
           البيولوجي         بالتنوع          المتعلقة        تفاقية ال                 مؤتمر األطراف في ا
                 بروتوكول ناغويا                          العامل كاجتماع لألطراف في

                          الموارد الجينية والتقاسم                 بشأن الحصول على
                     لناشئة عن استخدامها         للمنافع ا                العادل والمنصف

  ثانيال االجتماع
  2016كانون األول /ديسمبر 17-4، المكسيك، كانكون

  *من جدول األعمال المؤقت 8البند 
  

  األخرى التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات الدولية
  مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة   - أوال 

ناغويا بأهمية األنشطة التعاونية في بروتوكول العامل كاجتماع لألطراف األطراف مؤتمر  األول، أقر في اجتماعه - 1
المقرر (لبناء القدرات وتنميتها  اعتماد اإلطار االستراتيجيمن خالل بصفة خاصة لدعم التصديق على البروتوكول وتنفيذه، 

NP-1/8 ( واستراتيجية زيادة التوعية) المقررNP-1/9.( 

نفيذي منذ االجتماع األول لألطراف في الية عرضا عاما لألنشطة التي نفذها األمين التحة الوثيقوتقدم ال - 2
بعض  تسلط الضوء علىو. منظمات الدولية والمبادرات األخرىالالبروتوكول، لتطوير وتعزيز التعاون مع االتفاقيات و

ويمكن االطالع على المزيد . ال تمثل سردا حصريا عن اإلجراءات التعاونيةولكنها الترتيبات التعاونية الرئيسية والمبادرات 
 .UNEP/CBD/COP/13/16األنشطة التعاونية المنفذة في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي في الوثيقة من المعلومات عن 

ويتناول القسم ثانيا من الوثيقة بحث األنشطة التعاونية المنفذة مع المنظمات الدولية األخرى العاملة في مجال  - 3
عاون مع المنظمات األخرى لدعم التصديق والتنفيذ فضال ويلخص القسم ثالثا الت. المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع

ع لألنشطة التعاونية م ويحتوي القسم رابعا على عرض عام. وياعن زيادة التوعية وبناء القدرات من أجل بروتوكول ناغ
 .المنفذة بهدف زيادة التوعية بالبروتوكول ودعم تنفيذه منظمات أصحاب المصلحة المختلفة
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تتناول ة التعاونية مع المنظمات الحكومية الدولية التي تاألنشط  - ثانيا 

 ة بالحصول وتقاسم المنافععلقالمسائل المتبحث 
حث المسائل المتعلقة وع البيولوجي وبروتوكول ناغويا بعدد من المحافل الدولية األخرى بجانب اتفاقية التن تناولي - 4

في هذا المجال بهدف تتبع التطورات في العاملة لحكومية الدولية وتتعاون األمانة مع المنظمات ا. بالحصول وتقاسم المنافع
. المحافل الدولية األخرى وتقديم معلومات عن التطورات المتعلقة ببروتوكول ناغويا، على النحو الوارد وصفه أدناه

 .ويشارك الكثير من هذه المنظمات أيضا في العمليات في إطار بروتوكول ناغويا

 لموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبشأن اولية المعاهدة الد  - ألف 

، بما (ITPGRFA)الوراثية لألغذية والزراعة لموارد بشأن اعالقة دائمة مع أمانة المعاهدة الدولية على ألمانة اإن  - 5
لألغذية والزراعة  لموارد الوراثية النباتيةبشأن االدولية  ةلمعاهدلمتجانس لتنفيذ اللمشتركة بادرة مذكرة التعاون ومفي ذلك 

وتسعى المبادرة المشتركة إلى مواصلة تعزيز التنفيذ التكميلي . هاب ملحقواتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا ال
  .وبروتوكول ناغويا الملحق بهاتفاقية الاالدولية و للمعاهدة

للمعاهدة  داعملتنفيذ المتلمشاريع على  2016- 2015وانصب تركيز األنشطة التعاونية في الفترة بين الدورات  - 6
أدناه ولو أنه  شاريعمويرد وصف تفصيلي لهذه ال. وبروتوكول ناغوياالدولية بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 ؤتمرمالتي أوصت فيها بأن يعتمد  ،1/2يمكن مالحظة أن الهيئة الفرعية للتنفيذ، في اجتماعها األول، اعتمدت التوصية 
الشأن، يدعو فيه األطراف والحكومات األخرى،  امقررا بهذفي بروتوكول ناغويا األطراف العامل كاجتماع لألطراف 

وبروتوكول ناغويا بطريقة متداعمة، المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة إلى تنفيذ  ،ضمن جملة أمور
 1.حسب االقتضاء

ي على تواصل مستمر مع أمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية وأمانة اتفاقية التنوع البيولوج - 7
بين األخيرة وفي الفترة . ببروتوكول ناغويا ات الصلةذالدولية لألغذية والزراعة وتشترك بنشاط في جوانب المعاهدة 

مثل مجموعة العمل المفتوحة  ،الدولية ، اشتمل ذلك على المشاركة في عدد من العمليات الجارية في إطار المعاهدةتالدورا
العضوية المخصصة المعنية بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها، واللجنة 
الفنية المخصصة المعنية باالستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، والمشاورة حول نظام المعلومات 

أيضا عضوا من موظفي أمانة المعاهدة االتفاقية واستضافت أمانة . اثية النباتية لألغذية والزراعةرالعالمي بشأن الموارد الو
 .الدولية، مما يسر الحوار بين األمانتين

الموارد  بشأنة الدولي واشتركت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أيضا في الدورة السادسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة - 8
وأدلى األمين التنفيذي بمالحظات في . 2015تشرين األول /أكتوبر 9إلى  5من  ة، المنعقدالوراثية النباتية لألغذية والزراعة

وشاركت األمانة أيضا في  2.االجتماع من خالل بيان مسجل بالفيديو وقدمت األمانة تقريرا عن التعاون مع المعاهدة الدولية
نظام المعلومات العالمي بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية  أن التحديات والفرص التي تواجهالحدث الخاص بش
من القرارات المتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا  وتم اعتماد عدد. د خالل االجتماع                والزراعة الذي ع ق

 3.إخطارا يلخص هذه النواتجتفاقية الخالل الدورة السادسة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية وعممت أمانة ا

لالحتفال  "رةعندي بذأنا "حدثا تحت شعار  أمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعةونظمت  - 9
وأدلى ببيان األمين التنفيذي لالتفاقية بشأن مساهمة المعاهدة الدولية في . 2016اليوم الدولي للتنوع البيولوجي في عام ب

 .تعميم التنوع البيولوجي للنباتات

                                                           
                           ألطراف في بروتوكول ناغويـا      لى ا إ                                      وسيتم النظر في مشروع المقرر الموصى به   .   وال أ        ، القسم UNEP/CBD/COP/13/6     انظر   1

   .              من جدول األعمال   1- 5              في إطار البند 
   .Inf.15-IT/GB ،  bb365e.pdf-http://www.fao.org/3/a/6/15        الوثيقة   2
3  en.pdf-abs-014-2016-https://www.cbd.int/doc/notifications/2016/ntf 
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حقوق المزارعين التي يتم تنظيمها  حولوقدمت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أيضا مساهمات للمشورة العالمية  - 10
 .2016أيلول /سبتمبر 30إلى  27من  توعقدإندونيسيا والنرويج بدعم من أمانة المعاهدة الدولية  تيمع حكوم

لمعاهدة الدولية إلى المشاركة في األنشطة فيما بين الدورات ذات الصلة في إطار بروتوكول ودعيت أمانة ا - 11
بناء القدرات واجتماع فريق الخبراء المعني المعنية ببما في ذلك اجتماعات اللجنة االستشارية غير الرسمية  ،ناغويا
 .دل معلومات الحصول وتقاسم المنافعوتبادلت األمانتان أيضا معلومات في سياق تطوير غرفة تبا. 10 بالمادة

 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة  - باء 

خطة عمل  (CGFRA) اتفاقية التنوع البيولوجي وهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة يلدى أمانتتوجد  - 12
ة للتنوع البيولوجي ، تركز على عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والخطة االستراتيجي2020-2011مشتركة للفترة 

ويشكل مجال الحصول وتقاسم المنافع أحد مجاالت العمل المشتركة المتفق . لوجي المذكورة فيهاوأهداف أيشي للتنوع البيو
 .عليها

وشارك األمين . بيولوجي في عدد من اجتماعات وعمليات الهيئةالوفي هذا السياق، اشتركت أمانة اتفاقية التنوع  - 13
الخاص بشأن األمن الغذائي والتنوع الوراثي وألقى ببيان في الدورة االفتتاحية للدورة العادية الخامسة التنفيذي في الحدث 

براء الفنيين خمراقب حاليا في اجتماعات فريق البصفة وتمثل األمانة . 2015كانون الثاني /في يناير ،للهيئة ةعشر
عناصر لتيسير "وأعد هذا الفريق . (TTLE-ABS)ي الهيئة ف هاوتقاسم منافععلى الموارد الحصول ب المعنيوالقانونيين 

". بالنسبة لمختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة هاوتقاسم منافععلى الموارد التنفيذ المحلي للحصول 
، 1/2وفي التوصية  .وكذلك مؤتمر منظمة األغذية والزراعة ةورحبت بالعناصر الهيئة في دورتها العادية الخامسة عشر

مقررا يدعو األطراف في اجتماعه الثالث عشر مؤتمر األطراف في االتفاقية أوصت الهيئة الفرعية للتنفيذ بأن يعتمد 
 4.إلى اإلحاطة علما بالعناصر، وتطبيقها حسب االقتضاء ،والحكومات األخرى، ضمن جملة أمور

، "حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم"لى وقدمت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي مدخالت أيضا إ - 14
في  ، المقرر عقدهافي دورتها العادية السادسة عشرة هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةستقدم إلى وهي أول مسودة 

 .2017شباط /فبراير –كانون األول /يناير

ات المتعلقة ببروتوكول ناغويا، خاصة وشاركت أمانة هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة أيضا في االجتماع - 15
 .بناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويالمعنية بافي اللجنة االستشارية غير الرسمية 

وعملت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أيضا مع منظمة األغذية والزراعة، خاصة أمانتي هيئة الموارد الوراثية  - 16
أن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، في تقديم مدخالت إلى العملية إلعداد لألغذية والزراعة والمعاهدة الدولية بش

بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم  ةالمتعلق 6-15لغاية المستدامة وغاياتها بما في ذلك امؤشرات ألهداف التنمية 
 .المنافع

 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار  - جيم 

اقية التنوع البيولوجي التطورات في اللجنة التحضيرية المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة تتابع أمانة اتف - 17
 البحري البيولوجي التنوع حفظ بشأن البحار نلقانو المتحدة األمم اتفاقية إطار في انوناق ملزم دولي صك وضع: 69/292
األمانة بانتظام أيضا المعلومات تتبادل و. مستدام نحو على واستغالله الوطنية الوالية نطاق الواقعة خارج المناطق في

بخصوص بروتوكول ناغويا والحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع مع شعبة األمم المتحدة لشؤون المحيطات 
 .وقانون البحار

                                                           
        في إطار       ألطراف        مؤتمر ا    لى إ                                      وسيتم النظر في مشروع المقرر الموصى به   .             ، القسم األولUNEP/CBD/COP/13/6         الوثيقة     انظر   4

  .                                االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف       أعمال        من جدول    9      البند 
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من  10اجتماع فريق الخبراء المعني بالمادة  في كما شارك ممثل عن شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار - 18

 .بروتوكول ناغويا، وقدم معلومات إلى االجتماع

 منظمة الصحة العالمية  - دال 

، (WHO)خالل الفترة بين الدورات، تبادلت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي معلومات مع منظمة الصحة العالمية  - 19
لتأهب لألنفلونزا الجائحة لتبادل فيروسات األنفلونزا والتوصل إلى إلطار الخاص بال"خاصة في سياق االستعراض الجاري 

تأثير تنفيذ  كيفيةوالدراسة التي طلبتها الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية لتحليل " اللقاحات والفوائد األخرى
هذه  بشأنن العمل وكجزء م. بروتوكول ناغويا على تشارك مسببات األمراض واآلثار المحتملة على الصحة العامة

 تالدراسة وبالنيابة عن منظمة الصحة العالمية، عممت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إخطارا مع معلومات وأسئلة ودع
نقاط االتصال الوطنية للحصول وتقاسم المنافع أو نقاط االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي، حسب االقتضاء، إلى 

 5.اهمة في الدراسةتقديم معلومات للمس

من بروتوكول ناغويا  10عالمية في اجتماع فريق الخبراء المعني بالمادة الكما شارك ممثل من منظمة الصحة  - 20
 .وقدم معلومات إلى االجتماع

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية  - هاء 

وفي سياق ). ويبوال(ة للملكية الفكرية تتبادل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بانتظام المعلومات مع المنظمة العالمي - 21
الحكومية الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية والموارد الوراثية بروتوكول ناغويا، تتابع األمانة العملية الجارية للجنة 

تستند جراء مفاوضات التي تنفذ حاليا والية إل التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ICG) والمعارف التقليدية والفولكلور
من شأنه أن ، )دولية قانونيةصكوك (صك دولي قانوني ) نصوص(لوصول إلى اتفاق حول نص إلى النصوص بهدف ا

وشاركت األمانة في . التعبير الثقافي التقليدي أشكالووالموارد الوراثية ن الحماية الفعالة للمعارف التقليدية، يضم
بروتوكول بباالتفاقية والمتعلقة معلومات الاللجنة الحكومية الدولية من أجل تقديم االجتماعات واألنشطة ذات الصلة في 

ت األمانة حدثا جانبيا بشأن التطورات األخيرة في إطار بروتوكول ناغويا ظمنفعلى سبيل المثال، . ناغويا إلرشاد المناقشات
الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور  الحكومية الدولية المعنية بحقوق الملكيةفي الدورة الثالثين للجنة 

(ICG) 2016حزيران /، المنعقدة في يونيوالتابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. 

الحلقة الدراسية بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية، تسجيل بالفيديو في ن طريق عوشاركت األمانة أيضا  - 22
التي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية  ،األبعاد اإلقليمية والدولية: الثقافي التقليديالتعبير  أشكالووالمعارف التقليدية 

 .2015حزيران /في يونيو

 وزيادة التوعية وبناء القدرات على التنفيذ ،التعاون لدعم التصديق  -ثالثا 
لدعم التصديق على بروتوكول ناغويا، وزيادة التوعية بالبروتوكول  تعمل أمانة االتفاقية أيضا مع عدد من الشركاء - 23

بناء لمعنية باللجنة االستشارية غير الرسمية صدد، تتمثل إحدى المهام المحددة وفي هذا ال 6.وبناء القدرات من أجل تنفيذه
ن آزر واالتساق والتكامل بيالقدرات من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا في توفير المشورة بخصوص تيسير التنسيق وأوجه الت

في اجتماعات اللجنة االستشارية غير الرسمية مختلفة منظمات بناء عليه، اشترك عدد من و. أنشطة بناء القدرات وتنميتها
 .بين الدوراتخالل الفترة 

 .محددةالتعاونية النشطة بعض األويرد أدناه عرض ل - 24

                                                           
  .en.doc-abs-087-2016-https://www.cbd.int/doc/notifications/2016/ntf   ،    2016   وز   تم /     يوليو   5       المؤرخ      087-    2016            انظر اإلخطار   5
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 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  - ألف 

بشأن  (UNCTAD)تعاونها مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  اتفاقية التنوع البيولوجيأمانة تواصل  - 25
تعليقات مانة األهذه األنشطة التعاونية تقديم  تضمنتو. بين الدوراتالمسائل المتعلقة بتنفيذ بروتوكول ناغويا خالل الفترة 

صعبة بيئة تيسير التجارة البيولوجية في : "ا مؤتمر التجارة والتنميةمن أعدهمنشوريوالمشاركة في استعراض النظراء ل
ن في مجال التجارة البيولوجية والحصول على يدليل لواضعي السياسات والمنظم"و" هانافعموتقاسم على الموارد للحصول 

 ".من المفهوم إلى الممارسة: الموارد وتقاسم منافعها

 تيسية لبروتوكول ناغويا وحالة التنفيذ خالل حلقرئيعروضا بالفيديو عن السمات اليضا أقدمت أمانة االتفاقية و - 26
بروتوكول ناغويا، والحصول على الموارد بين لتقاء اإلا مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن نقطة معمل نظمه

أيلول /ليما، في سبتمبرفي و 2016حزيران /يونيو العمل في هانوي، في تاوعقدت حلق. وتقاسم منافعها والتجارة البيولوجية
2016. 

 برنامج األمم المتحدة للبيئة  - باء 

عددا من المشاريع لدعم التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه على ) يونيبال(ينفذ برنامج األمم المتحدة للبيئة  - 27
مشاريع عديدة من هذا  فييونيب البيولوجي مع وقد عملت أمانة اتفاقية التنوع ال. المستويات العالمي واإلقليمي والوطني

تعزيز تنفيذ نظم الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ ) أ: (النوع تشمل
لتصديق او) ج( ؛الدعم العالمي للتصديق على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع ودخوله حيز النفاذو) ب(

لجنة الغابات في وسط أفريقيا على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع وتنفيذه في البلدان األعضاء في 
(COMIFAC)  ومشروع الصندوق االستئماني لليونيب والصين لدعم جمهورية الو الشعبية الديمقراطية، وميانمار وفييت

المؤسسية الوطنية للحصول وتقاسم المنافع والتدابير التجريبية للحصول وتقاسم تعزيز أطرها التنظيمية ومن أجل زيادة نام 
 .وشارك اليونيب أيضا في اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية ببناء القدرات لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا. المنافع

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  - جيم 

ا وتنفيذه عددا من المشاريع لدعم التصديق على بروتوكول ناغوي) يوئنديبيال(ينفذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  - 28
وتتبادل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بانتظام مع اليوئنديبي المعلومات عن . على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني

معنية ببناء القدرات لدعم تنفيذ بروتوكول اللجنة االستشارية غير الرسمية الوشارك اليوئنديبي أيضا في . هذه المشاريع
وتحضيرا لالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، يأخذ اليوئنديبي مكان  .ناغويا

ة في تنظيم حدث جانبي مع عدد من الشركاء، بما في ذلك أمانة االتفاقية، بشأن مساهمة بروتوكول ناغويا في صدارال
 .أهداف التنمية المستدامة

 الهيئات والمؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية  - دال 

تتعاون األمانة أيضا مع مختلف الهيئات والمؤسسات اإلقليمية ودون اإلقليمية لتيسير التصديق على بروتوكول  - 29
مفوضية االتحاد األفريقي، وفي الفترة بين الدورات، اشتمل ذلك على األنشطة وتبادل المعلومات مع . ناغويا وتنفيذه

، والجماعة الكاريبية (ASEAN)آسيا  ق، ورابطة أمم جنوب شر(ACTO) منظمة معاهدة التعاون في منطقة األمازونو
(CARICOM)لجنة الغابات في وسط أفريقيا ، و(COMIFAC) قليمي لجنوب المحيط الهادئبرنامج البيئة اإلأمانة و 

(SREP). 

 مبادرة تنمية القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع  - هاء 

تواصل أمانة االتفاقية التعاون مع مبادرة تنمية القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع، وهي مبادرة متعددة  - 30
 محيط الهادئأفريقيا والكاريبي وال دولمجموعة صلحة المعنيين في مالجهات المانحة تهدف إلى دعم الحكومات وأصحاب ال

(ACP) )في إعداد وتنفيذ األطر الوطنية للحصول وتقاسم ) الدول األفريقية، والكاريبية ومجموعة دول المحيط الهادئ
المبادرة شريكا رئيسيا منذ إطالقها في االجتماع الثامن تعتبر و. المنافع، خاصة للتصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه
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أيضا في اجتماعات واألمانة عضو في اللجنة التوجيهية للمبادرة وتشارك . 2006 رآذا/في مارس ،لمؤتمر األطراف

وشاركت مبادرة الحصول وتقاسم المنافع في اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية ببناء القدرات . الجمعية العامة للمبادرة
 .دعم تنفيذ بروتوكول ناغوياا

وتشمل األمثلة . ةوفي الفترة بين الدورات، قدمت األمانة عروضا أثناء حلقات العمل واألحداث التي نظمتها المبادر - 31
الحصول وتقاسم المنافع، المنعقد في وعمال دوائر األاإلدالء ببيان وتقديم عرض خالل الحوار الرابع بشأن على ذلك 
؛ وحلقة العمل التقنية بشأن الرصد واالمتثال التي نظمتها مع حكومة المكسيك بدعم 2015كانون الثاني /في يناير كوبنهاجن

 .2016تشرين الثاني /نوفمبر 4و 3عقدت في مكسيكو سيتي يومي  ،بالحصول وتقاسم المنافعمن المبادرة المعنية 

بشأن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع " لتدريب المدربين"وتنظم أمانة االتفاقية حلقة دراسية شبكية  - 32
القدرات في غرفة تبادل معلومات الحصول ها ومواردها لبناء شاريعمللمبادرة وعملت مع المبادرة لنشر المعلومات عن 

 .وتقاسم المنافع

 المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي  - واو 

واصلت أمانة االتفاقية وأمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ومبادرة تنمية  - 33
نشطة األ يفلتنوع البيولوجي التعاون في الفترة بين الدورات القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع والمنظمة الدولية ل

وبصفة خاصة، نظم . لتنفيذ بروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة المتداعمة
للمعاهدة الدولية بشأن الموارد  ، بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي، حلقة عمل بشأن ترسيخ التنفيذ المتداعمءالشركا

وجمعت حلقة العمل . األوسع نطاقاالسياسة الوطنية أهداف الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وبروتوكول ناغويا في سياق 
يا وتضمنت األفرقة القطرية نقاط االتصال الوطنية لبروتوكول ناغو.             ًبلدا أفريقيا  11الجهات الفاعلة الوطنية من أفرقة 

اإلدارة المسؤولة عن التخطيط للتكيف مع تغير وللمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وممثل 
هدف واشتمل . سلطة التخطيط الوطنية ونقطة االتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالميةالمناخ في القطاع الزراعي، وممثل 

، مع تركيز خاص على كيفية دعم الحصول إعداد السياسة الوطنيةد المجاالت ذات االهتمام المشترك في حلقة العمل تحدي
ة الفقر وحفظ التنوع البيولوجي وطأوالتخفيف من والتنمية االقتصادية الوطنية، وتقاسم المنافع للتكيف مع تغير المناخ، 

 .المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية في أديس أباباحلقة العمل واستضاف  .واستخدامه المستدام

تموله مبادرة داروين بشأن التنفيذ المتداعم لبروتوكول  امشروعيولوجي أيضا وتقود المنظمة الدولية للتنوع الب - 34
 على تطويربنن ومدغشقر  معويعمل المشروع . ناغويا والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

لمجتمعية فضال عن السياسات والقوانين على ت ابروتوكوالوتشمل اآلليات التي يتم تطويرها ال. آليات لتنفيذ كال االتفاقين
 .وتشارك أمانة االتفاقية في اللجنة التوجيهية للمشروع. المستوى الوطني

دعم لبناء القدرات المعنية بأيضا في اللجنة االستشارية غير الرسمية للتنوع البيولوجي وتشارك المنظمة الدولية  - 35
 .تنفيذ بروتوكول ناغويا

 ة لقانون التنميةالدوليمنظمة ال  - زاي 

خالل  (IDLO)ة نميتبتمويل من صندوق اليابان للتنوع البيولوجي، عملت األمانة مع المنظمة الدولية لقانون ال - 36
 ".األطر القانونية لتنفيذ بروتوكول ناغويا إنشاء"بعنوان بناء القدرات بشأن الفترة بين الدورات إلعداد دورة 

 الربط الشبكيفرص للمناقشة على االنترنت والالتعلم اإللكتروني، ولدورة تجمع ابالتركيز على نهج تعلم مختلط، و - 37
وعقدت حلقات العمل للبلدان األفريقية الناطقة . عمل تتطلب الحضور الشخصيبين المشاركين والخبراء، وحلقات 

إلى  18في بالي، من  آلسيا والمحيط الهادئ، و2016تموز /يوليو 15إلى  11باإلنجليزية ومنطقة الكاريبي في الهاي من 
ومن المقرر عقد حلقة عمل . 2016أيلول /سبتمبر 9إلى  5كاريبي من الألمريكا الالتينية ومنطقة ؛ و2016تموز /يوليو 22

 .2017بالفرنسية في عام  للبلدان األفريقية الناطقةرابعة 
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التدابير فيها عند تصميم  لى النظرإوتغطي وحدات التعلم اإللكتروني العناصر الرئيسية التي تحتاج البلدان  - 38
 /تعريف االستراتيجيات) أ: (لتنفيذ البروتوكول ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع ة، والسياساتية واإلداريةيالتشريع

لإلصالح القانوني للحصول وتقاسم المنافع؛  الخطوات اإلرشاديةو) ب(السياسات الوطنية للحصول وتقاسم المنافع؛ 
على الموافقة المسبقة عن علم؛ الحصول وإجراءات الحصول متطلبات و) د(سية لتنفيذ البروتوكول؛ الترتيبات المؤسو )ج(
المعارف التقليدية، و) و(ريف الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛ عالقواعد للتقاسم العادل والمنصف للمنافع، وتو) ه(

التدابير التكميلية التي يمكن أن تدعم و) ح(واالمتثال؛ و آليات الرصدو) ز(والقواعد المرتبطة بها للحصول وتقاسم المنافع؛ 
 .التنفيذ الناجح للتدابير القانونية للحصول وتقاسم المنافع

لكي تستخدمها الحكومات والمنظمات وتقاسم المنافع وسيتم إتاحة هذا الوحدات في غرفة تبادل معلومات الحصول  - 39
 .بهدف دعم تطوير األطر القانونية الوطنية لتنفيذ بروتوكول ناغوياالمعنية المنخرطة في تنفيذ أنشطة بناء القدرات 

ة أحداثا جانبية في االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ نميتاالتفاقية والمنظمة الدولية لقانون ال ةونظمت أمان - 40
ات في إطار برنامج بناء ولالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا لعرض التطور

دعم تنفيذ لبناء القدرات المعنية بفي اللجنة االستشارية غير الرسمية ة نميتكما تشارك المنظمة الدولية لقانون ال. القدرات هذا
 .بروتوكول ناغويا

 المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي  -حاء 

أمانة االتفاقية في التعاون مع المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع في الفترة بين الدورات، استمرت  - 41
ولجنة التنسيق بين الشعوب األصلية في  ؛(IIN) شبكة معلومات الشعوب األصلية(ومنظماته اإلقليمية  (IIFB)البيولوجي 

 مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيوشبكة نساء الشعوب األصلية المعنية بالتنوع البيولوجي في أ ؛(IPACC) أفريقيا
(IWNB-LAC) الشعوب األصلية في آسيا حلفو؛ (AIPP)في تنفيذ برامج التدريب التي تتضمن ) ، ضمن هيئات أخرى

 :ويتاح المزيد من المعلومات عن هذه األنشطة على الموقع. بروتوكول ناغويا في إطارتطوير البروتوكوالت المجتمعية 
https://www.cbd.int/tk/cb/trainingprogramme.shtml. 

 االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  -طاء 

في تنفيذ عدد من مشاريع بناء القدرات المتعلقة ببروتوكول ناغويا  (IUCN)يشترك االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  - 42
وتعاونت أمانة االتفاقية مع . االستشارية غير الرسمية المعنية ببناء القدرات لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا وشارك في اللجنة

بما في ذلك " إحداث تقدم في بروتوكول ناغويا في بلدان منطقة البحر الكاريبي"االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بشأن مشروع 
 26إلى  25من  للجنة التوجيهية للمشروع المنعقدة في بورت أوف سبينواجتماع االمشاركة في حلقة العمل االفتتاحية 

، وشاركت في تنظيم حلقة عمل بشأن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع للبلدان المشاركة 2016نيسان /أبريل
 .2016تموز /يوليو 22إلى  21عقدت في كينغستون، من  في المشروع

 المصلحة التعاون مع أصحاب  - رابعا 

تعمل أمانة االتفاقية مع عدد من مجموعات أصحاب المصلحة من أجل زيادة التوعية ببروتوكول ناغويا وتقديم  - 43
ومن أجل الوصول إلى مجتمع األعمال، نشرت . معلومات عنه، بما في ذلك غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

تشرين الثاني /في نوفمبر ،2020.قطاع األعمال بعنوانالنشرة اإلخبارية  للحصول وتقاسم المنافع في اخاص إصدارااألمانة 
وباإلضافة إلى ذلك، تشمل األنشطة المزمعة تنظيم دورة عن الحصول وتقاسم المنافع . بالتعاون مع عدد من الشركاء 2015

وع البيولوجي فضال عن واحدة خالل منتدى دوائر األعمال والتنوع العلوم من أجل التن ىخالل االجتماع الثالث لمنتد
وكالهما سيعقد مباشرة قبل اجتماع مؤتمر األطراف واجتماعي مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  ،2016بيولوجي في عام ال

 .2016كانون األول /في ديسمبر ، بالمكسيك،في كانكون ،لألطراف في البروتوكولين

https://www.cbd.int/tk/cb/trainingprogramme.shtml
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 دائق النباتالمنظمة الدولية لحفظ ح  - ألف 

بإعداد  (BGCI)بتمويل من صندوق اليابان للتنوع البيولوجي، كلفت األمانة المنظمة الدولية لحفظ حدائق النبات  - 44
وتتوافر . العاملين في مجال حدائق النبات شخاصمجموعة من وحدات التعلم بشأن الحصول وتقاسم المنافع، تستهدف األ

 .والفرنسية والصينية وتم نشرها في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع الوحدات باللغة اإلنجليزية واإلسبانية

تعزيز استخدام الموارد "مبادرة داروين بشأن  هوتقود المنظمة الدولية لحفظ حدائق النبات أيضا مشروعا تمول - 45
زي مجموعات النباتات للعمل ويعمل المشروع في إثيوبيا مع تركيز على بناء قدرات حائ". النباتية في البحث والتطوير

توصيات تطبق على نحو واسع للتدابير المبسطة  إعدادمقدمي الموارد الوراثية النباتية ومستخدميها وموثوقة بين كوسائط 
 .وشاركت أمانة االتفاقية في اللجنة التوجيهية لهذا المشروع. من أجل تيسير البحوث في مجال الموارد الوراثية النباتية

 (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG) سسة البحوث األلمانيةمؤ  - باء 

لقة عمل بشأن الحصول وتقاسم ح –حلقة عمل بون بشأن الحصول وتقاسم المنافع "شاركت أمانة االتفاقية في  - 46
تموز /وليوي 3و 2، يومي (DFG)، التي نظمتها مؤسسة البحوث األلمانية "تقاسم المنافع من البحوث األكاديمية: المنافع
وتمثل الهدف من حلقة العمل هذه في إقامة حوار بين المجتمع العلمي وواضعي السياسات بشأن تقاسم المنافع من . 2015

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وساهمت في تيسير هذا عرضا عن األمانة  قدمتو. البحوث غير التجارية
 .االجتماع

ا الدعم إلى حلقة عمل بشأن بروتوكول ناغويا نظمتها مؤسسة البحوث األلمانية لكبار قدمت أمانة االتفاقية أيضو - 47
وعقدت حلقة  .الكونغو قليمإاألساتذة، واألوساط األكاديمية ونقاط االتصال الوطنية المعنية بالحصول وتقاسم المنافع من 

اقية دورة مقدمة عن بعد عن غرفة تبادل وعرضت أمانة االتف 2016آب /أغسطس 25في  ،العمل في فرانكفورت، بألمانيا
معلومات الحصول وتقاسم المنافع وشاركت عبر االنترنت في المناقشات الالحقة بتقديم مشورة تقنية والرد على أسئلة 

 .المشاركين بخصوص غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وتنفيذهم الوطني للبروتوكول

 تجارة الدوليةلغرفة ا  - جيم 

 اعقد" فهم الحصول وتقاسم المنافع"مؤتمرين بشأن  (ICC)الل الفترة بين الدورات، نظمت غرفة التجارة الدولية خ - 48
وتضمن المشاركون . 2016أيلول /سبتمبر 29و 28ويومي  ،2015تشرين الثاني /نوفمبر 25و 24في باريس، يومي 

مستحضرات الصيدالنية، ومستحضرات التجميل، والتكنولوجيا الحيوية، مثل ال(أساسا ممثلي الشركات من مختلف القطاعات 
 .ين في استخدام الموارد الجينية فضال عن بعض ممثلي الحكومةخرطنالم) ومربي النباتات

وشاركت أمانة االتفاقية في المؤتمرين، بتقديم معلومات عن بروتوكول ناغويا مع تركيز خاص على غرفة تبادل  - 49
وكمتابعة لهذين المؤتمرين، أجرت أمانة . وتقاسم المنافع ودورها في رصد استخدام الموارد الجينيةمعلومات الحصول 

ن البروتوكول وغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم عاالتفاقية دورة دراسية شبكية ألعضاء غرفة التجارة الدولية 
 .المنافع

 PharmaSeaالتعاوني مشروع ال  - دال 

صناعة والمتخصصين ويركز على احثين في اللبتحالفا من األوساط األكاديمية، وا PharmaSeaيعتبر مشروع  - 50
من المشروع  6وركزت حزمة العمل . كشاف البيولوجي البحري وتطوير وتسويق مواد جديدة من الكائنات البحريةاالست

يقا استشاريا من الخبراء في مجال الموارد الجينية البحرية واشتملت فربعلى البيئة القانونية والسياساتية التي تحيط 
وفي الفترة بين الدورات، اشتركت أمانة االتفاقية بصفة مراقب في فريق الخبراء االستشاري من أجل . السياسات والقانون

 .تقديم المعلومات ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع في سياق االتفاقية وبروتوكول ناغويا
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 ة األخالقيةاتحاد التجارة البيولوجي  - هاء 

. معلومات عن األنشطة ذات الصلةال (UEBT)لبيولوجية األخالقية اتتبادل أمانة االتفاقية بانتظام مع اتحاد التجارة  - 51
التي نظمها اتحاد التجارة " جمال اإلمدادات باحترام"وفي الفترة بين الدورات، شاركت األمانة في المؤتمرات السنوية 

، قدمت األمانة تقريرا عن الحالة في بروتوكول )أيار/مايو 26المنعقد في ( 2016ؤتمر عام وخالل م. البيولوجية األخالقية
: تفعيل الحصول وتقاسم المنافع"وشاركت األمانة أيضا في اجتماع بعنوان . صة فيما يتعلق بالتصديق والتنفيذناغويا، خا

ل دحصول على الموارد الجينية والتقاسم العاحوار بين القطاعين العام والخاص بشأن الفرص والتحديات في تنفيذ ال
القدرات في  نميةتالذي نظمته مع اتحاد التجارة البيولوجية األخالقية، ومبادرة " والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

، بهدف تقديم عرض عام ألنشطة 2016أيار /مايو 27تجارة النباتات في أفريقيا، في ومجال الحصول وتقاسم المنافع 
 .األمانة في مجال بناء القدرات فضال عن التطورات المتعلقة بغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

في نشر معلومات في غرفة تبادل معلومات الحصول  اتحاد التجارة البيولوجية األخالقيةوعملت األمانة أيضا مع  - 52
التي أعدها اتحاد التجارة البيولوجية األخالقية  20و 19ادتين المعن التوعية و زيادةمواد من عدد  نعوتقاسم المنافع 

 .الحصول وتقاسم المنافع وبروتوكول ناغويا بخصوص

 االتحاد العالمي للمجموعات االستنباتية  - واو 

تتعاون أمانة االتفاقية بانتظام مع االتحاد الدولي للمجموعات االستنباتية وتتبادل المعلومات معه ومع المنظمات  - 53
ز العالمي لبيانات الكائنات وقد اشتمل ذلك على بيان سجله األمين التنفيذي بالفيديو للذكرى الخمسين للمرك. ألعضاء فيها

 .2016أيلول /رية في سبتمبرهجالم

رية واالتحاد العالمي للمجموعات االستنباتية خالل االجتماع هجن الكتالوج العالمي للكائنات الموقدمت المعلومات ع - 54
وأشارت اللجنة االستشارية غير . غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعلللجنة االستشارية غير الرسمية األول 

الخبرات المكتسبة الرسمية إلى األمانة باالستمرار في اكتشاف وسائل لتعزيز التعاون من أجل تيسير تبادل المعلومات مع 
 .تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعفي رصد استخدام الموارد الجينية من خالل غرفة 

________  


