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                          مؤتمر األطراف في االتفاقیة
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  شرحادي ع الاالجتماع
  2012 تشرین األول/أكتوبر 19-8باد، الهند، آحیدر 
   من جدول األعمال2البند 

  
   في اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشردرة عن مؤتمر األطرافلمقررات الصاا

حالة بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل   11/1المقرر 
  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، والتطورات ذات الصلة

مر األطراف العامل تحضیرا لالجتماع األول لمؤتمواصلة العمل    -ألف 
  كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا

 إن مؤتمر األطراف،

 إلى والیة اللجنة الحكومیة الدولیة المفتوحة العضویة المخصصة لبروتوكول ناغویا بشأن الحصول إذ یشیر
رات الالزمة لالجتماع على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها بأن تقوم بالتحضی

 الصادر عن 10/1األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لمؤتمر األطراف في بروتوكول ناغویا، وفقا للمقرر 
  مؤتمر األطراف،

ذ یشیر ٕ      وا   الصادر عن مؤتمر 10/1نصوص علیها في المرفق الثاني بالمقرر معمل الال إلى خطة أیضا   
  األطراف،

ذ یحیط ٕ      وا    ،هابیر الذي تم تحقیقه في العدید من المسائل المحددة في خطة عمل بالتقدم الكعلما   
ذ یالحظ ٕ      وا   أن بعض المسائل في خطة العمل تحتاج إلى مزید من النظر بغیة تیسیر صنع القرار من جانب   

  االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول،
لبروتوكول ناغویا بشأن الحصول اني للجنة الحكومیة الدولیة  بتقریري االجتماعین األول والثیرحب -1

 ؛على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

 ،، وذلك لمعالجة المسائل المعلقة في خطة عملهاعا ثالثا للجنة الحكومیة الدولیة أن یعقد اجتمایقرر -2
 ؛طراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولتحضیرا لالجتماع األول لمؤتمر األ
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بدء عملیاتها الداخلیة والتعجیل إلى تفاقیة التنوع البیولوجي التي لم تقم بذلك بعد ااألطراف في یدعو  -3
 ؛ أو االنضمام إلیهبها التي تؤدي إلى التصدیق على بروتوكول ناغویا أو الموافقة علیه أو قبوله

 والمجتمعات األصلیة والمحلیة ، والمنظمات الدولیة ذات الصلة،خرى والحكومات األ،األطرافیدعو  -4
 التعاقدیة النموذجیة، ومدونات بنودوجمیع أصحاب المصلحة المهتمین إلى تزوید األمین التنفیذي بمعلومات عن ال

 أو المعاییر؛/السلوك، والمبادئ التوجیهیة، وأفضل الممارسات و

مرحلة ال أعاله من خالل 4المعلومات المشار إلیها في الفقرة األمین التنفیذي إتاحة  إلىیطلب  -5
عداد وتحلیل وهیكلة هذه المعلومات لینظر فیها االجتماال ٕ                                                  تجریبیة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وا  ع                                                     

 ؛الثالث للجنة الحكومیة الدولیة

 ،لث المسائل اإلضافیة التالیة ضرورة أن تتناول اللجنة الحكومیة الدولیة في اجتماعها الثایقرر -6
 : لألطراف في البروتوكولاجتماعتحضیرا لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل ك

  ؛)29المادة (الرصد واإلبالغ   )أ(
،  القطاعیة وعبر القطاعیة التعاقدیة النموذجیةبنود ال وتحدیث واستخدامإعداداآلراء بشأن تبادل   )ب(

  ؛)20 و19المادتان ( أو المعاییر/المبادئ التوجیهیة وأفضل الممارسات و و ،ومدونات السلوك الطوعیة
 .تنفیذ بروتوكول ناغویاحالة تبادل اآلراء بشأن   )ج(
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الحاجة إلى آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع   - باء
  )10المادة (وطرائق تشغیلها 

  إن مؤتمر األطراف،
بشأن  من بروتوكول ناغویا 10شاورة واسعة بشأن المادة  إلى األمین التنفیذي أن یجري میطلب -1

  الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والتطورات ذات الصلة؛
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولیة المعنیة، والمجتمعات األصلیة والمحلیة، یدعو -2

 أعاله عن طریق تقدیم 1 المشار إلیها في الفقرة ةین، إلى المساهمة في المشاور هتملحة الموجمیع أصحاب المص
 أدناه،  األول مع األخذ في الحسبان القائمة اإلرشادیة لألسئلة في الجزء ألف من المرفق،10آرائهم فیما یتعلق بالمادة 
  في القسم باء من المرفق األول؛ الواردة اإلضافیةالسیما األسئلةلمسألة، فضال عن أي آراء حول ا

   إلى األمین التنفیذي أن یعد ویوزع تجمیعا لآلراء المقدمة في المشاورة الواسعة؛یطلب -3
 إلى األمین التنفیذي أن ینظم، رهنا بتوافر الموارد، اجتماعا متوازنا إقلیمیا لفریق من كذلك یطلب -4

 3استعراض التجمیع المشار إلیه في الفقرة ) 1: (ن أجل یضم ممثلین من المجتمعات األصلیة والمحلیة م،الخبراء
؛ 10تحدید المجاالت المحتملة للتفاهم المشترك فیما یتعلق بالمادة ) 2(أعاله، مع األخذ في الحسبان اآلراء المقدمة؛ 

لثالث للجنة ع اوسیقدم فریق الخبراء نتائج عمله لنظر االجتما. تحدید المجاالت التي یمكن مواصلة النظر فیها) 3(و
واستنادا إلى نتائج عمل فریق الخبراء، ینبغي أن ینظر االجتماع . ، یعقد بعد اجتماع فریق الخبراءالحكومیة الدولیة

ج غیر القائمة على آلیات  ه  ُ                        الثالث للجنة الحكومیة الدولیة في الحاجة إلى إجراء دراسة إضافیة، بما في ذلك حول الن   ُ                                                                                  
  السوق؛

مات األخرى والمنظمات المعنیة إلى تقدیم الدعم المالي لعقد اجتماع  األطراف، والحكو یدعو -5
  .الخبراء
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  طرائق تشغیل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المعلومات   -  جیم
  إن مؤتمر األطراف،

 لجنة استشاریة غیر وینشئ بالمرحلة التجریبیة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع یرحب -1
 مساعدة األمین التنفیذي في تنفیذ المرحلة التجریبیة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع رسمیة من أجل

وإلسداء مشورة تقنیة بشأن حل المشاكل التقنیة الناجمة عن اإلعداد الجاري للمرحلة التجریبیة لغرفة تبادل معلومات 
. ألطراف في البروتوكوللتمر األطراف العامل كاجتماع الحصول وتقاسم المنافع إلى حین انعقاد االجتماع األول لمؤ 

 خبیرا یتم اختیارهم على أساس 15ویجب أن تكون اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة متوازنة إقلیمیا وأن تتكون من 
  ترشیحات تقدمها األطراف؛

د االجتماع  خطة العمل اإلرشادیة والجدول الزمني لألنشطة التي سیتم تنفیذها إلى حین انعقایؤید -2
 في الوثیقة على النحو الوارداألول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، 

UNEP/CBD/COP/11/11؛  
 أن تعقد اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة اجتماعا واحدا، رهنا بتوافر الموارد المالیة، ومناقشات یقرر -3

لغ عن نتائج عملها إلى عملها إلى االجتماع الثالث للجنة الحكومیة غیر رسمیة على اإلنترنت، حسب الحاجة، وأن تب
  الدولیة؛

 اجتماع للجنة تنظیم األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة إلى تقدیم الدعم المالي لیدعو -4
  االستشاریة غیر الرسمیة؛

لثالث بالتقدم المحرز في  األمین التنفیذي إبالغ اللجنة الحكومیة الدولیة في اجتماعها ا إلىیطلب -5
 صلةتسجیل المعلومات المت غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلكلتنفیذ المرحلة التجریبیة 

  شهادة امتثال معترف بها دولیا؛ المسائل التقنیة المتعلقة بإنشاءبشأن تصاریح الوطنیة أو ما یعادلها، و بال
بمجرد إحراز مزید من  2ي أن یواصل صیاغة مشروع طرائق التشغیل إلى األمین التنفیذ         ً یطلب أیضا   -6

التقدم بشأن تنفیذ المرحلة التجریبیة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، مع األخذ في االعتبار اآلراء 
جتماع الثالث للجنة  االجتماع الثاني للجنة الحكومیة الدولیة، وأن یقدم ذلك إلى نظر األطراف في االفي     ّ       المعب ر عنها 

  .الحكومیة الدولیة واالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في البروتوكول

                                                           
   .UNEP/CBD/ICNP/2/9                                    على النحو الوارد في المرفق بالوثیقة     1
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تدابیر للمساعدة في بناء القدرات، وتنمیة القدرات وتعزیز الموارد البشریة والقدرات المؤسساتیة    - دال
بینها، من والدول الجزریة الصغیرة النامیة في البلدان النامیة األطراف، السیما أقل البلدان نموا 

  البیئیة واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، بما فیها البلدان األشد هشاشة من الناحیة
  إن مؤتمر األطراف،

 ورهنا بتوافر الموارد المالیة، ، إلى األمین التنفیذي أن یستمر، بالتعاون مع المنظمات المعنیةیطلب -1
  لقدرات وتنمیتها لدعم التصدیق على البروتوكول ودخوله المبكر حیز النفاذ، وتنفیذه؛في دعم مبادرات بناء ا

 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولیة، ومرفق البیئة العالمیة، والمصارف یدعو -2
تنمیتها من أجل دعم اإلنمائیة اإلقلیمیة والمؤسسات المالیة األخرى إلى تقدیم موارد مالیة لدعم مبادرات بناء القدرات و 

  التصدیق على البروتوكول ودخوله المبكر حیز النفاذ، وتنفیذه؛
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنیة إلى إجراء مبادرات بناء القدرات وتنمیتها یدعو  -3

 األخذ في الحسبانوتقدیم الدعم لها وذلك لدعم التصدیق على البروتوكول، ودخوله المبكر حیز النفاذ، وتنفیذه، مع 
  االحتیاجات واألولویات المحلیة لألطراف والمجتمعات األصلیة والمحلیة الواردة في المرفق الثاني بهذا المقرر؛

                                ً                        ً                              إلى األمین التنفیذي أن ینظم، رهنا  بتوافر الموارد، اجتماعا  للخبراء من أجل إعداد مشروع یطلب -4
یع اآلراء والمعلومات عن االحتیاجات واألولویات المحلیة وعن اإلطار اإلستراتیجي، مع األخذ في الحسبان تجم

  الواردة في الوثیقةالعناصر المقترحة لإلطار اإلستراتیجي لبناء القدرات وتنمیتها في إطار بروتوكول ناغویا
UNEP/CBD/ICNP/2/10درات ، والثروة من الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من المبادرات القائمة لبناء الق

وتنمیتها ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع والتعاون الثنائي ذي الصلة بالحصول وتقاسم المنافع، فضال عن 
المرفق الثالث أدناه، الوارد في على النحو  ،في االجتماع الثاني للجنة الحكومیة الدولیةموجز اآلراء المعرب عنها 

  :وفقا للصالحیات التالیة
ختیار ثالثة خبراء كحد أقصى من كل منطقة وخمسة مراقبین؛ مع مراعاة خبراتهم، سیتم ا: التكوین  )أ(

 والحاجة إلى ضمان التوزیع الجغرافي المنصف، ومع إیالء االعتبار الواجب للتوازن بین الجنسین؛

  سیعقد اجتماع الخبراء على مدى ثالثة أیام؛: المدة  )ب(
ي الذي یعده اجتماع الخبراء لنظر االجتماع الثالث للجنة سیقدم مشروع اإلطار اإلستراتیج: اإلبالغ  )ج(

  .الحكومیة الدولیة
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة إلى تقدیم دعم مالي من أجل تنظیم اجتماع یدعو -5

  الخبراء؛
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المسائل  و ،زیادة التوعیة بأهمیة الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بهالتدابیر    - هاء
  المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع

  إن مؤتمر األطراف،
 أهمیة زیادة التوعیة في دعم التصدیق على بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة إذ یدرك

  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ودخوله المبكر حیز النفاذ وتنفیذه،
 التنفیذي أن یضطلع، بالتعاون مع المنظمات المعنیة، حسب مقتضى الحال، األمین  إلىیطلب -1

ورهنا بتوافر الموارد المالیة، وباالستفادة من األنشطة والموارد التي أعدت في إطار برامج العمل األخرى في االتفاقیة، 
 التوعیة لدعم التصدیق على ، أن یضطلع بأنشطة زیادة)CEPA(السیما برنامج االتصال والتثقیف والتوعیة العامة 

 البروتوكول، ودخوله المبكر حیز النفاذ وتنفیذه؛

مصارف ال األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولیة، ومرفق البیئة العالمیة، و یدعو -2
دعم التصدیق  الموارد المالیة لدعم مبادرات زیادة التوعیة لقدیمیة اإلقلیمیة، والمؤسسات المالیة األخرى، إلى تنمائاإل

  على البروتوكول ودخوله المبكر حیز النفاذ وتنفیذه؛
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولیة والفاعلین اآلخرین ذوي الصلة إلى         ً  یدعو أیضا   -3

االضطالع بأنشطة لزیادة التوعیة لدعم التصدیق على البروتوكول، ودخوله المبكر حیز النفاذ وتنفیذه، مع األخذ في 
 ؛رة عن اللجنة الحكومیة الدولیةالصاد 2/6لحسبان مشروع إستراتیجیة زیادة التوعیة المنصوص علیه في التوصیة ا
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ألحكام یة لتشجیع االمتثال اتاإلجراءات التعاونیة واآللیات المؤسس  - واو
 بروتوكول ناغویا ومعالجة حاالت عدم االمتثال

  ،إن مؤتمر األطراف
یة لتشجیع االمتثال ألحكام بروتوكول ناغویا اتاءات التعاونیة واآللیات المؤسساإلجر " إحالة مشروع یقرر

ع الثالث للجنة الحكومیة  إلى االجتما، على النحو الوارد في المرفق الرابع بهذا المقرر،"ومعالجة حاالت عدم االمتثال
من النظر فیه في البروتوكول راف ألطلمؤتمر األطراف العامل كاجتماع ل من أجل تمكین االجتماع األول ،الدولیة

  .والموافقة علیه
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  المرفق األول
   وضع آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع وطرائق هذه اآللیةالحاجة إلى

  الجزء ألف
  قائمة إرشادیة لألسئلة

ها، قد یأخذ المستجیبون عند تقدیم آرائهم بشأن الحاجة إلى آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع، وطرائق تشغیل
  :في الحسبان ما یلي

 من بروتوكول ناغویا والتي تقع 10التي تغطیها المادة " حاالت عبور الحدود"ما الذي یمكن أن یشكل   -1
  ضمن مجال تطبیق البروتوكول؟

  ما هي الحاالت التي ال یكون من الممكن فیها منح أو الحصول على الموافقة المسبقة عن علم؟  -2
یف یمكن استخدام آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع لدعم حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه ك  -3

  المستدام على الصعید العالمي؟
كیف یمكن أن یتواجد تشغیل آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع مع وجود المبادئ الكامنة واألهداف   -4

  ول ناغویا؟والمجال الذي یستند إلیه بروتوك
  ما هي مزایا ومساوئ آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع؟  -5
  كیف یمكن أن تؤثر مواد أخرى من بروتوكول ناغویا في سیاق آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع؟  -6
ي سیاق آلیة عالمیة هل هناك أي صكوك أو عملیات دولیة قائمة یمكن أن تقدم دروسا مستفادة للنظر فیها ف  -7

  متعددة األطراف لتقاسم المنافع في إطار بروتوكول ناغویا؟
  ما هي الجوانب األخرى آللیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع التي ینبغي النظر فیها؟  -8
  .اآلراء حول المسائل األخرى التي ینبغي النظر فیها  -9

  الجزء باء
  ع الثاني للجنة الحكومیة الدولیةي االجتماأسئلة إضافیة أثارتها األطراف ف

  ؟"حالة عبور للحدود"هل یشكل مجرد وجود نفس األنواع في أكثر من بلد واحد   -1
 إلى الحصول على الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها؟" حاالت عبور الحدود"هل تشیر   -2

ارد جینیة متقاسمة أو معارف تقلیدیة مرتبطة بها من خالل كیف یمكن تقاسم المنافع المشتقة من استخدام مو   -3
 آلیة عالمیة؟

 في هذه الحاالت، ما هو دور التشریع الوطني أو البدائل الثنائیة؟  -4

ما هي الحاالت التي یمكن الحصول فیها على الموارد الجینیة أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بها بدون   -5
 ع عدم خرق االلتزامات في بروتوكول ناغویا؟الموافقة المسبقة عن علم وم
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هل ستغطي الحاالت التي تم تحدیدها في السؤال السابق نقل الموارد الجینیة أو المعارف التقلیدیة المرتبطة   -6
 بها إلى أطراف ثالثة؟

د إمكانیة كیف یمكن التأكد من أن آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع ستستخدم فقط عندما ال توج  -7
 واقعیة للحصول على الموافقة المسبقة عن علم؟

قبل االتفاقیة؛ ) 1(كیف یمكن آللیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع أن تعالج المجموعات التي تمت   -8
 بعد بروتوكول ناغویا؟) 3(بعد االتفاقیة ولكن قبل بروتوكول ناغویا؛ ) 2(

األطراف لتقاسم المنافع أن تعالج االستخدامات الجدیدة للمجموعات التي كیف یمكن آللیة عالمیة متعددة   -9
 تمت قبل االتفاقیة واالستخدامات المستمرة للمجموعات التي تمت قبل االتفاقیة؟

  بدون إحداث ضرر لمبدأ الحقوق السیادیة للدول على مواردها الطبیعیة؟11 و10كیف تطبق المادتان   -10

 عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع ال تشكل ردعا لتنفیذ النظام الثنائي للبروتوكول؟كیف نضمن أن آلیة   -11

كمقدم للموارد الجینیة أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بها، ما هي المشاكل التي یمكن آللیة عالمیة متعددة   -12
 حلها؟) ب(أن تؤدي إلى إنشائها و) أ: (األطراف لتقاسم المنافع

خدم للموارد الجینیة أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بها، ما هي المشاكل التي یمكن آللیة عالمیة متعددة كمست  -13
 حلها؟) ب(أن تؤدي إلى إنشائها و) أ: (األطراف لتقاسم المنافع

 إذا لم تكن هناك آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع، ما هي المشاكل التي ستظل قائمة؟  -14

 من بروتوكول ناغویا على 10في حالة وجود صكوك أو عملیات أخرى، هل ینبغي إعطاء أولویة للمادة   -15
 هذه الصكوك أو العملیات؟

هل هناك أي صكوك أو عملیات دولیة یمكن أن تغطي جوانب قد تكون ذات صلة بآلیة عالمیة متعددة   -16
 األطراف لتقاسم المنافع في إطار بروتوكول ناغویا؟

  ذات طبیعة إلزامیة أو طوعیة؟10هل المادة   -17

 ما هي الحوافز لمساهمة القطاع الخاص التي یمكن توقعها في آلیة عالمیة متعددة األطراف لتقاسم المنافع؟  -18

كیف یمكن أن تعزز أنشطة بناء القدرات من قدرة األطراف على معالجة حاالت عبور الحدود أو الحاالت   -19
 ا الموافقة المسبقة عن علم؟         ُ       التي لم ت منح فیه

ما هو الوضع فیما یتعلق ببروتوكول ناغویا عندما یكون في البلد قانون یغطي المجموعات التي تمت قبل   -20
 "االتفاقیة؟
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  المرفق الثاني
  أولویات األطراف والمجتمعات األصلیة والمحلیةعرض عام للتدابیر الالزمة لبناء القدرات وتنمیتها من أجل التنفیذ الفعال للبروتوكول، استنادا إلى احتیاجات و 

القدرة على تنفیذ التزامات البروتوكول ) أ: (المجال الرئیسي 
 واالمتثال لها

القدرة ) ب: (المجال الرئیسي
على التفاوض حول شروط 

 متفق علیها بصورة متبادلة

القدرة ) ج: (المجال الرئیسي
نفاذ التدابیر  ٕ              على وضع وتنفیذ وا                   

 أو اإلداریة أو التشریعیة
السیاساتیة المحلیة بشأن 

 الحصول وتقاسم المنافع

) د: (المجال الرئیسي
قدرة البلدان على تطویر 
القدرات البحثیة المحلیة 
من أجل إضافة قیمة 
للموارد الجینیة الخاصة 

 بها

االحتیاجات من القدرات واألولویات المحددة 
 للمجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة

، بما في ذلك قطاع األعمال ومجتمع المعنیین
 الباحثین

 1المرحلة 

   التصدیق على البروتوكول-
 . التطویر القانوني والمؤسسي-
 زیادة التوعیة بأهمیة الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة -

المرتبطة بالموارد الجینیة، والمسائل المتعلقة بالحصول 
  .وتقاسم المنافع ذات الصلة

لتدابیر الخاصة لزیادة قدرات المجتمعات األصلیة  ا-
والمحلیة مع التركیز على تعزیز قدرات المرأة داخل هذه 

أو /المجتمعات فیما یتعلق بالحصول على الموارد الجینیة و
 .المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة

 خرائط الجهات الفاعلة ذات الصلة والخبرات القائمة لتنفیذ -
 .وتوكول ناغویابر 
 حشد الموارد المالیة الجدیدة والمبتكرة لتنفیذ بروتوكول -

  .ناغویا
 . وضع آلیات للتنسیق بین الوكاالت-

 نصاف والعدالة اإلتعزیز -
في المفاوضات، مثل التدریب 

 شروط حولعلى التفاوض 
  .متفق علیها بصورة متبادلة

 دعم وضع بنود تعاقدیة -
  .نموذجیة

اتفاقات  وضع وتنفیذ -
تجریبیة في مجال الحصول 

  .وتقاسم المنافع
 

 وضع إطار سیاساتي في -
  .مجال الحصول وتقاسم المنافع

 تقییم التدابیر المحلیة ذات -
الصلة بالحصول وتقاسم المنافع 
في ضوء االلتزامات التي ینص 

  .علیها بروتوكول ناغویا
 وضع تدابیر تشریعیة أو -

ي إداریة أو سیاساتیة جدیدة ف
مجال الحصول وتقاسم المنافع 
أو تعدیلها لغرض تنفیذ 

  . بروتوكول ناغویا
 وضع تشریعات إقلیمیة -

 .نموذجیة

 المشاركة في العملیات القانونیة والسیاساتیة - 
  .وعملیات صنع القرار

وضع الحد األدنى لمتطلبات الشروط المتفق علیها  -
 لضمان التقاسم العادل والمنصف بصورة متبادلة

 المعارف التقلیدیة للمنافع الناشئة عن استخدام
  .المرتبطة بالموارد الجینیة

 فیما یتعلق بالحصول مجتمعیةوضع بروتوكوالت  -
على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة 
والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام 

  . المعارفتلك
تقاسم المنافع الناشئة  وضع بنود تعاقدیة نموذجیة ل-

عن استخدام المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد 
  .الجینیة

 

  
 2المرحلة 

 رصد استخدام الموارد الجینیة، بما في ذلك تعیین نقطة -
 . تفتیش واحدة أو أكثر

 التدابیر الخاصة لزیادة قدرات أصحاب المصلحة -
  .المعنیین فیما یتعلق بالحصول وتقاسم المنافع

استخدام أفضل أدوات االتصال والنظم القائمة على  -
  .االنترنت المتاحة في أنشطة الحصول وتقاسم المنافع

 . تعزیز التشریع المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع-

،  نقل التكنولوجیا-  
والبنیة التحتیة والقدرات 
التقنیة على تسهیل 
استدامة نقل التكنولوجیا 

 .هذا
 تطویر واستخدام -
 .الیب تقدیر القیمةأس

لوضع شروط متفق علیها  القدرة على التفاوض -
 .بصورة متبادلة

  .  فهم التزامات األطراف بموجب بروتوكول ناغویا-
 

 3المرحلة 

نفاذاالمتثال رصد  - ٕ    وا   .ه  
 مساهمة أنشطة الحصول وتقاسم المنافع في حفظ  تعزیز-

   . لمكوناتهستخدام المستدامالالتنوع البیولوجي وا
 . وضع تدابیر فیما یتعلق بالوصول إلى العدالة-
  . وضع آلیات لمعالجة الحاالت العابرة للحدود-
 تقدیم المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات الحصول -

 . وتقاسم المنافع
 

 تطویر واستخدام أسالیب -
  .تقدیر القیمة

 الترویج لفهم أفضل لنماذج -
األعمال بالعالقة إلى استخدام 

 .د الجینیةالموار 
 

الدراسات البحثیة  - 
والتصنیفیة المتعلقة 
بحفظ التنوع البیولوجي 
واالستخدام المستدام 

التنقیب لمكوناته، و 
 .يالبیولوج

 إعداد قواعد بیانات -
 .الموارد الجینیة

 . إدارة المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة-
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  المرفق الثالث
 المقترحة في اإلطار االستراتیجي لبناء القدرات وتنمیتها في موجز لآلراء بشأن العناصر

  إطار بروتوكول ناغویا
فیما یلي موجز لآلراء التي أعرب عنها في االجتماع الثاني للجنة الحكومیة الدولیة بشأن العناصر المقترحة   -1

  .لإلطار االستراتیجي لبناء القدرات وتنمیها في إطار بروتوكول ناغویا
  هدافاأل  -ألف 

  . من البروتوكول كأساس لهدف اإلطار االستراتیجي22 من المادة 1اقترح أن تعمل الفقرة   -2
فیما یتعلق بدور وطبیعة اإلطار االستراتیجي، رأى عدد من الوفود أنه ینبغي تصمیمه كخطة عمل أو   -3

لوفود أن اإلطار االستراتیجي ینبغي ورأى بعض ا. برنامج یزود البلدان النامیة بخدمات بشأن بناء القدرات وتنمیتها
جراءات األطراف في مجال بناء القدرات وتنمیتها دعما للتنفیذ الفعال  ٕ                                                                تصمیمه كوثیقة مرجعیة إلرشاد سیاسات وا                                      

  .للبروتوكول وكذلك كخطة عمل
ورأى طرف أن اإلطار االستراتیجي ینبغي أن یعمل كوثیقة مرجعیة ولیس كخطة عمل بل ینبغي أن یضع   -4
  .ولویات یحددها المتلقون لتیسیر تنفیذ بروتوكول ناغویاأ

الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والجاریة لبناء القدرات   -باء 
  وتنمیتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع

  :اقترح ما یلي بالعالقة إلى هذا العنصر  -5
ي القسم الثالث باء من مذكرة األمین التنفیذي بشأن تجمیع لآلراء دمج بعض الدروس المستفادة المبینة ف  )أ(

والمعلومات عن االحتیاجات واألولویات المحلیة وعن العناصر المقترحة لإلطار االستراتیجي لبناء القدرات وتنمیتها 
لعضویة المخصصة لدعم تنفیذ بروتوكول ناغویا، التي أعدت لالجتماع الثاني للجنة الحكومیة الدولیة المفتوحة ا

 كمبادئ توجیهیة لإلطار االستراتیجي، بما فیها المبادئ ذات العالقة (UNEP/CBD/ICNP/2/10)لبروتوكول ناغویا 
  بضمان االستدامة؛

  .نشر الدروس المستفادة بشأن بناء القدرات وتنمیتها في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  )ب(
    ُ                          الن هج لبناء القدرات وتنمیتهاالمبادئ التوجیهیة و   –جیم 

هج التالیة  -6   :                             ُ          اقترحت المبادئ التوجیهیة والن 
ینبغي أن یشجع اإلطار االستراتیجي على تنمیة قدرات مستدامة لألطراف لاللتزام لمتطلبات بروتوكول   )أ(

  ناغویا؛
            ّ                                                                                    ینبغي أن یمك ن اإلطار االستراتیجي من تحدید الثغرات في المبادرات السابقة والحالیة لتنمیة القدرات في   )ب(

  .مجال الحصول وتقاسم المنافع وفي المجاالت التي تحتاج إلى مساعدة إضافیة لبناء القدرات
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أو المجاالت الرئیسیة لبناء القدرات والتنمیة وتدابیر بناء القدرات    - دال
  تنمیتها في ظل المجاالت الرئیسیة

  .تم تحدید بناء وتنمیة القدرات لتعزیز التصدیق على البروتوكول باعتباره أحد مجاالت األولویة   -7
  آلیات تنفیذ تدابیر بناء القدرات وتنمیتها   - هاء

  آلیة التنسیق   - واو
  :ُ                            ا قترح ما یلي بشأن هذا العنصر   -8

ة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع كطریقة لتعزیز التنسیق وتبادل ربط آلیة التنسیق بغرف  )أ(
  الخبرات بین األطراف؛

تنسیق المانحین والمستخدمین على أساس تقاریر األنشطة والنتائج الواقعیة في البلدان المتلقیة   )ب(
  .كوسیلة لتحدید اإلجراءات ذات األولویة والفجوات المتعلقة باالستدامة

  لتعاون بین األطراف ومع العملیات والبرامج ذات الصلةا   - زاي
  :   ُ                         اقت رح ما یلي بشأن هذا العنصر   -9

  تشجیع التعاون على المستویات الثنائیة واإلقلیمیة والدولیة؛  ) أ(
بناء التعاون فیما بین األطراف والعملیات ذات الصلة والبرامج داخل مجاالت اختصاصها على   ) ب(

  .أساس طوعي
  الرصد واالستعراض   - حاء

   ُ                                                                                 اقت رح أن یضطلع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول برصد واستعراض اإلطار    -10
  .االستراتیجي

  التسلسل المحتمل إلجراءات تنفیذ اإلطار االستراتیجي   - طاء
ح أنه نظرا لتصمیم أنشطة بناء القدرات حسب احتیاجات كل بلد على حدة،    -11 ُ                                                                  اقتر  فسوف یعتمد تسلسل     

  .اإلجراءات المتعلقة بتنفیذ اإلطار االستراتیجي على مرحلة تطور عملیات الحصول وتقاسم المنافع داخل كل بلد
  المتطلبات المالیة ومتطلبات الموارد األخرى   - یاء

بما في ذلك مرفق    ُ                                                                             اقت رح تمویل أنشطة بناء وتنمیة القدرات من خالل قنوات قائمة متعددة وثنائیة األطراف،    -12
  .البیئة العالمیة

  عناصر محتملة أخرى   - كاف
ددت استدامة أنشطة بناء وتنمیة القدرات باعتبارها عناصر إضافیة محتملة لإلطار االستراتیجي   -13 ُ                                                                                    ح   .  
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 المرفق الرابع

ألحكام بروتوكول ناغویا یة لتشجیع االمتثال اتاإلجراءات التعاونیة واآللیات المؤسس
  االت عدم االمتثالومعالجة ح

من بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على ] والمواد ذات الصلة[ 30وضعت اإلجراءات واآللیات التالیة وفقا للمادة 
  ).البروتوكول(الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 

  األهداف والطابع والمبادئ األساسیة  - ألف
 .ءات وآلیات االمتثال هو تشجیع االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثالالهدف من إجرا -1

 وهي ، حسب مقتضى الحال،وتتضمن هذه اإلجراءات واآللیات أحكاما تتعلق بإسداء المشورة أو تقدیم المساعدة
 ودون )االتفاقیة(ع البیولوجي اتفاقیة التنو  من 27 عن إجراءات وآلیات تسویة المنازعات بمقتضى المادة منفصلة

 .المساس بها

وسریع،  وتعاوني، وبسیط، ]،وغیر قضائي[متثال ذات طابع غیر تخاصمى، لیات االآإجراءات و إن  -2
یجابي،] [، وطوعي،[ ةة التكلفوجهفعال من و  ]،ووقائي[، وتیسیري، ومرن، وتشاوري ٕ      وا  وملزم ] [وغیر ملزم قانونا] [  

 .]قانونا

 ، والمرونة،]            ٍ وحكم القانون  [، واإلجراءات الواجبة، ءات وآلیات االمتثال بمبادئ العدالةیسترشد تشغیل إجرا -3
 ]،والدعم[، حسن النیة و ]،تساقواال[ والقدرة على التنبؤ، ، والمساءلة،والشفافیةوعدم التمییز،  ]،وعدم المواجهة[
ن كانت متباینةلألطراف  بالمسؤولیات المشتركة مع االعتراف[ ]لسرعة،وا[ ]،والفعالیة[ ٕ              وا   بأن جمیع مع االعتراف[ ]  

لبلدان لسند اهتماما خاصا لالحتیاجات الخاصة یینبغي أن و [ .]طبق بصورة متساویة على جمیع األطرافنااللتزامات ت
ذات االقتصاد  واألطراف ،من بینهاالنامیة نموا والدول الجزریة الصغیرة األقل  البلدان األطراف، السیماالنامیة 

أخذ في االعتبار الكامل الصعوبات التي تواجهها في تنفیذ یو ، ]والمجتمعات األصلیة والمحلیة[، قالياالنت
 .]البروتوكول

ویتم تنسیقها [بهدف الدعم المتبادل، قدر اإلمكان، ، مؤسساتیةواآللیات الالتعاونیة تطبق اإلجراءات أن ینبغي  -4
 والبروتوكول وغیر ذلك من الصكوك ،ت الصلة في إطار االتفاقیة اإلجراءات واآللیات األخرى ذاأو البناء على/مع و

، بما في ذلك آلیات االمتثال واآللیات الفریدة األخرى للمجتمعات األصلیة ] [واالتفاقات الدولیة األخرى[ذات الصلة 
 .]]ةوالمحلیة مع األخذ في الحسبان قوانینها العرفیة، ومعاییرها وممارساتها وفقا للتشریعات الوطنی

  یةات المؤسساتاآللی  - باء
 من البروتوكول 30 إعماال للمادة ،"باللجنة" یشار إلیها فیما بعد  التيالمتثال،ا لجنة لذلك وفقاتنشأ  -1

 .لالضطالع بالوظائف المحددة طیا

 یمكن[و[ لألمم المتحدة  المعنیة المجموعة اإلقلیمیةؤیدهم وت،عضوا ترشحهم األطراف 15 تتألف اللجنة من -2
فضال عن ممثل واحد للمجتمعات األصلیة ]] [بصفة مراقبین[ ممثلین عن المجتمعات األصلیة والمحلیة تشمل ]نأ

ثالثة   كاجتماع لألطراف في البروتوكول على أساسالعاملوینتخبهم مؤتمر األطراف ] والمحلیة كعضو في اللجنة
 .ةأعضاء من كل مجموعة إقلیمیة من المجموعات الخمس لألمم المتحد
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ینتخبه مؤتمر ترشحه األطراف و عضوا مناوبا من مجموعات األمم المتحدة تقدم كل مجموعة إقلیمیة  -3
 العضو الذي یستقیل أو یعجز عن استكمال فترة حلاألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول لیحل م

  .یتهوال
في لتقنیة، أو القانونیة أو العلمیة بما في ذلك الخبرات ا ، معترف بهاصالحیاتیكون لدى أعضاء اللجنة  -4

 ا وأن یعملو ، مثل الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة،المجاالت التي یغطیها البروتوكول
 .]كممثلین لألطراف[ ]وبصفتهم الشخصیة والفردیة[ ]وألفضل مصالح البروتوكول[بصورة موضوعیة 

، ]سنتین[ ]سنواتأربع [لفترة [لبروتوكول األعضاء ألطراف في ال كاجتماع لینتخب مؤتمر األطراف العام -5
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في فترتین من الفترات الفاصلة بین دورات .] [یة كاملةوالالتي هي فترة 

مؤتمر  االجتماعات العادیة لوتبدأ الفترة الفاصلة بین الدورات في نهایة أحد. ، التي هي فترة والیة كاملةالبروتوكول
مؤتمر األطراف العامل  وتنتهي في نهایة االجتماع العادي المقبل لاألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

 وینتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، في أول .]كاجتماع لألطراف في البروتوكول
. لفترة كاملةعشرة أعضاء، اثنین من كل إقلیم  و ،من كل إقلیم لنصف الفترةو واحد خمسة أعضاء، عضاجتماع له، 

 أعضاء جدد ،وفي كل مرة بعد ذلك، ینتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول لفترة كاملة
ما لم [ ،]فترة واحدة[ ]تینلیتافترتین مت[یعمل األعضاء ألكثر من  وال. والیتهم انتهت فترة تي الاألعضاء حل مایحلو ل

 .] ذلكخالفیقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 

في حالة  اجتماعات إضافیة،  في كل فترة بین الدورات، ولها أن تعقد،تجتمع اللجنة مرة على األقلو  -6
جتماعات، إیالء االهتمام الواجب لالجتماعات  االتواریخویتعین، لدى تحدید . ]رهنا بتوافر الموارد المالیةو [الضرورة، 

المقررة لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول وغیره من الهیئات ذات الصلة في إطار 
وتعقد االجتماعات قبل ثالثة أشهر على األقل من . فعالة من حیث التكلفةالبروتوكول، وتحدید المواعید بطریقة 

 .ألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولاجتماعات مؤتمر ا

وتقدمه إلى  المتعلقة بالسریة وتضارب المصالح، اإلجراءاتبما في ذلك نظامها الداخلي، تضع اللجنة و  -7
  . علیه والموافقة فیهمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول للنظر

  .لألمم المتحدةالخمس یجري تناوبه بین المجموعات اإلقلیمیة  الذي س،تنتخب اللجنة رئیسها ونائبا للرئیس -8

9-  

 أما تقریر أي اجتماع من . بتوافق اآلراءالمهمةتتوصل اللجنة إلى اتفاق بشأن جمیع المسائل : 1الخیار 
  .اجتماعات اللجنة التي لم یتحقق بشأنه توافق اآلراء، ستعكس فیه آراء جمیع أعضاء اللجنة

وفي .  بتوافق اآلراءالمهمة جمیع المسائل حوللجنة كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق تبذل ال: 2الخیار 
 اتفاق، یتخذ أي وعدم الوصول إلىحالة استنفاد جمیع الجهود الرامیة إلى التوصل إلى توافق في اآلراء، 

 ، عضوا{…}أو بـ[ الذین أدلوا بصوتهم األعضاء الحاضرین ]ثالثة أرباع[ ]ثلثي[قرار، كملجأ أخیر، بأغلبیة 
 جمیع آراء تقریر أي اجتماع للجنة التي لم یتم التوصل فیها إلى توافق في اآلراء، عكسوی. ]أیهما أكبر

تاح التقریر للجمهور بعد اعتماده. أعضاء اللجنة ُ                               وی  تاح ملخص عام عن هذه .    ذا تضمن أجزاء سریة، ی  ُ                    وا                       ٕ   
  .األجزاء للجمهور
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ما لم تقرر ، والجمهوروالجهات الموقعة على البروتوكول  ،ع األطرافاجتماعات اللجنة مفتوحة لجمیتكون [ -10
وعندما تعالج اللجنة أحد التقدیمات، تكون اجتماعات اللجنة مفتوحة لألطراف، ومغلقة أمام [.  ذلكخالفاللجنة 
 الحاالت، غیر أنه، في هذه.] [ ذلكخالف ما لم یوافق الطرف الذي تكون حالة امتثاله قید النظر على ،الجمهور

سمح لغیر أعضاء اللجنة بالمشاركة في أعمال اللجنة. تصبح الجلسات الشفهیة علنیة ُ                                               وال ی      [[. 

 . وتضطلع بأي مهام إضافیة تسند إلیها بمقتضى هذه اإلجراءات،توفر األمانة الخدمات الجتماعات اللجنةو  -11

  اللجنةوظائف  - جیم 

ثال ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال، ، بغرض تشجیع االمت الوظائف التالیةتتولى اللجنة -1
 :وبتوجیه عام من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

أو من مصادر [التي تم الحصول علیها من التقدیم الرسمي [ ]هایلإالمقدمة [المعلومات في نظر ال[  )أ(
صدار توصیاتها مباشرة إلى ت عدم االمتثال المتعلقة بالتقدیماتبشأن المسائل ذات الصلة باالمتثال، وحاال]] أخرى ٕ                          وا     

 ]األطراف المعنیة؛

  لعدم االمتثال المحالة إلیها؛فردیة الظروف المحددة واألسباب المحتملة للحاالت العریفت  )ب(

علقة أو تیسیر المساعدة في المسائل المت/ و]المعنیةاألطراف [إلى الطرف المعني إسداء المشورة   )ج(
 ؛ وحاالت عدم االمتثالباالمتثال

تقییم مدى تنفیذ األطراف للبروتوكول واالمتثال له من خالل استعراض الرصد واإلبالغ المنصوص [  )د(
 ]؛29علیهما بمقتضى المادة 

 واستعراض أي قضایا امتثال عامة من جانب األطراف التي لدیها التزامات بمقتضى عریفت  )ه(
 غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛إلى  المعلومات المقدمة على أساسذلك  بما في ،البروتوكول

 من بینها المعلومات المقدمة في تقاریر األطراف معلومات على أساسإعداد تقاریر عن االمتثال [  )و(
 ]؛ من البروتوكول29المنصوص علیها في المادة 

خالل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في التوصیة بأي تدابیر مالئمة مباشرة أو من [  )ز(
 ]؛البروتوكول

إلقامة تعاون بین دة مساعالمشورة والاالستجابة للطلبات المقدمة من األطراف للحصول على [  )ح(
 ]؛األطراف في حالة انتهاك مزعوم للتشریعات المحلیة أو المتطلبات التنظیمیة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع

 في مجال التدریب على الشؤون ةالستجابة للطلبات المقدمة من األطراف للحصول على مساعدا[  )ط(
 بناء القدرات عن طریق توصیة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في قدیمالقانونیة أو إسداء المشورة، وفي ت

 ] لألطراف؛ةالبروتوكول بتقدیم هذه المساعد

 في االتفاقات األخرى من أجل تقاسم الخبرات بشأن مشاكل االمتثال التشاور مع لجان االمتثال[  )ي(
  ]والخیارات الالزمة لحلها؛

االضطالع بأي وظائف أخرى یسندها إلیها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في   )ك(
 .البروتوكول
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ماع التالي لمؤتمر األطراف  إلى االجت، بما في ذلك التوصیات المتعلقة بأداء وظائفها،تقدم اللجنة تقاریرها -2
ستقدم اللجنة تقریرا عن أنشطتها .] [واتخاذ اإلجراءات المالئمةفیها العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول للنظر 

 ].مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولنظر إلى 

  اإلجراءات  - دال
 :عدم االمتثال ألحكام البروتوكول منثال واالمتتتلقى اللجنة أي تقدیمات تتعلق بقضایا   -1

 أي طرف فیما یتعلق به؛  )أ(

 أو قد یتضرر من عدم االمتثال المزعوم من أي طرف تضرر[ ]أي طرف فیما یتعلق بطرف آخر[  )ب(
بشأن مسائل تتعلق أي طرف ] [تضرر من عدم االمتثال المزعوم من طرف آخر طرف أي[ ]جانب طرف آخر

 ؛]غیر األطرافلك بطرف آخر بما في ذ

 ]؛مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول[  )ج(

 ؛]فیما یتعلق فقط بالمسائل العامة الخاصة باالمتثال[لجنة االمتثال أعضاء [  )د(

، شریطة عدم حل المسألة في غضون تسعین 29، في حالة عدم تقدیم تقریر وفقا للمادة  [األمانة[  )ه(
 ]؛]لتشاور مع الطرف المعنيیوما من خالل ا

 ]أفراد الجمهور؛ أو[  )و(

  ].]بتأیید من الطرف الذي تتواجد في إقلیمه الوطني [المجتمعات األصلیة والمحلیة[  )ز(
 ".بالطرف المعني" مسألة فیما بعد هیشار إلى الطرف الذي تثار بشأن  -2

 :یوجه أي تقدیم كتابة إلى األمانة ویحدد  -3

 یة؛المسألة المعن  )أ(

 األحكام ذات الصلة في البروتوكول؛  )ب(

  .معلومات تثبت المسألة المعنیة  )ج(
تقویمیا یوما ] 60[ ]30[ ]15[أعاله إلى اللجنة في غضون ) أ(1 األمانة أي تقدیمات بموجب الفقرة تحیل  -4

 .همن استالم

طرف المعني في غضون  أعاله إلى ال])ز()][ج[(1إلى ) ب(1 ات األمانة أي تقدیمات بموجب الفقر تحیل -5
 .هاستالمیوما تقویمیا من ] 60[ ]30[ ]15[

 ]اللجنة واألمانة[] األمانة[ ]اللجنة[باللجوء إلى   تقدیما أن یرد، وأن یقدم،ستلمینبغي للطرف المعني الذي ی  -6
  أشهر]ثالثة[ في غضون ]ویفضل أن یكون ذلك[للحصول على مساعدة إذا اقتضى األمر، المعلومات ذات الصلة 

 الطرف استالموتبدأ هذه الفترة الزمنیة من تاریخ . أشهر] خمسة[ ]ستة[یتجاوز  ، وفي أي حال في موعد ال]شهرین[
 .] األمانةحسبما تؤكده[المعني التقدیم 
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 تحیل األمانة التقدیم  أو غیره من المصادر،بمجرد أن تتلقى األمانة ردا وأي معلومات من الطرف المعني  -7
وفي حالة عدم تلقي األمانة أي رد أو معلومات من الطرف المعني في غضون . ه المعلومات إلى اللجنةوالرد وهذ

 . األمانة التقدیم إلى اللجنةترسل أعاله، 6أشهر على النحو المشار إلیه في الفقرة ] خمسة[ ]ستة[

 أو قائم ،حدا أدنى[یمثل أعاله ) ز(1إلى ) ب(1لفقرات وفقا لیجوز للجنة أن ترفض النظر في أي تقدیم   -8
 ال یستوفي المتطلبات المنصوص علیها في الفقرة ] [على أساس غیر سلیم مع األخذ في االعتبار أهداف البروتوكول

 .] أعاله3

 أو تعلیقات اقدم ردودیالتقدیم، و في نظر الفي ] والطرف الذي قدم الطلب[أن یشارك الطرف المعني  یجوز  -9
 واعتماد توصیة صیاغةفي ] األطراف المذكورة[ ]الطرف المعني[یشترك  وال. ] مراحل العملیةخالل جمیع [إلى اللجنة

إلى ] األطراف[ بما في ذلك التدابیر، للطرف المعني وتدعو الطرف ،وتتیح اللجنة مشروع النتائج والتوصیات. اللجنة
 .]في تقریر اللجنةمن هذه الردود  رد أي ینبغي انعكاسو [. ]اقتراح أي تعدیل بشأن دقة النتائج والوقائع] [الرد[

باإلضافة إلى اإلجراءات الواردة في هذا القسم، یجوز أن تقرر اللجنة بحث أي مسألة من مسائل االمتثال، [  -10
.                                                                                       ُ             بما في ذلك المسائل المنهجیة لعدم االمتثال العام لمصالح جمیع األطراف في البروتوكول التي ت عرض على نظرها

 من البروتوكول 29ظر في هذه المسائل على أساس التقاریر الوطنیة ومتطلبات اإلبالغ بموجب المادة ویجوز أن تن
أو أي معلومات أخرى ذات الصلة بالموضوع تصبح متاحة إلى اللجنة، السیما من جانب أفراد الجمهور الذین لدیهم 

صلیة والمحلیة، فضال عن المعلومات مصلحة مشروعة محددة في المسألة المعنیة، بما في ذلك المجتمعات األ
ذا ما أثرت مسألة ما على أحد األطراف أكثر من األطراف .  من البروتوكول17 و14المتاحة بموجب المادتین  ٕ                                                  وا    

 .]ما یقتضیه اختالف الحالاألخرى، ینطبق النظام الداخلي مع مراعاة 

  مشاوراتمعلومات للجنة بعد إطالق اإلجراءات، وما تجربه اللجنة من  - هاء

 :المعلومات ذات الصلة المقدمة منفي تنظر اللجنة   -1

 ؛]ومن الطرف أو الكیان الذي قدم الطلب [الطرف المعني  )أ(

 ]؛من القسم دال أعاله) ب(1الطرف الذي أرسل التقدیم فیما یتعلق بطرف آخر وفقا للفقرة [  )ب(

 ]؛من القسم دال أعاله) ز(1إلى ) ج(1رات الكیان الذي أرسل التقدیم فیما یتعلق بطرف وفقا للفق[  )ج(

 ؛]المجتمعات األصلیة والمحلیة المتضررة[  )ه(

   .]أي مصادر أخرى ذات صلة[  )و(
2-   

یجوز للجنة أن تطلب وتتلقى، عندما یكون ذلك ضروریا لعملها، معلومات ذات صلة من : 1الخیار 
  :]مثل، [التالیة مصادر ال
 األمانة؛  )أ(

 علومات الحصول وتقاسم المنافع؛غرفة تبادل م  )ب(

 مؤتمر األطراف في االتفاقیة؛  )ج(
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 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛  )د(

 الهیئات الفرعیة في االتفاقیة والبروتوكول؛  )ه(

 ]ع؛ذات الوالیة بالموارد الجینیة والحصول على الموارد الجینیة وتقاسم المناف [المنظمات الدولیة  )و(

 .]ةموثوقالصلة و الخرى ذات األمصادر ال[  )ز(

.  من جمیع المصادر الممكنةستلمةاللجنة في المعلومات المتنظر ] تسعى، تتسلم و[یجوز أن : 2الخیار 
 .وینبغي ضمان موثوقیة المعلومات

ة من خبراء المشور ] [، مع مراعاة إمكانیة التضارب في المصالحخبراءمن مشورة ال[یجوز للجنة أن تطلب   -3
 ].مستقلین

 .یجوز للجنة أن تجمع، بناء على دعوة من الطرف المعني، معلومات في أراضي ذلك الطرف  -4

  تدابیر لتشجیع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال  - واو
 :یلي في االعتبار لدى النظر في التدابیر المحددة أدناه، تأخذ اللجنة ما  -1

  االمتثال؛قدرة الطرف المعني على  )أ(

نموا والدول األقل السیما البلدان األطراف، لبلدان النامیة لاالحتیاجات الخاصة ] الظروف و[  )ب(
 ؛ذات االقتصاد االنتقاليالجزریة الصغیرة النامیة من بینها، واألطراف 

  . سبب عدم االمتثال، ونوعیته ودرجته ووتیرتهمثلعوامل   )ج(
 1الخیار 

یلي  القیام بما ]طراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بناء على توصیة اللجنةلمؤتمر األ[ ]للجنة[  -2
 : ومعالجة حاالت عدم االمتثالبغیة تشجیع االمتثال

  حسب مقتضى الحال؛،إسداء المشورة أو تقدیم المساعدة للطرف المعني  )أ(

لتدریب وبناء ألخرى لاالتدابیر  و ]،ولوجیانقل التكنول[ ، تقنیة] ومالیة[ ةمساعد] تیسر[ ]تقدم[ ]توصي[  )ب(
 ]، وفقا لتوافرها؛القدرات

الطرف المعني على ] تساعد، بناء على طلب،[ ]تطلب من أو تساعد، حسب مقتضى الحال،[  )ج(
متفق علیه ومؤشرات لتقییم التنفیذ الزمني الطار واإل ، الخطوات المالئمةتحددخطة عمل لالمتثال وتقدیم وضع 

 المرضي؛

 ؛تدعو الطرف المعني إلى تقدیم تقاریر مرحلیة عن جهوده لالمتثال اللتزاماته بموجب البروتوكول  )د(

 بعد لطرف المعنيمكتوبا إلى ا ]إعالن عدم امتثال[  تعرب فیها عن القلقبیانا[ ]تحذیرا[تصدر   )ه(
 ؛مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولالتشاور مع 

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  بعد التشاور مع حاالت عدم االمتثالنشر ت[  )و(
 ]؛البروتوكول
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إبالغ أحد تفید بلة االمتثال من خالل األمانة إلى جمیع األطراف أ بشأن مس]اعام[ اترسل إخطار [  )ز(
 ]؛و إجراء مرضدم حتى ذلك الوقت، أي رد أقاألطراف بأنه قد یكون في حالة عدم امتثال وأنه، لم ی

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع المتكرر إبالغ ] الخطیر أو[في الحاالت المتعلقة بعدم االمتثال [  )ح(
 ] لتقریر التدابیر المناسبة، وفقا للقانون الدولي؛لألطراف في البروتوكول

وقف عمل إحدى  بخصوصة، وفقا للقواعد الساریة في القانون الدولي حدد وامتیازات ماتوقف حقوق[  )ط(
 ]المعاهدات؛

 ]؛تطبق العقوبات المالیة[  )ي(

 ]؛ات التجاریةجراءتطبق اإل[  )ك(

 ]؛أو الجنائیة/ البلد المورد ألغراض اإلخطار لتیسیر اإلجراءات اإلداریة وفي تعیین ممثل شترطت[  )ل(

ام بمقتضى المواد یخضع اللتز الذي ف اطر في أحد األالسلطات القضائیة المعنیة إلى  ترسل إخطارا[  )م(
له الحق في تقاسم المنافع معینا  ا أو محلیا أصلیا أو مجتمعا معینابأن طرف  من برتوكول ناغویا،18 إلى 15من 

 تقلیدیةالمعارف وال محدد على مورد جیني نطويبمقتضى شرط معین من الشروط المتفق علیها بصورة متبادلة ی
 .]المرتبطة به

المعني باتخاذ إجراء، وبعد اإلجراءات المناسبة، أن یطبق الجزاءات ضد تشترط أن یقوم الطرف [  )ن(
 .]من البروتوكول ضمن نطاق والیتها القضائیة) 2(16و) 2(15الجهات التي ال تمتثل للمادتین 

   2الخیار 
 : ومعالجة حاالت عدم االمتثالبغیة تشجیع االمتثالبما یلي  للجنةیجوز أن تقوم ا  -2

  حسب مقتضى الحال؛، المساعدة للطرف المعنيسهیل ت المشورة أوإسداء  ) أ(

 والتدریب وبناء ]،نقل التكنولوجیال[األخرى تدابیر ال و ،تقنیة] مالیة و[ ةمساعدب ]توصي[ ]تیسر[  ) ب(
 القدرات؛

خطة عمل لالمتثال وتقدیم وضع على تطلب من أو تساعد، حسب مقتضى الحال، الطرف المعني   ) ج(
 مؤشرات لتقییم التنفیذ المرضي؛المتفق علیه و الزمني الر طاواإل ، الخطوات المالئمةتحدد

 ؛تدعو الطرف المعني إلى تقدیم تقاریر مرحلیة عن جهوده لالمتثال اللتزاماته بموجب البروتوكول  ) د(

عرض على نظر [  )ه( ُ            توصي باتخاذ أي تدبیر آخر، كي ی  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف                               
 .]في البروتوكول

 بما یلي، بناء على مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولوز أیضا أن یقوم یج  )امكرر  (2
 توصیات اللجنة، بغیة تشجیع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال؛

  أعاله؛) ه(-)أ(2اتخاذ أي من التدابیر المنصوص علیها في الفقرات   )أ(
عرب فیه عبیان ، أو  مكتوبتحذیرر اصدإ  )ب( ُ         ی   بعد  للطرف المعنيإعالن عدم امتثالأو ن القلق  

  ؛مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولالتشاور مع 
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مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  بعد التشاور مع نشر حاالت عدم االمتثال[  )ج(
 ؛]البروتوكول

انة إلى جمیع األطراف إلبالغها بأنه قد تم لة االمتثال من خالل األمأل إخطار عام بشأن مسارسإ  )د(
 دم حتى ذلك الوقت، أي رد أو إجراء مرض؛ق أحد األطراف بأنه قد یكون في حالة عدم امتثال وأنه، لم یخطارإ

 وامتیازات معینة، وفقا للقواعد الساریة في القانون الدولي بشأن وقف احقوق] توقف] [وقفتوصي ب[[  )ه(
 .]عمل إحدى المعاهدات

  أمین المظالم  –) امكرر (واو [
تنشئ اللجنة المكتب الخاص ألمین المظالم المعني بالحصول وتقاسم المنافع لتقدیم المساعدة إلى البلدان 

  .]النامیة والمجتمعات األصلیة والمحلیة من أجل تحدید حاالت عدم االمتثال وتقدیم الطلبات إلى اللجنة
 استعراض اإلجراءات واآللیات  -زاي 

ري مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول استعراضا لفعالیة هذه اإلجراءات واآللیات یج
 من البروتوكول، ویتخذ اإلجراءات المالئمة 31بموجب عملیات التقییم واالستعراض المنصوص علیها في الفقرة 

 ].ویجوز للجنة أن تحدد الحاجة إلى أي استعراض إضافي[. بشأنه

----  


