
طبع عدد محدود من ، محايدة مناخيااألمم المتحدة  لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .ار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةويرجى من المندوبين التكرم بإحض  .هذه الوثيقة

   مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال
  الحصولبشأن  المخصصة لبروتوكول ناغويا

  على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف
  للمنافع الناشئة عن استخدامها 

  الثانياالجتماع 
  2012 تموز/يوليو 6-2نيودلهي، 

 *جدول األعمال المؤقت من 2-3البند 
  

  صياغة اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية
  مذكرة من األمين التنفيذي

  مقدمة  -أوال 
الصادر عن مؤتمر األطراف، ستنظر اللجنة ، 10/1 بالمقررالثاني وفقا لخطة العمل الواردة في المرفق  - 1

في صياغة اإلرشاد ) اللجنة الحكومية الدولية(ة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا حتوالمف الحكومية الدولية
 .في اجتماعها الثاني) 25المادة (الموجه إلى اآللية المالية 

، لمقرر المذكور أعاله، دعا األمين التنفيذي األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدوليةلوعمال  - 2
 SCBD/ABS/VN/SG/77099حلية وأصحاب المصلحة المعنيين من خالل اإلخطار والمجتمعات األصلية والم

أو معلومات ذات صلة بخصوص /، إلى تزويد األمين التنفيذي بآراء و2011آب /أغسطس 1المؤرخ  (2011-142)
 .ا لالجتماع الثاني للجنة الحكومية الدوليةتحضيرصياغة اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية 

مين التنفيذي تعليقات حول هذه المسألة من كندا، والصين، واالتحاد األوروبي، والمكسيك فضال واستلم األ - 3
: ويمكن االطالع على هذه التعليقات على العنوان التالي. عن من النادي المدني واكيكي هاوايان

ns/www.cbd.int/icnp2/submissio. 

والتعليقات المستلمة، أعد األمين التنفيذي المذكرة الحالية لمساعدة اللجنة  10/1واستنادا إلى المقرر  - 4
ويقدم القسم الثاني عرضا عاما موجزا عن . الحكومية الدولية في النظر في اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية

الترتيبات التشغيلية بين االتفاقية ومجلس مرفق البيئة طبيق تالعالقة بين البروتوكول واآللية المالية لالتفاقية و
صياغة اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية عرضا عاما عن عن ويقدم القسم الثاني . فيما يتعلق بالبروتوكول العالمية
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ل واإلرشاد المحتمل االستجابات من اآللية المالية، ثم يناقش المسائاإلرشادات السابقة الموجهة إلى اآللية المالية و
ويحتوي . إلى اآللية المالية لنظر األطراف في اجتماعها األول ولنظر االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

 .القسم الرابع على التوصيات المقترحة لنظر الحكومات في االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية

لالتفاقية وتطبيق  العالقة بين البروتوكول واآللية المالية  -ثانيا 
الترتيبات التشغيلية بين االتفاقية ومجلس مرفق البيئة 

 العالمية فيما يتعلق بالبروتوكول

تعمل تحت إشراف "من االتفاقية، التي أنشأت اآللية المالية إلى أنها  21من المادة  1أشارت الفقرة  - 5
 ،ستراتيجيةواإل ،بتقرير السياسة يقوم مؤتمر االطرافو." وتوجيه مؤتمر األطراف وتكون مسؤولة أمامه

 3وتنص الفقرة  .واألولويات البرنامجية ومعايير األهلية فيما يتعلق بالحصول على تلك الموارد واالستفادة منها
 .ةاليفعالية اآللية الممنتظم لمؤتمر األطراف باستعراض  لقيامساس األعلى  21من المادة 

وتنص . لهيكل المؤسسي لتشغيل اآللية المالية في إطار االتفاقيةويعمل مرفق البيئة العالمية باعتباره ا - 6
واعتمد مذكرة تفاهم بين . على األساس للترتيبات التشغيلية لتفعيل عمليات اآللية المالية 21من المادة  2الفقرة 

 موجهد الاإلرشا) أ: (وتنص مذكرة التفاهم على. 3/8مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية في المقرر 
التمثيل المتبادل؛ ) ه(التمويل؛  شروط حديدت) د(الرصد والتقييم؛ ) ج(اإلبالغ؛ ) ب(تمر األطراف؛ ؤمن م

 .اتوالتعاون فيما بين األمان )و(

من البروتوكول على أن اآللية المالية لالتفاقية هي اآللية المالية  25من المادة  2وتنص الفقرة  - 7
ستنطبق الترتيبات التشغيلية  1لمتبع في إطار بروتوكول السالمة األحيائية،وفي ضوء العرف ا. للبروتوكول

 .المذكورة في مذكرة التفاهم على البروتوكول مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال

الترتيبات إلى للعالقة بين البروتوكول واآللية المالية المنظمة بالعالقة ويقدم هذا القسم عرضا عاما  - 8
واستنادا إلى الخبرة في بروتوكول السالمة األحيائية، يقدم هذا القسم أيضا . كسة في مذكرة التفاهمالتشغيلية المنع

ات لمواءمة الترتيبات التشغيلية القائمة بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية إلى سياق مقترحبعض ال
 .بروتوكول ناغويا

 اإلرشاد الموجه من مؤتمر األطراف  -ألف 

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  يراعيمن البروتوكول على أن  25من المادة  3الفقرة تنص  - 9
السيما أقل البلدان ، البلدان النامية من حاجة األطراف" ،تعلق باآللية الماليةإرشاد يفي هذا البروتوكول، عند تقديم 

، فضال عن إلى موارد ماليةاالقتصاد االنتقالي، نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف ذات 
 3وتنص الفقرة " .االحتياجات واألولويات للقدرات للمجتمعات األصلية والمحلية، بما فيها نساء هذه المجتمعات

من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع إلى اآللية المالية أيضا على أن ينظر مؤتمر األطراف في اإلرشاد الموجة 
لعامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول اأو بعبارة أخرى، لن يحيل مؤتمر األطراف  .ي البروتوكوللألطراف ف

ينظر فيه ويدمجه في إرشاده مباشرة إلى مجلس مرفق البيئة العالمية، بل يقدمه إلى مؤتمر األطراف الذي س
 .الموجه إلى مرفق البيئة العالمية إرشاده العام

                                                        
 .ل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةالصادر عن مؤتمر األطراف العام 1/15انظر المقرر    1
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لتفاهم شرحا للمسؤوليات التشغيلية لمؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة من مذكرة ا 2ويقدم القسم  - 10
ومعايير األهلية فيما  وأولويات البرامج ،ستراتيجيةواإل ،تقرير السياسةمسؤولية مؤتمر االطراف يتولى و. العالمية

 اذلك الرصد والتقييم لهذ ، بما فيهاماستخداوة من خالل اآللية المالية احالمتالمالية يتعلق بالحصول على الموارد 
مع  تتطابق بشكل كاملويتولى مرفق البيئة العالمية مسؤولية تمويل األنشطة التي  .بصورة دورية تخداماالس

 .اإلرشاد الموجه إليه من مؤتمر األطراف

وأي تنقيحات على هذا اإلرشاد  همن مذكرة التفاهم على أن مؤتمر األطراف سيبلغ إرشاد 2وينص القسم  - 11
 :يعتمدها، بشأن المسائل التاليةقد 

  السياسة واإلستراتيجية؛  )أ(
  ؛امجأولويات البر  )ب(
  معايير األهلية؛  )ج(
  لتكاليف اإلضافية؛باية رقائمة إشا  )د(
التزامات البلدان  ةعياواألطراف األخرى التي ستتحمل طواألطراف البلدان المتقدمة بقائمة   )ه(

  ؛األطراف المتقدمة
دوريا على الموارد الالزمة  حجم تحديد، بما في ذلك 21رى تنشأ تتعلق بالمادة أي شؤون أخ  )و(

 .من مذكرة التفاهم هذه 5في الفقرة  النحو المفصل

أولويات ) 2(إلستراتيجية؛ وا ةالسياس) 1: (وعبر السنين، قدم مؤتمر األطراف إرشادا بخصوص ما يلي - 12
واألطراف األخرى التي األطراف وتحديث قائمة البلدان المتقدمة  ةوقد قام بصياغ. ومعايير األهلية) 3( البرامج؛

أنه لم غير . من مذكرة التفاهم) ه(1-2حسبما تتطلب الفقرة  2األطرافالتزامات البلدان المتقدمة  ةعياطو تتحمل
وقدم . التفاهممن مذكرة ) د(1-2يفسر قائمة إشارية بالتكاليف اإلضافية في إطار االتفاقية المشار إليها في الفقرة 

التي تم معالجها بموجب الفقرة دوريا الموارد الالزمة  تحديد حجممؤتمر األطراف أيضا بعض اإلرشاد فيما يتعلق 
ويتم بحث المسألة بمزيد من التفصيل في القسم الفرعي دال أدناه الذي يعالج تقرير . مهمن مذكرة التفا) و(1- 2

 .شروط التمويل

ؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول إرشادا إلى اآللية وفي ضوء ما تقدم، سيعد م - 13
السياسة واإلستراتيجية، وأولويات البرامج (المالية فيما يتعلق ببروتوكول ناغويا بالنسبة للمسائل الثالث األولى 

ويرد  .ق البيئة العالميةويقدمه إلى مؤتمر األطراف للنظر فيه ودمجه في إرشاده العام إلى مرف) ومعايير األهلية
في القسم الثالث، القسم الفرعي جيم من الوثيقة الحالية، شرح إضافي إلرشاد محتمل من مؤتمر األطراف العامل 

 .كاجتماع لألطراف في البروتوكول بشأن هذه المجاالت

 اإلبالغ  -باء 

مه إلى كل اجتماع عادي من من مذكرة التفاهم أن يعد مرفق البيئة العالمية تقريرا ويقد 3ينص القسم  - 14
اجتماعات مؤتمر األطراف، وأن تتضمن التقارير معلومات محددة عن كيفية تطبيق مجلس مرفق البيئة العالمية، 

ذة والتنفيذية، لإلرشاد وتنفيذه للسياسة واإلستراتيجيات وأولويات البرامج ومعايير األهلية، فوأمانته ووكاالته المن
                                                        

 .8/18المقرر    2
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مؤتمر األطراف المحولة إلى مرفق تصدر عن أي مقررات أخرى  باإلضافة إلىاف، ها مؤتمر األطرحددالتي 
لرصد المتعلقة باتقريرا عن أنشطته أن يقدم المجلس أيضا  وعلى. من االتفاقية 21البيئة العالمية، بموجب المادة 

، من المتوقع أن يدرج وتمشيا مع العرف المتبع .بشأن مشروعات في المجال الرئيسي للتنوع البيولوجيوالتقييم 
مرفق البيئة العالمية في تقريره إلى مؤتمر األطراف فصال منفصال عن تنفيذ اإلرشاد بالعالقة إلى الحصول 

 .وتقاسم المنافع

وقد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في توصية مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  - 15
مرفق البيئة العالمية إلى تقديم فصل عن الحصول وتقاسم المنافع البروتوكول بأن يدعو مؤتمر األطراف مجلس 

وسوف . في تقريره إلى مؤتمر األطراف مباشرة إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول
يزيد ذلك من الفاعلية والتوقيت المناسب والمساعدة على إجراء مناقشات مستنيرة أفضل من جانب مؤتمر 

العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بشأن المسائل المتعلقة باآللية المالية بغية تزويد مؤتمر  األطراف
 .األطراف بتوصيات مستنيرة حول اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع

 الرصد والتقييم  -جيم 

يستعرض مؤتمر األطراف فاعلية اآللية المالية على  من االتفاقية على أن 21من المادة  3فقرة لتنص ا - 16
واستنادا إلى مثل هذا االستعراض، اتخاذ إجراءات مناسبة لتحسين فاعلية اآللية المالية عند  ،أساس دوري

يقوم مؤتمر األطراف باستعراض فعالية اآللية : "من مذكرة التفاهم أيضا على أن 3- 4وتنص الفقرة . الضرورة
فيذ االتفاقية بصورة دورية، وموافاة المجلس بالمقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر األطراف المالية في تن

 ."نتيجة لهذا االستعراض للنهوض بفعالية اآللية المالية في مساعدة البلدان النامية األطراف في تنفيذ االتفاقية

ر األطراف في االتفاقية اإلرشاد ومن المتوقع أن يغطي استعراض فاعلية اآللية المالية من جانب مؤتم - 17
. آللية المالية من أجل ضمان المساءلة المتبادلةمن اذات الصلة  واالستجاباتبشأن الحصول وتقاسم المنافع 

 .قائما بذاته عن اإلرشاد المتعلق بالحصول وتقاسم المنافعراض في المستقبل قسما أن يشمل هذا االستعوينبغي 

كن أن يستفيد استعراض فاعلية اآللية المالية من جانب مؤتمر األطراف وبناء على هذه الخلفية، يم - 18
بالكامل من مدخالت مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول نظرا لخبرته في مجال المسائل 

ألطراف وعليه، قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في التوصية إلى مؤتمر ا. المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع
لفاعلية اآللية المالية فيما يتعلق في الوقت المناسب العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بإجراء استعراض 
 .بتنفيذ بروتوكول ناغويا للنظر فيه من جانب مؤتمر األطراف

 التمويل شروط حديدت  -دال 

ة العالمية، سيجري مؤتمر األطراف عا لتجديد موارد مرفق البيئقمن مذكرة التعاون بأنه تو 5يقترح القسم  - 19
تقييما لكمية األموال الالزمة لمساعدة البلدان النامية، وفقا لإلرشادات التي وجهها مؤتمر األطراف، للوفاء 

 .بالتزاماتها بموجب االتفاقية لفترة الدورة المقبلة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية

قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في التوصية إلى مؤتمر ل، وفي سبيل المساهمة في هذا التقييم الشام - 20
تقييم في الوقت المناسب لشروط التمويل المتعلقة األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بإجراء 

 .للنظر فيه من جانب مؤتمر األطرافبتنفيذ بروتوكول ناغويا 
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 التمثيل المتبادل  -هاء 

لتفاهم إلى أن توجه دعوة إلى ممثلي مرفق البيئة العالمية على أساس متبادل، من مذكرة ا 6وينص القسم  - 21
 .وذلك لحضور اجتماعات مؤتمر األطراف كما تتم دعوة ممثلي االتفاقية لحضور اجتماعات مرفق البيئة العالمية

التمويل  وقد أظهرت التجارب أن ممثلي مرفق البيئة العالمية يقدمون معلومات كثيرة في تحديثاتهم عن - 22
ولالستفادة بانتظام ورسميا من المعلومات التي يقدمونها وخبراتهم، قد . للحصول وتقاسم المنافع من اآللية المالية

ترغب اللجنة الحكومية الدولية في التوصية إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بأن 
لمية إلى الحضور، واإلدالء ببيان رسمي إلى االجتماعات العادية يدعو مؤتمر األطراف ممثلي مرفق البيئة العا

وبصورة متبادلة، يمكن أن يدعو مؤتمر األطراف . لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول
إلى مرفق البيئة العالمية إلى النظر في دعوة ممثلي أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي المسؤولون عن البروتوكول 

 .حضور االجتماعات الرسمية لمرفق البيئة العالمية عند مناقشة المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع

 اتالتعاون فيما بين األمان  -واو 

من مذكرة التفاهم، تقوم أمانة االتفاقية وأمانة مرفق البيئة العالمية باالتصال والتعاون بينهما  7وفقا للقسم  - 23
لية اآللية المالية في مساعدة البلدان النامية األطراف في تنفيذ اعمنتظم تيسيرا لتحقيق ف والتشاور على أساس

وتتشاور األمانتان بصورة خاصة بشأن مقترحات المشاريع قيد الدراسة وذلك إلدراجها في برنامج عمل . االتفاقية
ويتم . اريع مع توجيهات مؤتمر األطراف، السيما فيما يتعلق باتساق مقترحات المشفي مرفق البيئة العالمية مقترح

 .توفير الوثائق الرسمية الخاصة بمرفق البيئة العالمية وإتاحتها ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

وبما أن أمانة االتفاقية ستعمل كأمانة للبروتوكول، فمن المتوقع أن تستمر أمانة االتفاقية في االتصال  - 24
 .العالمية في المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافعوالتعاون مع أمانة مرفق البيئة 

 صياغة اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية  –ثالثا 

إلى اآللية المالية وفقا لخطة الموجه الحكومية الدولية في صياغة اإلرشاد  ةكما ذكرنا أعاله، ستنظر اللجن - 25
 .ؤتمر األطرافالصادر عن م 10/1عملها الواردة في المرفق الثاني بالمقرر 

عرضا عاما عن ) 1: (تاليولمساعدة اللجنة الحكومية الدولية في نظرها في هذه المسألة، يقدم القسم ال - 26
ملخص عن ) 2(؛ )القسم الفرعي ألف(بشأن الحصول وتقاسم المنافع إلى اآللية المالية  موجهال اإلرشاد السابق

مسائل للنظر في صياغة ) 3(؛ و)القسم الفرعي باء(منافع أنشطة مرفق البيئة العالمية بشأن الحصول وتقاسم ال
 .)القسم الفرعي جيم(اإلرشاد المستقبلي الموجه إلى مرفق البيئة العالمية فيما يتعلق ببروتوكول ناغويا 

 عرض عام لإلرشاد السابق الموجه إلى اآللية المالية فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع  -ألف 

إلى اآللية المالية  اإلرشاد الموجهنطبق يمن بروتوكول ناغويا على أن  25لمادة من ا 5تنص الفقرة  - 27
مؤتمر األطراف، بما فيها تلك الموافق عليها قبل اعتماد الصادرة عن لالتفاقية في المقررات ذات الصلة 

 .البروتوكولالف الحال، على أحكام ما يقتضيه اخت مراعاةالبروتوكول، مع 

ف إرشادا إلى اآللية المالية لالتفاقية فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالحصول وتقاسم وقدم مؤتمر األطرا - 28
 .10/25و 9/31و 7/20و 6/17و 5/13و 4/13و 4/8و 3/5: المنافع في المقررات التالية
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أربع سنوات من  ا، اعتمد مؤتمر األطراف وأرسل إلى مرفق البيئة العالمية إطار9/31وفي المقرر  - 29
لنظر فيه أثناء الفترة الخامسة لتجديد موارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية، حسبما لالبرامج ألولويات 

من أولويات  5وينص المجال . 2014- 2010تتعلق باستخدام موارد مرفق البيئة العالمية للتنوع البيولوجي للفترة 
قية ومساندة تنفيذ النظام الدولي للحصول على الموارد التشجيع على تنفيذ الهدف الثالث لالتفا: "البرامج بعنوان

 :على ما يلي" الجينية وتقاسم المنافع

تشجيع التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على الموارد الجينية وفقا للتشـريع الـوطني   :  1-5النتيجة "
  .باالتساق مع األحكام ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجيو

النهوض بالتدابير للتشجيع على التقاسم العادل والمنصف للمنافع، بشـروط متفـق عليهـا    :  2-5النتيجة 
، الناشئة عن االستعمال التجاري واالستعماالت األخـرى للمـوارد الجينيـة والمعـارف     بصورة متبادلة

لتشـريع  التقليدية المرتبطة بها وباالتساق مع األحكام ذات الصلة في اتفاقية التنـوع البيولـوجي ووفقـا ل   
  .الوطني
التشجيع على إعداد وتنفيذ النظم الوطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع وفقـا للمقـررات   :  3-5النتيجة 

 ".ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف

ميع ج ، اعتمدت قائمة موحدة باإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية، التي حلت محل10/24وفي المقرر  - 30
ويعالج اإلرشاد الموحد الوارد . قررات السابقة المتعلقة باإلرشاد الموجه إلى اآللية الماليةالمقررات وعناصر الم

ات البرامج وينص على أن يوفي القسم باء من أول" رد الجينيةالحصول على الموا"، 10/24في المرفق بالمقرر 
 :مرفق البيئة العالمية ينبغي أن يقدم موارد مالية لدعم ما يلي

ات التقييم، مثل تقييمات التدابير التشريعية واإلدارية والخاصة بالسياسات الحالية مبادر  )أ("
بصدد الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع، وتقييم أوجه القوة والضعف في القدرات المؤسسية 

  والبشرية القطرية، وتعزيز بناء توافق اآلراء بين مختلف أصحاب المصلحة؛
  :بناء القدرات  )ب(

النهوض بتنمية وتنفيذ التدابير واإلرشادات التشـريعية واإلداريـة والخاصـة      )1(
بالسياسات وتنفيذها بنجاح في مجال الحصول على الموارد الجينية، بمـا فـي   

  ذلك المهارات والقدرات العلمية والتقنية والتجارية والقانونية واإلدارية؛
ية وتقاسم المنافع، بما في ذلـك بنـاء   بشأن التدابير للحصول على الموارد الجين  )2(

  القدرات وتقدير القيمة االقتصادية للموارد الجينية؛
ـ   )3( وا درفيما يتعلق بنقل التكنولوجيات التي تمكن مقدمي الموارد الجينية من أن يق

تماما ويشتركوا بنشاط في ترتيبات تقاسم المنـافع وذلـك فـي مرحلـة مـنح      
  تراخيص الحصول؛

لتي تساعد في تنفيذ خطة العمل بشأن بناء القدرات من أجل الحصول وتقاسـم  المشاريع ا  )ج(
المنافع دعما لتنفيذ مبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصـف  

  للمنافع الناشئة عن استخدامها؛
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ون اإلقليميـة  صياغة آليات الحصول وتقاسم المنـافع علـى المسـتويات الوطنيـة ود      )د(
  واإلقليمية، بما في ذلك تدابير الرصد والتقييم والتدابير الحافزة؛

ضمن إطار مشاريع التنوع البيولوجي، المبادرات األخرى المحددة لتقاسم المنافع، مثـل    )ه(
دعم تطوير القدرات على القيام بمشاريع األعمال لدى المجتمعات المحلية واألصلية، وتسـهيل االسـتدامة   

  ".مالية للمشاريع التي تعزز االستخدام المستدام للموارد الجينية، ومكونات البحوث المالئمة المستهدفةال
أن اإلرشاد الموحد ينبغي تنفيذه في ضوء اعتماد بروتوكول ناغويا، مع األخذ في جدر مالحظة وت - 31

 .الحسبان الحاجة إلى تركيز الجهود على دعم دخوله المبكر حيز النفاذ والتنفيذ

32 - إلى تقديم دعم مالي لألطراف 10/25عي مرفق البيئة العالمية في المقرر وباإلضافة إلى ذلك، د ،
 .للمساعدة على التصديق المبكر لبروتوكول ناغويا وتنفيذه

  أنشطة مرفق البيئة العالمية في مجال الحصول وتقاسم المنافع  -باء 
 الحصول وتقاسم المنافع استجابة مرفق البيئة العالمية لإلرشاد السابق بشأن - 1

كانت االستجابة األولية من مرفق البيئة العالمية لإلرشاد المقدم من مؤتمر األطراف بشأن الحصول  - 33
وقام مرفق البيئة العالمية . وتقاسم المنافع إدماج تدابير الحصول وتقاسم المنافع في وسائل تمويل األنشطة التمكينية

 .خالل إستراتيجيته التشغيلية وأنشطته في المجال الرئيسي للتنوع البيولوجي بمعالجة الحصول وتقاسم المنافع من

وتضمنت البرامج التشغيلية لمرفق البيئة العالمية، التي سبقت إعداد إستراتيجيات التنوع البيولوجي في  - 34
فع نظرا ألن المرفق، تضمنت عناصر الحفظ واالستخدام المستدام مع إشارة متدنية لعناصر الحصول وتقاسم المنا

إلى مرفق البيئة العالمية بشأن الحصول وتقاسم المنافع عند إعداد  امؤتمر األطراف لم يكن قد قدم بعد إرشاد
وفي تقديماتها للحصول على دعم مرفق البيئة العالمية للمشاريع، ركزت األطراف بداية  1997.3البرامج في عام 

 .رجة أقل على االستخدام المستداممعظم أعمالها على حفظ التنوع البيولوجي، وبد

وتبعا لطلبات مؤتمر األطراف بتقديم موارد مالية لمساعدة األطراف في تنفيذ مبادئ بون التوجيهية بشأن  - 35
وافق  4الحصول وتقاسم المنافع، وخطة العمل ذات الصلة بشأن بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع،

المشاريع التي قدمتها األطراف لمساعدتها في تحديد احتياجاتها من القدرات فيما  مرفق البيئة العالمية على جميع
 5.يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع

وسمح هذا الدعم لألطراف المؤهلة بإعداد األساس لتصميم وتنفيذ تدابير االستجابة بشأن الحصول وتقاسم  - 36
ها التشريعية وطرائق التنفيذ المتعلقة بالحصول وتقاسم المدعومة بتقييم أطرالمنافع، وسمح أيضا لبعض من البلدان 

 .المنافع

ومن خالل دعم المشاريع العادية منذ إنشائه ومن خالل الفترة الثالثة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية،  - 37
 229 همجموعما يبلغ مشروعا تضمنت عنصر الحصول وتقاسم المنافع ب 50أبلغ المرفق عن تمويل أكثر من 

                                                        
  .1997البرامج التشغيلية لمرفق البيئة العالمية، مرفق البيئة العالمية،    3
 .7/20و 6/17المقرران    4
 .(UNEP/CBD/COP/7/9)تقرير مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع    5
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رة تمويل مشترك من مختلف مليون دوالرا في صو 580ون دوالرا في صورة منح من المرفق وحوالي ملي
ويمكن االطالع على أمثلة للمشاريع المتعلقة بالحصول  6.مليون دوالر كاستثمارات 809بمجموع يبلغ  الشركاء

ئة العالمية في تقرير المرفق إلى مؤتمر وتقاسم المنافع التي تم تمويلها قبل الفترة الرابعة لتجديد موارد مرفق البي
 .(UNEP/CBD/COP/8/10)األطراف في اجتماعه الثامن 

، تضمنت إستراتيجية المجال )2010-2007(وبموجب الفترة الرابعة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية  - 38
، تضمنت هدفا 2007أيلول /الرئيسي للتنوع البيولوجي، التي وافق عليها مجلس مرفق البيئة العالمية في سبتمبر

محددا بشأن بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع يرمي إلى دعم إعداد تدابير للنهوض باتفاقات ملموسة 
للحصول وتقاسم المنافع التي تعترف بالمبادئ األساسية للحصول وتقاسم المنافع للموافقة المسبقة عن علم 

التقاسم العادل والمنصف للمنافع، بما يتسق ومبادئ بون  بما في ذلكة والشروط المتفق عليها بصورة متبادل
التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها وما يتصل 

 .تفاقيةمدت في إطار االبها من خطة العمل بشأن بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع التي اعت

وافق مرفق البيئة العالمية على  ،الفترة الرابعة لتجديد موارد مرفق البيئة العالميةوبناء عليه، بموجب  - 39
مليون دوالر التي جمعت ما  8.4بما مجموعه قدمتها األطراف في مجال الحصول وتقاسم المنافع خمسة مشاريع 

 30إلى  2008 كانون الثاني/غ األخيرة من ينايرمليون دوالر كتمويل مشترك أثناء فترة اإلبال 10.4يبلغ 
) أفريقيا، أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، وآسيا(ثالثة مشاريع إقليمية هذه وتضمنت . 2010حزيران /يونيو

وركزت هذه . بلدا، وتمت الموافقة على مشروعين قطريين، أحدهما في الهند واآلخر في إثيوبيا 40ساعدت 
اد السياسات والقواعد الوطنية للحصول وتقاسم المنافع، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة المشاريع على إعد

الحصول وتقاسم المنافع، وبناء التوعية العامة بشأن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم  في مجالوالمؤسسات 
ع من خالل األنشطة التمكينية وباإلضافة إلى ذلك، دعم مرفق البيئة العالمية أيضا الحصول وتقاسم المناف. المنافع

وبالتالي، كان االستثمار . مليون دوالر 0.7في المغرب، وباكستان وموزامبيق، مع استثمار بلغ في مجموعه 
من  مليون دوالر 9.1اإلجمالي في الحصول وتقاسم المنافع أثناء الفترة الرابعة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية 

 7.موارد المرفق

إستراتيجية التنوع البيولوجي في الفترة الخامسة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية للفترة واستندت  - 40
إلى الخبرات من الفترة الرابعة لتجديد موارد المرفق وتمثل هدفه الرابع في بناء القدرات في مجال  2014- 2011

مليون  40خصص  9ق البيئة العالمية،ووفقا لوثيقة الفترة الخامسة لتجديد موارد مرف 8.الحصول وتقاسم المافع
 فإنمليون دوالر،  40الطلب للدعم  ه إذا تجاوزدوالر لهذا الهدف استنادا إلى الطلب السابق من األطراف، غير أن

وسيستجيب دعم المرفق لإلرشاد القائم من مؤتمر األطراف . ذلكل وفقاللطلب سيستجيب مرفق البيئة العالمية 
. متفق عليها في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، الذي يشمل اآلن بروتوكول ناغوياوالصادر عن نظام دولي 

ويمكن أن تتلقى البلدان الدعم لبناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع من خالل مخصصات البلدان 

                                                        
  .(UNEP/CBD/COP/10/6) تقرير مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر   6
  .(UNEP/CBD/COP/10/6) تقرير مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر   7
  Bio_strategy.pdf-http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/GEF_5انظر    8
 /thegef.org/files/documents/GEF_R5_31_CRP1.pdfhttp://www.thegef.org/gef/sitesانظر    9

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/GEF
http://www.thegef.org/gef/sites/
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وارد مرفق البيئة أثناء الفترة الخامسة لتجديد م (STAR)شفاف للموارد اللتخصيص لالنظام  في إطارالفردية 
 .2011آذار /بدأ تنفيذه منذ مارسي ذالعالمية ال

الذي اعتمد بروتوكول ناغويا، أن  10/1وطلب مؤتمر األطراف إلى مرفق البيئة العالمية، في مقرره  - 41
مرفق البيئة العالمية  سؤوليم ةكبير تواستجابة لهذا الطلب، وافق 10.يدعم التصديق المبكر والتنفيذ للبروتوكول

نفذه أمانة االتفاقية تو) يونيب(مليون دوالر ينفذه برنامج األمم المتحدة للبيئة  1لى مشروع متوسط الحجم بمبلغ ع
وسيتم استكماله  2011نيسان /وكان هذا المشروع عمليا منذ أبريل. لنفاذ المبكر لبروتوكول ناغويادخول حيز ال

ألمانة سلسلة من أنشطة زيادة التوعية وبناء القدرات ومن خالل هذا المشروع، تجري ا. 2013نيسان /في أبريل
 .لدعم التصديق المبكر والنفاذ لبروتوكول ناغويا

 صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا  - 2

عضو المجلس الممثل لليابان إلى الحاجة  ادع ،في االجتماع التاسع والثالثين لمجلس مرفق البيئة العالمية - 42
يات واألهداف في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف واقترح إنشاء صندوق إلى اتخاذ إجراء ملموس إزاء الغا

مسؤولي مرفق البيئة العالمية رسميا  ةكبير ت، أعلن2011آذار /مارس 17وفي . استئماني للحصول وتقاسم المنافع
 .اليابانمليون دوالر من  12.24، بمساهمة مالية أولية قدرها (NPIF)إنشاء صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا 

كصندوق استئماني متعدد المانحين ويمكن تقديم مساهمات طوعية  وأنشئ صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا - 43
ومن المتوقع أن تسهم الشركات الخاصة والكيانات . من مختلف الجهات المانحة والقطاع الخاص إلى الصندوق

 .المشاريع ذات الصلة أو/األخرى التي تستخدم الموارد الجينية طوعيا في هذا الصندوق و

، GEF/C.40/11/Rev.1وفي اجتماعه األربعين، وافق مجلس مرفق البيئة العالمية، بعد استعراضه للوثيقة  - 44
، على الترتيبات المقترحة لتشغيل الصندوق "المسائل العالقة ذات الصلة بصندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا"بعنوان 

عليقات المدالة في اجتماع مجلس مرفق البيئة العالمية ومع األخذ في االستئماني المتعدد المانحين، رهنا بالت
الحسبان أحكام القرار الصادر عن المجلس بالبريد بشأن إنشاء هذا الصندوق االستئماني المتعدد المانحين، الموافق 

 2011.11شباط /فبراير 18عليه في 

تنفيذ بروتوكول ناغويا تيسير  دوقلصن ساسيسيكون الهدف األ ،GEF/C.40/11/Rev.1ووفقا للوثيقة  - 45
. على الصعيدين الوطني واإلقليميلتنفيذه الظروف التمكينية  تهيئةللبروتوكول و لدخول حيز النفاذ المبكرا

وباإلضافة إلى ذلك، سيركز الصندوق دعمه مبدئيا على مساعدة البلدان التي وقعت على البروتوكول، والبلدان 
 .ليه أو التي تعتزم التصديق على بروتوكول ناغوياالتي هي في عملية التوقيع ع

 :وتشمل األنشطة التي سيدعمها صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا ما يلي - 46

دعم األطراف في استعراضها لقدراتها واحتياجاتها الخاصة في مجال الحصول وتقاسم المنافع   )أ(
ين، والقواعد وتعزيز البيئة التمكينية على الصعيد مع التركيز على األحكام في السياسات الوطنية القائمة، والقوان

الوطني من خالل إعداد تدابير سياساتية ومؤسساتية مناسبة للنهوض بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
  استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك الحصول المالئم على الموارد الجينية؛

                                                        
 .10/1المقرر    10
  http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.40.11.Rev_.1_Outstanding_Issues_Nagoya_Protocol.pdf انظر   11

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.40.11.Rev_.1_Outstanding_Issues_Nagoya_Protocol.pdf
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ع الوطنية واإلقليمية للنهوض بنقل التكنولوجيا على أساس شروط دعم األطراف في تنفيذ المشاري  )ب(
حفظ مجال متفق عليها بصورة متبادلة، وإشراك القطاع الخاص، والمشاريع التي تستهدف االستثمارات في 

  الموارد الجينية واستخدامها المستدام في الموقع الطبيعي من أجل اإلسراع في التصديق على البروتوكول وتنفيذه؛
دعم األطراف في بناء القدرات حسب مقتضى الحال بغية ضمان الحصول على المعارف   )ج(

التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحوزها المجتمعات األصلية والمحلية بموافقة مسبقة عن علم، أو بموافقة 
  ادلة؛وإشراك هذه المجتمعات األصلية والمحلية، وإنشاء شروط متفق عليها بصورة متب

  دعم األطراف في القيام بأنشطة لزيادة التوعية العامة بخصوص آثار بروتوكول ناغويا؛  )د(
  12.دعم األطراف على زيادة المعارف والقاعدة العلمية لتنفيذ بروتوكول ناغويا  )ه(

سيخضع على أن صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا ، GEF/C.40/11/Rev.1وعالوة على ذلك، تنص الوثيقة  - 47
نظيم من جانب مجلس صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا الذي سيستخدم السياسات واإلجراءات التشغيلية، فضال للت

وسيجتمع هذا المجلس على هوامش اجتماعات مجلس . عن هيكل الحوكمة التابعين لمجلس مرفق البيئة العالمية
. مرتبطة بصندوق تنفيذ بروتوكول ناغويامرفق البيئة العالمية، ويستعرض، في المستقبل، المشاريع والسياسات ال

وتمشيا مع سياسات وإجراءات مرفق البيئة العالمية، يجوز لمجلس المرفق، باعتباره الجهاز اإلداري لصندوق 
 .تنفيذ بروتوكول ناغويا، أن يعدل سياساته وإجراءاته التشغيلية

 وظائفهعمليات الصندوق، وويتمثل الغرض من مجلس صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا في استعراض  - 48
وأدواره قبل نهاية الفترة الخامسة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية، مع األخذ في الحسبان نتائج المناقشات من 

وأخيرا، . اللجنة الحكومية الدولية واالجتماعات األخرى ذات الصلة التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا
روتوكول ناغويا بانتهاء الفترة الخامسة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية، إال إذا قرر سينتهي صندوق تنفيذ ب

 13.مؤتمر األطراف في االتفاقية خالف ذلك

وسيحتفظ مرفق البيئة العالمية ببرنامج منفصل ومميز لألنشطة التي يمولها الصندوق االستئماني للمرفق  - 49
وسيقدم إلى المجلس تقرير عن الصندوق في كل . فيذ بروتوكول ناغوياعن برنامج األنشطة التي يمولها صندوق تن

 14 .اجتماع من اجتماعاته العادية بمجرد تشغيل الصندوق

وتنص خطة العمل التي وضعها المجلس أن أول مجموعة من المشاريع ينبغي أن يوافق عليها قبل  - 50
، الموافقة 2012كانون الثاني /يناير 12لعالمية في وأعلن مرفق البيئة ا. االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية

وسينفذ المشروع الثالثي السنوات في بنما . على المشروع األول في إطار صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا
وهو . يون دوالر من صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويالمليون دوالر، تشمل م 4.4بميزانية تبلغ في مجموعها 

مشروع مشترك بين حكومة بنما والمؤسسات األكاديمية والبحثية، وشركات القطاع الخاص، ويهدف إلى دعم 

                                                        
 .المرجع نفسه   12
  .المرجع نفسه   13
  .المرجع نفسه   14
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استكشاف المنتجات المستندة إلى الطبيعة من أجل صناعات المستحضرات الصيدالنية والكيميائية الزراعية، بما 

 15 .في ذلك الخالئط لشفاء السرطان واألمراض المدارية األخرى

تشرين /نوفمبر 10إلى  8النسبة لالجتماع الحادي واألربعين لمجلس مرفق البيئة العالمية، المنعقد من وب - 51
، قدمت أمانة المرفق تقريرا مرحليا عن صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا، اشتمل على قائمة 2011الثاني 

ه، بدأ صندوق تنفيذ بروتوكول وكما الحظنا أعال 16.باإلجراءات التي اتخذتها أمانة المرفق لتفعيل الصندوق
وساهمت أيضا حكومتا النرويج وسويسرا . مليون دوالر من حكومة اليابان 12.24ناغويا بمساهمة سخية قدرها 
دوالر في  500 000ووقعت حكومة المملكة المتحدة أيضا على اتفاق منحة قدرها . بمبلغ مليون دوالر لكل منهما

. ، تعهدت حكومة فرنسا بمبلغ وقدره مليون يورو2011أيار /لمجلس في مايووخالل اجتماع ا. 2012آذار /مارس
 .مليون دوالر 14.825ويبلغ مجموع المساهمات في الصندوق حتى اآلن 

وثيقة الويمكن االطالع على وثائق مجلس مرفق البيئة العالمية بشأن صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا في  - 52
 .UNEP/CBC/ICNP/2/INF/8عالمية اإل

 صياغة اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية  –جيم 

أنشئت اللجنة الحكومية الدولية للتحضير لدخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ وألول اجتماع لمؤتمر  - 53
من البروتوكول ومذكرة التفاهم الحالية بين  25ووفقا للمادة  .األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

جلس مرفق البيئة العالمية، على مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول مؤتمر األطراف وم
أن يقدم توصياته بشأن اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع إلى مؤتمر األطراف، 

 .ئة العالميةوعلى مؤتمر األطراف أن يدمج ذلك في إرشاده العام الموجه إلى مرفق البي

غير أنه في حالة عدم دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ بحلول االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف  - 54
ل بالتالزم مع االجتماع وعدم انعقاد االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكو

توصيات إلى مؤتمر األطراف  تقديمالدولية أيضا في  شر لمؤتمر األطراف، قد ترغب اللجنة الحكوميةالحادي ع
من أجل التأكد من أن اإلرشاد يقدم في الوقت المناسب إلى مرفق البيئة العالمية بشأن مسائل معينة تتعلق 
ببروتوكول ناغويا، مثل المساهمات في الفترة السادسة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية وصندوق تنفيذ 

 .يابروتوكول ناغو

وبناء على هذه الخلفية، يعالج هذا القسم أوال المسائل التي تتطلب النظر فيها من جانب االجتماع األول  - 55
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ثم يعالج المسائل للنظر فيها في االجتماع الحادي 

 .عشر لمؤتمر األطراف

األطراف العامل كاجتماع لألطراف في مسائل لنظر االجتماع األول لمؤتمر   - 1
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 

 للمنافع الناشئة عن استخدامها

                                                        
first-approval-announces-http://www.thegef.org/gef/content/gef-: رفق البيئـة العالميـة  تشرة صحفية من أمانة م   15

fund-implementation-protocol-nagoya-under-project  
 http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.41.Inf_.08.NPIF_document.pdf انظر   16

http://www.thegef.org/gef/content/gef
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.41.Inf_.08.NPIF_document.pdf
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على مؤتمر األطراف العامل ومذكرة التفاهم بين مؤتمر األطراف ومرفق البيئة العالمية،  25وفقا للمادة  - 56
توصياته بشأن اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية فيما يتعلق بالحصول  موكول أن يقدكاجتماع لألطراف في البروت

وتقاسم المنافع إلى مؤتمر األطراف، وعلى مؤتمر األطراف أن يدمج ذلك في إرشاده العام الموجه إلى مرفق 
السياسة واإلستراتيجية، ويبحث الجزء التالي اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية ذي الصلة ب .البيئة العالمية

 .وأولويات البرامج ومعايير األهلية لنظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

 السياسة واإلستراتيجية

: د التالي الموجه إلى اآللية المالية بشأن السياسة واإلستراتيجيةحعلى اإلرشاد المو 10/24ينص المقرر  - 57
وينبغي  .تؤيدها وتشجعها األطراف المعنيةلمالية للمشاريع التي تفي بمعايير األهلية وينبغي أن تخصص الموارد ا"

مي والدولي في تنفيذ أن تسهم المشاريع إلى الحد الممكن في بناء التعاون على المستوى دون اإلقليمي واإلقلي
حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام  ويعد. ام الخبرات المحلية واإلقليميةوينبغي تعزيز المشاريع باستخد. االتفاقية

 ".المستدام لمكوناته أحد العناصر الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي يسهم في مكافحة الفقر

وفي ضوء اعتماد بروتوكول ناغويا، قد يرعب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  - 58
رشاد بشأن السياسة ض، وحسب مقتضى الحال، تنقيح اإلرااألطراف باستع مرالبروتوكول في التوصية لمؤت

 .واإلستراتيجية لألخذ في الحسبان التطورات الجديدة مثل اعتماد بروتوكول ناغويا

 أولويات البرامج

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  يراعيمن البروتوكول على أن  25من المادة  3تنص الفقرة  - 59
االحتياجات لبناء ينظر فيه مؤتمر األطراف،  لكي ،تعلق باآللية الماليةإرشاد ييم في هذا البروتوكول، عند تقد

السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، ، البلدان النامية من ألطرافوتنمية القدرات ل
ياجات واألولويات للقدرات ، فضال عن االحتإلى موارد ماليةوحاجتها واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، 

نطبق يعلى أن  5وباإلضافة إلى ذلك، تؤكد الفقرة  .للمجتمعات األصلية والمحلية، بما فيها نساء هذه المجتمعات
مؤتمر األطراف، بما فيها تلك الصادرة عن إلى اآللية المالية لالتفاقية في المقررات ذات الصلة  اإلرشاد الموجه

 .ما يقتضيه اختالف الحال، على أحكام هذه المادة مراعاةد هذا البروتوكول، مع الموافق عليها قبل اعتما

وقد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في النظر والتوصية إلى االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل  - 60
بالحصول وتقاسم وجه إلى اآللية المالية فيما يتعلق ماإلرشاد الجديد التالي ال ،كاجتماع لألطراف في البروتوكول

المنافع، الذي يأخذ في الحسبان العناصر ذات الصلة في اإلرشاد الموحد الموجه إلى اآللية المالية المقدم في 
فضال عن احتياجات بناء القدرات وتنمية القدرات واألولويات التي حددتها األطراف لتنفيذ  10/24المقرر 

 17.البروتوكول

 :اآللية المالية في تمويل المشاريع التي ستساعد على ما يليوسيطلب اإلرشاد الجديد أن تنظر  - 61

                                                        
تجميعا لآلراء والمعلومات التي قدمتها األطراف بخصوص احتياجاتهـا المحليـة    UNEP/CBD/ICNP/2/10تقدم الوثيقة    17

في المرفق بهذه الوثيقة قائمة  1وبصفة خاصة، يشمل الجدول . تنفيذ بروتوكول ناغوياوأولوياتها لبناء القدرات وتنمية القدرات دعما ل
  .شاملة للتدابير التي حددتها األطراف الحتياجات بناء أو تنمية القدرات في البلدان النامية األطراف للتنفيذ الفعال للبروتوكول
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بناء قدرات األطراف على إعداد وتنفيذ وإنفاذ التشريع الوطني، والتدابير اإلدارية أو السياساتية   )أ(
  :بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك

ئمة من أجل تنفيذ تحديد الفاعلين ذوي الصلة والخبرة القانونية والمؤسساتية القا  )1(
  بروتوكول ناغويا؛ 

تقييم وضع التدابير المحلية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في ضوء االلتزامات   )2(
  لبروتوكول ناغويا؛

ياساتية للحصول وتقاسم المنافع ير التشريعية أو اإلدارية أو السباأو تعديل التد/إعداد و  )3(
  وكول ناغويا كمستخدمين ومقدمين للموارد الجينية؛بغية تنفيذ التزاماتها في إطار بروت

  إنشاء آليات لمعالجة الحاالت العابرة للحدود؛  )4(
لى الموارد الجينية، وضمان عإنشاء ترتيبات مؤسساتية ونظم إدارية لتوفير الحصول   )5(

، ودعم االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة نافعتقاسم الم
  .تبادلة ورصد استخدام الموارد الجينيةم

ناء قدرات األطراف على التفاوض على شروط متفق عليها بصورة متبادلة للنهوض باإلنصاف ب  )ب(
  ات الحصول وتقاسم المنافع؛اتفاقوالعدالة في المفاوضات في إعداد وتنفيذ 

يمة إلى مواردها الجينية تنمية قدراتها البحثية المحلية إلضافة ق بناء قدرات األطراف على  )ج(
الخاصة من خالل جملة وسائل منها نقل التكنولوجيا؛ والتنقيب البيولوجي وما يرتبط به من بحوث ودراسات 

  تصنيفية مستهدفة؛ وإعداد واستخدام طرائق تقدير القيمة؛
 معالجة االحتياجات من القدرات وأولويات المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة  )د(

  :ترمي إلى المعنيين؛ السيما المشاريع التي
  النهوض بمشاركتها في العمليات القانونية والسياساتية وصنع القرار؛  )1(
المساعدة في تنمية قدراتها المتعلقة بالموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة   )2(

 البنود التعاقديةوبالموارد الجينية، مثال من خالل إعداد البروتوكوالت المجتمعية، 
النموذجية والشروط الدنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل 

  .والمنصف للمنافع
تمكين األطراف من المشاركة بنشاط في آلية غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع   )ه(

  .نشطة الحصول وتقاسم المنافعواستخدام أفضل أدوات االتصال والنظم القائمة على االنترنت أل
دعم البلدان في زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد   )و(

  .الجينية، والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، السيما من خالل إعداد إستراتيجيات وطنية لزيادة التوعية
  .تيجي لبناء وتنمية القدرات دعما لتنفيذ البروتوكولدعم تنفيذ اإلطار االسترا  )ز(

 معايير األهلية
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، اعتمد مؤتمر األطراف معايير األهلية للتمويل في إطار اآللية 1994عقد في عام له في أول اجتماع  - 62
 19.الذي يدرج حاليا في اإلرشاد الموحد الذي اعتمد في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف 18المالية،

مدى أن تكون البلدان التي هي حدى المسائل المتعلقة بمعايير األهلية فيما يتعلق بالبروتوكول في وتتمثل إ - 63
أطرافا في االتفاقية ولكنها لم تصبح أطرافا بعد في البروتوكول، ينبغي أن تكون مؤهلة للتمويل لدعم التصديق 

في طراف األكان البروتوكول إذا  أحد المثبطات لالنضمام إلى أن تنشأويمكن . على البروتوكول وتنفيذه
للحصول على ية التي لم تصبح بعد أطرافا في البروتوكول مؤهلة بالتساوي قاالتفافي طراف األالبروتوكول و

األطراف في البروتوكول ملزمون بتنفيذ متطلبات غير التمويل في إطار اآللية المالية للبروتوكول بينما ال تكون 
 .البروتوكول

التي تعتزم التصديق على بروتوكول ناغويا قد تحتاج إلى دعم مالي من أجل اعتماد  ولكن األطراف - 64
وإلعطاء االعتبار الواجب لهذه الظروف، قد ترغب اللجنة الحكومية . التدابير المناسبة لتمكينها على التصديق

في  البنود االنتقاليةض الدولية في اقتراح أن يدرج مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بع
معايير األهلية للتمويل في إطار اآللية المالية للبروتوكول التي ستنشئ حافزا لألطراف في االتفاقية على أن تصبح 

 .أطرافا في البروتوكول

فعلى سبيل المثال، بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، أوصى مؤتمر األطراف العامل  - 65
لية على النحو هفي معايير األ بند انتقاليالبروتوكول، ووافق مؤتمر األطراف على إدراج  كاجتماع لألطراف في

 :التالي

التي  البلدان ذات االقتصاد االنتقاليالعالمية جميع البلدان النامية، وتؤهل أيضا للتمويل من مرفق البيئة "
ا في البروتوكول، وذلك إلعداد هي أطراف في االتفاقية وتقدم التزاما سياسيا واضحا بأن تصبح أطراف

أطر وطنية للسالمة األحيائية وإعداد آلية وطنية لغرفة تبادل المعلومات وغير ذلك من القدرات المؤسسية 
ويجب أن يكون الدليل على االلتزام السياسي في . غير األطراف على أن تصبح طرفا الالزمة لتمكين

بلد يعتزم أن يصبح طرفا في البروتوكول بعد االنتهاء من شكل ضمان مكتوب إلى األمين التنفيذي بأن ال
 20."المشاريع التي تطلب تمويلها

كاجتماع لألطراف  رغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تقترح على مؤتمر األطراف العاملتوبالمثل، قد  - 66
التزام سياسي واضح بأن فعلى سبيل المثال، يمكن الطلب ب. إدراج حكم مشابه في معايير األهليةفي البروتوكول 

 .تصبح طرفا في البروتوكول من أجل أن تكون مؤهلة للحصول على التمويل من اآللية المالية

 في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراففيها مسائل للنظر   - 2

لفترة ا( 2018- 2014إرشاد بشأن أولويات البرامج إلدراجها في إطار األربع سنوات ألولويات البرامج للفترة 
 )السادسة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية

                                                        
 .، المرفق األول الصادر عن مؤتمر األطراف1/2انظر المقرر    18
  .الصادر عن مؤتمر األطراف 10/24انظر المقرر    19
 .الصادرين عن مؤتمر األطراف 10/24و 7/20انظر المقررين    20
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، سيعتمد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف ويرسل إلى مرفق البيئة العالمية 10/24وفقا للمقرر  - 69
إطار ألربع سنوات ألولويات البرامج للنظر فيه أثناء الفترة السادسة لتجديد موارد الصندوق االستئماني لمرفق 

. 2018-2014استخدام موارد مرفق البيئة العالمية للتنوع البيولوجي للفترة بمية، حسبما يتعلق البيئة العال
وسيحتاج إطار األربع سنوات أن يتضمن دعما ألنشطة الحصول وتقاسم المنافع، وعلى نحو أكثر تحديدا الدعم 

 .لتنفيذ بروتوكول ناغويا كأحد أولوياته

أعاله، قد ترغب اللجنة  61إلى  59علومات المقدمة في الفقرات وبناء على هذه الخلفية وفي ضوء الم - 70
الحكومية الدولية في تقديم توصيات إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف بشأن أولويات البرامج للفترة 

 .السادسة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية المتعلقة بالدعم المالي لتنفيذ بروتوكول ناغويا

نشاء هذا اإلرشاد، قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في النظر في تقديم مجموعة فرعية من ومن أجل إ - 71
اء فترة تجديد موارد مرفق البيئة ، أثنوالتوصية بأن تنظر اآللية المالية 61أولويات البرامج المقدمة في الفقرة 

 :ولوية تمويل المشاريع التي ستساعد في، كأ2018-2014عالمية ال

ء قدرات األطراف على إعداد وتنفيذ وإنفاذ التشريع الوطني، والتدابير اإلدارية أو السياساتية بنا  )أ(
  :بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك

تحديد الفاعلين ذوي الصلة والخبرة القانونية والمؤسساتية القائمة من أجل تنفيذ   )1(
  بروتوكول ناغويا؛ 

ة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في ضوء االلتزامات تقييم وضع التدابير المحلي  )2(
  لبروتوكول ناغويا؛

بير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافع اأو تعديل التد/إعداد و  )3(
  بغية تنفيذ التزاماتها في إطار بروتوكول ناغويا كمستخدمين ومقدمين للموارد الجينية؛

  معالجة الحاالت العابرة للحدود؛إنشاء آليات ل  )4(
لى الموارد الجينية، وضمان عإنشاء ترتيبات مؤسساتية ونظم إدارية لتوفير الحصول   )5(

، ودعم االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة منافعتقاسم ال
  .متبادلة ورصد استخدام الموارد الجينية

كة بنشاط في آلية غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع تمكين األطراف من المشار  )ب(
  ؛واستخدام أفضل أدوات االتصال والنظم القائمة على االنترنت ألنشطة الحصول وتقاسم المنافع

دعم البلدان في زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد   )ج(
  ؛لمتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، السيما من خالل إعداد إستراتيجيات وطنية لزيادة التوعيةالجينية، والمسائل ا

  .دعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء وتنمية القدرات دعما لتنفيذ البروتوكول  )د(
  النظر في صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا

خضع تسووظائفه وأدواره روتوكول ناغويا صندوق تنفيذ بعمليات ن فإأعاله،  48كما ذكرنا في الفقرة  - 72
قبل نهاية الفترة الخامسة لتجديد موارد مرفق البيئة من جانب مجلس صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا  لالستعراض
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العالمية، مع األخذ في الحسبان نتائج المناقشات في اللجنة الحكومية الدولية المعنية ببروتوكول ناغويا 
وسينتهي صندوق تنفيذ بروتوكول . تفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغوياالات الصلة واالجتماعات األخرى ذ

ناغويا في نهاية الفترة الخامسة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية، إال إذا قرر مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع 
إحالة التوصيات إلى االجتماع الحادي  وقد ترغب بالتالي اللجنة الحكومية الدولية في 21.البيولوجي خالف ذلك

 .عشر لمؤتمر األطراف من أجل تقديم إرشاد، حسب مقتضى الحال، فيما يتعلق بصندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا

المبكر حيز النفاذ  دخولوكان إنشاء صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا تطورا مهما من المحتمل أن ييسر  - 73
رغب اللجنة الحكومية الدولية في اإلحاطة علما بهذا التطور، والتوصية بأن وقد ت. لبروتوكول ناغويا وتنفيذه

 .يرحب مؤتمر األطراف بإنشاء الصندوق

وفي ضوء المعلومات المقدمة في القسم الفرعي باء أعاله، قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية أيضا في  - 74
ق تنفيذ بروتوكول ناغويا لدعم المشاريع التوصية بأن يشجع مؤتمر األطراف على استخدام األموال من صندو

على الصعيدين الوطني لتنفيذه تمكينية ال الظروف تهيئلبروتوكول ناغويا ودخول حيز النفاذ المبكر التي ستيسر 
وأخيرا، قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في  22.، وفقا للهدف األساسي لصندوق تنفيذ بروتوكول ناغوياواإلقليمي

يدعو مؤتمر األطراف إلى استمرار صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا فيما بعد الفترة الخامسة لتجديد التوصية بأن 
موارد مرفق البيئة العالمية وحث الجهات المانحة المحتملة على المساهمة في هذا الصندوق بغية ضمان الدعم 

 .المستمر لتنفيذ بروتوكول ناغويا

 التوصيات  -رابعا 

مية الدولية للتحضير لدخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ واالجتماع األول لمؤتمر أنشئت اللجنة الحكو - 75
وفيما يتعلق باآللية المالية، حسبما تم شرحه أعاله، فإن . األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

ومذكرة التفاهم الحالية  من البروتوكول 25مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، وفقا للمادة 
إلى اآللية المالية لمؤتمر الموجه بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية، سيقدم توصياته بشأن اإلرشاد 

غير أنه في حالة عدم دخول . إلى مرفق البيئة العالمية هذا اإلرشاداألطراف، ويقوم مؤتمر األطراف إلى إحالة 
اذ بحلول االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف وعدم انعقاد االجتماع األول بروتوكول ناغويا حيز النف

لألطراف في البروتوكول بالتالزم مع االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية 
الوقت المناسب  في تقديم توصيات إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف من أجل ضمان تقديم اإلرشاد في

إلى مرفق البيئة العالمية بشأن مسائل معينة تتعلق ببروتوكول ناغويا، مثل الفترة السادسة لتجديد موارد مرفق 
 .بيئة العالمية وصندوق تنفيذ بروتوكول ناغوياال

وبناء على هذه الخلفية، قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في النظر في مجموعتين من التوصيات  - 76
يمها، مجموعة إلى االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا وتقد

 .واألخرى إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

                                                        
 http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.40.11.Rev_.1_Outstanding_Issues_Nagoya_Protocol.pdf انظر   21
 .المرجع نفسه   22

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/C.40.11.Rev_.1_Outstanding_Issues_Nagoya_Protocol.pdf
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التوصيات إلى االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل   -ألف 
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

راف مؤتمر األطنظر النظر في مشروع التوصيات التالي وإحالته إلى  إلى ةاللجنة الحكومية الدوليتُدعى  - 77
 :ناغويا بروتوكولالعامل كاجتماع لألطراف في 

الترتيبات التشغيلية بين االتفاقية ومجلس مرفق البيئة العالمية   - 1
 فيما يتعلق ببروتوكول ناغويا

  اغويا،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ن"
في  ةبمذكرة التفاهم بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية المعتمد يحيط علما - 1

مع على أن الترتيبات التشغيلية المنعكسة في مذكرة التفاهم تنطبق على البروتوكول،  ويؤكد 3/8المقرر 
 ؛ما يقتضيه اختالف الحال مراعاة

إلى تقديم فصل عن  يئة العالميةبأن يدعو مؤتمر األطراف مجلس مرفق البيوصي  - 2
الحصول وتقاسم المنافع في تقريره مباشرة إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 ناغويا، في الوقت المناسب للنظر فيه؛

توكول ناغويا إجراء استعراضات دورية لفاعلية اآللية المالية فيما يتعلق بتنفيذ برويقرر  - 3
 مؤتمر األطراف؛ نظر فيهسب لكي يفي الوقت المنا

القيام، في الوقت المناسب لفترات تجديد موارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة يقرر  - 4
العالمية، بتقييم لكمية األموال الالزمة لمساعدة البلدان النامية األطراف واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي 

يا، وذلك لنظر مؤتمر األطراف لدى تقريره لشروط في الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول ناغو
 التمويل؛

بأن يدعو مؤتمر األطراف ممثلي مرفق البيئة العالمية إلى حضور الدورات يوصي  - 5
العادية لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، واإلدالء ببيانات رسمية فيها، 

 ه إلى مرفق البيئة العالمية فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع؛بغية اإلبالغ عن تنفيذ اإلرشاد الموج

بأن يشجع مؤتمر األطراف أمانتي االتفاقية ومرفق البيئة العالمية على  يوصي - 6
االضطالع بتبادل المعلومات الضرورية والتشاور قبل اجتماع لمجلس مرفق البيئة العالمية أو مؤتمر 

 ."ي بروتوكول ناغويااألطراف العامل كاجتماع لألطراف ف

  اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية  - 2
  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،"

  :السياسة واإلستراتيجية  )أ(
باإلرشاد الموحد الموجه إلى اآللية المالية المتعلق بالسياسة واإلستراتيجية  يحيط علما  - 7

مؤتمر األطراف إلى استعراض، وحسب مقتضى الحال، تنقيح هذا  ويدعو، 10/24المعتمد في المقرر 
  اإلرشاد مع األخذ في الحسبان التطورات الجديدة مثل اعتماد بروتوكول ناغويا؛
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  :أولويات البرامج  )ب(
بأن ينظر مؤتمر األطراف في دمج اإلرشاد التالي فيما يتعلق بالحصول وتقاسم  يوصي  - 8

  م الموجه إلى اآللية المالية؛نافع في إرشاده العامال
  :ما يليعلى  التي تساعدالمشاريع  مرفق البيئة العالمية يمولبأن  يوصي  - 9

بناء قدرات األطراف على إعداد وتنفيذ وإنفاذ التشريع الوطني، والتدابير   )أ(
  :اإلدارية أو السياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك

ذوي الصلة والخبرة القانونية والمؤسساتية القائمة من تحديد الفاعلين   )1(
  أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا؛ 

تقييم وضع التدابير المحلية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في ضوء   )2(
  االلتزامات لبروتوكول ناغويا؛

بير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية اأو تعديل التد/إعداد و  )3(
م المنافع بغية تنفيذ التزاماتها في إطار بروتوكول للحصول وتقاس

  ناغويا كمستخدمين ومقدمين للموارد الجينية؛
  إنشاء آليات لمعالجة الحاالت العابرة للحدود؛  )4(
لى الموارد عإنشاء ترتيبات مؤسساتية ونظم إدارية لتوفير الحصول   )5(

المسبقة عن  ، ودعم االمتثال للموافقةمنافعالجينية، وضمان تقاسم ال
علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ورصد استخدام الموارد 

  .الجينية
بناء قدرات األطراف على التفاوض على شروط متفق عليها بصورة متبادلة   )ب(

  ات الحصول وتقاسم المنافع؛اتفاقللنهوض باإلنصاف والعدالة في المفاوضات في إعداد وتنفيذ 
ف على تنمية قدراتها البحثية المحلية إلضافة قيمة إلى بناء قدرات األطرا  )ج(

مواردها الجينية الخاصة من خالل جملة وسائل منها نقل التكنولوجيا؛ والتنقيب البيولوجي وما 
  ؛ وإعداد واستخدام طرائق تقدير القيمة؛رتبط به من بحوث ودراسات تصنيفيةي

معات األصلية والمحلية معالجة االحتياجات من القدرات وأولويات المجت  )د(
  :وأصحاب المصلحة المعنيين؛ السيما المشاريع التي ترمي إلى

  النهوض بمشاركتها في العمليات القانونية والسياساتية وصنع القرار؛  )1(
المساعدة في تنمية قدراتها المتعلقة بالموارد الجينية والمعارف التقليدية   )2(

خالل إعداد البروتوكوالت المرتبطة بالموارد الجينية، مثال من 
المجتمعية، والبنود التعاقدية النموذجية والشروط الدنيا للشروط المتفق 

  .عليها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع
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تمكين األطراف من المشاركة بنشاط في آلية غرفة تبادل معلومات الحصول   )ه(
التصال والنظم القائمة على االنترنت ألنشطة الحصول وتقاسم المنافع واستخدام أفضل أدوات ا

  ؛وتقاسم المنافع
دعم البلدان في زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية   )و(

المرتبطة بالموارد الجينية، والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، السيما من خالل إعداد 
  ؛لتوعيةإستراتيجيات وطنية لزيادة ا

  .دعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء وتنمية القدرات دعما لتنفيذ البروتوكول  )ز(
ذات الصلة السابقة  بأن يحل اإلرشاد المذكور أعاله محل جميع اإلرشادات يوصي  - 10

  .الموجهة إلى اآللية المالية بالحصول وتقاسم المنافع
  :معايير األهلية  )ج(

بموجب اآللية المالية حسبما نص عليه اإلرشاد ألهلية للتمويل بمعايير ا يحيط علما  - 11
  ؛10/24الموحد المعتمد في المقرر 

البند المؤقت التالي في معايير األهلية للتمويل بأن يعتمد مؤتمر األطراف يوصي   - 12
  :بموجب اآللية المالية للبروتوكول

امية، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي تؤهل للتمويل من مرفق البيئة العالمية جميع البلدان الن"
التي هي أطراف في االتفاقية وتقدم التزاما سياسيا واضحا بأن تصبح أطرافا في البروتوكول، 

من أجل  وقدرات مؤسساتية للوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكولوطنية  تدابيروذلك إلعداد 
الدليل على االلتزام السياسي في  ويجب أن يكون. فااطرأأن تصبح  منتمكين غير األطراف 

ناغويا شكل ضمان مكتوب إلى األمين التنفيذي بأن البلد يعتزم أن يصبح طرفا في بروتوكول 
  ."طلب تمويلهايالتي  نشطةبعد االنتهاء من األ

  التوصيات إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف  -باء 
بأن يعتمد مؤتمر األطراف المقرر التالي في اجتماعه قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في التوصية  - 78

 :الحادي عشر

  إن مؤتمر األطراف،"
أولويات البرامج إلدراجها في إطار األربع سنوات ألولويات البرامج   - 1

  2018- 2014للفترة 
مرفق البيئة العالمية إلى دعم األنشطة التالية خالل الفترة السادسة لتجديد موارده  يدعو  - 1

  :التي تشمل أنشطة من بينها ما يلي) 2014-2018(
بناء قدرات األطراف على إعداد وتنفيذ وإنفاذ التشريع الوطني، والتدابير اإلدارية أو   )أ(

  :السياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك
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تحديد الفاعلين ذوي الصلة والخبرة القانونية والمؤسساتية القائمة من أجل تنفيذ   )1(

  روتوكول ناغويا؛ ب
تقييم وضع التدابير المحلية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في ضوء   )2(

  االلتزامات لبروتوكول ناغويا؛
بير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم اأو تعديل التد/إعداد و  )3(

مين ومقدمين المنافع بغية تنفيذ التزاماتها في إطار بروتوكول ناغويا كمستخد
  للموارد الجينية؛

  إنشاء آليات لمعالجة الحاالت العابرة للحدود؛  )4(
لى الموارد الجينية، عإنشاء ترتيبات مؤسساتية ونظم إدارية لتوفير الحصول   )5(

، ودعم االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط نافعوضمان تقاسم الم
  .م الموارد الجينيةالمتفق عليها بصورة متبادلة ورصد استخدا

تمكين األطراف من المشاركة بنشاط في آلية غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم   )ب(
  المنافع واستخدام أفضل أدوات االتصال والنظم القائمة على االنترنت ألنشطة الحصول وتقاسم المنافع؛

لتقليدية المرتبطة دعم البلدان في زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف ا  )ج(
بالموارد الجينية، والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، السيما من خالل إعداد إستراتيجيات وطنية 

  لزيادة التوعية؛
  .دعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء وتنمية القدرات دعما لتنفيذ البروتوكول  )د(

  صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا  - 2
المالية  اتصندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا ويالحظ مع التقدير المساهم بإنشاء يرحب  - 2

  األولية التي قدمتها إلى الصندوق اليابان وسويسرا والنرويج والمملكة المتحدة، والتعهد من فرنسا؛
على استخدام األموال من صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا لدعم المشاريع التي  يشجع  - 3

على لتنفيذه الفعال فاذ المبكر لبروتوكول ناغويا وتنفيذه وتهيئة الظروف التمكينية الن زتيسر الدخول حيس
لصندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا المنصوص عليه في  يس، وفقا للهدف األساالصعيدين الوطني واإلقليمي

  ؛2011أيار /مايو 26، المؤرخة GEF/C.40/11/Rev.1الوثيقة 
بروتوكول ناغويا بعد الفترة الخامسة لتجديد موارد إلى استمرار صندوق تنفيذ  يدعو  - 4

مرفق البيئة العالمية ويحث الجهات المانحة المحتملة على المساهمة في هذا الصندوق بغية ضمان الدعم 
  ."المستمر لتنفيذ بروتوكول ناغويا

---- - 


