
  توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
ها فیما یتعلق باألحكام المتصلة بالسالمة 

  المتصلة بالحصول وتقاسم المنافع

  :، مقررا على غرار ما یلي

  األحكام المتصلة بالسالمة األحیائیة

استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة  فيدمج السالمة األحیائیة 
القطاعیة والمشتركة بین القطاعات األخرى الخطط والبرامج 

  1حسب االقتضاء، مع مراعاة الظروف والتشریعات واألولویات الوطنیة،
 ،4الفقرة  ،19و )ز(8 تانة بالسالمة األحیائیة، وال سیما الماد

كوااللمبور التكمیلي بشأن المسؤولیة  -بروتوكول ناغویا

 بروتوكول قرطاجنةعلى  أن تودع صك تصدیقهاعلى 
وقت ممكن إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وأن تتخذ خطوات 

داریة وسیاساتیة بشأن اتخاذ  ٕ السالمة تدابیر تشریعیة وا

في بروتوكول قرطاجنة بالتزاماتها  التي لیست أطرافا
إلى مواصلة إتاحة المعلومات ذات الصلة لغرفة تبادل معلومات 

  ؛ي الرابع بموجب بروتوكول قرطاجنة

 
CBD 

Distr. 
GENERAL 
 
CBD/SBI/REC/2/14 
13 July 2018 
 
ARABIC 
ORIGINAL:  ENGLISH 

  الهیئة الفرعیة للتنفیذ
 الثاني
  2018 تموز/یولیه 13- 9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
ها فیما یتعلق باألحكام المتصلة بالسالمة تتعزیز التكامل في إطار االتفاقیة وبروتوكوال   2/14

المتصلة بالحصول وتقاسم المنافعواألحكام األحیائیة 
  الهیئة الفرعیة للتنفیذ، 

، مقررا على غرار ما یليالرابع عشرفي اجتماعه  ،بأن یعتمد مؤتمر األطراف توصي
  ،مؤتمر األطراف إن

األحكام المتصلة بالسالمة األحیائیة  -ألف
دمج السالمة األحیائیة لاألطراف  الموجهة إلى دعوةالإلى  إذ یشیر
الخطط والبرامج و  والسیاسات ،والخطط اإلنمائیة الوطنیةللتنوع البیولوجي، 

حسب االقتضاء، مع مراعاة الظروف والتشریعات واألولویات الوطنیة، ذات الصلة،
ذ یالحظ ٕ ة بالسالمة األحیائیة، وال سیما المادصلالعالقة بین أحكام االتفاقیة المت وا
  لسالمة األحیائیة،لوبروتوكول قرطاجنة 

ذ یدرك ٕ ّ  وا بروتوكول ناغویاو التصدیق على بروتوكول قرطاجنة  أن
  في تحقیق أهداف االتفاقیة، انیسهموتنفیذهما  والجبر التعویضي

على  البیولوجي اتفاقیة التنوعاألطراف في  یحث  - 1
وقت ممكن إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وأن تتخذ خطوات  قربفي أ انضمامها إلیهأو  علیه أو موافقتها له أو قبولها

اتخاذ إنشاء هیاكل مؤسسیة و  عن طریقبما في ذلك  ،تنفیذه نحو
  ؛األحیائیة

2 -   ُ التي لیست أطرافاتنوع البیولوجي األطراف في اتفاقیة ال رذكِّ ی
إلى مواصلة إتاحة المعلومات ذات الصلة لغرفة تبادل معلومات  دعوهایو ، سالمة األحیائیة بموجب االتفاقیةالمتعلقة بال

ي الرابع بموجب بروتوكول قرطاجنةالسالمة األحیائیة وتقدیم التقریر الوطن

                                         
  .BS-VII/5المقرر من  10، والفقرة 12/29 المقرر

  

  

الهیئة الفرعیة للتنفیذ
الثاني االجتماع

مونتلایر، كندا، 
من جدول األعمال 14البند 

 

 ّ  إن
توصي

للتنوع البیولوجي، 
ذات الصلة،

وبروتوكول قرطاجنة 

والجبر التعویضي

أو قبولها
نحو

األحیائیة

المتعلقة بال
السالمة األحیائیة وتقدیم التقریر الوطن

                                                     
المقررمن  9الفقرة  1
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السالمة األحیائیة في الصكوك  تعمیملنفیذ خطط عمل وطنیة األطراف على وضع وت یشجع  - 3

  ؛في هذا الصدد في تقریرها الوطني عن التقدم المحرز اإلبالغالوطنیة و  یةالقانونیة والسیاسات
تلبیة لالالزم التقني والمالي لى تقدیم الدعم إالقادرة  والمنظمات ذات الصلة الحكوماتیدعو   - 4
لدعم التصدیق على بروتوكول  الالزمة الموارد المالیة توفیر وكذلك، وتنمیتهابناء القدرات أنشطة  إلى االحتیاجات

  القیام بذلك؛إلى  ،قرطاجنة وتنفیذه
اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما على النظر في إضافة اعتبارات السالمة األحیائیة إلى  یوافق  - 5

لى مجاالت العمل األخرى  الوطني نموذج اإلبالغو  2020 عام بعد ٕ   ؛االتفاقیة في إطارفي إطار االتفاقیة، وا

، رهنا بتوافر الموارد ومع مراعاة أهداف االتفاقیة وبروتوكول قرطاجنة ةالتنفیذی ةإلى األمین یطلب  - 6
دمج ) أ( :الجهود من أجل بذل كوااللمبور التكمیلي بشأن المسؤولیة والجبر التعویضي، مواصلة -بروتوكول ناغویاو 

ة صلالمت االتفاقیة وبروتوكول قرطاجنة أحكامب ةوعیتالزیادة و ) ب(؛ برامج عمل األمانة جمیعالسالمة األحیائیة في 
مختلف القطاعات على  فيدمج السالمة األحیائیة  الرامیة إلى هادعم األطراف في جهودو ) ج(بالسالمة األحیائیة؛ 

 ؛المستوى الوطني
  بالحصول وتقاسم المنافعاألحكام المتصلة   - باء

بالجهود التي تبذلها األطراف وغیر األطراف في بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على  یرحب -7
  لتصدیق على البروتوكول وتنفیذه؛افي الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 

أو ناغویا بروتوكول على  تودع صك تصدیقهاأن على البیولوجي  اتفاقیة التنوعاألطراف في  یحث -8
وقت ممكن إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وأن تتخذ خطوات  قربفي أ انضمامها إلیهأو  علیه أو موافقتها له قبولها
داریة وسیاساتیةاتخاذ إنشاء هیاكل مؤسسیة و  عن طریقبما في ذلك  ،تنفیذه نحو ٕ بشأن الحصول  تدابیر تشریعیة وا

  معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛معلومات ذات الصلة لغرفة تبادل ال أن تتیحوتقاسم المنافع، و 

تعزیز الوعي بشأن بروتوكول من أجل دعم االتصاالت االستراتیجیة  ةالتنفیذی ةإلى األمین یطلب -9
  ؛قطاعاتمختلف الفي  دمجهناغویا وتعزیز 
عن  أن تبلغفي بروتوكول ناغویا على بعد  أطرافااألطراف في االتفاقیة التي لم تصبح بعد  یحث -10

  الحصول وتقاسم المنافع في تقاریرها الوطنیة السادسة؛أحكام تنفیذ 
 الالزمة الموارد المالیة إلى توفیر بناء القدرات وتنمیتها وكذلكلأنشطة  تنفیذ تأكید الحاجة إلى یعید - 11

الحكومات والمنظمات ذات الصلة، حیثما أمكن، إلى  ویدعو، یةفعالب هعلى بروتوكول ناغویا وتنفیذ لدعم التصدیق
  تقدیم الدعم التقني والمالي؛

الحصول وتقاسم المنافع في مجاالت العمل األخرى  دمجاألطراف على مواصلة النظر في  یشجع - 12
  ؛2020 عام للتنوع البیولوجي لما بعدالعالمي طار اإل بشأناالتفاقیة كجزء من المناقشات  في إطار

 الحصول وتقاسم المنافع في جمیع أعمال األمانة لدمجمواصلة الجهود  ةالتنفیذی ةإلى األمین یطلب - 13
  .ودعم األطراف في الجهود الرامیة إلى دمج الحصول وتقاسم المنافع عبر مختلف القطاعات على المستوى الوطني

  
__________ 

 


