
 

 

 البيولوجي بالتنوع المتعلقة تفاقيةمؤتمر األطراف في ال 
 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في

 الموارد الجينية والتقاسم بشأن الحصول على
 فع الناشئة عن استخدامهاالعادل والمنصف للمنا

 األول االجتماع
 4132 أكتوبر/تشرين األول 31-31بيونغ شانغ، جمهورية كوريا، 

 
 المخصصة مفتوحة العضويةال الدوليةللجنة الحكومية لجتماع األول اتقرير 

 الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصفبشأن  لبروتوكول ناغويا
 ن استخدامهاالناشئة عللمنافع 

 مقدمة
 معلومات أساسية    -ألف 

عقد االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول  -3
، عقد في مقر )اللجنة الحكومية الدولية( على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

وسبق االجتماع حلقة عمل  .4133يونيو/حزيران  31إلى  5لطيران المدني الدولي )االيكاو(، في مونتلاير من منظمة ا
ع تحضيري للجنة يونيو/حزيران واجتما 5و 2الحصول وتقاسم النافع، عقدت يومي  في مجالبشأن بناء القدرات 

 .4133يونيو/حزيران  5، عقد يوم الحكومية الدولية

 رالحضو     -باء 
األرجنتين،  ،أنتيغوا وبربودا ،زائرجال حضر االجتماع ممثلو األطراف والحكومات األخرى التالية أسماؤها: -4

، بلغارياالبرازيل، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، بنن، بوتان، ، بلجيكا، بيالروسبنغالديش، أذربيجان،  النمسا،، أستراليا
جزر القمر، ، كولومبيافريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، الصين، كندا، جهورية أالكاميرون، ، بوروندي، كمبوديا

دومينيكا، الجمهورية الجمهورية التشيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، ، كوستاريكا، كرواتيا، كوبا
بيساو،  –غينيا غينيا، غواتيماال، جورجيا، ألمانيا، ، ، فرنساتحاد األوروبياال، إثيوبيا، مصر، إكوادورالدومينيكية، 
، مدغشقر، ليبيريا، كيريباتي، اليابان، جمهورية إيران اإلسالمية، العراق، إيطاليا، اندونيسيا، ، الهندهنغارياهندوراس، 

نيبال، ، ناميبيا، ناوروميانمار، موزامبيق، المغرب، ، واليات ميكرونيزيا الموحدة، المكسيكموريتانيا، ، مالوي، مالي
جمهورية جمهورية كوريا، قطر، دولة ، البرتغالبولندا، الفلبين، ، ، بيروباالو، النيجر، النرويج، هولندا، نيوزيلندا

سان تومي وبرينسيبي، المملكة العربية ساموا، سانت لوسيا، سانت كيتس ونيفس، ، رواندااالتحاد الروسي، ، مولدوفا
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السويد، سوازيلند، السودان، ، أفريقيا، إسبانيا جنوب، صربيا، سيشيل، سنغافورة، جزر سليمان، السنغالالسعودية، 
المملكة اإلمارات العربية المتحدة، أوكرانيا، ، أوغندا، تركياليشتي، -تيمورتايلند، ، الجمهورية العربية السورية، سويسرا

، فييت نام، فانواتو، الواليات المتحدة األمريكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
 .وزامبيا

وحضر أيضا مراقبون عن الهيئات والوكاالت المتخصصة والهيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة التالية  -1
المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية ومرفق البيئة العالمية، و منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، أسماؤها: 

عة لبرنامج وشعبة القانون البيئي واالتفاقيات البيئية التاب ،التابعة لمنظمة األغذية والزراعة اعةالنباتية لألغذية والزر 
 معهد الدراسات العليا بجامعة األمم المتحدة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.و ، األمم المتحدة للبيئة

 وكانت المنظمات التالية ممثلة أيضا بمراقبين:  -2

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

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

 .4133 يونيو/حزيران 5يوم األحد،  35:11في الساعة البيئة في اليابان ورئيس االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، 
الحكمة والجهود الوزير بفيه  الذي أقر، من وزير البيئة ااركين في االجتماع وقرأ عليهم بيانورحب السيد هوشينو بالمش

استعدادهم . وقال إن الجماعية لجميع المشتركين في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
وأضاف أن النفاذ المبكر . 4131ن األول أكتوبر/تشري 42هم في اعتماد بروتوكول ناغويا في أسيجاد حل وسط، إل

رفاهية البشر، وأن المنافع تحقيق سيساعد على ضمان مساهمة استخدام الموارد الجينية في  هلبروتوكول ناغويا وتنفيذ
 الناشئة عن استخدام هذه الموارد ستخصص على نحو سليم لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

اليابان قد  تة من المفاوضات في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، كانختامية الأنه خالل الجول وأضاف -6
ين لدعم البلدان النامية في أنشطتها لتعزيز بناء القدرات في مجال الحصول  يارأعلنت أنها ستقدم مساهمة تبلغ مل

، يعرف باسم 4133آذار متعدد المانحين في مارس/جديد وتقاسم المنافع. وبناء عليه، أنشئ صندوق استئماني 



UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/INF/1 

Page 3 

 

 

ن والقطاع الخاص في ذلك الصندوق. و ن اآلخر و "صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا"، ومن المأمول فيه أن يساهم المانح
 دعمهم لتنفيذ بروتوكول ناغويا.منهم يطلب  4133 مايو/أيار 45في  أيضا إلى جميع وزراء البيئة اوأرسل خطاب

ت دعمها الكريم إلى اليابان في جهود اإلنقاذ عرضيق لبلدان كثيرة عن تقديره العمأيضا وزير الأعرب و  -1
 بالده. وأضاف أن 4133 واالستعادة بعد الزلزال والتسونامي المدمر اللذين ضربا البالد في شهر مارس/آذار

 .ولكن ذلك لن يؤثر على مسؤولياتها كرئيس لمؤتمر األطراف ،المنكوبةالمناطق  إلعادة بناءستواصل جهودها 
 أقصى جهودها نحو تيسير النفاذ المبكر لبروتوكول ناغويا. بذلأن اليابان ما زالت ملتزمة ب وأضاف

هو  ،المنعقدة بعد ظهر اليوملالجتماع، المشاركين بأن الغرض من الجلسة األولى  السيد هوشينوذّكر و  -8
األعضاء الحكومية الدولية، فضال عن  انتخاب أحد الرئيسين المشاركين للجنة بالتحديدالتنظيمية، و  شؤونمعالجة ال

 يسبقأن  ،31/3من مقرره  33. وكان مؤتمر األطراف قد قرر في الفقرة الحكومية الدولية عشرة في مكتب اللجنةال
ى الشؤون التنظيمية. واالتفاق علنتخاب أعضاء مكتبها ال تحضيرياجتماع الحكومية الدولية االجتماع األول للجنة 

من جدول األعمال من أجل معالجة هذه المسائل قبل  3-4الرئيس اللجنة إلى النظر في البند  ولذلك، دعا ممثل
 ة في جدول األعمال والبيانات االفتتاحية.جوهريالعودة إلى المسائل ال

 الكلمات الفتتاحية    1-1

السيد إدوارد  ، قدم عرض بالفيديو من4133يونيو/حزيران  6في الجلسة الثانية لالجتماع، المنعقدة في  -2
 نورتن، سفير النوايا الحسنة لألمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

وأدلى ببيانات أيضا السيدة هيلين ماندرو، عمدة مونبيلييه، فرنسا، والسيدة مونيك باربو، المسؤولة التنفيذية  -31
 ة التنوع البيولوجي.، والسيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي التفاقي(GEF)الرئيسية لمرفق البيئة العالمية 

 وأدلى ببيانات افتتاحية أيضا ممثلو المجموعات اإلقليمية. -33

 إدوارد نورتن،للسيد الكلمة الفتتاحية  1-1-1
 لتنوع البيولوجيلألمم المتحدة ل لنوايا الحسنةاسفير 

خالل شريط فيديو قال السيد إدوارد نورتن، سفير النوايا الحسنة لألمم المتحدة للتنوع البيولوجي، متحدثا من  -34
من كينيا، إن بروتوكول ناغويا كان فتحا في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، وخصوصا األهداف المتعلقة 
بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم المنصف للمنافع. وأعرب عن أفضل تمنياته للجنة الحكومية الدولية في 

من بروتوكول ناغويا واتفاقية التنوع البيولوجي واعتمادهما من أجل وقف  عملها وحث البلدان على التصديق على كل
 الفقدان الكارثي للتنوع البيولوجي.

 الكلمة الفتتاحية للسيدة هيلين ماندرو، عمدة مونبيلييه، فرنسا    1-1-2
مدينة في فرنسا،  قالت السيدة هيلين ماندرو، عمدة مونبيلييه، بفرنسا، إنها بصفتها طبيبة وعمدة لثامن أكبر -31

كانت تدرك منذ وقت طويل القيمة الحقيقية للتنوع البيولوجي، سواء كمصدر مهم لألدوية الجديدة أو كجزء ال يتجزأ 
من تراث كل بلد من البلدان. والحظت أن التحول المتزايد لسكان العالم إلى المناطق الحضرية جعل من الضروري 

التنوع البيولوجي.  على ظاحفالة في تثقيف المواطنين ابتداء من سن مبكر حول للسلطات المحلية أن تتولى المسؤولي
، المؤتمر الثالث عشر للجمعية الدولية 4134وأضافت أن مونبيلييه، تحقيقا لهذا الغرض، ستستضيف في مايو/أيار 
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والمجتمعات  األصليةوب الشعللبيولوجيا اإلثنية، وهو يمثل حدثا رئيسيا يتوقع أن يشارك فيه عدد كبير من ممثلي 
 هذا المؤتمر أكبر عدد ممكن من األفراد. يحضر، وحثت على أن المحلية
 لمرفق البيئة العالمية ةالرئيسي ة التنفيذيةمونيك باربو، المسؤول الكلمة الفتتاحية للسيدة    1-1-3

ة، إنه من دواعي الشرف والسرور قالت السيدة مونيك باربو، المسؤولة التنفيذية الرئيسية لمرفق البيئة العالمي -32
أن تحضر االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية الذي يتعين أن يتناول بالبحث عددا من القضايا المهمة المتعلقة 
بالتصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم 

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

ي اجتماعه األربعين. وأضافت أنه أمكن إنشاء ، التي اعتمدها مجلس مرفق البيئة العالمية ف(NPIF)بروتوكول ناغويا 
الصندوق االستئماني هذا المتعدد المانحين بفضل الدعم السخي والذي ال يكّل من حكومة اليابان والتعهدات الجديدة 
من حكومات فرنسا والنرويج وسويسرا. وذكرت أن الصندوق سيوفر موارد مالية لتمويل األنشطة الرامية إلى دعم 

على بروتوكول ناغويا ونفاذه في وقت مبكر وتنفيذه. وقالت إن العدد المتزايد للجهات المانحة المهتمة التصديق 
باإلسهام في الصندوق يعد انعكاسا ألهمية هذه اآللية، وأعربت عن ثقتها في أن تبادر بلدان أخرى إلى تقديم 

 مساهماتها.
ن على البروتوكول، وأفادت االجتماع بأن طرفا قد وقع اآل 41وأضافت أنه من المشجع أن أكثر من  -35

األطراف ستتاح لها الفرصة الستعمال بعض األموال المتعهد بها للقيام بمشاريع ابتكارية وتعاونية بحق مع القطاع 
الخاص. وقالت إن بروتوكول ناغويا أوجد فرصا جديدة للنهوض بالبحث العلمي وحفظ التنوع البيولوجي، ومع 

قانوني قوي، فإن اتفاقا بشأن التطوير والتنفيذ في مجال الحصول وتقاسم المنافع، سيسمح للبلدان افتراض وجود إطار 
المقدمة بأن تزيد من قيمة مواردها الجينية وتشارك بصورة أنشط في السوق. غير أنه لكي تستفيد الدول المقدمة بشكل 

فع، يجب على جميع األطراف التصديق على حقيقي من المنافع المحتملة لالتفاقات حول الحصول وتقاسم المنا
البروتوكول ووضع هيكل قانوني وتنظيمي على المستوى الدولي يكون جذابا للمستثمرين. وفي الختام، قالت إنها على 
ثقة من أن بروتوكول ناغويا واألموال المتاحة من خالل صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا، ستوفر حافزا قويا للتصديق 

دامته على مدى األجيال القادمة.على البروت  وكول، وتقدم بذلك أداة قوية لحفظ التنوع البيولوجي وا 
 للسيد أحمد جغالف،  الكلمة الفتتاحية    1-1-4

 األمين التنفيذي لتفاقية التنوع البيولوجي
يد لالتفاقية، أعلن السيد أحمد جغالف، األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي عن إطالق موقع شبكي جد -36

يحتوي على وصلة معززة بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا. وقال إن الموقع الشبكي سيتاح اآلن باللغة العربية، بمساعدة 
سلطات المملكة العربية السعودية، إضافة إلى اللغتين الفرنسية واإلسبانية. وأعرب عن أمله أن يعمل الموقع الشبكي 

 الست لألمم المتحدة.يوما ما بجميع اللغات الرسمية 
وشكر عمدة مونبيلييه على حضورها االجتماع والتزامها بعملية "توأمة المدن" التي أعلنت في ناغويا في  -31

. ورحب أيضا بجميع المشاركين في مدينة مونتلاير وأشاد بالسلطات الكندية الفيدرالية 4131أكتوبر/تشرين األول 
دعمها المستمر لألمانة وعلى تقديمها مساحة جديدة للمكاتب. وسلطات المقاطعات والسلطات المحلية على 
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وباإلضافة إلى ذلك، شكر سفير النوايا الحسنة لألمم المتحدة للتنوع البيولوجي على العرض الذي قدمه والذي شرح 
أظهر  كيف أن بروتوكول ناغويا أصبح حدثا تاريخيا. وأضاف أن مرفق البيئة العالمية، تحت قيادة السيدة باربو،

 متوسطقيادة مميزة في مساعدة البلدان في تحقيق التاريخ المستهدف إلنفاذ بروتوكول ناغويا، واعتمد مشروعا أيضا 
الحجم قيمته مليوني دوالر أمريكي لإلنفاذ المبكر للبروتوكول والتصديق عليه. وذكر عالوة على ذلك أنه بمبادرة من 

نشأ مرفق البيئة العالمية صندوقا استئمانيا مخصصا للمساعدة في تنفيذ اليابان، التي قدمت مساهمة بمليار ين، أ
 البروتوكول.

كان عالمة على قدوم عصر جديد.  4131أكتوبر/تشرين األول  42وذكر أن اعتماد بروتوكول ناغويا في  -38
ستدامة وذلك طرفا حضر االجتماع التاريخي في ناغويا والتزام بمواصلة اإلسهام في التنمية الم 321وأضاف أن 

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

مشاركين. وقال إن اعتماد البروتوكول لم يكن من الممكن بدون القيادة الرائعة إبالغ السيد تيموثي هودجز عن تقدير ال
 .4133مارس/آذار  33لشعب وحكومة اليابان، وأعرب عن تعازيه لهذا البلد عن معاناته بعد زلزال وتسونامي 

ي وقال إن الغرض من االجتماع الحالي وضع أساس لمرحلة تنفيذ البروتوكول. وشجع جميع األطراف ف -32
، على مواصلة العمل على أساس هذا الزخم والتوقيع على بروتوكول ناغويا والتصديق 321االتفاقية البالغ عددها 

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

بلدا وقعت عليه بالفعل. وقال إن المشاركين في االجتماع الحالي أمامهم فرصة فريدة للتأكد من أن  42لأللفية، وأن 
ألول أباد للتنوع البيولوجي في أكتوبر/تشرين اوتوكول سيعقد مباشرة مع قمة حيدر أول اجتماع لمجلس إدارة البر 

. وأشار إلى 4134يوليو/تموز  31المطلوبة لبدء نفاذ البروتوكول في موعد أقصاه  51، وتعجيل التصديقات الـ4134
بالسنة الثانية في عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والذكري  4134أن ذلك سيمثل مساهمتهم في االحتفال في عام 

 وفتح باب التوقيع عليها. لتنوع البيولوجياالعشرين العتماد اتفاقية 
 لممثلي المجموعات اإلقليمية الفتتاحية اتالكلم    1-1-5

تعهد ممثل الهند، متحدثا بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، بالتعاون الكامل للمجموعة في  -41
من أجل ضمان عدم التصديق المبكر على البروتوكول وتنفيذه الفعال، على الرغم من إنه ينبغي اتخاذ نهج عملي 

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

وفر المرونة الالزمة لتنفيذه، وذلك اعتمادا على مختلف الحقائق على األرض على استنتاجات: منها أن البروتوكول ي
المستوى الوطني؛ وأن التنفيذ سيشكل تحديا أكبر مما كان متوقعا في حاالت كثيرة، مما ينطوي على استثمار ضخم 

المسائل الرئيسية لغرفة  من حيث الوقت والجهد والقوى العاملة واألموال؛ وأن العوائد لن تكون فورية. وأضاف أن
تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وبناء القدرات، وزيادة التوعية، واإلجراءات التعاونية لالمتثال ستلعب دورا 

 مهما للغاية في التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا.
، إن لشديد المتقاربة التفكيرالبلدان ذات التنوع البيولوجي اوقال ممثل الفلبين، متحدثا بالنيابة عن مجموعة  -43

 الشعوبالوقت قد حان للتعاون بشأن وسائل معالجة مشاكل القرصنة البيولوجية وعدم االعتراف بحقوق الدول و 
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المحلية المعنية فيما يتعلق بالموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. وأشار إلى عدم المجتمعات األصلية و 
باب المفاوضات حول معني البروتوكول. وأضاف أن التركيز على مرونة البروتوكول ستفتح  الحاجة إلى إعادة فتح

كثير من اإلمكانيات لتنفيذ أحكامه ومن شأنها أن تشجع بلدان أكثر على التوقيع عليه والتصديق عليه. وقال إنه 
ات الحصول وتقاسم المنافع، وشهادة ينبغي إعطاء األولوية في االجتماع الحالي للبنود المتعلقة بغرفة تبادل معلوم

 المعترف بها دوليا واإلجراءات التعاونية لتعزيز االمتثال. االمتثال

بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إن الطريق إلى  ةبيرو، متحدث ةممثل توقال -44
الرئيسين المشاركين على عملهما في هذا  تتحقيق اتفاق دولي للحصول وتقاسم المنافع كان طويال وشاقا، وشكر 

إلى أن  تأن صفحة جديدة قد طويت، غير أن التركيز تحول من المفاوضات إلى التعاون. وأشار  تالصدد. وأضاف
في األيام األربعة القادمة، ستضطلع بمسؤولية تهيئة الظروف المناسبة للتنفيذ الكامل  ،اللجنة الحكومية الدولية

أن المجموعة تؤمن بأن االجتماع سيحقق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالبنود المقترحة في  تا. وذكر لبروتوكول ناغوي
 عن تعهد المجموعة بالتزامها بهذه العملية. تجدول األعمال، وأعرب

بالنيابة عن البلدين المرشحين كرواتيا وتركيا أيضا  متحدثاوأعاد ممثل االتحاد األوروبي ودوله األعضاء،  -41
بتنفيذ بروتوكول ناغويا. وقال إنه منذ االتحاد األوروبي  أكيد على التزامالمحتمل ترشيحه صربيا، أعاد الت والبلد

االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، اشترك االتحاد األوروبي ودوله األعضاء بنشاط في متابعة البروتوكول ومستعد 
مام الالزم اآلن ينبغي أن يتحول من المفاوضات إلى . وأضاف أن االهت4133للتوقيع عليه بحلول يونيو/حزيران 

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

ق أوروبا، أمانتي اتفاقية التنوع البيولوجي وشكرت ممثلة كرواتيا، متحدثة بالنيابة عن مجموعة وسط وشر  -42
والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على تنظيم حلقة عمل بشأن تحديد احتياجات 
وأولويات بناء القدرات من أجل تنفيذ االلتزامات في إطار البروتوكول، قبل االجتماع الحالي مباشرة. وقالت إن حلقة 

لعمل هذه حققت نجاحا كبيرا، وحددت أربع فجوات مهمة في بناء القدرات. وذكرت أن معالجة هذه الفجوات سيكون ا
عداد النصوص التعاقدية  مهما لنجاح البروتوكول، مثله مثل بناء القدرات من أجل التفاوض حول إبرام العقود، وا 

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

رفيعي المستوى يشرح فيها آثار سياسة االنضمام كأطراف في البروتوكول. وقالت إن هذه المذكرة يمكن إرسالها إلى 
تصال الوطنية لتوزعها بعد ذلك وسيكون لها أهمية أكبر ألنها صادرة عن األمين التنفيذي التفاقية التنوع نقاط اال

 البيولوجي.
وقال ممثل مصر، متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقية، إنه بعد تسعة أشهر من المفاوضات، تم التوصل  -45

يذ الهدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي. وأضاف أن في ناغويا إلى حل وسط بشأن بروتوكول ملزم قانونا لتنف
السؤال اآلن يتمثل في كيفية تفسير الصياغة المرنة للبروتوكول على المستوى الوطني. وقال إن الرد على هذا السؤال 

ينية الموارد الجومستخدمي مقدمي لفي نهاية المطاف  ئقد يكون له آثار عملية على اليقين القانوني الذي أنش
والمعارف التقليدية. وذكر أن هذا اليقين القانوني أساسيا لبناء ثقة متبادلة، التي من شأنها أن تؤدي إلى منافع محتملة 

بلدان من إقليم أفريقيا، بينما ثالث  31بلدا وقعت على البروتوكول، منها  45للتنوع البيولوجي. وأضاف أن حوالي 
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اآلن. وقال إن تنفيذ البروتوكول سيكون مهمة صعبة، ألنه يتوقف على  بلدان متقدمة فقط قد وقعت عليه حتى
ن الصياغة الصارمة للديباجة تركت مساحة صغيرة لكي تنتج المواد التشغيلية النتائج اإليجابية  التشريع الوطني، وا 

روتوكول في النهاية المرغوبة. وأضاف أن المجموعة األفريقية مع ذلك تلتزم بالعملية بحسن نية وتأمل أن يقضي الب
 على القرصنة البيولوجية ويضمن التقاسم العادل والمنصف لمنافع الموارد الجينية.

وذّكر ممثل اليابان، متحدثا بالنيابة عن رئيس المؤتمر األطراف، االجتماع بأن بلده قد سرها وشرفها  -46
بان قدمت مؤخرا مساهمة تبلغ مليار ين استضافة مؤتمر األطراف الذي شهد ميالد بروتوكول ناغويا. وأضاف أن اليا

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

 الشؤون التنظيمية    - 2البند 
 أعضاء المكتب    2-1

 الدولية ن المشاركين للجنة الحكوميةئيسيالر انتخاب 
ونظرت  3-4، تناولت اللجنة بحث البند 4133يونيو/حزيران  5في الجلسة األولى لالجتماع، المنعقدة في  -41

 ها المشاركين. يفي مقترح لتعيين أحد رئيس
، أن 31/3مقـرر مـن ال 33، فـي الفقـرة قـرر أن مؤتمر األطرافباالجتماع مؤتمر األطراف وذّكر ممثل رئيس  -48

يكون الرئيسان المشاركان للجنة الحكومية الدولية السيد فرناندو كازاس )كولومبيـا( والسـيد تيمـوثي هـودجز )كنـدا(. غيـر 
أن حكومة كندا، أبلغت األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي رسميا في رسالة مكتوبة بعد ذلـك، بـأن السـيد هـودجز 

عـي أعضـاء مكتـب مـؤتمر األطـراف كرئيس مشارك للجنـة. ونتيجـة لـذلك، د   م يعد متاحا للعملقد تولى مهاما جديدة ول
ت لـــو يـــرحـــت الســـيدة جانالمشـــاورات، اقت   وبنـــاء علـــى هـــذهواقتـــراح رئـــيس مشـــارك جديـــد.  ،أقـــاليمهم داخـــلإلـــى التشـــاور 
 لسيد هودجز.لتحل محل ا)نيوزيلندا( 

للجنــة  ةمشــارك ةت لــو )نيوزيلنــدا( رئيســيــنتخبــت الســيدة جان، امــؤتمر األطــراف وبعــد اقتــراح مــن ممثــل رئــيس -42
 .الدولية الحكومية

 حكومية الدوليةانتخاب أعضاء مكتب اللجنة ال
المنعقـد فـي كانـازاوا، بمقاطعـة ايشـيكاوا، األول، بعد إجراء مناقشـات فـي مكتـب مـؤتمر األطـراف فـي اجتماعـه  -11

مــن كــل إقلــيم مــن اثنــين األطــراف إلــى التشــاور وترشــيح ممثلــين ، دعيــت 4131ديســمبر/كانون األول  32باليابــان، فــي 
، انتخــب 31/3مــن المقــرر  33أقــاليم األمــم المتحــدة للعمــل كأعضــاء فــي مكتــب اللجنــة الحكوميــة الدوليــة. ووفقــا للفقــرة 

 :حكومية الدوليةكأعضاء في مكتب اللجنة ال ة أسماؤهمالممثلون التالي

 )أوغندا( السيد دافيد هافاشيمانا أفريقيا:
 )السنغال( دييممويل صالسيد  

 ف. فاروقي )الهند( السيد م. المحيط الهادئ:و آسيا 
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 السيدة لينا العوضي )الكويت( 
 السيدة مونيكا روسل )بيرو( البحر الكاريبي:منطقة أمريكا الالتينية و 

 يا(سالسيدة أنيتا جيمس )سانت لو  
 اتيا(و يتش )كر السيدة دوبرافكا ستيب وسط وشرق أوروبا:

 السيد سيرجي غوبار )أوكرانيا( 
 السيد بن فيليبس )أستراليا( أخرى: بلدانغرب أوروبا و 

 السيدة إينس فيرالي )بلجيكا( 
 

، دعيــت اللجنــة الحكوميــة الدوليــة إلــى النظــر فــي 4133يونيــو/حزيران  6، المنعقــدة فــي تها الثانيــةوفــي جلســ -13
 ة.المتبقيالفرعية البنود التنظيمية 

، بالمشـــاركين فـــي االجتمـــاع األول للجنـــة الحكوميـــة ةالمشــارك ة، الرئيســـ)نيوزيلنـــدا( جانيـــت لـــو ةالســـيد ورحبــت -14
علـى قيادتـه للعمليـة حتـى اآلن وقالـت إنهـا تأمـل أن  ،الدولية. وشكرت الرئيس المشـارك السـابق، السـيد تيمـوثي هـودجز

رت المشاركين أيضا بـأن مرفـق البيئـة العالميـة يقـدم دعـم مـالي وذكّ  تزام.لتفاني واالبروح من ال السير على هديهتواصل 
لمشــروع متوســط الحجــم مــن أجــل دعــم سلســلة مــن أنشــطة زيــادة التوعيــة وبنــاء القــدرات للمســاعدة فــي التصــديق المبكــر 

 على بروتوكول ناغويا، وشكرت حكومة اليابان على مساهمتها المالية الكريمة نحو تنفيذ بروتوكول ناغويا.
أن تتــولى اللجنــة الحكوميــة الدوليــة، بــدعم مــن األمــين  ، ينبغــي31/3المقــرر  مــن 8ه وفقــا للفقــرة الحظــت أنــو  -11

، العامــل كاجتمــاع لألطــراف فــي البروتوكــول ألطــرافمــؤتمر اجتمــاع األول للالالالزمــة التنفيــذي، األعمــال التحضــيرية 
افت أن مرحلــة جديــدة ومثيــرة بــدأت بالتــالي فــي تــاريخ أضــو . عتمــدها مــؤتمر األطــرافامــع مراعــاة أحكــام الميزانيــة التــي 

وأعربـت عـن أملهـا . وتنفيـذه بروتوكـول ناغويـالالمبكـر  ذافـاالتفاقية، مـع تحويـل التركيـز مـن المفاوضـات إلـى ضـمان الن
 ضـمانأن يسـود االجتمـاع الحـالي نفـس الـروح القويـة للنوايـا الحسـنة والتعـاون التـي ظهـرت فـي ناغويـا، وذلـك مـن أجـل 

 نجاح المراحل األولى من إعداد البروتوكول.إ
اليـوم  فـي هلـ إن مكتب اللجنـة الحكوميـة الدوليـة عقـد أول اجتمـاعاالجتماع بعد ذلك  ةالمشارك ةالرئيسوأبلغت  -12

ن السيد  كمقرر لالجتماع. تنعيّ  دوبرافكا ستيبيتش )كرواتيا( ةالسابق وا 
 إقرار جدول األعمال    2-2

، أقرت اللجنة الحكومية الدولية جـدول األعمـال التـالي 4133يونيو/حزيران  6لمنعقدة في في جلستها الثانية، ا -15
 على أساس جدول األعمال المؤقت:

 افتتاح االجتماع. -3
 .الشؤون التنظيمية -4
 .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع تشغيل طرائق -1
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البشرية والقدرات  قدراتتعزيز الت، وتنمية القدرات، و تدابير الرامية إلى المساعدة في بناء القدراال -4
 .المؤسسية في البلدان النامية

وما يتصل  تدابير الرامية إلى زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بهاال -5
 .بها من قضايا الحصول وتقاسم المنافع

االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة  رامية إلى تعزيزالية مؤسسالليات اآلتعاونية و الجراءات اإل -6
 .حاالت عدم االمتثال

 .شؤون أخرى -7
 اعتماد التقرير. -8
 اختتام االجتماع. -2

 تنظيم العمل    2-3

تنظــيم  اللجنــة الحكوميــة الدوليــة تاعتمــد، 4133يونيــو/حزيران  6، المنعقــدة فــي لالجتمــاع الثانيــة الجلســةفــي  -16
ــــــ ،اععمــــــل االجتمــــــ ــــــى أســــــاس االقتراحــــــات ال ــــــاني واردعل  المــــــنقح جــــــدول األعمــــــال المؤقــــــتبة فــــــي المرفــــــق الث

(UNEP/CBD/ICNP/1/1/Add.1/Rev.1) .  علــى أســاس الفهــم فــي البدايــة فــي جلســات عامــةاللجنــة  تعمــلقتــرح أن وا ،
 ضرورة.، حسب الإنشاء أفرقة اتصالبإمكانية 

 الحصول وتقاسم المنافع غرفة تبادل معلومات  طرائق تشغيل - 3البند 
، بحــث 4133يونيــو/حزيران  6ة لالجتمــاع، المنعقــدة فــي نيــنــة الحكوميــة الدوليــة، فــي الجلســة الثاتناولــت اللج -11

 من جدول األعمال. 1البند 
ولدى النظر في هـذا البنـد، كـان أمـام اللجنـة الحكوميـة الدوليـة تقريـر اجتمـاع الخبـراء المعنيـين بطرائـق تشـغيل  -18
الجــدول مـذكرة مــن األمــين التنفيــذي عــن و  ،(UNEP/CBD/ICNP/1/2)معلومــات الحصــول وتقاســم المنــافع  رفـة تبــادلغ

واعتمـاد والمتطلبات من الموارد لتنفيذ المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومـات الحصـول وتقاسـم المنـافع المؤقت الزمني 
ذي عــــن الجــــدول الزمنــــي لألنشــــطة المقترحــــة ومــــذكرة مــــن األمــــين التنفيــــ (UNEP/CBD/ICNP/1/3) هاتشــــغيل طرائــــق

كانـت الوثـائق التـي أعـدت الجتمـاع الخبـراء ، باإلضـافة إلـى ذلـكو  .(UNEP/CBD/ICNP/1/7)والمتطلبات من المـوارد 
مسـائل للنظـر فـي إنشـاء غرفـة تبـادل مـذكرة مـن األمـين التنفيـذي عـن : وهـي لعلـم اللجنـة الحكوميـة الدوليـةأيضا متاحة 

ـــافع معلومـــات الحصـــو  وتجميـــع للتعليقـــات المقدمـــة مـــن األطـــراف، ؛ (UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/2)ل وتقاســـم المن
المحليــة وأصــحاب المصــلحة المعنيــين بشــأن طرائــق تشــغيل غرفــة المجتمعــات األصــلية و  شــعوبال، و والمنظمــات الدوليــة

-UNEP/CBD/ABS/EMالضـــميمة و  UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/3))تبـــادل معلومـــات الحصـــول وتقاســـم المنـــافع 

CH/1/3/Add.1)). 
قــد ، لــدى تقديمــه لهــذا البنــد، إنــه بفضــل الــدعم المــالي الكــريم مــن المفوضــية األوروبيــة، ع  ممثــل األمانــةوقــال  -12

أبريل/نيســان  32إلــى  33غرفــة تبــادل معلومــات الحصــول وتقاســم المنــافع، فــي مــونتلاير مــن بلخبــراء المعنيــين لاجتمــاع 
، بغيـة تـوفير الحصـول وتقاسـم المنـافع اتمـالعملية المتعلقة بإنشاء غرفة تبـادل معلو  االعتبارات بحث، من أجل 4133
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يمكـن لتقريـر ذلـك االجتمـاع، السـيما القسـم السـادس منـه الـذي و  ،مدخالت إلى االجتماع األول للجنـة الحكوميـة الدوليـة
 أساسا جيدا للمناقشات. أن يوفر ،عالحصول وتقاسم المناف معلوماتغرفة تبادل لأولويات المرحلة التجريبية يعالج 

إنـــه بعـــد مناقشـــة التوصـــية المقدمـــة مـــن فريـــق الخبـــراء بشـــأن أولويـــات  ،ةالمشـــارك ةوقالـــت الســـيدة لـــو، الرئيســـ -21
المرحلــة التجريبيــة، ســتنظر اللجنــة الحكوميــة الدوليــة بعــد ذلــك فــي الجــدول الزمنــي المقتــرح لألنشــطة والمتطلبــات مــن 

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

 التطوير المرحلي
، بحــث 4133يونيــو/حزيران  6تناولــت اللجنــة الحكوميــة الدوليــة، فــي الجلســة الثانيــة لالجتمــاع، المنعقــدة فــي  -23

 ر المرحلي.المقدمة من فريق الخبراء بشأن التطوي اتالتوصي
فريــق الخبــراء بشــأن التطــوير المرحلــي  ات، إن توصــياتوقالــت الرئيســة المشــاركة، لــدى تقــديمها لهــذه التوصــي -24

ـــــــادل معلومـــــــات ـــــــافع لغرفـــــــة تب ـــــــرد فـــــــي الفقـــــــرات مـــــــن  الحصـــــــول وتقاســـــــم المن ـــــــى  55ت ـــــــق  51إل ـــــــر الفري مـــــــن تقري
(UNEP/CBD/ICNP/1/2)اع التعليق على هذه التوصيات.، وطلبت من االجتم 

مقترحات، ممثلو األرجنتين، البرازيل، كوبا، االتحاد األوروبـي ودولـه األعضـاء، مصـر،  شاملةوأدلى ببيانات،  -21
 الهند، إندونيسيا، جمهورية إيران اإلسالمية، المكسيك، نيوزيلندا، النرويج وسويسرا.

 وأدلى ببيان أيضا ممثل المجلس البحري للشعوب األصلية. -22
مــا يعنيــه التطــوير المرحلــي وهنــاك دعــم عــام حــول إنــه يبــدو أن هنــاك فهــم مشــترك وقالــت الرئيســة المشــاركة  -25

 لتوصيات فريق الخبراء.
 على أساس األولوية مطلوب إدراجهامعلومات 

، بحــث 4133يونيــو/حزيران  6تناولــت اللجنــة الحكوميــة الدوليــة، فــي الجلســة الثانيــة لالجتمــاع، المنعقــدة فــي  -26
 إدراجها على أساس األولوية. مطلوبخبراء بشأن المعلومات الالتوصيات المقدمة من فريق ال

 58وطلبت الرئيسة المشاركة، لدى تقديمها لهذا البند من جدول األعمال، من االجتماع آرائهـم بشـأن الفقـرتين  -21
مــن تقريــر فريــق الخبــراء  58الفقــرة أن  إلــىأيضــا أشــارت و  .(UNEP/CBD/ICNP/1/2)مــن تقريــر فريــق الخبــراء  52و
 خوذة من بروتوكول ناغويا وتمثل نصا متفقا عليه. وذّكرت االجتماع بعدم فتح مفاوضات حول نص متفق عليه.مأ

كندا، كوبا، االتحاد األوروبـي ودولـه األعضـاء، الهنـد، جمهوريـة إيـران مقترحات، ممثلو  شاملةوأدلى ببيانات،  -28
 ا، سويسرا وأوغندا.اإلسالمية، المكسيك، ناميبيا، الفلبين، السنغال، جنوب أفريقي

ن هناك حاجة إلى النظر في الطرائـق التـي سـاهمت بهـا المعلومـات عـن الحصـول وتقاسـم إممثل أوغندا  قالو  -22
مـة بوجـه خـاص المنافع في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية باإلضافة إلى المعلومات التي قد تم تحديـدها علـى أنهـا قيّ 

ــة التجريبيــة لغرفــة تبــادل  أن إدراج هــذه المعلومــات ســيكون  . وأضــافالحصــول وتقاســم المنــافع معلومــاتخــالل المرحل
 ما ألنها تربط الهدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي باألهداف اإلنمائية لأللفية.هم
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، 4133يونيــــو/حزيران  6ت اللجنــــة الحكوميــــة الدوليــــة، فــــي الجلســــة الثالثــــة لالجتمــــاع، المنعقــــدة فــــي اســــتأنفو  -51
والمنتــدى الــدولي للشــعوب ، المملكــة العربيــة الســعودية ممــثال اتوأدلــى ببيانــ هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال.مناقشــتها ل

 األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.
كإرشـاد فـي السـير قـدما  مشروع توصية لهذا البند مـن جـدول األعمـالسيتم توزيع  وقالت الرئيسة المشاركة إنه -53

 .الحصول وتقاسم المنافع معلوماتتبادل  غرفةلة التجريبية لبصدد المرح
 تقديم المعلومات

، بحــث 4133يونيــو/حزيران  6تناولــت اللجنــة الحكوميــة الدوليــة، فــي الجلســة الثالثــة لالجتمــاع، المنعقــدة فــي  -54
 التوصيات المقدمة من فريق الخبراء بشأن تقديم المعلومات.

مـــن تقريـــر فريـــق الخبـــراء  61إلـــى  61فقـــرات مـــن ودعـــت الرئيســـة المشـــاركة المشـــاركين إلـــى التعليـــق علـــى ال -51
(UNEP/CBD/ICNP/1/2). 

ــا، االتحــاد األوروبــيمقترحــات، ممثلــو كنــدا، الصــين، مصــر، إثيو  شــاملةوأدلــى ببيانــات،  -52 ، ودولــه األعضــاء بي
 دا.ليشتي وأوغن-غواتيماال، جمهورية إيران اإلسالمية، مالي، المكسيك، النرويج، بيرو، سويسرا، تايلند، تيمور

وأدلـــي ببيـــان المعاهـــدة الدوليـــة بشـــأن المـــوارد الوراثيـــة النباتيـــة لألغذيـــة والزراعـــة. وأدلـــى ببيـــان أيضـــا المنتـــدى  -55
 الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.

تشـــــير إلـــــى المـــــواد ذات العالقـــــة مـــــن  63واقترحـــــت الرئيســـــة المشـــــاركة إمكانيـــــة إدراج "مقدمـــــة" قبـــــل الفقـــــرة  -56
مشـــروع ل. وطلبـــت أن يقـــدم أي اقتـــراح آخـــر مـــن الوفـــود بصـــورة مكتوبـــة حتـــى تـــتمكن األمانـــة مـــن إصـــدار البروتوكـــو 
 .توصية

 إدارة المعلومات
، بحــث 4133يونيــو/حزيران  6تناولــت اللجنــة الحكوميــة الدوليــة، فــي الجلســة الثالثــة لالجتمــاع، المنعقــدة فــي  -51

 ومات.التوصيات المقدمة من فريق الخبراء بشأن إدارة المعل
مـــن تقريـــر فريـــق الخبـــراء  11إلـــى  62ودعـــت الرئيســـة المشـــاركة المشـــاركين إلـــى التعليـــق علـــى الفقـــرات مـــن  -58

(UNEP/CBD/ICNP/1/2). 
، مــالي، ودولــه األعضــاء مقترحــات، ممثلــو البرازيــل، كنــدا، الصــين، االتحــاد األوروبــي شــاملةوأدلــى ببيانــات،  -52

 المتحدة.ناميبيا، سويسرا، تايلند وجمهورية تنزانيا 
 الحصـول وتقاسـم المنـافعتبـادل معلومـات غرفـة وقالت الرئيسـة المشـاركة إن المناقشـات كانـت مفيـدة حيـث أن  -61

ج المقترحــات المطروحــة ميــد مشــروع توصــية ابــة لتقاســم المعلومــات. وقالــت إنــه ســيتم إعــدادهــي فــي نهايــة المطــاف بو 
 والبيانات األولية.وطلبت من األمانة تفسير التمييز بين البيانات الوصفية 

تمثـل  لقاعـدة البيانـات بينمـا البيانـات الوصـفية جـوهريوفسر ممثل األمانة أن البيانات األولية تمثل المحتـوي ال -63
لبيانـــات الوصـــفية مســـتقلة عـــن ا ت. وبنـــاء عليـــه، كانـــهاوتصـــنيف هـــاتنظيماألوليـــة ممـــا يســـمح بلبيانـــات ل مفـــاتيح وصـــفية
 .واستعادتها البحث في البيانات األوليةمنها هو تسهيل والغرض الرئيسي البيانات األولية 
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 شبكات مع اآلليات القائمةإقامة 
، بحــث 4133يونيــو/حزيران  6تناولــت اللجنــة الحكوميــة الدوليــة، فــي الجلســة الثالثــة لالجتمــاع، المنعقــدة فــي  -64

االتحـاد ممثـل ببيان ممثـل البرازيـل و وأدلى  التوصيات المقدمة من فريق الخبراء بشأن إقامة شبكات مع اآلليات القائمة.
 دوله األعضاء.و األوروبي 

وأدلــى ببيــان أيضــا ممثــل المعاهــدة الدوليــة بشــأن المــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة وممثــل المنظمــة  -61
 قبائل توالليب.ممثل عن وأدلى ببيان أيضا العالمية للملكية الفكرية. 

 بناء القدرات ومتطلبات اإلبالغ
، بحــث 4133يونيــو/حزيران  6ناولــت اللجنــة الحكوميــة الدوليــة، فــي الجلســة الثالثــة لالجتمــاع، المنعقــدة فــي ت -62

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

 المواردو  األموال والمتطلبات منمقترح واألنشطة، زمني الالجدول ال    3-2
، بحــث 4133يونيــو/حزيران  6تناولــت اللجنــة الحكوميــة الدوليــة، فــي الجلســة الثالثــة لالجتمــاع، المنعقــدة فــي  -66

 من جدول األعمال. 4-1البند 
 UNEP/CBD/ICNP/1/3وقالــت الرئيســة المشــاركة، لــدى تقــديمها لهــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، إن الوثيقــة  -61

تحتـــوي علـــى جـــدول باألنشـــطة المقترحــــة والجـــدول الزمنـــي المقتـــرح لتنفيـــذ المرحلــــة التجريبيـــة لغرفـــة تبـــادل معلومــــات 
 بالمتطلبات اإلضافية من األموال والموارد.الحصول وتقاسم المنافع، وطرائق تشغيلها، فضال عن قائمة 

ــ -68 ــا، االتحــاد األوروبــي  اتوأدلــى ببيان ودولــه األعضــاء، اليابــان، النــرويج، الفلبــين وســانت ممثلــو كولومبيــا، كوب
 لوسيا.

العمليــة التــي يجــب إتباعهــا إلنشــاء المرحلــة وبنــاء علــى طلــب مــن الرئيســة المشــاركة، شــرح ممثــل مــن األمانــة  -62
 .الحصول وتقاسم المنافعمعلومات تبادل  التجريبية لغرفة

مرحلـــة التجريبيـــة قبـــل تعيـــين مصـــمم قاعـــدة وشـــرح ممثـــل األمانـــة أيضـــا أنـــه مـــن المهـــم تعيـــين رئـــيس فريـــق ال -11
البيانـــات. وكلتـــا الـــوظيفتين مهمتـــين، مثـــل التـــوفير المناســـب للـــدعم اإلداري واالســـتعانة بمصـــادر خارجيـــة فـــي مجـــال 

 تطورات تكنولوجيا المعلومات.
ــة التجريبيــة فــي أقــرب  -13 وقــت وقالــت الرئيســة المشــاركة إن بعــض المشــاركين أعربــوا عــن أملهــم أن تبــدأ المرحل

الحصـول معلومـات الحصـول علـى تصـميم لغرفـة تبـادل  ممكن، وفورا بعد االجتمـاع الحـالي. غيـر أنـه مـن المهـم أيضـا
 في بداية المشروع.وتقاسم المنافع 

والحظت الرئيسة المشاركة أيضا أن اللجنة أجرت مناقشات مثمرة استندت إلـى الـزخم الـذي تحقـق فـي ناغويـا.  -14
بشأن طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصـول وتقاسـم المنـافع لنظـر اللجنـة  وع توصيةمشر  يتم إعدادوقالت إنه س

 الحكومية الدولية.
 وطلبت من األمانة أيضا تقديم شرح إضافي للمتطلبات من األموال والموارد في جلسة الحقة من االجتماع. -11
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لنظـر اللجنـة  مت الرئيسـة المشـاركة، قـد4133يونيـو/حزيران  1وفي الجلسة الخامسـة لالجتمـاع، المنعقـدة فـي  -12
، باإلضــافة إلــى مشــروع توصـية بشــأن طرائــق تشـغيل غرفــة تبــادل معلومـات الحصــول وتقاســم المنـافع الحكوميـة الدوليــة

 .الحصول وتقاسم المنافع إرشادات للمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات

مرحلـة التجريبيـة لغرفـة ات واإلرشـادات بشـأن الباإلضـافة إلـى مشـروع التوصـيوفي الجلسـة السـابعة لالجتمـاع،  -15
مـــوارد لتنفيـــذ المرحلـــة المتطلبـــات مـــن الو  لألنشـــطة المقترحـــة لومـــات، كـــان أمـــام اللجنـــة جـــدول زمنـــي إشـــاريتبـــادل المع
 غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع.لالتجريبية 

 روبي ودوله األعضاء، ناميبيا، وأوغندا.ممثلو أستراليا، كندا، إثيوبيا، االتحاد األو  اتوأدلى ببيان -16

قــدمت ممثلــة األمانــة مــذكرة مــن ، 4133يونيــو/حزيران  8قــدة فــي وفــي نهايــة الجلســة الســابعة لالجتمــاع، المنع -11
األمـــــــين التنفيـــــــذي عـــــــن الجـــــــدول الزمنـــــــي لألنشـــــــطة المقترحـــــــة والمتطلبـــــــات مـــــــن المـــــــوارد المتضـــــــمنة فـــــــي الوثيقـــــــة 

UNEP/CBD/ICNP/1/7مــــين التنفيــــذي أعــــد الوثيقــــة لمســــاعدة اللجنــــة الحكوميــــة الدوليــــة فــــي تخطــــيط . وقالــــت إن األ
 6إلــى  1المتطلبـات مـن المـوارد واألمــوال وذلـك بإعطائهـا عرضــا عامـا لجميـع األنشــطة المقترحـة فـي إطــار البنـود مـن 

 من جدول األعمال.

 ، شــاملة مقترحــات،يانــات أيضــا، أدلــى بب4133يونيــو/حزيران  8وفــي الجلســة الثامنــة لالجتمــاع، المنعقــدة فــي  -18
اليابـــان، الهنــد، كولومبيــا، االتحــاد األوروبـــي ودولــه األعضــاء، غواتيمــاال، جمهوريـــة إيــران اإلســالمية، الصــين، ممثلــو 

 نيبال، نيوزيلندا، النرويج، الفلبين، سويسرا وأوغندا.

 يولوجي.وأدلى ببيان أيضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع الب -12

ـــادل  -81 ـــة تب ـــة التجريبيـــة لغرف ـــأن الغـــرض مـــن المرحل ـــاق عـــام ب ـــدو أن هنـــاك اتف ـــه يب وقالـــت الرئيســـة المشـــاركة إن
إنشــاء آليــة لتقاســم المعلومــات تكــون بســيطة وصــديقة للمســتخدمين، وفعالــة، كــان معلومــات الحصــول وتقاســم المنــافع 

 المرحلة. تلكمن أنواع المعلومات المحتملة في  إدراج قائمة طويلة أنه يمكن. وأضافت وعملية ومأمونة ومرنة

مــوارد ماليــة وافيــة ومـــوارد  تـــوافربعــد مباشــرة األمانـــة أن تشــغيل نظــام بســيط يمكـــن أن يــتم مــن وشــرح ممثــل  -83
 على الدور الذي سيؤديه مدير برامج متمرس في إطالق المرحلة التجريبية في الوقت المناسب.أيضا أخرى. وشدد 

ة إيـــران اإلســـالمية عـــن رغبتـــه فـــي أن يالحـــظ التقريـــر األهميـــة التـــي أبرزهـــا متحـــدثون وأعـــرب ممثـــل جمهوريـــ -84
كثيـــرون للحاجـــة إلـــى ضـــمان التمويـــل الكـــافي لةليـــات الوطنيـــة لغرفـــة تبـــادل المعلومـــات فـــي إطـــار بروتوكـــول ناغويـــا، 

 باإلضافة إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع.

رشـادات ال التوصيةمشروع  رتجعسة المشاركة أنها ستوبعد المناقشة، قالت الرئي -81 منقح، بالتشـاور مـع األمانـة، وا 
بشأن المرحلة التجريبية لغرفـة تبـادل المعلومـات، فضـال عـن الجـدول الزمنـي اإلشـاري والمـوارد لتنفيـذ المرحلـة التجريبيـة 

 ركون.المداخالت التي قدمها المشامع األخذ في االعتبار ، المعلوماتلغرفة تبادل 

، بحـث مشـروع توصـية 4133يونيـو/حزيران  2وتناول االجتماع، في الجلسـة العاشـرة لالجتمـاع، المنعقـدة فـي  -82
 منقح بشأن طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع.

رد بخصـوص الجـدول الزمنـي والمــوا المثـارةاألمانـة إن األمانـة أخـذت علمــا بجميـع الشـواغل عـن  ةممثلـ توقالـ -85
المطلوبــة إلنشــاء المرحلــة التجريبيــة لغرفــة تبــادل المعلومــات، وتفهــم تمامــا وتشــاطر الــرأي بــأن أول نســخة مــن المرحلــة 
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أن األمانــة تتعهــد ببــذل قصــارى جهــدها لتلبيــة هــذا الغــرض،  تالتجريبيــة ينبغــي إتاحتهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن. وأضــاف
إنـه  توقالـد إلنشاء غرفة تبـادل معلومـات الحصـول وتقاسـم المنـافع. موار  ةولكن لألسف ال يوجد داخل األمانة حاليا أي

ال يمكن إعداد المرحلة التجريبية بدون موارد إضافية، وبمجرد اسـتالم األمانـة المسـاعدة الماليـة الالزمـة، سـتبدأ المرحلـة 
ة تبــادل معلومــات ولكنهــا الحظــت أيضــا أن األمانــة يمكــن أن تبنــي علــى خبرتهــا مــن غرفــ التجريبيــة فــي أســرع وقــت.

سداء اليمكنهم تقديم إرشادات و  هذه السالمة األحيائية، وأن الموظفين العاملين في غرفة تبادل المعلومات  مشورة.ا 

تعــديالت، ممثلــو كنــدا، الصــين، االتحــاد األوروبــي ودولــه األعضــاء، ناميبيــا، الفلبــين،  ةوأدلــى ببيانــات، شــامل -86
 جنوب أفريقيا، وسويسرا.

 .بخصوص عدم وجود الترجمة الفورية رنسا بشأن نقطة نظاموتحدث ممثل ف -81

مشــــــــــروع توصــــــــــية مــــــــــنقح لكــــــــــي يعتمــــــــــده االجتمــــــــــاع  يتم إعــــــــــدادســــــــــ وقالــــــــــت الرئيســــــــــة المشــــــــــاركة أنــــــــــه -88
(UNEP/CBD/ICNP/1/L.2). 

ـــدة فـــي  -82 ـــة عشـــرة لالجتمـــاع، المنعق ـــو/حزيران  31وفـــي الجلســـة الحادي ـــة 4133يوني ـــة الحكومي ، اعتمـــدت اللجن
علــى النحــو المعتمــد  توصــية. ويــرد نــص ال3/3 توصــيةبوصــفه ال UNEP/CBD/ICNP/1/L.2لتوصــية الدوليــة مشــروع ا

 في المرفق األول بالتقرير الحالي.

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

 ات القتصاد النتقاليواألطراف ذ
، بحــث 4133يونيــو/حزيران  1لالجتمــاع، المنعقــدة فــي  الثالثــةتناولــت اللجنــة الحكوميــة الدوليــة، فــي الجلســة  -21

 من جدول األعمال. 2البند 
مــذكرتين مــن األمــين التنفيــذي عــن التــدابير  ولــدى النظــر فــي هــذا البنــد، كــان أمــام اللجنــة الحكوميــة الدوليــة -23

بناء القـدرات، وتنميـة القـدرات، وتعزيـز المـوارد البشـرية والقـدرات المؤسسـية فـي البلـدان الناميـة ساعدة في المالرامية إلى 
وعــن الجــدول الزمنــي لألنشــطة المقترحــة والمتطلبــات ، (UNEP/CBD/ICNP/1/4)واألطــراف ذات االقتصــاد االنتقــالي 

المقدمـــة عالميـــة، تجميـــع لـــةراء والمعلومـــات . وكـــان أمامهـــا أيضـــا، كوثـــائق إ(UNEP/CBD/ICNP/1/7)مـــن المـــوارد 
 بالعالقـــــــــــــة إلـــــــــــــى بنـــــــــــــاء القـــــــــــــدرات، وتنميـــــــــــــة القـــــــــــــدرات وتعزيـــــــــــــز المـــــــــــــوارد البشـــــــــــــرية والقـــــــــــــدرات المؤسســـــــــــــية

(UNEP/CBD/ICNP/1/INF/3) ، وخطــة عمــل لبنــاء القــدرات مــن أجــل الحصــول علــى المــوارد الجينيــة وتقاســم المنــافع
(4112 )(UNEP/CBD/ICNP/1/INF/5). 

، في القسم السـادس، تحتـوي UNEP/CBD/ICNP/1/4السيد فرنادو كازاس، الرئيس المشارك، إن الوثيقة  وقال -24
القــدرات وتنميتهــا مــن أجــل  بنــاءعلــى عــدد مــن العناصــر التــي يمكــن إدراجهــا كجــزء مــن نهــج اســتراتيجي للمســاعدة فــي 

العناصـر المقترحـة ومـا قـديم آرائهـم حـول تالحصول وتقاسم المنافع في إطـار بروتوكـول ناغويـا. وطلـب مـن المشـاركين 
عناصــر فــي الجلســة عناصـر إضــافية. كمــا طلــب مــن المشــاركين عـدم مواصــلة تحديــد الأيــة إذا كانـت هنــاك حاجــة إلــى 

 تاحة فرصة لممارسة ذلك في جلسة الحقة.الحالية، نظرا إل
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ور، مصــر، االتحــاد األوروبــي ودولــه وأدلــى ببيانــات ممثلــو األرجنتــين، بوتــان، البرازيــل، كنــدا، كولومبيــا، إكــواد -21
األعضــاء، غواتيمـــاال، الهنـــد، إندونيســـيا، اليابـــان، مـــالي، المكســـيك، النيجـــر، النـــرويج، جمهوريـــة كوريـــا، ســـانت لوســـيا، 

 ليشتي، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، وفييت نام.-تيمورسويسرا، تايلند، 

المجلـس ممثـل شـعوب األصـلية المعنـي بـالتنوع البيولـوجي و المنتـدى الـدولي لل أيضا كل مـن ممثـل وأدلى ببيان -22
 البحري للشعوب األصلية.

نــه مســتعد إلعــداد قائمــة منقحــة  وقــال الــرئيس المشــارك -25 إن هنــاك مناقشــة جيــدة لعناصــر الــنهج االســتراتيجي وا 
علــى  ليقــات ق ــدمل أيضــا إن عــددا مــن التعللعناصــر التــي أخــذت فــي الحســبان المالحظــات التــي أبــداها المشــاركون. وقــا

معالجتها في القسم السابع مـن الوثيقـة، وطلـب مـن اللجنـة إبـداء مزيـد مـن اآلراء  ت، والتي تميجب إتباعهاالعملية التي 
 على العلمية التي يجب إتباعها.

ن، ممثلو األرجنتـين، البرازيـل، كنـدا، كوبـا، االتحـاد األوروبـي ودولـه األعضـاء، غواتيمـاال، اليابـا اتوأدلى ببيان -26
 ندا.االمكسيك، نيبال، نيوزيلندا ورو 

المجلـس ممثـل المنتـدى الـدولي للشـعوب األصـلية المعنـي بـالتنوع البيولـوجي و  ممثـلكل مـن وأدلى ببيان أيضا  -21
 البحري للشعوب األصلية.

. ولكنـه أضـاف أنـه مشـروع التوصـيةفـي سـتدرج المالحظات التي قـدمها المشـاركون  وقال الرئيس المشارك إن -28
مناقشـــة تأجيــل الوجــود آراء متباعــدة بشــأن تنظـــيم اجتمــاع للخبــراء إلعــداد مشــروع نهـــج اســتراتيجي، فإنــه يقتــرح نظــرا ل

ة والمتطلبـات أن تنظـر اللجنـة الحكوميـة الدوليـة فـي الجـدول الزمنـي لألنشـطة المقترحـ إلـىضافية حـول هـذه المسـألة اإل
 .UNEP/CBD/ICNP/1/7في الوثيقة  من الموارد المتضمن

، قــدم الــرئيس المشــارك مشــروع توصــية 4133يونيــو/حزيران  8الجلســة الثامنــة لالجتمــاع، المنعقــدة فــي  وفــي -22
والقــدرات المؤسســية فــي بشــأن التــدابير الراميــة إلــى المســاعدة فــي بنــاء القــدرات، وتنميــة القــدرات وتعزيــز المــوارد البشــرية 

 البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي.

 ببيانات ممثلو كندا، الصين، إثيوبيا، االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، وغواتيماال.وأدلى  -311

 وأدلى ببيان أيضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي. -313

، مـع األخـذ فـي االعتبـار المـداخالت التـي قــدمها مـنقحوصــية تع و مشـر  ه سـيتم إعـدادالـرئيس المشـارك إنـ قـالو  -314
 شاركون.الم

، بحـث مشـروع توصـية 4133يونيـو/حزيران  2وتناول االجتماع، في الجلسـة العاشـرة لالجتمـاع، المنعقـدة فـي  -311
إلى المساعدة في بناء القدرات، وتنمية القـدرات، وتعزيـز المـوارد البشـرية والقـدرات المؤسسـية منقح بشأن التدابير الرامية 

 االنتقالي. في البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد

 نيوزيلندا.ممثل األعضاء، و  تحاد األوروبي ودولهاال وأدلى ببيان، شامال تعديالت، كل من ممثل -312

مــــــــــنقح لكــــــــــي يعتمــــــــــده االجتمــــــــــاع مشــــــــــروع توصــــــــــية  ه ســــــــــيتم إعــــــــــدادوقــــــــــال الــــــــــرئيس المشــــــــــارك إنــــــــــ -315
(UNEP/CBD/ICNP/1/L.3). 
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ـــدة فـــي  -316 ـــة عشـــرة لالجتمـــاع، المنعق ـــو/حزيران 31وفـــي الجلســـة الحادي ـــة 4133 يوني ـــة الحكومي ، اعتمـــدت اللجن
علــى النحــو المعتمــد  توصــية. ويــرد نــص ال3/4 توصــيةبوصــفه ال UNEP/CBD/ICNP/1/L.3الدوليــة مشــروع التوصــية 

 في المرفق األول بالتقرير الحالي.

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

 الحصول وتقاسم المنافع
، بحــث 4133يونيــو/حزيران  1لالجتمــاع، المنعقــدة فــي  الرابعــةتناولــت اللجنــة الحكوميــة الدوليــة، فــي الجلســة  -311
 من جدول األعمال. 5البند 
لتــدابير مــن األمــين التنفيــذي عــن ا تينمــذكر  ولــدى النظــر فــي هــذا البنــد، كــان أمــام اللجنــة الحكوميــة الدوليــة -318

مـن قضـايا الحصـول  هـاومـا يتصـل ب الرامية إلى زيادة التوعيـة بأهميـة المـوارد الجينيـة والمعـارف التقليديـة المرتبطـة بهـا
وعـــــن الجــــــدول الزمنــــــي لألنشـــــطة المقترحــــــة والمتطلبـــــات مــــــن المــــــوارد ، (UNEP/CBD/ICNP/1/5) وتقاســـــم المنــــــافع

(UNEP/CBD/ICNP/1/7) عالميـــة تقـــدم عرضـــا عامـــا للخبـــرات والمبـــادرات بشـــأن زيـــادة وثيقـــة إ. وكـــان أمامهـــا أيضـــا
المتعـــــــــــــددة األطـــــــــــــراف  البيئيـــــــــــــة مختلـــــــــــــف االتفاقـــــــــــــات فـــــــــــــي إطـــــــــــــارالتوعيـــــــــــــة بالحصـــــــــــــول وتقاســـــــــــــم المنـــــــــــــافع 

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

ه وطلبت السيدة لو، الرئيسة المشاركة، لدى تقديمها لهذا البند من جـدول األعمـال، مـن االجتمـاع أن يقـدم آرائـ -312
، الـذي يحتـوي UNEP/CBD/ICNP/1/5خـاص إلـى المرفـق بالوثيقـة بشـكل نتبـاه الحول الوثائق قيد البحـث. واسـترعت ا

ـــا، علـــى عـــرض عـــام  ـــة ببروتوكـــول ناغوي ـــذها فـــي إطـــار إســـتراتيجية زيـــادة التوعي لألنشـــطة األربعـــة ذات األولويـــة لتنفي
لك بخصـوص إمـا تقـديم مشـروع االسـتراتيجية المنقحـة لمزيـد )ب( من تلك الوثيقة، وذ21والخيارين المذكورين في الفقرة 

ل الواجـب القيـام اعمـواالعتمـاد فـي االجتمـاع األول لألطـراف فـي بروتوكـول ناغويـا، أو لتحديـد مزيـد مـن األ بحثمن ال
 في الفترة الفاصلة بين الدورات. ابه

االتحـاد األوروبـي كنـدا، كولومبيـا، مصـر، مقترحات، ممثلو األرجنتين، بوتان، البرازيـل،  ة، شاملاتوأدلى ببيان -331
الهنـــد، إندونيســـيا، جمهوريـــة إيـــران اإلســـالمية، اليابـــان، المكســـيك، النـــرويج، ســـانت لوســـيا، سويســـرا ودولـــه األعضـــاء، 

 وزامبيا.

 وأدلى ببيان أيضا ممثل المجلس البحري للشعوب األصلية. -333

 .(IFP)وأدلى ببيان أيضا معهد الغابات والسياسة البيئية  -334

ن بعــض المواضــيع المشــتركة قــد ظهــرت مــن المناقشــة، مثــل أهميــة زيــادة التوعيــة إوقالــت الرئيســة المشــاركة  -331
الـدروس المسـتفادة علـى المسـتويين اإلقليمـي  تبـادلالمستندة إلى االحتياجات علـى المسـتوى الـوطني، والقيمـة المحتملـة ل

ة للقيــام باألنشــطة المتوقعــة. وافيــلعالميــة والحاجــة إلــى مــوارد الــذي يقــوم بــه مرفــق البيئــة ا جيــدودون اإلقليمــي، والعمــل ال
الخبـرة الطويلـة التفاقيـة التنـوع البيولـوجي  اسـتنادا إلـىمـة دراسـات حالـة قيّ ب أن باإلمكـان الخـروجولكنها ذّكرت األعضاء 
 في مجال زيادة التوعية.
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األمانــة  تحتاج)ب(، ســ21مــن الفقــرة  4وأشــارت الرئيســة المشــاركة أيضــا إلــى أنــه إذا اختــار األعضــاء الخيــار  -332
 .تي سيتطلب األمر القيام بهااألنشطة اإلضافية ال بشأنتوضيحا 

، 4133يونيـــو/حزيران  1ت اللجنـــة الحكوميـــة الدوليـــة، فـــي الجلســـة الخامســـة لالجتمـــاع، المنعقـــدة فـــي اســـتأنفو  -335
 .مناقشتها لهذا البند من جدول األعمال

سـتراتيجية زيـادة التوعيـة، ة إلالزماع تقديم آراء حول األنشطة اإلضافية الوطلبت الرئيسة المشاركة من االجتم -336
ولكنهــا ذّكــرت المشــاركين أنــه يجــب عــدم تحميــل جــدول أعمــال االجتمــاع القــادم للجنــة الحكوميــة الدوليــة ببنــود زائــدة. 

البـا مـا كانـت توضـع جانبـا أنه بالرغم من وجود اتفـاق عـام علـى أهميـة زيـادة التوعيـة، فـإن هـذه المسـألة غإلى وأشارت 
مرفـق البيئـة العالميـة أن يشـرح مختلـف المـوارد  دعـت أيضـابسبب الحاجة إلى النظـر فـي مسـائل أخـرى أكثـر إلحاحـا. و 

 التي يمكنه إتاحتها لتمويل أنشطة زيادة التوعية.

القــدرات وزيــادة  لتمويــل أنشــطة بنــاء ينمتــاح ينتمــويلي ينممثــل مرفــق البيئــة العالميــة أن بــالمرفق تســهيلوشــرح  -331
صـندوق تنفيــذ بروتوكــول ناغويـا، الــذي اعتمــد مــؤخرا هــو  ينالتســهيلأحـد التوعيـة فــي إطــار بروتوكـول ناغويــا. وقــال إن 

ن قائمـــة األنشـــطة التـــي يمكـــن أن تمـــّول بموجـــب هـــذا مجلـــس إدارة مرفـــق البيئـــة العالميـــة، و لفـــي االجتمـــاع األربعـــين  ا 
الصــندوق التسـهيل الثـاني هـو موقـع الشـبكي لمرفــق البيئـة العالميـة. وأضـاف أن التسـهيل متاحـة لإلطـالع عليهـا علـى ال

يمكن أن يستخدم أيضا لتمويل أنشطة الحصول وتقاسم المنافع في إطـار اتفاقيـة الذي االستئماني لمرفق البيئة العالمية 
 لة لهذه األنشطة في هذا التسهيل.التنوع البيولوجي، بالرغم من عدم وجود فئة منفص

 وأدلى ببيانات ممثلو إثيوبيا، االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، غواتيماال، اليابان، المكسيك، والنرويج. -338

إن هنــاك علــى مــا يبــدو اتفاقــا حــول ضــرورة تــوفير مزيــد مــن الوقــت للحصــول علــى وقالــت الرئيســة المشــاركة  -332
أن تحقيـق قيمــة إضـافية لهــذه العمليـة يحتــاج ركين امـدخالت أخـرى حــول إسـتراتيجية زيــادة التوعيـة، ولكنهــا ذّكـرت المشــ

بشـكل أكبـر فيـه نظـر إلى اسـتجابة قويـة مـن جانـب األطـراف. وقالـت أيضـا إن الجـدول الزمنـي لهـذه العمليـة يمكـن أن ي  
 .(UNEP/CBD/ICNP/1/7) عندما يقوم االجتماع بمناقشة الجدول الزمني لألنشطة المقترحة والمتطلبات من الموارد

مشـروع توصـية قدمت الرئيسة المشاركة ، 4133يونيو/حزيران  2التاسعة لالجتماع، المنعقدة في في الجلسة و  -341
ومــا يتصــل بهــا مــن  بشــأن التــدابير الراميــة إلــى زيــادة التوعيــة بأهميــة المــوارد الجينيــة والمعــارف التقليديــة المرتبطــة بهــا

 .قضايا الحصول وتقاسم المنافع

 ه األعضاء تعديال على مشروع التوصية.وقدم ممثل االتحاد األوروبي ودول -343

 .(UNEP/CBD/ICNP/1/L.4)االجتماع  يعتمدهاتوصية منقحة لكي  ه سيتم إعدادوقالت الرئيسة المشاركة إن -344

ـــدة فـــي  -341 ـــة عشـــرة لالجتمـــاع، المنعق ـــو/حزيران  31وفـــي الجلســـة الحادي ـــة 4133يوني ـــة الحكومي ، اعتمـــدت اللجن
علــى النحــو المعتمــد  توصــية. ويــرد نــص ال3/1 توصــيةبوصــفه ال UNEP/CBD/ICNP/1/L.4الدوليــة مشــروع التوصــية 

 في المرفق األول بالتقرير الحالي.
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 تعزيزل اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الالزمة - 6البند 
 المتثال ألحكام البروتوكول، ومعالجة حالت عدم المتثال

، بحـث 4133يونيـو/حزيران  1لالجتمـاع، المنعقـدة فـي  امسـةالختناولت اللجنة الحكومية الدوليـة، فـي الجلسـة  -342
 من جدول األعمال. 6البند 

من األمين التنفيذي عن اإلجراءات  تينمذكر  ولدى النظر في هذا البند، كان أمام اللجنة الحكومية الدولية -345
الت عدم االمتثال التعاونية واآلليات المؤسسية الالزمة لتعزيز االمتثال ألحكام البروتوكول، ومعالجة حا

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

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

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

من بروتوكول ناغويا تقضي بأن يقوم  11ن المادة المشاركين بأ ر السيد كازاس، الرئيس المشارك،وذكّ  -346
إجراءات تعاونية ببحث واعتماد  في اجتماعه األول، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول،

وقال إن المشاركين في ومعالجة حاالت عدم االمتثال.  ،االمتثال ألحكام هذا البروتوكول عزيزوآليات مؤسسية لت
في هذا الصدد، . و االتفاق على العملية الواجب إتباعها في مواصلة بحث هذا البندب منهم و طلملحالي االجتماع ا

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

و األرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، كوبا، مصر )بالنيابة عن مقترحات، ممثل ة، شاملاتوأدلى ببيان -341
 ، جمهورية كوريا،المجموعة األفريقية(، االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، الهند، اليابان، نيوزيلندا، النرويج، بيرو

 وجنوب أفريقيا.

 6 تينالفقر  بخصوصبعض الوفود  ارهاالمسائل التي أث أن تعالج عليهاإن األمانة  وقال الرئيس المشارك، -348
 من الوثيقة. 38و

 يونيو/ 8في  تينالمنعقدالسابعة لالجتماع، السادسة و  تينت اللجنة الحكومية الدولية، في الجلساستأنفو  -342
 مناقشتها لهذا البند من جدول األعمال. ،4133حزيران 

كا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي(، وأدلى ببيانات ممثلو الصين، مصر، بيرو )بالنيابة عن مجموعة أمري -311
 وسط وشرق أوروبا(. مجموعةوأوكرانيا )بالنيابة عن 

وشكر الرئيس المشارك المجموعات اإلقليمية ودون اإلقليمية على مساهماتها بخصوص الوثيقة  -313
6UNEP/CBD/ICNP/1/  ممثل األمانة.ل أعطى الكلمةو 

 وستصدر نسخة منقحة. UNEP/CBD/ICNP/1/6الوثيقة  وقال ممثل األمانة إن األمانة وجدت أخطاء في -314

، الصين، مصر، االتحاد األوروبي ودوله )بالنيابة عن المجموعة األفريقية( وأدلى ببيانات ممثلو الكاميرون -311
 األعضاء، إندونيسيا، جمهورية إيران اإلسالمية، بيرو، ساموا، المملكة العربية السعودية، وسويسرا.
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 مثل المجلس البحري للشعوب األصلية.وأدلى ببيان أيضا م -312

خذ في الحسبان األ ، معمشروع توصيات لنظر اللجنة ه سيتم إعدادإن قال الرئيس المشاركبعد المناقشة، و  -315
 عنها. المعرباآلراء 

مشروع توصية قدم الرئيس المشارك ، 4133يونيو/حزيران  2في الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في و  -316
 التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال. بشأن اإلجراءات

وأدلى ببيانات، شاملة مقترحات، ممثلو أستراليا، بنغالديش، البرازيل، الكاميرون )بالنيابة عن المجموعة  -311
ضاء، الهند، جمهورية إيران اإلسالمية، اليابان، ا، مصر، االتحاد األوروبي ودوله األعباألفريقية(، كندا، الصين، كو 

 قطر، المملكة العربية السعودية، سويسرا، وأوكرانيا.دولة النرويج، الفلبين، 

عقده، وكذلك في المرحلة التالية  ذي يمكنولخص الرئيس المشارك العملية التي تقود إلى اجتماع الخبراء ال -318
ات التعاونية واآلليات ءوآخرون آراءهم حول عناصر وخيارات اإلجرا ( يقدم األطراف3لذلك االجتماع كما يلي: )

بإعداد ( تقوم األمانة 4) ؛من البروتوكول 11المؤسسية لتعزيز االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال بموجب المادة 
يقدم التقرير  (1) ؛لعناصر والخيارات استنادا إلى اآلراء المقدمةا، وتضع مشروع تجميعي لةراء المقدمة تقرير

( يستعرض اجتماع الخبراء التقرير التجميعي، 2) ؛التجميعي ومشروع العناصر والخيارات المعد إلى اجتماع الخبراء
( يحال مشروع العناصر والخيارات الذي طوره 5) ؛نات على مشروع العناصر والخياراتويدخل مزيدا من التحسي

 ، وذلك للنظر فيه.ليةراء إلى اللجنة الحكومية الدو اجتماع الخب

الجدول الزمني ، التي تحتوي على UNEP/CBD/ICNP/1/7واسترعت ممثلة األمانة االنتباه إلى الوثيقة  -312
. والحظت أن الموارد الحالية ال تغطي تكلفة عقد اجتماع في المرفق بها لألنشطة المقترحة والمتطلبات من الموارد
فيه ممن يتم  وعدد المشاركيناالجتماع من جملة أمور، على مكان ضمد، للخبراء، وأن تكلفة مثل هذا االجتماع تعت

 .دعمهم

يونيو/حزيران  2التوصيات في الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  عو ر ت اللجنة مناقشتها لمشاستأنفو  -321
4133. 

ريقية(، كندا، وأدلى ببيانات، شاملة مقترحات، ممثلو األرجنتين، الكاميرون )بالنيابة عن المجموعة األف -323
الصين، مصر، جمهورية إيران اإلسالمية، المكسيك، وبيرو )بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

 الكاريبي(.

المجلس ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي و  أيضا كل من ممثل ببيانوأدلى  -324
 البحري للشعوب األصلية.

 المعدلة شفهيا. االتوصيات، بصيغته روعس المشارك إن اللجنة انتهت من بحثها لمشوقال الرئي -321

 التوصيات. شروعواقترح ممثل جمهورية إيران اإلسالمية تعديال آخر على مش -322

 االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والفلبين. يواقترحت تعديالت أخرى من ممثل -325

وصية منقح العتماده في االجتماع قال الرئيس المشارك إنه سيتم إعداد مشروع تو  -326
(UNEP/CBD/ICNP/1/L.5). 
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، اعتمدت اللجنة الحكومية 4133يونيو/حزيران  31وفي الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في  -321
على النحو المعتمد  توصية. ويرد نص ال3/2 بوصفه التوصية UNEP/CBD/ICNP/1/L.5الدولية مشروع التوصية 

 بالتقرير الحالي.في المرفق األول 

 شؤون أخرى   - 7البند 
ذّكر ممثل دولة قطر االجتماع بأن احتياجات بناء القدرات تشمل احتياجات تقنية ومالية على حد السواء،  -328

وبأنه على الرغم من أن بعض البلدان ال تحتاج إلى دعم مالي، إال أنها قد تكون بحاجة إلى دعم تقني لبناء قدراتها 
 تزاماتها بموجب البروتوكول.على الوفاء بال

عن استيائه ألن بروتوكول ناغويا لم ينشر  ،وأعرب ممثل مالي، متحدثا بالنيابة عن البلدان الناطقة بالفرنسية -322
على الوصول إلى نسخ باللغة الفرنسية. وذّكر االجتماع بأنه من المهم أن تتاح الوثائق بجميع اللغات، ألن القدرة 

 ائق ليست متوفرة لدى كل الدول.الوثإلكترونية من هذه 

وشرح األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي أنه نظرا لتسلم تصويبات مقترحة على النص الفرنسي  -351
للبروتوكول، لم تنشر األمانة النسخة الفرنسية من البروتوكول إلى حين انقضاء المهلة المسموح بها لتقديم تعليقات 

، وحينئذ ستنشر األمانة نص 4133 يونيو/حزيران 32قال إن هذه المهلة تنتهي في على التصويبات المقترحة. و 
 بروتوكول ناغويا باللغة الفرنسية.

 ، بالبيان التالي نصه، وطلب إدراجه في التقرير.ممثل مصر، متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقية أدلىو  -353

، القدير رة التي تربطنا دائما باألمانة وبأميننا التنفيذي"إني أدلي بهذا البيان بروح من العالقة الودية المستم
والتي كان لها دور حيوي في تحقيق منجزات تاريخية مثل بروتوكول ناغويا. وقد ارتقت األمانة دوما إلى 

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

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

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

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

دراج قائمة حصرية باألمثلة في الجمل التالية للجملة األولى في الفقرة  من نفس  38من سرد لألمثلة وا 
اع األول للجنة الحكومية الدولية الوثيقة. وفي كلتا الحالتين، وكذلك في حاالت عدة من الوثائق لالجتم

لبروتوكول ناغويا، قامت األمانة من جانب واحد بمد نطاق وظائفها على نحو يتجاوز الصالحيات المخولة 
. ويشكل ذلك، لألسف، خرقا للثقة بين بعض 2، المرفق الثاني، القسم ألف، البند 31/3إليها بموجب المقرر 

مانة بأنه غير مسموح لها في أي ظروف بأن تعيد صياغة صك دولي األطراف واألمانة. ونود أن نذكر األ
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يتوقع منها أن تكون أمينة في خدمته. وكان من المفترض بعد أن اعترفت األمانة علنا باكتشاف أخطاء في 
عادة إصدار وثيقة خالية من  الوثيقة، أن تلتزم بسحب الوثيقة التي تحتوي على األخطاء على الفور بأكملها وا 

خطاء. وبدال من ذلك، أصرت األمانة بعناد على أن تدخل فحسب تصحيحا بسيطا في نسخة رقمية األ
بها فتجاوزت بذلك صالحياتها بشكل  صرحوأبقت على التفسيرات غير الم – ، لم تنشر بعد حتى اآلنمنقحة

 من مناطق أخرى. كبير، وذلك على الرغم من اعتراضات من المجموعة األفريقية والعديد من الوفود األخرى
ويود وفد مصر، بالنيابة عن المجموعة األفريقية أن يبعث برسالة واضحة إلى األمانة بأن مثل هذا العمل لن 
يسمح به مستقبال، ويعيد التأكيد على حقيقة أن األمانة يجب أن تواصل خدمة األطراف بإخالص وأن تمتنع 

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

ببيان ردا على بيان ممثل مصر. وفيما النص الحرفي األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي أدلى و  -354
 للبيان:

مصر. وأعتقد  مندوبد أن أتوجه بالشكر إلى أخي العزيز أسامة الطيب، "شكرا جزيال سيدتي الرئيسة. أو 
أننا نعرف بعضنا منذ وقت طويل، وأنا أوافق أننا ارتكبنا أخطاء، ولكني ال أوافق على أن هذه األخطاء من 

 للتحايل أو التأثير أو كما قلت لمعاودة التفاوض.جانب زمالئي قد ارتكبت عن عمد، كما قلت 
واعتقد أنك كنت واحدا من عمداء هذا المحفل وأنت تعرفها قبلي عندما  .سامة تعرف األمانة جيداوأنت يا أ

عرف تماما أن لدينا موظفون مخلصون للغاية يعملون بتفان كبير، تكان السيد حمد اهلل زيدان موجودا. وأنت 
خدمة األطراف، األطراف  ليل نهار، لخدمة األطراف. وأنت تعلم أنه ليس لديهم أي جدول أعمال آخر سوى

 وشركائها.طرفا  321البالغ عددها 
ذا كان هذا الخطأ قد وقع، وأعتقد أن األمانة قد اعتذرت، فهو يعود  ليس لدينا أي جدول أعمال خاص، وا 

 ن الخطأ.مإلى حقيقة أننا بشر يا أسامة، والبشر ليس معصومين 
اعتقد أنه أهم صك قانوني في تاريخ الحركة البيئية، ويحدث أنه بالنسبة لهذا الصك الملزم قانونا، والذي 

وأود أن أشكرك وأشكر من خاللك المجموعة األفريقية، وكل من دعم المفاوضات إلرساء هذه الوثيقة. ولسوء 
وهو أكثر  –الحظ، وبسبب القيود المالية التي ندركها جميعا، فإن األمانة المسؤولة عن صك ملزم قانونا 

 ي تاريخ الحركة، لم تتمكن، ولم ت زود بالوسائل الالزمة للقيام بالعمل ولخدمتكم.الصكوك تعقيدا ف
والرقيقة، التي تعمل ليل إن األمانة اآلن لدينا مدام فاليري، وهنا أود حقا أن أشيد بهذه السيدة الشابة الرائعة 

ن درجة الخدمات العامة، وكل ويساعدها اآلن فقط مدام سونيا م .نهار إلعداد الوثائق المطروحة عليكم اليوم
ينهم فريق السالمة األحيائية، ممن ترونهم هنا: بما في ذلك السيد اليل، وبما في ذلك من هم هناك ومن ب

هم متطوعون لمساعدة السيدة فاليري على القيام بعملها. والسيدة فاليري ال يمكن أن تكون خبيرة قانونية، وال و 
وهي بكل ما يتوفر لديها  .ال يمكن أن تكون سيدة مسؤولة عن المعالجةيمكن أن تكون خبيرة اقتصادية، و 

من حسن نية، ولكن لديها حدود، وهي في نهاية المطاف من البشر ولديها أسرة ترعاها أيضا. وعليه، نعم، 
د أنا أوافق، حدثت أخطاء. ولكن من فضلكم أن تكونوا بهذه القسوة عندما ستناقش الميزانية لهذا الصك الفري

 من أجل تزويد األمانة بما يمكنها من إنجاز عملها.
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 .ولكني اعتقد أنه إذا كنتم تريدون مستوي جيد من النوعية، فهناك ثمنإنه من السهل جدا أن نأتي وننتقد، 
وطالما ال تملك األمانة الوسائل الالزمة للقيام بعملها، يمكنكم أن تتوقعوا هذا النوع من األخطاء، وبالتالي، 

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

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

ولذلك آن األوان بتزويدها بما يلزمها للقيام بالعمل. وبالطبع، سنواصل العمل، ألننا نؤمن بهذه االتفاقية 
ذا واص 42ونؤمن بوالية األمانة المكرسة في المادة  لنا ارتكاب أخطاء في لنواصل بذل قصارى جهدنا. وا 

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

 موأنا أيضا أتحدث كأفريقي وأشعر بفخر شديد كأفريقي بقيادة هذه االتفاقية الفريدة. وأشكركم على كلماتك
يقة، وسأواصل كأفريقي أن أبذل قصارى جهدي لكي أخدم ليس فقط أفريقيا، ولكن األطراف البالغ عددها الرق

 طرفا، ويحدوني األمل أن استمر في االعتماد على تأييد أخي العزيز أسامة الطيب. وشكرا. 321
تنفيذي، اتفق على وقوبل بيان األمين التنفيذي بالتصفيق من جانب المشتركين. وبناء على طلب األمين ال -351

 إدراج النص الحرفي لبيانه في التقرير.

بصفتها المنسقة المنتخبة مؤخرا للمجموعة األفريقية حول قضايا الحصول ت ممثلة الكاميرون، متحدثة هنأو  -352
وتقاسم المنافع، هنأت األمين التنفيذي واألمانة على إخالصهم والتزامهم بهذه العملية. وأضافت أن االجتماع حقق 

-COP) وقعات المجموعة األفريقية فيما يتعلق بخريطة الطريق إلى االجتماع األول لمؤتمر األطراف في البروتوكولت

MOP-1) وفيما يتعلق بمسألة االمتثال، شكرت األمانة على اعترافها بأن أخطاء ربما حدثت. وقالت إن المجموعة .
لعميق حول بعض المشاكل التي ربما أعاقت التنفيذ السلس تسعى إلى أن تنقل من خالل الرئيسين المشاركين قلقها ا
مسرورة بالتوصل إلى اعتراف وفهم مشترك، وهو األفريقية للبروتوكول والتصديق عليه. وختاما، قالت إن المجموعة 

 عاد ترسيخ روح الثقة والتفاهم.أما 

ومنطقة البحر الكاريبي، يدعم إدراج بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية  ةبيرو، متحدث ةببيان ممثل توأدل -355
 النص الحرفي لممثل مصر في تقرير االجتماع.

 اعتماد التقرير   - 8البند 
 31اعتمد التقرير الحالي، بصيغته المعدلة شفهيا، في الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في  -356

 .(UNEP/CBD/ICNP/1/L.1)ته المقررة أعد، على أساس مشروع التقرير الذي 4133يونيو/حزيران 

 اختتام الجتماع   - 9البند 
البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد أدلى ببيانات ختامية ممثلو الفلبين، متحدثا بالنيابة عن مجموعة  -351

بالنيابة عن  ةوسط وشرق أوروبا؛ الكاميرون، متحدث مجموعةأوكرانيا، متحدثة بالنيابة عن  ؛المتقاربة التفكير
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ة األفريقية؛ سانت لوسيا، متحدثا بالنيابة عن مجموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ الهند، متحدثا المجموع
بالنيابة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ؛ االتحاد األوروبي ودوله األعضاء؛ واليابان، متحدثا بالنيابة عن رئاسة 

عقد  أمام سبيلاالجتماع نحو تمهيد ال خالللتقدم المحرز لهم ارتياحمؤتمر األطراف. وأعرب المتحدثون عن 
وشكر المتحدثون أيضا األمين  االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا.

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

مشاركة المحلية. وشددوا على الحاجة إلى المجتمعات األصلية و الشعوب ضا ممثلو وأدلى ببيانات ختامية أي -358
ات التي تتخذها اللجنة الحكومية قرار بهذا المعني في ال إضافة عباراتأهمية على و  ،للشعوب األصلية كاملة وفعالة

 الدولية.

نجاح إلمكتب على عملهم الشاق وشكر األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي الرئيسين المشاركين وال -352
وألمانيا والنرويج على توفير الموارد المالية وفنلندا االجتماع الحالي. وأعرب أيضا عن تقديره لحكومات الدانمرك 

مشاركا في االجتماع. وقال إنه بدون هذا الدعم، لم يكن من الممكن عقد االجتماع. وتعهد بأن األمانة  11لرعاية 
 ترجمة نص بروتوكول ناغويا إلى حقيقة ملموسة.لمساعدة في ل جهدها ىستبذل قصار 

وبعد تبادل كلمات المجاملة المعتادة، أعلنت السيدة لو، الرئيسة المشاركة، اختتام االجتماع األول للجنة  -361
 .4133يونيو/حزيران  31يوم مساء  34:21الحكومية الدولية في الساعة 
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 مرفق
 كومية الدولية لبروتوكول ناغويا للجنة الحاالتوصيات المعتمدة من 

 األول هااجتماعفي 
 يونيو/حزيران 31-5مونتلاير، 

 طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     1-1
والتقاسـم العـادل والمنصـف  علـى المـوارد الجينيـة إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشـأن الحصـول

 ،ن استخدامهاللمنافع الناشئة ع
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيـة التـي أنشـئت بموجـب بروتوكـول  الخبرة القيمة الموجودة لدى إذ تالحظ

 ،المتعددة األطراف األخرى آليات تبادل المعلومات في إطار االتفاقات البيئيةقرطاجنة للسالمة األحيائية، وكذلك 
ذ تأخذ في اعتبارهـا المنـافع التـي حـددها  تقاسـملتجريبيـة لغرفـة تبـادل معلومـات الحصـول و أولويـات المرحلـة ا وا 

 اجتماع الخبراء المعنيين بطرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع،
بإقامــة غرفــة تبــادل معلومــات الحصــول وتقاســم المنــافع بطريقــة تدريجيــة، بنــاء  علــى وظائفهــا  توصــي -3

ردود الفعـل الجاريـة مـن المسـتخدمين، وتمشـيا  مـع األخـذ فـي االعتبـار واضـح والمحـدد، مـع وأنشطتها استجابة للطلـب ال
، مع االعتراف بأهميـة إيجـاد فهـم مشـترك حـول القضـايا العالقـة فـي اللجنـة الحكوميـة الدوليـة لبروتوكـول الموارد المتاحة

 ؛ناغويا

المنــافع مرحلــة تجريبيــة،  تقاســمو بــأن تكــون المرحلــة األولــى لغرفــة تبــادل معلومــات الحصــول  توصــي -4
أقــرب  فــي ات المحــددة فــي المرفــق، وأن يكــون ذلــكرشــاداألمــين التنفيــذي تنفيــذ المرحلــة التجريبيــة وفقــا  لإلتطلــب إلــى و

 ورهنا  بتوافر الموارد؛ بعد االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا وقت ممكن
ألمــين إلــى ا دعــم مــالي إضــافيلــى تقــديم إالجهــات المانحــة األخــرى األطــراف، والحكومــات، و  تــدعو -1
 حلة التجريبية في أقرب وقت ممكن؛تنفيذ المر  لتمكينالتنفيذي 

 األمين التنفيذي االضطالع بما يلي: تطلب إلى -2
 تقاسملغرفة تبادل معلومات الحصول و  ن التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة التجريبيةعتقرير  رفع )أ(

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

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، بحيث يجري تكييفه وضع مشروع طرائق تشغيل  )ب(
مية الدولية في اجتماعها تنظر فيه اللجنة الحكو  لكية التجريبية، مرحلالمكتسبة خالل ال خبرةال يأخذ في االعتبارل

 الثاني؛
 والجهات األخرى المعنية بتقديم البيانات في مجال تطويرمع الشركاء  لتعاونلفرص استكشاف ال )ج(
 معلومات الحصول وتقاسم المنافع. غرفة تبادل
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 مرفق
 سم المنافعلغرفة تبادل معلومات الحصول وتقا إرشادات بشأن المرحلة التجريبية

 األهداف
 المنافع إلى تحقيق ما يلي: تقاسمترمي أهداف المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول و  -3

بحيث تكون آلية بسيطة وصديقة للمستخدم وفعالة  32إنشاء آلية لتقاسم المعلومات عمال  بالمادة  )أ(
 ؛ومأمونة ومرنة وعملية

معلومات الحصول وتقاسم  فعل فيما يتعلق بإعداد غرفة تبادلتقديم فرصة للحصول على ردود ال )ب(
 المنافع؛

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

 :32من المادة  4ية، وفقا  للفقرة على أساس األولو التالية ة اإللزاميينبغي إدراج المعلومات  -4
 بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛اتية السياسو التدابير التشريعية واإلدارية  )أ(

 السلطات الوطنية المختصة؛أو معلومات عن نقطة االتصال الوطنية والسلطة  )ب(
لحصول كدليل على قرار منح الموافقة التصاريح أو ما يعادلها من المستندات الصادرة وقت ا )ج(

برام الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة.  المسبقة عن علم وا 
من المادة  3، مع مالحظة الفقرة 32من المادة  1وفقا  للفقرة  ،ويمكن أيضا  إدراج المعلومات اإلضافية التالية -1

 :أيضا 34
المحلية، والمعلومات على النحو جتمعات الماألصلية و  شعوبالسلطات المختصة ذات الصلة لل )أ(

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

أثناء المرحلة فرت لتقديمها متى تو وتشمل المعلومات األخرى التي تم تحديدها كمعلومات قّيمة بصفة خاصة  -2
 التجريبية من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ما يلي:

معلومــات تفســيرية عــن التــدابير التشــريعية، مثــل المــذكرات التفســيرية، أو رســوم ســير العمليــات التــي  )أ(
 تصف العمليات الوطنية للحصول وتقاسم المنافع؛

 من البروتوكول؛ 31بموجب المادة  معلومات عن أي نقاط تفتيش منشأة )ب(
 تدابير وأنشطة بناء القدرات؛ )ج(
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المعلومـــات المتـــوافرة حاليــــا  فـــي قاعـــدة بيانــــات تـــدابير الحصــــول وتقاســـم المنـــافع فــــي اتفاقيـــة التنــــوع  )د(
 البيولوجي؛

جي النص على تقديم معلومـات عـن مسـاهمة تـدابير الحصـول وتقاسـم المنـافع فـي حفـظ التنـوع البيولـو  )ه(
 ؛، والتخفيف من وطأة الفقر، وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةواستخدامه المستدام

شـــهادة االمتثــــال أطــــراف ثالثـــة، إذا كانــــت متاحـــة إلدراجهـــا فــــي إلـــى معلومـــات عـــن ترتيبــــات النقـــل  )و(
 ؛المعترف بها دوليا  

المسـتوى القطـاعي أو اإلقليمـي  علـى جينيـةانتماء األطـراف إلـى اتفاقـات أخـرى فيمـا يتعلـق بـالموارد ال )ز(
 .أو دون اإلقليمي

 إدارة المعلومات، بما في ذلك عمليات تقديمها وتحديثها
 ما يلي: تقاسم المنافعالمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول و ينبغي أن تستخدم  -5

 بوابة مركزية قائمة على اإلنترنت تتيح الوصول إلى المعلومات؛ )أ(
لمعلومـات بشـكل غيـر إلكترونـي أو بشـكل ال يسـتخدم اإلنترنـت، لصـالح البلـدان التـي تشـير إلـى ل آلية )ب(

حاجتها إلى استعمال هذه اآلليـة، مثـل اآلليـة التـي ال تسـتخدم اإلنترنـت والتـي تسـتعمل حاليـا  فـي غرفـة تبـادل معلومـات 
 السالمة األحيائية؛

 النماذج المشتركة لإلبالغ عن المعلومات؛ )ج(
المعلومـــات التــي يـــتم  إدخــالمــن أجـــل تيســير  ضـــمن إطــار بروتوكــول ناغويـــا المصــطلحات المراقبــة د()

 تقديمها واستعادتها.
 قا  لالعتبارات اللغوية التالية:نبغي إدارة المعلومات في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وفيو  -6

فــي البدايــة باللغــة معلومــات الحصــول وتقاســم المنــافع لغرفــة تبــادل ينبغــي أن تعــد المرحلــة التجريبيــة  )أ(
 اإلنجليزية؛

لرسـمية السـت لغـات االبحيـث تسـتخدم  ينبغي تصـميم غرفـة تبـادل معلومـات الحصـول وتقاسـم المنـافع )ب(
 ألمم المتحدة في مرحلة الحقة؛ل

ـــديم ال )ج( ـــة، التـــي تشـــكل المحتـــوى الموضـــوعي لغرفـــةيمكـــن تق ـــادل معلومـــ بيانـــات األولي ات الحصـــول تب
 ؛)أحد التدابير التشريعية على سبيل المثال(، في لغتها األصلية وتقاسم المنافع
ة التي تصف البيانات األولية )ومثال ذلك نوع التـدبير التشـريعي الـذي يوصفينبغي أن تقدم البيانات ال )د(

( بإحـدى اللغـات التـي سـم المنـافعتبادل معلومـات الحصـول وتقا عادة ما يختار من أحد المصطلحات المراقبة في غرفة
 .تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع تستخدمها غرفة

مــن أجـــل إدارة المعلومــات فـــي غرفــة تبـــادل معلومـــات الحصــول وتقاســـم المنــافع، تـــم تحديــد عـــدد مـــن األدوار  -1
 شمل ما يلي:توالمسؤوليات، 
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ســائل المتعلقـة بغرفـة تبــادل معلومـات الحصــول االتصـال مـع أمانــة اتفاقيـة التنـوع البيولــوجي بشـأن الم )أ(
 وتقاسم المنافع؛
 إتاحة المعلومات لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛ )ب(
األصـــــلية  الشـــــعوبتيســـــير إقامـــــة الشـــــبكات وبنـــــاء القـــــدرات بـــــين الســـــلطات الوطنيـــــة المختصـــــة، و  )ج(

ل المعلومات متاحة إلى غرفة تبادل معلومـات الحصـول المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين التي قد تجعالمجتمعات و 
 وتقاسم المنافع.

مـن المـادة  3نة وفقـا للفقـرة المعنية بالحصول وتقاسم المنافع والمعيّ الوطنية نقطة االتصال  مهامويمكن توسيع  -8
مــة غرفــة تبــادل ، أو يمكــن تعيــين نقطــة اتصــال مكرســة لخد1، لتتضــمن األدوار والمســؤوليات المحــددة فــي الفقــرة 31

 معلومات الحصول وتقاسم المنافع.
إتاحــــة ، لتتضــــمن 31مــــن المــــادة  4ة وفقــــا  للفقــــرة عّينــــويمكــــن توســــيع مهــــام الســــلطات الوطنيــــة المختصــــة الم -2

، فـي الحصـول وتقاسـم المنـافع إلى غرفة تبادل معلوماتأو ما يعادلها من مستندات المعلومات عن التصاريح الصادرة 
عالم و  ،ئمةالحاالت المال  نقطة االتصال الوطنية المعنية بالحصول وتقاسم المنافع.ا 

األصــلية  للشــعوباتصــال  اطفــي إنشــاء نقــ ، حســب االقتضــاء،، يمكــن لكــل طــرف أن ينظــر34 للمــادةووفقــا   -31
ـــافع لتيســـيرالمجتمعـــات و  ـــادل معلومـــات الحصـــول وتقاســـم المن ـــة تب ـــة مـــن أجـــل غرف ـــة  المحلي  للشـــعوبالمشـــاركة الفعال

 المحلية.المجتمعات األصلية و 
وينبغــي أن تســمح غرفــة تبــادل معلومــات الحصــول وتقاســم المنــافع لألطــراف بــأن تعــّدل أو تحــّدث المعلومــات  -33

أحـد التصـاريح أو مـا  فـي حالـة وفقـا للبروتوكـول، وخصوصـا، يقين القانوني والوضـوح والشـفافيةالالمقدمة بطريقة تحفظ 
تتعلـق باسـتخدام  التـي جديـدةالظروف الليعكس ومتفقا عليه بصورة متبادلة،  ان ذلك ضروريا  ، إذا كمن مستندات يعادله

فــي شــكل مــن أشــكال أو مــا يعادلــه مــن مســتندات المــورد الجينــي. وفــي هــذه الحــاالت، ينبغــي حفــظ التصــريح األصــلي 
 المحفوظات.

 إقامة شبكات مع اآلليات القائمة 
ية بحث فـرص إقامـة شـراكات مـع الجهـات األخـرى المعنيـة بتقـديم البيانـات فـي المرحلة التجريبإعداد شمل يقد  -34

الحاالت التي تدعم فيها هذه الفرص بوضوح أهداف البروتوكول. ويمكن أن تضـم هـذه الجهـات المعاهـدة الدوليـة بشـأن 
وقواعــد  ،األمــم المتحــدة للبيئــة المركــز العــالمي لرصــد الحفــظ التــابع لبرنــامجو المــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة،

بيانات الفئات التصنيفية، مثل كتالوج الحياة والمرفـق العـالمي لمعلومـات التنـوع البيولـوجي. وباإلضـافة إلـى ذلـك، يمكـن 
 النظر في تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

تبـادل معلومـات الحصـول وتقاسـم المنـافع الوصـول ولدعم تنفيذ بروتوكول ناغويـا، يمكـن أيضـا أن تـوفر غرفـة  -31
ـــة )مثـــل  ـــنظم التـــي تســـتخدم بالفعـــل اتفاقـــات نقـــل المـــواد لتبـــادل المـــوارد البيولوجي ـــل ال ـــى مـــوارد معلومـــات أخـــرى، مث إل

وبنــوك الجينــات، وقواعــد بيانــات المعلومــات القانونيــة، وغيرهــا مــن الهيئــات التــي تتــولى  ،مجموعــات التربيــة الميكروبيــة(
ميــع معلومــات ذات صــلة، مثــل قواعــد بيانــات معلومــات التنقيــب البيولــوجي التابعــة لجامعــة األمــم المتحــدة. وينبغــي تج

 إعداد قائمة بهذه المواقع الشبكية للسماح بتقييم مدى فائدتها خالل المرحلة التجريبية.
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 بناء القدرات 
القـدرات مـن أجـل إقامـة غرفـة تبـادل معلومـات ينبغي تشجيع األطـراف علـى تحديـد احتياجاتهـا فـي مجـال بنـاء  -32

 الحصول وتقاسم المنافع.
المحليــة علــى تحديــد احتياجاتهــا فــي مجــال بنــاء القــدرات المجتمعــات األصــلية و  الشــعوبوينبغــي أيضــا  تشــجيع  -35
المعــارف  أوعلــى المــوارد الجينيــة و/التركيــز علــى تعزيــز قــدرات المــرأة فــي تلــك المجتمعــات فيمــا يتعلــق بالحصــول مــع 

 .التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
ومـــع مراعـــاة احتياجـــات بنـــاء القـــدرات الشـــاملة لـــدعم تنفيـــذ البروتوكـــول، ينبغـــي أن تنظـــر األطـــراف فـــي دعـــوة  -36

المحليـة وأصـحاب المجتمعات األصلية و  والشعوب ،تمويل مبادرات بناء القدرات لتمكين األطرافإلى الوكاالت المانحة 
 إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع واستخدامها. الفعلية المعنيين من الوصول المصلح

وينبغي لألطراف أن تنظر في تحديد الموارد في إطار المخصصات الوطنية من مرفق البيئة العالميـة، أو مـن  -31
لمنـافع، بغيـة التصـدي الحتياجـات بنـاء غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم ا تنفيذوكاالت التمويل األخرى، إلعداد و 

 المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين.المجتمعات األصلية و  الشعوب ،القدرات لدى األطراف
وينبغي أن تتاح من خالل غرفة تبـادل معلومـات الحصـول وتقاسـم المنـافع خـالل مرحلتهـا التجريبيـة معلومـات  -38

متــاح، والتــدريب، واألدوات التــي يمكــن أن تســهل وصــول المســتخدمين عــن فــرص ومــوارد بنــاء القــدرات )مثــل التمويــل ال
 ، وغير ذلك(.الحصول وتقاسم المنافع إلى المعلومات عن غرفة تبادل معلومات

 الشـــعوبويمكـــن أيضـــا أن تشـــمل المعلومـــات التـــي تـــدعم تنفيـــذ البروتوكـــول أفضـــل الممارســـات بشـــأن إشـــراك  -32
 (.هاذ البروتوكول )مثل نماذج التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتدريب، وغير المحلية في تنفيالمجتمعات األصلية و 

 متطلبات اإلبالغ 
للمساعدة في إعداد التقارير عن أنشطة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع من أجل االستعراض  -41

 :قترح المقاييس التالية، ت  32من المادة  2من جانب األطراف وفقا للفقرة 
عــدد ونــوع الســجالت المتاحــة مــن خــالل غرفــة تبــادل معلومــات الحصــول وتقاســم المنــافع، وتوزيعهــا  )أ(
 اإلقليمي؛

 الصادرة المعترف بها دوليا ؛االمتثال عدد شهادات  )ب(
عــدد الزائـــرين الـــذين يطلعـــون علــى غرفـــة تبـــادل معلومـــات الحصــول وتقاســـم المنـــافع للحصـــول علـــى  )ج(

 معلومات التي يتم الحصول عليها، والوقت الذي يستغرقه اإلطالع على مختلف أنواع المعلومات؛معلومات، وأنواع ال
 إتاحة المعلومات باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة؛ )د(
تقارير عن الترتيبات بين غرفة تبـادل معلومـات الحصـول وتقاسـم المنـافع والمؤسسـات األخـرى لتبـادل  )ه(

 ات ذات الصلة؛بيانال
استقصــاءات مــن المســتخدمين أو ردود الفعــل األخــرى بشــأن تشــغيل غرفــة تبــادل معلومــات الحصــول  و()

 وتقاسم المنافع؛
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قيـاس االســتخدام الخــارجي لغرفــة تبــادل معلومــات الحصـول وتقاســم المنــافع، مثــل الــروابط التــي تشــير  )ز(
 إلى الموقع الشبكي، وأدوات التحليل الشبكية الكلية وخالفه؛

 الموارد األخرى.من متطلبات التكاليف التشغيلية، بما فيها التمويل و ال )ح(
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 تهاالتدابير الرامية إلى المساعدة في بناء القدرات وتنمي 1-2
 في والقدرات المؤسسية وتعزيز الموارد البشرية

 البلدان النامية واألطراف ذات القتصاد النتقالي

غويا بشأن الحصـول علـى المـوارد الجينيـة والتقاسـم العـادل والمنصـف إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول نا
 للمنافع الناشئة عن استخدامها،

من بروتوكول ناغويـا بشـأن الحصـول علـى المـوارد الجينيـة والتقاسـم العـادل والمنصـف  44إلى المادة  إذ تشير
 للمنافع الناشئة عن استخدامها،

ذ تســلّ  واســتنادا إلــى  ،رات وتنميتهــا فــي إطــار بروتوكــول ناغويــا وفقــا للطلــببأنــه يتعــين أن يكــون بنــاء القــد موا 
 االحتياجات واألولويات التي تحدد من خالل عمليات التقييم الذاتي الوطنية،

ذ تحيط علما بالمبادرات السابقة والجارية المتعلقة ببناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع التـي قـدم  وا 
ئة العالمية، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذيـة والزراعـة وغيرهـا مـن المنظمـات لها الدعم مرفق البي

والمؤسسات، بما في ذلـك مبـادرة تنميـة القـدرات فـي مجـال الحصـول وتقاسـم المنـافع التـي توسـع نطاقهـا مـن أفريقيـا إلـى 
 ات،مناطق أخرى، والخبرات والدروس المستفادة من تلك المبادر 

ذ تؤكـــد دور التعـــاون الثنـــائي والمتعـــدد األطـــراف فـــي تنفيـــذ أنشـــطة بنـــاء القـــدرات وتنميتهـــا لتنفيـــذ بروتوكـــول  وا 
 ناغويا،

ذ تحيط علما منـافع التـي البخطة العمل بشأن بناء القدرات في مجال الحصـول علـى المـوارد الجينيـة وتقاسـم  وا 
 اجتماعه السابع، فياعتمدها مؤتمر األطراف 

ذ تؤ   ،المحليـة وأصـحاب المصـلحة المعنيـينالمجتمعـات األصـلية و  للشـعوبلكاملـة مشـاركة االالحاجة إلى  كدوا 
 النساء، في مبادرات بناء القدرات وتنميتها، همبما في

ذ تسلّ  تكاليف النهج دون اإلقليميـة واإلقليميـة فـي بنـاء القـدرات وتنميتهـا وخاصـة حيثمـا يكـون  جدوىبفائدة و  موا 
 الموارد البيولوجية واالحتياجات المشتركة من بناء القدرات وتنميتها،للبلدان نفس 

ذ تؤكد اآلليـة الماليـة لبروتوكـول الهيكـل المؤسسـي القـائم لعمليـات م لمرفـق البيئـة العالميـة بوصـفه مهـالدور ال وا 
 ناغويا في دعم بناء القدرات وتنميتها لتحقيق التنفيذ الفعال للبروتوكول،

بروتوكول ناغويا على أساس  بموجبر استراتيجي لبناء القدرات وتنميتها بوضع إطا توصي -3
 المجتمعاتاألصلية و الشعوبية التي تحددها األطراف، بما في ذلك تلك التي تحددها محلاالحتياجات واألولويات ال

 من البروتوكول؛ 44ة الواردة في المرفق، وفقا للمادة قترحالمحلية والعناصر الم

المحلية  المجتمعاتاألصلية و الشعوبو ،والمنظمات الدولية ،والحكومات األخرى ،طرافاأل تدعو -4
المحلية  هاوأولويات هاوأصحاب المصلحة المعنيين إلى أن تقدم إلى األمين التنفيذي آراء ومعلومات عن احتياجات

 ناغويا؛والعناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها بموجب بروتوكول 
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 اآلراءأن يعد، بالتشاور مع األطراف، استقصاءا لتيسير تقديم  األمين التنفيذي تطلب إلى -1
مع مراعاة المداوالت التي جرت في االجتماع األول للجنة الحكومية  ،أعاله 4والمعلومات المشار إليها في الفقرة 

 ؛قبل ذلك االجتماع الدولية ونتائج حلقة العمل المعنية ببناء القدرات التي نظمت

كي ينظر فيها لة مستلمإلى األمين التنفيذي أن يعد تجميعا لةراء والمعلومات ال أيضا تطلب -2
 االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية؛

 ،والمنظمات الدولية ،والحكومات األخرى ،األطراف من البلدان المتقدمة السيمااألطراف،  تدعو -5
ية اإلقليمية والمؤسسات المالية األخرى إلى توفير موارد مالية إلى األطراف اإلنمائمصارف الو  ،يةومرفق البيئة العالم

 لدعم مبادرات بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال.

 مرفق

 العناصر المقترحة لإلطار الستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها بموجب بروتوكول ناغويا
 األهداف 

 في مجال  وتنميتها والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والجارية المتعلقة ببناء القدراتالمكتسبة برات الخ
 الحصول وتقاسم المنافع

  44لبناء القدرات وتنميتها، بما في ذلك تلك المحددة في المادة والن هج المبادئ التوجيهية 

 بير بناء أو تنمية القدرات في إطار كل مجال من المجاالت المجاالت الرئيسية لبناء القدرات وتنميتها، وتدا
 44من المادة  5و 2الرئيسية، مع األخذ في الحسبان تلك المحددة في الفقرتين 

  تنفيذ تدابير بناء القدرات وتنميتهالآليات 

  فة تبادل مبادرات بناء القدرات وتنميتها إلى غر  اإلبالغ عنآلية تنسيق وعناصرها المحتملة، بما في ذلك
 ،44من المادة  6معلومات الحصول وتقاسم المنافع، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 

 التعاون فيما بين األطراف والعمليات والبرامج ذات الصلة 

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

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

  من الموارداالحتياجات المالية وغيرها 

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

 عـادل والمنصـفالاسـم لـى المـوارد الجينيـة والتقل عاللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصـو إن 
 ،للمنافع الناشئة عن استخدامها

المحليــة  المجتمعــاتاألصــلية و  الشــعوبو  ،والمنظمــات الدوليــة ،والحكومــات األخــرى ،األطــراف تــدعو -3
ســتراتيجية زيــادة التوعيــة مقترحــة إلالعناصــر الوأصــحاب المصــلحة المعنيــين إلــى تقــديم آراء إلــى األمــين التنفيــذي بشــأن 

 اغويا، على النحو الوارد في المرفق؛لبروتوكول ن
 المجتمعـــاتاألصـــلية و  الشـــعوبو  ،والمنظمـــات الدوليـــة ،والحكومـــات األخـــرى ،طـــرافاأل أيضـــا تـــدعو -4

ن أنشــطة زيــادة التوعيــة فيمــا يتعلــق عــالمحليــة وأصــحاب المصــلحة المعنيــين إلــى تقــديم معلومــات إلــى األمــين التنفيــذي 
مـــا يتصـــل بهـــا مـــن قضـــايا الحصـــول وتقاســـم التقليديـــة المرتبطـــة بـــالموارد الجينيـــة و  بأهميـــة المـــوارد الجينيـــة والمعـــارف

 ، بما في ذلك الدروس المستفادة من الخبرات القائمة في هذا الصدد؛المنافع
لبروتوكــول التابعــة إلــى األمــين التنفيــذي تنقــيح العناصــر المقترحــة الســتراتيجية زيــادة التوعيــة  تطلــب -1

ي الحســبان اآلراء المعــرب عنهــا فـي االجتمــاع األول للجنــة الحكوميــة الدوليــة، فضــال عــن التقــارير ناغويـا، مــع األخــذ فــ
 كي ينظر فيها االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية.لأعاله،  4و 3المشار إليها في الفقرتين 

 مرفق
 بروتوكول ناغوياالتابعة لعناصر مقترحة إلستراتيجية زيادة التوعية 

 (2112-2112صول وتقاسم المنافع )بشأن الح
 :1النشاط ذو األولوية 

 تحليل حالة التصالت

 األهداف التشغيلية 1-1

 إجراء تحليل ألهداف االتصاالت، والفئات المستهدفة ونواتج االتصاالت القائمة. أ(
 بالنسبة للفئات المستهدفة، تحديد النتائج المنشودة من جهود االتصاالت. (ب

 الية األدوات والرسائل واألنشطة الحالية.تقييم فع ج(

 توفير التكاليف اإلشارية لتنفيذ مختلف األنشطة. د(

 النتائج المتوقعة 1-2

 قائمة بالفئات المستهدفة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية. أ(

 قائمة بأهداف االتصاالت المنشودة. ب(

 نواتج الالزمة.تحليل الثغرات في األدوات، وتحديد ال ج(

 تقدير التكاليف المحتملة الالزمة. (د

 المؤشرات 1-3

 قائمة الفئات المستهدفة والتغييرات في السلوك. أ(

 قائمة النواتج القائمة واستخدامها. ب(
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 الجهات الفاعلة 5-1 األنشطة المقترحة 1-4

ات مجموعــــــبمــــــا فــــــي ذلــــــك تحديــــــد ال ،إجــــــراء تحليــــــل للمهتمــــــين 3-2-3
ــــائج الرئيســــية المنشــــودة ألنشــــطة االتصــــال.  المســــتهدفة ج ادر وا  الرئيســــية والنت

 المحلية. الشعوب األصلية والمجتمعاتتركيز عن االتصاالت مع 
إجــراء تحليــل ألدوات االتصــال القائمــة علــى المســتويات العالميــة  3-2-4

 .اإللكترونية ومجموعات التركيز استخدام االستقصاءاتبواإلقليمية 
باالتصــال بشــأن  ةبــين الوكــاالت معنيــ ةمشــترك رقــة عمــلفإنشــاء  3-2-1

دراج مشاركة الوكاالت المعنية. ،بروتوكول ناغويا  وا 

تفاقية التنوع البيولوجي مـع مـدخالت مـن إدارة أمانة ا
اإلعــــــالم فــــــي األمــــــم المتحــــــدة فضــــــال عــــــن شــــــؤون 

بمــــا فــــي ذلــــك  ،األخــــرىالمعنيــــة المنظمــــات الدوليــــة 
 األمــم المتحــدة للبيئــة برنــامججامعــة األمــم المتحــدة و 
 ،الطبيعــــة حفــــظتحــــاد الــــدولي لواللجنــــة األوروبيــــة لال

ـــــــــــاليم ـــــــــــين عـــــــــــن األق الشـــــــــــعوب األصـــــــــــلية و  ،وممثل
 ةالوطنيــــــ والجهــــــات الفاعلــــــة المحليــــــة، والمجتمعــــــات

دراج الخبرات من وسائةالرئيسي  ءاإلعـالم وخبـرا ل. وا 
 االتصاالت.

معلومــات الحصــول تعمــيم نتــائج التحليــل مــن خــالل غرفــة تبــادل  3-2-2
فضال عن إتاحة المنهجية المستخدمة مـن خـالل غرفـة تبـادل  ،وتقاسم المنافع

 معلومات الحصول وتقاسم المنافع لالستخدام والمواءمة من جانب األقاليم.

 تفاقية التنوع البيولوجيأمانة ا
 

تجـــــري األطـــــراف تحلـــــيالت لالتصـــــاالت الوطنيـــــة اســـــتنادا إلـــــى  3-2-5
ة التـــي أتيحـــت مـــن خـــالل غرفـــة تبـــادل معلومـــات الحصـــول المنهجيـــة المنشـــأ
 وتقاسم المنافع.

 المحلية. الشعوب األصلية والمجتمعاتو األطراف 

 

 الزمني طاراإل 1-6

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

 التكاليف التقديرية 1-7

 دوالر أمريكي. 15 111اتصال، وخدمات استشارية لدعم تحليل الحالة  لمسؤولإنشاء وظيفة 
 

 :2النشاط ذو األولوية 
 اإلعالم لستراتيجية لوسائا  تصال و ل إعداد رسائل رئيسية ومجموعة من مواد ا

 يةالتشغيلاألهداف  2-1
 وضع رسائل رئيسية لمختلف الفئات المستهدفة. (أ 

 وضع مبادئ رئيسية إلعداد رسائل إضافية في المستقبل. (ب 

 إعداد مجموعة أساسية من مواد االتصال لتسليم الرسائل. (ج 

 إعداد استراتيجية لوسائل اإلعالم لتسليم الرسائل. (د 

 النتائج المتوقعة 2-2

 لمختلف فئات المهتمين. قائمة بالرسائل األساسية التي تعد (أ 

عالنات الخدمة العامة ،، الكتيبات، وأشرطة الفيديو الترويجيةضمن جملة أمورالمواد اإلعالمية المعدة بما في ذلك،  (ب   ،وا 
 والنصوص اإلذاعية وغير ذلك.

 أفكار الموضوعات والرسائل المعدة للمشاركة مع وسائل اإلعالم. (ج 

 المؤشرات 2-3

 المواد. (أ 

 .قائمة بالرسائل (ب 
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 الفاعلة جهاتال 5-2 األنشطة المقترحة 2-4

، إعــداد إرشــادات بشــأن االتصــاالت 3اســتنادا إلــى النشــاط ذي األولويــة  4-2-3
 ووضع الرسائل، بما في ذلك:

 الرسائل األساسية. (أ 

مواد االتصال للطباعة، والبث التليفزيوني واإلذاعي، بما في ذلك  (ب 
عالنات الخد مة العامة، ولقطات إذاعية الكتيبات وأشرطة الفيديو، وا 

 بلغات األمم المتحدة.

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

أمانــــة اتفاقيــــة التنــــوع البيولــــوجي بالتعــــاون مــــع جامعــــة 
األمــم المتحــدة، واليونســكو، واللجنــة األوروبيــة لالتحــاد 

دمات انتــر بــريس، وتحــالف الــدولي لحفــظ الطبيعــة، وخــ
الشــعوب و وســائل اإلعــالم المعنيــة بــالتنوع البيولــوجي، 

 .المحلية األصلية والمجتمعات
 

 إتاحة المواد من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع. 4-2-4
 ضمان نشر الموارد على المراكز اإلعالمية لألمم المتحدة. 4-2-1

 ولوجيأمانة اتفاقية التنوع البي
 

 الزمني طاراإل 2-6

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

 التكاليف التقديرية 2-7

 .أمريكي دوالر 51 111اإلعالم  لرسائل الرئيسية والمواد واستراتيجية وسائخدمات استشارية لدعم عملية إعداد ال
 .دوالر أمريكي 351 111إعداد كتيبات وأشرطة فيديو ولقطات إذاعية 

 
 :3النشاط ذو األولوية 

 بشأن الحصول وتقاسم المنافع أدوات التصال حزمةوضع 

 التشغيلية هدافاأل 3-1
 لألطراف بالقيام بأنشطة تنمية القدرات لوضع استراتيجيات االتصال بشأن الحصول وتقاسم المنافع.توفير الموارد التي تسمح  (أ 

 وضع نماذج لعالقات وسائل اإلعالم. (ب 

 إعداد مجتمع إلكتروني لتقاسم الخبرات. (ج 

 قيام األطراف بوضع حزم أدوات لالتصال تتفق وظروفها. (د 

 النتائج المتوقعة 3-2

 طراف بوضع حمالتها وأدوات االتصال الالزمة للفئات المستهدفة من الجمهور.إعداد حزمة أدوات تسمح لأل (أ 

 حصول األطراف على أدوات وموارد االتصال المالئمة. (ب 

 المؤشرات 3-3

 تحميل حزمة األدوات من غرفة تبادل المعلومات. (أ 

 استخدام حزمة األدوات في حلقات العمل. (ب 

 الفاعلة الجهات 5-3 األنشطة المقترحة 3-4

االعتماد على جميع خبرات وضع الرسائل السابقة في إعداد حزمة  1-2-3
العمــل والمــواد الجــاهزة لالســتخدام  ورقــاتأدوات لالتصــال تتضــمن المنهجيــات، و 

 في أنشطة االتصال.
 نماذج التعلم اإللكترونية.إتاحة التأكد من  1-2-4
 
د مالئمـة إعداد حزمة أدوات كمورد تعليمي مفتوح يسمح بوضع موا 1-2-1

على المستوى العالمي: أمانة اتفاقية التنوع  (أ 
برنامج األمم المتحدة األمم المتحدة، و البيولوجي، وجامعة 

، واللجنة األوروبية لالتحاد الدولي لحفظ للبيئة )يونيب(
 الطبيعة، واليونسكو ومنظمة الحفظ الدولية.

على المستوى اإلقليمي: المنظمات اإلقليمية،  (ب 
 المحلية.المجتمعات األصلية و  الشعوبو 
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 للظروف السائدة.
تشـكيل آليــات دعـم إلكترونيــة، بمـا فــي ذلـك "مكتــب مسـاعدة" ودعــم  1-2-2

غرفــة تبــادل المعلومــات، تســمح يــة لآوضــع مجموعــة مــن الممارســات مــن خــالل 
 بمتابعة ومواءمة الحزمة حسب ظروف المستخدمين.

 على المستوى الوطني: الحكومات واألكاديميات. (ج 

 .الحكومات الوطنية ترجمة حزمة األدوات إلى اللغات المحلية. 1-2-5

وضــع حزمــة أدوات لالتصــال توجــه بصــورة خاصــة نحــو المســائل  1-2-6
الشـــعوب التـــي تتعلـــق باالتصـــال المعنـــى بقضـــايا الحصـــول وتقاســـم المنـــافع مـــع 

 المحلية. األصلية والمجتمعات
نـة بلليــات تسـليم مالئمــة التأكـد مـن أن حــزم األدوات قـد أعــدت مقتر  1-2-1

 لطائفة من المجتمعات.

الشـــــعوب أمانـــــة اتفاقيـــــة التنـــــوع البيولـــــوجي، بالتعـــــاون مـــــع 
 المحلية في مناطق مختلفة. األصلية والمجتمعات

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

 .ى االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياتقرير إل رفعو 
 

 التكاليف التقديرية 3-7

 .دوالر أمريكي 250 111 :اإللكترونيبما في ذلك مكونات التعلم  ،ة أدوات بلغات األمم المتحدةحزموضع 
 

 :4النشاط ذو األولوية 
 عقد حلقات العمل

 ليةاألهداف التشغي 4-1
 لحصول وتقاسم المنافع.بشأن اتنمية القدرات في مجال االتصال على المستويات اإلقليمية باستخدام حزمة أدوات االتصال  (أ 

 تنمية قدرات التدريب على االتصال لألطراف باستخدام حزمة أدوات االتصال للحصول وتقاسم المنافع. (ب 

 .قاسم المنافع مالئمة للظروف السائدةالفرص إلعداد وحدات ومواد اتصال بشأن الحصول وت تهيئة (ج 

 وتقاسم المنافع. لحصولبشأن اوسائل اإلعالم بالرسائل المتعلقة باالتصال  فادةتهيئة الفرص إل (د 

 هيئة أساس لمجموعة من الممارسات بشأن االتصال للحصول وتقاسم المنافع.ت (ه

 النتائج المتوقعة 4-2

 توى العالمي لتناسب الخبرات اإلقليمية.تهيئة إطار وحزمة أدوات لالتصال على المس (أ 

 تقاسم الخبرات بين ممارسي االتصال بشأن الحصول وتقاسم المنافع. (ب 

 أهمية االتصال بشأن الحصول وتقاسم المنافع.عن وسائل اإلعالم اإلقليمية  فادةإ (ج 

 المؤشرات 4-3

 المشاركة في حلقات العمل. (أ 

 أثناء حلقات العمل.المعدة المواد  (ب 

 في حلقات العمل. لذين تم تدريبهمالعاملون ا (ج 

 إشراك وسائل اإلعالم في قضايا الحصول وتقاسم المنافع. (د 
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 الفاعلة الجهات 5-4 األنشطة المقترحة 4-4

اسـتخدام حزمــة أدوات الحصــول وتقاسـم المنــافع، وبالتعــاون ب 2-2-3
مــع غرفـــة تبـــادل معلومــات الحصـــول وتقاســـم المنــافع، عقـــد حلقـــات عمـــل 

 تصال بشأن الحصول وتقاسم المنافع تتولى:إقليمية لال
تقديم التوضيحات لمسؤولي االتصال وتدريبهم على استخدام  (أ 

 حزمة األدوات؛

 تهيئة الفرص لوضع وحدات ومواد مالئمة للسياقات الوطنية؛ (ب 

بالتعاون مع المراكز اإلعالمية لألمم المتحدة، عقد جلسات  (ج 
شراك  إعالمية لوسائل اإلعالم أثناء حلقات العمل اإلقليمية وا 

 مسؤولي االتصال المحليين؛

تهيئة أساس لمجموعة من الممارسات بشأن االتصال للحصول  (د 
دراج مشاركة  المجتمعات األصلية و  الشعوبوتقاسم المنافع. وا 

 المحلية.

على المستوى العالمي: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،  (أ 
للبيئة،  وجامعة األمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة

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

 لألمم المتحدة.

 شعوبعلى المستوى اإلقليمي: المنظمات اإلقليمية، وال (ب 
 المحلية.المجتمعات األصلية و 

 على المستوى الوطني: الحكومات واألكاديميات. (ج 

 اإلعالم.ممثلو وسائل  (د 

 الزمني طاراإل 4-6

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

 التكاليف التقديرية 4-7

 خمسة أقاليم -لكل حلقة عمل  دوالر أمريكي 311 111
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اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز  1-4
 ومعالجة حالت عدم المتثال المتثال ألحكام البروتوكول

المنصف إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل و 
 للمنافع الناشئة عن استخدامها،

 بأن األطراف في بروتوكول ناغويا يجب أن تمتثل لجميع التزاماتها بموجب البروتوكول، إذ تسّلم
المحلية المجتمعات األصلية و  شعوب، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية، والاألطراف تدعو -3

، آراءهم حول 4133سبتمبر/أيلول  3األمين التنفيذي، بحلول أن يرسلوا إلى إلى وأصحاب المصلحة المعنيين 
العناصر والخيارات لإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت 

قات األخرى مع مراعاة الخبرة والدروس المستفادة من االتفا من بروتوكول ناغويا، 11عدم االمتثال بموجب المادة 
 ؛المتعددة األطراف

وأن يحسن مشروع العناصر والخيارات لإلجراءات  اتجميعي اتقرير  أن يعداألمين التنفيذي  تطلب إلى -4
التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال استنادا إلى اآلراء 

 ؛التي تم اإلعراب عنها
أن يعقد، بالتشاور مع مكتب اللجنة الحكومية الدولية، ورهنا بتوافر  األمين التنفيذي إلى تطلب كذلك -1
تحسين مشروع العناصر والخيارات التي مواصلة و من أجل استعراض التقرير التجميعي خبراء لل ااجتماعاألموال، 

 ؛في اجتماعها الثاني كي تنظر فيها اللجنة الحكومية الدوليةلأعدها األمين التنفيذي 
والرئيسين المشاركين واألمين التنفيذي إلى بذل قصارى جهدهم في إجراء األطراف،  دعوت -2

التحضيرات الالزمة لالنتهاء من المناقشات بنجاح حول اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز 
، وذلك لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال

 في البروتوكول؛
والمنظمات الدولية المعنية إلى تقديم الدعم المالي لعقد اجتماع األخرى الحكومات األطراف، و  تدعو -5

 خبراء.ال
----- 

 


