
بـع عـدد    طُاألمم المتحدة محايدة مناخيا،      لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة              
  . نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةإحضار بتكرم ويرجى من المندوبين ال.محدود من هذه الوثيقة

   مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال
  الحصول بشأن المخصصة لبروتوكول ناغويا

  على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف
  للمنافع الناشئة عن استخدامها

  ولاالجتماع األ
  2011حزيران /يونيو 10-5، مونتريال

  
  المخصصة مفتوحة العضويةال الدوليةللجنة الحكومية الجتماع األول اتقرير 

  الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصفبشأن  لبروتوكول ناغويا
  الناشئة عن استخدامهاللمنافع 

  مقدمة
      معلومات أساسية-ألف 

لجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن عقد االجتماع األول ل - 1
، )اللجنة الحكومية الدولية (الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

 وسبق .2011حزيران / يونيو10 إلى 5، في مونتريال من )االيكاو(عقد في مقر منظمة الطيران المدني الدولي 
حزيران / يونيو5 و4 الحصول وتقاسم النافع، عقدت يومي في مجالاالجتماع حلقة عمل بشأن بناء القدرات 

 .2011حزيران / يونيو5، عقد يوم ع تحضيري للجنة الحكومية الدوليةواجتما

      الحضور-باء 
 ، أنتيغوا وبربودا،زائرجال :حضر االجتماع ممثلو األطراف والحكومات األخرى التالية أسماؤها - 2

البوسنة والهرسك، بوتسوانا، بنن، بوتان، ، بلجيكا، بيالروسبنغالديش، أذربيجان،  النمسا،، األرجنتين، أستراليا
، كولومبياكندا، جهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، الصين، الكاميرون، ، ، بوروندي، كمبوديابلغارياالبرازيل، 

دومينيكا، الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، ، كا، كرواتيا، كوباجزر القمر، كوستاري
غينيا، غواتيماال، جورجيا، ألمانيا، ، ، فرنساتحاد األوروبياال، إثيوبيا، مصر، إكوادورالجمهورية الدومينيكية، 

، اليابان، ان اإلسالمية، العراق، إيطالياجمهورية إير، اندونيسيا، ، الهندهنغارياهندوراس،  بيساو، –غينيا 
موزامبيق، المغرب، ، واليات ميكرونيزيا الموحدة، المكسيكموريتانيا، ، مالوي، مالي، مدغشقر، ليبيريا، كيريباتي
ة دول، البرتغالبولندا، الفلبين، ، ، بيروباالونيبال، هولندا، نيوزيلندا، النيجر، النرويج، ، ناميبيا، ناوروميانمار، 
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ساموا، سانت لوسيا، سانت كيتس ونيفس، ، رواندااالتحاد الروسي، ، جمهورية مولدوفاجمهورية كوريا، قطر، 
جنوب ، صربيا، سيشيل، سنغافورة، جزر سليمان، السنغالسان تومي وبرينسيبي، المملكة العربية السعودية، 

، تركياليشتي، -تيمورتايلند، ، ة العربية السوريةالجمهوري، سويسراالسويد، سوازيلند، السودان، ، أفريقيا، إسبانيا
الواليات المتحدة ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشماليةاإلمارات العربية المتحدة، أوكرانيا، ، أوغندا

  .وزامبيا، فييت نام، فانواتواألمريكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، 
وكاالت المتخصصة والهيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة التالية وحضر أيضا مراقبون عن الهيئات وال - 3

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية ومرفق البيئة العالمية، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، : أسماؤها
عة تفاقيات البيئية التاب وشعبة القانون البيئي واال، التابعة لمنظمة األغذية والزراعةالنباتية لألغذية والزراعة
  .معهد الدراسات العليا بجامعة األمم المتحدة، والمنظمة العالمية للملكية الفكريةو، لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 : وكانت المنظمات التالية ممثلة أيضا بمراقبين -4
Andes Chinchasuyo; Association ANDES; Berne Declaration; Biotechnology Industry Organization; 
Bioversity International; Botanic Gardens Conservation International; Canadian Friends Service 
Committee (Quakers); Center for International Sustainable Development Law; Centre for International 
Sustainable Development Law; Chibememe Earth Healing Association; College of the Atlantic; Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo; Conservation International; ECOROPA; Evangelischer 
Entwicklungsdienst e.V; First Nations Confederacy of Cultural Education Centres; First Peoples Human 
Rights Coalition ; Fridtjof Nansen Institute; Grand Council of the Crees (Eeyou Istchee); 
IKANAWTIKET, Maritime Aboriginal Peoples Council; Institut du développement durable et des 
relations internationales; Institute for European Studies; Instituto Indígena Brasileño para Propiedad 
Intelectual; International Chamber of Commerce; International Union for the Protection of New Varieties 
of Plants; IUCN - International Union for Conservation of Nature; Kobe University; Leibniz-Institut für 
Evolutions und Biodiversitätsforschung -  Museum für Naturkunde - Humboldt-Universität zu Berlin; 
McGill University; McGraw Hill; Metis National Council; National Center for Seeds and Seedlings; 
Natural Justice (Lawyers for Communities and the Environment); Nepal Indigenous Nationalities 
Preservation Association (NINPA); Red de Mujeres Indigenas sobre biodiversidad; Seneca International; 
Stratos Inc. - Strategies to Sustainability; Tebtebba Indigenous Peoples' International Centre for Policy 
Research & Education; Third World Network; Tulalip Tribes; Université de Montréal (Canada); 
University of Edinburgh - School of Law; University of Illinois - Chicago; University of Montreal - 
Faculty of Sciences; University of Rome  Sapienza; Ville de Montpellier; and World Future Council. 

  افتتاح االجتماع    - 1البند 
 البيئة في اليابان، بالنيابة عن السيد ريو ماتسوموتو، وزير ارةوزاالجتماع السيد كازواكي هوشينو، افتتح  - 5

 حزيران/يونيو 5 يوم األحد، 15:30في الساعة البيئة في اليابان ورئيس االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، 
الوزير  فيه الذي أقر،  من وزير البيئةاي االجتماع وقرأ عليهم بيان ورحب السيد هوشينو بالمشاركين ف.2011

. الحكمة والجهود الجماعية لجميع المشتركين في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيب
. 2010 تشرين األول/أكتوبر 29هم في اعتماد بروتوكول ناغويا في أسيجاد حل وسط، إلاستعدادهم وقال إن 

 سيساعد على ضمان مساهمة استخدام الموارد الجينية في هوأضاف أن النفاذ المبكر لبروتوكول ناغويا وتنفيذ
رفاهية البشر، وأن المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد ستخصص على نحو سليم لحفظ التنوع تحقيق 

  .البيولوجي واستخدامه المستدام
 اليابان قد تة من المفاوضات في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، كانميختا أنه خالل الجولة الوأضاف - 6

 ين لدعم البلدان النامية في أنشطتها لتعزيز بناء القدرات في مجال الحصول يارأعلنت أنها ستقدم مساهمة تبلغ مل
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، يعرف باسم 2011آذار /متعدد المانحين في مارسجديد وبناء عليه، أنشئ صندوق استئماني . وتقاسم المنافع
ن والقطاع الخاص في ذلك ون اآلخرو، ومن المأمول فيه أن يساهم المانح"صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا"

دعمهم لتنفيذ منهم يطلب  2011 أيار/ مايو25 في  أيضا إلى جميع وزراء البيئةاوأرسل خطاب. الصندوق
  .بروتوكول ناغويا

ت دعمها الكريم إلى اليابان في جهود اإلنقاذ عرضان كثيرة عن تقديره العميق لبلدأيضا وزير الأعرب و - 7
 بالدهوأضاف أن . 2011 آذار/واالستعادة بعد الزلزال والتسونامي المدمر اللذين ضربا البالد في شهر مارس

 . ولكن ذلك لن يؤثر على مسؤولياتها كرئيس لمؤتمر األطراف،المنكوبة المناطق إلعادة بناءستواصل جهودها 
  . أقصى جهودها نحو تيسير النفاذ المبكر لبروتوكول ناغويابذل أن اليابان ما زالت ملتزمة بوأضاف

هو  ،المنعقدة بعد ظهر اليوملالجتماع،  المشاركين بأن الغرض من الجلسة األولى السيد هوشينوذكّر و - 8
األعضاء ية الدولية، فضال عن  انتخاب أحد الرئيسين المشاركين للجنة الحكومبالتحديد التنظيمية، وشؤونمعالجة ال

أن  ،10/1 من مقرره 11وكان مؤتمر األطراف قد قرر في الفقرة .  الحكومية الدوليةعشرة في مكتب اللجنةال
ى الشؤون واالتفاق علنتخاب أعضاء مكتبها  التحضيرياجتماع الحكومية الدولية االجتماع األول للجنة  يسبق

 من جدول األعمال من أجل معالجة هذه 1- 2 اللجنة إلى النظر في البند ولذلك، دعا ممثل الرئيس. التنظيمية
 .ة في جدول األعمال والبيانات االفتتاحيةجوهريالمسائل قبل العودة إلى المسائل ال

 الكلمات االفتتاحية    1-1

إدوارد ، قدم عرض بالفيديو من السيد 2011حزيران / يونيو6في الجلسة الثانية لالجتماع، المنعقدة في  - 9
  .نورتن، سفير النوايا الحسنة لألمم المتحدة للتنوع البيولوجي

وأدلى ببيانات أيضا السيدة هيلين ماندرو، عمدة مونبيلييه، فرنسا، والسيدة مونيك باربو، المسؤولة  - 10
  .ع البيولوجي، والسيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي التفاقية التنو(GEF)التنفيذية الرئيسية لمرفق البيئة العالمية 

 .وأدلى ببيانات افتتاحية أيضا ممثلو المجموعات اإلقليمية - 11

  إدوارد نورتن،للسيد الكلمة االفتتاحية   1-1-1
  لتنوع البيولوجي لألمم المتحدة للنوايا الحسنةاسفير 

يط قال السيد إدوارد نورتن، سفير النوايا الحسنة لألمم المتحدة للتنوع البيولوجي، متحدثا من خالل شر - 12
فيديو من كينيا، إن بروتوكول ناغويا كان فتحا في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، وخصوصا األهداف 

وأعرب عن أفضل تمنياته للجنة الحكومية . المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم المنصف للمنافع
توكول ناغويا واتفاقية التنوع البيولوجي واعتمادهما الدولية في عملها وحث البلدان على التصديق على كل من برو

  .من أجل وقف الفقدان الكارثي للتنوع البيولوجي
  الكلمة االفتتاحية للسيدة هيلين ماندرو، عمدة مونبيلييه، فرنسا    1-1-2

في قالت السيدة هيلين ماندرو، عمدة مونبيلييه، بفرنسا، إنها بصفتها طبيبة وعمدة لثامن أكبر مدينة  - 13
فرنسا، كانت تدرك منذ وقت طويل القيمة الحقيقية للتنوع البيولوجي، سواء كمصدر مهم لألدوية الجديدة أو كجزء 

والحظت أن التحول المتزايد لسكان العالم إلى المناطق الحضرية جعل من . ال يتجزأ من تراث كل بلد من البلدان
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  علىظاحفالقيف المواطنين ابتداء من سن مبكر حول الضروري للسلطات المحلية أن تتولى المسؤولية في تث
، المؤتمر الثالث 2012أيار /وأضافت أن مونبيلييه، تحقيقا لهذا الغرض، ستستضيف في مايو. التنوع البيولوجي

الشعوب عشر للجمعية الدولية للبيولوجيا اإلثنية، وهو يمثل حدثا رئيسيا يتوقع أن يشارك فيه عدد كبير من ممثلي 
  . هذا المؤتمر أكبر عدد ممكن من األفراديحضر، وحثت على أن  والمجتمعات المحليةليةاألص

   لمرفق البيئة العالميةة الرئيسية التنفيذيةمونيك باربو، المسؤول الكلمة االفتتاحية للسيدة    1-1-3
من دواعي الشرف قالت السيدة مونيك باربو، المسؤولة التنفيذية الرئيسية لمرفق البيئة العالمية، إنه  - 14

والسرور أن تحضر االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية الذي يتعين أن يتناول بالبحث عددا من القضايا المهمة 
المتعلقة بالتصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، غرفة تبادل معلومات 

وقالت إن مرفق البيئة العالمية ينظر إلى دوره باعتباره .  التوعيةالحصول وتقاسم المنافع، وبناء القدرات وزيادة
اآللية المالية التفاقية التنوع البيولوجي، بقدر بالغ من الجدية، كما ظهر من خالل اعتماد الترتيبات الخاصة بتشغيل 

. عه األربعين، التي اعتمدها مجلس مرفق البيئة العالمية في اجتما(NPIF)صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا 
وأضافت أنه أمكن إنشاء الصندوق االستئماني هذا المتعدد المانحين بفضل الدعم السخي والذي ال يكّل من حكومة 

وذكرت أن الصندوق سيوفر موارد مالية . اليابان والتعهدات الجديدة من حكومات فرنسا والنرويج وسويسرا
وقالت إن العدد . توكول ناغويا ونفاذه في وقت مبكر وتنفيذهلتمويل األنشطة الرامية إلى دعم التصديق على برو

المتزايد للجهات المانحة المهتمة باإلسهام في الصندوق يعد انعكاسا ألهمية هذه اآللية، وأعربت عن ثقتها في أن 
  .تبادر بلدان أخرى إلى تقديم مساهماتها

لبروتوكول، وأفادت االجتماع بأن  طرفا قد وقع اآلن على ا20وأضافت أنه من المشجع أن أكثر من  - 15
األطراف ستتاح لها الفرصة الستعمال بعض األموال المتعهد بها للقيام بمشاريع ابتكارية وتعاونية بحق مع القطاع 

وقالت إن بروتوكول ناغويا أوجد فرصا جديدة للنهوض بالبحث العلمي وحفظ التنوع البيولوجي، ومع . الخاص
قوي، فإن اتفاقا بشأن التطوير والتنفيذ في مجال الحصول وتقاسم المنافع، سيسمح افتراض وجود إطار قانوني 

غير أنه لكي تستفيد الدول . للبلدان المقدمة بأن تزيد من قيمة مواردها الجينية وتشارك بصورة أنشط في السوق
 على جميع األطراف المقدمة بشكل حقيقي من المنافع المحتملة لالتفاقات حول الحصول وتقاسم المنافع، يجب

وفي . التصديق على البروتوكول ووضع هيكل قانوني وتنظيمي على المستوى الدولي يكون جذابا للمستثمرين
الختام، قالت إنها على ثقة من أن بروتوكول ناغويا واألموال المتاحة من خالل صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا، 

تقدم بذلك أداة قوية لحفظ التنوع البيولوجي وإدامته على مدى ستوفر حافزا قويا للتصديق على البروتوكول، و
  .األجيال القادمة

   للسيد أحمد جغالف، الكلمة االفتتاحية    1-1-4
  األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي

أعلن السيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي عن إطالق موقع شبكي جديد  - 16
وقال إن الموقع الشبكي سيتاح اآلن باللغة . فاقية، يحتوي على وصلة معززة بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويالالت

وأعرب عن أمله أن . العربية، بمساعدة سلطات المملكة العربية السعودية، إضافة إلى اللغتين الفرنسية واإلسبانية
  .مم المتحدةيعمل الموقع الشبكي يوما ما بجميع اللغات الرسمية الست لأل
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التي أعلنت في ناغويا في " توأمة المدن"وشكر عمدة مونبيلييه على حضورها االجتماع والتزامها بعملية  - 17
ورحب أيضا بجميع المشاركين في مدينة مونتريال وأشاد بالسلطات الكندية الفيدرالية . 2010تشرين األول /أكتوبر

. لمستمر لألمانة وعلى تقديمها مساحة جديدة للمكاتبوسلطات المقاطعات والسلطات المحلية على دعمها ا
وباإلضافة إلى ذلك، شكر سفير النوايا الحسنة لألمم المتحدة للتنوع البيولوجي على العرض الذي قدمه والذي 

وأضاف أن مرفق البيئة العالمية، تحت قيادة السيدة باربو، . شرح كيف أن بروتوكول ناغويا أصبح حدثا تاريخيا
قيادة مميزة في مساعدة البلدان في تحقيق التاريخ المستهدف إلنفاذ بروتوكول ناغويا، واعتمد مشروعا يضا أأظهر 
وذكر عالوة على ذلك أنه .  الحجم قيمته مليوني دوالر أمريكي لإلنفاذ المبكر للبروتوكول والتصديق عليهمتوسط

ق البيئة العالمية صندوقا استئمانيا مخصصا للمساعدة بمبادرة من اليابان، التي قدمت مساهمة بمليار ين، أنشأ مرف
  .في تنفيذ البروتوكول

 كان عالمة على قدوم عصر 2010تشرين األول / أكتوبر29وذكر أن اعتماد بروتوكول ناغويا في  - 18
 طرفا حضر االجتماع التاريخي في ناغويا والتزام بمواصلة اإلسهام في التنمية المستدامة 193وأضاف أن . جديد

وذكر أن هذا . تفاق على تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية على أساس عادل ومنصفالوذلك با
اإلنجاز ما كان ليتحقق لوال مساهمات األطراف، أو بدون المساهمة التي قدمها الرئيسان المشاركان، وطلب من 

وقال إن اعتماد البروتوكول لم يكن من الممكن . الوفد الكندي إبالغ السيد تيموثي هودجز عن تقدير المشاركين
بدون القيادة الرائعة لشعب وحكومة اليابان، وأعرب عن تعازيه لهذا البلد عن معاناته بعد زلزال وتسونامي 

  .2011آذار /مارس 11
وشجع جميع األطراف في . وقال إن الغرض من االجتماع الحالي وضع أساس لمرحلة تنفيذ البروتوكول - 19
، على مواصلة العمل على أساس هذا الزخم والتوقيع على بروتوكول ناغويا والتصديق 193اقية البالغ عددها االتف

 مون، األمين العام لألمم المتحدة، دعا جميع -عليه في أقرب وقت ممكن، مع األخذ في الحسبان أن السيد بان كي
مة التنمية المستدامة ودعما لألهداف اإلنمائية األطراف إلى التعجيل بدخول البروتوكول حيز النفاذ من أجل خد

وقال إن المشاركين في االجتماع الحالي أمامهم فرصة فريدة للتأكد من .  بلدا وقعت عليه بالفعل24لأللفية، وأن 
تشرين /أباد للتنوع البيولوجي في أكتوبروتوكول سيعقد مباشرة مع قمة حيدرأن أول اجتماع لمجلس إدارة البر

. 2012تموز / يوليو10 المطلوبة لبدء نفاذ البروتوكول في موعد أقصاه 50، وتعجيل التصديقات الـ2012األول 
 بالسنة الثانية في عقد األمم المتحدة للتنوع 2012وأشار إلى أن ذلك سيمثل مساهمتهم في االحتفال في عام 

  .اب التوقيع عليهالتنوع البيولوجي وفتح باالبيولوجي، والذكري العشرين العتماد اتفاقية 
  لممثلي المجموعات اإلقليمية  االفتتاحيةاتالكلم    1-1-5

تعهد ممثل الهند، متحدثا بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، بالتعاون الكامل للمجموعة في  - 20
ضمان عدم التصديق المبكر على البروتوكول وتنفيذه الفعال، على الرغم من إنه ينبغي اتخاذ نهج عملي من أجل 

وأضاف أن االجتماع الحالي يمثل فرصة للمشاركين لالنتقال من كونهم مفاوضون إلى . ارتفاع تكلفة التنفيذ
وقال إن المداوالت الوطنية والدولية التي أجريت خالل األشهر السبعة الماضية أدت . التعاون في إقامة الشراكات

رونة الالزمة لتنفيذه، وذلك اعتمادا على مختلف الحقائق على منها أن البروتوكول يوفر الم: إلى عدة استنتاجات
األرض على المستوى الوطني؛ وأن التنفيذ سيشكل تحديا أكبر مما كان متوقعا في حاالت كثيرة، مما ينطوي على 

ل وأضاف أن المسائ. استثمار ضخم من حيث الوقت والجهد والقوى العاملة واألموال؛ وأن العوائد لن تكون فورية
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الرئيسية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وبناء القدرات، وزيادة التوعية، واإلجراءات التعاونية 
  .لالمتثال ستلعب دورا مهما للغاية في التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا

، إن لمتقاربة التفكيرالبلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد اوقال ممثل الفلبين، متحدثا بالنيابة عن مجموعة  - 21
 الشعوبالوقت قد حان للتعاون بشأن وسائل معالجة مشاكل القرصنة البيولوجية وعدم االعتراف بحقوق الدول و

وأشار إلى عدم . المحلية المعنية فيما يتعلق بالموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بهاالمجتمعات األصلية و
وأضاف أن التركيز على مرونة البروتوكول . مفاوضات حول معني البروتوكولالحاجة إلى إعادة فتح باب ال

وقال . ستفتح كثير من اإلمكانيات لتنفيذ أحكامه ومن شأنها أن تشجع بلدان أكثر على التوقيع عليه والتصديق عليه
ول وتقاسم المنافع، إنه ينبغي إعطاء األولوية في االجتماع الحالي للبنود المتعلقة بغرفة تبادل معلومات الحص

 . المعترف بها دوليا واإلجراءات التعاونية لتعزيز االمتثالاالمتثالوشهادة 

 بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إن الطريق إلى ة بيرو، متحدثة ممثلتوقال - 22
سين المشاركين على عملهما في هذا  الرئيتتحقيق اتفاق دولي للحصول وتقاسم المنافع كان طويال وشاقا، وشكر

 إلى توأشار.  أن صفحة جديدة قد طويت، غير أن التركيز تحول من المفاوضات إلى التعاونتوأضاف. الصدد
 في األيام األربعة القادمة، ستضطلع بمسؤولية تهيئة الظروف المناسبة للتنفيذ الكامل ،أن اللجنة الحكومية الدولية

 أن المجموعة تؤمن بأن االجتماع سيحقق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالبنود المقترحة توذكر. لبروتوكول ناغويا
  . عن تعهد المجموعة بالتزامها بهذه العمليةتفي جدول األعمال، وأعرب

بالنيابة عن البلدين المرشحين كرواتيا أيضا  متحدثاوأعاد ممثل االتحاد األوروبي ودوله األعضاء،  - 23
وقال . بتنفيذ بروتوكول ناغويااالتحاد األوروبي  أكيد على التزامل ترشيحه صربيا، أعاد التوتركيا والبلد المحتم

إنه منذ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، اشترك االتحاد األوروبي ودوله األعضاء بنشاط في متابعة 
زم اآلن ينبغي أن يتحول وأضاف أن االهتمام الال. 2011حزيران /البروتوكول ومستعد للتوقيع عليه بحلول يونيو

وذكر أن االجتماع الحالي للجنة الحكومية الدولية يعتبر خطوة أولى مهمة في العملية، . من المفاوضات إلى التنفيذ
  .ويتطلع االتحاد األوروبي إلى العمل مع جميع الشركاء في هذا المسعى

ا، أمانتي اتفاقية التنوع وشكرت ممثلة كرواتيا، متحدثة بالنيابة عن مجموعة وسط وشرق أوروب - 24
البيولوجي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على تنظيم حلقة عمل بشأن تحديد 
. احتياجات وأولويات بناء القدرات من أجل تنفيذ االلتزامات في إطار البروتوكول، قبل االجتماع الحالي مباشرة

وذكرت أن معالجة . ه حققت نجاحا كبيرا، وحددت أربع فجوات مهمة في بناء القدراتوقالت إن حلقة العمل هذ
هذه الفجوات سيكون مهما لنجاح البروتوكول، مثله مثل بناء القدرات من أجل التفاوض حول إبرام العقود، وإعداد 

 المسؤولين الحكوميين وشددت على أهمية زيادة التوعية ببروتوكول ناغويا لدى. النصوص التعاقدية النموذجية
لهذا الغرض، أن يصدر األمين التنفيذي مذكرة قصيرة إلى  وأضافت أنه سيكون من المفيد،. وصانعي السياسة

وقالت إن هذه . المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى يشرح فيها آثار سياسة االنضمام كأطراف في البروتوكول
وطنية لتوزعها بعد ذلك وسيكون لها أهمية أكبر ألنها صادرة عن المذكرة يمكن إرسالها إلى نقاط االتصال ال

  .األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي
وقال ممثل مصر، متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقية، إنه بعد تسعة أشهر من المفاوضات، تم  - 25

. ف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجيالتوصل في ناغويا إلى حل وسط بشأن بروتوكول ملزم قانونا لتنفيذ الهد
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وقال إن الرد . وأضاف أن السؤال اآلن يتمثل في كيفية تفسير الصياغة المرنة للبروتوكول على المستوى الوطني
ومستخدمي مقدمي ل في نهاية المطاف ئعلى هذا السؤال قد يكون له آثار عملية على اليقين القانوني الذي أنش

وذكر أن هذا اليقين القانوني أساسيا لبناء ثقة متبادلة، التي من شأنها أن تؤدي . لمعارف التقليديةالموارد الجينية وا
 بلدان من إقليم 10 بلدا وقعت على البروتوكول، منها 25وأضاف أن حوالي . إلى منافع محتملة للتنوع البيولوجي

وقال إن تنفيذ البروتوكول سيكون مهمة صعبة، . أفريقيا، بينما ثالث بلدان متقدمة فقط قد وقعت عليه حتى اآلن
ألنه يتوقف على التشريع الوطني، وإن الصياغة الصارمة للديباجة تركت مساحة صغيرة لكي تنتج المواد 

وأضاف أن المجموعة األفريقية مع ذلك تلتزم بالعملية بحسن نية وتأمل أن . التشغيلية النتائج اإليجابية المرغوبة
  . في النهاية على القرصنة البيولوجية ويضمن التقاسم العادل والمنصف لمنافع الموارد الجينيةيقضي البروتوكول

وذكّر ممثل اليابان، متحدثا بالنيابة عن رئيس المؤتمر األطراف، االجتماع بأن بلده قد سرها وشرفها  - 26
ت مؤخرا مساهمة تبلغ مليار وأضاف أن اليابان قدم. استضافة مؤتمر األطراف الذي شهد ميالد بروتوكول ناغويا

ين لمواصلة تنفيذ بروتوكول ناغويا، وأعاد التأكيد على أنه بالرغم من الكوارث الطبيعية األخيرة التي حدثت في 
  .اليابان، فإن بلده تواصل االلتزام بنفاذ مبكر لبروتوكول ناغويا

  الشؤون التنظيمية    - 2البند 

  أعضاء المكتب    2-1
   الدوليةن المشاركين للجنة الحكوميةئيسيانتخاب الر

 1-2، تناولت اللجنة بحث البند 2011حزيران / يونيو5في الجلسة األولى لالجتماع، المنعقدة في  - 27
  . ها المشاركينيونظرت في مقترح لتعيين أحد رئيس

، 10/1 من المقرر    11، في الفقرة    قرر أن مؤتمر األطراف  باالجتماع  مؤتمر األطراف   وذكّر ممثل رئيس     - 28
والـسيد تيمـوثي هـودجز      ) كولومبيا(أن يكون الرئيسان المشاركان للجنة الحكومية الدولية السيد فرناندو كازاس           

غير أن حكومة كندا، أبلغت األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي رسميا في رسالة مكتوبة بعـد ذلـك،        ). كندا(
عـي أعـضاء    ونتيجة لذلك، د  .  كرئيس مشارك للجنة   تاحا للعمل قد تولى مهاما جديدة ولم يعد م      بأن السيد هودجز    

 المـشاورات،  وبناء علـى هـذه  .  واقتراح رئيس مشارك جديد   ، أقاليمهم داخلمكتب مؤتمر األطراف إلى التشاور      
  .لسيد هودجزلتحل محل ا) نيوزيلندا(ت لو يرحت السيدة جاناقتُ

 للجنـة  ة مشاركةرئيس) نيوزيلندا(ت لو يلسيدة جان، انتخبت ا   مؤتمر األطراف  وبعد اقتراح من ممثل رئيس     - 29
  . الدوليةالحكومية

  حكومية الدوليةانتخاب أعضاء مكتب اللجنة ال
المنعقـد فـي كانـازاوا، بمقاطعـة     األول، بعد إجراء مناقشات في مكتب مؤتمر األطراف في اجتماعـه      - 30

مـن  اثنـين    إلى التشاور وترشيح ممثلين      ، دعيت األطراف  2010كانون األول   / ديسمبر 19ايشيكاوا، باليابان، في    
 مـن المقـرر     11ووفقا للفقرة   . كل إقليم من أقاليم األمم المتحدة للعمل كأعضاء في مكتب اللجنة الحكومية الدولية            

  :حكومية الدولية كأعضاء في مكتب اللجنة الة أسماؤهم، انتخب الممثلون التالي10/1
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  )اأوغند(السيد دافيد هافاشيمانا   :أفريقيا
  )السنغال (دييممويل صالسيد   

  )الهند(فاروقي . ف .السيد م  :المحيط الهادئوآسيا 
  )الكويت(السيدة لينا العوضي   

  )بيرو(السيدة مونيكا روسل   :البحر الكاريبيمنطقة أمريكا الالتينية و
  )ياسسانت لو(السيدة أنيتا جيمس   

  )اتياوكر(السيدة دوبرافكا ستيبيتش   :وسط وشرق أوروبا
  )أوكرانيا(السيد سيرجي غوبار   

  )أستراليا(السيد بن فيليبس   :أخرى بلدانغرب أوروبا و
  )بلجيكا(السيدة إينس فيرالي   

  
، دعيت اللجنة الحكومية الدولية إلى النظـر فـي   2011حزيران / يونيو6، المنعقدة في تها الثانية وفي جلس  - 31

  .المتبقيةالفرعية البنود التنظيمية 
، بالمشاركين في االجتماع األول للجنة الحكوميـة        ة المشارك ة، الرئيس )نيوزيلندا (جانيت لو  ة السيد تورحب - 32

 على قيادته للعملية حتى اآلن وقالت إنهـا تأمـل    ،وشكرت الرئيس المشارك السابق، السيد تيموثي هودجز      . الدولية
شاركين أيضا بأن مرفق البيئة العالميـة يقـدم         وذكّرت الم  .تزاملتفاني واال بروح من ال   السير على هديه  أن تواصل   

دعم مالي لمشروع متوسط الحجم من أجل دعم سلسلة من أنشطة زيادة التوعية وبنـاء القـدرات للمـساعدة فـي             
التصديق المبكر على بروتوكول ناغويا، وشكرت حكومة اليابان على مـساهمتها الماليـة الكريمـة نحـو تنفيـذ                   

  .بروتوكول ناغويا
أن تتولى اللجنة الحكومية الدولية، بدعم من األمـين          ، ينبغي 10/1 المقرر    من 8ه وفقا للفقرة    نوالحظت أ  - 33

 العامـل كاجتمـاع لألطـراف فـي     ألطـراف مـؤتمر ا  جتمـاع األول ل   لالالالزمة  التنفيذي، األعمال التحضيرية    
مرحلة جديدة ومثيـرة بـدأت   أضافت أن و. عتمدها مؤتمر األطرافا، مع مراعاة أحكام الميزانية التي       البروتوكول

.  وتنفيـذه  بروتوكول ناغويا ل المبكر   ذافبالتالي في تاريخ االتفاقية، مع تحويل التركيز من المفاوضات إلى ضمان الن           
وأعربت عن أملها أن يسود االجتماع الحالي نفس الروح القوية للنوايا الحسنة والتعاون التي ظهرت فـي ناغويـا،        

  .المراحل األولى من إعداد البروتوكولنجاح إ ضمانوذلك من أجل 
ـ  إن مكتب اللجنة الحكومية الدولية عقد أول اجتماع        االجتماع بعد ذلك     ة المشارك ةالرئيسوأبلغت   - 34   فـي  ه ل

  . كمقرر لالجتماعتن عي)كرواتيا(دوبرافكا ستيبيتش  ةاليوم السابق وإن السيد
     إقرار جدول األعمال 2-2

، أقرت اللجنة الحكومية الدولية جـدول األعمـال         2011حزيران  / يونيو 6 في   في جلستها الثانية، المنعقدة    - 35
  :التالي على أساس جدول األعمال المؤقت
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  .افتتاح االجتماع  -1
  .الشؤون التنظيمية  -2
  . غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعتشغيل طرائق  -3
 البشرية قدراتتعزيز الية القدرات، وتدابير الرامية إلى المساعدة في بناء القدرات، وتنمال  - 4

  .والقدرات المؤسسية في البلدان النامية
 وما تدابير الرامية إلى زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بهاال  - 5

  .يتصل بها من قضايا الحصول وتقاسم المنافع
االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة  مية إلى تعزيزراالمؤسسية الليات اآلتعاونية والجراءات اإل  - 6

  .حاالت عدم االمتثال
  .شؤون أخرى  -7
  .اعتماد التقرير  -8
  .اختتام االجتماع  -9

  تنظيم العمل   2-3

 تنظـيم  اللجنة الحكومية الدولية تاعتمد، 2011حزيران / يونيو6، المنعقدة في    لالجتماع  الثانية الجلسةفي   - 36
ـ   على،عمل االجتماع  المـنقح  جـدول األعمـال المؤقـت   بة فـي المرفـق الثـاني    وارد أساس االقتراحـات ال

(UNEP/CBD/ICNP/1/1/Add.1/Rev.1) .ُعلى أساس الفهـم      في البداية  في جلسات عامة  اللجنة   تعملقترح أن   وا ،
  .ضرورة، حسب الإنشاء أفرقة اتصالبإمكانية 

  وتقاسم المنافع  غرفة تبادل معلومات الحصول طرائق تشغيل  - 3البند 
، بحـث   2011حزيران  / يونيو 6ة لالجتماع، المنعقدة في     نينة الحكومية الدولية، في الجلسة الثا     تناولت اللج  - 37

  . من جدول األعمال3البند 
ولدى النظر في هذا البند، كان أمام اللجنة الحكومية الدولية تقرير اجتمـاع الخبـراء المعنيـين بطرائـق            - 38

مذكرة من األمين التنفيذي عـن   و،(UNEP/CBD/ICNP/1/2)ت الحصول وتقاسم المنافع     رفة تبادل معلوما  غتشغيل  
والمتطلبات من الموارد لتنفيذ المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحـصول وتقاسـم             المؤقت  الجدول الزمني   

لجـدول الزمنـي     ومذكرة من األمين التنفيـذي عـن ا        (UNEP/CBD/ICNP/1/3) ها تشغيل طرائقواعتماد  المنافع  
كانت الوثـائق التـي     ،  باإلضافة إلى ذلك   و .(UNEP/CBD/ICNP/1/7)لألنشطة المقترحة والمتطلبات من الموارد      

مـسائل  مذكرة من األمين التنفيـذي عـن        :  وهي لعلم اللجنة الحكومية الدولية   أيضا  أعدت الجتماع الخبراء متاحة     
ـ          وتجميـع  ؛ (UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/2)م المنـافع   للنظر في إنشاء غرفة تبادل معلومات الحـصول وتقاس

المحلية وأصحاب المـصلحة    المجتمعات   األصلية و  شعوبال، و للتعليقات المقدمة من األطراف، والمنظمات الدولية     
 UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/3)(المعنيين بشأن طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسـم المنـافع             

  .)(UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/3/Add.1الضميمة و
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قـد  ، لدى تقديمه لهذا البند، إنه بفضل الدعم المالي الكريم من المفوضية األوروبيـة، ع              ممثل األمانة وقال   - 39
 14 إلـى    11غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسـم المنـافع، فـي مونتريـال مـن               بلخبراء المعنيين   لاجتماع  

ـ ة المتعلقة بإنشاء غرفة تبادل معلو      االعتبارات العملي  بحث، من أجل    2011نيسان  /أبريل  الحـصول وتقاسـم     اتم
يمكن لتقرير ذلـك االجتمـاع، السـيما       و ،، بغية توفير مدخالت إلى االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية         المنافع

ـ  ، الحصول وتقاسم المنافع   معلوماتغرفة تبادل   لأولويات المرحلة التجريبية    القسم السادس منه الذي يعالج        وفرأن ي
  .أساسا جيدا للمناقشات

 إنه بعد مناقشة التوصية المقدمة من فريق الخبراء بـشأن أولويـات             ،ة المشارك ةوقالت السيدة لو، الرئيس    - 40
المرحلة التجريبية، ستنظر اللجنة الحكومية الدولية بعد ذلك في الجدول الزمني المقترح لألنشطة والمتطلبات مـن                

  .UNEP/CBD/ICNP/1/3الموارد التي وردت في الوثيقة 
      أولويات المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع3-1

  التطوير المرحلي
، بحـث   2011حزيران  / يونيو 6تناولت اللجنة الحكومية الدولية، في الجلسة الثانية لالجتماع، المنعقدة في            - 41

  .لي المقدمة من فريق الخبراء بشأن التطوير المرحاتالتوصي
 فريـق الخبـراء بـشأن التطـوير      ات، إن توصـي   اتوقالت الرئيسة المشاركة، لدى تقديمها لهذه التوصي       - 42

 مـن تقريـر الفريـق       57 إلـى    55 ترد في الفقرات من       الحصول وتقاسم المنافع   المرحلي لغرفة تبادل معلومات   
(UNEP/CBD/ICNP/1/2)اع التعليق على هذه التوصيات، وطلبت من االجتم.  

 مقترحات، ممثلو األرجنتين، البرازيل، كوبا، االتحاد األوروبي ودولـه األعـضاء،            شاملةببيانات،  وأدلى   - 43
  .مصر، الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران اإلسالمية، المكسيك، نيوزيلندا، النرويج وسويسرا

  .وأدلى ببيان أيضا ممثل المجلس البحري للشعوب األصلية - 44
ما يعنيه التطوير المرحلي وهناك دعم عـام        حول  و أن هناك فهم مشترك      وقالت الرئيسة المشاركة إنه يبد     - 45

  .لتوصيات فريق الخبراء
   على أساس األولويةمطلوب إدراجهامعلومات 

، بحـث   2011حزيران  / يونيو 6تناولت اللجنة الحكومية الدولية، في الجلسة الثانية لالجتماع، المنعقدة في            - 46
  . إدراجها على أساس األولويةمطلوبشأن المعلومات الالتوصيات المقدمة من فريق الخبراء ب

وطلبت الرئيسة المشاركة، لدى تقديمها لهذا البند من جدول األعمال، من االجتماع آرائهم بشأن الفقـرتين                 - 47
 من تقرير فريـق     58الفقرة  أن   إلىأيضا  أشارت   و .(UNEP/CBD/ICNP/1/2) من تقرير فريق الخبراء      59 و 58

وذكّرت االجتماع بعدم فتح مفاوضات حـول نـص         .  بروتوكول ناغويا وتمثل نصا متفقا عليه      الخبراء مأخوذة من  
  .متفق عليه

كندا، كوبا، االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، الهنـد، جمهوريـة        مقترحات، ممثلو    شاملةوأدلى ببيانات،    - 48
  .را وأوغنداإيران اإلسالمية، المكسيك، ناميبيا، الفلبين، السنغال، جنوب أفريقيا، سويس
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ن هناك حاجة إلى النظر في الطرائق التي ساهمت بها المعلومـات عـن الحـصول                إ ممثل أوغندا    قالو - 49
                  مـة  وتقاسم المنافع في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية باإلضافة إلى المعلومات التي قد تم تحديدها علـى أنهـا قي

 أن إدراج هـذه     وأضـاف .  الحصول وتقاسم المنـافع    بوجه خاص خالل المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات       
  .ما ألنها تربط الهدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي باألهداف اإلنمائية لأللفيةهالمعلومات سيكون م

، 2011حزيـران  / يونيـو 6ت اللجنة الحكومية الدولية، في الجلسة الثالثة لالجتماع، المنعقدة فـي     استأنفو - 50
والمنتدى الـدولي للـشعوب     ،   المملكة العربية السعودية    ممثال اتوأدلى ببيان  .ند من جدول األعمال   مناقشتها لهذا الب  

  .األصلية المعني بالتنوع البيولوجي
 كإرشاد في الـسير     مشروع توصية لهذا البند من جدول األعمال      سيتم توزيع    وقالت الرئيسة المشاركة إنه    - 51

  . الحصول وتقاسم المنافعمعلوماتغرفة تبادل لة التجريبية لقدما بصدد المرح
  تقديم المعلومات

، بحـث   2011حزيران  / يونيو 6تناولت اللجنة الحكومية الدولية، في الجلسة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في            - 52
  .التوصيات المقدمة من فريق الخبراء بشأن تقديم المعلومات

 من تقرير فريـق الخبـراء   63 إلى 60ن ودعت الرئيسة المشاركة المشاركين إلى التعليق على الفقرات م   - 53
(UNEP/CBD/ICNP/1/2).  

،  ودوله األعـضاء   بيا، االتحاد األوروبي   مقترحات، ممثلو كندا، الصين، مصر، إثيو      شاملةوأدلى ببيانات،    - 54
  .ليشتي وأوغندا-غواتيماال، جمهورية إيران اإلسالمية، مالي، المكسيك، النرويج، بيرو، سويسرا، تايلند، تيمور

وأدلى ببيان أيضا المنتـدى     . لي ببيان المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة         وأد - 55
  .الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي

 تشير إلـى المـواد ذات العالقـة مـن           61قبل الفقرة   " مقدمة"واقترحت الرئيسة المشاركة إمكانية إدراج       - 56
مـشروع  ت أن يقدم أي اقتراح آخر من الوفود بصورة مكتوبة حتى تتمكن األمانة من إصـدار                 وطلب. البروتوكول

  .توصية
  إدارة المعلومات

، بحـث   2011حزيران  / يونيو 6تناولت اللجنة الحكومية الدولية، في الجلسة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في            - 57
  .التوصيات المقدمة من فريق الخبراء بشأن إدارة المعلومات

 من تقرير فريـق الخبـراء   70 إلى 64دعت الرئيسة المشاركة المشاركين إلى التعليق على الفقرات من   و - 58
(UNEP/CBD/ICNP/1/2).  

، مالي،   ودوله األعضاء   مقترحات، ممثلو البرازيل، كندا، الصين، االتحاد األوروبي       شاملةوأدلى ببيانات،    - 59
  .ناميبيا، سويسرا، تايلند وجمهورية تنزانيا المتحدة
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الحـصول وتقاسـم   تبـادل معلومـات   غرفة وقالت الرئيسة المشاركة إن المناقشات كانت مفيدة حيث أن          - 60
ج المقترحـات   ميـد  مشروع توصـية   وقالت إنه سيتم إعداد   . ابة لتقاسم المعلومات  هي في نهاية المطاف بو     المنافع

  .ات األوليةالمطروحة وطلبت من األمانة تفسير التمييز بين البيانات الوصفية والبيان
  لقاعدة البيانات بينما البيانـات الوصـفية       جوهريوفسر ممثل األمانة أن البيانات األولية تمثل المحتوي ال         - 61

لبيانات الوصفية مستقلة عـن  ا توبناء عليه، كان. ها وتصنيفهاتنظيماألولية مما يسمح بلبيانات ل مفاتيح وصفية تمثل  
  . واستعادتهاالبحث في البيانات األولية تسهيل والغرض الرئيسي منها هوالبيانات األولية 

  شبكات مع اآلليات القائمةإقامة 
، بحـث   2011حزيران  / يونيو 6تناولت اللجنة الحكومية الدولية، في الجلسة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في            - 62

ممثـل  مثـل البرازيـل و  وأدلى ببيان م .التوصيات المقدمة من فريق الخبراء بشأن إقامة شبكات مع اآلليات القائمة 
  .دوله األعضاءواالتحاد األوروبي 

وأدلى ببيان أيضا ممثل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وممثل المنظمـة                - 63
  .قبائل توالليبممثل عن وأدلى ببيان أيضا . العالمية للملكية الفكرية

  بناء القدرات ومتطلبات اإلبالغ
، بحـث   2011حزيران  / يونيو 6للجنة الحكومية الدولية، في الجلسة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في          تناولت ا  - 64

  .التوصيات المقدمة من فريق الخبراء بشأن بناء القدرات ومتطلبات اإلبالغ
  .وقالت الرئيسة المشاركة إن اللجنة تبدو راضية عن توصيات فريق الخبراء - 65

  المواردو  األموالوالمتطلبات مناألنشطة، زمني المقترح والجدول ال    3-2
، بحـث   2011حزيران  / يونيو 6تناولت اللجنة الحكومية الدولية، في الجلسة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في            - 66

  . من جدول األعمال2-3البند 
 UNEP/CBD/ICNP/1/3وقالت الرئيسة المشاركة، لدى تقديمها لهذا البند من جدول األعمال، إن الوثيقـة               - 67

تحتوي على جدول باألنشطة المقترحة والجدول الزمني المقترح لتنفيذ المرحلة التجريبية لغرفة تبـادل معلومـات                
  .بالمتطلبات اإلضافية من األموال والمواردالحصول وتقاسم المنافع، وطرائق تشغيلها، فضال عن قائمة 

ألعضاء، اليابان، النرويج، الفلبين وسـانت       ممثلو كولومبيا، كوبا، االتحاد األوروبي ودوله ا       اتوأدلى ببيان  - 68
  .لوسيا

العملية التي يجب إتباعها إلنشاء المرحلـة      وبناء على طلب من الرئيسة المشاركة، شرح ممثل من األمانة            - 69
  .الحصول وتقاسم المنافعمعلومات تبادل  التجريبية لغرفة

لتجريبية قبل تعيـين مـصمم قاعـدة    وشرح ممثل األمانة أيضا أنه من المهم تعيين رئيس فريق المرحلة ا          - 70
وكلتا الوظيفتين مهمتين، مثل التوفير المناسب للدعم اإلداري واالستعانة بمصادر خارجيـة فـي مجـال                . البيانات

  .تطورات تكنولوجيا المعلومات
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وقالت الرئيسة المشاركة إن بعض المشاركين أعربوا عن أملهم أن تبدأ المرحلة التجريبية في أقرب وقت                  - 71
الحصول معلومات   الحصول على تصميم لغرفة تبادل       غير أنه من المهم أيضا    . ن، وفورا بعد االجتماع الحالي    ممك

  .في بداية المشروعوتقاسم المنافع 
والحظت الرئيسة المشاركة أيضا أن اللجنة أجرت مناقشات مثمرة استندت إلى الزخم الذي تحقـق فـي                  - 72

 بشأن طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنـافع           ةمشروع توصي  يتم إعداد وقالت إنه س  . ناغويا
  .لنظر اللجنة الحكومية الدولية

وطلبت من األمانة أيضا تقديم شرح إضافي للمتطلبات من األموال والمـوارد فـي جلـسة الحقـة مـن                - 73
 .االجتماع

لنظـر   يـسة المـشاركة   ، قدمت الرئ  2011حزيران  / يونيو 7وفي الجلسة الخامسة لالجتماع، المنعقدة في        - 74
،  مشروع توصية بشأن طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومـات الحـصول وتقاسـم المنـافع      اللجنة الحكومية الدولية  

 .الحصول وتقاسم المنافع باإلضافة إلى إرشادات للمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات

مرحلـة التجريبيـة    رشادات بشأن ال  باإلضافة إلى مشروع التوصيات واإل    وفي الجلسة السابعة لالجتماع،      - 75
مـوارد لتنفيـذ   المتطلبات مـن ال  و  لألنشطة المقترحة  لومات، كان أمام اللجنة جدول زمني إشاري      لغرفة تبادل المع  

 .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعلالمرحلة التجريبية 

 .وله األعضاء، ناميبيا، وأوغندا ممثلو أستراليا، كندا، إثيوبيا، االتحاد األوروبي وداتوأدلى ببيان - 76

قدمت ممثلة األمانة مذكرة من     ،  2011حزيران  / يونيو 8قدة في   وفي نهاية الجلسة السابعة لالجتماع، المنع      - 77
األمين التنفيذي عن الجدول الزمني لألنـشطة المقترحـة والمتطلبـات مـن المـوارد المتـضمنة فـي الوثيقـة                     

UNEP/CBD/ICNP/1/7 .   تنفيذي أعد الوثيقة لمساعدة اللجنة الحكومية الدوليـة فـي تخطـيط            وقالت إن األمين ال
 إلـى  3المتطلبات من الموارد واألموال وذلك بإعطائها عرضا عاما لجميع األنشطة المقترحة في إطار البنود مـن   

 . من جدول األعمال6

 ، شاملة مقترحات،  يضا، أدلى ببيانات أ   2011حزيران  / يونيو 8وفي الجلسة الثامنة لالجتماع، المنعقدة في        - 78
اليابـان،  الهند،  كولومبيا، االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، غواتيماال، جمهورية إيران اإلسالمية،          الصين،  ممثلو  

 .نيبال، نيوزيلندا، النرويج، الفلبين، سويسرا وأوغندا

 .وأدلى ببيان أيضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي - 79

وقالت الرئيسة المشاركة إنه يبدو أن هناك اتفاق عام بأن الغرض من المرحلة التجريبيـة لغرفـة تبـادل                    - 80
إنشاء آلية لتقاسم المعلومات تكون بسيطة وصديقة للمـستخدمين، وفعالـة،           كان  معلومات الحصول وتقاسم المنافع     

 . المرحلةتلكاع المعلومات المحتملة في  إدراج قائمة طويلة من أنوأنه يمكنوأضافت .  وعمليةومأمونة ومرنة

 موارد مالية وافية ومـوارد      توافربعد  مباشرة  األمانة أن تشغيل نظام بسيط يمكن أن يتم         من  وشرح ممثل    - 81
على الدور الذي سيؤديه مدير برامج متمرس في إطـالق المرحلـة التجريبيـة فـي الوقـت                 أيضا  وشدد  . أخرى

 .المناسب
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 اإلسالمية عن رغبته في أن يالحظ التقرير األهمية التي أبرزها متحـدثون             وأعرب ممثل جمهورية إيران    - 82
كثيرون للحاجة إلى ضمان التمويل الكافي لآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات في إطار بروتوكـول ناغويـا،                 

 .باإلضافة إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

مـنقح، بالتـشاور مـع األمانـة،      ال التوصية مشروع   رتجعاركة أنها ست  وبعد المناقشة، قالت الرئيسة المش     - 83
وإرشادات بشأن المرحلة التجريبية لغرفة تبادل المعلومات، فضال عن الجدول الزمني اإلشاري والمـوارد لتنفيـذ                

 .المداخالت التي قدمها المشاركونمع األخذ في االعتبار ، المعلوماتالمرحلة التجريبية لغرفة تبادل 

، بحـث مـشروع   2011حزيـران   / يونيو 9تناول االجتماع، في الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في         و - 84
 .توصية منقح بشأن طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 بخـصوص الجـدول الزمنـي       المثـارة األمانة إن األمانة أخذت علما بجميع الشواغل        عن   ة ممثل توقال - 85
لوبة إلنشاء المرحلة التجريبية لغرفة تبادل المعلومات، وتفهم تماما وتشاطر الرأي بـأن أول نـسخة                والموارد المط 

 أن األمانة تتعهد ببذل قصارى جهدها لتلبيـة         توأضاف. من المرحلة التجريبية ينبغي إتاحتها في أقرب وقت ممكن        
ء غرفة تبادل معلومات الحـصول وتقاسـم    موارد إلنشا  ةهذا الغرض، ولكن لألسف ال يوجد داخل األمانة حاليا أي         

 إنه ال يمكن إعداد المرحلة التجريبية بدون موارد إضافية، وبمجرد استالم األمانة المساعدة الماليـة                توقال. المنافع
 ولكنها الحظت أيضا أن األمانة يمكن أن تبني على خبرتها مـن      .الالزمة، ستبدأ المرحلة التجريبية في أسرع وقت      

 يمكـنهم تقـديم    هـذه  معلومات السالمة األحيائية، وأن الموظفين العاملين في غرفة تبادل المعلومـات       غرفة تبادل 
 .مشورةإسداء الإرشادات و

 تعديالت، ممثلو كندا، الصين، االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، ناميبيا، الفلبـين،            ةوأدلى ببيانات، شامل   - 86
 .جنوب أفريقيا، وسويسرا

 . بخصوص عدم وجود الترجمة الفوريةأن نقطة نظاموتحدث ممثل فرنسا بش - 87

ـ وقالـت الرئيـسة المـشاركة أنـه     - 88  مـشروع توصـية مـنقح لكـي يعتمـده االجتمــاع      يتم إعـداد  س
(UNEP/CBD/ICNP/1/L.2). 

، اعتمدت اللجنـة الحكوميـة      2011حزيران  / يونيو 10وفي الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في         - 89
 علـى النحـو     توصـية ويرد نـص ال   . 1/1 توصية بوصفه ال  UNEP/CBD/ICNP/1/L.2الدولية مشروع التوصية    

 .المعتمد في المرفق األول بالتقرير الحالي

  تدابير الرامية إلى المساعدة في بناء القدرات، وتنمية القدرات،ال  - 4البند 
   البشرية والقدرات المؤسسية في البلدان الناميةمواردزيز الوتع

  تصاد االنتقاليواألطراف ذات االق

، بحـث   2011حزيران  /يونيو 7 لالجتماع، المنعقدة في     الثالثةتناولت اللجنة الحكومية الدولية، في الجلسة        - 90
  . من جدول األعمال4البند 
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مذكرتين من األمين التنفيـذي عـن التـدابير          ولدى النظر في هذا البند، كان أمام اللجنة الحكومية الدولية          - 91
بناء القدرات، وتنمية القدرات، وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية فـي البلـدان   ي  المساعدة ف الرامية إلى   

وعن الجدول الزمنـي لألنـشطة المقترحـة    ، (UNEP/CBD/ICNP/1/4)النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي  
 تجميـع لـآلراء     وكان أمامهـا أيـضا، كوثـائق إعالميـة،        . (UNEP/CBD/ICNP/1/7)والمتطلبات من الموارد    

 المقدمة بالعالقة إلى بناء القدرات، وتنمية القدرات وتعزيز المـوارد البـشرية والقـدرات المؤسـسية           والمعلومات  
(UNEP/CBD/ICNP/1/INF/3)  ،   وخطة عمل لبناء القدرات من أجل الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنـافع

)2004 ((UNEP/CBD/ICNP/1/INF/5). 

، في القـسم الـسادس،      UNEP/CBD/ICNP/1/4فرنادو كازاس، الرئيس المشارك، إن الوثيقة       وقال السيد    - 92
 القدرات وتنميتهـا    بناءتحتوي على عدد من العناصر التي يمكن إدراجها كجزء من نهج استراتيجي للمساعدة في               

العناصـر  ائهم حـول    تقديم آر وطلب من المشاركين    . من أجل الحصول وتقاسم المنافع في إطار بروتوكول ناغويا        
عناصر كما طلب من المشاركين عدم مواصلة تحديد ال       . عناصر إضافية أية  المقترحة وما إذا كانت هناك حاجة إلى        

 .تاحة فرصة لممارسة ذلك في جلسة الحقةفي الجلسة الحالية، نظرا إل

، االتحـاد األوروبـي   وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، بوتان، البرازيل، كندا، كولومبيا، إكوادور، مـصر           - 93
ودوله األعضاء، غواتيماال، الهند، إندونيسيا، اليابان، مالي، المكسيك، النيجر، النرويج، جمهورية كوريـا، سـانت               

 .ليشتي، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، وفييت نام-تيمورلوسيا، سويسرا، تايلند، 

ممثـل  صلية المعنـي بـالتنوع البيولـوجي و        المنتدى الدولي للشعوب األ     أيضا كل من ممثل    وأدلى ببيان  - 94
 .المجلس البحري للشعوب األصلية

 إن هناك مناقشة جيدة لعناصر النهج االستراتيجي وإنه مستعد إلعداد قائمة منقحـة              وقال الرئيس المشارك   - 95
 علـى   دمل أيضا إن عددا من التعليقات قُ      وقا. للعناصر التي أخذت في الحسبان المالحظات التي أبداها المشاركون        

 معالجتها في القسم السابع من الوثيقة، وطلب من اللجنة إبـداء مزيـد مـن                ت، والتي تم  يجب إتباعها العملية التي   
 .اآلراء على العلمية التي يجب إتباعها

 ممثلو األرجنتين، البرازيل، كندا، كوبا، االتحاد األوروبي ودولـه األعـضاء، غواتيمـاال،              اتوأدلى ببيان  - 96
 .ندااسيك، نيبال، نيوزيلندا ورواليابان، المك

ممثـل   المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعنـي بـالتنوع البيولـوجي و           ممثلكل من   وأدلى ببيان أيضا     - 97
 .المجلس البحري للشعوب األصلية

ولكنه أضـاف  . مشروع التوصيةفي ستدرج  المالحظات التي قدمها المشاركون   وقال الرئيس المشارك إن    - 98
تأجيـل  اء متباعدة بشأن تنظيم اجتماع للخبراء إلعداد مشروع نهج استراتيجي، فإنـه يقتـرح               أنه نظرا لوجود آر   

ـ          إلىضافية حول هذه المسألة     اإلمناقشة  ال ة  أن تنظر اللجنة الحكومية الدولية في الجدول الزمني لألنـشطة المقترح
 .UNEP/CBD/ICNP/1/7 في الوثيقة والمتطلبات من الموارد المتضمن

، قدم الرئيس المشارك مشروع توصية      2011حزيران  / يونيو 8 الثامنة لالجتماع، المنعقدة في      وفي الجلسة  - 99
والقدرات المؤسـسية  بشأن التدابير الرامية إلى المساعدة في بناء القدرات، وتنمية القدرات وتعزيز الموارد البشرية       

 .في البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي
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 . ممثلو كندا، الصين، إثيوبيا، االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، وغواتيماالوأدلى ببيانات - 100

 .وأدلى ببيان أيضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي - 101

، مع األخذ في االعتبار المداخالت التي قـدمها  منقحوصية تع و مشره سيتم إعداد الرئيس المشارك إن قالو - 102
 .المشاركون

، بحـث مـشروع   2011حزيـران   / يونيو 9وتناول االجتماع، في الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في          - 103
إلى المساعدة في بناء القدرات، وتنمية القـدرات، وتعزيـز المـوارد البـشرية      توصية منقح بشأن التدابير الرامية      

 .اليوالقدرات المؤسسية في البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتق

 .نيوزيلنداممثل  األعضاء، وتحاد األوروبي ودوله االوأدلى ببيان، شامال تعديالت، كل من ممثل - 104

مــنقح لكــي يعتمــده االجتمــاع  مــشروع توصــية ه ســيتم إعــدادوقــال الــرئيس المــشارك إنــ - 105
(UNEP/CBD/ICNP/1/L.3). 

اعتمدت اللجنـة الحكوميـة     ،  2011حزيران  / يونيو 10وفي الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في         - 106
 علـى النحـو     توصـية ويرد نـص ال   . 1/2 توصية بوصفه ال  UNEP/CBD/ICNP/1/L.3الدولية مشروع التوصية    

  .المعتمد في المرفق األول بالتقرير الحالي

  تدابير الرامية إلى زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينيةال  - 5البند 
  صل بها من قضايا وما يتوالمعارف التقليدية المرتبطة بها

  الحصول وتقاسم المنافع
، بحث  2011حزيران  / يونيو 7 لالجتماع، المنعقدة في     الرابعةتناولت اللجنة الحكومية الدولية، في الجلسة        - 107
  . من جدول األعمال5البند 
  من األمين التنفيـذي عـن التـدابير        تين مذكر ولدى النظر في هذا البند، كان أمام اللجنة الحكومية الدولية          - 108

 مـن قـضايا     هـا  وما يتـصل ب    الرامية إلى زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها          
وعن الجدول الزمني لألنشطة المقترحـة والمتطلبـات مـن          ،  (UNEP/CBD/ICNP/1/5) الحصول وتقاسم المنافع  

تقدم عرضا عاما للخبرات والمبادرات بـشأن  وثيقة إعالمية وكان أمامها أيضا . (UNEP/CBD/ICNP/1/7)الموارد  
 المتعــددة األطــراف  البيئيــة مختلــف االتفاقــاتفــي إطــارزيــادة التوعيــة بالحــصول وتقاســم المنــافع 

(UNEP/CBD/ICNP/1/INF/2). 

وطلبت السيدة لو، الرئيسة المشاركة، لدى تقديمها لهذا البند من جدول األعمال، من االجتمـاع أن يقـدم                   - 109
، الذي  UNEP/CBD/ICNP/1/5خاص إلى المرفق بالوثيقة     بشكل  نتباه  الواسترعت ا . لوثائق قيد البحث  آرائه حول ا  

لألنشطة األربعة ذات األولوية لتنفيذها في إطار إستراتيجية زيادة التوعيـة ببروتوكـول             يحتوي على عرض عام     
ص إما تقديم مشروع االسـتراتيجية      من تلك الوثيقة، وذلك بخصو    ) ب(43ناغويا، والخيارين المذكورين في الفقرة      

 واالعتماد في االجتماع األول لألطراف في بروتوكول ناغويـا، أو لتحديـد مزيـد مـن                بحثالمنقحة لمزيد من ال   
 . في الفترة الفاصلة بين الدوراتال الواجب القيام بهاعماأل
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االتحـاد  ولومبيـا، مـصر،    مقترحات، ممثلو األرجنتين، بوتان، البرازيل، كنـدا، ك ة، شاملاتوأدلى ببيان  - 110
الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران اإلسالمية، اليابان، المكسيك، النرويج، سانت لوسـيا،           األوروبي ودوله األعضاء،    

 .سويسرا وزامبيا

 .وأدلى ببيان أيضا ممثل المجلس البحري للشعوب األصلية - 111

 .(IFP)وأدلى ببيان أيضا معهد الغابات والسياسة البيئية  - 112

ن بعض المواضيع المشتركة قد ظهرت من المناقشة، مثل أهمية زيادة التوعيـة           إالرئيسة المشاركة   وقالت   - 113
 الـدروس المـستفادة علـى المـستويين         تبادلالمستندة إلى االحتياجات على المستوى الوطني، والقيمة المحتملة ل        

ة للقيام باألنـشطة  وافي والحاجة إلى موارد      الذي يقوم به مرفق البيئة العالمية      جيداإلقليمي ودون اإلقليمي، والعمل ال    
 الخبـرة الطويلـة التفاقيـة       استنادا إلى مة  دراسات حالة قي  ب أن باإلمكان الخروج  ولكنها ذكّرت األعضاء    . المتوقعة

 .التنوع البيولوجي في مجال زيادة التوعية

 األمانة  تحتاج، س )ب(43قرة   من الف  2وأشارت الرئيسة المشاركة أيضا إلى أنه إذا اختار األعضاء الخيار            - 114
 .تي سيتطلب األمر القيام بها األنشطة اإلضافية البشأنتوضيحا 

، 2011حزيـران   / يونيو 7ت اللجنة الحكومية الدولية، في الجلسة الخامسة لالجتماع، المنعقدة في           استأنفو - 115
 .مناقشتها لهذا البند من جدول األعمال

ـ م آراء حول األنشطة اإلضافية الوطلبت الرئيسة المشاركة من االجتماع تقدي     - 116 سـتراتيجية زيـادة   ة إلالزم
التوعية، ولكنها ذكّرت المشاركين أنه يجب عدم تحميل جدول أعمال االجتماع القادم للجنة الحكومية الدولية ببنـود              

 كانـت  أنه بالرغم من وجود اتفاق عام على أهمية زيادة التوعية، فإن هذه المسألة غالبـا مـا               إلى  وأشارت  . زائدة
 مرفق البيئة العالمية أن يـشرح       دعت أيضا و. توضع جانبا بسبب الحاجة إلى النظر في مسائل أخرى أكثر إلحاحا          

 .مختلف الموارد التي يمكنه إتاحتها لتمويل أنشطة زيادة التوعية

ت  لتمويـل أنـشطة بنـاء القـدرا       ين متاح ين تمويلي ينممثل مرفق البيئة العالمية أن بالمرفق تسهيل      وشرح   - 117
صندوق تنفيذ بروتوكـول ناغويـا، الـذي        هو   ينالتسهيلأحد  وقال إن   . وزيادة التوعية في إطار بروتوكول ناغويا     

إن قائمة األنشطة التي يمكـن أن تمـول         مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية، و     لاعتمد مؤخرا في االجتماع األربعين      
التـسهيل الثـاني   وأضاف أن . شبكي لمرفق البيئة العالميةبموجب هذا التسهيل متاحة لإلطالع عليها على الموقع ال     

يمكن أن يستخدم أيضا لتمويل أنشطة الحصول وتقاسم المنـافع       الذي  الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية      هو  
 .لة لهذه األنشطة في هذا التسهيلفي إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، بالرغم من عدم وجود فئة منفص

 .بيانات ممثلو إثيوبيا، االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، غواتيماال، اليابان، المكسيك، والنرويجوأدلى ب - 118

إن هناك على ما يبدو اتفاقا حول ضرورة توفير مزيد من الوقت للحصول علـى      وقالت الرئيسة المشاركة     - 119
ق قيمة إضـافية لهـذه العمليـة        ركين أن تحقي  امدخالت أخرى حول إستراتيجية زيادة التوعية، ولكنها ذكّرت المش        

فيـه  نظـر   وقالت أيضا إن الجدول الزمني لهذه العملية يمكـن أن ي          . يحتاج إلى استجابة قوية من جانب األطراف      
 بشكل أكبر عندما يقوم االجتماع بمناقـشة الجـدول الزمنـي لألنـشطة المقترحـة والمتطلبـات مـن المـوارد                    

(UNEP/CBD/ICNP/1/7). 
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مـشروع  قدمت الرئيسة المـشاركة     ،  2011حزيران  / يونيو 9في الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في       و - 120
 وما يتـصل  توصية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها     

 .بها من قضايا الحصول وتقاسم المنافع

 .وروبي ودوله األعضاء تعديال على مشروع التوصيةوقدم ممثل االتحاد األ - 121

ــ  - 122 ــشاركة إن ــسة الم ــت الرئي ــدادوقال ــيتم إع ــي  ه س ــة لك ــية منقح ــدها توص ــاع يعتم  االجتم
(UNEP/CBD/ICNP/1/L.4). 

، اعتمدت اللجنـة الحكوميـة      2011حزيران  / يونيو 10وفي الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في         - 123
 علـى النحـو     توصـية ويرد نـص ال   . 1/3 توصية بوصفه ال  UNEP/CBD/ICNP/1/L.4الدولية مشروع التوصية    

  .المعتمد في المرفق األول بالتقرير الحالي

  تعزيز لاإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الالزمة  - 6البند 
  االمتثال ألحكام البروتوكول، ومعالجة حاالت عدم االمتثال

، 2011حزيـران  / يونيـو 7 لالجتماع، المنعقدة فـي  الخامسةالجلسة تناولت اللجنة الحكومية الدولية، في      - 124
 . من جدول األعمال6بحث البند 

 من األمين التنفيذي عن اإلجراءات تين مذكرولدى النظر في هذا البند، كان أمام اللجنة الحكومية الدولية - 125
ومعالجة حاالت عدم االمتثال التعاونية واآلليات المؤسسية الالزمة لتعزيز االمتثال ألحكام البروتوكول، 

(UNEP/CBD/ICNP/1/6) وعن الجدول الزمني لألنشطة المقترحة والمتطلبات من الموارد ،
(UNEP/CBD/ICNP/1/7) .تقدم عرضا عاما إلجراءات وآليات االمتثال  ، وثيقة إعالميةكوثائق وكان أمامها أيضا

أخرى عن ؛ و(UNEP/CBD/ICNP/1/INF/1) طرافالمتعددة األالبيئية المنشأة في إطار مختلف االتفاقات 
بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية والمعاهدة الدولية : اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية بشأن االمتثال

 .(UNEP/CBD/ICNP/1/INF/4)بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 من بروتوكول ناغويا تقضي بأن يقوم 30مشاركين بأن المادة  الر السيد كازاس، الرئيس المشارك،وذكّ - 126
إجراءات تعاونية ببحث واعتماد   في اجتماعه األول،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول،

وقال إن المشاركين في .  ومعالجة حاالت عدم االمتثال، االمتثال ألحكام هذا البروتوكولعزيزوآليات مؤسسية لت
في هذا الصدد، و. االتفاق على العملية الواجب إتباعها في مواصلة بحث هذا البندب منهم وطلماالجتماع الحالي 

ي ذ، ال، مشيرا بوجه خاص إلى القسم الرابع منهاUNEP/CBD/ICNP/1/6دعا المشاركين إلى مناقشة الوثيقة 
 .ت فيه خيارات للخطوات القادمةاقترح

بالنيابة (رحات، ممثلو األرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، كوبا، مصر  مقتة، شاملاتوأدلى ببيان - 127
، جمهورية ، االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، الهند، اليابان، نيوزيلندا، النرويج، بيرو)عن المجموعة األفريقية

 . وجنوب أفريقياكوريا،

 6 تينالفقر بخصوص بعض الوفود ئل التي أثارهاالمسا  أن تعالجعليها إن األمانة وقال الرئيس المشارك، - 128
 . من الوثيقة18و
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 / يونيو8 في تينالمنعقدالسابعة لالجتماع، السادسة و تينت اللجنة الحكومية الدولية، في الجلساستأنفو - 129
 .مناقشتها لهذا البند من جدول األعمال ،2011حزيران 

، )جموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيبالنيابة عن م(وأدلى ببيانات ممثلو الصين، مصر، بيرو  - 130
 ). وسط وشرق أوروبامجموعةبالنيابة عن (وأوكرانيا 

وشكر الرئيس المشارك المجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية على مساهماتها بخصوص الوثيقة  - 131
6UNEP/CBD/ICNP/1/ممثل األمانةل أعطى الكلمة و. 

 . وستصدر نسخة منقحةUNEP/CBD/ICNP/1/6ت أخطاء في الوثيقة وقال ممثل األمانة إن األمانة وجد - 132

، الصين، مصر، االتحاد األوروبي )بالنيابة عن المجموعة األفريقية (وأدلى ببيانات ممثلو الكاميرون - 133
 .ودوله األعضاء، إندونيسيا، جمهورية إيران اإلسالمية، بيرو، ساموا، المملكة العربية السعودية، وسويسرا

 .يان أيضا ممثل المجلس البحري للشعوب األصليةوأدلى بب - 134

خذ في الحسبان األ ، مع مشروع توصيات لنظر اللجنةه سيتم إعداد إنقال الرئيس المشاركبعد المناقشة، و - 135
 . عنهاالمعرباآلراء 

مشروع قدم الرئيس المشارك ، 2011حزيران / يونيو9في الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في و - 136
 اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت عدم توصية بشأن

 .االمتثال

بالنيابة عن المجموعة (وأدلى ببيانات، شاملة مقترحات، ممثلو أستراليا، بنغالديش، البرازيل، الكاميرون  - 137
ودوله األعضاء، الهند، جمهورية إيران اإلسالمية، ا، مصر، االتحاد األوروبي ب، كندا، الصين، كو)األفريقية

 .قطر، المملكة العربية السعودية، سويسرا، وأوكرانيادولة اليابان، النرويج، الفلبين، 

 عقده، وكذلك في المرحلة ذي يمكنولخص الرئيس المشارك العملية التي تقود إلى اجتماع الخبراء ال - 138
ات التعاونية ءدم األطراف وآخرون آراءهم حول عناصر وخيارات اإلجرايق) 1: (التالية لذلك االجتماع كما يلي

تقوم ) 2 (؛ من البروتوكول30واآلليات المؤسسية لتعزيز االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال بموجب المادة 
 ؛المقدمةلعناصر والخيارات استنادا إلى اآلراء ا، وتضع مشروع تجميعي لآلراء المقدمة بإعداد تقريراألمانة 

يستعرض اجتماع ) 4 (؛يقدم التقرير التجميعي ومشروع العناصر والخيارات المعد إلى اجتماع الخبراء )3(
يحال مشروع ) 5 (؛نات على مشروع العناصر والخياراتالخبراء التقرير التجميعي، ويدخل مزيدا من التحسي

 .، وذلك للنظر فيهكومية الدوليةراء إلى اللجنة الحالعناصر والخيارات الذي طوره اجتماع الخب

الجدول الزمني ، التي تحتوي على UNEP/CBD/ICNP/1/7واسترعت ممثلة األمانة االنتباه إلى الوثيقة  - 139
والحظت أن الموارد الحالية ال تغطي تكلفة عقد .  في المرفق بهالألنشطة المقترحة والمتطلبات من الموارد

 فيه وعدد المشاركيناالجتماع من جملة أمور، على مكان ضجتماع تعتمد، اجتماع للخبراء، وأن تكلفة مثل هذا اال
 .ممن يتم دعمهم

حزيران / يونيو9 التوصيات في الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في عورت اللجنة مناقشتها لمشاستأنفو - 140
2011. 
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، كندا، )جموعة األفريقيةبالنيابة عن الم(وأدلى ببيانات، شاملة مقترحات، ممثلو األرجنتين، الكاميرون  - 141
بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر (الصين، مصر، جمهورية إيران اإلسالمية، المكسيك، وبيرو 

 ).الكاريبي

ممثل  المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي و أيضا كل من ممثلببيانوأدلى  - 142
 .المجلس البحري للشعوب األصلية

 . المعدلة شفهياا التوصيات، بصيغتهروعوقال الرئيس المشارك إن اللجنة انتهت من بحثها لمش - 143

 . التوصياتشروعواقترح ممثل جمهورية إيران اإلسالمية تعديال آخر على مش - 144

 . االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والفلبينيواقترحت تعديالت أخرى من ممثل - 145

اد مشروع توصية منقح العتماده في االجتماع قال الرئيس المشارك إنه سيتم إعدو - 146
(UNEP/CBD/ICNP/1/L.5). 

، اعتمدت اللجنة الحكومية 2011حزيران / يونيو10وفي الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 147
 على النحو توصيةويرد نص ال. 1/4  بوصفه التوصيةUNEP/CBD/ICNP/1/L.5الدولية مشروع التوصية 

 .رفق األول بالتقرير الحاليالمعتمد في الم

  شؤون أخرى   - 7البند 

ذكّر ممثل دولة قطر االجتماع بأن احتياجات بناء القدرات تشمل احتياجات تقنية ومالية على حد السواء،  - 148
وبأنه على الرغم من أن بعض البلدان ال تحتاج إلى دعم مالي، إال أنها قد تكون بحاجة إلى دعم تقني لبناء قدراتها 

 .الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكولعلى 

 عن استيائه ألن بروتوكول ناغويا لم ،وأعرب ممثل مالي، متحدثا بالنيابة عن البلدان الناطقة بالفرنسية - 149
على الوصول إلى وذكّر االجتماع بأنه من المهم أن تتاح الوثائق بجميع اللغات، ألن القدرة . ينشر باللغة الفرنسية

 .الوثائق ليست متوفرة لدى كل الدولن هذه نسخ إلكترونية م

وشرح األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي أنه نظرا لتسلم تصويبات مقترحة على النص الفرنسي  - 150
للبروتوكول، لم تنشر األمانة النسخة الفرنسية من البروتوكول إلى حين انقضاء المهلة المسموح بها لتقديم تعليقات 

، وحينئذ ستنشر األمانة نص 2011 حزيران/ يونيو19وقال إن هذه المهلة تنتهي في . لمقترحةعلى التصويبات ا
 .بروتوكول ناغويا باللغة الفرنسية

، بالبيان التالي نصه، وطلب إدراجه في  ممثل مصر، متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقيةأدلىو - 151
 .التقرير

،  القديردية المستمرة التي تربطنا دائما باألمانة وبأميننا التنفيذيإني أدلي بهذا البيان بروح من العالقة الو"
وقد ارتقت األمانة دوما . والتي كان لها دور حيوي في تحقيق منجزات تاريخية مثل بروتوكول ناغويا

  .إلى مستوى توقعات األطراف
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للغات وفي الوقت ونشهد اليوم مثاال على ذلك في مدى الكفاءة في إنتاج مشاريع توصياتنا بجميع ا
  .ونوجه شكرنا إلى موظفي األمانة الذين يتصفون بالمقدرة واإلخالص. المناسب لنظر الجلسة الختامية

  .غير أننا أجرينا مناقشات جدية داخل المجموعة األفريقية وقررنا اإلدالء ببيان رسمي
  ن،سيادة الرئيسة المشاركة، سيادة الرئيس المشارك، السادة زمالئي المندوبي

إن وفد مصر، بالنيابة عن المجموعة األفريقية، يعرب رسميا عن أسفه العميق واعتراضه الشديد على 
 وهو –  في سياق البروتوكول به وال داعي له لمعني االمتثالصرحاألمانة لتطوعها بإنتاج تفسير غير م

من الوثيقة  6 على نحو ما يرد في الفقرة –مفهوم تفاوضت األطراف حوله بعناية إلرسائه 
UNEP/CBD/ICNP/1/6ونعرب بالمثل صدمتنا العميقة لما أوردته .  في الجمل التالية للجملة األولى

 من 18األمانة من سرد لألمثلة وإدراج قائمة حصرية باألمثلة في الجمل التالية للجملة األولى في الفقرة 
ائق لالجتماع األول للجنة الحكومية وفي كلتا الحالتين، وكذلك في حاالت عدة من الوث. نفس الوثيقة

الدولية لبروتوكول ناغويا، قامت األمانة من جانب واحد بمد نطاق وظائفها على نحو يتجاوز الصالحيات 
ويشكل ذلك، لألسف، خرقا للثقة . 4، المرفق الثاني، القسم ألف، البند 10/1المخولة إليها بموجب المقرر 
أن نذكر األمانة بأنه غير مسموح لها في أي ظروف بأن تعيد ونود . بين بعض األطراف واألمانة

وكان من المفترض بعد أن اعترفت األمانة علنا . صياغة صك دولي يتوقع منها أن تكون أمينة في خدمته
 على الفور بأكملها وإعادة باكتشاف أخطاء في الوثيقة، أن تلتزم بسحب الوثيقة التي تحتوي على األخطاء

وبدال من ذلك، أصرت األمانة بعناد على أن تدخل فحسب تصحيحا . الية من األخطاءإصدار وثيقة خ
 بها صرح وأبقت على التفسيرات غير الم– ، لم تنشر بعد حتى اآلنبسيطا في نسخة رقمية منقحة

فتجاوزت بذلك صالحياتها بشكل كبير، وذلك على الرغم من اعتراضات من المجموعة األفريقية والعديد 
  .فود األخرى من مناطق أخرىمن الو

ويود وفد مصر، بالنيابة عن المجموعة األفريقية أن يبعث برسالة واضحة إلى األمانة بأن مثل هذا العمل 
لن يسمح به مستقبال، ويعيد التأكيد على حقيقة أن األمانة يجب أن تواصل خدمة األطراف بإخالص وأن 

 .ل عليهم أو أن تتدخل في تنفيذ االتفاقية وبروتوكولهاتمتنع عن إعطاء انطباع بأنها تحاول أن تتحاي
  .وتطلب المجموعة األفريقية رسميا أن يدرج النص الحرفي لهذا البيان في تقرير االجتماع

وفيما النص الحرفي . ببيان ردا على بيان ممثل مصراألمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي أدلى و - 152
 :للبيان

وأعتقد .  مصرمندوبأود أن أتوجه بالشكر إلى أخي العزيز أسامة الطيب، . لرئيسةشكرا جزيال سيدتي ا"
أننا نعرف بعضنا منذ وقت طويل، وأنا أوافق أننا ارتكبنا أخطاء، ولكني ال أوافق على أن هذه األخطاء 

  .للتحايل أو التأثير أو كما قلت لمعاودة التفاوضمن جانب زمالئي قد ارتكبت عن عمد، كما قلت 
 واعتقد أنك كنت واحدا من عمداء هذا المحفل وأنت تعرفها قبلي .وأنت يا أسامة تعرف األمانة جيدا

عرف تماما أن لدينا موظفون مخلصون للغاية يعملون توأنت . عندما كان السيد حمد اهللا زيدان موجودا
ال آخر سوى خدمة وأنت تعلم أنه ليس لديهم أي جدول أعم. بتفان كبير، ليل نهار، لخدمة األطراف

  .وشركائها طرفا 193األطراف، األطراف البالغ عددها 
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ليس لدينا أي جدول أعمال خاص، وإذا كان هذا الخطأ قد وقع، وأعتقد أن األمانة قد اعتذرت، فهو يعود 
  .ن الخطأمإلى حقيقة أننا بشر يا أسامة، والبشر ليس معصومين 

نا، والذي اعتقد أنه أهم صك قانوني في تاريخ الحركة البيئية، ويحدث أنه بالنسبة لهذا الصك الملزم قانو
. وأود أن أشكرك وأشكر من خاللك المجموعة األفريقية، وكل من دعم المفاوضات إلرساء هذه الوثيقة
 –ولسوء الحظ، وبسبب القيود المالية التي ندركها جميعا، فإن األمانة المسؤولة عن صك ملزم قانونا 

ك تعقيدا في تاريخ الحركة، لم تتمكن، ولم تُزود بالوسائل الالزمة للقيام بالعمل وهو أكثر الصكو
  .ولخدمتكم

والرقيقة، التي تعمل إن األمانة اآلن لدينا مدام فاليري، وهنا أود حقا أن أشيد بهذه السيدة الشابة الرائعة 
ام سونيا من درجة الخدمات  ويساعدها اآلن فقط مد.ليل نهار إلعداد الوثائق المطروحة عليكم اليوم

ينهم فريق بما في ذلك السيد اليل، وبما في ذلك من هم هناك ومن ب: العامة، وكل ممن ترونهم هنا
والسيدة فاليري ال يمكن أن . هم متطوعون لمساعدة السيدة فاليري على القيام بعملهاالسالمة األحيائية، و

 .قتصادية، وال يمكن أن تكون سيدة مسؤولة عن المعالجةتكون خبيرة قانونية، وال يمكن أن تكون خبيرة ا
وهي بكل ما يتوفر لديها من حسن نية، ولكن لديها حدود، وهي في نهاية المطاف من البشر ولديها أسرة 

ولكن من فضلكم أن تكونوا بهذه القسوة عندما . وعليه، نعم، أنا أوافق، حدثت أخطاء. ترعاها أيضا
  .الصك الفريد من أجل تزويد األمانة بما يمكنها من إنجاز عملهاستناقش الميزانية لهذا 

 .ولكني اعتقد أنه إذا كنتم تريدون مستوي جيد من النوعية، فهناك ثمنإنه من السهل جدا أن نأتي وننتقد، 
تالي، وطالما ال تملك األمانة الوسائل الالزمة للقيام بعملها، يمكنكم أن تتوقعوا هذا النوع من األخطاء، وبال

ولكن يحدوني األمل حقيقة أن تدرك األطراف، في حيدرأباد، . يمكننا أيضا أن نتوقع باستمرار بيانا كهذا
أن هذا صك ملزم قانونا، وأن األمانة ينبغي أن تُزود بالوسائل الالزمة وال يمكن أن تواصل االعتماد 

  .على حسن نية موظفين مخلصين وصلوا إلى حدود طاقتهم القصوى
تي األمين التنفيذي، أود مرة أخرى أن أبلغ األطراف أن أمانتكم قد وصلت إلى حدود طاقتها وبصف

وبالطبع، سنواصل العمل، ألننا نؤمن بهذه . القصوى، ولذلك آن األوان بتزويدها بما يلزمها للقيام بالعمل
وإذا واصلنا ارتكاب .  لنواصل بذل قصارى جهدنا24االتفاقية ونؤمن بوالية األمانة المكرسة في المادة 

أخطاء في المستقبل، فنحن نسأل مقدما منك يا أسامة ومن زمالئك في المجموعة األفريقية، ألنني اعتقد 
  .إنك تحدثت بحرارة بالغة، نسألكم مقدما أن تعذرونا

 مماتكوأشكركم على كل. وأنا أيضا أتحدث كأفريقي وأشعر بفخر شديد كأفريقي بقيادة هذه االتفاقية الفريدة
الرقيقة، وسأواصل كأفريقي أن أبذل قصارى جهدي لكي أخدم ليس فقط أفريقيا، ولكن األطراف البالغ 

  .وشكرا.  طرفا، ويحدوني األمل أن استمر في االعتماد على تأييد أخي العزيز أسامة الطيب193عددها 
 األمين التنفيذي، اتفق على وبناء على طلب. وقوبل بيان األمين التنفيذي بالتصفيق من جانب المشتركين - 153

 .إدراج النص الحرفي لبيانه في التقرير

بصفتها المنسقة المنتخبة مؤخرا للمجموعة األفريقية حول قضايا ت ممثلة الكاميرون، متحدثة هنأو - 154
وأضافت أن . الحصول وتقاسم المنافع، هنأت األمين التنفيذي واألمانة على إخالصهم والتزامهم بهذه العملية
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تماع حقق توقعات المجموعة األفريقية فيما يتعلق بخريطة الطريق إلى االجتماع األول لمؤتمر األطراف في االج
. وفيما يتعلق بمسألة االمتثال، شكرت األمانة على اعترافها بأن أخطاء ربما حدثت. (COP-MOP-1) البروتوكول

ين قلقها العميق حول بعض المشاكل التي ربما وقالت إن المجموعة تسعى إلى أن تنقل من خالل الرئيسين المشارك
مسرورة بالتوصل إلى األفريقية وختاما، قالت إن المجموعة . أعاقت التنفيذ السلس للبروتوكول والتصديق عليه

 .عاد ترسيخ روح الثقة والتفاهمأاعتراف وفهم مشترك، وهو ما 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يدعم  بالنيابة عن مجموعة أمريكا ة بيرو، متحدثة ببيان ممثلتوأدل - 155
 .إدراج النص الحرفي لممثل مصر في تقرير االجتماع

  اعتماد التقرير   - 8البند 
 10اعتمد التقرير الحالي، بصيغته المعدلة شفهيا، في الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 156
  .(UNEP/CBD/ICNP/1/L.1) المقررة تهأعد، على أساس مشروع التقرير الذي 2011حزيران /يونيو

  اختتام االجتماع   - 9البند 

البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد أدلى ببيانات ختامية ممثلو الفلبين، متحدثا بالنيابة عن مجموعة  - 157
عن  بالنيابة ة وسط وشرق أوروبا؛ الكاميرون، متحدثمجموعة أوكرانيا، متحدثة بالنيابة عن ؛المتقاربة التفكير

المجموعة األفريقية؛ سانت لوسيا، متحدثا بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ الهند، 
متحدثا بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ؛ االتحاد األوروبي ودوله األعضاء؛ واليابان، متحدثا بالنيابة عن 

 أمام سبيل االجتماع نحو تمهيد الخالللتقدم المحرز لهم ارتياحوأعرب المتحدثون عن . رئاسة مؤتمر األطراف
 وشكر المتحدثون أيضا .االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياعقد 

 .األمين التنفيذي على العمل الممتاز الذي قامت به األمانة في تسهيل إنجاح االجتماع الحالي

وشددوا على الحاجة إلى . المحليةالمجتمعات األصلية والشعوب  ختامية أيضا ممثلو وأدلى ببيانات - 158
ات التي تتخذها اللجنة قرار بهذا المعني في الإضافة عباراتأهمية على  و، للشعوب األصليةمشاركة كاملة وفعالة

 .الحكومية الدولية

نجاح إلشاركين والمكتب على عملهم الشاق وشكر األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي الرئيسين الم - 159
وألمانيا والنرويج على توفير الموارد المالية وفنلندا وأعرب أيضا عن تقديره لحكومات الدانمرك . االجتماع الحالي

وتعهد بأن األمانة . وقال إنه بدون هذا الدعم، لم يكن من الممكن عقد االجتماع.  مشاركا في االجتماع73لرعاية 
 .ترجمة نص بروتوكول ناغويا إلى حقيقة ملموسةلمساعدة في  جهدها لىصارستبذل ق

وبعد تبادل كلمات المجاملة المعتادة، أعلنت السيدة لو، الرئيسة المشاركة، اختتام االجتماع األول للجنة  - 160
  .2011حزيران / يونيو10يوم مساء  12:40الحكومية الدولية في الساعة 
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  مرفق
  للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا االتوصيات المعتمدة من 

   األولهااجتماعفي 
  حزيران/ يونيو10- 5مونتريال، 

  طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     1-1
والتقاسـم العـادل      على المـوارد الجينيـة     إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول       

  ، الناشئة عن استخدامهاوالمنصف للمنافع
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيـة التـي أنـشئت بموجـب              الخبرة القيمة الموجودة لدى    إذ تالحظ 

 المتعـددة    األخرى آليات تبادل المعلومات في إطار االتفاقات البيئية      بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وكذلك      
  ،األطراف

 المنـافع التـي   تقاسـم  المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول و      أولويات وإذ تأخذ في اعتبارها   
  حددها اجتماع الخبراء المعنيين بطرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع،

 بإقامة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع بطريقة تدريجية، بناء على وظائفهـا          توصي  -1
ردود الفعل الجارية من المـستخدمين، وتمـشياً     األخذ في االعتبار    ة للطلب الواضح والمحدد، مع      وأنشطتها استجاب 

، مع االعتراف بأهمية إيجاد فهم مشترك حول القضايا العالقة في اللجنـة الحكوميـة الدوليـة                 مع الموارد المتاحة  
  ؛لبروتوكول ناغويا

 المنافع مرحلة تجريبية،    تقاسمات الحصول و   بأن تكون المرحلة األولى لغرفة تبادل معلوم       توصي  -2
 أقـرب   فيات المحددة في المرفق، وأن يكون ذلك  رشاداألمين التنفيذي تنفيذ المرحلة التجريبية وفقاً لإل      تطلب إلى   و

   ورهناً بتوافر الموارد؛ بعد االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغوياوقت ممكن
ألمـين  إلى ا  دعم مالي إضافي  لى تقديم   إلحكومات، والجهات المانحة األخرى     األطراف، وا  تدعو  -3
  حلة التجريبية في أقرب وقت ممكن؛ تنفيذ المرلتمكينالتنفيذي 

  : األمين التنفيذي االضطالع بما يليتطلب إلى  -4
 تقاسم و لغرفة تبادل معلومات الحصولن التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة التجريبيةع تقرير رفع  )أ(

لة التجريبية  إلى االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية، بما في ذلك اإلبالغ عن تكاليف تشغيل المرحالمنافع
 وصيانتها؛

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، بحيث يجري تكييفه وضع مشروع طرائق تشغيل   )ب(
مية الدولية في اجتماعها  تنظر فيه اللجنة الحكولكيلتجريبية، ة امرحل المكتسبة خالل الخبرة اليأخذ في االعتبارل

  الثاني؛
 والجهات األخرى المعنية بتقديم البيانات في مجال تطوير مع الشركاء لتعاونلفرص استكشاف ال  )ج(

  . معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة تبادل
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  مرفق
  لحصول وتقاسم المنافع لغرفة تبادل معلومات اإرشادات بشأن المرحلة التجريبية

  األهداف
  : المنافع إلى تحقيق ما يليتقاسمترمي أهداف المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول و - 1

 بحيث تكون آلية بسيطة وصديقة للمستخدم وفعالة 14إنشاء آلية لتقاسم المعلومات عمالً بالمادة   )أ(
  ؛ومأمونة ومرنة وعملية

 معلومات الحصول وتقاسم لى ردود الفعل فيما يتعلق بإعداد غرفة تبادلتقديم فرصة للحصول ع  )ب(
  المنافع؛

  .التحضير إلدراج الحق لمعلومات إضافية ستكون ذات عالقة بتنفيذ البروتوكول  )ج
  تقاسم المنافعمعلومات يتعين إدراجها في المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول و

  :14 من المادة 2ية، وفقاً للفقرة على أساس األولوالتالية اإللزامية ت ينبغي إدراج المعلوما  - 2
  بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛اتية السياسوالتدابير التشريعية واإلدارية   )أ(
  السلطات الوطنية المختصة؛أو معلومات عن نقطة االتصال الوطنية والسلطة   )ب(
ادرة وقت الحصول كدليل على قرار منح الموافقة التصاريح أو ما يعادلها من المستندات الص  )ج(

  .المسبقة عن علم وإبرام الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
 من 1، مع مالحظة الفقرة 14 من المادة 3 وفقاً للفقرة ،ويمكن أيضاً إدراج المعلومات اإلضافية التالية  - 3

  : أيضا12المادة 
المحلية، والمعلومات على النحو المجتمعات صلية و األشعوبالسلطات المختصة ذات الصلة لل  )أ(

  الذي تقررت به؛
  البنود التعاقدية النموذجية؛  )ب(
   واألدوات التي أعدت لرصد الموارد الجينية؛ األساليب  )ج(
  .مدونات السلوك وأفضل الممارسات  )د(

أثناء مها متى توفرت لتقديوتشمل المعلومات األخرى التي تم تحديدها كمعلومات قيمة بصفة خاصة   - 4
  :المرحلة التجريبية من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ما يلي

معلومات تفسيرية عن التدابير التشريعية، مثل المذكرات التفسيرية، أو رسوم سير العمليات التـي          )أ(
  تصف العمليات الوطنية للحصول وتقاسم المنافع؛

   من البروتوكول؛17فتيش منشأة بموجب المادة معلومات عن أي نقاط ت  )ب(
  تدابير وأنشطة بناء القدرات؛  )ج(
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المعلومات المتوافرة حالياً في قاعدة بيانات تدابير الحصول وتقاسم المنافع فـي اتفاقيـة التنـوع                  )د(
  البيولوجي؛
وع البيولوجي  النص على تقديم معلومات عن مساهمة تدابير الحصول وتقاسم المنافع في حفظ التن              )ه(

  ؛، والتخفيف من وطأة الفقر، وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةواستخدامه المستدام
شـهادة االمتثـال    أطراف ثالثة، إذا كانت متاحة إلدراجها فـي         إلى  معلومات عن ترتيبات النقل       )و(

  ؛المعترف بها دولياً
 علـى المـستوى القطـاعي أو        جينيـة لانتماء األطراف إلى اتفاقات أخرى فيما يتعلق بالموارد ا          )ز(

  .اإلقليمي أو دون اإلقليمي
  إدارة المعلومات، بما في ذلك عمليات تقديمها وتحديثها

  : ما يليتقاسم المنافعالمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وينبغي أن تستخدم   -5
  ؛بوابة مركزية قائمة على اإلنترنت تتيح الوصول إلى المعلومات  )أ(
لمعلومات بشكل غير إلكتروني أو بشكل ال يستخدم اإلنترنت، لصالح البلدان التي تشير إلـى    لآلية    )ب(

حاجتها إلى استعمال هذه اآللية، مثل اآللية التي ال تستخدم اإلنترنت والتي تستعمل حالياً في غرفة تبادل معلومـات      
  السالمة األحيائية؛

  معلومات؛النماذج المشتركة لإلبالغ عن ال  )ج(
 المعلومات التـي يـتم      إدخال من أجل تيسير      ضمن إطار بروتوكول ناغويا    المصطلحات المراقبة   )د(

  .تقديمها واستعادتها
قـاً لالعتبـارات اللغويـة      نبغي إدارة المعلومات في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنـافع وف           يو  -6

  :التالية
في البداية باللغـة    رفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع       لغينبغي أن تعد المرحلة التجريبية        )أ(
  اإلنجليزية؛
لرسمية الست  لغات ا ال بحيث تستخدم    ينبغي تصميم غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع         )ب(

  ألمم المتحدة في مرحلة الحقة؛ل
بادل معلومـات الحـصول     ت بيانات األولية، التي تشكل المحتوى الموضوعي لغرفة      يمكن تقديم ال    )ج(

  ؛، في لغتها األصلية)أحد التدابير التشريعية على سبيل المثال (وتقاسم المنافع
ومثال ذلك نوع التـدبير التـشريعي     (ة التي تصف البيانات األولية      يوصفينبغي أن تقدم البيانات ال      )د(

بإحـدى  ) لحصول وتقاسـم المنـافع    تبادل معلومات ا   الذي عادة ما يختار من أحد المصطلحات المراقبة في غرفة         
  .تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع اللغات التي تستخدمها غرفة

من أجل إدارة المعلومات في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، تم تحديد عـدد مـن األدوار                    -7
  :شمل ما يليتوالمسؤوليات، 
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ي بشأن المسائل المتعلقة بغرفة تبادل معلومات الحصول        االتصال مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوج       )أ(
  وتقاسم المنافع؛

  إتاحة المعلومات لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛  )ب(
 األصـلية   الـشعوب تيسير إقامة الشبكات وبناء القدرات بين الـسلطات الوطنيـة المختـصة، و              )ج(

لتي قد تجعل المعلومات متاحة إلـى غرفـة تبـادل معلومـات     المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين ا   المجتمعات  و
  .الحصول وتقاسم المنافع

 مـن   1نة وفقا للفقـرة     المعنية بالحصول وتقاسم المنافع والمعي    الوطنية   نقطة االتصال    مهامويمكن توسيع     -8
 مكرسة لخدمة غرفـة     ، أو يمكن تعيين نقطة اتصال     7، لتتضمن األدوار والمسؤوليات المحددة في الفقرة        13المادة  

  .تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
إتاحـة  ، لتتـضمن    13 مـن المـادة      2ة وفقاً للفقرة    عينويمكن توسيع مهام السلطات الوطنية المختصة الم        -9

،  الحصول وتقاسم المنـافع    إلى غرفة تبادل معلومات   أو ما يعادلها من مستندات      المعلومات عن التصاريح الصادرة     
  .نقطة االتصال الوطنية المعنية بالحصول وتقاسم المنافعإعالم  و،حاالت المالئمةفي ال

 األصـلية   للـشعوب  اتصال   اط في إنشاء نق   ، حسب االقتضاء،  ، يمكن لكل طرف أن ينظر     12 للمادةووفقاً    -10
 للـشعوب الـة    المـشاركة الفع   المحلية من أجل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع لتيسير         المجتمعات  و

  .المحليةالمجتمعات األصلية و
وينبغي أن تسمح غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع لألطراف بأن تعدل أو تحدث المعلومـات                  -11

أحـد التـصاريح     في حالةوفقا للبروتوكول، وخصوصا، يقين القانوني والوضوح والشفافية   الالمقدمة بطريقة تحفظ    
 تتعلـق   التيجديدةالظروف الليعكس  ومتفقا عليه بصورة متبادلة، ، إذا كان ذلك ضرورياًدات من مستن  أو ما يعادله  

في شكل مـن  أو ما يعادله من مستندات وفي هذه الحاالت، ينبغي حفظ التصريح األصلي   . باستخدام المورد الجيني  
  .أشكال المحفوظات

  إقامة شبكات مع اآلليات القائمة 
لة التجريبية بحث فرص إقامة شراكات مع الجهات األخرى المعنية بتقديم البيانـات             المرحإعداد  شمل  يقد    -12

ويمكن أن تضم هذه الجهات المعاهدة الدولية       . في الحاالت التي تدعم فيها هذه الفرص بوضوح أهداف البروتوكول         
بع لبرنـامج األمـم المتحـدة    المركز العالمي لرصد الحفظ التـا و بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  

.  وقواعد بيانات الفئات التصنيفية، مثل كتالوج الحياة والمرفـق العـالمي لمعلومـات التنـوع البيولـوجي                 ،للبيئة
  .وباإلضافة إلى ذلك، يمكن النظر في تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية

توفر غرفة تبادل معلومـات الحـصول وتقاسـم المنـافع           ولدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا، يمكن أيضا أن          -13
الوصول إلى موارد معلومات أخرى، مثل النظم التي تستخدم بالفعل اتفاقات نقل المواد لتبادل الموارد البيولوجيـة                 

 وبنوك الجينات، وقواعد بيانات المعلومات القانونية، وغيرها مـن الهيئـات            ،)مثل مجموعات التربية الميكروبية   (
ي تتولى تجميع معلومات ذات صلة، مثل قواعد بيانات معلومات التنقيب البيولـوجي التابعـة لجامعـة األمـم                   الت

  .وينبغي إعداد قائمة بهذه المواقع الشبكية للسماح بتقييم مدى فائدتها خالل المرحلة التجريبية. المتحدة
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  بناء القدرات 
مجال بناء القدرات من أجل إقامة غرفة تبادل معلومات         ينبغي تشجيع األطراف على تحديد احتياجاتها في          -14

  .الحصول وتقاسم المنافع
المحلية على تحديد احتياجاتها في مجال بناء القـدرات      المجتمعات   األصلية و  الشعوبوينبغي أيضاً تشجيع      -15
أو المعارف  /جينية و على الموارد ال  التركيز على تعزيز قدرات المرأة في تلك المجتمعات فيما يتعلق بالحصول            مع  

  .التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
ومع مراعاة احتياجات بناء القدرات الشاملة لدعم تنفيذ البروتوكول، ينبغي أن تنظر األطراف فـي دعـوة         -16

المحليـة  المجتمعـات    األصـلية و   والشعوب ،تمويل مبادرات بناء القدرات لتمكين األطراف     إلى  الوكاالت المانحة   
  . إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع واستخدامهاالفعليحاب المصلحة المعنيين من الوصول وأص
وينبغي لألطراف أن تنظر في تحديد الموارد في إطار المخصصات الوطنية من مرفق البيئة العالميـة، أو             -17

ل وتقاسـم المنـافع، بغيـة التـصدي          غرفة تبادل معلومات الحـصو     تنفيذمن وكاالت التمويل األخرى، إلعداد و     
  .المحلية وأصحاب المصلحة المعنيينالمجتمعات  األصلية والشعوب ،الحتياجات بناء القدرات لدى األطراف

وينبغي أن تتاح من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسـم المنـافع خـالل مرحلتهـا التجريبيـة          -18
التمويل المتاح، والتدريب، واألدوات التي يمكن أن تسهل وصـول      مثل  (معلومات عن فرص وموارد بناء القدرات       

  ).، وغير ذلك الحصول وتقاسم المنافعالمستخدمين إلى المعلومات عن غرفة تبادل معلومات
 الـشعوب ويمكن أيضا أن تشمل المعلومات التي تدعم تنفيذ البروتوكول أفضل الممارسات بشأن إشـراك                 -19

مثل نماذج التعاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب، والتـدريب،      (ية في تنفيذ البروتوكول   المحلالمجتمعات  األصلية و 
 ).هاوغير

  متطلبات اإلبالغ 
للمساعدة في إعداد التقارير عن أنشطة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع من أجل   - 20

  :يس التاليةقترح المقاي، ت14ُ من المادة 4االستعراض من جانب األطراف وفقا للفقرة 
عدد ونوع السجالت المتاحة من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وتوزيعهـا               )أ(
  اإلقليمي؛
  الصادرة المعترف بها دولياً؛االمتثال عدد شهادات   )ب(
عدد الزائرين الذين يطلعون على غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع للحـصول علـى        )ج(
 وأنواع المعلومات التي يتم الحصول عليها، والوقت الذي يـستغرقه اإلطـالع علـى مختلـف أنـواع                   معلومات،

  المعلومات؛
  إتاحة المعلومات باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة؛  )د(
تقارير عن الترتيبات بين غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع والمؤسـسات األخـرى                )ه(
  ت الصلة؛ات ذابيانلتبادل ال
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استقصاءات من المستخدمين أو ردود الفعل األخرى بشأن تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول               )و(
  وتقاسم المنافع؛

قياس االستخدام الخارجي لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، مثل الروابط التي تشير               )ز(
  فه؛إلى الموقع الشبكي، وأدوات التحليل الشبكية الكلية وخال

  .الموارد األخرىمن متطلبات الالتكاليف التشغيلية، بما فيها التمويل و  )ح(
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  تهاالتدابير الرامية إلى المساعدة في بناء القدرات وتنمي  1-2
   فيوالقدرات المؤسسية وتعزيز الموارد البشرية

 البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي

روتوكول ناغويا بشأن الحصول على المـوارد الجينيـة والتقاسـم العـادل             إن اللجنة الحكومية الدولية لب    
  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،

 من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول علـى المـوارد الجينيـة والتقاسـم العـادل       22 إلى المادة    إذ تشير 
  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،

 واستنادا إلـى    ، بناء القدرات وتنميتها في إطار بروتوكول ناغويا وفقا للطلب          بأنه يتعين أن يكون    موإذ تسلّ 
  االحتياجات واألولويات التي تحدد من خالل عمليات التقييم الذاتي الوطنية،

 بالمبادرات السابقة والجارية المتعلقة ببناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع التي             وإذ تحيط علما  
 مرفق البيئة العالمية، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وغيرها مـن               قدم لها الدعم  

المنظمات والمؤسسات، بما في ذلك مبادرة تنمية القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع التي توسع نطاقها من                 
  لك المبادرات،أفريقيا إلى مناطق أخرى، والخبرات والدروس المستفادة من ت

 دور التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في تنفيذ أنشطة بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ بروتوكـول               وإذ تؤكد 
  ناغويا،

منـافع  ال بخطة العمل بشأن بناء القدرات في مجال الحصول على الموارد الجينية وتقاسـم            وإذ تحيط علما  
  بع، اجتماعه السافيالتي اعتمدها مؤتمر األطراف 

المحليـة وأصـحاب المـصلحة    المجتمعـات   األصـلية و للشعوبلكاملة مشاركة اال الحاجة إلى  وإذ تؤكد 
   النساء، في مبادرات بناء القدرات وتنميتها،هم بما في،المعنيين

 تكاليف النهج دون اإلقليمية واإلقليمية في بناء القدرات وتنميتها وخاصـة حيثمـا              جدوى بفائدة و  موإذ تسلّ 
  بلدان نفس الموارد البيولوجية واالحتياجات المشتركة من بناء القدرات وتنميتها،يكون لل

اآلليـة الماليـة   الهيكـل المؤسـسي القـائم لعمليـات      م لمرفق البيئة العالمية بوصفه      مه الدور ال  وإذ تؤكد 
  لبروتوكول ناغويا في دعم بناء القدرات وتنميتها لتحقيق التنفيذ الفعال للبروتوكول،

 بروتوكول ناغويا على أساس بموجب بوضع إطار استراتيجي لبناء القدرات وتنميتها يتوص  - 1
 المجتمعات األصلیة والشعوبية التي تحددها األطراف، بما في ذلك تلك التي تحددها محلاالحتياجات واألولويات ال

  من البروتوكول؛22ة الواردة في المرفق، وفقا للمادة قترحالمحلية والعناصر الم

 المجتمعات األصلیة والشعوبو ، والمنظمات الدولية، والحكومات األخرى، األطرافتدعو  - 2
 ها وأولوياتهاالمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى أن تقدم إلى األمين التنفيذي آراء ومعلومات عن احتياجات

  بروتوكول ناغويا؛المحلية والعناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها بموجب
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 اآلراء أن يعد، بالتشاور مع األطراف، استقصاءا لتيسير تقديم  األمين التنفيذيتطلب إلى  - 3
 مع مراعاة المداوالت التي جرت في االجتماع األول للجنة الحكومية ، أعاله2والمعلومات المشار إليها في الفقرة 

 ؛ التي نظمت قبل ذلك االجتماعالدولية ونتائج حلقة العمل المعنية ببناء القدرات

كي ينظر فيها لة مستلم إلى األمين التنفيذي أن يعد تجميعا لآلراء والمعلومات الأيضا تطلب  - 4
 االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية؛

 ، والمنظمات الدولية، والحكومات األخرى، األطراف من البلدان المتقدمةالسيما األطراف، تدعو  - 5
ية اإلقليمية والمؤسسات المالية األخرى إلى توفير موارد مالية إلى اإلنمائمصارف ال و،يئة العالميةومرفق الب

  .األطراف لدعم مبادرات بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال

 مرفق

  العناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها بموجب بروتوكول ناغويا
 ألهدافا •

 في  وتنميتهاوالدروس المستفادة من المبادرات السابقة والجارية المتعلقة ببناء القدراتالمكتسبة الخبرات  •
 مجال الحصول وتقاسم المنافع

 22لبناء القدرات وتنميتها، بما في ذلك تلك المحددة في المادة والنُهج المبادئ التوجيهية  •

يتها، وتدابير بناء أو تنمية القدرات في إطار كل مجال من المجاالت المجاالت الرئيسية لبناء القدرات وتنم •
 22 من المادة 5 و4الرئيسية، مع األخذ في الحسبان تلك المحددة في الفقرتين 

 تنفيذ تدابير بناء القدرات وتنميتهالآليات  •

تها إلى غرفة تبادل  مبادرات بناء القدرات وتنمياإلبالغ عنآلية تنسيق وعناصرها المحتملة، بما في ذلك  •
 ،22 من المادة 6معلومات الحصول وتقاسم المنافع، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 

 التعاون فيما بين األطراف والعمليات والبرامج ذات الصلة •

الرصد واالستعراض، بما في ذلك إعداد مجموعة من المؤشرات لتيسير رصد واستعراض تنفيذ اإلطار  •
 الحصول وتقاسم المنافعفي مجال أثر مبادرات بناء القدرات وتنميتها االستراتيجي وتقييم 

محتملة تنفيذ اإلطار االستراتيجي، بما في ذلك خريطة طريق إلى التسلسل المحتمل لإلجراءات الرامية  •
 لألنشطة الرامية إلى مساعدة البلدان في تحديد أولوياتها وما يرتبط بها من جداول زمنية

 ية وغيرها من الموارداالحتياجات المال •

  العناصر المحتملة األخرى •
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  زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية التدابير الرامية إلى   1-3
  وما يتصل بها من قضايا الحصول وتقاسم المنافع المرتبطة بها

عـادل  الينيـة والتقاسـم     لى المـوارد الج   ل ع اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصو      إن  
  ،للمنافع الناشئة عن استخدامها والمنصف
 المجتمعـات  األصـلية و الـشعوب  و، والمنظمات الدوليـة  ، والحكومات األخرى  ، األطراف تدعو  -1

ستراتيجية زيادة  مقترحة إل العناصر  الالمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم آراء إلى األمين التنفيذي بشأن            
  بروتوكول ناغويا، على النحو الوارد في المرفق؛التوعية ل

 المجتمعـات  األصلية و  الشعوبو ، والمنظمات الدولية  ، والحكومات األخرى  ،طرافاأل أيضا تدعو  -2
ن أنشطة زيادة التوعية فيما يتعلـق       عالمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم معلومات إلى األمين التنفيذي           

ما يتصل بها من قضايا الحـصول وتقاسـم         ة والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية و      بأهمية الموارد الجيني  
  ، بما في ذلك الدروس المستفادة من الخبرات القائمة في هذا الصدد؛المنافع

لبروتوكـول  التابعة   إلى األمين التنفيذي تنقيح العناصر المقترحة الستراتيجية زيادة التوعية           تطلب  -3
مع األخذ في الحسبان اآلراء المعرب عنها في االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية، فضال عن التقـارير   ناغويا،  

  .كي ينظر فيها االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدوليةل أعاله، 2 و1المشار إليها في الفقرتين 
  مرفق

  ابروتوكول ناغويالتابعة لعناصر مقترحة إلستراتيجية زيادة التوعية 
  )2016- 2012(بشأن الحصول وتقاسم المنافع 
  :1النشاط ذو األولوية 

 تحليل حالة االتصاالت

 األهداف التشغيلية  1-1
  .إجراء تحليل ألهداف االتصاالت، والفئات المستهدفة ونواتج االتصاالت القائمة  )أ

 .بالنسبة للفئات المستهدفة، تحديد النتائج المنشودة من جهود االتصاالت  )ب
 .تقييم فعالية األدوات والرسائل واألنشطة الحالية  )ج
 .توفير التكاليف اإلشارية لتنفيذ مختلف األنشطة  )د

 النتائج المتوقعة  1-2
 .قائمة بالفئات المستهدفة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية  )أ

 .قائمة بأهداف االتصاالت المنشودة  )ب
 . وتحديد النواتج الالزمةتحليل الثغرات في األدوات،  )ج
 .تقدير التكاليف المحتملة الالزمة  )د

 المؤشرات  1-3
 .قائمة الفئات المستهدفة والتغييرات في السلوك  )أ

 .قائمة النواتج القائمة واستخدامها  )ب
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 الجهات الفاعلة  5-1 األنشطة المقترحة  1-4
ـ  بما فـي ذلـك تحديـد ال        ،إجراء تحليل للمهتمين    1-4-1  اتمجموع

ج ادروإ. المستهدفة الرئيسية والنتائج الرئيسية المنشودة ألنشطة االتـصال       
  .المحلية الشعوب األصلية والمجتمعاتتركيز عن االتصاالت مع 

إجراء تحليل ألدوات االتصال القائمة على المستويات العالمية          1-4-2
  . اإللكترونية ومجموعات التركيزاستخدام االستقصاءاتبواإلقليمية 

 باالتصال بشأن   ة بين الوكاالت معني   ة مشترك فرقة عمل إنشاء    1-4-3
 . وإدراج مشاركة الوكاالت المعنية،بروتوكول ناغويا

تفاقية التنوع البيولوجي مع مـدخالت مـن        أمانة ا 
اإلعالم في األمم المتحدة فضال عـن       شؤون  إدارة  

 بما فـي ذلـك      ،األخرىالمعنية  المنظمات الدولية   
 برنامج األمم المتحدة للبيئـة    دة و جامعة األمم المتح  

 ، الطبيعـة  حفظتحاد الدولي ل  واللجنة األوروبية لال  
الــشعوب األصــلية  و،وممثلــين عــن األقــاليم

ـ  والجهات الفاعلـة   المحلية، والمجتمعات  ة الوطني
 اإلعـالم   لوإدراج الخبرات من وسـائ    . ةالرئيسي
 . االتصاالتءوخبرا

رفة تبادل معلومات الحـصول     تعميم نتائج التحليل من خالل غ       1-4-4
 فضال عن إتاحة المنهجية المستخدمة من خالل غرفة تبادل          ،وتقاسم المنافع 

 .معلومات الحصول وتقاسم المنافع لالستخدام والمواءمة من جانب األقاليم

  تفاقية التنوع البيولوجيأمانة ا
 

تجري األطراف تحليالت لالتصاالت الوطنيـة اسـتنادا إلـى            1-4-5
جية المنشأة التي أتيحت من خالل غرفة تبادل معلومـات الحـصول            المنه

  .وتقاسم المنافع

  .المحلية الشعوب األصلية والمجتمعاتواألطراف 

 
  الزمنيطاراإل  1-6

  لمؤتمر لألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، الجتماع األول البدء عقب ا
 مر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا تقرير إلى االجتماع الثاني لمؤترفعو

 التكاليف التقديرية  1-7

 . دوالر أمريكي35 000 اتصال، وخدمات استشارية لدعم تحليل الحالة لمسؤولإنشاء وظيفة 
  

  :2النشاط ذو األولوية 
  اإلعالملستراتيجية لوسائإتصال والإعداد رسائل رئيسية ومجموعة من مواد ا

  يةاألهداف التشغيل  2-1
 .وضع رسائل رئيسية لمختلف الفئات المستهدفة  )أ 
 .وضع مبادئ رئيسية إلعداد رسائل إضافية في المستقبل  )ب 
 .إعداد مجموعة أساسية من مواد االتصال لتسليم الرسائل  )ج 
 .إعداد استراتيجية لوسائل اإلعالم لتسليم الرسائل  )د 

 النتائج المتوقعة  2-2
 .ة التي تعد لمختلف فئات المهتمينقائمة بالرسائل األساسي  )أ 
 ، وإعالنات الخدمة العامة،، الكتيبات، وأشرطة الفيديو الترويجيةضمن جملة أمورالمواد اإلعالمية المعدة بما في ذلك،   )ب 

 .والنصوص اإلذاعية وغير ذلك
 .أفكار الموضوعات والرسائل المعدة للمشاركة مع وسائل اإلعالم  )ج 

 المؤشرات  2-3
 .المواد  )أ 
 .ة بالرسائلقائم  )ب 
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  الفاعلةجهاتال  5-2 األنشطة المقترحة  2-4

، إعداد إرشادات بشأن االتصاالت     1استنادا إلى النشاط ذي األولوية        2-4-1
  :ووضع الرسائل، بما في ذلك

 .الرسائل األساسية  )أ 
مواد االتصال للطباعة، والبث التليفزيوني واإلذاعي، بما في ذلك   )ب 

النات الخدمة العامة، ولقطات إذاعية الكتيبات وأشرطة الفيديو، وإع
 .بلغات األمم المتحدة

ستراتيجية إشراك وسائل اإلعالم، بما في ذلك خطوط التحقيقات إ  )ج 
 .الصحفية للمؤسسات اإلعالمية

أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالتعاون مع جامعـة        
األمم المتحدة، واليونسكو، واللجنة األوروبية لالتحاد      

لطبيعة، وخدمات انتر بريس، وتحالف  الدولي لحفظ ا  
الشعوب ووسائل اإلعالم المعنية بالتنوع البيولوجي، 

  .المحلية األصلية والمجتمعات
 

إتاحة المواد من خالل غرفة تبادل معلومـات الحـصول وتقاسـم              2-4-2
  .المنافع

 .ضمان نشر الموارد على المراكز اإلعالمية لألمم المتحدة  2-4-3

  لتنوع البيولوجيأمانة اتفاقية ا
 

  الزمنيطاراإل  2-6

  البدء عقب االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، 
  لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا تقرير إلى االجتماع الثاني رفعو

 التكاليف التقديرية  2-7
  . أمريكي دوالر50 000 اإلعالم لة إعداد الرسائل الرئيسية والمواد واستراتيجية وسائخدمات استشارية لدعم عملي

 . دوالر أمريكي150 000إعداد كتيبات وأشرطة فيديو ولقطات إذاعية 
  

  :3النشاط ذو األولوية 
 بشأن الحصول وتقاسم المنافع  أدوات االتصالحزمةوضع 

   التشغيليةهدافاأل  3-1
 .التي تسمح لألطراف بالقيام بأنشطة تنمية القدرات لوضع استراتيجيات االتصال بشأن الحصول وتقاسم المنافعتوفير الموارد   )أ 
 .وضع نماذج لعالقات وسائل اإلعالم  )ب 
 .إعداد مجتمع إلكتروني لتقاسم الخبرات  )ج 
 .قيام األطراف بوضع حزم أدوات لالتصال تتفق وظروفها  )د 

 النتائج المتوقعة  3-2
 .ات تسمح لألطراف بوضع حمالتها وأدوات االتصال الالزمة للفئات المستهدفة من الجمهورإعداد حزمة أدو  )أ 
 .حصول األطراف على أدوات وموارد االتصال المالئمة  )ب 

 المؤشرات  3-3
 .تحميل حزمة األدوات من غرفة تبادل المعلومات  )أ 
 .استخدام حزمة األدوات في حلقات العمل  )ب 

  الفاعلةالجهات  5-3 األنشطة المقترحة  3-4
االعتماد على جميع خبرات وضع الرسائل السابقة فـي إعـداد        3-4-1

 العمل والمواد الجـاهزة     ورقاتحزمة أدوات لالتصال تتضمن المنهجيات، و     
  .لالستخدام في أنشطة االتصال

  .نماذج التعلم اإللكترونيةإتاحة التأكد من   3-4-2
  

أمانة اتفاقية التنوع : على المستوى العالمي  )أ 
برنامج األمم المتحدة ي، وجامعة األمم المتحدة، والبيولوج
، واللجنة األوروبية لالتحاد الدولي لحفظ )يونيب(للبيئة 

 .الطبيعة، واليونسكو ومنظمة الحفظ الدولية
المنظمات اإلقليمية، : على المستوى اإلقليمي  )ب 

 .المحليةالمجتمعات  األصلية والشعوبو
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ح بوضع مـواد    إعداد حزمة أدوات كمورد تعليمي مفتوح يسم        3-4-3
  .مالئمة للظروف السائدة

ودعم " مكتب مساعدة "تشكيل آليات دعم إلكترونية، بما في ذلك          3-4-4
غرفة تبادل المعلومات، تسمح    ية  لآوضع مجموعة من الممارسات من خالل       

 .بمتابعة ومواءمة الحزمة حسب ظروف المستخدمين

 .يمياتالحكومات واألكاد: على المستوى الوطني  )ج 

 .الحكومات الوطنية .ترجمة حزمة األدوات إلى اللغات المحلية  3-4-5

وضع حزمة أدوات لالتصال توجه بصورة خاصة نحو المسائل           3-4-6
الـشعوب  التي تتعلق باالتصال المعنى بقضايا الحصول وتقاسم المنافع مـع    

  .المحلية األصلية والمجتمعات
 أعدت مقترنة بآليات تسليم مالئمة التأكد من أن حزم األدوات قد   3-4-7

 .لطائفة من المجتمعات

الـشعوب  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بالتعاون مـع       
 .المحلية في مناطق مختلفة األصلية والمجتمعات

   الزمنيطاراإل  3-6
   لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، ثانيالبدء عقب االجتماع ال

  . تقرير إلى االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياعرفو
 

 التكاليف التقديرية  3-7
  . دوالر أمريكي250 000 :اإللكتروني بما في ذلك مكونات التعلم ،ة أدوات بلغات األمم المتحدةحزموضع 

  
  :4النشاط ذو األولوية 
 عقد حلقات العمل

  داف التشغيليةاأله  4-1
 .لحصول وتقاسم المنافعبشأن اتنمية القدرات في مجال االتصال على المستويات اإلقليمية باستخدام حزمة أدوات االتصال   )أ 
 .تنمية قدرات التدريب على االتصال لألطراف باستخدام حزمة أدوات االتصال للحصول وتقاسم المنافع  )ب 
 . الحصول وتقاسم المنافع مالئمة للظروف السائدة الفرص إلعداد وحدات ومواد اتصال بشأنتهيئة  )ج 
 . وتقاسم المنافعلحصولبشأن ا وسائل اإلعالم بالرسائل المتعلقة باالتصال فادةتهيئة الفرص إل  )د 

 .هيئة أساس لمجموعة من الممارسات بشأن االتصال للحصول وتقاسم المنافعت  )ه

 النتائج المتوقعة  4-2
 .ل على المستوى العالمي لتناسب الخبرات اإلقليميةتهيئة إطار وحزمة أدوات لالتصا  )أ 
 .تقاسم الخبرات بين ممارسي االتصال بشأن الحصول وتقاسم المنافع  )ب 
 .أهمية االتصال بشأن الحصول وتقاسم المنافععن  وسائل اإلعالم اإلقليمية فادةإ  )ج 

 المؤشرات  4-3
 .المشاركة في حلقات العمل  )أ 
 .أثناء حلقات العملالمعدة المواد   )ب 
 . في حلقات العملالعاملون الذين تم تدريبهم  )ج 
 .إشراك وسائل اإلعالم في قضايا الحصول وتقاسم المنافع  )د 
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  الفاعلةالجهات  5-4 األنشطة المقترحة  4-4

استخدام حزمـة أدوات الحـصول وتقاسـم المنـافع،          ب  4-4-1
وبالتعاون مع غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنـافع، عقـد           

  :إقليمية لالتصال بشأن الحصول وتقاسم المنافع تتولىحلقات عمل 
تقديم التوضيحات لمسؤولي االتصال وتدريبهم على استخدام   )أ 

 حزمة األدوات؛
 تهيئة الفرص لوضع وحدات ومواد مالئمة للسياقات الوطنية؛  )ب 
بالتعاون مع المراكز اإلعالمية لألمم المتحدة، عقد جلسات   )ج 

لقات العمل اإلقليمية وإشراك إعالمية لوسائل اإلعالم أثناء ح
 مسؤولي االتصال المحليين؛

تهيئة أساس لمجموعة من الممارسات بشأن االتصال   )د 
 األصلية الشعوبوإدراج مشاركة . للحصول وتقاسم المنافع

 .المحليةالمجتمعات و

أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، : على المستوى العالمي  )أ 
مم المتحدة للبيئة، وجامعة األمم المتحدة، وبرنامج األ

واللجنة األوروبية لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، 
واليونسكو، ومنظمة الحفظ الدولية، والمراكز اإلعالمية 

 .لألمم المتحدة
 شعوبالمنظمات اإلقليمية، وال: على المستوى اإلقليمي  )ب 

 .المحليةالمجتمعات األصلية و
 .الحكومات واألكاديميات: على المستوى الوطني  )ج 
 .ثلو وسائل اإلعالممم  )د 

  الزمنيطاراإل  4-6

  ، واستكمال حلقة عمل بروتوكول ناغويافي طراف لأل اجتماعالبدء عقب االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل ك
 .بروتوكول ناغويافي طراف لأل اجتماع قبل انعقاد االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كفي كل إقليم

 ديريةالتكاليف التق  4-7

  خمسة أقاليم-  لكل حلقة عمل دوالر أمريكي 100 000
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اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز   4- 1
  ومعالجة حاالت عدم االمتثال االمتثال ألحكام البروتوكول

لعادل إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم ا
  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،

  بأن األطراف في بروتوكول ناغويا يجب أن تمتثل لجميع التزاماتها بموجب البروتوكول، إذ تسلّم
المجتمعات  األصلية وشعوب، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية، وال األطرافتدعو  - 1

، آراءهم 2011أيلول / سبتمبر1وا إلى األمين التنفيذي، بحلول أن يرسلإلى المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين 
حول العناصر والخيارات لإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز االمتثال للبروتوكول 

 مع مراعاة الخبرة والدروس المستفادة من  من بروتوكول ناغويا،30ومعالجة حاالت عدم االمتثال بموجب المادة 
  ؛االتفاقات األخرى المتعددة األطراف

وأن يحسن مشروع العناصر والخيارات  ا تجميعيا تقريرأن يعد األمين التنفيذي تطلب إلى  - 2
لإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال 

  ؛ عنهااستنادا إلى اآلراء التي تم اإلعراب
 أن يعقد، بالتشاور مع مكتب اللجنة الحكومية الدولية، ورهنا  األمين التنفيذي إلىتطلب كذلك  - 3

تحسين مشروع العناصر مواصلة ومن أجل استعراض التقرير التجميعي خبراء لل ااجتماعبتوافر األموال، 
  ؛ في اجتماعها الثانيالدوليةكي تنظر فيها اللجنة الحكومية لوالخيارات التي أعدها األمين التنفيذي 

والرئيسين المشاركين واألمين التنفيذي إلى بذل قصارى جهدهم في إجراء  األطراف، دعوت  - 4
التحضيرات الالزمة لالنتهاء من المناقشات بنجاح حول اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى 

المتثال، وذلك لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع تعزيز االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت عدم ا
  لألطراف في البروتوكول؛

والمنظمات الدولية المعنية إلى تقديم الدعم المالي لعقد األخرى الحكومات  األطراف، وتدعو  - 5
  .خبراءالاجتماع 

----- 

 


