
 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي مؤتمر األطراف في االتفاقية
 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في

 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم
 الناشئة عن استخدامها العادل والمنصف للمنافع

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

 من جدول األعمال المؤقت 01البند 
 ألحكام بروتوكول ناغويا لتشجيع االمتثال  المؤسسيةاإلجراءات التعاونية واآلليات 

 ومعالجة حاالت عدم االمتثال
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع  01المادة تطلب  -0

خالل اجتماعه األول، أن اجتماع األطراف في البروتوكول، كمؤتمر األطراف العامل  إلىالناشئة عن استخدامها 
 .ومعالجة حاالت عدم االمتثال ناغويا االمتثال لبروتوكول عزيزلت المؤسسيةليات اآلتعاونية و الجرااات ينظر ويقّر اإل

 قسم، المرفق الثاني، ال0/ 01)المقرر  اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا خطة عملشيا مع تمو  -2
 01إلى  5في الفترة من  في مونتلايرهذه المسألة في اجتماعه األول الذي عقد في (، نظرت 4ألف، البند 

ممكنة خيارات عناصر و مشروع في  2102 /شباطفي فبراير للخبراا عقداجتماع ونظر . 2100ونيو/حزيران ي
. وقدمت نتائج اجتماع الخبراا إلى االجتماع في إطار البروتوكول وصقل هذا المشروعلإلجرااات واآلليات التعاونية 

النظر كذلك  تسنى، حيث 2102يونيو  6إلى  2من  في الفترة الثاني للجنة الحكومية الدولية الذي عقد في نيودلهي
 فيها وتحسينها.

مؤسسية لتشجيع االمتثال الليات اآلتعاونية و الجرااات اإللنظر في اواصلت اللجنة الحكومية الدولية و  -0
إلى  24الثالث الذي عقد في بيونغ تشانغ، جمهورية كوريا في الفترة من  اومعالجة حاالت عدم االمتثال في اجتماعه
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االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل  إلىعلى إحالة نص اإلجرااات واآلليات  واتفق. 2104 /شباطفبراير 22
 (.0/6)التوصية  فيه والموافقة عليهألطراف في بروتوكول ناغويا للنظر لاجتماع ك
 الذي وافقلمؤتمر األطراف عن أعمالها إلى االجتماع الثاني عشر تقريرًا اللجنة الحكومية الدولية  قدمتو  -4

اجتمع فريق االتصال خالل األسبوع و على إنشاا فريق اتصال لمواصلة المداوالت بشأن إجرااات وآليات االمتثال. 
مشروع وُيرفق مشروع النص.  إعداد مزيد من التقدم في، وأحرز الاالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافاألول من 

مؤسسية لتشجيع االمتثال لبروتوكول ناغويا ومعالجة حاالت عدم الليات اآلتعاونية و ال جراااتاإل"المنقح بشأن نص ال
اجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا كإلى االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل سيحال االمتثال"  بهذه الوثيقة و 

  .واعتماده لمواصلة النظر فيه
مشروع اإلجرااات  النظر فيألطراف في بروتوكول ناغويا ل اجتماعكقد يرغب مؤتمر األطراف العامل و  -5

ليات انتخاب أعضاا لجنة االمتثال التي اآلجرااات و اإلاعتماد ويتطلب أيضًا . واعتماده واآلليات المتعلقة باالمتثال
 إلجرااات وآليات االمتثال.الحالي باا من مشروع النص   بالقسمعمالً  ستُنشأ
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 قالمرف

ألحكام بروتوكول ناغويا ومعالجة لتشجيع االمتثال  المؤسسيةاإلجراءات التعاونية واآلليات 
 حاالت عدم االمتثال

من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم  01وضعت اإلجرااات واآلليات التالية وفقا للمادة 
 )البروتوكول(. العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

 األهداف والطابع والمبادئ األساسية - ألف
وتتضمن  .الهدف من إجرااات وآليات االمتثال هو تشجيع االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال -0

عن  منفصلةوهي  ،حسب مقتضى الحال ،هذه اإلجرااات واآلليات أحكاما تتعلق بإسداا المشورة أو تقديم المساعدة
 دون المساس بها. (االتفاقيةاتفاقية التنوع البيولوجي )من  22إجرااات وآليات تسوية المنازعات بمقتضى المادة 

وفعال من وتيسيري ومرن  وسريع وتشاوريمتثال ذات طابع غير تخاصمى وتعاوني وبسيط ليات االآإجرااات و إن  -2
 .حيث التكلفة

والشفافية وعدم التمييز  القانون واإلجرااات الواجبة وسيادة بمبادئ العدالةيسترشد تشغيل إجرااات وآليات االمتثال و  -0
لألطراف من اهتماما خاصا لالحتياجات الخاصة  يوليينبغي أن و  والفعالية.حسن النية والمساالة والقدرة على التنبؤ و 

ذات االقتصاد االنتقالي واألطراف  ،بينها منالنامية البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة أقل  ، وال سيمالبلدان الناميةا
 .أخذ في االعتبار الكامل الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ البروتوكوليو 

 المؤسسية اتاآللي - باء
من البروتوكول  01مادة عمال بال "،باللجنة"يشار إليها فيما بعد  التي المتثال،الجنة  لذلك وفقاتنشأ  -0

 .هلالضطالع بالوظائف المحددة طي

كل مجموعة من  ؤيدهمتعلى أساس ثالثة أعضاا  ،عضوا ترشحهم األطراف 05 تتألف اللجنة منو  -2
[ عن المجتمعات األصلية والمحلية. ويمكن أن يضم المرشحون ممثلين لألمم المتحدةالخمس  اإلقليميةات المجموع

األطراف] يمكن أن يعملوا ]كمراقبين[ باإلضافة إلى[ ]ممثلين[ ممثلين عن المجتمعات األصلية والمحلية مرشحين من ]
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا العاملمؤتمر األطراف  ينتخب]أعضاا ال يتمتعون بحق التصويت[. و 

1.المرشحين
 

ينتخبه مؤتمر ترشحه األطراف و عضوا مناوبا من مجموعات األمم المتحدة تقدم كل مجموعة إقليمية و  -0
العضو الذي يستقيل أو يعجز عن استكمال فترة  حلطراف في بروتوكول ناغويا ليحل ماألطراف العامل كاجتماع لأل

 يته.وال

                                                 
 ، قد يتعين إدخال تغييرات تبعية.4وفقا للنهج المعتمد في الفقرة  1
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في المجاالت بما في ذلك خبرات تقنية أو قانونية أو علمية  ،معترف بها مؤهالتيكون لدى أعضاا اللجنة و  -4
بصورة  اأن يعملو عليهم و  ،ارد الجينيةمثل الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالمو  ،التي يغطيها البروتوكول

 .كخبراا وبصفتهم الفرديةول وألفضل مصالح البروتوك، موضوعية

هي سنوات، و ينتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا األعضاا لفترة أربع و  -5
خمسة كول ناغويا، في أول اجتماع له، وينتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتو  .ية كاملةوالفترة 

لفترة كاملة. وفي كل مرة بعد عشرة أعضاا، اثنين من كل إقليم و  ،من كل إقليم لنصف الفترةأعضاا، عضو واحد 
 حلم ايحلو لذلك، ينتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا لفترة كاملة أعضاا جدد 

 تين.ليفترتين متتان يعمل األعضاا ألكثر م . والواليتهمرة فت تنتهي تيال األعضاا

الضرورة،  اجتماعات إضافية، عند أن تعقد ويجوزفي كل فترة بين الدورات،  ،تجتمع اللجنة مرة على األقلو  -6
قررة الواجب لالجتماعات الم االعتباراالجتماعات، إيالا  تواريخرهنا بتوافر الموارد المالية. ويتعين، لدى تحديد و 

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا وغيره من الهيئات ذات الصلة في إطار البروتوكول، 
. وتعقد االجتماعات قبل ثالثة أشهر على األقل من اجتماعات مؤتمر فعالة من حيث التكلفةوتحديد المواعيد بطريقة 

 ناغويا. األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

وتقدمه إلى المتعلقة بالسرية وتضارب المصالح،  اإلجراااتبما في ذلك نظامها الداخلي، تضع اللجنة و  -2
 .عليه والموافقة فيه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا للنظر

 لألمم المتحدة.الخمس ليمية الذي سيجري تناوبه بين المجموعات اإلق ،تنتخب اللجنة رئيسها ونائبا للرئيسو  -2
 

 ويمثل ثلثا أعضاا اللجنة النصاب القانوني. -9

وفي حالة ]بتوافق اآلراا.  المهمةجميع المسائل  حولللتوصل إلى اتفاق  [كل جهد]تبذل اللجنة و   -مكررا 9
ي قرار، كملجأ اتفاق، يتخذ أ وعدم الوصول إلىاستنفاد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافق في اآلراا، 

تقرير أي  وعلى. رأيهما أكبأعضاا، [ 2] أو بـ الذين أدلوا بصوتهماألعضاا الحاضرين  ثالثة أرباعأخير، بأغلبية 
.[ وُيتاح التقرير جميع أعضاا اللجنة أن يعبر عن آراا اجتماع للجنة التي لم يتم التوصل فيها إلى توافق في اآلراا

 للجمهور بعد اعتماده. 
حاالت األطراف كّل اللجنة  تناولذلك. وعندما ت خالفما لم تقرر اللجنة ، اجتماعات اللجنة مفتوحةوتكون  -01

ما لم  ،، تكون اجتماعات اللجنة مفتوحة لألطراف، ومغلقة أمام الجمهورعلى حدة والتي يجري النظر في امتثالها
 .ذلك خالفعلى المعني يوافق الطرف 

 ن "الطرف المعني" الطرف الذي أثيرت مسألة بشأنه في إطار القسم دال.والمقصود م -مكررا 01

 هذه اإلجرااات. بموجبإليها  مسندةوتضطلع بأي مهام إضافية  ،توفر األمانة الخدمات الجتماعات اللجنةو  -00

 اللجنة وظائف -جيم 
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لجة حاالت عدم االمتثال، ، بغرض تشجيع االمتثال ألحكام البروتوكول ومعاالوظائف التالية تتولى اللجنة -0
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف وتضطلع بالمهام وفقا لإلجرااات وأي مهام أخرى ُيسندها إليها 

 .في بروتوكول ناغويا

وعند اضطالع اللجنة بمهامها، يجوز لها االستشارة مع لجنة االمتثال بشأن االتفاقات األخرى من أجل تبادل  -2
 االمتثال والخيارات الالزمة لحلها. الخبرات بشأن مشاكل

إلى االجتماع التالي لمؤتمر األطراف  ،بما في ذلك التوصيات المتعلقة بأداا وظائفها ،تقدم اللجنة تقاريرهاو  -0
 .واتخاذ اإلجرااات المالئمةفيها العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا للنظر 

 اإلجراءات - دال
 عدم االمتثال ألحكام البروتوكول من:االمتثال و  بمشاكلمات تتعلق تتلقى اللجنة أي تقدي -0

 أي طرف فيما يتعلق به؛ )أ(

 أي طرف فيما يتعلق بطرف آخر؛ )ب(

 ؛مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا )ج(

عدم حل المسألة في ، شريطة 29]، في حالة عدم تقديم أحد األطراف لتقرير وفقا للمادة  األمانة] )د(
غضون تسعين يوما من خالل التشاور مع الطرف المعني، ]أو على أساس معلومات مستمدة من تقارير وطنية أو 
مركز تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع توضح أن الطرف المعني يواجه صعوبات في االمتثال 

يقدمها مجتمع أصلي ومحلي إلى األمانة، فيما يتعلق بأحكام  اللتزاماته بموجب البروتوكول[ ]أو معلومات ذات صلة
تشكل قلقا مباشرا لهذا المجتمع األصلي والمحلي، شريطة أن تبلغ األمانة هذا الطرف بذلك وتمنحه و بروتوكول ناغويا 

 أو [؛يوما[[ [xفرصة للرد في غضون ]

د في إقليمه الوطني[]بخصوص ]بتأييد من الطرف الذي تتواج المجتمعات األصلية والمحلية] )و(
جرااات المجتمعات،  المسائل المتعلقة باالمتثال ألحكام بروتوكول ناغويا فيما يخص قوانينها العرفية وبروتوكوالت وا 

 ليدية المتصلة بالموارد الجينية[.عند االقتضاا، فيما يخص معارفها التق

 :دداألمانة ويحاللجنة من خالل يوجه أي تقديم كتابة إلى و  -2

 المسألة المعنية؛ )أ(

 األحكام ذات الصلة في البروتوكول؛ )ب(

 .المسألة المعنية تدعممعلومات  )ج(
 .اهتقويميا من استالميوما  01)أ( أعاله إلى اللجنة في غضون 0األمانة أي تقديمات بموجب الفقرة  وتحيل -0

 .اهاستالميوما تقويميا من  01معني في لى الطرف الإ 0ة بموجب الفقر أخرى األمانة أي تقديمات  وتحيل -4
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يوما تقويميا  61صلة في غضون  معلومات ذات تقديما أن يرد وأن يقدم ستلمينبغي للطرف المعني الذي يو  -5
 91من تاريخ استالم التقديم، ما لم يطلب الطرف تمديد المدة. ويجوز لرئيس اللجنة منح هذا التمديد لفترة تصل إلى 

 يوما تقويميا.

تحيل األمانة التقديم  أو غيره من المصادر، بمجرد أن تتلقى األمانة ردا وأي معلومات من الطرف المعنيو  -6
والرد وهذه المعلومات إلى اللجنة. وفي حالة عدم تلقي األمانة أي رد أو معلومات من الطرف المعني في غضون 

 األمانة التقديم إلى اللجنة. ترسلأعاله،  6 على النحو المشار إليه في الفقرةالفترة األولية أو الممتدة 

أو  ،حدا أدنى]( أعاله يمثل ...)0)ب( إلى 0لفقرات وفقا لالنظر في أي تقديم عدم  أن تقرريجوز للجنة و  -2
 [.ـقائم على أساس غير سليم

 اقدم ردوديو التقديم، في نظر الفي ]والطرف ]أو الكيان[ الذي قدم الطلب[ أن يشارك الطرف المعني  يجوزو  -2
للطرف ] اللجنة. وتتيح اللجنة التوصيات اتواعتماد توصي صياغةيشترك في  ال، غير أنه أو تعليقات إلى اللجنة

]و/أو أن  تقرير اللجنةالذي ُيمنح فرصة التعليق. ]ويتعين أن ينعكس أي تعليق في  []األطراف المشار إليها[المعني
 يرفق بـه[.[

اللجنة المسائل المنهجية لعدم االمتثال  بحثت الواردة في هذا القسم، يجوز أن توباإلضافة إلى اإلجرااا -9
 هتمامها.ا سترعيالتي تالقضايا المنهجية عدم االمتثال العام 

 ه اللجنة من مشاوراتياإلجراءات، وما تجر  بداية تنفيذمعلومات للجنة بعد  - هاء

المصادر ذات الصلة وتتسلمها]، بما في ذلك تلك للجنة أن تسعى إلى الحصول على معلومات من يجوز  -0
 وينبغي ضمان موثوقية المعلومات. الواردة من المجتمعات األصلية والمحلية[.

من خبير المجتمعات تحديد بما في ذلك، على وجه ال، مستقلين خبراامن مشورة اليجوز للجنة أن تطلب و  -2
 والمحلية مباشرة. تتأثر المجتمعات األصليةينما األصلية والمحلية ح

 .يجوز للجنة أن تجمع، بناا على دعوة من الطرف المعني، معلومات في أراضي ذلك الطرفو  -0

 تدابير لتشجيع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال - واو
 يلي في االعتبار: النظر في التدابير المحددة أدناه، تأخذ اللجنة ما عند -0

 المتثال؛قدرة الطرف المعني على ا )أ(

نموا والدول الجزرية البلدان أقل ال سيما ، و لبلدان الناميةلألطراف من ااالحتياجات الخاصة  )ب(
 ؛ذات االقتصاد االنتقاليالصغيرة النامية من بينها، واألطراف 

 .سبب عدم االمتثال ونوعيته ودرجته ووتيرته مثلعوامل  )ج(
 ومعالجة حاالت عدم االمتثال: االمتثال بغية تشجيعبما يلي  للجنةويجوز أن تقوم ا -2

 حسب مقتضى الحال؛ ،المساعدة للطرف المعني سهيلالمشورة أو ت إسداا ( أ)
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طار واإلالخطوات المالئمة  تحددخطة عمل لالمتثال وتقديم الطرف المعني وضع  إلىطلب ت )ب(
 ؛أو تساعده على ذلك مؤشرات لتقييم التنفيذ المرضيالمتفق عليه و الزمني ال

لالمتثال اللتزاماته  الجهود التي يبذلهاتدعو الطرف المعني إلى تقديم تقارير مرحلية عن   ( ج)
 ؛بموجب البروتوكول

بما يلي، بناا  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياويجوز أيضا أن يقوم  )مكررا( 2
 م االمتثال:على توصيات اللجنة، بغية تشجيع االمتثال ومعالجة حاالت عد

 )ج( أعاله؛-)أ(2اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في الفقرات  )أ(
تيسير ]أو تقديم[، عند الضرورة، سبل الحصول على المساعدة المالية والتقنية ونقل التكنولوجيا  )ب(

 والتدريب وغير ذلك من التدابير المتعلقة ببناا القدرات؛
 ؛لطرف المعنيا إعالن عدم امتثالأو عرب فيه عن القلق يُ بيان أو  مكتوب تحذيرر اصدإ )ج(
 ]في حاالت عدم االمتثال الخطيرة أو المتكررة، البت في اتخاذ تدابير مالئمة وفقا للقانون الدولي؛[ )د(
حقوق وامتيازات معينة، وفقا للقواعد السارية في القانون الدولي بشأن وقف عمل إحدى ]وقف  )ه(
 ؛[المعاهدات

 من البروتوكول. 26من المادة  4بت في أي إجراا آخر، عند االقتضاا، وفقا للفقرة ال )و(

 أمين المظالم –]واو )مكررا( 
تنشئ اللجنة مكتبا خاصا ألمين المظالم يكون مسؤوال عن الحصول وتقاسم المنافع لتقديم المساعدة إلى البلدان 

 االت عدم االمتثال وتقديم الطلبات إلى اللجنة.[النامية والمجتمعات األصلية والمحلية من أجل تحديد ح
 استعراض اإلجراءات واآلليات -زاي 

يجري مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا استعراضا لفعالية هذه اإلجرااات واآلليات 
تخذ اإلجرااات المالئمة من البروتوكول، وي 00 المادةبموجب عمليات التقييم واالستعراض المنصوص عليها في 

 بشأنه.

_______ 

 

 

 

 

 


