيةوالمجتمعات المحلية، في االجتماعات المتزامنة بغرض الحفاظ على 
ذ يحيط علماو  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  مقررمؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثاني عشر، وب مقررب ا 
 أن تنظيم اجتماعات متزامنة، في بروتوكول قرطاجنة خالل اجتماعه السابع بش لألطراف

اجتماعاته العادية المقبلة المتزامنة مع اجتماعات مؤتمر األطراف  فترة أسبوعين غضون في أن يعقد  يقرر -1
 في بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية؛ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراففي االتفاقية واجتماعات 

في  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافل الثانيعمال االجتماع تنظيم أ  التنفيذياألمين  إلىيطلب  -2
 مؤتمر األطراف؛الصادر عن  12/27 بروتوكول ناغويا وفقا للعملية الواردة في المقرر
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ذات الصلة  الطوعيةإلى زيادة اشتراكاتها في الصناديق االستئمانية  المتقدمةاألطراف من البلدان  يدعو -3
ل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ال سيما أقلة والفعالة لممثلي األطراف من البلدان النامية، لضمان المشاركة الكام

يشجع المحلية في االجتماعات المتزامنة وو وكذلك ممثلي المجتمعات األصلية  االنتقالي قتصادذات االطراف األو من بينها، 
 مة كذلك لهذه الغاية؛لمساهعلى ا الحكومات األخرى والجهات المانحة

تنظيم االجتماعات المتزامنة وفقا  منأن يستعرض، خالل اجتماعيه الثالث والرابع، الخبرة المكتسبة  يقرر -4
 .مؤتمر األطرافالصادر عن  12/27مقرر للعملية الواردة في ال
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