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الهيئة الفرعية للتنفيذ
االجتماع األول

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

توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية للتنفيذ
2/1

استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف  11من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن بروتوكول ناغويا

إن الييئة الفرعية لمتنفيذ
تالحظ مع التقدير الوفاء بالجزء األول من اليدف  06من أىداف أيشي ،وتدعو األطراف في اتفاقية التنوع
-0
البيولوجي ،التي لم تفعل ذلك حتى اآلن ،إلى إيداع صك تصديقيا أو قبوليا أو موافقتيا أو انضماميا في أقرب فرصة ممكنة
بيدف المشاركة في صنع القرار في االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛
تطمب إلى األمين التنفيذي تحديث الوثيقة بشأن التقدم المحرز نحو تحقيق اليدف  06من أىداف أيشي بشأن
-2
1
بروتوكول ناغويا لتعكس أية تطورات إضافية تتعمق بالتصديق عمى البروتوكول وتنفيذه ،عمى أساس المعمومات المستممة من
األطراف وغير األطراف في البروتوكول فضال عن المعمومات التي أتيحت إلى غرفة تبادل المعمومات بشأن الحصول وتقاسم
المنافع ،واتاحة الوثيقة لعمم مؤتمر األطراف في اجتماعو الثالث عشر ومؤتمر األط ارف العامل كاجتماع لألطراف في بالبروتوكول
في اجتماعو الثاني؛
تدعو األطراف وغير األطراف في بروتوكول ناغويا إلى تزويد األمانة بمعمومات بخصوص أية تطورات
-3
إضافية تتعمق بالتصديق عمى البروتوكول وتنفيذه ،حسب مقتضى الحال ،في الوقت المناسب إلدراجيا في الوثيقة المنقحة المشار
إلييا في الفقرة  2أعاله؛
-4
عمى غرار ما يمي:

توصي بأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا ،في اجتماعو الثاني ،مقر ار

إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،
يحث األطراف في بروتوكول ناغويا عمى اتخاذ مزيد من الخطوات نحو التنفيذ الفعال لبروتوكول
-0
ناغويا ،بما في ذلك عن طريق إنشاء ىياكل مؤسسية واتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية لتنفيذ بروتوكول
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ناغويا ،دون المساس بحماية المعمومات السرية ،أن تجعل جميع المعمومات ذات الصمة متاحة إلى غرفة تبادل
المعمومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،وفقا لمبروتوكول؛
يعيد تأكيد الحاجة إلى أنشطة بناء القدرات وتنميتيا ،بما في ذلك التدريب والدعم التقنيين ،مثل الذي
-2
تم تقديمو من ِقبل مبادرة تنمية القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع فضال عن الموارد المالية لدعم تنفيذ بروتوكول
ناغويا وفقا لممقرر  NP-1/8بشأن التدابير لممساعدة في بناء القدرات وتنمية القدرات (المادة  ،)22التي تحتوي عمى
اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتيا لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا؛
يدعو األطراف والحكومات األخرى إلى تنفيذ المعاىدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية
-3
والزراعة 2وبروتوكول ناغويا بطريقة تدعم بعضيا بعضا ،حسب االقتضاء.
-5

توصي بأن يعتمد مؤتمر األطراف ،في اجتماعو الثالث عشر ،مقر ار عمى غرار ما يمي:

إن مؤتمر األطراف،
يالحظ مع التقدير الجيود التي تبذليا األطراف وغير األطراف في بروتوكول ناغويا لتحقيق اليدف
-0
 06من أىداف أيشي وتفعيل بروتوكول ناغويا؛
يدعو األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي التي لم تفعل ذلك حتى اآلن ،إلى إيداع صك تصديقيا
-2
عمى بروتوكول ناغويا أو قبوليا لو أو موافقتيا عميو أو انضماميا إليو في أقرب وقت ممكن ،واتخاذ خطوات نحو تنفيذه،
بما في ذلك عن طريق إنشاء ىياكل مؤسسية واتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية بشأن الحصول وتقاسم
المنافع ،وأن تجعل المعمومات ذات الصمة متاحة إلى غرفة تبادل المعمومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛
يطمب إلى األمين التنفيذي مواصمة تقديم مساعدة تقنية إلى األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي،
-3
رىنا بتوافر الموارد المالية ،بيدف دعم التصديق عمى بروتوكول ناغويا وتنفيذه ،وفقا لممقرر  ،0/01وأن يجعل
المعمومات ذات الصمة متاحة إلى غرفة تبادل المعمومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛

يدعو األطراف والحكومات األخرى إلى اإلحاطة عمما وتطبيق ،حسب االقتضاء ،عناصر تيسير
-4
3
التنفيذ المحمي لمحصول وتقاسم المنافع لمختمف القطاعات الفرعية لمموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،التي وضعيا فريق

الخبراء التقنيين والقانونيين المعني بالحصول وتقاسم المنافع ورحبت بيا المجنة المعنية بالموارد الوراثية لألغذية والزراعة،
ومؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والتي تيدف إلى مساعدة الحكومات ،عند وضع أو تنفيذ تدابير الحصول
وتقاسم المنافع ،عمى أن تأخذ بعين االعتبار أىمية الموارد الوراثية لألغذية والزراعة ،والدور الخاص الذي تؤديو في
تحقيق األمن الغذائي والسمات المميزة لمختمف القطاعات الفرعية لمموارد الوراثية لألغذية والزراعة.
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