
 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 االجتماع األول

 2106مايو/أيار  6-2كندا،  ،مونتريال
 من جدول األعمال 5البند 

 

 توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية للتنفيذ
 بشأن بروتوكول ناغويا من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 11التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف استعراض  1/2

 لمتنفيذإن الييئة الفرعية 
األطراف في اتفاقية التنوع  وتدعومن أىداف أيشي،  06الوفاء بالجزء األول من اليدف  تالحظ مع التقدير -0
في أقرب فرصة ممكنة  ياانضمامأو  موافقتياأو يا قبولأو يا تصديق إلى إيداع صك ،حتى اآلن، التي لم تفعل ذلك البيولوجي

 ؛بيدف المشاركة في صنع القرار في االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول
من أىداف أيشي بشأن  06إلى األمين التنفيذي تحديث الوثيقة بشأن التقدم المحرز نحو تحقيق اليدف  تطمب -2

بالتصديق عمى البروتوكول وتنفيذه، عمى أساس المعمومات المستممة من  إضافية تتعمقتطورات  ةلتعكس أي 1بروتوكول ناغويا
 غرفة تبادل المعمومات بشأن الحصول وتقاسم إلى التي أتيحتاألطراف وغير األطراف في البروتوكول فضال عن المعمومات 

تاحة الوثيقة لعمم مؤتمر األطراف في اجتماعو الثالث عشر ومؤتمر األطرا ف العامل كاجتماع لألطراف في بالبروتوكول المنافع، وا 
 في اجتماعو الثاني؛

 األطراف وغير األطراف في بروتوكول ناغويا إلى تزويد األمانة بمعمومات بخصوص أية تطوراتتدعو  -3
المشار لمنقحة افي الوقت المناسب إلدراجيا في الوثيقة بالتصديق عمى البروتوكول وتنفيذه، حسب مقتضى الحال،  تتعمق إضافية

 أعاله؛ 2إلييا في الفقرة 

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في اجتماعو الثاني، مقررا بأن يعتمد  توصي -4
 عمى غرار ما يمي:

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،
بروتوكول الفعال ل تنفيذاللخطوات نحو مى اتخاذ مزيد من اعاألطراف في بروتوكول ناغويا  يحث -0

إدارية أو سياساتية لتنفيذ بروتوكول أو تدابير تشريعية اتخاذ ناغويا، بما في ذلك عن طريق إنشاء ىياكل مؤسسية و 
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غرفة تبادل المعمومات ذات الصمة متاحة إلى جميع أن تجعل  دون المساس بحماية المعمومات السرية، ناغويا،
 وفقا لمبروتوكول؛ منافع،ال المعمومات بشأن الحصول وتقاسم

ذي ال، مثل ينلتقنيا والدعم، بما في ذلك التدريب تيابناء القدرات وتنميأنشطة الحاجة إلى يعيد تأكيد  -2
فضال عن الموارد المالية لدعم تنفيذ بروتوكول المنافع  وتقاسملحصول جال امفي تم تقديمو من ِقبل مبادرة تنمية القدرات 

(، التي تحتوي عمى 22المادة )بناء القدرات وتنمية القدرات في مساعدة مأن التدابير لبش NP-1/8لممقرر  وفقا ناغويا
 اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتيا لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا؛

تنفيذ المعاىدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية  إلىاألطراف والحكومات األخرى  يدعو -3
 .ة تدعم بعضيا بعضا، حسب االقتضاءوبروتوكول ناغويا بطريق 2والزراعة

 بأن يعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعو الثالث عشر، مقررا عمى غرار ما يمي: توصي -5

 إن مؤتمر األطراف،
اليدف  تحقيقلاألطراف وغير األطراف في بروتوكول ناغويا  تبذلياالجيود التي  مع التقدير يالحظ -0

 ؛بروتوكول ناغويا وتفعيلأيشي  أىدافمن  06

 ياتصديق إلى إيداع صك ،حتى اآلنالتي لم تفعل ذلك  األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي يدعو -2
واتخاذ خطوات نحو تنفيذه، في أقرب وقت ممكن،  يا إليوانضمامتيا عميو أو موافقأو  يا لوقبولأو بروتوكول ناغويا  عمى
لحصول وتقاسم بشأن اأو إدارية أو سياساتية  تدابير تشريعيةاتخاذ سية و في ذلك عن طريق إنشاء ىياكل مؤس بما

 ع؛المناف غرفة تبادل المعمومات بشأن الحصول وتقاسمالمنافع، وأن تجعل المعمومات ذات الصمة متاحة إلى 

ألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، إلى اتقنية دة مساعتقديم  مواصمة إلى األمين التنفيذييطمب  -3
، وأن يجعل 01/0رىنا بتوافر الموارد المالية، بيدف دعم التصديق عمى بروتوكول ناغويا وتنفيذه، وفقا لممقرر 

 ؛المنافع غرفة تبادل المعمومات بشأن الحصول وتقاسمالمعمومات ذات الصمة متاحة إلى 

تيسير  عناصر حسب االقتضاء، ،تطبيقو  اإلحاطة عممااألطراف والحكومات األخرى إلى  يدعو -4
فريق  وضعياالتي  3،الوراثية لألغذية والزراعة لممواردمختمف القطاعات الفرعية ل منافعالوتقاسم التنفيذ المحمي لمحصول 

، الموارد الوراثية لألغذية والزراعةالمعنية ب المجنةت بيا ورحبالمنافع  تقاسمو  الحصولالمعني بالقانونيين و  التقنيين الخبراء
وضع أو تنفيذ تدابير الحصول عند  ،إلى مساعدة الحكومات تيدفالتي و لألمم المتحدة  والزراعة األغذيةومؤتمر منظمة 

في  تؤديوالذي الخاص  الدور، و ألغذية والزراعةلأىمية الموارد الوراثية  عتباراالبعين  أن تأخذعمى  ،منافعالوتقاسم 
 زة لمختمف القطاعات الفرعية لمموارد الوراثية لألغذية والزراعة.الممي   سماتألمن الغذائي والتحقيق ا

 

__________ 
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