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 الحصولبشأن  المخصصة لبروتوكول ناغويا 
 على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 
 للمنافع الناشئة عن استخدامها   
 الثانياع جتماال

 2102 يوليه/تموز 6-2نيودلهي  
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الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها  زيادة التوعية بأهميةلتدابير 
 المنافع والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال
المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول دلى الموارد  نظرت اللجنة الحكومية الدولية -1

 زيادة التودية بأهميةلتدابير "الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمناف  الناشئة دن استخدامها في اجتمادها األول في 
  وفقا "(11 المناف  )المادة ة بالحصول وتقاسموالمسائل المتعلق بالموارد الجينيةالموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة 

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي.ل 11/1لمقرر باالثاني  مرفقلخطة دملها الواردة في ال

لددم  زيادة التوديةل ةومن أجل مساددة اللجنة الحكومية الدولية في هذه المهمة  أددت األمانة مشروع استراتيجي -1
في  زيادة التوديةمن بروتوكول ناغويا بطريقة متسقة. ويرد مشروع استراتيجية  11فيذ الفعال للمادة األطراف في التن

 .UNEP/CBD/ICNP/1/5القسم ثانيا من المرفق بالوثيقة 

ي أدده األمين التنفيذي. وترد نتائج ذال زيادة التوديةونظرت اللجنة الحكومية الدولية في مشروع استراتيجية  -3
  1بشأن هذه المسألة في تقرير االجتماع. للجنة الحكومية الدولية وتوصياتهجتماع األول مناقشات اال

ددت اللجنة الحكومية الدولية األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية والمجتمعات   1/3وفي التوصية  -4
بشأن العناصر المقترحة الستراتيجية  األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم آراء إلى األمين التنفيذي

 زيادة التودية( فضال دن معلومات بشأن أنشطة UNEP/CBD/ICNP/1/5 بالوثيقةناغويا )المرفق  التودية ببروتوكولزيادة 
                                                           

* UNEP/CBD/ICNP/2/1/Rev.1. 
1 UNEP/CBD/ICNP/1/8. 
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لمناف   ا والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسمفيما يتعلق بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 
 بما في ذلك الدروس المستفادة من الخبرة القائمة في هذا الصدد.

وفي التوصية نفسها  طلبت اللجنة الحكومية الدولية إلى األمين التنفيذي تنقيح العناصر المقترحة من استراتيجية  -5
األول للجنة الحكومية الدولية  ناغويا  م  األخذ في الحسبان اآلراء المعرب دنها في االجتماع  التودية ببروتوكولزيادة 

 فضال دن التقارير الواردة  لينظر فيها االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية.

األمين التنفيذي األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية والمجتمعات  اوفي ضوء هذه التوصية  دد -6
)رسالة تذكيرية(  116-1111و 141-1111 طاريناإلخاألصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين  من خالل 

دلى التوالي  1111تشرين الثاني نوفمبر/ 1و 1111أغسطس/آب  1( المؤرخين SCBD/ABS/VN/SG/77099)المرج  رقم 
 إلى تقديم آراء بشأن هذا الموضوع  حسبما أشير أداله  إلى األمانة.

ذي تقارير بشأن هذه المسألة من كندا والصين وإكوادور   استلم األمين التنفي1111يناير/كانون الثاني  14وحتى  -7
وترد هذه التقارير دلى الموق  التالي:  .نادي وايكيكي المدني في هاوايوتايلند ووالمكسيك واالتحاد األوروبي 

http://www.cbd.int/icnp2/submissions/. 

 التاب  لألكاديمية السويسرية للعلوم يتاح تقرير وارد من منتدى التنوع البيولوجي السويسري  ة إلى ذلكوباإلضاف -8
 .UNEP/CBD/ICNP/2/INF/5كوثيقة إدالمية: 

الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة  زيادة التودية بأهميةتجمي  للمعلومات المقدمة بشأن أنشطة  ويرد -9
 .UNEP/CBD/ICNP/2/INF/6 :الحصول وتقاسم المناف  كوثيقة إدالميةالمتعلقة بمسائل الة وبالموارد الجيني

المعرب دنها في االجتماع وناغويا  التودية ببروتوكولزيادة وترد اآلراء بشأن العناصر المقترحة الستراتيجية  -11
 ألمين التنفيذي في القسم ثانيا أدناه.التقارير الواردة بشأن هذا الموضوع إلى ا وفياألول للجنة الحكومية الدولية 

المشار إليها  التقاريروم  األخذ في الحسبان اآلراء المعرب دنها في االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية وفي  -11
في   لينظر 1/3ناغويا  وفقا للتوصية  التودية ببروتوكولزيادة األمين التنفيذي مشروع استراتيجية  نقحأداله   7في الفقرة 

 االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية.

عرض تهذه الوثيقة. ويرد تفسير لالستراتيجية في القسم أوال من المرفق وبويرد مشروع االستراتيجية في المرفق  -11
 في القسم ثانيا في شكل جدول. االستراتيجية 

 ادة التوعيةزياآلراء المعرب عنها فيما يتعلق بالعناصر المقترحة الستراتيجية  -ثانيا
 بشأن بروتوكول ناغويا

يعرض القسم الفردي ألف أدناه موجزا داما لآلراء المعرب دنها فيما يتعلق بالعناصر المقترحة الستراتيجية  -13
بشأن هذا إلى األمانة ناغويا خالل االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية وفي التقارير الواردة  التودية ببروتوكولزيادة 

 2الموضوع.

                                                           
 .http://www.cbd.int/icnp2/submissions/انظر:  2

http://www.cbd.int/icnp2/submissions/
http://www.cbd.int/icnp2/submissions/
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وترد آراء دامة بشأن االستراتيجية  باإلضافة إلى اآلراء المعرب دنها في اجتماع اللجنة الحكومية الدولية  في  -14
 التقارير التالية الواردة إلى األمانة: كندا والصين واالتحاد األوروبي وتايلند.

ة المحددة ذات األولوية من ويشتمل القسم الفردي باء دلى تجمي  اآلراء المعرب دنها بشأن األنشطة المقترح -15
 مشروع االستراتيجية. واستلمت األمانة معلومات بشأن هذا الموضوع من األطراف التالية: كندا واالتحاد األوروبي

 .وإكوادور والمكسيك

 زيادة التوعيةآراء عامة بشأن مشروع استراتيجية  -ألف

ية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية مهمة جدا الموارد الجين زيادة التودية بأهميةقر دموما بأن تدابير ُأ -16
 لتنفيذ بروتوكول ناغويا دلى نحو فعال  وخاصة حسبما تتعلق بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

ة فجوبوصفه  ذلكوأشير إلى  والتدابير المحلية المتعلقة بها بشأن الحصول وتقاسم المناف  توديةولوحظ ددم وجود  -17
قر بأن العديد من أصحاب المصلحة ليسوا دلى دلم بمسألة كبيرة منذ دخول اتفاقية التنوع البيولوجي حيز النفاذ. وُأ

القوانين المحلية واألطر المؤسسية التي تنظم الحصول دلى الموارد الجينية بدرجة أكبر بالحصول وتقاسم المناف  و
 ية وتقاسم المناف  الناشئة دن استخدامها.والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجين

وينبغي فهم أهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية بشكل جيد من أجل المساهمة في  -18
 حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لعناصره.

التشريعية وتدابيرها أطرها بشأن معلومات  لتشجي  دلى إددادوفي هذا الصدد  ينبغي أن تبذل األطراف جهودا ل -19
لحصول دلى اإجراءات  وبشأن  ونشرها  إن وجدت  أو اإلدارية أو السياساتية المحلية المتعلقة بالحصول وتقاسم المناف 

المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية. وينبغي أن تتخذ األطراف خطوات لضمان سهولة حصول المستخدمين 
 ملين للموارد الجينية دلى هذه المعلومات.المحت

يمكن أن يؤدي إلى ددم االمتثال للمتطلبات المحلية بشأن الحصول وتقاسم المناف   تودية ددم وجودولوحظ أن  -11
 وفر حافزا ألصحاب المصلحة لحفظتسللموارد الجينية بالقيمة االقتصادية واالجتمادية والثقافية  ةالعام زيادة التوديةوأن 
 واستخدامها بشكل مستدام.الموارد  هذه

زيادة ستكون مفيدة في توفير الددم للبلدان من أجل  زيادة التوديةهناك اتفاق دام دلى أن استراتيجية قد كان و -11
 بالمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المناف  وفي مساددة البلدان دلى تنفيذ بروتوكول ناغويا. التودية

 كأداة فعالة لمساددة األطراف في تحقيق االتفاقية وبروتوكول ناغويا. ظر إلى االستراتيجيةُنكما  -11

ينبغي إددادها استنادا إلى االحتياجات  زيادة التوديةأن استراتيجية  رأي مفاده وأدرب العديد من األطراف دن -13
محددة للمجتمعات األصلية   بما في ذلك االحتياجات الةودون اإلقليمي ةواإلقليمي ةواألولويات المحددة دلى الصعد الوطني

دلى  المعدةأن المبادئ العامة بقر مرنة بما فيه الكفاية لتلبية هذه االحتياجات. غير أنه ُأ ه ينبغي أن تكونوالمحلية وأن
 محلية. إجراءاتالصعيد الدولي يمكن أن تكون مفيدة في المساددة دلى وض  
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نتائج االستبيان المتعلق ول معلومات الحصول وتقاسم المناف  وأشير إلى أن نتائج المرحلة التجريبية من غرفة تباد -14
بناء القدرات وتنميتها لددم تنفيذ بروتوكول ناغويا يمكن أن تكون مفيدة في في مجال  باالحتياجات واألولويات المحلية

 دداد االستراتيجية.  ولذلك ينبغي أخذها في الحسبان أثناء إزيادة التوديةتحديد االحتياجات واألولويات المتعلقة ب

األهداف الوطنية واإلقليمية والعالمية الستراتيجية  أن تحدد األطرافوشددت بعض األطراف دلى أنه ينبغي   -15
 دليها. أن تتفقبوضوح و زيادة التودية

 أن هذه االستراتيجية ينبغي أن توفر إمكانية تقاسم المعلومات واألدوات والممارسات الجيدة مفاده وأدرب دن رأي -16
 فيما بين مختلف الجهات الفادلة المعنية. زيادة التوديةبشأن 

 .ةالمحلي زيادة التوديةددم ستراتيجية أدوات مفيدة لأن توفر االوشددت ددة أطراف دلى الحاجة إلى  -17

التكاليف  أشير إلى أهمية استعمال مواد االتصاالت المتعلقة  وتقييدومن أجل تعزيز االتساق وزيادة الكفاءة  -18
 صول وتقاسم المناف  وأدواتها وبرامجها وهياكلها.بالح

 ببروتوكول ناغويا ينبغي أن تكون متاحة بلغات األمم المتحدة زيادة التوديةوأقترح أن أي مواد تعدها األمانة ل -19
 الست. كما ينبغي أن تتاح ترجمة فورية بلغات األمم المتحدة الست لألنشطة التي تضطل  بها األمانة. الرسمية

ر العديد من األطراف إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  كأداة مفيدة لتوزي  مواد االتصاالت وأشا -31
 التي يتم إددادها بموجب االستراتيجية. 

الحاجة إلى وتم التشديد أيضا دلى أهمية التمويل المناسب من أجل تنفيذ االستراتيجية دلى نحو فعال  فضال دن  -31
 في استراتيجيات التمويل الخاصة بها. زيادة التوديةالت التمويل  وخاصة مرفق البيئة العالمية  ضمان أن ترادي وكا

بشأن الحصول تودية  ددم وجودنتيجة أقرت األطراف بالحاجة إلى استراتيجية لددم تنفيذ البروتوكول وختاما   -31
زيادة تراتيجية ينبغي أن تكون أداة لددم أنشطة أن االس دن درب بصفة دامةوتقاسم المناف  وبروتوكول ناغويا. غير أنه ُأ

 الوطنية ولذلك ينبغي أن تكون مرنة لتالئم مجمودة دريضة من الظروف الوطنية. التودية

  زيادة التوعيةآراء محددة بشأن األنشطة ذات األولوية المقترحة لمشروع استراتيجية  -باء

 : تحليل حالة االتصاالت1النشاط ذو األولوية 
 كندا
  ينبغي أن تحدد األطراف  فرديا المنشودةوأن تحقق النتيجة  ةالتودية فعالزيادة من أجل أن تكون استراتيجية  -33

 . ألي استراتيجية لزيادة التودية المنشودةاالتصاالت  وأهداف ةالمستهدف الفئاتوجماديا  

الناشئة دن أنشطة الترويج  المنشودةالمستهدفة والنتائج  الفئاتوتحديد المستهدف وينبغي إجراء تحليل للجمهور  -34
األنشطة دلى الصعيد الوطني وأن تديرها هذه تنفذ أن بالتالي ينبغي أال تخض  لنهج دمومي. وينبغي ودلى الصعيد الوطني 
 وتوجهها األطراف.

 لقائمة.ألدوات االتصاالت ا  وال ترى كندا أن هناك حاجة إلى إجراء تحليلين  تحليل وطني وتحليل دلى اإلنترنت -35
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إنشاء فرقة دمل بين الوكاالت لالتصاالت المتعلقة ببروتوكول ناغويا دلى النحو الموصى دملية كون توينبغي أن  -36
دملية داخلية في أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي باستعمال المواد التي توفرها األطراف. وال ترى كندا  3-4-1به بموجب 
 وكاالت األمم المتحدة. وال يوجد ما يشير إلى أن األطراف ستكون في وض  دنطراف واأل الناشئة دن التوديةالعالقة بين 
لموافقة دلى الرسائل أو االستراتيجية اإلدالمية أو العناصر األخرى لفرقة العمل المقترحة بين الوكاالت. وال يسمح لها با

ي دلى وكاالت األمم المتحدة  بما في ذلك منظمة ترى كندا هذا النشاط كمسألة ذات أولوية لألطراف في البروتوكول. وينبغ
 األغذية والزرادة لألمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى أن تسادد البلدان حسب االقتضاء دلى الصعيد الوطني.

 في أساسيينبغي أن يحدد كعنصر   وترى كندا أن هذا النشاط  في حالة قبوله كعنصر من دناصر االستراتيجية -37
ل االتفاقية بشأن االتصال والتثقيف والتودية العامة وينبغي معالجته بموجب المقررات المالئمة التفاقية التنوع برنامج دم

 البيولوجي بما في ذلك تحديد التكاليف والموارد.

 إكوادور

ما بكجزء من األنشطة المقترحة  من المهم تحديد الخبرات الناتجة دن غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  -38
 يسمح بإنشاء غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  وفقا الحتياجات البلدان. 

  االتحاد األوروبي
يوافق االتحاد األوروبي دلى فكرة أن تلعب أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي دورا رئيسيا في تجمي  وتحليل وتبادل  -39

تصال والتثقيف والتودية العامة دلى الصعيدين اإلقليمي والوطني. نتائج تحليل االتصاالت والدروس المستفادة وأنشطة اال
ينبغي أن تلعب أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي دورا رئيسيا في تزويد األطراف بمبادئ توجيهية بشأن كيفية إجراء كما 

 التحليل الوطني وإدداد رسائل ومنتجات رئيسية. 
 المكسيك

  تحليل حالة االتصاالت  فإن الهدف هو قياس أو تقدير 1النشاط ذي األولوية ( من 1-1وفقا لألهداف التشغيلية ) -41
 بطريقة ما أثر االستراتيجية من خالل األهداف التالية: 

 من جهود االتصاالت. المنشودةتحديد النتائج   المستهدفة بالفئاتفيما يتعلق  )أ(

 تقييم فعالية األدوات والرسائل واألنشطة القائمة. )ب(

أثر  تقديروبما أن المؤشرات واألنشطة المقترحة ال تشير إلى أي نشاط يتضمن   الرغم مما ذكر أداله ودلى -41
أنه من المهم إدراج نشاط يسمح بقياس هذا األثر. ويمكن إجراء مسح يشمل  فإن المكسيك تعتقداستراتيجية االتصاالت  

عرفة ببروتوكول ناغويا؛ ويمكن تطبيق هذا المسح بعد إجراء الم لتقدير مستوىمختلف الجهات الفادلة والمجمودات المعنية 
 ‘. بعد’و‘ قبل’ ديرمما يسمح بإجراء تق زيادة التوديةحملة 

. غير أنه 3-4-1و 1-4-1و 1-4-1إلى الجهات الفادلة الوطنية الرئيسية لألنشطة المقترحة  5-1ويشير القسم  -41
من األساسي أن تشتمل  لصعيد الوطني  فإنة لكل نشاط دلى افادلالجهات البصرف النظر دما إذا كان يمكن تحديد 
دلى مختلف المجمودات التي تستعمل الموارد الجينية: أساسا   زيادة التوديةالجهات الفادلة المشتركة في استراتيجية 

أدوات التجميل صنادات القطاع األكاديمي ومختلف القطادات التي تستعمل الموارد الجينية )مثل الصنادات الصيدالنية و
 (.والتزيين  دلى سبيل المثال والبذور والزرادة والماشية
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"دلى أساس المنهجية المحددة والمتاحة من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول  إلى أنه 5-4-1ويشير القسم  -43
ى "األطراف وتقاسم المناف   ستجري األطراف تحليالت لالتصاالت الوطنية." وينبغي أال تقتصر الجهات الفادلة دل

ينبغي أن تشتمل أيضا دلى مختلف مستعملي الموارد الجينية من أجل إجراء هذه  جتمعات األصلية والمحلية؛" ولكنوالم
 التحليالت.

 : إدداد رسائل رئيسية ومجمودة من منتجات االتصاالت واستراتيجية إدالمية 1النشاط ذو األولوية 

 كندا
ترى كندا أن كما شطة دلى الصعيد الوطني وأن تديرها وتوجهها األطراف. ترى كندا أنه ينبغي إجراء هذه األن -44

برنامج نشاط من  أساسيينبغي أن يحدد كعنصر   في حالة قبوله كعنصر من دناصر االستراتيجية  1النشاط ذي األولوية 
مالئمة التفاقية التنوع دمل االتفاقية بشأن االتصال والتثقيف والتودية العامة وينبغي معالجته بموجب المقررات ال

 بما في ذلك تحديد التكاليف والموارد.  البيولوجي
 إكوادور

كجزء من النتيجة المتوقعة فيما يتعلق بإدداد منتجات إدالمية مختلفة )مثل الكتيبات وشرائط الفيديو دلى سبيل  -45
الشعوب الفالحون وملين/الجهات الفادلة )المستع فئاتينبغي اإلشارة إلى أنه يجب توجيه هذه المنتجات نحو مختلف   المثال(

 األصلية والطالب والجهات األكاديمية(. 

تقاسم المعلومات في البلدان المحدودة النفاذ إلى اإلنترنت إحدى األنشطة طرائق تحديد دملية وينبغي أن تكون  -46
 المقترحة.

 االتحاد األوروبي

بعد توافر خبرات كافية من األنشطة اإلقليمية ولكنه من يرى االتحاد األوروبي أن هذا النشاط سيكون خطوة مهمة  -47
في المستقبل بعد  ةالسابق لألوان في هذه المرحلة. ويمكن أن يكون هذا النشاط جزءا من استراتيجية اتصال وترويج دالمي

اسية بشأن يسادد جمي  أصحاب المصلحة المعنيين دلى فهم وتقاسم الرسائل األستودية الوصول إلى مستوى معين من ال
ويرى  .المناف  والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسمأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 

المتنودة  الفئاتاالتحاد األوروبي أنه من غير الممكن في هذه المرحلة صياغة رسائل قياسية/دالمية تتناول احتياجات هذه 
 هور.من الجم

 المكسيك
  إدداد رسائل رئيسية ومجمودة من منتجات االتصاالت واستراتيجية إدالمية  1فيما يتعلق بالنشاط ذي األولوية  -48

 ين التنفيذياألمالتي أددها معايير المن المهم اشتراك األطراف في إدداد هذه الرسائل وأال يتم إددادها دلى أساس 
من المقترح إجراء معالجة   بلد. ولذلكوالجهات الفادلة ذات الصلة فقط  نظرا الحتمال وجود مسائل حساسة تخص كل 

 الرسائل الرئيسية من أجل تجنب النزادات الداخلية المحتملة الناتجة دن تسليمها.إدداد دامة في دملية 

إلى مشاركة و/أو تعاون المجتمعات األصلية والمحلية ولكن ليس  1من النشاط ذي األولوية  5-1ويشير القسم  -49
مشاركة هذه المجتمعات واضحة وشفافة. كما أنه من المهم أن تقترح أو تعين األطراف  األطراف. ومن المهم أن تكون
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المجتمعات التي يتعين مشاركتها )نظرا ألن المسائل المرتبطة بالمجتمعات األصلية والمحلية تختلف في كل بلد فيما يتعلق 
 بالتمثيلية(؛ وإال ستكون هناك شكوك بشأن شفافيتها.

من أنشطة  ةالمستهدف الفئاتمن المهم تحديد   سيك في االجتماع األول للجنة الحكومية الدوليةالمك توحسبما أشار -51
المستهدفة الرئيسية ينبغي أن تشتمل دلى مستخدمي الموارد الجينية والمعارف  الفئات. وترى المكسيك أن زيادة التودية

   المستمدة من استعمال هذه الموارد والمعارف.الضوء دلى أهمية تقاسم المناف يسلطالتقليدية المرتبطة بها وأن 

 : إدداد حزمة أدوات لالتصاالت بشأن الحصول وتقاسم المناف 3النشاط ذو األولوية 

 كندا
يمكن أن تددم كندا إدداد حزمة أدوات لالتصاالت بشأن الحصول وتقاسم المناف  ونهوج للتعليم اإللكتروني  -51

ات وإنشاء "مكتب مساددة" للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين لحزمة األدو وموارد التثقيف المفتوح
)ج( من البروتوكول. وينبغي أن توفر أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي توزيعا تفصيليا للتكاليف ومقارنة  11في سياق المادة 

 بالموارد القائمة في األمانة. 

جيات وجداول البيانات وغيرها من مواد الوصف التي يمكن أن تسادد وينبغي أن تقتصر حزمة األدوات دلى منه -51
جاهزة لالستعمال دلى الصعيد مواد األطراف في إدداد دمليات اتصاالت محلية. وترى كندا أنه ينبغي أن تعد األطراف 

 اإلقليمي. 

دن األطراف  ة مستقلة بصور تنفذ   التيوقد ال تكون دملية إدداد رسائل محددة للمجتمعات األصلية والمحلية -53
ه من المرجح أن لمعالجة المسائل المتعلقة بهذه المجتمعات أنسب نهج يمكن إتباده  وخاصة دلى الصعيد اإلقليمي نظرا ألن

 بطبيعتها دلى الدولة.محددة المسائل المتعلقة بالمجتمعات األصلية والمحلية  تكون

بينها إلدداد حزمة األدوات كبيرة جدا. وترى كندا أن المنظمات التي سيتم االختيار من  ةويبدو أن مجمود -54
 األطراف هي التي يجب أن تعد وتعتمد حزمة األدوات.

ستكون مختلفة كل حالة  ألنمحددة نظرا  توجيه رسائلكندا أن حزمة األدوات ينبغي أن تتضمن  ترىوال  -55
 لمناف .وبسبب مسألة الحصول وتقاسم انهوج محلية بالبروتوكول دن طريق ومرتبطة 

 االتحاد األوروبي 

األطراف وأصحاب  استعمالها من قبلمادة أولية يمكن كيرى االتحاد األوروبي أن حزمة األدوات هذه مهمة  -56
االتحاد األوروبي أن هذه األدوات ينبغي أن تسادد دلى  ويعتقد. بطريقة تناسبها األنشطة الخاصة بها لتكييفالمصلحة 

لوقت نفسه قدرات مستعمليها. ودلى سبيل المثال  يمكن أن تكون أدوات التعليم اإللكتروني وأن تعزز في ا زيادة التودية
 مفيدة جدا. 

 المكسيك

  إدداد حزمة أدوات لالتصاالت بشأن الحصول وتقاسم المناف   وخاصة فيما 3فيما يتعلق بالنشاط ذي األولوية  -57
استعمال صفحة المكسيك قترح ت  ى اإلنترنت لتقاسم الخبرات""إدداد مجتم  دل 1-3يتعلق بالقسم ج( من الهدف التشغيلي 

 اتفاقية التنوع البيولوجي دلى اإلنترنت الخاصة بالمجتمعات األصلية. 
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صلية والمحلية ولكن ليس لتعليق الخاص بالنشاط السابق  في حالة مشاركة و/أو تعاون المجتمعات األومثل ا -58
ن تقترح أو تعين األطراف المجتمعات التي أوالمجتمعات واضحة وشفافة ومن المهم أن تكون مشاركة هذه  األطراف 

يتعين مشاركتها )نظرا ألن المسائل المرتبطة بالمجتمعات األصلية والمحلية تختلف في كل بلد فيما يتعلق بالتمثيلية(؛ وإال 
 ستكون هناك شكوك بشأن شفافيتها.

من   حزمة األدوات بآليات تسليم مناسبة لمختلف المجتمعات""ضمان إدداد  7-4-3وفيما يتعلق بالنشاط المقترح  -59
العمل إذا  أسلوبالمهم ضمان تبادل الخبرات بين األطراف واإلبقاء دلى حوار بينها من أجل إمكانية إدخال تعديالت دلى 

 تطلب األمر.

 : دقد حلقات دمل إقليمية 4النشاط ذو األولوية 

 كندا
الحاجة إلى االنتباه إلى    ولكن يتعينمفيدة تالتودية واالتصاالزيادة ليمية بشأن يمكن أن تكون حلقات العمل اإلق -61

 أن تعدها وتديرها األطراف وأن تعقد رهنا بتوافر الموارد المالية. 

ولكنها تشير إلى أن النهج اإلقليمي قد ال يكون مفيدا لجمي   اإقليميمناسبة ويمكن أن تددم كندا إدداد حزم أدوات  -61
 ألطراف. افرادى 

إلى تقييد فرادى األطراف وإلى   يعد من خالل حلقات دمل إقليمية  التصاالتما دالمي لإطار أن يؤدي ويمكن  -61
 ظهور رسائل متعارضة.

ومن المفيد تقديم معلومات مختصرة إلى وسائل اإلدالم في البلدان األطراف في المنطقة المعنية. وإذا قدمت  -63
 دالم اإلقليمية  ينبغي أن تتحدث باسمها. األمانة معلومات إلى وسائط اإل

وتسعى كندا إلى فهم دور االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وجامعة األمم المتحدة واليونسكو ومراكز األمم المتحدة  -64
 ولدى كل منظمة من هذه المنظمات تدريب لوسائط اإلدالم ورسائل تناسبها.  .اإلدالمية في حلقات العمل اإلقليمية

 إكوادور 

 إنشاء قاددة بيانات للخبراء التقنيين والقانونيين المتخصصين في هذا الموضوع كنتيجة متوقعة. إدراج مسألة يمكن  -65

 وينبغي تنظيم الخبرات المتعلقة بالحصول وتقاسم المناف  في مختلف المناطق بطريقة منهجية. -66

مختلف الجهات الفادلة المعنية  إلى مواضي  في حلقات العمل تكون موجهةينبغي إدداد وحدات بشأن الكما  -67
 االتصاالت والمجتمعات والجهات األكاديمية ومستخدمو الموارد الجينية(.بوالقائمون )صانعو القرارات 

 تقديرجل أتقترح إكوادور إدراج نشاط جديد إلدداد نظام رصد ومتابعة لألنشطة ذات األولوية المحددة من كما  -68
 ممكنة أثناء العملية. التقدم في تنفيذها وتحديد تعديالت

 االتحاد األوروبي

يوافق االتحاد األوروبي أيضا دلى فكرة مساددة المدربين ووسائط اإلدالم المحلية أو اإلقليمية في إدداد أو  -69
. وباإلضافة إلى األنشطة دلى الصعيد الوطني  الفئات المستهدفةاستعمال أو نشر رسائل مناسبة دلى دامة الجمهور أو 
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اإلقليمي أو دون اإلقليمي مفيدة لتبادل الخبرات واألدوات والممارسات. غير  ينكون حلقات العمل دلى الصعيديمكن أن ت
 لهذه الموارد  ينبغي أن يقوم تنظيم حلقات العمل هذه دلى أساس تقديروكفاءة أنه من أجل تحقيق أكثر استخدام فعالية 

ف. ودند تحليل هذه االحتياجات  ينبغي مراداة اآلليات والعمليات االحتياجات من القدرات التي تجريها األطرا دمليات
 واألدوات العالمية أو اإلقليمية أو دون اإلقليمية مراداة كاملة.

 المكسيك

المجتمعات األصلية والمحلية بوصفها الجهات  إلى   دقد حلقات دمل 4من النشاط ذي األولوية  5-4القسم  يشير -71
مي. وينبغي مراداة التعليقات السابقة المتعلقة بمدى تمثيليتها  نظرا ألن المطلوب هو تبادل الفادلة دلى الصعيد اإلقلي

المعلومات بين المشاركين في حلقات العمل والمجتمعات األصلية والمحلية في البلد. وفي المكسيك دلى سبيل المثال  يوجد 
ية الذي يتألف من ممثلين من جمي  المجتمعات األصلية في المجلس االستشاري للجنة الوطنية المعنية بتنمية الشعوب األصل

ينبغي أن يختاره المجلس من أجل ضمان شردية هذه البلد. وفي حالة ددم إمكانية حضور إال ممثل واحد في حلقات العمل 
 هذا التمثيل.

 زيادةفي  لكبيرابسبب دورهم في االدتبار وباإلضافة إلى ذلك  ينبغي وض  مختلف مستخدمي الموارد الجينية  -71
: وهؤالء المستخدمون هم أنفسهم الذين يحتاجون إلى التودية بشأن تقاسم المناف  المستمدة من استخدام هذه الموارد. ةوديتال

وينبغي أال يقتصر مستخدمي الموارد الجينية دلى القطاع األكاديمي؛ وينبغي تمديد المفهوم ليشمل جمي  المستعملين 
 المحتملين.

الخاصة  اوحالته ةالمستهدف الفئةفي الحسبان وظيفة  زيادة التوديةة  ينبغي أن يأخذ تعريف استراتيجية وبصفة دام -71
مستهدفة لديها معرفة وخبرة أكبر من غيرها. كما أنه من المهم النظر في الدور الذي يمكن أن  فئاتنظرا الحتمال وجود 

 اف االستراتيجية والمساهمة فيها وتقديم معلومات بشأنها. تحقيق أهددلى تشجي  االستراتيجية لل تلعبه األطراف في

 مسائل يتعين النظر فيها  -ثالثا

بناء دلى هذه المعلومات األساسية  قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في استعراض المشروع المنقح الستراتيجية  -73
ذه الوثيقة وتوصية مؤتمر األطراف العامل ناغويا دلى أساس المقترح الوارد في المرفق به التودية ببروتوكولزيادة 

 :غرار ما يليأن يعتمد في اجتماده األول مقررا دلى بكاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا 

 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياإن مؤتمر األطراف 
 اغويا بصياغتها المرفقة بهذه الوثيقة؛ن التودية ببروتوكولزيادة استراتيجية  يعتمد -1

اآللية المالية   لموجهة إلىابأن يددو مرفق البيئة العالمية  كجزء من إرشاداته مؤتمر األطراف  يوصي -1
  من البروتوكول.  11إلى توفير موارد مالية إلى األطراف التخاذ إجراءات مبكرة بشأن المادة 
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 رفقالم
 ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع التوعية ببروتوكولزيادة استراتيجية ل

 مقدمة
لتنفيذ بروتوكول ناغويا دلى نحو فعال. ولذلك  يلعب التنفيذ  ةأساسيمسائل االتصال والتثقيف والتودية العامة  إن -1

 من بروتوكول ناغويا دورا حاسما في النجاح الشامل للبروتوكول. 11الفعال للمادة 

بالحصول وتقاسم المناف  التي  زيادة التوديةالمجمودة الواسعة من األنشطة والمبادرات واألدوات المتعلقة ب كما أن -1
إطار شامل لالتصاالت وبدون تمويل يمكن التنبؤ به وطويل المدى ألنشطة وجود وضعت بدون أددت حتى اآلن  

 دموما بالحصول وتقاسم المناف .تودية االتصاالت. وقد أدى ذلك إلى ددم وجود 

. وتقر 11إلى توفير نهج منتظم ومتسق لمساددة األطراف في تنفيذ المادة  زيادة التوديةوتهدف استراتيجية  -3
باألنشطة األخرى المتعلقة بتنمية القدرات بموجب بروتوكول  11راتيجية بالحاجة إلى ربط األنشطة المتعلقة بالمادة االست

برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتودية العامة ومبادرات الترويج األخرى التفاقية التنوع  بموجبوناغويا 
 ولوجي.البيولوجي  مثل دقد األمم المتحدة للتنوع البي

لالحتياجات والسياقات المحددة لكل طرف؛ ولذلك  ينبغي أن تكون  زيادة التوديةومن المهم أن تستجيب أنشطة  -4
موجهة بداف  قطري. غير أنه من أجل مساددة األطراف في تنفيذ االستراتيجية  ستضطل  األمانة  زيادة التوديةاستراتيجية 

حزمة أدوات تحتوي دلى مجمودة من النماذج والمبادئ التوجيهية لددم إدداد مثل إدداد الدادمة بمجمودة من اإلجراءات 
والمواد واألدوات المرتبطة بها. وينبغي نشر جمي  المنتجات التي تعدها األمانة  زيادة التوديةاالستراتيجيات الوطنية ل

  .واألطراف بموجب االستراتيجية من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف

بين مستخدمي الموارد الجينية يعد من  زيادة التوديةحسب البلد  فإن  الفئات المستهدفةوفي حين قد تختلف  -5
األولويات لتنفيذ البروتوكول دلى نحو فعال. كما أنه من المهم تيسير المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية 

 .التوديةزيادة في األنشطة الوطنية واإلقليمية ل

  بما ال يضمن توافر 11وستكون غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  آلية مهمة لددم تنفيذ المادة  -6
والمنتجات واألدوات لجمي  أصحاب المصلحة فحسب  بل أيضا تيسير تقاسم الخبرات في نشر  زيادة التوديةاستراتيجية 

  11 ستكون هناك حاجة إلى تحقيق األنشطة المقترحة في المادة  يراالمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المناف . وأخ
 (.و)و( ھوخاصة األنشطة الواردة في الفقرات )د( و)

لددم األطراف في إدداد االستراتيجيات  زيادة التوديةلوتتناول الفقرات التالية بالمزيد من التفصيل استراتيجية  -7
جية في جداول في نهاية الوثيقة. وأدد هيكل االستراتيجية حول أربعة أنشطة ذات . كما ترد االستراتيزيادة التوديةالوطنية ل
بعضها البعض. ويفترض أن النشاط األخير  وهو خطوة التقدير والتقييم  يض  الشروط واألولويات للنسخ  تستكملأولوية 

االستراتيجية إلى غرفة تبادل معلومات الالحقة من االستراتيجية. وستددى األطراف إلى تقديم تقرير دن التقدم في تنفيذ 
 الحصول وتقاسم المناف  وإلى مؤتمر األطراف/اجتماع األطراف  حسب االقتضاء. 
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 زيادة التوعيةتحليل حالة االتصاالت وإعداد استراتيجيات وطنية ل -1النشاط ذو األولوية 
لموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بأهمية ا التودية ديتزدلى األطراف أن  ه يتعينإلى أن 11تشير المادة  -8

زيادة المناف . ويقتضي تحويل هذا المبدأ الشامل إلى استراتيجية ل والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسمبالموارد الجينية 
التوجيهية أكثر تحديدا لالتصاالت يتعين تحقيقها م  األخذ في الحسبان المبادئ  أهدافأن تقوم األطراف بصياغة  التودية

 المحددة الواردة في المادة. 

إلى تحليل لحالة األطراف  اي تقوم بهتال زيادة التوديةإدداد االستراتيجيات الفعالة لدملية ستند توينبغي أن  -9
 االتصال بشأن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المناف . وينبغي أن يشتمل هذا التحليل دلى العناصر التالية:

 زيادة التوديةالمطلوبة لددم تنفيذ البروتوكول وخاصة لكي تقوم األطراف ب هداف االتصاالتأتقييم  ( )أ
المناف   وفقا للمادة  والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسمبأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 

 ؛11

واإلجراءات  توديتهاومستوى  الفئات المستهدفةد من شأنها أن تحد التوديةإجراء مسوحات بشأن  ( )ب
 بغية ددم تنفيذ البروتوكول؛ الفئاتالمطلوبة من هذه 

 إجراء مراجعة للمواد اإلدالمية التي تشير إلى منتجات االتصاالت القائمة وتستعرض فعاليتها؛ ( )ج

ستعانة بهم لتقديم المساددة في تنفيذ إنشاء قائمة للخبراء التقنيين والمعنيين باالتصاالت الذين يمكن اال ( )د
 االستراتيجية الوطنية.

زيادة لمساددة األطراف في إدداد استراتيجياتها الوطنية ل األولوية  ستقترح األمانة هيكالوبموجب هذا النشاط ذي  -11
هذا التحليل إلى توفير   بما في ذلك إجراء تحليل لحالة االتصاالت يعالج العناصر الواردة أداله. وينبغي أن يسعى التودية

التي يتعين إددادها. وستقوم األمانة بصياغة مبادئ توجيهية وتوصيات  زيادة التوديةإرشاد بشأن نودية الرسائل ومواد 
غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف . وستددى  من خالل ونشرهابشأن كل خطوة من الخطوات الواردة أداله 

 ار هذه المنهجية أو تكييفها  حسب االقتضاء.األطراف بعد ذلك إلى تكر

  التي تمثل مصالح مختلفة ولدى كل واحدة منها أولويات مختلفة  وستشترك مجمودة متنودة من الجهات الفادلة -11
البحوث والصنادات فضال دن المجتمعات األصلية والمحلية.  ومؤسساتمن بينها الحكومات   في تنفيذ بروتوكول ناغويا

بشأن التودية لتحديد  االرئيسية وترتبها حسب األولوية وأن تجري مسح الفئات المستهدفةغي أن تحدد األطراف ينب  ولذلك
 الفئاتمستواها الحالي من التودية. ويمكن أن تستعمل األطراف هذا المسح لتحديد اإلجراءات التي يمكن أن تنفذها هذه 

قنوات االتصال والرسائل التي يمكن أن تسادد دلى تشجي  هذه تحديد دن فضال   لتيسير التنفيذ الكامل والفعال للبروتوكول
  ينبغي آنفا. وحسبما أشير زيادة التوديةاإلجراءات. ومن شأن تحليل حالة االتصاالت هذا أن يسادد في إدداد استراتيجيات 

تقييم لدور  أي نبغي إجراءي  مستخدمي الموارد الجينية. وباإلضافة إلى ذلكتودية  زيادةبذل جهود محددة لضمان 
 االتصاالت الشاملة. ألهدافالمجتمعات األصلية والمحلية في هذه العملية كنهج متكامل 

 زيادة التوديةوباإلضافة إلى المسح المتعلق بالتودية  ستددى األطراف إلى إجراء مراجعة لمنتجات ومبادرات  -11
االتصاالت. وينبغي أن تأخذ المراجعة  أهدافاألدوات في تحقيق  القائمة في بلدها وتقييم إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه
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في الحسبان أدوات ومبادرات الشركاء في مختلف الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومجتمعات دوائر األدمال 
 والبحوث  فضال دن المجتمعات األصلية والمحلية.

تشتمل دلى الفنيين في مجال االتصاالت الذين لديهم خبرة في وأخيرا  تشج  األطراف دلى إدداد قوائم للخبراء  -13
مجال الحصول وتقاسم المناف   والخبراء التقنيين والقانونيين الذين يمكنهم العمل كخبراء في هذه المواضي  إلدداد مواد 

 .زيادة التوديةبشأن 

تودية الت والمسح المتعلق بالسلوك والاالتصا أهدافوينبغي استعمال العناصر المختلفة المشار إليها أداله  مثل  -14
. وستكون االستراتيجية الناتجة زيادة التوديةوقائمة الخبراء إلدداد استراتيجية وطنية ل المتاحةوالمراجعة الخاصة بالمواد 

 دن ذلك خاصة بكل طرف ولكن من المقترح أن تشتمل دلى ما يلي:

 ؛الرئيسية الفئات المستهدفةلحالة ودن اتحليل  ( )أ

 ؛زيادة التوديةالرسائل الرئيسية ألنشطة  ( )ب

 ؛زيادة التوديةأنشطة  ( )ج

 المواديد الزمنية؛ ( )د

 الموارد؛ من المتطلبات (ھ)

 إطار للتقييم. ( )و

باإلضافة إلى ذلك  من المقترح أن تشتمل أي استراتيجية توض  دلى الصعيد الوطني دلى أحكام ألنشطة و -15
أو ضمن مجمودة من الفنيين أو المدربين  الفئات المستهدفةسواء كان ذلك ضمن   رات أو التدريباالتصاالت أو تنمية القد

في مجال االتصاالت. وستددى األطراف إلى نشر النتيجة النهائية لجمي  هذه األنشطة دلى غرفة تبادل معلومات الحصول 
 وتقاسم المناف . 

 زيادة التوعيةلإعداد حزمة أدوات ومواد  -2النشاط ذو األولوية 
ومواد تدريبية يمكن استعمالها كوسيلة لنشر الرسائل  زيادة التوديةيركز هذا النشاط ذو األولوية دلى إدداد مواد ل -16

أثناء أنشطة الترويج. وستكون هذه المواد هي األدوات األولية لألطراف في دملية  الفئات المستهدفةالرئيسية دلى مختلف 
وتنمية القدرات بشأن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المناف  وفقا للمبادئ الواردة في  توديةزيادة الإطالق حمالتها ل

يب وتوجيه بشأن وسائل استعمال المواد وكيفية تسليم الرسائل درقد تكون هناك حاجة إلى ت  . وباإلضافة إلى ذلك11 المادة
 .المستهدفة الفئاتلضمان تحسين قدرات  الفئات المستهدفةالرئيسية إلى 

ومن أجل المساددة في تنفيذ هذا النشاط  ستقوم األمانة بإدداد حزمة أدوات تشتمل دلى نماذج ومبادئ توجيهية  -17
ومواد تدريبية م  األخذ في الحسبان  زيادة التوديةبشأن كيف يمكن لألطراف وأصحاب المصلحة إدداد مواد بشأن 

ت القائمة في برامج دمل االتفاقية األخرى. وسيكون هيكل حزمة األدوات الخبرات المكتسبة من إدداد المنتجات واألدوا
برنامج االتصال والتثقيف والتودية العامة الخاصة بدوات األمشابها لحزمة 

(Complete.pdf-Toolkit-oc/CBDhttp://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/d)  ما يناسب ولكنه سيصمم تحديدا وفقا ل

http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-Toolkit-Complete.pdf
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ودلى وسائط  في شكل مطبوداتاحتياجات االتصاالت في مجال الحصول وتقاسم المناف . وسيتم توفير حزمة األدوات 
 3زمة األدوات كمورد تثقيفي مفتوح.إدالم مختلفة. وسيتم إدداد ح

وتكييفها وفقا الحتياجاتها  زيادة التوديةة األدوات إلدداد مختلف مواد وستددى األطراف إلى استعمال حزم -18
. الفئات المستهدفةوإرسال رسائل إلى  زيادة التوديةل 1الخاصة وفي ددم االستراتيجية المعدة بموجب النشاط ذي األولوية 

ن تم تحديدهم في النشاط ذي األولوية ينبغي مراداة مدخالت أصحاب المصلحة الرئيسيين  مثل الذي  ودند إدداد هذه المواد
 .لزيادة توديتهموالمجتمعات األصلية والمحلية لضمان أن تكون فعالة  1

من المنتجات اإلدالمية لالتصال بمجمودة مستهدفة معينة وفقا للبحوث  مزيجوسيتحدد بدرجة كبيرة اختيار أفضل  -19
د تكون المواد المطبودة  مثل الكتيبات وصحائف الوقائ  مناسبة والتقييمات المضطل  بها في النشاط ذي األولوية األول. وق

 .في سياقات أخرىفي بعض السياقات في حين يمكن أن تكون مواد وسائط اإلدالم األخرى أكثر فعالية 

وستددى األطراف إلى توفير نسخ من المواد التي يتم إددادها إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف   -11
 ة نشرها وتقاسمها بين األطراف وأصحاب المصلحة.لمواصل

 الفئات المستهدفة وإشراكتدريب القائمين باالتصال  -3النشاط ذو األولوية 
هناك هدفان رئيسيان لهذا النشاط ذي األولوية: تدريب مجمودة من خبراء االتصال في مجال الحصول وتقاسم  -11

 .زيادة التوديةمن أجل  الفئات المستهدفةواالضطالع بأنشطة للعمل م   توديةزيادة الالمناف  لتنفيذ االستراتيجية الوطنية ل

هذا النشاط  ستوفر األمانة مبادئ توجيهية بشأن طريقة تنظيم حلقة دمل تدريبية للقائمين باالتصال في ل اددمو -11
إليها أداله  ستوفر األمانة  مجال الحصول وتقاسم المناف . وفي حزمة األدوات المتعلقة بالحصول وتقاسم المناف  المشار

زيادة والتدريب ددما الستراتيجية  زيادة التوديةمبادئ توجيهية بشأن الوسائل التي يمكن إتبادها لنشر واستعمال مواد 
 .التودية

وكخطوة أولى في هذا النشاط ذي األولوية  من المقترح دقد مجمودة من حلقات العمل لتدريب الخبراء في مجال  -13
. ومن شأن هذا النشاط أن يعد مجمودة من خبراء 1باستعمال المواد التدريبية المعدة في النشاط ذي األولوية االتصاالت 
الرئيسية وتسليم الرسائل الرئيسية الواردة في مواد  الفئات المستهدفةدلى نحو فعال إلى الوصول بدورهم  يمكناالتصاالت 

مكن لهؤالء الخبراء في مجال االتصاالت أن يقوموا بعد ذلك بتنظيم حلقات التي تم إددادها. وسيكون من الم زيادة التودية
 المستهدفة الرئيسية المحددة في االستراتيجية.  للفئاتدمل وأحداث أخرى 

مجمودة من خالل  الفئات المستهدفةدلى  1المعدة بموجب النشاط ذي األولوية  زيادة التوديةوسيتم نشر مواد  -14
في دقد أحداث وحلقات دمل ومنتديات  زيادة التوديةكن يتمثل أحد األجزاء المهمة من استراتيجية متنودة من الوسائل  ول

نوع النشاط الذي تصال معها االالتي يتعين إقامة المستهدفة  الفئةأخرى يمكن أن تنفذ فيها أنشطة االتصال. وينبغي أن تحدد 
                                                           

  سواء للمدرسين أو الطالب ومن يمارساون التعلايم   متاحة للجمي  دلى اإلنترنت الستعمالها الموارد التثقيفية المفتوحة هي مواد للتدريس والتعليم 3
تباارات  وواجباات مدرساية واخ  حاضرات مومناهج دراسية و دورات كاملة ووحدات من دوراتوتشتمل الموارد التثقيفية المفتوحة دلى:  الذاتي.

والعديد من الموارد األخرى في مجمودات إدالمية رقمياة مان حاول     ومواد تعليمية وألعاب ومواد محاكاة وأنشطة في المعامل والفصول يرةصق
   العالم.

http://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/24836860/What%20are%20Open%20Educational%20Resour

ces. 

http://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/24836860/What%20are%20Open%20Educational%20Resources
http://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/24836860/What%20are%20Open%20Educational%20Resources
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مائدة مستديرة لممثلي مجمودة معينة من  وأار إدالمية يمكن تنظيمه. وتشتمل أمثلة هذه األنشطة دلى: دورات إفط
 المستعملين أو مؤتمر أكاديمي بشأن تدابير الحصول وتقاسم المناف  لمجتم  البحوث.

مجمودة متنودة من أصحاب المصلحة لمناقشة الظروف الوطنية المتعلقة  إلشراكوستكون هذه األحداث فرصة  -15
)ط(  يمكن أن تشتمل األحداث دلى أنشطة اتصال  11المثال  حسبما يرد في المادة بتنفيذ بروتوكول ناغويا. ودلى سبيل 

ويمكن أن تكون هذه األحداث فرصة  .ببروتوكوالت وإجراءات المجتمعات األصلية والمحلية زيادة التوديةمحددة تتعلق ب
 مناف .لتقديم فكرة إلى ممثلي وسائط اإلدالم بشأن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم ال

يمكن أن تضيف حلقات العمل دون اإلقليمية   تنظيم حلقات العمل دلى الصعيد الوطني. وفي حاالت معينة ويتوق  -16
ولذلك سيكون تنظيمها مساهمة مناسبة لهذا النشاط. ويمكن أن تشترك  زيادة التوديةأو اإلقليمية قيمة لتنفيذ استراتيجيات 
 افر الموارد.األمانة في حلقات العمل هذه  رهنا بتو

وفيما يتعلق بجمي  األنشطة  ينبغي إدراج آليات التقييم والمعلومات المرتدة المماثلة للتقييمات المضطل  بها في  -17
 الوارد أدناه. 4لتوفير بيانات للنشاط ذي األولوية  1النشاط ذي األولوية 

ة تبادل معلومات الحصول غرف من خاللوستددى األطراف وأصحاب المصلحة إلى نشر نتائج هذه األحداث  -18
 للنتائج.  اتوتقاسم المناف   بما في ذلك صور دن المداوالت والعروض وموجز

  التقييم والمعلومات المرتدة  -4النشاط ذو األولوية 
من المهم مالحظة أنه ينبغي جم  بيانات ومعلومات دندما تقوم األطراف بتصميم استراتيجياتها لكل نشاط ذي  -19

يمثل تجميعا لبيانات خط األساس بشأن التودية والتي  1النشاط ذو األولوية وستعمالها في دملية التقييم. أولوية وذلك ال
المعدة  زيادة التودية. كما ينبغي أيضا قياس فعالية مواد لقياس التغييرات في مستوى التودية والسلوكيجب استعمالها 

نبغي تقييم مدى مالئمة حلقات العمل واألحداث األخرى ومدى ي  . وأخيراقبولهاومدى  1بموجب النشاط ذي األولوية 
 . 3 االستفادة منها بموجب النشاط ذي األولوية

زيادة وتددى األطراف إلى استعمال هذه البيانات لتقييم فعالية أنشطتها وحلقات دملها والمواد التي أددتها ل -31
مستعملة لوض  استراتيجياتها الوطنية وتحليل المعلومات . وستددى األطراف بعد ذلك إلى تكرار أدوات المسح الالتودية

بغية تغيير استراتيجياتها وتحسينها حسب الحاجة. وينبغي أن تقوم  زيادة التوديةالمرتدة الواردة من المشاركين ألنشطة 
 .ومقارنتها بنتائج خط األساس 1األطراف بجم  نفس البيانات التي تم جمعها بموجب النشاط ذي األولوية 

 وينبغي بعد ذلك نشر نتائج التقييم والتحليالت من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف .  -31
 المتطلبات من الموارد 

مختلفة نظرا الختالف احتياجات  زيادة التوديةستكون المتطلبات من الموارد لتنفيذ االستراتيجيات الوطنية ل -31
 ة لضمان توافر موارد كافية لالستراتيجيات دلى المدى الطويل.األطراف. وينبغي إدداد خطط تمويل مناسب

البلدان النامية  يمكن أن تكون هناك حاجة إلى ددم خارجي بما في ذلك من خالل من وفيما يتعلق باألطراف  -33
في هذه مرفق البيئة العالمية. ويوصى بمنح هذا الددم شريطة أن تعد األطراف استراتيجيات تتفق م  التوصيات الواردة 

 الوثيقة.
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  دلى النحو الموصى به زيادة التوديةومن أجل مساددة األطراف في إدداد وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية ل -34
 4بموجب األنشطة ذات األولوية  ستحتاج األمانة أيضا إلى موارد مالية وبشرية.

 

                                                           
لموظفين وموارد لتعيين استشاري في مجال االتصاالت وترجمة حزمة األدوات إلى لغاات األمام المتحادة    اتشتمل الموارد المطلوبة دلى وقت  4

ت لطبادتها وإتاحتها دلى اإلنترنت. وستنعكس هذه التكاليف في وثيقة الميزانية. وتشير التقديرات إلى أنه ساتكون هنااك   وتعديل شكل حزمة األدوا
 دوالر أمريكي. 171 111حاجة إلى مبلغ 



UNEP/CBD/ICNP/2/11 
Page 16 
 

 قاسم المنافعناغويا بشان الحصول وت التوعية ببروتوكولزيادة هيكل استراتيجية  -ثانيا

 زيادة التوعيةتحليل حالة االتصاالت وإعداد استراتيجيات وطنية ل -1النشاط ذو األولوية 

 األهداف التشغيلية -1-1
 القائمة. زيادة التوديةومواد  الفئات المستهدفةاالتصاالت و ألهدافإجراء تحليل  -
 جهود االتصاالت. من المنشودة  تحديد النتائج الفئات المستهدفةفيما يتعلق ب -
 تقييم فعالية األدوات والرسائل واألنشطة القائمة. -
 توفير تكاليف إرشادية لتنفيذ مختلف األنشطة. -

 النتائج المتوقعة  -1-2
 .التوديةومستوى  الفئات المستهدفةقائمة  -
 .المنشودةاالتصاالت  أهدافقائمة  -
 مطلوبة.ألدوات وتحديد المنتجات الفي اتحليل الفجوات  -
 تقييم التكاليف المحتملة المطلوبة. -

 المؤشرات  -1-3
 الرئيسية. الفئات المستهدفةبين تودية مستوى ال -
 واستعمالها. الحالية زيادة التوديةقائمة مواد  -
 قائمة خبراء االتصال والخبراء التقنيين. -

 دور األمانة  -1-4
 .ادة التوديةزيتوفير نموذج إلدداد استراتيجيات وطنية ل -
 توفير مبادئ توجيهية بشأن منهجيات المسح. -
 القائمة بشأن الحصول وتقاسم المناف . زيادة التوديةإتاحة مواد  -
غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  وتقاديم تقريار دان     من خالل زيادة التوديةإتاحة استراتيجيات  -

 اع لألطراف  حسب االقتضاء.التطورات إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتم

 األنشطة  -1-5
بما في ذلك جداول زمنية وأنشاطة   زيادة التوديةإدداد استراتيجية وطنية ل -

 . وإدراج جمي  المتطلبات من المواد.الفئات المستهدفةوأدوات تقييم وتحديد 
 في السلوك. المنشودةالرئيسية والتغييرات  الفئات المستهدفةتحديد  -
 المستهدفة الرئيسية. للفئاتتودية سوحات لتحديد مستوى الإجراء م -
بما في ذلك تقييم لفعالية كال   زيادة التوديةإجراء مراجعة لمنتجات ومواد  -

 واحدة.
إدداد قائمة للخبراء في مجال االتصال والقانون والخبراء التقنيين المعنياين   -

 بالحصول وتقاسم المناف .
إلاى غرفاة تباادل معلوماات      زيادة التوديةية لتقديم االستراتيجية الوطن -

 الحصول وتقاسم المناف .

 الجهات الفاعلة -1-6
األطراف  بما فاي ذلاك    -

الوزارات الحكومياة ذات  
 الصلة.

منظمات بحاوث الارأي    -
 العام.
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 زيادة التوعيةإعداد حزمة أدوات ومواد ل -2النشاط ذو األولوية 

 األهداف التشغيلية -2-1
 بالحصول وتقاسم المناف . زيادة التوديةوالتدريب لددم االستراتيجيات الوطنية ل زيادة التوديةداد مواد لإد -
 إدداد حزمة أدوات الستعمالها في تدريب القائمين دلى االتصال في مجال الحصول وتقاسم المناف . -

 النتائج المتوقعة  -2-2
بماا فاي ذلاك     زيادة التوديةمية أخرى تددم االستراتيجية الوطنية لوالتدريب ومنتجات إدال زيادة التوديةمواد  -

الكتيبات والمنشورات وصحائف الوقائ  وشرائط الفيديو وإدالنات في الراديو وتسجيالت صوتية ومواقا  دلاى   
 ور بوينت.ااإلنترنت ودروض سريعة ودروض ببرنامج ب

 المؤشرات  -2-3
 .المعدة زيادة التوديةددد مواد  -
 .زيادة التوديةستويات استعمال مواد م -

 دور األمانة  -2-4
بالحصول وتقاسم المناف  م  نماذج ومبادئ توجيهية ومنهجيات كأمثلة ألنشاطة   زيادة التوديةإدداد حزمة أدوات ل -

 التدريب واالتصال. والترجمة إلى لغات األمم المتحدة والنشر في شكل مطبوع ودلى اإلنترنت.
 من خاللاالتصاالت بشأن الحصول وتقاسم المناف  التي تعدها األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين إتاحة مواد  -

 غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف .

 األنشطة  -2-5
باساتعمال حزماة األدوات    بوالتادري  التودياة زياادة  إدداد مواد بشأن  -

  ومواردها.
 ليمي من خالل قناوات االتصاال  توزي  مواد دلى الصعيدين الوطني واإلق -

 .القائمة
 تقديم مواد إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف . -

 الجهات الفاعلة -2-6
األطااراف ماان خااالل   -

الااوزارات الحكوميااة  
وحساابما يكااون مالئمااا 
أصحاب المصلحة المعنيين 
مثل المجتمعات األصالية  

 والمحلية.
الخبااراء فااي مجااال   -

 االتصاالت.
 وكاالت التدريب. -
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 الفئات المستهدفةتدريب القائمين باالتصال وإشراك  -3النشاط ذو األولوية 

 األهداف التشغيلية -3-1
 .الفئات المستهدفةتدريب مجمودة من خبراء االتصال في مجال الحصول وتقاسم المناف  لتسليم رسائل رئيسية إلى  -
 .زيادة التوديةجل من أ الفئات المستهدفةالعمل م   -

 النتائج المتوقعة  -3-2
زيادة مجمودة من المدربين والقائمين دلى االتصال في مجال الحصول وتقاسم المناف  للمشاركة في أنشطة  إدداد -

 .التودية
 تنظيم أنشطة لتنفيذ االستراتيجية. -
 .الفئات المستهدفةتودية مستوى  زيادة -

 المؤشرات  -3-3
 االتصال الذين تم تدريبهم.بن ددد القائمي -
 المعلومات المرتدة من الحاصلين دلى تدريب. -
 ددد األنشطة التي نظمت. -
 ددد المشاركين في األنشطة. -
 .زيادة التوديةالمعلومات المرتدة من المشاركين بشأن فعالية األحداث ومواد  -
 .الفئات المستهدفةفيما بين  زيادة التودية -
 .زيادة التوديةل مواد استعما ىمستو -

 دور األمانة  -3-4
بالحصول وتقاسم المناف  م  نماذج ومبادئ توجيهية ومنهجيات كأمثلة ألنشاطة   زيادة التوديةإدداد حزمة أدوات ل -

 التدريب واالتصال. والترجمة إلى لغات األمم المتحدة والنشر في شكل مطبوع ودلى اإلنترنت.
ن الحصول وتقاسم المناف  التي تعدها األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين دلى غرفة إتاحة مواد االتصاالت بشأ -

 تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف .
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 األنشطة  -3-5
 توفير مبادئ توجيهية بشأن هيكل وشكل حلقات العمل. -
 توفير قائمة إرشادية بأنشطة الترويج. -
بالحصول وتقاسم المناف  دلى  يةزيادة التودالمشاركة دند الطلب في أنشطة  -

 الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي  رهنا بتوافر الموارد.
دقد حلقات دمل تدريبية في مجال االتصال المتعلاق بالحصاول وتقاسام     -

المناف  بمشاركة القائمين باالتصال في مجال الحصاول وتقاسام المنااف     
الفئاات  ال ببأنشاطة االتصا   سيضاطلعون وغيرهم من األشخاص الذين 

 .المستهدفة
 والتدريب. زيادة التوديةتوزي  ونشر مواد ل -
فيما يتعلق بجمي  األنشطة  إجراء دمليات للحصول دلى معلومات مرتادة   -

 .4ودمليات تقييم وتسجيل هذه البيانات للنشاط ذي األولوية 
تقديم تقارير دن األنشطة إلى غرفة تبادل معلوماات الحصاول وتقاسام     -

  .المناف

 الجهات الفاعلة -3-6
األطراف  وحسبما يكاون   -

مالئما  أصحاب المصلحة 
المعنيين مثل المجتمعاات  

 األصلية والمحلية.
الفنيااون فااي مجااال    -

 االتصاالت.
المحاددة   الفئات المستهدفة -

زيااادة فااي اسااتراتيجية 
مثال مساتخدمي    التودية

 الموارد الجينية.

 

 لمعلومات المرتدةالتقييم وا -4النشاط ذو األولوية 

 األهداف التشغيلية -4-1
 .1مقارنة ببيانات خط األساس التي تم جمعها في النشاط ذي األولوية  زيادة التوديةتقييم فعالية أنشطة  -
 حسب االقتضاء استنادا إلى المعلومات المرتدة. زيادة التوديةتعديل االستراتيجية الوطنية ل -

 النتائج المتوقعة  -4-2
 ا.استراتيجياتهفهم األطراف نتائج أنشطتها وفعالية ست -
 سيكون لدى األطراف المعلومات الالزمة لتعديل وتغيير استراتيجياتها حسب الحاجة. -

 المؤشرات  -4-3
 .3من النشاط ذي األولوية  زيادة التوديةمستوى ونوع المشاركة في أنشطة  -
 الرئيسية. لمستهدفةالفئات افيما بين تودية التغير في مستوى ال -
 واستعمالها. زيادة التوديةقائمة بالمواد الجديدة ل -
 معلومات تفصيلية من المشاركين في األنشطة. -

 دور األمانة  -4-4
إتاحة المعلومات المقدمة من األطراف بشأن التقييمات والمعلومات المرتدة إلى غرفة تبادل معلوماات الحصاول    -

 وتقاسم المناف .



UNEP/CBD/ICNP/2/11 
Page 20 
 

 ألنشطة ا -4-5
 .التوديةالمستهدفة لتحديد أي تغييرات في مستوى  للفئاتإدادة إجراء مسح  -
لتحديد فعالياة الماواد الجديادة     زيادة التوديةإدادة إجراء مراجعة لمواد  -

 والقائمة في إطار االستراتيجية الجديدة.
 استعراض قائمة خبراء االتصال والخبراء القاانونيين والتقنياين المعنياين    -

 بمسائل الحصول وتقاسم المناف .
بالحصول وتقاسم المناف  باستعمال البيانات  زيادة التوديةتقييم فعالية أنشطة  -

 المجمعة بموجب كل نشاط من األنشطة ذات األولوية.
 وفقا لهذا التحليل. زيادة التوديةتنقيح وتعديل االستراتيجية الوطنية ل -
غرفة تبادل معلومات الحصاول وتقاسام    تقديم نتائج جمي  التحليالت إلى -

 المناف .

 الجهات الفاعلة -4-6
 األطراف -
منظمات بحاوث الارأي    -

 العام.

 
 
 

---- 

 


