
 

 توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ

 )من بروتوكول ناغویا 10المادة (

بأن یعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا، في اجتماعه الثالث، مقررًا على 

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا،

  من بروتوكول ناغویا،
تبعا  ]متعددة األطراف لتقاسم المنافعآلیة عالمیة ستكشاف الحاجة إلى 

، والدراسة بشأن الخبرات اإلنترنتشبكة ، بما في ذلك المنتدى على 
، وموجز اآلراء والنتائج األخرى المكتسبة من إعداد وتنفیذ بروتوكول ناغویا واآللیات المتعددة األطراف والعملیات

قدما في وضع  للمضيالحاجة إلى آلیة عالمیة  
التقاسم العادل والمنصف للمنافع في الحاالت العابرة 

 ]،یهامن الممكن منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول عل

القائمین أن المنافع الناشئة عن اآللیة العالمیة المتعددة األطراف لتقاسم المنافع وتقاسمها مع 
م احافز ل ثتمالتنوع البیولوجي والمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة  لتنوع البیولوجي الحفظ  اقیّ
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 للتنفیذالهیئة الفرعیة 
  االجتماع الثاني
  2018تموز /یولیه 13-9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
(األطراف لتقاسم المنافع اآللیة العالمیة المتعددة   2/4

  إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
بأن یعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا، في اجتماعه الثالث، مقررًا على  توصي

  :غرار ما یلي
إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا،

  هدف بروتوكول ناغویا، إذ یضع في اعتباره
ذ یشیر ٕ   إلى الحق السیادي للدول في مواردها الجینیة، وا
ذ یشیر ٕ   من بروتوكول ناغویا، 10إلى المادة  أیضا وا

ذ یشیر  ٕ من بروتوكول ناغویا، 22و 11ن یتإلى الماد كذلكوا
ذ  ٕ ستكشاف الحاجة إلى ال[ العمل المضطلع به یدركوا

، بما في ذلك المنتدى على NP-2/10و NP-1/10باء، و 11/1للمقررات 
المكتسبة من إعداد وتنفیذ بروتوكول ناغویا واآللیات المتعددة األطراف والعملیات

  10،1ء بشأن المادة الجتماعي الخبرا
] ٕ  ه تم إثباتأنببه بالفعل  المضطلعالعمل من  یقرذ وا

التقاسم العادل والمنصف للمنافع في الحاالت العابرة  لتناول مسألةلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع آلطرائق 
من الممكن منح الموافقة المسبقة عن علم أو الحصول علفیها كون یللحدود أو الحاالت التي ال 

ذ یالحظو [ ٕ أن المنافع الناشئة عن اآللیة العالمیة المتعددة األطراف لتقاسم المنافع وتقاسمها مع  ا
التنوع البیولوجي والمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة  على حفظ
 ]،واستخدامه المستدامومكوناته 

                                         
UNEP/CBD/ICNP/3/5 و MOP/2/10-UNEP/CBD/NP/COP. 

 
 

  

الهیئة الفرعیة 
االجتماع الثاني
مونتلایر، كندا، 

من جدول األعمال 6البند 
  

إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
توصي

غرار ما یلي

للمقررات 
المكتسبة من إعداد وتنفیذ بروتوكول ناغویا واآللیات المتعددة األطراف والعملیات

الجتماعي الخبرا

طرائق 
للحدود أو الحاالت التي ال 

على حفظ
ومكوناته 

                                                
1 UNEP/CBD/ICNP/3/5
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ذ یدرك[ ٕ المراحل  وعلى الرغم من[] أن الكثیر من األطراف ما زالت في مراحل مبكرة من تنفیذ البروتوكول وا
 الكامل والفعالالجهود الرامیة إلى التنفیذ ه ال ینبغي إعاقة تنفیذ بروتوكول ناغویا من جانب األطراف، فإنمن المختلفة 

  ،]بروتوكول ناغویا بأكملهل
ذ یدرك أیضا ٕ والشعوب األصلیة والمجتمعات ناء القدرات من أجل دعم األطراف إلى بالحاجة الجاریة  وا

  في إعداد وتنفیذ التدابیر التشریعیة واإلداریة والسیاساتیة بشأن الحصول وتقاسم المنافع،المحلیة 
ّ  یرحب -1 من خالل التقاریر الوطنیة المؤقتة وغرفة تبادل یة عتها األمینة التنفیذبالمعلومات التي جم

 ؛10معلومات الحصول وتقاسم المنافع ذات الصلة بالمادة 

 بالمعلومات عن التطورات في العملیات والمنظمات الدولیة ذات الصلة؛ یحیط علماً  -2

بما فیه الكفایة من  إثباتهاإلى آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع قد تم أن الحاجة  یقرر  -3[
النظر في طرائق في لكي تبدأ األطراف  10اآلراء والدراسات التي أجریت فیما یتعلق بالمادة  تقدیماتخالل مختلف 

  ]لیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع؛آل
غیر [متعددة األطراف لتقاسم المنافع لمعلومات األكثر عن حاالت محددة آللیة عالمیة أن ایرى  -4

المادة ] الطرائق بما یتماشى مع[یمكن أن تساعد األطراف في النظر في ] المشمولة بموجب النهج ثنائي األطراف
 ؛10

 :إلى األمینة التنفیذیة، أن تقوم بما یلي، رهنا بتوافر الموارد یطلب -5

لمناقشة الحاالت المحددة  ]لتحدید و[اإلنترنت على شبكة عقد مناقشات مفتوحة العضویة منظمة   ) أ(
  ؛]والطرائق الممكنة لمثل هذه اآللیة[آللیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع 

ة لطرائق آلیة عالمیة متعددة مكنوتقدیم خیارات م[ اإلنترنتتجمیع نتائج المناقشات على شبكة   ) ب(
 تماعها الثالث؛لكي تنظر فیها الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اج] األطراف لتقاسم المنافع

تحدیث المعلومات بخصوص التطورات في العملیات والمنظمات الدولیة األخرى ذات الصلة   )ج(
 وتقدیمها لكي تنظر فیها الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها الثالث؛

إلى الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها الثالث أن تنظر في المعلومات المشار إلیها في  یطلب -6
أعاله وأن تطرح توصیات لكي ینظر فیها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ) ج(و) ب(5ة الفقر 

 .بروتوكول ناغویا في اجتماعه الرابع

 
_________  

  


