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التدابير الرامية إلى المساعدة في بناء القدرات وتنمية القدرات وتعزيز القدرات البشرية والقدرات 
  المؤسسية في البلدان النامية وا!طراف ذات ا�قتصادات ا�نتقالية

   مذكرة من امين التنفيذي

  مقدمة  - أو�

 اللجنة الحكومية الدولية المعنية ،2010تشرين اول / في اجتماعه العاشر المنعقد في أكتوبر،كلف مؤتمر اطراف  -1
تدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنمية القدرات وتعزيز الموارد "ببروتوكول ناغويا بأن تنظر، في اجتماعھا اول، في 

النامية من بينھا، الصغيرة  أقل البلدان نموا والدول الجزرية ن النامية، و0 سيما البلداالبشرية والقدرات المؤسسية في
واطراف ذات ا0قتصادات ا0نتقالية، مع اخذ في ا0عتبار ا0حتياجات التي تحددھا اطراف المعنية لتنفيذ البروتوكول 

1)."22المادة (
  

، اطراف من البلدان النامية فض: عن اطراف ذات 10/1 من المقرر 17ودعا مؤتمر اطراف، في الفقرة   -2
ا0قتصادات ا0نتقالية إلى أن تقدم إلى امين التنفيذي، في موعد 0 يتجاوز شھرين قبل ا0جتماع اول للجنة الحكومية 

رات المؤسسية من أجل تنفيذ  وتعزيز الموارد البشرية والقدتھا احتياجاتھا فيما يتعلق ببناء القدرات وتنميعنالدولية، معلومات 
جب ودعيت المنظمات الدولية والمجتمعات اصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين، بمو. البروتوكول على نحو فعال

لمساعدة في لاء بشأن تدابير ر، إلى تقديم أ2010كانون اول /المؤرخين ديسمبر 217،2-2010 و216-2010اBخطارين 
  . ذات ا0قتصادات ا0نتقاليةوالبلدان البشرية والقدرات المؤسسية في البلدان النامية الموارد وتعزيز ھاتبناء القدرات وتنمي

ارجنتين وبوروندي والصين : ، تقارير من البلدان والمنظمات التالية2011نيسان / أبريل8واستلمت امانة، حتى   -3
والمغرب ونيجيريا وتايلند وتوغو وفييت نام وشبكة التعاون بين بلدان وإكوادور وا0تحاد اوروبي وغينيا والھند والمكسيك 

فض: عن تقرير مشترك مقدم من مجلس الشعوب اصلية المعني ) AFN(وجمعية امم اولى ) REDCAM(امازون 
وجزيرة ولى  البيئية ومجلس امم اولى في نوفا سكوشيا ومجلس امم اIKANAWTIKETبالشؤون البحرية ومؤسسة 

 :وترد ھذه التقارير على اBنترنت في.  الشعوب اصليةومنظمة الشعوب اصلية في نيو برونزويك ومجلس إدوارد امير
http://www.cbd.int/icnp1/submissions/ ويرد تجميع لھا في وثيقة إع:مية )UNEP/CBD/ICNP/1/INF/3.(  

                                                 
* UNEP/CBD/ICNP/1/1/Add.1. 
  .10/1، القسم ألف، المرفق الثاني، المقرر 2البند  1
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ويوفر القسم ثانيا من .  لمساعدة اللجنة الحكومية الدولية في نظرھا في ھذه المسألةھذه الوثيقةوأعد امين التنفيذي   -4
ويوجز القسم ثالثا مبادرات بناء القدرات في . تھا أحكام بروتوكول ناغويا المتعلقة ببناء القدرات وتنميعلىالوثيقة نظرة عامة 

. ول وتقاسم المنافع المضطلع بھا بموجب ا0تفاقية فض: عن المبادرات التي تضطلع بھا الجھات الفاعلة اخرىمجال الحص
عرض القسم خامسا تدابير ونھوج بناء يو .بناء القدرات وتنميتھاالمتعلقة بمقدمة المعلومات الراء واKويتناول القسم رابعا 

 الدولية ة، وھي بروتوكول قرطاجنة للس:مة احيائية والمعاھداخرى ة اطرافالقدرات بموجب ا0تفاقات البيئية المتعدد
ويعرض القسم سادسا بعض ا0ستنتاجات وا0عتبارات الخاصة  . النباتية غراض اغذية والزراعةالوراثيةلتسخير الموارد 

المؤسسية من أجل تنفيذ البروتوكول على نحو  وتعزيز الموارد البشرية والقدرات تھابنھج استراتيجي لبناء القدرات وتنمي
  .ويحدد القسم سابعا مسائل لتنظر فيھا اللجنة الحكومية الدولية. فعال

   بموجب بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافعبناء القدرات وتنميتھا  -ثانيا

 البلدان النامية واطراف ذات  لOطراف منبناء القدرات وتنميتھا من بروتوكول ناغويا 22تتناول المادة   -5
 25 بشأن زيادة التوعية والمادة 21وباBضافة إلى ذلك، فإن المادة . ا0قتصادات ا0نتقالية لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال

القدرات بناء في مساعدة الرامية إلى التدابير ال أيضا عند النظر في لھما أھمية ايضاوالموارد المالية بشأن اKلية المالية 
  . لتنفيذ بروتوكول ناغوياوتنميتھا

 وتعزيز الموارد البشرية تھاتتعاون اطراف في بناء القدرات وتنميأن  على 22 من المادة 1وتنص الفقرة   -6
ل والقدرات المؤسسية لتنفيذ ھذا البروتوكول على نحو فعال في اطراف من البلدان النامية، و0 سيما أقل البلدان نموا والدو

، بما في ذلك من خ:ل المؤسسات والمنظمات اطراف ذات ا0قتصادات ا0نتقاليةالجزرية الصغيرة النامية من بينھا، و
طراف أن تيسر مشاركة المجتمعات اصلية على اوفي ھذا السياق، . العالمية واBقليمية ودون اBقليمية والوطنية القائمة

  .  المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص ذلك، بما فيوالمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين

 سيما أقل البلدان نموا والدول النامية، و0على اطراف من البلدان "أن  من المادة نفسھا على 3وتنص الفقرة   -7
ا الوطنية من حيث ، أن تحدد احتياجاتھا وأولوياتھاطراف ذات ا0قتصادات ا0نتقاليةالجزرية الصغيرة النامية من بينھا، و

وعند القيام . القدرات من خ:ل تقييمات ذاتية للقدرات الوطنية، كأساس للتدابير الم:ئمة، فيما يتعلق بتنفيذ ھذا البروتوكولبناء 
بذلك، ينبغي أن تدعم ھذه اطراف احتياجات وأولويات المجتمعات اصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين من حيث 

 أع:ه، 2وحسبما ذكر في الفقرة " . ومع التشديد على احتياجات وأولويات النساء من القدرات،درات، حسبما تحددھابناء الق
  . بناء القدرات إلى امين التنفيذيفي مجال إلى تقديم احتياجاتھا 10/1 دعيت اطراف بموجب المقرر

تناول بناء وتنمية القدرات يا البروتوكول، يجوز أن دعم تنفيذ ھذ"من أجل  على أنه 22 من المادة 4وتنص الفقرة   -8
  :المجا0ت الرئيسية التالية ضمن غيرھا

  القدرة على تنفيذ التزامات ھذا البروتوكول وا0متثال لھا؛  )أ(  

  القدرة على التفاوض لوضع شروط متفق عليھا بصورة متبادلة؛  )ب(  

ة أو إدارية أو سياساتية محلية بشأن الحصول وتقاسم القدرة على إعداد وتطبيق وإنفاذ تدابير تشريعي  )ج(  
  المنافع؛ 

  ".قدرة البلدان على تطوير قدرات ابحاث الوطنية لديھا من أجل إضافة قيمة لمواردھا الجينية  )د(  

ا  أع:ه على م4 إلى 1يجوز أن تشتمل التدابير المتخذة وفقا للفقرات من  على أنه 22 من المادة 5وتنص الفقرة   -9
  :يلي، ضمن جملة أمور

  التطوير القانوني والمؤسسي؛  )أ(  

تعزيز اBنصاف والعدالة في المفاوضات، مثل التدريب على التفاوض حول شروط متفق عليھا بصورة   )ب(  
  متبادلة؛

  رصد وإنفاذ ا0متثال؛  )ج(  

  ة الحصول وتقاسم المنافع؛استخدام أفضل أدوات ا0تصال والنظم القائمة على ا0نترنت المتاحة في أنشط  )د(  

  تطوير واستخدام طرائق تقدير القيمة؛  )ھ(  

  التنقيب البيولوجي، وما يرتبط به من بحوث ودراسات تصنيفية؛  )و(  
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  نقل التكنولوجيا ھذا؛ال:زمة 0ستدامة نقل التكنولوجيا والبنية التحتية والقدرة التقنية   )ز(  

  المنافع في حفظ التنوع البيولوجي وا0ستخدام المستدام لمكوناته؛تعزيز مساھمة أنشطة الحصول وتقاسم   )ح(  

  تدابير خاصة لزيادة قدرات أصحاب المصلحة المعنيين بالع:قة إلى الحصول وتقاسم المنافع؛  )ط(  

تدابير خاصة لزيادة قدرات المجتمعات اصلية والمحلية مع التركيز على تعزيز قدرات نساء ھذه   )ي(  
  ".أو المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية/ما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية والمجتمعات في

المتخذة على المستويات وتنميتھا مبادرات بناء القدرات المتعلقة بينبغي تقديم المعلومات أنه إلى  6 الفقرة وتشير  -10
، إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع بغية 22دة من الما 5 إلى 1الوطنية واBقليمية والدولية، وفقا للفقرات 

  .القدرات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافعوتنمية  بناء في مجالتعزيز أوجه التآزر والتنسيق 

بناء في مجال وباBضافة إلى ذلك، فإن مواد البروتوكول المتعلقة بالموارد المالية وزيادة التوعية مھمة أيضا   - 11
  .رات وتنميتھاالقد

على وجه و.  بشكل مناسببناء القدرات وتنميتھاويسلم البروتوكول بأن الموارد المالية ستكون مھمة لدعم احتياجات   -12
 النامية، و0يجب أن تؤخذ في ا0عتبار التام احتياجات اطراف من البلدان " على أنه 22 من المادة 2تحديد، تنص الفقرة ال

 موارد مالية وفقا من، اطراف ذات ا0قتصادات ا0نتقاليةموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينھا، وسيما أقل البلدان ن
 25ويتصل ھذا الحكم بالمادة " .من أجل تنفيذ ھذا البروتوكول تھاوتنميلOحكام ذات الصلة في ا0تفاقية، وذلك لبناء القدرات 

4.3ة المتعلقة باKلية المالية، وخاصة بالفقر
  

يراعي مؤتمر اطراف العامل كاجتماع لOطراف في ھذا   إلى أن25 من المادة 3وباBضافة إلى ذلك، تشير الفقرة   -13
 اطراف من البلدان النامية، و0 سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينھا، احتياجات البروتوكول

 مؤتمر انظر فيھتعلق باKلية المالية لكي يات تعند تقديم إرشاد  موارد ماليةمن، تقاليةاطراف ذات ا0قتصادات ا0نو
  .اطراف

 على صياغة إرشادات لVلية المالية، فض: عن 10/1 وتشتمل خطة عمل اللجنة الحكومية الدولية الواردة في المقرر  -14
  .للجنة الحكومية الدولية في ھاتين المسألتين، في اجتماعھا الثانيوستنظر ا. صياغة إرشادات لتعبئة الموارد لتنفيذ البروتوكول

 بشأن القدرات 22كما تسھم أنشطة زيادة التوعية في بناء القدرات وتنميتھا، ولذلك ينبغي أن يكون تنفيذ المادة   -15
ُ تتناول بصورة 21 أن المادة  وتجدر اBشارة إلى. بشأن زيادة التوعية مكملتين لبعضھما البعض وداعمة تبادليا21والمادة 

  . من جدول اعمال5مستقلة في ھذا ا0جتماع تحت البند 

نظرة عامة على المبادرات السابقة والقائمة بشأن بناء القدرات في مجال الحصول   -ثالثا
  وتقاسم المنافع

  بموجب اتفاقية التنوع البيولوجيمبادرات   -ألف

16-  طراف في ا0تفاقية مسألة بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع ول تناول ا0جتماع الخامس لمؤتمر ا
، سلم مؤتمر اطراف بأن ھناك حاجة إلى مواصلة بناء القدرات في مجال الحصول 5/26 وفي مقرره. 2000مرة في عام 

ارد البيولوجية وكذلك إدارة تقييم وحصر المو) 1: (شتمل علىتا0حتياجات الرئيسية من القدرات ن أوتقاسم المنافع و
 الحصولمھارات في الصياغة القانونية لوضع تدابير  )3( و؛ بشأن العقودمھارات في مجال التفاوض )2( والمعلومات؛

  .وسائل حماية المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية )4( ووتقاسم المنافع؛

لعضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع، المنعقد في ونظر ا0جتماع اول للفريق العامل المفتوح ا  -17
، في مسألة بناء القدرات، وطلب إلى امين التنفيذي أن يقوم، بالتشاور مع مكتب مؤتمر 2001تشرين اول /أكتوبر

 اول كانون/وعقدت حلقة عمل الخبراء بشأن بناء القدرات في ديسمبر. اطراف، بعقد حلقة عمل مفتوحة العضوية للخبراء
واعتمد ). خطة العمل( في مونتX وصاغت مشروع خطة عمل بشأن بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع 2002

  .زاي 7/19  بموجب المقرر2004شباط / في فبرايربعد ذلكا0جتماع السابع لمؤتمر اطراف خطة العمل 

                                                 
 أع:ه، تراعي اطراف أيضا احتياجات اطراف من البلدان النامية، و0 سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية 1في سياق الفقرة : "4-25  المادة3

غراض  لديھاتھا، في جھودھا الرامية إلى تحديد وتنفيذ متطلبات بناء القدرات وتنمية ا0نتقالياتالصغيرة النامية من بينھا، واطراف ذات ا0قتصاد 
 ".تنفيذ ھذا البروتوكول
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درات افراد والمؤسسات والمجتمعات لتنفيذ على نحو فعال والھدف من خطة العمل ھو تيسير ودعم تنمية وتعزيز ق  -18
  .أحكام ا0تفاقية ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع، وخاصة مبادئ بون التوجيھية

وتقترح آليات وعمليات وتدابير لتنفيذ بناء القدرات في .  فيھاوتحدد خطة العمل مجا0ت رئيسية تتطلب بناء القدرات  -19
.  الوطنية واBقليمية ودون اBقليمية والمتعددةالمستويات الدولي والمستوىسية من خ:ل إجراءات تتخذ على المجا0ت الرئي

 الدولية ذات الصلة، وخاصة والمنتدياتبالحاجة إلى تنسيق أنشطة بناء القدرات بين مختلف الجھات الفاعلة الخطة كما تسلم 
 والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وتشجع نباتية غراض اغذية والزراعة الالوراثية الدولية لتسخير الموارد ةالمعاھد

 آلية غرفة من خ:لاطراف والحكومات والمنظمات الدولية المعنية على إتاحة الخطوات المتخذة لتنفيذ تدابير بناء القدرات 
  .تبادل المعلومات التابعة ل:تفاقية

 في تذييل بخطة العمل لمساعدة البلدان على تحديد  المحددةشطة بناء القدراتوأدرجت النھوج الممكنة لتنفيذ أن  -20
 الدولي، مستوى وعلى ال.أولويات وطنية وتيسير انشطة اBقليمية ودون اBقليمية، استنادا إلى الخبرات والممارسات السابقة

 الوثيقة اBع:مية ولسھولة الرجوع إلى خطة العمل، فقد اتيحت في. حدد أيضا عدد من اBجراءات
UNEP/CBD/ICNP/1/INF/5.  

 لتعزيز التنسيق ودعم تقاسم 4وبعد اعتماد خطة العمل، أعدت امانة قاعدة بيانات بشأن أنشطة بناء القدرات  -21
دة وتصف قاعدة البيانات مشاريع بناء القدرات وأھدافھا وأنشطتھا والدروس المستفا. المعلومات بشأن مبادرات بناء القدرات

  .منھا، حسبما قدمتھا اطراف والحكومات والمنظمات الدولية المعنية، بما في ذلك المانحون

. م تنفيذھاقّيُ، ولم ي2004ستعرض خطة العمل منذ أن اعتمدھا مؤتمر اطراف في اجتماعه السابع، في عام ُولم ت  -22
  .تقاسم المنافع سبب عدم ا0ھتمام بتنفيذھاويمكن أن تفسر المفاوضات المتعلقة بالنظام الدولي بشأن الحصول و

 الجھود المبذولة لبناء القدرات ال:زمة Bعداد اطر الوطنية واBقليمية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، وبرغم  -23
طر تشريعية إلى أن نحو تسعة وعشرين بلدا فقط لديه أتشير  5قاعدة البيانات المتعلقة بتدابير الحصول وتقاسم المنافعفإن 

 بشأن الحصول اشاملة أو شبه شاملة موضوعة بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وأدرج عشرون بلدا م:حظات أو أحكام
  .وتقاسم المنافع في استراتيجياتھا الوطنية أو في تشريعاتھا المتعلقة بالبيئة أو التنوع البيولوجي

24-  Kمن المقرر13وفي الفقرة .  المبكر حيز النفاذ وتنفيذههن إلى دخولومع اعتماد بروتوكول ناغويا، انتقل ا0ھتمام ا  
، طلب مؤتمر اطراف إلى امين التنفيذي أن يقدم مساعدة تقنية إلى اطراف، رھنا بتوافر الموارد المالية، بغية دعم 10/1

ف مرفق البيئة العالمية إلى تقديم دعم وفي المقرر نفسه، دعا مؤتمر اطرا .ه في وقت مبكرتنفيذعلى البروتوكول والتصديق 
  ).14الفقرة (مالي إلى اطراف للمساعدة على التصديق المبكر على البروتوكول وتنفيذه 

 لمرفق البيئة العالمية إجراءات فورية 0عتماد مشروع متوسط الحجم ين التنفيذيكبير الموظفينونتيجة لذلك، اتخذ   -25
إشراف برنامج امم المتحدة للبيئة وتنفذه امانة لدخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ في قيمته مليون دو0ر أمريكي تحت 

وتقوم امانة بمجموعة من أنشطة زيادة التوعية وبناء . 2011نيسان /وبدأ العمل في ھذا المشروع منذ أبريل. وقت مبكر
  : وتشتمل ھذه انشطة على. وقت مبكرفي القدرات لدعم التصديق على بروتوكول ناغويا ودخوله حيز النفاذ 

، بما في ذلك كبار موظفي الحكومات ينإحاطة إع:مية للشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيجلسات   )أ(
   الوطني وھيئات امم المتحدة المعنية؛مستوىومشرعون على ال

0تحاد البرلماني الدولي  إع:مية، بالشراكة مع برنامج امم المتحدة اBنمائي واةإحاطجلسات تنظيم   )ب(
   برلمان حول العالم؛100ما 0 يقل عن  ومنظمة غلوب الدولية، بشأن الحاجة إلى التصديق المبكر على بروتوكول ناغويا في

ا0ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  بشأن حلقات العملإدماج عنصر للحصول وتقاسم المنافع في   )ج(
  ؛2012 و2011معة لعامي المتعلقة بالتنوع البيولوجي المز

لنقاط ا0تصال الوطنية والمجتمعات اصلية في مجال الحصول وتقاسم المنافع بناء القدرات لحلقات عمل   )د(
المفتوح والمحلية تعقد في تعاقب مع ا0جتماعيين اول والثاني للجنة الحكومية الدولية وا0جتماع السابع للفريق العامل 

 الدولية ةالمعاھدوستنظم حلقات العمل ھذه با0شتراك مع أمانة  .واحكام المتصلة بھا) ي(8 المخصص للمادةالعضوية 
  . بغية دعم تنفيذ بروتوكول ناغويا والمعاھدة بطريقة داعمة تبادليا النباتية غراض اغذية والزراعةالوراثيةلتسخير الموارد 

                                                 
 . https://www.cbd.int/abs/projects.shtmlانظر  4
 .2011آذار / حتى مارس/https://www.cbd.int/abs/measuresانظر  5
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ع المستوى ل:جتماع العاشر لمؤتمر اطراف، أنشأت رئاسة علن في الجزء الرفيُوباBضافة إلى ذلك، حسبما أ  -26
 م:يين دو0ر 10 بمخصصات أولية تبلغ "صندوق اليابان من أجل التنوع البيولوجي"ا0جتماع العاشر لمؤتمر اطراف 

ن إقليمية ادرات بناء القدرات من خ:ل عقد حلقات عمل إقليمية ودومبرع في عدد من ُوبفضل ھذا الصندوق، ش .أمريكي
 إع:مية إلى إحاطاتكما أرسلت  6.بشأن ا0ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا

 امم المتحدة، بما في ذلك في نيويورك وجنيف ونيروبي وباريس وروما بموجب صندوق مقارالبعثات الدائمة في جميع 
مع أيضا وستنظم جلسات إع:مية . وجي وبالشراكة مع رئاسة ا0جتماع العاشر لمؤتمر اطرافاليابان من أجل التنوع البيول

بانكوك وبيروت وأديس أبابا وسانتياغو دي ( الدبلوماسية في مقار اللجان ا0قتصادية لمنظمة امم المتحدة البعثاتوفود 
  ).شيلي

  درات في مجال الحصول وتقاسم المنافعحافظة مرفق البيئة العالمية بشأن مبادرات بناء الق  - باء

 الموارد الجينية وتقاسم المنافع، بوصفه في مجالإن مرفق البيئة العالمية شريك دائم في دعم أنشطة بناء القدرات   -27
ل التقاسم قدم مرفق البيئة العالمية با0شتراك مع أمانة ا0تفاقية مذكرة تتناو ،1998شباط /وفي فبراير. ةناKلية المالية المعي

 النامية في ا0تفاقية المتعلقة من البلداناطراف خيارات لمساعدة : العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية
في مجال الحصول مرفق البيئة العالمية المقدم من دعم الونتيجة لذلك، حدد مؤتمر اطراف مجال تطبيق  7.بالتنوع البيولوجي

   8.ية وتقاسم المنافعموارد الجينعلى ال

 انشطةاستجابة مرفق البيئة العالمية اولية في إدماج تدابير الحصول وتقاسم المنافع في منھجية تمويل تمثلت و  -28
استراتيجية المجال البؤري للتنوع  أنشأت) 2010- 2007(وفي الفترة الرابعة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية . يةالتمكين

 ا تشغيليا، برنامج2007أيلول / المعتمدة من قبل مجلس مرفق البيئة العالمية في سبتمبر9البرمجة ا0ستراتيجية،البيولوجي و
بشأن بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع يھدف إلى دعم وضع تدابير تعزز ا0تفاقات الملموسة بشأن الحصول 

حصول وتقاسم المنافع وھي الموافقة المسبقة عن العلم والشروط المتفق عليھا وتقاسم المنافع التي تسلم بالمبادئ اساسية لل
بصورة متبادلة، بما في ذلك التقاسم العادل والمنصف للمنافع، بما يتسق مع مبادئ بون التوجيھية بشأن الحصول على الموارد 

 ذات الصلة بشأن بناء القدرات في مجال الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا وخطة العمل
 مليون 90ف تمويل مقترح بمبلغ وظرموأدرج البرنامج ا0ستراتيجي في . الحصول وتقاسم المنافع المعتمدة بموجب ا0تفاقية

  .دو0ر أمريكي 0ستحداث ممارسات جيدة ونشرھا وتنفيذھا لتناول المسائل الحالية والناشئة في مجال التنوع البيولوجي

 بلدا تقريبا الحصول وتقاسم 50وأدرجت . نشطة الحصول وتقاسم المنافع كانت محدودةتمويل الغير أن طلبات   -29
 إ0 يتم الموافقة عليھاولم  .المنافع في مشاريع تقييم احتياجاتھا الوطنية، ولكن لم يقترح إ0 عدد قليل من المشاريع كاملة الحجم

  : بما في ذلك وكالة منفذة واحدة،وتخصمؤخرا 

شباط، /فبراير) (2014-2011" (تعزيز تنفيذ نظام الحصول وتقاسم المنافع في أمريكا ال:تينية والكاريبي"  )أ(
).  مليون دو0ر أمريكي من التمويل المشترك0.95 مليون دو0ر أمريكي من مرفق البيئة العالمية و0.85منح تبلغ ) (اليونيب

الحصول وتقاسم المنافع وتحسين مھارات المتعلقة بحكام اقدرات إعداد وتنفيذ وتطبيق وتھدف ھذه المشاريع إلى زيادة 
التفاوض بشأن اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع ومشاريع التنقيب البيولوجي في كولومبيا وكوستاريكا وكوبا والجمھورية 

10.الدومينيكية وإكوادور وغيانا وبنما وبيرو
  

في "  الحصول على النباتات الطبية وتقاسم منافعھا وحفظھا واستخدامھا المستدامبناء القدرات في مجال"  )ب(
 2.03 مليون دو0ر أمريكي من مرفق البيئة العالمية و2.18منح تبلغ ) (، اليونيب2010نيسان /أبريل) (2015- 2011(إثيوبيا 

 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام وما ويھدف ھذا المشروع إلى ضمان حفظ). مليون دو0ر أمريكي من التمويل المشترك
يرتبط به من معارف تقليدية من خ:ل حفظ النباتات الطبية واستخدامھا المستدام والتنفيذ الفعال لنظام وطني منقح بشأن 

11.الحصول وتقاسم المنافع
  

                                                 
 .www.cbd.int ة حلقات العمل على اBنترنت في ترد قائم6
7 UNEP/CBD/COP/4/22) طراف : تتناول التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية النامية في من البلدانخيارات لمساعدة ا

 .1998شباط /ير فبرا9، )ا0تفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 .IV/13 من المقرر 8 الفقرة 8
9 http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF_4_strategy_BD_Oct_2007.pdf 

 : يمكن اBط:ع على مزيد من المعلومات بشأن ھذا المشروع في10
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/12-16-11%20Regional%20webdoc.pdf. 

 .http://gefonline.org/projectDetailsSQL.cfm?projID=4091 : يمكن اBط:ع على مزيد من المعلومات بشأن ھذا المشروع في11
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، 2010نيسان /لأبري) (2012-2010" (دعم إعداد وتنفيذ سياسات الحصول وتقاسم المنافع في أفريقيا"  )ج(
ويھدف ھذا ).  مليون دو0ر أمريكي من مرفق البيئة العالمية ومليون دو0ر من التمويل المشترك1.18منح تبلغ ) (اليونيب

المشروع إلى وضع وتنفيذ واستعراض أطر الحصول وتقاسم المنافع في الكاميرون وكينيا ومدغشقر وموزامبيق والسنغال 
12.وجنوب أفريقيا

  

الحصول على المتعلقة ب إقليميا لتنفيذ أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي منسقةالقدرات لعمليات وطنية بناء "  )د(
 مليون دو0ر أمريكي من 0.75منح تبلغ ) (، اليونيب2011آذار /مارس) (2013-2011" (الموارد الجينية وتقاسم منافعھا

ويھدف ھذا المشروع المتوسط الحجم إلى دعم ). يل المشترك مليون دو0ر أمريكي من التمو0.75مرفق البيئة العالمية و
 أطر وطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع في بلدان جنوب شرق آسيا وتحسين التوعية في بروناي وإندونيسيا وكمبوديا وضع

13.يت ناموجمھورية 0و الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وتيمور ليشتي وفي
  

" تعزيز تنفيذ قانون وقواعد التنوع البيولوجي مع التركيز على أحكامھا المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع"  )ھ(
 مليون دو0ر أمريكي من مرفق البيئة العالمية 3.56منح تبلغ ) (، اليونيب2011شباط /فبراير) (2014- 2011(في الھند 

القدرات المؤسسية والفردية وقدرات زيادة وأھداف ھذا المشروع ھي ). لمشترك مليون دو0ر أمريكي من التمويل ا6.28و
14.أصحاب المصلحة ال:زمة لتنفيذ تشريعات واتفاقات الحصول وتقاسم المنافع

  

 خ:ل الفترة الخامسة من تجديد موارد مرفق البيئة 2014-2011واستندت استراتيجية التنوع البيولوجي للفترة   -30
 الخبرات المكتسبة من فترة تجديد الموارد الرابعة للمرفق وھدفھا الرابع ھو بناء القدرات في مجال الحصول العالمية إلى

فإن الدعم اولي لبناء القدرات  16ووفقا للوثيقة المتعلقة بفترة تجديد الموارد الخامسة لمرفق البيئة العالمية، 15.وتقاسم المنافع
 الوطني لھذا الھدف في ا0ستراتيجية مستوى مليون دو0ر على ال40  مبلغخصص(فع سيقدم في مجال الحصول وتقاسم المنا

)  مليون دو0ر، سيستجيب مرفق البيئة العالمية للطلب وفقا لذلك40واستند إلى الطلب في الماضي، غير أنه إذا تجاوز الطلب 
 دولي متفق عليه في ا0جتماع العاشر لمؤتمر استجابة ل^رشادات القائمة الصادرة عن مؤتمر اطراف والناشئة عن اتفاق

اطراف، وھو ما يعرف اKن باسم بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع 
 وسيتحقق ھذا التوزيع العالمي المقترح من خ:ل مخصصات قطرية بموجب نظام تخصيص الموارد. الناشئة عن استخدامھا

  .2011آذار /بيئة العالمية من مارسوبدأ سريان فترة تجديد الموارد الخامسة لمرفق ال). STAR(الشفاف 

وأخيرا، طالب عضو المجلس الياباني، في ا0جتماع التاسع والث:ثين لمجلس مرفق البيئة العالمية، بالحاجة إلى   -31
ا0جتماع العاشر لمؤتمر اطراف واقترح إنشاء صندوق اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن الغايات واھداف المحددة في 

أجراه وبعد استعراض . استعراض مقترح اليابانبوأعرب المجلس عن اھتمامه البالغ  17.استئماني للحصول وتقاسم المنافع
ية رسميا عن إنشاء  لمرفق البيئة العالمين التنفيذيكبير الموظفينمجلس مرفق البيئة العالمية في فترة ما بين الدورات، أعلن 

 مليون دو0ر أمريكي 12.5، بمساھمة مالية أولية قدرھا 2011آذار / مارس17في ) NPIF(صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا 
 مناقشة الطرائق 2011أيار / مايو23وسيواصل مجلس مرفق البيئة العالمية في اجتماعه اربعين المنعقد في . من اليابان

  .ق ا0ستئماني الجديدالتشغيلية لھذا الصندو

  المبادرات ا!خرى بشأن بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع  - جيم

، شرع في عدد من 2004بعد اعتماد خطة العمل بشأن بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع في عام   -32
 أطر وطنية أو إقليمية لتنفيذ أحكام ا0تفاقية ضعو بناء القدرات لبصفة خاصةودعمت ھذه المشاريع . مشاريع بناء القدرات

وتوفر  . بالنظام الدوليةالمتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع وزيادة التوعية وتحسين مھارات التفاوض لدعم المفاوضات المتعلق
مجال الحصول وتقاسم المشاريع التالية أمثلة عن اھداف والنھوج المتبعة وعن اKليات المنشأة لبناء وتنمية القدرات في 

  .المنافع

                                                 
 : يمكن اBط:ع على مزيد من المعلومات بشأن ھذا المشروع في12

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/04-14-10%20Council%20document_4.pdf. 
 : يمكن اBط:ع على مزيد من المعلومات بشأن ھذا المشروع في13

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/3-1-11%20-%20Webposting.pdf. 
 : يمكن اBط:ع على مزيد من المعلومات بشأن ھذا المشروع في14

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/2-23-11%20-%20Webposting.pdf. 
15 http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/GEF-5_Bio_strategy.pdf 
16 http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF_R5_31_CRP1.pdf. 
17 http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.39%20Highlights.Final%20Document%20Nov%2022.pdf 
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18"اBنصاف القانوني والتنوع البيولوجي"أن الحصول وتقاسم المنافع مشروع ا0تحاد الدولي لحفظ الطبيعة بش
  

لتنمية للتعاون ا0قتصادي وا ا0تحادية المانية الوزارة إن المشروع المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع الذي تموله  -33
ون البيئي التابع ل:تحاد الدولي لحفظ الطبيعة يتناول مسائل متعلقة بالتنفيذ الوطني واBقليمي والدولي حكام وينفذه مركز القان

  .2005-2003م المنافع خ:ل الفترة  بالحصول وتقاسةاتفاقية التنوع البيولوجي المتعلق

ول وتقاسم المنافع من خ:ل تحليل دعم إعداد نظام دولي فعال بشأن الحص) 1: (وكانت أھداف ھذا المشروع ھي  -34
تحقيق التوافق بين النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع والنظم والصكوك ) 2( وإعداد أدوات عملية للوفود؛ والبحوث

 دعم إعداد تدابير وصكوك وعمليات وطنية وإقليمية ومواقف بشأن الحصول وتقاسم المنافع) 3(والعمليات الدولية القائمة؛ و
الملكية الفكرية حقوق تحديد وحماية ) 5(دعم النظام الدولي لحقوق الملكية الفكرية من أجل الموارد الجينية؛ و) 4(وتنفيذھا؛ و

  . الوطنيمستوىالمتعلقة بالموارد الجينية على ال

  :ات وزيادة التوعية، اعتمد ا0تحاد الدولي لحفظ الطبيعة على ادوات التالية لبناء القدره تحقيق أھدافومن أجل  -35

  منشورات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛  )أ(

  حلقات عمل؛  )ب(

  مساعدة تقنية لبلدان مختارة Bعداد قانون تنفيذي وترتيبات قانونية بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛  )ج(

ني والمتعدد  عامة للتنفيذ الوطةسياسمعني بالشؤون القانونية والإنشاء فريق من الخبراء اBقليميين   )د(
  اطراف لOحكام المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛

إعداد حزمة أدوات 0ستحداث نظم وطنية وإقليمية فعالة بشأن الحصول وتقاسم المنافع وتنظيم حلقات عمل   )ھ(
  وبرامج أخرى لتدريب الموظفين المحليين على استخدامھا؛

  .ات بشأن التشريعات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافعإعداد أدوات اتصال، بما في ذلك قاعدة بيان  )و(

 مركز القانون البيئي التابع ل:تحاد الدولي لحفظ الطبيعة بإعداد دليل تفسيري قاموبعد اعتماد بروتوكول ناغويا،   -36
باللغة اBنكليزية وسينشر . من موادهويفسر ھذا الدليل نص البروتوكول، فض: عن آثار تنفيذ كل مادة . لبروتوكول ناغويا

  19.ويترجم إلى اBسبانية والفرنسية

  مبادرة بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع فريقيا

، وھي مبادرة متعددة المانحين 2006 في عام مبادرة بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع فريقياأنشئت   -37
ودعمت الحكومات .  الوكالة المانية للتعاون الدوليتنفذھاولتنمية للتعاون ا0قتصادي وا ا0تحادية المانية الوزارةتستضيفھا 

افريقية المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين في إعداد وتنفيذ لوائح وطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع وفي الوقت نفسه 
وعلى الرغم من أن ھذه . ولي للحصول وتقاسم المنافعالتفاوض بشأن النظام الدمجال تنمية قدرات الوفود افريقية في 

  .المبادرة تقتصر على القارة افريقية، فإنھا تمثل أشمل محاولة لبناء القدرات والتوعية بشأن الحصول وتقاسم المنافع

وتقاسم والمشرعين افارقة بشأن الحصول العامة زيادة توعية صانعي السياسات ) 1: (وأھداف ھذه المبادرة ھي  -38
جميع تعزيز معارف الحكومات و) 2(لقضاء على الفقر وطابعه المتعدد القطاعات؛ وا  في مجالالمنافع، وخاصة إمكانياته

إنشاء شبكات جديدة وتعزيز الشبكات ) 3(أصحاب المصلحة المعنيين بشأن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛ و
  .ن بالحصول وتقاسم المنافع المختارين من جميع مجموعات أصحاب المصلحة المعنيينالقائمة من الخبراء افارقة المعنيي

  : وھي تشتمل على. وتستخدم مجموعة من أدوات بناء القدرات وزيادة التوعية لتحقيق اھداف الواردة أع:ه  -39

وتقاسم المنافع وتحدد حلقات عمل متعددة أصحاب المصلحة تناقش فيھا المسائل الناشئة المتعلقة بالحصول   )أ(
   القدرات بطريقة تشاركية؛تنميةفيھا أولويات 

  تركز على أصحاب المصلحة؛ أحداث أو /أحداث مواضيعية و  )ب(

  بين البلدان افريقية وعالميا؛فيما ين الوطني والمحلي مستوينقل المعارف بين النظراء على ال  )ج(

                                                 
  .https://www.cbd.int/abs/project.shtml?id=6071 انظر 18
: ، المتاح على اBنترنت في217-2010 انظر التقرير المقدم من ا0تحاد الدولي لحفظ الطبيعة استجابة Bخطار اتفاقية التنوع البيولوجي رقم 19

http://www.cbd.int/icnp1/submissions/. 
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  سم المنافع مع القطاع الخاص؛ الحصول وتقافي مجالإعداد أفضل الممارسات   )د(

 الوطني مستوىتبادل المعلومات وإدارة المعارف فيما بين مختلف مجموعات أصحاب المصلحة على ال  )ھ(
  وبين البلدان افريقية وعالميا؛

  ورقات ودراسات تقنية من أجل تحديد اولويات وحفز المناقشات المواضيعية وتوفير دعم لصنع القرار؛  )و(

  صال والتثقيف والتوعية العامة في مجال الحصول وتقاسم المنافع؛ا0ت  )ز(

20.اجتماعات تحضيرية للمفاوضين وتدريب على التفاوض  )ح(
  

  "دورات تدريبية للمجموعات في الصناعات البيولوجية"مشروع وكالة التعاون الدولي اليابانية 

دورات تدريبية للمجموعات "الصناعة البيولوجية في اليابان  بالتعاون مع رابطة وكالة التعاون الدولي اليابانية نفذت  -40
ويدعى من خمسة إلى عشرة .  سنة20للمسؤولين والباحثين من البلدان النامية لما يزيد عن " في الصناعات البيولوجية 

دانية بما في ذلك وتتضمن الدورة التدريبية محاضرات وزيارات مي. متدربين سنويا إلى اليابان للدورة التي تستغرق شھرين
.  بلد لحضور الدورة في اليابان300 مسؤول وباحث من 200ودعي ما مجموعة . الجراثيمخبرات عملية في معامل تصنيف 

21.تعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي بشكل أكبر على المسائل المقريبة العھد 2010وتركز دورة 
  

  تنميتھابناء القدرات وآراء ومعلومات مقدمة تتعلق ب  -رابعا

 والمجتمعات اصلية والمحلية وأصحاب الدولية تجميع لVراء والمعلومات الواردة من اطراف والمنظمات يرد  -41
217- 2010 و216- 2010 استجابة ل^خطارين بناء القدرات وتنميتھاالمصلحة المعنيين، يتعلق ب

 كانون 16المؤرخين  22
، استلمت امانة 2011نيسان / أبريل8وحتى  ).UNEP/CBD/ICNP/1/INF/3(وثيقة إع:مية في ، 2010ديسمبر /اول

  .مساھمات من أربعة عشر بلدا وث:ثة تقارير من المجتمعات اصلية والمحلية

تتناول جوانب مختلفة لبناء القدرات وتختلف من حيث مستوى ھي وصيغ محتوى التقارير الواردة بطرائق مختلفة و  -42
  .التفاصيل الواردة فيھا

معت المعلومات الواردة في التقارير على أساس مختلف ُومن أجل توفير نظرة عامة وتجميع لVراء الواردة، ج  -43
  :جوانب بناء القدرات المتناولة في التقارير الواردة، على النحو التالي

   بناء القدرات في المجا0ت الرئيسية؛لمعالجةالتدابير المطلوبة   )أ(

  دة لدعم إعداد تدابير في ھذه المجا0ت الرئيسية؛اBجراءات المحد  )ب(

 الوطنية واBقليمية مستويات، بما في ذلك من خ:ل إجراءات على البناء القدرات وتنميتھاآليات تنفيذ   )ج(
  والدولية؛

  ؛بناء القدرات وتنميتھاالمجموعات المستھدفة نشطة   )د(

  .اصلية والمحلية وآليات تنفيذ ھذه القدراتالمجا0ت الرئيسية لبناء القدرات للمجتمعات   )ھ(

، عامالم تتبع نسجا   التقاريرمن أنوعلى الرغم من عدم است:م سوى عدد محدود من التقارير، حسبما ذكر أع:ه، و  -44
  :بناء القدراتفي مجال حتياجات ا0النقاط الرئيسية المطروحة فيما يتعلق ببعض يرد فيما يلي 

 الوطني للوفاء مستوىم بالحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية على الھناك اعتراف عا  )أ(
  بالتزامات اطراف بموجب بروتوكول ناغويا؛

القدرات ال:زمة لحماية المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية وإضافة نظر عدد من اطراف في   )ب(
  رات؛قيمة لھا كمجال رئيسي آخر لبناء القد

                                                 
 .http://www.abs-africa.info/index.htmlانظر  20

: ، المتاح على اBنترنت في216- 2010 انظر التقرير المقدم من اليابان استجابة Bخطار اتفاقية التنوع البيولوجي رقم 21
http://www.cbd.int/icnp1/submissions/. 

22 SCBD/ABS/VN/SG/74553. 
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 فإن بروتوكول ناغويا، بموجب أطر وطنية مناسبة للوفاء بالتزامات اطراف وضعأشير إلى أنه قبل   )ج(
ومن شأن . فض: عن الموارد المتاحةالقائمة لتدابير واطر المؤسسية ل الوطني مستوىعلى التقييم إجراء ھناك حاجة إلى 

ن القدرات والترتيبات المؤسسية والتدابير المطلوبة للوفاء بالتزامات ذلك أن يساعد على تحديد الثغرات القائمة، فض: ع
  اطراف بموجب البروتوكول مع مراعاة الظروف الوطنية؛

القدرات ال:زمة Bعداد تدابير : احتياجات بناء القدرات التي سلطت عليھا جھات عديدة الضوء علىتشتمل   )د(
بشرية وقدرات للوصول إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع على وطنية وترتيبات مؤسسية وقدرات الموارد ال

نحو فعال وقدرات لتقييم الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بھا وقدرات لمعالجة المواقف العابرة للحدود وأخيرا 
   الوطني للتنقيب البيولوجي؛مستوىقدرات على ال

   بالمجتمعات اصلية والمحلية؛المتعلقةبناء القدرات اصة في مجال الخحتياجات ا0أشير إلى   )ھ(

أن تنفيذ بروتوكول ناغويا سيتطلب مشاركة طائفة كبيرة من بھناك أيضا اعتراف واسع النطاق   )و(
مث:، الموظفون الحكوميون وقطاع دوائر اعمال والمجتمع العلمي ( الوطني مستوىالمجموعات المستھدفة على ال

  ولذلك ينبغي أن تتضمنھا جھود بناء القدرات؛) نظمات غير الحكومية والمجتمعات اصلية والمحلية وما إلى ذلكوالم

  أشير أيضا إلى الحاجة إلى زيادة التوعية العامة بمجال الحصول وتقاسم المنافع؛  )ز(

  . القدراتطرحت أيضا الحاجة إلى موارد مالية مناسبة لمعالجة ا0حتياجات في مجال بناء  )ح(

  دابير ونھوج بناء القدرات بموجب ا�تفاقات البيئية المتعددة ا!طراف ا!خرىت    -خامسا

يعرض ھذا القسم بعض امثلة عن تدابير ونھوج بناء القدرات المعتمدة بموجب ا0تفاقات البيئية المتعددة اطراف   -45
نظر فيھا من أجل بناء القدرات وتنميتھا بموجب كن اليم نھوج بشأناخرى من أجل توفير بعض اBرشادات الممكنة 

  .بروتوكول ناغويا

  بناء القدرات بموجب بروتوكول قرطاجنة للس;مة ا!حيائية الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي   -ألف

عد عدد من  العالمي، أمستوىوعلى ال. إن بناء القدرات مسألة مھمة لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة للس:مة احيائية  -46
آلية تنسيق؛ ) 2(بناء القدرات؛ ولخطة عمل ) 1: ( وتشتمل على.ادوات واKليات لتيسير جھود بناء القدرات لدى اطراف

ويعرض ھذا القسم أو0 نظرة . قائمة بخبراء الس:مة احيائية) 4(مجموعة من المؤشرات لتقييم تنفيذ خطة العمل؛ و) 3(و
بناء القدرات بموجب بروتوكول الس:مة احيائية بدءا بعملية اللجنة الحكومية الدولية المعنية عامة موجزة عن تطور جھود 

ببروتوكول قرطاجنة للس:مة احيائية مرورا با0جتماعات ال:حقة لمؤتمر اطراف العامل كاجتماع لOطراف في 
  . موجب بروتوكول قرطاجنة نھج بناء القدرات بمنكما يوجز بعض العناصر الرئيسية  .البروتوكول

وكان بناء القدرات أحد البنود ذات اولوية على جدول أعمال ا0جتماع اول للجنة الحكومية الدولية المعنية   -47
لخبراء Bعداد مقترحات بشأن تنفيذ أحكام بناء لوفي ذلك ا0جتماع، تقرر عقد اجتماع . ببروتوكول قرطاجنة للس:مة احيائية

وأعدت امانة، بغية مساعدة اجتماع الخبراء في نظره في ھذه المسألة، استبيانا للمساعدة على . ي البروتوكولالقدرات ف
 بعد ذلكوأعد اجتماع الخبراء مقترحا لخطة عمل بشأن بناء القدرات ووافقت عليھا . تحديد ا0حتياجات في مجال بناء القدرات

في اجتماعھا الثالث على مشروع إجراءات Kلية تنسيق لمبادرات بناء القدرات  وعملت اللجنة .اللجنة في اجتماعھا الثاني
ونظرت اللجنة في اجتماعھا الثالث أيضا في مجموعة أولية من المؤشرات لرصد تنفيذ . ومبادئ توجيھية مؤقتة لقائمة خبراء

  .خطة العمل

ول خطة عمل بناء القدرات لتنفيذ بروتوكول ، اعتمد ا0جتماع الخامس لOطراف في البروتوكBS-I/5وفي مقرره   -48
واستعرضت خطة العمل وآلية . الس:مة احيائية على نحو فعال وآلية التنسيق ومجموعة مؤشرات لرصد تنفيذ خطة العمل

ووافقت  .BS-Ш/3التنسيق في ا0جتماع الثالث لOطراف في البروتوكول واعتمدت خطة عمل محدثة بموجب المقرر 
ونظر ا0جتماع الخامس لOطراف في . اطراف في البروتوكول في اجتماعھا الرابع على مجموعة منقحة من المؤشرات

في اجتماعھا أن تجري اطراف البروتوكول في تقرير الحالة المتعلق بتنفيذ خطة العمل وقررت اطراف في البروتوكول 
 وأدخلت عليھا EM–I/3كما تم تعزيز قائمة الخبراء المنشأة بموجب المقرر .  آخر لخطة العمل شام:االسادس استعراض

  .BS–IV/4 وBS–III/4 اطراف في البروتوكول تحسينات في مقرريھا
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23عمل بناء القدرات لتنفيذ بروتوكول الس:مة احيائية على نحو فعال خطة  )أ
  

درات للتصديق على البروتوكول وتنفيذه على نحو فعال إن الھدف من خطة العمل ھو تيسير ودعم تنمية وتعزيز الق  -49
 الوطنية ودون اBقليمية واBقليمية والعالمية في الوقت المناسب، بما في ذلك توفير الدعم المالي والتقني مستوياتعلى ال

ا استراتيجيا عاما لتوجيه وتوفر خطة العمل إطار. والتكنولوجي للبلدان النامية، بما فيھا البلدان ذات ا0قتصادات ا0نتقالية
 24.مستوياتوتيسير تحديد احتياجات وأولويات البلدان، فض: عن إجراءات وآليات تنفيذ وتمويل بناء القدرات على جميع ال

  . المعنية وامانة خطة العمل الدوليةوتنفذ اطراف والحكومات والمنظمات

  :رات ينبغي أنوالمبادئ والنھوج اBرشادية ھي أن جھود بناء القد  -50

  تكون بدافع قطري؛  )أ(

  ين؛تتضمن الملكية والريادة الوطني  )ب(

تضمن مشاركة منتظمة وفي الوقت المناسب لجميع أصحاب المصلحة المعنيين في صياغة وتخطيط وتنفيذ   )ج(
  مبادرات بناء القدرات؛

 التعلم من خ:ل بأسلوبنھجا تكيفيا تسلم بأن بناء القدرات عملية دينامية وتدريجية وطويلة المدى، وتطبق   )د(
  الفعل؛

  تحقق أقصى قدر من التآزر والتكامل بين جميع مبادرات بناء القدرات؛  )ھ(

  تطبق نھجا موجھا نحو النتائج يركز على تحقيق نتائج محددة في مجال بناء القدرات؛  )و(

  مجتمع المدني والقطاع الخاص؛مع المانحين والمنظمات وتشجع مشاركة الالعامة تشجع حوار السياسة   )ز(

تطبق نھجا شموليا، يدمج أنشطة الس:مة احيائية في السياسات وا0ستراتيجيات والبرامج القطاعية   )ح(
  ذات الصلة؛الوطنية و

 الوطني وبموارد وطنية تلبي ا0حتياجات مستوىتشجع على إعداد وتنفيذ أنشطة مصممة على ال  )ط(
  د؛واولويات المحددة لكل بل

25.تشجع اBرادة السياسية وا0لتزام السياسي رفيع المستوى لتنفيذ البروتوكول  )ي(
  

 وتبين مجموعة من الخطوات الرئيسية 26 ملموسةإجراءاتوتسلط خطة العمل الضوء على عناصر رئيسية تتطلب   -51
 المواعيد الرئيسية؛  اولويات ووضعتحديد) 2(تحديد ا0حتياجات في مجال بناء القدرات؛ و) 1: (وھي. اتخاذھاالتي يتعين 

) 6(تعزيز فعالية الموارد المالية المقدمة من المانحين؛ و) 5(تحديد التغطية والفجوات؛ و) 4(تعبئة القدرات القائمة؛ و) 3(و
تحقيق رد وحشد الموالتحديد إمكانيات ) 8(إعداد مؤشرات لتقييم تدابير بناء القدرات؛ و) 7(التآزر والتنسيق؛ وأوجه تعزيز 

27.ى استفادة منھا وتحقيق أثر أكبرأقص
  

 الوطني واBقليمي مستوىتنفيذ العناصر والعمليات المحددة، على اللكما توفر خطة العمل قائمة إرشادية بأنشطة   -52
في  ية من أجل تجنب ا0زدواجالدوري تتضمن آليات للتنسيق والرصد فإنھاوباBضافة إلى ذلك،  28.ودون اBقليمي والدولي

30. سنوات5 تنص على استعراض اطراف في البروتوكول لخطة العمل كل فإنھاوأخيرا،  29.وتحديد الفجواتالعمل 
  

، في اجتماعھا الثالث، استنادا إلى نتائج ا0ستبيان الذي أعدته خطة العمل واستعرضت اطراف في البروتوكول  -53
التغيرات على  خطة العمل المحدثة واشتملت 31.خرى والمنظمات المعنيةامانة وأرسلته إلى جميع اطراف والحكومات ا

  :التالية

                                                 
 .BS–III/3 حسبما تم تحديثھا بموجب المقرر 23
 .1 المرجع نفسه، القسم 24
 .2 المرجع نفسه، القسم 25
 .3 المرجع نفسه، القسم 26
 .4 المرجع نفسه، القسم 27
 .5 المرجع نفسه، القسم 28
 .6  المرجع نفسه، القسم29
 .7 المرجع نفسه، القسم 30
 .http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-03/information/mop-03-inf-04-en.pdfانظر  31
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قسم بشأن المبادئ اBرشادية والنھوج في ضوء الخبرات التشغيلية والدروس المستفادة من العمليات ذات   )أ(
  الصلة؛

  استعراض خطة العمل كل خمس سنوات؛ينص على حكم   )ب(

  . الوطنية واBقليمية ودون اBقليمية والدوليةمستوياتلOنشطة على الحذف تذييل بالتسلسل المحتمل   )ج(

 الذي اضطلعت به ا0جتماعات العملخطة حالة تنفيذ وتشتمل بعض النتائج والتوصيات الرئيسية من استعراض   -54
  : يليالثالث والرابع والخامس لOطراف في البروتوكول والتقييمات التي أجرتھا المنظمات اخرى على ما

وھناك حاجة إلى أن تحدد الحكومات مخصصات في .  من المانحينبدافعمعظم جھود بناء القدرات   )أ(
   انشطة؛ ھذهميزانياتھا الوطنية نشطة الس:مة احيائية لضمان استدامة

خبرات لحصول على تدريب متعمق وعلى اھناك حاجة إلى مساعدة المسؤولين المعنيين من البلدان النامية   )ب(
  عملية في المجا0ت العلمية والتقنية ذات الصلة؛

 وخاصة بين البرلمانيين وصانعي السياسة ،ھناك حاجة إلى رفع التوعية بشأن مسائل الس:مة احيائية  )ج(
  العامة اKخرين، وحاجة إلى تدابير لتيسير المشاركة العامة الفعالة؛

ة والتبادل الثنائي للخبراء التقنيين، وإعداد مواقع على اBنترنت إن حلقات العمل اBقليمية ودون اBقليمي  )د(
  إقليمية تعتبر آليات حيوية لبناء القدرات في البلدان النامية؛" مراكز امتياز"وقواعد بيانات إقليمية و

   وضع السياسة العامة والنظم التنظيمية؛وإن التركيز الرئيسي للمشاريع حتى اKن ھ  )ھ(

لمشاريع الحالية التي تبلغ مدتھا سنتين إلى خمس سنوات 0 توفر دعما مناسبا لضمان نتائج ن دورات اإ  )و(
  بناء القدرات؛في مجال وھناك حاجة إلى مشاريع طويلة المدى ونھوج برامجية . دائمة

لقدرات في حالة فرادى البلدان، ھناك حاجة إلى تحديد أولويات المسائل وتحديد احتياجاتھا في مجال بناء ا  )ز(
  ؛ بدرجة أكبر من المساعدة الدوليةوا0ستثمار في مواردھا الذاتية إذا كانت ترغب في ا0ستفادة

و0 تسمح الطرائق البسيطة .  بناء القدراتفي مجالھناك حاجة ملحة إلى تحليل أكثر دقة ل:حتياجات   )ح(
والمعلمين والمستفيدين النسبة إلى الوكا0ت المانحة نھج استراتيجي للمسألة بوضع نسبيا المستخدمة في تحديد ا0حتياجات ب

  والمنظمات الدولية؛

وھناك . اساسيةعلى المشاريع أ0 تعتمد بھذه الدرجة الكبيرة على حلقات العمل بوصفھا آلية التسليم   )ط(
التي نھوج اليق الفعل والتعلم عن طرعلى حاجة إلى نھوج مبتكرة ومستھدفة لتصميم وتقديم التدريب، بما في ذلك التركيز 

32.يمكن تكرارھا
  

 الوطنية مستويات، كانت خطة العمل مفيدة في توفير إطار استراتيجي لجھود بناء القدرات على الوبصفة عامة  -55
واستند عدد من مشاريع بناء القدرات في مجال الس:مة احيائية مباشرة إلى عناصر . ودون اBقليمية واBقليمية والعالمية

  .ليات خطة العملوعم

33آلية تنسيق بناء القدرات  )ب
  

 النھج ا0ستراتيجي لبناء القدرات بموجب بروتوكول  عناصرمھم منآخر إن آلية تنسيق بناء القدرات عنصر   -56
التآزر بين مختلف مبادرات بناء القدرات أوجه وھدف اKلية ھو تيسير تبادل المعلومات بغية تعزيز الشراكة و .قرطاجنة

 الوصول إليھا ومفتوحة أمام ومن السھلوالمقصود من آلية التنسيق ھي أن تكون تيسيرية  34.ضطلع بھا لدعم خطة العملالم
35. وتكميلية لمبادرات التنسيق القائمةالمھتمين بامرجميع أصحاب المصلحة 

  

36:وتتألف آلية التنسيق من خمسة عناصر  -57
  

                                                 
، "تحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة: استعراض الخبراء لفعالية مختلف النھوج لبناء القدرات في مجال الس:مة احيائية" انظر التقرير 32

 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/INF/9الوثيقة  .2010ول أيل/سبتمبر
  .BS-I/5المرفق الرابع، المقرر  33
 . المرجع نفسه، القسم ألف34
 . المرجع نفسه، القسم باء35
 . المرجع نفسه، القسم جيم36
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 خبراء يعملون بصفتھم الشخصية Bسداء مشورة الخبراء فريق مخصص صغير يتألف من: فريق اتصال  )أ(
ويتبادل الفريق افكار ويسدي المشورة بشان النھوج  .تعزيز تنسيق وتنفيذ خطة العملبشأن وسائل مين التنفيذي إلى ا

  ا0ستراتيجية؛

ل إليھا غرفة تبادل قاعدة بيانات بناء القدرات في مجال الس:مة احيائية تتولى تحديثھا وتيسير الوصو  )ب(
  معلومات الس:مة احيائية؛

ويتألف ھذا . تديرھا غرفة تبادل معلومات الس:مة احيائيةالتي آليات تقاسم المعلومات وإقامة الشبكات   )ج(
  :العنصر من مكونين

 تتكون من كتالوجات من المعلومات" مكتبة الكترونية: "مركز موارد معلومات الس:مة احيائية  )1(
والبيانات العلمية والمواد اساسية ذات الصلة ببناء القدرات التي تنتجھا منظمات وحكومات 

  مختلفة؛

منصة تربط افراد من الوكا0ت الحكومية : الس:مة احيائيةمجال شبكة بناء القدرات في   )2(
ن خ:ل أدوات ومعاھد البحوث والمنظمات اخرى المعنية للتفاعل فيما بينھا وتبادل اKراء م

  .قائمة على اBنترنت

 افراد من الوكا0ت يستطيع فيهاجتماعات وحلقات عمل بشان التنسيق تنظمھا امانة توفر منتدى   )د(
 غير رسمية أجواء وجھا لوجه في  ا0جتماعالحكومية والجھات المانحة والمنظمات المعنية المشتركة في مجال بناء القدرات

  الدروس المستفادة؛لتبادل المعلومات و

آلية تقديم تقارير من خ:ل قاعدة بيانات للتقارير المتعلقة ببناء القدرات تحدثھا غرفة تبادل معلومات   )ھ(
تشتمل آلية تقديم التقارير على التقارير المرحلية بشأن تنفيذ و .وص:ت بقواعد البيانات القائمة كلما أمكنوالس:مة احيائية 

المشاريع أو تقييمات نھاية ن تقارير طوعية من المنظمات المعنية، بما في ذلك تقارير مرحلية عن خطة العمل، فض: ع
  . أو دراسات حالة أو دروس مستفادة، على سبيل المثالاتالدور

ة الس:موتحدث امانة قاعدة بيانات بناء القدرات في غرفة تبادل معلومات  37.ويدير امين التنفيذي آلية التنسيق  -58
تنسيق وتشرف على مركز موارد معلومات الس:مة احيائية وتدير واجتماعات الفريق ا0تصال اجتماعات وتنظم احيائية 

  . بناء القدراتىمنتد

اطراف والحكومات اخرى والمنظمات تحث عتمد اKلية المالية، تي ت، الBS–I/5 من المقرر 23 الفقرة أنكما   -59
38.يات تنسيق وطنية أو إقليميةالمعنية على إنشاء آل

  

وتتضمن قاعدة بيانات بناء القدرات في غرفة تبادل معلومات الس:مة . وكانت آلية التنسيق ناجحة إلى حد ما  -60
.  سج: عن تدريب معتمد أكاديميا50 سجل لمشاريع بناء القدرات والتدخ:ت قصيرة المدى و300احيائية ما يزيد عن 

بيانات البصرية ووص:ت بقواعد ال والسمعيةمواد المنشورات ومن ال سجل 1 000جل ما يزيد عن ُ سوباBضافة إلى ذلك،
كما تم تنظيم ستة اجتماعات تنسيق للحكومات والمنظمات . ومواد أساسية أخرى في مركز موارد معلومات الس:مة احيائية

 وث:ثة اجتماعات تنسيق للمعاھد اكاديمية س:مة احيائية في مجال الأو تمويل أنشطة بناء القدرات/المشتركة في تنفيذ و
  .المشتركة في التعليم والتدريب في مجال الس:مة احيائية وثمانية اجتماعات لفريق ا0تصال

ه، أع:) ھ( من الصعب تشغيل آلية تقديم التقارير المشار إليھا في الفقرة الفرعية  أنهغير أنه من الناحية العملية ثبت  -61
.  المعلومات التي يتعين تقديمھا إلى قاعدة البيانات بشأن أنشطة بناء القدراتضمنوأدرج بد0 منھا حكم بشأن تقديم التقارير 

ولم يستخدم سوى عدد قليل من افراد البوابة . ولم تستخدم شبكة بناء القدرات في مجال الس:مة احيائية على نحو فعال
الس:مة احيائية ء القدرات في مجال الس:مة احيائية التي أنشأتھا امانة في غرفة تبادل معلومات التشاركية المتعلقة ببنا

  .وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تكون أداة مفيدة لتحسين التنسيق وأوجه التآزر. للتفاعل وتبادل اKراء والمعلومات

                                                 
 .23 المرجع نفسه، الفقرة 37
 .BS–III/3 من المقرر 20 و14 في الفقرتين ت تكرر38
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39مجموعة مؤشرات لرصد تنفيذ خطة العمل  )ج
  

ماع اول لOطراف في البروتوكول على مجموعة أولية من المؤشرات، إلى جانب آلية التنسيق وخطة وافق ا0جت  -62
  :وتقع المؤشرات في أربع فئات رئيسية. العمل لتستخدمھا اطراف لتتبع التقدم العام في تنفيذ خطة العمل

  مؤشرات الوجود التي تحدد ما إذا كانت القدرات موجودة أو غير موجودة؛  )أ(

  مؤشرات الحالة، بما في ذلك القيم الفعلية لبارامتر ما، سواء كمي أو كيفي؛  )ب(

  مؤشرات التغيير، التي تبين التغيير في مستوى بارامتر ما؛  )ج(

  .مؤشرات التقدم نحو نقطة النھاية  )د(

ضع لمزيد من وستخ. واعتمدت اطراف في البروتوكول، في اجتماعھا الرابع، مجموعة منقحة من المؤشرات  -63
  .Oطراف في البروتوكول، مع اخذ في الحسبان الخبرات التشغيلية لOطراف في تطبيقھالالسادس جتماع ا0ا0ستعراض في 

  المعاھدة الدولية لتسخير الموارد الوراثية النباتية !غراض ا!غذية والزراعة  - باء

.  النباتية غراض اغذية والزراعةالوراثيةلتسخير الموارد  الدولية ةالمعاھدھناك جانبان لبناء القدرات في سياق   -64
أو0، إن بناء القدرات أحد اKليات لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية النباتية غراض اغذية والزراعة 

القدرات من خ:ل صندوق تقاسم وينفذ ھذا الجانب من . لحصول وتقاسم المنافعالمتعلق بابموجب النظام المتعدد اطراف 
 وفقا للفقرة ،كاملبشكل  المعاھدة لتنفيذ يوثانيا، فإن بناء القدرات أساس. المعاھدة من 13من المادة ) ج(2المنافع وفقا للفقرة 

19.40 من المادة 3
  

 خططھا عنومات إلى تقديم معل ، اطراف13في فقرته   0ستراتيجية التمويل1/2006 القرار دعا، 2006وفي عام   -65
تعلق يثم عممت امانة استبيانا على اطراف . وبرامجھا لبناء القدرات في مجال الموارد الجينية النباتية لOغذية والزراعة

وكان ا0ستبيان أول نھج منتظم لبناء القدرات ويھدف إلى تحديد احتياجات  .المعاھدةبا0حتياجات في مجال بناء القدرات لتنفيذ 
فئات رئيسية ث:ث وأبرزت نتائج المسح .  وخياراتھا ووسائلھا لتحقيق القدرات المطلوبة، وعناصر Kلية تنسيقاطراف

تدابير ) ج(تدابير قانونية وتنظيمية؛ و) ب(التشاور وجمع المعلومات والتوعية العامة؛ و) أ: ( على نحو فعالالمعاھدةلتنفيذ 
41.تشغيلية وإدارية

  

بناء مشترك لبرنامج " بإنشاء  والفاو والمنظمة الدولية للتنوع البيولوجيالمعاھدة أمانة قامتلفية، وبناء على ھذه الخ  -66
 آلية تنسيق بناء ةداراBوباBضافة إلى ذلك، أنشأ مجلس  .المعاھدةتنفيذ لمن أجل تقديم المساعدة " القدرات للبلدان النامية
تنعكس فيھا بطريقة ت بطريقة متسقة ومنسقة ومنصفة ومتوازنة إقليميا، ولضمان بناء القدرا 2007/3 القدرات بموجب القرار

  .ةداراB إرشادات مجلس وتتبعا0حتياجات الفعلية لOطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة 

نوع  واتفاقية التالمعاھدةومن المزمع تنفيذ أنشطة إضافية لبناء القدرات في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين أمانتي   -67
  . بطريقة داعمة تبادلياالمعاھدةالبيولوجي، وخاصة من خ:ل حلقات عمل مشتركة بغية دعم تنفيذ بروتوكول ناغويا و

 المعاھدة بأھمية تعزيز التعاون وأوجه التآزر بين اBدارةلمجلس الذي اعتمدته الدورة الرابعة  2001/8 سلم القرارُوي  -68
 مواصلة استكشاف وسائل وأنشطة عملية لتفعيل ھذا التعاون، وخاصة من خ:ل بناء ةالمعاھدوا0تفاقية ويطلب إلى أمين 

القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع، حسبما تتعلق بالموارد الجينية النباتية غراض اغذية والزراعة، بما في ذلك 
  .تقنية، فض: عن تبادل المعلوماتمن خ:ل تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية وأحداث أخرى وتنسيق المساعدة ال

  البرنامج المشترك لبناء القدرات

تحسين المعارف بين الحكومات الوطنية وأصحاب المصلحة ) أ: (إن أھداف البرنامج المشترك لبناء القدرات ھي  -69
) ب(وول وتقاسم المنافع؛  وخاصة النظام المتعدد اطراف المتعلق بالحصالمعاھدة المسائل اساسية في تنفيذ ن بشأالوطنيين

42.إنشاء بنية تحتية مؤسسية وقانونية وإدارية محسنة لتشغيل ھذا النظام
  

                                                 
 .BS–IV/4رفق بالمقرر  بصيغتھا المنقحة بموجب الم39
 .IT/CBCM-1/08/2الوثيقة ". المنطق والھيكل التشغيلي Kلية تنسيق بناء القدرات" انظر 40
مسح بشأن ا0حتياجات واولويات في مجال بناء القدرات لتنفيذ المعاھدة الدولية لتسخير الموارد الجينية النباتية غراض اغذية " انظر 41

الوثيقة ). 2008أيار /مايو". (تقرير من ا0جتماع اول Kلية بناء القدرات لتنفيذ المعاھدة الدولية" وIT/CBCM-1/08/3الوثيقة ". والزراعة
IT/CBCM-1/08/Report. 

 .http://www.itpgrfa.net/International/sites/default/files/jicbp_10.pdfانظر  42
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  :من انشطةإثنين ، ركز البرنامج على مستويين )2009-2008(وخ:ل أول سنتين   -70

لمصلحة  التوعية بين صانعي السياسة العامة وأصحاب الزيادةمجموعة من حلقات العمل اBقليمية عقدت   )أ(
النظام المتعدد اطراف المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع اKخرين، لمناقشة التنسيق اBقليمي الممكن للجھود المبذولة لتنفيذ 

  .ونظمت حلقات العمل بشراكة وثيقة مع المنظمات اBقليمية المعتمدة.  الوطنيمستوىوتھيئة اوضاع للمساعدة على ال

أعد خبراء البرامج مشروع توصيات تقنية بشأن المسائل . عمل لبلدان مختارةمساعدة تقنية وحلقات   )ب(
كما نظمت حلقات عمل وطنية لزيادة التوعية . القانونية واBدارية للحكومات الوطنية، بما فيھا مشروع تدابير قانونية أو إدارية

43. التوصيات التقنية والتشاور مع أصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين واستعراض مشروعبالمعاھدة
  

  :ھي كما يليمن انشطة رحلة القادمة مومكونات البرنامج لل  -71

  لحصول وتقاسم المنافع؛المتعلق بازيادة التوعية بشأن عمليات النظام المتعدد اطراف   )أ(

  رنامج؛ من البىالمساعدة التقنية في تنفيذ التدابير القانونية واBدارية المحددة في المرحلة اول  )ب(

للفريق ا0ستشاري المعني بالبحوث الزراعية الدولية التابعة التعاون مع المراكز الدولية للبحوث الزراعية   )ج(
  .، فيما يتعلق بمجموعات خارج الموقع الطبيعيالمعاھدة من 15والجھات اخرى الموقعة على اتفاقات في سياق المادة 

  آلية تنسيق بناء القدرات

توفر بناء القدرات وتعمل كنقطة مركزية التي مؤسسات المنظمات وال من منصة ھي القدراتبناء سيق تنن آلية إ  -72
  .ين الوطني واBقليميمستوي على الالمعاھدةلتبادل المعلومات وتنسيق مبادرات بناء القدرات لتنفيذ 

 وتحدد ھذه ا0حتياجات .ناء القدراتلية توجيه ا0حتياجات واولويات للمنظمات والمعاھد التي توفر باKوتيسر   -73
تجريھا امانة وبناء على طلب من فرادى البلدان التي واولويات عن طريق تقييمات دورية 0حتياجات اطراف المتعاقدة 

  .والمجتمعات

) أ( : تيسير دوري للخبرات السابقة والجارية في مجال بناء القدرات وبالتاليتقييموتسمح اجتماعات اKلية بأجراء   -74
تحديد أفضل الممارسات والمنھجيات ) ب( في التغطية الجغرافية والمواضيعية لمبادرات بناء القدرات؛ والفجواتتحديد 

أساليب ووسائل للتغلب على التحديات والعوائق وإيجاد ) ج(لتخطيط مبادرات بناء القدرات وتنفيذھا ورصدھا وتقييمھا؛ و
44.حلول

  

  : ستنتاجات من ا0جتماع اول Kلية تنسيق بناء القدرات فيما يتعلق بانشطة القائمة أو المزمعةوفيما يلي بعض ا0  -75

  مسألة حديثة جدا و0 تزال في مرحلة التخطيط في حا0ت كثيرة؛المعاھدة إن بناء القدرات لتنفيذ   )أ(

اء القدرات المتعلقة بمسائل عامة مثل في كثير من احيان في أنشطة بنمعاھدة ال بناء القدرات لتنفيذ ُيدمج  )ب(
  حقوق الملكية الفكرية أو الحصول وتقاسم المنافع؛

بدرجة أقل على المساعدة تركز  و،تركز معظم انشطة الجارية على نشر المعلومات وعلى التدريب  )ج(
  التقنية والقانونية؛

ا0ت المواضيعية، مثل حقوق تركز معظم أنشطة بناء القدرات على مجال واحد أو أكثر من المج  )د(
المزارعين أو حفظ الموارد الجينية النباتية غراض اغذية والزراعة واستخدامھا المستدام أو النظام المتعدد اطراف 

  لحصول وتقاسم المنافع؛المتعلق با

 ية0زدواجولذلك، يركز نھج التنسيق على تجنب ا. المعروض في مجال بناء القدرات 0 يلي الطلب عليه  )ھ(
45.اتتركيزه على إنشاء شراكات تعاونية لحفز تجميع الموارد والخبرمن بدرجة أقل 

  

  : العناصر التالية لزيادة تنسيق بناء القدراتفيكما نظر ا0جتماع اول Kلية تنسيق بناء القدرات   -76

   المواضيعي والتنظيمي؛إعداد رسالة إخبارية الكترونية بشأن مبادرات بناء القدرات، من المنظورين  )أ(

                                                 
 . المرجع نفسه43
 .IT/CBCM-1/08/2الوثيقة ". المنطق والھيكل التشغيلي Kلية تنسيق بناء القدرات" انظر 44
 .IT/CBCM-1/08/Reportالوثيقة ). 2008أيار /مايو" (تقرير من ا0جتماع اول Kلية بناء القدرات لتنفيذ المعاھدة الدولية"انظر  45
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  البريد ا0لكتروني وصفحة مخصصة على اBنترنت؛عناوين قائمة ب  )ب(

  لبى؛ُإعداد مؤشرات Bثبات للمانحين أن احتياجات أصحاب المصلحة الحقيقية ت  )ج(

46.قائمة بالخبراء الذين يعملون في مجال بناء القدرات  )د(
  

 بناء القدرات وتنميتھا استراتيجي للمساعدة في ا�ستنتاجات وا�عتبارات الخاصة بنھج  -سادسا
  في مجال الحصول وتقاسم المنافع بموجب بروتوكول ناغويا

 Bعداد نھج استراتيجي بشأن بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع بموجب ا0تفاقية ىولامحاولة ال كانت  -77
غير  .2004 وتقاسم المنافع التي اعتمدھا مؤتمر اطراف في عام  خطة العمل المتعلقة ببناء القدرات من أجل الحصولھي

كي تلعب لوباBضافة إلى ذلك، لم تزود امانة بالوسائل ال:زمة . أن عدم توافر الموارد المالية لم يسمح بتنفيذھا بشكل كامل
  .دورھا التيسيري

جال الحصول وتقاسم المنافع تدعم بصفة عامة وقبل اعتماد بروتوكول ناغويا، كانت مشاريع بناء القدرات في م  -78
قدرات إعداد اطر الوطنية أو اBقليمية لتنفيذ أحكام ا0تفاقية المتعلقة الحصول وتقاسم المنافع وزيادة التوعية وتحسين 

لبناء واستخدمت ھذه المشاريع مجموعة متنوعة من النھوج واKليات . المھارات الخاصة بالتفاوض بشأن النظام الدولي
  .يتھاوتنم القدرات

 وا0خت:فات المفاھيمية في صياغتھا، لم بناء القدرات وتنميتھاونتيجة العدد المحدود من التقارير الواردة فيما يتعلق ب  -79
 في بناء القدرات وتنميتھا في تساعدغير أن المعلومات مفيدة لمواصلة إعداد تدابير . يتيسر التوصل إلى استنتاجات عامة

  . الحصول وتقاسم المنافع بموجب بروتوكول ناغويامجال

وأعد عدد من ادوات واKليات . وفيما يتعلق ببروتوكول قرطاجنة، فقد لعب بناء القدرات دورا رئيسيا في تنفيذه  -80
آلية ) ب(خطة عمل لبناء القدرات؛ و) أ: (وتتضمن .بناء القدراتفي مجال  لتيسير جھود اطراف العالمي مستوىعلى ال

  .مجموعة من المؤشرات لتقييم تنفيذ خطة العمل) ج(تنسيق؛ و

، تم تناول بناء القدرات  النباتية غراض اغذية والزراعةالوراثية الدولية لتسخير الموارد ةالمعاھدوبموجب   -81
 وثانيا، من خ:ل برنامج مشترك أو0، كآلية لتقاسم المنافع في سياق صندوق تقاسم المنافع للنظام المتعدد اطراف؛ :بأسلوبين

نسق مبادرات بناء القدرات من خ:ل ُوت.  وبصفة خاصة النظام المتعدد اطراف،لبناء القدرات لتحسين التنفيذ العام للمعاھدة
تنفيذ وحددت المساعدة في مجالي السياسة العامة والقانون كأحد المجا0ت ذات اولوية لمبادرات بناء القدرات ل. آلية تنسيق
  .المعاھدة

. بموجب البروتوكولالجديدة وبغية تنفيذ بروتوكول ناغويا، ستحتاج اطراف إلى اعتماد تدابير للوفاء بالتزاماتھا   -82
وعلى سبيل المثال، سيتطلب امر لبعض اطراف تنقيح اطر القانونية القائمة ومواصلة تطويرھا في ضوء بروتوكول 

راف أخرى، سيتعين إعداد واعتماد تدابير تشريعية وإدارية وسياساتية جديدة بشأن الحصول وتقاسم ناغويا، وبالنسبة إلى أط
  .المنافع

 لضمان أن يحقق تھا شاملة لبناء القدرات وتنمياتنفيذ البروتوكول على نحو فعال جھودسيتطلب وباBضافة إلى ذلك،   -83
 قدومن أجل الوفاء بھذه ا0حتياجات، . م إلى حقيقة على أرض الواقعالبروتوكول واطر المحلية المعدة أھدافھا وأن تترج

 الحصول وتقاسم المنافع لضمان أقصى قدر من الكفاءة والفعالية في مجال لبناء القدرات ا ومنسق شام:ايتطلب امر نھج
  .لجھود بناء القدرات

 وتعزيز الموارد البشرية والقدرات تھالقدرات وتنمي بناء افيويمكن أن يوفر إعداد نھج استراتيجي لمساعدة البلدان   -84
 ييسرالمؤسسية في اطراف من البلدان النامية واطراف ذات ا0قتصادات ا0نتقالية إطارا مناسبا للعمل، وفي الوقت نفسه 

 أن يوجه وييسر ويمكن.  من بروتوكول ناغويا1- 22 لتعاون وفقا لما ھو منصوص عليه في المادةالمتعلقة باجھود اطراف 
  . الوطنية واBقليمية والدوليةمستوياتتحديد احتياجات وأولويات وآليات البلدان ويوفر إطارا لتنفيذ جھود بناء القدرات على ال

 لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا، ينبغي مراعاة العناصر الواردة بناء القدرات وتنميتھاوعند إعداد النھج ا0ستراتيجي ل  -85
  :وھي تتضمن. 22 في المادة

  ؛4-22 تحديد المجا0ت الرئيسية لبناء القدرات وتنميتھا وفقا للمادة  )أ(

                                                 
 .المرجع نفسه 46
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 من 5تحديد التدابير المطلوبة لمعالجة بناء القدرات في المجا0ت الرئيسية، مع اخذ في الحسبان الفقرة   )ب(
  ؛22المادة 

  ؛)1- 22المادة (قليمية والوطنية القائمة  والمنظمات العالمية واBقليمية ودون اBالمؤسساتمشاركة   )ج(

مشاركة المجتمعات اصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية   )د(
  ؛)1-22المادة (والقطاع الخاص 

  ؛اليةاطراف من البلدان النامية واطراف ذات ا0قتصادات ا0نتقالية إلى موارد مالنظر في حاجة   )ھ(

في مجال بناء واولويات  ت، بما في ذلك ا0حتياجا الوطنيةا0عتماد على التقييمات الذاتية للقدرات  )و(
 كأساس لتنفيذ النھج 3- 22، وفقا للمادة ا يحددونھحسبمالمجتمعات اصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين لالقدرات 

  ا0ستراتيجي؛

 من خ:ل غرفة تبادل معلومات المستوياتالمبادرات المتخذة على مختلف مطلب بتقديم تقارير بشأن   )ز(
  .)6- 22المادة (لتشجيع التنسيق وأوجه التآزر بوصفھا آلية الحصول وتقاسم المنافع 

تناول بشكل مستقل ُزيادة التوعية وبناء القدرات، فإنھا تمسألة وتجدر اBشارة إلى أنه بالرغم من الصلة الوثيقة بين   -86
غير أنه ستكون ھناك حاجة إلى ضمان أن تكون استراتيجية زيادة التوعية، المقترحة في .  من جدول اعمال5بموجب البند 

  . لتنظر فيھا اللجنة الحكومية الدولية، تكميلية لنھج بناء القدرات الذي يتم إعدادهUNEP/CBD/ICNP/1/5الوثيقة 

 بشأن 2004ي مجال الحصول وتقاسم المنافع، أي خطة عمل عام فقدرات كما يمكن للخبرات السابقة بشأن بناء ال  -87
، مثل بروتوكول الس:مة  اخرىوالخبرات الواردة من المنتديات الدولية 47،بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع

فض: عن اKراء والمعلومات ، عة النباتية غراض اغذية والزراالوراثية الدولية لتسخير الموارد ةالمعاھداحيائية و
أن توفر معلومات أساسية مفيدة Bعداد نھج استراتيجي في مجال القدرات لدعم  ،المقدمة فيما يتعلق ببناء القدرات وتنميتھا

  . من البروتوكول22تنفيذ بروتوكول ناغويا، وفقا للمادة 

  :العناصر التاليةعلى يجي واستنادا إلى ما ورد أع:ه، يمكن أن يشتمل النھج ا0سترات  -88

  ؛أھداف  )أ(

ويمكن للخبرات والدروس . 22، بما في ذلك تلك المنصوص عليھا في المادة إرشاديةمبادئ ونھوج   )ب(
المستفادة من بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع فض: عن الخبرات من المنتديات اخرى أن توفر إرشادات 

  ادئ والنھوج في مجال بناء القدرات؛ مفيدة فيما يتعلق بالمب

ويمكن لVراء والمعلومات الواردة . 4-22 ، مع مراعاة تلك الواردة في المادةبناء القدراتلمجا0ت رئيسية   )ج(
  بشأن ھذه المسألة أن تساعد في تحديد مجا0ت رئيسية إضافية؛

. 5-22، مع مراعاة تلك الواردة في المادة ةرئيسيالمجا0ت الفي أو تنميتھا تحديد تدابير لبناء القدرات   )د(
ويمكن للمعلومات الواردة بشأن ھذه المسألة وخطة العمل المتعلقة ببناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع أن توفر 

  قائمة إرشادية أولية؛

دة بشأن ھذه المسألة  والمعلومات الوارلVراءويمكن . آليات لتنفيذ بناء القدرات في المجا0ت الرئيسية  )ھ(
  ؛ھذا العنصروخطة العمل المتعلقة ببناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع أن تساعد في النظر في 

 إلى غرفة تبادل بناء القدرات وتنميتھا تقديم التقارير عن مبادرات مطلبباBضافة إلى . آلية تنسيق  )و(
ليات التنسيق K ويمكن. ، يمكن إدراج عناصر تنسيق أخرى)22 المادة  من6الفقرة (معلومات الحصول وتقاسم المنافع 

  وبروتوكول قرطاجنة أن توفر بعض العناصر للمناقشة؛معاھدة الالمعتمدة بموجب 

يمكن أن يشتمل النھج ا0ستراتيجي أيضا على إعداد مجموعة من المؤشرات لرصد . الرصد وا0ستعراض  )ز(
ويمكن أن يوفر . اضه، فض: عن تقييم أثر أنشطة بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافعتنفيذه، وبالتالي تيسير استعر

ويمكن أن يوفر . لنھج ا0ستراتيجي المرونة المطلوبة للتكيف وفقا للخبرات المكتسبة والدروس المستفادةلا0ستعراض الدوري 
  اسية للنظر فيه؛النھج المتخذ من قبل بروتوكول قرطاجنة بعض المعلومات اس

                                                 
 .UNEP/CBD/ICNP/1/INF/5 في الوثيقة اBع:مية فإنھا ترد لسھولة الرجوع إلى خطة العمل، 47
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 عناصر بناء على اقتراح تسلسل لOنشطة يؤدييمكن أن :  تنفيذ انشطةBجراءاتتحديد تسلسل ممكن   )ح(
 تحديد اولويات ووضع أطر زمنية، وفي الوقت نفسه المساعدة في بناء نھج شامل علىلبلدان  اإلى مساعدةنھج استراتيجي 

لمجتمعات اصلية والمحلية وأصحاب المصلحة من امشاركة كاملة بتقاسم المنافع ومتسق لبناء القدرات في مجال الحصول و
أن توفر Vراء والمعلومات الواردة وخطة العمل بشأن بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع لويمكن . المعنيين

  بعض اBرشادات فيما يتعلق بھذا العنصر؛

أن تساعد لتي تم تجميعھا عن بناء القدرات في المنتديات اخرى لخبرات اليمكن . ممكنةعناصر أخرى   )ط(
في مجال الحصول وتقاسم المنافع بموجب القدرات وتنمية بناء  إدراجھا في نھج استراتيجي لممكنفي تحديد عناصر أخرى 

  .بروتوكول ناغويا

، فقد يتطلب مواصلة إعداد نھج ات وتنميتھابناء القدروبالنظر إلى العدد المحدود من التقارير الواردة فيما يتعلق ب  -89
 ولھذا .ھا النھوج لتلبية احتياجاتأنسباستراتيجي جمع معلومات من طائفة أوسع نطاقا من اطراف بطريقة منسقة عن 

الغرض، يمكن أن تعد امانة استبيانا بشأن العناصر الممكنة لنھج استراتيجي، آخذة في الحسبان نتائج مناقشات اللجنة 
  .الحكومية الدولية

  مسائل للنظر فيھا  -سابعا

، على أساس العناصر 22قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في النظر في إعداد نھج استراتيجي للقدرات وفقا للمادة   -90
  .المحددة في القسم سادسا

 من 22رات وفقا للمادة في تحديد عملية بغية مواصلة معالجة مسألة القد قد ترغب اللجنة الحكومية الدوليةو  -91
  :البروتوكول قبل ا0جتماع اول لOطراف في البروتوكول عن طريق

 أن إلىدعوة اطراف والمنظمات الدولية والمجتمعات اصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين   )أ(
 على أساس استبيان تعده ات وتنميتھابناء القدرترسل كتابة إلى امين التنفيذي آراءھا ومعلومات تتعلق بنھج استراتيجي ل

بناء القدرات  لنھج استراتيجي لالممكنةامانة آخذة في الحسبان نتائج مناقشات اللجنة الحكومية الدولية بشأن العناصر 
  ؛وتنميتھا

مطالبة امين التنفيذي، رھنا بتوافر الموارد، بتنظيم اجتماع للخبراء لمواصلة إعداد مشروع نھج   )ب(
  تيجي بغية تقديم نتائج اجتماع الخبراء إلى ا0جتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية للنظر فيه؛استرا

مطالبة امين التنفيذي بإعداد تقرير تجميعي لVراء والمعلومات الواردة استجابة ل:ستبيان المشار إليه   )ج(
  ينظر فيه اجتماع الخبراء كأساس لمناقشته؛ لبناء القدرات وتنميتھاأع:ه فيما يتعلق بعناصر نھج استراتيجي ل

     .دعوة اطراف والحكومات اخرى والمنظمات المعنية إلى توفير دعم مالي لتنظيم اجتماع الخبراء  )د(

-----  


