
               
 
     

بـع عـدد   طُاألمم المتحدة محايـدة مناخيـا،    لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة 
  .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .محدود من هذه الوثيقة

  

   مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال
  الحصولبشأن  المخصصة لبروتوكول ناغويا 
  على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 
  للمنافع الناشئة عن استخدامها  

  الثانياع جتماال
  2012تموز /يوليو 6-2نيودلهي، 

  *جدول األعمال المؤقت من 2-4البند 

  تجميع لآلراء والمعلومات الواردة بشأن االحتياجات واألولويات المحلية
  لدعم والعناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها  

  تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
  مذكرة من األمين التنفيذي

  مقدمةال  - أوالً
في اجتماعها األول المنعقد في ) اللجنة الحكومية الدولية(نظرت اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا  - 1

تعزيز بناء القدرات وتنمية القدرات و التدابير الالزمة للدعم في مجال"في ) 2011حزيران /يونيو 10- 5(مونتريال، كندا 
والدول الجزرية الصغيرة  أقل البلدان نمواً ال سيماالبلدان النامية، واألطراف من البشرية والقدرات المؤسسية في  الموارد

ذات االقتصاد االنتقالي، مع مراعاة االحتياجات التي تحددها األطراف المعنية لتنفيذ النامية من بينها، واألطراف 
  )."22  المادة(البروتوكول 

إعداد إطار استراتيجي لبناء القدرات وتنميتها  1/21من توصيتها  1لحكومية الدولية في الفقرة واقترحت اللجنة ا - 2
بموجب بروتوكول ناغويا على أساس االحتياجات واألولويات المحلية التي تحددها األطراف، بما في ذلك تلك التي تحددها 

 .من البروتوكول 22وصية، وفقاً للمادة المجتمعات األصلية والمحلية والعناصر المقترحة في المرفق بالت

، دعيت األطراف والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية 1/2من التوصية  2وفي الفقرة  - 3
تقدم إلى األمين التنفيذي آراء ومعلومات عن احتياجاتها وأولوياتها المحلية والعناصر وأصحاب المصلحة المعنيين إلى أن 

                                                             
* UNEP/CBD/ICNP/2/1/Rev.1. 
انظر تقرير االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد  1

، )UNEP/CBD/ICNP/1/8(، 2011حزيران /يونيو 10-5ل، الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، مونتريا
 .المرفق
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لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها بموجب بروتوكول ناغويا على أساس استبيان أعده األمين التنفيذي  المقترحة
 .1/2من التوصية  3بالتشاور مع األطراف وفقاً للفقرة 

 وتناول ،االحتياجات واألولويات المحليةوبناء على ذلك، أعد األمين التنفيذي مشروعي استبيانين تناول أحدهما  - 4
م االستبيانان على األطراف بغرض إبداء التعليقات عليهما من خالل موع .اآلخر العناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي

، وردت تعليقات من االتحاد 2011أيلول /سبتمبر 28واعتباراً من . 2011آب /أغسطس 1المؤرخ  143-2011اإلخطار 
  .دوالهن ،وموزامبيق ،مبياوكولو ،وكندا ،أستراليااألوروبي ودوله األعضاء، و

5 - ونُقّح االستبيانان من بعد في ضوء التعليقات الواردة وع193- 2011ما في وقت الحق من خالل اإلخطار م 
ودعيت األطراف والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية . 2011تشرين األول /أكتوبر 6المؤرخ 

 .2011تشرين الثاني /نوفمبر 15ستكمال االستبيانين وإعادتهما إلى األمانة بحلول اوأصحاب المصلحة المعنيين إلى أن 

ا، إثيوبي :، مألت البلدان التالية هذين االستبيانين وقدمتهما إلى األمانة2012كانون الثاني /يناير 24واعتباراً من  - 6
، والصين، وغينيا، والسودان داد، وسانت لوسيا،، والبرازيل، وبلجيكا، وبوركينا فاسو، وتنزانيا وترينيينوباكستان، والبحر

، والكونغو، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، وكوستاريكاوفييت نام، والكاميرون، وكمبوديا، وكوبا، وكوت ديفوار، 
 ومألت االستبيانين. ن، واليماليابان، ونيجيريا، والهند، و)الموحدة -واليات (وميكرونيزيا والمكسيك، وملديف، وميانمار، 

، ومؤسسة باتوا، ورابطة تنمية "Consejo Regional Otomí del Alto Lerma "إعالن بيرن، ومنظمة : أيضاً المنظمات التالية
، والنادي المدني " Indigena del Ecuador Andes Chinchansuyo "شعب الكانوري، والمجلس الوطني للهجناء، ومنظمة 

 ./http://www.cbd.int/icnp2/submissions: االستبيانين على الموقع التاليوتتاح جميع الردود على . وايكيكي بهاواي

ومنظمة التجارة  لمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةوباإلضافة إلى ذلك، قدمت ا - 7
وتتاح هذه المعلومات في صورة الوثيقتين . ا في مجال بناء القدراتالعالمية معلومات عن أنشطتهم

 . ، على التواليUNEP/CBD/ICNP/2/INF/4 و  UNEP/CBD/ICNP/2/INF/3اإلعالميتين

للجنة الحكومية الدولية، فإن هذه المذكرة تقدم الصادرة عن ا 1/2من التوصية  4وعلى النحو المطلوب في الفقرة  - 8
العناصر المقترحة لإلطار وبشأن ) القسم الثاني(ردة بشأن االحتياجات واألولويات المحلية تجميعاً لآلراء والمعلومات الوا

وباإلضافة إلى ذلك، يحدد القسم الرابع بعض القضايا لتنظر فيها اللجنة الحكومية الدولية ويقدم ). القسم الثالث(االستراتيجي 
 .الدوليةالقسم الخامس توصيات مقترحة لتنظر فيها اللجنة الحكومية 

تتضمن النتائج ) UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7(وباإلضافة إلى ذلك، فقد أعد األمين التنفيذي وثيقة إعالمية  - 9
ويرد االستبيانان في . التفصيلية التي تسنى الحصول عليها من االستبيانين اللذين شكال أساس هذا التحليل والموجز التجميعي

 . المرفق األول من هذه المذكرة

تجميع اآلراء والمعلومات بشأن االحتياجات واألولويات المحلية لبناء القدرات   -ثانياً
  وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

يتمثل أحد أهداف االستبيان في الحصول على فهم أفضل الحتياجات األطراف وأولوياتها المحلية في مجال بناء  - 10
تنفيذ بروتوكول ناغويا بشكل فعال، بما في ذلك االحتياجات واألولويات التي تحددها المجتمعات األصلية لالقدرات وتنميتها 

  .  والمحلية
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للجنة الحكومية الدولية، فقد ُأعدت أيضاً االستنتاجات المستخلصة من االستبيان الصادرة عن ا 1/2ووفقاً للتوصية  - 11
: وضع عنصرين اثنين من العناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي المتعلق باالحتياجات واألولويات المحلية للمساهمة في

) ب(المجاالت الرئيسية لبناء القدرات وتنميتها والتدابير المتعلقة ببناء أو تنمية القدرات في إطار المجاالت الرئيسية، و) أ(
 . اآلليات الكفيلة بتنفيذ التدابير المتعلقة ببناء القدرات وتنميتها

ام التالية اآلراء والمعلومات الواردة بشأن أساس االستبيان المتعلق باالحتياجات واألولويات المحلية وتُجمع األقس - 12
ويمكن االطالع على المزيد من ). المرفق األول باالستبيان(تنفيذ بروتوكول ناغويا بشكل فعال للبناء القدرات وتنميتها 

الستبيان في الوثيقة اإلعالمية المشار إليها أعاله التفاصيل بشأن النتائج المحصل عليها من هذا ا
)UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7.( 

 المجاالت الرئيسية لبناء القدرات وتنميتها  - ألف

من بروتوكول ناغويا القائمة اإلرشادية التالية للمجاالت الرئيسية لبناء القدرات  22من المادة  4تقدم الفقرة  - 13
 :لبروتوكولوتنميتها في دعم التنفيذ الفعال ل

  القدرة على تنفيذ التزامات هذا البروتوكول واالمتثال لها؛  )أ(
  القدرة على التفاوض على شروط متفق عليها بصورة متبادلة؛  )ب(
القدرة على إعداد وتطبيق وإنفاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية محلية بشأن الحصول وتقاسم   )ج(

  المنافع؛
  .تطوير قدرات األبحاث الوطنية لديها من أجل إضافة قيمة لمواردها الجينيةقدرة البلدان على   )د(

ودعا القسم األول من االستبيان المتعلق باالحتياجات واألولويات المحلية لبناء القدرات وتنميتها المجيبين إلى  - 14
يات المحلية باإلضافة إلى المجاالت اقتراح مجاالت رئيسية إضافية لبناء القدرات وتنميتها فيما يتعلق باالحتياجات واألولو

  .22من المادة  4الرئيسية المدرجة في الفقرة 

وفي معظم الردود، أدرجت المجاالت الرئيسية المقترحة بالفعل أو كانت على صلة وثيقة بالقائمة المقدمة في  - 15
 .من المادة نفسها 5لمدرجة في الفقرة اوأو بقائمة التدابير المتعلقة بتلبية االحيتاجات من القدرات  22من المادة  4الفقرة 

واقترح عدد قليل من المجيبين مجاالت رئيسية إضافية ال صلة لها بقائمة المجاالت الرئيسية والتدابير الواردة في  - 16
 .، ومع ذلك لم تلق هذه المجاالت على ما يبدو دعماً من المجيبين اآلخرين22المادة 

القسم األول من االستبيان المتعلق باالحتياجات واألولويات المحلية في وقد ُأدرجت جميع الردود الواردة بشأن  - 17
 .UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7الوارد في الوثيقة  1اإلطار 

 استنتاج

أي اتجاه واضح إلضافة  عدم مالحظةبالنظر إلى واألول من هذا االستبيان،  قسمفي ال الواردةإلى الردود  استناداً - 18
الواردة في وتنفيذ الفعال للبروتوكول الدعم ل تنميتهاقائمة المجاالت الرئيسية لبناء القدرات و أنفإنه يبدو مجال رئيسي آخر، 

وقد ترغب اللجنة الحكومية . التي حددها المجيبونمجموعة واسعة من االحتياجات  ترصد 22من المادة  4في الفقرة 
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مزيد من المناقشات الكأساس إلجراء  22من المادة  4 في الفقرةالدولية في أن تنظر في المجاالت الرئيسية الواردة في 
 .اإلطار االستراتيجي عدادإلدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا، وكذلك من أجل  تنميتهاالمجاالت الرئيسية لبناء القدرات و بشأن

  المجاالت الرئيسية التدابير الالزمة لبناء القدرات أو تنميتها في إطار كل مجال من  -باء
 يات لتنفيذهاوأفضل اآلل

من بروتوكول ناغويا قائمة إرشادية بالتدابير الالزمة لبناء القدرات أو تنميتها في  22من المادة  5تقدم الفقرة  - 19
وباإلضافة إلى هذه القائمة، فقد حددت األطراف . 22من المادة   4إطار كل مجال من المجاالت الرئيسية الواردة في الفقرة 

معات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة تدابير ممكنة أخرى في التقارير المقدمة والمنظمات الدولية والمجت
وخالل حلقة عمل بناء القدرات بشأن الحصول ) UNEP/CBD/ICNP/1/INF/3(إلى االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية 
 .)UNEP/CBD/ICNP/1/INF/6(وتقاسم المنافع التي عقدت قبل هذا االجتماع 

من االستبيان المتعلق باالحتياجات واألولويات المحلية تحديد التدابير الالزمة لبناء القدرات أو  2واستهدف القسم  - 20
 .تنميتها في إطار كل مجال من المجاالت الرئيسية، وأفضل اآلليات لتنفيذها

ول على لمحة عامة عن ويمكن الحص. وتقدم األقسام الفرعية من هذه المذكرة موجزاً بأهم النتائج المحققة - 21
 .UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7المنهجيات المستخدمة، وكذلك المزيد من التفاصيل عن اآلراء والمعلومات المقدمة في الوثيقة 

  المجاالت الرئيسية، التدابير الالزمة لبناء القدرات أو تنميتها في إطار كل مجال من  -جيم
  في مجال القدرات للمجتمعات األصلية بما في ذلك االحتياجات واألولويات المحددة  
 والمحلية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة   

من االستبيان التدابير الالزمة لبناء القدرات وتنميتها في إطار كل مجال من  2عالج القسم الفرعي ألف من القسم   - 22
ألولويات المحددة في مجال القدرات المجاالت الرئيسية لبناء القدرات وتنميتها، وعالج القسم الفرعي باء االحتياجات وا

من  2واإلطار  1ويعرض الجدول . للمجتمعات األصلية والمحلية وكذلك أصحاب المصلحة ذوي الصلة
 . النتائج المحصل عليها بالنسبة إلى هذه األقسام من االستبيان UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7الوثيقة

بناء القدرات  في مجال االحتياجات المحلية من) فضعال أو متوسط أو منخ(وفيما يتعلق بمستوى األولوية  - 23
في جميع المدرجة للتدابير " عال" بشكل ساحق المستوى اختار المجيبونمن التدابير المذكورة،  تدبير في كل وتنميتها

ت المحددة في واألولويا حتياجاتباال المتعلقةلجميع التدابير  أيضاً كخيار مفضل" عال"واختير المستوى . المجاالت الرئيسية
 .أصحاب المصلحة ذوي الصلة وكذلكللمجتمعات األصلية والمحلية،  مجال القدرات

اختارت الغالبية ، )قصير ومتوسط وطويلمدى (من اإلجراءات  لكل إجراء اإلطار الزمني رتيبفيما يتعلق بتو - 24
 المتعلقةلجميع التدابير  ر مفضلأيضاً كخياالمدى القصير  واختير. كخيار مفضلالمدى القصير  العظمى من المجيبين

 .ذوي الصلة في مجال القدراتللمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة  محددةحتياجات واألولويات الباال

مما يدل على ، 31تدبيراً من أصل  24بالنسبة إلى الخيارات األخرى  غيره من أكثر من "المدى القصير"واختير  - 25
. في المدى القصير معظم االحتياجات من القدرات الالزمة لتنفيذ التدابير معالجة ن الضروريقد رأوا أنه م جيبينأن الم
ولم يكن المدى الطويل االختيار المفضل في أي . 31من أصل  تدابير 7بالنسبة إلى الخيار المفضل  المدى المتوسطوكان 

 .ل بالنسبة إلى عدد قليل من التدابيرتدبير من التدابير، على الرغم من اختيار بعض المجيبين للمدى الطوي
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المجيبين يرون ضرورة تلبية  أن اتضح، 2في االستبيان المقدمعند دراسة هذه النتائج في ضوء اإلطار الزمني و - 26
 .في غضون فترة تمتد من سنتين إلى خمس سنوات االحتياجات من القدرات المدرجة في إطار معظم التدابير

ة لتلبية االحتياجات من القدرات، قدمت الردود مجموعة واسعة نسبياً من اإلجابات في وفيما يتعلق باآللية المفضل - 27
القدرات من  حتياجاتاال لتلبية ألنسباقد كانت بعض اآلليات ومع ذلك، فإن على النتائج إثبات أن . إطار العديد من التدابير

االحتياجات من القدرات لتلبية  آلية فضلأأو ثاني  آليةكأفضل  الدعم المالي فقد اختيرعام،  وجهوب. مقارنة مع غيرها
ولقي التثقيف والتدريب والمساعدة القانونية أو التقنية والمؤتمرات . تدبيراً مدرجاً 31تدبيراً من أصل  24بالنسبة إلى 

لمجتمعات األصلية وحلقات العمل أيضاً دعماً واسع النطاق، وال سيما من أجل تلبية االحتياجات المحددة من القدرات ل
 .والمحلية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة

آلليات معينة في إطار المجاالت الرئيسية الفردية، باإلضافة إلى ، فهناك أيضاً دعم واسع النطاق على ما يبدوو - 28
القدرات من تياجات اآلليات المفضلة لتلبية االح إحدىكانت المساعدة القانونية والتقنية  فقد على سبيل المثال،و. الدعم المالي

حدد و. بشأن الحصول وتقاسم المنافع السياساتيةدارية أو اإل وأالتشريعية  المحلية وتطبيق وإنفاذ التدابير من أجل وضع
لمجتمعاتها األصلية من أجل البحثية  القدرات لتطوير أو تنميتها آلية هامة لبناء قدرات البلدانكالتعاون العلمي والتقني 

 .الجينية الخاصة بهاافة قيمة إلى الموارد إض

 استنتاج

على  بأحد المقاييس، جرى إعداد أحد الجداولالمتصلة  االحتياجات من القدرات تلبيةبغية إقامة نظام لألولويات ل - 29
 .ةللمعايير التالي وفقاًوعليها من االستبيان  النتائج المحصلأساس 

المدى (اإلطار الزمني  تحتالخيارات الثالثة المحددة  الواردة بشأن ويةالمئ للنسب التدابير وفقاً رتّبت، أوالً - 30
أنه من على النحو المبين أعاله،  فقد رأى المجيبون، ومع ذلك،). لمقابل المدى الطويالقصير مقابل المدى المتوسط 

، وخالل أقل من )القصير المدى(في غضون سنتين الضروري تلبية االحتياجات من القدرات المدرجة في إطار التدابير 
و " المدى القصير"  الواردة بشأن المئوية النسب استناداً إلىالتدابير  ومن ثم فقد صنفت؛ )المدى الموسط(خمس سنوات 

 .طفق" المدى المتوسط"

ى المدب تميزتالتدابير التي : 1- المرحلة) 1( : التالية ُأنشئت الفئات الثالث، وفي ضوء هذه المعلومات األساسية - 31
المدى ب التي تميزتالتدابير : 2 -المرحلة) 2( ؛مدى المتوسطلل من الدعم٪ 30أقل من تقديم و كخيار مفضلالقصير 
معظم الدعم  قدمتالتدابير التي : 3 -المرحلة) 3( ؛مدى المتوسطلل من الدعم٪ 30من  زيدأتقديم وكخيار مفضل القصير 

  .للمدى المتوسط

مستوى  في إطار من الخيارات كل خيارالواردة ل المئوية للنسب كل فئة من الفئات وفقاً التدابير فيرتّبت ، ثانياً - 32
فقد أجري ، "عال"هو وحيث أن النتائج أثبتت أن الخيار المفضل لكل تدبير ). منخفض مقابل عال مقابل متوسط(األولوية 
 .دبيربالنسبة لكل ت" عال" التي منحت للخيارمئوية النسبة لل وفقاً الترتيب

                                                             
 5أكثر من : مدى طويل) ج(سنوات؛  5إلى  2من : مدى متوسط) ب(في غضون سنتين؛ : قصير) أ: (اقترحت األطر الزمنية التالية 2

 .سنوات
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، 2والمرحلة ، 1المرحلة ( ختارالزمني الم طاراإل التي أوردها أوالً المرفق قائمة التدابير من 1الجدول يعرض و - 33
 .التي حددها المجيبون، حسب مستوى األولوية المنسوبة، وبعد ذلك، لكل واحد من األطر الزمنية )3 والمرحلة

 من التدابير الواردة في الجداولبفي ما يتعلق  ات من القدراتاالحتياج لتلبيةوترد معلومات بشأن اآللية المفضلة  - 34
 .هذه الوثيقةبالمرفق  في 4إلى  2

تنميتها لتنفيذ بروتوكول لبناء القدرات و محليةالحتياجات واألولويات الل ومع مراعاة اللجنة الحكومية الدولية - 35
هذه الوثيقة كدليل لمساعدة األطراف في بالمرفق  من 1ول في االعتبار النتائج الواردة في الجد فقد تأخذ ناغويا بشكل فعال،

 .من البروتوكول 22تنفيذ المادة 

 اآلليات المفضلة لتلبية االحتياجات من القدرات  -دال

إلى تقديم  المجيبين محليةاالحتياجات واألولويات الب المتعلقاالستبيان  من 2القسم  القسم الفرعي جيم من دعا - 36
 .اآللية األنسب لبناء القدرات وتنميتها لتلبية االحتياجات من القدرات ذات الصلة بالبروتوكول بشأن مزيد من المعلوماتال

 .النتائج المتعلقة بهذا القسم من االستبيان  UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7من الوثيقة 3واإلطار  2ويقدم الجدول 

تشابهاً  دها المجيبون في إطار القسم الفرعي جيممن القدرات التي يحد االحتياجاتليات المفضلة لتلبية وتتشابه اآل - 37
من الوثيقة  1الجدول (النتائج المحصل عليها بالنسبة إلى القسمين الفرعيين ألف وباء  معكبيراً 

UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7.(  والتدريب  ولقي أيضاً التثقيف. اآللية األكثر أهمية رة أخرىم الدعم الماليواعتبر
  .دعماً واسع النطاقالعمل  حلقاتوالمؤتمرات و تقنيةو الوالمساعدة القانونية أ

الترتيب  بحسب تردالقدرات، وهي  تلبية االحتياجات منفعالية في  أكثر اآلليات اعتبرتاآلليات التي وفيما يلي  - 38
 :ةاآلليولوية التنازلي أل

  التمويل من خالل دعم المشاريع أو البرامج؛  )أ(
  ؛)تخصيص دورات قصيرة(التدريب المهني التثقيف والتدريب من خالل   )ب(
  التدريب أثناء العمل من خالل برامج منظمة لتدريب الموظفين؛  )ج(

  المساعدة القانونية والتقنية من خالل الدعم السياساتي والقانوني؛  )د(
األدوات والمواد المرجعية المستندة إلى أفضل الممارسات والدروس المستفادة ودراسات الحاالت   )ه(

  إلفرادية؛ا
  الدعم المالي من خالل منح إجراء البحوث؛  )و(
  حلقات عمل أصحاب المصلحة المتعددين؛  )ز(

  برامج التبادل من خالل الرحالت الدراسية والزيارات المتبادلة؛  )ح(
  ؛ )البصرية واألفالم والملصقات والنشرات- مثل المواد السمعية(مواد التوعية   )ط(

 .ني من خالل نقل التكنولوجياالتعاون العلمي والتق  )ي(

ومع ذلك، فقد جرى . وفيما يتعلق بمستوى التنفيذ، اختار معظم المجيبين التنفيذ المتعدد المستويات كخيار مفضل - 39
 :تفضيل التنفيذ على المستوى الوطني فيما يتعلق بما يلي
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ية واألفالم والملصقات البصر-مثل المواد السمعية(الحلقات الدراسية والمواد المتعلقة بالتوعية   )أ(
  ؛)والنشرات
  الحوارات بشأن السياسات العامة؛  )ب(
  حلقات عمل أصحاب المصلحة المتعددين؛  )ج(

  ).تطوير البنية التحتية(الدعم المؤسسي   )د(

 :وجرى تفضيل التنفيذ على المستوى الوطني في معظم الردود فيما يتعلق بما يلي - 40

  تقنية؛" كتيبات عملية"ت ووضع مبادئ توجيهية ومجموعة أدوا  )أ(
  منتديات النقاش؛  )ب(

 .المعارض والعروض ودورات للملصقات  )ج(

 .وجرى تفضيل النُهج اإلقليمية ودون اإلقليمية للدراسات التقنية وشبكات السياسات العامة - 41

 استنتاج

القدرات تلبية االحتياجات من ل ةليات المفضلبالنسبة إلى اآلعليها  المحصلالنتائج ب تعلقنظرا ألوجه التشابه فيما ي - 42
األكثر فعالية في اآلليات اليقين أنه يمكن النظر في اآلليات التالية باعتبارها  بشيء من فقد يستنتج، برمته االستبيان عبر
الدعم المالي، والتثقيف والتدريب، والمساعدة القانونية أو التقنية، : القدرة لتنفيذ البروتوكول من حتياجاتاال تلبية

 .والمؤتمرات وحلقات العمل

 االحتياجات من القدرات لتلبية ألنسبا اآللياتعن  بعض المؤشرات 4إلى  2النتائج الواردة في الجداول وتقدم  - 43
الى  39 من راتفي الفق مقدمةوباإلضافة إلى ذلك، فإن النتائج ال. بشكل فعال محددة لتنفيذ البروتوكولالتدابير الفيما يتعلق ب

بالنسبة ) على سبيل المثالأو الدولي /الوطني واإلقليمي و(تنفيذ لل المستوى األفضليمكن أن تساعد األطراف في تحديد  41
  .من اآلليات كل آلية إلى

 بشأن 4إلى  2 من والجداول 38في النتائج الواردة في الفقرة  أن تنظرالحكومية الدولية في  وقد ترغب اللجنة - 44
اإلطار  دادعإالمستوى المفضل لتنفيذ آليات  بشأن 41الى  39 من القدرات والفقرات من حتياجاتااليات المفضلة لتلبية اآلل

  .ياالستراتيج

تجميع اآلراء والمعلومات بشأن العناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات   -ثالثاً
  ل وتقاسم المنافعوتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصو

45 - د االستبيان المتعلق بالعناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي لجمع المعلومات بشأن كل عنصر من العناصر ُأع
 . للجنة الحكومية الدولية 1/2إطار استراتيجي على النحو الوارد في المرفق بالتوصية  دادعإالمقترحة بغية المساعدة في 

  ).المرفق الثاني باالستبيان(لمعلومات الواردة بشأن أساس هذا االستبيان ويجمع القسم التالي اآلراء وا - 46

االحتياجات ب لمتعلقا، فقد استخدمت النتائج المحصل عليها من االستبيان 1/2من التوصية  1ووفقاً للفقرة  - 47
  :ناصر التاليةواألولويات المحلية لبناء القدرات وتنميتها، والمقدمة في القسم السابق من هذه الوثيقة، كأساس للع
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المجاالت الرئيسية لبناء القدرات وتنميتها والتدابير الالزمة لبناء القدرات أو تنميتها في إطار المجاالت   )أ(
  الرئيسية؛

  .اآلليات الالزمة لتنفيذ تدابير بناء القدرات وتنميتها  )ب(

إلحراز  تعد أساسيةكومية الدولية، والتي اللجنة الح نظرإلى بعض القضايا التي تتطلب  أيضاًالتالية  قاطنتُشير الو - 48
للمادة  وفقاً بشكل فعال لتنفيذ لبروتوكول وتنميتها لبناء القدرات من ثماإلطار االستراتيجي، و عدادإمزيد من التقدم في ال

22. 

ويمكن االطالع على المزيد من التفاصيل بشأن اآلراء والمعلومات المقدمة بشأن العناصر المقترحة لإلطار  - 49
 .UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7الستراتيجي في الوثيقة ا

 األهداف  - ألف

األطراف في بناء القدرات  في مساعدة قد يتمثل اإلطار االستراتيجي هدفمن االستبيان أن  1اقترح في القسم  - 50
البلدان  األطراف منفي فعال  على نحو، وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية لتنفيذ هذا البروتوكول تهاوتنمي

بما في  ذات االقتصاد االنتقالي، والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف  أقل البلدان نمواً ال سيماالنامية، و
 .22من المادة  1القائمة، وفقاً للفقرة العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية  والمنظمات المؤسسات منذلك 

من البروتوكول كأساس لتحديد هدف اإلطار  22من المادة  1ين استخدام نص الفقرة ودعم العديد من المجيب - 51
  .االستراتيجي؛ ومع ذلك، فقد اقترح عدة مجيبين أهدافاً ممكنة أخرى لإلطار االستراتيجي

تشير إلى العناصر المقترحة  الواردة بشأنال يقل عن ثالثة من األهداف المقترحة وبعض اآلراء يبدو أن ما و - 52
أن اإلطار االستراتيجي يمكن أن  ويشير أحد النهجين فيما يبدو إلى. دور وطبيعة اإلطار االستراتيجي بشأنهجين مختلفين ن

، في تنميتهاوثيقة مرجعية لتوجيه سياسات وإجراءات األطراف والجهات الفاعلة األخرى في مجال بناء القدرات و يشكل
تقديم الخدمات في لخطة عمل أو برنامج كاإلطار االستراتيجي عداد إأنه يمكن  فيما يبدو تي رأتن النهج األخرى الأحين 

  .للبلدان النامية تنميتهامجال بناء القدرات و

 :وتعكس األنشطة التالية األهداف المقترحة ذات الصلة بدور وطبيعة اإلطار االستراتيجي - 53

  ؛توجيه السياسة الوطنية فيما يتعلق ببناء القدرات وتنميتها  )أ(
التمويل، والتدريب،  تشمل الجوانب األساسية مثل بحيثلبلدان النامية ل دعم خاصةوضع خطة   )ب(

   والمساعدة العلمية والتقنية، والتوعية وما إلى ذلك؛

في ) ب(في تقييم االحتياجات المحلية لتنفيذ بروتوكول ناغويا؛ ) أ: (توفير الخدمات لألطراف بغية دعمها  )ج(
 .ابير الالزمة لبناء القدرات وتنميتها لتلبية االحتياجات المحددة من خالل التقييم الذاتي الوطنيوضع وتنفيذ التد

 الالزمة تدابيرالبعض المجاالت الرئيسية ومع عالقة مباشرة  على ألهداف اإلضافية المقترحة التاليةويبدو أن ا - 54
 :ا في إطار العناصر المقترحة األخرى لإلطار االستراتيجيقد يكون من األنسب معالجتهف، من ثم، وأو تنميتها لبناء القدرات

لتحقيق التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد  تقديم المساعدة وبناء القدرات  )أ(
   ؛الجينية
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  البروتوكول؛تنفيذ  يسير سبلألطراف لتلالتشريعي والمؤسسي و اإلطار السياساتيتعزيز   )ب(

  لبلدان بالمعارف التقنية في عقود التطوير بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛تزويد ا  )ج(
  ؛للحصول وتقاسم المنافع التدابیر المتعلقة باالمتثالوضع  علىمساعدة البلدان   )د(
  بھا؛ رصد وتتبع استخدام الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطةل القدرات الالزمة تعزیز  )ه(

 ن بالخبرات في مجال الوصول إلى العدالة؛تزويد البلدا  )و(

بشأن الحصول وتقاسم المنافع من خالل  لمجتمعاتها األصليةالبحثية  نمية القدراتت علىمساعدة البلدان   )ز(
  المزود؛تشجيع نقل التكنولوجيا بين المستخدم و

  واألطراف المستخدمة؛ردم الفجوة في مجال التكنولوجيا والخبرات القانونية بين األطراف المزودة   )ح(

تقديم المساعدة التقنية والمالية للبنى التحتية األساسية والعالية المستوى، بما في ذلك المعلومات   )ط(
 والمعارف بشأن الموارد الجينية؛

في الترتيبات المؤسسية بشأن  ذات التراث الثقافي البيولوجي الهامالبلدان النامية  ضمان مشاركة  )ي(
 .ةيا، بما في ذلك ممثلو المجتمعات األصلية والمحليبروتوكول ناغو

كهدف لإلطار  22من المادة  1نص الفقرة استخدام الذي لقيه  النطاق الواسعدعم في ضوء ال. استنتاج - 55
وباإلضافة إلى ذلك، . هذا اإلطار هدفللجنة الحكومية الدولية النظر في هذا النص كأساس لتطوير قد ترغب ااالستراتيجي، 

للجنة الحكومية ا قد ترغببدور وطبيعة اإلطار االستراتيجي،  المتعلقةوء المناهج المختلفة المقترحة في الردود في ضف
من البروتوكول،  22الدولية في النظر في الدور الذي يمكن أن يؤديه اإلطار االستراتيجي في دعم األطراف لتنفيذ المادة 

 :يكون على النحو التالي أن االستراتيجي لإلطارينبغي  أي ما إذا كان

يستخدم كوثيقة مرجعية لتوجيه سياسات وإجراءات األطراف والجهات الفاعلة األخرى بشأن بناء   )أ(
  القدرات وتنميتها؛

 .يوضع كخطة عمل أو برنامج يقدم الخدمات في مجال بناء القدرات وتنميتها للبلدان النامية  )ب(

بشان العناصر يمكن إحراز مزيد من التقدم فإنه طبيعة، الدور ولا بشأنالتوصل إلى تفاهم مشترك  وبمجرد - 56
 .إلطار االستراتيجياألخرى ل

  الخبرات والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والجارية لبناء القدرات وتنميتها في   -باء
  مجال الحصول وتقاسم المنافع 

من المبادرات  ما لديهم من خبرات ودروس مستفادةلمن االستبيان المجيبين إلى تقديم وصف موجز  2دعا القسم  - 57
السابقة والجارية لبناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع، والتي يمكن أن تساهم في إعداد وتنفيذ اإلطار 

 .االستراتيجي

بناء القدرات وتنميتها في وقدم عدد من المجيبين معلومات عن الخبرات المكتسبة من المبادرات السابقة والجارية ل - 58
وبوجه عام، فإن الخبرات المكتسبة تتصل . من الوثيقة  4وترد هذه المعلومات في اإلطار . مجال الحصول وتقاسم المنافع
 :أساساً، على ما يبدو، بما يلي

  ؛تتناول مختلف المواضیع والقطاعات على المستویین الوطني واالقلیمي التي عملالحلقات   )أ(
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قضایا الوصول وتقاسم المنافع ذات  بشأنعامة القدرات ال نمیةبادرات اإلقلیمیة الموجھة نحو تعزیز أو تالم  )ب(
  .الصلة

وباإلضافة إلى ذلك، فقد قدمت المعلومات التالية بشأن الدروس المستفادة من السابقة والجارية لبناء القدرات  - 59
 :وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع ما يلي

  ؛استدامة النتائج بعد نهاية المشروع أن تضمنمستمرة و عمليات بناء القدراتضرورة أن تكون عمليات   )أ(
الحصول وتقاسم ب يغلب عليها الطابع البرنامجي لمعالجة مسألة القدرات المتعلقةهج نُ اعتماد حاجة إلىال  )ب(

   المنافع؛
 للسالمةات في إطار بروتوكول قرطاجنة إجراء مشاور من الممكن أن تكون الخبرات المكتسبة من  )ج(

  ؛مفيدة خبراتاألحيائية 
   ء؛العلما المعارف المتعلقة باألعمال التجارية في أوساطالقانونية و ارفنقص في المع وجود  )د(
  غير معلن عنه بين العلماء والمصالح التجارية؛ عرضي تعاون وجود  )ه(

العلماء من البلدان المستخدمة  دان الموردة وغالباً ما تغريغالباً ما تغري منح السفر العلماء من البل  )و(
   إمكانية النشر؛

لعملية فهم واضح  مسألة بناء القدرات جميع األطراف المشاركة في همية بمكان أن يكون لدىمن األ  )ز(
  بروتوكول ناغويا ومضمونه واآلثار المترتبة عليه في المستقبل؛

  وإدماجها؛الوصول وتقاسم المنافع  املة الحتياجاتالطبيعة الشضرورة االعتراف ب  )ح(

لكل خاصة برامج بجميع أصحاب المصلحة  وتشرك تها أن تستهدفبناء القدرات وتنمي ينبغي لعملية  )ط(
  جمهور مستهدف؛

مسائل مناسبة ومختارة  األساسيالتعليم  مرحلة فيالبرنامج التعليمي وهج الدراسي المنأن يتضمن ينبغي   )ي(
  ؛المتصلة بها اضيعوالمو جينيةالموارد ال ع بشأن

  توعية؛برامج ب وتنميتهابناء القدرات  ضرورة استكمال  )ك(

الحصول وتقاسم المنافع على نطاق واسع بو المتعلقة بالموارد الجينيةوالمعلومات  ضرورة نشر المعارف  )ل(
  االعالم العامة؛ طمن خالل وسائ

  دارية؛اإل من الوحدات حدةإجراء حمالت توعية في كل و ضرورة  )م(
  أهمية الدعم المالي والتعاون العلمي والتقني ونقل التكنولوجيا؛  )ن(

 المجتمعات المحلية بشكل استباقي؛ حشدل تحفيزيةآليات كاستخدام الحصول وتقاسم المنافع  إمكانية  )س(

  ؛بها في صنع القرار واالعتراف الطرق الثقافية المستخدمةوجوب احترام   )ع(
  ).ILCs( استخدام اللغات المحلية عند التعامل مع المجتمعات األصلية والمحلية ضرورة  )ف(
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  استنتاج
ومن ثم فقد . اإلطار االستراتيجي داعدإعملية على أعاله  الدروس المستفادة والمذكورةبعض  ثرؤأن تيمكن  - 60

المستفادة من المبادرات لخبرات والدروس من ا على أفضل وجهللجنة الحكومية الدولية أن تنظر في كيفية االستفادة ا ترغب
 .اإلطار االستراتيجي عدادفي مجال الحصول وتقاسم المنافع إلالسابقة والجارية لبناء القدرات وتنميتها 

 المبادئ والنهج التوجيهية لبناء القدرات وتنميتها  -جيم

الرامية إلى ائمة أولية من المبادئ والنهج لق للجنة الحكومية الدولية أساساًالصادرة عن ا 1/2ديباجة التوصية تقدم  - 61
جيبين إلى من االستبيان الم 3 قسم، دعا الذلكباإلضافة إلى و. لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا تنميتهاتوجيه بناء القدرات و

ة من الوثيق 3النتائج في الجدول  وتُعرض. إضافية يمكن إدراجها في هذا اإلطار ونُهج مبادئ اختيار
UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7. 

، 1/2توصية المن فقرات ديباجة  استناداً تهاوفيما يلي قائمة إرشادية بالمبادئ والنهج التوجيهية لبناء القدرات وتنمي - 62
 :في المائة من المجيبين 60من أكثر من  المبادئ التي تلقت دعماًبوكذلك 

   ؛ةالوطني ةالذاتي اتحددة من خالل التقييماالحتياجات واألولويات الم وتستند إلىالطلب، تقوم على أساس   )أ(
  الوطنيتين؛ الملكية والقيادة تضمن  )ب(
من المبادرات السابقة والجارية لبناء القدرات وتنميتها في مجال تحيط علماً بالخبرات والدروس المستفادة   )ج(

  الحصول وتقاسم المنافع
   تعدد األطراف؛تؤكد على الدور الذي يضطلع به التعاون الثنائي والم  )د(
تضمن اإلشراك الكامل للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة، بمن فيهم النساء،   )ه(

  ؛في مبادرات بناء القدرات وتنميتها

تنميتها، وال سيما حينما النهج دون اإلقليمية واإلقليمية لبناء القدرات وكلفة على جدوى وفعالية  تتعرف  )و(
   ؛بناء القدراتمشتركة في مجال موارد بيولوجية متشابهة و احتياجات ن تكون للبلدا

  ؛التنمية المستدامة الجهود المبذولة على نطاق أوسع من أجلبناء القدرات في  تدمج  )ز(

 .اعتماد نهج التعلم بالممارسة  )ح(

بادئ والنُهج التوجيهية الرامية إلى قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظر في القائمة اإلرشادية للم. استنتاج - 63
 .اإلطار االستراتيجي اددعإأعاله من أجل  62بناء القدرات وتنميتها بما في ذلك تلك الواردة في الفقرة 
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  ها والتدابير الالزمة لبناء القدراتت الرئيسية لبناء القدرات وتنميتالمجاال  -دال
 أو تنميتها في إطار المجاالت الرئيسية 

الفقرة  يبدو أن المجاالت الرئيسية الواردة في ،3محليةاالحتياجات واألولويات الب لمتعلقانتائج االستبيان في ضوء  - 64
تتميز بأولوية عالية وأنه من جميع التدابير  فقد اعتبر المجيبون أنعموما، و. تمثل مجاالت شاملة 22من المادة  4

 .قصيرالضروري تلبية معظم االحتياجات من القدرات على المدى ال

مع األخذ في و. وتنميتها لبناء القدرات الالزمة تدابيرالمن هذا المرفق لتقديم لمحة عامة عن  1الجدول  ووضع - 65
 فجمعتسنوات،  5القدرات في غضون  منحتياجات االجميع  يرون أنه من الضروري تلبيةاالعتبار أن المستجيبين 

لكل  وثانياً، صنّفت التدابير، ؛جدول زمنيلوفقا ل) 3، والمرحلة 2رحلة المو، 1المرحلة (ثالث مراحل  في ، أوالّ،التدابير
  .المجيبين، بحسب مستوى األولوية من المراحل، التي حددها معظم مرحلة

لتلبية االحتياجات من اآللية المفضلة ب المتعلقةمعلومات ال هذه الوثيقةبالمرفق  من 4إلى  2 من وترد في الجداول - 66
 .مدرجةالتدابير البعلق في ما يت القدرات

كنظام مقترح لألولويات  1في النتائج الواردة في الجدول  أن تنظرقد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في  :استنتاج - 67
 .تنفيذ البروتوكول بشكل فعالفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى  من أجل بناء القدرات أو تنميتها

 ناء القدرات وتنميتهااآلليات الالزمة لتنفيذ تدابير ب  -هاء

قد حدد كأكثر اآلليات الدعم المالي  أن ، يبدو4محليةاالحتياجات واألولويات اللمتعلق بافي ضوء نتائج االستبيان  - 68
والتدريب، والمساعدة القانونية  ثقيفالت: واسعاً اآلليات التالية دعماً فقد لقيتومع ذلك، . القدرات منحتياجات اال لتلبية فعالية
لتلبية من التفاصيل عن اآلليات المفضلة  المزيد 4إلى  2 من الجداولوتقدم . العمل حلقات، والمؤتمرات وتقنيةأو ال

اإلشارات بعض  أيضاً النتائج قدمتوباإلضافة إلى ذلك، . درجةمن التدابير الم تدبير فيما يتعلق بكل االحتياجات من القدرات
 .أكثر كفاءة تلبية االحتياجات من القدرات بشكل معينة من أجلآليات  به المستوى الذي يمكن أن تنفذ نع

 جرىالتي  المفضلة لآلليات بها يمكن الكيفية التيقد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظر في . استنتاج - 69
 .بشكل أفضل اإلطار االستراتيجي توجيه إعدادتحديدها 

 آلية التنسيق  -واو

مبادرات بناء القدرات ب المتعلقةالمعلومات  ضرورة تقديمالبروتوكول على  من 22من المادة  6تنص الفقرة  - 70
 عزيزبغية تبشأن الحصول وتقاسم المنافع إلى غرفة تبادل المعلومات والدولي  واإلقليميالوطني  ياتعلى المستو تنميتهاو

 .عالحصول وتقاسم المنافوتنميتها في مجال والتنسيق بشأن بناء القدرات  آزرأوجه الت

وسائل  استخداميمكن ، فإن المنافعبشأن الحصول وتقاسم غرفة تبادل المعلومات تقارير إلى الباإلضافة إلى تقديم و - 71
على مختلف  تنفيذ بروتوكول ناغويا بشكل فعاللتنميتها مبادرات بناء القدرات و بشأنوالتنسيق  التآزرأخرى لتعزيز 

 .تالمستويا
                                                             

للحصول على المزيد من  UNEP/CBD/ICNP2/INF/7ألف من هذه الوثيقة وإلى الوثيقة- 2و 1يرجى الرجوع إلى القسمين الفرعيين  3
 .المعلومات

للحصول على المزيد من  UNEP/CBD/ICNP2/INF/7باء من هذه الوثيقة وإلى الوثيقة- 2يرجى الرجوع إلى القسم الفرعي  4
 .المعلومات
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المجيبين إلى اختيار ودعا  ،آلية تنسيقوضع ثالثة عناصر ممكنة لبستبيان قائمة من هذا اال 6 وقد قدم القسم - 72
 من الوثيقة 4النتائج في الجدول  وقد عرضت. تنميتهاوالتنسيق في مجال بناء القدرات و التآزرلتعزيز  األكثر فائدة العنصر

UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7.  

 بين الوكاالت الحكوميةاجتماعات التنسيق يتمثل في التآزر أوجه ق والنتائج ان العنصر المفضل لتعزيز التنسي بينتُ - 73
 وقد اختار أيضاً عدد كبير نسبياً من المجيبين. والجهات المانحة والمنظمات ذات الصلة المشاركة في بناء القدرات

ات ذات الصلة والمشاركة الحكومية والجهات المانحة والمنظم وكاالتال التي تربط بينعلى االنترنت  والشبكات المنتديات
 أمانة االتفاقية المتعلقةالمشورة إلى  التي تقدماالتصال  أفرقةالقائمة على اإلنترنت، و األدوات في بناء القدرات من خالل

 .التنوع البيولوجي بشأن سبل تحسين التنسيقب

مجموعة رغم من اإلعراب عن وعلى ال. آلية للتنسيق وضع بشأن آراءإلى تقديم  أيضاً المجيبيناالستبيان ودعا  - 74
محددة، بالنظر إلى إمكانية استخدام وضع آلية تنسيق إلى  انتفاء الحاجة فقد رأى أحد المجيبين، اآلراءمن  النطاق واسعة

. وطنية، لهذا الغرضالتصال االأو نقطة  المنافعبشأن الحصول وتقاسم غرفة تبادل المعلومات  ن قبيلالصكوك القائمة، م
 جهات الفاعلةأنشطة بناء القدرات من خالل تبادل الخبرات بين ال فعاليةتحسين  إمكانيةإلى  أيضاً التقديم شارأفقد ومع ذلك، 

 ، وتبادلالربط الشبكيالتقليدية من قبيل  األدوات وكذلك األدوات الرقمية التي تستخدمالمشاركة في أنشطة بناء القدرات 
 .بشكل رئيسي على أساس إقليمي، إلفراديةودراسات الحاالت ا المتبعة المنهجيةتقديم وأفضل الممارسات، 

أوجه التعاون و ييسر سبل يمكن أنالهدف  هذا وأشير إلى أن. آللية التنسيق مكناًم اًهدف جيبينواقترح عدد من الم - 75
التآزر في تنفيذ اإلطار االستراتيجي، وضمان االستخدام الكفء للموارد وتجنب االزدواجية على مختلف المستويات 

 .، وكذلك في مختلف القطاعات)واإلقليمي والدولي الوطني(

التنسيق  ه من الممكن أن يتمأن هاواقترح بعض. تنسيقال تم فيهاإلى المستويات التي يمكن أن ي وأشارت عدة تقارير - 76
إلى أهمية االجتماعات ت تقارير أخرى وأشار. المستويات الدولي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني: على مستويات مختلفة

نقطة  إلى إمكانية إشراف أيضاً ُأشيرو. تنسيق مبادرات بناء القدراتالرامية إلى هياكل الاإلقليمية ودون اإلقليمية أو 
  .التنسيق على المستوى الوطني علىوطنية التصال اال

ن تنظر فيما إذا كانت هناك أية قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية أوالً في أوفي ضوء هذه المعلومات األساسية،  - 77
، يمكن استخدامها المنافعبشأن الحصول وتقاسم غرفة تبادل المعلومات وسائل أخرى، باإلضافة إلى تقديم تقارير إلى 

وإذا كان . لتعزيز التآزر والتنسيق في مجال بناء القدرات وتنميتها للحصول وتقاسم المنافع، من قبيل وضع آلية تنسيق
 :فقد ترغب في أن تنظر فيما يلي األمر كذلك،

والجهات المانحة والمنظمات ذات الصلة،  الوكاالت الحكوميةاجتماعات التنسيق بين فيما إذا كانت   )أ(
التآزر لتعزيز مفيدة  ،أعاله 73على النحو المشار إليه في الفقرة  ،أحد أفرقة االتصالوالمنتديات على االنترنت أو 

  ؛والتنسيق

دون االقليمي أو أو  االقليمي أو  الدولي مستوىالتنسيق ، سواء على ال وى الذي يتم فيهما هو المست  )ب(
 .الوطني
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غرفة تبادل التي يمكن أن تساهم بها عملياً كيفية ال في نظرال إلى المزيد من األخرى التي قد تحتاج وتتمثل المسألة  - 78
من المادة  6ة فقروفقا لل تنميتهانسيق في مجال بناء القدرات ووالت التآزرتعزيز في  المنافعبشأن الحصول وتقاسم المعلومات 

22.  

 التعاون فيما بين األطراف ومع العمليات والبرامج ذات الصلة  -زاي

بين األطراف فيما أو القائم  الممكن أو معلومات عن التعاون آراءتقديم  المجيبين إلىمن االستبيان  7 ا القسمدع - 79
 .التي يمكن أن تدعم تنفيذ اإلطار االستراتيجيوالصلة  ومع العمليات والبرامج ذات

 التعاون فيما بين األطراف

وقد قدمت المعلومات الواردة في اإلطار . قدم المجيبون معلومات عن الخبرات المتعلقة بالتعاون فيما بين األطراف - 80
قد تسنى إلى حد اآلن تكريس  وبوجه عام، أشارت هذه المعلومات إلى أنه. UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7من الوثيقة  5

 .التعاون فيما بين األطراف على المستويين الثنائي واإلقليمي

 التعاون فيما بين العمليات والبرامج ذات الصلة

المعاهدة لوحظت في بعض الردود األهمية التي يكتسيها التنسيق والتعاون مع الصكوك األخرى ذات الصلة، وهي  - 81
التابعة للمنظمة العالمية  جنة الحكومية الدوليةاللو ،)ITPGRFA( ية النباتية لألغذية والزراعةالدولية بشأن الموارد الوراث

 ).IGC(التقليدية والفولكلور  المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارفو للملكية الفكرية

رى ذات الصلة في إطار وأشار مجيبون آخرون إلى ضرورة استمرار وتعزيز التعاون مع برامج العمل األخ - 82
 . واألحكام المتصلة بها) ي(8االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وهي المادة 

 الوسائل الالزمة لتحقيق التعاون

 :تقدم النقاط التالية الوسائل المقترحة التي أشار إليها بعض المجيبين لتحقيق التعاون فيما بين األطراف - 83

ألخرى التي وضعت من أجل الحصول وتقاسم المنافع مع األطراف المتشابهة تبادل التشريعات والنظم ا  )أ(
  في طبيعتها؛
  ة؛اثلمتبادل البرامج بين البلدان المت  )ب(
  االمتثال لتشريعات كل طرف في مجال الحصول وتقاسم المنافع ومراعاتها؛  )ج(
العمل ودورات التدريب  تعزيز التفاهم المتبادل من خالل عقد االجتماعات والمؤتمرات وحلقات  )د(
   المشتركة؛
  إدراج بناء القدرات، حيثما كان ذلك مناسباً، في برنامج التعاون اإلنمائي المشترك؛  )ه(

برامج التعاون التعليمي والتقني أو دورات التدريب الداخلي أو الدورات التعليمية القصيرة بشأن الحصول   )و(
    ؛رابطة أمم جنوب شرق آسيال وتقاسم المنافع في شبكة الجامعات التابعة

التعاون العلمي والتقني، بما في ذلك نقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات والدعم المالي للبرامج   )ز(
  .والمشاريع المحلية
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 استنتاج

 مكوناتالاإلطار االستراتيجي  بها في ية التي تعالج فيكلاقد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظر في  - 84
الواردة، من قبيل التعاون فيما بين األطراف، والتعاون فيما بين العمليات والبرامج ذات المحددة في اآلراء والمعلومات 

  .الصلة، والوسائل الممكنة لتحقيق التعاون

 الرصد واالستعراض  -حاء

االستراتيجي  من االستبيان المجيبين إلى تقديم آراء بشأن الكيفية التي يمكن بها رصد اإلطار 8يدعو القسم  - 85
ودعي المجيبون أيضاً إلى تبيان ما إذا كان وضع مؤشرات لتيسير هذا الرصد وهذا االستعراض يمثل إجراء . واستعراضه

ودعي المجيبون . أو الدولي/مفيداً، وإذا كان األمر كذلك، فهل سيكون من األنسب وضع المؤشرات على المستوى الوطني و
 .لمؤشرات الممكنةأيضاً إلى تقديم أمثلة عن ا

رصد واستعراض اإلطار االستراتيجي من طرف هيئة مخصصة أو مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
 البروتوكول

ومع ذلك، فقد . أشار عدة مجيبين إلى إمكانية اضطالع هيئة مخصصة برصد اإلطار االستراتيجي واستعراضه - 86
 :يما يليف في هذا الشأن االقتراحات المقدمة تمثلوت. رحين لهذه الهيئةاختلفت اآلراء بشأن التكوين والطبيعة المقت

  فريق عامل يتألف من األطراف مع وجود تمثيل إقليمي كاف؛  )أ(
  فريق تقييم أو هيئة تتألف من وكاالت حكومية وجهات مانحة ومنظمات غير حكومية وخبراء مستقلين؛  )ب(

 .نيعلى المستوى الوط هاز متعدد التخصصات يجري إنشاؤهج  )ج(

مجيبون آخرون إلى إمكانية اضطالع اجتماع األطراف برصد اإلطار االستراتيجي واستعراضه بشكل شار أو - 87
 . دوري

 رصد واستعراض اإلطار االستراتيجي من خالل اإلبالغ

أن تبلغ  صد واستعراض اإلطار االستراتيجي،بغية ر ،يمكن لألطرافالتقارير المقدمة إلى أنه  منعدد  أشار - 88
 .عن مدى تنفيذ ذلك، وال سيما من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بصورة دورية

 رصد واستعراض مبادرات بناء القدرات وتنميتها

  :آخرون أيضاً الطرق الممكنة لرصد واستعراض مبادرات بناء القدرات وتنميتها، من قبيل ما يلي مجيبون ناولت - 89

  ؛من أنشطة بناء القدرات من خالل ملء االستبيانات على سبيل المثال تقييم المشاركين لكل نشاط  )أ(
  إجراء مشاورات دورية بشأن فعالية المبادرات لجميع األطراف المشاركة؛  )ب(
  خطط العمل والزيارات الميدانية واجتماعات أصحاب المصلحة؛  )ج(
  اإلبالغ المنتظم؛  )د(

  .االستعراضات الداخلية أو الخارجية  )ه(
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 المؤشراتوضع 

ُأشير في جميع الردود الواردة بشأن هذا العنصر إلى أن وضع المؤشرات قد يكون مفيداً لتيسير سبل رصد اإلطار  - 90
هذه  وضع ومع ذلك، فلم يكن هناك تقارب واضح في اآلراء بشأن ما إذا كان من األنسب. االستراتيجي واستعراضه

 .أو على كال المستويين دوليالمستوى الأو على  الوطني مستوىالمؤشرات على ال

إلى أنه من الضروري أن على سبيل المثال،  حيث ُأشير، اقترحت بعض المبادئ لوضع المؤشرات،ومع ذلك، فقد  - 91
 وتتاح أمثلة . ، وأن تنفذ بطريقة تشاركيةتسمح بإجراء تقييم مبتكرغير إلزامية وغير مكلفة، وأن و المؤشرات بسيطة تكون

 .UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7 من الوثيقة 6المقدمة في اإلطار  التقاريرالمؤشرات الواردة في 

 استنتاج

فيما إذا كانت عملية رصد  قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظرفي ضوء هذه المعلومات األساسية،  - 92
 :واستعراض اإلطار االستراتيجي قد تكون على النحو التالي

  ؛أو هيئة مخصصة يضطلع بتنفيذها اجتماع األطراف  )أ(
تتضمن اإلبالغ عن تنفيذ اإلطار االستراتيجي من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم   )ب(

  المنافع؛
  تتضمن رصد واستعراض مبادرات بناء القدرات وتنميتها؛  )ج(
حديد ما إذا تتضمن وضع مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في تنفيذها، وإذا كان األمر كذلك، تضطلع بت  )د(

  .أو الدولي، وكذلك العملية الممكنة التي ترمي إلى وضعها/كان من األنسب وضعها على المستوى الوطني و

  سلسلة اإلجراءات الممكنة لتنفيذ اإلطار االستراتيجي  -طاء

مكنة لتنفيذ أو معلومات فيما يتعلق بسلسلة اإلجراءات الم/من االستبيان المجيبين إلى تقديم آراء و 9يدعو القسم  - 93
خريطة طريق لألنشطة الرامية إلى مساعدة البلدان على تحديد أولوياتها والخطوط وضع اإلطار االستراتيجي، بما في ذلك 

 .الزمنية المقابلة

أشار و. تنفيذ اإلطار االستراتيجيالرامية إلى سلسلة اإلجراءات بهج فيما يتعلق نُواقترحت مجموعة واسعة من ال - 94
اإلجراءات  ضرورة تنفيذ هذه آخرون ى ضرورة تنفيذ اإلجراءات على المستوى الوطني في حين رأىعدد من المجيبين إل

 .UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7من الوثيقة  7اإلطار  في الواردةالردود  قدمتو. على المستوى الدولي

الممكنة التي وضع سلسلة من اإلجراءات على المستوى الوطني األطراف في تحديد اإلجراءات  أن يوجه ويمكن - 95
أن تشكل  يمكن، في حين البروتوكول بشكل فعالتنفيذ ل القدرات أو تنميتهابناء  بغيةالوطني،  مستوىيمكن أن تتخذها على ال

 .لتنفيذ اإلطار االستراتيجي نهجاً تدريجياًاإلجراءات على الصعيد الدولي من سلسلة 

بشأن سلسلة اإلجراءات الممكنة لتنفيذ اإلطار االستراتيجي،  ةالمقترح المختلفة والنهج اآلراءإلى  نظراً. استنتاج - 96
تنفيذ  علىاألطراف  مساعدةسلسلة من اإلجراءات  بإمكان إذا كان في أن تنظر فيماللجنة الحكومية الدولية ا فقد ترغب

 وضعمن األنسب  ل سيكونفه، وإذا كان األمر كذلك، البروتوكول بشكل فعالتنفيذ ل القدرات أو تنميتهابناء بشأن  22المادة 
 :تتضمن ما يليسلسلة 
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  اإلجراءات الوطنية بغية بناء القدرات أو تنميتها لتنفيذ البروتوكول؛ أو  )أ(
  .اإلجراءات الدولية بغية تنفيذ اإلطار االستراتيجي  )ب(

 حتياجات المالية واالحتياجات من الموارد األخرىاال  -ياء

أو معلومات بشأن االحتياجات المالية واالحتياجات /بيان إلى تقديم آراء ومن االست 10دعي المجيبون في القسم  - 97
 .من الموارد فيما يتعلق بتنفيذ اإلطار االستراتيجي

ن أو ،في الوقت المناسب أن تصرف، وبشكل كاف متاحة األموال تكونضرورة أن وأبرز عدد من المجيبين  - 98
 .ن التنفيذ الفعال لإلطار االستراتيجيقابلة للقياس، من أجل ضماأن تكون و، التنبؤ بها يكون باإلمكان

للتنوع  اليابان صندوق من قبيل ستراتيجي، االإلطار ل مكنةإلى مصادر التمويل الم مقدمة ريراقت دةعفي وُأشير  - 99
، ومخصصات الحصول وتقاسم المنافع في التجديد الخامس لموارد مرفق البيئة بروتوكول ناغوياصندوق تنفيذ ، والبيولوجي

عن تنفيذ ناشئة توجيه الموارد ال وُأشير أيضاً إلى إمكانية). STAR(لعالمية في إطار نظام التخصيص الشفاف للموارد ا
 .التمويل الالزم لتنفيذ اإلطار االستراتيجي من التبرعات إمكانية الحصول علىتنفيذ اإلطار االستراتيجي و نحوالبروتوكول 

 .التمويل المخصص لتنفيذ اإلطار االستراتيجي دمة األهمية التي يكتسيهافي بعض التقارير المق  أيضاً تولوحظ -100

في الكيفية التي يمكن  قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظر ،المقترحات المطروحةفي ضوء  .استنتاج - 101
 .بها معالجة هذا العنصر في اإلطار االستراتيجي

 العناصر الممكنة األخرى  -كاف

من العناصر  ألي عنصر آخر إلى تقديم وصف موجز من االستبيان 11في المادة ي المجيبون ، فقد دعوأخيراً - 102
من الوثيقة  8طار في اإل الواردةالردود  قد عرضتو. في اإلطار االستراتيجي ترجمةمرؤيتها في التي يرغبون 

UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7 . غير أن إلطار االستراتيجي، المجيبين فقط إضافة عناصر جديدة ل عدد قليل منواقترح
 .لم تكن واضحة إدراج هذه في هذا اإلطار بها يمكن الكيفية التي

أية عناصر أخرى  ترجمةفيما إذا كانت هناك ضرورة ل قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظر. استنتاج  - 103
 .في اإلطار االستراتيجي

 قضايا مقترحة للنظر   - اًرابع

في للجنة الحكومية الدولية ا قد ترغباالحتياجات واألولويات المحلية،  بشأنوالمعلومات  اءاآلرفي ضوء تجميع  - 104
من هذا المرفق،  1بناء القدرات واألولويات المحددة، على النحو الوارد في الجدول  من  حتياجاتاال أن تنظر في مراعاة

 .لدعم تنفيذ البروتوكول

تي حددتها األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية، والواردة في واألولويات المحلية ال لالحتياجاتويمكن  - 105
أو تقديم الدعم لهذه األنشطة /والمنظمات األخرى خالل وضع أنشطة بناء القدرات وتنميتها واألطراف  أن توجه، 1الجدول

لالحتياجات  تقييم أساسي كأيضا  1الجدول  ، فإنه يمكن استخداموباإلضافة إلى ذلك .تنفيذ البروتوكول بشكل فعالل
 .رصد التقدم المحرز تنميتها من أجلواألولويات المحلية لبناء القدرات و
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تجميع اآلراء والمعلومات بشأن العناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي لبناء لاللجنة الحكومية الدولية  راعاةممع و - 106
 تقديم التوصيات فيما يتعلق خاللفي القضايا التالية  ترغب في أن تنظر قدفلدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا،  تنميتهاالقدرات و

 .طراف في بروتوكول ناغويالألاجتماع كاإلطار االستراتيجي لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل ب

طبيعة اإلطار  بشأنللجنة الحكومية الدولية في التوصل إلى تفاهم مشترك فقد ترغب اكخطوة أولى، و - 107
ن ان رئيسياواقترح نهج. من البروتوكول 22مساعدة األطراف على تنفيذ المادة  بها يمكن بشأن الكيفية التياتيجي، واالستر
اإلطار بمثابة وثيقة مرجعية  وأشار البعض إلى إمكانية أن يكون. اإلطار األطراف يدعم بهاالكيفية التي يمكن أن  بشأن

ه أن في حين رأى آخرون، تنميتهالفاعلة األخرى في مجال بناء القدرات ولتوجيه سياسات وإجراءات األطراف والجهات ا
 .تنميتهاخدمات في مجال بناء القدرات والأو برنامج لتقديم قد وضع كخطة عمل 

النهج المعتمدة لدعم بناء القدرات في إطار االتفاقات البيئية األخرى  عن طريقويمكن توضيح هذين الخيارين  - 108
 .المتعددة األطراف

 جهود يسيربغية ت تي وضعتاألدوات الرئيسية ال، تتمثل إحدى في إطار بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةو - 109
 5.بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول السالمة األحيائيةالمتعلقة بخطة العمل  فيبناء القدرات  األطراف في

 وكذلكتحديد االحتياجات واألولويات القطرية،  يسير سبلتوجيه وتأجل  منستراتيجية لال عاماً خطة العمل إطاراًوتقدم 6
األطراف والحكومات األخرى قد نفذته على جميع المستويات، و وتمويلها القدرات لتنفيذ بناء الالزمة لياتاآلاإلجراءات و

الحصول وتقاسم  في مجالالقدرات  بناءب المتعلقةعمل النهج مماثل لخطة  تُخذوا. األمانةوالمنظمات الدولية ذات الصلة و
 7.التي اعتمدها االجتماع السابع لمؤتمر األطرافوالمنافع 

، المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة واعتمد نهج مختلف لدعم بناء القدرات في إطار - 110
منظمة و ،أمانة المعاهدة وضعته ونفذتهو برنامج مشترك وه 8،"المشترك لبناء القدرات للبلدان النامية البرنامج" وضعقد ف

المعاهدة الدولية بشأن  تقديم المساعدة في تنفيذ بغيةالدولية للتنوع البيولوجي، والمنظمة ، األمم المتحدة لألغذية والزراعة
 9.لمساعدة التقنية لبلدان مختارةبوسائل منها عقد حلقات عمل إقليمية أو تقديم ا الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن الخبرات والنُهج المعتمدة بشأن بناء القدرات في إطار بروتوكول  - 111
القسم الخامس من الوثيقة  في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةقرطاجنة و

UNEP/CBD/ICNP/1/4   ت لالجتماع األول للجنة الحكومية الدوليةالتيُأعد.  

                                                             
عة مؤشرات لتقييم تنفيذ خطة مجمو) ب(آلية تنسيق، ) أ: (تتمثل األدوات األخرى التي ُأعدت في إطار بروتوكول قرطاجنة فيما يلي 5

 .قائمة خبراء السالمة األحيائية) ج(العمل؛ 
 > http://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=11059 <انظر . BS-III/3على النحو المحدث من طرف المقرر  6
 > /http://www.cbd.int/abs/action-plan-capacity<: واو انظر 7/19المقرر  7
 >http://www.itpgrfa.net/International/sites/default/files/jicbp_10.pdf <انظر  8
 ، يمثل بناء القدرات أيضاً آلية لتقاسم المنافع الناشئة عن استخداملدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةالمعاهدة افي إطار  9

من ) ج( 2-13، وفقاً للمادة )MLS(في إطار النظام المتعدد األطراف للحصول وتقاسم المنافع  الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
المعاهدة الدولية بشأن  وباإلضافة إلى ذلك، أنشا مجلس اإلدارة آلية تنسيق بناء القدرات بغية تنسيق بناء القدرات لتنفيذ. هدةهذه المعا

 .  على المستويين الوطني واإلقليمي الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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المتعددة  األخرى وضعت في إطار االتفاقات البيئية التي مختلفةالهج إطار هذه النُ في ضوء الخبرة المكتسبة فيو - 112
. غويامن بروتوكول نا 22لتنفيذ المادة  األنسبالنهج  تحديد في في أن تنظرللجنة الحكومية الدولية ا قد ترغباألطراف، 

نهج المتبع، ال بحسب بعض العناصر ومدى فهم مضمون الختالف ومع مراعاة اللجنة الحكومية الدوليةوعالوة على ذلك، 
 .من العناصر المقترحة عنصر التالية فيما يتعلق بكل قضايافي ال فقد ترغب في أن تنظر

كأساس لوضع هدف  22من المادة  1فقرة قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظر في استخدام ال .األهداف - 113
ال سيما بغية وإمكانية إضافة أهداف أخرى، وقد ترغب اللجنة الحكومية الدولية أيضاً في أن تنظر في . اإلطار االستراتيجي

 .أعاله 106توضيح دور وطبيعة اإلطار االستراتيجي، على النحو المشار إليه في الفقرة 

قد  .السابقة والجارية لبناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع الدروس المستفادة منوالخبرات  - 114
هذا العنصر  بشأنمن المعلومات المقدمة  على أفضل وجهفي كيفية االستفادة  أن تنظرترغب اللجنة الحكومية الدولية في 

إلطار لتوجيهية  ونُهج مبادئكستفادة بعض الدروس الم بطرق منها على سبيل المثال إدراج لتطوير اإلطار االستراتيجي
الحصول  غرفة تبادل المعلومات بشأن التقارير إلى في إطار تقديمالدروس المستفادة ب المتعلقاالستراتيجي، أو دمج القسم 

 .22من المادة  6وهو ما تنص عليه الفقرة  وتقاسم المنافع

للمبادئ في استخدام القائمة اإلرشادية  ية في أن تنظراللجنة الحكومية الدولترغب قد  .المبادئ والنهج التوجيهية - 115
من هذه الوثيقة كأساس  الثالث ممن القس 3قسم الفرعي المدرجة في الو وتنميتهابناء القدرات المتعلقة ب والنهج التوجيهية

 .اإلطار االستراتيجي منهذا العنصر  تطويرل

قد  .الالزمة لبناء القدرات وتنميتها في إطار المجاالت الرئيسيةالمجاالت الرئيسية لبناء القدرات وتنميتها والتدابير  - 116
فيما لتلبية االحتياجات من القدرات كأساس  1النتائج الواردة في الجدول ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظر في 

 .بالتدابير الرامية إلى تنفيذ البروتوكول بشكل فعاليتعلق 

قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظر في  .ابير الالزمة لبناء القدرات وتنميتهااآلليات المتعلقة بتنفيذ التد - 117
القسم الثاني من هذه  القسم الفرعي دال من على النحو الوارد فيالكيفية التي تؤثر بها االستنتاجات المتعلقة بأفضل اآلليات، 

يجرى على التفاهم المشترك الذي استخدام النتائج، بناء مثال، على سبيل الويمكن، . اإلطار االستراتيجيعداد إعلى  ،الوثيقة
في بناء  فاعلة المشاركةتوجيهات لألطراف والجهات الكالتوصل إليه فيما يتعلق بطبيعة ودور اإلطار االستراتيجي، 

مات أو اإلجراءات الخد بشأن اآلليات الرامية إلى تلبية االحتياجات من القدرات أو كتوجيهات بشأن  وتنميتهاالقدرات 
 .أو تنميتها بناء القدراتمن أجل  برنامج أو خطة عمل يمكن أن يضطلع بها الممكنة التي

من المكن استخدام أية وسيلة  فيما إذا كانقد ترغب اللجنة الحكومية الدولية أوالً في أن تنظر  .آلية التنسيق - 118
التآزر والتنسيق لتعزيز ، الحصول وتقاسم المنافع معلومات بشأنغرفة تبادل ال تقارير إلى إلىال، باإلضافة إلى تقديم أخرى

إذا كان األمر كذلك، فقد و. وضع آلية تنسيق ن قبيلالحصول وتقاسم المنافع، م في مجال تنميتهافي مجال بناء القدرات و
 :أن تنظر كذلك فيما يليرغب في ت

والجهات المانحة والمنظمات ذات  ةيوكاالت الحكومالاجتماعات التنسيق بين  دى الفائدة المرجوة منم  )أ(
في تعزيز التآزر أعاله،  73إليه في الفقرة  المشار على النحو ،االتصال فريقالمنتديات على االنترنت أو أو الصلة، 

  والتنسيق؛
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وفيما إذا كان هذا التنسيق يتم على المستوى الدولي، أو اإلقليمي ، الذي يحدث فيه التنسيقمستوى ال  )ب(
 .اإلقليمي، أو الوطني ودون

قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظر  .التنسيق فيما بين األطراف ومع العمليات والبرامج ذات الصلة - 119
 أن تعالج ضمن اإلطار االستراتيجيكيف يمكن فإذا كان من الممكن اإلبقاء على هذا العنصر، وإذا كان األمر كذلك، فيما 

التعاون فيما بين األطراف، والتعاون فيما بين العمليات والبرامج الواردة، من قبيل والمعلومات راء اآلفي  المحددةالمكونات 
 .ذات الصلة، والوسائل الممكنة لتحقيق التعاون

 فيما كخطوة أولى في وضع هذا العنصر،قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظر،  .الرصد واالستعراض - 120
  .هرصد اإلطار االستراتيجي واستعراضأن يضطلع اجتماع األطراف أو إحدى الهيئات المخصصة بما إذا كان من األنسب 

هذا على طبيعة  لرصد واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار االستراتيجي الوسائل الالزمةأفضل ستعتمد و - 121
بناء القدرات  لفاعلة المشاركة فياوثيقة مرجعية لألطراف والجهات كاإلطار االستراتيجي  وإذا جرى تحديد. اإلطار

 لتقارير والجهات الفاعلةفي إمكانية تكريس عملية تقديم األطراف  فقد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظر، تنميتهاو
وضع  ، وفي إمكانيةتقاسم المنافعو بشأن الحصول المعلومات غرفة تبادلتنفيذ اإلطار االستراتيجي من خالل  بشأن

في  أيضاً فقد ترغب اللجنة الحكومية الدولية، هالمؤشرات أداة هامة لرصد اإلطار واستعراض وإذا اعتبرت. اتمؤشرال
 .أو الدولي/المستوى الوطني وهذه المؤشرات على  من الممكن وضعتحديد ما إذا كان 

دمات في مجال بناء تقديم الخلخطة عمل أو برنامج كاإلطار االستراتيجي  يتعين استخدام إذا كانومع ذلك، ف - 122
الطرق الكفيلة برصد مبادرات بناء القدرات أفضل تنميتها، فقد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظر في القدرات و

  .وتنميتها وفيما إذا كانت هذه المؤشرات مفيدة

في أن تنظر فيما إذا كان قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية  .سلسلة اإلجراءات الممكنة لتنفيذ اإلطار االستراتيجي - 123
المتعلقة ببناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ البروتوكول  22وضع سلسلة من اإلجراءات قد يساعد األطراف على تنفيذ المادة 

 : بشكل فعال، وأن تنظر، إذا كان األمر كذلك، فيما إذا كان من األنسب وضع سلسلة تتضمن ما يلي

  لقدرات أو تنميتها لتنفيذ البروتوكول؛إجراءات وطنية بغية بناء ا  )أ(

 .إجراءات دولية بغية تنفيذ اإلطار االستراتيجي  )ب(

قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظر في أفضل  .االحتياجات المالية واالحتياجات األخرى من الموارد - 124
أو من خالل قييم مصادر التمويل الممكنة اإلطار االستراتيجي من خالل ت عدادإالطرق الكفيلة بمعالجة هذا العنصر لدى 

 .على سبيل المثال النظر في إنشاء صندوق مخصص لتنفيذ اإلطار االستراتيجي

قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظر فيما إذا كان من الضروري إدراج أي  .العناصر الممكنة األخرى - 125
 .عنصر آخر في اإلطار االستراتيجي

اتخاذ إجراءات مبكرة أهمية  إلىو ،اإلطار االستراتيجي عدادإ من أجل التي سينظر فيهالقضايا عدد ا وبالنظر إلى - 126
أن تنظر في  في الحكومية الدولية فقد ترغب اللجنة، لتنفيذ بروتوكول ناغويا بشكل فعال تنميتهافي مجال بناء القدرات و

 إلىتقديم مشروع العناصر والخيارات  غيةباإلطار،  وضع هذاتنظيم اجتماع للخبراء من أجل المضي في  ضرورة
 .للنظر فيهاالجتماع األول لألطراف في بروتوكول ناغويا 
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  توصياتال  -اًخامس
 :قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في أن تضطلع بما يلي - 127

األطراف والمجتمعات  احتياجاتتدعو األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى مراعاة   )أ(
أو /و لدى وضع أنشطة بناء القدرات وتنميتهامن هذا المرفق  1الواردة في الجدول لية والمحلية وأولوياتها المحلية األص
  تنفيذ البروتوكول بشكل فعال؛لالدعم لهذه األنشطة تقديم 

ة إعداد تطلب إلى األمين التنفيذي أن ينظم، رهناً بتوافر الموارد، اجتماعاً للخبراء من أجل مواصل  )ب(
في االجتماع الثاني  رتجالمداوالت التي عناصر اإلطار االستراتيجي، استناداً إلى اآلراء والمعلومات المقدمة ومراعاة 

ألطراف في لاجتماع كالمؤتمر األول لألطراف العامل  لنظرللجنة الحكومية الدولية بغية تقديم مشروع اإلطار االستراتيجي 
  ؛بروتوكول ناغويا

و األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم الدعم المالي الالزم لتنظيم اجتماع تدع  )ج(
  .الخبراء

ألطراف في بروتوكول لاجتماع كقد ترغب اللجنة الحكومية الدولية أيضاً في أن توصي مؤتمر األطراف العامل  - 128
 :في أن يضطلع في اجتماعه األول بما يلي ناغويا

الذي وضعه ، وتنفيذ البروتوكولدعم ل وتنميتهامشروع اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات في ينظر   )أ( 
  ؛االقتضاء عند، هاعتمادأو /و زيادة صقلهخبراء بغية الاجتماع 

ومصارف التنمية  ومرفق البيئة العالمية يدعو األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  )ب(
 .توفير الموارد المالية لدعم تنفيذ اإلطار االستراتيجيإلى ية األخرى والمؤسسات المالاإلقليمية 
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  المرفق
  10لمحة عامة عن التدابير الالزمة لبناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول بشكل فعال: 1الجدول 

القدرة على تنفيذ التزامات ) أ: (المجال الرئيسي 
 البروتوكول واالمتثال لها

) ب: (سيالمجال الرئي
القدرة على التفاوض 

شروط متفق عليها  حول
 بصورة متبادلة 

القدرة ) ج: (المجال الرئيسي
وضع وتنفيذ وإنفاذ على 

التشريعية أو  التدابير
 اإلدارية أو السياساتية

بشأن الحصول  المحلية
 وتقاسم المنافع

) د: (المجال الرئيسي
قدرة األطراف على 

تطوير القدرات 
اتها البحثية لمجتمع

من أجل األصلية 
إضافة قيمة للموارد 
 الجينية الخاصة بها

حيتاجات من القدرات واألولويات اال
المحددة للمجتمعات األصلية والمحلية 

 وأصحاب المصلحة ذوي الصلة

 
 
 
 
 

 1المرحلة 

 .التطوير القانوني والمؤسسي - 
التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية  - 

بالموارد الجينية، وقضايا الوصول وتقاسم  المرتبطة
  .المنافع ذات الصلة

مجتمعات األصلية التدابير الخاصة لزيادة قدرات ال - 
على تعزيز قدرات المرأة داخل  والمحلية مع التركيز

هذه المجتمعات فيما يتعلق بالحصول على الموارد 
الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد 

 .الجينية
الجهات الفاعلة الرئيسية والخبرات القائمة خرائط  - 

 .لتنفيذ بروتوكول ناغويا
حشد الموارد المالية الجديدة والمبتكرة لتنفيذ  - 

  .بروتوكول ناغويا

ــز - نصــاف اإل تعزي
في المفاوضـات،   والعدالة

ــى   ــدريب عل ــل الت مث
شـروط   حـول التفاوض 

ــا بصــو ــق عليه رة متف
  متبادلة

دعم وضـع شـروط    -
  .تعاقدية نموذجية

ضع وتنفيذ اتفاقـات  و -
رائدة في مجال الحصول 

  .وتقاسم المنافع
 

وضع إطار سياساتي فـي   -
مجــال الحصــول وتقاســم 

  .المنافع
تقييم التدابير المحلية ذات  -

الصلة بالحصـول وتقاسـم   
المنافع في ضوء االلتزامات 
التي ينص عليها بروتوكول 

  .ياناغو
وضع تدابير تشـريعية أو   -

إدارية أو سياسـاتية جديـدة   
على المستوى المحلي فـي  
مجــال الحصــول وتقاســم 
المنــافع أو تعــديلها لتنفيــذ 

  . بروتوكول ناغويا

المشــاركة فــي العمليــات القانونيــة  - 
  .والسياساتية وعمليات صنع القرار

وضع الحد األدنى لمتطلبات الشـروط   -
لضـمان   ة متبادلـة بصورالمتفق عليها 

التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشـئة  
المعارف التقليدية المرتبطـة   عن استخدام

  .بالموارد الجينية
فيمـا   مجتمعيـة وضع بروتوكوالت  -

يتعلق بالحصول على المعارف التقليديـة  
المرتبطة بالموارد الجينية والتقاسم العادل 
والمنصف للمنافع الناشئة عـن اسـتخدام   

  .المعارف كتل
وضع شروط تعاقدية نموذجية لتقاسـم   -

المنافع الناشئة عن اسـتخدام المعـارف   

                                                             
ومع مراعاة أن المجيبين قد رأوا أنه من الضروري تلبية جميع االحتياجات من القدرات في . لمتعلق باالحتياجات واألولويات المحليةة من االستبيان اخوذأتصنف التدابير استناداً إلى النتائج الم 10

ك، بالنسبة إلى كل مرحلة من المراحل، مرتبة وفقاً ذل سنوات، فقد جمعت التدابير في البداية في ثالثة مراحل استناداً إلى اإلطار الزمني الذي اختاره معظم المجيبين، وقدمت التدابير بعد 5غضون 
 . لمستوى األولوية الذي حدده المجيبون
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  .التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية  .وضع آليات للتنسيق بين الوكاالت - 
 

 
 

 2المرحلة 

رصد استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك تعيين  - 
 . نقطة تفتيش واحدة أو أكثر

خاصة لزيادة قدرات أصحاب المصلحة التدابير ال - 
  .فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع ذوي الصلة

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

 .المنافع

، نقل التكنولوجيا -   
والبنية التحتية والقدرة 

التقنية على تسهيل 
استدامة نقل 

 التكنولوجيا هذا
تطوير واستخدام  - 

  .أساليب التقدير
 

لوضع شروط لقدرة على التفاوض ا - 
 .متفق عليها بصورة متبادلة

فهم االلتزامات المنصوص عليها في  - 
   .بروتوكول ناغويا

 

 
 
 

 3المرحلة 

 .رصد وإنفاذ االمتثال - 
مساهمة أنشطة الحصول وتقاسم المنافع في  تعزيز - 

   .لمكوناته ستخدام المستدامالحفظ التنوع البيولوجي وا
 .بير فيما يتعلق بالوصول إلى العدالةوضع تدا - 
  .وضع آليات لمعالجة الحاالت العابرة للحدود - 
تقديم المعلومات إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن  - 

  .الحصول وتقاسم المنافع
 

تطوير واستخدام  - 
  .أساليب التقدير

 

 ،التنقيب البيولوجي -  
ما يرتبط به من و

دراسات وبحوث 
  تصنيفية

 

المعارف التقليدية المرتبطة  إدارة - 
  بالموارد الجينية
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  11القدرات من واآلليات المفضلة لتلبية هذه االحتياجات 1ة المرحلوتنمية القدرات التي يتعين تلبيتها في  التدابير الالزمة لبناء: 2 الجدول
 اآلليات المفضلة لتلبية االحتياجات من القدرات بحسب مستوى األولويةمرتبة التدابير الالزمة لبناء القدرات أو تنميتها  
 
 
 
القدرة على تنفيذ ) أ: (مجال الرئيسيال

 التزامات البروتوكول واالمتثال لها

 التقنية/المساعدة القانونية التطوير القانوني والمؤسسي
 الدعم المالي

التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، وقضايا 
 .الوصول وتقاسم المنافع ذات الصلة

 تثقيف والتدريب ال
 الدعم المالي

التدابير الخاصة لزيادة قدرات المجتمعات األصلية والمحلية مع التركيز على تعزيز 
قدرات المرأة داخل هذه المجتمعات فيما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية والمعارف 

 .التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

 التثقيف والتدريب 
 الدعم المالي

 الدعم المالي خرائط الجهات الفاعلة الرئيسية والخبرات القائمة لتنفيذ بروتوكول ناغويا
 منتديات تبادل المعلومات/الرابطات المهنية/الشبكات

 األدوات والمواد المرجعية
 الدعم المالي حشد الموارد المالية الجديدة والمبتكرة لتنفيذ بروتوكول ناغويا

 منتديات تبادل المعلومات/نيةالرابطات المه/الشبكات
   منتديات تبادل المعلومات/الرابطات المهنية/الشبكات وضع آليات للتنسيق بين الوكاالت - 

 الدعم المالي
القدرة على ) ب: (المجال الرئيسي

شروط متفق عليها  حولالتفاوض 
 بصورة متبادلة

شروط متفق  حولتفاوض في المفاوضات، مثل التدريب على ال نصاف والعدالةاإل تعزيز
  .لدعم وضع شروط تعاقدية نموذجية عليها بصورة متبادلة

 

 التثقيف والتدريب 
 الدعم المالي

  .وضع وتنفيذ اتفاقات رائدة في مجال الحصول وتقاسم المنافع 
 

 التقنية/المساعدة القانونية
 الدعم المالي

القدرة على ) ج: (المجال الرئيسي
دابير التشريعية وضع وتنفيذ وإنفاذ الت

  .وضع إطار سياساتي في مجال الحصول وتقاسم المنافع
  
 

 التقنية/المساعدة القانونية
 الدعم المالي

                                                             
على أعلى  اتليتان اللتان حصلاآل كل تدبير من التدابيرل تتاحو .ستوى األولوية الذي اختاره معظم المجيبين على االستبيان المتعلق باالحتياجات واألولويات المحليةمتصنف التدابير استناداً إلى  11

 .المحصل عليها في آليتين اثنتينالنسب المئوية  تساوتثالث آليات كلما وتقدم . نسبة مئوية
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أو اإلدارية أو السياساتية المحلية 
 بشأن الحصول

تقييم التدابير المحلية ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع في ضوء االلتزامات التي 
 .ياينص عليها بروتوكول ناغو

   الدعم المالي
 التقنية/المساعدة القانونية

وضع تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية جديدة على المستوى المحلي في مجال 
 .الحصول وتقاسم المنافع أو تعديلها لتنفيذ بروتوكول ناغويا

 التقنية/المساعدة القانونية
 الدعم المالي

حيتاجات من القدرات واألولويات اال
ددة للمجتمعات األصلية والمحلية المح

 وأصحاب المصلحة ذوي الصلة

 التثقيف والتدريب .المشاركة في العمليات القانونية والسياساتية وعمليات صنع القرار 
 المؤتمرات وحلقات العمل

لضمان التقاسم العـادل   بصورة متبادلةوضع الحد األدنى لمتطلبات الشروط المتفق عليها 
  .المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية ع الناشئة عن استخداموالمنصف للمناف

 

 التقنية/المساعدة القانونية
 الدعم المالي

فيما يتعلق بالحصول على المعـارف التقليديـة المرتبطـة     مجتمعيةوضع بروتوكوالت  
  .لمعارفا بالموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام تلك

 

 التثقيف والتدريب
 التقنية/المساعدة القانونية

 
وضع شروط تعاقدية نموذجية لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية  - 

 المرتبطة بالموارد الجينية
  المساعدة القانونية والتقنية

 الدعم المالي
  المؤتمرات وحلقات العمل

  

  12القدرات من واآلليات المفضلة لتلبية هذه االحتياجات 2ة المرحلوتنمية القدرات التي يتعين تلبيتها في  التدابير الالزمة لبناء: 3 الجدول
 اآلليات المفضلة لتلبية االحتياجات من القدرات بحسب مستوى األولويةمرتبة التدابير الالزمة لبناء القدرات أو تنميتها  
القدرة على تنفيذ ) أ: (مجال الرئيسيال

 التزامات البروتوكول واالمتثال لها
   الدعم المالي . رصد استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك تعيين نقطة تفتيش واحدة أو أكثر

 نيوالتق ميلعاللتعاون ا
فيما يتعلق بالحصول  خاصة لزيادة قدرات أصحاب المصلحة ذوي الصلةالتدابير ال

 .وتقاسم المنافع
 دريبوالتلتثقيف ا

 الدعم المالي

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

   الدعم المالي
  والمواد المرجعيةاألدوات 

                                                             
  .نفسهالمرجع  12
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قدرة األطراف ) د: (المجال الرئيسي
على تطوير القدرات البحثية 

لمجتمعاتها األصلية من أجل إضافة 
 خاصة بهاقيمة للموارد الجينية ال

 ، والبنية التحتية والقدرة التقنية على تسهيل استدامة نقل التكنولوجيا هذانقل التكنولوجيا
 

   نيوالتق ميلعاللتعاون ا
 الدعم المالي

  .طوير واستخدام أساليب التقديرت
 

   نيوالتق ميلعاللتعاون ا
 الدعم المالي

حيتاجات من القدرات واألولويات اال
المحددة للمجتمعات األصلية والمحلية 

 وأصحاب المصلحة ذوي الصلة

 .لوضع شروط متفق عليها بصورة متبادلةلقدرة على التفاوض ا
 

 دريبوالتلتثقيف ا
  التقنية/القانونيةلمساعدة ا

  لمنصوص عليها في بروتوكول ناغويافهم االلتزامات ا
 

 دريبوالتلتثقيف ا
 الدعم المالي

  

   12القدرات من واآلليات المفضلة لتلبية هذه االحتياجات 3ة المرحلوتنمية القدرات التي يتعين تلبيتها في  التدابير الالزمة لبناء: 4 الجدول
  

 اآلليات المفضلة لتلبية االحتياجات من القدرات بحسب مستوى األولويةمرتبة التدابير الالزمة لبناء القدرات أو تنميتها  
القدرة على تنفيذ ) أ: (المجال الرئيسي

 التزامات البروتوكول واالمتثال لها
 التقنية/المساعدة القانونية   .االمتثالرصد وإنفاذ 

 الدعم المالي
ستخدام المساهمة أنشطة الحصول وتقاسم المنافع في حفظ التنوع البيولوجي وا تعزيز

  لمكوناته المستدام

   الدعم المالي
  المؤتمرات وحلقات العمل

 .وضع تدابير فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة
 

 نيةالتق/المساعدة القانونية
 التدريب أثناء العمل

  .وضع آليات لمعالجة الحاالت العابرة للحدود
 

 التقنية/المساعدة القانونية
  التعاون العلمي والتقني

   منتديات تبادل المعلومات/الرابطات المهنية/الشبكات .تقديم المعلومات إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 الدعم المالي

القدرة على ) ب: (لمجال الرئيسيا
شروط متفق عليها  حولالتفاوض 

 بصورة متبادلة

   التعاون العلمي والتقني . تطوير واستخدام أساليب التقدير
 الدعم المالي

   التعاون العلمي والتقني دراسات تصنيفيةوبحوث ما يرتبط به من و ،التنقيب البيولوجيقدرة األطراف ) د: (المجال الرئيسي
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على تطوير القدرات البحثية 
لمجتمعاتها األصلية من أجل إضافة 

 خاصة بهاقيمة للموارد الجينية ال

 الدعم المالي

حيتاجات من القدرات واألولويات اال
المحددة للمجتمعات األصلية والمحلية 

 وأصحاب المصلحة ذوي الصلة

 لتدريبالتثقيف وا إدارة المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
 التقنية/المساعدة القانونية

 
  

 ----  
  


