
 
با  دادد   ُطاألمم المتحدة محايدة مناخياا    لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة

 .ادات وددم طلب نسخ إضافيةنسخهم إلى االجتم إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .محدود من هذه الوثيقة

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة  

 بالتنوع البيولوجي
 الحادي دشراالجتماع 

 2192 /تشرين األولأكتوبر 91-8حيدر آباد  الهند  
 *من جدول األدمال المؤقت 2و 7-9البندان 

 
 المخصصة مفتوحة العضويةال الدوليةللجنة الحكومية الجتماع األول ار تقري

 الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصفبشأن  لبروتوكول ناغويا
 الناشئة عن استخدامهاللمنافع 

 مقدمة
 معلومات أساسية    -ألف 

المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن دقد االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية  -1
  )اللجنة الحكومية الدولية( الحصول دلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمناف  الناشئة دن استخدامها

وسبق  .1111يونيو/حزيران  11إلى  5دقد في مقر منظمة الطيران المدني الدولي )االيكاو(  في مونتريال من 
يونيو/حزيران  5و 4الحصول وتقاسم الناف   دقدت يومي  في مجالن بناء القدرات االجتماع حلقة دمل بشأ

 .1111يونيو/حزيران  5  دقد يوم ع تحضيري للجنة الحكومية الدوليةواجتما

 الحضور    -باء 
  أنتيغوا وبربودا  زائرجال حضر االجتماع ممثلو األطراف والحكومات األخرى التالية أسماؤها: -1

البوسنة والهرسك  بوتسوانا  بنن  بوتان    بلجيكا  بيالروسبنغالديش  أذربيجان   النمسا   ستراليااألرجنتين  أ
  كولومبياكندا  جهورية أفريقيا الوسطى  تشاد  شيلي  الصين  الكاميرون      بوروندي  كمبوديابلغارياالبرازيل  

دومينيكا  جمهورية الكونغو الديمقراطية  الدانمرك  الجمهورية التشيكية    جزر القمر  كوستاريكا  كرواتيا  كوبا
غينيا  غواتيماال  جورجيا  ألمانيا      فرنساتحاد األوروبياال  إثيوبيا  مصر  إكوادورالجمهورية الدومينيكية  

  اليابان  جمهورية إيران اإلسالمية  العراق  إيطاليا  اندونيسيا    الهندهنغارياهندوراس  بيساو   –غينيا 
موزامبيق  المغرب    واليات ميكرونيزيا الموحدة  المكسيكموريتانيا    مالوي  مالي  مدغشقر  ليبيريا  كيريباتي
دولة   البرتغالبولندا  الفلبين      بيروباالونيبال  هولندا  نيوزيلندا  النيجر  النرويج    ناميبيا  ناوروميانمار  

                                                           
* UNEP/CBD/COP/11/1. 
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ساموا  سانت لوسيا  سانت كيتس ونيفس    رواندااالتحاد الروسي    جمهورية مولدوفاجمهورية كوريا  قطر  
جنوب   صربيا  سيشيل  سنغافورة  جزر سليمان  السنغالسان تومي وبرينسيبي  المملكة العربية السعودية  

  تركيا ليشتي -تيمورتايلند    الجمهورية العربية السورية  سويسراالسويد  سوازيلند  السودان    أفريقيا  إسبانيا
الواليات المتحدة   المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشماليةاإلمارات العربية المتحدة  أوكرانيا    أوغندا

 .وزامبيا  فييت نام  فانواتواألمريكية  جمهورية تنزانيا المتحدة  
لألمم المتحدة التالية  وحضر أيضا مراقبون دن الهيئات والوكاالت المتخصصة والهيئات األخرى التابعة -3

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية ومرفق البيئة العالمية  ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزرادة  أسماؤها: 
عة وشعبة القانون البيئي واالتفاقيات البيئية التاب  التابعة لمنظمة األغذية والزرادة النباتية لألغذية والزرادة

 معهد الدراسات العليا بجامعة األمم المتحدة  والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.و  لمتحدة للبيئةلبرنامج األمم ا
 وكانت المنظمات التالية ممثلة أيضا بمراقبين:  -4

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 االجتماع    - 1البند 
البيئة في اليابان  بالنيابة دن السيد ريو ماتسوموتو  وزير  ارةوزسيد كازواكي هوشينو  االجتماع الافتتح  -5

 يونيو/حزيران 5يوم األحد   15:31في السادة البيئة في اليابان ورئيس االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف  
الوزير فيه  الذي أقر  يئةمن وزير الب اورحب السيد هوشينو بالمشاركين في االجتماع وقرأ دليهم بيان .1111

. الحكمة والجهود الجمادية لجمي  المشتركين في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيب
. 1111أكتوبر/تشرين األول  12هم في ادتماد بروتوكول ناغويا في أسيجاد حل وسط  إلاستعدادهم وقال إن 

سيسادد دلى ضمان مساهمة استخدام الموارد الجينية في  هناغويا وتنفيذ وأضاف أن النفاذ المبكر لبروتوكول
رفاهية البشر  وأن المناف  الناشئة دن استخدام هذه الموارد ستخصص دلى نحو سليم لحفظ التنوع تحقيق 

 البيولوجي واستخدامه المستدام.
اليابان قد  تتمر األطراف  كانة من المفاوضات في االجتماع العاشر لمؤختاميأنه خالل الجولة ال وأضاف -6

ين لددم البلدان النامية في أنشطتها لتعزيز بناء القدرات في مجال الحصول  يارأدلنت أنها ستقدم مساهمة تبلغ مل
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  يعرف باسم 1111متعدد المانحين في مارس/آذار جديد وتقاسم المناف . وبناء دليه  أنشئ صندوق استئماني 
ن والقطاع الخاص في ذلك ون اآلخروويا"  ومن المأمول فيه أن يساهم المانح"صندوق تنفيذ بروتوكول ناغ

ددمهم لتنفيذ منهم يطلب  1111 مايو/أيار 15في  أيضا إلى جمي  وزراء البيئة االصندوق. وأرسل خطاب
 بروتوكول ناغويا.

في جهود اإلنقاذ ت ددمها الكريم إلى اليابان درضدن تقديره العميق لبلدان كثيرة أيضا وزير الأدرب و -7
 بالده. وأضاف أن 1111 واالستعادة بعد الزلزال والتسونامي المدمر اللذين ضربا البالد في شهر مارس/آذار

 .ولكن ذلك لن يؤثر دلى مسؤولياتها كرئيس لمؤتمر األطراف  المنكوبةالمناطق  إلدادة بناءستواصل جهودها 
 ودها نحو تيسير النفاذ المبكر لبروتوكول ناغويا.أقصى جه بذلأن اليابان ما زالت ملتزمة ب وأضاف

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

أن   11/1من مقرره  11. وكان مؤتمر األطراف قد قرر في الفقرة الحكومية الدولية كتب اللجنةعشرة في مال
ى الشؤون واالتفاق دلنتخاب أدضاء مكتبها ال تحضيرياجتماع الحكومية الدولية االجتماع األول للجنة  يسبق

األدمال من أجل معالجة هذه من جدول  1-1التنظيمية. ولذلك  ددا ممثل الرئيس اللجنة إلى النظر في البند 
 ة في جدول األدمال والبيانات االفتتاحية.جوهريالمسائل قبل العودة إلى المسائل ال

 الكلمات االفتتاحية    1-1

  قدم درض بالفيديو من السيد إدوارد 1111يونيو/حزيران  6في الجلسة الثانية لالجتماع  المنعقدة في  -2
 المتحدة للتنوع البيولوجي. نورتن  سفير النوايا الحسنة لألمم

وأدلى ببيانات أيضا السيدة هيلين ماندرو  دمدة مونبيلييه  فرنسا  والسيدة مونيك باربو  المسؤولة  -11
   والسيد أحمد جغالف  األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي.(GEF)التنفيذية الرئيسية لمرفق البيئة العالمية 

 ا ممثلو المجمودات اإلقليمية.وأدلى ببيانات افتتاحية أيض -11

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

قال السيد إدوارد نورتن  سفير النوايا الحسنة لألمم المتحدة للتنوع البيولوجي  متحدثا من خالل شريط  -11
ان فتحا في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي  وخصوصا األهداف فيديو من كينيا  إن بروتوكول ناغويا ك

المتعلقة بالحصول دلى الموارد الجينية والتقاسم المنصف للمناف . وأدرب دن أفضل تمنياته للجنة الحكومية 
وادتمادهما الدولية في دملها وحث البلدان دلى التصديق دلى كل من بروتوكول ناغويا واتفاقية التنوع البيولوجي 

 من أجل وقف الفقدان الكارثي للتنوع البيولوجي.
 الكلمة االفتتاحية للسيدة هيلين ماندرو، عمدة مونبيلييه، فرنسا    1-1-2

قالت السيدة هيلين ماندرو  دمدة مونبيلييه  بفرنسا  إنها بصفتها طبيبة ودمدة لثامن أكبر مدينة في  -13
الحقيقية للتنوع البيولوجي  سواء كمصدر مهم لألدوية الجديدة أو كجزء  فرنسا  كانت تدرك منذ وقت طويل القيمة

ال يتجزأ من تراث كل بلد من البلدان. والحظت أن التحول المتزايد لسكان العالم إلى المناطق الحضرية جعل من 
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 دلى ظافحالالضروري للسلطات المحلية أن تتولى المسؤولية في تثقيف المواطنين ابتداء من سن مبكر حول 
  المؤتمر الثالث 1111التنوع البيولوجي. وأضافت أن مونبيلييه  تحقيقا لهذا الغرض  ستستضيف في مايو/أيار 

الشعوب دشر للجمعية الدولية للبيولوجيا اإلثنية  وهو يمثل حدثا رئيسيا يتوق  أن يشارك فيه ددد كبير من ممثلي 
 هذا المؤتمر أكبر ددد ممكن من األفراد. ريحض  وحثت دلى أن والمجتمعات المحلية األصلية
 لمرفق البيئة العالمية ةالرئيسي ة التنفيذيةمونيك باربو، المسؤول الكلمة االفتتاحية للسيدة    1-1-3

قالت السيدة مونيك باربو  المسؤولة التنفيذية الرئيسية لمرفق البيئة العالمية  إنه من دوادي الشرف  -14
األول للجنة الحكومية الدولية الذي يتعين أن يتناول بالبحث دددا من القضايا المهمة  والسرور أن تحضر االجتماع

المتعلقة بالتصديق دلى بروتوكول ناغويا وتنفيذه  بما في ذلك  ضمن أمور أخرى  غرفة تبادل معلومات 
ينظر إلى دوره بادتباره  الحصول وتقاسم المناف   وبناء القدرات وزيادة التودية. وقالت إن مرفق البيئة العالمية

اآللية المالية التفاقية التنوع البيولوجي  بقدر بالغ من الجدية  كما ظهر من خالل ادتماد الترتيبات الخاصة بتشغيل 
  التي ادتمدها مجلس مرفق البيئة العالمية في اجتماده األربعين. (NPIF)صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا 

دوق االستئماني هذا المتعدد المانحين بفضل الددم السخي والذي ال يكّل من حكومة وأضافت أنه أمكن إنشاء الصن
اليابان والتعهدات الجديدة من حكومات فرنسا والنرويج وسويسرا. وذكرت أن الصندوق سيوفر موارد مالية 

. وقالت إن العدد لتمويل األنشطة الرامية إلى ددم التصديق دلى بروتوكول ناغويا ونفاذه في وقت مبكر وتنفيذه
المتزايد للجهات المانحة المهتمة باإلسهام في الصندوق يعد انعكاسا ألهمية هذه اآللية  وأدربت دن ثقتها في أن 

 تبادر بلدان أخرى إلى تقديم مساهماتها.
طرفا قد وق  اآلن دلى البروتوكول  وأفادت االجتماع بأن  11وأضافت أنه من المشج  أن أكثر من  -15

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

ي مجال الحصول وتقاسم المناف   سيسمح افتراض وجود إطار قانوني قوي  فإن اتفاقا بشأن التطوير والتنفيذ ف
للبلدان المقدمة بأن تزيد من قيمة مواردها الجينية وتشارك بصورة أنشط في السوق. غير أنه لكي تستفيد الدول 
المقدمة بشكل حقيقي من المناف  المحتملة لالتفاقات حول الحصول وتقاسم المناف   يجب دلى جمي  األطراف 

ل ووض  هيكل قانوني وتنظيمي دلى المستوى الدولي يكون جذابا للمستثمرين. وفي التصديق دلى البروتوكو
الختام  قالت إنها دلى ثقة من أن بروتوكول ناغويا واألموال المتاحة من خالل صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا  

جي وإدامته دلى مدى ستوفر حافزا قويا للتصديق دلى البروتوكول  وتقدم بذلك أداة قوية لحفظ التنوع البيولو
 األجيال القادمة.

 للسيد أحمد جغالف،  الكلمة االفتتاحية    1-1-4
 األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي

أدلن السيد أحمد جغالف  األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي دن إطالق موق  شبكي جديد  -16
بروتوكول ناغويا. وقال إن الموق  الشبكي سيتاح اآلن باللغة لالتفاقية  يحتوي دلى وصلة معززة بشأن تنفيذ 

العربية  بمساددة سلطات المملكة العربية السعودية  إضافة إلى اللغتين الفرنسية واإلسبانية. وأدرب دن أمله أن 
 يعمل الموق  الشبكي يوما ما بجمي  اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة.
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ورها االجتماع والتزامها بعملية "توأمة المدن" التي أدلنت في ناغويا في وشكر دمدة مونبيلييه دلى حض -17
. ورحب أيضا بجمي  المشاركين في مدينة مونتريال وأشاد بالسلطات الكندية الفيدرالية 1111أكتوبر/تشرين األول 

للمكاتب.  وسلطات المقاطعات والسلطات المحلية دلى ددمها المستمر لألمانة ودلى تقديمها مساحة جديدة
وباإلضافة إلى ذلك  شكر سفير النوايا الحسنة لألمم المتحدة للتنوع البيولوجي دلى العرض الذي قدمه والذي 
شرح كيف أن بروتوكول ناغويا أصبح حدثا تاريخيا. وأضاف أن مرفق البيئة العالمية  تحت قيادة السيدة باربو  

قيق التاريخ المستهدف إلنفاذ بروتوكول ناغويا  وادتمد مشرودا قيادة مميزة في مساددة البلدان في تحأيضا أظهر 
الحجم قيمته مليوني دوالر أمريكي لإلنفاذ المبكر للبروتوكول والتصديق دليه. وذكر دالوة دلى ذلك أنه  متوسط

ا للمساددة بمبادرة من اليابان  التي قدمت مساهمة بمليار ين  أنشأ مرفق البيئة العالمية صندوقا استئمانيا مخصص
 في تنفيذ البروتوكول.

كان دالمة دلى قدوم دصر  1111أكتوبر/تشرين األول  12وذكر أن ادتماد بروتوكول ناغويا في  -18
طرفا حضر االجتماع التاريخي في ناغويا والتزام بمواصلة اإلسهام في التنمية المستدامة  123جديد. وأضاف أن 

دن استخدام الموارد الجينية دلى أساس دادل ومنصف. وذكر أن هذا  تفاق دلى تقاسم المناف  الناشئةالوذلك با
اإلنجاز ما كان ليتحقق لوال مساهمات األطراف  أو بدون المساهمة التي قدمها الرئيسان المشاركان  وطلب من 

لممكن الوفد الكندي إبالغ السيد تيموثي هودجز دن تقدير المشاركين. وقال إن ادتماد البروتوكول لم يكن من ا
بدون القيادة الرائعة لشعب وحكومة اليابان  وأدرب دن تعازيه لهذا البلد دن معاناته بعد زلزال وتسونامي 

 .1111مارس/آذار  11
وقال إن الغرض من االجتماع الحالي وض  أساس لمرحلة تنفيذ البروتوكول. وشج  جمي  األطراف في  -12

دلى أساس هذا الزخم والتوقي  دلى بروتوكول ناغويا والتصديق    دلى مواصلة العمل123االتفاقية البالغ دددها 
مون  األمين العام لألمم المتحدة  ددا جمي   -دليه في أقرب وقت ممكن  م  األخذ في الحسبان أن السيد بان كي

مائية األطراف إلى التعجيل بدخول البروتوكول حيز النفاذ من أجل خدمة التنمية المستدامة وددما لألهداف اإلن
بلدا وقعت دليه بالفعل. وقال إن المشاركين في االجتماع الحالي أمامهم فرصة فريدة للتأكد من  14لأللفية  وأن 

أباد للتنوع البيولوجي في أكتوبر/تشرين وتوكول سيعقد مباشرة م  قمة حيدرأن أول اجتماع لمجلس إدارة البر
. 1111يوليو/تموز  11ء نفاذ البروتوكول في مودد أقصاه المطلوبة لبد 51  وتعجيل التصديقات الا1111األول 

بالسنة الثانية في دقد األمم المتحدة للتنوع  1111وأشار إلى أن ذلك سيمثل مساهمتهم في االحتفال في دام 
 لتنوع البيولوجي وفتح باب التوقي  دليها.االبيولوجي  والذكري العشرين الدتماد اتفاقية 

 لممثلي المجموعات اإلقليمية تتاحيةاالف اتالكلم    1-1-5
تعهد ممثل الهند  متحدثا بالنيابة دن مجمودة آسيا والمحيط الهادئ  بالتعاون الكامل للمجمودة في  -11

التصديق المبكر دلى البروتوكول وتنفيذه الفعال  دلى الرغم من إنه ينبغي اتخاذ نهج دملي من أجل ضمان ددم 
االجتماع الحالي يمثل فرصة للمشاركين لالنتقال من كونهم مفاوضون إلى  ارتفاع تكلفة التنفيذ. وأضاف أن

التعاون في إقامة الشراكات. وقال إن المداوالت الوطنية والدولية التي أجريت خالل األشهر السبعة الماضية أدت 
مختلف الحقائق دلى إلى ددة استنتاجات: منها أن البروتوكول يوفر المرونة الالزمة لتنفيذه  وذلك ادتمادا دلى 

األرض دلى المستوى الوطني؛ وأن التنفيذ سيشكل تحديا أكبر مما كان متوقعا في حاالت كثيرة  مما ينطوي دلى 
استثمار ضخم من حيث الوقت والجهد والقوى العاملة واألموال؛ وأن العوائد لن تكون فورية. وأضاف أن المسائل 
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تقاسم المناف   وبناء القدرات  وزيادة التودية  واإلجراءات التعاونية الرئيسية لغرفة تبادل معلومات الحصول و
 لالمتثال ستلعب دورا مهما للغاية في التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا.

  إن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقاربة التفكيروقال ممثل الفلبين  متحدثا بالنيابة دن مجمودة  -11
 الشعوبون بشأن وسائل معالجة مشاكل القرصنة البيولوجية وددم االدتراف بحقوق الدول والوقت قد حان للتعا

المحلية المعنية فيما يتعلق بالموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. وأشار إلى ددم المجتمعات األصلية و
لتركيز دلى مرونة البروتوكول الحاجة إلى إدادة فتح باب المفاوضات حول معني البروتوكول. وأضاف أن ا

ستفتح كثير من اإلمكانيات لتنفيذ أحكامه ومن شأنها أن تشج  بلدان أكثر دلى التوقي  دليه والتصديق دليه. وقال 
إنه ينبغي إدطاء األولوية في االجتماع الحالي للبنود المتعلقة بغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف   

 ترف بها دوليا واإلجراءات التعاونية لتعزيز االمتثال.المع االمتثالوشهادة 

بالنيابة دن مجمودة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  إن الطريق إلى  ةبيرو  متحدث ةممثل توقال -11
الرئيسين المشاركين دلى دملهما في هذا  تتحقيق اتفاق دولي للحصول وتقاسم المناف  كان طويال وشاقا  وشكر

إلى  تأن صفحة جديدة قد طويت  غير أن التركيز تحول من المفاوضات إلى التعاون. وأشار توأضافالصدد. 
في األيام األربعة القادمة  ستضطل  بمسؤولية تهيئة الظروف المناسبة للتنفيذ الكامل   أن اللجنة الحكومية الدولية
تائج ملموسة فيما يتعلق بالبنود المقترحة أن المجمودة تؤمن بأن االجتماع سيحقق ن تلبروتوكول ناغويا. وذكر
 دن تعهد المجمودة بالتزامها بهذه العملية. تفي جدول األدمال  وأدرب

بالنيابة دن البلدين المرشحين كرواتيا أيضا  متحدثاوأداد ممثل االتحاد األوروبي ودوله األدضاء   -13
بتنفيذ بروتوكول ناغويا. وقال االتحاد األوروبي  أكيد دلى التزاموتركيا والبلد المحتمل ترشيحه صربيا  أداد الت

إنه منذ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف  اشترك االتحاد األوروبي ودوله األدضاء بنشاط في متابعة 
. وأضاف أن االهتمام الالزم اآلن ينبغي أن يتحول 1111البروتوكول ومستعد للتوقي  دليه بحلول يونيو/حزيران 

ى التنفيذ. وذكر أن االجتماع الحالي للجنة الحكومية الدولية يعتبر خطوة أولى مهمة في العملية  من المفاوضات إل
 ويتطل  االتحاد األوروبي إلى العمل م  جمي  الشركاء في هذا المسعى.

وشكرت ممثلة كرواتيا  متحدثة بالنيابة دن مجمودة وسط وشرق أوروبا  أمانتي اتفاقية التنوع  -14
عاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزرادة دلى تنظيم حلقة دمل بشأن تحديد البيولوجي والم

احتياجات وأولويات بناء القدرات من أجل تنفيذ االلتزامات في إطار البروتوكول  قبل االجتماع الحالي مباشرة. 
مة في بناء القدرات. وذكرت أن معالجة وقالت إن حلقة العمل هذه حققت نجاحا كبيرا  وحددت أرب  فجوات مه

هذه الفجوات سيكون مهما لنجاح البروتوكول  مثله مثل بناء القدرات من أجل التفاوض حول إبرام العقود  وإدداد 
النصوص التعاقدية النموذجية. وشددت دلى أهمية زيادة التودية ببروتوكول ناغويا لدى المسؤولين الحكوميين 

لهذا الغرض  أن يصدر األمين التنفيذي مذكرة قصيرة إلى  ضافت أنه سيكون من المفيد وصانعي السياسة. وأ
المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى يشرح فيها آثار سياسة االنضمام كأطراف في البروتوكول. وقالت إن هذه 

أكبر ألنها صادرة دن المذكرة يمكن إرسالها إلى نقاط االتصال الوطنية لتوزدها بعد ذلك وسيكون لها أهمية 
 األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي.

وقال ممثل مصر  متحدثا بالنيابة دن المجمودة األفريقية  إنه بعد تسعة أشهر من المفاوضات  تم  -15
التوصل في ناغويا إلى حل وسط بشأن بروتوكول ملزم قانونا لتنفيذ الهدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي. 
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أضاف أن السؤال اآلن يتمثل في كيفية تفسير الصياغة المرنة للبروتوكول دلى المستوى الوطني. وقال إن الرد و
ومستخدمي مقدمي لفي نهاية المطاف  ئدلى هذا السؤال قد يكون له آثار دملية دلى اليقين القانوني الذي أنش

قانوني أساسيا لبناء ثقة متبادلة  التي من شأنها أن تؤدي الموارد الجينية والمعارف التقليدية. وذكر أن هذا اليقين ال
بلدان من إقليم  11بلدا وقعت دلى البروتوكول  منها  15إلى مناف  محتملة للتنوع البيولوجي. وأضاف أن حوالي 

ة  أفريقيا  بينما ثالث بلدان متقدمة فقط قد وقعت دليه حتى اآلن. وقال إن تنفيذ البروتوكول سيكون مهمة صعب
ألنه يتوقف دلى التشري  الوطني  وإن الصياغة الصارمة للديباجة تركت مساحة صغيرة لكي تنتج المواد 
التشغيلية النتائج اإليجابية المرغوبة. وأضاف أن المجمودة األفريقية م  ذلك تلتزم بالعملية بحسن نية وتأمل أن 

 ن التقاسم العادل والمنصف لمناف  الموارد الجينية.يقضي البروتوكول في النهاية دلى القرصنة البيولوجية ويضم
وذّكر ممثل اليابان  متحدثا بالنيابة دن رئيس المؤتمر األطراف  االجتماع بأن بلده قد سرها وشرفها  -16

استضافة مؤتمر األطراف الذي شهد ميالد بروتوكول ناغويا. وأضاف أن اليابان قدمت مؤخرا مساهمة تبلغ مليار 
فيذ بروتوكول ناغويا  وأداد التأكيد دلى أنه بالرغم من الكوارث الطبيعية األخيرة التي حدثت في ين لمواصلة تن

 اليابان  فإن بلده تواصل االلتزام بنفاذ مبكر لبروتوكول ناغويا.

 الشؤون التنظيمية    - 2البند 
 أعضاء المكتب    2-1

 الدولية ن المشاركين للجنة الحكوميةئيسيانتخاب الر
 1-1  تناولت اللجنة بحث البند 1111يونيو/حزيران  5لجلسة األولى لالجتماع  المنعقدة في في ا -17

 ها المشاركين. يونظرت في مقترح لتعيين أحد رئيس
  11/1من المقرر  11  في الفقرة قرر أن مؤتمر األطرافباالجتماع مؤتمر األطراف وذّكر ممثل رئيس  -18

حكومية الدولية السيد فرناندو كازاس )كولومبيا( والسايد تيماوثي هاودجز    أن يكون الرئيسان المشاركان للجنة ال
)كندا(. غير أن حكومة كندا  أبلغت األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي رسميا في رسالة مكتوبة بعد ذلاك   

داي أدضااء   لك  ُدكرئيس مشارك للجنة. ونتيجة لذ قد تولى مهاما جديدة ولم يعد متاحا للعملبأن السيد هودجز 
المشااورات    وبناء دلى هاذه واقتراح رئيس مشارك جديد.   أقاليمهم داخلمكتب مؤتمر األطراف إلى التشاور 

 لسيد هودجز.لتحل محل ات لو )نيوزيلندا( يرحت السيدة جاناقُت
للجنة  ةمشارك ةت لو )نيوزيلندا( رئيسي  انتخبت السيدة جانمؤتمر األطراف وبعد اقتراح من ممثل رئيس -12

 .الدولية الحكومية
 حكومية الدوليةانتخاب أعضاء مكتب اللجنة ال

المنعقاد فاي كاناازاوا  بمقاطعاة     األول  بعد إجراء مناقشات في مكتب مؤتمر األطراف في اجتماده  -31
مان  اثناين    دديت األطراف إلى التشاور وترشيح ممثلين 1111ديسمبر/كانون األول  12ايشيكاوا  باليابان  في 

مان المقارر    11إقليم من أقاليم األمم المتحدة للعمل كأدضاء في مكتب اللجنة الحكومية الدولية. ووفقا للفقرة كل 
 :حكومية الدوليةكأدضاء في مكتب اللجنة ال ة أسماؤهم  انتخب الممثلون التالي11/1
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 السيد دافيد هافاشيمانا )أوغندا( أفريقيا:
 )السنغال( دييممويل صالسيد  

 ف. فاروقي )الهند( السيد م. المحيط الهادئ:وآسيا 
 السيدة لينا العوضي )الكويت( 

 السيدة مونيكا روسل )بيرو( البحر الكاريبي:منطقة أمريكا الالتينية و
 يا(سالسيدة أنيتا جيمس )سانت لو 

 اتيا(والسيدة دوبرافكا ستيبيتش )كر وسط وشرق أوروبا:
 السيد سيرجي غوبار )أوكرانيا( 

 السيد بن فيليبس )أستراليا( أخرى: بلدانغرب أوروبا و
 السيدة إينس فيرالي )بلجيكا( 

 
  دديت اللجنة الحكومية الدولية إلى النظر فاي  1111يونيو/حزيران  6  المنعقدة في تها الثانيةوفي جلس -31

 المتبقية.الفردية البنود التنظيمية 
  بالمشاركين في االجتماع األول للجنة الحكومياة  ةالمشارك ة  الرئيس)نيوزيلندا( جانيت لو ةالسيد ورحبت -31

دلى قيادته للعملية حتى اآلن وقالت إنها تأمال    الدولية. وشكرت الرئيس المشارك السابق  السيد تيموثي هودجز
دم وذّكرت المشاركين أيضا بأن مرفق البيئة العالمياة يقا   تزام.لتفاني واالبروح من ال السير دلى هديهأن تواصل 

ددم مالي لمشروع متوسط الحجم من أجل ددم سلسلة من أنشطة زيادة التودية وبناء القادرات للمسااددة فاي    
التصديق المبكر دلى بروتوكول ناغويا  وشكرت حكومة اليابان دلى مسااهمتها المالياة الكريماة نحاو تنفياذ      

 بروتوكول ناغويا.
أن تتولى اللجنة الحكومية الدولية  بددم من األماين     ينبغي11/1المقرر  من 8ه وفقا للفقرة والحظت أن -33

العامال كاجتمااع لألطاراف فاي      ألطاراف ماؤتمر ا جتماع األول للالالالزمة التنفيذي  األدمال التحضيرية 
أضافت أن مرحلة جديدة ومثيرة بادأت  و. دتمدها مؤتمر األطرافا  م  مراداة أحكام الميزانية التي البروتوكول

. وتنفيذه بروتوكول ناغويالالمبكر  ذافخ االتفاقية  م  تحويل التركيز من المفاوضات إلى ضمان النبالتالي في تاري
وأدربت دن أملها أن يسود االجتماع الحالي نفس الروح القوية للنوايا الحسنة والتعاون التي ظهرت في ناغوياا   

 نجاح المراحل األولى من إدداد البروتوكول.إ ضمانوذلك من أجل 
 فاي  هلا  إن مكتب اللجنة الحكومية الدولية دقد أول اجتماعاالجتماع بعد ذلك  ةالمشارك ةالرئيسلغت وأب -34

 كمقرر لالجتماع. تندّي دوبرافكا ستيبيتش )كرواتيا( ةاليوم السابق وإن السيد
 إقرار جدول األعمال    2-2

حكومية الدولية جادول األدماال     أقرت اللجنة ال1111يونيو/حزيران  6في جلستها الثانية  المنعقدة في  -35
 التالي دلى أساس جدول األدمال المؤقت:
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 افتتاح االجتماع. -1
 .الشؤون التنظيمية -1
 .غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  تشغيل طرائق -3
البشرية  قدراتتعزيز التدابير الرامية إلى المساددة في بناء القدرات  وتنمية القدرات  وال -4

 .درات المؤسسية في البلدان الناميةوالق
وما  تدابير الرامية إلى زيادة التودية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بهاال -5

 .يتصل بها من قضايا الحصول وتقاسم المناف 
ل ومعالجة االمتثال ألحكام البروتوكو رامية إلى تعزيزالمؤسسية الليات اآلتعاونية والجراءات اإل -6

 .حاالت ددم االمتثال
 .شؤون أخرى -7
 ادتماد التقرير. -8
 اختتام االجتماع. -2

 تنظيم العمل    2-3

تنظيم  اللجنة الحكومية الدولية تادتمد  1111يونيو/حزيران  6  المنعقدة في لالجتماع الثانية الجلسةفي  -36
 المانقح  جادول األدماال المؤقات   بني ة فاي المرفاق الثاا   وارددلى أساس االقتراحات الا   دمل االجتماع

(UNEP/CBD/ICNP/1/1/Add.1/Rev.1) .دلى أساس الفهام  في البداية في جلسات دامةاللجنة  تعملقترح أن وُا  
 ضرورة.  حسب الإنشاء أفرقة اتصالبإمكانية 

 غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  طرائق تشغيل - 3البند 
  بحاث  1111يونيو/حزيران  6ة لالجتماع  المنعقدة في نيالدولية  في الجلسة الثانة الحكومية تناولت اللج -37

 من جدول األدمال. 3البند 
ولدى النظر في هذا البند  كان أمام اللجنة الحكومية الدولية تقرير اجتماع الخباراء المعنياين بطرائاق     -38

مذكرة من األمين التنفيذي دن و  (UNEP/CBD/ICNP/1/2)رفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  غتشغيل 
والمتطلبات من الموارد لتنفيذ المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصاول وتقاسام   المؤقت الجدول الزمني 

ومذكرة من األمين التنفياذي دان الجادول الزمناي      (UNEP/CBD/ICNP/1/3) هاتشغيل طرائقوادتماد المناف  
كانت الوثاائق التاي     باإلضافة إلى ذلكو .(UNEP/CBD/ICNP/1/7)ت من الموارد لألنشطة المقترحة والمتطلبا

مساائل  مذكرة من األمين التنفياذي دان   : وهي لعلم اللجنة الحكومية الدوليةأيضا أددت الجتماع الخبراء متاحة 
ميا   وتج؛ (UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/2)للنظر في إنشاء غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسام المنااف    

المحلية وأصحاب المصالحة  المجتمعات األصلية و شعوبال  وللتعليقات المقدمة من األطراف  والمنظمات الدولية
 (UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/3)المعنيين بشأن طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنااف   

 .(UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/3/Add.1)الضميمة و
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قاد  دى تقديمه لهذا البند  إنه بفضل الددم المالي الكريم من المفوضية األوروبياة  دُ   لممثل األمانةوقال  -32
 14إلاى   11غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسام المنااف   فاي مونترياال مان      بلخبراء المعنيين لاجتماع 

حصاول وتقاسام   ال اتما االدتبارات العملية المتعلقة بإنشاء غرفة تبادل معلو بحث  من أجل 1111أبريل/نيسان 
يمكن لتقرير ذلك االجتمااع  السايما   و    بغية توفير مدخالت إلى االجتماع األول للجنة الحكومية الدوليةالمناف 

 أن يوفر  الحصول وتقاسم المناف  معلوماتغرفة تبادل لأولويات المرحلة التجريبية القسم السادس منه الذي يعالج 
 أساسا جيدا للمناقشات.

إنه بعد مناقشة التوصية المقدمة من فريق الخبراء بشاأن أولوياات     ةالمشارك ةلو  الرئيسوقالت السيدة  -41
المرحلة التجريبية  ستنظر اللجنة الحكومية الدولية بعد ذلك في الجدول الزمني المقترح لألنشطة والمتطلبات مان  

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

 التطوير المرحلي
  بحاث  1111يونيو/حزيران  6تناولت اللجنة الحكومية الدولية  في الجلسة الثانية لالجتماع  المنعقدة في  -41

 المقدمة من فريق الخبراء بشأن التطوير المرحلي. اتالتوصي
فرياق الخباراء بشاأن التطاوير      ات  إن توصياتلهذه التوصي وقالت الرئيسة المشاركة  لدى تقديمها -41

مان تقريار الفرياق     57إلاى   55ترد في الفقرات من  الحصول وتقاسم المناف  المرحلي لغرفة تبادل معلومات
(UNEP/CBD/ICNP/1/2)اع التعليق دلى هذه التوصيات.  وطلبت من االجتم 

  البرازيل  كوبا  االتحاد األوروبي ودولاه األدضااء    مقترحات  ممثلو األرجنتين شاملةوأدلى ببيانات   -43
 مصر  الهند  إندونيسيا  جمهورية إيران اإلسالمية  المكسيك  نيوزيلندا  النرويج وسويسرا.

 وأدلى ببيان أيضا ممثل المجلس البحري للشعوب األصلية. -44
ر المرحلي وهناك ددم داام  ما يعنيه التطويحول وقالت الرئيسة المشاركة إنه يبدو أن هناك فهم مشترك  -45

 لتوصيات فريق الخبراء.
 على أساس األولوية مطلوب إدراجهامعلومات 

  بحاث  1111يونيو/حزيران  6تناولت اللجنة الحكومية الدولية  في الجلسة الثانية لالجتماع  المنعقدة في  -46
 األولوية.إدراجها دلى أساس  مطلوبالتوصيات المقدمة من فريق الخبراء بشأن المعلومات ال

وطلبت الرئيسة المشاركة  لدى تقديمها لهذا البند من جدول األدمال  من االجتماع آرائهم بشأن الفقارتين   -47
من تقرير فرياق   58الفقرة أن  إلىأيضا أشارت و .(UNEP/CBD/ICNP/1/2)من تقرير فريق الخبراء  52و 58

وذّكرت االجتماع بعدم فتح مفاوضات حاول ناص   الخبراء مأخوذة من بروتوكول ناغويا وتمثل نصا متفقا دليه. 
 متفق دليه.

كندا  كوبا  االتحاد األوروبي ودوله األدضاء  الهند  جمهورياة  مقترحات  ممثلو  شاملةوأدلى ببيانات   -48
 إيران اإلسالمية  المكسيك  ناميبيا  الفلبين  السنغال  جنوب أفريقيا  سويسرا وأوغندا.
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جة إلى النظر في الطرائق التي ساهمت بها المعلوماات دان الحصاول    ن هناك حاإممثل أوغندا  قالو -42
ماة  وتقاسم المناف  في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية باإلضافة إلى المعلومات التي قد تم تحديدها دلاى أنهاا قيّ  

هاذه  أن إدراج  . وأضااف الحصول وتقاسم المنااف   بوجه خاص خالل المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات
 ما ألنها تربط الهدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي باألهداف اإلنمائية لأللفية.هالمعلومات سيكون م

  1111يونياو/حزيران   6ت اللجنة الحكومية الدولية  في الجلسة الثالثة لالجتماع  المنعقدة فاي  استأنفو -51
والمنتدى الدولي للشاعوب    المملكة العربية السعودية ممثال اتوأدلى ببيان مناقشتها لهذا البند من جدول األدمال.

 األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.
كإرشاد في الساير   مشروع توصية لهذا البند من جدول األدمالسيتم توزي   وقالت الرئيسة المشاركة إنه -51

 .الحصول وتقاسم المناف  معلوماتغرفة تبادل لة التجريبية لقدما بصدد المرح
 معلوماتتقديم ال

  بحاث  1111يونيو/حزيران  6تناولت اللجنة الحكومية الدولية  في الجلسة الثالثة لالجتماع  المنعقدة في  -51
 التوصيات المقدمة من فريق الخبراء بشأن تقديم المعلومات.

من تقرير فريق الخباراء   63إلى  61وددت الرئيسة المشاركة المشاركين إلى التعليق دلى الفقرات من  -53
(UNEP/CBD/ICNP/1/2). 

  ودوله األدضااء  بيا  االتحاد األوروبيمقترحات  ممثلو كندا  الصين  مصر  إثيو شاملةوأدلى ببيانات   -54
 ليشتي وأوغندا.-غواتيماال  جمهورية إيران اإلسالمية  مالي  المكسيك  النرويج  بيرو  سويسرا  تايلند  تيمور

الوراثية النباتية لألغذية والزرادة. وأدلى ببيان أيضا المنتادى  وأدلي ببيان المعاهدة الدولية بشأن الموارد  -55
 الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي.

تشير إلاى الماواد ذات العالقاة مان      61واقترحت الرئيسة المشاركة إمكانية إدراج "مقدمة" قبل الفقرة  -56
مشاروع  مكتوبة حتى تتمكن األمانة من إصدار  البروتوكول. وطلبت أن يقدم أي اقتراح آخر من الوفود بصورة

 .توصية
 إدارة المعلومات

  بحاث  1111يونيو/حزيران  6تناولت اللجنة الحكومية الدولية  في الجلسة الثالثة لالجتماع  المنعقدة في  -57
 التوصيات المقدمة من فريق الخبراء بشأن إدارة المعلومات.

من تقرير فريق الخباراء   71إلى  64ليق دلى الفقرات من وددت الرئيسة المشاركة المشاركين إلى التع -58
(UNEP/CBD/ICNP/1/2). 

  مالي  ودوله األدضاء مقترحات  ممثلو البرازيل  كندا  الصين  االتحاد األوروبي شاملةوأدلى ببيانات   -52
 ناميبيا  سويسرا  تايلند وجمهورية تنزانيا المتحدة.
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الحصاول وتقاسام   تبادل معلوماات  غرفة انت مفيدة حيث أن وقالت الرئيسة المشاركة إن المناقشات ك -61
ج المقترحاات  مياد  مشروع توصية ابة لتقاسم المعلومات. وقالت إنه سيتم إددادهي في نهاية المطاف بو المناف 

 المطروحة وطلبت من األمانة تفسير التمييز بين البيانات الوصفية والبيانات األولية.
 لقاددة البيانات بينما البياناات الوصافية   جوهريات األولية تمثل المحتوي الوفسر ممثل األمانة أن البيان -61

لبيانات الوصفية مستقلة دن ا ت. وبناء دليه  كانهاوتصنيف هاتنظيماألولية مما يسمح بلبيانات ل مفاتيح وصفيةتمثل 
 .دتهاواستعا البحث في البيانات األوليةوالغرض الرئيسي منها هو تسهيل البيانات األولية 

 شبكات مع اآلليات القائمةإقامة 
  بحاث  1111يونيو/حزيران  6تناولت اللجنة الحكومية الدولية  في الجلسة الثالثة لالجتماع  المنعقدة في  -61

ممثال  وأدلى ببيان ممثل البرازيال و  التوصيات المقدمة من فريق الخبراء بشأن إقامة شبكات م  اآلليات القائمة.
 له األدضاء.دوواالتحاد األوروبي 

وأدلى ببيان أيضا ممثل المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزرادة وممثل المنظمة  -63
 قبائل توالليب.ممثل دن وأدلى ببيان أيضا العالمية للملكية الفكرية. 

 بناء القدرات ومتطلبات اإلبالغ
  بحاث  1111يونيو/حزيران  6ثة لالجتماع  المنعقدة في تناولت اللجنة الحكومية الدولية  في الجلسة الثال -64

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

 المواردو األموال والمتطلبات منزمني المقترح واألنشطة، الجدول ال    3-2
  بحاث  1111يونيو/حزيران  6تناولت اللجنة الحكومية الدولية  في الجلسة الثالثة لالجتماع  المنعقدة في  -66

 من جدول األدمال. 1-3البند 
 UNEP/CBD/ICNP/1/3وقالت الرئيسة المشاركة  لدى تقديمها لهذا البند من جدول األدمال  إن الوثيقاة   -67

ول الزمني المقترح لتنفيذ المرحلة التجريبية لغرفة تباادل معلوماات   تحتوي دلى جدول باألنشطة المقترحة والجد
 بالمتطلبات اإلضافية من األموال والموارد.الحصول وتقاسم المناف   وطرائق تشغيلها  فضال دن قائمة 

 ممثلو كولومبيا  كوبا  االتحاد األوروبي ودوله األدضاء  اليابان  النرويج  الفلبين وساانت  اتوأدلى ببيان -68
 لوسيا.

العملية التي يجب إتبادها إلنشاء المرحلة وبناء دلى طلب من الرئيسة المشاركة  شرح ممثل من األمانة  -62
 .الحصول وتقاسم المناف معلومات تبادل  التجريبية لغرفة

وشرح ممثل األمانة أيضا أنه من المهم تعيين رئيس فريق المرحلة التجريبية قبل تعيين مصامم قادادة    -71
وكلتا الوظيفتين مهمتين  مثل التوفير المناسب للددم اإلداري واالستعانة بمصادر خارجياة فاي مجاال     البيانات.

 تطورات تكنولوجيا المعلومات.
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وقالت الرئيسة المشاركة إن بعض المشاركين أدربوا دن أملهم أن تبدأ المرحلة التجريبية في أقرب وقت  -71
الحصول معلومات الحصول دلى تصميم لغرفة تبادل  ن المهم أيضاممكن  وفورا بعد االجتماع الحالي. غير أنه م

 في بداية المشروع.وتقاسم المناف  
والحظت الرئيسة المشاركة أيضا أن اللجنة أجرت مناقشات مثمرة استندت إلى الزخم الذي تحقاق فاي    -71

لحصول وتقاسم المنااف   بشأن طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات ا مشروع توصية يتم إددادناغويا. وقالت إنه س
 لنظر اللجنة الحكومية الدولية.

وطلبت من األمانة أيضا تقديم شرح إضافي للمتطلبات من األموال والموارد فاي جلساة الحقاة مان      -73
 االجتماع.

لنظار     قدمت الرئيساة المشااركة  1111يونيو/حزيران  7وفي الجلسة الخامسة لالجتماع  المنعقدة في  -74
  مشروع توصية بشأن طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصاول وتقاسام المنااف     يةاللجنة الحكومية الدول

 .الحصول وتقاسم المناف  باإلضافة إلى إرشادات للمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات

مرحلاة التجريبياة   باإلضافة إلى مشروع التوصيات واإلرشادات بشأن الوفي الجلسة السابعة لالجتماع   -75
ماوارد لتنفياذ   المتطلبات من الو لألنشطة المقترحة لومات  كان أمام اللجنة جدول زمني إشاريدل المعلغرفة تبا

 غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف .لالمرحلة التجريبية 

 ممثلو أستراليا  كندا  إثيوبيا  االتحاد األوروبي ودوله األدضاء  ناميبيا  وأوغندا. اتوأدلى ببيان -76

قدمت ممثلة األمانة مذكرة من   1111يونيو/حزيران  8قدة في ة الجلسة السابعة لالجتماع  المنعوفي نهاي -77
األمين التنفيذي دن الجدول الزمني لألنشطة المقترحاة والمتطلباات مان الماوارد المتضامنة فاي الوثيقاة        

UNEP/CBD/ICNP/1/7مية الدولياة فاي تخطايط    . وقالت إن األمين التنفيذي أدد الوثيقة لمساددة اللجنة الحكو
إلاى   3المتطلبات من الموارد واألموال وذلك بإدطائها درضا داما لجمي  األنشطة المقترحة في إطار البنود من 

 من جدول األدمال. 6

   شاملة مقترحات   أدلى ببيانات أيضا1111يونيو/حزيران  8وفي الجلسة الثامنة لالجتماع  المنعقدة في  -78
الياباان   الهند  يا  االتحاد األوروبي ودوله األدضاء  غواتيماال  جمهورية إيران اإلسالمية  كولومبالصين  ممثلو 

 نيبال  نيوزيلندا  النرويج  الفلبين  سويسرا وأوغندا.

 وأدلى ببيان أيضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي. -72

ك اتفاق دام بأن الغرض من المرحلة التجريبية لغرفاة تباادل   وقالت الرئيسة المشاركة إنه يبدو أن هنا -81
إنشاء آلية لتقاسم المعلومات تكون بسيطة وصديقة للمساتخدمين  وفعالاة    كان معلومات الحصول وتقاسم المناف  

 المرحلة. تلكإدراج قائمة طويلة من أنواع المعلومات المحتملة في  أنه يمكن. وأضافت ودملية ومأمونة ومرنة

موارد مالية وافية وماوارد   توافربعد مباشرة األمانة أن تشغيل نظام بسيط يمكن أن يتم من شرح ممثل و -81
دلى الدور الذي سيؤديه مدير برامج متمرس في إطالق المرحلاة التجريبياة فاي الوقات     أيضا أخرى. وشدد 

 المناسب.
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األهمية التي أبرزها متحادثون   وأدرب ممثل جمهورية إيران اإلسالمية دن رغبته في أن يالحظ التقرير -81
كثيرون للحاجة إلى ضمان التمويل الكافي لآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات في إطار بروتوكاول ناغوياا    

 باإلضافة إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف .

بالتشااور ما  األماناة     منقح  ال التوصيةمشروع  رتج وبعد المناقشة  قالت الرئيسة المشاركة أنها ست -83
وإرشادات بشأن المرحلة التجريبية لغرفة تبادل المعلومات  فضال دن الجدول الزمني اإلشاري والماوارد لتنفياذ   

 المداخالت التي قدمها المشاركون.م  األخذ في االدتبار   المعلوماتالمرحلة التجريبية لغرفة تبادل 

  بحاث مشاروع   1111يونيو/حزيران  2ماع  المنعقدة في وتناول االجتماع  في الجلسة العاشرة لالجت -84
 توصية منقح بشأن طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف .

بخصاوص الجادول الزمناي     المثاارة األمانة إن األمانة أخذت دلما بجمي  الشواغل دن  ةممثل توقال -85
دل المعلومات  وتفهم تماما وتشاطر الرأي بأن أول نساخة  والموارد المطلوبة إلنشاء المرحلة التجريبية لغرفة تبا

أن األمانة تتعهد ببذل قصارى جهدها لتلبياة   تمن المرحلة التجريبية ينبغي إتاحتها في أقرب وقت ممكن. وأضاف
موارد إلنشاء غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسام   ةهذا الغرض  ولكن لألسف ال يوجد داخل األمانة حاليا أي

إنه ال يمكن إدداد المرحلة التجريبية بدون موارد إضافية  وبمجرد استالم األمانة المساددة المالياة   توقالاف . المن
ولكنها الحظت أيضا أن األمانة يمكن أن تبني دلى خبرتها من  الالزمة  ستبدأ المرحلة التجريبية في أسرع وقت.

يمكانهم تقاديم    هاذه  ن العاملين في غرفة تبادل المعلوماتغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  وأن الموظفي
 مشورة.إسداء الإرشادات و

تعديالت  ممثلو كندا  الصين  االتحاد األوروبي ودوله األدضاء  ناميبيا  الفلباين    ةوأدلى ببيانات  شامل -86
 جنوب أفريقيا  وسويسرا.

 .وريةبخصوص ددم وجود الترجمة الف وتحدث ممثل فرنسا بشأن نقطة نظام -87

مشاروع توصاية مانقح لكاي يعتماده االجتمااع        يتم إداداد سا  وقالت الرئيساة المشااركة أناه    -88
(UNEP/CBD/ICNP/1/L.2). 

  ادتمدت اللجناة الحكومياة   1111يونيو/حزيران  11وفي الجلسة الحادية دشرة لالجتماع  المنعقدة في  -82
دلاى النحاو    توصاية ويرد ناص ال . 1/1 توصيةبوصفه ال UNEP/CBD/ICNP/1/L.2الدولية مشروع التوصية 

 المعتمد في المرفق األول بالتقرير الحالي.

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

 واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي
  بحاث  1111يونيو/حزيران  7لالجتماع  المنعقدة في  الثالثةلدولية  في الجلسة تناولت اللجنة الحكومية ا -21

 من جدول األدمال. 4البند 
مذكرتين من األمين التنفياذي دان التادابير     ولدى النظر في هذا البند  كان أمام اللجنة الحكومية الدولية -21

الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في البلادان  بناء القدرات  وتنمية القدرات  وتعزيز المساددة في الرامية إلى 
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ودن الجدول الزمني لألنشاطة المقترحاة     (UNEP/CBD/ICNP/1/4)النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي 
. وكان أمامهاا أيضاا  كوثاائق إدالمياة  تجميا  لاآلراء       (UNEP/CBD/ICNP/1/7)والمتطلبات من الموارد 

 قة إلى بناء القدرات  وتنمية القدرات وتعزيز الموارد البشارية والقادرات المؤسساية   المقدمة بالعالوالمعلومات 
(UNEP/CBD/ICNP/1/INF/3)    وخطة دمل لبناء القدرات من أجل الحصول دلى الموارد الجينية وتقاسم المناف

(1114 )(UNEP/CBD/ICNP/1/INF/5). 

  في القسام الساادس    UNEP/CBD/ICNP/1/4ة وقال السيد فرنادو كازاس  الرئيس المشارك  إن الوثيق -21
القدرات وتنميتهاا   بناءتحتوي دلى ددد من العناصر التي يمكن إدراجها كجزء من نهج استراتيجي للمساددة في 

العناصار  تقديم آرائهم حول من أجل الحصول وتقاسم المناف  في إطار بروتوكول ناغويا. وطلب من المشاركين 
عناصر دناصر إضافية. كما طلب من المشاركين ددم مواصلة تحديد الأية هناك حاجة إلى المقترحة وما إذا كانت 

 تاحة فرصة لممارسة ذلك في جلسة الحقة.في الجلسة الحالية  نظرا إل

وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين  بوتان  البرازيل  كندا  كولومبيا  إكوادور  مصر  االتحااد األوروباي    -23
ماال  الهند  إندونيسيا  اليابان  مالي  المكسيك  النيجر  النرويج  جمهورية كوريا  ساانت  ودوله األدضاء  غواتي
 ليشتي  أوغندا  جمهورية تنزانيا المتحدة  وفييت نام.-تيمورلوسيا  سويسرا  تايلند  

ممثال  المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعناي باالتنوع البيولاوجي و    أيضا كل من ممثل وأدلى ببيان -24
 مجلس البحري للشعوب األصلية.ال

إن هناك مناقشة جيدة لعناصر النهج االستراتيجي وإنه مستعد إلدداد قائمة منقحاة   وقال الرئيس المشارك -25
دلاى   ل أيضا إن دددا من التعليقات ُقدمللعناصر التي أخذت في الحسبان المالحظات التي أبداها المشاركون. وقا

معالجتها في القسم الساب  من الوثيقة  وطلب من اللجنة إباداء مزياد مان     تتم   والتييجب إتبادهاالعملية التي 
 اآلراء دلى العلمية التي يجب إتبادها.

ممثلو األرجنتين  البرازيل  كندا  كوبا  االتحاد األوروبي ودوله األدضااء  غواتيمااال     اتوأدلى ببيان -26
 ندا.االيابان  المكسيك  نيبال  نيوزيلندا ورو

ممثال  المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعناي باالتنوع البيولاوجي و    ممثلكل من يان أيضا وأدلى بب -27
 المجلس البحري للشعوب األصلية.

. ولكنه أضاف مشروع التوصيةفي ستدرج المالحظات التي قدمها المشاركون  وقال الرئيس المشارك إن -28
تأجيال  دداد مشروع نهج استراتيجي  فإناه يقتارح   أنه نظرا لوجود آراء متباددة بشأن تنظيم اجتماع للخبراء إل

ة أن تنظر اللجنة الحكومية الدولية في الجدول الزمني لألنشطة المقترحا  إلىضافية حول هذه المسألة اإلمناقشة ال
 .UNEP/CBD/ICNP/1/7في الوثيقة  والمتطلبات من الموارد المتضمن

  قدم الرئيس المشارك مشروع توصية 1111حزيران يونيو/ 8وفي الجلسة الثامنة لالجتماع  المنعقدة في  -22
والقدرات المؤسسية بشأن التدابير الرامية إلى المساددة في بناء القدرات  وتنمية القدرات وتعزيز الموارد البشرية 

 في البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي.

 وروبي ودوله األدضاء  وغواتيماال.وأدلى ببيانات ممثلو كندا  الصين  إثيوبيا  االتحاد األ -111
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 وأدلى ببيان أيضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي. -111

  م  األخذ في االدتبار المداخالت التي قدمها منقحوصية تع ومشر ه سيتم إددادالرئيس المشارك إن قالو -111
 المشاركون.

  بحاث مشاروع   1111يونيو/حزيران  2جتماع  المنعقدة في وتناول االجتماع  في الجلسة العاشرة لال -113
إلى المساددة في بناء القدرات  وتنمية القدرات  وتعزياز الماوارد البشارية    توصية منقح بشأن التدابير الرامية 

 والقدرات المؤسسية في البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي.

 نيوزيلندا.ممثل األدضاء  و تحاد األوروبي ودولهاال ممثلوأدلى ببيان  شامال تعديالت  كل من  -114

ماانقح لكااي يعتمااده االجتماااع مشااروع توصااية  ه ساايتم إداادادوقااال الاارئيس المشااارك إناا -115
(UNEP/CBD/ICNP/1/L.3). 

  ادتمدت اللجناة الحكومياة   1111يونيو/حزيران  11وفي الجلسة الحادية دشرة لالجتماع  المنعقدة في  -116
دلاى النحاو    توصاية . ويرد ناص ال 1/1 توصيةبوصفه ال UNEP/CBD/ICNP/1/L.3توصية الدولية مشروع ال

 المعتمد 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
  بحث 1111يونيو/حزيران  7لالجتماع  المنعقدة في  الرابعةناولت اللجنة الحكومية الدولية  في الجلسة ت -117
 من جدول األدمال. 5البند 
من األمين التنفياذي دان التادابير     تينمذكر ولدى النظر في هذا البند  كان أمام اللجنة الحكومية الدولية -118

مان قضاايا    هاا وما يتصال ب  رد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بهاالرامية إلى زيادة التودية بأهمية الموا
ودن الجدول الزمني لألنشطة المقترحاة والمتطلباات مان      (UNEP/CBD/ICNP/1/5) الحصول وتقاسم المناف 

وثيقة إدالمية تقدم درضا داما للخبرات والمبادرات بشأن . وكان أمامها أيضا (UNEP/CBD/ICNP/1/7)الموارد 
المتعاددة األطاراف    البيئياة  مختلاف االتفاقاات   فاي إطاار  زيادة التودياة بالحصاول وتقاسام المنااف      

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

وطلبت السيدة لو  الرئيسة المشاركة  لدى تقديمها لهذا البند من جدول األدمال  من االجتمااع أن يقادم    -112
  الذي UNEP/CBD/ICNP/1/5خاص إلى المرفق بالوثيقة  بشكلنتباه الآرائه حول الوثائق قيد البحث. واستردت ا

لألنشطة األربعة ذات األولوية لتنفيذها في إطار إستراتيجية زيادة التودياة ببروتوكاول   يحتوي دلى درض دام 
)ب( من تلك الوثيقة  وذلك بخصوص إما تقديم مشروع االساتراتيجية  43ناغويا  والخيارين المذكورين في الفقرة 

واالدتماد في االجتماع األول لألطراف في بروتوكول ناغويا  أو لتحدياد مزياد مان     بحثلمزيد من الالمنقحة 
 في الفترة الفاصلة بين الدورات. ال الواجب القيام بهادماأل



UNEP/CBD/COP/11/5 
Page 17 

 

االتحااد  مقترحات  ممثلو األرجنتين  بوتان  البرازيل  كندا  كولومبياا  مصار     ة  شاملاتوأدلى ببيان -111
الهند  إندونيسيا  جمهورية إيران اإلسالمية  اليابان  المكسيك  النرويج  سانت لوسايا   دضاء  األوروبي ودوله األ
 سويسرا وزامبيا.

 وأدلى ببيان أيضا ممثل المجلس البحري للشعوب األصلية. -111

 .(IFP)وأدلى ببيان أيضا معهد الغابات والسياسة البيئية  -111

كة قد ظهرت من المناقشة  مثل أهمية زيادة التودية ن بعض المواضي  المشترإوقالت الرئيسة المشاركة  -113
الادروس المساتفادة دلاى المساتويين      تبادلالمستندة إلى االحتياجات دلى المستوى الوطني  والقيمة المحتملة ل

ة ة للقيام باألنشطوافيالذي يقوم به مرفق البيئة العالمية والحاجة إلى موارد  جيداإلقليمي ودون اإلقليمي  والعمل ال
الخبرة الطويلاة التفاقياة    استنادا إلىمة دراسات حالة قّيب أن باإلمكان الخروجالمتوقعة. ولكنها ذّكرت األدضاء 

 التنوع البيولوجي في مجال زيادة التودية.

األمانة  تحتاج)ب(  س43من الفقرة  1وأشارت الرئيسة المشاركة أيضا إلى أنه إذا اختار األدضاء الخيار  -114
 .تي سيتطلب األمر القيام بهاألنشطة اإلضافية الا بشأنتوضيحا 

  1111يونياو/حزيران   7ت اللجنة الحكومية الدولية  في الجلسة الخامسة لالجتماع  المنعقدة في استأنفو -115
 .مناقشتها لهذا البند من جدول األدمال

تراتيجية زياادة  سا ة إلالزموطلبت الرئيسة المشاركة من االجتماع تقديم آراء حول األنشطة اإلضافية ال -116
التودية  ولكنها ذّكرت المشاركين أنه يجب ددم تحميل جدول أدمال االجتماع القادم للجنة الحكومية الدولية ببنود 

أنه بالرغم من وجود اتفاق دام دلى أهمية زيادة التودية  فإن هذه المسألة غالبا ماا كانات   إلى زائدة. وأشارت 
مرفق البيئة العالمية أن يشارح   ددت أيضافي مسائل أخرى أكثر إلحاحا. وتوض  جانبا بسبب الحاجة إلى النظر 

 مختلف الموارد التي يمكنه إتاحتها لتمويل أنشطة زيادة التودية.

لتمويل أنشاطة بنااء القادرات     ينمتاح ينتمويلي ينممثل مرفق البيئة العالمية أن بالمرفق تسهيلوشرح  -117
صندوق تنفيذ بروتوكول ناغوياا  الاذي   هو  ينالتسهيلأحد ا. وقال إن وزيادة التودية في إطار بروتوكول ناغوي

إن قائمة األنشطة التي يمكان أن تماّول   مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية  ولادتمد مؤخرا في االجتماع األربعين 
تسهيل الثااني  البموجب هذا التسهيل متاحة لإلطالع دليها دلى الموق  الشبكي لمرفق البيئة العالمية. وأضاف أن 

يمكن أن يستخدم أيضا لتمويل أنشطة الحصول وتقاسم المناف  الذي الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية هو 
 لة لهذه األنشطة في هذا التسهيل.في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي  بالرغم من ددم وجود فئة منفص

 ودوله األدضاء  غواتيماال  اليابان  المكسيك  والنرويج.وأدلى ببيانات ممثلو إثيوبيا  االتحاد األوروبي  -118

إن هناك دلى ما يبدو اتفاقا حول ضرورة توفير مزيد من الوقت للحصول دلى وقالت الرئيسة المشاركة  -112
ركين أن تحقيق قيمة إضاافية لهاذه العملياة    امدخالت أخرى حول إستراتيجية زيادة التودية  ولكنها ذّكرت المش

فياه  نظار  تجابة قوية من جانب األطراف. وقالت أيضا إن الجدول الزمني لهذه العملية يمكان أن يُ يحتاج إلى اس
 بشكل أكبر دندما يقوم االجتماع بمناقشة الجادول الزمناي لألنشاطة المقترحاة والمتطلباات مان الماوارد       

(UNEP/CBD/ICNP/1/7). 
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مشاروع  قدمت الرئيسة المشااركة    1111يونيو/حزيران  2في الجلسة التاسعة لالجتماع  المنعقدة في و -111
وما يتصل  توصية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة التودية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها

 .بها من قضايا الحصول وتقاسم المناف 

 وروبي ودوله األدضاء تعديال دلى مشروع التوصية.وقدم ممثل االتحاد األ -111

االجتماااع  يعتماادهاتوصااية منقحااة لكااي  ه ساايتم إداادادوقالاات الرئيسااة المشاااركة إناا  -111
(UNEP/CBD/ICNP/1/L.4). 

  ادتمدت اللجناة الحكومياة   1111يونيو/حزيران  11وفي الجلسة الحادية دشرة لالجتماع  المنعقدة في  -113
دلاى النحاو    توصاية . ويرد ناص ال 1/3 توصيةبوصفه ال UNEP/CBD/ICNP/1/L.4الدولية مشروع التوصية 

 المعتمد في المرفق األول بالتقرير الحالي.

 تعزيزل اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الالزمة - 6البند 
 االمتثال ألحكام البروتوكول، ومعالجة حاالت عدم االمتثال

  1111يونياو/حزيران   7لالجتماع  المنعقدة فاي   الخامسةالجلسة تناولت اللجنة الحكومية الدولية  في  -114
 من جدول األدمال. 6بحث البند 

من األمين التنفيذي دن اإلجراءات  تينمذكر ولدى النظر في هذا البند  كان أمام اللجنة الحكومية الدولية -115
ومعالجة حاالت ددم االمتثال التعاونية واآلليات المؤسسية الالزمة لتعزيز االمتثال ألحكام البروتوكول  

(UNEP/CBD/ICNP/1/6) ودن الجدول الزمني لألنشطة المقترحة والمتطلبات من الموارد  
(UNEP/CBD/ICNP/1/7)تقدم درضا داما إلجراءات وآليات االمتثال    وثيقةإدالمية كوثائق . وكان أمامها أيضا

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

 .(UNEP/CBD/ICNP/1/INF/4)بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزرادة 

من بروتوكول ناغويا تقضي بأن يقوم  31مشاركين بأن المادة ال ر السيد كازاس  الرئيس المشارك وذّك -116
إجراءات تعاونية ببحث وادتماد  في اجتماده األول  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 

وقال إن المشاركين في ومعالجة حاالت ددم االمتثال.   االمتثال ألحكام هذا البروتوكول عزيزوآليات مؤسسية لت
في هذا الصدد  . واالتفاق دلى العملية الواجب إتبادها في مواصلة بحث هذا البندب منهم وطلماالجتماع الحالي 

ي ذ  ال  مشيرا بوجه خاص إلى القسم الراب  منهاUNEP/CBD/ICNP/1/6ددا المشاركين إلى مناقشة الوثيقة 
 .ت فيه خيارات للخطوات القادمةاقترح

رحات  ممثلو األرجنتين  أستراليا  البرازيل  كندا  الصين  كوبا  مصر )بالنيابة مقت ة  شاملاتوأدلى ببيان -117
  جمهورية دن المجمودة األفريقية(  االتحاد األوروبي ودوله األدضاء  الهند  اليابان  نيوزيلندا  النرويج  بيرو

 وجنوب أفريقيا. كوريا 

 6 تينالفقر بخصوصبعض الوفود  ئل التي أثارهاالمسا أن تعالج دليهاإن األمانة  وقال الرئيس المشارك  -118
 من الوثيقة. 18و
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 يونيو/ 8في  تينالمنعقدالسابعة لالجتماع  السادسة و تينت اللجنة الحكومية الدولية  في الجلساستأنفو -112
 مناقشتها لهذا البند من جدول األدمال.  1111حزيران 

جمودة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي(  وأدلى ببيانات ممثلو الصين  مصر  بيرو )بالنيابة دن م -131
 وسط وشرق أوروبا(. مجمودةوأوكرانيا )بالنيابة دن 

وشكر الرئيس المشارك المجمودات اإلقليمية ودون اإلقليمية دلى مساهماتها بخصوص الوثيقة  -131
6UNEP/CBD/ICNP/1/ ممثل األمانة.ل أدطى الكلمةو 

 وستصدر نسخة منقحة. UNEP/CBD/ICNP/1/6ت أخطاء في الوثيقة وقال ممثل األمانة إن األمانة وجد -131

  الصين  مصر  االتحاد األوروبي )بالنيابة دن المجمودة األفريقية( وأدلى ببيانات ممثلو الكاميرون -133
 ودوله األدضاء  إندونيسيا  جمهورية إيران اإلسالمية  بيرو  ساموا  المملكة العربية السعودية  وسويسرا.

 يان أيضا ممثل المجلس البحري للشعوب األصلية.وأدلى بب -134

خذ في الحسبان األ   م مشروع توصيات لنظر اللجنة ه سيتم إددادإن قال الرئيس المشاركبعد المناقشة  و -135
 دنها. المعرباآلراء 

مشروع قدم الرئيس المشارك   1111يونيو/حزيران  2في الجلسة التاسعة لالجتماع  المنعقدة في و -136
اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت ددم  توصية بشأن

 االمتثال.

وأدلى ببيانات  شاملة مقترحات  ممثلو أستراليا  بنغالديش  البرازيل  الكاميرون )بالنيابة دن المجمودة  -137
ودوله األدضاء  الهند  جمهورية إيران اإلسالمية  ا  مصر  االتحاد األوروبي باألفريقية(  كندا  الصين  كو

 قطر  المملكة العربية السعودية  سويسرا  وأوكرانيا.دولة اليابان  النرويج  الفلبين  

دقده  وكذلك في المرحلة  ذي يمكنولخص الرئيس المشارك العملية التي تقود إلى اجتماع الخبراء ال -138
ات التعاونية ءدم األطراف وآخرون آراءهم حول دناصر وخيارات اإلجرا( يق1التالية لذلك االجتماع كما يلي: )

( تقوم 1) ؛من البروتوكول 31واآلليات المؤسسية لتعزيز االمتثال ومعالجة حاالت ددم االمتثال بموجب المادة 
 ؛المقدمةلعناصر والخيارات استنادا إلى اآلراء ا  وتض  مشروع تجميعي لآلراء المقدمة بإدداد تقريراألمانة 

( يستعرض اجتماع 4) ؛يقدم التقرير التجميعي ومشروع العناصر والخيارات المعد إلى اجتماع الخبراء (3)
( يحال مشروع 5) ؛نات دلى مشروع العناصر والخياراتالخبراء التقرير التجميعي  ويدخل مزيدا من التحسي

   وذلك للنظر فيه.كومية الدوليةراء إلى اللجنة الحالعناصر والخيارات الذي طوره اجتماع الخب

الجدول الزمني   التي تحتوي دلى UNEP/CBD/ICNP/1/7واستردت ممثلة األمانة االنتباه إلى الوثيقة  -132
. والحظت أن الموارد الحالية ال تغطي تكلفة دقد في المرفق بها لألنشطة المقترحة والمتطلبات من الموارد

فيه  وددد المشاركيناالجتماع من جملة أمور  دلى مكان ضجتماع تعتمد  اجتماع للخبراء  وأن تكلفة مثل هذا اال
 .ممن يتم ددمهم

يونيو/حزيران  2التوصيات في الجلسة العاشرة لالجتماع  المنعقدة في  عورت اللجنة مناقشتها لمشاستأنفو -141
1111. 
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جمودة األفريقية(  كندا  وأدلى ببيانات  شاملة مقترحات  ممثلو األرجنتين  الكاميرون )بالنيابة دن الم -141
الصين  مصر  جمهورية إيران اإلسالمية  المكسيك  وبيرو )بالنيابة دن مجمودة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

 الكاريبي(.

ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي و أيضا كل من ممثل ببيانوأدلى  -141
 المجلس البحري للشعوب األصلية.

 المعدلة شفهيا. االتوصيات  بصيغته روعوقال الرئيس المشارك إن اللجنة انتهت من بحثها لمش -143

 التوصيات. مشروعواقترح ممثل جمهورية إيران اإلسالمية تعديال آخر دلى  -144

 االتحاد األوروبي ودوله األدضاء والفلبين. يواقترحت تعديالت أخرى من ممثل -145

د مشروع توصية منقح الدتماده في االجتماع قال الرئيس المشارك إنه سيتم إدداو -146
(UNEP/CBD/ICNP/1/L.5). 

  ادتمدت اللجنة الحكومية 1111يونيو/حزيران  11وفي الجلسة الحادية دشرة لالجتماع  المنعقدة في  -147
دلى النحو  توصية. ويرد نص ال1/4 بوصفه التوصية UNEP/CBD/ICNP/1/L.5الدولية مشروع التوصية 

 فق األول بالتقرير الحالي.المعتمد في المر

 شؤون أخرى   - 7البند 
ذّكر ممثل دولة قطر االجتماع بأن احتياجات بناء القدرات تشمل احتياجات تقنية ومالية دلى حد السواء   -148

وبأنه دلى الرغم من أن بعض البلدان ال تحتاج إلى ددم مالي  إال أنها قد تكون بحاجة إلى ددم تقني لبناء قدراتها 
 لوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول.دلى ا

دن استيائه ألن بروتوكول ناغويا لم   وأدرب ممثل مالي  متحدثا بالنيابة دن البلدان الناطقة بالفرنسية -142
دلى الوصول إلى ينشر باللغة الفرنسية. وذّكر االجتماع بأنه من المهم أن تتاح الوثائق بجمي  اللغات  ألن القدرة 

 الوثائق ليست متوفرة لدى كل الدول.هذه  نسخ إلكترونية من

وشرح األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي أنه نظرا لتسلم تصويبات مقترحة دلى النص الفرنسي  -151
للبروتوكول  لم تنشر األمانة النسخة الفرنسية من البروتوكول إلى حين انقضاء المهلة المسموح بها لتقديم تعليقات 

  وحينئذ ستنشر األمانة نص 1111 يونيو/حزيران 12مقترحة. وقال إن هذه المهلة تنتهي في دلى التصويبات ال
 بروتوكول ناغويا باللغة الفرنسية.

  بالبيان التالي نصه  وطلب إدراجه في ممثل مصر  متحدثا بالنيابة دن المجمودة األفريقية أدلىو -151
 التقرير.

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

 إلى مستوى توقعات األطراف.
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لغات وفي الوقت ونشهد اليوم مثاال دلى ذلك في مدى الكفاءة في إنتاج مشاري  توصياتنا بجمي  ال
 المناسب لنظر الجلسة الختامية. ونوجه شكرنا إلى موظفي األمانة الذين يتصفون بالمقدرة واإلخالص.

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

إن وفد مصر  بالنيابة دن المجمودة األفريقية  يعرب رسميا دن أسفه العميق وادتراضه الشديد دلى 
وهو  – في سياق البروتوكول به وال دادي له لمعني االمتثال صرحاألمانة لتطودها بإنتاج تفسير غير م

ن الوثيقة م 6دلى 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

من  18األمانة من سرد لألمثلة وإدراج قائمة حصرية باألمثلة في الجمل التالية للجملة األولى في الفقرة 
ئق لالجتماع األول للجنة الحكومية نفس الوثيقة. وفي كلتا الحالتين  وكذلك في حاالت ددة من الوثا

الدولية لبروتوكول ناغويا  قامت األمانة من جانب واحد بمد نطاق وظائفها دلى نحو يتجاوز الصالحيات 
. ويشكل ذلك  لألسف  خرقا للثقة 4  المرفق الثاني  القسم ألف  البند 11/1المخولة إليها بموجب المقرر 

ن نذكر األمانة بأنه غير مسموح لها في أي ظروف بأن تعيد بين بعض األطراف واألمانة. ونود أ
صياغة صك دولي يتوق  منها أن تكون أمينة في خدمته. وكان من المفترض بعد أن ادترفت األمانة دلنا 

دلى الفور بأكملها وإدادة  باكتشاف أخطاء في الوثيقة  أن تلتزم بسحب الوثيقة التي تحتوي دلى األخطاء
لية من األخطاء. وبدال من ذلك  أصرت األمانة بعناد دلى أن تدخل فحسب تصحيحا إصدار وثيقة خا

بها  صرحوأبقت دلى التفسيرات غير الم –   لم تنشر بعد حتى اآلنبسيطا في نسخة رقمية منقحة
فتجاوزت بذلك صالحياتها بشكل كبير  وذلك دلى الرغم من ادتراضات من المجمودة األفريقية والعديد 

 ود األخرى من مناطق أخرى.من الوف
ويود وفد مصر  بالنيابة دن المجمودة األفريقية أن يبعث برسالة واضحة إلى األمانة بأن مثل هذا العمل 
لن يسمح به مستقبال  ويعيد التأكيد دلى حقيقة أن األمانة يجب أن تواصل خدمة األطراف بإخالص وأن 

 دليهم أو أن تتدخل في تنفيذ االتفاقية وبروتوكولها. تمتن  دن إدطاء انطباع بأنها تحاول أن تتحايل
 وتطلب المجمودة األفريقية رسميا أن يدرج النص الحرفي لهذا البيان في تقرير االجتماع.

ببيان ردا دلى بيان ممثل مصر. وفيما النص الحرفي األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي أدلى و -151
 للبيان:

مصر. وأدتقد  مندوبرئيسة. أود أن أتوجه بالشكر إلى أخي العزيز أسامة الطيب  "شكرا جزيال سيدتي ال
أننا نعرف بعضنا منذ وقت طويل  وأنا أوافق أننا ارتكبنا أخطاء  ولكني ال أوافق دلى أن هذه األخطاء 

 للتحايل أو التأثير أو كما قلت لمعاودة التفاوض.من جانب زمالئي قد ارتكبت دن دمد  كما قلت 
وادتقد أنك كنت واحدا من دمداء هذا المحفل وأنت تعرفها قبلي  .وأنت يا أسامة تعرف األمانة جيدا

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

 وشركائها.طرفا  123األطراف  األطراف البالغ دددها 
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ليس لدينا أي جدول أدمال خاص  وإذا كان هذا الخطأ قد وق   وأدتقد أن األمانة قد ادتذرت  فهو يعود 
 ن الخطأ.مإلى حقيقة أننا بشر يا أسامة  والبشر ليس معصومين 

ا  والذي ادتقد أنه أهم صك قانوني في تاريخ الحركة البيئية  ويحدث أنه بالنسبة لهذا الصك الملزم قانون
وأود أن أشكرك وأشكر من خاللك المجمودة األفريقية  وكل من ددم المفاوضات إلرساء هذه الوثيقة. 
 –ولسوء الحظ  وبسبب القيود المالية التي ندركها جميعا  فإن األمانة المسؤولة دن صك ملزم قانونا 

تعقيدا في تاريخ الحركة  لم تتمكن  ولم ُتزود بالوسائل الالزمة للقيام بالعمل  وهو أكثر الصكوك
 ولخدمتكم.

والرقيقة  التي تعمل إن األمانة اآلن لدينا مدام فاليري  وهنا أود حقا أن أشيد بهذه السيدة الشابة الرائعة 
م سونيا من درجة الخدمات ويساددها اآلن فقط مدا .ليل نهار إلدداد الوثائق المطروحة دليكم اليوم

ينهم فريق العامة  وكل ممن ترونهم هنا: بما في ذلك السيد اليل  وبما في ذلك من هم هناك ومن ب
هم متطودون لمساددة السيدة فاليري دلى القيام بعملها. والسيدة فاليري ال يمكن أن السالمة األحيائية  و

 .تصادية  وال يمكن أن تكون سيدة مسؤولة دن المعالجةتكون خبيرة قانونية  وال يمكن أن تكون خبيرة اق
وهي بكل ما يتوفر لديها من حسن نية  ولكن لديها حدود  وهي في نهاية المطاف من البشر ولديها أسرة 
ترداها أيضا. ودليه  نعم  أنا أوافق  حدثت أخطاء. ولكن من فضلكم أن تكونوا بهذه القسوة دندما 

 لصك الفريد من أجل تزويد األمانة بما يمكنها من إنجاز دملها.ستناقش الميزانية لهذا ا
 .ولكني ادتقد أنه إذا كنتم تريدون مستوي جيد من النودية  فهناك ثمنإنه من السهل جدا أن نأتي وننتقد  

الي  وطالما ال تملك األمانة الوسائل الالزمة للقيام بعملها  يمكنكم أن تتوقعوا هذا النوع من األخطاء  وبالت
يمكننا أيضا أن نتوق  باستمرار بيانا كهذا. ولكن يحدوني األمل حقيقة أن تدرك األطراف  في حيدرأباد  
أن هذا صك ملزم قانونا  وأن األمانة ينبغي أن ُتزود بالوسائل الالزمة وال يمكن أن تواصل االدتماد 

 دلى حسن نية موظفين مخلصين وصلوا إلى حدود طاقتهم القصوى.
ي األمين التنفيذي  أود مرة أخرى أن أبلغ األطراف أن أمانتكم قد وصلت إلى حدود طاقتها وبصفت

القصوى  ولذلك آن األوان بتزويدها بما يلزمها للقيام بالعمل. وبالطب   سنواصل العمل  ألننا نؤمن بهذه 
وإذا واصلنا ارتكاب  لنواصل بذل قصارى جهدنا. 14االتفاقية ونؤمن بوالية األمانة المكرسة في المادة 

أخطاء في المستقبل  فنحن نسأل مقدما منك يا أسامة ومن زمالئك في المجمودة األفريقية  ألنني ادتقد 
 إنك تحدثت بحرارة بالغة  نسألكم مقدما أن تعذرونا.

 ماتكوأنا أيضا أتحدث كأفريقي وأشعر بفخر شديد كأفريقي بقيادة هذه االتفاقية الفريدة. وأشكركم دلى كلم
الرقيقة  وسأواصل كأفريقي أن أبذل قصارى جهدي لكي أخدم ليس فقط أفريقيا  ولكن األطراف البالغ 

 طرفا  ويحدوني األمل أن استمر في االدتماد دلى تأييد أخي العزيز أسامة الطيب. وشكرا. 123دددها 
األمين التنفيذي  اتفق دلى وقوبل بيان األمين التنفيذي بالتصفيق من جانب المشتركين. وبناء دلى طلب  -153

 إدراج النص الحرفي لبيانه في التقرير.

بصفتها المنسقة المنتخبة مؤخرا للمجمودة األفريقية حول قضايا ت ممثلة الكاميرون  متحدثة هنأو -154
الحصول وتقاسم المناف   هنأت األمين التنفيذي واألمانة دلى إخالصهم والتزامهم بهذه العملية. وأضافت أن 
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ماع حقق توقعات المجمودة األفريقية فيما يتعلق بخريطة الطريق إلى االجتماع األول لمؤتمر األطراف في االجت
. وفيما يتعلق بمسألة االمتثال  شكرت األمانة دلى ادترافها بأن أخطاء ربما حدثت. (COP-MOP-1) البروتوكول

ن قلقها العميق حول بعض المشاكل التي ربما وقالت إن المجمودة تسعى إلى أن تنقل من خالل الرئيسين المشاركي
مسرورة بالتوصل إلى األفريقية أداقت التنفيذ السلس للبروتوكول والتصديق دليه. وختاما  قالت إن المجمودة 

 داد ترسيخ روح الثقة والتفاهم.أادتراف وفهم مشترك  وهو ما 

لالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  يددم بالنيابة دن مجمودة أمريكا ا ةبيرو  متحدث ةببيان ممثل توأدل -155
 إدراج النص الحرفي لممثل مصر في تقرير االجتماع.

 اعتماد التقرير   - 8البند 
 11ادتمد التقرير الحالي  بصيغته المعدلة شفهيا  في الجلسة الحادية دشرة لالجتماع  المنعقدة في  -156

 .(UNEP/CBD/ICNP/1/L.1)المقررة ته أدد  دلى أساس مشروع التقرير الذي 1111يونيو/حزيران 

 اختتام االجتماع   - 9البند 
البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد أدلى ببيانات ختامية ممثلو الفلبين  متحدثا بالنيابة دن مجمودة  -157

ن بالنيابة د ةوسط وشرق أوروبا؛ الكاميرون  متحدث مجمودةأوكرانيا  متحدثة بالنيابة دن  ؛المتقاربة التفكير
المجمودة األفريقية؛ سانت لوسيا  متحدثا بالنيابة دن مجمودة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ الهند  
متحدثا بالنيابة دن مجمودة آسيا والمحيط الهادئ؛ االتحاد األوروبي ودوله األدضاء؛ واليابان  متحدثا بالنيابة دن 

 أمام سبيلاالجتماع نحو تمهيد ال خالللتقدم المحرز لهم رتياحارئاسة مؤتمر األطراف. وأدرب المتحدثون دن 
وشكر المتحدثون أيضا  االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا.دقد 

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

المحلية. وشددوا دلى الحاجة إلى المجتمعات األصلية والشعوب ختامية أيضا ممثلو وأدلى ببيانات  -158
ات التي تتخذها اللجنة قراربهذا المعني في ال إضافة دباراتأهمية دلى و  للشعوب األصلية مشاركة كاملة وفعالة

 الحكومية الدولية.

نجاح إلاركين والمكتب دلى دملهم الشاق وشكر األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي الرئيسين المش -152
وألمانيا والنرويج دلى توفير الموارد المالية وفنلندا االجتماع الحالي. وأدرب أيضا دن تقديره لحكومات الدانمرك 

مشاركا في االجتماع. وقال إنه بدون هذا الددم  لم يكن من الممكن دقد االجتماع. وتعهد بأن األمانة  73لرداية 
 ترجمة نص بروتوكول ناغويا إلى حقيقة ملموسة.لمساددة في جهدها ل ىارستبذل قص

وبعد تبادل كلمات المجاملة المعتادة  أدلنت السيدة لو  الرئيسة المشاركة  اختتام االجتماع األول للجنة  -161
 .1111يونيو/حزيران  11يوم مساء  11:41الحكومية الدولية في السادة 
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 مرفق
 للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا االتوصيات المعتمدة من 

 األول هااجتماعفي 
 1111 يونيو/حزيران 11-5مونتريال  

 طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     1-1
والتقاسام العاادل    دلى الماوارد الجينياة   إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول

  ناف  الناشئة دن استخدامهاوالمنصف للم
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائياة التاي أنشائت بموجاب      الخبرة القيمة الموجودة لدى إذ تالحظ

المتعاددة   األخرى آليات تبادل المعلومات في إطار االتفاقات البيئيةبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  وكذلك 
  األطراف

المنااف  التاي    تقاسمويات المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وأول وإذ تأخذ في ادتبارها
 حددها اجتماع الخبراء المعنيين بطرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  

بإقامة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  بطريقة تدريجية  بناًء دلى وظائفها  توصي -1
ردود الفعل الجارية من المستخدمين  وتمشايا   األخذ في االدتبار تجابة للطلب الواضح والمحدد  م  وأنشطتها اس

  م  االدتراف بأهمية إيجاد فهم مشترك حول القضايا العالقة في اللجناة الحكومياة الدولياة    م  الموارد المتاحة
 ؛لبروتوكول ناغويا

المناف  مرحلة تجريبية   تقاسمعلومات الحصول وبأن تكون المرحلة األولى لغرفة تبادل م توصي -1
أقرب  في ات المحددة في المرفق  وأن يكون ذلكرشاداألمين التنفيذي تنفيذ المرحلة التجريبية وفقا  لإلتطلب إلى و

 ورهنا  بتوافر الموارد؛ بعد االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا وقت ممكن
ألماين  إلى ا ددم مالي إضافيلى تقديم إ  والحكومات  والجهات المانحة األخرى األطراف تددو -3
 حلة التجريبية في أقرب وقت ممكن؛تنفيذ المر لتمكينالتنفيذي 

 األمين التنفيذي االضطالع بما يلي: تطلب إلى -4
 تقاسمحصول ولغرفة تبادل معلومات ال ن التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة التجريبيةدتقرير  رف  )أ(

لة التجريبية إلى االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية  بما في ذلك اإلبالغ دن تكاليف تشغيل المرح المناف 
 وصيانتها؛

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف   بحيث يجري تكييفه وض  مشروع طرائق تشغيل  )ب(
مية الدولية في اجتمادها تنظر فيه اللجنة الحكو لكية التجريبية  لمرحالمكتسبة خالل ال خبرةال يأخذ في االدتبارل

 الثاني؛
 والجهات األخرى المعنية بتقديم البيانات في مجال تطويرم  الشركاء  لتعاونلفرص استكشاف ال )ج(
 معلومات الحصول وتقاسم المناف . غرفة تبادل
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 مرفق
 ات الحصول وتقاسم المنافعلغرفة تبادل معلوم إرشادات بشأن المرحلة التجريبية

 األهداف
 المناف  إلى تحقيق ما يلي: تقاسمترمي أهداف المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول و -1

بحيث تكون آلية بسيطة وصديقة للمستخدم وفعالة  14إنشاء آلية لتقاسم المعلومات دمال  بالمادة  )أ(
 ؛ومأمونة ومرنة ودملية

معلومات الحصول وتقاسم  ول دلى ردود الفعل فيما يتعلق بإدداد غرفة تبادلتقديم فرصة للحص )ب(
 المناف ؛

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

 :14من المادة  1ية  وفقا  للفقرة دلى أساس األولوالتالية اإللزامية علومات ينبغي إدراج الم -1
 بشأن الحصول وتقاسم المناف ؛اتية السياسوالتدابير التشريعية واإلدارية  )أ(

 السلطات الوطنية المختصة؛أو معلومات دن نقطة االتصال الوطنية والسلطة  )ب(
ت الصادرة وقت الحصول كدليل دلى قرار منح الموافقة التصاريح أو ما يعادلها من المستندا )ج(

 المسبقة دن دلم وإبرام الشروط المتفق دليها بصورة متبادلة.
من  1  م  مالحظة الفقرة 14من المادة  3وفقا  للفقرة   ويمكن أيضا  إدراج المعلومات اإلضافية التالية -3

 :أيضا 11المادة 
المحلية  والمعلومات دلى النحو المجتمعات األصلية و وبشعالسلطات المختصة ذات الصلة لل )أ(

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

أثناء لتقديمها متى توفرت وتشمل المعلومات األخرى التي تم تحديدها كمعلومات قّيمة بصفة خاصة  -4
 المرحلة التجريبية من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  ما يلي:

معلومات تفسيرية دن التدابير التشريعية  مثل المذكرات التفسيرية  أو رسوم سير العمليات التي  )أ(
 تصف العمليات الوطنية للحصول وتقاسم المناف ؛

 من البروتوكول؛ 17قاط تفتيش منشأة بموجب المادة معلومات دن أي ن )ب(
 تدابير وأنشطة بناء القدرات؛ )ج(
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المعلومات المتوافرة حاليا  في قاددة بيانات تدابير الحصول وتقاسم المناف  فاي اتفاقياة التناوع     )د(
 البيولوجي؛
التنوع البيولوجي  النص دلى تقديم معلومات دن مساهمة تدابير الحصول وتقاسم المناف  في حفظ )ه(

 ؛  والتخفيف من وطأة الفقر  وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةواستخدامه المستدام
شاهادة االمتثاال   أطراف ثالثة  إذا كانت متاحة إلدراجها فاي  إلى معلومات دن ترتيبات النقل  )و(

 ؛المعترف بها دوليا 
دلاى المساتوى القطاادي أو     جينياة ارد الانتماء األطراف إلى اتفاقات أخرى فيما يتعلق بالمو )ز(

 .اإلقليمي أو دون اإلقليمي
 إدارة المعلومات، بما في ذلك عمليات تقديمها وتحديثها

 ما يلي: تقاسم المناف المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وينبغي أن تستخدم  -5
 لومات؛بوابة مركزية قائمة دلى اإلنترنت تتيح الوصول إلى المع )أ(

لمعلومات بشكل غير إلكتروني أو بشكل ال يستخدم اإلنترنت  لصالح البلدان التي تشير إلى لآلية  )ب(
حاجتها إلى استعمال هذه اآللية  مثل اآللية التي ال تستخدم اإلنترنت والتي تستعمل حاليا  في غرفة تبادل معلومات 

 السالمة األحيائية؛
 دن المعلومات؛النماذج المشتركة لإلبالغ  )ج(
المعلومات التي ياتم   إدخالمن أجل تيسير  ضمن إطار بروتوكول ناغويا المصطلحات المراقبة )د(

 تقديمها واستعادتها.
قاا  لالدتباارات اللغوياة    نبغي إدارة المعلومات في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  وفيو -6

 التالية:
في البداية باللغاة  لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  ية ينبغي أن تعد المرحلة التجريب )أ(
 اإلنجليزية؛

لرسمية الست لغات االبحيث تستخدم  ينبغي تصميم غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  )ب(
 ألمم المتحدة في مرحلة الحقة؛ل

تبادل معلوماات الحصاول    رفةبيانات األولية  التي تشكل المحتوى الموضودي لغيمكن تقديم ال )ج(
 ؛)أحد التدابير التشريعية دلى سبيل المثال(  في لغتها األصلية وتقاسم المناف 
ة التي تصف البيانات األولية )ومثال ذلك نوع التادبير التشاريعي   يوصفينبغي أن تقدم البيانات ال )د(

( بإحادى  مات الحصول وتقاسام المنااف   تبادل معلو الذي دادة ما يختار من أحد المصطلحات المراقبة في غرفة
 .تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  اللغات التي تستخدمها غرفة

من أجل إدارة المعلومات في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف   تم تحديد دادد مان األدوار    -7
 شمل ما يلي:توالمسؤوليات  
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يولوجي بشأن المسائل المتعلقة بغرفة تبادل معلومات الحصول االتصال م  أمانة اتفاقية التنوع الب )أ(
 وتقاسم المناف ؛
 إتاحة المعلومات لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف ؛ )ب(
األصالية   الشاعوب تيسير إقامة الشبكات وبناء القدرات بين السالطات الوطنياة المختصاة  و    )ج(

رين التي قد تجعل المعلومات متاحة إلى غرفاة تباادل معلوماات    المحلية وأصحاب المصلحة اآلخالمجتمعات و
 الحصول وتقاسم المناف .

مان   1نة وفقا للفقارة  المعنية بالحصول وتقاسم المناف  والمعّيالوطنية نقطة االتصال  مهامويمكن توسي   -8
اتصال مكرسة لخدمة غرفاة    أو يمكن تعيين نقطة 7  لتتضمن األدوار والمسؤوليات المحددة في الفقرة 13المادة 

 تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف .
إتاحاة    لتتضامن  13مان الماادة    1ة وفقا  للفقرة عّينويمكن توسي  مهام السلطات الوطنية المختصة الم -2

  الحصول وتقاسم المناف  إلى غرفة تبادل معلوماتأو ما يعادلها من مستندات المعلومات دن التصاريح الصادرة 
 نقطة االتصال الوطنية المعنية بالحصول وتقاسم المناف .إدالم و  في الحاالت المالئمة

األصالية   للشاعوب اتصال  اطفي إنشاء نق   حسب االقتضاء   يمكن لكل طرف أن ينظر11 للمادةووفقا   -11
 للشاعوب الفعالاة   المشااركة  المحلية من أجل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  لتيسيرالمجتمعات و

 المحلية.المجتمعات األصلية و
وينبغي أن تسمح غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  لألطراف بأن تعّدل أو تحّدث المعلوماات   -11

أحد التصااريح   في حالة وفقا للبروتوكول  وخصوصا  يقين القانوني والوضوح والشفافيةالالمقدمة بطريقة تحفظ 
تتعلق  التي جديدةالظروف الليعكس ومتفقا دليه بصورة متبادلة     إذا كان ذلك ضروريا مستندات من أو ما يعادله

في شكل من أو ما يعادله من مستندات باستخدام المورد الجيني. وفي هذه الحاالت  ينبغي حفظ التصريح األصلي 
 أشكال المحفوظات.

 إقامة شبكات مع اآلليات القائمة 
المرحلة التجريبية بحث فرص إقامة شراكات م  الجهات األخرى المعنية بتقديم البياناات  إدداد شمل يقد  -11

في الحاالت التي تددم فيها هذه الفرص بوضوح أهداف البروتوكول. ويمكن أن تضم هذه الجهات المعاهدة الدولية 
التاب  لبرناامج األمام المتحادة     المركز العالمي لرصد الحفظو بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزرادة 

وقوادد بيانات الفئات التصنيفية  مثل كتالوج الحياة والمرفاق العاالمي لمعلوماات التناوع البيولاوجي.        للبيئة
 وباإلضافة إلى ذلك  يمكن النظر في تعزيز التعاون م  المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ا أن توفر غرفة تبادل معلوماات الحصاول وتقاسام المنااف      ولددم تنفيذ بروتوكول ناغويا  يمكن أيض -13
الوصول إلى موارد معلومات أخرى  مثل النظم التي تستخدم بالفعل اتفاقات نقل المواد لتبادل الموارد البيولوجياة  

ت وبنوك الجينات  وقوادد بيانات المعلومات القانونية  وغيرها مان الهيئاا    )مثل مجمودات التربية الميكروبية(
التي تتولى تجمي  معلومات ذات صلة  مثل قوادد بيانات معلومات التنقيب البيولاوجي التابعاة لجامعاة األمام     

 المتحدة. وينبغي إدداد قائمة بهذه المواق  الشبكية للسماح بتقييم مدى فائدتها خالل المرحلة التجريبية.
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 بناء القدرات 
ا في مجال بناء القدرات من أجل إقامة غرفة تبادل معلومات ينبغي تشجي  األطراف دلى تحديد احتياجاته -14

 الحصول وتقاسم المناف .
المحلية دلى تحديد احتياجاتها في مجال بناء القادرات  المجتمعات األصلية و الشعوبوينبغي أيضا  تشجي   -15
أو المعارف رد الجينية و/دلى المواالتركيز دلى تعزيز قدرات المرأة في تلك المجتمعات فيما يتعلق بالحصول م  

 .التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
وم  مراداة احتياجات بناء القدرات الشاملة لددم تنفيذ البروتوكول  ينبغي أن تنظر األطراف في دداوة   -16

ة المحليا المجتمعاات  األصالية و  والشعوب  تمويل مبادرات بناء القدرات لتمكين األطرافإلى الوكاالت المانحة 
 إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  واستخدامها. الفعليوأصحاب المصلحة المعنيين من الوصول 

وينبغي لألطراف أن تنظر في تحديد الموارد في إطار المخصصات الوطنية من مرفق البيئة العالمية  أو  -17
الحصاول وتقاسام المنااف   بغياة التصادي      غرفة تبادل معلومات  تنفيذمن وكاالت التمويل األخرى  إلدداد و
 المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين.المجتمعات األصلية و الشعوب  الحتياجات بناء القدرات لدى األطراف

وينبغي أن تتاح من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنااف  خاالل مرحلتهاا التجريبياة      -18
)مثل التمويل المتاح  والتدريب  واألدوات التي يمكن أن تسهل وصول معلومات دن فرص وموارد بناء القدرات 

   وغير ذلك(.الحصول وتقاسم المناف  المستخدمين إلى المعلومات دن غرفة تبادل معلومات
 الشاعوب ويمكن أيضا أن تشمل المعلومات التي تددم تنفيذ البروتوكول أفضل الممارسات بشأن إشاراك   -12

المحلية في تنفيذ البروتوكول )مثل نماذج التعاون فيما باين بلادان الجناوب  والتادريب      المجتمعات األصلية و
 (.هاوغير

 متطلبات اإلبالغ 
للمساددة في إدداد التقارير دن أنشطة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  من أجل  -11

 لمقاييس التالية:قترح ا  ُت14من المادة  4االستعراض من جانب األطراف وفقا للفقرة 
ددد ونوع السجالت المتاحة من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف   وتوزيعها  )أ(
 اإلقليمي؛

 الصادرة المعترف بها دوليا ؛االمتثال ددد شهادات  )ب(
ددد الزائرين الذين يطلعون دلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  للحصول دلاى   )ج(

ومات  وأنواع المعلومات التي يتم الحصول دليها  والوقت الذي يساتغرقه اإلطاالع دلاى مختلاف أناواع      معل
 المعلومات؛
 إتاحة المعلومات باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة؛ )د(
تقارير دن الترتيبات بين غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف  والمؤسساات األخارى    )ه(

 ات ذات الصلة؛بيانلتبادل ال
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استقصاءات من المستخدمين أو ردود الفعل األخرى بشأن تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول  )و(
 وتقاسم المناف ؛
قياس االستخدام الخارجي لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف   مثل الروابط التي تشير  )ز(

 وخالفه؛ إلى الموق  الشبكي  وأدوات التحليل الشبكية الكلية
 الموارد األخرى.من متطلبات الالتكاليف التشغيلية  بما فيها التمويل و )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 االقتصاد االنتقالي

ية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول دلى الماوارد الجينياة والتقاسام العاادل     إن اللجنة الحكومية الدول
 والمنصف للمناف  الناشئة دن استخدامها 

من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول دلى الماوارد الجينياة والتقاسام العاادل      11إلى المادة  إذ تشير
 والمنصف للمناف  الناشئة دن استخدامها 

واستنادا إلاى    يكون بناء القدرات وتنميتها في إطار بروتوكول ناغويا وفقا للطلب بأنه يتعين أن موإذ تسّل
 االحتياجات واألولويات التي تحدد من خالل دمليات التقييم الذاتي الوطنية 

بالمبادرات السابقة والجارية المتعلقة ببناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المناف  التي  وإذ تحيط دلما
الددم مرفق البيئة العالمية  والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزرادة وغيرها من قدم لها 

المنظمات والمؤسسات  بما في ذلك مبادرة تنمية القدرات في مجال الحصول وتقاسم المناف  التي توس  نطاقها من 
 من تلك المبادرات  أفريقيا إلى مناطق أخرى  والخبرات والدروس المستفادة

دور التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في تنفيذ أنشطة بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ بروتوكاول   وإذ تؤكد
 ناغويا 

منااف   البخطة العمل بشأن بناء القدرات في مجال الحصول دلى الموارد الجينية وتقاسم  وإذ تحيط دلما
 الساب   اجتماده فيالتي ادتمدها مؤتمر األطراف 

المحلياة وأصاحاب المصالحة    المجتمعاات  األصلية و للشعوبلكاملة مشاركة االالحاجة إلى  وإذ تؤكد
 النساء  في مبادرات بناء القدرات وتنميتها  همبما في  المعنيين

تكاليف النهج دون اإلقليمية واإلقليمية في بناء القدرات وتنميتها وخاصاة حيثماا    جدوىبفائدة و موإذ تسّل
 ون للبلدان نفس الموارد البيولوجية واالحتياجات المشتركة من بناء القدرات وتنميتها يك

اآللياة المالياة   الهيكل المؤسساي القاائم لعملياات    م لمرفق البيئة العالمية بوصفه مهالدور ال وإذ تؤكد
 لبروتوكول ناغويا في ددم بناء القدرات وتنميتها لتحقيق التنفيذ الفعال للبروتوكول 

بروتوكول ناغويا دلى أساس  بموجببوض  إطار استراتيجي لبناء القدرات وتنميتها  توصي -1
 المجتمعاتاألصلية و الشعوبية التي تحددها األطراف  بما في ذلك تلك التي تحددها محلاالحتياجات واألولويات ال

 ول؛من البروتوك 11ة الواردة في المرفق  وفقا للمادة قترحالمحلية والعناصر الم

 المجتمعاتاألصلية و الشعوبو  والمنظمات الدولية  والحكومات األخرى  األطراف تددو -1
 هاوأولويات هاالمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى أن تقدم إلى األمين التنفيذي آراء ومعلومات دن احتياجات

 بموجب بروتوكول ناغويا؛المحلية والعناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها 
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 اآلراءأن يعد  بالتشاور م  األطراف  استقصاءا لتيسير تقديم  األمين التنفيذي تطلب إلى -3
م  مراداة المداوالت التي جرت في االجتماع األول للجنة الحكومية   أداله 1والمعلومات المشار إليها في الفقرة 

 ؛قدرات التي نظمت قبل ذلك االجتماعالدولية ونتائج حلقة العمل المعنية ببناء ال

كي ينظر فيها لة مستلمإلى األمين التنفيذي أن يعد تجميعا لآلراء والمعلومات ال أيضا تطلب -4
 االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية؛

  والمنظمات الدولية  والحكومات األخرى  األطراف من البلدان المتقدمة السيمااألطراف   تددو -5
ية اإلقليمية والمؤسسات المالية األخرى إلى توفير موارد مالية إلى اإلنمائمصارف الو  ق البيئة العالميةومرف

 األطراف لددم مبادرات بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول دلى نحو فعال.

 مرفق

 وياالعناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها بموجب بروتوكول ناغ
 األهداف 

  في  وتنميتها والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والجارية المتعلقة ببناء القدراتالمكتسبة الخبرات
 مجال الحصول وتقاسم المناف 

  11لبناء القدرات وتنميتها  بما في ذلك تلك المحددة في المادة والُنهج المبادئ التوجيهية 

 وتنميتها  وتدابير بناء أو تنمية القدرات في إطار كل مجال من المجاالت  المجاالت الرئيسية لبناء القدرات
 11من المادة  5و 4الرئيسية  م  األخذ في الحسبان تلك المحددة في الفقرتين 

  تنفيذ تدابير بناء القدرات وتنميتهالآليات 

  وتنميتها إلى غرفة تبادل مبادرات بناء القدرات  اإلبالغ دنآلية تنسيق ودناصرها المحتملة  بما في ذلك
  11من المادة  6معلومات الحصول وتقاسم المناف   حسبما هو منصوص دليه في الفقرة 

 التعاون فيما بين األطراف والعمليات والبرامج ذات الصلة 

  الرصد واالستعراض  بما في ذلك إدداد مجمودة من المؤشرات لتيسير رصد واستعراض تنفيذ اإلطار
 الحصول وتقاسم المناف في مجال قييم أثر مبادرات بناء القدرات وتنميتها االستراتيجي وت

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

  المالية وغيرها من الموارداالحتياجات 

 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

عاادل  الد الجينياة والتقاسام   لى الماوار ل داللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصوإن 
  للمناف  الناشئة دن استخدامها والمنصف
 المجتمعاات األصالية و  الشاعوب و  والمنظمات الدولية  والحكومات األخرى  األطراف تددو -1

ستراتيجية زيادة مقترحة إلالعناصر الالمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم آراء إلى األمين التنفيذي بشأن 
 دية لبروتوكول ناغويا  دلى النحو الوارد في المرفق؛التو

 المجتمعاتاألصلية و الشعوبو  والمنظمات الدولية  والحكومات األخرى  طرافاأل أيضا تددو -1
ن أنشطة زيادة التودية فيما يتعلاق  دالمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم معلومات إلى األمين التنفيذي 

ما يتصل بها من قضايا الحصاول وتقاسام   لجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية وبأهمية الموارد ا
   بما في ذلك الدروس المستفادة من الخبرات القائمة في هذا الصدد؛المناف 

لبروتوكول التابعة إلى األمين التنفيذي تنقيح العناصر المقترحة الستراتيجية زيادة التودية  تطلب -3
ويا  م  األخذ في الحسبان اآلراء المعرب دنها في االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية  فضال دن التقارير ناغ

 كي ينظر فيها االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية.لأداله   1و 1المشار إليها في الفقرتين 
 مرفق

 ناغويابروتوكول التابعة لعناصر مقترحة إلستراتيجية زيادة التوعية 
 (2112-2112بشأن الحصول وتقاسم المنافع )
 :1النشاط ذو األولوية 

 تحليل حالة االتصاالت

 األهداف التشغيلية 1-1

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

 تقييم فعالية األدوات والرسائل واألنشطة الحالية. ج(

 توفير التكاليف اإلشارية لتنفيذ مختلف األنشطة. د(

 النتائج المتوقعة 1-2

 قائمة بالفئات المستهدفة دلى المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية. أ(

 قائمة بأهداف االتصاالت المنشودة. ب(

 دوات  وتحديد النواتج الالزمة.تحليل الثغرات في األ 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 مودا مجبما فاي ذلاك تحدياد ال     إجراء تحليل للمهتمين 1-4-1
ج ادروإالمستهدفة الرئيسية والنتائج الرئيسية المنشودة ألنشطة االتصاال.  

 المحلية. الشعوب األصلية والمجتمعاتتركيز دن االتصاالت م  
إجراء تحليل ألدوات االتصال القائمة دلى المستويات العالمية  1-4-1

 .اإللكترونية ومجمودات التركيز استخدام االستقصاءاتبواإلقليمية 
باالتصال بشأن  ةبين الوكاالت معني ةمشترك فرقة دملإنشاء  1-4-3

 وإدراج مشاركة الوكاالت المعنية.  بروتوكول ناغويا

تفاقية التنوع البيولوجي م  مادخالت مان   أمانة ا
اإلدالم في األمم المتحدة فضال دان  شؤون إدارة 

بما فاي ذلاك     األخرىالمعنية المنظمات الدولية 
 برنامج األمم المتحدة للبيئاة المتحدة وجامعة األمم 

  الطبيعاة  حفظتحاد الدولي لواللجنة األوروبية لال
الشااعوب األصاالية و  وممثلااين داان األقاااليم

 ةالوطنيا  والجهات الفادلاة  المحلية  والمجتمعات
اإلداالم   ل. وإدراج الخبرات من وساائ ةالرئيسي
 االتصاالت. ءوخبرا

الل غرفة تبادل معلومات الحصاول  تعميم نتائج التحليل من خ 1-4-4
فضال دن إتاحة المنهجية المستخدمة من خالل غرفة تبادل   وتقاسم المناف 

 معلومات الحصول وتقاسم المناف  لالستخدام والمواءمة من جانب األقاليم.

 تفاقية التنوع البيولوجيأمانة ا
 

تجري األطراف تحليالت لالتصاالت الوطنية اساتنادا إلاى    1-4-5
المنهجية المنشأة التي أتيحت من خالل غرفة تبادل معلوماات الحصاول   

 وتقاسم المناف .

 المحلية. الشعوب األصلية والمجتمعاتواألطراف 

 الزمني طاراإل 1-6

 لمؤتمر لألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا  الجتماع األول البدء دقب ا
 لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياتقرير إلى االجتماع الثاني  رف و

 التكاليف التقديرية 1-7

 دوالر أمريكي. 35 111اتصال  وخدمات استشارية لددم تحليل الحالة  لمسؤولإنشاء وظيفة 
 

 :2النشاط ذو األولوية 
 اإلعالم لستراتيجية لوسائإتصال والإعداد رسائل رئيسية ومجموعة من مواد ا

 يةاألهداف التشغيل 2-1
 وض  رسائل رئيسية لمختلف الفئات المستهدفة. (أ 

 وض  مبادئ رئيسية إلدداد رسائل إضافية في المستقبل. (ب 

 إدداد مجمودة أساسية من مواد االتصال لتسليم الرسائل. (ج 

 إدداد استراتيجية لوسائل اإلدالم لتسليم الرسائل. (د 

 النتائج المتوقعة 2-2

 ساسية التي تعد لمختلف فئات المهتمين.قائمة بالرسائل األ (أ 

  وإدالنات الخدمة العامة    الكتيبات  وأشرطة الفيديو الترويجيةضمن جملة أمورالمواد اإلدالمية المعدة بما في ذلك   (ب 
 والنصوص اإلذادية وغير ذلك.

 أفكار الموضودات والرسائل المعدة للمشاركة م  وسائل اإلدالم. (ج 

 المؤشرات 2-3

 المواد. (أ 

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

  إدداد إرشادات بشأن االتصااالت  1استنادا إلى النشاط ذي األولوية  1-4-1
 ووض  الرسائل  بما في ذلك:

 الرسائل األساسية. (أ 

مواد االتصال للطبادة  والبث التليفزيوني واإلذادي  بما في ذلك  (ب 
وإدالنات الخدمة العامة  ولقطات إذادية  الكتيبات وأشرطة الفيديو 

 بلغات األمم المتحدة.

ستراتيجية إشراك وسائل اإلدالم  بما في ذلك خطوط التحقيقات إ (ج 
 الصحفية للمؤسسات اإلدالمية.

أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالتعاون ما  جامعاة   
األمم المتحدة  واليونسكو  واللجنة األوروبية لالتحاد 

فظ الطبيعة  وخدمات انتر بريس  وتحالف الدولي لح
الشعوب ووسائل اإلدالم المعنية بالتنوع البيولوجي  

 .المحلية األصلية والمجتمعات
 

 إتاحة المواد من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف . 1-4-1
 ضمان نشر الموارد دلى المراكز اإلدالمية لألمم المتحدة. 1-4-3

 ية التنوع البيولوجيأمانة اتفاق
 

 الزمني طاراإل 2-6

 البدء دقب االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا  
 لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياتقرير إلى االجتماع الثاني  رف و

 التكاليف التقديرية 2-7

 .أمريكي دوالر 51 111اإلدالم  لدملية إدداد الرسائل الرئيسية والمواد واستراتيجية وسائخدمات استشارية لددم 
 .دوالر أمريكي 151 111إدداد كتيبات وأشرطة فيديو ولقطات إذادية 

 
 :3النشاط ذو األولوية 

 بشأن الحصول وتقاسم المنافع أدوات االتصال حزمةوضع 

 التشغيلية هدافاأل 3-1
 ارد التي تسمح لألطراف بالقيام بأنشطة تنمية القدرات لوض  استراتيجيات االتصال بشأن الحصول وتقاسم المناف .توفير المو (أ 

 وض  نماذج لعالقات وسائل اإلدالم. (ب 

 إدداد مجتم  إلكتروني لتقاسم الخبرات. (ج 

 قيام األطراف بوض  حزم أدوات لالتصال تتفق وظروفها. (د 

 النتائج المتوقعة 3-2

 أدوات تسمح لألطراف بوض  حمالتها وأدوات االتصال الالزمة للفئات المستهدفة من الجمهور. إدداد حزمة (أ 

 حصول األطراف دلى أدوات وموارد االتصال المالئمة. (ب 

 المؤشرات 3-3

 تحميل حزمة األدوات من غرفة تبادل المعلومات. (أ 

 استخدام حزمة األدوات في حلقات العمل. (ب 

 الفاعلة جهاتال 5-3 األنشطة المقترحة 3-4

االدتماد دلى جمي  خبرات وض  الرسائل السابقة فاي إداداد    3-4-1
العمل والمواد الجااهزة   ورقاتحزمة أدوات لالتصال تتضمن المنهجيات  و

 لالستخدام في أنشطة االتصال.
 نماذج التعلم اإللكترونية.إتاحة التأكد من  3-4-1
 
يسمح بوضا  ماواد    إدداد حزمة أدوات كمورد تعليمي مفتوح 3-4-3

دلى المستوى العالمي: أمانة اتفاقية التنوع  (أ 
برنامج األمم المتحدة ولوجي  وجامعة األمم المتحدة  والبي

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

دلى المستوى اإلقليمي: المنظمات اإلقليمية   (ب 
 المحلية.المجتمعات األصلية و الشعوبو

 األكاديميات.دلى المستوى الوطني: الحكومات و (ج 
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 مالئمة للظروف السائدة.
تشكيل آليات ددم إلكترونية  بما في ذلك "مكتب مساددة" وددام   3-4-4

غرفة تبادل المعلومات  تسامح  ية لآوض  مجمودة من الممارسات من خالل 
 بمتابعة ومواءمة الحزمة حسب ظروف المستخدمين.

 .الحكومات الوطنية ترجمة حزمة األدوات إلى اللغات المحلية. 3-4-5

وض  حزمة أدوات لالتصال توجه بصورة خاصة نحو المسائل  3-4-6
الشاعوب  التي تتعلق باالتصال المعنى بقضايا الحصول وتقاسم المناف  ما   

 المحلية. األصلية والمجتمعات
وات قد أددت مقترنة بآليات تسليم مالئمة التأكد من أن حزم األد 3-4-7

 لطائفة من المجتمعات.

الشاعوب  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  بالتعاون ما   
 المحلية في مناطق مختلفة. األصلية والمجتمعات

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

 .تقرير إلى االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا رف و
 

 التكاليف التقديرية 3-7

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

 :4النشاط ذو األولوية 
 عقد حلقات العمل

 األهداف التشغيلية 4-1
 لحصول وتقاسم المناف .بشأن اتنمية القدرات في مجال االتصال دلى المستويات اإلقليمية باستخدام حزمة أدوات االتصال  (أ 

 تنمية قدرات التدريب دلى االتصال لألطراف باستخدام حزمة أدوات االتصال للحصول وتقاسم المناف . (ب 

 .ل بشأن الحصول وتقاسم المناف  مالئمة للظروف السائدةالفرص إلدداد وحدات ومواد اتصا تهيئة (ج 

 وتقاسم المناف . لحصولبشأن اوسائل اإلدالم بالرسائل المتعلقة باالتصال  فادةتهيئة الفرص إل (د 

 هيئة أساس لمجمودة من الممارسات بشأن االتصال للحصول وتقاسم المناف .ت (ه

 النتائج المتوقعة 4-2

 لالتصال دلى المستوى العالمي لتناسب الخبرات اإلقليمية.تهيئة إطار وحزمة أدوات  (أ 

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

 أهمية االتصال بشأن الحصول وتقاسم المناف .دن وسائل اإلدالم اإلقليمية  فادةإ (ج 

 المؤشرات 4-3

 المشاركة في حلقات العمل. (أ 

 لعمل.أثناء حلقات االمعدة المواد  (ب 

 في حلقات العمل. العاملون الذين تم تدريبهم (ج 

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

استخدام حزماة أدوات الحصاول وتقاسام المنااف       ب 4-4-1
وبالتعاون م  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسام المنااف   دقاد    

 ت دمل إقليمية لالتصال بشأن الحصول وتقاسم المناف  تتولى:حلقا
تقديم التوضيحات لمسؤولي االتصال وتدريبهم دلى استخدام  (أ 

 حزمة األدوات؛

 تهيئة الفرص لوض  وحدات ومواد مالئمة للسياقات الوطنية؛ (ب 

بالتعاون م  المراكز اإلدالمية لألمم المتحدة  دقد جلسات  (ج 
ثناء حلقات العمل اإلقليمية وإشراك إدالمية لوسائل اإلدالم أ

 مسؤولي االتصال المحليين؛

تهيئة أساس لمجمودة من الممارسات بشأن االتصال  (د 
األصلية  الشعوبللحصول وتقاسم المناف . وإدراج مشاركة 

 المحلية.المجتمعات و

دلى المستوى العالمي: أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي   (أ 
مج األمم المتحدة للبيئة  وجامعة األمم المتحدة  وبرنا

واللجنة األوروبية لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  
واليونسكو  ومنظمة الحفظ الدولية  والمراكز اإلدالمية 

 لألمم المتحدة.

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

 ات.دلى المستوى الوطني: الحكومات واألكاديمي (ج 

 ممثلو وسائل اإلدالم. (د 

 الزمني طاراإل 4-6

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

 ف التقديريةالتكالي 4-7

 خمسة أقاليم -لكل حلقة دمل  دوالر أمريكي 111 111
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اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز  1-4
 ومعالجة حاالت عدم االمتثال االمتثال ألحكام البروتوكول

قاسم العادل إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول دلى الموارد الجينية والت
 والمنصف للمناف  الناشئة دن استخدامها 

 بأن األطراف في بروتوكول ناغويا يجب أن تمتثل لجمي  التزاماتها بموجب البروتوكول  إذ تسّلم
المجتمعات األصلية و شعوب  والحكومات األخرى  والمنظمات الدولية  والاألطراف تددو -1

  آراءهم 1111سبتمبر/أيلول  1ن يرسلوا إلى األمين التنفيذي  بحلول أإلى المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين 
حول العناصر والخيارات لإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز االمتثال للبروتوكول 

ادة من م  مراداة الخبرة والدروس المستف من بروتوكول ناغويا  31ومعالجة حاالت ددم االمتثال بموجب المادة 
 ؛االتفاقات األخرى المتعددة األطراف

وأن يحسن مشروع العناصر والخيارات  اتجميعي اتقرير أن يعداألمين التنفيذي  تطلب إلى -1
لإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت ددم االمتثال 

 ؛إلدراب دنهااستنادا إلى اآلراء التي تم ا
أن يعقد  بالتشاور م  مكتب اللجنة الحكومية الدولية  ورهنا  األمين التنفيذي إلى تطلب كذلك -3

تحسين مشروع العناصر مواصلة ومن أجل استعراض التقرير التجميعي خبراء لل ااجتمادبتوافر األموال  
 ؛في اجتمادها الثاني كومية الدوليةكي تنظر فيها اللجنة الحلوالخيارات التي أددها األمين التنفيذي 

والرئيسين المشاركين واألمين التنفيذي إلى بذل قصارى جهدهم في إجراء األطراف   ددوت -4
التحضيرات الالزمة لالنتهاء من المناقشات بنجاح حول اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى 

ددم االمتثال  وذلك لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع  تعزيز االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت
 لألطراف في البروتوكول؛

والمنظمات الدولية المعنية إلى تقديم الددم المالي لعقد األخرى الحكومات األطراف  و تددو -5
 خبراء.الاجتماع 

----- 

 


