
 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 ناغوياالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم
 العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

 الثالثاالجتماع 
 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29-17الشيخ، مصر،  شرم
 من جدول األعمال 15 البند

 
 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع  

استعراض تجربة عقد اجتماع مؤتمر األطراف في االتفاقية بالتزامن مع مؤتمر األطراف العامل  -3/10
كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول ناغويا
 المنافع، إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم

 ،NP-2/12و NP-1/12 ينر إلى المقر  إذ يشير
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بالتزامن مع  عقد اجتماع مؤتمر األطراف تجربة ستعرضوقد ا

 بروتوكول قرطاجنة، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، باستخدام المعايير المحددة في المقرر
NP-2/12 ،ي االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في والمراقبين والمشاركين ف ،آراء األطراف وإذ يأخذ في اعتباره

االتفاقية، واالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الثاني لمؤتمر 
 هذه ومن خالل الدراسات االستقصائية التي أجريت بعداألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، 

 ماعات،االجت
استعراض آخر في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية، واالجتماع العاشر  سُيجرى بأنه  وإذ يقر

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
 لألطراف في بروتوكول ناغويا،

 عززتو أن االجتماعات المتزامنة سمحت بزيادة التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها،  االرتياحمع  يالحظ -1
 ؛الخاصة بكل اجتماعالمشاورات والتنسيق وأوجه التآزر فيما بين نقاط االتصال الوطنية 

 من المستصوب إدخال المزيد من هأن معظم المعايير اعتبرت مستوفاة أو مستوفاة جزئيا، وأن يالحظ -2
 ولين؛البروتوكاألطراف في التحسينات على سير االجتماعات المتزامنة، ال سيما لتحسين نتائج وفعالية اجتماعات 

التأكيد على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والفعالة لممثلي األطراف من البلدان النامية، والسيما  يكرر -3
اعات التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في االجتم بلدانة، والالدول الجزرية الصغيرة الناميمن بينها أقل البلدان نموا و 

 يعلى أهمية ضمان المشاركة الكافية للممثلين في اجتماع بوجه خاص ، في هذا الصدد،ويسلط الضوءالمتزامنة، 
 ؛الدورات ن، عن طريق توفير التمويل لهذه المشاركة، بما في ذلك في االجتماعات التي ُتعقد فيما بيالبروتوكولين
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، من امنةالمتز األمينة التنفيذية مواصلة تطوير االستعراض األولي لتجربة عقد االجتماعات يطلب إلى  -4
، على أساس الخبرة المكتسبة من االجتماع الرابع عشر لمؤتمر 2/12خالل االستعانة بالمعايير المشار إليها في المقرر 

االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الثالث لمؤتمر و  ،األطراف
 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث؛

عشر  الخامسمن تنظيم العمل المقترح لالجتماع  االنتهاءإلى المكتب واألمينة التنفيذية، عند  يطلب -1
لمؤتمر األطراف في االتفاقية، واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 

دة في ر والمعلومات الوا واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، مراعاة هذا المقرر
االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف و  ،الرابع عشر لمؤتمر األطرافوالخبرة المكتسبة من االجتماع  1ةاألمينة التنفيذي مذكرتي

العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
  ناغويا.
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