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بروتوكول ناغويا
الطريق إىل التنفيذ

متهيد
اعتُ ِمد بروتوكول ناغويا بشأن الحصول عىل املوارد الجينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة
عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي يف  29أكتوبر/ترشين األول  2010يف ناغويا ،اليابان.
ودخل الربوتكول حيز النفاذ يف  12أكتوبر/ترشين األول  ،2014وهو ما سمح بعقد االجتامع األول
ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول ( )COP-MOPبالتزامن مع االجتامع الثاين
عرش ملؤمتر األطراف يف االتفاقية يف بيونغ تشانغ ،جمهورية كوريا ،من  13إىل  17أكتوبر/ترشين األول
 .2014ويحتوي هذا الكتيب عىل املقررات املعتمدة يف ذلك االجتامع.
ودخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ يعني أيضا أن الجزء األول من الهدف  16من أهداف أييش الواردة
يف الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي  2020-2011قد تحقق .وينص الهدف  16من أهداف أييش
عىل أنه بحلول عام  ،2015يرسي مفعول بروتوكول ناغويا ويتم تفعيله ،مبا يتمىش مع الترشيع الوطني.
ويبدأ اآلن العمل الشاق لتنفيذ الربوتوكول وتفعيله .وقد وضعتنا املقررات التي اعتمدتها األطراف يف
الربوتوكول يف اجتامعها األول عىل طريق التنفيذ.
وتتمثل إحدى األدوات الرئيسية لتفعيل الربوتوكول يف غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم
املنافع ( .)ABSففي املقرر  ،NP‑1/2أقرت األطراف بالدور الحاسم لغرفة تبادل املعلومات بشأن
الحصول وتقاسم املنافع يف متكني تشارك املعلومات ،ودعم اليقني القانوين ،والوضوح والشفافية يف
تنفيذ بروتوكول ناغويا .واعتمدت األطراف طرائق لتشغيل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول
وتقاسم املنافع وأنشأت لجنة استشارية غري رسمية ملساعدة األمني التنفيذي يف تنفيذ غرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع.
ومن أهم نتائج االجتامع األول ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا اعتامد
اإلجراءات التعاونية واآلليات املؤسسية الالزمة لتعزيز االمتثال ألحكام الربوتوكول ومعالجة حاالت عدم
االمتثال يف املقرر  .NP‑1/4ومن بني أمور أخرى ،أنشأ املقرر لجنة امتثال تتألف من  15عضوا ترشحهم
األطراف فضال عن اثنني من ممثيل املجتمعات األصلية واملحلية يعمالن كمراقبني.
وتشتمل وسائل دعم التنفيذ عىل بناء القدرات وزيادة التوعية .وتنص املادة  22من بروتوكول ناغويا
عىل أن تتعاون األطراف يف بناء القدرات وتنمية القدرات وتعزيز املوارد البرشية والقدرات املؤسسية
لتنفيذ الربوتوكول عىل نحو فعال لدى األطراف من البلدان النامية واألطراف ذات االقتصادات االنتقايل.
ويف املقرر  ،NP-1/8اعتمدت األطراف إطارا اسرتاتيجيا لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ الربوتوكول
عىل نحو فعال .ومبوجب هذا املقرر ،ت ُدعى األطراف والحكومات األخرى واملجتمعات األصلية واملحلية
واملنظامت ذات الصلة إىل وضع وتنفيذ أنشطة بناء القدرات وتنميتها مبا يتسق مع اإلطار االسرتاتيجي.
وأُنشئت لجنة استشارية غري رسمية لتزويد األمني التنفيذي باملشورة بشأن املسائل املتعلقة بتقييم
فعالية اإلطار االسرتاتيجي.
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وتنص املادة  21من بروتوكول ناغويا عىل أن يتخذ كل طرف تدابري لزيادة التوعية بأهمية املوارد
الجينية واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية ،واملسائل املتعلقة بالحصول وتقاسم املنافع .ويف
املقرر  ،NP‑1/9اعتمدت األطراف اسرتاتيجية زيادة التوعية بربوتوكول ناغويا التي تهدف إىل توفري
نهج منتظم ومتسق ملساعدة األطراف يف تنفيذ املادة .21
وفيام يتعلق ببناء القدرات أيضا ،أعدت األطراف إرشادات لآللية املالية ،وأحيلت إىل مرفق البيئة
العاملية مبوجب املقرر  12/30الصادر عن مؤمتر األطراف يف االتفاقية.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن املقرر  NP‑1/7يدعم إدماج حشد املوارد لتنفيذ الربوتوكول يف العمل املتعلق
بحشد املوارد يف إطار االتفاقية .وتشجع األطراف عىل إدماج النظر يف حشد املوارد من أجل الربوتوكول
كجزء من عملية التخطيط لتنفيذ الربوتوكول ،ال سيام من خالل إدماج هذه االعتبارات يف اسرتاتيجياتها
وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي .ويُطلب إىل األمانة أن تدرج النظر يف حشد املوارد من أجل
الربوتوكول يف أنشطتها التي تدعم األطراف يف تنفيذ اسرتاتيجية حشد املوارد ،مبا يف ذلك إعداد إرشادات
وأدوات ومواد تدريبية ملساعدة األطراف يف حشد املوارد املالية والتقنية والبرشية لتنفيذ الربوتوكول.
ويف املقرر  ،NP‑1/10وافقت األطراف عىل دفع املناقشات بشأن رضورة إنشاء آلية عاملية متعددة األطراف
لتقاسم املنافع يف سياق املادة  10من الربوتوكول وطرائق تنفيذها .ودعت األطراف إىل تقديم آراء بشأن
عدد من املوضوعات ذات الصلة باملادة  10من الربوتوكول ،وطلبت إىل األمني التنفيذي أن يصدر تعليامت
بإجراء دراسة .واتفقت األطراف أيضا عىل عقد اجتامع للخرباء الستعراض توليفة لآلراء املقدمة والدراسة
بهدف التوصل إىل تفاهم مشرتك بشأن املجاالت التي تحتاج إىل مزيد من الدراسة .ومن املقرر تقديم
نتائج هذا العمل إىل االجتامع الثاين ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول لينظر فيها.
وفيام يتعلق باملادتني  19و 20من الربوتوكول ،بشأن «البنود التعاقدية النموذجية» و»مدونات السلوك
واملبادئ التوجيهية وأفضل املامرسات و/أو املعايري» ،عىل التوايل ،اعتمدت األطراف املقرر ،5/NP‑1
الذي شجعت فيه عىل تقديم األدوات التي أعدت مبوجب املادتني  19و 20من الربوتوكول إىل غرفة
تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع .كام شجعت عىل تحديث األدوات ذات الصلة باملادتني
 19و 20التي أعدت قبل الربوتوكول .وقررت األطراف أيضا تقييم استخدام األدوات ذات الصلة باملادتني
 19و 20وكذلك القوانني العرفية والربوتوكوالت املجتمعية وإجراءات املجتمعات األصلية واملحلية بعد
أربع سنوات من دخول الربوتوكول حيز النفاذ وبالتزامن مع أول تقييم واستعراض للربوتوكول.
ويف املقرر  ،NP‑1/3اعتمدت األطراف املبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية املؤقتة بشأن التدابري التي
اتخذتها لتنفيذ الربوتوكول وشكل هذه التقارير .وينص املقرر أيضا عىل أن يستحق تقديم التقارير
الوطنية املؤقتة قبل االجتامع الثالث ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول باثني
عرش شهرا .وأيضا ،فيام يتعلق مبوضوع تنفيذ وتفعيل الربوتوكول ،وافقت األطراف عىل أن تقدم الهيئة
الفرعية للتنفيذ التي أنشأتها األطراف يف االتفاقية أيضا خدمات إىل الربوتوكول.
وباختصار ،فإن التقدم املحرز يف االجتامع األول لألطراف يف الربوتوكول وضع أساسا سليام لدعم تنفيذ
الربوتوكول عىل نحو فعال .ويتمثل التحدي اآلن يف ترجمة األقوال إىل أفعال ال تدعم الحصول عىل
املوارد الجينية وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدامها فحسب ،بل تدعم أيضا حفظ التنوع البيولوجي
واستخدامه املستدام.

أوال -المقررات التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اتفاقية
التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في

بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية

والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها في اجتماعه األول

NP-1/1

 NP-1/1النظام الداخيل الجتامعات مؤمتر األطراف العامل
كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،
إذ يالحظ أنه ،وفقا للفقرة  5من املادة  26من الربوتوكول ،يجب تطبيق النظام الداخيل
الجتامعات مؤمتر األطراف يف االتفاقية ،مع إجراء ما يلزم من تعديل ،مبوجب الربوتوكول ،عدا ما قد
يقرر خالفه بتوافق اآلراء مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول،
يقرر بتوافق اآلراء ما ييل:
(أ)	 عند تطبيق املادة  21من النظام الداخيل الجتامعات مؤمتر األطراف يف االتفاقية عىل
اجتامعات مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول ،يجب استكامل هذه املادة ،وفقا
للفقرة  3من املادة  26من الربوتوكول ،بالفقرة التالية:
«عندما يحل عضو من أعضاء مكتب مؤمتر األطراف يف االتفاقية ميثل طرفا يف االتفاقية ،ولكن
ال يكون يف ذلك الوقت طرفا يف الربوتوكول ،محل عضو منتخب من جانب األطراف يف الربوتوكول ومن
بينهم ،فإن مدة والية العضو البديل يف املكتب تنتهي يف نفس وقت انتهاء مدة والية عضو املكتب
الذي حل محله».
(ب)	 عند تعديل النظام الداخيل الجتامعات مؤمتر األطراف يف االتفاقية من جانب مؤمتر
األطراف يف االتفاقية ،يجب تطبيق هذه التعديالت مع إجراء ما يلزم من تعديل عىل اجتامعات مؤمتر
األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا ،ما مل يقرر خالف ذلك مؤمتر األطراف العامل
كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول.
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 NP-1/2غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع
وتشارك املعلومات (املادة )14
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،
إذ يؤكد الدور الحاسم لغرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع يف متكني تشارك
املعلومات ،ودعم اليقني القانوين ،والوضوح والشفافية يف تنفيذ بروتوكول ناغويا ،وخصوصا بالنسبة
للحصول عىل املوارد الجينية واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية ،ورصد استخدام املوارد
الجينية وتيسري االمتثال،
وإذ يالحظ دور غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع يف دعم تبادل املعلومات
ملساعدة األطراف يف بناء وتنمية القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا،
وإذ يشري إىل الفقرة  2من املادة  14من بروتوكول ناغويا ،التي تحدد نوع املعلومات التي
ينبغي أن يتيحها كل طرف إىل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع ،وإذ يشري أيضا إىل
املادة  ،24التي تشجع غري األطراف عىل املساهمة مبعلومات مناسبة يف غرفة تبادل املعلومات بشأن
الحصول وتقاسم املنافع،
وإذ يشري أيضا إىل الفقرة  2من املادة  12من بروتوكول ناغويا ،التي تنص عىل أن تقوم األطراف
باملشاركة الفعالة للمجتمعات األصلية واملحلية ،بإنشاء آليات إلبالغ املستخدمني املحتملني للمعارف
التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية عن التزاماتهم ،مبا يف ذلك التدابري التي تتاح من خالل غرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع للحصول عىل هذه املعارف والتقاسم العادل واملنصف
للمنافع الناشئة عن استخدام هذه املعارف،
وإذ يقر بأهمية متكني املشاركة النشطة للمجتمعات األصلية واملحلية يف غرفة تبادل املعلومات
بشأن الحصول وتقاسم املنافع من أجل تبادل املعلومات املتصلة باملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد
الجينية ،حسب مقتىض الحال،
وإذ يعرب عن تقديره لإلرشادات التقنية املقدمة من اللجنة االستشارية غري الرسمية فيام
يتعلق بتسوية املشاكل التقنية الناشئة خالل املرحلة التجريبية لغرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول
وتقاسم املنافع،
 -1يرحب بالتقدم الذي أحرزه األمني التنفيذي والخربات املكتسبة خالل تنفيذ املرحلة
التجريبية لغرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع وأنشطة بناء القدرات يف مجال غرفة
تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع ،ويالحظ أن املزيد من الجهود ينبغي بذلها من جانب
األمني التنفيذي واألطراف إلحراز تقدم بشأن املسائل املعلقة واالستفادة من الخربات يف استخدام غرفة
تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع وتنفيذ الربوتوكول؛
 -2يقرر إنشاء لجنة استشارية غري رسمية من أجل مساعدة األمني التنفيذي يف تنفيذ غرفة
تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع وتوفري اإلرشادات التقنية فيام يتعلق بتسوية املشاكل
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التقنية والعملية الناشئة عن التطوير الجاري لغرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع.
وستتألف اللجنة االستشارية غري الرسمية من  15خبريا ،من األطراف أساسا ،يتم اختيارهم عىل أساس
الرتشيحات املقدمة من األطراف مع مراعاة التوازن اإلقليمي ،والخربات ذات الصلة واملشاركة يف غرفة
تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع؛
 -3يقرر أن تعقد اللجنة االستشارية غري الرسمية اجتامعا واحدا عىل األقل يف الفرتة الفاصلة
بني الدورات القادمة ،فضال عن مناقشات غري رسمية عىل اإلنرتنت حسب الحاجة ،وتعالج املسائل
التقنية املتعلقة بالتعقيبات الواردة ،مبا يف ذلك املسائل املتصلة بشهادة االمتثال املعرتف بها دوليا
وإخطارات نقاط التفتيش ،وأن تبلغ عن نتائج عملها إىل االجتامع الثاين ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع
لألطراف يف بروتوكول ناغويا؛
املقرر؛

-4

يعتمد طرائق تشغيل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع املرفقة بهذا

 -5يطلب إىل األمني التنفيذي أن يواصل صياغة طرائق التشغيل ،مع مراعاة التقدم املحرز،
واملشورة من اللجنة االستشارية غري الرسمية ،والتعقيبات الواردة بشأن تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع ،وخاصة املستلمة من األطراف ،وذلك لنظر االجتامع الثاين
ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا؛
 -6يقرر النظر يف وترية استعراض تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول
وتقاسم املنافع يف االجتامع الثاين ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا؛
 -7يطلب إىل األمني التنفيذي أن ينفذ غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم
املنافع ،متشيا مع املوارد املتاحة ،ووفقا لطرائق التشغيل والتعقيبات الواردة ،وخاصة من األطراف؛
 -8يناشد األطراف ويدعو غري األطراف إىل تعيني نقطة اتصال وطنية ،وسلطة وطنية
مختصة واحدة أو أكرث ،وسلطة نرش واحدة ترشحها نقطة االتصال الوطنية املعنية بالحصول وتقاسم
املنافع ،وعند الحاجة ،مستخدم أو أكرث من املستخدمني الوطنيني املرخصني لغرفة تبادل املعلومات
بشأن الحصول وتقاسم املنافع تعينهم سلطة النرش؛
 -9يحث األطراف عىل إتاحة جميع املعلومات اإللزامية إىل غرفة تبادل املعلومات بشأن
الحصول وتقاسم املنافع وفقا لربوتوكول ناغويا يف أقرب وقت ممكن وعىل االستمرار يف تقديم تعقيبات
إىل األمني التنفيذي بشأن تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع؛
 -10يدعو غري األطراف ،واملنظامت الدولية ،واملجتمعات األصلية واملحلية ،وأصحاب
املصلحة املعنيني إىل تقديم معلومات ذات صلة إىل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم
املنافع وتقديم ردود الفعل إىل األمني التنفيذي بشأن تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل املعلومات بشأن
الحصول وتقاسم املنافع؛
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 -11يدعو األطراف ،وغري األطراف ،واملنظامت الدولية ومصارف التنمية اإلقليمية واملؤسسات
املالية األخرى إىل توفري املوارد املالية الالزمة لتمكني األطراف من املشاركة بنشاط يف غرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع؛
 -12يطلب إىل األمني التنفيذي أن يشجع عىل استخدام غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول
وتقاسم املنافع لدعم بناء القدرات عىل تنفيذ الربوتوكول؛
 -13يطلب أيضا إىل األمني التنفيذي أن يعد تقريرا عن التقدم املحرز بشأن تنفيذ وتشغيل
غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع وإتاحة املعلومات عن التكاليف التشغيلية ،مبا
يف ذلك متطلبات التمويل واملوارد اإلضافية ،فضال عن التعاون مع الصكوك واملنظامت املعنية لتبادل
البيانات ذات الصلة ،وذلك لنظر االجتامع الثاين ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول
ناغويا.
املرفق

طرائق تشغيل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع
ألف – إدارة األمانة لغرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع
 -1سوف تواصل األمانة تنفيذ وإدارة غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع وفقا
للامدة  14واألحكام األخرى ذات الصلة يف بروتوكول ناغويا ،بإرشاد من مبادئ الشمولية ،والشفافية
واإلنصاف ،كبوابة مركزية قامئة عىل اإلنرتنت وكقاعدة بيانات مركزية ،مع املهام التالية ،ضمن جملة
مهام:
(أ)	
وعملية؛

السامح بتقديم املعلومات بطريقة بسيطة ،وسهلة االستخدام ،وفعالة ،وآمنة ،ومرنة

(ب)	 توفري الحصول عىل املعلومات بطريقة ممكنة ،وسهلة االستخدام ،وميكن البحث من
خاللها ومفهومة ،وتشري بوضوح إىل وقت تقديم السجالت من طرف أو غري طرف ،من أجل ضامن
اليقني القانوين ،والوضوح والشفافية؛
(ج)	 تصميم غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع لتمكني التشغيل البيني
وتيسري تبادل املعلومات مع قواعد البيانات واألنظمة األخرى ،ال سيام قواعد بيانات األطراف ،فضال عن
قواعد بيانات الصكوك واملنظامت األخرى؛
(د)	 ضامن أمان قاعدة البيانات ومحتوياتها؛
(ﻫ)	 توفري أشكال عامة لتقديم املعلومات إىل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم
املنافع ،مع التمييز بني املعلومات اإللزامية واملعلومات االختيارية دون املساس بحامية املعلومات
الرسية؛
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(و)	 استعراض األشكال العامة القامئة وتطوير أشكال عامة أخرى وأدوار للمستخدمني،
حسب الحاجة ،مع كفالة االتساق والتشغيل البيني مع السجالت املقدمة باستخدام أشكال عامة قامئة؛
(ز)	
لألمم املتحدة؛

تشغيل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع باللغات الرسمية الست

(ح)	 استخدام ،حسب مقتىض الحال ،املصطلحات الخاضعة للمراقبة التي سيتم ترجمتها إىل
اللغات الرسمية لألمم املتحدة ،وذلك لتيسري تسجيل املعلومات واسرتجاعها ،وتيسري إمكانية البحث
عن السجالت بجميع اللغات؛
(ط)	 استخدام البيانات الوصفية بشأن كل سجل من السجالت (أي املحددات الوصفية مثل
االسم ،والتاريخ ،واملؤلف ،وغري ذلك) لتيسري تسجيل املعلومات واسرتجاعها؛
(ي)	 السامح بآلية لتعديل أو تحديث املعلومات مع الحفاظ عىل اليقني القانوين ،والوضوح،
والشفافية ،ال سيام يف حالة ترخيص أو ما يعادله ،والذي يشكل شهادة امتثال معرتف بها دوليا .ويف
هذه الحاالت ،يتعني اإلبقاء عىل الرتخيص األصيل أو ما يعادله الذي يشكل شهادة امتثال معرتف بها
دوليا ،يف شكله املوثق وأن تنعكس حالته يف السجل؛
(ك)	 استخدام محددات الهوية الفريدة املولدة من خالل غرفة تبادل املعلومات بشأن
الحصول وتقاسم املنافع للبحث عن املعلومات واسرتجاعها فيام يتعلق بشهادات االمتثال املعرتف بها
دوليا؛
(ل)	 عند الطلب ،إتاحة آلية خارج اإلنرتنت لألطراف لتسجيل املعلومات الوطنية يف غرفة
تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع ،فضال عن تيسري الحصول خارج اإلنرتنت عىل املعلومات
التي تحوزها غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع؛
(م)	 تقديم املساعدة التقنية يف الوقت املناسب ،عند الطلب ،إىل األطراف لتسجيل املعلومات
واسرتجاعها وكذلك ،حسب مقتىض الحال ،إىل غري األطراف ،واملجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب
املصلحة اآلخرين؛
(ن)	 توفري آلية للتعقيب وإجراء مسوحات موجهة بشأن تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع؛
(س)	 تيسري تبادل املعلومات األخرى عمال باملقررات التي يتخذها مؤمتر األطراف العامل
كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول؛
(ع)	 أداء أي مهام أخرى يطلبها مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا.
 -2ولدى القيام باملهام املذكورة يف الفقرات أعاله ،تسعى األمانة إىل الحصول عىل مساعدة من
اللجنة االستشارية غري الرسمية ،التي يشكلها األمني التنفيذي وينسق أعاملها بطريقة شفافة ،لتقديم
اإلرشادات التقنية والعملية فيام يتعلق بتسوية املشاكل الناشئة عن التطوير الجاري لغرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع.
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 -3وتوفر غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع إمكانية اسرتجاع املعلومات لغرض
اإلبالغ عن أنشطتها ،فضال عن السامح لألطراف باإلشارة إىل املعلومات املتعلقة بامتثالها اللتزامها
مبوجب املادة  29من بروتوكول ناغويا ،مبا يف ذلك:
(أ)	 عدد السجالت وتوزيعها اإلقليمي ونوعها التي أتيحت من خالل غرفة تبادل املعلومات
بشأن الحصول وتقاسم املنافع ،مبا يف ذلك عدد الرتاخيص أو ما يعادلها التي تشكل شهادات امتثال
معرتف بها دوليا ،فضال عن إتاحة املعلومات باللغات الرسمية الست لألمم املتحدة؛
(ب)	 القياس والتحليالت التي تستند إىل االستخدام الخارجي لغرفة تبادل املعلومات بشأن
الحصول وتقاسم املنافع ،مبا يف ذلك عدد الزوار ،للمساعدة يف فهم أداء املوقع الشبيك ومدى فعاليته؛
باء  -دور األطراف وغري األطراف فيام يخص تبادل املعلومات من خالل غرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع
 -4تضطلع األطراف وغري األطراف مبا ييل عند التفاعل مع غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول
وتقاسم املنافع:
(أ)	 تقديم البيانات الوصفية التي تصف البيانات األولية (مثل العنارص التي تصف محتوي
التدبري الترشيعي الذي يُختار من املصطلحات الخاضعة للمراقبة) إىل غرفة تبادل املعلومات بشأن
الحصول وتقاسم املنافع بإحدى اللغات الرسمية لألمم املتحدة ،مع اإلقرار بأن البيانات األولية ،التي
تشكل املحتوى املوضوعي لغرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع (تدبري ترشيعي ،عىل
سبيل املثال) ،ميكن تقدميها إىل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع باللغة األصلية ،مبا
يف ذلك لغات املجتمعات األصلية واملحلية؛
(ب)	 السعي إىل تقديم ترجامت عىل سبيل املجاملة للبيانات األولية التي تقدم إىل غرفة
تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع يف إحدى اللغات الرسمية لألمم املتحدة؛
(ج)	 متكني املشاركة النشطة للمجتمعات األصلية واملحلية ،حسب مقتىض الحال ،لتبادل
املعلومات املتصلة باملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية؛
(د)	 عدم إدراج بيانات رسية يف بياناتها املقدمة ،حيث إن جميع املعلومات املنشورة يف غرفة
تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع متاحة علنا .ومن خالل عملية نرش املعلومات ،تؤكد
سلطة النرش أن املعلومات التي نرشتها معلومات غري رسية؛
 -5وينبغي أن تخطر نقطة االتصال الوطنية املعنية بالحصول وتقاسم املنافع األمانة عن تعيني
سلطة النرش لغرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع .وتشمل مهام سلطة النرش ما ييل:
(أ)	 اإلذن بنرش جميع السجالت الوطنية املسجلة يف غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول
وتقاسم املنافع ،وإعداد مشاريع السجالت ،حسب مقتىض الحال؛

NP-1/2

(ب)	 التأكد من أن املعلومات املتاحة يف غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع
معلومات كاملة ،وغري رسية ،وذات صلة وحديثة؛
 -6وميكن لسلطة النرش تعيني مستخدم وطني مرخص أو أكرث حسب الحاجة .وتكون وظيفة
املستخدمني الوطنيني املرخصني مساعدة سلطات النرش يف إعداد مشاريع السجالت الوطنية.
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 NP-1/3الرصد واإلبالغ (املادة )29
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،
 -1يوافق عىل املبادئ التوجيهية ونسق تقديم التقرير الوطني املؤقت املتعلق بتنفيذ
بروتوكول ناغويا عىل النحو الوارد يف املرفق بهذا املقرر؛
 -2يطلب إىل األمني التنفيذي إتاحة املبادئ التوجيهية ونسق التقرير الوطني املؤقت من
خالل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع ،مع مراعاة الحاجة إىل تجنب االزدواجية
يف تقديم املعلومات املتاحة بالفعل من خالل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع،
وإدراج خيار تقديم املعلومات خارج اإلنرتنت بالنسق املناسب؛
 -3يدعو األطراف وغري األطراف إىل التعقيب عىل املبادئ التوجيهية ونسق تقديم التقرير
الوطني املؤقت ،مع مراعاة الخربات اإلضافية املكتسبة من تنفيذ بروتوكول ناغويا؛
 -4يطلب إىل األطراف تقديم تقرير وطني مؤقت عن تنفيذ التزاماتها مبوجب بروتوكول
ناغويا ،ويرحب بتقديم املعلومات ذات الصلة من جانب غري األطراف:
( 	)1بإحدى لغات األمم املتحدة الرسمية؛
( 	)2من خالل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع؛
( 	)3اثني عرش شهرا قبل عقد االجتامع الثالث ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف
بروتوكول ناغويا؛
 -5يطلب إىل األمني التنفيذي مساعدة األطراف التي يتعذر عليها ألسباب تقنية تقديم
التقرير الوطني املؤقت عىل اإلنرتنت من خالل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع
بتقديم تقاريرها خارج اإلنرتنت وإتاحتها يف غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع؛
 -6يطلب أيضا إىل األمني التنفيذي تجميع املعلومات الواردة يف التقارير الوطنية املؤقتة
لألطراف واملعلومات املنشورة يف غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع لينظر فيها
مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا ،كمساهمة يف تقييم واستعراض فعالية
الربوتوكول من جانب مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا ،وفقا للامدة  ،31إىل
جانب إتاحة املعلومات املقدمة من غري األطراف ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول
ناغويا ألخذ علم بها؛
 -7يقرر أن ينظر يف فرتات اإلبالغ خالل اجتامعه الثالث ،وأن يبقي مسألة نسق التقرير
الوطني قيد االستعراض ،وفقا للتعقيبات الواردة من األطراف والخربات املكتسبة؛
 -8يطلب إىل األمني التنفيذي ويدعو األطراف وغري األطراف واملنظامت املعنية االستفادة
من التقارير الوطنية املؤقتة ومراعاتها عند إجراء أنشطة بناء القدرات واألنشطة اإلمنائية لدعم تنفيذ
بروتوكول ناغويا ،ودعم أنشطة بناء القدرات واألنشطة اإلمنائية من أجل تقديم التقرير الوطني املؤقت.
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املرفق األول

املبادئ التوجيهية للتقرير الوطني املؤقت بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا
إن النسق التايل إلعداد التقرير الوطني املؤقت عن تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول
وتقاسم املنافع الذي دعت إليه املادة  29من الربوتوكول هو عبارة عن سلسلة من األسئلة تستند إىل
أحكام الربوتوكول التي تنشئ التزامات عىل األطراف يف الربوتوكول .وتُحدد هذه األسئلة بوصفها إلزامية
وتوضع عليها عالمة النجمة.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن بعض األسئلة ال تستند بشكل صارم إىل أحكام الربوتوكول وتُحدد
بوصفها طوعية .ويتم إدراجها يف شكل إعداد التقارير للمساهمة يف تقييم واستعراض فعالية الربوتوكول
يف سياق املادة  31وحرص التحديات والصعوبات التي تصادف يف تنفيذ الربوتوكول ،واملقررات التي
اعتمدها مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا.
وميكن أن يكون التقرير الوطني املؤقت أداة مفيدة لكل من األطراف وغري األطراف يف
بروتوكول ناغويا لتقييم مستوى تنفيذ بروتوكول ناغويا ،فضال عن الثغرات واالحتياجات من حيث
القدرات ،وسوف يساعد مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول عىل استعراض تنفيذ
بروتوكول ناغويا بصورة منتظمة وإصدار ،يف حدود واليته ،املقررات الالزمة لتعزيز تنفيذه عىل نحو
فعال وفقا للفقرة  4من املادة .26
وميكن أن تعمل املعلومات املقدمة من خالل التقرير الوطني املؤقت أيضا لتبادل الخربات
والتحديات والحلول بني البلدان فيام يتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا .ويف هذا الصدد ،ميكن أن يكون
التقرير الوطني املؤقت أداة قيّمة لبناء وتطوير القدرات الالزمة لتنفيذ الربوتوكول وتصميم أنشطة
بناء القدرات عىل نحو أكرث فعالية .ويهدف النسق إىل تقليل عبء اإلبالغ عىل البلدان وبالتايل فإن
األسئلة بسيطة (تكون اإلجابة عادة بنعم أو ال) .وبصفة عامة ،يتبع هذه أسئلة خانات إلدخال نصوص
حيث تشجع البلدان عىل تقديم تفاصيل بشأن التدابري املتخذة واإلبالغ عن الصعوبات والتحديات التي
تواجه تنفيذ أحكام معينة من الربوتوكول وتقديم مزيد من املعلومات حول هذه املسائل من خالل
الربط بسجالت غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع القامئة أو مواقع اإلنرتنت أو
تحميل الوثائق .وهذه فرصة لتحديد املامرسات الجيدة واملعوقات فيام يتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا.
ومن أجل تجنب االزدواجية يف تقديم املعلومات وتحقيق أقىص استفادة من املعلومات املتاحة
بالفعل من خالل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع ،ستتاح للبلدان إمكانية ربط
السجالت الوطنية واملرجعية القامئة يف غرفة تبادل املعلومات التي تنرشها السلطة املختصة مبختلف
أقسام التقرير الوطني املؤقت إذا كانت ترغب يف ذلك ،وإال فإن األمانة ،عند تجميع املعلومات لينظر
فيها مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول ،باإلضافة إىل املعلومات الواردة يف التقرير
الوطني املؤقت ،ستدرج أيضا املعلومات ذات الصلة التي سبق نرشها يف غرفة تبادل املعلومات بشأن
الحصول وتقاسم املنافع.
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وعىل الرغم من عدم وجود حدود موضوعة عىل طول النص ،يدعى املشاركون إىل ضامن أن
تكون اإلجابات ذات صلة وموجزة قد اإلمكان للمساعدة يف استعراض وتجميع املعلومات الواردة يف
التقارير.
والبلدان مدعوة إىل تقديم أي معلومات أخرى يف القسم املتاح يف نهاية نسق التقرير .ويرحب
األمني التنفيذي بأي تعليقات بشأن مدى كفاية األسئلة والصعوبات يف الرد عىل األسئلة ،وأي توصيات
أخرى بشأن كيفية تحسني تلك املبادئ التوجيهية الخاصة باإلبالغ.
وتوىص جميع األطراف بإرشاك أصحاب املصلحة املعنيني يف إعداد التقرير من أجل ضامن وجود
نهج تشاريك وشفاف يف إعداده.
وينبغي للبلدان استخدام النسخة املتاحة عىل اإلنرتنت من نسق اإلبالغ ،ما مل يكن ذلك غري
ممكنا ألسباب تقنية ،وتقديم التقرير من خالل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع
مع ضامن توفر أحدث معلومات وطنية يف غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع.
ويتعني عىل األطراف تقديم تقاريرها خارج اإلنرتنت إىل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول
وتقاسم املنافع ،إال إذا تعذر ذلك ألسباب تقنية .وعند تقديم التقارير خارج اإلنرتنت ،يرجى استخدام
النسق غري القابل للتعديل ،الذي ميكن تنزيله من غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم
املنافع ،يف هيئة ملف  .Microsoft Wordويوىص بأن ترسل البلدان تقاريرها عرب الربيد اإللكرتوين
إىل األمانة عىل العنوان اإللكرتوين  ،secretariat@cbd.intوإدراج نسخة ممسوحة ضوئيا من الصفحة
األخرية املوقعة من السلطة املعنية بالنرش يف غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع.
وبعدها ،سيعمل األمني التنفيذي عىل مساعدة األطراف يف إتاحة تقاريرها عىل غرفة تبادل املعلومات
بشأن الحصول وتقاسم املنافع.
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املرفق الثاين

التقرير الوطني املؤقت عن تنفيذ بروتوكول ناغويا
البلد
* -1البلد

<اسم البلد>

معلومات عامة
* -2مسؤول االتصال:

<رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات التابعة لالتفاقية الذي يحتوي عىل
هذه املعلومات ،أو إذا مل تكن مسجال ،إرفاق النسق املوحد بشأن «بيانات االتصال».

1

1

الهياكل املؤسسية لتنفيذ الربوتوكول
 * -3هل قام بلدك بإتاحة
املعلومات لغرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول
وتقاسم املنافع عىل النحو
املنصوص عليه يف املادة
14-2؟

☐ نعم
يف حالة اختيار هذه اإلجابة ،يرجى عدم ملء إال موجز الصعوبات والتحديات بالنسبة
لألسئلة  4إىل .7
أو
☐ ال
يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت والرد عىل جميع
األسئلة التالية.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات الصلة
<رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 * -4هل اتخذ بلدك أي
تدابري ترشيعية وإدارية
وسياساتية بشأن الحصول
وتقاسم املنافع؟

☐ نعم
يف حالة اختيار هذه اإلجابة ،يرجى تقديم مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
أو
☐ ال
يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت عند تصميم هذه
التدابري.

 1جميع ال ُن ُسق املوحدة لغرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع متاحة يف.http://absch.cbd.int :
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 * -5هل عني بلدك نقطة
اتصال وطنية عىل النحو
املنصوص عليه يف املادة
13؟

☐ نعم
أو
☐ ال
يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت يف تعيني نقطة اتصال
وطنية.
<إدخال النص>
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات الصلة
<رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

* -6هل عني بلدك سلطة
وطنية مختصة واحدة أو
أكرث عىل النحو املنصوص
عليه يف املادة 13؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت يف تعيني سلطة وطنية
مختصة أو أكرث.
<إدخال النص>
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات الصلة
<رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

* -7هل زود بلدك غرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول
وتقاسم املنافع تصاريح أو
ما يعادلها صادرة يف وقت
الحصول كدليل عىل القرار
مبنح موافقة مسبقة عن
علم ووضع رشوط متفق
عليها بصورة متبادلة؟

☐ ال ينطبق ،حيث ال توجد رشوط مطبقة بشأن الحصول
أو
☐ نعم أو ☐ ال
يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت يف إتاحة هذه
املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات الصلة
<رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 -8هل أتاح بلدك تصاريح
غرفة تبادل املعلومات
بشأن الحصول وتقاسم
املنافع أو ما يعادلها من
أجل إنشاء شهادة امتثال
معرتف بها دوليا وفقا
للامدة 2-17؟

☐ ال ينطبق ،حيث ال توجد رشوط مطبقة بشأن الحصول
أو
☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات الصلة
<رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
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* -9هل عني بلدك نقطة
تفتيش واحدة أو أكرث عىل
النحو املنصوص عليه يف
املادة 17؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت يف تعيني نقطة تفتيش
واحدة أو أكرث.
<إدخال النص>
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات الصلة
<رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 -10معلومات إضافية:

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية< .إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات الصلة
<رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و/أو <العنوان عىل اإلنرتنت أو اسم موقع الويب>
و/أو <املرفق>

التدابري الترشيعية أو اإلدارية أو السياساتية بشأن الحصول وتقاسم املنافع
الحصول عىل املوارد الجينية (املادة )6
 * -11هل الحصول عىل املوارد الجينية
مرهون باملوافقة املسبقة عن علم
عىل النحو املنصوص عليه يف املادة
1-6؟

☐ نعم
يف حالة اختيار هذه اإلجابة ،يرجى ملء األقسام من  12إىل  17أدناه.
أو
☐ ال
يف حالة اختيار هذه اإلجابة ،يرجى تقديم مزيد من املعلومات مبا يف ذلك
اإلشارة إذا ما كان هناك أي نظام آخر مطبق بشأن الحصول عىل املوارد
الجينية.
<إدخال النص>
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 * -12هل يطبق بلدك قواعد وإجراءات
عادلة وغري تعسفية بشأن الحصول
عىل املوارد الجينية عىل النحو
املنصوص عليه يف املادة (3-6ب)؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 * -13هل يوفر بلدك معلومات عن
كيفية التقدم بطلب للحصول عىل
املوافقة املسبقة عن علم عىل النحو
املنصوص عليه يف املادة (3-6ج)؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
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 * -14هل يشرتط بلدك صدور قرار
مكتوب يتسم بالوضوح والشفافية
من سلطة وطنية مختصة عىل النحو
املنصوص عليه يف املادة (3-6د)؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 * -15هل يشرتط بلدك إصدار ترصيح
أو ما يعادله يف وقت الحصول
عىل النحو املنصوص عليه يف املادة
(3-6ه)؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 -16يرجى توفري عدد التصاريح أو ما
يعادلها املتاحة من خالل غرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول وتقاسم
املنافع منذ دخول الربوتوكول حيز
النفاذ يف بلدك.

<قيمة عددية>
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 * -17هل يطبق بلدك قواعد ولوائح
تتعلق بطلب وإنشاء رشوط متفق
عليها بصورة متبادلة عىل النحو
املنصوص عليه يف املادة (3-6ز)؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 -18املنافع املتحققة منذ دخول
الربوتوكول حيز النفاذ يف بلدك من
استخدام:

☐ املوارد الجينية
☐ منافع نقدية< :إدخال النص>
☐ منافع غري نقدية< :إدخال النص>
☐ املعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية
☐ منافع نقدية< :إدخال النص>
☐ منافع غري نقدية< :إدخال النص>
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 19-معلومات إضافية:

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية< .إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و/أو <العنوان عىل اإلنرتنت أو اسم موقع الويب>
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التقاسم العادل واملنصف للمنافع (املادة )5
 * -20هل اتخذ بلدك تدابري ترشيعية أو
إدارية أو سياساتية لتنفيذ املادة 1-5
التي تنص عىل تقاسم املنافع الناشئة
عن استخدام املوارد الجينية فضال
عن التطبيق والتسويق الالحقني مع
الطرف الذي يوفر هذه املوارد ،أي
البلد مصدر هذه املوارد أو أي طرف
يشرتي املوارد الجينية وفقا لالتفاقية
عىل النحو املنصوص عليه يف املادة
5‑3؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 * -21هل اتخذ بلدك تدابري ترشيعية
أو إدارية أو سياساتية بهدف
ضامن تقاسم املنافع الناشئة عن
استخدام املوارد الجينية التي تحوزها
املجتمعات األصلية واملحلية ،وفقا
للترشيعات املحلية املتعلقة بالحقوق
القامئة لهذه املجتمعات األصلية
واملحلية عىل تلك املوارد الجينية ،مع
املجتمعات األصلية واملحلية املعنية
عىل النحو املنصوص عليه يف املادة
2-5؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>

 * -22هل اتخذ بلدك تدابري ترشيعية
أو إدارية أو سياساتية بهدف تقاسم
املنافع الناشئة عن استخدام املعارف
التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية
مع املجتمعات األصلية واملحلية
التي تحوز هذه املعارف عىل النحو
املنصوص عليه يف املادة 5-5؟

 -23معلومات إضافية:

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت يف وضع
التدابري< .إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة< :رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و/أو <العنوان عىل اإلنرتنت أو اسم موقع الويب>
و/أو <املرفق>
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االمتثال للترشيع املحيل أو املتطلبات التنظيمية املحلية للحصول وتقاسم املنافع (املادتان  15و )16ورصد استخدام املوارد
الجينية (املادة )17
 * -24هل اتخذ بلدك تدابري ترشيعية أو
إدارية أو سياساتية مالمئة وفعالة
ومتناسبة تنص عىل الحصول عىل
املوارد الجينية املستخدمة داخل
واليته القضائية وفقا للموافقة
املسبقة عن علم ومع وضع رشوط
متفق عليها بصورة متبادلة حسبام
تنص عليه ترشيعات الحصول
وتقاسم املنافع املحلية أو الرشوط
التنظيمية للدولة الطرف األخرى عىل
النحو املنصوص عليه يف املادة 15‑1؟

☐ نعم
يف حالة اختيار هذه اإلجابة ،يرجى توضيح إذا ما كان بلدك اتخذ تدابري
للتصدي لحاالت عدم االمتثال لتلك التدابري عىل النحو املنصوص عليه يف
املادة .15-2
☐ نعم أو ☐ ال
يرجى تقديم مزيد من املعلومات بشأن التدابري املتخذة ،مبا يف ذلك
وقت دخولها حيز النفاذ.
<إدخال النص>
يرجى تقديم مزيد من املعلومات عن حاالت عدم االمتثال
<إدخال النص>
هل كانت هناك حاالت محددة تعاون فيها بلدك مع بلدان أطراف
أخرى يف حاالت انتهاك مزعوم لتدابري الحصول وتقاسم املنافع عىل النحو
املنصوص عليه يف املادة 15-3؟
☐ نعم أو ☐ ال
يرجى تقديم مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
أو
☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 * -25هل اتخذ بلدك تدابري ترشيعية أو
إدارية أو سياساتية مالمئة وفعالة
ومتناسبة تنص عىل أن الحصول
عىل املعارف التقليدية املرتبطة
باملوارد الجينية املستخدمة داخل
واليته القضائية يتم وفقا للموافقة
املسبقة عن علم أو موافقة وإرشاك
املجتمعات األصلية واملحلية مع وضع
رشوط متفق عليها بصورة متبادلة
حسبام تنص عليه تدابري الحصول
وتقاسم املنافع للبلد الطرف اآلخر
الذي توجد به هذه املجتمعات
األصلية واملحلية عىل النحو املنصوص
عليه يف املادة 16‑1؟

☐ نعم
يف حالة اختيار هذه اإلجابة ،يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان بلدك اتخذ تدابري
ملعالجة حاالت عدم االمتثال لتلك التدابري عىل النحو املنصوص عليه يف
املادة .16-2
☐ نعم أو ☐ ال
هل تعاون بلدك يف حاالت محددة النتهاكات مزعومة لتدابري الحصول
وتقاسم املنافع عىل النحو املنصوص إليه يف املادة 3-61؟
☐ نعم أو ☐ ال
يرجى تقديم مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
أو
☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
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 * -26هل يشرتط بلدك عىل مستخدمي
املوارد الجينية تقديم معلومات
تتعلق باملوافقة املسبقة عن علم،
و/أو مصدر املورد الجيني ،و/أو
وضع الرشوط املتفق عليها بصورة
متبادلة و/أو استخدام املوارد الجينية
يف نقطة تفتيش محددة ،حسب
االقتضاء ،عىل النحو املنصوص عليه
يف املادة (17-1أ) ( )1و()2؟

☐ نعم
يرجى تقديم مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يف حالة اختيار هذه اإلجابة ،هل اتخذ بلدك تدابري ملعالجة حاالت عدم
االمتثال؟
☐ نعم
يرجى تقديم مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
أو
☐ ال
أو
☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 -27هل قدم بلدك املعلومات املشار
إليها يف املادة (1-17أ)( )1إىل
السلطات الوطنية ذات الصلة ،وإىل
الطرف مقدّم املوافقة املسبقة عن
علم ،وإىل غرفة تبادل املعلومات
بشأن الحصول وتقاسم املنافع عىل
النحو املنصوص عليه يف املادة 17-
(1أ)()3؟

☐ نعم
يف حالة اختيار هذه اإلجابة ،هل استفاد بلدك من بيان نقاط التفتيش؟
☐ نعم أو ☐ ال أو ☐ أخرى
يرجى تقديم مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية< .إدخال النص>
عدد بيانات نقاط التفتيش املتاحة يف غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول
وتقاسم املنافع ،إن انطبق <قيمة عددية>
و/أو <العنوان عىل اإلنرتنت أو اسم موقع الويب>
و/أو <املرفق>

 * -28هل اتخذ بلدك تدابري لتشجيع
املستخدمني ومقدمي الخدمات
عىل تضمني أحكام يف الرشوط
املتفق عليها بصورة متبادلة لتبادل
املعلومات عن تنفيذ تلك الرشوط
عىل النحو املنصوص عليه يف املادة
(17-1ب)؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

* -29هل يشجع بلدك استخدام األدوات
والنظم الفعالة من حيث التكلفة
عىل النحو املنصوص عليه يف املادة
(17-1ج)؟

☐ نعم
يرجى تقديم مزيد من املعلومات عن كيفية تشجيع بلدك الستخدام
أدوات ونظم االتصال الفعالة من حيث التكلفة.
<إدخال النص>
أو
☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
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 -30معلومات إضافية:

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت يف وضع
التدابري< .إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة< :رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و/أو <العنوان عىل اإلنرتنت أو اسم موقع الويب>
و/أو <املرفق>

االمتثال للرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة (املادة )18
* -31هل يشجع بلدك تضمني أحكام يف
الرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة
لتشمل تسوية النزاعات عىل النحو
املنصوص عليها يف املادة (18-1أ)
و(ب) و(ج)؟

☐ غري منطبقة نظرا لعدم وجود رشوط للحصول
أو
☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

* -32هل يضمن بلدك إتاحة الفرصة
للجوء إىل نظمكم القانونية يف حاالت
النزاع الناشئ عن الرشوط املتفق
عليها بصورة متبادلة عىل النحو
املنصوص عليه يف املادة 18-2؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

* -33هل اتخذ بلدك تدابري تتعلق
بالنقاط التالية عىل النحو املنصوص
عليه يف املادة 18-3؟

الوصول إىل العدالة؟
☐ نعم أو ☐ ال
يرجى تقديم مزيد من املعلومات
<إدخال النص>
و
استخدام آليات تتعلق باالعرتاف املتبادل وإنفاذ قرارات املحاكم والتحكيم
األجنبية؟
☐ نعم أو ☐ ال
يرجى تقديم مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 -34معلومات إضافية:

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية< .إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و/أو <العنوان عىل اإلنرتنت أو اسم موقع الويب>
و/أو <املرفق>
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اعتبارات خاصة (املادة )8
 * -35عند إعداد وتنفيذ الترشيع املتعلق
بالحصول وتقاسم املنافع أو رشوطه
التنظيمية ،هل قام بلدك مبا ييل:

هيأ الظروف لتعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم يف حفظ التنوع البيولوجي
واستخدامه املستدام مبا يف ذلك من خالل اتخاذ تدابري مبسطة بشأن الحصول
عىل املوارد ألغراض بحثية غري تجارية ،مع مراعاة الحاجة إىل مواجهة تغري
الغرض من وراء هذه البحوث عىل النحو املنصوص عليه يف املادة (8أ)؟
☐ نعم أو ☐ ال
يرجى تقديم مزيد من املعلومات
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات
ذات الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و
أوىل االعتبار الواجب لحاالت الطوارئ الحالية أو الوشيكة التي تهدد أو ترض
بصحة البرش أو الحيوانات أو النباتات عىل النحو املنصوص عليه يف املادة (8ب)؟
☐ نعم أو ☐ ال
يرجى تقديم مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات
ذات الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و
أخذ يف االعتبار الحاجة إىل الحصول املعجل عىل املوارد الجينية ،والتقاسم العادل
واملنصف الرسيع للمنافع الناشئة عن استخدام هذه املوارد الجينية ،مبا يف ذلك
الحصول عىل معامالت بتكلفة معقولة ملن يحتاجون إليها ،وخصوصا يف البلدان
النامية ،عىل النحو املنصوص عليه يف املادة (8ب)؟
☐ نعم أو ☐ ال
يرجى تقديم مزيد من املعلومات
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات
ذات الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
نظر يف أهمية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ودورها الخاص لألمن الغذايئ عىل
النحو املنصوص عليه يف املادة (8ج)؟
☐ نعم أو ☐ ال
يرجى تقديم مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات
ذات الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 -36معلومات إضافية:

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت يف وضع
التدابري.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و/أو <العنوان عىل اإلنرتنت أو اسم موقع الويب>
و/أو <املرفق>
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األحكام املتعلقة باملجتمعات األصلية واملحلية (املواد  6و 7و)12
 * -37هل يف بلدك مجتمعات أصلية
ومحلية؟

☐ نعم
يف حالة اختيار هذه اإلجابة ،يرجى اإلجابة عىل األسئلة التالية يف هذا
القسم.
أو
☐ ال
يف حالة اختيار هذه اإلجابة ،يرجى إغفال هذه القسم.
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

* -38هل للمجتمعات األصلية واملحلية
حق منصوص عليه ملنح الحصول عىل
املوارد الجينية وفقا لقانونك املحيل؟
(املادة )6-2

☐ ال
أو
☐ نعم
يرجى تقديم مزيد من املعلومات وإشارات مرجعية للقانون املحيل الذي
يثبت حقوق املجتمعات األصلية واملحلية يف منح الحصول عىل املوارد
الجينية.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات
ذات الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
هل يطبق بلدك تدابري تهدف إىل ضامن الحصول عىل املوافقة املسبقة عن
علم أو القبول واملشاركة للمجتمعات األصلية واملحلية عىل النحو املنصوص
عليه يف املادة 6-2؟
☐ نعم أو ☐ ال
يرجى تقديم مزيد من املعلومات< :إدخال النص>
هل وضع بلدك معايري و/أو عملية للحصول عىل املوافقة املسبقة عن علم
أو القبول واملشاركة للمجتمعات األصلية واملحلية من أجل الحصول عىل
املوارد الجينية يف املادة (6-3و)؟
☐ نعم أو ☐ ال
يرجى تقديم مزيد من املعلومات< :إدخال النص>
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 * -39وفقا للقانون املحيل ،هل اتخذ
بلدك تدابري بهدف ضامن الحصول
عىل املعارف التقليدية املرتبطة
باملوارد الجينية التي تحوزها
املجتمعات األصلية واملحلية مبوافقة
مسبقة عن علم أو قبول ومشاركة
هذه املجتمعات األصلية واملحلية
وأنه تم إبرام رشوط متفق عليها
بصورة متبادلة عىل النحو املنصوص
عليه يف املادة 7؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
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 * -40عند تنفيذ الربوتوكول ،ووفقا
للقانون املحيل ،هل يراعي بلدك
القوانني العرفية للمجتمعات األصلية
واملحلية وبروتوكوالتها وإجراءاتها
املحلية فيام يتعلق باملعارف
التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية
عىل النحو املنصوص عليه يف املادة
1‑12؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 * -41هل وضع بلدك آليات إلبالغ
املستخدمني املحتملني للمعارف
التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية
عن التزاماتهم عىل النحو املنصوص
عليه يف املادة 2‑12؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

* -42هل يدعم بلدك إعداد املجتمعات
األصلية واملحلية لألدوات التالية عىل
النحو املنصوص عليه يف املادة 3‑12؟

بروتوكوالت مجتمعية
يرجى تقديم مزيد من املعلومات عن كيفية دعم مجتمعك إلعداد الربوتوكوالت
املجتمعية.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و
متطلبات دنيا للرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة
يرجى تقديم مزيد من املعلومات عن كيفية دعم بلدك إلعداد
املتطلبات الدنيا للرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و
بنود تعاقدية منوذجية
يرجى تقديم مزيد من املعلومات عن كيفية دعم بلدك إلعداد بنود
تعاقدية منوذجية.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 * -43هل يسعى بلدك إىل عدم تقييد
االستخدام املألوف للموارد الجينية
وتبادل املوارد الجينية واملعارف
التقليدية املرتبطة بها داخل
املجتمعات األصلية واملحلية وفيام
بينها عىل النحو املنصوص عليه يف
املادة 4‑12؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
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 -44معلومات إضافية:

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت يف وضع
التدابري املتعلقة باملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية< .إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة< :رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و/أو <العنوان عىل اإلنرتنت أو اسم موقع الويب>
و/أو <املرفق>

املساهمة يف الحفظ واالستخدام املستدام (املادة )9
* -45هل يشجع بلدك املستخدمني
واملقدمني عىل توجيه املنافع الناشئة
عن استخدام املوارد الجينية نحو
حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام
املستدام ملكوناته عىل النحو
املنصوص عليه يف املادة 9؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

* -46يرجى اإلشارة إىل كيفية إسهام
تنفيذ بروتوكول ناغويا يف حفظ
التنوع البيولوجي واالستخدام
املستدام يف بلدك؟

<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 -47معلومات إضافية:

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية< .إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة< :رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و/أو <العنوان عىل اإلنرتنت أو اسم موقع الويب>
و/أو <املرفق>

التعاون عرب الحدود (املادة )11
 * 48هل يسعى بلدك إىل التعاون،مع مشاركة املجتمعات األصلية واملحلية،
بغية تنفيذ هذا الربوتوكول يف الحاالت
التي توجد فيها نفس املوارد الجينية يف
املوقع الطبيعي داخل إقليم أكرث من طرف
واحد عىل النحو املنصوص عليه يف املادة
1‑11؟

☐ نعم أو ☐ ال
يف حالة وجود مجتمعات أصلية ومحلية يف بلدك ،يرجى تقديم مزيد من
التفاصيل عن مشاركتها.
<إدخال النص>
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 * -49هل يسعى بلدك للتعاون
بغية تنفيذ هذا الربوتوكول يف الحاالت
التي توجد فيها نفس املعارف التقليدية
املرتبطة باملوارد الجينية بني مجتمع واحد
أو أكرث من املجتمعات األصلية واملحلية يف
عدة أطراف عىل النحو املنصوص عليه يف
املادة 11‑2؟

☐ ال ينطبق ،نظرا لعدم وجود مجتمعات أصلية ومحلية يف بلدي
أو
☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
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-50

معلومات إضافية:

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية< .إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة< :رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و/أو <العنوان عىل اإلنرتنت أو اسم موقع الويب>
و/أو <املرفق>

البنود التعاقدية النموذجية ومدونات السلوك واملبادئ التوجيهية وأفضل املامرسات و/أو املعايري (املادتان  19و)20
 * -51هل يشجع بلدك عىل إعداد
وتحديث واستخدام بنود تعاقدية
منوذجية للرشوط املتفق عليها
بصورة متبادلة عىل النحو املنصوص
عليه يف املادة 19؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 * -52هل يشجع بلدك عىل إعداد
وتحديث واستخدام مدونات
السلوك واملبادئ التوجيهية وأفضل
املامرسات أو املعايري عىل النحو
املنصوص عليه يف املادة 20؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 -53معلومات إضافية:

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية< .إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة< :رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و/أو <العنوان عىل اإلنرتنت أو اسم موقع الويب>
و/أو <املرفق>

زيادة التوعية والقدرات (املادتان  21و)22
 * -54هل اتخذ بلدك تدابري لزيادة
التوعية بأهمية املوارد الجينية
واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد
الجينية واملسائل املتعلقة بالحصول
وتقاسم املنافع عىل النحو املنصوص
عليه يف املادة 21؟

☐ نعم
يف حالة اختيار هذه اإلجابة ،هل اتخذ بلدك تدابري لتنفيذ اسرتاتيجية
2
التوعية لربوتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم املنافع؟
☐ نعم
يرجى تقديم موجز للتدابري املتخذة< :إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات
ذات الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
أو
☐ ال
أو
☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 2أوصت اللجنة الحكومية الدولية يف التوصية  6/2بأن يعتمد االجتامع األول ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف اسرتاتيجية زيادة التوعية.
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 * -55هل اتخذ بلدك تدابري لبناء
القدرات وتنميتها وتعزيز املوارد
البرشية والقدرات املؤسسية لتنفيذ
الربوتوكول عىل نحو فعال عىل النحو
املنصوص عليه يف املادة 22؟

☐ نعم
يف حالة اختيار هذه اإلجابة ،هل اتخذ بلدك تدابري لتنفيذ اإلطار
االسرتاتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم التنفيذ الفعال لربوتوكول ناغويا
3
بشأن الحصول وتقاسم املنافع؟
☐ نعم
يرجى تقديم موجز للتدابري املتخذة.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل
املعلومات ذات الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
أو
☐ ال
أو
☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 -56هل حصل بلدك عىل دعم خارجي
لبناء القدرات وتنميتها لتنفيذ
4
بروتوكول ناغويا؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة< :رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 -57هل قدم بلدك دعام خارجيا لبناء
القدرات وتنميتها لتنفيذ بروتوكول
5
ناغويا؟

☐ نعم أو ☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة< :رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 -58معلومات إضافية:

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية< .إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة< :رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و/أو <العنوان عىل اإلنرتنت أو اسم موقع الويب>
و/أو <املرفق>

 3أوصت اللجنة الحكومة الدولية يف التوصية  5/3بأن يعتمد االجتامع األول ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول اإلطار االسرتاتيجي
لبناء القدرات وتنميتها لدعم التنفيذ الفعال لربوتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم املنافع.
 4قد يكون تجميع هذه املعلومات مفيدا لتقييم فعالية الربوتوكول يف إطار املادة  31بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتحديد الصعوبات
والتحديات التي صودفت يف تنفيذ الربوتوكول.
 5قد يكون تجميع هذه املعلومات مفيدا لتقييم فعالية الربوتوكول يف إطار املادة  31بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتحديد الصعوبات
والتحديات التي صودفت يف تنفيذ الربوتوكول.
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نقل التكنولوجيا والتعاون (املادة )23
 -59هل يتعاون بلدك يف البحث والتطوير
التقني والعلمي وإعداد الربامج
كوسيلة لتحقيق هدف الربوتوكول
عىل النحو املنصوص عليه يف املادة
23؟

☐ نعم
يرجى تقديم موجز للتدابري املتخذة.
<إدخال النص>
أو
☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة< :رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

معلومات إضافية اختيارية
* -60يرجى تقديم موجز للصعوبات
والتحديات الرئيسية التي صادفتموها
لتصبحوا طرفا يف بروتوكول ناغويا.

<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

* -61هل وضع بلدك آلية لتخصيص
أموال من امليزانية ألغراض تنفيذ
بروتوكول ناغويا؟

☐ نعم
يرجى تقديم مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
أو
☐ ال
يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت.
يرجى تقديم موجز للتدابري املتخذة.
<إدخال النص>
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
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* -62هل أتاح بلدك أي موارد مالية
لألطراف أو تلقى موارد مالية من
أطراف أخرى أو من مؤسسات مالية
ألغراض تنفيذ الربوتوكول عىل النحو
املنصوص عليه يف املادة 25؟

☐ نعم ،تم إتاحة موارد مالية
يرجى تقديم مزيد من املعلومات< :إدخال النص>
أو
☐ نعم ،تم تلقي موارد مالية
☐ من أطراف أخرى
يرجى تقديم مزيد من املعلومات< :إدخال النص>
☐ من مؤسسات مالية
☐ من مرفق البيئة العاملية
☐ من صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا
☐ من مصادر أخرى
أو
☐ ال
يرجى استخدام إدخال النص إلضافة مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 -63هل لدى بلدكم موظفني محددين
يديرون الوظائف بشكل مبارش فيام
6
يتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا؟

☐ نعم
يف حالة اختيار هذه اإلجابة ،يرجى تحديد عددهم:
☐ واحد
☐ أقل من 5
☐ أقل من 10
☐  10أو أكرث
أو
☐ ال
يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت.
<إدخال النص>
يرجى استخدام إدخال النص لتقديم مزيد من املعلومات.
<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>

 -64أي معلومات أخرى ذات صلة:

7

<إدخال النص>
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل املعلومات الذي يحتوي عىل املعلومات ذات
الصلة <رقم سجل غرفة تبادل املعلومات>
و/أو <العنوان عىل اإلنرتنت أو اسم موقع الويب>
و/أو <املرفق>

 6ميكن أن يكون تجميع هذه املعلومات مفيدا يف تقييم فعالية الربوتوكول مبوجب املادة  31بشأن بالتقييم واستعراض وقياس التقدم املحرز وتحديد
الصعوبات والتحديات يف تنفيذ الربوتوكول.
 7يرجي استخدام هذه الخانة لتقديم أي معلومات أخرى ذات صلة مل ترد يف أي مكان آخر من هذا التقرير.
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 -65مالحظات:

8

<إدخال النص>

تعليقات عىل نسق اإلبالغ
 -66يرجى تقديم أي معلومات قد تكون
لديك بشأن نسق هذا التقرير:

<إدخال النص>

التحقق من السجل (التقديم عن طريق غري اإلنرتنت)
*البلد:

<اسم البلد>

* اسم السلطة املعنية بغرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع:

<إدخال النص>

* التاريخ:

<اليوم/الشهر/السنة>

أقر هنا بأن املعلومات الواردة أعاله صحيحة وأوافق عىل إدراجها يف غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع.
* توقيع السلطة املعنية بغرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع:
عنوان التقديم:
ينبغي استكامل نسق اإلبالغ وإرساله بالربيد اإللكرتوين إىل secretariat@cbd.int
أو كإجراء بديل
· الفاكس+1 514 288-6588 :؛ أو
· الربيد العادي إىل:
Secretariat of the Convention on Biological Diversity
413 rue Saint-Jacques, suite 800
Montréal, Québec, H2Y 1N9
Canada

 8خانة «املالحظات» تستخدم للمرجع الشخيص الخاص وال ميكن رؤيتها إال بعد تعديل السجل.
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 NP-1/4اإلجراءات التعاونية واآلليات املؤسسية لتشجيع االمتثال
لربوتوكول ناغويا ومعالجة حاالت عدم االمتثال
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،
إذ يشري إىل املادة  30من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول عىل املوارد الجينية والتقاسم العادل
واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،
وإذ يقر بأهمية وضع إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتعزيز االمتثال ألحكام الربوتوكول
ومعالجة حاالت عدم االمتثال،
 -1يقرر اعتامد إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتعزيز االمتثال ألحكام بروتوكول ناغويا
بشأن الحصول عىل املوارد الجينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ومعالجة
حاالت عدم االمتثال عىل النحو املبني يف املرفق بهذا املقرر وإنشاء لجنة االمتثال املشار إليها فيه؛
 -2يطلب إىل األمني التنفيذي إجراء الرتتيبات الالزمة لعقد اجتامع واحد عىل األقل للجنة
االمتثال قبل االجتامع الثاين ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا مبا يف ذلك
لغرض:
(أ)	 وضع النظام الداخيل املشار إليه يف الفقرة  8من القسم باء من اإلجراءات واآلليات
املتعلقة باالمتثال ألحكام بروتوكول ناغويا؛
(ب)	 تحديد الحاجة إىل طرائق دعم والنظر فيها ،مبا يف ذلك من خالل آلية مرنة محتملة
لتقديم املشورة أو املساعدة إىل األطراف ،ال سيام األطراف من البلدان النامية ،وحسب االقتضاء وحسبام
ينطبق ،املجتمعات األصلية واملحلية للتغلب عىل التحديات املتعلقة باالمتثال ألحكام بروتوكول ناغويا،
بهدف االستفادة بشكل فعال من آلية االمتثال؛
(ج)	 تقديم توصيات إىل االجتامع الثاين ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول
ناغويا بشأن نتائج مداوالته عمال بالفقرة الفرعية (ب) أعاله؛
 -3يدعو األطراف ،والحكومات األخرى ،واملنظامت الدولية ،واملجتمعات األصلية واملحلية،
وأصحاب املصلحة املعنيني إىل تقديم آراء إىل األمني التنفيذي بشأن املسائل املطروحة يف الفقرة (2ب)
أعاله وذلك ملساعدة لجنة االمتثال يف نظرها يف هذه املسألة.

NP-1/4

املرفق

اإلجراءات التعاونية واآلليات املؤسسية لتشجيع االمتثال ألحكام بروتوكول ناغويا
ومعالجة حاالت عدم االمتثال
وضعت اإلجراءات واآلليات التالية وفقا للامدة  30من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول عىل
املوارد الجينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها (الربوتوكول).
ألف  -األهداف والطابع واملبادئ األساسية
 -1الهدف من إجراءات وآليات االمتثال هو تشجيع االمتثال ألحكام الربوتوكول ومعالجة حاالت
عدم االمتثال .وتتضمن هذه اإلجراءات واآلليات أحكاما تتعلق بإسداء املشورة أو تقديم املساعدة،
حسب مقتىض الحال ،وهي منفصلة عن إجراءات وآليات تسوية املنازعات مبقتىض املادة  27من
اتفاقية التنوع البيولوجي (االتفاقية) دون املساس بها.
 -2إن إجراءات وآليات االمتثال ذات طابع غري تخاصمى وتعاوين وبسيط ورسيع وتشاوري
وتيسريي ومرن وفعال من حيث التكلفة.
 -3ويسرتشد تشغيل إجراءات وآليات االمتثال مببادئ العدالة واإلجراءات الواجبة وسيادة القانون
وعدم التمييز والشفافية واملساءلة والقدرة عىل التنبؤ وحسن النية والفعالية .وينبغي أن يويل اهتامما
خاصا لالحتياجات الخاصة لألطراف من البلدان النامية ،ال سيام أقل البلدان منوا والدول الجزرية
الصغرية النامية من بينها ،واألطراف ذات االقتصاد االنتقايل ويأخذ يف االعتبار الكامل الصعوبات التي
تواجهها يف تنفيذ الربوتوكول.
باء  -اآلليات املؤسسية
 -1تنشأ وفقا لذلك لجنة االمتثال ،التي يشار إليها فيام بعد «باللجنة» ،عمال باملادة  03من
الربوتوكول لالضطالع بالوظائف املحددة طيه.
 -2وتتألف اللجنة من  51عضوا ترشحهم األطراف ،عىل أساس ثالثة أعضاء تؤيدهم كل مجموعة
من املجموعات اإلقليمية الخمس لألمم املتحدة .وميكن أن يضم املرشحون ممثلني عن املجتمعات
األصلية واملحلية .وباإلضافة إىل ممثلني اثنني عن املجتمعات األصلية واملحلية ،وعىل األقل ممثل من بلد
نام ترشحهم املجتمعات األصلية واملحلية للعمل بصفة مراقب ويحق لهم املشاركة يف مداوالت اللجنة
ما عدا يف اتخاذ القرارات .ويف الحاالت الفردية التي تكون فيها األطراف فقط هي املعنية وال تتعلق
املسألة مبصالح املجتمعات األصلية واملحلية ويطلب الطرف املعني أن تكون املداوالت مغلقة أمام
املراقبني فال يشارك املراقبان عن املجتمعات األصلية واملحلية يف املداوالت .وينتخب مؤمتر األطراف
العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا املرشحني.
 -3وتقدم كل مجموعة إقليمية من مجموعات األمم املتحدة عضوا مناوبا ترشحه األطراف وينتخبه
مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا ليحل محل العضو الذي يستقيل أو ال
يكون بوسعه استكامل فرتة واليته .وينبغي أن تقدم املجتمعات األصلية واملحلية مراقب واحد بديل
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ينتخبه مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول ليحل محل املراقب عن املجتمعات
األصلية واملحلية الذي يستقيل أو ال يكون بوسعه استكامل فرتة واليته.
 -4ويكون لدى أعضاء اللجنة فضال عن ممثيل املجتمعات األصلية واملحلية مؤهالت معرتف بها،
مبا يف ذلك خربات تقنية أو قانونية أو علمية يف املجاالت التي يغطيها الربوتوكول ،مثل املوارد الجينية
واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية ،وعليهم أن يعملوا بصورة موضوعية ،وألفضل مصالح
الربوتوكول وبصفتهم الفردية كخرباء.
 -5وينتخب مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا األعضاء لفرتة أربع
سنوات ،وهي فرتة والية كاملة .وينتخب مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،
يف أول اجتامع له ،خمسة أعضاء ،عضو واحد من كل إقليم لنصف فرتة ،وعرشة أعضاء ،اثنني من كل
إقليم لفرتة كاملة .ويف كل مرة بعد ذلك ،ينتخب مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول
ناغويا أعضاء جدد لفرتة كاملة ليحلوا محل األعضاء التي تنتهي فرتة واليتهم .وال يعمل األعضاء ألكرث
من فرتتني متتاليتني.
 -6وينتخب مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا ممثلني اثنني عن
املجتمعات األصلية واملحلية ملدة أربع سنوات .وال يجوز أن يعمل املمثلني ألكرث من مدتني متتاليتني.
 -7وتجتمع اللجنة مرة عىل األقل ،يف كل فرتة بني الدورات ،ويجوز أن تعقد اجتامعات إضافية،
عند الحاجة ،ورهنا بتوافر املوارد املالية .ويتعني ،لدى تحديد تواريخ االجتامعات ،إيالء االعتبار الواجب
لالجتامعات املقررة ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا وغريه من الهيئات
ذات الصلة يف إطار الربوتوكول ،وتحديد املواعيد بطريقة مجدية من حيث التكلفة .وتعقد االجتامعات
قبل ثالثة أشهر عىل األقل من اجتامعات مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا.
 -8وتضع اللجنة نظامها الداخيل ،مبا يف ذلك اإلجراءات املتعلقة بالرسية وتضارب املصالح ،وتقدمه
إىل مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا للنظر فيه واملوافقة عليه.
 -9وتنتخب اللجنة رئيسها ونائبا للرئيس ،الذي سيجري تناوبه بني املجموعات اإلقليمية الخمس
لألمم املتحدة.
 -10وميثل ثلثا أعضاء اللجنة النصاب القانوين.
 -11وتبذل اللجنة كل جهد للتوصل إىل اتفاق حول جميع املسائل املهمة بتوافق اآلراء .ويف حالة
استنفاد جميع الجهود الرامية إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء ،وعدم الوصول إىل اتفاق ،يتخذ أي قرار،
كملجأ أخري ،بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء الحارضين الذين أدلوا بصوتهم أو مثانية أعضاء ،أيهام أكرب.
وعىل تقرير أي اجتامع للجنة التي مل يتم التوصل فيه إىل توافق يف اآلراء أن يعرب عن آراء جميع أعضاء
اللجنة .ويُتاح التقرير للجمهور بعد اعتامده.
 -12وتكون اجتامعات اللجنة مفتوحة ،ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك .وعندما تتناول اللجنة حاالت
كل عىل حدة والتي يجري النظر يف امتثالها ،تكون اجتامعات اللجنة مفتوحة لألطراف،
األطراف ّ
ومغلقة أمام الجمهور ،ما مل يوافق الطرف املعني عىل خالف ذلك.
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 -13واملقصود من “الطرف املعني” الطرف الذي أثريت مسألة بشأنه يف إطار القسم دال.
 -14وتوفر األمانة الخدمات الجتامعات اللجنة ،وتضطلع بأي مهام إضافية مسندة إليها
مبوجب هذه اإلجراءات.
جيم  -وظائف اللجنة
 -1تتوىل اللجنة الوظائف التالية ،بغرض تشجيع االمتثال ألحكام الربوتوكول ومعالجة حاالت عدم
االمتثال ،وتضطلع باملهام وفقا لإلجراءات وأي مهام أخرى يُسندها إليها مؤمتر األطراف العامل كاجتامع
لألطراف يف بروتوكول ناغويا.
 -2وعند اضطالع اللجنة مبهامها ،يجوز لها التشاور مع لجنة االمتثال بشأن االتفاقات األخرى من
أجل تبادل الخربات بشأن مشاكل االمتثال والخيارات الالزمة لحلها.
 -3وتقدم اللجنة تقاريرها ،مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة بأداء وظائفها ،إىل االجتامع التايل ملؤمتر
األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا للنظر فيها واتخاذ اإلجراءات املالمئة.
دال  -اإلجراءات
-1

تتلقى اللجنة أي تقارير تتعلق مبشاكل االمتثال وعدم االمتثال ألحكام الربوتوكول من:
(أ)	

أي طرف فيام يتعلق به؛ أو

(ب) أي طرف فيام يتعلق بطرف آخر؛
(ج)	 مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا.
-2

ويوجه أي تقرير كتابة إىل اللجنة من خالل األمانة ويحدد:
(أ)	

املسألة املعنية؛

(ب)	 األحكام ذات الصلة يف الربوتوكول؛
(ج)	 معلومات تدعم املسألة املعنية.
 -3وتحيل األمانة أي تقارير مقدمة مبوجب الفقرة (1أ) أعاله إىل اللجنة يف غضون  30يوما تقومييا
من استالمها.
 -4وتحيل األمانة أي تقارير أخرى مقدمة مبوجب الفقرة  1إىل الطرف املعني يف غضون  30يوما
تقومييا من استالمها.
 -5وينبغي للطرف املعني الذي يستلم تقريرا أن يرد وأن يقدم معلومات ذات صلة يف غضون 60
يوما تقومييا من تاريخ استالم التقديم ،ما مل يطلب الطرف متديد املدة .ويجوز لرئيس اللجنة منح هذا
التمديد لفرتة تصل إىل  90يوما تقومييا.
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 -6ومبجرد أن تتلقى األمانة ردا وأي معلومات من الطرف املعني أو غريه من املصادر ،تحيل
التقرير والرد وهذه املعلومات إىل اللجنة .ويف حالة عدم تلقي األمانة أي رد أو معلومات من الطرف
املعني يف غضون الفرتة األولية أو املمتدة عىل النحو املشار إليه يف الفقرة  5أعاله ،ترسل األمانة التقرير
إىل اللجنة فورا.
 -7ويجوز للجنة أن تقرر عدم النظر يف أي تقرير وفقا للفقرة (1ب) أعاله ميثل حدا أدىن ،أو ال
يستند إىل أساس سليم.
 -8وميكن أن يشارك الطرف املعني ،وبناء عىل دعوة ،الطرف الذي قدم التقرير يف عملية نظر
اللجنة يف التقرير ،ولكنه ال يشارك يف صياغة توصيات اللجنة املوجهة إىل الطرف املعني واعتامدها.
وعىل اللجنة أن تتيح مرشوع التوصيات إىل الطرف املعني الذي يجب منحه فرصة التعليق .ويحال أي
تعليق مع تقرير اللجنة إىل مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا.
 -9وميكن للجنة أن تدرس حالة عدم تقديم أحد األطراف لتقريره الوطني وفقا للامدة  ،29أو إذا
كانت املعلومات تشري إىل أن الطرف املعني يواجه صعوبات يف االمتثال اللتزاماته مبوجب الربوتوكول.
وميكن تلقي مثل هذه املعلومات:
(أ)	

من خالل تقرير وطني أو من غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع؛

(ب)	 من األمانة استنادا إىل:
( 	)1معلومات عن مدى اكتامل أو دقة التقرير الوطني للطرف؛ أو
( 	)2معلومات عن مدى اكتامل أو دقة املعلومات املقدمة من أي طرف إىل غرفة
تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع؛ أو
( 	)3معلومات أخرى ذات صلة باالمتثال ألحكام املادة  )1(12من الربوتوكول؛
مقدمة من أحد املجتمعات األصلية أو املحلية التي ترضرت بصورة مبارشة ،متعلقة
بأحكام بروتوكول ناغويا.
وتقوم األمانة باستعراض املعلومات الواردة من املجتمعات األصلية واملحلية مقارنة باملعلومات الواردة
من الطرف املعني .وال تحيل إىل اللجنة إال القضايا التي مل يتم تسويتها .ومتيض اللجنة قدما وفقا
للفقرات  4إىل  7أعاله.
 -10وباإلضافة إىل اإلجراءات الواردة يف هذا القسم ،يجوز أن تقرر اللجنة بحث أي مسألة من
املسائل املنهجية لعدم االمتثال العام التي تحال إىل علمها.
هاء  -معلومات للجنة بعد بداية تنفيذ اإلجراءات ،وما تجريه اللجنة من مشاورات
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 -1يجوز للجنة أن تسعى إىل الحصول عىل معلومات من املصادر ذات الصلة وتتسلمها ،وتنظر
فيها ،مبا يف ذلك تلك الواردة من املجتمعات األصلية واملحلية املترضرة .وينبغي التأكد من موثوقية
املعلومات.
 -2ويجوز للجنة أن تطلب املشورة من خرباء مستقلني ،مبا يف ذلك عىل وجه الخصوص يف الحاالت
التي ترضرت فيها بشكل مبارش املجتمعات األصلية واملحلية ،من خبري من املجتمعات األصلية واملحلية.
 -3ويجوز أن تقوم اللجنة ،بناء عىل دعوة من الطرف املعني ،بجمع معلومات يف أرايض ذلك
الطرف.
واو  -تدابري لتشجيع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال
-1

عند النظر يف التدابري املحددة أدناه ،تأخذ اللجنة ما ييل يف االعتبار:
(أ)	

قدرة الطرف املعني عىل االمتثال؛

(ب)	 االحتياجات الخاصة لألطراف من البلدان النامية ،ال سيام أقل البلدان منوا والدول
الجزرية الصغرية النامية من بينها ،واألطراف ذات االقتصاد االنتقايل؛
(ج)	 عوامل مثل سبب عدم االمتثال ونوعيته ودرجته ووتريته.
-2

ويجوز أن تقوم اللجنة مبا ييل بغية تشجيع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال:

( 	)1إسداء املشورة أو تسهيل املساعدة للطرف املعني ،حسب مقتىض الحال؛
(ب)	 مطالبة الطرف املعني بوضع وتقديم خطة عمل لالمتثال تحدد الخطوات املالمئة
واإلطار الزمني املتفق عليه واملؤرشات الالزمة لتقييم التنفيذ املريض أو تساعده عىل ذلك ،حسب
مقتىض الحال؛
(ج)	 تدعو الطرف املعني إىل تقديم تقارير مرحلية عن الجهود التي يبذلها لالمتثال اللتزاماته
مبوجب الربوتوكول.
 -3ويجوز أيضا أن يقوم مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا مبا ييل ،بناء
عىل توصيات اللجنة ،بغية تشجيع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال:
(أ)	

اتخاذ أي من التدابري الواردة يف الفقرات (2أ)(-ج) أعاله؛

(ب)	 تيسري ،حسب مقتىض الحال ،سبل الحصول عىل املساعدة املالية والتقنية ونقل
التكنولوجيا والتدريب وغري ذلك من التدابري املتعلقة ببناء القدرات؛
(ج)	 إصدار تحذير مكتوب إىل الطرف املعني أو بيان يُعرب فيه عن القلق أو إعالن بعدم
االمتثال؛
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(د)	 البت يف أي تدبري آخر ،حسب مقتىض الحال ،وفقا للفقرة  4من املادة  26من الربوتوكول
وقواعد القانون الدويل املعمول بها ،مع مراعاة الحاجة إىل إجراءات جادة يف حاالت عدم االمتثال
الخطرية أو املتكررة.
زاي  -استعراض اإلجراءات واآلليات
يجري مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا استعراضا لفعالية هذه
اإلجراءات واآلليات مبوجب عمليات التقييم واالستعراض املنصوص عليها يف املادة  31من الربوتوكول،
ويتخذ اإلجراءات املالمئة بشأنها.
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 NP-1/5البنود التعاقدية النموذجية ،ومدونات السلوك الطوعية،
واملبادئ التوجيهية وأفضل املامرسات و/أو املعايري
(املادتان  19و)20
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،
إذ يأخذ يف الحسبان العمل الجاري ذي الصلة للفريق العامل بني الدورات املفتوح العضوية
املخصص للامدة (8ي) واألحكام املتصلة بها ،بشأن املهام  7و 10و 12و ،15فيام يخص املعايري واملبادئ
التوجيهية،
وإذ يأخذ يف الحسبان أيضا ،حسب االقتضاء ،البنود التعاقدية النموذجية املشرتكة بني القطاعات
ومدونات السلوك الطوعية واملبادئ التوجيهية وأفضل املامرسات و/أو املعايري ذات الصلة بالحصول
وتقاسم املنافع التي وضعتها األطراف واملنظامت الدولية املعنية واملجتمعات األصلية واملحلية،
وإذ يقر بالحاجة إىل أن يشارك األمني التنفيذي ،حسب االقتضاء ،يف العمليات الدولية ذات
الصلة املتعلقة باملادتني  19و 20من بروتوكول ناغويا،
 -1يشجع األطراف والحكومات األخرى واملنظامت الدولية واملجتمعات األصلية واملحلية
وأصحاب املصلحة املعنيني عىل تقديم األدوات املعدّة مبوجب املادتني  19و 20من بروتوكول ناغويا إىل
غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع؛
 -2يشجع أيضا األطراف واألطراف األخرى يف االتفاقية والحكومات األخرى واملنظامت
الدولية واملجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب املصلحة املعنيني ،حسب االقتضاء ،عىل تحديث
األدوات ذات الصلة باملادتني  19و 20من بروتوكول ناغويا التي جرى إعدادها قبل بروتوكول ناغويا؛
 -3يقرر تقييم استخدام البنود التعاقدية النموذجية القطاعية واملتعددة القطاعات
ومدونات السلوك الطوعية واملبادئ التوجيهية وأفضل املامرسات و/أو املعايري ،والقوانني العرفية
للمجتمعات األصلية واملحلية ،والربوتوكوالت واإلجراءات املجتمعية ،وفقا للمواد  12و 19و ،20فيام
يتعلق بالحصول وتقاسم املنافع بعد مرور أربع سنوات من دخول الربوتوكول حيز النفاذ وباالقرتان
بالتقييم واالستعراض األول لربوتوكول ناغويا.
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 NP-1/6املسائل املتعلقة باآللية املالية
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،
أوال  -الرتتيبات التشغيلية بني االتفاقية ومجلس مرفق البيئة العاملية فيام يتعلق بربوتوكول
ناغويا
 -1يحيط علام مبذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف يف االتفاقية ومجلس مرفق البيئة العاملية
املعتمدة يف املقرر  8/3ويؤكد عىل أن الرتتيبات التشغيلية املوضحة يف مذكرة التفاهم تنطبق عىل
الربوتوكول ،مع إجراء ما يلزم من تعديل ،ال سيام الفقرة  3-4بشأن االستعراض الدوري لفعالية اآللية
املالية والفقرة  1-5بشأن تحديد متطلبات التمويل؛
 -2يطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم الفصل املتعلق بالحصول وتقاسم املنافع من تقرير
مجلس مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا ،يف الوقت
املناسب للنظر فيه واتخاذ اإلجراءات املالمئة؛
 -3يويص بأن يدعو مؤمتر األطراف ممثيل مرفق البيئة العاملية إىل حضور الدورات العادية
ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا ،واإلدالء ببيانات رسمية فيها ،بغية اإلبالغ
عن تنفيذ اإلرشاد املوجه إىل مرفق البيئة العاملية فيام يتعلق بالحصول وتقاسم املنافع؛
 -4يويص أيضا بأن يشجع مؤمتر األطراف أمانتي االتفاقية ومرفق البيئة العاملية عىل تبادل
املعلومات والتشاور عىل أساس منتظم قبل اجتامعات مجلس مرفق البيئة العاملية واجتامعات مؤمتر
األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا بغية تيسري فعالية اآللية املالية يف مساعدة
األطراف عىل تنفيذ الربوتوكول؛
ثانيا  -اإلرشاد املوجه إىل اآللية املالية
ألف -السياسة واالسرتاتيجية
 -5يحيط علام باإلرشاد املوحد املوجه إىل اآللية املالية املتعلق بالسياسة واالسرتاتيجية
املعتمد يف املقرر  ،24/10ويدعو مؤمتر األطراف إىل استعراض ،وحسب مقتىض الحال ،تنقيح هذا
اإلرشاد ملراعاة التطورات الجديدة مثل بدء نفاذ بروتوكول ناغويا؛
باء -أولويات الربامج ومعايري األهلية
 -6يويص بأن ينظر مؤمتر األطراف يف دمج اإلرشاد التايل بشأن أولويات الربامج فيام يتعلق
بالحصول وتقاسم املنافع يف إرشاده العام املوجه إىل اآللية املالية؛

NP-1/6

«إن مؤمتر األطراف،
ألف  -أولويات الربامج
-1

يطلب إىل مرفق البيئة العاملية:

(أ)	 دعم األنشطة الواردة يف اإلرشاد الذي قدمه مؤمتر األطراف إىل مرفق البيئة العاملية يف
التذييل  1من املرفق باملقرر 5/11؛
(ب)	 إتاحة املوارد املالية ،بغرض مساعدة األطراف املؤهلة عىل إعداد تقاريرها الوطنية؛
(ج)	 دعم األنشطة املتعلقة بتنفيذ اسرتاتيجية زيادة التوعية التخاذ اإلجراءات املبكرة بشأن
املادة  21من الربوتوكول؛
باء  -معايري األهلية
 -2يقرر أن جميع البلدان النامية ،ال سيام أقل البلدان منوا والدول الجزرية الصغرية
النامية ،وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقايل ،التي هي أطراف يف بروتوكول ناغويا ،تكون
مؤهلة للحصول عىل التمويل من مرفق البيئة العاملية وفقا لواليته؛
-3
للربوتوكول:

يعتمد البند املؤقت التايل يف معايري األهلية للتمويل مبوجب اآللية املالية

’تؤهل للتمويل أيضا من مرفق البيئة العاملية ،لفرتة تصل إىل أربع سنوات بعد دخول
الربوتوكول حيز النفاذ ،البلدان النامية ،ال سيام أقل البلدان منوا والدول الجزرية الصغرية النامية،
والبلدان ذات االقتصاد االنتقايل التي هي أطراف يف االتفاقية وتقدم التزاما سياسيا واضحا بأن
تصبح أطرافا يف الربوتوكول ،وذلك إلعداد تدابري وطنية وقدرات مؤسساتية من أجل متكينها من
أن تصبح أطرافا .ويجب أن يكون الدليل عىل هذا االلتزام السيايس مشفوعا بأنشطة إرشادية
واملعامل املتوقعة يف شكل تأكيد مكتوب إىل األمني التنفيذي بأن البلد يعتزم أن يصبح طرفا يف
بروتوكول ناغويا بعد االنتهاء من األنشطة التي يطلب متويلها‘.
ثالثا -التجديد السادس ملوارد مرفق البيئة العاملية
 -7يرحب بالتجديد السادس ملوارد الصندوق االستئامين ملرفق البيئة العاملية ويعرب عن
تقديره للبلدان التي ساهمت يف التجديد السادس؛
 -8يرحب أيضا باسرتاتيجية املجال البؤري للتنوع البيولوجي ضمن التجديد السادس ملوارد
الصندوق االستئامين ملرفق البيئة العاملية ،والتي تتضمن الربنامج  8املتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا
بشأن الحصول وتقاسم املنافع ،ويحيط علام بغايات الربمجة اإلرشادية ملختلف أهداف املجال البؤري
للتنوع البيولوجي والربامج الواردة يف الوثيقة GEF/C.46/07/Rev.01؛
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 -9يحث األطراف املؤهلة عىل منح األولوية ملشاريع الحصول وتقاسم املنافع خالل برمجة
مخصصاتها الوطنية للتجديد السادس ملوارد الصندوق االستئامين ملرفق البيئة العاملية يف إطار نظام
التخصيص الشفاف للموارد ()STAR؛
 -10يشجع األطراف عىل دمج أنشطة الحصول وتقاسم املنافع يف املشاريع متعددة املجاالت
البؤرية ،مبا فيها مقرتح “الربامج النموذجية لل ُنهج املتكاملة” ،وكذلك املشاريع التي توضع يف إطار
الربامج األخرى للمجال البؤري للتنوع البيولوجي ،مبا فيها الربامج  1و 2و 7و9؛
 -11يطلب إىل مرفق البيئة العاملية ووكاالته إيالء االعتبار الواجب للمشاريع التي تشمل
مجاالت بؤرية متعددة يف إطار “الربامج النموذجية لل ُنهج املتكاملة” وغريها من برامج املجال البؤري
للتنوع البيولوجي والتي تتضمن أنشطة الحصول وتقاسم املنافع ذات الصلة؛
 -12يحث كذلك األطراف ويدعو الحكومات األخرى إىل دمج ،حسب االقتضاء ،مجال
الحصول وتقاسم املنافع ومتنحه األولوية ضمن اسرتاتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي،
وخططها وبرامجها اإلمنائية الوطنية.

NP-1/7

 NP-1/7حشد املوارد لتنفيذ بروتوكول ناغويا
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،
إذ يشري إىل الفقرة  1من املادة  25من الربوتوكول التي تقتيض أن تضع األطراف يف االعتبار
أحكام املادة  20من االتفاقية لدى نظر املوارد املالية لتنفيذ الربوتوكول،
وإذ يؤكد من جديد التزام األطراف بتلبية االلتزامات الواردة يف أحكام املادة  20من االتفاقية،
وإذ يقر بأن اسرتاتيجية حشد املوارد لدعم تحقيق أهداف االتفاقية الثالثة تشمل حشد املوارد
لتنفيذ بروتوكول ناغويا،
وإذ يؤكد أن أي آليات 9متويل للتنوع البيولوجي تعترب مكملة وال تحل محل اآللية املالية املنشأة
مبقتىض أحكام املادة  21من االتفاقية واملادة  25من بروتوكول ناغويا،
 -1يرحب باملقرر 10الصادر عن مؤمتر األطراف بإدراج اعتبارات حشد املوارد لربوتوكول
ناغويا يف تنفيذ اسرتاتيجية حشد املوارد لدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية ويف تحقيق أهداف
حشد املوارد؛
 -2يشجع األطراف عىل أن تدرج اعتبارات حشد املوارد ،مبا يف ذلك االحتياجات والثغرات
واألولويات ذات الصلة بالتمويل كجزء من عملياتها للتخطيط صوب تنفيذ الربوتوكول وخاصة من
خالل إدراج هذه االعتبارات يف اسرتاتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛
 -3يشجع أيضا األطراف عىل أن توجه املوارد املحلية ،وفقا لظروفها الوطنية فضال عن
املوارد التي تتحقق من خالل آليات متويل التنوع البيولوجي ،صوب تنفيذ أهداف بروتوكول ناغويا .ويف
هذا السياق يجوز لألطراف أن تنظر ،وفقا لترشيعاتها وسياساتها وأولوياتها وبرامجها الوطنية ،كيفية
إدراج املوارد املتحققة من خالل التنفيذ الناجح التفاقات الحصول وتقاسم املنافع يف هذه الجهود؛
 -4يشجع كذلك األطراف والحكومات األخرى واملنظامت املعنية والقطاع الخاص
واملؤسسات املالية عىل أن توفر ،وفقا لقدراتها ،موارد مالية مبا يف ذلك من خالل ’آليات متويل التنوع
البيولوجي ،لتنفيذ بروتوكول ناغويا وإدراج الدعم املقدم لتنفيذ الربوتوكول كمجال من مجاالت
التمويل ذات األولوية؛
 -5يشجع األطراف عىل اتخاذ تدابري مناسبة يف مجالس اإلدارة للمؤسسات املالية املتعددة
األطراف ذات الصلة واملنظامت اإلمنائية لضامن إعطاء األولوية ،واالهتامم الواجب للتخصيص الفعال
للموارد التي ميكن التنبؤ بها لتنفيذ بروتوكول ناغويا؛

 9يشري «آليات متويل التنوع البيولوجي» إىل «اآلليات املالية الجديدة واملبتكرة» مبوجب الهدف  4من اسرتاتيجية حشد املوارد التي اعتمدها مؤمتر
األطراف يف اجتامعه التاسع (املقرر  .)9/11واآلليات املالية الجديدة واملبتكرة تعترب مكملة وال تحل محل اآللية املالية املنشأة مبوجب أحكام املادة 21
من االتفاقية (انظر ديباجة املقرر .)10/3
 10الفقرة  12من املقرر .11/4
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 -6يشجع أيضا األطراف عىل تعميم تنفيذ بروتوكول ناغويا يف خططها وأولوياتها املتعلقة
بالتعاون اإلمنايئ ويف االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
 -7يشجع كذلك األطراف واملنظامت املعنية عىل زيادة التوعية ،ال سيام لدى صانعي
السياسات والقرارات رفيعي املستوى وقطاع األعامل ،ووكاالت التمويل ذات الصلة ،بأهمية املوارد
الجينية واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية ،واملسائل ذات الصلة بالحصول وتقاسم املنافع،
وفقا للامدة  21من بروتوكول ناغويا بغية دعم حشد املوارد للربوتوكول؛
 -8يدعو األطراف ،يف سياق التزاماتها مبوجب املادة  29من بروتوكول ناغويا ،واملنظامت
املعنية إىل تقديم معلومات إىل األمني التنفيذي عن خرباتها املتعلقة بحشد املوارد لدعم تنفيذ
الربوتوكول ،فضال عن حالة األموال التي تم حشدها؛
 -9يطلب إىل األمني التنفيذي أن يعد تجميعا للمعلومات املتلقاة بخصوص الخربات
املتعلقة بحشد املوارد لدعم تنفيذ الربوتوكول ،وأن يقدم عرضا عاما لحالة واتجاهات التمويل لينظر
فيه مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا يف اجتامعه القادم؛
 -10يطلب أيضا إىل األمني التنفيذي أن يعد وثيقة عن مصادر التمويل الدويل املحتملة لدعم
الجهود التي تبذلها األطراف لحشد مزيد من املوارد املالية الدولية لتنفيذ الربوتوكول؛
 -11يطلب كذلك إىل األمني التنفيذي أن يضع بالتعاون مع املنظامت املعنية أدوات إرشادية
ومواد تدريبية ملساعدة األطراف يف حشد املوارد املالية والتقنية والبرشية لتنفيذ بروتوكول ناغويا يف
سياق اسرتاتيجية حشد املوارد لدعم تحقيق أهداف االتفاقية الثالثة.

NP-1/8

 NP-1/8تدابري للمساعدة يف بناء القدرات وتنميتها (املادة )22
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،
إذ يشري إىل املادة  22من بروتوكول ناغويا التي تقتيض أن تتعاون األطراف يف بناء القدرات
وتنميتها وتعزيز املوارد البرشية والقدرات املؤسسية لتنفيذ بروتوكول ناغويا عىل نحو فعال يف األطراف
من البلدان النامية ،ال سيام أقل البلدان منوا والدول الجزرية الصغرية النامية من بينها ،واألطراف ذات
االقتصاد االنتقايل،
وإذ يشدد عىل األهمية البالغة لبناء القدرات وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا عىل نحو فعال،
وإذ يحيط علام بآراء األطراف واملجتمعات األصلية واملحلية واحتياجاتها وأولوياتها املحلية
الواردة يف الوثيقتني  UNEP/CBD/ICNP/2/10و،UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7
وإذ يقر بالرثوة من الخربات والدروس املستفادة وكذلك األدوات واملنهجيات التي تم وضعها يف
إطار مختلف مبادرات تنمية القدرات يف مجال الحصول وتقاسم املنافع ،مثل تلك التي قادتها األمانة
وتلك التي وضعها العديد من الرشكاء واملنظامت بدعم من مرفق البيئة العاملية وجهات مانحة أخرى،
ومن بينها ،ضمن جهات أخرى ،مبادرة تنمية القدرات يف مجال الحصول وتقاسم املنافع التي توسعت
من أفريقيا إىل مناطق أخرى،
وإذ يرحب بدعوة مجلس إدارة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
إىل إقامة وتوطيد التعاون مع مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا وإذ يشري
إىل الحاجة إىل ضامن أن تكون التدابري املتخذة للمساعدة يف بناء القدرات وتنميتها مبوجب الصكني
متسقة ومتعاضدة،
ناغويا،

وإذ يالحظ الحاجة إىل موارد مالية كافية ألنشطة بناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول

وإذ يرحب بالدعم املايل الذي قدمته حتى اآلن جهات مانحة مختلفة ألنشطة بناء القدرات
وتنميتها لدعم التصديق عىل بروتوكول ناغويا وتنفيذه،
وإذ يقر بالحاجة إىل نهج اسرتاتيجي ومنسق لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول
ناغويا عىل نحو فعال،
وإذ يؤكد عىل أهمية املشاركة الواسعة ألصحاب املصلحة وامللكية القطرية وااللتزام السيايس
لضامن استدامة مبادرات بناء القدرات وتنميتها،
وإذ يشري إىل الفقرة  1من املادة  14من برتوكول ناغويا التي تفيد بأن غرفة تبادل املعلومات
بشأن الحصول وتقاسم املنافع جزء من آلية غرفة تبادل املعلومات،
 -1يعتمد اإلطار االسرتاتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا عىل نحو
فعال ،الوارد يف املرفق األول بهذا املقرر؛
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 -2يقرر إنشاء لجنة استشارية غري رسمية إلسداء املشورة إىل األمني التنفيذي ،حتى
االجتامع الثالث ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا ،حول املسائل املتعلقة
بتقييم فعالية اإلطار االسرتاتيجي وفقا لالختصاصات الواردة يف املرفق الثاين يف ضوء التقييم املتوقع
لعام  2020واملشار إليه يف الفقرة (10و) أدناه؛
 -3يدعو األطراف ،والحكومات األخرى ،واملجتمعات األصلية واملحلية واملنظامت املعنية
إىل وضع وتنفيذ مبادرات بناء القدرات وتنميتها مبا يتسق مع اإلطار االسرتاتيجي؛
 -4يدعو أيضا األطراف ،والحكومات األخرى ،واملنظامت الدولية واملصارف اإلمنائية
اإلقليمية ،واملؤسسات املالية األخرى والقطاع الخاص ،حسب االقتضاء ،إىل تقديم موارد مالية لدعم
تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي؛
 -5يدعو كذلك األطراف والحكومات األخرى واملجتمعات األصلية واملحلية واملنظامت
املعنية والقطاع الخاص ،حسب االقتضاء ،إىل تزويد غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم
املنافع مبعلومات عن أنشطتها يف مجال بناء القدرات وتنميتها ،مبا يف ذلك أفضل املامرسات والدروس
املستفادة الناشئة ،والفرص ذات الصلة بتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي؛
 -6يشجع األطراف واملجتمعات األصلية واملحلية عىل إتاحة معلومات من خالل غرفة
تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع عن احتياجاتها وأولوياتها ،مبا يف ذلك ال ُنهج غري القامئة
عىل السوق ،من حيث بناء القدرات وتنميتها املحددة من خالل التقييامت الذاتية للقدرات الوطنية
وإدراجها يف اسرتاتيجياتها وخطط عملها الوطنية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية؛
 -7يشجع املنظامت املعنية عىل مساعدة األطراف من البلدان النامية ،ال سيام أقل البلدان
منوا والدول الجزرية الصغرية النامية من بينها ،واألطراف ذات االقتصاد االنتقايل عىل تنفيذ اإلطار
االسرتاتيجي واملساهمة يف تنفيذ الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي  ،2020-2011ال سيام تحقيق
الهدف  16من أهداف أييش للتنوع البيولوجي؛
 -8يالحظ الجهود التعاونية التي يبذلها األمني التنفيذي مع رشكاء آخرين لتعزيز بناء
القدرات وتيسري تبادل اآلراء والتجارب بشأن الدعم املتبادل والتنفيذ املنسجم لربوتوكول ناغويا
والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة بالربوتوكول؛
 -9يدعو األطراف التي هي كذلك أطراف يف الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة بالربوتوكول
إىل ضامن أن تكون التدابري املتخذة للمساعدة يف بناء القدرات متسقة ومتعاضدة؛
 -10يطلب إىل األمني التنفيذي أن:
(أ)	 يشجع وييرس ،بالتعاون مع املنظامت املعنية ،التنسيق والتعاون يف تنفيذ اإلطار
االسرتاتيجي من خالل جملة أمور من بينها توفري األدوات واملعلومات ذات الصلة من خالل غرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع؛
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(ب)	 يضمن إمكانية تقديم معلومات عن االحتياجات من حيث بناء القدرات وتنميتها
والفرص واألنشطة وإمكانية االطالع عليها من جميع املنصات التابعة لالتفاقية بحيث ميكن إدماج
أنشطة تنمية قدرات الحصول وتقاسم املنافع يف األنشطة العاملية لتنمية القدرات مبوجب االتفاقية؛
(ج)	 يج ّمع معلومات بشأن األدوات القامئة التي تساعد األطراف واملجتمعات األصلية
واملحلية ،وخاصة النساء يف تلك املجتمعات ،عىل تقييم احتياجاتها وأولوياتها من حيث بناء القدرات
وتنميتها ،وإتاحة املعلومات الناتجة من خالل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع،
وتقديم تقرير إىل االجتامع الثاين ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا بشأن
الحاجة إىل تطوير أدوات جديدة؛
(د)	 يج ّمع معلومات عن االحتياجات واألولويات من حيث بناء القدرات وتنميتها التي
تحددها األطراف واملجتمعات األصلية واملحلية وأن يتيحها للمنظامت املعنية؛
(ﻫ)	 يعد تقارير محدثة عن حالة تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي ومساهمته يف الخطة االسرتاتيجية
للتنوع البيولوجي  2020-2011لينظر فيها مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول
ناغويا خالل اجتامعاته العادية ،وإتاحة أول تحديث خالل االجتامع الثاين ،مع مراعاة املعلومات التي
تقدمها األطراف والحكومات األخرى واملجتمعات األصلية واملحلية واملنظامت املعنية إىل غرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع؛
(و)	 يعد تقييام لإلطار االسرتاتيجي يف عام  2019وأن يقدم تقرير التقييم لينظر فيه اجتامع
األطراف يف بروتوكول ناغويا يف عام  2020لتيسري استعراض اإلطار االسرتاتيجي واحتامل تنقيحه
باالقرتان مع استعراض الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي .2020-2011
املرفق األول

اإلطار االسرتاتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن
الحصول وتقاسم املنافع عىل نحو فعال
موجز تنفيذي
يسعى هذا اإلطار االسرتاتيجي إىل حفز نهج اسرتاتيجي متسق ومنسق بشأن بناء القدرات
وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا عىل نحو فعال .ويوفر هذا اإلطار إرشادات بشأن املجاالت والتدابري
الرئيسية التي تحتاج إىل بناء القدرات وتنميتها ،ويتضمن مجموعة من األنشطة العملية لبناء وتنمية
قدرات األطراف واملجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب املصلحة املعنيني لتمكينهم من اتخاذ تدابري
اسرتاتيجية يف اآلجال القصرية واملتوسطة والطويلة لإلسهام يف تنفيذ الربوتوكول عىل نحو فعال.
وصمم اإلطار االسرتاتيجي للعمل كوثيقة مرجعية لالسرتشاد بها يف وضع سياسات وإجراءات
ُ
األطراف واملنظامت املعنية والجهات املانحة فيام يتعلق ببناء القدرات وتنميتها لتنفيذ الربوتوكول
ويشتمل عىل أنشطة عملية لبناء القدرات وتنميتها.
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ويغطي اإلطار االسرتاتيجي خمسة مجاالت رئيسية لبناء القدرات وتنميتها:
-1

القدرة عىل تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف الربوتوكول واالمتثال لها؛

-2

القدرة عىل وضع وتنفيذ وإنفاذ التدابري الترشيعية أو اإلدارية أو السياساتية املحلية
بشأن الحصول وتقاسم املنافع؛

-3

القدرة عىل التفاوض بشأن الرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة؛

-4

قدرة املجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف ذلك قطاع األعامل
وأوساط البحوث فيام يتعلق بتنفيذ الربوتوكول؛

-5

قدرة البلدان عىل تطوير قدرات بحثية ذاتية إلضافة قيمة إىل مواردها الجينية.

ويركز اإلطار االسرتاتيجي عىل بناء القدرات وتنميتها ألغراض التدابري االسرتاتيجية التي قد يتعني
أن تتخذها األطراف يف األجلني القصري واملتوسط (أي يف غضون السنوات الست األوىل حتى عام ،)2020
ويف األجل الطويل (ما بعد عام  )2020من أجل بناء األساس الالزم لتنفيذ الربوتوكول عىل نحو فعال.
وتوفر التدابري ،التي يرد موجز لها يف التذييل األول ،تسلسال إرشاديا (خريطة طريق) لإلجراءات منظام
عىل أساس ثالثة أطر زمنية إرشادية.
ويهدف اإلطار االسرتاتيجي إىل مساعدة وتوجيه األطراف واملنظامت اإلقليمية والدولية
واملؤسسات البحثية واألكادميية واملجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب املصلحة املعنيني يف جهودهم
الرامية إىل بناء القدرات وتنميتها من خالل املشاريع والربامج التي ستنفذ عىل املستويات الوطنية
ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية مع مراعاة االحتياجات واألولويات املحددة للبلدان.
ويتضمن اإلطار االسرتاتيجي آليات لتيسري التنسيق والتعاون بني األطراف واملنظامت املعنية
فيام يتعلق ببناء القدرات وتنميتها لتنفيذ الربوتوكول عىل نحو فعال بغرض تعزيز التآزر والدعم
املتبادل وتقاسم الخربات واالستفادة من الدروس واستخدام املوارد والخربات املتوافرة بكفاءة.
وسيجري يف عام  2020تقييم شامل لإلطار االسرتاتيجي ،وسوف يستخدم مؤمتر األطراف العامل
كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول تقرير التقييم الستعراض وتنقيح اإلطار االسرتاتيجي ،حسب االقتضاء،
باالقرتان مع استعراض الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي .2020-2011
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 -1مقدمة
 1-1معلومات أساسية
 -1تقتيض املادة  22من الربوتوكول أن تتعاون األطراف يف بناء وتنمية وتعزيز قدرات املوارد
البرشية واملؤسسية لتنفيذ الربوتوكول عىل نحو فعال يف األطراف من البلدان النامية ،ال سيام أقل
البلدان منوا والدول الجزرية الصغرية النامية من بينها ،واألطراف ذات االقتصاد االنتقايل ،مبا يف ذلك من
خالل املؤسسات واملنظامت العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية .كام يُطلب إىل األطراف تيسري
مشاركة املجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية
والقطاع الخاص.
 -2ويف الوقت الحارض ،يفتقر معظم األطراف من البلدان النامية ،ال سيام أقل البلدان منوا والدول
الجزرية الصغرية النامية من بينها ،واألطراف ذات االقتصاد االنتقايل ،إىل القدرات الالزمة لتنفيذ
الربوتوكول عىل نحو فعال .فعىل سبيل املثال ،ال ميتلك الكثري منهم حتى اآلن تدابري ترشيعية وإدارية
محلية وظيفية بشأن الحصول وتقاسم املنافع ،ومل يضع حتى اآلن ترتيبات مؤسسية لدعم تنفيذ
الربوتوكول عىل املستوى الوطني .ويفتقر الكثري منهم أيضا إىل الخرباء يف مجال الحصول وتقاسم
املنافع وما يتصل بذلك من قضايا .كام أن أصحاب املصلحة الرئيسيني ،مبا يف ذلك املوظفون الحكوميون
واملجتمعات األصلية واملحلية والقطاع الخاص والجمهور العام  -غري ملمني بصورة كاملة بأحكام
الربوتوكول.
 -3وقد وضع هذا اإلطار االسرتاتيجي لتيسري التعاون بني األطراف والجهات املانحة والجهات الفاعلة
األخرى يف مجال بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ الربوتوكول عىل نحو فعال ،والرتويج لنهج اسرتاتيجي
متسق ومنسق لبناء القدرات وتنميتها .ويحدد اإلطار الرتكيز العام واالتجاه االسرتاتيجي لبناء القدرات
األساسية وتنميتها عىل املستويات الفردية واملؤسسية واملنهجية التي تدعم تنفيذ الربوتوكول خالل
العقد القادم.
 -4وهذه الوثيقة عبارة عن حصيلة عملية تشاورية واسعة النطاق بدأت بعد االجتامع األول للجنة
الحكومية الدولية املفتوحة العضوية املخصصة لربوتوكول ناغويا (اللجنة الحكومية الدولية) الذي عقد
يف يونيه/حزيران  2011يف مونرتيال .وقد دعت اللجنة الحكومية الدولية ،يف توصيتها  ،2/1إىل وضع
إطار اسرتاتيجي لبناء القدرات وتنميتها عىل أساس االحتياجات واألولويات املحلية ،والعنارص التي
حددتها األطراف واملجتمعات األصلية واملحلية .وبعد ذلك ،قام األمني التنفيذي بإعداد موجز لآلراء
واملعلومات الواردة .وقد نظر يف هذا املوجز االجتامع الثاين للجنة الحكومية الدولية الذي عقد يف
11
نيودلهي يف يوليه/متوز .2012
 -5وبناء عىل توصية االجتامع الثاين للجنة الحكومية الدولية ،طلب مؤمتر األطراف إىل األمني
التنفيذي أن ينظم اجتامعا للخرباء لوضع مرشوع اإلطار االسرتاتيجي مع مراعاة املوجز املشار إليه
أعاله بشأن اآلراء واملعلومات الواردة ،والخربات الغنية والدروس املستفادة من املبادرات الحالية لبناء
 11صدر التجميع بوصفه الوثيقة .UNEP/CBD/ICNP/2/10
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القدرات وتنميتها يف مجال الحصول وتقاسم املنافع ،والتعاون الثنايئ بشأن الحصول وتقاسم املنافع
12
فضال عن اآلراء التي أبديت خالل االجتامع الثاين للجنة الحكومية الدولية.
 -6ووضع اجتامع الخرباء ،الذي عقد من  3إىل  5يونيه/حزيران  2013يف مونرتيال ،مرشوع اإلطار
االسرتاتيجي عىل أساس املعلومات املشار إليها أعاله .كام أخذ اجتامع الخرباء يف االعتبار النتائج
املستمدة من حلقات العمل ذات الصلة ببناء القدرات يف مجال الحصول وتقاسم املنافع التي نظمتها
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
يف عامي  2011و 13 .2012ونظرت اللجنة الحكومية الدولية يف اجتامعها الثالث املعقود يف فرباير/
شباط  2014يف جمهورية كوريا يف مرشوع اإلطار االسرتاتيجي واعتمده مؤمتر األطراف العامل كاجتامع
لألطراف يف بروتوكول ناغويا يف اجتامعه األول.
 -7واإلطار االسرتاتيجي وثيقة مرنة وحية .ويتوخى أن يستخدم األطراف هذا اإلطار ويقومون
بتكييفه وفقا لألوضاع والسياقات املختلفة ،وسيجري تحديثه يف ضوء الخربات الناشئة والدروس
املستفادة.

 1-2األوضاع الراهنة والخربات السابقة والدروس املستفادة
 -8هناك تباين شاسع بني البلدان فيام يتعلق بالحالة الراهنة لتنفيذ تدابري الحصول وتقاسم املنافع
وقدرات املوارد البرشية واملؤسسية القامئة واالحتياجات واألولويات فيام يتعلق بالقدرات .واستجابة
لالستبيان الذي أرسلته األمانة يف أكتوبر/ترشين األول  ،2011أعرب عدد من األطراف عن الحاجة إىل
قدرات لوضع التدابري والرتتيبات املؤسسية الوطنية املتعلقة بالحصول وتبادل املنافع ،واملشاركة يف
غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع ،وإجراء عملية تقدير لقيمة املوارد الجينية وما
يرتبط بها من معارف تقليدية ،ومعالجة الحاالت التي تنطوي عىل عبور للحدود ،والقدرات الوطنية
للتنقيب البيولوجي .وأعرب ممثلو املجتمعات األصلية واملحلية عن الحاجة إىل تنمية قدراتهم عىل
املشاركة يف عمليات صنع القرار ووضع السياسات ،وفهم أحكام الربوتوكول ،والتفاوض بشأن التوصل
إىل اتفاقات إيجابية للحصول وتقاسم املنافع ،ووضع عمليات جرد ورصد املوارد الجينية واملعارف
التقليدية املتصلة باملوارد الجينية.
 -9ويفتقر الكثري من البلدان أيضا ترتيبات مؤسسية وقواعد واضحة ومتجانسة تنظم عملية
الحصول وتقاسم املنافع ،مبا يف ذلك اإلجراءات الخاصة بالحصول عىل املوافقة املسبقة عن علم ،وتحديد
الرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة ،كام يفتقر إىل الخربات لالضطالع بفعالية باملهام التنظيمية
للحصول وتقاسم املنافع ،والقدرة عىل جمع وإدارة وتقاسم معلومات عن الحصول وتقاسم املنافع.
وعالوة عىل ذلك ،فإن مستوى اإلملام بالربوتوكول وأحكامه ضعيف للغاية يف معظم البلدان .ذلك أن
أصحاب املصلحة الرئيسيني ،مبا يف ذلك موظفو الحكومة واملجتمعات األصلية واملحلية والقطاع الخاص
والجمهور العام ال يدركون املتطلبات املنصوص عليها مبقتىض الربوتوكول .كام أن هناك حاجة إىل بناء
القدرات وتنميتها يف جميع األطراف لرصد استخدام املوارد الجينية ،مبا يف ذلك من خالل نقاط التفتيش.
 12الفقرة  4من املقرر  11/1دال واملرفق الثالث.
 13ترد تقارير حلقات العمل هذه ( UNEP/CBD/ICNP/2/INF/1و )UNEP/CBD/ICNP/2/INF/9يف املوقع
.http://www.cbd.int/icnp2/documents
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 -10وقد وضع ،قبل اعتامد الربوتوكول ،عدد من األدوات واملبادرات ملساعدة األطراف يف تنفيذ
املادة  15من اتفاقية التنوع البيولوجي .واعتمد مؤمتر األطراف ،عىل سبيل املثال ،يف عام  2004خطة
عمل بشأن بناء قدرات الحصول وتقاسم املنافع لتيسري ودعم تنمية وتعزيز قدرات األفراد واملؤسسات
واملجتمعات املحلية عىل التنفيذ الفعال ألحكام االتفاقية فيام يتعلق بالحصول عىل املوارد الجينية
وتقاسم املنافع .كام أن مبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول عىل املوارد الجينية والتقاسم العادل
واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها التي اعتمدت يف عام  2002تساعد األطراف يف جملة أمور
14
من بينها وضع نظم وطنية وترتيبات تعاقدية للحصول وتقاسم املنافع.
 -11وعالوة عىل ذلك ،نفذت العديد من املبادرات الخاصة ببناء القدرات وتنميتها خالل السنوات
القليلة املاضية 15.وقد وفر العديد من هذه املبادرات التدريب لألفراد من خالل حلقات دراسية
وحلقات عمل تدريبية وجها لوجه .وقدم عدد قليل منها الدعم التقني لتنمية القدرات املؤسسية
وتعزيز القدرات بصورة منهجية .كام وضعت بعض املبادرات أدوات افرتاضية للتعلم ،مبا يف ذلك
وحدات التعلم اإللكرتوين بشأن الحصول وتقاسم املنافع ،وقدم البعض الدعم للتدريب أثناء العمل
وبرامج التبادل .غري أنه ال يتوافر حتى اآلن سوى عدد قليل للغاية من املؤسسات األكادميية التي متنح
درجات علمية رسمية أو تقدم برامج ملنح الشهادات يف مجال الحصول وتقاسم املنافع.
 -12وتشمل بعض الدروس املستفادة من املبادرات السابقة والجارية بشأن بناء القدرات وتنميتها
فيام يخص الحصول وتقاسم املنافع ما ييل:
(أ)	

أن تلبية االحتياجات من حيث قدرات الحصول وتقاسم املنافع تتطلب نهجا برامجيا؛

(ب)	 ينبغي لعملية بناء القدرات وتنميتها بشأن الحصول وتقاسم املنافع أن تستهدف وترشك
طائفة عريضة من مجموعات أصحاب املصلحة؛
(ج)	 من املهم أن يكون لدى جميع األطراف املشاركة يف بناء القدرات وتنميتها فهم واضح
ملحتوى الربوتوكول وانعكاساته؛
(د)	 تكون املبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية فعالة يف بناء القدرات وتنميتها يف البلدان التي
لديها نفس االحتياجات واألوضاع 16.ذلك أنها تتيح للبلدان تجميع املوارد وتقاسم الخربات املتوافرة يف
اإلقليم؛
(ﻫ)	 تتطلب عملية بناء القدرات وتنميتها توافر دعم كاف ومتسق عىل امتداد فرتة زمنية
طويلة نسبيا لضامن الحصول عىل نتائج فعالة ومستدامة.
 -13وقد أخذت عملية وضع اإلطار االسرتاتيجي يف االعتبار األوضاع الحالية واالحتياجات واألولويات
املحددة والخربات والدروس املستفادة من مبادرات بناء القدرات السابقة.
 14تتوافر خطة العمل ومبادئ بون التوجيهية عىل العنوان التايل http://www.cbd.int/abs/action-plan-capacity :و
.http://www.cbd.int/abs/bonn/default.shtml
 15ميكن الحصول عىل أمثلة عن املبادرات السابقة والجارية عىل العنوان التايلhttp://www.cbd.int/abs/capacity-building.shtml :
 16أمثلة عىل ذلك مبادرة بناء قدرات يف مجال الحصول وتقاسم املنافع ،ومبادرات الحصول وتقاسم املنافع لرابطة أمم جنوب رشق آسيا (،)ASEAN
واملركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال ( ،)ICIMODوأمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ ( ،)SPREPوالجامعة الكاريبية (.)CARICOM
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 3-1املبادئ اإلرشادية وال ُنهج
 -14ينبغي أن تسرتشد عملية تنفيذ السياسات واألنشطة واملشاريع وغريها من املبادرات املتعلقة
ببناء القدرات وتنميتها مببادئ ونُهج تستند إىل الخربات والدروس املستفادة من املبادرات السابقة
والحالية .وبصفة عامة ،ينبغي ملبادرات بناء القدرات وتنميتها أن:
(أ)	 تكون موجهة نحو تلبية الطلب استنادا إىل االحتياجات واألولويات املحددة من خالل
عمليات التقييم الذايت الوطنية؛
(ب)	 تضمن امللكية والقيادة الوطنية؛
(ج)	 ترتكز عىل الخربات والدروس املستفادة من املبادرات السابقة والحالية املتعلقة ببناء
القدرات يف مجال الحصول وتقاسم املنافع؛
(د)	 تركز عىل دور التعاون الثنايئ واملتعدد األطراف؛
(ﻫ)	 تضمن املشاركة الكاملة للمجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف
ذلك النساء يف مبادرات بناء القدرات وتنميتها؛
(و)	 تقر بفائدة ومردودية تكاليف النهج دون اإلقليمية واإلقليمية بشأن بناء القدرات
وتنميتها وخاصة عندما يكون للبلدان احتياجات مشرتكة يف مجال القدرات؛
(ز)	

تدرج بناء القدرات يف جهود التنمية املستدامة األوسع نطاقا؛

(ح)	 تعتمد نهج التعلم باملامرسة؛
(ط)	 تروج لوضع قدرات مستدامة لتمكني األطراف من االمتثال ملتطلبات الربوتوكول؛
(ي)	 تراعي وجهات نظر وخربات مختلف أصحاب املصلحة املشاركني يف عمليات الحصول
وتقاسم املنافع.
 -15وسوف تساعد املبادئ اإلرشادية املشار إليها أعاله يف توفري االستنارة لجهود األطراف يف بناء
القدرات لضامن أن توضع وفق اإلطار االسرتاتيجي وتروج لنهج أكرث تبسيطا واتساقا.

 -2الغرض واألهداف
 -16يتمثل الغرض من هذا اإلطار االسرتاتيجي يف الرتويج لنهج منظم ومتسق ومنسق بشأن بناء
القدرات وتنميتها لتنفيذ الربوتوكول عىل نحو فعال وفقا للامدة  .22كام يسعى إىل تحفيز وتوجيه
عملية وضع مبادرات بناء القدرات وتنميتها يف مجال الحصول وتقاسم املنافع وتنفيذها ورصدها
وتقييمها .وهو يقدم إطارا ميكن أن تستخدمه األطراف واملجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب املصلحة
اآلخرين املعنيني يف جملة أمور من بينها تحديد احتياجاتها وأولوياتها من حيث بناء القدرات من خالل
التقديرات الذاتية الوطنية ،وتصميم وتنفيذ االسرتاتيجيات واملشاريع والربامج الوطنية املتعلقة ببناء
القدرات وتنميتها ،ورصد وتقييم مبادراتها يف هذا املجال.
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 -17وعالوة عىل ذلك ،يوفر اإلطار االسرتاتيجي آلية قد تُ كّن األطراف واملنظامت املعنية والجهات
املانحة والرشكاء املنخرطني يف تنمية القدرات من التعاون يف زيادة الفرص واملوارد من خالل رشاكات
اسرتاتيجية ومبادرات تآزرية .كام أنه يعزز التنسيق والحوار بني البلدان وأصحاب املصلحة املعنيني
ويعزز استدامة مبادرات بناء القدرات وتنميتها.
 -18ويهدف اإلطار االسرتاتيجي إىل أن يعمل كوثيقة مرجعية لتوجيه السياسات واإلجراءات التي
تضطلع بها األطراف واملنظامت املعنية والجهات املانحة فيام يتعلق ببناء القدرات وتنميتها لتنفيذ
الربوتوكول ويتضمن أنشطة عملية محددة ملساعدة األطراف من البلدان النامية واألطراف ذات
االقتصاد االنتقايل عىل بناء وتنمية قدراتها التخاذ تدابري من شأنها تيسري تنفيذ الربوتوكول عىل نحو
فعال.
 -19ويغطي اإلطار االسرتاتيجي املجاالت الرئيسية التالية:
(أ)	

القدرة عىل تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف الربوتوكول واالمتثال لها؛

(ب)	 القدرة عىل وضع وتنفيذ وإنفاذ تدابري ترشيعية أو إدارية أو سياساتية محلية بشأن
الحصول وتقاسم املنافع؛
(ج)	 القدرة عىل التفاوض للتوصل إىل رشوط متفق عليها بصورة متبادلة؛
(د)	 قدرة البلدان عىل تطوير قدرات بحثية ذاتية إلضافة قيمة إىل مواردها الجينية.
 -20وعالوة عىل ذلك ،يلبي اإلطار االسرتاتيجي احتياجات وأولويات القدرات لدى املجتمعات
األصلية واملحلية وأصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف ذلك قطاع األعامل وأوساط البحوث فيام يتعلق
بتنفيذ الربوتوكول.
 -21وعليه ،فإن أهداف اإلطار االسرتاتيجي هي:
(أ)	

بناء وتنمية القدرة الالزمة للتصديق عىل الربوتوكول أو االنضامم إليه؛

(ب)	 بناء وتعزيز قدرة األطراف عىل وضع وتنفيذ وإنفاذ تدابري ترشيعية محلية أو إدارية أو
سياساتية محلية لدعم تنفيذ الربوتوكول؛
(ج)	 دعم األطراف يف التوعية بأهمية املوارد الجينية واملعارف التقليدية املتصلة بها والقضايا
املتعلقة بالحصول وتقاسم املنافع؛
(د)	 تعزيز قدرة األطراف عىل التفاوض للتوصل إىل رشوط متفق عليها بصورة متبادلة ،مبا يف
ذلك من خالل التدريب ومن خالل وضع رشوط تعاقدية منوذجية؛
(ﻫ)	 مساعدة األطراف عىل تعزيز االمتثال للترشيعات املحلية واملتطلبات التنظيمية للحصول
وتقاسم املنافع والرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة؛
(و)	 زيادة قدرة األطراف عىل رصد استخدام املوارد الجينية ،مبا يف ذلك إنشاء نقاط التفتيش؛
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(ز)	

متكني األطراف من تنمية قدرات البحوث الذاتية إلضافة قيمة إىل مواردها الجينية؛

(ح)	 بناء وتنمية قدرات املجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف ذلك
قطاع األعامل وأوساط البحوث عىل املشاركة بفعالية يف تنفيذ الربوتوكول؛
(ط)	 متكني األطراف من املشاركة بفعالية يف غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم
املنافع واستخدام أفضل أدوات االتصال املتاحة والنظم املعتمدة عىل اإلنرتنت يف األنشطة املتعلقة
بالحصول وتقاسم املنافع؛
(ي)	 تعزيز وتيسري التنسيق والتعاون والتكافل املتبادل بني األطراف واملنظامت املعنية فيام
يتعلق مببادرات بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ الربوتوكول وغريه من الصكوك الدولية املتعلقة بالحصول
وتقاسم املنافع.

 -3التدابري االسرتاتيجية التي تتطلب بناء القدرات وتنميتها
 -22يركز اإلطار االسرتاتيجي عىل بناء القدرات وتنميتها للتدابري االسرتاتيجية التي قد يتعني أن
تتخذها األطراف يف األجلني القصري واملتوسط (أي يف غضون السنوات الست األوىل حتى عام  )2020ويف
األجل الطويل (بعد عام  )2020لوضع أساس متني لتنفيذ الربوتوكول عىل نحو فعال ودعم جهود بناء
القدرات وتنميتها يف املستقبل .ويرد موجز لهذه التدابري املقرتحة يف كل مجال من املجاالت الرئيسية
يف الجدول الوارد يف التذييل األول.
 -23وقد نظمت التدابري الواردة يف الجدول برتتيب ارشادي وحسب األولويات وفقا ألهميتها يف دعم
تنفيذ الربوتوكول يف اآلجال القصرية واملتوسطة والطويلة استنادا إىل املعلومات التي قدمتها األطراف
واملجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب املصلحة املعنيني إىل األمانة يف عام  .2011ومن املسلم به أن
األولويات املحددة تختلف من طرف آلخر بحسب األوضاع يف كل بلد ،مبا يف ذلك أولوياته اإلمنائية
وقيود امليزانية ومستوى التقدم فيام يتعلق بالحصول وتقاسم املنافع.

 -4تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي
 4-1األنشطة العملية لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي
 -24ميكن تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي من خالل أنشطة عملية لبناء القدرات وتنميتها عىل املستويات
الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية .وترد قامئة إرشادية باألنشطة يف التذييل الثاين .والغرض
من األنشطة املقرتحة هو املساهمة يف بناء وتنمية القدرات الالزمة لتنفيذ التدابري االسرتاتيجية الواردة
يف التذييل األول.
 -25وتتباين آليات تنفيذ هذا اإلطار االسرتاتيجي من بلد آلخر ،ومن إقليم آلخر حسب التدابري التي
تتطلب بناء القدرات وتنميتها .ووفقا للمعلومات الواردة من األطراف يف ردها عىل االستبيان الذي أرسل
يف عام  ،2011تتضمن آليات التنفيذ الرئيسية برامج تعليم وتدريب مستهدفة ومؤمترات وحلقات عمل
ومساعدة قانونية وتقنية وإعداد إرشادات ومواد مرجعية ومنتديات نقاش إلكرتونية وتعاون علمي
وتقني ومتويل الدعم (مبا يف ذلك تقديم منح البحوث) .وتشمل اآلليات األخرى تدريب املدربني ونُهج
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التعلم باملامرسة والتدريب أثناء العمل وحوار السياسات بني أصحاب املصلحة املتعددين وجوالت
دراسية وتبادل الزيارات ودعم مؤسيس.
 -26ويشجع تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي نُهج مختلفة لبناء القدرات ،مبا يف ذلك ال ُنهج والفرص
التشاركية من أسفل إىل أعىل والوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية.

 4-2األدوار واملسؤوليات
 -27الغرض من اإلطار االسرتاتيجي هو مساعدة وتوجيه األطراف واملنظامت اإلقليمية والدولية
واملؤسسات البحثية واألكادميية واملجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني عىل
بناء القدرات وتنميتها من خالل مشاريع وبرامج وطنية ودون إقليمية وإقليمية مع مراعاة االحتياجات
واألولويات املحددة لألطراف أو املناطق املعنية لتنفيذ الربوتوكول .وتروج أمانة اتفاقية التنوع
البيولوجي وتنسق عملية تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي من خالل جملة أمور من بينها جمع املعلومات
وتوفريها من خالل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع .وستيرس األمانة أنشطة عىل
املستويني اإلقليمي والدويل ،مبا يف ذلك ما ييل:
(أ)	 إبالغ مقدمي خدمات بناء القدرات مببادرات بناء القدرات القامئة واملجاالت التي تعاين
من ثغرات يف القدرات؛
(ب)	 تنظيم دورات وحلقات عمل تدريب املدربني؛
(ج)	 تحديد املؤسسات والخربات املتوافرة عىل مختلف املستويات ورسم خرائط لها مام قد
يساعد يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي؛
املنافع؛
املنافع؛

(د)	 إعداد مواد تدريب ونرشها من خالل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم
(ﻫ)	 إقامة شبكات إلكرتونية للخرباء يف بناء القدرات وتنميتها يف مجال الحصول وتقاسم

(و)	 تيسري التواصل وتبادل الخربات بني األطراف واملنظامت املعنية ،مبا يف ذلك من خالل
غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع.
 -28وسيكون مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا مسؤوال عن رصد التقدم
املحرز يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي وتوفري املزيد من اإلرشادات ،إذا اقتىض األمر.

 4-3املوارد الالزمة للتنفيذ
 -29تتضمن املصادر الرئيسية لتمويل أنشطة بناء القدرات وتنميتها املقرتحة يف هذا اإلطار
االسرتاتيجي عىل سبيل الذكر ال الحرص ما ييل:
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(أ)	 مرفق البيئة العاملية مصدر مهم لتمويل تنفيذ هذا اإلطار االسرتاتيجي17 .وتشجع
األطراف عىل إسناد األولوية ملشاريع الحصول وتقاسم املنافع لدى توزيع مخصصاتها القطرية املتعلقة
بالتنوع البيولوجي يف إطار نظام التخصيص الشفاف للموارد؛
(ب)	 املساعدات اإلمنائية الثنائية واملتعددة األطراف هي مصدر آخر لتمويل أنشطة بناء
القدرات وتنميتها يف مجال الحصول وتقاسم املنافع .وتشجع البلدان عىل وضع مقرتحات املشاريع مبا
يتامىش مع هذا اإلطار وتقدميها إىل الجهات املانحة املحتملة .ويدعى الرشكاء إىل مساعدة األطراف
عىل صياغة مقرتحات املشاريع الجيدة .وتشجع األطراف عىل دمج أنشطة بناء القدرات وتنميتها بشأن
الحصول وتقاسم املنافع يف خططها اإلمنائية الوطنية التي عادة ما توجه املناقشات مع وكاالت التعاون
اإلمنايئ؛
(ج)	 التعاون التقني مع الرشكاء اإلقليميني والدوليني :تشجع األطراف عىل إقامة رشاكات
اسرتاتيجية مع مختلف املنظامت أو الهيئات أو مراكز التميز اإلقليمية ،وحسب االقتضاء ،مع القطاع
الخاص لتجميع املوارد البرشية والتقنية وتوسيع نطاق الفرص املتاحة لحشد املوارد املالية من مختلف
املصادر؛
(د)	 التمويل الجديد واإلضايف :تشجع األطراف عىل اتباع وسائل مبتكرة لحشد املوارد عىل
املستوى الوطني لدعم أنشطة بناء القدرات وتنميتها يف مجال الحصول وتقاسم املنافع .وميكن أن
يشمل ذلك آليات اسرتجاع املوارد ورسوم طلب الحصول ،والتربع باألموال من خالل املساهامت
الطوعية ،والدعم من املؤسسات وحسب االقتضاء ،من خالل الرشاكات بني القطاعني العام والخاص.
كام تشجع األطراف عىل أن توجه بعض املوارد املتولدة من تنفيذ الربوتوكول إىل بناء القدرات وتنميتها؛
(ﻫ)	 امليزانيات الوطنية :تشجع األطراف عىل أن تدرج يف ميزانياتها الوطنية اعتامدات كافية
لدعم أنشطة بناء القدرات وتنميتها يف مجال الحصول وتقاسم املنافع.
 -30ويتطلب تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي عىل نحو فعال توافر موارد مالية كافية يتم رصفها بطريقة
ميكن التنبؤ بها ويف الوقت املناسب .وتشجع األطراف عىل تنويع مصادر التمويل املحلية والخارجية و/
أو استخدام وسائل مختلفة لحشد موارد جديدة وإضافية.

 4-4استدامة مبادرات بناء القدرات وتنميتها
 -31تشجع األطراف واملنظامت املعنية عىل وضع تدابري لضامن االستدامة طويلة األجل ملبادرات
بناء القدرات وتنميتها املتخذة مبا يتامىش مع هذا اإلطار االسرتاتيجي .وعىل سبيل املثال ،تشجع
األطراف واملنظامت املعنية عىل إرشاك أصحاب املصلحة الرئيسيني ،مبا يف ذلك صانعو السياسات
والقرارات رفيعو املستوى والسياسيون والسلطات املعنية واملجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب
املصلحة املعنيون ،مبا يف ذلك قطاع األعامل وأوساط البحوث ،يف تصميم وتنفيذ تلك املبادرات من أجل
بناء امللكية وااللتزام السيايس.
 17التدابري واألنشطة املبينة يف هذا اإلطار االسرتاتيجي تغطيها األولويات الربامجية الواردة يف اإلرشاد الذي قدمه مؤمتر األطراف إىل مرفق البيئة
العاملية يف الفقرات  23-21من مقرره  5/11والتذييل األول.
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 -32وتشجع األطراف أيضا عىل إدراج اعتبارات الحصول وتقاسم املنافع يف خططها اإلمنائية
واسرتاتيجياتها وسياساتها وخططها القطاعية الوطنية وفقا لظروفها وأولوياتها الوطنية .وعالوة عىل
ذلك ،ينبغي قدر اإلمكان إدراج األنشطة التي تنفذ كجزء من املشاريع الفردية (مثل حلقات العمل أو
الدورات التدريبية) يف الربامج العادية للمؤسسات القامئة املعنية مثل الجامعات أو مؤسسات البحوث
املحلية لضامن استدامتها عقب انتهاء املشاريع.
 -33وعالوة عىل ذلك ،ينبغي أن تتضمن مشاريع بناء القدرات وتنميتها مكونات لبناء مستويات
مناسبة من القدرات املؤسسية التي تساعد عىل استدامة أنشطة املشاريع ونتائجها عقب استكاملها.
وباإلضافة إىل ذلك ،تشجع األطراف عىل استحداث اسرتاتيجيات لتنويع عمليات تدريب املوظفني
وتقليل معدل دوران املوظفني املدربني إىل أدىن حد ،حتى ال يتعرض تنفيذ الربوتوكول للخطر يف
املستقبل.

 -5التنسيق والتعاون
 5-1آليات التنسيق
 -34يقتيض الربوتوكول أن توفر األطراف معلومات عن املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية لبناء
القدرات وتنميتها لغرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع بهدف تعزيز التآزر والتنسيق
بشأن بناء القدرات وتنميتها من أجل الحصول وتقاسم املنافع 18 .وعالوة عىل ذلك ،سوف يتيرس
التنسيق من خالل اآلليات التالية:
(أ)	 اجتامعات التنسيق للوكاالت الحكومية والجهات املانحة واملنظامت املعنية املشاركة يف
بناء قدرات الحصول وتقاسم املنافع؛
(ب)	 املنتديات وشبكات النقاش عرب اإلنرتنت.
 -35وتتمثل أهداف آليات التنسيق هذه فيام ييل:
(أ)	

تعزيز التعاون والتآزر يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي؛

(ب)	 تعزيز الكفاءة يف أنشطة بناء القدرات وتنميتها يف مجال الحصول وتقاسم املنافع من
خالل تجنب االزدواجية عىل مختلف املستويات وعرب مختلف القطاعات؛
(ج)	 تيسري تقاسم الخربات وأفضل املامرسات بشأن بناء القدرات وتنميتها ألغراض الحصول
وتقاسم املنافع؛
(د)	 تعزيز التكافل املتبادل ملبادرات بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ الربوتوكول وللصكوك
الدولية األخرى املتعلقة بالحصول وتقاسم املنافع.

 18الفقرة  6من املادة  22من الربوتوكول.
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 -36ويتعني أن يتحقق التنسيق عىل املستويات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية .وميكن
استخدام االجتامعات اإلقليمية ودون اإلقليمية والهياكل املؤسسية لتنسيق مبادرات بناء القدرات
يف مجال الحصول وتقاسم املنافع .وتشجع نقاط االتصال الوطنية عىل مراقبة التنسيق عىل املستوى
الوطني.

 5-2التعاون بني األطراف واملنظامت املعنية
 -37تشجع األطراف عىل إنشاء آليات أو استخدام اآلليات القامئة لتيسري التعاون بني األطراف
واملنظامت املعنية يف مجال بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ الربوتوكول .ومن شأن التعاون أن يساعد
األطراف وأصحاب املصلحة عىل استكامل جهود بعضها البعض وأن يتيح الفرص لتجميع وتعظيم املوارد
والخربات املتاحة.
 -38ويف البداية ،يوىص بأن ينصب الرتكيز عىل تعزيز أو توثيق التعاون بني األطراف عىل املستويني
19
دون اإلقليمي واإلقليمي ،باالرتكاز عىل املبادرات القامئة واستخدام الهيئات واآلليات/الربامج القامئة
مثل برنامج التعاون بني بلدان الجنوب يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وآلية تبادل التعاون بني بلدان
الجنوب يف إطار برنامج األمم املتحدة للبيئة.
 -39وسترشع األمانة أيضا يف التعاون مع الرشكاء الرئيسيني لضامن الدعم املتبادل يف جهودها
املتعلقة بتنمية القدرات.
 -40وقد تشمل مجاالت التعاون ما ييل:
(أ)	

وضع مبادرات مشرتكة لبناء القدرات وتنميتها؛

(ب)	 إنشاء برامج للتبادل بني البلدان؛
(ج)	 تنظيم اجتامعات مشرتكة ومؤمترات وحلقات عمل وعمليات تدريب لتعزيز الحوار
والفهم املتبادل لقضايا الحصول وتقاسم املنافع؛
(د)	 برامج تثقيفية مشرتكة بشأن الحصول وتقاسم املنافع ،مبا يف ذلك دورات تدريب داخلية
أو دورات قصرية؛
(ﻫ)	 تعاون علمي وتقني ،مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا وتبادل املعلومات والخربات ،ومتويل
دعم الربامج واملشاريع املحلية؛
(و)	 إنشاء قواعد بيانات إقليمية ومواقع عىل اإلنرتنت لتيسري تبادل املعلومات.
 -41وستجري األمانة عمليات تقييم دورية ورسم خرائط للمؤسسات واملنظامت (الحكومية
وغري الحكومية) املشاركة يف بناء القدرات وتنميتها يف مجال الحصول وتقاسم املنافع .وتدعى املؤسسات
 19تشمل الهيئات واملؤسسات اإلقليمية القامئة التي ميكن االستعانة بها :مفوضية االتحاد األفريقي ( ،)AUCوهيئة غابات وسط أفريقيا
( ،)COMIFACورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ( ،)SAARCومنظمة التعاون االقتصادي ( ،)ECOورابطة أمم جنوب رشق آسيا (،)ASEAN
واملركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال ( ،)ICIMODومجلس التعاون الخليجي ،وجامعة الدول العربية ،وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ،
والجامعة الكاريبية (.)CARICOM
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املعنية إىل إنشاء شبكات إقليمية أو دون إقليمية أو مجتمعات تعلم بشأن بناء القدرات وتنميتها
لتنفيذ الربوتوكول يف مناطقها أو مناطقها الفرعية ذات الصلة وتشجع عىل القيام بذلك.

 -6الرصد واالستعراض
 -42سيقوم مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول برصد تنفيذ هذا اإلطار
االسرتاتيجي .وتدعى األطراف واملجتمعات األصلية واملحلية واملنظامت املعنية إىل تزويد غرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع مبعلومات عن املبادرات الخاصة ببناء القدرات وتنميتها ،مبا
يف ذلك نتائج تلك املبادرات باستخدام االستامرة املوحدة التي أعدتها األمانة.
 -43وستعد األمانة تقارير عن حالة تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي لينظر فيه مؤمتر األطراف العامل
كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول يف اجتامعاته الدورية .وستربز التقارير األنشطة الرئيسية املنفذة،
والنتائج الرئيسية التي تحققت ،والتحديات التي قوبلت .وستوفر التقارير إحساسا عاما بالتقدم املحرز
عىل مختلف املستويات وتحدد الثغرات التي قد تحتاج إىل تدخالت إضافية .وسيستعرض اجتامع
األطراف يف الربوتوكول التقدم املحرز ويوفر إرشادات بشأن تدابري التحسني.
 -44وستجرى عملية تقييم لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي يف عام  .2020وسيستخدم مؤمتر األطراف
العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول تقرير التقييم الستعراض اإلطار االسرتاتيجي وتنقيحه حسب
مقتىض الحال باالقرتان مع استعراض الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة .2020-2011
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التذييل األول

عرض عام للتدابري التي تحتاج إىل بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ الربوتوكول عىل نحو
فعال استنادا إىل االحتياجات واألولويات التي أعربت عنها األطراف واملجتمعات
20األصلية واملحلية
النطاق الزمني
20
اإلرشادي

املدى القصري

املجال الرئييس  :1القدرة عىل تنفيذ االلتزامات املنصوص
عليها يف الربوتوكول واالمتثال لها

-

-

التمكني من التصديق عىل الربوتوكول أو االنضامم إليه
التوعية بأهمية املوارد الجينية واملعارف التقليدية
املتصلة بها وما يتعلق بها من قضايا الحصول وتقاسم
املنافع
رسم خرائط الجهات الفاعلة املعنية ،مبا يف ذلك
الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة املتعلقة بالحصول
وتقاسم املنافع ،والخربات املتوافرة لتنفيذ الربوتوكول
حشد موارد مالية جديدة ومبتكرة لتنفيذ الربوتوكول
وضع آليات للتعاون املشرتك بني الوكاالت عىل املستوى
املحيل
استخدام أفضل أدوات التواصل املتاحة والنظم القامئة
عىل اإلنرتنت يف أنشطة الحصول وتقاسم املنافع ،مبا
يف ذلك توفري معلومات لغرفة تبادل املعلومات بشأن
الحصول وتقاسم املنافع
وضع آليات لرصد استخدام املوارد الجينية ،مبا يف ذلك
تعيني نقاط االتصال

املدى املتوسط

 وضع آليات لرصد استخدام املوارد الجينية ،مبا يف ذلكمن خالل تعيني نقاط التفتيش
 اإلبالغ عن التدابري التي تتخذ لتنفيذ الربوتوكول وضع آليات لتشجيع الدعم املتبادل مع الصكوكالدولية األخرى ذات الصلة

املدى الطويل

تعزيز االمتثال للرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة
تعزيز مساهمة أنشطة الحصول وتقاسم املنافع يف
حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام ملكوناته
وضع تدابري بشأن الوصول إىل العدالة فيام يتعلق
بحاالت الحصول وتقاسم املنافع
معالجة القضايا العابرة للحدود

-

املجال الرئييس  :2القدرة عىل وضع وتنفيذ
وإنفاذ التدابري الترشيعية أو اإلدارية أو
السياساتية املحلية بشأن الحصول وتقاسم
املنافع
-

-

وضع إطار سياسايت بشأن الحصول
وتقاسم املنافع
تقييم تدابري الحصول وتقاسم املنافع
املحلية القامئة لتحديد الثغرات يف ضوء
التزامات الربوتوكول
وضع تدابري ترشيعية أو إدارية أو
سياساتية أو تعديل املوجود منها بشأن
الحصول وتقاسم املنافع بغرض تنفيذ
الربوتوكول
وضع ترشيعات منوذجية إقليمية
وضع ترتيبات مؤسسية ونظم إدارية
للحصول وتقاسم املنافع
وضع إجراءات ملنح أو رفض منح املوافقة
املسبقة عن علم

 تعزيز االمتثال للترشيعات الوطنية أواملتطلبات التنظيمية بشأن الحصول
وتقاسم املنافع

 20يتعلق النطاق الزمني اإلرشادي بالفرتة التي قد يبدأ فيها تنفيذ التدابري املحددة .ويغطي املدى القصري الفرتة  ،2014-2017واملدى املتوسط الفرتة
 ،2020-2018واملدى الطويل فرتة ما بعد .2020
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املجال الرئييس  :3القدرة عىل التفاوض
بشأن الرشوط املتفق عليها بصورة
متبادلة

املجال الرئييس  :4احتياجات وأولويات
القدرات الخاصة باملجتمعات األصلية
واملحلية وأصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف
ذلك قطاع األعامل وأوساط البحوث

تعزيز العدالة واإلنصاف يف
املفاوضات الخاصة بالرشوط املتفق
عليها بصورة متبادلة ،مبا يف ذلك
من خالل التدريب عىل املهارات
القانونية والعلمية والتقنية ذات
الصلة
وضع بنود تعاقدية منوذجية
قطاعية وجامعة للقطاعات
(لتوفري اإلرشادات يف التفاوض
بشأن الرشوط املتفق عليها بصورة
متبادلة)
إعداد وتنفيذ اتفاقات رائدة بشأن
الحصول وتقاسم املنافع
تعزيز الفهم األفضل لنامذج األعامل
بشأن استخدام املوارد الجينية
تنمية القدرات لتعزيز الشفافية
حول استخدام املوارد الجينية
واملعارف التقليدية وفقا لربوتوكول
ناغويا بعد أن تخرج من البلد
املقدم حسب االقتضاء

املشاركة يف عمليات صنع القرار
القانوين والسياسايت
وضع متطلبات دنيا ،حسب االقتضاء،
للرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة
لضامن التقاسم العادل واملنصف
للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد
الجينية
وضع بروتوكوالت مجتمعية بشأن
الحصول عىل املعارف التقليدية
والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن
استخدام هذه املعارف
وضع بنود تعاقدية منوذجية لتقاسم
املنافع الناشئة عن استخدام املعارف
التقليدية
تعزيز قدرات املجتمعات األصلية
واملحلية وخاصة النساء يف هذه
املجتمعات فيام يتعلق بالحصول عىل
املوارد الجينية و/او املعارف التقليدية

-

-

-

-

-

-

املجال الرئييس  :5قدرة البلدان عىل
تطوير قدرات بحثية ذاتية إلضافة
قيمة إىل مواردها الجينية
 وضع واستخدام طرائق لتقديرقيمة املوارد الجينية وما يتصل
بها من معارف تقليدية

 تنمية القدرة عىل التفاوض بشأنالرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة
 زيادة فهم التزامات األطراف مبوجبالربوتوكول
 تعزيز قدرة أصحاب املصلحة املعنينيفيام يتعلق بالحصول وتقاسم املنافع

 تيسري نقل التكنولوجيا ووضعبنية تحتية للبحوث وبناء
القدرات التقنية الالزمة لتحقيق
االستدامة لهذا النقل للتكنولوجيا

 إدارة املعارف التقليدية املرتبطةباملوارد الجينية

 إجراء دراسات بحثية وتصنيفيةذات صلة بحفظ التنوع
البيولوجي واالستخدام املستدام
ملكوناته والتنقيب البيولوجي
 وضع قواعد بيانات للمواردالجينية
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التذييل الثاين

األنشطة العملية لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا عىل نحو فعال
املجال الرئييس  :1القدرة عىل تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف الربوتوكول واالمتثال لها
التدابري االسرتاتيجية
 1-1التمكني من التصديق
عىل الربوتوكول أو
االنضامم إليه

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها
·
·
·
·

 1-2التوعية بأهمية
املوارد الجينية
واملعارف التقليدية
املتصلة بها وما
يتعلق بها من قضايا
الحصول وتقاسم
املنافع

·

إعداد مجموعة أدوات لتوجيه األطراف وغريهم من أصحاب املصلحة بشأن كيفية تصميم
وإدارة أنشطة التوعية بخصوص الربوتوكول
تنظيم حلقات عمل للموظفني الحكوميني وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني بتنفيذ
الحصول وتقاسم املنافع بشأن كيفية اإلبالغ عن قضايا الحصول وتقاسم املنافع
تنظيم حلقات عمل للصحفيني ووسائط اإلعالم األخرى وخرباء التواصل بشأن أهمية املوارد
الجينية واملعارف التقليدية وما يتصل بذلك من قضايا الحصول وتقاسم املنافع
إعداد مبادئ توجيهية بشأن كيفية إدراج قضايا الحصول وتقاسم املنافع يف املناهج الدراسية
ملدارس ما بعد الثانوي وبرامج التعليم غري الرسمي
تصميم وتنظيم دورات تدريبية قصرية عن الحصول وتقاسم املنافع يف الجامعات

·

وضع مواد تفسريية بشأن رسم خرائط أصحاب املصلحة املعنيني بالحصول وتقاسم املنافع
وتحليلها
إعداد مناذج ملساعدة األطراف يف تقييم الخربات املتوافرة بشأن الحصول وتقاسم املنافع
تنظيم تدريب يف مجال تحديد أصحاب املصلحة ومهارات التحليل للموظفني الحكوميني
املسؤولني عن الحصول وتقاسم املنافع
توفري مساعدات تقنية لوضع آليات لتيسري إقامة الشبكات فيام بني مختلف الجهات الفاعلة

·
·
·
·

 1-3رسم خرائط الجهات
الفاعلة املعنية ،مبا يف
ذلك الصكوك الدولية
األخرى ذات الصلة
املتعلقة بالحصول
وتقاسم املنافع،
والخربات املتوافرة
لتنفيذ الربوتوكول

إعداد دليل بشأن التصديق عىل الربوتوكول أو االنضامم إليه ،مبا يف ذلك مناذج وثائق
املعلومات التي تقدم إىل كبار املسؤولني الحكوميني استنادا إىل خربات البلدان التي صدقت
بالفعل عىل الربوتوكول
تنظيم حلقات عمل للموظفني الحكوميني بشأن أحكام الربوتوكول
توفري التمويل واملساعدات التقنية/املحارضين لتنظيم حلقات عمل تشاورية ألصحاب املصلحة
بشأن أحكام الربوتوكول
تنظيم التدريب لنقاط االتصال الوطنية املتعلقة بالحصول وتقاسم املنافع عن إدارة عمليات
أصحاب املصلحة املتعددين يف قضايا الحصول وتقاسم املنافع

·
·
·

 1-4حشد موارد مالية
جديدة ومبتكرة
لتنفيذ الربوتوكول

· تنظيم التدريب للموظفني الحكوميني عىل مهارات حشد املوارد (مثل تطوير املشاريع وجمع
التربعات واسرتجاع املوارد)
· توفري مساعدات تقنية لوضع اسرتاتيجيات وطنية لحشد املوارد

 1-5وضع آليات للتعاون
املشرتك بني الوكاالت
عىل املستوى املحيل

· توثيق دراسات الحالة عن أفضل املامرسات والدروس املستفادة بشأن التنسيق املشرتك بني
الوكاالت من الهيئات القامئة املعنية بقضايا الحصول وتقاسم املنافع
· توفري مساعدات تقنية إلقامة آليات لتيسري التفاعل الداخيل فيام بني الوكاالت ،مبا يف ذلك
تقييم الخيارات واالستدامة
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التدابري االسرتاتيجية
 1-6استخدام أفضل
أدوات التواصل
املتاحة والنظم
القامئة عىل اإلنرتنت
يف أنشطة الحصول
وتقاسم املنافع،
مبا يف ذلك توفري
معلومات لغرفة
تبادل املعلومات
بشأن الحصول
وتقاسم املنافع

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها
·
·
·
·

توفري مساعدات تقنية وتدريب بشأن استخدام أفضل أدوات التواصل املتاحة والنظم القامئة
عىل اإلنرتنت بشأن أنشطة الحصول وتقاسم املنافع
وضع أو مواءمة أدوات التواصل مثل مواقع الويب ووسائط اإلعالم االجتامعية ،والتعلم
اإللكرتوين لنرش مواد املعلومات املتوافرة عن الحصول وتقاسم املنافع
إقامة منابر مناسبة لتقاسم املعلومات تتصل بغرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم
املنافع
وضع وحدات التعلم اإللكرتوين والتدريب باملامرسة بشأن استخدام غرفة تبادل املعلومات
بشأن الحصول وتقاسم املنافع وآلية تبادل املعلومات

 1-7وضع آليات لرصد
استخدام املوارد
الجينية ،مبا يف ذلك
تعيني نقاط االتصال

· إعداد مبادئ توجيهية إلقامة نقاط تفتيش قطرية ،مبا يف ذلك أدوار ووظائف تلك النقاط
· تنظيم عمليات تدريب للموظفني الحكوميني املسؤولني عن الحصول وتقاسم املنافع

 1-8اإلبالغ عن التدابري
التي تتخذ لتنفيذ
الربوتوكول

· توفري مساعدات تقنية ومالية إلعداد التقارير الوطنية

املجال الرئييس  :2القدرة عىل وضع وتنفيذ وإنفاذ التدابري الترشيعية أو اإلدارية أو السياساتية
املحلية بشأن الحصول وتقاسم املنافع
التدابري االسرتاتيجية

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها

 2-1وضع إطار سياسايت
بشأن الحصول
وتقاسم املنافع

· توفري مساعدات تقنية لتحليل السياسات القامئة بشأن الحصول وتقاسم املنافع لتحديد
الثغرات
· توفري مساعدات تقنية لوضع أطر سياساتية بشأن الحصول وتقاسم املنافع
· إعداد أدوات (عىل سبيل املثال مبادئ توجيهية ودراسات حالة) لتيسري إدراج اعتبارات
الحصول وتقاسم املنافع يف السياسات والخطط القطاعية واملشرتكة بني القطاعات

 2-2تقييم تدابري الحصول
وتقاسم املنافع
املحلية القامئة
لتحديد الثغرات
يف ضوء التزامات
الربوتوكول

· توفري مساعدات تقنية لتقييم التدابري القامئة ذات الصلة بتنفيذ الربوتوكول
· إعداد مبادئ توجيهية بشأن كيفية التنسيق بني السياسات والقوانني والقواعد الوطنية
املتعلقة بالحصول وتقاسم املنافع لضامن االتساق والوضوح القانوين
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التدابري االسرتاتيجية
 2-3وضع تدابري ترشيعية
أو إدارية أو سياساتية
أو تعديل املوجود
منها بشأن الحصول
وتقاسم املنافع بغرض
تنفيذ الربوتوكول

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها
·
·
·
·

توفري مساعدات تقنية وقانونية الستعراض و/أو تحديث و/أو وضع تدابري ترشيعية أو إدارية
أو سياساتية محلية بشأن الحصول وتقاسم املنافع ،مبا يف ذلك وحسب مقتىض الحال أحكام
االستخدام العريف وتبادل املوارد الجينية واملعلومات التقليدية
إعداد مبادئ توجيهية بشأن صياغة أو تنقيح التدابري الترشيعية أو اإلدارية أو السياساتية
للحصول وتقاسم املنافع
تنظيم عمليات تدريب (مثل حلقات عمل ودورات تدريبية ووحدات تعلم إلكرتوين) عن
صياغة التدابري الترشيعية واإلدارية أو السياساتية
توفري مساعدات تقنية لوضع آليات إلجراء مشاورات أصحاب املصلحة بشأن وضع التدابري
الترشيعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم املنافع

 2-4وضع ترشيعات
منوذجية إقليمية

· تقديم املساعدات التقنية والقانونية إىل املؤسسات اإلقليمية القامئة ،حسب االقتضاء ،لصياغة
ترشيعات وقواعد منوذجية إقليمية ميكن مواءمتها لتتوافق مع األوضاع الوطنية
· تقديم املساعدات التقنية للمنظامت اإلقليمية إلعداد مبادئ توجيهية لدعم التنفيذ املتسق
للربوتوكول عىل املستوى الوطني

 2-5وضع ترتيبات
مؤسسية ونظم
إدارية للحصول
وتقاسم املنافع

تيسري وضع ترتيبات مؤسسية وآليات تنسيق لتنفيذ التدابري الترشيعية أو اإلدارية أو
السياساتية للحصول وتقاسم املنافع من خالل العمل مع املؤسسات الوطنية لتعزيز عمليات
التآزر
تنظيم عمليات تدريب للموظفني الحكوميني عىل تنفيذ التدابري الترشيعية أو اإلدارية أو
السياساتية للحصول وتقاسم املنافع
تيسري تقاسم املعارف والخربات بشأن تدابري الحصول وتقاسم املنافع من خالل التدريب أثناء
العمل وبرامج تبادل النظراء ،ومجتمعات وشبكات التعلم اإلقليمية ودون اإلقليمية
توفري مساعدات تقنية لوضع إجراءات إدارية لتنفيذ تدابري الحصول وتقاسم املنافع
إعداد مبادئ توجيهية للتفرقة بني طلبات الحصول عىل املوارد الجينية لالستخدام التجاري
وغري التجاري
إعداد مبادئ توجيهية لوضع تدابري مبسطة للحصول عىل املوارد الجينية ألغراض البحوث غري
التجارية

·
·
·
·
·
·

 2-6وضع إجراءات ملنح
أو رفض منح املوافقة
املسبقة عن علم

· إعداد مذكرات تفسريية بشأن مختلف عنارص املوافقة املسبقة عن علم
· إعداد مبادئ توجيهية بشأن منح املوافقة املسبقة عن علم ،مبا يف ذلك النامذج
· تنظيم عمليات تدريب وبرامج توجيه بشأن منح املوافقة املسبقة عن علم

 2-7تعزيز االمتثال
للترشيعات الوطنية
أو املتطلبات
التنظيمية بشأن
الحصول وتقاسم
املنافع

· توفري مساعدات تقنية للتوعية بالتدابري الترشيعية أو السياساتية أو اإلدارية الوطنية املتعلقة
بالحصول وتقاسم املنافع
· توثيق ونرش دراسات الحالة عن املامرسات الجيدة يف إنفاذ وتعزيز االمتثال لتدابري الحصول
وتقاسم املنافع
· تنظيم عمليات تدريب ملوظفي مراقبة الحدود بشأن قضايا التنوع البيولوجي والحصول
وتقاسم املنافع
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املجال الرئييس  :3القدرة عىل التفاوض بشأن الرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة
التدابري االسرتاتيجية
 3-1تعزيز العدالة
واإلنصاف يف
املفاوضات الخاصة
بالرشوط املتفق
عليها بصورة متبادلة،
مبا يف ذلك من خالل
التدريب يف مجال
املهارات القانونية
والعملية والتقنية
ذات الصلة

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها
·
·
·
·
·
·
·
·
·

إعداد مذكرات تفسريية عن مختلف عنارص الرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة
والجهات الفاعلة ذات الصلة
تنظيم عمليات تدريب وبرامج توجيه عن التفاوض بشأن الرشوط املتفق عليها
بصورة متبادلة ،مبا يف ذلك الوحدات الخاصة بالجوانب التقنية والقانونية
برامج توجيه بشأن قضايا الرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة ذات الصلة باملوافقة
املسبقة عن علم
إعداد دليل تشغييل بشأن الرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة يغطي ضمن جملة
أمور كيفية التفاوض بشأن الرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة ،وأدوار ومسؤوليات
الجهات الفاعلة ذات الصلة
إعداد ورقة استعراض بشأن األطر القانونية املتصلة بعملية الرشوط املتفق عليها
بصورة متبادلة
إعداد مجموعة أدوات عن الرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة وتنظيم برامج
تدريب وتوجيه باستخدام مجموعة األدوات
وضع إرشادات بشأن إدراج أحكام يف الرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة بشأن
تقاسم املعلومات عن تنفيذ الرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة ،مبا يف ذلك من
خالل متطلبات اإلبالغ
إعداد دليل عن تسوية املنازعات وتنظيم برامج توجيه للخرباء القانونيني وغريهم يف
هذا الصدد
تنظيم برامج تدريب لنقاط االتصال الوطنية وأصحاب املصلحة بشأن القضايا ذات
الصلة بالرصد واالمتثال فيام يتعلق بالرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة

 3-2وضع بنود تعاقدية
منوذجية قطاعية
وجامعة للقطاعات

· إعداد تدريب قانوين عن قانون العقود لألشخاص غري املحامني
· إعداد بنود تعاقدية وعقود منوذجية ،مبا يف ذلك ملختلف القطاعات
· تنظيم عمليات تدريب عن كيفية استخدام العقود النموذجية

 3-3إعداد وتنفيذ
اتفاقات رائدة بشأن
الحصول وتقاسم
املنافع

· توثيق دراسات الحالة عن اتفاقات الحصول وتقاسم املنافع ،مبا يف ذلك أمثلة عىل
املستفيدين ،واملنافع النقدية وغري النقدية ،وطرائق تقاسم املنافع ،واستخدام املنافع

 3-4تعزيز الفهم
األفضل لنامذج
األعامل بشأن
استخدام املوارد
الجينية

· إعداد دليل عن مناذج األعامل ذات الصلة باستخدام املوارد الجينية ملختلف
القطاعات
· تنظيم عمليات تدريب عىل مناذج األعامل ذات الصلة باستخدام املوارد الجينية
ملختلف القطاعات
· إعداد مناذج بشأن التوقعات األحيائية وتنمية األعامل املعتمدة عىل املوارد األحيائية
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املجال الرئييس  :4قدرات املجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف ذلك قطاع
األعامل وأوساط البحوث فيام يتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا
التدابري االسرتاتيجية

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها

 4-1املشاركة يف عمليات
صنع القرار القانوين
والسياسايت

· تنظيم تدريب للمجتمعات األصلية واملحلية ،مبا يف ذلك النساء يف تلك
املجتمعات ،بشأن أحكام الربوتوكول والكيفية التي سيعمل بها مبا يف ذلك فهم
عملية صنع القرار والعمليات القانونية والسياساتية بشأن قضايا الحصول وتقاسم
املنافع ،واالعرتاف بقيمة معارفها التقليدية
· توفري مساعدات تقنية وعمليات تدريب لتمكني املجتمعات األصلية واملحلية،
وأصحاب املصلحة املعنيني من املشاركة يف وضع تدابري الحصول وتقاسم املنافع
· تنظيم عمليات تدريب ألصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين ،مبا يف ذلك قطاع
األعامل وأوساط البحوث بشأن تنفيذ الربوتوكول

 4-2وضع متطلبات دنيا،
حسب االقتضاء،
للرشوط املتفق عليها
بصورة متبادلة لضامن
التقاسم العادل
واملنصف للمنافع
الناشئة عن استخدام
املعارف التقليدية

· وضع متطلبات دنيا ،حسب االقتضاء ،للرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة لضامن
التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املعارف التقليدية
· إقامة حلقات عمل «لتدريب املدربني» للمجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب
املصلحة اآلخرين ،مبا يف ذلك قطاع األعامل وأوساط البحوث بشأن كيفية
استخدام املتطلبات الدنيا ،حسب االقتضاء ،للرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة
لضامن التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املعارف التقليدية

 4-3وضع بروتوكوالت
مجتمعية بشأن
الحصول عىل املعارف
التقليدية والتقاسم
العادل للمنافع
الناشئة عن استخدام
هذه املعارف

· إقامة حلقات عمل «لتدريب املدربني» ،مبا يف ذلك إعداد مواد للمجتمعات
األصلية واملحلية بشأن كيفية وضع الربوتوكوالت املجتمعية بشأن الحصول عىل
املعارف التقليدية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام تلك
املعارف
· وضع وحدات للتعلم اإللكرتوين وغري ذلك من األدوات بشأن كيفية وضع
الربوتوكوالت املجتمعية املتعلقة بالحصول عىل املعارف التقليدية ،والتقاسم
العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام تلك املعارف

 4-4وضع بنود تعاقدية
منوذجية لتقاسم
املنافع الناشئة عن
استخدام املعارف
التقليدية

· إعداد وحدات «لتدريب املدربني» لوضع واستخدام البنود التعاقدية واتفاقات
الحصول وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام املعارف التقليدية
· إعداد أدوات إرشادية عملية بشأن البنود التعاقدية النموذجية للمعارف
التقليدية

 4-5تعزيز قدرات
املجتمعات األصلية
واملحلية وخاصة
النساء يف هذه
املجتمعات فيام
يتعلق بالحصول عىل
املوارد الجينية و/او
املعارف التقليدية

ترجمة املواد ذات الصلة إىل اللغات املحلية
توفري مساعدات تقنية إلنشاء مكاتب مساعدة للمجتمعات األصلية واملحلية
وأصحاب املصلحة املعنيني
توفري مساعدات تقنية لوضع وتنفيذ برامج للتعليم من نظري لنظري ،مبا يف ذلك
برامج التوجيه والتدريب أثناء العمل
برامج التوجيه والتدريب لتمكني املجتمعات األصلية واملحلية من تحقيق
إمكانيات املعارف التقليدية من خالل توثيقها وحاميتها واستخدامها

·
·
·
·
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التدابري االسرتاتيجية

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها

 4-6تنمية القدرة عىل
التفاوض يف مجال
الرشوط املتفق عليها
بصورة متبادلة

· إعداد مناذج ومبادئ توجيهية لتيسري عمليات التقييم الذايت لالحتياجات من
القدرات للرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة
· تنظيم حلقات عمل/دورات تدريبية للمجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب
املصلحة اآلخرين املعنيني ،مبا يف ذلك قطاع األعامل وأوساط البحوث للتفاوض
بشأن الرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة
· وضع وحدات مخصصة للتعلم واإللكرتوين للمجتمعات األصلية واملحلية وغريها
من أصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف ذلك قطاع األعامل وأوساط البحوث بشأن
املفاوضات الخاصة بالرشوط املتفق عليها بصورة متبادلة واتفاقات الحصول
وتقاسم املنافع

 4-7زيادة فهم التزامات
األطراف مبوجب
الربوتوكول فيام يتعلق
باملعارف التقليدية
واملجتمعات األصلية
واملحلية

·
·
·
·

تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل بشأن التزامات األطراف مبوجب الربوتوكول
فيام يتعلق باملعارف التقليدية واملجتمعات األصلية واملحلية
إعداد مبادئ توجيهية بشأن كيفية إنشاء آليات لتيسري التنسيق فيام بني
اإلدارات/الوكاالت الحكومية ،والسلطات املحلية التي تنظم عملية الحصول
وتقاسم املنافع فيام يتعلق باملعارف التقليدية واملجتمعات األصلية واملحلية
توثيق ونرش دراسات الحالة بشأن املامرسات الجيدة فيام يتعلق باملعارف
التقليدية واملجتمعات األصلية واملحلية ذات الصلة بالحصول وتقاسم املنافع
لتمكني املامرسني من التعلم واالرتكاز عىل خربات اآلخرين
دعم إنشاء منابر تعلم عىل اإلنرتنت لتيسري التعلم املوجه للذات بشأن أحكام
الحصول وتقاسم املنافع

املجال الرئييس  :5قدرة البلدان عىل تطوير قدرات بحثية ذاتية إلضافة قيمة إىل مواردها الجينية
التدابري االسرتاتيجية
 5-1وضع واستخدام طرائق
لتقدير قيمة املوارد
الجينية وما يتصل بها
من معارف تقليدية

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها
·

إعداد منهجيات لتقدير القيمة التجارية املحتملة ملوارد جينية معينة واملعارف
التقليدية باالرتكاز عىل املامرسات الجيدة يف سياق الحصول وتقاسم املنافع
تيسري وضع صالت مشرتكة مع املبادرات واملنهجيات والصكوك األخرى املتعلقة
بالحصول وتقاسم املنافع لتقدير قيمة املوارد الجينية واملعارف التقليدية مثال من
خالل تبادل املعارف
توثيق ونرش دراسات الحالة املتعلقة باملامرسات الجيدة والدروس املستفادة
لزيادة فهم سلسلة القيمة من خالل تحليل مناذج األعامل
دعم نُهج متعددة ألصحاب املصلحة إلدراج القيمة املحتملة للموارد الجينية
واملعارف التقليدية يف عمليات صنع القرار مثل من خالل إعداد مبادئ توجيهية
بشأن كيفية وضع آليات لتيسري التنسيق يف مختلف اإلدارات والوكاالت الحكومية
والسلطات املحلية التي تنظم عمليات الحصول وتقاسم املنافع

·

توفري مساعدات تقنية للتعاون البحثي والعلمي املشرتك (مثال برامج التعلم من
نظري لنظري) ،مبا يف ذلك نقل وتطوير التكنولوجيا
توفري دعم (مثل حلقات عمل تدريب املدربني وبرامج التوجيه وتدريب أثناء
العمل) إلقامة مرافق يف البلدان النامية لتدريب الباحثني والحفاظ عىل املهارات
املتوافرة ،مبا يف ذلك بشأن املعارف التقليدية
توفري مساعدات تقنية لتنمية القدرات البحثية يف املؤسسات والجامعات املحلية
إلضافة قيمة إىل املوارد الجينية
توفري الدعم للنهج التعاونية إزاء البحوث التقنية والعلمية وبرامج التنمية

·
·
·

 5-2تيسري نقل التكنولوجيا
ووضع بنية تحتية
للبحوث وبناء
القدرات التقنية عىل
تحقيق االستدامة لهذا
النقل للتكنولوجيا

·
·
·
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التدابري االسرتاتيجية
 5-3إجراء الدراسات
البحثية والتصنيفية
ذات الصلة بحفظ
التنوع البيولوجي
واالستخدام املستدام
ملكوناته والتنقيب
البيولوجي

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها
·
·
·
·

توفري مساعدات تقنية لدعم وضع أو تعزيز قواعد بيانات املوارد الجينية
تنظيم عمليات تدريب بشأن التنقيب البيولوجي والقيمة املضافة للموارد
الجينية للمجتمعات األصلية واملحلية ،واملنشآت الصغرية واملتوسطة الحجم
والقطاع الخاص
تنظيم عمليات تدريب بشأن الدراسات البحثية والتصنيفية ذات الصلة بحفظ
التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام ملكوناته
بناء قدرات لالضطالع بالبحث والتطوير املتعلق باملوارد الجينية ملرحلة االستغالل
التجاري

NP-1/8

املرفق الثاين

اختصاصات اللجنة االستشارية غري الرسمية املعنية ببناء القدرات
لتنفيذ بروتوكول ناغويا
أوال -الوالية
 -1تتمثل والية اللجنة االستشارية غري الرسمية املعنية ببناء القدرات يف إسداء املشورة إىل األمني
التنفيذي حول املسائل ذات الصلة بتقييم فعالية اإلطار االسرتاتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم
تنفيذ بروتوكول ناغويا عىل نحو فعال .وتشمل مهامها املحددة إسداء املشورة بشأن ما ييل:
(أ)	 تقييم مبادرات بناء القدرات وتنميتها التي تنفذها األطراف ومختلف املنظامت بهدف
تحديد الثغرات املوجودة يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي؛
(ب)	 الحاجة إىل إعداد أدوات ومبادئ توجيهية ومواد تدريب جديدة ،مبا يف ذلك وحدات
التعلم اإللكرتوين ،لتيسري مبادرات األطراف والحكومات األخرى واملجتمعات األصلية واملحلية وأصحاب
املصلحة اآلخرين املتعلقة ببناء القدرات وتنميتها؛
(ج)	 تيسري التنسيق والتآزر واالتساق والتكامل بني أنشطة بناء القدرات وتنميتها ،مع األخذ
بعني االعتبار املعلومات املتعلقة باالحتياجات من حيث بناء القدرات وتنميتها واألنشطة املتاحة يف
غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع ومن مصادر أخرى؛
(د)	 تيسري تحقيق االتساق بني االحتياجات من حيث بناء القدرات وتنميتها التي تحددها
األطراف والفرص املحتملة واملوارد الالزمة لدعم تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي.

ثانيا -تشكيل اللجنة
 -2ستضم اللجنة االستشارية غري الرسمية خمسة عرش خبريا يختارهم األمني التنفيذي عىل أساس
ترشيحات من األطراف مع مراعاة التمثيل الجغرايف املنصف والتوازن بني الجنسني ويجب أن تضم
اللجنة ممثيل املجتمعات األصلية واملحلية واملنظامت املعنية.
 -3وميكن للجنة االستشارية غري الرسمية أن تستند أيضا إىل الخربات القامئة ،وأن تتواصل مع
املنظامت الدولية واإلقليمية والوطنية املعنية ،حسب االقتضاء ،يف تنفيذ واليتها.

ثالثا -اإلجراءات التشغيلية
 -4رهنا بتوافر املوارد املالية ،ستجتمع اللجنة االستشارية غري الرسمية حسب الحاجة إىل ضامن
إسداء املشورة يف الوقت املناسب ،وستعقد االجتامعات يف تعاقب مع االجتامعات األخرى ذات الصلة،
حيثام كان ذلك ممكنا.
 -5وحيثام يكون ذلك ممكنا ،ستستخدم األمانة وسائل االتصال اإللكرتوين املتاحة من أجل تقليل
الحاجة إىل عقد اجتامعات وجها لوجه.

65

66

UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/10

 NP-1/9تدابري لزيادة التوعية بأهمية املوارد الجينية واملعارف
التقليدية املرتبطة بها (املادة )21
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،
املقرر.

يعتمد اسرتاتيجية زيادة التوعية بربوتوكول ناغويا عىل النحو املنصوص عليه يف املرفق بهذا
املرفق

اسرتاتيجية زيادة التوعية بربوتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم املنافع
مقدمة
 -1إن االتصال والتثقيف والتوعية العامة مسائل أساسية للتنفيذ الفعال لربوتوكول ناغويا .ولذلك،
يؤدي التنفيذ الفعال للامدة  21من بروتوكول ناغويا دورا حاسام يف النجاح الشامل للربوتوكول.
 -2كام أن املجموعة الواسعة من األنشطة ،واملبادرات واألدوات املتعلقة بزيادة التوعية بالحصول
وتقاسم املنافع التي أعدت حتى اآلن ،وضعت بدون وجود إطار شامل لالتصاالت وبدون متويل ميكن
التنبؤ به وطويل املدى ألنشطة االتصاالت .وقد أدى ذلك إىل عدم وجود توعية عموما بالحصول
وتقاسم املنافع.
 -3وتهدف اسرتاتيجية زيادة التوعية إىل توفري نهج منتظم ومتسق ملساعدة األطراف يف تنفيذ
املادة  .21وتقر االسرتاتيجية بالحاجة إىل ربط األنشطة املتعلقة باملادة  21باألنشطة األخرى املتعلقة
بتنمية القدرات يف إطار بروتوكول ناغويا ويف إطار برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعية
العامة ( ،)CEPAومبادرات الرتويج األخرى التفاقية التنوع البيولوجي ،مثل عقد األمم املتحدة للتنوع
البيولوجي.
 -4ومن املهم أن تستجيب أنشطة زيادة التوعية لالحتياجات والسياقات املحددة لكل طرف؛
ولذلك ،ينبغي أن تكون اسرتاتيجية زيادة التوعية موجهة بدافع قطري .غري أنه من أجل مساعدة
األطراف يف تنفيذ االسرتاتيجية ،ستضطلع األمانة مبجموعة من اإلجراءات الداعمة مثل إعداد حزمة
أدوات تحتوي عىل منهجيات ومناذج ومواد وصفية لدعم إعداد االسرتاتيجيات الوطنية لزيادة التوعية
واملواد واألدوات املرتبطة بها .وينبغي نرش جميع املنتجات التي تعدها األمانة واألطراف مبوجب
االسرتاتيجية من خالل آلية غرفة تبادل املعلومات يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي ،التي تتضمن غرفة
تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع.
 -5ويف حني قد تختلف الفئات املستهدفة حسب البلد ،فإن زيادة التوعية بني مستخدمي املوارد
الجينية يعد من األولويات للتنفيذ الفعال للربوتوكول .كام أنه من املهم تيسري املشاركة الكاملة
والفعالة للمجتمعات األصلية واملحلية يف األنشطة الوطنية واإلقليمية لزيادة التوعية.
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 -6وقد وضعت بالفعل األطراف واملنظامت األخرى عددا من األدوات لزيادة التوعية بشأن
الحصول وتقاسم املنافع .وسعيا إىل تحقيق مردودية التكاليف يف تنفيذ االسرتاتيجية ،تشجع األطراف،
حسب االقتضاء ،عىل االستفادة من هذه األدوات يف بلورة اسرتاتيجياتها الوطنية لزيادة التوعية وإعداد
مواد لزيادة التوعية.
 -7وستكون غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع آلية مهمة لدعم تنفيذ املادة
 ،21مبا ال يقترص فقط عىل ضامن توافر اسرتاتيجية زيادة التوعية واملنتجات واألدوات لجميع أصحاب
املصلحة ،بل أيضا تيسري تقاسم الدروس املستفادة بني األطراف التي تواجه أوضاعا مامثلة ،وتقاسم
الخربات يف نرش املسائل املتعلقة بالحصول وتقاسم املنافع .وأخريا ،ستكون غرفة تبادل املعلومات
رضورية لتحقيق األنشطة املقرتحة يف املادة  ،21وخاصة األنشطة الواردة يف الفقرات (د) و(ﻫ) و(و).
 -8وتتناول الفقرات التالية باملزيد من التفصيل اسرتاتيجية لزيادة التوعية لدعم األطراف يف إعداد
االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية لزيادة التوعية .وت ُعرض االسرتاتيجية يف جداول يف
نهاية الوثيقة .ويتمحور هيكل االسرتاتيجية حول أربعة أنشطة ذات أولوية ،تستكمل بعضها البعض.
ويفرتض أن النشاط األخري ،وهو خطوة التقدير والتقييم ،يضع الرشوط واألولويات للنسخ الالحقة
من االسرتاتيجية .وسيجري تشجيع األطراف عىل تنفيذ نسخة واحدة من االسرتاتيجية خالل فرتة
السنتني بعد دخول الربوتوكول حيز النفاذ .وستدعى األطراف عندئذ إىل تقديم تقرير عن التقدم
املحرز يف تنفيذ االسرتاتيجية إىل غرفة تبادل املعلومات وإىل مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف
يف الربوتوكول ،حسب االقتضاء.
النشاط ذو األولوية  - 1تحليل حالة االتصاالت وإعداد اسرتاتيجيات لزيادة التوعية تستند
إىل االحتياجات عىل املستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية
 -9تشري املادة  21إىل أنه يتعني عىل األطراف أن تزيد التوعية بأهمية املوارد الجينية واملعارف
التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية واملسائل املتعلقة بالحصول وتقاسم املنافع .كذلك تكتيس تدابري
زيادة التوعية أهمية ورضورة للتنفيذ الفعال للربوتوكول واالمتثال له وجميع األهداف الثالثة لالتفاقية.
ويقتيض تحويل هذه املبادئ الشاملة إىل اسرتاتيجية لزيادة التوعية أن تقوم األطراف بصياغة أهداف
أكرث تحديدا لالتصاالت يتعني تحقيقها ،مع األخذ يف الحسبان املبادئ التوجيهية املحددة الواردة يف
املادة.
 -10وينبغي أن تستند عملية إعداد االسرتاتيجيات الفعالة لزيادة التوعية التي تقوم بها األطراف إىل
تحليل لحالة االتصال بشأن املسائل املتعلقة بالحصول وتقاسم املنافع .وينبغي أن يشتمل هذا التحليل
عىل العنارص التالية:
(أ)	 تقييم أهداف االتصاالت املطلوبة لدعم تنفيذ الربوتوكول وخاصة ليك تقوم األطراف
بزيادة التوعية بأهمية املوارد الجينية واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية ،واملسائل املتعلقة
بالحصول وتقاسم املنافع ،وفقا للامدة 21؛
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(ب)	 إجراء مسوحات بشأن التوعية من شأنها أن تحدد الفئات املستهدفة ،ومستوى توعيتها،
واإلجراءات املطلوبة من هذه الفئات ،بغية دعم تنفيذ الربوتوكول؛
(ج)	 إجراء تدقيق للمعلومات ومواد التدريب القامئة التي تشري إىل منتجات االتصاالت
القامئة وتستعرض فعاليتها؛
(د)	 إنشاء قامئة للخرباء التقنيني واملعنيني باالتصاالت ،الذين ميكن االستعانة بهم لتقديم
املساعدة يف تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية أو اإلقليمية أو دون اإلقليمية.
 -11ومبوجب هذا النشاط ذي األولوية ،ستقرتح األمانة هيكال ملساعدة األطراف يف إعداد
اسرتاتيجياتها الوطنية أو اإلقليمية أو دون اإلقليمية لزيادة التوعية ،مبا يف ذلك إجراء تحليل لحالة
االتصاالت يعالج العنارص املذكورة أعاله .وينبغي أن يسعى هذا التحليل إىل توفري إرشاد بشأن نوعية
الرسائل ومواد زيادة التوعية التي يتعني إعدادها .وستقوم األمانة بصياغة مبادئ توجيهية وتوصيات
بشأن كل خطوة من الخطوات الواردة أعاله باستخدام ،حسب مقتىض الحال ،الربامج واألدوات
والهياكل واملواد املتوافرة سواء داخل األمانة (وخاصة برنامج االتصال والتثقيف والتوعية العامة) أو
يف املنظامت الدولية املعنية األخرى ،لتعزيز االتساق والكفاءة والحد من التكاليف .وستنرش كلها من
خالل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع .وستدعى األطراف بعد ذلك إىل تكرار هذه
املنهجية أو تكييفها ،حسب االقتضاء.
 -12وستشرتك مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة ،التي متثل مصالح مختلفة ،ولدى كل واحدة
منها أولويات مختلفة ،يف تنفيذ بروتوكول ناغويا ،من بينها الحكومات ،ومؤسسات البحوث ،والصناعة،
وقطاع التعليم والتدريب ،وممثلني عن وسائط اإلعالم ،فضال عن املجتمعات األصلية واملحلية .ولذلك،
ينبغي أن تحدد األطراف الفئات املستهدفة الرئيسية وترتبها حسب األولوية وأن تجري مسحا بشأن
التوعية لتحديد مستواها الحايل من التوعية .وميكن أن تستخدم األطراف هذا املسح لتحديد اإلجراءات
التي ميكن أن تنفذها هذه الفئات لتيسري التنفيذ الكامل والفعال للربوتوكول ،فضال عن تحديد قنوات
االتصال والرسائل التي ميكن أن تساعد عىل تشجيع هذه اإلجراءات .ومن شأن تحليل حالة االتصاالت
هذا أن يساعد يف إعداد اسرتاتيجياتها لزيادة التوعية .وحسبام أشري سابقا ،ينبغي بذل جهود محددة
لضامن زيادة توعية مستخدمي املوارد الجينية .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي إجراء أي تقييم لدور
املجتمعات األصلية واملحلية يف هذه العملية بوصفه نهجا متكامال ألهداف االتصاالت الشاملة.
 -13وباإلضافة إىل املسح املتعلق بالتوعية ،ستدعى األطراف إىل إجراء تدقيق ملنتجات ومبادرات
زيادة التوعية املناسبة القامئة يف بلدها وتقييم مدى إسهام هذه األدوات يف تحقيق أهداف االتصاالت.
وينبغي أن يأخذ التدقيق يف الحسبان أدوات ومبادرات الرشكاء يف مختلف الوزارات الحكومية،
واملنظامت غري الحكومية ،ومجتمعات دوائر األعامل والبحوث ،فضال عن املجتمعات األصلية واملحلية.
 -14وأخريا ،تشجع األطراف عىل إعداد قوائم للخرباء تشتمل عىل الفنيني يف مجال االتصاالت الذين
لديهم خربة يف مجال الحصول وتقاسم املنافع ،والخرباء التقنيني والقانونيني الذين ميكنهم العمل كخرباء
يف هذه املواضيع إلعداد مواد بشأن زيادة التوعية.
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 -15وينبغي استخدام العنارص املختلفة املشار إليها أعاله ،مثل أهداف االتصاالت ،واملسح املتعلق
بالسلوك والتوعية والتدقيق الخاص باملواد املتاحة ،وقامئة الخرباء إلعداد اسرتاتيجيات وطنية أو إقليمية
أو دون إقليمية لزيادة التوعية .وستكون االسرتاتيجيات الناتجة عن ذلك خاصة بكل طرف من األطراف
ولكن من املقرتح أن تشمل كل منها ما ييل:
(أ)	

تحليال عن الحالة وتقريرا عن الفئات املستهدفة الرئيسية؛

(ب)	 الرسائل الرئيسية ألنشطة زيادة التوعية؛
(ج)	 أنشطة زيادة التوعية؛
(د)	 املواعيد الزمنية؛
(ﻫ)	 املتطلبات من املوارد؛
(و)	 إطارا للتقييم.
 -16وباإلضافة إىل ذلك ،من املقرتح أن تشتمل أي اسرتاتيجية توضع عىل املستوى الوطني أو
اإلقليمي أو دون اإلقليمي عىل أحكام ألنشطة االتصاالت ،أو تنمية القدرات أو التدريب ،سواء كان
ذلك ضمن الفئات املستهدفة ،أو ضمن مجموعة من الفنيني أو املدربني يف مجال االتصاالت .وستدعى
األطراف إىل نرش النتيجة النهائية لجميع هذه األنشطة عىل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول
وتقاسم املنافع.
النشاط ذو األولوية  - 2إعداد حزمة أدوات ومواد لزيادة التوعية
 -17يركز هذا النشاط ذو األولوية عىل إعداد مواد لزيادة التوعية ومواد تدريبية ميكن استخدامها
كوسيلة إلرسال الرسائل الرئيسية إىل مختلف الفئات املستهدفة أثناء أنشطة الرتويج .وستكون هذه
املواد هي األدوات األولية لألطراف يف عملية إطالق حمالتها لزيادة التوعية وتنمية القدرات بشأن
املسائل املتعلقة بالحصول وتقاسم املنافع وفقا للمبادئ الواردة يف املادة  .21وعالوة عىل ذلك ،قد
تكون هناك حاجة إىل تدريب وتوجيه مبا يف ذلك تدريب املدربني بشأن وسائل استخدام املواد وكيفية
تسليم الرسائل الرئيسية إىل الفئات املستهدفة لضامن تحسني قدرات الفئات املستهدفة.
 -18ومن أجل املساعدة يف تنفيذ هذا النشاط ،ستقوم األمانة بإعداد حزمة أدوات تشتمل عىل
منهجيات ومناذج ومواد وصفية أخرى بشأن كيفية إعداد األطراف وأصحاب املصلحة ملواد مبتكرة
بشأن زيادة التوعية ومواد تدريبية .وسرياعي وضع حزمة األدوات ،حسب االقتضاء ،األدوات القامئة
ذات الصلة يف اتفاقية التنوع البيولوجي ،مثل حزمة أدوات برنامج االتصال والتثقيف والتوعية العامة
( ،)http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-Toolkit-Complete.pdfومواد من
املنظامت الدولية املعنية األخرى ولكنه سيصمم تحديدا وفقا ملا يناسب احتياجات االتصاالت يف مجال
الحصول وتقاسم املنافع .وسيتم إصدار حزمة األدوات يف شكل مطبوع وعىل وسائل إعالم مختلفة،
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تتوافق مع وضعها كموارد للتعلم اإللكرتوين .وسيتم إعداد حزمة األدوات كمورد تعليمي مفتوح
(21.)OER
 -19وستدعى األطراف إىل استخدام حزمة األدوات إلعداد مختلف مواد زيادة التوعية ،وتكييفها
وفقا الحتياجاتها الخاصة ،ويف دعم االسرتاتيجية املعدة مبوجب النشاط ذي األولوية  1لزيادة التوعية
وإرسال رسائل إىل الفئات املستهدفة .وعند إعداد هذه املواد ،ينبغي األخذ يف الحسبان املدخالت
املقدمة من أصحاب املصلحة الرئيسيني ،مثل الذين تم تحديدهم يف النشاط ذي األولوية  1واملجتمعات
األصلية واملحلية لضامن أن تكون فعالة لزيادة التوعية.
 -20وسيتحدد بدرجة كبرية اختيار أفضل مزيج من املنتجات اإلعالمية لالتصال مبجموعة مستهدفة
معينة وفقا للبحوث والتقييامت املضطلع بها يف النشاط ذي األولوية األول .وقد تكون املواد املطبوعة،
مثل الكتيبات وصحائف الوقائع ،مناسبة يف بعض السياقات ،يف حني ميكن أن تكون مواد واستخدامات
وسائل اإلعالم األخرى ،مثل االذاعة واألفالم القصرية ،أكرث فعالية يف سياقات أخرى.
 -21وقد ترغب األطراف أيضا ،يف سياق هذا النشاط ذي األولوية ،وضع مواد لالستخدام يف إطار
التعليم الرسمي.
 -22وستدعى األطراف إىل توفري نسخ من املواد التي يتم إعدادها إىل غرفة تبادل املعلومات بشأن
الحصول وتقاسم املنافع ملواصلة نرشها وتقاسمها بني األطراف وأصحاب املصلحة.
النشاط ذو األولوية  - 3تدريب القامئني باالتصال وإرشاك الفئات املستهدفة
 -23هناك هدفان رئيسيان لهذا النشاط ذي األولوية :تدريب مجموعة من خرباء االتصال يف مجال
الحصول وتقاسم املنافع لتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لزيادة التوعية وبعد ذلك ،االضطالع بأنشطة
إلرشاك الفئات املستهدفة من أجل زيادة التوعية.
 -24ودعام لهذا النشاط ،ستوفر األمانة مبادئ توجيهية بشأن طريقة تنظيم حلقة عمل تدريبية
للقامئني باالتصال يف مجال الحصول وتقاسم املنافع .وستوفر األمانة يف حزمة األدوات املتعلقة بالحصول
وتقاسم املنافع املشار إليها أعاله ،مبادئ توجيهية بشأن الوسائل التي ميكن إتباعها لنرش واستخدام
مواد زيادة التوعية ومواد التدريب دعام السرتاتيجية زيادة التوعية.
 -25وكخطوة أوىل يف هذا النشاط ذي األولوية ،من املقرتح عقد سلسلة من حلقات العمل لتدريب
الخرباء يف مجال االتصاالت باستخدام املواد التدريبية املعدة ضمن النشاط ذي األولوية  .2ومن شأن
هذا النشاط أن يعد مجموعة من خرباء االتصاالت ميكن بدورهم الوصول عىل نحو فعال إىل الفئات
املستهدفة الرئيسية وتسليم الرسائل الرئيسية الواردة يف مواد زيادة التوعية التي تم إعدادها .وسيكون

 21املوارد التعليمية املفتوحة هي مواد للتدريس والتعليم متاحة للجميع عىل اإلنرتنت الستخدامها .وتشمل املوارد التعليمية املفتوحة :دورات كاملة،
ووحدات من دورات ،ومناهج دراسية ،ومحارضات وواجبات منزلية ،واختبارات قصرية ،وأنشطة يف املختربات والفصول ،ومواد تعليمية وألعاب ،ومواد
محاكاة والعديد من املوارد األخرى يف مجموعات إعالمية رقمية من جميع أنحاء العامل.
.http://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/24836860/What%20are%20Open%20Educational%20Resources
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من املمكن لهؤالء الخرباء يف مجال االتصاالت أن يقوموا بعد ذلك بتنظيم حلقات عمل وأحداث أخرى
للفئات املستهدفة الرئيسية املحددة يف االسرتاتيجية.
 -26وسيتم نرش مواد زيادة التوعية املعدة مبوجب النشاط ذي األولوية  2عىل الفئات املستهدفة
من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل ،ولكن يتمثل أحد األجزاء املهمة يف اسرتاتيجية زيادة التوعية
يف عقد أحداث ،وحلقات عمل ،ومنتديات أخرى ،ميكن أن تنفذ فيها أنشطة االتصال .وينبغي أن تحدد
الفئات املستهدفة التي يتعني إقامة االتصال معها نوع األنشطة التي ميكن تنظيمها .وتشمل أمثلة هذه
األنشطة :دورات إفطار إعالمية ،أو مائدة مستديرة ملمثيل مجموعة معينة من املستخدمني ،أو دورة
تدريبية ملمثيل وسائل اإلعالم ،أو مؤمتر أكادميي بشأن تدابري الحصول وتقاسم املنافع ملجتمع البحوث.
 -27وستكون هذه األحداث فرصة إلرشاك مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة ملناقشة الظروف
الوطنية املتعلقة بتنفيذ بروتوكول ناغويا .وعىل سبيل املثال ،حسبام يرد يف املادة ( 21ط) ،ميكن
أن تشمل األحداث أنشطة اتصال محددة تتعلق بزيادة التوعية بربوتوكوالت وإجراءات املجتمعات
األصلية واملحلية .وميكن أن تكون هذه األحداث فرصة لتقديم فكرة إىل ممثيل وسائل اإلعالم عن
املسائل املتعلقة بالحصول وتقاسم املنافع.
 -28ومن املتوقع تنظيم حلقات العمل عىل املستوى الوطني بالدرجة األوىل .ويف حاالت معينة،
ميكن أن تضيف حلقات العمل دون اإلقليمية أو اإلقليمية قيمة لتنفيذ اسرتاتيجيات زيادة التوعية
ولذلك سيكون تنظيمها مساهمة مناسبة لهذا النشاط .ولتحقيق االستخدام األكرث فعالية وكفاءة
للموارد ،سيحدث تنظيم حلقات العمل هذه عىل أساس عمليات تقييم لالحتياجات من القدرات
بواسطة األطراف .وعند تحليل تلك االحتياجات ،ينبغي األخذ يف االعتبار اآلليات والعمليات واألدوات
العاملية أو اإلقليمية أو دون اإلقليمية .وميكن أن تشرتك األمانة يف حلقات العمل هذه ،رهنا بتوافر
املوارد.
 -29وفيام يتعلق بجميع األنشطة ،ينبغي إدراج آليات تقييم وتعقيب مامثلة للتقييامت املضطلع
بها يف النشاط ذي األولوية  1لتوفري بيانات للنشاط ذي األولوية  4الوارد أدناه.
 -30وستدعى األطراف وأصحاب املصلحة إىل نرش نتائج هذه األحداث من خالل غرفة تبادل
املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع ،مبا يف ذلك صور عن املداوالت والعروض وموجزات عن
النتائج.
النشاط ذو األولوية  - 4التقييم والتعقيب
 -31من املهم مالحظة أنه عندما تقوم األطراف بتصميم اسرتاتيجياتها ،لكل نشاط ذي أولوية ،ينبغي
جمع بيانات ومعلومات الستخدامها يف عملية التقييم .وميثل النشاط ذو األولوية  1تجميعا لبيانات
خط األساس بشأن التوعية والتي يجب استخدامها لقياس التغيريات يف مستوى التوعية والسلوك .كام
ينبغي أيضا قياس فعالية مواد زيادة التوعية املعدة مبوجب النشاط ذي األولوية  2ومدى قبولها.
وأخريا ،ينبغي تقييم مدى مالءمة حلقات العمل واألحداث األخرى ومدى االستفادة منها مبوجب
النشاط ذي األولوية .3
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 -32وتدعى األطراف إىل استخدام هذه البيانات لتقييم فعالية أنشطتها ،وحلقات العمل واملواد
التي أعدتها لزيادة التوعية .وستدعى األطراف بعد ذلك إىل تكرار أدوات املسح املستخدمة لوضع
اسرتاتيجياتها الوطنية وتحليل التعقيبات الواردة من املشاركني ألنشطة زيادة التوعية بغية تغيري
اسرتاتيجياتها وتحسينها حسب الحاجة .وينبغي أن تقوم األطراف بجمع نفس البيانات التي تم جمعها
مبوجب النشاط ذي األولوية  ،1ومقارنتها بنتائج خط األساس.
 -33وينبغي بعد ذلك نرش نتائج التقييم والتحليالت من خالل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول
وتقاسم املنافع.
املتطلبات من املوارد
 -34ستكون املتطلبات من املوارد لتنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية لزيادة التوعية مختلفة نظرا الختالف
احتياجات األطراف .وينبغي إعداد خطط متويل مستدامة لضامن توافر موارد كافية لالسرتاتيجيات عىل
املدى الطويل .وقد تحتاج األطراف من البلدان النامية إىل دعم خارجي ،مبا يف ذلك من خالل مرفق
البيئة العاملية من أجل تنفيذ اسرتاتيجياتها الوطنية لزيادة التوعية.
 -35ومن أجل مساعدة األطراف يف إعداد وتنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية
لزيادة التوعية ،عىل النحو املوىص به مبوجب األنشطة ذات األولوية ،ستحتاج األمانة أيضا إىل موارد
مالية وبرشية .وسيقترص دعم األمانة لألنشطة ذات األولوية  1و 3و 4عىل وقت املوظفني .وسوف
تتطلب مساهمة األمانة للنشاط ذي األولوية  2دعام ماليا لوضع حزمة األدوات.
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جدول :هيكل اسرتاتيجية زيادة التوعية بربوتوكول ناغويا
بشأن الحصول وتقاسم املنافع
النشاط ذو األولوية  1-تحليل حالة االتصاالت وإعداد اسرتاتيجيات لزيادة التوعية تستند إىل االحتياجات عىل املستويات
الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية
-

 1-1األهداف التشغيلية
إجراء تحليل ألهداف االتصاالت والفئات املستهدفة ومواد زيادة التوعية القامئة.
فيام يتعلق بالفئات املستهدفة ،تحديد النتائج املنشودة من جهود االتصاالت.
تقييم فعالية األدوات والرسائل واألنشطة القامئة.
توفري تكاليف إرشادية لتنفيذ مختلف األنشطة.
 1-2النتائج املتوقعة

قامئة الفئات املستهدفة ومستوى التوعية.
قامئة أهداف االتصاالت املنشودة.
تحليل الفجوات املوجودة يف األدوات وتحديد املنتجات املطلوبة.
تقييم التكاليف املحتملة املطلوبة.

 مستوى التوعية بني الفئات املستهدفة الرئيسية. قامئة مواد زيادة التوعية الحالية واستخدامها. قامئة خرباء االتصال والخرباء التقنيني.-

-

 1-3املؤرشات

 1-4دور األمانة
توفري منوذج إلعداد اسرتاتيجيات وطنية لزيادة التوعية.
توفري مبادئ توجيهية بشأن منهجيات املسح.
إتاحة مواد زيادة التوعية القامئة بشأن الحصول وتقاسم املنافع.
إتاحة اسرتاتيجيات زيادة التوعية من خالل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع وتقديم تقرير عن التطورات
إىل مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول ،حسب االقتضاء.
 1-5األنشطة
إعداد اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية ودون إقليمية لزيادة التوعية ،مبا يف ذلك جداول زمنية ،وأنشطة ،وأدوات تقييم وتحديد
الفئات املستهدفة .وإدراج جميع املتطلبات من املواد.
تحديد الفئات املستهدفة الرئيسية والتغيريات املنشودة يف السلوك.
إجراء مسوحات لتحديد مستوى التوعية للفئات املستهدفة الرئيسية.
إجراء تدقيق ملنتجات ومواد زيادة التوعية ،مبا يف ذلك تقييم لفعالية كل واحدة منها.
إعداد قامئة للخرباء يف مجال االتصال والقانون والخرباء التقنيني املعنيني بالحصول وتقاسم املنافع.
تقديم االسرتاتيجية الوطنية لزيادة التوعية إىل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع.

 األطراف ،مبا يف ذلك الوزارات الحكومية ذات الصلة. منظامت أبحاث الرأي العام. -ممثلو وسائل اإلعالم.

 1-6الجهات الفاعلة
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النشاط ذو األولوية  - 2إعداد حزمة أدوات ومواد لزيادة التوعية
 2-1األهداف التشغيلية
 إعداد مواد لزيادة التوعية والتدريب لدعم االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية لزيادة التوعية بالحصول وتقاسماملنافع.
 إعداد حزمة أدوات الستخدامها يف تدريب القامئني عىل االتصال يف مجال الحصول وتقاسم املنافع. 2-2النتائج املتوقعة
 مواد زيادة التوعية والتدريب ومنتجات إعالمية أخرى تدعم االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية لزيادة التوعيةمبا يف ذلك ضمن جملة أمور ،كتيبات ،ومنشورات ،وصحائف وقائع ومواد لالستخدام يف التعليم الرسمي ،ورشائط فيديو،
وإعالنات يف الراديو ،وتسجيالت صوتية ،ومواقع عىل اإلنرتنت ،وعروض رسيعة وعروض بربنامج باور بوينت.
 إعداد كتالوج ملواد زيادة التوعية املعدة. -مستوى استخدام مواد زيادة التوعية.

 2-3املؤرشات

 2-4دور األمانة
 إعداد حزمة أدوات لزيادة التوعية بالحصول وتقاسم املنافع مع مناذج ،ومبادئ توجيهية ومنهجيات كأمثلة ألنشطة التدريبواالتصال .والرتجمة إىل لغات األمم املتحدة والنرش يف شكل مطبوع وعىل اإلنرتنت.
 إتاحة مواد االتصاالت بشأن الحصول وتقاسم املنافع التي تعدها األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين من خالل غرفة تبادلاملعلومات.
 2-5األنشطة
 إعداد مواد بشأن زيادة التوعية والتدريب باستخدام حزمة األدوات ومواردها. توزيع مواد عىل املستويني الوطني واإلقليمي من خالل قنوات االتصال القامئة. تقديم مواد إىل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع.-

 2-6الجهات الفاعلة
األطراف من خالل الوزارات الحكومية ذات الصلة ،وحسب االقتضاء ،أصحاب املصلحة املعنيني مثل املجتمعات األصلية
واملحلية.
الخرباء يف مجال االتصاالت ،مبا يف ذلك ممثيل وسائل اإلعالم
وكاالت التدريب.
املعلمون
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النشاط ذو األولوية  - 3تدريب القامئني باالتصال وإرشاك الفئات املستهدفة
 3-1األهداف التشغيلية
 تدريب مجموعة من خرباء االتصال يف مجال الحصول وتقاسم املنافع لتسليم رسائل رئيسية إىل الفئات املستهدفة. إرشاك الفئات املستهدفة من أجل زيادة التوعية. 3-2النتائج املتوقعة
 إعداد مجموعة من املدربني والقامئني عىل االتصال يف مجال الحصول وتقاسم املنافع للمشاركة يف أنشطة زيادة التوعية. تنظيم أنشطة لتنفيذ االسرتاتيجية. زيادة مستوى توعية الفئات املستهدفة.-

 3-3املؤرشات

عدد القامئني باالتصال الذين تم تدريبهم.
التعقيبات من الحاصلني عىل تدريب.
عدد األنشطة التي نظمت.
عدد املشاركني يف األنشطة.
التعقيبات من املشاركني بشأن فعالية األحداث ومواد زيادة التوعية.
حاالت زيادة التوعية فيام بني الفئات املستهدفة.
مستوى استخدام مواد زيادة التوعية.

 3-4دور األمانة
 توفري مبادئ توجيهية بشأن هيكل حلقات العمل وشكلها. توفري قامئة إرشادية بأنشطة التواصل. عند الطلب ،املشاركة يف أنشطة زيادة التوعية بالحصول وتقاسم املنافع عىل املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي ،رهنا بتوافراملوارد.
-

 3-5األنشطة
عقد حلقات عمل تدريبية يف مجال االتصال املتعلق بالحصول وتقاسم املنافع مبشاركة القامئني باالتصال يف مجال الحصول
وتقاسم املنافع وغريهم من األشخاص الذين سيضطلعون بأنشطة االتصال بالفئات املستهدفة.
تنظيم أنشطة لزيادة التوعية للفئات املستهدفة
توزيع ونرش مواد لزيادة التوعية والتدريب.
فيام يتعلق بجميع األنشطة ،إجراء عمليات للحصول عىل تعقيبات وعمليات تقييم وتسجيل هذه البيانات للنشاط ذي
األولوية .4
تقديم تقارير عن األنشطة إىل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع.

 3-6الجهات الفاعلة
 األطراف ،وحسب االقتضاء ،أصحاب املصلحة املعنيون مثل املجتمعات األصلية واملحلية. الفنيون يف مجال االتصاالت ،مبا يف ذلك ممثيل وسائل اإلعالم. -الفئات املستهدفة املحددة يف اسرتاتيجية زيادة التوعية مثل مستخدمي املوارد الجينية.
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النشاط ذو األولوية  - 4التقييم والتعقيب
 4-1األهداف التشغيلية
 تقييم فعالية أنشطة زيادة التوعية مقارنة ببيانات خط األساس التي تم جمعها يف النشاط ذي األولوية .1 تعديل االسرتاتيجية الوطنية لزيادة التوعية حسب االقتضاء استنادا إىل التعقيبات. 4-2النتائج املتوقعة
 ستفهم األطراف نتائج أنشطتها وفعالية اسرتاتيجياتها. سيكون لدى األطراف املعلومات الالزمة لتعديل وتغيري اسرتاتيجياتها حسب الحاجة.-

 4-3املؤرشات
مستوى ونوع املشاركة يف أنشطة زيادة التوعية من النشاط ذي األولوية .3
التغري يف مستوى التوعية فيام بني الفئات املستهدفة الرئيسية.
قامئة باملواد الجديدة لزيادة التوعية واستخدامها.
تعقيبات تفصيلية من املشاركني يف األنشطة.

 4-4دور األمانة
 إتاحة املعلومات املقدمة من األطراف بشأن التقييامت والتعقيبات إىل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع.-

 4-5األنشطة
إعادة إجراء مسح للفئات املستهدفة لتحديد أي تغيريات يف مستوى التوعية.
إعادة إجراء تدقيق ملواد زيادة التوعية لتحديد فعالية املواد الجديدة والقامئة يف إطار االسرتاتيجية الجديدة.
استعراض قامئة خرباء االتصال والخرباء القانونيني والتقنيني املعنيني مبسائل الحصول وتقاسم املنافع.
تقييم فعالية أنشطة زيادة التوعية بالحصول وتقاسم املنافع باستخدام البيانات املجمعة مبوجب كل نشاط من األنشطة ذات
األولوية.
تنقيح وتعديل االسرتاتيجية الوطنية لزيادة التوعية وفقا لهذا التحليل.
تقديم نتائج جميع التحليالت إىل غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع.

 األطراف. -منظامت بحوث الرأي العام.

 4-6الجهات الفاعلة
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 NP-1/10الحاجة إىل آلية عاملية متعددة األطراف لتقاسم املنافع
وطرائق تشغيلها (املادة )10
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،
إذ يالحظ أهمية إجراء املزيد من املناقشات للتوصل إىل فهم مشرتك بشأن الحاجة إىل آلية
عاملية متعددة األطراف لتقاسم املنافع وطرائق تشغيلها،
 -1يدعو األطراف ،والحكومات األخرى ،واملنظامت الدولية ،واملجتمعات األصلية واملحلية،
وأصحاب املصلحة املعنيني إىل أن تقدم إىل األمني التنفيذي آراء بشأن( :أ) األوضاع التي قد تدعم
الحاجة إىل آلية عاملية متعددة األطراف لتقاسم املنافع غري املشمولة يف النهج الثنايئ؛ (ب) الطرائق
املحتملة آللية عاملية متعددة األطراف لتقاسم املنافع وكذلك معلومات عن انعكاسات مختلف
السيناريوهات عىل هذه الطرائق؛ (ج) املجاالت التي تستدعي املزيد من النظر ،عىل النحو املحدد يف
الفقرة  23من تقرير اجتامع الخرباء بشأن املادة  10من بروتوكول ناغويا 22.وقد تشمل هذه اآلراء ،إن
ُوجدت ،أفكارا بشأن أي خربات مكتسبة تعمل نحو تنفيذ بروتوكول ناغويا؛
-2

يطلب إىل األمني التنفيذي:

(أ)	

أن يعد تجميعا لآلراء املقدمة وفقا للفقرة  1أعاله؛

(ب)	 أن يصدر تكليفا بإجراء دراسة ،رهنا بتوافر األموال ،بشأن )1( :الخربات املكتسبة من
إعداد وتنفيذ بروتوكول ناغويا واآلليات املتعددة األطراف األخرى؛ ( )2األهمية املحتملة لألعامل التي
اضطلعت بها العمليات األخرى ،مبا يف ذلك دراسات الحالة املتعلقة باملوارد الجينية خارج املوقع
الطبيعي وداخل املوقع الطبيعي ،واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية والحاالت عرب الحدود؛
(ج)	 أن يعقد ،رهنا بتوافر األموال ،اجتامعا لفريق خرباء متوازنا إقليميا الستعراض تجميع
اآلراء والدراسة املشار إليهام يف الفقرتني الفرعيتني (أ) و(ب) أعاله ،بغرض التوصل إىل فهم مشرتك
بشأن املجاالت التي تتطلب املزيد من البحث ،عىل النحو املحدد يف الفقرة  23من تقرير اجتامع
الخرباء ،عىل النحو املشار إليه يف الفقرة  1أعاله ،وأن يقدم نتائج عمله لينظر فيها مؤمتر األطراف
العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا يف اجتامعه الثاين.
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 NP-1/11تحسني فعالية الهياكل والعمليات يف إطار االتفاقية
وبروتوكوليها :الهيئة الفرعية للتنفيذ
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،
إذ يشري إىل الفقرة  4من املادة  26من بروتوكول ناغويا ،التي وضعت التدابري املتوقع أن
يتخذها مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا بغية إبقاء تنفيذ الربوتوكول قيد
االستعراض،
تنص عىل أن أي هيئة فرعية تُنشأ من
وإذ يشري أيضا إىل املادة  27من بروتوكول ناغويا التي ّ
جانب أو مبوجب االتفاقية قد تخدم الربوتوكول ،مبا يف ذلك بناء عىل مقرر يصدره مؤمتر األطراف
يتعي عىل اجتامع األطراف يف الربوتوكول
العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا ،ويف هذه الحالة ّ
أن يحدد املهام التي ستضطلع بها الهيئة الفرعية،
وإذ يقر مبا للن ّهج املتكاملة من فوائد يف استعراض ودعم تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها،
وإذ يقر أيضا بأهمية املشاركة الكاملة والفعالة لجميع األطراف ،وخاصة األطراف من البلدان
النامية ،ال سيام أقل البلدان منوا والدول الجزرية الصغرية النامية ،وكذلك األطراف ذات االقتصاد
االنتقايل يف اجتامعات الهيئة الفرعية للتنفيذ؛
 -1يقرر تعيني الهيئة الفرعية للتنفيذ ،التي أنشأها مؤمتر األطراف يف االتفاقية خالل
اجتامعه الثاين عرش ،لتقوم أيضا بخدمة بروتوكول ناغويا؛
 -2يوافق عىل أن تنطبق اختصاصات الهيئة الفرعية للتنفيذ بصيغتها املعتمدة من قبل
مؤمتر األطراف يف االتفاقية خالل اجتامعه الثاين عرش ،عىل وظائف الهيئة الفرعية عندما تخدم
بروتوكول ناغويا ،مع إجراء ما يلزم من تعديل؛
 -3يالحظ أنه عندما متارس الهيئة الفرعية للتنفيذ وظائفها فيام يتعلق باملسائل املتعلقة
بربوتوكول ناغويا ،ينبغي أن تتخذ املقررات من ِقبل األطراف يف بروتوكول ناغويا فقط عىل النحو
املنصوص عليه يف الفقرة  2من املادة  27من الربوتوكول.

NP-1/12

 NP-1/12تحسني فعالية الهياكل والعمليات يف إطار االتفاقية:
عقد اجتامعات مؤمتر األطراف يف االتفاقية بالتزامن مع
اجتامعات مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف
الربوتوكولني
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،
إذ يشري إىل الفقرة  6من املادة  26من بروتوكول ناغويا ،التي تنص عىل أنه ينبغي عقد
االجتامعات العادية الالحقة ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا بالتزامن مع
االجتامعات العادية ملؤمتر األطراف يف االتفاقية ما مل يقرر غري ذلك مؤمتر األطراف العامل كاجتامع
لألطراف يف بروتوكول ناغويا؛
وإذ يقر بأن عملية تخطيط تنظيم االجتامعات املتزامنة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل
كاجتامع لألطراف يف الربوتوكولني تشكل عملية متكررة؛
وإذ يقر أيضا برضورة ضامن توفري املوارد املالية لدعم مشاركة ممثيل األطراف من البلدان
النامية ،ال سيام البلدان األقل منوا والدول الجزرية الصغرية النامية من بينها ،واألطراف ذات االقتصاد
االنتقايل ،وكذلك ممثيل املجتمعات األصلية واملجتمعات املحلية ،يف االجتامعات املتزامنة بغرض
الحفاظ عىل الرشعية والشفافية؛
وإذ يحيط علام مبقرر مؤمتر األطراف خالل اجتامعه الثاين عرش ،ومبقرر مؤمتر األطراف العامل
كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة خالل اجتامعه السابع بشأن تنظيم اجتامعات متزامنة،
 -1يقرر أن يعقد يف غضون فرتة أسبوعني اجتامعاته العادية املقبلة املتزامنة مع اجتامعات
مؤمتر األطراف يف االتفاقية واجتامعات مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة
للسالمة البيولوجية؛
 -2يطلب إىل األمني التنفيذي تنظيم أعامل االجتامع الثاين ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع
لألطراف يف بروتوكول ناغويا وفقا للعملية الواردة يف املقرر  27/12الصادر عن مؤمتر األطراف؛
 -3يدعو األطراف من البلدان املتقدمة إىل زيادة اشرتاكاتها يف الصناديق االستئامنية
الطوعية ذات الصلة لضامن املشاركة الكاملة والفعالة ملمثيل األطراف من البلدان النامية ،ال سيام أقل
البلدان منوا والدول الجزرية الصغرية النامية من بينها ،واألطراف ذات االقتصاد االنتقايل وكذلك ممثيل
املجتمعات األصلية واملحلية يف االجتامعات املتزامنة ويشجع الحكومات األخرى والجهات املانحة عىل
املساهمة كذلك لهذه الغاية؛
 -4يقرر أن يستعرض ،خالل اجتامعيه الثالث والرابع ،الخربة املكتسبة من تنظيم
االجتامعات املتزامنة وفقا للعملية الواردة يف املقرر  27/12الصادر عن مؤمتر األطراف.
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 NP-1/13امليزانية الربنامجية لفرتة السنتني التالية لبدء نفاذ
بروتوكول ناغويا
إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،
 -1يقرر أن النظام املايل والقواعد املالية واملقررات ذات الصلة بإدارة امليزانية ،التي
اعتمدها مؤمتر األطراف يف االتفاقية ،ستطبق عىل بروتوكول ناغويا مع إجراء ما يلزم من تعديل؛
 -2يقرر إنشاء الصندوقني االستئامنيني التاليني لربوتوكول ناغويا لفرتة ثالث سنوات،
تبدأ من  1يناير/كانون الثاين  2015وتنتهي يف  31ديسمرب/كانون األول  ،2017ويطلب إىل املدير
التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة السعي إىل موافقة جمعية األمم املتحدة للبيئة عىل إنشاء هذين
الصندوقني؛
(أ)	
23)BYP؛

الصندوق االستئامين للميزانية الربنامجية األساسية لربوتوكول ناغويا (الصندوق االستئامين

(ب)	 الصندوق االستئامين الطوعي الخاص (الصندوق االستئامين  )BEPللمساهامت الطوعية
اإلضافية لدعم األنشطة املعتمدة؛
 -3يوافق عىل ميزانية برنامجية أساسية مببلغ  290 200دوالر أمرييك لسنة  2015ومببلغ
 985 500دوالر أمرييك لسنة  ،2016لألغراض املحددة يف الجدول  1أدناه؛
-4

يوافق عىل مالك املوظفني لألمانة عىل النحو املحدد يف الجدول  2أدناه؛

 -5يقرر اعتامد جدول األنصبة املقررة لتخصيص التكاليف املستقلة بني األطراف يف
بروتوكول ناغويا للسنتني  2015و 2016املنصوص عليها يف الجدول  4أدناه ويأذن لألمني التنفيذي،
متشيا مع القواعد املالية ،بأن يعدل قامئة األطراف بعد استالم إخطار من جهة اإليداع بأن الدولة
أودعت صك للتصديق أو املوافقة أو القبول أو االنضامم؛
 -6يأذن لألمني التنفيذي ،عىل أساس استثنايئ ،بأن يعدل جدول األنصبة املقررة إلدراج
جميع األطراف التي بدء نفاذ الربوتوكول فيها يف  31ديسمرب/كانون األول  2015أو قبل ذلك التاريخ؛
 -7يقرر أيضا ،يف ضوء توصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية ( )OIOSالواردة يف تقريره
عن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ،إنشاء احتياطي رأس املال العامل للميزانية األساسية (الصندوق
االستئامين  )BYPحتى مستوى  7.5يف املائة من النفقات املعتمدة لفرتة السنتني ،مبا يف ذلك تكاليف
دعم الربنامج بحلول  31ديسمرب/كانون األول 2016؛

 23تعيني الصندوقني االستئامنيني » «BYPو» «BEPاملستخدمني يف هذه الوثيقة يخضع للتغيري من أمني الصندوقني ويستخدم هنا فقط تيسريا للوفود
الحارضة يف االجتامع.

NP-1/13

 -8يقرر كذلك أن االشرتاكات التناسبية لألطراف التي بدأ نفاذ بروتوكول ناغويا فيها بعد 1
يناير/كانون الثاين  2015ستستخدم يف الوهلة األوىل إلنشاء احتياطي رأس املال الالزم ويف هذا الصدد
يرحب بالفقرة  10من املقرر  32/12الصادر عن مؤمتر األطراف؛
 -9يأذن لألمني التنفيذي بالدخول يف التزامات حتى مستوى امليزانية املعتمدة ،مع السحب
من املوارد النقدية املتاحة؛
 -10يأذن أيضا لألمني التنفيذي بنقل املوارد فيام بني الربامج بني كل بند من بنود االعتامد
الرئيسية املحددة يف الجدول  1أدناه حتى  15يف املائة كقيمة إجاملية من مجموع امليزانية الربنامجية،
برشط وضع حد إضايف بنسبة  25يف املائة كحد أقىص لكل بند من بنود االعتامد؛
 -11يدعو جميع األطراف يف الربوتوكول إىل اإلحاطة علام بأن االشرتاكات يف امليزانية
الربنامجية األساسية )BYP( يستحق سدادها يف  1يناير/كانون الثاين من السنة التي رصدت فيها
هذه االشرتاكات يف امليزانية ،ورضورة سدادها عىل وجه الرسعة ،ويحث األطراف التي بوسعها سداد
االشرتاكات املحدّدة يف الجدول  ،4عىل النحو املعدل وفقا للفقرة  ،6عىل القيام بذلك بحلول  1ديسمرب/
كانون األول  2014للسنة التقوميية  ،2015وبحلول  1نوفمرب/ترشين الثاين  2015للسنة التقوميية
 ،2016ويف هذا الصدد يطلب إخطار األطراف مببلغ اشرتاكاتها املستحقة لعام  2016بحلول  15أكتوبر/
ترشين األول 2015؛
 -12يحيط علام بتقديرات التمويل الواردة يف الجدول  3لألنشطة يف إطار الربوتوكول التي
سيتم متويلها من الصندوق االستئامين الطوعي الخاص ( )BEPللمساهامت الطوعية اإلضافية لدعم
األنشطة املعتمدة لفرتة السنتني  ،2016-2015عىل النحو الذي يحدده األمني التنفيذي؛
 -13يحث األطراف ويدعو جميع الدول غري األطراف يف الربوتوكول ،فضال عن املنظامت
الحكومية والحكومية الدولية وغري الحكومية واملصادر األخرى ،إىل املساهمة يف الصندوق االستئامين
للربوتوكول ( )BEPلتمكني األمانة من تنفيذ األنشطة املعتمدة يف الوقت املناسب؛
 -14يحيط علام باملقرر  32/12الذي يتيح األموال املتوافرة من الصندوقني االستئامنيني
الطوعيني الخاصني ( BZو )BIأيضا لتيسري مشاركة األطراف يف االجتامعات املتصلة بربوتوكول ناغويا
ويوافق ،يف ضوء القرار بعقد االجتامعات العادية التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها بالتزامن،
عىل استخدام هذين الصندوقني لتيسري مشاركة األطراف من البلدان النامية ،ال سيام أقل البلدان منوا
والدول الجزرية الصغرية النامية وكذلك األطراف ذات االقتصاد االنتقايل؛
 -15يعيد تأكيد أهمية املشاركة الكاملة والنشطة لألطراف من البلدان النامية ،ال سيام أقل
البلدان منوا والدول الجزرية الصغرية النامية ،وكذلك األطراف ذات االقتصاد االنتقايل ،يف اجتامعات
االتفاقية وبروتوكوليها ،ويف هذا السياق يطلب إىل األمني التنفيذي مراعاة املقررات ذات الصلة ملؤمتر
األطراف واجتامعات األطراف يف الربوتوكولني بشأن االجتامعات املتزامنة وتحسني فعالية الهياكل
24
والعمليات يف إطار االتفاقية وبروتوكوليها؛
 24املقررات  27/12و 29/12و BS-VII/9و.12/NP-1
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 -16يطلب إىل األمانة تذكري األطراف برضورة املساهمة يف الصندوق االستئامين الطوعي
الخاص ( )BZقبل االجتامعات العادية لالتفاقية وبروتوكوليها بستة أشهر عىل األقل؛
 -17يطلب إىل األمني التنفيذي إعداد وتقديم ميزانية برنامجية للتكاليف املستقلة لخدمات
األمانة وبرامج عمل الربوتوكول لفرتة السنتني  2018-2017إىل مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف
يف الربوتوكول يف اجتامعه الثاين ،استنادا إىل البديلني التاليني:
(أ)	

تقدير معدل النمو املطلوب للميزانية الربنامجية (الصندوق االستئامين )BYP؛

(ب)	 اإلبقاء عىل امليزانية الربنامجية (الصندوق االستئامين  )BYPعند مستوى الفرتة
 2016-2015بالقيمة االسمية وإضافة تكاليف الوظائف املدفوعة من املساهامت الطوعية يف الفرتة
2016-2015؛
 -18يطلب إىل األمني التنفيذي أن يدرج يف السيناريوهات ،مقرتحات بشأن التوزيع التناسبي
بني االتفاقية وبروتوكوليها للنفقات التشغيلية املشرتكة تبعا للمناقشات بشأن تنفيذ االستعراض
الوظيفي لألمانة؛
 -19يطلب أيضا إىل األمني التنفيذي اإلبالغ عن اإليرادات وأداء امليزانية ،واألرصدة غري
املنفقة ،وحالة الفوائض وكذلك أي تعديالت تطرأ عىل ميزانية الربوتوكول لفرتة السنتني 2016-2015
وتقديم إىل مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول كافة املعلومات املالية بخصوص
ميزانية اتفاقية التنوع البيولوجي يف نفس وقت تقدميها إىل األطراف يف االتفاقية.
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الجدول  1-ميزانية فرتة السنتني للصندوق االستئامين ( )BYPلربوتوكول ناغويا بشأن
الحصول وتقاسم املنافع 2015-2016
وصف النفقات

2015

2016

املجموع

(باآلالف الدوالرات األمريكية)
تكاليف املوظفني*

171.8

428.2

600.0

أوال

اجتامعات املكتب

35.0

35.0

70.0

اجتامعات لجنة االمتثال

0.0

30.0

30.0

اجتامعات الفريق االستشاري غري الرسمي لغرفة تبادل املعلومات

30.0

30.0

60.0

االجتامع الثاين ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول

0.0

328.9

328.9

تكاليف الرتجمة املتعلقة بغرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع

20.0

20.0

40.0

املجموع الفرعي

256.8

872.1

1,128.9

ثانيا تكلفة دعم الربامج ()13%

33.4

113.4

146.8

290.2

985.5

1,275.7

مجموع امليزانية (أوال  +ثانيا)
ثالثا احتياطي رأس املال العامل**
مجموع امليزانية (ثانيا  +ثالثا)

0.0
290.2

0.0
985.5

1,275.7

* باإلضافة إىل ذلك ،تدفع رواتب منصبي موظف من الرتبة ف 3-ومنصب موظف من الرتبة ف 2-يف غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم
املنافع من الصناديق الطوعية يف عام 2015؛ ويدفع راتب منصب موظف من الرتبة ف 3-يعنى بالرصد وإلبالغ من الصناديق الطوعية يف عام .2015
يدفع راتب منصب موظف من الرتبة ف 3-يف غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع من الصناديق الطوعية يف عام 2016؛ ويدفع فرق
التكاليف للرتقية من الرتبة ف 2-إىل الرتبة ف 3-يف مجال الرصد واإلبالغ من الصناديق الطوعية يف الفرتة .2016-2015
** يحدد احتياطي رأس املال العامل عند مستوى الصفر.
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الجدول  2-االحتياجات من موظفي األمانة لربوتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم
املنافع 2015-2016
2015
ألف

باء

2016

الفئة الفنية
ف-3

1

2

ف-2

0

1

مجموع موظفي الفئة الفنية

1

3

مجموع موظفي فئة الخدمات العامة

0

0

املجموع (ألف  +باء)

1

3
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الجدول  3-الصندوق االستئامين الطوعي الخاص ( )BEPللمساهامت الطوعية
اإلضافية لدعم األنشطة املعتمدة لربوتوكول ناغويا لفرتة السنتني 2015-2016
(بآالف الدوالرات األمريكية)
2016-2015

أوال -الوصف
 -1اجتامعات/حلقات عمل
بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم املنافع
1

60

اللجنة االستشارية غري الرسمية املعنية ببناء القدرات لربوتوكول ناغويا

120

اجتامعات الخرباء بشأن املادة 01

االجتامع التنسيقي بشأن بناء القدرات لربوتوكول ناغويا

60

اجتامعات الخرباء املتعلقة بغرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع ()2

120

حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات ()6

480

 -2املوظفون

2-5

موظف برامج (ف )3-يف غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع

347

موظف برامج مساعد (ف )2-يف غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع

124

موظف برامج (ف )3-يف مجال الرصد واإلبالغ

220.5

 -3تكاليف السفر
30

بروتوكول ناغويا

 -4الخرباء
املوظفون بعقود قصرية األجل  /املساعدة املؤقتة
30

بروتوكول ناغويا
االستشاريون  /العقود من الباطن
بروتوكول ناغويا

/1

120

 -5املنشورات  /إعداد التقارير  /الطباعة
بروتوكول ناغويا

160

املجموع الفرعي أوال

1,871.5

ثانيا -تكاليف دعم الربنامج ( 13يف املائة)

243.3

مجموع التكاليف (أوال  +ثانيا)

2,114.8

 -1األموال التي تعهدت بها الرنويج الجتامع الخرباء والدراسة املتعلقة باملادة .10
 -2األموال التي تعهد بها االتحاد األورويب ملنصب ف 3-يف الفرتة  2015-2016ونصف منصب ف 2-يف عام  2015يف غرفة تبادل املعلومات بشأن
الحصول وتقاسم املنافع.
 -3األموال التي تعهدت بها سويرسا لنصف منصب ف -2يف عام  2015يف غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع.
 -4األموال التي تعهدت بها الرنويج (نصف منصب) واالتحاد األورويب (نصف منصب) لتكاليف منصب ف 2-يف مجال الرصد واإلبالغ.
 -5األموال التي تعهد بها االتحاد األورويب ( )2015-2016لرتقية منصب يف مجال الرصد واإلبالغ من الرتبة ف 2-إىل الرتبة ف.3-
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الجدول  4-االشرتاكات اإلرشادية للصندوق االستئامين لربوتوكول ناغويا بشأن الحصول
وتقاسم املنافع لفرتة السنتني *2015-2016
جدول األمم املتحدة
لألنصبة املقررة يف عام
( 2015نسبة مئوية)

الجدول بحد أقىص ،22%
وعدم سداد أقل البلدان
منوا أكرث من 0.01%
(نسبة مئوية)

جدول األمم املتحدة
لألنصبة املقررة يف عام
( 2015نسبة مئوية)

الجدول بحد أقىص ،22%
وعدم سداد أقل البلدان
منوا أكرث من 0.01%
(نسبة مئوية)

بيالروس

0.056

0.579

1,680

0.056

0.579

5,703

7,383

بنن

0.003

0.010

29

0.003

0.010

99

128

االشرتاكات يف 1/1/2015
(دوالر أمرييك)

االشرتاكات يف 1/1/2016
(دوالر أمرييك)

مجموع االشرتاكات 2015-
( 2016دوالر أمرييك)

ألبانيا

0.010

0.103

300

0.010

0.103

1,018

1,318

أ

األطراف

بوتان

0.001

0.010

30

0.001

0.010

102

132

بوتسوانا

0.017

0.176

510

0.017

0.176

1,731

2,241

بوركينا فاسو

0.003

0.010

29

0.003

0.010

99

128

بوروندي

0.001

0.010

30

0.001

0.010

102

132

جزر القمر

0.001

0.010

30

0.001

0.010

102

132

كوت ديفوار

0.011

0.114

330

0.011

0.114

1,120

1,450

الدامنرك

0.675

6.977

20,245

0.675

6.976

68,747

88,993

مرص

0.134

1.385

4,019

0.134

1.385

13,648

17,667

إثيوبيا

0.010

0.010

29

0.010

0.010

99

128

2.500

7,255

2.500

24,638

31,892

فيجي

0.003

0.031

90

0.003

0.031

306

396

غابون

0.020

0.207

600

0.020

0.207

2,037

2,637

االتحاد األورويب

غامبيا

0.001

0.010

30

0.001

0.010

102

132

غواتيامال

0.027

0.279

810

0.027

0.279

2,750

3,560

0

0.001

0.010

102

102

غينيا  -بيساو

0.001

0.010

30

0.001

0.010

102

132

غيانا

0.001

0.010

30

0.001

0.010

102

132

هندوراس

0.008

0.083

240

0.008

0.083

815

1,055

هنغاريا

0.266

2.749

7,978

0.266

2.749

27,092

35,070

الهند

0.666

6.884

19,975

0.666

6.883

67,831

87,806

إندونيسيا

0.346

3.576

10,378

0.346

3.576

35,239

45,617

األردن

0.022

0.227

660

0.022

0.227

2,241

2,901

كينيا

0.013

0.134

390

0.013

0.134

1,324

1,714

جمهورية الو الدميقراطية الشعبية

0.002

0.010

29

0.002

0.010

99

128

مدغشقر

0.003

0.010

29

0.003

0.010

99

128

مالوي

0.002

0.010

29

0.002

0.010

99

128

غينيا

ب
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جدول األمم املتحدة
لألنصبة املقررة يف عام
( 2015نسبة مئوية)

الجدول بحد أقىص ،22%
وعدم سداد أقل البلدان
منوا أكرث من 0.01%
(نسبة مئوية)

جدول األمم املتحدة
لألنصبة املقررة يف عام
( 2015نسبة مئوية)

الجدول بحد أقىص ،22%
وعدم سداد أقل البلدان
منوا أكرث من 0.01%
(نسبة مئوية)

املكسيك

1.842

19.039

55,248

1.842

19.036

187,604

242,851

واليات ميكرونيزيا املوحدة

0.001

0.010

30

0.001

0.010

102

132

منغوليا

0.003

0.031

90

0.003

0.031

306

396

موزامبيق

0.003

0.010

29

0.003

0.010

99

128

ميامنار

0.010

0.010

29

0.010

0.010

99

128

ناميبيا

0.010

0.103

300

0.010

0.103

1,018

1,318

أ

موريشيوس

االشرتاكات يف 1/1/2015
(دوالر أمرييك)

االشرتاكات يف 1/1/2016
(دوالر أمرييك)

مجموع االشرتاكات 2015-
( 2016دوالر أمرييك)

0.013

0.134

390

0.013

0.134

1,324

1,714

األطراف

النيجر

0.002

0.010

29

0.002

0.010

99

128

الرنويج

0.851

8.796

25,524

0.851

8.795

86,673

112,197

بنام

0.026

0.269

780

0.026

0.269

2,648

3,428

بريو

0.117

1.209

3,509

0.117

1.209

11,916

15,425

رواندا

0.002

0.010

29

0.002

0.010

99

128

ساموا

0.001

0.010

30

0.001

0.010

102

132

سيشيل

0.001

0.010

30

0.001

0.010

102

132

جنوب أفريقيا

0.372

3.845

11,157

0.372

3.844

37,887

49,045

إسبانيا

2.973

22.000

63,840

2.973

22.000

216,813

280,653

السودان

0.010

0.010

29

0.010

0.010

99

128

سويرسا

1.047

10.822

31,403

1.047

10.820

106,635

138,038

الجمهورية العربية السورية

0.036

0.372

1,080

0.036

0.372

3,667

4,746

طاجكستان

0.003

0.031

90

0.003

0.031

306

396

أوغندا

0.006

0.010

29

0.006

0.010

99

128

اإلمارات العربية املتحدة

0.595

6.150

17,846

0.595

6.149

60,600

78,446

أوروغواي

0.052

0.537

1,560

0.052

0.537

5,296

6,856

فانواتو

0.001

0.010

30

0.001

0.010

102

132

فييت نام

0.042

0.434

1,260

0.042

0.434

4,278

5,537

املجموع

10.322

100.000

290,184

10.323

100.000

985,512

1,275,696

* سوف تستخدم املساهامت املقدمة من األطراف الجديدة التي انضمت يف عام  2015لبناء احتياطي رأس املال العامل للصندوق االستئامين.
أ سيصدر جدول جديد ملساهامت عام  2016يف أكتوبر/ترشين األول  2015ليعكس األطراف الجديدة بحلول  1يناير/كانون الثاين .2016
ب ستصدر فاتورة لغينيا يف عام  2015عىل أساس تناسبي.
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