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تصدير

اعتمد يف عام 2010 بروتوكول ناغويا بشأن الحصول عىل املوارد الجينية والتقاسم العادل واملنصف 

للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي. ويف نفس العام، اعتمدت األطراف 

يف االتفاقية خطة اسرتاتيجية معدلة وحديثة للتنوع البيولوجي 2011-2020، مبا يف ذلك أهداف أييش 

للتنوع البيولوجي. ويعالج الهدف 16 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي بروتوكول ناغويا وينص عىل 

أنه، بحلول عام 2015، يرسي مفعول بروتوكول ناغويا، ويتم تفعيله، مبا يتمىش مع الترشيع الوطني.

وقد كان دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ يف أكتوبر/ترشين األول 2014 عالمة ليس فحسب عىل 

تحقيق الجزء األول من الهدف 16 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي، بل أيضا التطور الرئييس يف 

قانون التنوع البيولوجي الدويل. واآلن وقد بلغ عدد األطراف فيه 100 طرفا، أظهر بروتوكول ناغويا 

إلتزام البلدان بواحد من األهداف الثالثة لالتفاقية: وهو التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن 

استخدام املوارد الجينية. ومنذ أن دخل الربوتوكول حيز النفاذ، متت مراعاة هذا الهدف أيضا يف خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية املستدامة املذكورة فيها.

وعقد االجتامع الثاين ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا كجزء من مؤمتر األمم 

املتحدة للتنوع البيولوجي، يف كانكون، املكسيك، من 4 إىل 17 ديسمرب/كانون األول 2016. ويحتوي 

هذا الكتيب عىل 14 مقررا اعتمدت يف هذا االجتامع.

يف  لألطراف  كاجتامع  العامل  األطراف  مؤمتر  اعتمد  األول،  االجتامع  يف  املحرز  التقدم  إىل  واستنادا 

بروتوكول ناغويا، يف اجتامعه الثاين، مقررات تعرب عن الجهود الرامية إىل النهوض بتنفيذ الربوتوكول 

عىل جميع املستويات. وتعالج هذه املقررات املجاالت الرئيسية التالية، دعم التصديق والتنفيذ، وتقييم 

التقدم املحرز يف التنفيذ وتطورات السياسات ذات الصلة بالحصول وتقاسم املنافع.

دعم التصديق والتنفيذ

اعتمد مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا مقررات بخصوص بناء القدرات 

 ،(NP-2/2) وغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع ،(NP-2/9) وزيادة التوعية ،(NP-2/8)

وحشد املوارد وإرشادات إىل اآللية املالية (NP-2/6)، والتي تهدف كلها إىل النهوض مبزيد من التصديق 

عىل الربوتوكول ودعم البلدان يف جهودها لتفعيل الربوتوكول عىل املستوى الوطني، متشيا مع الهدف 

16 من أهداف أييش للتنوع البيولوجي. وقد انعكست أيضا أنشطة بناء القدرات التي تدعم تنفيذ 

الربوتوكول يف خطة العمل قصرية األجل (2017-2020) لتعزيز ودعم بناء القدرات لتنفيذ االتفاقية 

وبروتوكوليها.

تقييم التقدم املحرز يف التنفيذ

عالوة عىل ذلك، اعتمد مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا مقررات بخصوص 

واالمتثال   ،(NP-2/1) البيولوجي  للتنوع  أييش  أهداف  من   16 الهدف  تحقيق  هدف  نحو  التقدم 

بالربوتوكول (NP-2/3) وتقييم واستعراض فعالية الربوتوكول (NP-2/4)، التي توفر اإلطار الرضوري 
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واملنهجية لتقييم التقدم املحرز يف تنفيذ الربوتوكول والنهوض بااللتزام به. وسوف يساعد ذلك عىل 

لتقييم  الفرصة  ويوفر  املستقبل  يف  الربوتوكول  تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  لتقييم  مرجعية  نقطة  إنشاء 

التحديات التي تواجه التنفيذ.

تطورات السياسات ذات الصلة بالحصول وتقاسم املنافع

بعض  بخصوص  مقررات  ناغويا  بروتوكول  يف  لألطراف  كاجتامع  العامل  األطراف  مؤمتر  أيضا  اعتمد 

مسائل السياسات القامئة التي مل تحل بالكامل خالل مفاوضات الربوتوكول فضال عن القضايا الجديدة 

إجراء  عىل  نص   (NP-2/10) املقرر  أن  ذلك  ومثال  املنافع.  وتقاسم  بالحصول  الصلة  ذات  والناشئة 

املزيد من املناقشات حول الحاجة إىل آلية عاملية متعددة األطراف لتقاسم املنافع. وسوف تجرى هذه 

املناقشات يف االجتامع الثاين للهيئة الفرعية للتنفيذ عىل أساس املقرتحات املقدمة من األطراف، وبعد 

ذلك يف االجتامع الثالث لألطراف يف الربوتوكول يف عام 2018.

املكسيك،  كانكون،  يف  البيولوجي  للتنوع  املتحدة  األمم  مؤمتر  يف  السياسات  تطورات  أحد  ويتعلق 

»مبعلومات التسلسل الرقمي بشأن املوارد الجينية«. وينص املقرران يف إطار كال من االتفاقية (املقرر 

الرابع عرش  االجتامع  باتخاذ مقررات يف  إنشاء عملية تسمح  (NP-2/14) عىل  والربوتوكول   (16/13

معلومات  الستخدام  املحتملة  اآلثار  عن  الربوتوكول  يف  لألطراف  الثالث  واالجتامع  األطراف  ملؤمتر 

ناغويا.  بروتوكول  وأهداف  لالتفاقية،  الثالثة  لألهداف  وذلك  الجينية  املوارد  بشأن  الرقمي  التسلسل 

وتنطوي هذه العملية عىل تقديم اآلراء واملعلومات، ودراسة لتقيص الحقائق وتحديد املجال، وعقد 

الفرعية  الهيئة  جانب  من  املسألة  هذه  وبحث  التقنيني  الخرباء  من  مخصص  لفريق  خاص  اجتامع 

للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.

ويف ما يتعلق بالفقرة 4 من املادة 4 من الربوتوكول بشأن العالقة بني الربوتوكول وغريه من االتفاقات 

والصكوك الدولية، فإن املقرر بخصوص التعاون مع املنظامت واالتفاقيات واملبادرات الدولية األخرى 

(NP-2/5) يشمل طلبا إىل األمني التنفيذي بإجراء دراسة عن املعايري التي ميكن أن تستخدم لتحديد 

صك دويل متخصص بشأن الحصول وتقاسم املنافع، وعملية ممكنة لالعرتاف مبثل هذا الصك.

وأخريا، اعتمد مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا املقرر (NP-2/7) بخصوص 

اآلن  ومن  ناغويا؛  بروتوكول  سياق  يف  املحلية«  واملجتمعات  األصلية  »الشعوب  مصطلح  استخدام 

فصاعدا، سيستخدم هذا املصطلح يف مقررات مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول 

وكذلك يف الوثائق التي تعدها األمانة.

وبإيجاز، أحدث مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا يف هذا االجتامع تقدما 

السياسات  مجاالت  واستكشف  ناغويا  بروتوكول  تنفيذ  بفاعلية  املتعلقة  الرئيسية  القضايا  بشأن 

ذات الصلة بالتنفيذ الحايل واملستقبيل للربوتوكول. وبينام يسري الهدف 16 من أهداف أييش للتنوع 

البيولوجي عىل الطريق الصحيح، فمن الرضوري، من أجل السري قدما، أن تستمر البلدان يف جهودها 

لتنفيذ الربوتوكول بالكامل يف سياق خطة التنمية لعام 2030 والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة.
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املقررات التي اعتمدها مؤمتر األطراف يف بروتوكول ناغويا بشأن الحصول 
وتقاسم املنافع

استعراض التقدم املحرز نحو تحقيق الهدف 16 من أهداف   .1/2
أييش للتنوع البيولوجي بشأن بروتوكول ناغويا

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،

يحث األطراف يف بروتوكول ناغويا عىل اتخاذ املزيد من الخطوات نحو تنفيذ الربوتوكول   .1

عىل نحو فعال، بسبل منها إنشاء هياكل مؤسسية حسب االقتضاء وترشيعية واتخاذ تدابري إدارية أو 

املعلومات ذات  املعلومات الرسية، إلتاحة جميع  الربوتوكول، دون اإلخالل بحامية  لتنفيذ  سياساتية 

الصلة لغرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع، وفقاً للربوتوكول؛

يكرر التأكيد عىل الحاجة إىل أنشطة بناء القدرات وتنميتها، مبا فيها التدريب التقني   .2

والدعم، حسبام تم تقدميها عىل سبيل املثال من ِقبل مبادرة بناء القدرات يف مجال الحصول وتقاسم 

املتعلق   NP-1/8 للمقرر ناغويا وفقاً  بروتوكول  تنفيذ  الالزمة لدعم  املالية  املوارد  املنافع، فضالً عن 

بتدابري املساعدة يف بناء القدرات وتنميتها (املادة 22)، والذي يتضمن اإلطار االسرتاتيجي لبناء القدرات 

وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا عىل نحو فعال؛

الوراثية  املوارد  بشأن  الدولية  املعاهدة  تنفيذ  إىل  األخرى  والحكومات  األطراف  يدعو   .3

النباتية لألغذية والزراعة11 وبروتوكول ناغويا بطريقة يدعم فيها كل منهام اآلخر، حسب االقتضاء.  

األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 2400، رقم 43345.  1

mailto:ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf
mailto:ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf
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غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع وتبادل   .2/2
املعلومات )املادة 14(

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،

يرحب بالتقدم املحرز من قبل األمني التنفيذي يف تنفيذ أنشطة غرفة تبادل املعلومات   .1
للحصول وتقاسم املنافع وبناء القدرات يف مجال غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع؛

يحيط علام باألهداف اإلرشادية واألولويات لتنفيذ وإدارة غرفة تبادل معلومات الحصول   .2
وتقاسم املنافع يف املستقبل بالنسبة لفرتة السنتني القادمتني،2 ويؤكد عىل أهمية زيادة املحتوى ذي 

الصلة واستخدام غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع، وكذلك جعلها قابلة للتشغيل باللغات 

الرسمية الست لألمم املتحدة؛

يطلب إىل األمني التنفيذي متابعة األهداف واألولويات املشار إليها يف الفقرة 2 أعاله   .3
عند تنفيذ غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع، رهنا بتوافر املوارد، وطبقا لطرائق التشغيل 

والتعقيبات امل   ستلمة، خاصة من األطراف، ومن اللجنة االستشارية غري الرسمية املعنية بغرفة تبادل 

معلومات الحصول وتقاسم املنافع؛

بشأن املسائل املتعلقة بشهادة االمتثال املعرتف بها دوليا  بالتقدم املحرز  يحيط علام   .4
وإخطارات نقاط التفتيش، ويدرك الحاجة إىل خربة إضافية تتعلق بكيفية عمل شهادة االمتثال املعرتف 

بها دوليا وإخطارات نقاط التفتيش يف ظروف مختلفة، مبا يف ذلك العابرة للحدود أو املوارد الجينية 

استخدام  برصد  املتعلقة  األخرى  والقضايا  الجينية،  باملوارد  املرتبطة  التقليدية  واملعارف  املتقاسمة، 

املوارد الجينية؛ 

الحصول  تبادل معلومات  يعادلها يف غرفة  ما  أو  التصاريح  إتاحة  األطراف عىل  يحث   .5
وتقاسم املنافع حتى ميكن أن تشكل شهادات امتثال معرتف بها دوليا، تعمل كدليل عىل أن املورد 

الجيني وما يرتبط به من معارف تقليدية التي يغطيها قد تم الحصول عليه وفقا للموافقة املسبقة 

عن علم وأن الرشوط املتفق عليها عىل نحو متبادل قد تم وضعها، ومن ثم زيادة استخدام شهادات 

االمتثال املعرتف بها دوليا لتيسري الرصد واالمتثال واإلسهام يف اليقني القانوين؛

الرسمية فيام  االستشارية غري  اللجنة  املقدمة من  التقنية  للمشورة  تقديره  عن  يعرب   .6
يتعلق بحل املسائل التقنية والعملية، مبا يف ذلك املتعلقة بشهادة االمتثال املعرتف بها دوليا وإخطارات 

نقاط التفتيش، الناشئة عن التطوير الجاري لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع؛

يقرر أن اللجنة االستشارية غري الرسمية ستعقد اجتامعا واحدا عىل األقل ومناقشات غري   .7
رسمية عرب اإلنرتنت حسب الحاجة، وترفع تقريرا عن نتائج عملها إىل مؤمتر األطراف العامل كاجتامع 

لألطراف يف بروتوكول ناغويا يف اجتامعه الثالث؛

يطلب إىل األمني التنفيذي:  .8

2  انظر  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/3، املرفق الثاين.
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مواصلة صياغة طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع مع مراعاة  (أ) 

التقدم املحرز، واملشورة من اللجنة االستشارية غري الرسمية، والتعقيبات املستلمة بشأن تنفيذ وتشغيل 

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع، وخاصة من األطراف، وذلك لنظر مؤمتر األطراف العامل 

كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا يف اجتامعه الثالث؛

أعاله،  (أ)  الفقرة  يف  إليه  املشار  التشغيل  طرائق  لصياغة  العملية  من  كجزء  يعد،  أن  (ب) 

طرائق تشغيل مشرتكة آللية غرفة تبادل املعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، وغرفة تبادل 

املنافع، مع مراعاة اسرتاتيجية  الحصول وتقاسم  تبادل معلومات  السالمة األحيائية وغرفة  معلومات 

الويب،3 وذلك لنظر مؤمتر األطراف يف اجتامعه الرابع عرش، واألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة 

األحيائية يف اجتامعها التاسع واألطراف يف بروتوكول ناغويا يف اجتامعها الثالث، بهدف تعزيز االتساق 

يف تنفيذ وتشغيل العنارص املشرتكة لجميع مكونات اآللية املركزية لغرفة تبادل املعلومات، مع الحفاظ 

عىل وظائف اآلليات يف إطار الربوتوكولني واالتفاقية؛

يقرر استعراض تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع كجزء من   .9
عملية تقييم واستعراض فاعلية الربوتوكول املنصوص عليها يف املادة 31 من الربوتوكول؛

واملجتمعات  األصلية  والشعوب  األطراف،  وغري  األطراف،  تبذلها  التي  بالجهود  يرحب   .10

املحلية لجعل املعلومات متاحة يف غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع؛

يحث األطراف التي مل تفعل ذلك بعد، عىل نرش جميع املعلومات اإللزامية املتوافرة عىل   .11

املستوى الوطني يف غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع، وفقا لاللتزامات املنصوص عليها 

يف املادة 14، الفقرة 2، من الربوتوكول، يف أقرب وقت ممكن، وضامن أن املعلومات املنشورة كاملة 

وذات صلة وحديثة، بهدف إتاحة جميع املعلومات املتوافرة الحالية يف غرفة تبادل معلومات الحصول 

وتقاسم املنافع بحلول االجتامع الثالث ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا؛

املحلية  واملجتمعات  األصلية  والشعوب  الدولية،  واملنظامت  األطراف،  غري  يشجع   .12

وأصحاب املصلحة املعنيني عىل تزويد غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع باملعلومات ذات 

الصلة، يف أقرب وقت ممكن؛

يطلب إىل األمني التنفيذي أن يشجع، رهنا بتوافر املوارد، عىل نرش املعلومات واستخدام   .13

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع عن طريق تقديم الدعم التقني لألطراف وغري األطراف، 

فضال عن الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية وأصحاب املصلحة املعنيني، حسب االقتضاء؛

اإلقليمية  اإلمنائية  واملصارف  الدولية،  واملنظامت  األطراف،  وغري  األطراف،  يدعو   .14

واملؤسسات املالية األخرى إىل تقديم موارد مالية لتمكني األطراف من املشاركة الفعالة يف غرفة تبادل 

معلومات الحصول وتقاسم املنافع.

3  املقرر 22/13، املرفق الصادر عن مؤمتر األطراف.
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3/2.  تقرير لجنة االمتثال )املادة 30(

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،

،NP-1/4 إذ يشري إىل املقرر

لتعزيز  املؤسسية  واآلليات  التعاونية  اإلجراءات  من   8 الفقرة  باء،  القسم  إىل  أيضا  يشري  وإذ 
االمتثال ألحكام بروتوكول ناغويا ومعالجة حاالت عدم االمتثال،4 التي تتطلب أن تقدم لجنة االمتثال 

نظامها الداخيل إىل مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول للنظر فيه واعتامده،

وإذ يرحب بالعمل الذي نفذته لجنة االمتثال يف اجتامعها األول ويالحظ توصياتها عىل النحو 
الوارد يف املرفق بتقريرها،5 مبا يف ذلك بشأن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع، واآللية 

املالية واملوارد املالية،

يوافق عىل النظام الداخيل الجتامعات لجنة االمتثال مبوجب بروتوكول ناغويا عىل النحو   .1
املرفق بهذا املقرر؛

الرتكيز  املهم  املبكرة، حيث يكون من  يزال يف مراحله  الربوتوكول ال  تنفيذ  أن  يالحظ   .2
عىل متكني األطراف لتنفيذ الربوتوكول، وبالتايل ال ميكن حتى اآلن إجراء تقييم كامل للحاجة إىل الدعم 

للتغلب عىل التحديات املتعلقة باالمتثال ألحكام الربوتوكول والطرائق الالزمة لذلك بهدف االستفادة 

من آلية االمتثال عىل نحو فعال؛

النحو  عىل  تقدميه  وطرائق  الدعم  إىل  الحاجة  تقييم  االمتثال  لجنة  تعيد  أن  يقرر   .3
املنصوص عليه يف الفقرة 2(ب) من املقرر NP-1/4 يف اجتامع قادم يف ضوء الخربة التي تكتسبها اللجنة 

يف أداء وظائفها والتطورات األخرى يف تنفيذ الربوتوكول، وبهدف املساهمة يف تقييم واستعراض فاعلية 

الربوتوكول حسب الرضورة؛

يحث األطراف عىل تقديم التقارير الوطنية املؤقتة يف الوقت املناسب وفقا للفقرة 4(ج) من   .4
املقرر NP-1/3 ويشجع األطراف عىل أن تدرج يف تقاريرها الوطنية املؤقتة معلومات عن الصعوبات 

والتحديات املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول.

املقرر NP-1/4، املرفق.  4

UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/4  5
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املرفق

النظام الداخيل الجتامعات لجنة االمتثال مبوجب بروتوكول ناغويا

وضع النظام الداخيل التايل وفقا للفقرة 8 من القسم باء من اإلجراءات التعاونية واآلليات املؤسسية 

لتعزيز االمتثال ألحكام الربوتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال التي اعتمدها مؤمتر األطراف العامل 

.NP-1/4 كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول يف اجتامعه األول والواردة يف املرفق باملقرر

ألف. األغراض

املادة 1

ناغويا بشأن الحصول  للجنة االمتثال مبوجب بروتوكول  الداخيل عىل أي اجتامع  النظام  ينطبق هذا 

عىل املوارد الجينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ويجب أن يقرأ مقرتنا 

العامل كاجتامع لألطراف يف  األطراف  املقرر NP-1/4 ملؤمتر  املنصوص عليها يف  باإلجراءات واآلليات 

الناشئة عن  للمنافع  العادل واملنصف  الجينية والتقاسم  بروتوكول ناغويا بشأن الحصول عىل املوارد 

استخدامها وكتعزيز لها.

املادة 2

إن النظام الداخيل الجتامعات مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي عىل النحو املطبق، مع إجراء 

ما يلزم من تعديل، عىل مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا بشأن الحصول 

عىل املوارد الجينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها يطبق، مع إجراء ما يلزم 

من تعديل، عىل أي اجتامع للجنة االمتثال مبوجب بروتوكول ناغويا بشأن الحصول عىل املوارد الجينية 

والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، باستثناء ما هو منصوص عليه خالف ذلك 

يف املواد املنصوص عليها يف هذه الوثيقة ويف املقرر NP-1/4، ورشيطة أال تنطبق املواد 16 إىل 20 بشأن 

التمثيل ووثائق التفويض الواردة يف النظام الداخيل الجتامعات مؤمتر األطراف.

باء. التعاريف

املادة 3

ألغراض هذا النظام الداخيل:

“الربوتوكول” يعني بروتوكول ناغويا بشأن الحصول عىل املوارد الجينية والتقاسم العادل  (أ) 

واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي؛

“الطرف” يعني طرف يف الربوتوكول؛ (ب) 

“مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول” يعني مؤمتر األطراف العامل  (ج) 

كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول عىل النحو املنصوص عليه مبوجب املادة 26 من الربوتوكول؛
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العامل  األطراف  ملؤمتر   NP-1/4 املقرر  مبوجب  املنشأة  االمتثال  لجنة  تعني  “اللجنة”  (د) 

كاجتامع لألطراف يف الربوتوكول؛

“الرئيس” و”نائب الرئيس” يعنيان، عىل التوايل، رئيس ونائب رئيس يتم انتخابهام وفقا  (ه) 

للفقرة 9 من القسم باء من املرفق باملقرر NP-1/4 واملادة 12 من هذا النظام الداخيل؛

اللجنة املنتخب وفقا للفقرة 2 من القسم باء من املرفق باملقرر  “عضو” يعني عضو  (و) 

NP-1/4 أو البديل له املنتخب وفقا للفقرة 3 من القسم باء من املرفق باملقرر NP-1/4؛

األصلية  للشعوب  ممثل  يعني  املحلية”  واملجتمعات  األصلية  الشعوب  من  “مراقب  (ز) 

واملجتمعات املحلية منتخب وفقا للفقرة 2 من القسم باء من املرفق باملقرر NP-1/4 أو البديل له 

املنتخب وفقا للفقرة 3 من القسم باء من املرفق باملقرر NP-1/4؛

“األمانة” تعني األمانة املشار إليها يف املادة 28 من الربوتوكول؛ (ح) 

لتعزيز  املؤسسية  واآلليات  التعاونية  اإلجراءات  تعني  االمتثال”  وآليات  “إجراءات  (ط) 

االمتثال ألحكام الربوتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال التي اعتمدها مؤمتر األطراف العامل كاجتامع 

.NP-1/4 لألطراف يف الربوتوكول يف اجتامعه األول والواردة يف املرفق باملقرر

جيم. تواريخ االجتامعات واإلخطارات الخاصة بها

املادة 4

تقرر اللجنة تواريخ ومدة اجتامعاتها، مع األخذ يف االعتبار الفقرة 7 من القسم باء من إجراءات وآليات 

االمتثال.

املادة 5

تخطر األمانة جميع أعضاء اللجنة واملراقبني من الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية بتواريخ ومكان 

انعقاد االجتامع يف أقرب فرصة ممكنة، وعىل أي حال يف موعد أقصاه ستة أسابيع قبل التاريخ املقرر 

لبدء االجتامع.

دال. جدول األعامل

املادة 6

يجب أن يتضمن جدول أعامل اللجنة البنود الناشئة عن وظائفها واإلجراءات املحددة يف القسمني جيم 

ودال، عىل التوايل، من إجراءات وآليات االمتثال وغريها من املسائل املتعلقة بها.

املادة 7
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األصلية  الشعوب  من  واملراقبني  اللجنة  أعضاء  لجميع  األمانة  تتيح  أن  يجب  ممكن،  حد  أقىص  إىل 

واملجتمعات املحلية جدول األعامل املؤقت، إىل جانب الوثائق الداعمة عىل األقل قبل أربعة أسابيع 

من افتتاح االجتامع.

هاء. توزيع املعلومات والنظر فيها

املادة 8

تقوم األمانة بإبالغ اللجنة عىل الفور عند استالم أي تقرير مقدم مبوجب الفقرة 1 من القسم   .1

دال من إجراءات وآليات االمتثال أو عندما تقدم املعلومات مبارشة من شعب أصيل أو مجتمع محيل 

ترضر بشكل مبارش مبوجب الفقرة 9(ب) من القسم دال من إجراءات وآليات االمتثال.

وتحيل األمانة التقارير واملعلومات الواردة وفقا للقسم دال من إجراءات وآليات االمتثال إىل   .2

اللجنة وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف القسم دال من إجراءات وآليات االمتثال.

وتقدم األطراف التقارير وأي رد ومعلومات، عىل النحو املشار إليه يف القسم دال من إجراءات   .3

وآليات االمتثال، بإحدى اللغات الرسمية الست لألمم املتحدة. وتجري األمانة الرتتيبات الالزمة لرتجمتها 

إىل اإلنكليزية إذا قدمت بإحدى اللغات الرسمية لألمم املتحدة غري اإلنكليزية.

واو. نرش الوثائق واملعلومات ورسيتها

املادة 9

يتاح جدول األعامل املؤقت، وتقارير االجتامعات، والوثائق الرسمية وأية وثائق إعالمية أخرى   .1

لعامة الجمهور. ويجب أال تحتوي هذه الوثائق عىل معلومات رسية.

املعلومات  حامية  عىل  مداوالتها  يف  مشاركة  أخرى  جهة  أي  أو  طرف  أي  أو  اللجنة  وتعمل   .2

الرسية.

زاي. األعضاء واملراقبون من الشعوب األصلية واملجتمعات املجتمعات 

املادة 10

تبدأ مدة والية العضو واملراقب من الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف 1 يناير/كانون الثاين من 

أربع  أو  بسنتني  بعدها  األول  ديسمرب/كانون   31 وتنتهي يف  النتخابه  مبارشة  التالية  التقوميية  السنة 

سنوات، حسب مقتىض الحال.

املادة 11

عىل كل عضو من أعضاء اللجنة واملراقبني من الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية أن يتجنب   .1

تضارب املصالح فيام يتعلق بأي مسألة تكون قيد النظر من جانب اللجنة. وإذا وجد العضو أو املراقب 

من الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية نفسه يف وضع ينطوي عىل تضارب املصالح، فإن هذا العضو 

أو املراقب من الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية ينقل املسألة إىل انتباه اللجنة قبل النظر يف هذه 
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املسألة بالذات. وعىل العضو املعني أو املراقب املعني من الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية أال 

يشارك يف مداوالت اللجنة ويف عملية اتخاذ القرار فيام يتعلق بتلك املسألة.

ويشري مصطلح “تضارب املصالح” إىل أي مصالح حالية ميكن أن:  .2

أو  األصلية  الشعوب  من  كمراقب  أو  كعضو  الفرد  موضوعية  كبري  بشكل  تضعف  (أ) 

املجتمعات املحلية يف اللجنة؛

تنشئ ميزة غري عادلة ألي شخص أو منظمة. (ب) 

حاء. أعضاء املكتب

املادة 12

كام هو منصوص عليه يف الفقرة 9 من القسم باء من إجراءات وآليات االمتثال، تنتخب اللجنة   .1

رئيسها ونائبا للرئيس، بالتناوب بني املجموعات اإلقليمية الخمس لألمم املتحدة. ورهنا بأحكام املادة 

10 من النظام الداخيل هذا، فإنهام يعمالن بصفتهام هذه حتى تبدأ مدة والية من يخلفهام يف املنصب.

ويُنتخب الرئيس ونائب الرئيس ملدة سنتني. وال يشغل أي موظف املنصب ألكرث من واليتني   .2

متتاليتني.

طاء. ترصيف األعامل

املادة 13

تكون لغة عمل اللجنة هي اإلنكليزية. ويجوز للجنة أن تقبل تدخالت الطرف املعني بأي من اللغات 

الرسمية األخرى لألمم املتحدة.

املادة 14

يجوز أن تستخدم اللجنة وسائل االتصال اإللكرتونية لغرض إجراء مشاورات غري رسمية حول القضايا 

التقدميات املتعلقة مبسائل  القرار، فيام عدا املقررات الجوهرية مثل بشأن  النظر وكذلك لصنع  قيد 

االمتثال وعدم االمتثال ألحكام الربوتوكول.

ياء. التعديالت عىل النظام الداخيل

املادة 15

تضع اللجنة أي تعديالت عىل النظام الداخيل هذا وتقدمها إىل مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف 

يف الربوتوكول للنظر فيها واملوافقة عليها.
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NP-1/4 كاف. السلطة الغالبة للربوتوكول واملقرر

املادة 16

يف حال وجود تعارض بني أي حكم من أحكام النظام الداخيل هذا وأي حكم من أحكام الربوتوكول أو 

.NP-1/4 ترسي أحكام الربوتوكول أو املقرر ،NP-1/4 املقرر
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تقييم واستعراض فعالية الربوتوكول )املادة 31(  .4 /2

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،

إذ يشري إىل املادة 31 من بروتوكول ناغويا،

الربوتوكول  من   29 املادة  يف  عليها  املنصوص  واإلبالغ  الرصد  التزامات  إىل  أيضا  يشري  وإذ 
واملقرر NP-1/3؛

يقرر إجراء أول تقييم واستعراض للربوتوكول عىل أساس العنارص الواردة يف املرفق بهذا   .1

املقرر؛

يحث األطراف ويدعو الحكومات األخرى إىل تقديم التقارير الوطنية املؤقتة يف موعد ال   .2

يتجاوز 21 شهرا قبل االجتامع الثالث ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول؛

يطلب إىل األمني التنفيذي: (أ) تقييم أي احتياجات للحصول عىل معلومات إضافية، مبا   .3

يف ذلك النظر يف إجراء مسح مستهدف لنقاط االتصال الوطنية املعنية بالحصول وتقاسم املنافع و/

أو املستخدمني؛ (ب) إعداد تحليل وتوليف للمعلومات ذات الصلة كأساس ألول استعراض لففعالية 

الربوتوكول؛ (ج) إتاحة ملؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا يف اجتامعه الثالث 

معلومات عن الخربات من عملية التقييم واالستعراض مبوجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛

التقييم  يف  لقياس،  كأساس  للمؤرشات  إطار  إعداد  التنفيذي  لألمني  كذلك  يطلب   .4

واالسرتاض الثاين واالستعراضات الالحقة، التقدن يف تحقيق هدف الربوتوكول مع مراعاة عملية إعداد 

العنارص الواردة يف التقييم األول؛

يطلب إىل لجنة االمتثال تقديم إسهامات ألول تقييم واستعراض للربوتوكول يف شكل   .5

معلومات ونتائج بشأن املسائل العامة املتعلقة باالمتثال وتوصيات للمساعدة يف التصدي للتحديات 

التي تعرتض تنفيذ الربوتوكول؛

وتوليف  تحليل  تستعرض  أن  الثاين،  اجتامعها  يف  للتنفيذ،  الفرعية  الهيئة  إىل  يطلب   .6

املعلومات، وكذلك مرشوع إطار املؤرشات، التي قدمها األمني التنفيذي مع أخذ اإلسهامات التي قدمتها 

كاجتامع  العامل  األطراف  مؤمتر  فيها  ينظر  وتوصياتها يك  نتائجها  وتقديم  االعتبار،  يف  االمتثال  لجنة 

لألطراف يف الربوتوكول يف اجتامعه الثالث؛

األصلية  والشعوب  الصلة  ذات  واملنظامت  األخرى  الحكومات  ويشجع  األطراف  يحث   .7

املنافع  وتقاسم  الحصول  بشأن  املعلومات  تبادل  غرفة  يف  املعلومات  نرش  عىل  املحلية  واملجتمعات 

إلتاحة هذه املعلومات يف التقييم واالستعراض األول للربوتوكول. 
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املرفق

عنارص يتعني إدراجها يف أول تقييم واستعراض للربوتوكول ومصادر املعلومات

مصدر املعلوماتالعنرص

(أ) مدى تنفيذ أحكام الربوتوكول 
والتزامات األطراف ذات الصلة، مبا يف ذلك 

تقييم التقدم الذي أحرزته األطراف يف 
إنشاء هياكل مؤسسية وتدابري الحصول 

وتقاسم املنافع املتخذة لتنفيذ الربوتوكول

التقارير الوطنية املؤقتة 
غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع 

التقارير الوطنية املقدمة مبوجب االتفاقية
االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

مسح مستهدف محتمل لنقاط االتصال و/أو املستخدمني

التقارير الوطنية املؤقتة (األسئلة 13، 15، 16، 18، 24، 35، (ب) وضع نقطة مرجعية لقياس الفعالية
(646

غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع

(ج) وضع نقطة مرجعية بشأن الدعم 
املتاح للتنفيذ

التقارير الوطنية املؤقتة (األسئلة 56، 57، 61، 62، 763)
غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع 

معلومات بشأن مشاريع بناء القدرات واملوارد

التقارير الوطنية املؤقتة (األسئلة 31 -834)(د) تقييم فعالية املادة 18 (مدى تنفيذ)

(ه) تقييم تنفيذ املادة 16 يف ضوء 
التطورات التي شهدتها منظامت دولية 

أخرى ذات صلة، مبا يف ذلك منظامت منها 
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)

التقارير الوطنية املؤقتة (السؤال 925)
تقارير، ومن بينها تقرير اللجنة الحكومية الدولية للملكية 

الفكرية واملوارد الجينية واملعارف التقليدية والفولكلور 
التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

(و) تقييم استخدام البنود منوذجية 
التعاقدية ومدونات السلوك واملبادئ 

التوجيهية، وأفضل املامرسات واملعايري، 
وكذلك القوانني العرفية للشعوب األصلية 

واملجتمعات املحلية والربوتوكوالت 
واإلجراءات املجتمعية 

التقارير الوطنية املؤقتة (األسئلة 42 و5310-51)
غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع

مسح مستهدف محتمل لنقاط االتصال و/أو املستخدمني

(ز) استعراض تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل 
املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع، 

مبا يف ذلك عدد تدابري الحصول وتقاسم 
املنافع املتاحة؛ وعدد البلدان التي نرشت 
معلومات عن سلطاتها الوطنية املختصة؛ 
وعدد شهادات االمتثال املعرتف بها دوليا 

التي تم تشكيلها وعدد بالغات نقاط 
التفتيش التي تم نرشها.

التقارير الوطنية املؤقتة (السؤال 113)
غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع، مبا يف 

ذلك معلومات عن وظيفة املساعدة/مربع الحوار 
تقارير اللجنة االستشارية غري الرسمية املعنية بغرفة تبادل 

املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع
مسح مستهدف محتمل لنقاط االتصال و/أو املستخدمني

67891011

انظر مقرر مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف NP-1/3 بشأن الرصد واإلبالغ (املادة 29)، املرفق الثاين.  6

املرجع نفسه.  7

املرجع نفسه.  8

املرجع نفسه.  9

املرجع نفسه.  10

11  املرجع نفسه.
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التعاون مع املنظامت الدولية واالتفاقيات واملبادرات األخرى  .*5/2

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا، 

املسائل  الدولية األخرى بشأن  املنظامت واالتفاقيات واملبادرات  التعاون مع  إذ يدرك أهمية 
التنفيذي، وال  التعاونية التي قام بها األمني  املتعلقة بالحصول وتقاسم املنافع، وإذ يرحب باألنشطة 

القيام  خالل  من  وتنفيذه  ناغويا  بروتوكول  عىل  التصديق  عملية  دعم  بغية  املستمر  التعاون  سيام 

بأنشطة إذكاء الوعي وبناء القدرات،

وإذ يشري إىل املادتني 4 و8 من بروتوكول ناغويا،

وإذ يشري أيضا إىل ديباجة بروتوكول ناغويا التي اعرتف فيها األطراف يف الربوتوكول باألعامل 
الدولية  الصكوك  أن  وإدراك  املنافع  وتقاسم  بالحصول  املتعلقة  األخرى  الدولية  املحافل  يف  الجارية 

أهداف  تحقيق  بهدف  البعض  لبعضها  داعمة  تكون  أن  ينبغي  املنافع  وتقاسم  بالحصول  املتصلة 

االتفاقية،

وإذ يشري كذلك إىل ديباجة بروتوكول ناغويا التي اعرتف فيها األطراف يف الربوتوكول باللوائح 
الصحية الدولية (2005) ملنظمة الصحة العاملية وأهمية ضامن الحصول عىل مسببات األمراض البرشية 

ألغراض التأهب واالستجابة الصحية العامة،

وإذ يرحب بإعالن كانكون بشأن تعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام من أجل 
تحقيق الرفاه،12

بروتوكول  »تنفيذ  معنونة  دراسة  إلجراء  العاملية  الصحة  منظمة  مببادرة  علام  يحيط   .1
مع  االتصال  التنفيذي  األمني  إىل  ويطلب  العامة«،13  الصحة  آثار  األمراض:  مسببات  وتقاسم  ناغويا 

منظمة الصحة العاملية بشأن نتائجها ولنقل املعلومات بشأن هذه الدراسة إىل مؤمتر األطراف العامل 

كاجتامع األطراف يف اجتامعه الثالث للنظر فيها؛

يطلب إىل األمني التنفيذي تبادل املعلومات ذات الصلة التي تقدمها األطراف يف تقاريرها   .2
الوطنية مع منظمة الصحة العاملية بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا عىل الصعيد الوطني، مبا يف ذلك املادة 

8 (ب)؛

يطلب أيضا إىل األمني التنفيذي، يف سياق الفقرة 4 من املادة 4 للربوتوكول، رهنا بتوافر   .3
املوارد، إجراء دراسة املعايري التي ميكن أن تستخدم لتحديد متطلبات وضع صك دويل بشأن الحصول 

عىل املوارد الجينية وتقاسم املنافع، وما هي العملية الالزمة لالعرتاف بهذا الصك، وإحالة هذه الدراسة 

ليك تواصل الهيئة الفرعية للتنفيذ النظر فيها قبل أن تعرض عىل نظر مؤمتر األطراف العامل كاجتامع 

األطراف يف اجتامعه الثالث؛

UNEP/CBD/COP/13/24. 12
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السياسية  العمليات والنقاشات  التنفيذي مواصلة املشاركة يف  كذلك إىل األمني  يطلب   .4
الجارية ذات الصلة، مبا يف ذلك يف منظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، وهيئة 

الدولية  واملعاهدة  املتحدة،  لألمم  والزراعة  األغذية  التابعة ملنظمة  والزراعة  لألغذية  الوراثية  املوارد 

بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ومراكز الجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 

بني  املوجودة  العالقة  بخصوص  الحالية  املناقشات  عن  معلومات  لجمع  االقتضاء،  حسب  وغريها، 

املوارد  عىل  بالحصول  صلتها  حيث  من  الجينة14  املوارد  بشأن  الرقمي  التسلسل  معلومات  استخدام 

املجمعة خالل هذه  الصلة  املعلومات ذات  استخدامها، وإدراج  الناشئة عن  املنافع  الجينية وتقاسم 

االتصاالت يف تجميع اآلراء املشار إليها يف الفقرة 3 (أ) من املقّرر 16/13، الصادر عن مؤمتر األطراف؛ 

يشجع التعاون بني األطراف واملنظامت الدولية املعنية العاملة يف مجال قضايا الحصول   .5
عىل املوارد الجينية وتقاسم املنافع ذات الصلة باملوارد الجينية واملعارف التقليدية املرتبطة بها عىل 

املستوى الوطني، من خالل مبادرات لبناء القدرات وتبادل الخربات.

14  يخضع هذا املصطلح للمزيد من املناقشة يف الدراسة وبني أعضاء فريق الخرباء املشار إليه يف املقّرر 16/13.
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6/2.   اآللية املالية واملوارد املالية )املادة 25(

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،

البيئة  مرفق  مجلس  تقرير  يف  الواردة  ناغويا  بروتوكول  تنفيذ  عن  املعلومات  يف  نظر  وقد 
العاملية،15

يف  الواردة  املنافع  وتقاسم  الجينية  املوارد  عىل  الحصول  بشأن  املعلومات  يف  أيضا  نظر  وقد 
تقرير فريق الخرباء املعني بإجراء تقييم كامل لألموال املطلوبة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها من أجل 

التجديد السابع ملرفق البيئة العاملية.16

يأخذ يف الحسبان املقررات السابقة بخصوص اإلرشادات بشأن أولويات الربامج لدعم   .1

التصديق عىل بروتوكول ناغويا وتنفيذه، وال سيام املقرر 5/11، املرفق، التذييل األول، الفقرة 1، واملقرر 
30/12، الفقرة 18، ويحيط علام باإلرشادات السابقة املوحدة املتعلقة بربوتوكول ناغويا؛17

يويص بأن يدرج مؤمتر األطراف يف اجتامعه الثالث عرش العنارص التالية يف مقرره بشأن   .2

اآللية املالية:

النتائج  الذي يركز عىل  األربع (2022-2018)  السنوات  إدراجها يف إطار  يتعني  عنارص  (أ) 

ألولويات الربامج من أجل التجديد السابع ملوارد الصندوق االستئامين ملرفق البيئة العاملية عىل النحو 

التايل:

زيادة عدد عمليات التصديق عىل بروتوكول ناغويا؛  (1)

(2)  زيادة عدد البلدان التي اعتمدت تدابري ترشيعية، أو إدارية أو سياساتية بشأن 

الحصول وتقاسم املنافع من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا، مبا يف ذلك، ضمن جملة 
أمور، وحسب االقتضاء، تدابري للتنفيذ املتبادل مع اتفاقات دولية أخرى ذات الصلة، 

والتنسيق يف املوارد الجينية عرب الحدود وما يرتبط بها من معارف تقليدية، و/أو 
إجراءات إصدار شهادات االمتثال املعرتف بها دوليا؛

وفاء األطراف بالتزامات اإلبالغ الخاصة بها مبوجب الربوتوكول، من خالل تقديم   (3)

التقارير الوطنية واملعلومات ذات الصلة عن طريق غرفة تبادل املعلومات بشأن 
الحصول وتقاسم املنافع؛

.UNEP/CBD/COP/13/12/Add.1  15

.UNEP/CBD/COP/13/12/Add.2  16

الوثيقة UNEP/CBD/COP/13/12، املرفق األول، القسم باء.  17
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كجزء من اإلرشادات السابقة املوحدة املتعلقة بربوتوكول ناغويا،17 اعتامد بند انتقايل  (ب) 

جديد ملعايري األهلية للحصول عىل التمويل يف إطار التجديد السابع للصندوق االستئامين ملرفق البيئة 

العاملية عىل النحو التايل:

»تؤهل للتمويل من مرفق البيئة العاملية أيضا، ملدة تصل إىل أربع سنوات بعد دخول الربوتوكول 

حيز النفاذ، البلدان النامية، ال سيام أقل البلدان منوا والدول الجزرية الصغرية النامية، والبلدان التي متر 

اقتصاداتها مبرحلة انتقالية، التي متثل أطرافا 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 ومعامل متوقعة يف شكل 

ضامن رسمي مكتوب من أحد الوزراء إىل األمني التنفيذي بأن البلد يعتزم أن يصبح طرفا يف بروتوكول 

ناغويا بعد االنتهاء من األنشطة التي يطلب متويلها.«

نظر بروتوكول ناغويا يف االختصاصات التي يتعني اعتامدها لالستعراض الخامس لفعالية  (ج) 

اآللية املالية مبوجب االتفاقية، وتوجيه دعوة إىل األطراف يف بروتوكول ناغويا للرد بشكل استباقي عىل 

االستقصاء بشأن االستعراض الخامس لفعالية اآللية املالية مبوجب االتفاقية. 
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استخدام مصطلح “الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية”  .7/2

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا 

يقرر أن يطبق، حسب مقتىض الحال، املقرر 12/12 واو الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية 
التنوع البيولوجي واملتعلق باستخدام مصطلح “الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية”.
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تدابري للمساعدة يف بناء القدرات وتنمية القدرات )املادة 22(  .8/2

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،

،NP-1/8 إْذ يتذكر املقرر

وإْذ ُيدرك أنه يتعني أن يكون بناء القدرات لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا عىل أساس الطلب، 
وموجهاً ومشاركاً ومتكامالً مع الجهود القامئة األخرى،

وإْذ يالحظ أهمية معادلة احتياجات وتوقعات البلدان مع املوارد املتوافرة،  

الربوتوكول تشكل  العاملة يف دعم  الفاعلة  العنارص  أن الرشاكات فيام بني  وإْذ ُيدرك    

عنرصاً أساسياً يف الرتويج لنهج شموىل إزاء تنفيذ الربوتوكول،

وإْذ ُيرحب مبساهمة مختلف املنظامت واملبادرات مبا يف ذلك مبادرة تنمية القدرات لدى غرفة 
تبادل مغلومات الحصول والتقاسم العادل و املنظمة الدولية لقانون التنمية، واالتحاد الدويل لحفظ 

الطبيعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وغريها يف تنمية القدرات عىل 

الحصول وتقاسم املنافع، 

يحيط علامً بالتقرير املتعلق بالتقدم املحرز ىف   تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي لبناء القدرات   .1

وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول عىل املوارد الجينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع 

تنفيذ  بشأن  القادمة  املرحلية  التقارير  إدراج  التنفيذي  األمني  ويطلب من  استخدامها،18  الناشئة عن 

امليزانيات  مخصصات  باستخدام  الوطني  املستوى  عىل  القدرات  تنمية  ومبادرة  االسرتاتيجي  اإلطار 

الوطنية، 

يدعو األطراف والحكومات األخرى واملنظامت املعنية إىل توسيع نطاق جهودها الرامية   .2
القدرات، مبا يف  إىل تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي وزيادة تبادل املعلومات بشأن مبادراتها املتعلقة ببناء 

ذلك الخربات الناشئة وأفضل املامرسات والدروس املستفادة وموارد بناء القدرات من خالل غرفة تبادل 

املعلومات بشأن الوصول واملنافع، وذلك باستخدام األشكال املوحدة ذات الصلة؛

يحيط علامً بتقارير االجتامعات التي نظمتها اللجنة االستشارية غري الرسمية بشأن بناء   .3
القدرات لتنفيذ بروتوكول ناغويا خالل الفرتة املمتدة بني الدورات؛19

األقل، ومشاورات  عىل  واحداً  اجتامعاً  الرسمية  االستشارية غري  اللجنة  تعقد  أن  يقرر   .4
عرب اإلنرتنت حسب االقتضاء، إلكامل واليتها وتقديم تقرير عن نتائج عملها إىل مؤمتر األطراف العامل 

كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا يف اجتامعه الثالث؛

.UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/8 18  انظر

.UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/5و UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/5   19
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يدعو األطراف والحكومات األخرى التي لديها مبادرات متعددة يجري تنفيذها بشأن   .5

الحصول وتقاسم املنافع إىل استعراض هذه املبادرات، بالتعاون مع رشكاء التنمية ذوي الصلة واملنظامت 

اإلمنائية املعنية، لضامن تكاملها وتجنب التداخل غري الرضوري فيام بينها؛

بني  فيام  والتعاون  والتنسيق  التواصل  تعزيز  إىل  املعنية  واملنظامت  األطراف  يدعو   .6
املبادرات القامئة لبناء القدرات يف مجال الحصول وتقاسم املنافع لتجنب االزدواجية أو التقليل منها إىل 

أدىن حد ممكن، واالستفادة من األدوات واآلليات مثل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم املنافع 

بشأن بناء القدرات واللجنة االستشارية غري الرسمية لربوتوكول ناغويا،

يدعو األطراف والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية إىل  استخدام األدوات التي أعدت   .7
بناء  حيث  من  وأولوياتها  احتياجاتها  تقييم  أجل  من  البيولوجي  الجرس  مبادرة  إطار  يف  ذلك  يف  مبا 

القدرات وتنميتها وتقديم الطلبات ذات الصلة اللتامس املساعدة، واحتامل توافقها مع فرص الحصول 

عىل الدعم املتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا؛

يطلب إىل األمني التنفيذي مواصلة جمع وتجميع املعلومات املتعلقة بالخربات والدروس   .8
الرسمية  غري  االستشارية  اللجنة  من  املشورة  والتامس  القدرات  وتنمية  بناء  مبادرات  من  املستفادة 

بشأن كيفية ترتيبها ونرشها عىل الوجه األفضل بغية املساعدة يف تحسني تصميم مبادرات بناء القدرات 

وتنفيذها يف املستقبل؛

بتوافر املوارد مواصلة تنفيذ وتيسري أنشطة بناء  يطلب أيضاً إىل األمني التنفيذي رهناً   .9
بهذه  املرفق  املبني يف  النحو  وتنفيذه عىل  ناغويا  بروتوكول  التصديق عىل  إىل دعم  الرامية  القدرات 

الوثيقة وعىل النحو املبني يف خطة العمل القصرية األجل (2020-2017) لتعزيز ودعم بناء القدرات 

لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها وفقا للمرفق باملقرر 23/13 ملؤمتر األطراف؛

يطلب كذلك إىل األمني التنفيذي أن يعد بالتشاور مع اللجنة االستشارية غري الرسمية،   .10

خالل فرتة ما بني الدورتني عنارص لتقييم اإلطار االسرتاتيجي وفقاً للمقرر NP-1/8 الفقرة 10(و) للنظر 

من جانب مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا خالل اجتامعة الثالث.
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صول وتقاسم املنافع

شأن الح
ب

ستفادة أو 
س امل

عدد املوارد املتعلقة بالدرو
شبكة العاملية لقانون 

ن خالل ال
ت املتبادلة م

الخربا
صول 

شأن الح
ني ب

ي للخرباء القانوني
التنوع البيولوج
وتقاسم املنافع

ت 
ام

املنظمة الدولية لقانون التنمية، ومنظ
ضاء

ب االقت
س

أخرى ح

يف 
صلة اإلسهام 

4- * موا
ت لتنفيذ 

شطة بناء القدرا
أن

بروتوكول ناغويا بطريقة 
ضدة مع املعاهدة 

متعا
شأن املوارد 

الدولية ب
الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة بوسائل منها 
ت عمل وتطوير 

تنظيم حلقا
املواد.

N
P-1/8

2020-2017
ط 

صال الوطنية، ونقا
ط االت

ت نقا
بناء قدرا

شأن املوارد 
صال الوطنية للمعاهدة الدولية ب

االت
ق تنفيذ 

سي
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لتن

ني
صك

ال

شأن 
ضدة ب

ي لديها تدابري متعا
ف الت

عدد األطرا
ني

صول وتقاسم املنافع لتنفيذ املعاهدت
الح

ت 
ت العمل والدراسا

ت التبادل (حلقا
عدد عمليا

ضد
ي تعزز التنفيذ املتعا

ت) الت
والخربا

شأن املوارد الوراثية 
املعاهدة الدولية ب

النباتية لألغذية والزراعة، واملنظمة الدولية 
صول وتقاسم 

ي، ومبادرة الح
للتنوع البيولوج

ضاء
ب االقت

س
ت أخرى ح

ام
املنافع، ومنظ
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ط
شا

الن
ت مؤمتر 

مقررا
ف العامل 

األطرا
ف

امع لألطرا
كاجت

الجدول 
ي

الزمن
النواتج/النتائج املتوقعة

ت
رشا

ن املؤ
املجموعة املحتملة م

رشكاء املحتملون
ال

صلة تقديم الدعم 
5- * موا

ىل 
ب إ

ي عند الطل
التقن

شطة 
ف وتنظيم أن

األطرا
ت والتوعية، مبا 

بناء القدرا
ت 

ن خالل الحلقا
ك م

يف ذل
رشطة 

شبكية وأ
الدراسية ال

ض لزيادة 
الفيديو والعرو

يف غرفة تبادل 
شاركة 

امل
صول 

شأن الح
ت ب

املعلوما
وتقاسم املنافع

N
P-1/2

2020-2017
ك غري 

ىل وجه التحديد، وكذل
ف، ع

قدرة األطرا
ت املحلية 

ب األصلية واملجتمعا
شعو

ف وال
األطرا

ت 
رش املعلوما

ىل ن
ن ع

صلحة اآلخري
ب امل

صحا
وأ

صول 
شأن الح

ت ب
واستخدام غرفة تبادل املعلوما

صورة فعالة
وتقاسم املنافع ب

يف غرفة 
ت الوطنية 

رش املعلوما
ى ن

ستو
ارتفاع م

صول وتقاسم املنافع
شأن الح

ت ب
تبادل املعلوما

ت وعدد 
ي نفذ

ت الت
شطة بناء القدرا

عدد ونوع أن
ني فيها؛

شارك
شاركة وعدد األفراد امل

البلدان امل

صول 
شأن الح

ت ب
عدد زوار غرفة تبادل املعلوما

وتقاسم املنافع

يف 
ني 

شارك
س رضا امل

ي تم جمعها لقيا
ت الت

التعقيبا
شطة التوعية

ت وأن
بناء القدرا

يف غرفة تبادل 
ت املتاحة 

سجال
عدد وأنواع ال

صول وتقاسم املنافع
شأن الح

ت ب
املعلوما

ضاء
ب االقت

س
رشكاء آخرون ح

صلة دعم بناء 
6- * موا

يف استخدام غرفة 
ت 

القدرا
شأن 

ت ب
تبادل املعلوما

صول وتقاسم املنافع 
الح

ت 
ن خالل تنظيم الدورا

م
ت 

التدريبية واللقاءا
ت 

سا
سهيل جل

الجانبية، وت
ت 

غرفة تبادل املعلوما
صول وتقاسم 

شأن الح
ب

ت نظمها 
امعا

يف اجت
املنافع 

ث 
رشكاء، وترجمة وتحدي

ال
املواد التدريبية غرفة تبادل 

صول 
شأن الح

ت ب
املعلوما

وتقاسم املنافع

N
P-1/2

2020-2017
ب األصلية 

شعو
ف وال

ف وغري األطرا
بوسع األطرا

ن 
صلحة اآلخري

ب امل
صحا

ت املحلية وأ
واملجتمعا

شأن 
ت ب

يف غرفة تبادل املعلوما
شاركة بفعالية 

امل
صول وتقاسم املنافع واستخدامها

الح

ت 
شأن غرفة تبادل املعلوما

عدد املواد التدريبية ب
صول وتقاسم املنافع املتقدمة وإتاحتها؛

شأن الح
ب

ت 
ن غرفة تبادل املعلوما

توافر املواد التدريبية ع
ت 

س
ت ال

صول وتقاسم املنافع باللغا
شأن الح

ب
الرسمية لألمم املتحدة

يف غرفة تبادل 
ت املتاحة 

سجال
عدد ونوع ال

صول وتقاسم املنافع
شأن الح

ت ب
املعلوما
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ط
شا

الن
ت مؤمتر 

مقررا
ف العامل 

األطرا
ف

امع لألطرا
كاجت

الجدول 
ي

الزمن
النواتج/النتائج املتوقعة

ت
رشا

ن املؤ
املجموعة املحتملة م

رشكاء املحتملون
ال

صال 
ت االت

ب جها
7- * تدري

ت 
رش مجموعة أدوا

ون
صول 

التوعية بأحكام الح
ت خالل 

وتقاسم املنافع أعد
يف 

الفرتة 2015-2016، مبا 
شاركة 

ن خالل امل
ك م

ذل
شطة التوعية بأحكام 

يف أن
صول وتقاسم املنافع 

الح
ي 

ني اإلقليم
ستوي

ىل امل
ع

واإلقليمية الفرعية

N
P-1/9

2020-2017
صول وتقاسم 

صال املعنية بالح
ت االت

ب جها
تدري

ت التوعية بأحكام 
ىل استخدام أدوا

املنافع ع
صول وتقاسم املنافع

الح

صلة 
ت ال

ت الفاعلة ذا
ف والجها

صول األطرا
 ح

ت واستخدامها لتنفيذ 
ىل مجموع األدوا

ع
اسرتاتيجية التوعية املتعلقة بربوتوكول ناغويا 

ت 
ن مجموعة األدوا

شورة م
سخ املن

عدد الن

صال املدربة
ت االت

عدد جها

ت 
صول وتقاسم املنافع، ومبادرا

مبادرة الح
ضاء

ب االقت
س

أخرى ح

ت 
ين وحدا

ث مثا
8- * تحدي

ت 
ضع

للتعلم اإللكرتوين و
ك مع املنظمة 

باالشرتا
الدولية لقانون التنمية 

ضع أطر 
يف و

ف 
لدعم األطرا

قانونية لتنفيذ بروتوكول 
ناغويا

8/N
P-1

2020-2019
ت 

ي أعد
ت للتعلم اإللكرتوين الت

ث وحدا
تحدي

س آخر 
ي تعك

خالل الفرتة 2015-2016 وه
صول وتقاسم 

ت التدابري املتعلقة بالح
تطورا

ت القطرية
املنافع والخربا

ضع/تعديل التدابري 
ىل و

ف ع
ت األطرا

تعزيز قدرا
صول وتقاسم املنافع لتنفيذ 

املتعلقة بأحكام الح
الربوتوكول 

ين املحدثة
ت التعلم اإللكرتو

عدد وحدا
ت 

ام
املنظمة الدولية لقانون التنمية، ومنظ

ضاء
ب االقت

س
أخرى ح
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تقرير عن التقدم يف تنفيذ اسرتاتيجية زيادة التوعية  .9/2

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا 

يحيط علام بالتقدم املحرز يف تنفيذ اسرتاتيجية زيادة التوعية؛22  .1

االجتامع  خالل  اعتمد  الذي  تواصل  السرتاتيجية  اإلطار  بشأن   22/13 باملقرر  يرحب   .2

الثالث عرش ملؤمتر األطراف؛

يطلب إىل األمني التنفيذي مواصلة دعم تنفيذ اسرتاتيجية زيادة التوعية من خالل تنفيذ   .3

األنشطة ذات األولوية الواردة يف املرفق باملقرر NP-1/9 وتزويد غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول 

وتقاسم املنافع باألدوات واملوارد الناشئة؛

اسرتاتيجيات  بني  التامسك  تضمن  بطريقة  بأنشطة  القيام  التنفيذي  األمني  إىل  يطلب   .4

التوعية والتواصل لالتفاقية والربوتوكولني؛

الكاملة  املشاركة  لضامن  الالزمة  الجهود  يبذل  أن  التنفيذي  األمني  إىل  أيضا  يطلب   .5

السرتاتيجية  األولوية  ذات  األنشطة  جميع  تنفيذ  يف  املحلية  واملجتمعات  األصلية  للشعوب  والفعالة 

التوعية بطريقة مناسبة ثقافيا؛

يف  تأخذ  أن  إىل  الصلة  ذات  األخرى  الفاعلة  والجهات  األطراف  وغري  األطراف  يدعو   .6

االعتبار املقرر 22/31 املعني باسرتاتيجية التواصل العاملية من قبل مؤمتر األطراف يف اجتامعه الثالث 

عرش يف تنفيذ أنشطة التوعية الخاصة؛

تنفيذ أنشطة  الصلة إىل  الفاعلة األخرى ذات  يدعو األطراف، وغري األطراف والجهات   .7

تبادل  غرفة  وتزويد   NP-1/9 باملقرر  املرفق  يف  الواردة  األولوية  ذات  لألنشطة  وفقا  التوعية  زيادة 

املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع باألدوات واملوارد الناشئة؛

وتقاسمها،  املنافع  عىل  للحصول  القدرات  بناء  ملبادرة  املستمرة  باملشاركة  يرحب   .8

واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،23 واملنظمة الدولية لقانون التنمية، 

واملنظامت األخرى ذات الصلة يف رفع مستوى التوعية، ويدعو إىل التامسك وتحقيق التآزر يف نهج زيادة 

التوعية مع هذه املنظامت، وال سيام عىل املستوى القطري؛

يطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم تحديثا عن التقدم املحرز يف تنفيذ اسرتاتيجية رفع   .9

العامل كاجتامع األطراف يف بروتوكول ناغويا يف اجتامعه  لينظر فيها مؤمتر األطراف  الوعي  مستوى 

الثالث.

  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/9 22  انظر
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الحاجة إىل آلية عاملية متعددة األطراف لتقاسم املنافع   .10/2
وطرائق ذلك )املادة 10(

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،

إذ ُيشري اىل املادة 10 من بروتوكول ناغويا،

إذ ُيشري أيضا اىل الحق السيادي للدول يف مواردها الجينية،

وإذ يقر بالنهج الثنايئ االفرتايض للحصول وتقاسم املنافع الوارد يف بروتوكول ناغويا الذي يخضع 
فيه الحصول عىل املوارد الجينية واملعارف التقليدية املرتبطة بها من أجل استخدامها للموافقة املسبقة 

عن علم وتُقسم املنافع وفقا لرشوط متفق عليها بصورة متبادلة إذا مل يحدد الطرف املعني غري ذلك، 

ويقر أيضا بأنه قد تكون هناك حاالت يُشار إليها يف املادة 10 من بروتوكول ناغويا ال ينطبق فيها هذا 
النهج الثنايئ،

وإْذ يستذكر أن األطراف قد وافقت عىل أن تنظر يف الحاجة إىل آلية عاملية متعددة األطراف 
لتقاسم املنافع وطرائق ذلك ملعالجة تقاسمها العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد 
الجينية واملعارف التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية التي تحدث يف أوضاع عابرة للحدود أو التي يتعذر 

منحها أو الحصول عليها قبل املوافقة املسبقة عن علم،

وإْذ يحيط علامً بالتطورات يف العمليات واملنظامت الدولية األخرى مثل الجمعية العامة لألمم 
املتحدة، واملعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،24 وهيئة املوارد الوراثية لألغذية 

والزراعة، واللجنة الحكومية الدولية التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن امللكية الفكرية 

واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفلكلور، ومنظمة الصحة العاملية ونظام معاهدة القطب الشاميل،

ُيالحظ أن األمر يحتاج إىل املزيد من املعلومات والخربات بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا   .1
مبا يف ذلك تلك الرضورية لتحقيق االستنارة للمداوالت التي تجري مبقتىض املادة رقم 10؛

وتقسام  الحصول  بشأن  معلومات  تبادل  غرفة  تزويد  نحو  بالتزاماتها  األطراف  يذكر   .2
املنافع بكافة املعلومات اإللزامية وفقا لربوتوكول ناغويا؛

يتعلق  فيام  الربوتوكول  أحكام  تنفيذ  بشأن  محدودة،  املتاحة  املعلومات  أن  ُيدرك   .3
التقليدية املرتبطة باملوارد الجينية التي تحتفظ بها الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية،  باملعارف 

يدعو األطراف، مبشاركة كاملة وفعالة من جانب الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية إليالء اهتامم 
خاص لتقديم هذه املعلومات لدى إعداد وتقديم تقاريرها الوطنية املرحلية، يدعو الشعوب األصلية 

واملجتمعات املحلية إىل تقديم هذه املعلومات لألمني التنفيذي، ويطلب من األمني التنفيذي تجميع 

كاجتامع  العامل  األطراف  ومؤمتر  بالتنفيذ  املعنية  الفرعية  الهيئة  جانب  من  للنظر  املعلومات  هذه 

لألطراف يف بروتوكول ناغويا خالل اجتامعه الثالث؛ 
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ذلك  يف  مبا  املصلحة  وأصحاب  األصلية  والشعوب  األخرى  والحكومات  األطراف  يدعو   .4

العملية، إن وجدت، بشأن  الطبيعية إىل تقديم معلومات تضمن الخربات  املجموعات خارج املواقع 

باملوارد  يتعلق  فيام  علم  املسبقة عن  املوافقة  الحصول عىل  أو  منح  التي ال ميكن يف ظلها  األوضاع 

الجينية يف املواقع الطبيعية وخارجها، وما يرتبط بذلك من معارف تقليدية وطلب من األمني التنفيذي 

العامل  األطراف  ومؤمتر  بالتنفيذ  املعنية  الفرعية  الهيئة  جانب  من  بالنظر  املعلومات  هذه  تجميع 

كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا خالل اجتامعه الثالث؛

املحلية  واملجتمعات  األصلية  والشعوب  األخرى  والحكومات  األطراف  أيضاً  يدعو   .5

وأصحاب املصلحة إىل تقديم وجهات نظرها بشأن ُسبل تحقيق تقدم فيام يتعلق باملادة 10، وطلب 

من األمني التنفيذي تجميع هذه املعلومات بالنظر من جانب الهيئة الفرعية املعنية بالتنفيذ ومؤمتر 

األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا خالل اجتامعه الثالث؛ 

يطلب من األمني التنفيذي:   .6

تجميع املعلومات املقدمة من خالل التقارير الوطنية املرحلية وغرفة تبادل معلومات  ( أ )  

الحصول وتقاسم املنافع ذات الصلة باملادة 10؛ 

تجميع املعلومات املتاحة بشأن التطورات يف العمليات واملنظامت الدولية ذات الصلة  (ب)  

بغرض توفري االستنارة للمناقشات املقبلة بشأن املادة 10؛ 

تقديم هذه املعلومات للنظر من جانب الهيئة الفرعية املعنية بالتنفيذ ومؤمتر األطراف  (ج)  

العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا خالل اجتامعه الثالث؛

عاملية  آلية  إىل  الحاجة  مدى  استكشاف  بالتنفيذ  املعنية  الفرعية  الهيئة  من  يطلب   .7
العامل  األطراف  مؤمتر  جانب  من  للنظر  توصيات  وتقديم  املنافع،  تقاسم  بشأن  األطراف  متعددة 

كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا خالل اجتامعه الثالث؛
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طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ  .11/2

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،

يؤيد طريقة تشغيل الهيئة الفرعية للتنفيذ التي اعتمدها مؤمتر األطراف يف االتفاقية يف   .1
املقرر 25/13، 

يلزم من تعديل،  للتنفيذ، مع إجراء ما  الفرعية  الهيئة  أن ترسي طريقة تشغيل  يقرر   .2
حينام تخدم الهيئة الفرعية بروتوكول ناغويا.
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التكامل بني االتفاقية وبروتوكوليها  .12/2

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،

يقرر استخدام املعايري التالية يف االستعراض الذي سيجريه، يف اجتامعيه الثالث والرابع،   .1

للخربة املكتسبة من عقد اجتامعات متزامنة:

املشاركة الكاملة والفعالة ملمثيل األطراف من البلدان النامية، وال سيام أقل البلدان منوا  (أ) 

والدول الجزرية الصغرية النامية من بينها، والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية، يف اجتامعات 

مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا؛

اإلعداد الفعال لنتائج مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا؛ (ب) 

زيادة التكامل بني االتفاقية وبروتوكوليها؛ (ج) 

الفعالية من حيث التكلفة؛ (د) 

عدد األطراف املبلغة عن تحسن أوجه التشاور والتنسيق والتآزر فيام بني نقاط االتصال  (ه) 

الوطنية لالتفاقية والربوتوكولني؛

التقييم من جانب الحكومات املضيفة لألعباء اللوجستية والتقنية لالجتامعات املتزامنة  (و) 

التي استضافتها؛

االستئامنية  الصناديق  يف  مساهامتها  تزيد  أن  املتقدمة  البلدان  من  باألطراف  يهيب   .2

الطوعية ذات الصلة من أجل ضامن املشاركة الكاملة والفعالة ملمثيل األطراف من البلدان النامية، وال 

سيام أقل البلدان منوا والدول الجزرية الصغرية النامية من بينها، واألطراف التي متر اقتصاداتها مبرحلة 

انتقالية، يف االجتامعات املتزامنة.
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ميزانية برنامج العمل املتكامل لألمانة  .13/2

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا،

إذ يشري إىل مقرره 1/13، واملقرر 32/12 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي، وكذلك 
املقرر 7/7 الصادر عن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛

وبروتوكول  البيولوجي  التنوع  التفاقية  وميزانية  متكامل  عمل  برنامج  اعتامد  يقرر   .1

قرطاجنة للسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم املنافع؛

قرطاجنة  وبروتوكول  االتفاقية  بني  األمانة  خدمات  تكاليف  جميع  تقاسم  أيضا  يقرر   .2

وبروتوكول ناغويا بنسبة 8:16:76 لفرتة السنتني 2017-2018؛

وتقاسم  الحصول  بشأن  ناغويا  لربوتوكول   (BB) أساسية  برنامجية  ميزانية  يوافق عىل   .3

لعام  أمرييك  لعام 2017 ونحو 1,503,500 دوالر  أمرييك  بنحو 1,468,900 دوالر  تقدر  التي  املنافع 

2018، وهو ما ميثل 8 يف املائة من امليزانية املتكاملة البالغة 18,361,600 دوالر أمرييك لعام 2017 

ونحو 18,794,200 دوالر أمرييك لعام 2018 لالتفاقية والربوتوكولني، لألغراض املبينة يف الجدولني 1 أ 

و1 ب أدناه؛

يعتمد جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات عامي 2017 و2018 عىل النحو الوارد يف   .4

الجدول 3 - أدناه؛

 2018 لعام  األنصبة  جدول  حجم  بتعديل  استثنايئ  أساس  عىل  التنفيذي  لألمني  يأذن   .5

ليشمل جميع األطراف التي سيبدأ فيها دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ يف أو قبل 13 ديسمرب/كانون 

األول 2017؛

األنشطة  لدعم  اإلضافية  الطوعية  للمساهامت  االستئامنية  الصناديق  تأييد دمج  يقرر   .6

املوافق عليها لالتفاقية وبروتوكوليها (BE، وBH، وBX) بحيث ميكن استخدام املوارد للمشاريع التي 

لألنشطة  الجديدة  الطوعية  املساهامت  إيداع  يقرر  الصدد،  واحد، ويف هذا  أكرث من صك  تستهدف 

يف الصندوق االستئامين BE، ويطلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة التامس موافقة 

جمعية األمم املتحدة للبيئة عىل تغيري اسم الصندوق االستئامين املدمج ليصبح »الصندوق االستئامين 

البيولوجي  التنوع  التفاقية  عليها  املوافق  اإلضافية  لألنشطة  دعم  يف  للمساهامت  الخاص  الطوعي 

وبروتوكوليها«؛

الطوعية  للمساهامت  الخاص  الطوعي  االستئامين  للصندوق  التمويل  بتقديرات  يقر   .7

(الصندوق  املنافع  وتقاسم  الحصول  بشأن  ناغويا  لربوتوكول  عليها  املوافق  األنشطة  لدعم  اإلضافية 

االستئامين BX) للفرتة 2017-2020 املدرجة يف الجدول 2 الوارد أدناه؛

الطوعية اإلضافية لدعم  للمساهامت  الخاص  الطوعي  الصندوق االستئامين  أن  يالحظ   .8

 (BX االستئامين  (الصندوق  املنافع  وتقاسم  الحصول  بشأن  ناغويا  لربوتوكول  عليها  املوافق  األنشطة 

ينبغي متديده ملدة أربع سنوات ابتدأ من 1 يناير/كانون الثاين 2018 وحتى 31 ديسمرب/كانون األول 
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2021 للسامح لألمني التنفيذي بإجراء عملية اإلغالق اإلداري للصندوق االستئامين، ويطلب إىل املدير 

التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة التامس موافقة جمعية األمم املتحدة للبيئة عىل هذا التمديد؛

يقرر أن يطبق ما يلزم من تغيري عىل الفقرات 4؛ 6 إىل 20و 24و 47 للمقرر 32/13   .9

ملؤمتر األطراف.
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الجدول 1 أ.   ميزانية فرتة السنتني املتكاملة للصندوق االستئامين التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوالتها 
لفرتة السنتني 2018-2017

املجموع20172018النفقات
(بآالف الدوالرات األمريكية)

الربامجأوال.

2,114.22,215.14,329.3مكتب األمني التنفيذي

5,156.95,252.610,409.5الدعم العلمي والسياسايت

2,057.12,098.84,155.9دعم التعميم والتعاون والرتويج

2,838.23,322.76,160.9دعم التنفيذ

3,974.13,742.97,716.9خدمات إدارية ومالية وخدمات املؤمترات

16,140.516,632.132,772.5املجموع الفرعي )أوال(

2,098.32,162.24,260.4رسم دعم الربنامج )%13(ثانيا. 

18,238.818,794.237,033.0املجموع الكيل للنفقات )أوال + ثانيا(

122.8122.8احتياطي رأس املال العاملثالثا.

18,361.618,794.237,155.8املجموع الكيل للنفقات )ثانيا + ثالثا(

حصة بروتوكول ناغويا من امليزانية املتكاملة 
(8%)

1,468.91,503.52,972.5

(9.8)(9.8)تجديد رأس املال العامل من االحتياطي (8%)

(196.6)(98.5)(98.1)أقل مساهمة من البلد املضيف (8%)

املبالغ املجنبة املخصصة لألمني التنفيذي لليونيب 
(8%)

(12.0)(19.6)(31.6)

(95.7)(47.9)(47.8)أقل اإلدخارات من األعوام السابقة (8%)

صايف املجموع )املبلغ املطلوب أن تتقاسمه 
األطراف(

1,301.31,337.52,638.8
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الجدول 1 ب.   ميزانية فرتة السنتني املتكاملة للصندوق االستئامين التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوالتها 
لفرتة السنتني 2017-2018 )حسب أوجه اإلنفاق(

20172018Totalالنفقات
(بآالف الدوالرات األمريكية)

11,329.411,586.022,915.4تكاليف املوظفنيألف. 
150.0215.0365.0اجتامعات املكتبباء.

450.0400.0850.0السفر يف مهام رسميةجيم
75.075.0150.0االستشاريون/عقود من الباطندال.
1,416.82,016.83,433.6االجتامعات /1/2/3هاء.

50.050.0100.0مواد التوعية العامةواو.
100.0100.0200.0املساعدة املؤقتة/العمل اإلضايفزاي

1,239.71,257.62,497.3اإليجارات والتكاليف ذات الصلةحاء.

979.6726.61,706.2مرصوفات التشغيل العامةطاء.
5.05.010.0التدريبياء.

280.0135.0415.0اجتامعات الخرباءكاف.

ترجمة املواقع الشبكية لكل من غرفة تبادل املعلومات الم.
BCH/) بشأن السالمة األحيائية/ آلية تبادل املعلومات

CHM)، وغرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم 
(ABS CH) املنافع

65.065.0130.0

16,140.516,632.132,772.5املجموع الفرعي )أوال(

2,098.32,162.24,260.4رسم دعم الربنامج 13%ثانيا

18,238.818,794.237,033.0املجموع الكيل للنفقات )أوال + ثانيا(

122.8122.8احتياطي رأس املال العاملثالثا.

18,361.618,794.237,155.8املجموع الكيل للنفقات (ثانيا + ثالثا)

1,468.91,503.52,972.5حصة بروتوكول ناغويا من امليزانية املتكاملة (8%)

(9.8)(9.8)تجديد رأس املال العامل من االحتياطي (8%)

(196.6)(98.5)(98.1)أقل مساهمة من البلد املضيف (8%)

املبالغ املجنبة املخصصة لألمني التنفيذي لليونيب 
(8%)

(12.0)(19.6)
(31.6)

(95.7)(47.9)(47.8)أقل استخدام لالحتياطات من األعوام السابقة (8%)

صايف املجموع )املبلغ املطلوب أن تتقاسمه 
األطراف(

1,301.31,337.52,638.8

1/ االجتامعات ذات األولوية التي سيتم متويلها من امليزانية األساسية:

االجتامع العارش للفريق العامل املخصص املعني باملادة 8 (ي) واألحكام املتصلة بها

االجتامعان الحادي والعرشون والثاين والعرشون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية

االجتامع الثاين للهيئة الفرعية للتنفيذ

االجتامع الرابع عرش ملؤمتر األطراف يف االتفاقية/ االجتامع التاسع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية/ االجتامع الثالث لألطراف يف بروتوكول ناغويا بشأن الحصول 
وتقاسم املنافع الذي سيعقد بالتعاقب.

2/  االجتامع الحادي والعرشون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية (3 أيام). املادة 8 (ي)– 10 (3 أيام) بالتعاقب يف عام 2017. واالجتامع لثاين والعرشون للهيئة الفرعية 
للمشورة العلمية والتقنية (6 أيام)، االجتامع الثاين للهيئة الفرعية للتنفيذ (5 أيام) بالتعاقب يف عام 2018

3/  تقسم امليزانية الخاصة بكل من االجتامع الرابع عرش ملؤمتر األطراف يف االتفاقية، واالجتامع التاسع لألطراف يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، واالجتامع الثالث 
لألطراف يف بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم املنافع، بالتساوي بني سنتي فرتة السنتني.
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الجدول 2.   االحتياجات من املوارد من الصندوق االستئامين الطوعي الخاص )BX( للمساهامت الطوعية 
اإلضافية لدعم األنشطة املوافق عليها لربوتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم املنافع لفرتة السنتني 

2020-2017

)بآالف الدوالرات األمريكية(

2020-2017أوال. الوصف

حلقات عمل بشأن بناء القدرات  .1

شعبة الدعم العلمي والسياسايت   

وحدة الحصول وتقاسم املنافع واملعرفة التقليدية   

غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع   20.0

األطر القانونية لتنفيذ بروتوكول ناغويا   840.0

تنفيذ بروتوكول ناغويا   150.0

تدريب اإلعالميني ونرش أدوات زيادة التوعية بشأن الحصول وتقاسم املنافع   28.0

االستشاريون  .2

شعبة الدعم العلمي والسياسايت  

وحدة الحصول وتقاسم املنافع واملعرفة التقليدية   

شبكة اإلنرتنت العاملية بشأن قانون التنوع البيولوجي   40.0

وضع أطر قانونية لتنفيذ بروتوكول ناغويا   100.0

تحليل املعلومات ألول عملية تقييم ومراجعة لربوتوكول ناغويا   20.0

دراسة عن معايري صك دويل متخصص للحصول وتقاسم املنافع   20.0

سفر املوظفني  .3

شعبة الدعم العلمي والسياسايت  

وحدة الحصول وتقاسم املنافع واملعرفة التقليدية   

غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع   60.0

املنشورات  .4

شعبة الدعم العلمي والسياسايت  

وحدة الحصول وتقاسم املنافع واملعرفة التقليدية   

غرفة تبادل املعلومات بشأن الحصول وتقاسم املنافع   20.0

تدريب اإلعالميني ونرش أدوات زيادة التوعية بشأن الحصول وتقاسم املنافع   2.0

1,300.0املجموع الفرعي أوال

169.0ثانيا.  تكاليف دعم الربنامج )%13(

1,469.0املجموع الكيل )أوال + ثانيا(
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الجدول 3.   املساهامت يف الصندوق االستئامين لربوتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم املنافع لفرتة 
السنتني 2018-2017

البلد العضو

جدول األمم املتحدة 
صبة املقررة لعام 2017 

لألن
يف املائة(

(

 ،%
ىص 22

الجدول بحد أق
أقل البلدان منوا ال تدفع 

يف املائة(
( %

ن 0.01
أكرث م

يف 1 يناير/
ت 

ام
ساه

امل
ين 2017

كانون الثا

جدول األمم املتحدة 
صبة املقررة لعام 2017 

لألن
يف املائة(

(

 ،%
ىص 22

الجدول بحد أق
أقل البلدان منوا ال تدفع 

يف املائة(
( %

ن 0.01
أكرث م

يف 1 يناير/
ت 

ام
ساه

امل
ين 2018

كانون الثا

يف 
ت 

ام
ساه

مجموع امل
عام 2017-2018 بالدوالر 

يك
األمري

531 266 0.020 0.008 266 0.020 0.008 ألبانيا

66 66 0.005 0.002 0.002 أنتيغوا وبربودا*

29,656 29,656 2.217 0.892 0.892 األرجنتني*

3,720 1,862 0.139 0.056 1,859 0.143 0.056 بيالروس

58,796 29,423 2.200 0.885 29,373 2.257 0.885 بلجيكا

199 100 0.007 0.003 100 0.008 0.003 بنن

66 33 0.002 0.001 33 0.003 0.001 بوتان

بوليفيا (دولة 
متعددة 

القوميات)*

 0.012 0.012 0.030 399 399

930 465 0.035 0.014 465 0.036 0.014 بوتسوانا

2,990 1,496 0.112 0.045 1,494 0.115 0.045 بلغاريا

266 133 0.010 0.004 133 0.010 0.004 بوركينا فاسو

66 33 0.002 0.001 33 0.003 0.001 بوروندي

266 133 0.010 0.004 133 0.010 0.004 كمبوديا

332 332 0.025 0.010 0.010 الكامريون*

526,244 263,344 19.689 7.921 262,900 20.203 7.921 الصني

66 33 0.002 0.001 33 0.003 0.001 جزر القمر

399 199 0.015 0.006 199 0.015 0.006 الكونغو

598 299 0.022 0.009 299 0.023 0.009 كوت ديفوار

6,577 3,291 0.246 0.099 3,286 0.253 0.099 كرواتيا

4,318 2,161 0.162 0.065 2,157 0.166 0.065 كوبا

22,854 11,437 0.855 0.344 11,417 0.877 0.344 جمهورية التشيك

جمهورية الكونغو 
الدميوقراطية

 0.008 0.010 130 0.008 0.010 134 264

38,799 19,416 1.452 0.584 19,383 1.490 0.584 الدمنارك

66 33 0.002 0.001 33 0.003 0.001 جيبويت

جمهورية 
الدومنيكان

 0.046 0.117 1,527 0.046 0.114 1,529 3,056

10,098 5,053 0.378 0.152 5,045 0.388 0.152 مرص

264 134 0.010 0.010 130 0.010 0.010 أثيوبيا

65,969 33,437 2.500 0.000 32,532 2.500 اإلتحاد األوريب

199 100 0.007 0.003 100 0.008 0.003 فيجي

30,295 15,160 1.133 0.456 15,135 1.163 0.456 فنلندا

322,815 161,544 12.078 4.859 161,271 12.393 4.859 فرنسا

1,129 565 0.042 0.017 564 0.043 0.017 الغابون

66 33 0.002 0.001 33 0.003 0.001 غامبيا

424,463 212,411 15.881 6.389 212,052 16.296 6.389 أملانيا
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البلد العضو

جدول األمم املتحدة 
صبة املقررة لعام 2017 

لألن
يف املائة(

(

 ،%
ىص 22

الجدول بحد أق
أقل البلدان منوا ال تدفع 

يف املائة(
( %

ن 0.01
أكرث م

يف 1 يناير/
ت 

ام
ساه

امل
ين 2017

كانون الثا

جدول األمم املتحدة 
صبة املقررة لعام 2017 

لألن
يف املائة(

(

 ،%
ىص 22

الجدول بحد أق
أقل البلدان منوا ال تدفع 

يف املائة(
( %

ن 0.01
أكرث م

يف 1 يناير/
ت 

ام
ساه

امل
ين 2018

كانون الثا

يف 
ت 

ام
ساه

مجموع امل
عام 2017-2018 بالدوالر 

يك
األمري

1,860 931 0.070 0.028 929 0.071 0.028 غواتيامال

133 66 0.005 0.002 66 0.005 0.002 غينيا

66 33 0.002 0.001 33 0.003 0.001 غينيا بيساو

133 66 0.005 0.002 66 0.005 0.002 غيانا

531 266 0.020 0.008 266 0.020 0.008 هندوراس

10,696 5,353 0.400 0.161 5,344 0.411 0.161 اليونان

48,964 24,503 1.832 0.737 24,461 1.880 0.737 الهند

33,484 16,756 1.253 0.504 16,728 1.285 0.504 أندونيسيا

1,329 665 0.050 0.020 664 0.051 0.020 األردن

12,689 6,350 0.475 0.191 6,339 0.487 0.191 كازاخستان

1,196 598 0.045 0.018 597 0.046 0.018 كينيا

133 66 0.005 0.002 66 0.005 0.002 قرغيزستان

جمهورية الو 
الدميقراطية 

الشعبية

 0.003 0.008 100 0.003 0.007 100 199

66 33 0.002 0.001 33 0.003 0.001 ليسوتو

66 33 0.002 0.001 33 0.003 0.001 ليبرييا

2,128 2,128 0.159 0.064 0.064 لوكسمبورغ*

199 100 0.007 0.003 100 0.008 0.003 مدغشقر

133 66 0.005 0.002 66 0.005 0.002 مالوي

199 100 0.007 0.003 100 0.008 0.003 مايل

532 532 0.040 0.016 0.016 مالطا*

66 33 0.002 0.001 33 0.003 0.001 جزر مارشال

133 66 0.005 0.002 66 0.005 0.002 موريتانيا

797 399 0.030 0.012 398 0.031 0.012 موريشيوس

95,336 47,708 3.567 1.435 47,628 3.660 1.435 املكسيك

ميكرونيزيا 
(واليات)

 0.001 0.003 33 0.001 0.002 33 66

332 166 0.012 0.005 166 0.013 0.005 منغوليا

266 133 0.010 0.004 133 0.010 0.004 موزمبيق

264 134 0.010 0.010 130 0.010 0.010 ميامنار

664 332 0.025 0.010 332 0.026 0.010 ناميبيا

98,459 49,271 3.684 1.482 49,188 3.780 1.482 هولندا

133 66 0.005 0.002 66 0.005 0.002 النيجر

56,405 28,226 2.110 0.849 28,179 2.165 0.849 الرنويج

6,179 3,092 0.231 0.093 3,087 0.237 0.093 باكستان

2,259 1,130 0.085 0.034 1,128 0.087 0.034 بنام

9,035 4,521 0.338 0.136 4,514 0.347 0.136 بريو

10,962 5,486 0.410 0.165 5,476 0.421 0.165 الفلبني

جمهورية 
مولدوفا

 0.004 0.010 133 0.004 0.010 133 266
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البلد العضو

جدول األمم املتحدة 
صبة املقررة لعام 2017 

لألن
يف املائة(

(

 ،%
ىص 22

الجدول بحد أق
أقل البلدان منوا ال تدفع 

يف املائة(
( %

ن 0.01
أكرث م

يف 1 يناير/
ت 

ام
ساه

امل
ين 2017

كانون الثا

جدول األمم املتحدة 
صبة املقررة لعام 2017 

لألن
يف املائة(

(

 ،%
ىص 22

الجدول بحد أق
أقل البلدان منوا ال تدفع 

يف املائة(
( %

ن 0.01
أكرث م

يف 1 يناير/
ت 

ام
ساه

امل
ين 2018

كانون الثا

يف 
ت 

ام
ساه

مجموع امل
عام 2017-2018 بالدوالر 

يك
األمري

133 66 0.005 0.002 66 0.005 0.002 رواندا

66 33 0.002 0.001 33 0.003 0.001 ساموا

264 134 0.010 0.005 130 0.010 0.005 السنغال

66 33 0.002 0.001 33 0.003 0.001 سيشيل

33 33 0.002 0.001 0.001 سريا ليون*

10,630 5,319 0.398 0.160 5,310 0.408 0.160 سلوفاكيا

24,183 12,102 0.905 0.364 12,081 0.928 0.364 جنوب أفريقيا

162,304 81,221 6.073 2.443 81,084 6.231 2.443 إسبانيا

264 134 0.010 0.010 130 0.010 0.010 السودان

133 66 0.005 0.002 66 0.005 0.002 سوازيالند

63,513 31,783 2.376 0.956 31,730 2.438 0.956 السويد

75,738 37,901 2.834 1.140 37,837 2.908 1.140 سويرسا

الجمهورية 
العربية السورية

 0.024 0.061 797 0.024 0.060 798 1,594

266 133 0.010 0.004 133 0.010 0.004 طاجيكستان

66 33 0.002 0.001 33 0.003 0.001 توغو

264 134 0.010 0.009 130 0.010 0.009 أوغندا

اإلمارات العربية 
املتحدة

 0.604 1.541 20,047 0.604 1.501 20,081 40,128

اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى 
وأيرلندا الشاملية

 4.463 11.383 148,128 4.463 11.094 148,378 296,506

5,248 2,626 0.196 0.079 2,622 0.201 0.079 أوروغواي

66 33 0.002 0.001 33 0.003 0.001 فانواتو

3,853 1,928 0.144 0.058 1,925 0.148 0.058 فيتنام

264 134 0.010 0.007 130 0.010 0.007 زامبيا

39.255100.0001,301,27739.255100.0001,337,4952,638,773اإلجاميل

* سيطلب منها السداد يف 2017 عىل أساس التمثيل النسبي. 
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معلومات التسلسل الرقمي بشأن املوارد الجينية  .14/2

إن مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف يف بروتوكول ناغويا، 

إذ يالحظ أن معلومات التسلسل الرقمي25 بشأن املوارد الجينية متثل مسألة شاملة قد تكون 
ذات صلة بربوتوكول ناغويا،

التكنولوجيا  مجال  يف  القامئني  والتطوير  البحث  عن  الناشئ  الرسيع  التقدم  أيضا  يالحظ  وإذ 
الحيوية فيام يتعلق باستخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن املوارد الجينية وإذ يقر بالتايل بأهمية 

تناول هذه املسألة يف إطار بروتوكول ناغويا يف الوقت املناسب؛

وإذ يقر برضورة اتباع نهج منسق وغري ازدواجي بشأن هذه املسألة يف إطار االتفاقية وبروتوكول 
ناغويا وإذ يعرتف باملقرر 16/13؛

التسلسل  معلومات  محتملة الستخدام  آثار  أية  يف  الثالث  اجتامعه  يف  ينظر  أن  يقرر   .1
الرقمي بشأن املوارد الجينية عىل هدف بروتوكول ناغويا؛

يدعو األطراف، والحكومات األخرى، والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية، واملنظامت   .2
التي تقدمها وفقاً  الصلة  آرائها واملعلومات ذات  أن تدرج يف  املعنية، إىل  املصلحة  والجهات صاحبة 

للفقرة 2 من املقرر 16/13 املعلومات ذات الصلة بربوتوكول ناغويا؛

اآلراء  وتوليف  تجميع   ،16/13 املقرر  يف  التنفيذي،  األمني  إىل  طُلب  قد  أنه  يالحظ   .3
مخصص  تقنيني  خرباء  فريق  سيضطلع  ما  وهو  دراسة،  بإجراء  تكليف  وإصدار  املقدمة  واملعلومات 

بالنظر فيه؛

يرحب بالدعوة التي وجهها مؤمتر األطراف، يف اجتامعه الثالث عرش، عىل النحو الوارد   .4
يف الفقرة 6 من املقرر 16/13؛

التقنيني املخصص املشار إليه يف تلك الفقرة سوف يقوم أيضاً  يقرر بأن فريق الخرباء   .5
بخدمة بروتوكول ناغويا من خالل النظر يف املعلومات ذات الصلة بربوتوكول ناغويا والواردة يف التجميع 

والتوليف والدراسة التي أعدت وفقا للفقرة 3 من املقرر 16/13؛

الهيئة  ِقبل  من  فيها  ليُنظر  نتائجه  تقديم  املخصص  التقنيني  الخرباء  فريق  إىل  يطلب   .6
الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛

يطلب إىل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية النظر يف نتائج فريق   .7
الخرباء التقنيني املخصص وتقديم توصية تتعلق باآلثار املحتملة الستخدام معلومات التسلسل الرقمي 

بشأن املوارد الجينية عىل هدف بروتوكول ناغويا لينظر فيها مؤمتر األطراف العامل كاجتامع لألطراف 

يف بروتوكول ناغويا يف اجتامعه الثالث. 

يخضع هذا املصطلح للمزيد من املناقشة يف الدراسة وبني أعضاء فريق الخرباء.  25








