
 

 المتعمقة بالتنوع البيولوجي مؤتمر األطراف في االتفاقية
 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في

 بشأن الحصول عمى الموارد الجينية والتقاسم
 شئة عن استخدامهاالعادل والمنصف لممنافع النا

 الثانياالجتماع 
 6176ديسمبر/كانون األول  77-4كانكون، المكسيك، 

 من جدول األعمال 77البند 
 

 اعتماد مقرر من ِقبل األطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 التقدم في تنفيذ استراتيجية زيادة التوعيةتقرير عن    .2/9

 

 عامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا إن مؤتمر األطراف ال
 1؛بالتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية زيادة التوعية يحيط عمما .7

بشأن اإلطار الستراتيجية تواصل الذي اعتمد خالل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر  71/66 بالمقرر يرحب .6
 األطراف؛

زيادة التوعية من خالل تنفيذ األنشطة ذات األمين التنفيذي مواصمة دعم تنفيذ استراتيجية  إلىيطمب  .1
وتزويد غرفة تبادل المعمومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع باألدوات والموارد  NP-1/9األولوية الواردة في المرفق بالمقرر 

 الناشئة؛

إلى األمين التنفيذي القيام بأنشطة بطريقة تضمن التماسك بين استراتيجيات التوعية والتواصل  يطمب .4
 لالتفاقية والبروتوكولين؛

لمشعوب ضمان المشاركة الكاممة والفعالة يبذل الجيود الالزمة لإلى األمين التنفيذي أن  أيضا يطمب .5
 ؛بطريقة مناسبة ثقافيا لمجتمعات المحمية في تنفيذ جميع األنشطة ذات األولوية الستراتيجية التوعيةواألصمية ا

األطراف وغير األطراف والجيات الفاعمة األخرى ذات الصمة إلى أن تأخذ في االعتبار المقرر  يدعو .6
المعني باستراتيجية التواصل العالمية من قبل مؤتمر األطراف في اجتماعو الثالث عشر في تنفيذ أنشطة التوعية  71/66

 الخاصة؛

الصمة إلى تنفيذ أنشطة زيادة التوعية وفقا األطراف، وغير األطراف والجيات الفاعمة األخرى ذات  يدعو .7
وتزويد غرفة تبادل المعمومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع  NP-1/9لألنشطة ذات األولوية الواردة في المرفق بالمقرر 

 باألدوات والموارد الناشئة؛
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اىدة الدولية بشأن بالمشاركة المستمرة لمبادرة بناء القدرات لمحصول عمى المنافع وتقاسميا، والمع يرحب .8
والمنظمة الدولية لقانون التنمية، والمنظمات األخرى ذات الصمة في رفع مستوى  2لألغذية والزراعة، الموارد الوراثية النباتية

 إلى التماسك وتحقيق التآزر في نيج زيادة التوعية مع ىذه المنظمات، وال سيما عمى المستوى القطري؛ ويدعوالتوعية، 

مين التنفيذي أن يقدم تحديثا عن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية رفع مستوى الوعي لينظر إلى األ يطمب .9
 فييا مؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعو الثالث.

 

__________ 
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