
 

  للتنفیذالهیئة الفرعیة 
  األولاالجتماع 

  2016 أیار/مایو 6-2 كندا، ،الـمونتری
  *تمن جدول األعمال المؤق 5البند 

 
وجي بشأن من أهداف أیشي للتنوع البیول 16التقدم المحرز نحو تحقیق الهدف 

لحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف لبروتوكول ناغویا 
  للمنافع الناشئة عن استخدامها

  مذكرة من األمین التنفیذي
  مقدمة  - أوال 

صول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل حللاعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه العاشر، بروتوكول ناغویا  -1
بما في ذلك أهداف أیشي  ،والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي) 10/1المقرر ( ع الناشئة عن استخدامهاوالمنصف للمناف

 ).، المرفق10/2المقرر ( 2020-2011للتنوع البیولوجي، للفترة 

وتوكول ناغویا ، یسري مفعول بر 2015بحلول عام "من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي على أنه  16وینص الهدف  -2
للحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ویتم تفعیله، بما یتمشى مع التشریع 

 ".الوطني

 72، أودع 2016شباط /فبرایر 22، وحتى 2014تشرین األول /أكتوبر 12ودخل بروتوكول ناغویا حیز النفاذ في  -3
 .بنجاح 16تالي، تم تحقیق الجزء األول من الهدف لوبا. القبول أو الموافقة أو االنضمام للبروتوكولطرفا صكوك التصدیق أو 

، على األطراف في بروتوكول ناغویا اتخاذ عدد من الخطوات لضمان أن 16وفیما یتعلق بالجزء الثاني من الهدف  -4
إنشاء ) 1: (راف في البروتوكول االضطالع بما یليوبتحدید أكبر، على األط. ى مع التشریع الوطنيمشیتم تفعیله، بما یت
عداد أو مراجعة تشریع الحصول وتقاسم المنافع، وتدابیر إداریة أو سیاساتیة لتنفیذ البروتوكول ) ب(؛ هیاكل تنظیمیة ٕ تدابیر (وا

 .یا لضمان تفعیلهوتبحث الوثیقة الحالیة الخطوات التي اتخذتها األطراف في بروتوكول ناغو  1).الحصول وتقاسم المنافع

وباإلضافة إلى ذلك، تتطلب العملیات الوطنیة في الكثیر من البلدان أن تعد تدابیر لتنفیذ معاهدة دولیة قبل التصدیق  -5
ونظرا ألهمیة التصدیق على بروتوكول ناغویا وتنفیذه من جانب أكبر عدد من األطراف في االتفاقیة، تبحث الوثیقة . علیها

 .قدم المحرز في هذه البلدان نحو التصدیق على بروتوكول ناغویا وتنفیذهالحالیة أیضا في الت
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من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، أرسل  16جمع معلومات إضافیة لتقییم التقدم المحرز في تحقیق الهدف  وبغیة -6

 12وحتى ). ، على التوالي141-2015و 243-2015( 2015كانون األول /في دیسمبر 2غیر األطرافلإخطار لألطراف و 
بنن، وجزر القمر، وكوت دیفوار، : ، استلم األمین التنفیذي تقدیمات من األطراف التالیة في البروتوكول2016شباط /فبرایر

ثیوبیا، واالتحاد األوروبي، وهنغاریا، والهند،  ٕ وكرواتیا، وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، والدانمرك، والجمهوریة الدومینیكیة، وا
سبانیا، والسودان، وسویسرا، وتوغو، والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى والمكسیك، و  ٕ النیجر، وبیرو، والفلبین، وجنوب أفریقیا، وا

بنغالدیش، : التالیة لبروتوكولفي امن غیر األعضاء استلم األمین التنفیذي أیضا تقدیمات وآیرلندا الشمالیة وفییت نام، و 
یطالیا، والیابان، وصربیا وسوازیلندجوبل ٕ ویرد تجمیع لهذه التقدیمات في الوثیقة  .یكا، وكوستاریكا، وألمانیا، وا

UNEP/CBD/SBI/1/INF/7. 

المنهجیة المستخدمة في تحضیر هذا التحلیل،  لوثیقة الحالیةاوبعد هذه المعلومات األساسیة، یعرض القسم ثانیا من  -7
تفعیل البروتوكول،  ویلخص القسم ثالثا التقدم الذي أحرزته األطراف في. بما في ذلك مصادر المعلومات التي تم النظر فیها

عرضا عاما للتقدم الذي ویعرض القسم رابعا . بما في ذلك الهیاكل المؤسسیة وتدابیر الحصول وتقاسم المنافع التي تم إنشائها
أحرزته غیر األطراف في التصدیق على البروتوكول وتنفیذه، بما في ذلك الهیاكل المؤسسیة وتدابیر الحصول وتقاسم المنافع 

ویقدم القسم خامسا معلومات بخصوص الخطوات اإلضافیة المتخذة لتنفیذ البروتوكول من جانب األطراف . شائهاالتي تم إن
ویرز القسم سادسا الدور المهم للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة وغیرهم من أصحاب المصلحة في دعم . وغیر األطراف
، 16نشطة التي نفذتها أمانة االتفاقیة لدعم األطراف في تحقیق الهدف ثم یقدم القسم سابعا عرضا عاما لأل. تنفیذ البروتوكول

فضال عن األنشطة األخرى المنفذة فیما بین الدورات وفقا للمقررات التي اعتمدها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
فضال عن  16المحرز في تحقیق الهدف  استنتاجات بشأن التقدمبالقسم ثامنا  خلصوی. بروتوكول ناغویا، في اجتماعه األول

وأخیرا، یحتوي القسم تاسعا على مشروع توصیات لنظر الهیئة الفرعیة . التصدیق على بروتوكول ناغویا وتنفیذه بشكل أعم
 .للتنفیذ

مساهمة األهداف الوطنیة التي وضعتها األطراف والتقدم المحرز نحو تحقیق أهداف لكمل الوثیقة الحالیة تحلیل یو  -8
 .(UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.2)یشي للتوع البیولوجي أ

  المنهجیة  - ثانیا 
 الخطوات المتخذة نحو تفعیل البروتوكول من األطراف ومن غیر األطراف  -ألف 

ل ألمانة، وعلى النحو الوارد وصفه أدناه، تم بحث الخطوات التالیة لتنفیذ وتفعیلاستنادا إلى المعلومات المتوافرة  -9
 :البروتوكول

ویشمل ذلك معلومات عن البلدان التي أنشأت . التقدم في إنشاء الهیاكل المؤسسیة الالزمة لتنفیذ البروتوكول  )أ(
  ونقطة تفتیش واحدة أو أكثر؛ نقطة اتصال وطنیة، وسلطة مختصة واحدة أو أكثر

لتنفیذ أحكام  للحصول وتقاسم المنافع اإلداریة أو السیاساتیةو  یةتشریعالالتدابیر التقدم المحرز في وضع   )ب(
  :ویشمل ذلك تحلیال لما یلي. البروتوكول

المنافع  واحدا أو أكثر للحصول وتقاسمأو إداریا أو سیاساتیا ا یتشریعتدریبا  تلبلدان التي اعتمدا  )1(
  منذ اعتماد البروتوكول؛

 ةالقائم یة أو إداریا أو سیاساتیاالتشریعالتدابیر البلدان التي تقوم في الوقت الحاضر بمراجعة   )2(
  ، بهدف تنفیذ بروتوكول ناغویا؛أو تعد تدابیر جدیدة للحصول وتقاسم المنافع

للحصول وتقاسم المنافع بهدف  یة أو إداریة أو سیاساتیةتشریعتدابیر البلدان التي تعتزم وضع   )3(
  تنفیذ بروتوكول ناغویا؛

                                                           
  .إلى األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي التي لم تصدق على بروتوكول ناغویا "غیر األطراف"لغرض هذه الوثیقة، یشیر مصطلح   2
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للحصول وتقاسم المنافع قبل اعتماد  أو إداریة أو سیاساتیةتدابیر تشریعیة البلدان التي لدیها   )4(
 .البروتوكول

 .وقد اتبعت نفس المعاییر والمنهجیة لكل من األطراف وغیر األطراف في البروتوكول -10

 الخطوات المتخذة من غیر األطراف للتصدیق على البروتوكول  -ء با

انب األطراف في االتفاقیة التي لیست أطرافا بعد في على البروتوكول من ج 3لتقییم التقدم المحرز نحو التصدیق -11
 :لهاتم تحلی، قدمت المعلومات عن ما یلي و )غیر األطراف(البروتوكول 

  ؛البلدان التي لدیها عملیة جاریة للتصدیق  )أ(
  .البلدان التي تعتزم التصدیق على بروتوكول ناغویا  )ب(

 مصادر المعلومات ذات الصلة  - جیم

 :لوارد في هذه الوثیقة إلى المعلومات المقدمة من األطراف وغیر األطراف على النحو التاليیستند التحلیل ا -12

من  14المعلومات التي أتاحتها البلدان إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وفقا للمادة   )أ(
 4البروتوكول؛

ثت في اال: االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي  )ب( جتماع العاشر لمؤتمر األطراف، حُ
قتضاء تحدیث وتنقیح، استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي، بما وحسب االاستعراض، األطراف على 

، بما في ذلك عن طریق إدماج أهدافها الوطنیة 9/9یتمشى مع الخطة االستراتیجیة واإلرشادات المعتمدة في المقرر 
وتم استعراض  ).10/2من المقرر ) ج(و) ب(3الفقرتان (، للتنوع البیولوجي تها وخطط عملها الوطنیةستراتیجیافي ا

 1االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي المقدمة من البلدان منذ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف وحتى 
أو /الصلة ببروتوكول ناغویا، والحصول وتقاسم المنافع و وتم تحدید المعلومات ذات 5)67ومجموعها ( 2016شباط /فبرایر

  .وأخذها في االعتبار 16الهدف 
التقاریر الوطنیة الخامسة ینبغي ، أن 10/10قرر مؤتمر األطراف، في المقرر : التقاریر الوطنیة الخامسة  )ج(

أیشي دم المحرز نحو بلوغ أهداف التقعلى ، و 2020-2011للتنوع البیولوجي ركز على تنفیذ الخطة االستراتیجیة أن ت
 170ومجموعها ( 2016شباط /فبرایر 1وقد تم استعراض جمیع التقاریر الوطنیة المقدمة حتى . للتنوع البیولوجي

  ؛وأخذها في االعتبار 16أو الهدف /وتم تحدید المعلومات ذات الصلة ببروتوكول ناغویا، والحصول وتقاسم المنافع و 6)تقریرا

                                                           
لمفهوم أن التصدیق یشمل إیداع صك التصدیق، أو القبول أو الموافقة أو االنضمام من جانب دولة أو ، من الوثیقة الحالیةافي    3

  .منظمة تكامل اقتصادي إقلیمیة هي طرف في االتفاقیة
صول من البروتوكول كوسیلة لتبادل المعلومات المتصلة بالح 14أنشئت غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع بموجب المادة    4

: عن رفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع أیة معلوماتلغكل طرف  یتیحوینص البروتوكول على أن . وتقاسم المنافع
السلطات الوطنیة أو عن نقطة االتصال الوطنیة والسلطة و  )ب( بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛اتیة السیاسو التدابیر التشریعیة واإلداریة   )أ(

برام الشروط المتفق و ) ج( ؛المختصة ٕ التصاریح أو ما یعادلها الصادرة عند وقت الحصول كدلیل على قرار منح الموافقة المسبقة عن علم وا
لى نشر هذا النوع من المعلومات في غرفة تبادل معلومات الحصول إودعیت غیر األطراف في البروتوكول أیضا . علیها بصورة متبادلة

  .وتقاسم المنافع
یتم استعراض االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي من هنغاریا، والتفیا، وبولندا ألنها لم تقدم بإحدى اللغات الست  لم   5

: ولمزید من المعلومات عن قائمة هذه االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة المقدمة إلى األمانة انظر. لألمم المتحدة
https://www.cbd.int/reports/nr5/ 

 /https://www.cbd.int/reports/nr5: ر قائمة التقاریر الوطنیة الخامسة المقدمةظلمزید من المعلومات، ان   6
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كانون /دیسمبر 2من المذكورة أعاله ت المستلمة من األطراف وغیر األطراف استجابة لإلخطارات التقدیما  )د(

  .2015األول 
 :وتتضمن مصادر المعلومات اإلضافیة المتاحة لألمانة ما یلي -13

المعلومات التي جمعتها األمانة بخصوص البلدان التي وضعت تدابیر تشریعیة أو إداریة أو سیاساتیة وفقا   )أ(
بینما هناك عدد من هذه البلدان التي تقوم بعملیة مراجعة و . حكام الحصول وتقاسم المنافع في االتفاقیة قبل اعتماد البروتوكولأل
  ؛بالنسبة للبلدان التي لم تقدم معلومات حدیثة عن التطورات الوطنیة ه التدابیر، فإن الموقف غیر واضحهذ

المقدمة إلى األمانة قبل اعتماد بروتوكول ناغویا لم تتاح بعد  المعلومات عن السلطات الوطنیة المختصة  )ب(
  ؛إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

المشروعات التي تهدف : مشروعات ومبادرات بناء القدرات وتنمیتها لدعم التنفیذ الفعال لبروتوكول ناغویا  )ج(
نفاذ التدا ٕ بیر المحلیة التشریعیة واإلداریة والسیاساتیة بشأن الحصول وتقاسم المنافع تم إلى بناء القدرات من أجل إعداد وتنفیذ وا

 7.أخذها في االعتبار نظرا ألنها تقدم إشارة إلى البلدان التي تعتزم وضع تدابیر للحصول وتقاسم المنافع

من  16تقییم التقدم الذي أحرزته األطراف في تحقیق الهدف   - ثالثا
 ولوجيأهداف أیشي للتنوع البی

 حالة التقدم الذي أحرزته األطراف في إنشاء الهیاكل المؤسسیة الالزمة لتنفیذ البروتوكول  -ألف 

 نقاط االتصال الوطنیة  -  1

ّ 2016شباط /فبرایر 12حتى  -14  94(طرفا في بروتوكول ناغویا نقطة اتصال وطنیة للحصول وتقاسم المنافع  68ن ، عی
 .8)في المائة من األطراف

 الوطنیة المختصة السلطات  -  2

سلطة وطنیة مختصة واحدة أو أكثر من ) في المائة من األطراف 31(طرفا  22، أنشأ 2016شباط /فبرایر 12حتى  -15
 ).1ر الجدول ظان(علومات من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع مبین خمسة عشرة طرفا التي قدمت هذه ال

تصة قبل اعتماد بروتوكول ناغویا ولكنها لم تقدم أي معلومات محدثة إلى وأنشأت أربعة أطراف سلطة وطنیة مخ -16
غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، ولذلك لیس من الواضح ما إذا كانت بعض هذه البلدان ستنشئ سلطات وطنیة 

ة مختصة ولكن ما زال نشر هذه وفي تقدیماتها، أبلغ طرفان إضافیان عن تعیینهما لسلطة وطنی. مختصة لتنفیذ البروتوكول
 .المعلومات في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع قید اإلعداد

  2016شباط /فبرایر 12التي لدیها سلطة وطنیة مختصة منشأة حتى  طرافاأل :1الجدول 

 

السلطات الوطنیة 
المختصة المذكورة في 
غرفة تبادل معلومات 
 الحصول وتقاسم المنافع

طنیة مختصة قبل سلطة و 
بروتوكول ناغویا ولكنها لیست 

في غرفة تبادل معلومات 
 الحصول وتقاسم المنافع

أبلغت السلطة الوطنیة المختصة 
ولیس في غرفة تبادل  دیمفي التق

 معلومات الحصول وتقاسم المنافع

لسلطات العدد اإلجمالي ل
 الوطنیة المختصة المنشأة

 22 2 4 16 عدد األطراف
من مئویة النسبة ال
 %31 %3 %6 %22 األطرافمجموع 

 

                                                           
بشأن حالة ونطاق مبادرات بناء القدرات وتنمیتها دعما لتنفیذ بروتوكول  UNEP/CBD/ABS/CB-IAC/2015/1/2انظر الوثیقة    7

عدت لنظر اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة المعنیة ببناء القدرات من أجل تنفیذ بروتوكول ناغویا، لحصول وتقاسم المنافع التي ألناغویا 
من اإلطار  2وتم تحدید المشروعات التي تتناول المجال الرئیسي . 2015أیلول /سبتمبر 17-15المنعقدة في مونتلایر، كندا، من 
  .في االعتبار لتحدید البلدان التي تعتزم وضع تدابیر للحصول وتقاسم المنافعوأخذ معلوماتها  )NP-I/8المقرر (االستراتیجي لبناء القدرات وتنمیتها 

 .)www.absch.cbd.int(انظر غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع    8

http://www.absch.cbd.int


UNEP/CBD/SBI/1/3 
Page 5 
 

طرفا  12وقد أظهرت المعلومات اإلضافیة المقدمة إلى غرفة تبادل الحصول وتقاسم المنافع والواردة في التقدیمات أن  -17
و، رك، والجمهوریة الدومینیكیة، وغامبیا، وغینیا بیسامجزر القمر، وكرواتیا، والدان(عینت سلطة مختصة واحدة للبروتوكول 

وفي سبعة أطراف تقوم نقطة االتصال الوطنیة أیضا بدور ). نرویج، وجنوب أفریقیا وسویسراوهنغاریا، والهند، ومالوي، وال
 ).جزر القمر، وغامبیا، وغینیا بیساو، ومالوي، والنرویج، وجنوب أفریقیا، وسویسرا(السلطة الوطنیة المختصة 

بیالروس، وكمبودیا، والمكسیك، وبیرو، والجمهوریة (ة للبروتوكول وعینت أطراف أخرى أكثر من سلطة مختصة واحد -18
لى عفعلى سبیل المثال، عینت المكسیك خمس سلطات وطنیة مختصة تتعلق بمنح الحصول ). العربیة السوریة وفییت نام
 .أو المعارف التقلیدیة المرتبطة بها/ینیة وجأنواع مختلفة من الموارد ال

سبانیا في تقدیماتها عن التقدم وأبلغت بنن وكوت دیفوار  - 19 ٕ  .المحرز في تعیین سلطة وطنیة مختصة واحدة أو أكثروالنیجر وا

 نقاط التفتیش  -  3

، وفقا للمعلومات الواردة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وفي 2016شباط /فبرایر 12حتى  -20
) روس، وكرواتیا، والدانمرك، وبیرو، وجنوب أفریقیا وسویسرابیال(التقدیمات، عینت ستة أطراف نقطة تفتیش واحدة أو أكثر 

بیالروس، (بعض األطراف سلطة وطنیة مختصة أیضا للعمل كنقطة تفتیش  وقد عین. من البروتوكول 17لمادة بغیة تنفیذ ا
 ).كرواتیا، والدانمرك، وبیرو، وسویسرا وجنوب أفریقیاو 

 :فتیشوفیما یلي بعض أمثلة للمعلومات عن نقاط الت -21

واللجنة الوطنیة  (INDECOPI)المكتب المسؤول عن براءات االختراع : عینت بیرو نقتطین للتفتیش  )أ(
في اجتماعات التنسیق وعالوة على ذلك، تجري مناقشات للحاجة إلى تعیین نقاط تفتیش إضافیة . لمكافحة القرصنة البیولوجیة

ة، یمراقبة الصحالالمؤسسات المسؤولة عن التي یتم النظر فیها هي یة ضافاإلتفتیش  لنقاطو . وذلك فیما بین مؤسسات البلد
  ؛أو تعزیز البحوث/، ومراقبة الحدود والتجاري والتسویق

وهي أیضا سلطة وطنیة (اإلدارة الوطنیة لشؤون البیئة ) 1: (حددت جنوب أفریقیا نقاط التفتیش التالیة  )ب(
، 2005لعام براءات االختراع،  ، التي تدیر قانون تعدیل)لصناعةزارة التجارة واو (شركات ولجان الملكیة الفكریة ) 2): (مختصة

والمكتب الوطني لنظم معارف ) 3(تطلب الكشف اإلجباري عن التصاریح والشروط المتفق علیها بصورة متبادلة؛ یي ذوال
االنتهاء من إعداد نظام للسجالت الوطنیة التي ستعمل أیضا كنقطة تفتیش بمجرد ) وزارة العلم والتكنولوجیا(السكان األصلیین 

  ؛للمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة
ویجب على من یستخدم الموارد . یعمل كنقطة تفتیش مركزیة (FOEN)المكتب الفیدرالي للبیئة : سویسرا  )ج(

للشروط الواجبة قبل الحصول على تصریح الجینیة أو ینتفع مباشرة من استخدامها إخطار المكتب الفیدرالي للبیئة باالمتثال 
بالتسویق، أو إذا لم یكن مثل هذا التصریح مطلوبا، قبل تسویق المنتجات التي أعدت على أساس تصریح الحصول على 

الیة ر دوباإلضافة إلى ذلك، یعتبر المكتب الفیدرالي السویسري لحقوق الملكیة الفكریة هو الوكالة الفی. الموارد الجینیة المستخدمة
أو المعارف /طلب مصدر الموارد الجینیة وموهو مسؤول عن تنفیذ اإلفصاح عن . للشؤون المتعلقة بالملكیة الفكریة في سویسرا

  .یة في طلبات الحصول على براءات االختراعدالتقلی
القیمة التي سلسلة  ىوأبلغت المكسیك في تقدیمها عن التقدم المحرز في تعیین نقطة تفتیش واحدة أو أكثر على مد -22

وأبلغت فییت نام أیضا عن التقدم المحرز في . سیتم تفعیلها رسمیا من خالل االتفاقات بین القطاعات واستنادا إلى التعاون
 .إنشاء نقطة تفتیش واحدة أو أكثر

 الهیاكل المؤسسیة األخرى المنشأة لتنفیذ البروتوكول  -  4

 :المنشأة لتنفیذ البروتوكولاألخرى اكل المؤسسیة ن الهیعقدمت بعض األطراف معلومات في تقدیماتها  -23

السلطة الوطنیة للتنوع البیولوجي على : ینفذ قانون التنوع البیولوجي في الهند من خالل آلیة مؤسسیة ثالثیة  )أ(
تي سیتم ولجان إدارة التنوع البیولوجي ال ؛ةمقاطعالمستوى المحلي؛ ومجالس الدولة للتنوع البیولوجي على مستوى حكومة ال

  إنشائها من جانب الهیئات على المستوى المحلي؛
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بمشاركة جمیع المؤسسات و أنشأت بیرو منبرا للتنسیق فیما بین المؤسسات، بقیادة نقطة االتصال الوطنیة،   )ب(

إلدارة  طوقد أسهم المنبر في التنفیذ المشترك والمتجانس وصنع القرار في أنشطة التخطی. المختصة بالحصول وتقاسم المنافع
عداد تدابیر إداریة وفي غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم  ٕ الحصول، واالمتثال، والرصد، وتقاسم المنافع، وبناء القدرات، وا

  ؛المنافع
طلبات الحصول على تصاریح لأنشأت جنوب أفریقیا لجنة استشاریة للتنقیب البیولوجي إلجراء تقییم تقني   )ج(

  .ن البیئیة التخاذ قرار نهائيلشؤو وقدمت توصیات لوزیر ا
ومن أجل إتاحة معلومات إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، تحتاج األطراف في المقام األول إلى  -24

تعیین سلطة للنشر ترخص بنشر جمیع السجالت الوطنیة المسجلة في الغرفة وتضمن استكمال جمیع المعلومات المتاحة وعدم 
استلم األمین التنفیذي  ،2016شباط /فبرایر  22وحتى ). 5، المرفق، الفقرة NP-1/2المقرر (عالقة ومحدثة  سریتها، وأنها ذات

 ).في المائة من األطراف 74(طرفا في البروتوكول  53تعیینات لسلطات النشر من 

أو وطنیة  یةتشریعتدابیر حالة التقدم الذي أحرزته األطراف في إنشاء   -باء 
 للحصول وتقاسم المنافعاتیة إداریة أو سیاس

فئات مختلفة اعتمادا  ة من األطراف فيتوافر تبعا للمنهجیة الوارد وصفها في القسم ثانیا أعاله، تم تنظیم المعلومات الم -25
 .یذ أحكام البروتوكولفسیاساتیة لتنالداریة أو اإلتشریعیة أو التدابیر العلى مستوى التقدم في إنشاء 

ل في إنشاء التدابیر المحلیة للحصول و للتقدم الذي أحرزته األطراف في البروتوك اعام عرضا أدناه 1لشكل ا یقدمو  -26
  .2016شباط /فبرایر 12وتقاسم المنافع حتى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عرض عام للتقدم الذي أحرزته األطراف في إنشاء تدابیر الحصول وتقاسم المنافع لتنفیذ : 1الشكل 
 2016شباط /رفبرای 12البروتوكول حتى 

 األطراف التي أنشأت تدابیر للحصول وتقاسمالمنافع بعد اعتماد بروتوكول ناغویا  -  1

أنشأت تدبیر واحد أو أكثر للحصول وتقاسم ) طرفا 12(في المائة من األطراف  17ة أن وافر تبین المعلومات المت -27
أوروبا منطقة ، وثالثة من (WEOG) ودول أخرىستة من مجموعة دول أوروبا الغربیة : المنافع لتنفیذ بروتوكول ناغویا

وواحد من مجموعة أمریكا الالتینیة  ،، وواحد من منطقة آسیا المحیط الهادئ، وواحد من أفریقیا(CEE) الوسطى والشرقیة
 .(GRULAC) الكاریبيالبحر وبلدان 

هجا مختلفة قد وتشیر المعلومات المقدمة إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وفي ا -28 لتقدیمات إلى أن نُ
 .البروتوكول ذاتخذت في إعداد التدابیر لتنفی

عرض عام للتقدم الذي أحرزته األطراف في إنشاء تدابیر 
 البروتوكول الحصول وتقاسم المنافع لتنفیذ

تقاسم المنافع تدابیر الحصول و 
جتماع العاشر االالمعتمدة بعد 

  مؤتمر األطرافل
تدابیر الحصول وتقاسم المنافع قید 

  المراجعة/اإلعداد
عداد تدابیر الحصول التخطیط إل

  وتقاسم المنافع
 ال توجد معلومات متوافرة

  طرفا 12
17% 

  طرفا 26
36% 

  طرفا 29
40% 

 %17، أطراف 5
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بشأن  2014نیسان /أبریل 16للبرلمان األوروبي والمجلس بتاریخ  511/2014الالئحة رقم "واعتمد االتحاد األوروبي  -29
والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة  تدابیر االمتثال للمستخدمین من بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة

الجینیة والمعارف  مواردوتنص الالئحة على قواعد تنظم االمتثال للحصول وتقاسم المنافع لل". عن استخدامها في االتحاد
. األوروبيالتقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة وفقا ألحكام بروتوكول ناغویا وتنطبق على جمیع الدول األعضاء في االتحاد 

فیما یتعلق بتسجیل المجموعات،  2015تشرین األول /أكتوبر 13بتاریخ  2015/1866 ةئحالتي تنفذ الاللجنة الوتكمل الالئحة 
 9.ورصد امتثال المستخدم وأفضل الممارسات

انب االمتثال فیذ الئحة االتحاد األوروبي ومعالجة جو نوقد اعتمد بعض الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تدابیر لت -30
وال تنص الالئحة على قواعد للحصول على مستوى االتحاد ). مثل الدانمرك، وهنغاریا والمملكة المتحدة(في بروتوكول ناغویا 

 .قواعد للحصول من خالل التدابیر الوطنیة وضعاألوروبي، غیر أن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي قد تقرر 

البیئي بعد /لتقدیمات إلى أن بعض األطراف استعرضت قانونها للتنوع البیولوجيوتشیر المعلومات المقدمة في ا -31
االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف لتدرج أحكام الحصول وتقاسم المنافع، وهي تعتزم اعتماد تدابیر أكثر تفصیال للحصول 

 :فعلى سبیل المثال. وتقاسم المنافع، مثل اللوائح لتنفیذ بروتوكول ناغویا

یحتوي على أحكام تتعلق  2013تموز /انون حمایة الطبیعة في كرواتیا، الذي دخل حیز النفاذ في یولیوق  )أ(
غیر أن كرواتیا تعمل حالیا على وضع إطار تشریعي كامل للحصول وتقاسم المنافع بحلول نهایة  10.بالحصول وتقاسم المنافع

  ؛2016عام 
، الذي یعمل 2015في عام ) 15- 333(للتنوع البیولوجي  ایاعتمدت الجمهوریة الدومینیكیة قانونا قطاع  )ب(

  11؛2016كأساس قانوني لوضع الئحة بخصوص الحصول على الموارد الجینیة وتقاسم المنافع خالل عام 
ال على القانون القائم بشأن أیلول، الذي أدخل تعدی/سبتمبر 21، المؤرخ 33/2015اعتمدت إسبانیا القانون   )ج(

مذكورة إعاله لالتحاد بهدف تنفیذ أحكام بروتوكول ناغویا والالئحة ال) 42/2007القانون (والتنوع البیولوجي التراث الطبیعي 
للموافقة على الالئحة في األشهر التالیة التي ستنشئ سلطات وطنیة مختصة فضال عن  اجري العمل حالیكما ی. األوروبي

 .ن االمتثالإجراءات للحصول وتنفیذ الئحة االتحاد األوروبي بشأ

بعض البلدان التي كان لدیها تدابیر للحصول وتقاسم المنافع قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، أعدت تدابیر و  -32
مبادئ توجیهیة بشأن الحصول على "فعلى سبیل المثال، اعتمدت الهند اإلخطار األخیر . إضافیة تمشیا مع بروتوكول ناغویا

في إطار قانون التنوع البیولوجي لعام " 2014لتقلیدیة المرتبطة بها ولوائح تقاسم المنافع، لعام الموارد البیولوجیة والمعارف ا
2002.12 

 حالیا تدابیر الحصول وتقاسم المنافع بهدف تنفیذ البروتوكول تراجعاألطراف التي تعد أو   -  2

تدبیر أو تدابیر  مراجعةحالیا بإعداد أو تقوم ) بلدا 26(في المائة من األطراف  36تشیر المعلومات المتوافرة إلى أن  -33
أطراف من مجموعة أمریكا  5أطراف من منطقة آسیا والمحیط الهادئ، و 8طرفا من أفریقیا، و 13: للحصول وتقاسم المنافع

 .الالتینیة وبلدان البحر الكاریبي

ثیوبیا، والمكسیك، وبیرو، والفلبین، وجنوب (وقدم عدد من األطراف  -34 ٕ ) أفریقیا، والسودان وفییت نامكوت دیفوار، وا
. تدابیر الحصول وتقاسم المنافع بهدف تنفیذ البروتوكول مراجعةمعلومات في تقدیماتها عن العملیات الجاریة إلعداد أو 

 :وتشتمل األمثلة على ما یلي

                                                           
ات الحصول وتقاسم المنافع وفي وثیقة االمتثال ادل معلومبیمكن االطالع على مزید من المعلومات في غرفة ت   9

UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.2. 
  .یمكن االطالع على نص التدبیر في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع   10
http://www.cbd.int/abs/submissions/Aichi16/Dominicanrepublic-: یمكن االطالع على نص التدبیر على الوصلة التالیة   11

en.pdf-15-law333 . 
 .یمكن االطالع على نص التدبیر في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع   12

http://www.cbd.int/abs/submissions/Aichi16/Dominicanrepublic
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عاملة تعمل كوت دیفوار على اعتماد قانون الحصول وتقاسم المنافع، ولهذا الغرض، أجرى البلد دورات   )أ(

  ؛مختلفة فضال عن ورش عمل لزیادة التوعیة وبناء القدرات مع أصحاب مصلحة مختلفین وجهات وطنیة
مع واشتمل التقییم على مشاورات . أجرت الفلبین تقییما للسیاسات القائمة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع  )ب(

سیاسة الحصول وتقاسم المنافع الناتجة مشروع و . لبروتوكولأصحاب المصلحة وحدد المجاالت التي یلزم تعدیلها بغرض تنفیذ ا
- 2015وقد أدمت أیضا خطة عمل للحصول وتقاسم المنافع للفترة  13.عن ذلك مسجلة حالیا في مجلس النواب في الفلبین

  ؛في االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي في البلد 2028
القانون  مراجعةنافع قبل اعتماد بروتوكول ناغویا وتعمل حالیا على مسم البیرو لدیها تشریع للحصول وتقا  )ج(

بشأن حمایة الحصول على التنوع البیولوجي والمعارف الجماعیة للشعوب األصلیة، فضال عن القانون رقم  28216رقم 
دابیر ترو أیضا على إعداد وتعمل بی. بشأن حمایة المعارف الجماعیة المرتبطة بالموارد الجینیة للشعوب األصلیة 27811

وفي هذا الصدد، أعد مقترح لنظام نموذجي للحصول وتقاسم . إداریة لتنفیذ الحصول على الموارد الجینیة ورصد استخدامها
تداخلیة للسلطات والجهات الرئیسیة بالعالقة إلى الحصول؛ ومبادئ توجیهیة إلدارة عقود الحصول؛ المنافع، یشمل بروتوكوالت 

  دارة اآللیة الوطنیة المتكاملة لإلشراف على الموارد الجینیة ورصدها؛ ودلیل للمستخدم؛إلوجیهیة ومبادئ ت
وهو : لدى جنوب أفریقیا تدبیر للحصول وتقاسم المنافع اعتمد قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف  )د(

، بدأت إدارة 2015وفي عام ). 2004لعام  10م القانون رق( 2004الوطني لإلدارة البیئیة للتنوع البیولوجي، لعام قانون ال
ومن المتوقع أن تنتهي المراجعة بحلول عام . الشؤون البیئیة في إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة تهدف إلى مراجعته

  ؛2019
ونتیجة . أنشأت المكسیك مجموعة مشتركة بین الوزارات لتحلیل وتحدید أفضل وسیلة لتنفیذ البروتوكول  )ه(

هناك مشروع قانون قید االستعراض من جانب اإلدارة القانونیة في وزارة البیئة والموارد الطبیعیة لمزید من المراجعة من  لذلك،
  جانب اإلدارات القانونیة األخرى في المجموعة المشتركة بین الوزارات؛

مع نشرات ومبادئ  تعتزم فییت نام تنفیذ إطار وطني للحصول وتقاسم المنافع، یشمل مرسوما حكومیا،  )و(
 .2016ومن المقرر تقدیم مرسوم حكومي جدید بشأن الحصول وتقاسم المنافع إلى الحكومة في عام . توجیهیة لدعم تنفیذه

 األطراف التي تعتزم إعداد تدابیر الحصول وتقاسم المنافع بهدف تنفیذ البروتوكول  -  3

للحصول وتقاسم  )تدابیر(تعتزم إعداد تدبیر ) بلدا 29(في المائة من األطراف  40تبین المعلومات المتوافرة أن  -35
من مجموعة بلدان أمریكا  3أطراف من منطقة آسیا والمحیط الهادئ، و 9طرفا من أفریقیا، و 15: المنافع لتنفیذ البروتوكول

 .من منطقة أوروبا الوسطى والشرقیة 2الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، و

شرحت النیجر أنها أجرت عدة دراسات بهدف وضع تدابیر للحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك إعداد وفي تقدیمها،  -36
وباإلضافة إلى ذلك، أجریت دراستان أولیتان بشأن المعارف التقلیدیة وبروتوكول . استراتیجیة وطنیة للحصول وتقاسم المنافع

 .ناغویا من جانب المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة

 الحصول وتقاسم المنافع قبل اعتماد البروتوكول) تدابیر(طراف التي وضعت تدبیر األ  -  4

وقام . طرفا كان لدیها تدابیر للحصول وتقاسم المنافع قبل اعتماد بروتوكول ناغویا 25تبین المعلومات المتوافرة أن  -37
طرفا حالیا بمراجعة  11، ویقوم )أعاله 1فرعي وهذه مذكورة في القسم ال(ثالثة منها بمراجعة أحد التدابیر القائمة على األقل 

 ).أعاله 2 يمذكورة في القسم الفرع(تدبیر أو أكثر من تدابیرها حتى تتمشى مع بروتوكول ناغویا 

غیر أنه في بلدان أخرى التي لدیها تدابیر للحصول وتقاسم المنافع قبل بروتوكول ناغویا، لیس من الواضح، استنادا  -38
مر بعملیة تلك المراجعة وافرة، ما إذا كانت تعتزم مراجعة التدابیر القائمة للحصول وتقاسم المنافع أو أنها تإلى المعلومات المت

وبعض تدابیر الحصول وتقاسم المنافع المعتمدة قبل البروتوكول قد تزال ساریة حتى اآلن؛ مما یجعل هذه . روتوكولوفقا للب
 .ن حالتهابشأتقدم وضوحا یمكن أن لحصول وتقاسم المنافع ة في غرفة تبادل معلومات االمعلومات المتاح

                                                           
: وصلة التالیةیمكن االطالع على النص الكامل لسیاسة الحصول وتقاسم المنافع على ال   13

en.pdf-annexB-https://www.cbd.int/abs/submissions/Aichi16/Philippines   

https://www.cbd.int/abs/submissions/Aichi16/Philippines
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 اإلجراءات األخرى المتخذة لتنفیذ البروتوكول  -جیم 

. تجاوز بعض األطراف إنشاء تدابیر للحصول وتقاسم المنافع وأبلغوا عن الخطوات المتخذة في تنفیذ أطرها الوطنیة -39
 :فعلى سبیل المثال

شهادة  مساهمةلتقدم المحرز في إصدار التراخیص أو ما یعادلها وعن عن ا ،تقدیمها أبلغت الهند في  )أ(
اتفاقا لتقاسم المنافع وبدأت المجتمعات األصلیة  220وأبرمت السلطة الوطنیة المختصة في الهند . ولیااالمتثال المتعرف بها د

معلومات الحصول وتقاسم غرفة تبادل  خیص آللیةتر والهند هي أول بلد یتیح معلومات عن . والمحلیة في تلقي تقاسم المنافع
  ؛ویمثل تشكیل أول شهادة خطوة رئیسیة في تفعیل بروتوكول ناغویا. ول شهادة امتثال معترف بها دولیاالمنافع الذي یعتبر أ

إلدارة طلبات الحصول ولرصد أن البلد یعمل على إعداد نظام على االنترنت  ،رو في تقدیمهایشرحت ب  )ب(
، وترصد بیرو تحددو . یفیة رصد استخدام الموارد الجینیةكتفاصیل عن بعض ت من جانب المستخدمین وتقدیم حالة تلك الطلبا

موردا بیولوجیا  35من خالل اللجنة الوطنیة لمكافحة القرصنة البیولوجیة، طلبات براءات االختراع حول العالم وهي تتابع حالیا 
منح ست براءات اختراع تتعلق اللجنة  أبطلتوحتى اآلن، . ا البلد كأولویةدهتم حدوما یرتبط بها من معارف تقلیدیة التي 

ویمكن أن تساعد المعلومات الواردة في . سجال 2944للمعارف التقلیدیة یحتوي على  ولدى بیرو أیضا سجال. د البیروفیةبالموار 
 ؛د الجینیةهذا السجل في تحدید حاالت االستیالء على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموار 

فعلى . وفي تقدیماتها، حددت األطراف أیضا عددا من اإلجراءات اإلضافیة والخطوات المتخذة لتنفیذ البروتوكول -40
سبیل المثال، بعض البلدان، مع اعترافها بأهمیة مشاركة أصحاب المصلحة والمجتمعات األصلیة والمحلیة في تنفیذ 

 :نشطة زیادة التوعیة التي یجري تنفیذها لدعم تنفیذ البروتوكولالبروتوكول، أشارت إلى النُهج التشاركیة وأ

لدى الدانمرك منتدیا وطنیا ألصحاب المصلحة، بالمشاركة مع مبادرة تنمیة القدرات في مجال الحصول   )أ(
  ؛وتقاسم المنافع، واستضافت أربعة اجتماعات دولیة للحوار مع قطاع األعمال

طنیا للتنقیب البیولوجي للتواصل الفعال مع جمیع أصحاب المصلحة المعنیین أطلقت جنوب أفریقیا منتدیا و   )ب(
  ؛والمجتمعات األصلیة والمحلیة في تنفیذ البروتوكول

نشاط براءات االختراع في المملكة المتحدة بشأن الموارد الجینیة "أجرت المملكة المتحدة دراسة بعنوان   )ج(
تراع من المملكة المتحدة ذات الصلة خیقدم نتائج استعراض لوثائق براءات االالذي " والمعارف التقلیدیة المرتبطة بها

  بالبروتوكول من أجل تحدید مجموعة من أنشطة البحوث والتنمیة التي تتعلق بالموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة؛
 14.األمانة ترجمت أثیوبیا والفلبین وطاجیكستان البروتوكول إلى اللغات المحلیة وأتاحتها إلى  )د(

 تقییم التقدم الذي أحرزته غیر األطراف نحو التصدیق على بروتوكول ناغویا وتنفیذه  -رابعا 
غیر (یقدم هذا القسم عرضا عاما للتقدم الذي أحرزته األطراف في االتفاقیة التي لیست أطرافا في البروتوكول  -41

 .نحو التصدیق على البروتوكول وتنفیذه) األطراف

ولذلك، یرد . معاهدة دولیة قبل التصدیق علیهاأي یر لتنفیذ با الوطنیة، على كثیر من البلدان اعتماد تداووفقا لعملیاته -42
 .اغویا مع سیرها نحو التصدیق علیهأدناه بحث للخطوات التي اتخذتها غیر األطراف لتنفیذ بروتوكول ن

  كولحالة التقدم الذي أحرزته غیر األطراف نحو التصدیق على البروتو   -ألف 
 22أدناه أنه حتى  2لشكل ا ینب، ی124فیما یتعلق بالتقدم المحرز نحو التصدیق من جانب غیر األطراف البالغة  -43

في المائة من غیر  19، وأن )بلدا 43(مائة من غیر األطراف الفي  35، تجري عملیة التصدیق لما نسبته 2016شباط /فبرایر
ال تتوافر معلومات ) بلدا 58(ة من غیر األطراف ئماالفي  47وبالنسبة لـ. على البروتوكولتعتزم التصدیق ) بلدا 58(األطراف 

 .بخصوص التقدم المحرز نحو التصدیق

  

                                                           
  raising/courtesy.shtml-https://www.cbd.int/abs/awareness: على العنوان التاليمیة غیر الرسترد جمیع الترجمات    14
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 2016شباط /فبرایر 22عرض عام للتقدم المحرز نحو التصدیق على بروتوكول ناغویا حتى  – 2الشكل 

أدناه  2لبروتوكول مجمعة بمختلف مناطق األمم المتحدة مقدمة في الشكل وحالة التقدم المحرز نحو التصدیق على ا -44
 .2016شباط /فبرایر 22حتى 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2016شباط /فبرایر 22یق على بروتوكول ناغویا حسب المنطقة حتى دعرض عام للتقدم المحرز نحو التص – 3الشكل 

یطالیا وصربیا وفي تقدیماتها، قدمت بلج -45 ٕ ومات أخرى عن التقدم المحرز نحو التصدیق على البروتوكول معلیكا وا
یداع  ٕ صكها للتصدیق على بروتوكول ناغویا أو االنضمام وأشارت إلى أنها تقترب من االنتهاء من إعداد عملیاتها الوطنیة وا

 .وقدمت كوستاریكا والیابان أیضا تفاصیل عن العملیة الجاریة نحو التصدیق. هیلإ

 دم الذي أحرزته غیر األطراف في إنشاء هیاكل مؤسسیةحالة التق  -باء 

 نقاط االتصال الوطنیة  -  1

في البروتوكول نقطة اتصال وطنیة  124من غیر األطراف البالغ عددهم  101، عین 2016شباط /فبرایر 12حتى  -46
 .للحصول وتقاسم المنافع

عرض عام للتقدم المحرز نحو التصدیق على بروتوكول 
 )حسب المنطقة(ناغویا 

  عرض عام للتقدم المحرز نحو التصدیق على 
 )حسب المنطقة(بروتوكول ناغویا 

  تم التصدیق 

  عملیة التصدیق جاریة

  تعتزم التصدیق
  )النیة(

ال تتوافر معلومات 
 تصدیقعن ال

جي
ولو

البی
وع 

التن
یة 

فاق
ي ات

ف ف
طرا

 األ
عدد

 

  نحو التصدیق عرض عام للتقدم المحرز 
 على بروتوكول ناغویا

  
  

  ال تتوافر معلومات عن التصدیق
  على اتصدیق 72 طرافمن غیر األ 58

 بروتوكول ناغویا

  عملیة التصدیق جاریة
 من غیر األطراف 43

  طرافمن غیر األ 23
 تعتزم التصدیق



UNEP/CBD/SBI/1/3 
Page 11 
 

 السلطات الوطنیة المختصة  -  2

في  20(اف ر من غیر األط 25، أنشأ 2016شباط /فبرایر 12، حتى 2دول بصفة عامة، وعلى النحو المبین في الج -47
وكانت أربعة من هذه البلدان قد أتاحت هذه المعلومات إلى غرفة . واحدة أو أكثرسلطة مختصة ) المائة من غیر األطراف

اد بروتوكول ناغویا ولكنه طة وطنیة مختصة قبل اعتملمن غیر األطراف س 19وأنشأ . تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
وفي تقدیماتها، أبلغ . سلطات وطنیة مختصة أیضا في إطار بروتوكول ناغویاستصبح لیس من الواضح ما إذا كانت ستكون 

 .بلدان عن تعیین سلطة وطنیة مختصة ولكن نشرها في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ما زال قید النشر

 2016شباط /فبرایر 12اف التي لدیها سلطة وطنیة مختصة منشأت حتى غیر األطر  :2الجدول 

 
السلطات الوطنیة المختصة 
في غرفة تبادل معلومات 
 الحصول وتقاسم المنافع

السلطات الوطنیة المبلغ عنها في 
التقدیمات ولكنها لیست في غرفة تبادل 

 معلومات الحصول وتقاسم المنافع

السلطة الوطنیة 
المختصة قبل 

 وتوكول ناغویابر 

عدد السلطات 
 الوطنیة المنشأة

 25 19 2 4 عدد غیر األطراف

من النسبة المئویة 
 %20 %15  %2 %3 غیر األطرافمجموع 

  
فقد عینت ألمانیا سلطة . وقدمت ألمانیا مثاال للتعاون بین السلطة الوطنیة المختصة ومؤسسات أخرى في تقدیمها -48

تعاون مع الوكالة الفیدرالیة للزراعة واألغذیة بخصوص الموارد تالتي س) رالیة لحفظ الطبیعةالوكالة الفید(وطنیة مختصة واحدة 
 .الوراثیة لألغذیة والزراعة مع معهد روبرت كوخ فیما یتعلق بمسببات األمراض البشریة

 نقاط التفتیش  -  3

رة سیعمل كنقطة تفتیش وسیجمع براءات االختراع وعالمات التجااأللماني لمكتب الشرحت ألمانیا في تقدیمها أن  -49
ولم تنشر هذه المعلومات عن نقطة . المعلومات ذات الصلة من طلبات براءات االختراع ویحیلها إلى السلطة الوطنیة المختصة

 .التفتیش بعد في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 الهیاكل المؤسسیة األخرى المنشأة لتنفیذ البروتوكول  -  4

ل إتاحة معلومات إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، تحتاج األطراف في المقام األول إلى من أج -50
تعیین سلطة للنشر ترخص بنشر جمیع السجالت الوطنیة المسجلة في الغرفة وتضمن استكمال جمیع المعلومات المتاحة وعدم 

، استلم األمین التنفیذي 2016شباط /فبرایر 22وحتى ). 5ق، الفقرة ، المرفNP-1/2المقرر (سریتها، وأنها ذات عالقة ومحدثة 
 ).األطرافغیر في المائة من  17(في البروتوكول  غیر األطرافتعیینا لسلطات النشر من  21

حالة التقدم الذي أحرزته غیر األطراف في إنشاء تدابیر محلیة تشریعیة أو إداریة أو   -جیم 
 نافعسیاساتیة للحصول وتقاسم الم

تبعا للمنهجیة الوارد وصفها في القسم ثانیا أعاله، تم تنظیم المعلومات المتوافرة في فئات مختلفة اعتمادا على مستوى  -51
 .التقدم المحرز في إنشاء تدابیر محلیة تشریعیة أو إداریة أو سیاساتیة لتنفیذ أحكام البروتوكول

 المحلیة ، في إنشاء تدابیر الحصول وتقاسم المنافع2016ط شبا/فبرایر 12عرضا عاما للتقدم، حتى  4الشكل  قدموی -52
  .طرفا في االتفاقیة التي لیست أطرافا في بروتوكول ناغویا 124لتنفیذ البروتوكول في 



UNEP/CBD/SBI/1/3 
Page 12 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عرض عام للتقدم الذي أحرزته غیر األطراف في إنشاء تدابیر محلیة للحصول وتقاسم المنافع   :4الشكل 
 2016شباط /فبرایر 12وكول، حتى لتنفیذ البروت

 غیر األطراف التي أنشأت تدابیر للحصول وتقاسم المنافع بعد اعتماد بروتوكول ناغویا  -  1

من غیر األطراف اعتمدت تدبیرا واحدا أو أكثر من تدابیر الحصول وتقاسم المنافع  6تبین المعلومات المتوافرة أن  -53
ثة من مجموعة بلدان أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، وواحد من منطقة ثال: بعد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

 .آسیا والمحیط الهادئ، وواحد من أفریقیا، وواحد من مجموعة دول أوروبا الغربیة ودول أخرى

مات بموجب واعتمد البرلمان األلماني تشریعا للتنفیذ یعالج االلتزا. اتهاألمانیا معلومات إضافیة في تقدیموقدمت  -54
ویركز التشریع على تدابیر امتثال . 2015تشرین األول /أكتوبر 15بروتوكول ناغویا فضال عن الئحة االتحاد األوروبي في 

المستخدم نظرا ألن ألمانیا قررت أال تشترط الحصول على الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق علیها بصورة متبادلة 
 .ة في ألمانیاللحصول على الموارد الجینی

 غیر األطراف التي تعد حالیا أو تراجع تدابیر الحصول وتقاسم المنافع بهدف تنفیذ البروتوكول  -  2

تعد حالیا تدابیر جدیدة أو تراجع التدابیر ) بلدا 23(في المائة من غیر األطراف  19تبین المعلومات المتوافرة أن  -55
 ة دول أوروبا الغربیة ودول أخرى، وستة من منطقة آسیا والمحیط الهادئ،سبعة من مجموع: القائمة للحصول وتقاسم المنافع

 .أوروبا الوسطى والشرقیة، وثالثة من مجموعة بلدان أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبيوثالثة من  وأربعة من أفریقیا،

 :وترد في التقدیمات المعلومات األخرى التالیة -56

  ؛البرلمان على إصدارهللتنوع البیولوجي سیوافق لدى بنغالدیش مشروع قانون   )أ(
اع العاشر لمؤتمر األطاف وهي تعمل حالیا متدابیر للحصول وتقاسم المنافع قبل االجت كوستاریكا لدیها  )ب(

لموارد الكیمیائیة البیولوجیة والموارد الجینیة وبشأن على ار المرخص شأن العقوبات اإلداریة للحصول غیلى مشروع قاعدة بع
  قلیدیة والعناصر غیر الملموسة المرتبطة بها؛تمایة المعارف الحمقترح للحقوق الفریدة بخصوص 

ویجري حالیا بحث النص وسیقدم إلى . لدى إیطالیا مشروع قانون یشمل تدابیر بشأن الحصول واالمتثال  )ج(
  ؛2016ا في عام البرلمان اإلیطالي، ربم

 ولهذا أنشئت لجنة. 2007تقوم سوازیلند بمراجعة مشروع قانون الحصول وتقاسم المنافع المعد في عام   )د(
ویجري . المنافع، وأجري أیضا تحلیل لحالة المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع مستوجیهیة وطنیة بشأن الحصول وتقا
 .البروتوكول، وهي سترشد أیضا مشروع القانون إعداد مبادئ توجیهیة إداریة لتنفیذ

عرض عام للتقدم الذي أحرزته غیر األطراف في إنشاء تدابیر للحصول وتقاسم المنافع 
 لتنفیذ البروتوكول

لحصـــول وتقاســـم ا) تـــدابیر(تـــدبیر 
ــــافع المعتمــــدة بعــــد االجتمــــاع  المن

  العاشر لمؤتمر األطراف
لحصـــول وتقاســـم ا) تـــدابیر(تـــدبیر 

  المنافع قید اإلعداد
ــــــــزم إعــــــــداد تــــــــدبیر ) تــــــــدابیر( تعت

  لحصول وتقاسم المنافعا
 ال توجد معلومات متوافرة

  من غیر األطراف 6
5% 

  من غیر األطراف 23
19% 

  من غیر األطراف 50
40% 

من غیر  45
  األطراف

36% 
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 غیر األطراف التي تعتزم إعداد تدابیر الحصول وتقاسم المنافع بغرض تنفیذ البروتوكول  -  3

إعداد تدابیر للحصول وتقاسم ) بلدا 50(في المائة من غیر األطراف  40استنادا إلى المعلومات المتوافرة، یعتزم  -57
من مجموعة بلدان أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر  12من منطقة آسیا والمحیط الهادئ، و 12من أفریقیا، و 13 :المنافع

 .من مجموعة دول أوروبا الغربیة ودول أخرى 6شرقیة، والمن أوروبا الوسطى و  7الكاریبي، و

 قبل اعتماد البروتوكول) تدابیر( ات تدبیر وضعغیر األطراف التي   -  4

من غیر األطراف تدابیر للحصول وتقاسم المنافع موجودة قبل اعتماد بروتوكول  22لدى طبقا للمعلومات المتوافرة،  -58
، وثالثة منها تقوم )أعاله 1الواردة في القسم الفرعي ( على األقل التدابیر القائمةواحد من وقد قام أحد منها بمراجعة . ناغویا

غیر أنه بالنسبة . أعاله 2كول ناغویا وهذه ترد في القسم الفرعي حالیا بمراجعة تدبیر أو أكثر من تدابیرها من أجل تنفیذ بروتو 
متوافرة لألمانة، ما إذا كانت تعتزم أو ، استنادا إلى المعلومات الللثماني عشرة اآلخرین من غیر األطراف، فلیس من الواضح

ون بعض تدابیر الحصول وتقاسم كوقد ت .تجري حالیا عملیة لمراجعة التدابیر القائمة للحصول وتقاسم المنافع وفقا للبروتوكول
المنافع المعتمدة قبل البروتوكول ساریة، مما یجعل من الممكن أن تساعد هذه المعلومات المتوافرة في غرفة تبادل معلومات 

 .الحصولو تقاسم المنافع في توضیح حالتها

 اإلجراءات األخرى المتخذة نحو تنفیذ البروتوكول  -دال 

فعلى سبیل . ها الوطنيعن الخطوات المتخذة في تنفیذ إطار التدابیر وأبلغت  عدادطراف مرحلة إتجاوز بعض غیر األ -59
 :ن رصد استخدام الموارد الجینیةععن التقدم المحرز في إصدار تصاریح أو ما یعادلها و في تقدیمها، المثال، كوستاریكا أبلغت 

تصریحا  431، منحت كوستاریكا 2016الثاني  كانون/وینایر 2014كانون الثاني /في الفترة بین ینایر  )أ(
عقدا للموافقة المسبقة عن  324البیولوجیة للتنوع البیولوجي وتم التوقیع على الكیمیائیة للحصول على الموارد الجینیة والموارد 

لمشروعات في المائة ممنوحة  12في المائة من مجموع التصاریح الممنوحة للبحوث األساسیة و 88وكان ما نسبته . علم
ام على االنترنت لتیسیر الوصول إلى المعلومات واإلسراع من عملیة ظوتعمل كوستاریكا أیضا على إعداد ن. التنقیب البیولوجي

  طلب تصاریح للحصول؛
وتشمل . أنشطة الرصد والمراقبة بعد منح تصریح بالحصول CONAGEBIOینفذ المكتب التقني في   )ب(

األنواع، ومكان الجمع، (قق من أن شروط الحصول المشمولة في شروط التصریح یتم احترامها للتح عاألنشطة زیارات للمواق
حقوق الملكیة الفكریة وقواعد بیانات الجینات والمجالت العلمیة للكشف ل ةدوریال ةراجعالمو ) والمنهجیة المستخدمة، وغیر ذلك
  .عن أي حصول غیر مرخص به

 ا، معلومات عن اإلجراءات اإلضافیة أو الخطوات المتخذة نحو تنفیذوقدمت بعض غیر األطراف، في تقدیماته -60
ألصحاب المصلحة والمجتمعات  ةالفعال أهمیة المشاركةفإن بعض البلدان، مع اعترافها بفعلى سبیل المثال، . البروتوكول

 :التي یتم تنفیذها لدعم التنفیذ األصلیة والمحلیة في تنفیذ البروتوكول، أشارت إلى النُهج التشاركیة وأنشطة زیادة التوعیة

یة لزیادة التوعیة وحزمة أدوات لتدریب أصحاب المصلحة وزیادة وعیهم بالحصول جأعدت سوازیلند استراتی  )أ(
  وتقاسم المنافع؛

جریبیین للعملیات التشاركیة والمشاورات مع المجتعات األصلیة والمحلیة بهدف تبدأت كوستاریكا مشروعین   )ب(
رشاد . قانون التنوع البیولوجياالمتثال ل ٕ وستعمل نتائج هذین المشروعین كأساس إلعداد عملیة تشاركیة على المستوى الوطني وا

  المتطلبات القانونیة؛
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قامت األرجنتین، والبرازیل، وبلغاریا، وألمانیا، والمغرب، وهولندا، وبولندا، وجمهوریة كوریا، وجمهوریة   )ج(

  15.إلى األمانة تاالترجم وكول إلى اللغات المحلیة وأتاحتبترجمة البروت مقدونیا الیوغسالفیة السابقة
الخطوات اإلضافیة المتخذة لتنفیذ البروتوكول من   -خامسا 

 األطراف ومن غیر األطراف
إنشاء هیاكل مؤسسیة وتدابیر للحصول وتقاسم المنافع لتنفیذ بروتوكول ناغویا، تتخذ األطراف وغیر باإلضافة إلى  -61

ویقدم هذا القسم معلومات وبعض األمثلة عن الخطوات اإلضافیة . من الخطوات لدعم التنفیذ الفعال للبروتوكولاألطراف عددا 
 .التي اتخذتها األطراف وغیر األطراف نحو تنفیذ البروتوكول

هج اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة للحصول وتقاسم المنافع  -ألف    التدابیر والُن
هجا إقلیمیة  -62 فعلى سبیل المثال، اعتمد . للحصول وتقاسم المنافع بعد اعتماد بروتوكول ناغویاأعد بعض البلدان نُ

یة للتنفیذ جاالتحاد األفریقي مبادئ توجیهیة عملیة للتنفیذ المنسق لبروتوكول ناغویا في أفریقیا والمبادئ التوجیهیة االستراتی
استراتیجیة إقلیمیة في  (COMIFAC)أفریقیا الوسطى وباإلضافة إلى ذلك، اعتمدت لجنة غابات . المنسق لبروتوكول ناغویا

هجا إقلیمیة للحصول وتقاسم المنافع قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف. 2011عام  قد تكون  16واعتمدت بلدان أخرى نُ
  .ذات صلة بتنفیذ البروتوكول

هج التشار أنشطة بناء القدرا  -باء  كیة لدعم ت وزیادة التوعیة والُن
 ى البروتوكول وتنفیذهالتصدیق عل

، تم إطالق عدد من مبادرات الحصول وتقاسم المنافع وبناء القدرات 2010بروتوكول ناغویا في عام منذ اعتماد  -63
بعض المبادرات أو هي وقدمت . أو تم تنفیذها لدعم التصدیق على البروتوكول وتنفیذه) أنشطة، ومشروعات وبرامج(وتنمیتها 

مثل (وهناك مبادرات أخرى تدعم األنشطة على المستوى العالمي أو اإلقلیمي . ستوى القطريدعما مباشرا على الم تقدم
، تهدف إلى دعم الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرین )التدریب، وتبادل المعلومات أو تطویر أدوات لبناء القدرات والموارد

 .أو إفادتهم على نطاق واسع

للجنة الجتماع األول عات ومبادرات بناء القدرات وتنمیتها وذلك لنظر اوتم تجمیع المعلومات المتوافرة عن مشرو  -64
وتشمل . 2015أیلول /في سبتمبر نعقداالستشاریة غیر الرسمیة المعنیة ببناء القدرات من أجل تنفیذ بروتوكول ناغویا، الم

أنشطة، ومشروعات (قدرات معلومات عن مبادرات بناء ال (UNEP/CBD/ABS/CB-IAC/1/2)الوثیقة التي أعدت لالجتماع 
، السیما تلك التي تقدم، أو قدمت، دعما مباشرا 2010المستكملة أو التي بدأت بعد اعتماد بروتوكول ناغویا في عام  )وبرامج

 .لألنشطة على المستوى القطري التي تسهم في التصدیق على بروتوكول ناغویا وتنفیذه

هناك مبادرات لبناء القدرات وتنمیتها في مجال الحصول وتقاسم ، 2010منذ عام  ،وطبقا للمعلومات التي تم تجمیعها -65
ومن هذا . تُدعم مباشرة التصدیق على بروتوكول ناغویا وتنفیذه) مشروعات وبرامج(على األقل مبادرة  67المنافع یبلغ عددها 

مشروعا تمت  14، و)المائة في 58(مشروعا ما زال جاریا  39استكملت؛ و) في المائة 15(العدد، هناك عشرة مشروعات 
 ).في المائة 6(مشروعات مقترحة  4و) في المائة 21(الموافقة علیها 

وما زال العمل جاریا إلتاحة معلومات عن مختلف مبادرات بناء القدرات وتنمیتها من خالل غرفة تبادل معلومات  -66
 .الحصول وتقاسم المنافع

                                                           
  raising/courtesy.shtml-https://www.cbd.int/abs/awareness: متاحة على العنوانغیر الرسمیة رجمات جمیع الت   15
، أو اإلعالن الوزاري لبلدان الشمال موعة األندیز بشأن النظام العام للحصول على الموارد الجینیةجالصادر عن م 392مثال، القرار    16
 .2003الحصول على الموارد الجینیة والحقوق فیها لعام  نبشأ

https://www.cbd.int/abs/awareness
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والمحلیة  الخطوات المتخذة من المجتمعات األصلیة  - سادسا 
 وأصحاب المصلحة المعنیین نحو تنفیذ البروتوكول

، فإن 16ة الحالیة تركز على تقییم التقدم الذي أحرزته األطراف وغیر األطراف في تحقیق الهدف ثیقو بالرغم من أن ال -67
دورا رئیسیا  عبونیل ، مثل مجتمعات األعمال والمجتمعات العلمیة،المحلیة وأصحاب المصلحة المعنیینالمجتمعات األصلیة و 
 .في تنفیذ البروتوكول

خطوات لضمان أن هذه  تتخذالمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة،  نمقدمیكالمحلیة، مجتمعات األصلیة و فال -68
ة تعد ومشاركتهم وأن الشروط المتفق علیها بصورة متبادلأو بقبولهم المعارف یتم الحصول علیها بموافقتهم المسبقة عن علم 

وعلى سبیل المثال، هناك عدد من المبادرات والمشروعات التي تدعم تطویر بروتوكوالت مجتمعیة من . لدعم تقاسم المنافع
والدعم المقدم من  .المحلیة بالعالقة إلى الحصول على المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیةمجتمعات األصلیة و جانب ال

وفي هذا الصدد، . UNEP/CBD/SBI/1/INF/1ویرد بمزید من الوصف في الوثیقة  سابعاالقسم األمانة مذكور أدناه في 
بهدف إتاحة المعلومات عن البروتوكوالت المجتمعیة، فضال عن القوانین  المجتمعات األصلیة والمحلیةتشترك األمانة مع 

 .تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع واإلجراءات العرفیة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، إتاحتها في غرفة

لضمان أن أنشطتهم أیضا كما یتخذ مستخدمو الموارد الجینیة من مجتمعات األعمال والمجتمعات العلمیة خطوات  -69
وتشمل هذه المبادرات تطویر أو تحدیث . تتمشى مع بروتوكول ناغویا ومع التدابیر التي اعتمدتها األطراف لتنفیذ البروتوكول

د التعاقدیة النموذجیة القطاعیة والمتعددة القطاعات للشروط المتفق علیها بصورة متبادلة، ومدونات السلوك الطوعیة، البنو 
وبعض هذه األدوات متاحة حالیا على الموقع الشبكي التفاقیة التنوع . أو المعاییر/والمبادئ التوجیهیة وأفضل الممارسات و

وتجري بعض المنظمات أیضا أنشطة لزیادة . تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعویمكن إتاحتها على غرفة  17البیولوجي
 :وتشمل بعض األمثلة للمبادرات ما یلي. التوعیة وبناء القدرات دعما لبروتوكول ناغویا

من النباتیة الملكیة كیو، أنشأت عددا  ق، بالتعاون مع الحدائ(BGCI)المنظمة الدولیة لحفظ حدائق النباتات   )أ(
  18؛بشأن الحصول وتقاسم المنافع، موجهة معظمها إلى العاملین في مجال حدائق النباتاتالتعلم وحدات 

اعتمد مدونة سلوك وأفضل ممارسات بشأن الحصول وتقاسم  (CETAF)اتحاد مرافق التصنیف األوروبیة   )ب(
من الئحة االتحاد األوروبي رقم  13و 8 تانمن البروتوكول، والماد 20وقد أعدت في سیاق المادة . 2014المنافع في عام 

وتعرض الوثیقة المبادئ التي تنظم بموجبها المجموعات وتدار ویجري البحوث استنادا إلى المجموعات في . 511/2014
بیان "وتحتوي الوثیقة أیضا على . المؤسسات األعضاء في االتحاد وتقدم تفاصیل عن أفضل الممارسات لتنفیذ هذه المبادئ

  19؛لتوفیر الوضوح لكیفیة استخدام ومعالجة المادة البیولوجیة في أعضاء التحالف" تخدام المادة البیولوجیةباس
لمكونات التي تأتي من على ا" الحصول باحترام"یشجع على  (UEBT)اتحاد أخالقیات التجارة البیولوجیة   )ج(

مبادئ ومعاییر أخالقیات التجارة البیولوجیة وتتضمن  التنوع البیولوجي من خالل مجموعة من ممارسات األعمال التي تتبع
وقد أعد االتحاد عددا من الموارد لدعم تطبیق مبادئ الحصول وتقاسم المنافع في الممارسات التجاریة . الحصول وتقاسم المنافع

  20.وأسهم في زیادة التوعیة ببروتوكول ناغویا

                                                           
ومدونات السلوك  https://www.cbd.int/abs/resources/contracts.shtml: البنود التعاقدیة النموذجیة متاحة على العنوان   17

 https://www.cbd.int/abs/instruments/default.shtml: أو المعاییر على العنوان/الطوعیة، والمبادئ التوجیهیة وأفضل الممارسات و
 /https://www.bgci.org/policy/abs: لمزید من المعلومات، یرجى االطالع على العنوان التالي   18
 https://www.cbd.int/abs/instruments/default.shtml: متاحة على العنوان التالي كمدونة السلو    19
  http://ethicalbiotrade.org/resources/#7: معلومات، یرجى االطالع على العنوان التاليلمزید من ال   20

https://www.cbd.int/abs/resources/contracts.shtml
https://www.cbd.int/abs/instruments/default.shtml
https://www.bgci.org/policy/abs/
https://www.cbd.int/abs/instruments/default.shtml
http://ethicalbiotrade.org/resources/#7
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 ورات التي نفذتها األمانةاألنشطة فیما بین الدالمحرز بخصوص التقدم   -سابعا 

من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي منذ  16أنشطة لدعم تحقیق الهدف   -ألف 
 العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول لمؤتمر األطراف ولاالجتماع األ 

ولوجي ، قدمت األمانة الدعم المستمر لألطراف في اتفاقیة التنوع البی2010منذ اعتماد بروتوكول ناغویا في عام  -70
 16.21واألطراف في بروتوكول ناغویا لتحقیق الهدف 

مانة أیضا مع نقاط االتصال الوطنیة التفاقیة التنوع البیولوجي ونقاط االتصال الوطنیة للحصول وتقاسم وتتابع األ -71
لیات المنافع وجهات اتصال وطنیة أخرى على أساس منتظم للسعي إلى الحصول على معلومات عن التقدم المحرز نحو عم

 .التصدیق والتنفیذ وتقدم الدعم، حسب مقتضى الحال

اع ماألطراف العامل كاجت مروفیما یلي عرض عام لألنشطة الرئیسیة التي نفذتها األمانة منذ االجتماع األول لمؤت -72
 .16تقدیم الدعم إلى األطراف وغیر األطراف لتحقیق الهدف للألطراف في البروتوكول 

 للتصدیق على بروتوكول ناغویا وتنفیذه نشطة لبناء القدراتأ  )أ(

حالیا على تطویر وحدتین للتعلم اإللكتروني، بشأن الحصول بدعم من صندوق الیابان للتنوع البیولوجي، تعمل األمانة  -73
 .وتقاسم المنافع ولدعم التصدیق على بروتوكول ناغویا، على التوالي

 (IDLO)وع البیولوجي، تعد المنظمة الدولیة لتطویر القانون على ذلك، وبدعم إضافي من صندوق الیابان للتن وعالوة -74
ن ومسؤولي السیاسات المنخرطین ریبیة لبناء القدرات لدى المحامیدورات تد د للتعلم اإللكتروني وستجري أربعمع األمانة موا

 22.روتوكول ناغویاالعملیات الوطنیة لتنفیذ ب حولبنشاط في تصمیم وتنفیذ األطر المحلیة أو الذین یسدون مشورة 

وتغطي وحدات التعلم اإللكتروني التي یتم إعدادها عناصر رئیسیة ینبغي النظر فیها من جانب البلدان عند تصمیم  -75
 /تحدید االستراتیجیات) أ: (التدابیر التشریعیة إو اإلداریة أو السیاساتیة التي تتعلق بالحصول وتقاسم المنافع لتنفیذ البروتوكول

خطوات إرشادیة لإلصالح القانوني في مجال الحصول وتقاسم المنافع؛ ) ب(نیة للحصول وتقاسم المنافع؛ السیاسات الوط
جراءات الحصول للحصول على الموافقة المسبقة عن علم؛ ) د(الترتیبات المؤسسیة لتنفیذ البروتوكول؛  )ج( ٕ قواعد ) ه(شروط وا

المعارف التقلیدیة، والقواعد المرتبطة بها ) و(فق علیها بصورة متبادلة؛ للتقاسم العادل والمنصف للمنافع، وتحدید الشروط المت
ر لتي یمكن أن تدعم التنفیذ الفعال للتدابیوالتدابیر التكمیلیة ا) ح(آلیات الرصد واالمتثال؛ ) ز(المنافع؛  للحصول وتقاسم

 .القانونیة للحصول وتقاسم المنافع

على المشاركین الدورات وستعرض . فضال عن حلقات عمل وجها لوجه للتعلم اإللكترونيوسیكون للدورات عنصرا  -76
الشروط األساسیة لبروتوكول ناغویا، واالعتبارات الرئیسیة لتصمیم وتنفیذ أطر الحصول وتقاسم المنافع، والخیارات المتوافرة 

واصل والمناقشة بهدف تیسیر التواصل وسینشأ ایضا منتدى على االنترنت للت .استنادا إلى الخبرات القطریة والدروس المستفادة
 .وتبادل وجهات نظر النظراء

                                                           
 .2010لقائمة من أنشطة بناء القدرات التي نظمتها األمانة منذ عام   UNEP/CBD/ABS/CB-IAC/1/2المرفق األول في الوثیقةانظر    21
  protocol-nagoya-do/initiatives/advancing-we-http://www.idlo.int/what: انظر معلومات عن الدورة لمزید من   22

http://www.idlo.int/what
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 23أنشطة لزیادة التوعیة بأهمیة الحصول وتقاسم المنافع وبروتوكول ناغویا  -  2

اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه األول استراتیجیة لزیادة التوعیة  -77
زیادة التوعیة من جانب  ،وتدعم األمانة، بدعم من صندوق الیابان للتنوع البیولوجي. NP-1/9ه ببروتوكول ناغویا في مقرر 

األطراف من خالل إنشاء حزمة أدوات تحتوي على منهجیات ونماذج ومواد وصفیة لتدریب المبلغین ولتطویر استراتیجیات 
 .وطنیة لزیادة التوعیة، ومواد وأدوات

ول ناغویا والمعاهدة الدولیة بشأن الموارد النباتیة أنشطة لدعم تنفیذ بروتوك  -  3
  متداعمةبطریقة  (ITPGRFA)لألغذیة والزراعة الوراثیة 

في سیاق مذكرة التفاهم المبرمة بین أمانة اتفاقیة التنوع البیولوجي وأمانة المعاهدة الدولیة بشأن الموارد النباتیة الوراثیة  -78
في ) 20+ریو (األمم المتحدة للتنمیة المستدامة  ؤتمرمة المشتركة المبرمة على هامش والمبادر  (ITPGRFA)لألغذیة والزراعة 

وتشمل هذه األنشطة حلقات عمل مع أفرقة من . متداعمة، ینفذ حالیا عدد من األنشطة لدعم تنفیذ الصكین بطریقة 2012عام 
عاهدة، لتحسین التنفیذ المنسق على المستوى جهات السیاسات الوطنیة، بما في ذلك جهات االتصال لكل من البروتوكول والم

عداد مواد لزیادة التوعیة بشأن التنفیذ المتداعم؛ ومشروع تجریبي مع بنن ومدغشقر لوضع وتفعیل تدابیر الحصول  ٕ الوطني؛ وا
ن بینهم أمانة ویتم تنفیذ هذه األنشطة مع عدد من الشركاء م. وتقاسم المنافع التي تنفذ البروتوكول والمعاهدة بطریقة منسقة

 المعاهدة الدولیة بشأن الموارد النباتیة الوراثیة لألغذیة والزراعة، والمنظمة الدولیة للتنوع البیولوجي، ومبادرة تنمیة القدرات في
 .مجال الحصول وتقاسم المنافع ومفوضیة االتحاد األفریقي

 ول ناغویاالمحلیة وبروتوكالمجتمعات األصلیة و أنشطة لدعم القدرات بخصوص   -  4

تنفذ األمانة، بالتعاون مع الشركاء، وبفضل الدعم المالي من صندوق الیابان للتنوع البیولوجي، برامج لتدریب المدربین  -79
للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة وممثلي الحكومات من األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي، ویتمثل أحد المكونات في 

بشأن المعارف التقلیدیة، بما في ذلك المعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة في إطار بروتوكول  البروتوكوالت المجتمعیة
حلقة عمل  20وتشمل هذه المبادرة حلقة عمل دولیة وخمس حلقات عمل إقلیمیة وستقدم الدعم إلى المدربین إلجراء . ناغویا

 24.وطنیة ودون وطنیة

 مات الحصول وتقاسم المنافعأنشطة لدعم غرفة تبادل معلو   -  5

من بروتوكول ناغویا هي عنصرا مركزیا  14إن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع المنشأة بموجب المادة  -80
لتزام بإتاحة أنواع معینة من المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، االوعلى األطراف  25.للبروتوكول

 .راف أیضا على المساهمة في هذه الغرفةوتشجع غیر األط

، وبدعم من صندوق 2014وبغیة تشجیع المشاركة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، منذ عام  -81
 :واالتحاد األوروبي، تنفذ األمانة استراتیجیة للتواصل والمشاركة تشمل ما یليللتنوع البیولوجي الیابان 

                                                           
رقات حقائق بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وبروتوكول ناغویا، وعن كیفیة و ) أ: (تشمل مواد زیادة التوعیة التي أعدتها األمانة ما یلي   23

: موجزات للسیاسات بشأن بروتوكول ناغویا) ج(حزمة معلومات عن الحصول وتقاسم المنافع؛ ) ب(ل ناغویا؛ و انضمام الطرف إلى بروتوك
المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع المنفذة في مختلف العلوم البیولوجیة في مفترق الطریق، التي تقدم عرضا عاما ألنواع األنشطة 

البیولوجیة الصناعیة، ومستحضرات التجمیل، والحدائق النباتیة واألغذیة  االصیدالنیة، والزراعة، والتكنولوجی أي المستحضرات(القطاعات 
وتتوافر . ء االتجاهات والممارسات األخیرةفضال عن تحلیل ألهمیة وأثر بروتوكول ناغویا بالنسبة لتلك القطاعات في ضو ) والمشروبات

  /https://www.cbd.int/abs/awareness-raising: جمیع المواد في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع على العنوان
من المعلومات عن بناء القدرات وتنمیتها ومشاركة الشعوب األصلیة والمجتمعات مزید  UNEP/CBD/SBI/1/INF/1یرد في الوثیقة    24

 .المحلیة في عمل االتفاقیة
لمزید من المعلومات عن التقدم المحرز في إعداد وتنفیذ غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع انظر الوثیقة    25

UNEP/CBD/ABS/CH-IAC/2015/1/2. 

https://www.cbd.int/abs/awareness-raising/
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  طراف بالدعم التقني لتعیین سلطات النشر فیها؛تزوید األطراف وغیر األ  )أ(
من البروتوكول، بما في ذلك عن طریق بناء  14تشجیع تقدیم األطراف للمعلومات المطلوبة وفقا للمادة   )ب(

  القدرات لدى سلطات النشر لكي تجعل المعلومات الوطنیة القائمة متاحة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛
جمع ردود الفعل بغیة تقییم االحتیاجات من التدریب والدعم التقني فضال عن استالم ردود الفعل بشأن   )ج(

 .إمكانیة استخدام غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

نقطة اتصال وطنیة من أجل تعزیز المشاركة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم  120وتم االتصال بأكثر من  - 82
حداث تقدم في تعیین سلطات النشر فعالمنا ٕ تعیینا لسلطات  74، استلم األمین التنفیذي 2016شباط /فبرایر 23وحتى . وا

 2014أیلول /ندوة تقدیمیة على االنترنت بین سبتمبر 14ونظمت األمانة . منها من األطراف في البروتوكول 53النشر، 
وكانت الندوات على االنترنت، التي ). جلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة والبرتغالیةاالن(بأربع لغات  2016كانون األول /ودیسمبر
مستخدم لغرفة تبادل معلومات الحصول  لحت أیضا تدریبات لكیتوأ. بلدا، مكملة بمكتب مساعدة 53مشتركا من  118أفادت 

 .، والبرید اإللكتروني والمكالمات الهاتفیةSkypeمن خالل وتتوافر المتابعة والدعم المستمر  .وتقاسم المنافع عند طلبه للمساعدة التقنیة

وبعد استالم ردود الفعل من األطراف ومستخدمین آخرین، تعمل األمانة أیضا على تحسین المساعدة على االنترنت  -83
ار وتدریب تبخوتم إنشاء موقع إلكتروني للتدریب على الغرفة كبیئة ا. بشأن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 .(/https://training-absch.cbd.int)للسماح للمستخدمین بتسجیل سجالت االختبار في الغرفة 

مواد عن بناء القدرات في مجال ن مزید مالوتقوم األمانة حالیا، بدعم من صندوق الیابان للتنوع البیولوجي، بإعداد  -84
رشادات غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك و  ٕ  ، وغیر ذلك منةخطو لكل حدة للتعلم اإللكتروني، وا

 .الموارد والمواد

األنشطة األخرى فیما بین الدورات المنفذة وفقا للمقررات التي اعتمدها مؤتمر   -باء 
 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه األول

السنتین هذه وفقا لمقررات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع فترة الل فیما یلي تحدیث لألنشطة المنفذة بین الدورات خ -85
 :لألطراف في البروتوكول في اجتماعه األول

لجنة استشاریة غیر ، أنشأ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول NP-1/2في المقرر   )أ(
تقنیة فیما وتوفیر إرشادات  علومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة تبادل ممساعدة األمین التنفیذي في تنفیذ من أجل رسمیة 
عقد أول و . المنافعغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم الجاري ل تطویرالناشئة عن الوالعملیة التقنیة  مشاكلال تسویةیتعلق ب

 30إلى  28لایر، كندا، من اجتماع للجنة االستشاریة غیر الرسمیة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في مونت
  في مكان یحدد فیما بعد؛ 2016حزیران /یونیو 22إلى  20وسیعقد االجتماع الثاني من  2015.26تشرین األول /أكتوبر

لجنة استشاریة غیر ، أنشأ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول NP-1/8في المقرر   )ب(
وعقد . اتر بشأن بناء القد حول المسائل المتعلقة بتقییم فعالیة اإلطار االستراتیجيتنفیذي إلسداء مشورة إلى األمین ال رسمیة

 2015.27أیلول /سبتمبر 17إلى  15االجتماع األول للجنة االستشاریة غیر الرسمیة بشأن بناء القدرات في مونتلایر، كندا، من 
  ؛مكان یحدد فیما بعدفي  2016حزیران /یونیو 17إلى  15وسیعقد االجتماع الثاني من 

، أنشأ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول عملیة إلحداث تقدم NP-1/10في المقرر   )ج(
وعقد اجتماع فریق الخبراء . من البروتوكول، بما في ذلك تقدیم آراء وعقد اجتماع لفریق من الخبراء 10في النظر في المادة 

                                                           
 IAC-https://www.cbd.int/doc/?meeting=ABSCH-01: الموقع ثائق المعدة لالجتماع علىالتقریر والو یرد    26
 https://www.cbd.int/doc/?meeting=ABSCBIAC-2015-01: یرد التقریر والوثائق المعدة لالجتماع على الموقع   27

https://training-absch.cbd.int/)
https://www.cbd.int/doc/?meeting=ABSCH
https://www.cbd.int/doc/?meeting=ABSCBIAC
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وسینظر في تقریر االجتماع . 2016شباط /فبرایر 3إلى  1وكول ناغویا في مونتلایر، كندا، من من بروت 10المعني بالمادة 
  28؛في اجتماعه الثاني مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

لجنة امتثال وطلب أن  ، أنشأ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولNP-1/4في المقرر   )د(
وسیعقد . اع واحد على األقل للجنة قیل االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولمقد اجتیع

. 2016نیسان /أبریل 8إلى  6األمانة من  قراالجتماع األول للجنة االمتثال في إطار بروتوكول ناغویا في مونتلایر في م
 29.طراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الثانيوسیتاح تقریر االجتماع لنظر مؤتمر األ

 االستنتاجات  -ثامنا 

نفذت األطراف في االتفاقیة عددا  2010منذ اعتماد بروتوكول ناغویا والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي في عام  -86
حداث تقدم في التصدیق على البروتوكول و  16من الخطوات لتحقیق الهدف  ٕ  .تفعیلهوا

 22؛ ومنذ 16تحقیق الجزء األول من الهدف  2014تشرین األول /أكتوبر 12وأبرز دخول البروتوكول حیز النفاذ في  -87
ومن المتوقع . طرفا في االتفاقیة صكها للتصدیق، أو القبول أو الموافقة أو االنضمام للبروتوكول 72، أودع 2016شباط /فبرایر

شباط، واستنادا إلى /فبرایر 12 تىحو . لألطرافكول زیادة كبیرة بحلول االجتماع الثاني أن یزید عدد األطراف في البروتو 
بلدا التصدیق على  23عتزم یعلى البروتوكول و بلدا على األقل خطوات للتصدیق  43 ذالمعلومات المتوافرة إلى األمانة، اتخ

 .البروتوكول

وطبقا للمعلومات . معظم األطراف في بروتوكول ناغویا في مرحلة إنشاء تدابیر الحصول وتقاسم المنافع وما زال -88
بعملیة للقیام بذلك، حالیا طرفا  26مر ی، و منافعللحصول وتقاسم الواحد على األقل ا بیر طرفا تد 12المجمعة، اعتمد بالفعل 

 .مةطرفا آخرین یعتزمون إنشاء التدابیر الالز  29وهناك 

وباإلضافة إلى ذلك، تشیر المعلومات المتوافرة إلى أن غیر األطراف، كجزء من عملیاتها نحو التصدیق، تتخذ أیضا  -89
طرفا  23ستة من غیر األطراف تدابیر للحصول وتقاسم المنافع بعد اعتماد البروتوكول ویقوم  أأنش: خطوات لتنفیذ البروتوكول

 .بلدا إلى أنها تعتزم إعداد تدابیر للحصول وتقاسم المنافع 50إلضافة إلى ذلك، أشار وبا. العمل لتحقیق هذا الهدفبحالیا 

فعلى . لكي یتم تفعیل البروتوكولوفي حین أحرز تقدم ملحوظ حتى اآلن، ما زالت هناك حاجة إلى مزید من الجهود  -90
. علومات الحصول وتقاسم المنافعسبیل المثال، بعض المعلومات عن التطورات الوطنیة لم تنشر بعد في غرفة تبادل م

وباإلضافة إلى إعداد التدابیر والهیاكل المؤسسیة األخرى ذات الصلة لتنفیذ البروتوكول، فإن البروتوكول یقتضى أن تجعل 
األطراف هذه المعلومات متاحة من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع من أجل تیسیر تبادل المعلومات عن 

 .واألمانة على استعداد لتقدیم الدعم التقني، عند الضرورة، لنشر المعلومات ذات الصلة. ل وتقاسم المنافعالحصو 

وأخیرا، وبالرغم من أن هناك عدد من مبادرات بناء القدرات وتنمیتها تدعم التصدیق على البروتوكول وتنفیذه، ما زالت  -91
 .د المالیة لكي یتم تفعیل البروتوكولاألطراف وغیر األطراف یفتقرون إلى القدرات والموار 

  مشروع التوصیات  –ا تاسع
  :قد ترغب الهیئة الفرعیة للتنفیذ في ما یليفي ضوء المعلومات المذكورة أعاله،  -92

من أهداف أیشي، وتدعو األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي  16الوفاء بالجزء األول من الهدف  تالحظ مع التقدیر
لتصدیق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام في أقرب فرصة ممكنة بهدف المشاركة في صنع القرار في إلى إیداع صكها ل

  .االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

                                                           
 A10EM-https://www.cbd.int/doc/?meeting=ABS-2016-01: یرد التقریر والوثائق المعدة لالجتماع على الموقع   28
 https://www.cbd.int/doc/?meeting=ABSCC-01: موقعترد معلومات عن االجتماع على ال   29
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توكول وقد ترغب الهیئة الفرعیة للتنفیذ في التوصیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في برو  -93

 :ناغویا، في اجتماعه الثاني، مقررا على غرار ما یلي

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا،
األطراف في بروتوكول ناغویا إلى اتخاذ مزید من الخطوات نحو تنفیذ بروتوكول ناغویا، بما في ذلك عن  یحث

 ٕ داریة أو سیاساتیة لتنفیذ بروتوكول ناغویا، وأن تجعل المعلومات ذات الصلة طریق إنشاء هیاكل مؤسسیة وتدابیر تشریعیة وا
 .متاحة إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وفقا للبروتوكول، في أقرب وقت ممكن

ررا على وقد ترغب الهیئة الفرعیة للتنفیذ أیضا في التوصیة بأن یعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثالث عشر، مق -94
 :غرار ما یلي

  إن مؤتمر األطراف،
األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجي إلى إیداع صكها للتصدیق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام إلى  یدعو

بروتوكول ناغویا في أقرب وقت ممكن، واتخاذ خطوات نحو تنفیذه، بما في ذلك عن طریق إنشاء هیاكل مؤسسسیة وتدابیر 
و إداریة أو سیاساتیة للحصول وتقاسم المنافع، وأن تجعل المعلومات ذات الصلة متاحة إلى غرفة تبادل معلومات تشریعیة أ

 .الحصول وتقاسم المنافع في أقرب وقت ممكن

_________  


