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 المقررات -أوال

 (31تقييم واستعراض فعالية البروتوكول )المادة  -3/1
 أول تقييم واستعراض لفعالية البروتوكول -ألف

  ،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا نإ
والذي يتضمن  ،الوارد في المرفق األول بالنتائج الرئيسي  ألول تقييم واستعراض للبروتوكول يحيط علما -7
 التي يدمتها لجن  االمتثال؛ المدخالت

استخدام النقاط المرجعي  الواردة فيه كخط  على ويوافق، الوارد في المرفق الثاني بإطار المؤشرات يرحب -9
 أساس يمكن بها يياس التقدم في المستقبل؛

تقدم إضافي في  ما ُيحرز من ه، حسب ما تقتضيه الحاج  في ضوءكيياإعادة النظر في اإلطار وت يقرر -3
 التنايذ؛

 بالتقدم الذي أحرزته األطراف في تاعيل البروتوكول؛يرحب  -4

 مزيد من العمل، على سبيل األولوي : هناك حاج  إلىأّن ب يسلم -5

مع لوضع تشريع أو متطلبات تنظيمي  للحصول وتقاسم المنافع، لتوفير اليقين القانوني والوضوح والشاافي ،  (أ )
 والصكوك ناغويا بروتوكول تنايذ ضمان إلى من البروتوكول والحاج  2األخذ في الحسبان االعتبارات الخاص  وفقا للمادة 

 ؛البعض بعضها تدعم بطريق  الصل  ذات األخرى الدولي 

لتعزيز تنايذ األطراف لألحكام المتعلق  باالمتثال للتشريع المحلي والمتطلبات التنظيمي  المحلي  للحصول  (ب )
(، بما في ذلك تعيين نقاط التاتيش، وكذلك 71(، ورصد استخدام الموارد الجيني  )المادة 71و 75وتقاسم المنافع )المادتان 

 (؛79و 1و 1، و5 حكام المتعلق  بالشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  )المواداأل

في تنايذ البروتوكول، بما في ذلك عن  لشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي لكامل  والاعال  لمشارك  االلدعم  (ج )
في وضع  معات المحلي الشعوب األصلي  والمجت دعمو  زيادة وعيها ويدراتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع،طريق 

جراءات مجتمعي ، و  متطلبات دنيا للشروط المتاق عليها بصورة متبادل  وبنود تعايدي  نموذجي  لتقاسم المنافع بروتوكوالت وا 
 ؛مع مراعاة يوانينها العرفي الناشئ  عن استخدام المعارف التقليدي  المرتبط  بالموارد الجيني ، 

 لح  المعنيين وتشجيع مشاركتهم في تنايذ البروتوكول؛رفع مستوى الوعي بين أصحاب المص (د )

 األطراف التي لم تاعل ذلك بعد، على أن: يحث -6

تنشئ هياكل مؤسسي  وتدابير تشريعي  أو إداري  أو سياساتي  بشأن الحصول وتقاسم المنافع، مع األخذ في  (أ )
 )أ( و)ب( أعاله؛5 تينالحسبان الاقر 

 )ج( و)د( أعاله؛5 تيناألولوي  المحددة في الاقر  تتخذ خطوات للتعامل مع المجاالت ذات (ب )

تنشر في غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع جميع المعلومات اإللزامي  المتاح  على  (ج )
، بما في ذلك معلومات عن من البروتوكول 74من المادة  9المستوى الوطني، وفقا لاللتزامات المنصوص عليها في الاقرة 

أو ما يعادلها لتشكيل شهادات امتثال معترف بها دوليا، في أيرب ويت ممكن، بغي  تيسير رصد استخدام الموارد  التصاريح
 الجيني  والتعاون بين األطراف؛
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  :التي هي في وضع يسمح لها بالقيام بذلك على أناألطراف وغير األطراف والمنظمات المعني   يشجع -1

اف من البلدان النامي ، وال سيما أيل البلدان نموا والدول الجزري  توسع نطاق جهودها لبناء يدرات األطر  (أ )
 الصغيرة النامي  من بينها، واألطراف التي تمر ايتصاداتها بمرحل  انتقالي ، على تنايذ بروتوكول ناغويا، مع األخذ في الحسبان

الواردة في المرفق  النتائج الرئيسي و  ت المؤسسي ،، والحاج  إلى تعزيز القدراأعاله 5المجاالت ذات األولوي  المحددة في الاقرة 
 األول، وكذلك احتياجات وأولويات الشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  وأصحاب المصلح  المعنيين؛

تدعم مبادرات بناء القدرات الرامي  إلى تنايذ البروتوكول، مثل برنامج بناء القدرات الذي ناذته األمان   (ب )
 انون التنمي  من أجل إنشاء أطر يانوني  وطني ، بما في ذلك من خالل توفير الموارد المالي ؛والمنظم  الدولي  لق

تتيح المعلومات المتعلق  بمبادرات بناء القدرات وموارد بناء القدرات في غرف  تبادل المعلومات بشأن  (ج )
 الحصول وتقاسم المنافع؛

وكول عن طريق جمل  أمور منها أنشط  بناء القدرات تنظر في الُنهج اإليليمي  لدعم التنايذ المتسق للبروت (د )
 بين البلدان التي تتقاسم ناس الموارد الجيني  أو المعارف التقليدي  المرتبط  بالموارد الجيني ؛

 من البروتوكول؛ 77تُيِسر تقاسم المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود وفقا للمادة  )ه(

 االستراتيجي  لتعزيز الوعي بشأن البروتوكول؛تدعم االتصاالت  )و(

تبني يدرات األطراف والشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  للتااوض حول الشروط المتاق عليها بصورة  )ز(
 متبادل  وتعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا بين مستخدمي ومقدمي الموارد الجيني  و/ أو المعارف التقليدي  المرتبط  بها؛

األطراف، وغير األطراف، والمنظمات الدولي ، والمصارف اإلنمائي  اإليليمي ، والمؤسسات المالي   ويدع -2
 ع نطاق جهودها، حسب االيتضاء، لتوفير الموارد المالي  الالزم  لدعم تنايذ البروتوكول؛ياألخرى، والقطاع الخاص، إلى توس

وجه إلى اآللي  المالي  فيما يتعلق بدعم تنايذ بأن يدعو مؤتمر األطراف، عند اعتماد إرشاده الم يوصي -2
في تنايذ بروتوكول ناغويا، بما في ذلك وضع  بروتوكول ناغويا، مرفق البيئ  العالمي  إلى مواصل  مساعدة األطراف المؤهل 

تاح   داري  وسياساتي  بشأن الحصول وتقاسم المنافع والترتيبات المؤسسي  ذات الصل ، وا   األموال لهذه الغاي ؛تدابير تشريعي  وا 

األطراف، وغير األطراف، والشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي ، والمنظمات ذات الصل  على أن  يشجع -71
تستايد من ثروة المعلومات والخبرات المتاح  في التقارير الوطني  المؤيت  وغرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 

د القائم  )مثل المبادئ التوجيهي  ومواد بناء القدرات( من أجل دعم التنايذ وتشجيع تبادل األدوات والموار  من المنافع، وكذلك
 الخبرات؛

 األطراف، في ضوء الطابع الشامل للبروتوكول، إلى إنشاء آليات مناسب  لتيسير: يدعو -77

المختص   ، بما في ذلك نقاط االتصال الوطني ، والسلطات الوطني التنسيق الوطني بين مختلف المؤسسات (أ )
 والوزارات ذات الصل  بالحصول وتقاسم المنافع؛

في تنايذ أحكام البروتوكول المتعلق   لشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي الكامل  والاعال  ل مشارك ال (ب )
 ؛بهدف مراعاة احتياجاتهم وكذلك الظروف الوطني بالشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي ، 

مشارك  أصحاب المصلح  المعنيين من مختلف القطاعات ُبغي  أخذ احتياجاتهم في الحسبان عند وضع  (ج )
داري  وسياساتي  بشأن الحصول وتقاسم المنافع  ؛تدابير تشريعي  وا 

 إلى: أيضا األطرافيدعو  -79
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و إداري  أو النظر في تنايذ تدابير مؤيت  من أجل اكتساب خبرات يمكن أن تايد في وضع تدابير تشريعي  أ (أ )
 سياساتي  بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛

األعمال ذات الصل  التي اضطلعت بها منظم   من البروتوكول، 2، في تنايذ المادة األخذ في الحسبان (ب )
 ؛، حسب االيتضاء، ووفقا للظروف الوطني ومنظم  الصح  العالمي  ومنظمات أخرى ذات صل لألمم المتحدة ألغذي  والزراع  ا

من البروتوكول، باألعمال ذات الصل  التي اضطلعت بها المنظم   71ط  علما، في تنايذ المادة اإلحا (ج )
 العالمي  للملكي  الاكري ، حسب االيتضاء، شريط  أال تتعارض مع أهداف االتاايي  والبروتوكول؛ 

وفقا  افع،الشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  إلى المشارك  في عمليات الحصول وتقاسم المن يدعو -73
تاحتها  1بما في ذلك عن طريق وضع بروتوكوالت لممارساتهم المألوف ، جراءات مجتمعي  بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وا  وا 

المنظمات ذات الصل  إلى تقديم إرشادات لدعم ويدعو ، من خالل غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 ؛المحلي  في وضع هذه البروتوكوالت واإلجراءات المجتمعي الشعوب األصلي  والمجتمعات 

أصحاب المصلح  المعنيين ومنظمات وشبكات المستخدمين إلى المشارك  في عمليات الحصول  يدعو -74
و/أو  ،و/أو مدونات السلوك ،مثل البنود التعايدي  النموذجي  ،بعض األدوات وضع عن طريقوتقاسم المنافع، بما في ذلك 

التي تلبي احتياجات جمهورهم وتيسر االمتثال لمتطلبات الحصول  ،و/أو أفضل الممارسات و/أو المعايير ،لتوجيهي المبادئ ا
تاح  وتقاسم المنافع  هذه األدوات من خالل غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛، وا 
المتعلق  بالملكي  الاكري  ُبغي   أن العمل على وضع صك أو أكثر من الصكوك القانوني  الدولي  يالحظ -75

ضمان الحماي  المتوازن  والاعال  للموارد الجيني  والمعارف التقليدي  وأشكال التعبير الثقافي التقليدي في إطار المنظم  العالمي  
 ايذ البروتوكول؛ولذلك، سيكون من السابق ألوانه تقييم كياي  مساهم  نتائج هذه العملي  في تن ،جاريايعد للملكي  الاكري  

من  72من المادة  4وفقا للاقرة  72لقياس فعالي  المادة  كافي  أنه ال تتوفر معلومات يالحظ أيضا -76
 ؛البروتوكول

وكذلك التقدم  71تقييم جميع العناصر ذات الصل  بتنايذ البروتوكول، بما في ذلك المحددة في الاقرة  يقرر -71
بشأن نقل التكنولوجيا والتآزر والتعاون،  93بشأن آلي  عالمي  متعددة األطراف لتقاسم المنافع، والمادة  71المحرز بشأن المادة 

 الثاني للبروتوكول؛واالستعراض في التقييم 

 :إلى األمين  التنايذي  طلبي -72

إجراء مسح موجه لنقاط االتصال الوطني  المعني  بالحصول وتقاسم المنافع، والسلطات الوطني  المختص ،  ( أ)
ومستخدمي ومقدمي الموارد الجيني  و/أو المعارف التقليدي  المرتبط  بها بشأن التحديات المتعلق  بتنايذ البروتوكول، لتوفير 

 مات في العمليات المستقبلي  لتقييم واستعراض فعالي  البروتوكول؛مصدر إضافي للمعلو 

مراعاة المؤشرات الواردة في المرفق الثاني عند إعداد الشكل المقترح للتقرير الوطني المقبل بشأن تنايذ  ( ب)
 ؛بروتوكول ناغويا

بالتقدم الذي أحرزته األمان  في تنايذ وتشغيل غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع،  يرحب -72
لحصول على الموارد الجيني  والمعارف التقليدي  من أجل اعلى أهمي  إتاح  معلومات عن اإلجراءات الواجب اتباعها  يشددو

 المرتبط  بها في بلد ما؛

 إلى األمين  التنايذي : يطلب -91

                                                           
1

 .بيولوجي  ثقافي يد يتضمن ذلك بروتوكوالت مجتمعي   
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إلى اللغات الرسمي  الست  غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع إعطاء األولوي  لترجم  (أ )
 ؛لألمم المتحدة

 مواصل  تحسين أداء غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛ (ب )

المنافع حول من جميع أنواع مستخدمي غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  التعقيباتالتماس  (ج )
 تنايذها وتشغيلها؛

غرف  تبادل لواصل توفير المساعدة التقني  من أجل تقديم المعلومات تإلى األمين  التنايذي  أن  يطلب أيضا -97
 المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك:

األخرى ذات  والمعلومات اإللزامي  األطراف، وكذلك غير األطراف، على نشر جميع المعلومات تشجيع (أ )
توفير التدريب على على المتاح  على المستوى الوطني في غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، و  الصل 

 ؛الحصول وتقاسم المنافع استخدام غرف  تبادل المعلومات بشأن

والشعوب التشجيع على نشر السجالت المرجعي ، حسب االيتضاء، من جانب أصحاب المصلح  المعنيين  (ب )
 األصلي  والمجتمعات المحلي  والمنظمات ذات الصل  في غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛

زيادة فهم الطريق  التي يعمل بها النظام لرصد استخدام الموارد الجيني  من خالل غرف  تبادل المعلومات  (ج )
 بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛

التشغيل البيني لغرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، مثل  التشجيع على استخدام خواص (د )
 واجه  برمج  التطبيقات.

 ثاني تقييم واستعراض لفعالية البروتوكول -باء 

 ،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا نإ

 2،(37تقييم واستعراض فعالي  البروتوكول )المادة األمين  التنايذي  بشأن التي أعدتها مذكرة ال في نظر ويد
ذ يضع في اعتباره  الروابط بين تقديم التقارير الوطني  وعملي  التقييم واالستعراض، وا 

اعالي  البروتوكول في االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل لستعراض الثاني االإجراء التقييم و  يقرر -7
 ؛9194 عام فيكاجتماع لألطراف في البروتوكول، 

اعالي  البروتوكول، مع األخذ في لاستعراض و تقييم  ثاني قترح منهجي  إلجراءتاألمين  التنايذي  أن  يطلب إلى -9
من عملي  التقييم واالستعراض المكتسب  االعتبار النتائج والدروس المستاادة من عملي  التقييم واالستعراض األولى، والخبرات 

 ؛9191لسالم  األحيائي ، واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد بموجب بروتوكول يرطاجن  ل

في المنهجي  المقترح  المشار إليها في  ، في اجتماعها الرابع،لتنايذ أن تنظرلالهيئ  الارعي   يطلب إلى -3
أعاله وأن تقدم توصيات لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه  9الاقرة 

 الخامس؛

 الحق اجتماع في البروتوكول فعالي  واستعراض لتقييم الالحق  الزمني  الاترات مسأل  في النظر إعادة يقرر -4
 .البروتوكول في لألطراف كاجتماع العامل األطراف مرلمؤت

                                                           
2
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 المرفق األول

 النتائج الرئيسية

والتزامات األطراف ذات الصلة، بما في ذلك تقييم التقدم الذي أحرزته  ناغويا مدى تنفيذ أحكام بروتوكول :العنصر )أ(
 األطراف في إنشاء هياكل مؤسسية وتدابير الحصول وتقاسم المنافع المتخذة لتنفيذ البروتوكول

داري  وسياساتي  وترتيبات مؤسسي  للحصولناغويا روتوكولبتاعيل ل -7  ، تحتاج األطراف إلى وضع تدابير تشريعي  وا 
وتقاسم المنافع، وال يزال العديد من األطراف في طور إنشاء هذه التدابير والمؤسسات. وتستغرق هذه العملي  ويتا طويال وتشكل 

 تحديا للعديد من األطراف.

تاتيش، ارتباطا وثيقا المختص  ونقاط الوطني  السلطات ال من يبيليرتبط التقدم المحرز في وضع ترتيبات مؤسسي ، و  -9
دم المحرز في اعتماد تدابير للحصول وتقاسم المنافع. وتضمنت بعض التدابير التي اعُتمدت يبل بروتوكول ناغويا تعيين بالتق

ومع ذلك، فإّن تعيين نقاط التاتيش مطلب جديد أنشأه البروتوكول وال يزال يتعين تناوله من جانب سلطات وطني  مختص . 
 العديد من األطراف.

نشر المعلومات اإللزامي  في غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع أمر ضروري  على الرغم من أنّ و  -3
لتنايذ البروتوكول، فإّن عددا من األطراف لم ينشر بعد جميع المعلومات الوطني  المتاح  في غرف  تبادل المعلومات بشأن 

 من بروتوكول ناغويا. 74الحصول وتقاسم المنافع وفقا للمادة 

في ضوء الطابع الشامل للبروتوكول، يتطلب تنايذه مشارك  الشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  وأصحاب و  -4
( وكذلك التنسيق بين مختلف المؤسسات والوزارات  المصلح  المعنيين )مثل يطاعات األعمال التجاري  المختلا  والدوائر العلمي

والملكي  الاكري (. وللمساعدة في مواجه  هذا التحدي، يمكن إنشاء آليات مالئم  والزراع ، والتجارة،  ،)مثل العلوم والتعليم
 لتيسير التنسيق والمشارك ، ويد يتطلب األمر زيادة التوعي  وبناء القدرات. 

تقاسم المنافع مع ترسيخ يقين  ماهوم وتشمل التحديات الرئيسي  األخرى وضع تدابير للحصول وتقاسم المنافع تدعم -5
وزيادة األعباء والتكاليف على المستخدمين، والموارد البشري  المحدودة  اتوالتأخير  ،وني، وتجنب التعقيدات غير الضروري يان

 الحصول وتقاسم المنافع وتنايذ بروتوكول ناغويا في العديد من األطراف. في مجالالتي تعمل 

أولى. وينبغي أن تؤخذ احتياجات مستخدمي  في ضوء هذه التحديات، يمكن اعتبار وضع تدابير مؤيت  خطوةو  -1
في الحسبان  ،من مختلف القطاعات، بمن في ذلك أصحاب المصلح  المعنيين الموارد الجيني  والمعارف التقليدي  المرتبط  بها

3.بروتوكولأيضا عند وضع تدابير للحصول وتقاسم المنافع. ويد يكون تطبيق ُنهج إيليمي  مايدا أيضا لدعم التنايذ المتسق لل
 

األحكام المتعلق  باالمتثال ورصد استخدام الموارد الجيني ، بما  وهييشكل تنايذ بعض عناصر البروتوكول الجديدة، و  -1
 في ذلك تعيين نقاط تاتيش وااللتزامات المتعلق  بالشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي ، تحديا خاصا.

في  االلتزامات وتنطبقوال يميز بروتوكول ناغويا بين البلدان المستخدم  للموارد الجيني  والبلدان التي تقدمها،  -2
على جميع األطراف، بما في ذلك األحكام المتعلق  باالمتثال للتشريعات المحلي  أو المتطلبات التنظيمي  وفقا  البروتوكول
 .71و 75للمادتين 

التاتيش، تحتاج األطراف إلى فهم مهامها وخيارات تعيينها بشكل أفضل في ضوء سيايها الوطني.  وفيما يتعلق بنقاط -2
 .بمهامهاوهناك حاج  أيضا إلى بناء يدرات نقاط التاتيش لتمكينها من االضطالع 

                                                           
3

 (.9175مثال، "المبادئ التوجيهي  العملي  لالتحاد األفريقي للتنايذ المنسق لبروتوكول ناغويا في أفريقيا"، )االتحاد األفريقي،  
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هوم "الشعوب وفيما يتعلق بالشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي ، تشمل التحديات ما يلي: تحديد كياي  انطباق ما -71
األصلي  والمجتمعات المحلي " على المستوى الوطني؛ وتوضيح حقوق الشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  بالنسب  للموارد 
الجيني  و/أو المعارف التقليدي  المرتبط  بالموارد الجيني ؛ وتحديد المجموعات المختلا  من الشعوب األصلي  والمجتمعات 

 يلي: فيما. ولمواجه  هذه التحديات، يمكن النظر ها/حائزيهاالمعارف وحائز هذه نظيمها؛ والربط بين المحلي ؛ وفهم طريق  ت

بناء يدرات األطراف لدعم تنايذ أحكام البروتوكول المتعلق  بالشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي ، وكذلك  (أ )
 وتقاسم المنافع؛يدرات الشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  فيما يتعلق بقضايا الحصول 

  صل)ي( واألحكام المت2المعني بالمادة و األعمال ذات الصل  للاريق العامل المخصص الماتوح العضوي   (ب )
4؛بها بشأن ماهوم الشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي 

 

اآلليات الوطني  لمشارك  الشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  في تنايذ أحكام البروتوكول المتعلق   (ج )
 شعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  مع مراعاة الظروف الوطني ؛بال

دعم التنسيق وبناء المؤسسات داخل الشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  وفيما بينها لتناول يضايا  (د )
 الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك من خالل وضع بروتوكوالت مجتمعي ؛

بناء القدرات لدعم الشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  في وضع متطلبات دنيا للشروط المتاق عليها  (ه )
 بالموارد الجيني . المعارف التقليدي  المرتبط النموذجي  لتقاسم المنافع الناشئ  عن استخدام  التعايدي بصورة متبادل  والبنود 

صدار التصاريح.  ،لمسبق  عن علمبع األطراف ُنهجا مختلا  للموافق  اوتت   -77 والشروط المتاق عليها بصورة متبادل  وا 
ومن المهم أن تتيح األطراف معلومات واضح  في غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع حول اإلجراءات 

 الواجب اتباعها للحصول على الموارد الجيني  والمعارف التقليدي  المرتبط  بها.

من البروتوكول عند وضع  2ضاف  إلى ذلك، من المهم أن تراعي األطراف االعتبارات الخاص  وفقا للمادة وباإل -79
وتنايذ التشريعات أو المتطلبات التنظيمي  المتعلق  بالحصول وتقاسم المنافع. ويد يكون العمل ذو الصل  الذي ُيضطلع به في 

 ظم  الصح  العالمي  وغيرهما من المنظمات مايدا في هذا الصدد.ومن 5  لألمم المتحدة،ألغذي  والزراعا إطار منظم 

(. وعلى وجه 77وُسلط الضوء على أهمي  تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالتعاون عبر الحدود )المادة  -73
ايذ هذه المادة. ويد الخصوص، يمكن أن تكون الخبرات المكتسب  في المشاريع دون اإليليمي  والثنائي  مهم  للمساعدة في تن

حدد البعض الهياكل أو المشاريع اإليليمي  كطريق  لتناول هذه القضي ، مع مالحظ  أّن تعزيز يدرات الهياكل اإليليمي  للقيام 
 بهذا الدور يد يكون ضروريا.

التنايذ المتسق للبروتوكول بين البلدان التي تتقاسم ناس الموارد الجيني  أو  على دعم بناء القدرات يساعديمكن أن و  -74
 المعارف التقليدي  المرتبط  بالموارد الجيني .

 وضع نقطة مرجعية لقياس الفعالية :(بالعنصر )

 بها. أفادت بعض األطراف بحصولها على منافع من استخدام الموارد الجيني  والمعارف التقليدي  المرتبط  -75

تنايذ بروتوكول ناغويا في حاظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام على  بالكياي  التي ساهم بهاوفيما يتعلق  -71
المستوى الوطني، رأى العديد من األطراف أنه من السابق ألوانه اإلجاب  على هذا السؤال ألّن تنايذ بروتوكول ناغويا ال يزال 

 في مرحل  مبكرة.

                                                           
4

 .(UNEP/CBD/WG8J/8/INF/10/Add1) مثال، ""تجميع اآلراء الواردة بشأن استخدام مصطلح "الشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي "" 
5

غذية  لأل الجينية مةن المةوارد الارعية  "عناصر الحصول وتقاسم المنافع: عناصر لتيسير التنايذ المحلي للحصول وتقاسم المنافع لمختلف القطاعات  ،مثال 
 .(9176، لألمم المتحدة ألغذي  والزراع ا منظم )والزراع "، 

https://www.cbd.int/doc/meetings/tk/wg8j-08/information/wg8j-08-inf-10-en.pdf
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زيادة الوعي بقيم  حاظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام  هي الُمبل غ عنها شيوعا المساهماتوكانت أكثر  -71
 وخدمات النظم اإليكولوجي . وفيما يلي أمثل  للمساهمات األخرى التي أبرزتها البلدان:

لبروتوكول ناغويا وأصبحوا يستحدثون الموارد الطبيعي  أو السلطات أكثر إدراكا للمزايا المحتمل   مديروأصبح  )أ(
 ممارسات للحاظ؛

ساعد تنايذ بروتوكول ناغويا على تحسين المعارف المتعلق  باألنواع، بما في ذلك من خالل وضع يواعد بيانات أو  )ب(
 يوائم جرد، وهو يدعم رفع ييم  الموارد الجيني  وُنهج الحاظ الخاص ؛

 واالستخدام المستدام؛ زيادة مشارك  المجتمعات في الحاظ )ج(

 زيادة امتثال مستخدمي الموارد الجيني ؛ )د(

 االعتراف بالبحث والتطوير كوسيل  لرفع ييم  الموارد الجيني ؛ )ه(

الحكوم   جدول أعمالتنايذ البروتوكول دورا رئيسيا في وضع عناصر حاظ التنوع البيولوجي واستخدامه في  أدى )و(
 .9131م عاخط  بما في ذلك  ،للتنمي 

 وضع نقطة مرجعية بشأن الدعم المتاح للتنفيذ :العنصر )ج(

دعم حاليا التصديق على بروتوكول ناغويا وتنايذه، فإّن يعلى الرغم من أّن عددا من مبادرات بناء وتنمي  القدرات  -72
دعم بناء وتنمي   يظل ،وبناء على ذلكأطرافا عديدة ال تزال تاتقر إلى القدرات والموارد المالي  الالزم  لتاعيل البروتوكول. 

التي تمر ضروريا من أجل إحراز تقدم في تنايذ البروتوكول، ال سيما لألطراف من البلدان النامي  واألطراف أمرا القدرات 
 .ايتصاداتها بمرحل  انتقالي 

لمعلومات بشأن الحصول وتقاسم يد تكون ثروة المعلومات والخبرات المتاح  في التقارير الوطني  وفي غرف  تبادل او  -72
أن  كما يمكنالمنافع، وكذلك تبادل الخبرات، مايدة لألطراف في إنشاء هياكل مؤسسي  ووضع تدابير للحصول وتقاسم المنافع. 

  تؤخذ هذه المعلومات في الحسبان في مشاريع بناء القدرات. وباإلضاف  إلى ذلك، يمكن تشجيع استخدام األدوات والموارد القائم
 )مثل المبادئ التوجيهي  ومواد بناء القدرات( من أجل دعم التنايذ.

 (التنفيذ )مدى 11تقييم فعالية المادة  :العنصر )د(

المتعلق  باالمتثال للشروط المتاق عليها بصورة متبادل  على المستوى الوطني من  72غالبا ما تُنا ذ أحكام المادة  -91
، والقانون الدولي الخاص، والتدابير المحلي  المتعلق  باللجوء إلى العدال ( وليس من القوانين التعايدي خالل القوانين القائم  )مثل 

 خالل تدابير محددة للحصول وتقاسم المنافع.

في بلد أجنبي، تخضع العالي  التعايدي  الختصاص القانون الدولي  مقيما طرف من األطراف المتعايدة يكونوعندما  -97
ن يختص يانو قالسعى القانون الدولي الخاص إلى تنظيم، أوال، أّي الواليات القضائي  تختص بالنزاع؛ وثانيا، أّي الخاص. وي

بالنزاع؛ وثالثا، ما إذا كان ُيعترف بالقرارات أو األحكام النهائي  وكياي  ذلك وما إذا كان من الممكن تطبيقها في والي  يضائي  
 اتاايات  الخاص  بها بشأن هذه المسائل، إال أّن بعضها ربما يكون يد جرت مواءمته بموجب أخرى. ولكل دول  يواعدها الوطني

 ومبادئ توجيهي  ويوانين نموذجي  دولي .
ويد ال تكون األطراف التي تضع تدابير الحصول وتقاسم المنافع و/أو تناذ البروتوكول على دراي  بجميع التشريعات  -99

والقانون الدولي الخاص والتدابير المحلي  المتعلق  باللجوء إلى العدال . ويد  القوانين التعايدي مل مع الواجب  التطبيق التي تتعا
 االستاادة من خبرات المؤسسات األخرى التي تتعامل مع هذه القضايا. فييساعد وضع آلي  لدعم التنسيق الوطني 
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وكذلك تبادل الخبرات، في تمكين األطراف من فهم الكياي   يد تايد المعلومات الواردة في التقرير الوطني المؤيت،و  -93
  .72التي يمكن بها دعم تنايذ المادة 

في ضوء التطورات التي شهدتها منظمات دولية أخرى ذات صلة، بما في ذلك  11تقييم تنفيذ المادة  :العنصر )ه(
 منظمات منها المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ترتيبات المؤسسي  الالزم  لتنايذ تدابير الحصول وتقاسم المنافع والال يزال العديد من األطراف في طور وضع  -94
خاصا البروتوكول. ويشكل تنايذ األحكام المتصل  باالمتثال وااللتزامات المتعلق  بالشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  تحديا 

 لألطراف. بالنسب 

ى وضع صك أو أكثر من الصكوك القانوني  الدولي  المتعلق  بالملكي  الاكري  ُبغي  ضمان الحماي  وال يزال العمل عل -95
 المتوازن  والاعال  للموارد الجيني  والمعارف التقليدي  وأشكال التعبير الثقافي التقليدي في إطار المنظم  الدولي  للملكي  الاكري 

 هم بها نتائج هذه العملي  في تنايذ بروتوكول ناغويا.ا  التي يمكن أن تسجاريا، لذا من السابق ألوانه تقييم الكياي

من  71بْيد أّن هناك عددا من األدوات والموارد القائم  التي يمكن أن تستخدمها األطراف في دفع عجل  تنايذ المادة  -91
 كوستال زوتوالمبادئ التوجيهي  الطوعي  م  تلك التي وضعتها المنظم  العالمي  للملكي  الاكري في ذلكبروتوكول ناغويا، بما 

 6.المتعلق  باالتاايي  المتعلق  بالتنوع البيولوجي

تقييم استخدام البنود التعاقدية النموذجية ومدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات  :(والعنصر )
جراءاتها  لمجتمعاتااألصلية و لشعوب والمعايير، وكذلك القوانين العرفية ل المحلية وبروتوكوالتها وا 

 المجتمعية
 ،ومدونات السلوك ،وضعت الحكومات والمنظمات على السواء مجموع  واسع  من البنود التعايدي  النموذجي  -91

 المعلومات يليل  عن كياي  استخدام هذه األدوات. وليس واضحا كيف إال أنوأفضل الممارسات والمعايير.  ،والمبادئ التوجيهي 
 يمكن يياس استخدام هذه األدوات.

منظمات وشبكات المستخدمين دورا هاما في تلبي  احتياجات أعضائها من خالل وضع أدوات يمكن أن  وتؤدي -92
االمتثال لمتطلبات الحصول  فيالحصول وتقاسم المنافع في ممارساتها ومساعدة المنظمات األعضاء فيها  إدراجتوضح كياي  
 وتقاسم المنافع.

يمثل تنايذ األحكام المتصل  بالشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  أحد التحديات الرئيسي  التي حددتها األطراف. و  -92
ويمكن أن تساعد البروتوكوالت المجتمعي  المتعلق  بالحصول وتقاسم المنافع على معالج  بعض التحديات المحددة في الاقرة 

ن الشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  التي تضعها من توضيح ِيَيمها وممارساتها على تمكي فيمكنها أن تساعدأعاله.  71
وتطلعاتها. ويمكن أن تساعد هذه البروتوكوالت أيضا الحكومات على تنايذ أحكام البروتوكول المتعلق  بالشعوب األصلي  

الموارد الجيني  و/أو المعارف التقليدي  تتيح الوضوح واليقين للمستخدمين بشأن سبل الحصول على و والمجتمعات المحلي ، 
 المرتبط  بها التي تحوزها الشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي .

على سبيل المثال ال الحصر سياق  بما في ذلكتوضع البروتوكوالت المجتمعي  وُتستخدم في سيايات متنوع ، و  -31
عناصر  بعضتضمن تاألراضي و القضايا المتعلق  بالحصول وتقاسم المنافع. ويتناول بعضها يضايا التجارة البيولوجي  أو 

بعض عناصر الحصول وتقاسم المنافع في البروتوكوالت  إدراجويد يؤدي  الحصول وتقاسم المنافع كجزء من سياق أوسع.

                                                           
6

وتز كوسةةتال إلعةةداد آليةةات وتشةةريعات أو مبةةادرات مناسةةب  أخةةرى لضةةمان "الموافقةة  المسةةبق  عةةن علةةم" أو "الموافقةة  الحةةرة مةةالمبةةادئ التوجيهيةة  الطوعيةة   
الوطنيةة ، للمجتمعةةات األصةةلي  والمحليةة  للحصةةول علةةى معارفهةةا وابتكاراتهةةا وممارسةةاتها، للتقاسةةم والمسةةبق  عةةن علةةم" أو "القبةةول والمشةةارك "، تبعةةا للظةةروف 

دام، ولإلبةالغ العادل والمنصف للمنافع الناشئ  عةن اسةتخدام هةذه المعةارف واالبتكةارات والممارسةات ذات الصةل  بحاةظ التنةوع البيولةوجي، واسةتخدامه المسةت
 هذه المعارف ومنعه.عن الحصول غير المشروع على مثل 
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التي تتناول إدارة الموارد أو األراضي أو التجارة البيولوجي  إلى تيسير العملي . ومن الضروري دعم الشعوب  ائم القالمجتمعي  
وضع البروتوكوالت المجتمعي ، وكذلك تقديم هذا الدعم بطريق  تضمن تمثيل النتائج لقيم  في األصلي  والمجتمعات المحلي 

  وممارسات وتطلعات المجتمعات المحلي .

استعراض تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك عدد تدابير  عنصر )ز(:ال
الحصول وتقاسم المنافع المتاحة؛ وعدد البلدان التي نشرت معلومات عن سلطاتها الوطنية المختصة؛ 

 اط التفتيش التي ُنشرتوعدد شهادات االمتثال المعترف بها دوليا التي ُشكلت وعدد بالغات نق
يشكل مستخدمو الموارد الجيني  أو المعارف التقليدي  المرتبط  بها نصف عدد مستخدمي غرف  تبادل المعلومات  -37

الواردة الضوء  التعقيبات، ويستعين هؤالء بالغرف  للحصول على معلومات وطني . وتسلط تقريبا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
  إلى توفير معلومات محس ن  وواضح  عن المتطلبات واإلجراءات الوطني  المتعلق  بالحصول وتقاسم على وجود حاج  ملح

بسيط  وسهل  الاهم عن الخطوات الالزم  للتقدم بطلب  المنافع. وينبغي أن تزود هذه المعلومات المستخدمين بإرشادات
 .للحصول على الموارد الجيني  والمعارف التقليدي  المرتبط  بها

 تعزيزيمكن أن يستايد أصحاب المصلح  المعنيون، ال سيما أعضاء الدوائر العلمي  ويطاع األعمال التجاري ، من و  -39
لكونهم مستخدمين للموارد الجيني  وكذلك مساهمين محتملين في توفير المعلومات ذات الصل  )مثل  التواصل وزيادة التوعي 

التوعي (. ويمكن أن ينتاع تنايذ غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم زيادة البنود النموذجي  ومدونات السلوك ومواد 
  عنيين من حيث األداء الوظياي للغرف  وتصميمها.المنافع أيضا من زيادة فهم احتياجات أصحاب المصلح  الم

المساعدة التقني  من أجل استخدام غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  توفيرال تزال هناك حاج  إلى و  -33
افع. المنافع. وتحظى خاصي  الدردش  المباشرة بتقدير كبير من مستخدمي غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المن

األسئل  التي وردت من خالل  العديدغرف  ارتباطا وثيقا بتنايذ البروتوكول. وكانت الويرتبط بناء القدرات المتعلق  باستخدام 
الدردش  المباشرة وأثناء أنشط  بناء القدرات المتعلق  بغرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع تتعلق بتنايذ 

 لدعم التقني المطلوب الستخدام الغرف .ابدال من البروتوكول 

 المرفق الثاني

 إطار المؤشرات والنقاط المرجعية لقياس التقدم

تقييم واستعراض. ويد ُأدرجت نقاط مرجعي  أول يقترح الجدول التالي مؤشرات لكل عنصر من العناصر التي تناولها  -7
ُيقاس عليه ما ُيحرز من تقدم في المستقبل  أن األساس الذي يمكنلمعظم المؤشرات المقترح . وتحدد هذه النقاط المرجعي  خط 

هناك حاالت  ،لى األسئل  الموجودة في التقرير الوطني المؤيت. ومع ذلكإد المؤشرات ستنتما  غالبالكل مؤشر من المؤشرات. و 
ايُتِرح نص جديد لتلك المؤشرات.  لم يتسن  فيها استخالص معلومات ياطع  من الردود على التقرير الوطني المؤيت، وبالتالي

 في الجدول.أو المنقح  ويد ُحددت المؤشرات الجديدة 

التقرير  شكلمرجعي . ويتبع الجدول ُبني  وترتيب النقط  الإلنشاء  المستخدمويتضمن الجدول أيضا مصدر المعلومات  -9
إلى العنصر/العناصر التي ُينظر بموجبها في الوطني المؤيت، لتيسير الرجوع إلى المعلومات الواردة فيه، ويتضمن إشارات 

 المؤشر.

 وُيعتبر اإلطار أداة مرن  يمكن تكيياها كلما ُأحرز مزيد من التقدم في التنايذ.  -3

 العنصر إطار المؤشرات

النقطة المرجعية 
 فبراير/ 22)حتى 

 (2102شباط 

 المصدر

مجموع  معاهدات األمم  105 صديت على التنوع البيولوجي التي ب االتاايي  المتعلق عدد األطراف في  -7
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 العنصر إطار المؤشرات

النقطة المرجعية 
 فبراير/ 22)حتى 

 (2102شباط 

 المصدر

 المتحدة (54%)  بروتوكول ناغويا

 الهياكل المؤسسية الالزمة لتنفيذ البروتوكول
داري  وسياساتي  بشأن  -9 عدد ونسب  األطراف التي لديها تدابير تشريعي  وا 

 الحصول وتقاسم المنافع

 )أ(
75 

 (%71) 

غرف  تبادل المعلومات  4س.
الحصول وتقاسم المنافع  بشأن

االتاايي  المتعلق  وتقارير 
 بالتنوع البيولوجي

واالستراتيجيات وخطط العمل 
 الوطني  للتنوع البيولوجي

 

عدد األطراف التي نشرت معلومات عن التدابير التشريعي  أو اإلداري  أو  -3
السياساتي  المتعلق  بالحصول وتقاسم المنافع في غرف  تبادل المعلومات 

 بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 )ز(
45 

 (%43) 
 

 غرف  تبادل المعلومات بشأن
 الحصول وتقاسم المنافع

عدد ونسب  األطراف التي لديها نقاط اتصال وطني  معني  بالحصول  -4
 وتقاسم المنافع

 )أ(
103  

(%98) 
غرف  تبادل المعلومات  5س.
 الحصول وتقاسم المنافع بشأن

وطني  ال أو أكثر من السلطات لديها سلط  عدد ونسب  األطراف التي -5
 مختص ال

 )أ(
57  

(%54) 

غرف  تبادل المعلومات  6س.
الحصول وتقاسم المنافع  بشأن

وتقارير االتاايي  المتعلق  
 بالتنوع البيولوجي

واالستراتيجيات وخطط العمل 
 الوطني  للتنوع البيولوجي

الوطني   عدد ونسب  األطراف التي نشرت معلومات عن السلطات -6
 المختص  في غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 )ز(
45  

(%43) 
 غرف  تبادل المعلومات بشأن

 الحصول وتقاسم المنافع

 %(91) 91 )أ( يعادلهاعدد ونسب  األطراف التي أصدرت تصاريح أو ما  جديد: -1
الوطني، يحتاج  لتقريرا شكل

 إلى تنقيح

التي نشرت شهادات امتثال معترف بها دوليا في عدد ونسب  األطراف  -2
  12 )ب( )ز( غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

(%11) 

  96و 1و 7س.

 غرف  تبادل المعلومات بشأن
 الحصول وتقاسم المنافع

عدد شهادات االمتثال المعترف بها دوليا المتاح  في غرف  تبادل  -2
 وتقاسم المنافعالمعلومات بشأن الحصول 

 146 )ز(
 غرف  تبادل المعلومات بشأن

 الحصول وتقاسم المنافع

 عدد ونسب  األطراف التي لديها نقط  تاتيش واحدة أو أكثر  -71

 )أ(
29  

(%27) 

غرف  تبادل المعلومات  1س.
 الحصول وتقاسم المنافع بشأن

وتقارير االتاايي  المتعلق  
 بالتنوع البيولوجي

وخطط العمل واالستراتيجيات 
 الوطني  للتنوع البيولوجي

 )ز( عدد ونسب  األطراف التي نشرت معلومات عن نقاط التاتيش  -77
20 

(%19) 
 غرف  تبادل المعلومات بشأن

 الحصول وتقاسم المنافع

عدد ونسب  األطراف التي أتاحت معلومات لغرف  تبادل المعلومات بشأن   -79
الحصول وتقاسم المنافع )عن السلطات المختص ، ونقط  التاتيش، 

 شهادات االمتثال المعترف بها دوليا(و وتدابير الحصول وتقاسم المنافع، 

 )ز( )أ(
54  

(%51) 
غرف  تبادل المعلومات  3س.
 الحصول وتقاسم المنافع بشأن
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 العنصر إطار المؤشرات

النقطة المرجعية 
 فبراير/ 22)حتى 

 (2102شباط 

 المصدر

عدد ونسب  األطراف التي لديها معلومات )عن السلطات المختص ،   -73
( لم تُتح بعد والتصاريحونقط  التاتيش، وتدابير الحصول وتقاسم المنافع، 

 لغرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 )ز( )أ(
46  

(%44) 

غرف  تبادل  1و 6و 4س.
الحصول  المعلومات بشأن
وتقارير  وتقاسم المنافع

االتاايي  المتعلق  بالتنوع 
 البيولوجي

واالستراتيجيات وخطط العمل 
 الوطني  للتنوع البيولوجي

 (6التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع: الحصول على الموارد الجينية )المادة 

تشترط الموافق  المسبق  عن علم للحصول عدد ونسب  األطراف التي   -74
على الموارد الجيني  وتوفر معلومات عن كياي  التقدم بطلب للحصول 
على الموافق  المسبق  عن علم على النحو المنصوص عليه في المادة 

 )ج( 6-3

 )أ( )ب(
27  

(%73) 

  93س.

التي تنص عدد ونسب  األطراف التي تشترط الموافق  المسبق  عن علم   -75
في ويت الحصول على تصريح أو ما يعادله على النحو  على إصدارها

 )هة( 3-6المنصوص عليه في المادة 

  32 )أ( )ب(
(%86) 

 95س.

عدد ونسب  األطراف التي تشترط الموافق  المسبق  عن علم للحصول   -76
جراءات لإللزام بشروط متاق عليها  على الموارد الجيني  ولديها يواعد وا 

 )ز( 3-6على النحو المنصوص عليه في المادة بصورة متبادل  ووضعها 

 )أ(
28  

(%76) 

  97س.

عدد ونسب  األطراف التي تشترط الموافق  المسبق  عن علم  منقح:   -71
حصلت على منافع الستخدامها والتي  للحصول على الموارد الجيني 

نقدي  من منح حق الحصول على الموارد الجيني  منذ دخول البروتوكول 
 حيز النااذ

 بيانات غير ياطع  )ب(

  91س.
 يحتاج إلى تنقيح

مقدار المنافع النقدي  )بالدوالر األمريكي( المستَلم  من منح حق  جديد:   -72
 منذ دخول البروتوكول حيز النااذ الستخدامها الحصول على الموارد الجيني 

 بيانات غير ياطع  )ب(
  91س.

 يحتاج إلى تنقيح

عدد ونسب  األطراف التي تشترط الموافق  المسبق  عن علم  منقح:  -72
للحصول على الموارد الجيني  وحصلت على منافع غير نقدي  من منح 

 حق الحصول على الموارد الجيني  منذ دخول البروتوكول حيز النااذ
 بيانات غير ياطع  )ب(

  91س.
 يحتاج إلى تنقيح

ومجتمعات محلي   أصلي  شعوبتوجد عدد ونسب  األطراف التي  منقح:  -91
حصلت على منافع نقدي  من منح حق الحصول على المعارف و  في بلدها
 النااذ منذ دخول البروتوكول حيز المرتبط  بالموارد الجيني التقليدي  

 بيانات غير ياطع  )ب(

  91س.
 يحتاج إلى تنقيح

مقدار المنافع النقدي  )بالدوالر األمريكي( المستَلم  من منح حق  جديد:  -97
الستخدامها منذ  الحصول على المعارف التقليدي  المرتبط  بالموارد الجيني 

 دخول البروتوكول حيز النااذ 

 بيانات غير ياطع  )ب(

  91س.
 يحتاج إلى تنقيح

ومجتمعات محلي   أصلي  شعوبتوجد عدد ونسب  األطراف التي  منقح:  -99
حصلت على منافع غير نقدي  من منح حق الحصول على و  في بلدها

 المعارف التقليدي  المرتبط  بالموارد الجيني 

 بيانات غير ياطع  )ب(

  91س.
 يحتاج إلى تنقيح

 (5)المادة التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع: التقاسم العادل والمنصف 

عدد ونسب  األطراف التي لديها تدابير تشريعي  أو إداري  أو سياساتي    -93
 )الموارد الجيني ( 9-5لتنايذ المادة 

 )أ(
46  

(%44) 
 02س.

 )أ(عدد ونسب  األطراف التي لديها تدابير تشريعي  أو إداري  أو سياساتي    -94
42 

 (%40) 
 09س.
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 العنصر إطار المؤشرات

النقطة المرجعية 
 فبراير/ 22)حتى 

 (2102شباط 

 المصدر

األصلي  )الموارد الجيني  التي تحوزها الشعوب  0-5لتنايذ المادة 
 والمجتمعات المحلي (

عدد ونسب  األطراف التي لديها تدابير تشريعي  أو إداري  أو سياساتي    -95
 )المعارف التقليدي  المرتبط  بالموارد الجيني ( 5-5لتنايذ المادة 

 )أ(
41 

(%39) 
 00س.

وتقاسم المنافع: االمتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية المحلية للحصول التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية بشأن الحصول 
 (01( ورصد استخدام الموارد الجينية )المادة 06و 05وتقاسم المنافع )المادتان 

عدد ونسب  األطراف التي اتخذت تدابير تشريعي  أو إداري  أو سياساتي    -96
 )الموارد الجيني ( 9-95 مالئم  وفعال  ومتناسب  لتنايذ المادة

 )ب(
36 

 (%34) 
 04س.

عدد ونسب  األطراف التي اتخذت تدابير تشريعي  أو إداري  أو سياساتي    -91
)المعارف التقليدي  المرتبط   9-96مالئم  وفعال  ومتناسب  لتنايذ المادة 

 بالموارد الجيني (

 )ه(
33 

 (%31) 
 05س.

مستخدمي الموارد الجيني  بتقديم م عدد ونسب  األطراف التي ُتلزِ   -92
(، حسب االيتضاء، 9)أ() 9-97المعلومات المنصوص عليها في المادة 

 عند نقط  تاتيش معين 

 )أ(
41 

 (%39) 
 06س.

عدد ونسب  األطراف التي تقدم المعلومات التي ُتجمع أو ُتستلم عند نقط    -92
لى الطرف  الذي يقدم الموافق  تاتيش معين  إلى السلطات الوطني  المعني  وا 

لى غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  المسبق  عن علم وا 
 المنافع

 9 )أ(
 (%9) 

 07س.

عدد بالغات نقاط التاتيش التي ُنشرت في غرف  تبادل المعلومات بشأن   -31
 الحصول وتقاسم المنافع

 0 )ز(
 غرف  تبادل المعلومات بشأن

 الحصول وتقاسم المنافع

 (02التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع: االمتثال للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة )المادة التدابير 

الشروط المتاق األطراف التي تشجع على إدراج أحكام بشأن  ونسب عدد   -37
على النحو المنصوص  عليها بصورة متبادل  لتغطي  تسوي  المنازعات

 9-91المادة في  عليه

 )د(
36 

 (%34) 
 39س.

 االلجوء إلى العدال  بموجب ُنظمهعدد ونسب  األطراف التي تكال فرص    -39
القانوني  في حاالت المنازعات الناشئ  عن الشروط المتاق عليها بصورة 

 0-91 متبادل  على النحو المنصوص عليه في المادة

 )د(
51 

 (%49) 
 30س.

 إلى العدال باللجوء عدد ونسب  األطراف التي لديها تدابير تتعلق   -33
 )د(

47 
 (%45) 

 

 33س.

آليات فيما يتعلق عدد ونسب  األطراف التي لديها تدابير تتعلق باستخدام   -34
نااذها  باالعتراف المتبادل باألحكام ويرارات التحكيم األجنبي  وا 

 )د(
38 

 (%36) 
 33س.

 (2اعتبارات خاصة )المادة 
هيأت الظروف لتعزيز وتشجيع البحوث التي عدد ونسب  األطراف التي   -35

تسهم في حاظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام على النحو 
 )أ( 1 المادة المنصوص عليه في

 )ب(
48 

 (%46) 
 35س.

أولت االعتبار الواجب لحاالت الطوارئ الحالي  عدد ونسب  األطراف التي   -36
تهدد أو تضر صح  البشر أو الحيوانات أو النباتات على  أو الوشيك  التي

 )ب( 1 النحو المنصوص عليه في المادة

 )ب(
39 

 (%37) 
 35س.

عدد ونسب  األطراف التي أخذت في االعتبار الحاج  إلى الحصول   -31
 )ب(المعجل على الموارد الجيني  والتقاسم العادل والمنصف السريع للمنافع 

26 
 35س. (%25) 
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 العنصر إطار المؤشرات

النقطة المرجعية 
 فبراير/ 22)حتى 

 (2102شباط 

 المصدر

الموارد الجيني  على النحو المنصوص عليه في الناشئ  عن استخدام هذه 
 )ب( 1المادة 

 الجيني عدد ونسب  األطراف التي أخذت في االعتبار أهمي  الموارد   -32
لألغذي  والزراع  ودورها الخاص لألمن الغذائي على النحو المنصوص 

 )ج( 1عليه في المادة 

 )ب(
48 

 (%46) 
 35س.

 (02و 1و 6المتعلقة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية )المواد األحكام 
 محلي ال هاومجتمعات صلي األ شعوبهاعدد ونسب  األطراف التي تتمتع   -32

مع اتخاذ بحقوق منصوص عليها لمنح حق الحصول على الموارد الجيني  
تدابير بهدف ضمان موافق  هذه المجتمعات المسبق  عن علم أو يبولها 

 0-6ومشاركتها على النحو المنصوص عليه في المادة 

 )أ(
23 

 (%47) 
 31س.

ومجتمعات محلي  في  أصلي  شعوبعدد ونسب  األطراف التي توجد   -41
اتخذت تدابير بهدف ضمان الحصول على المعارف التقليدي  و بلدها 

المرتبط  بالموارد الجيني  التي تحوزها الشعوب األصلي  والمجتمعات 
هذه الشعوب األصلي  قبول ومشارك  بالمحلي  بموافق  مسبق  عن علم أو 

النحو ، وبإبرام شروط متاق عليها بصورة متبادل  على المحلي  المجتمعاتو 
 7عليه في المادة  المنصوص

 )أ(
21 

(%43) 
 31س.

عدد البروتوكوالت واإلجراءات المجتمعي  التي وضعتها الشعوب  جديد:  -47
 بيانات غير ياطع  )و( األصلي  والمجتمعات المحلي  

  40س.
 يحتاج إلى تنقيح

 الموجهوالمسح 

عدد القوانين العرفي  والبروتوكوالت واإلجراءات المجتمعي  الخاص    -49
بالشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  التي ُنشرت في غرف  تبادل 

 المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 3 )و( )ز(

 غرف  تبادل المعلومات بشأن
 الحصول وتقاسم المنافع

 (9المساهمة في الحفظ واالستخدام المستدام )المادة 
عدد ونسب  األطراف التي أفادت أّن تنايذ بروتوكول ناغويا يد  منق ح:  -43

 في بلدانها واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجياساهم في حاظ 
 بيانات غير ياطع  )ب(

  46س.
 يحتاج إلى تنقيح

 (21و 09)المادتان البنود التعاقدية النموذجية ومدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات والمعايير 

 الموجهالمسح ، و 59س. 29 )و( عدد البنود التعايدي  النموذجي  التي ُوضعت  -44

عدد مدونات السلوك والمبادئ التوجيهي  وأفضل الممارسات والمعايير   -45
 التي ُوضعت

 

 33 )و(
 الموجهالمسح ، و 50س.

 عدد ونسب  البنود التعايدي  النموذجي  التي ُنشرت في غرف  تبادل  -46
 المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 )و( )ز(
17 

 (%59) 
 غرف  تبادل المعلومات بشأن

 الحصول وتقاسم المنافع

عدد ونسب  مدونات السلوك والمبادئ التوجيهي  وأفضل الممارسات   -41
والمعايير التي ُنشرت في غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 

 المنافع

 )و( )ز(
25 

 (%75) 

 غرف  تبادل المعلومات بشأن
 الحصول وتقاسم المنافع

 (22و 20زيادة التوعية والقدرات )المادتان 
 اتعدد ونسب  األطراف التي حصلت على دعم خارجي لبناء وتنمي  القدر   -42

 على تنايذ بروتوكول ناغويا منذ دخول البروتوكول حيز النااذ
 )ج(

45 
 (%43) 

 56س.

 )ج(على  اتيدمت دعما خارجيا لبناء وتنمي  القدر عدد ونسب  األطراف التي   -42
27 

 (%26) 
 57س.



CBD/NP/MOP/3/10 
Page 17 
 

 العنصر إطار المؤشرات

النقطة المرجعية 
 فبراير/ 22)حتى 

 (2102شباط 

 المصدر

 تنايذ بروتوكول ناغويا منذ دخول البروتوكول حيز النااذ

بعد  ُأطلقتأو  كامل  ُأتيحت عدد مبادرات بناء وتنمي  القدرات التي  -51
وتقدم، أو سبق أن يدمت، دعما  0292اعتماد بروتوكول ناغويا في عام 

تسهم في التصديق على و على المستوى الُقطري  التي تنا ذ مباشرا لألنشط 
 بروتوكول ناغويا وتنايذه

 90 )ج(
االتاايي  المتعلق  وثائق أمان  

بشأن بناء بالتنوع البيولوجي 
 القدرات

وتنمي  القدرات التي أتيحت لغرف  تبادل المعلومات عدد مبادرات بناء   -57
 بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 57 )ز( )ج(
 غرف  تبادل المعلومات بشأن

 الحصول وتقاسم المنافع

عدد أدوات وموارد بناء القدرات وزيادة التوعي  في مجال الحصول وتقاسم   -59
 84 )ج( المنافع

االتاايي  المتعلق  وثائق أمان  
بشأن بناء بالتنوع البيولوجي 

 القدرات

عدد أدوات وموارد بناء القدرات وزيادة التوعي  التي أتيحت لغرف  تبادل   -53
 المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 34 )ز( )ج(
 غرف  تبادل المعلومات بشأن

 الحصول وتقاسم المنافع

 نقل التكنولوجيا والتآزر والتعاون
عدد ونسب  األطراف التي تآزرت وتعاونت في برامج البحث والتطوير   -54

التقني والعلمي كوسيل  لتحقيق هدف البروتوكول على النحو المنصوص 
 03عليه في المادة 

 51س.  %(44) 46 )أ(

 معلومات إضافية اختيارية
 لتخصيص أموال من الميزاني آلي   وضعتاألطراف التي  ونسب عدد   -55

 لتنايذ بروتوكول ناغويا
 )ج(

24 
(%23) 

 69س.

 )ج( عدد ونسب  األطراف التي أتاحت موارد مالي  ألطراف أخرى  -56
13 

(%12) 
 60س.

أو عدد ونسب  األطراف التي تلقت موارد مالي  من أطراف أخرى   -51
مؤسسات مالي  ألغراض تنايذ البروتوكول على النحو المنصوص عليه في 

 05 المادة

 )ج(
35 

 (%33) 
 60س.

متوسط عدد الموظاين المتارغين الذين يتولون إدارة المهام المتصل    -52
 مباشرة بتنايذ بروتوكول ناغويا في كل طرف

 بيانات غير ياطع  )ج(
 63س.

 يحتاج إلى تنقيح

 تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
غير األطراف التي نشرت معلومات وطني  )عن تدابير  من عدد الجهات  -52

أو نقاط التاتيش(  السلطات الوطني  المختص الحصول وتقاسم المنافع أو 
  في غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 8 )ز(

 غرف  تبادل المعلومات بشأن
 الحصول وتقاسم المنافع

 الحصول وتقاسم المنافع سنويا عدد زوار غرف  تبادل المعلومات بشأن  -61

 )ز(

 زوار 91721

 مارس/ 00)حتى 
 (0291آذار 

 تحليالت غوغل
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 االمتثال للبروتوكول -3/2
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،

 وتوصياتها، 7يحيط علما بتقرير االجتماع الثاني للجن  االمتثالإذ 
ويحث األطراف التي لم تضع بعد تدابير  ،بالتقدم الذي أحرزته األطراف في تنايذ البروتوكوليرحب  -7

داري  وسياساتي  وترتيبات مؤسسي  بشأن الحصول وتقاسم المنافع على أن تقوم بذلك؛   تشريعي ، وا 
بمساهم  لجن  االمتثال في أول تقييم واستعراض للبروتوكول في صورة معلومات ونتائج بشأن يرحب أيضا  -9

 التحديات أمام تنايذ البروتوكول.المسائل العام  لالمتثال وتوصيات للمساعدة في مواجه  

                                                           
7 CBD/NP/MOP/3/2. 
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 (11غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وتقاسم المعلومات )المادة  -3/3
 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،إن 
 8المنافع؛غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم بالتقدم الذي أحرزته األمان  في تنايذ وتشغيل يرحب  -7
تمعات المحلي  وأصحاب بالجهود التي بذلتها األطراف وغير األطراف والشعوب األصلي  والمجيرحب  -9

 المنافع؛ غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المصلح  المعنيين إلتاح  المعلومات في 
األطراف التي لم تنشر بعد جميع المعلومات اإللزامي  المتاح  على الصعيد الوطني على غرف  تبادل  يحث -3

من البروتوكول، على أن تقوم بذلك  74من المادة  9لاللتزامات الواردة في الاقرة المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وفقا 
في أيرب ويت ممكن، باعتبار أن نشر المعلومات اإللزامي  في غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع أمر 

 ضروري لتنايذ بروتوكول ناغويا؛
تها الوطني  بشأن الحصول وتقاسم المنافع من خالل النموذج األطراف على تقديم معلومات عن إجراءا يحث -4

 .الموحد الطوعي بشأن اإلجراءات، كما هو متاح في غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
دارة  بقائم يحيط علما  -5 غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول األهداف واألولويات بغي  مواصل  تنايذ وا 

 الواردة في مرفق هذا المقّرر؛ 9191-9172خالل فترة السنتين وتقاسم المنافع 
الطرائق المشترك  لتشغيل آلي  غرف  تبادل المعلومات الخاص  باالتاايي ، وغرف  تبادل  يصادق على -6

، 74/95الواردة في المرفق بالمقّرر صول وتقاسم المنافع معلومات السالم  األحيائي ، وغرف  تبادل المعلومات بشأن الح
التي اعتمدها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع المكمل  لطرائق تشغيل 

 ؛NP-1/2لألطراف في بروتوكول ناغويا في المقّرر 
 اللجن  االستشاري  غير الرسمي ؛لإلرشادات الاني  التي يدمتها  تقديره يعرب عن -1
ومنايشات غير رسمي  على  ،اللجن  االستشاري  غير الرسمي  ستعقد اجتماعا واحدا على األيلأن  يقّرر -2

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا اإلنترنت حسب الحاج ، وستقدم تقريرا عن نتائج أعمالها إلى 
 خالل اجتماعه الرابع؛

غرف  تبادل وغير األطراف والمنظمات ذات الصل  إلى استخدام آليات التشغيل البيني ل األطرافيدعو  -2
لتيسير تبادل المعلومات مع يواعد بياناتها وموايعها اإللكتروني  وُنظمها في مجال المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

 تكنولوجيا المعلومات ذات الصل ؛
وغير األطراف والمنظمات ذات الصل ، حسب االيتضاء، إلى إدراج أنشط  بناء القدرات  األطرافيدعو  -71

أنشطتها وخططها ومشاريعها ذات الصل  في مجال بناء في غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع لصل  بذات ا
 القدرات بالتنسيق مع األمين  التنايذي ؛

وغير األطراف والمنظمات الدولي  ذات الصل  والمصارف اإلنمائي  اإليليمي  والمؤسسات  األطرافيدعو  -77
غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم حسب االيتضاء، إلى دعم أنشط  بناء القدرات ذات الصل  ب المالي  األخرى،

 ، بما في ذلك نظام البروتوكول لرصد استخدام الموارد الجيني ؛المنافع
دارة  األمين  يطلب إلى -79 من  عغرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافالتنايذي  مواصل  تنايذ وا 

دارة  الواردة في مرفق غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع خالل اتباع األهداف واألولويات لمواصل  تنايذ وا 
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غرف  هذا المقّرر، وفقا لطرائق التشغيل والتعقيبات الواردة، خاص  تلك الخاص  باألطراف واللجن  االستشاري  غير الرسمي  لدى 
 .أن الحصول وتقاسم المنافعتبادل المعلومات بش

 مرفق
دارة  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم األهداف واألولويات بغية مواصلة األمانة لتطوير وا 
 المنافع 

 وزيادة استخدامهاغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع شغل  -1الهدف 
 التواصل والمشارك 

 هيئ  النشر الخاص  به؛ضمان أن يعّين كل طرف  )أ(
تشجيع ومساعدة نشر جميع المعلومات الوطني  المتاح ، وخاص  السلطات الوطني  المختص ، وتدابير  )ب(

جراءات   ، حسب الضرورة؛االمتثال المعترف بها دوليا اتشهادو ، الحصول وتقاسم المنافعالحصول وتقاسم المنافع، وا 
صاحب  المصلح  والمنظمات غيرها من الجهات عات المحلي  و التواصل مع الشعوب األصلي  والمجتم )ج(

 لتشجيع تقديم السجالت المرجعي ؛
بشأن المستجدات غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع توفير إعالنات منتظم  من يبل  )د(

 ال سيماغرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، والتغييرات باإلضاف  إلى المعلومات ذات الصل  بمستخدمي 

 ؛المصرح لهم بذلكالوطنيين جهات االتصال الوطنية وسلطات النشر والمستخدمين 
 بناء القدرات
، بما وتشجيع استخدامها نشر موارد بناء القدرات في غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع )أ(

 ؛تعلم اإللكتروني واألدل  التدريجي في ذلك وحدة ال
غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم التي وضعتها األمين  التنايذي  ل ترجم  موارد بناء القدرات )ب(

تاحتها بجميع اللغات الرسمي  لألمم المتحدة  ؛المنافع وا 
عد عند الطلب، ضاف  إلى التدريب عن بُ لتمويل(، باإلا رهنا بتوافراالستمرار في توفير التدريب وجها لوجه ) )ج(

 ؛حسب الحاج و 
دعم بأنشط  ذات صل  تتضمن  أنها لكاال مشاريع بناء القدرات  القائمين على إعدادالتعاون مع الشركاء  )د(

 ؛وتشجيع استخدام غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
التوعي  بغرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بين الشعوب األصلي  والمجتمعات زيادة  )هة(

 ؛العلمي  وساط، مثل دوائر األعمال واألوأصحاب المصلح  اآلخرينالمحلي  
في المنتديات الدولي  المعني  التي بغرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع زيادة التوعي   )و(

 ؛بغرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعتتناول القضايا المتعلق  
 التشغيل البيني والتعاون

مواصل  زيادة التوعي  ودعم بناء القدرات فيما يتعلق باستخدام آليات التشغيل البيني مثل واجه  برمج   )أ(
 الدروس المستاادة واألمثل ؛التطبيقات بما في ذلك عن طريق توفير الوثائق ذات الصل ، مثل 

 تيسير تبادل المعلومات مع يواعد البيانات والُنظم الوطني  ذات الصل ؛ )ب(
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آلليات غرف  تبادل المعلومات الوطني  لتيسير تبادل  Bioland الكياي  التي يمكن بها استخدام أداةاستكشاف  )ج(
 بالحصول وتقاسم المنافع؛المعلومات المتعلق  

المعاهدة الدولي  بشأن الموارد الوراثي  النباتي  مواصل  التعاون مع الصكوك والمبادرات ذات الصل  )مثل  )د( 
 األمم المتحدة للمعلومات المتعلق  باالتاايات البيئي  المتعددة األطراف بواب نظام المعلومات العالمي، و  – لألغذي  والزراع 

(InforMEA و ،) المستنبتات(؛االتحاد العالمي لمجموعات 
باللغات الرسمية الست  الترجمة والوظائف الالزمة لتشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع -2الهدف 

 لألمم المتحدة
 ؛مواصل  ترجم  غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع كأولوي  يصوى )أ(

متابع  ترجم  الموايع اإللكتروني  في الويت  للتمكين منساري   موحدةاآلليات واإلجراءات ال تبقى أن كاال  )ب(
 ؛المناسب
 صيانة الوظائف وتحسينها -3الهدف 

 ؛القضايا المتبقي االنتهاء من و  هاوتحسين الوظائف صيان  )أ(
 بيني؛اآللي  الرئيسي  للتشغيل ال ، وهيوثائق واجه  برمج  التطبيقاتل وضع الصيغ  النهائي  )ب(
تحسين وظيا  البحث من أجل فرز السجالت وتجميعها، وكذلك استكشاف المعلومات المنشورة وتحليلها  ()ج

الخرائط والمخططات والرسوم البياني ، واالستاادة من  وتقديمها بطرق مايدة، بما في ذلك المعلومات المتعلق  ببناء القدرات
 ؛حسب االيتضاء
واسط  مات بو )المكنز(، بما في ذلك كياي  وضع عالمات على المعلتحسين إدارة الماردات الشائع   )د(

 ؛الكلمات الرئيسي  لتحسين استرجاع المعلومات
للسجالت الاردي  والملاات المرفق  بها  واآلراءضمن تتبع التنزيالت يتل لكترونيمويع اإلالتحسين تحليالت  )هة(

 ؛ات الصل بالتحليالت والمعلومات ذ وطنيينوتزويد المستخدمين ال
 ؛للسجالت التي تتضمن مراجع إلصدارات أيدم من السجالت اليسيرللسماح بالتحديث  وظائفتحسين ال )و(

 التكامل مع آلية غرفة تبادل المعلومات -4الهدف 
 مواصل  دعم تنايذ استراتيجي  الويب في االتاايي  المتعلق  بالتنوع البيولوجي؛ )أ(

المعلومات المركزي  لالتاايي  وغرف  تبادل معلومات السالم  األحيائي  مع غرف  تبادل دعم دمج غرف  تبادل  )ب(
الويب والبني  طوير نهج منسق لت اتباع المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع في إطار منص  واحدة من أجل ضمان

 .التحتي  لتكنولوجيا المعلومات ذات الصل 
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 (22الرصد واإلبالغ )المادة  -3/1
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،

بأهمي  تحسين مواءم  اإلبالغ الوطني بموجب االتاايي  وبروتوكوليها وتعزيز أوجه التآزر فيما بين االتااييات  إذ يقر
وأدوات اإلبالغ المتعلق  بأهداف التنمي   91319مي  المستدام  لعام المتعلق  بالتنوع البيولوجي واتااييات ريو وكذلك خط  التن

 التقدم المحرز حتى اآلن في هذا الصدد،إذ يالحظ المستدام ، و
أن تكون يوافق على ، و74/91من المقرر  7دعوة مؤتمر األطراف في االتاايي ، الواردة في الاقرة يقبل  -7

 ؛9193 هناك دورة إبالغ وطني متزامن  تبدأ في عام
طرف من األطراف الملزم  بتقديم التقارير يد يدمت تقاريرها  711طرفا من أصل  82بحقيق  أن يرحب  -9

 الوطني  المؤيت ؛
 بالتقارير الوطني  المؤيت  المقدم  من غير األطراف؛يرحب أيضا  -3
 ممكن؛األطراف التي لم تقدم بعد تقاريرها الوطني  المؤيت  على القيام بذلك في أيرب ويت يحث  -4
للدعم المالي المقدم من مرفق البيئ  العالمي  لعدد من األطراف المؤهل  من أجل دعمها في يعرب عن تقديره  -5

إلى أهمي  توافر الموارد المالي  في الويت المناسب لدعم إعداد وتقديم التقارير الوطني   ويشيرإعداد تقاريرها الوطني  المؤيت ، 
 لتقارير؛بحلول الموعد النهائي لتقديم ا

 بالجهود التي تبذلها األمان  لمساعدة األطراف في تقديم التقارير الوطني  المؤيت ؛يرحب  -6
 لجن  االمتثال أن تقدم إسهامات في استعراض نسق اإلبالغ لدورة اإلبالغ القادم ؛يطلب إلى  -1
األمين  التنايذي  أن تستعرض نسق اإلبالغ لينظر فيه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  يطلب إلى -2

طار  في البروتوكول في اجتماعه الرابع، مع األخذ في االعتبار التعليقات الواردة، واإلسهامات المقدم  من لجن  االمتثال، وا 
، ومواءم  التقارير الوطني  9191تنوع البيولوجي لما بعد عام ، واإلطار العالمي للNP-3/1المؤشرات الوارد في المقرر 

 بموجب االتاايي  وبروتوكوليها، مع مراعاة ضرورة استمراري  النسق بغي  يياس التقدم المحرز في التنايذ؛
في مسأل  الاترات المتعلق  باإلبالغ في االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل  النظرإعادة  يقرر -2
لألطراف في البروتوكول، مع األخذ في االعتبار مواءم  التقارير الوطني  بموجب االتاايي  وبروتوكوليها واإلطار  كاجتماع

 .9191العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A


CBD/NP/MOP/3/10 
Page 23 
 

 (22تدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنمية القدرات )المادة  -3/5
 وتنمية القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويااإلطار االستراتيجي لبناء القدرات  -ألف

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،
تنايذ من أجل  وتنمي  القدراتبالتقدم المحرز في تنايذ اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات  علمايحيط  -7

 10على الموارد الجيني  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئ  عن استخدامها؛ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول
، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصل  إلى توسيع جهودها الرامي  إلى تنايذ اإلطار األطراف يدعو -9

وأفضل الممارسات  المكتسب الخبرات  االستراتيجي وزيادة تبادل المعلومات بشأن مبادراتها المتعلق  ببناء القدرات، بما في ذلك
والدروس المستاادة وموارد بناء القدرات من خالل غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، باستخدام النماذج 

 الموحدة ذات الصل ؛
ن األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصل  إلى النظر في إعداد مشاريع إيليمي  ودو  يدعو -3

 إيليمي  كطريق  للمضي يدما في دعم التعاون اإليليمي وسد الثغرات في مجال بناء القدرات في بعض المناطق؛
بتقرير اجتماع اللجن  االستشاري  غير الرسمي  المعني  ببناء القدرات لتنايذ بروتوكول ناغويا  يحيط علما -4

تمديد والي  اللجن  االستشاري  غير الرسمي  حتى االجتماع الرابع لمؤتمر  ويقرر 11قد خالل فترة ما بين الدورات،الذي عُ 
مواصل  دعم تنايذ اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات  يتسنى لهااألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، حتى 

 ؛NP-1/8 وتنميتها وفقا لالختصاصات الواردة في المقرر
مشاورات على اإلنترنت حسب االيتضاء، و  شاري  غير الرسمي  اجتماعا واحداأن تعقد اللجن  االست يقرر -5

النتائج األولي   اللجن  االستشاري  غير الرسمي  أن تقدم مدخالت لتقييم اإلطار االستراتيجي من خالل استعراض إلى ويطلب
 وعن طريق تقديم معلومات وتوصيات إضافي ؛

على نحو  12لدعم تنايذ بروتوكول ناغويا وتنمي  القدراتتقييم اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات  يقرر أيضا -1
 هذا المقرر؛بمرفق الفعال على أساس العناصر الواردة في 

 إلى األمين  التنايذي : يطلب -1
، رهنا بتوافر تنايذ وتيسير أنشط  بناء القدرات لدعم التصديق على بروتوكول ناغويا وتنايذهمواصل   أ()

الصادر عن  NP-2/8( المرفق  بالمقرر 9191-9171قصيرة األجل )العلى النحو المنصوص عليه في خط  العمل  الموارد،
اايي  لتعزيز الصادر عن مؤتمر األطراف في االت 73/93مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول والمقرر 

وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي الواردة  9191-9177لتنوع البيولوجي تنايذ الخط  االستراتيجي  لمن أجل ودعم بناء القدرات 
 فيها؛

، وتقديم تقرير NP-1/8من المقرر  )و( 2إعداد تقييم لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها وفقا للاقرة  ب()
فعال لبناء القدرات بموجب بروتوكول نظر فيه الهيئ  الارعي  للتنايذ في اجتماعها الثالث، بهدف ضمان وجود نهج لتالتقييم 

 ؛9191 عام بعد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لماناغويا يتسق مع 
ستعراض تقرير التقييم المقدم من األمين  بافي اجتماعها الثالث  أن تقوم الهيئ  الارعي  للتنايذ إلى يطلب -2
 توصياتها إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الرابع. وأن تقدمالتنايذي  
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 IAC/2018/1/4-CBD/ABS/CB. 
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 .المرفق األول، NP-1/8 المقرر 
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 2222إلطار االستراتيجي الطويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام ا -باء
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،

 ،NP-2/8و NP-1/8 المقّررين يشير إلىإذ 
لتعزيز ودعم بناء  (9191-9171)قصيرة األجل التنايذ خط  العمل  بشأنبالتقرير المرحلي يحيط علما  -7

 13األمين  التنايذي  بالتعاون مع مختلف الشركاء؛ بدعم وتيسير منتنايذ االتاايي  وبروتوكوليها من أجل القدرات 
إطار استراتيجي طويل األجل لبناء القدرات لما  إلعدادباختصاصات الدراس  لتوفير ياعدة معلومات يرحب  -9
أن مؤتمر األطراف طلب إلى األمين   ويالحظ، 74/94، على النحو الوارد في التذييل بالمرفق األول بالمقرر 9191بعد عام 

إطار  إلعدادلومات توفير ياعدة معل ، بإجراء دراس رهنا بتوافر الموارد بالقيام،، أن تصدر تكلياا 74/94التنايذي  في المقرر 
 مراعاة الجوانب ذات الصل  ببروتوكول ناغويا في الدراس ؛ ويطلب، 9191لما بعد عام  طويل األجل لبناء القدرات استراتيجي

األطراف، والشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  والمنظمات ذات الصل  إلى تزويد األمين  التنايذي   يدعو -3
 ؛9191صر الممكن  لإلطار االستراتيجي الطويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام بآراء ومقترحات بشأن العنا

األطراف وكذلك الشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  والمنظمات ذات الصل  إلى المشارك  أيضا  يدعو -4
في حلقات العمل التشاوري  ومنتديات النقاش على اإلنترنت بشأن مشروع اإلطار االستراتيجي الطويل األجل لبناء القدرات لما 

 ؛9191لتنوع البيولوجي لما بعد عام ل لإلطار العالمي، بااليتران مع العملي  التحضيري  9191بعد عام 
في إعداد  أن تساهمإلى اللجن  االستشاري  غير الرسمي  المعني  ببناء القدرات لتنايذ بروتوكول ناغويا  يطلب -5

 ؛9191مشروع اإلطار االستراتيجي الطويل األجل لبناء القدرات لما بعد عام 
تقديم مشروع إطار استراتيجي طويل األجل لبناء بوافر الموارد، ، رهنا بتأن تقوم إلى األمين  التنايذي  يطلب -6

كي تنظر فيه الهيئ  الارعي  للتنايذ في اجتماعها الثالث وينظر فيه بعد ذلك مؤتمر األطراف ل 9191القدرات لما بعد عام 
 .العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه الرابع

 المرفق
نحو  دعم تنفيذ بروتوكول ناغويا علىل وتنمية القدراتعناصر لتقييم اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات 

 فعال
 نطاق وأهداف التقييم -ألف

 وتنمي  القدراتُيقترح أن تركز العملي  على تقييم أهمي  وفعالي  اإلطار االستراتيجي في توجيه جهود بناء القدرات  -7
لما ( وتقديم توصيات يد تكون مايدة في التنقيح المحتمل لإلطار االستراتيجي 9191-9174على المديين القصير والمتوسط )

تقييم مساهم  اإلطار في المساعدة على اتباع نهج استراتيجي  فيالهدف من التقييم  سيتمثل. وبعبارة أخرى، 9191عام  بعد
 من أجل تنايذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال. القدرات وتنمي ومتماسك ومنسق لبناء القدرات 

 وستكون أهداف التقييم المحددة مكون  من ثالث  عناصر: -9
تقييم واستعراض التقدم المحرز في تنايذ اإلطار االستراتيجي، بما في ذلك اإلنجازات الرئيسي  حسب المجال  )أ(

، استنادا إلى تحقيق أهداف اإلطار 9174المستاادة منذ اعتماده في عام الرئيسي لإلطار االستراتيجي، والقيود والدروس 
 14االستراتيجي؛

                                                           
13 CBD/COP/14/INF/10. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-01/np-mop-01-dec-08-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-08-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/67d8/fbcc/5959eee804e9911314c058d0/cop-14-inf-10-en.pdf
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استعراض مدى أهمي  وفعالي  اإلطار االستراتيجي في توجيه وتيسير جهود بناء القدرات وتعزيز التنسيق  )ب(
 والتعاون على المديين القصير والمتوسط؛

بناء القدرات لدعم تنايذ بروتوكول ناغويا يمكن أخذها في االعتبار ايتراح خيارات وتقديم توصيات لمواصل   )ج(
الصادر عن  73/93عمال بالمقرر  9191لما بعد عام  وتنمي  القدراتطويل األجل لبناء القدرات الإلعداد اإلطار االستراتيجي 

 مؤتمر األطراف. 
 المنهجية ومصادر المعلومات -باء

بمدخالت من األطراف والمنظمات الدولي  وأصحاب  9172التقييم في عام  ستكون األمان  مسؤول  عن إجراء -3
مسح عبر و  استعراض الوثائق؛ )ب( المصلح  المعنيين اآلخرين. وسيتم استخدام ثالث طرائق رئيسي  لجمع البيانات: )أ(

فيما يتعلق بالحصول    القدراتوتنميمقابالت مع ممثلي المنظمات الرئيسي  العامل  في مجال بناء القدرات و  اإلنترنت؛ )ج(
 وتقاسم المنافع.

 ولتوجيه االستعراض، يتم ايتراح المجموع  التالي  من األسئل  واألسئل  الارعي : -4
 ما هو التقدم المحرز في تنايذ اإلطار االستراتيجي؟ )أ(

 ما هي اإلنجازات الرئيسي  المتعلق  بتنايذ اإلطار االستراتيجي؟ (7)
التي حددها اإلطار  15دم المحرز في تعزيز القدرات في المجاالت الرئيسي  الخمس ما هو التق (9)

 االستراتيجي؟
 هل توجد ثغرات )مواضيعي  و/أو جغرافي ( في تنايذ اإلطار االستراتيجي؟ (3)
هل تم استخدام التدابير وأنشط  بناء القدرات المقترح  في التذييل الثاني لإلطار االستراتيجي في  (4)

 ادرات بناء القدرات؟مب
 ما هي التحديات/العقبات الرئيسي  أمام التنايذ؟ (5)
 من مبادرات بناء القدرات؟ الناشئ الُنهج والدروس المستاادة  أنجحما هي  (6)

إلى أي مدى كان اإلطار االستراتيجي فعاال في تعزيز اتباع نهج منتظم ومتماسك ومنسق لبناء القدرات  )ب(
 ؟وتنمي  القدرات

جراءات األطراف والمنظمات والجهات كمرجع لتوجيه سياسات و إلى أي مدى ُيستخدم اإلطار  (7) ا 
ذا كان األمر كذلك، كيف؟  المانح  فيما يتعلق ببناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع؟ وا 

ذا لم يتم ا  ؛ستخدامه كمرجع، يرجى توضيح السببوا 
 تنسيق تنايذ اإلطار االستراتيجي وكيف؟ تيسيرلما هي أكثر اآلليات فائدة  (9)
 إلى أي مدى تتعاون األطراف والمنظمات ذات الصل  في مجال تنمي  القدرات؟ (3)

 بأي طريق  كان اإلطار االستراتيجي فعاال في توجيه وتيسير أنشط  بناء القدرات؟ )ج(
على المستويات الوطني  كيف تم استخدام اإلطار االستراتيجي لتوجيه أنشط  بناء القدرات  (7)

 واإليليمي  والدولي ؟

                                                                                                                                                                                           
14

 .97، المرفق األول، الاقرة NP-1/8المقرر انظر  
15

 .91و 72تان المرفق األول، الاقر  ،NP-1/8 المقررانظر  
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هل تم استخدام اإلطار االستراتيجي لتوجيه تعبئ  الموارد من جانب األطراف وهل أثر على تمويل  (9)
 الجهات المانح ؟

إلى أي مدى ُأخذ اإلطار االستراتيجي في الحسبان من جانب البلدان المؤهل  في تصميم مشاريعها  (3)
 درات في مجال الحصول وتقاسم المنافع المقدم  إلى مرفق البيئ  العالمي ؟بشأن بناء الق

 هل ما زالت عناصر اإلطار االستراتيجي )أي المجاالت الرئيسي  واألهداف واألنشط  المقترح ( ذات صل ؟ )د(
لى أي مدى؟ (7)  هل ال تزال أهداف اإلطار االستراتيجي صالح ؟ وا 
متسق  مع الغايات واألهداف  16يسي  واألنشط  اإلرشادي  لبناء القدراتهل ال تزال المجاالت الرئ (9)

لدعم تنايذ بروتوكول  وتنمي  القدراتاالستراتيجي  الشامل  والتغييرات المرغوب  في بناء القدرات 
 ناغويا؟

 :9191بعد عام  وتنمي  القدرات لماطويل األجل لبناء القدرات التوصيات إلعداد اإلطار االستراتيجي  )ه(
ما هي اإلجراءات ذات األولوي  لبناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع التي ينبغي  (7)

 ؟9191لما بعد عام  وتنمي  القدراتطويل األجل لبناء القدرات الإدراجها في اإلطار االستراتيجي 
بشأن الحصول    القدراتوتنميما هي التوصيات الرئيسي  التي يمكنك تقديمها لتعزيز بناء القدرات  (9)

 )أ(؟ 4العقبات المحددة في الاقرة مع مراعاة التحديات/، 9191بعد عام لما وتقاسم المنافع 
 معلومات لالستعراض من مصادر متنوع  بما في ذلك ما يلي: ُتستخلصوسوف  -5

ألطراف العامل تقييم واستعراض فعالي  بروتوكول ناغويا والمقررات ذات الصل  الصادرة عن مؤتمر ا )أ(
 كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛

 المعلومات المنشورة في التقارير الوطني  المؤيت ؛ )ب(
 المعلومات المنشورة في غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛ )ج(
التي أعدتها  ،اغوياالتي تدعم تنايذ بروتوكول ن وتنمي  القدرات،تقارير مرحلي  عن مبادرات بناء القدرات  )د(

 األمان ؛
 تقارير اللجن  االستشاري  غير الرسمي ؛ )هة(
ذة، وكذلك من من مرفق البيئ  العالمي  ووكاالته المناِ  والتقديمات الواردةتقارير المشاريع والتقييمات  )و(

 الحصول وتقاسم المنافع(؛المنظمات الرئيسي  األخرى المشارك  في بناء القدرات )مثل مبادرة تنمي  القدرات بشأن 
 تقييمات االحتياجات التي أجرتها األطراف والمنظمات الدولي ؛ )ز(
 المعلومات التي يتم جمعها في مسح عبر اإلنترنت ومقابالت موجه  مع أصحاب المصلح  الرئيسيين. )ح(

 المخرجات والنتائج المتوقعة -جيم
على أساس  ، كان الغرض استخدامه، وتكيياه وتحديثهألول مرة صدوره . ومنذ اإلطار االستراتيجي وثيق  مرن  وحيّ  -6

تقرير  فيالناتج الرئيسي لالستعراض  سيتمثلمن اإلطار االستراتيجي،  44والدروس المستاادة. ووفقا للاقرة  المكتسب الخبرات 
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وتنمي  تراتيجي لبناء القدرات يستخدمه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول الستعراض اإلطار االس
 واعتماده. 9191وتنقيحه، حسب االيتضاء، بالتزامن مع النظر في إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  القدرات
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 (21تدابير لزيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها )المادة  -3/1
 ،بشأن الحصول وتقاسم المنافع كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياإن مؤتمر األطراف العامل 

بالتقدم المحرز في تنايذ استراتيجي  زيادة التوعي  ببروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم  يحيط علما -7
 17المنافع؛

تنايذ استراتيجي  بحزم  أدوات زيادة التوعي  للحصول وتقاسم المنافع التي أعدتها األمان  بهدف دعم  يرحب -9
 زيادة التوعي ؛
استخدام حزم  أدوات  علىاألطراف وغير األطراف والمنظمات ذات الصل  والجهات الااعل  األخرى  يشجع -3

 التعقيباتأنشطتها لزيادة التوعي  وبناء القدرات وتقديم  في إطارزيادة التوعي  بشأن الحصول وتقاسم المنافع التي أعدتها األمان  
 ؛بشأن استخدامها إلى األمان 
مواصل  تنايذ  علىاألطراف وغير األطراف والمنظمات ذات الصل  والجهات الااعل  األخرى  أيضا شجعي -4

زيادة التوعي  من خالل غرف  تبادل المعلومات بشأن  وموارد إتاح  المعلومات عن استراتيجياتعلى أنشط  زيادة التوعي  و 
 الحصول وتقاسم المنافع؛

ن خالل أنشطتها في مجال م 18إلى األمين  التنايذي  أن تواصل دعمها لتنايذ استراتيجي  زيادة التوعي  يطلب -5
في مشاريع بناء القدرات بناء القدرات، وعن طريق تشجيع استخدام حزم  األدوات لزيادة التوعي  بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

 لمنافع التي تضطلع بها األطراف، وغير األطراف والمنظمات ذات الصل ؛في مجال الحصول وتقاسم ا وزيادة التوعي 
 المعني  وغير األطراف والجهات الااعل  ،األطراف تعقيباتإلى األمين  التنايذي  أن تلتمس  يطلب أيضا -6

عن التقدم المحرز في تنايذ استراتيجي   تحديثاحزم  أدوات زيادة التوعي  بشأن الحصول وتقاسم المنافع وأن تقدم  بشأناألخرى 
  .زيادة التوعي  لينظر فيه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الرابع
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 التعاون مع االتفاقيات، والمنظمات الدولية والمبادرات األخرى -3/7
 ،بشأن الحصول وتقاسم المنافع اغوياإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ن

أهمي  التعاون مع المنظمات الدولي ، واالتااييات والمبادرات األخرى بشأن المسائل المتعلق  بالحصول وتقاسم إذ يدرك 
ذ يرحب المنافع،   باألنشط  التعاوني  التي تضطلع بها األمين  التنايذي ،وا 

ذ يشير إلى  سلمت فيها األطراف في البروتوكول بأن الصكوك الدولي  المتعلق   ديباج  بروتوكول ناغويا، التيوا 
 بالحصول وتقاسم المنافع ينبغي أن تدعم بعضها البعض بغي  تحقيق أهداف االتاايي ،

ذ يشير أيضا إلى  أن ديباج  بروتوكول ناغويا تشير إلى المعاهدة الدولي  بشأن الموارد الوراثي  النباتي  لألغذي  وا 
 وهيئ  الموارد الوراثي  لألغذي  والزراع  التابع  لمنظم  األغذي  والزراع  لألمم المتحدة، ومنظم  الصح  العالمي ، والزراع ،

 19باألنشط  التعاوني  بشأن الحصول وتقاسم المنافع التي تضطلع بها األمين  التنايذي ؛يحيط علما  -7
عمليات والمنايشات السياساتي  الجاري  ذات الصل ، األمين  التنايذي  مواصل  االنخراط في ال إلىيطلب  -9

والتواصل مع االتااييات، والمنظمات الدولي  والمبادرات األخرى، حسب االيتضاء، لتوفير وجمع معلومات عن المنايشات 
 الحالي  بشأن المسائل المتعلق  بالحصول وتقاسم المنافع، والسيما معلومات عن يضايا الصح  العام ؛

أعاله بما في  9األمين  التنايذي  أن تعد تقريرا عن األنشط  المضطلع بها عمال بالاقرة  إلىأيضا  يطلب -3
ذلك التطورات الرئيسي  في إطار االتاايات والصكوك الدولي  ذات الصل  بتنايذ بروتوكول ناغويا لينظر فيها مؤتمر األطراف 

 العامل كاجتماع لألطراف في اجتماعه الرابع؛
األمين  التنايذي  أن تواصل االنخراط في أنشط  تعاوني  وفي مشاريع للتنايذ الداعم بشكل يطلب كذلك إلى  -4

 ؛متبادل لبروتوكول ناغويا والمعاهدة الدولي  بشأن الموارد الوراثي  النباتي  لألغذي  والزراع 
والمعاهدة الدولي  بشأن  ،منظم  الصح  العالمي  إلى NP-3/14المقرر  ترسلأن   التنايذي  إلى األمينيطلب  -5

ألمم المتحدة ل الموارد الوراثي  لألغذي  والزراع  التابع  لمنظم  األغذي  والزراع  وهيئ  ،والزراع  لألغذي الموارد الوراثي  النباتي  
 وغيرها من االتااييات والهيئات ذات الصل .
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 CBD/NP/MOP/3/9. 

https://www.cbd.int/doc/c/43dd/8d85/2fdde21c284d4f1e5bfb1dc7/np-mop-03-09-ar.pdf
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 اآللية المالية -3/1
 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، العاملإن مؤتمر األطراف 

للبلدان التي  ويعرب عن تقديرهبالتجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئ  العالمي ،  يرحب -7
 20في التجديد السابع؛ ساهمت

 ويحيطرنامجا لتنايذ بروتوكول ناغويا، باستراتيجي  مجال تركيز التنوع البيولوجي الذي يشمل ب يرحب أيضا -9
لمختلف أهداف وبرامج مجال تركيز التنوع البيولوجي الواردة في التقرير المتعلق بالتجديد  الوطني بأهداف البرمج   علما

 21السابع؛
خالل برمج  حسب األولوي  األطراف المؤهل  على ترتيب مشاريع الحصول وتقاسم المنافع  يشجع -3
 لتجديدها السابع بموجب نظام التخصيص الشااف للموارد؛  يالوطن المخصصات
المنافع في المشاريع التي توضع في إطار البرامج تقاسم األطراف على إدراج أنشط  الحصول و  يشجع -4

 األخرى لمرفق البيئ  العالمي ، حسب االيتضاء؛
تطلب الدعم من  لى أنوعاألطراف على التعاون على المستويين اإليليمي ودون اإليليمي  أيضا يشجع -5

للتقاسم الاعال من حيث التكلا  للموارد، والمعلومات، مرفق البيئ  العالمي  بشأن المشاريع المشترك  لتعظيم أوجه التآزر والارص 
 والتجارب والخبرات.
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 .3/5CBD/NP/MOP/ انظر 
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 GEF/A.6/05/Rev.01. 

https://www.cbd.int/doc/c/21e7/0a31/e1235b143420f0149a1beb2f/np-mop-03-05-ar.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/GEF.A6.05.Rev_.01_Replenishment.pdf
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تعزيز التكامل في إطار االتفاقية وبروتوكوليها فيما يتعلق باألحكام المتصلة بالحصول وتقاسم  -3/2
 المنافع

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،
لنهوض بالُنهج السبل والوسائل الممكن  لالصادر عن مؤتمر األطراف والمتعلق ب 79/73المقرر إذ يشير إلى 

 المتكامل  للقضايا عند الواجه  البيني  بين األحكام المتصل  بالحصول وتقاسم المنافع في االتاايي  وأحكام بروتوكول ناغويا
 بشأن الحصول على الموارد الجيني  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئ  عن استخدامها،

 الصادر عن مؤتمر األطراف. 74/37بالمقرر  ويرحب 22يز التكامل،بالسبل والوسائل المقترح  لتعز يحيط علما 
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 باء. القسم، 9/74التوصي  و ، القسم أوال، CBD/SBI/2/22انظر  

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-13-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/ad15/2a6e/7cc9d18a631b991af7f74be7/sbi-02-22-ar.pdf
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استعراض تجربة عقد اجتماع مؤتمر األطراف في االتفاقية بالتزامن مع مؤتمر  -3/10
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة، ومؤتمر األطراف العامل 

 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،إن مؤتمر 
 ،NP-2/12و NP-1/12 رينإلى المقر  إذ يشير
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بالتزامن مع  عقد اجتماع مؤتمر األطراف تجرب  ستعرضويد ا

 ويا، باستخدام المعايير المحددة في المقرربروتوكول يرطاجن ، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغ
NP-2/12 ،ذ يأخذ في اعتباره والمرايبين والمشاركين في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في االتاايي ،  ،آراء األطراف وا 

واالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول يرطاجن ، واالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل 
 االجتماعات، هذه التي أجريت بعدومن خالل الدراسات االستقصائي  كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، 

ذ يقر استعراض آخر في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتاايي ، واالجتماع العاشر  سُيجرىبأنه  وا 
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول يرطاجن ، واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

 ل ناغويا،لألطراف في بروتوكو 
 وعززتأن االجتماعات المتزامن  سمحت بزيادة التكامل بين االتاايي  وبروتوكوليها،  مع االرتياح يالحظ -7

 ؛الخاص  بكل اجتماعالمشاورات والتنسيق وأوجه التآزر فيما بين نقاط االتصال الوطني  

صوب إدخال المزيد من من المست هأن معظم المعايير اعتبرت مستوفاة أو مستوفاة جزئيا، وأن يالحظ -9
 البروتوكولين؛األطراف في التحسينات على سير االجتماعات المتزامن ، ال سيما لتحسين نتائج وفعالي  اجتماعات 

التأكيد على أهمي  ضمان المشارك  الكامل  والاعال  لممثلي األطراف من البلدان النامي ، والسيما أيل  يكرر -3
التي تمر ايتصاداتها بمرحل  انتقالي ، في االجتماعات المتزامن ،  بلدانزري  الصغيرة النامي ، والالدول الجمن بينها البلدان نموا و 
، عن البروتوكولين يعلى أهمي  ضمان المشارك  الكافي  للممثلين في اجتماع بوجه خاص ، في هذا الصدد،ويسلط الضوء

 ؛التي ُتعقد فيما بين الدورات طريق توفير التمويل لهذه المشارك ، بما في ذلك في االجتماعات

، من خالل المتزامن األمين  التنايذي  مواصل  تطوير االستعراض األولي لتجرب  عقد االجتماعات يطلب إلى  -4
، على أساس الخبرة المكتسب  من االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، 9/79االستعان  بالمعايير المشار إليها في المقرر 

ع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول يرطاجن ، واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف واالجتماع التاس
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، لكي تنظر فيه الهيئ  الارعي  للتنايذ في اجتماعها الثالث؛

عشر لمؤتمر الخامس من تنظيم العمل المقترح لالجتماع  االنتهاءإلى المكتب واألمين  التنايذي ، عند  يطلب -5
األطراف في االتاايي ، واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول يرطاجن  واالجتماع الرابع 

ردة في مذكرتي األمين  لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، مراعاة هذا المقرر والمعلومات الوا
الرابع عشر لمؤتمر األطراف، واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع والخبرة المكتسب  من االجتماع  23التنايذي 

 لألطراف في بروتوكول يرطاجن ، واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا.
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 CBD/SBI/2/16 وAdd.1. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-01/np-mop-01-dec-12-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-12-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/7cb1/be91/e3c28d8bb238a3cf9eba7363/sbi-02-16-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/7fc1/6518/b1c7ac26c158df1f94a17811/sbi-02-16-add1-ar.pdf
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 إدارتها في أفرقة الخبراءنب تضارب المصالح أو إجراء تج -3/11
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،

 األهمي  الحاسم  التخاذ القرارات على أساس أفضل مشورة متاح  من الخبراء، إذ يدرك

ذ يدرك أيضا من جانب أعضاء أفري  الخبراء التي  أو إدارتها، بطريق  شااف ، الحاج  إلى تجنب تضارب المصالح وا 
 تنشأ من حين إلى آخر لوضع التوصيات،

 74/33بالمقرر مرفق الالوارد في  ءفي أفري  الخبرا إجراء تجنب تضارب المصالح أو إدارتها يوافق على -7
 ؛الصادر عن مؤتمر األطراف في االتاايي 

مع ، أفري  الخبراءأو إدارتها في  كال تنايذ إجراء تجنب تضارب المصالحتأن   التنايذي  األمين إلىيطلب  -9
، ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافعبموجب بروتوكول  فيما يتعلق بعمل أفري  الخبراء التقنيين، إدخال ما يلزم من تعديالت

عند ييامه بعمل مكتب مؤتمر األطراف،  مكتب أو بالتشاور مع مكتب الهيئ  الارعي  للمشورة العلمي  والتقني  والتكنولوجي 
 ؛، حسب االيتضاءناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافعاألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول مؤتمر 

التطورات ذات الصل  بتجنب و  عن: )أ( تنايذ اإلجراء؛ )ب( أن تعد تقريرا  التنايذي  األمين إلى يطلب أيضا -3
ذا  و إدارتهاأ تضارب المصالح في االتاايات البيئي  المتعددة األطراف األخرى، أو المبادرات أو المنظمات الحكومي  الدولي ، وا 

عقد يبل االجتماع ايتضى األمر، ايتراح تحديثات وتعديالت على اإلجراء الحالي لتنظر فيها الهيئ  الارعي  للتنايذ في اجتماع يُ 
 ؛ماع لألطراف في بروتوكول ناغوياالعامل كاجت لمؤتمر األطراف الخامس
أعاله وأن تقدم توصيات،  3لتنايذ أن تنظر في التقرير المشار إليه في الاقرة لإلى الهيئ  الارعي  يطلب  -4
 .األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الخامسيتضاء، لينظر فيها مؤتمر حسب اال

  



CBD/NP/MOP/3/10 
Page 34 

 

 الرقمي بشأن الموارد الجينيةمعلومات التسلسل  -3/12
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،

 هدف بروتوكول ناغويا،إذ يضع في اعتباره 
ذ يشير إلى   من بروتوكول ناغويا، 93، و99، و91، و2، و7-5المواد وا 

 ادرين عن مؤتمر األطراف في االتاايي ؛الص 74/91والمقرر  74/34بالمقرر يرحب  -7
الاريق الماتوح العضوي  العامل بين الدورات والمعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما أن ب يحيط علما -9
 74/91من المقرر  77سينظر في نتائج مداوالت فريق الخبراء التقنيين المخصص المشار إليه في الاقرة  9191بعد عام 

 الصادر عن مؤتمر األطراف؛ 
مؤتمر األطراف العامل  أن يقدم نتائج مداوالته لكي ينظر فيها ضوي ،الاريق العامل الماتوح العيطلب إلى  -3

 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الرابع.
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 (11اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع )المادة  -3/13
 وتقاسم المنافع، إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول

 هدف بروتوكول ناغويا، إذ يضع في اعتباره
ذ يشير  مواردها الجيني ، علىالحقوق السيادي  للدول  إلى وا 
ذ يشير  من بروتوكول ناغويا، 71المادة  إلى أيضا وا 

ذ يشير كذلك  من بروتوكول ناغويا، 99و 77و 2المواد  إلى وا 
ذ يشير  بالعمل المضطلع به عمال لهذه المقررات، ومع االستعان  NP-2/10و NP-1/10باء، و 77/7المقررات  إلى وا 
ذ يدرك بأن الكثير من األطراف ما  اإليرارالخبرات المكتسب  من تنايذ بروتوكول ناغويا منذ دخوله حيز النااذ مع  وا 

داري  وسياساتي  وترتيبات مؤسسي  بشأن الحصول وتقاسم المنافع، تشريعي تدابير  طور وضعزالت في   وا 
ذ يدرك أيضا الحاج  الجاري  إلى بناء القدرات من أجل دعم األطراف والشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  في  وا 

 إعداد وتنايذ التدابير التشريعي  واإلداري  والسياساتي  بشأن الحصول وتقاسم المنافع،
المعلومات بالمعلومات التي جّمعتها األمين  التنايذي  من خالل التقارير الوطني  المؤيت  وغرف  تبادل  يرحب -7

 ؛71الحصول وتقاسم المنافع ذات الصل  بالمادة  بشأن
 24التطورات في العمليات والمنظمات الدولي  ذات الصل ؛ بشأنبالمعلومات  يحيط علما -9
أن المزيد من المعلومات عن حاالت محددة للموارد الجيني  والمعارف التقليدي  المرتبط  بالموارد  يرى -3

أو الحصول  منح الموافق  المسبق  عن علم فيها الجيني  التي تحدث في الحاالت العابرة للحدود أو التي لم يكن من الممكن
إطار النهج الثنائي لبروتوكول ناغويا، فضال عن خيارات  ، مصحوب  بتوضيح عن سبب عدم تغطي  هذه الحاالت فيعليها

ساعد في النظر في تأن  التناول هذه الحاالت، بما في ذلك من خالل آلي  عالمي  متعددة األطراف لتقاسم المنافع من شأنه
 ؛71المادة 

 المعنيين صلح األطراف، والحكومات األخرى، والشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي ، وأصحاب الميدعو  -4
 والمنظمات ذات الصل  إلى تزويد األمين  التنايذي  بما يلي:

لم تكن و تدعم الحاج  إلى آلي  عالمي  متعددة األطراف لتقاسم المنافع  يدمعلومات عن حاالت محددة  ( أ)
في بروتوكول  الواردتغطي  هذه الحاالت في إطار النهج الثنائي  سبب عدممشمول  في إطار النهج الثنائي، مصحوب  بشرح 

 ناغويا؛
خيارات لطرائق ممكن  لمعالج  هذه الحاالت، بما في ذلك من خالل آلي  عالمي  متعددة األطراف لتقاسم  )ب(

 المنافع؛
 األمين  التنايذي : يطلب إلى -5
ت المحددة الستعراض النظراء لتحديد الحاالتخضع  بإجراء دراس بالتكليف رهنا بتوافر الموارد،  أن تقوم، )أ(

العابرة للحدود أو التي لم يكن من الممكن  األوضاعللموارد الجيني  والمعارف التقليدي  المرتبط  بالموارد الجيني  التي حدثت في 
 ؛أو الحصول عليها منح الموافق  المسبق  عن علمفيها 

 )ب(؛)أ( و 4تجميع نتائج المنايشات على شبك  اإلنترنت المقدم  عمال بالاقرتين  )ب(
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 تقديم الدراس  والتجميع لنظر الهيئ  الارعي  للتنايذ؛ )ج(
يطلب إلى الهيئ  الارعي  للتنايذ أن تنظر في الدراس  والتجميع بهدف تحديد: )أ( الحاالت المحددة، إن  -6

، بما في ذلك تهالمعالج، الخيارات تحديد هذه الحاالتوجدت، التي ال يمكن معالجتها من خالل النهج الثنائي؛ )ب( وفي حال  
آلي  عالمي  محتمل  متعددة األطراف لتقاسم المنافع، وتقديم توصي  إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

 في اجتماعه الرابع. بروتوكول ناغويا
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من  4الصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع في سياق الفقرة  -3/14
 بروتوكول ناغويامن  4 المادة

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،
 الحاج  إلى تعزيز التنسيق والدعم المتبادل بين الصكوك الدولي  المتعلق  بالحصول وتقاسم المنافع، إذ يدرك
ذ يقر بأن أي من المعايير التي يمكن استخدامها لتحديد ما الذي يشكل صكا دوليا متخصصا متعلقا بالحصول  وا 

وتقاسم المنافع، وما يمكن أن تكون عملي  ممكن  لالعتراف بمثل هذا الصك ال تهدف إلى إنشاء تسلسل هرمي بين بروتوكول 
 ناغويا والصكوك الدولي  األخرى،

والمعايير المحتمل  للصكوك الدولي  المتخصص  للحصول وتقاسم المنافع في سياق  25بالدراس  يحيط علما -7
على إعادة النظر في هذه المعايير  ويوافقمن بروتوكول ناغويا، على النحو الموجز في المرفق أدناه،  4من المادة  4الاقرة 

 المحتمل  في اجتماعه الرابع؛
 األطراف والحكومات األخرى إلى تقديم:يدعو  -9
 معلومات عن كياي  تناول الصكوك الدولي  المتخصص  للحصول وتقاسم المنافع في إطار تدابيرها المحلي ؛ )أ(

من  4من المادة  3إلى  7آراء بشأن المعايير المحتمل  الواردة في الدراس ، مع مراعاة الاقرات من  )ب(
 البروتوكول؛
 ات في المنتديات الدولي  ذات الصل ؛األمين  التنايذي  أن تواصل متابع  التطور  يطلب إلى -3
المعلومات من إلى األمين  التنايذي  أن تقوم بتوليف المعلومات واآلراء المقدم ، بما في ذلك  يطلب أيضا -4

تاحتها لتنظر فيها الهيئ  الارعي  للتنايذ في اجتماعها الثالث؛  التطورات في المنتديات الدولي  ذات الصل ، وا 
أعاله،  4 الهيئ  الارعي  للتنايذ أن تنظر في اجتماعها الثالث في التوليف المشار إليه في الاقرة يطلب إلى -5

 وأن تقدم توصي  إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الرابع؛
أعمال اجتماعاته المقبل  لتقييم  إدراج بند دائم بشأن "التعاون مع المنظمات الدولي  األخرى" في جدول يقرر -6

التطورات في المنتديات الدولي  ذات الصل ، بما في ذلك أي معلومات عن الصكوك الدولي  المتخصص  للحصول وتقاسم 
المنافع التي تعترف بها هيئ  حكومي  دولي  أخرى و/أو طرف أو مجموع  أطراف، بهدف تعزيز الدعم المتبادل بين البروتوكول 

 الدولي  المتخصص  للحصول وتقاسم المنافع؛ والصكوك
الحصول وتقاسم  بقضاياعلى الصعيد الوطني، فيما يتعلق  التنسيق األطراف والحكومات األخرى إلى يدعو -1

، حسب االيتضاء، بهدف دعم نظام دولي متماسك بشأن الحصول وتقاسم المنتديات الدولي  مختلف المنافع التي تُتناول في
 المنافع؛

األطراف والحكومات األخرى األطراف في بروتوكول ناغويا وفي صك دولي متخصص للحصول  يدعو -2
وتقاسم المنافع أو التي يد تصبح أطرافا فيه، إلى اتخاذ خطوات، حسب االيتضاء، لتنايذ الصكين على نحو يحقق الدعم 

 الوطني . انا، وفقا لظروفهذلك مناسبا أو ممك مشارك  الشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي ، حيثما كان بما في ذلكالمتبادل، 
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 مرفق
من بروتوكول ناغويا  4من المادة  4معايير محتملة للصكوك الدولية المتخصصة للحصول وتقاسم المنافع في سياق الفقرة 

 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
 4 موجز بشأن المعايير المحتمل  للصكوك الدولي  المتخصص  للحصول وتقاسم المنافع في سياق الاقرةفيما يلي يرد 
من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجيني  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئ  عن  4من المادة 

وتجري حاليا منايش  المعايير المحتمل  . CBD/SBI/2/INF/17استخدامها، على النحو الموضح في الدراس  الواردة في الوثيق  
 .ولم يتم االتااق عليها بعد من يبل األطراف في البروتوكول

يتم إعداد الصك والموافق  عليه من خالل عملي   – أن يُتاق على الصك على الصعيد الحكومي الدولي -7
 حكومي  دولي . ويمكن أن يكون الصك ملزما أو غير ملزم.

 أي أن الصك: – أن يكون الصك متخصصا -9
ينطبق على مجموع  محددة من الموارد الجيني  و/أو المعارف التقليدي  المرتبط  بموارد جيني  تقع بخالف  )أ(

 ذلك ضمن نطاق بروتوكول ناغويا؛
جيني  تتطلب نهجا ينطبق على استخدامات محددة للموارد الجيني  و/أو المعارف التقليدي  المرتبط  بموارد  )ب(

 متمايزا، وبالتالي متخصصا.
يكون الصك متسقا مع أهداف اتاايي  التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا،  – أن يوفر الصك دعما متبادال -3

 ويدعم هذه األهداف وال يتعارض معها، بما في ذلك فيما يتعلق بما يلي:
 امه المستدام؛االتساق مع أهداف حاظ التنوع البيولوجي واستخد )أ(

 التقاسم العادل والمنصف للمنافع؛ )ب(
اليقين القانوني فيما يتعلق بالحصول على الموارد الجيني  أو المعارف التقليدي  المرتبط  بالموارد الجيني ،  )ج(

 وفيما يتعلق بتقاسم المنافع؛
 ق عليها دوليا؛اإلسهام في التنمي  المستدام ، على النحو الذي ينعكس في األهداف المتا )د(
 المبادئ العام  األخرى للقانون، بما في ذلك ُحسن الني ، والاعالي  والتويعات المشروع . )ه(
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 2121-2111تيجية للتنوع البيولوجي ااإلعداد لمتابعة الخطة االستر  -3/15
 المنافع،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم 

في متابع   9191بالعملي  التحضيري  المقترح  لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام يحيط علما  -7
 الصادر عن مؤتمر األطراف؛ 74/34بالمقرر ويرحب ، 9191-9177الخط  االستراتيجي  للتنوع البيولوجي 

ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، في سياق األطراف على اتخاذ تدابير لتعزيز تنايذ بروتوكول يشجع  -9
 ؛9191اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ؛9191األطراف إلى المشارك  في عملي  إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام يدعو  -3
أول تقييم واستعراض لاعالي   نتائج وكذلك 26بأن ُينظر في النتائج المتعلق  بالمسائل العام  لالمتثاليوصي  -4

 ؛9191عند إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ، NP-3/1البروتوكول، على النحو الوارد في المقرر 
أن تنظر لجن  االمتثال في اجتماعها القادم في كياي  دعم وتعزيز االمتثال لبروتوكول ناغويا في يطلب  -5

 .9191تنوع البيولوجي لما بعد عام اإلطار العالمي لل
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لجن   ترد نتائج وتوصيات لجن  االمتثال بشأن المسائل العام  لالمتثال كمساهم  في تقييم واستعراض بروتوكول ناغويا في المرفق األول بتقرير 
 .(CBD/NP/MOP/3/2) اجتماعها الثانياالمتثال بموجب بروتوكول ناغويا فيما يتعلق بعمل 
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 ميزانية برنامج العمل المتكامل لألمانة  -3/11
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،

الصادر عن مؤتمر األطراف في االتاايي  المتعلق  بالتنوع البيولوجي،  73/39، والمقرر 9/73مقرره إذ يشير إلى 
 الصادر عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول يرطاجن  للسالم  األحيائي ، 2/1ر وكذلك المقر 

ذ يشير أيضا إلى  يبل اجتماعات يوما  21، الذي يحدد فيه أن مقترحات الميزاني  ينبغي أن ُتوزع يبل 3/7المقرر وا 
 مؤتمر األطراف،

ذ يشير كذلك إلى  دة الصادر عن جمعي  األمم المتحدة للبيئ  بشأن العالي  بين برنامج األمم المتح 9/72القرار وا 
 للبيئ  واالتاايات البيئي  المتعددة األطراف التي يقدم لها خدمات األمان ،

التنوع البيولوجي، وبروتوكول يرطاجن  ب لالتاايي  المتعلق اعتماد برنامج عمل متكامل وميزاني  متكامل   يقرر -7
 ،للسالم  األحيائي  وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

جميع تكاليف خدمات األمان  بين االتاايي ، وبروتوكول يرطاجن  وبروتوكول ناغويا بنسب   تقاسم يقرر أيضا -9
 ؛9191-9172لاترة السنتين  11 :74:75

 400 084 2لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع بمبلغ  (BB)ميزاني  برنامجي  أساسي  يعتمد  -3
في المائ  من الميزاني  المتكامل   77، وهو ما يمثل 9191لعام أمريكي دوالر  500 188 2وبمبلغ  9172لعام  أمريكيدوالر 
لالتاايي  والبروتوكولين، وذلك  9191لعام أمريكي دوالر  200 895 19و 9172لعام أمريكي دوالر  900 948 18البالغ  

 ب أدناه؛7أ و7لألغراض الواردة في الجدولين 
 9 على النحو الوارد في الجدول 9191و 9172لناقات لعامي جدول األنصب  المقررة لقسم  ايعتمد  -4
 27أدناه؛

ليشمل جميع األطراف  9172لألمين  التنايذي  أن تقوم، بشكل استثنائي، بتعديل جدول األنصب  لعام يأذن  -5
 أو يبل ذلك التاريخ؛ 9172ديسمبر/كانون األول  37التي يدخل فيها البروتوكول حيز النااذ في 

التمويل للمساهمات الطوعي  اإلضافي  لدعم األنشط  المعتمدة لبروتوكول ناغويا بشأن تقديرات يقر  -6
 الصادر عن مؤتمر األطراف؛ 74/31من المقرر  3 المدرج  في الجدول 9191-9172الحصول وتقاسم المنافع للاترة 

طراف، مع الصادر عن مؤتمر األ 74/31من المقرر  51إلى  1ومن  5إلى  3تطبيق الاقرات من يقرر  -1
 إدخال ما يلزم من تعديالت.
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 .11/945. حسب يرار الجمعي  العام  لألمم المتحدة 9ُيرجى اإلشارة إلى الحاشي  في الجدول   

https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-02/np-mop-02-dec-13-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-32-ar.pdf
https://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7097
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11191/K1607201_UNEPEA2_RES18A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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المتكاملة لفترة السنتين للصناديق االستئمانية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبروتوكوليها  الميزانية -أ1الجدول 
 2222-2212للفترة 

 

2019   
الدوالرات )بآالف 

 (األمريكي 

2020   
الدوالرات )بآالف 

 (األمريكي 

 المجموع
الدوالرات )بآالف 

 (األمريكي 

    

 373.0 4 484.0 2 889.0 1 الهيئات الرئاسي  والارعي   -ألف

 304.3 5 669.8 2 634.5 2 التوجيه التنايذي واإلدارة التنايذي  -باء

 552.5 18 243.1 9 309.4 9 برنامج العمل -جيم

 979.7 5 093.7 3 886.0 2 الدعم اإلداري -دال

 209.5 34 490.6 17 718.9 16 الفرعي المجموع

 447.2 4 273.8 2 173.5 2 تكاليف دعم البرامج

 187.4 130.7 56.6 احتياطي رأس المال العامل

 844.1 38 895.1 19 949.0 18 المجموع

 272.9 4 188.5 2 084.4 2 %(77حص  بروتوكول ناغويا من الميزاني  المتكامل  )

 (291.8)  (156.6)  (135.2)  من البلد المضيفنايص: المساهم  

 (162.8)  (69.6)  (93.2)  نايص: استخدام االحتياطيات لالجتماعات االستثنائي 

 (189.8)  (94.9)  (94.9)  نايص: استخدام االحتياطيات من السنوات السابق 

 628.5 3 867.4 1 761.1 1 المجموع الصافي )المبلغ الذي ستتقاسمه األطراف(

 

 

2019   
الدوالرات )بآالف 

 (األمريكي 

2020 
الدوالرات )بآالف 

 (األمريكي 

 المجموع
الدوالرات )بآالف 

 (األمريكي 

 البرامج -أوال 
   

 978.8 6 444.8 3 534.0 3 مكتب األمين  التنايذي 

بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع وبروتوكول السالم  
 األحيائي 

2 322.6 2 375.9 4 698.5 

 821.3 7 909.0 3 912.3 3 شعب  العلوم والمجتمع والعمليات اآلجل  المستدام 

 813.2 6 708.2 3 105.0 3 شعب  دعم التنايذ

 897.6 7 052.6 4 845.0 3 اإلدارة والمالية وخدمات المؤتمرات –ثانيا 

 209.4 34 490.5 17 718.9 16 المجموع الفرعي

 447.2 4 273.9 2 173.4 2 البرامجتكاليف دعم 

 187.5 130.8 56.6 احتياطي رأس المال العامل -ثالثا 

 844.1 38 895.2 19 948.9 18 المجموع

 272.9 4 188.5 2 084.4 2 %(77حص  بروتوكول ناغويا من الميزاني  المتكامل  )

 (291.8)  (156.6)  (135.2)  نايص: المساهم  من البلد المضيف

 (162.8)  (69.6)  (93.2)  نايص: استخدام االحتياطيات لالجتماعات االستثنائي 

 (189.8)  (94.9)  (94.9)  نايص: استخدام االحتياطيات من السنوات السابق 

 628.5 3 867.4 1 761.1 1 المجموع الصافي )المبلغ الذي ستتقاسمه األطراف(
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المتكاملة لفترة السنتين للصناديق االستئمانية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبروتوكوليها  الميزانية -ب1الجدول 
 )حسب بند اإلنفاق( 2222-2212للفترة 

 بند اإلنفاق

 المجموع 2020   2019

 (الدوالرات األمريكي )بآالف 
      

 080.5 23 626.6 11 453.9 11 ألف.  تكاليف الموظاين
 365.0 215.0 150.0 اجتماعات المكتب  باء.

 800.0 400.0 400.0 جيم.  السار في مهام رسمي 

 100.0 50.0 50.0 دال.  الخبراء االستشاريون/المتعايدون من الباطن

 100.0 50.0 50.0 هاء.  مواد التوعي  العام /االتصال

 200.0 100.0 100.0 واو.  المساعدة المؤيت /العمل اإلضافي

 10.0 5.0 5.0 زاي.  التدريب

حاء.  ترجم  المويع الشبكي لغرف  تبادل المعلومات/ المويع 
 الشبكي للمشاريع 

65.0 65.0 130.0 

 688.0 3 119.0 2 569.0 1 /3/  9/ 7طاء.  االجتماعات

 320.0 150.0 170.0 ياء.  اجتماعات الخبراء

9191بعد كاف.  االجتماعات االستثنائي  بشأن اإلطار لما 
 4/ 750.0 560.0 1 310.0 

 /5الم.  إيجار المقار والتكاليف المرتبط  به
1 229.5 1 423.4 2 652.9 

 453.2 1 726.6 726.6 ميم.  تكاليف التشغيل العام 

 209.6 34 490.6 17 719.0 16 )أوال( المجموع الفرعي

 447.2 4 273.8 2 173.5 2 %(13ثانيا.  تكاليف دعم البرنامج )

 656.8 38 764.4 19 892.4 18 المجموع الفرعي )أوال + ثانيا(

 187.3 130.8 56.6 ثالثا.  احتياطي رأس المال العامل

 844.1 38 895.1 19 949.0 18 المجموع الفرعي )ثانيا + ثالثا(

 272.9 4 188.5 2 084.4 2 %(77حص  بروتوكول ناغويا من الميزاني  المتكامل  )

 (291.8) (156.6) (135.2) /5المساهم  من البلد المضيفنايص: 
 /4نايص: استخدام االحتياطيات لالجتماعات االستثنائي 

(93.2) (69.6) (162.8) 

 (189.9) (94.9) (94.9) نايص: استخدام االحتياطيات من السنوات السابق 

 628.3 3 867.3 1 761.0 1 المجموع الصافي )المبلغ الذي ستتقاسمه األطراف(

 االجتماعات العادي  التي ستمول من الميزاني  األساسي :  7/
 )ي( واألحكام المتصل  بها.2االجتماع الحادي عشر للاريق العامل المخصص للمادة  -
 االجتماعان الثالث والعشرون والرابع والعشرون للهيئ  الارعي  للمشورة العلمي  والتقني  والتكنولوجي . -
 الثالث للهيئ  الارعي  للتنايذ. االجتماع -

وتوكول االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتاايي  / االجتماع العاشر لألطراف في بروتوكول يرطاجن  / االجتماع الرابع لألطراف في بر  -
 ناغويا المنعقدة بالتزامن.

، واالجتماع 9172أيام( في عام  3)ي( )2أيام(، بالتعايب مع االجتماع الحادي عشر للمادة  3والتقني  والتكنولوجي  )االجتماع الثالث والعشرون للهيئ  الارعي  للمشورة العلمي   /9
 .9191أيام( في عام  5أيام(، بالتعايب مع االجتماع الثالث للهيئ  الارعي  للتنايذ ) 1الرابع والعشرون للهيئ  الارعي  للمشورة العلمي  والتقني  والتكنولوجي  )

اف في بروتوكول ناغويا مقسم  الميزاني  لالجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتاايي  /االجتماع العاشر لألطراف في بروتوكول يرطاجن  واالجتماع الرابع لألطر  /  3
 بالتساوي بين كل سن  في فترة السنتين.

 منهما، زائد يومين تمديد لالجتماع الثالث والعشرين للهيئ  الارعي  للمشورة العلمي  والتقني  والتكنولوجي .أيام لكل  5اجتماعان مستقالن لالجتماعات االستثنائي ،  /4

 إرشادي  /5
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 222228-2212الحصول وتقاسم المنافع لفترة السنتين المساهمات في الصندوق االستئماني لبروتوكول ناغويا بشأن  -2الجدول 

 طرافاأل

المقررة  األنصبةجدول 
 للفترة

2111-2111 

الجدول بحد أقصى 
%، ال يدفع أي 22

من أقل البلدان نموا 
 %1011أكثر من 

االشتراكات المستحقة في 
يناير/ كانون الثاني  1

2112 

االشتراكات المستحقة في 
يناير/ كانون الثاني  1

2121 

 المجموع
2112-2121 

 402 207 195 0.011 0.006 أفغانستان

 536 276 260 0.015 0.008 ألبانيا

 363 187 176 0.010 0.010 انغوال

 134 69 65 0.004 0.002 انتيغوا وبربودا

 800 59 776 30 023 29 1.648 0.892 األرجنتين

 269 48 842 24 427 23 1.330 0.720 النمسا

 754 3 932 1 822 1 0.103 0.056 بيالروس

 330 59 535 30 796 28 1.635 0.885 بلجيكا

 201 104 98 0.006 0.003 بنن

 67 35 33 0.002 0.001 بوتان

 804 414 390 0.022 0.012 المتعددة القوميات( –ا )دول  بولياي

 939 483 456 0.026 0.014 بوتسوانا

 017 3 553 1 464 1 0.083 0.045 بلغاريا

 268 138 130 0.007 0.004 بوركينا فاسو

 67 35 33 0.002 0.001 بوروندي

 268 138 130 0.007 0.004 كمبوديا

                                                           
28

 . )انظر:9191-9172اترة السنتين . جدول األنصب  المنقح لاترة الثالث سنوات سيتم تطبيقه، عند نشره، لحساب األنصب  المقررة ل11/945حسب يرار الجمعي  العام  لألمم المتحدة   
en.pdf-cbd-budget-015-2019-https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf.) 

https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-015-budget-cbd-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-015-budget-cbd-en.pdf
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 طرافاأل

المقررة  األنصبةجدول 
 للفترة

2111-2111 

الجدول بحد أقصى 
%، ال يدفع أي 22

من أقل البلدان نموا 
 %1011أكثر من 

االشتراكات المستحقة في 
يناير/ كانون الثاني  1

2112 

االشتراكات المستحقة في 
يناير/ كانون الثاني  1

2121 

 المجموع
2112-2121 

 670 345 325 0.018 0.010 الكاميرون

 67 35 33 0.002 0.001 ىفريقيا الوسطأجمهوريه 

 335 173 163 0.009 0.005 تشاد

 024 531 296 273 728 257 14.636 7.921 الصين

 67 35 33 0.002 0.001 جزر القمر

 402 207 195 0.011 0.006 الكونغو

 603 311 293 0.017 0.009 كوت دياوار

 637 6 416 3 221 3 0.183 0.099 كرواتيا

 358 4 243 2 115 2 0.120 0.065 كوبا

 062 23 869 11 193 11 0.636 0.344 ياتشيك

 363 187 176 0.010 0.008 جمهوريه الكونغو الديمقراطي 

 151 39 150 20 002 19 1.079 0.584 الدانمرك

 67 35 33 0.002 0.001 جيبوتي

 084 3 587 1 497 1 0.085 0.046 ي جمهوري  الدومينيكال

 492 4 312 2 180 2 0.124 0.067 إكوادور

 190 10 244 5 946 4 0.281 0.152 مصر

 134 69 65 0.004 0.002 اسواتيني

 363 187 176 0.010 0.010 ثيوبياإ

 708 90 683 46 024 44 2.500 0.000 االتحاد األوروبي
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 طرافاأل

المقررة  األنصبةجدول 
 للفترة

2111-2111 

الجدول بحد أقصى 
%، ال يدفع أي 22

من أقل البلدان نموا 
 %1011أكثر من 

االشتراكات المستحقة في 
يناير/ كانون الثاني  1

2112 

االشتراكات المستحقة في 
يناير/ كانون الثاني  1

2121 

 المجموع
2112-2121 

 201 104 98 0.006 0.003 فيجي

 570 30 733 15 837 14 0.843 0.456 فنلندا

 747 325 649 167 099 158 8.978 4.859 فرنسا

 140 1 587 553 0.031 0.017 غابون

 67 35 33 0.002 0.001 غامبيا

 319 428 438 220 881 207 11.805 6.389 ألمانيا

 877 1 966 911 0.052 0.028 واتيماالغ

 134 69 65 0.004 0.002 غينيا

 67 35 33 0.002 0.001 بيساو -غينيا

 134 69 65 0.004 0.002 غيانا

 536 276 260 0.015 0.008 هندوراس

 793 10 555 5 239 5 0.297 0.161 هنغاريا

 408 49 428 25 980 23 1.362 0.737 الهند

 788 33 389 17 399 16 0.931 0.504 اإندونيسي

 947 648 986 333 961 314 17.886 9.680 اليابان

 341 1 690 651 0.037 0.020 األردن

 805 12 590 6 215 6 0.353 0.191 كازاخستان

 207 1 621 586 0.033 0.018 كينيا

 106 19 833 9 273 9 0.527 0.285 الكويت
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 طرافاأل

المقررة  األنصبةجدول 
 للفترة

2111-2111 

الجدول بحد أقصى 
%، ال يدفع أي 22

من أقل البلدان نموا 
 %1011أكثر من 

االشتراكات المستحقة في 
يناير/ كانون الثاني  1

2112 

االشتراكات المستحقة في 
يناير/ كانون الثاني  1

2121 

 المجموع
2112-2121 

 134 69 65 0.004 0.002 ييرغيزستان

 201 104 98 0.006 0.003 جمهوريه الو الديمقراطي  الشعبي 

 084 3 587 1 497 1 0.085 0.046 لبنان

 67 35 33 0.002 0.001 ليسوتو

 67 35 33 0.002 0.001 ليبريا

 291 4 208 2 082 2 0.118 0.064 رغلكسمب

 201 104 98 0.006 0.003 مدغشقر

 134 69 65 0.004 0.002 مالوي

 201 104 98 0.006 0.003 مالي

 073 1 552 521 0.030 0.016  مالط

 67 35 33 0.002 0.001 جزر مارشال

 134 69 65 0.004 0.002 موريتانيا

 804 414 390 0.022 0.012 موريشيوس

 202 96 511 49 691 46 2.651 1.435 المكسيك

 67 35 33 0.002 0.001 الموحدة( - ميكرونيزيا )واليات

 335 173 163 0.009 0.005 منغوليا

 268 138 130 0.007 0.004 موزامبيق

 363 187 176 0.010 0.010 ميانمار

 670 345 325 0.018 0.010 ناميبيا
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 طرافاأل

المقررة  األنصبةجدول 
 للفترة

2111-2111 

الجدول بحد أقصى 
%، ال يدفع أي 22

من أقل البلدان نموا 
 %1011أكثر من 

االشتراكات المستحقة في 
يناير/ كانون الثاني  1

2112 

االشتراكات المستحقة في 
يناير/ كانون الثاني  1

2121 

 المجموع
2112-2121 

 353 99 133 51 220 48 2.738 1.482 هولندا

 134 69 65 0.004 0.002 النيجر

 917 56 293 29 624 27 1.569 0.849 النرويج

 235 6 209 3 026 3 0.172 0.093 باكستان

 67 35 33 0.002 0.001 باالو

 279 2 173 1 106 1 0.063 0.034 بنما

 117 9 692 4 425 4 0.251 0.136 بيرو

 062 11 693 5 369 5 0.305 0.165 الالبين

 280 26 525 13 755 12 0.724 0.392 البرتغال

 034 18 281 9 753 8 0.497 0.269 يطر

 695 136 351 70 344 66 3.767 2.039 جمهوريه كوريا

 268 138 130 0.007 0.004 جمهوريه مولدوفا

 134 69 65 0.004 0.002 رواندا

 67 35 33 0.002 0.001 سانت كيتس ونياس

 67 35 33 0.002 0.001 ساموا

 67 35 33 0.002 0.001 مي وبرينسيبيو سان ت

 335 173 163 0.009 0.005 السنغال

 67 35 33 0.002 0.001 سيشيل

 67 35 33 0.002 0.001 سيراليون
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 طرافاأل

المقررة  األنصبةجدول 
 للفترة

2111-2111 

الجدول بحد أقصى 
%، ال يدفع أي 22

من أقل البلدان نموا 
 %1011أكثر من 

االشتراكات المستحقة في 
يناير/ كانون الثاني  1

2112 

االشتراكات المستحقة في 
يناير/ كانون الثاني  1

2121 

 المجموع
2112-2121 

 726 10 520 5 206 5 0.296 0.160 سلوفاكيا

 403 24 559 12 844 11 0.673 0.364 جنوب أفريقيا

 779 163 290 84 489 79 4.514 2.443 إسبانيا

 363 187 176 0.010 0.010 السودان

 090 64 985 32 106 31 1.766 0.956 السويد

 426 76 333 39 093 37 2.106 1.140 سويسرا

 609 1 828 781 0.044 0.024 الجمهوري  العربي  السوري 

 268 138 130 0.007 0.004 طاجيكستان

 67 35 33 0.002 0.001 توغو

 67 35 33 0.002 0.001 توفالو

 363 187 176 0.010 0.009 اوغندا

 492 40 840 20 653 19 1.116 0.604 اإلمارات العربي  المتحدة

 200 299 986 153 214 145 8.246 4.463 يرلندا الشمالي أالمملك  المتحدة لبريطانيا العظمي و 

 670 345 325 0.018 0.010 جمهوريه تنزانيا المتحدة

 296 5 726 2 570 2 0.146 0.079 وايغاورو 

 67 35 33 0.002 0.001 فانواتو

 888 3 001 2 887 1 0.107 0.058 فييت نام

 469 242 228 0.013 0.007 زامبيا

 268 138 130 0.007 0.004 زمبابوي
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 طرافاأل

المقررة  األنصبةجدول 
 للفترة

2111-2111 

الجدول بحد أقصى 
%، ال يدفع أي 22

من أقل البلدان نموا 
 %1011أكثر من 

االشتراكات المستحقة في 
يناير/ كانون الثاني  1

2112 

االشتراكات المستحقة في 
يناير/ كانون الثاني  1

2121 

 المجموع
2112-2121 

 306 628 3 338 867 1 968 760 1 100.000 52.793 مجموعال
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 مداوالت االجتماع -ثانيا
 معلومات أساسية .ألف

االتاايي  المتعلق  بالتنوع بناء على العرض المقدم من حكوم  مصر، والذي لقى ترحيبا من مؤتمر األطراف في  -7
من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجيني  والتقاسم  96من المادة  6، ووفقا للاقرة 73/33المقرر في البيولوجي 

العادل والمنصف للمنافع الناشئ  عن استخدامها والتابع لالتاايي  المتعلق  بالتنوع البيولوجي، ُعقد االجتماع الثالث لمؤتمر 
نوفمبر/تشرين  29إلى  17شرم الشيخ، مصر في الاترة من  فيا األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوي

 .، بالتزامن مع االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف9172الثاني 
 الحاضرون -باء

 ُدعيت جميع الدول إلى المشارك  في االجتماع. وحضرت األطراف التالي  في بروتوكول ناغويا:  -9
 أفغانستان

 ألبانيا
 أنغوال

 أنتيغوا وباربودا
 األرجنتين

 النمسا
 بيالروس
 بلجيكا
 بنن

 بوتان
 المتعددة القوميات( –بوليايا ) دول  

 بوتسوانا
 بلغاريا 

 بوركينا فاسو
 بوروندي
 كمبوديا

 الكاميرون
 جمهوري  أفريقيا الوسطى

 تشاد
 الصين
 القمرجزر 

 الكونغو
 كرواتيا
 كوبا

 تشيكيا
 كوت دياوار

 جمهوري  الكونغو الديمقراطي 

 الدانمرك
 جيبوتي

 الجمهوري  الدومينيكي 
 إكوادور
 مصر

 إسواتيني
 إثيوبيا

 االتحاد األوروبي
 فيجي
 فنلندا
 فرنسا
 غابون
 غامبيا
 ألمانيا

 غواتيماال
 غينيا
 بيساو -غينيا
 غيانا

 هندوراس
 هنغاريا
 الهند

 إندونيسيا
 اليابان
 األردن
 كينيا

 الكويت
 ييرغيرستان

 جمهوري  الو الشعبي  الديمقراطي 
 لبنان

 ليسوتو
 ليبيريا

 لكسمبرغ
 مدغشقر
 مالوي
 مالي
 مالط 

 جزر مارشال
 موريتانيا

 موريشيوس
 المكسيك

 الموحدة( -ميكرونيزيا )واليات 
 منغوليا

 موزامبيق
 ميانمار
 ناميبيا
 هولندا
 النيجر
 النرويج
 باالو
 بنما
 بيرو

 الالبين
 البرتغال

 يطر
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 جمهوري  كوريا
 جمهوري  مولدوفا

 رواندا
 ساموا

 سان تومي وبرنسيبي
 السنغال
 سيشيل

 سيراليون
 سلوفاكيا

 جنوب أفريقيا
 إسبانيا
 السودان
 السويد
 سويسرا

 الجمهوري  العربي  السوري 
 طاجيكستان

 توغو
 أوغندا

 اإلمارات العربي  المتحدة
المتحدة لبريطانيا العظمى المملك  

 وأيرلندا الشمالي 
 جمهوري  تنزانيا المتحدة

 أوروغواي
 فييت نام

 زامبيا
زمبابوي

 
 تمثيل الدول التالي  من غير األطراف في بروتوكول ناغويا: أيضا تمو  -3

 الجزائر
 أندورا
 أرمينيا

 أذربيجيان
 البحرين

 بنغالديش
 بليز

 البوسن  والهرسك
 البرازيل

 كابو فيردي
 كندا
 شيلي

 كولومبيا
 جزر كوك
 كوستاريكا

 يبرص
 جمهوري  كوريا الشعبي  الديمقراطي 

 السلاادور
 غينيا االستوائي 

 إريتريا
 إستونيا
 جورجيا

 غانا
 اليونان
 غرينادا

 هايتي
 الكرسي الرسولي

 أيسلندا
 اإلسالمي ( -إيران )جمهوري  

 العراق
 أيرلندا
 ليإسرائ

 إيطاليا
 جامايكا
 كيريباتي

 التايا
 ليبيا

 ليختنشتاين
 ليتوانيا
 ماليزيا
 ملديف
 موناكو
 المغرب
 نيبال

 نيوزيلندا
 نيكاراغوا
 نيجيريا
 عمان

 بابوا غينيا الجديدة
 باراغواي

 بولندا
 رومانيا

 االتحاد الروسي
 سنياسانت كيتس و 
 سانت لوسيا

 وجزر غرينادينسانت فنسنت 
 المملك  العربي  السعودي 

 صربيا
 سنغافورة
 سلوفينيا

 جزر سليمان
 الصومال

 جنوب السودان
 سري النكا

 دول  فلسطين
 سورينام
 تايلند
 تونغا

 ترينداد وتوباغو
 تونس
 تركيا

 تركمانستان
 توفالو
 أوكرانيا

 الواليات المتحدة األمريكي 
 البوليااري ( -فنزويال )جمهوري  

اليمن

لجميع المشاركين اآلخرين، ُيرجى النظر في المرفق األول بتقرير االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف  -4
(CBD/COP/14/14). 
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 افتتاح االجتماع -1البند 

رافاييل باتشيانو آالمان، وزير يام السيد خوسيه أوكتافيو تريب فيالنوفا، ساير المكسيك لدى مصر، نياب  عن السيد  -5
البيئ  والموارد الطبيعي  في المكسيك والرئيس المنتهي  واليته لمؤتمر األطراف، والذي شغل أيضا منصب رئيس المؤتمر الثاني 

اف الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطر  االجتماع لألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، بافتتاح
 .9172نوفمبر/تشرين الثاني  71السبت الموافق يوم من صباح  77:11في الساع   في بروتوكول ناغويا

وتم اإلدالء ببيانات افتتاحي  من جانب السيدة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئ  المصري  ورئيس  مؤتمر األطراف في  -1
تماع لألطراف في بروتوكول مؤتمر األطراف العامل كاجاجتماعه الرابع عشر، وتشغل أيضا منصب رئيس االجتماع الثالث ل

؛ والسيدة ماريا فرناندا إسبينوزا، ايي  المتعلق  بالتنوع البيولوجيالتال؛ والسيدة كريستيانا باسكا بالمر، األمين  التنايذي  ناغويا
 جمهوري  مصر العربي .رئيس  الجمعي  العام  لألمم المتحدة، عبر الايديو؛ والسيد عبد الاتاح السيسي، رئيس 

وأشارت الرئيس  في بيانها إلى نتائج الجزء الرفيع المستوى، بما في ذلك إعالن شرم الشيخ: االستثمار في التنوع  -1
وتقرير الجزء الرفيع  CBD/COP/14/12إعالن شرم الشيخ في صورة الوثيق   ُأصدرالبيولوجي من أجل الشعوب والكوكب. ويد 

 .CBD/COP/14/12/Add.1وثيق  المستوى في صورة ال
وُعرض على الشاش  عرضان بالايديو، أولهما أعدته حكوم  المكسيك بشأن تعميم التنوع البيولوجي، وثانيهما أعدته  -2

حكوم  مصر بشأن التنوع البيولوجي وارتباطه الحيوي ببقاء البشري . وكان هناك أيضا فقرة مقدم  من تالميذ المدارس عن 
 البيولوجي. أهمي  التنوع

، ألقت السيدة أمين  محمد، نائب  9172نوفمبر/تشرين الثاني  71وفي الجلس  العام  الثاني  لالجتماع، المنعقدة في  -2
األمين العام لألمم المتحدة، بيانا عبر الايديو، وألقت السيدة كورلي بريتوريوس، نائب  مدير المركز العالمي لرصد حاظ الطبيع  

 األمم المتحدة للبيئ . التابع لبرنامج
وشاهد الممثلون فلمين، أحدهما من الجمعي  الجغرافي  الوطني  واآلخر من الصندوق العالمي للطبيع ، باإلضاف  إلى  -71

 رسال  فيديو من السيد بول مكارتني.
لبحر الكاريبي(، وكندا وتم اإلدالء ببيانات عام  من جانب ممثلي األرجنتين )نياب  عن مجموع  أمريكا الالتيني  وا -77

دول ، وبيالروس )نياب  عن  92)نياب  عن مجموع  بلدان عدم االنحياز(، واالتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه البالغ عددها 
بلدان أوروبا الوسطى والشريي (، ورواندا )نياب  عن المجموع  األفريقي (، وماليزيا )نياب  عن مجموع  البلدان ذات التنوع 

 يولوجي الشديد المتقارب  التاكير(.الب
وتم أيضا اإلدالء ببيانات من جانب ممثلي شبك  نساء الشعوب األصلي  المعني  بالتنوع البيولوجي، والمنتدى الدولي  -79

عني  بالتنوع للشعوب األصلي  المعني بالتنوع البيولوجي، وتحالف االتاايي  المتعلق  بالتنوع البيولوجي، وشبك  الشباب العالمي  الم
 البيولوجي، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي .

 .اجتماعه الرابع عشر بشأن وُتلخص البيانات االفتتاحي  في المرفق الثاني بتقرير مؤتمر األطراف -73

 التنظيمية الشؤون -2البند 
 وأعضاء المكتبانتخاب الرئيس  2-1

 انتخاب الرئيس
من بروتوكول ناغويا، يعمل مكتب مؤتمر األطراف أيضا كمكتب لمؤتمر األطراف  96من المادة  3 عمال بالاقرة -74

العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا. وبناء على ذلك، فإن السيدة ياسمين فؤاد، التي انُتخبت رئيس  لالجتماع الرابع 
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ر األطراف، يد تولت أيضا رئاس  االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول عشر لمؤتم
 ناغويا.

 انتخاب أعضاء المكتب
من بروتوكول ناغويا على أن ُيستبدل أي عضو من أعضاء مكتب مؤتمر األطراف  96من المادة  3تنص الاقرة  -75

يكون في ذلك الويت طرفا في هذا البروتوكول، بعضو تنتخبه األطراف في هذا البروتوكول يمثل طرفا في االتاايي ، ولكن ال 
من بينها. ويد انتخب مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثالث عشر، عشرة أعضاء للمكتب للعمل حتى اختتام االجتماع الرابع 

ول ناغويا في اجتماعه الثاني خمس  أعضاء عشر. وبعد ذلك، انتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوك
بدالء في المكتب للمناطق التي كان فيها عضو مكتب مؤتمر األطراف يمثل طرفا في االتاايي  ولكنه ليس طرفا في بروتوكول 

ن بالطرف ناغويا. غير أنه منذ ذلك الحين، صدق أحد البلدان على بروتوكول ناغويا. وباإلضاف  إلى ذلك، استُبدل ثالث  ممثلو 
 المعني أو المنطق  المعني .

السيدة مارينا هيرنانديز )الجمهوري  كأعضاء بدالء في المكتب:  التالي  أسماؤهموبناء عليه، عمل المملثون  -76
من الدومينيكي ( بدال من السيد راندولف إدمياد )سانت كيتس ونياس(؛ والسيد لوسيانو مارتين دوناديو ليناريس )األرجنتين( بدال 

 السيدة كالريسا نينا )البرازيل(؛ والسيد غوتي فويت هانسين )النرويج( بدال من السيد بازيل فان هافر )كندا(.
، تم االتااق على أنه بناء على 9172نوفمبر/تشرين الثاني  71وفي الجلس  العام  الثاني  لالجتماع، المنعقدة في  -71

 كمبوديا( ُمقررا لالجتماع.ايتراح المكتب، سيعمل السيد مونيراك مينغ )
ممثلين للعمل  71، انتخب مؤتمر األطراف 9172نوفمبر/تشرين الثاني  99وفي الجلس  العام  الرابع ، المنعقدة في  -72

كأعضاء في المكتب لاترة والي  تبدأ عن اختتام اجتماعه الرابع عشر وتنتهي عن اختتام اجتماعه الخامس عشر. وكان ثالث  
 99ست أطرافا في بروتوكول ناغويا. وفي الجلس  العام  الرابع ، المنعقدة في ممثلين من الممثلين الُمنتخبين من بلدان لي

، انُتخب الممثلون التالي  أسماؤهم للعمل كأعضاء بدالء في المكتب لالجتماع الرابع عشر لمؤتمر 9172نوفمبر/تشرين الثاني 
توف )طاجيكستان(، بدال من السيدة تيونا األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا: السيد ديلوشارفو دوس

)األرجنتين( بدال من السيد كارلوس مانويل رودريغيز )كوستاريكا(، لوسيانو مارتين دوناديو ليناريس كارتشافا )جورجيا(؛ والسيد 
 والسيدة ماري هارالدشتاد )النرويج( بدال من السيدة روزماري باتيرسون )نيوزيلندا(.

 مالاعتماد جدول األع 2-2
، اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 9172نوفمبر/تشرين الثاني  71، المنعقدة في في الجلس  العام  الثاني  -72

جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال الذي أعدته األمين  التنايذي  بالتشاور مع  في بروتوكول ناغويا لألطراف
 .(CBD/NP/MOP/3/1)المكتب 

 الجتماع.افتتاح ا -7
 المسائل التنظيمي . -9
عن وثائق تاويض الممثلين إلى االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف تقرير  -3

 في بروتوكول ناغويا.
 تقارير الهيئات الارعي . -4
 (.31االمتثال )المادة تقرير لجن   -5
 إدارة البروتوكول وميزاني  الصناديق االستئماني . -6
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 (.37تقييم واستعراض فعالي  البروتوكول )المادة  -1
 (.95اآللي  المالي  والموارد المالي  )المادة  -2
 (.99تدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنمي  القدرات )المادة  -2

 (.74غرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وتقاسم المعلومات )المادة  -71
 (.92واإلبالغ )المادة الرصد  -77
 (.97تدابير لزيادة التوعي  بأهمي  الموارد الجيني  والمعارف التقليدي  المرتبط  بها )المادة  -79
تعزيز التكامل في إطار االتاايي  وبروتوكوليها فيما يتعلق باألحكام ذات الصل  بالحصول وتقاسم  -73

 المنافع.
 واالتااييات والمبادرات األخرى.، الدولي  التعاون مع المنظمات -74
 الهياكل والعمليات. فعالي استعراض  -75
 .9191-9177اإلعداد لمتابع  الخط  االستراتيجي  للتنوع البيولوجي  -76
 معلومات التسلسل الريمي بشأن الموارد الجيني . -71
من بروتوكول  4لمادة من ا 4الصكوك الدولي  المتخصص  للحصول وتقاسم المنافع في سياق الاقرة  -72

 ناغويا.
 (.71اآللي  العالمي  المتعددة األطراف لتقاسم المنافع )المادة  -72
 مسائل أخرى. -91
 اعتماد التقرير.  -97
 اختتام االجتماع.   -99

 تنظيم العمل 2-3
، اتاق مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 9172نوفمبر/تشرين الثاني  71، المنعقدة في في الجلس  العام  الثاني  -91

واعتمد تشكيل  (CBD/COP/14/1/Add.2)لألطراف على تنظيم عمله على النحو الوارد في المرفق الثاني بتنظيم العمل المقترح 
 فريقي عمل من جانب مؤتمر األطراف.

 األنشط  الموازي  والجوائز
االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، ُأييمت ثالث حاالت لمنح الجوائز. وباإلضاف  إلى ذلك، ُعقدت العديد  خالل -97

من األحداث ذات الصل  بالتوازي مع االجتماع. ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن احتااالت منح الجوائز 
 .بشأن اجتماعه الرابع عشر رافواألنشط  الموازي  في المرفق الرابع بتقرير مؤتمر األط
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 الثالثاالجتماع  إلىعن وثائق تفويض الممثلين  تقرير -3البند 
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 ناغويا
. ووفقا 9172نوفمبر/تشرين الثاني  71المنعقدة في ، ألعمال في الجلس  العام  الثاني من جدول ا 3تم تناول البند  -99

من النظام الداخلي، يتعين على المكتب فحص وثائق تاويض الممثلين وتقديم تقارير عنها. وبناء عليه، أبلغ الرئيس  72للمادة 
، نائب  )بيالروس( السيدة إلينا ماكييااأن المكتب يد عين ب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

 رئيس المكتب، لاحص وثائق التاويض وتقديم تقارير عنها.
، أبلغت السيدة ماكيياا مؤتمر 9172نوفمبر/تشرين الثاني  99وفي الجلس  العام  الرابع  لالجتماع، المنعقدة في  -93

طرفا كحضور لالجتماع. ويد فحص المكتب  777بأنه يد تم تسجيل  في بروتوكول ناغويا األطراف العامل كاجتماع لألطراف
من النظام  72وفدا ممتثل  تماما للمادة  24طرفا كان يحضرون االجتماع. وكانت وثائق تاويض  24وثائق تاويض ممثلي 

 آلن.وفدا آخر وثائق تاويضهم حتى ا 71ولم يقدم  72الداخلي. ولم تمتثل الوفود العشرة المتبقي  للمادة 
، أبلغت السيدة ماكيياا مؤتمر 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92وفي الجلس  العام  السابع  لالجتماع، المنعقدة في  -94

طرفا في البروتوكول أو أطراف في طريقها  777األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بأنه تم تسجيل 
طرفا. وكانت وثائق تاويض  22. ويد فحص المكتب وثائق تاويض ممثلين عن لالنضمام للبروتوكول كحضور في االجتماع

ألحكام  امتثاال تاماوفود  6من النظام الداخلي، بينما لم تمتثل وثائق تاويض  72وفدا ممتثل  امتثاال تاما ألحكام المادة  23
لمزيد من المعلومات في الوثيق  وفدا آخر وثائق التاويض الخاص  بها. وُيتاح ا 79هذه المادة، بينما لم يقدم 

CBD/COP/14/INF/49. 
عدد من رؤساء الوفود على إعالن مااده أنهم سيقدمون وثائق التاويض الخاص  بهم، بالصيغ  المناسب  وفي  ووّيع -95

ر/كانون ديسمب 92يوما من اختتام االجتماع، وفي موعد ال يتجاوز  31نسختها األصلي ، إلى األمين  التنايذي  في غضون 
. وعمال بالممارس  السابق ، وافق مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا على ايتراح 9172األول 

لوفود التي لم تقدم بعد وثائق التاويض الخاص  بها، أو التي لم تمتثل وثائق ل بالمشارك  الكامل ه ينبغي السماح المكتب بأن
 ، في االجتماع بصا  مؤيت .72ام المادة التاويض الخاص  بها ألحك

الرئيس  عن أملها في أن تقوم جميع الوفود التي ُطلب منها تقديم وثائق التاويض الخاص  بها إلى األمين   تأعربو  -96
لمؤتمر  الثالث. وعقب نهاي  االجتماع 9172ديسمبر/كانون األول  92في موعد ال يتجاوز  بتنايذ هذا الطلبالتنايذي  

 وثائق تاويض من ست  أطراف أخرى. وردتطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، األ
األطراف من النظام الداخلي من  72وحتى تاريخ صدور هذا التقرير، وردت وثائق تاويض تمتثل امتثاال تاما للمادة  -91

وبوليايا؛  بنن؛و بلجيكا؛ و بيالروس؛ وبربودا؛ واألرجنتين؛ والنمسا؛ و أنغوال؛ وأنتيغوا : طرفا 22 البالغ عددهاا و التالي  أسماؤه
وكوت  الصين؛والكاميرون؛ وجمهوري  أفريقيا الوسطى؛ وتشاد؛ و كمبوديا؛ و بوروندي؛ و بوركينا فاسو؛ و بلغاريا؛ و بوتسوانا؛ و 

كوادور؛ ؛والجمهوري  الدومينيكي الدانمرك؛ و  دياوار؛ وكرواتيا؛ وكوبا؛ وتشيكيا؛ ثيوبيا؛ واالتحاد  وا  سواتيني؛ وا  ومصر؛ وا 
؛ وغيانا؛ وهندوراس؛ وهنغاريا؛ بيساواألوروبي؛ وفيجي؛ وفنلندا؛ وفرنسا؛ وغابون؛ وغامبيا؛ وألمانيا؛ وغواتيماال؛ وغينيا؛ وغينيا 

ندونيسيا؛ واليابان؛ وكينيا؛ والكويت؛ وجمهوري  الو الشعبي  الديمقراطي ؛ وليسوتو؛ وليبير  يا؛ ولكسمبرغ؛ ومدغشقر؛ والهند؛ وا 
ومنغوليا؛  ؛الموحدة( -ميكرونيزيا )واليات ومالوي؛ وماليزيا؛ ومالط ؛ وجزر مارشال؛ وموريتانيا؛ وموريشيوس؛ والمكسيك؛ و 

ريا؛ وموزامبيق؛ وميانمار؛ وناميبيا؛ وهولندا؛ والنيجر؛ والنرويج؛ وباالو؛ وبنما؛ وبيرو؛ والالبين؛ والبرتغال؛ ويطر؛ وجمهوري  كو 
وجمهوري  مولدوفا؛ ورواندا؛ وسانت كيتس ونياس؛ وساموا؛ والسنغال؛ وصربيا؛ وسيشيل؛ وسيراليون؛ وسلوفاكيا؛ وجنوب 
سبانيا؛ والسودان؛ والسويد؛ وسويسرا؛ والجمهوري  العربي  السوري ؛ وطاجيكستان؛ وتوغو؛ وتوفالو؛ وأوغندا؛ واإلمارات  أفريقيا؛ وا 
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فنزويال )جمهوري  لك  المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالي ؛ وجمهوري  تنزانيا المتحدة؛ وأوروغواي؛ و العربي  المتحدة؛ والمم
 ؛ وفييت نام؛ وزامبيا؛ وزمبابوي.البوليااري ( -

 تقرير الهيئات الفرعية  -4البند 
نوفمبر/تشرين الثاني  71المنعقدة في الثاني  لالجتماع، من جدول األعمال في الجلس  العام   4تم تناول البند  -92

لهيئ  الارعي  للمشورة العلمي  ا تقرير. وعند النظر في هذا البند، كان أمام مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف 9172
بشأن اجتماعها  لهيئ  الارعي  للتنايذوتقرير ا (CBD/SBSTTA/22/12) بشأن اجتماعها الثاني والعشرين والتقني  والتكنولوجي 

 .(CBD/SBI/2/22) الثاني
وأحاط مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف علما بتقارير االجتماعات فيما بين الدورات للهيئتين الارعيتين ووافق  -92

 على النظر في التوصيات الواردة في التقارير في إطار بنود جدول األعمال ذات الصل .

 (32ال )المادة تقرير لجنة االمتث -5البند 
نوفمبر/تشرين الثاني  71المنعقدة في الثاني  لالجتماع، من جدول األعمال في الجلس  العام   5تم تناول البند  -31

9172. 
يدم السيد كاسبر سولبرغر، رئيس لجن  االمتثال، تقريرا عن االجتماع الثاني للجن  االمتثال، المنعقد في مونتلاير في و  -37

(. وأشار السيد كاسبر، عالوة على تقديمه نظرة CBD/NP/MOP/3/2انظر الوثيق  ) 9172أبريل/نيسان  91إلى  94الاترة من 
طرفا  29عام  للمعلومات الواردة في التقرير، إلى أنه يد تم تلقي تقارير وطني  مؤيت  إضافي  منذ اجتماع أبريل/نيسان، وأن 

 اآلن تقاريرها الوطني  المؤيت . يدمت طرف كانت ملزم  بتقديم التقارير يد 711من أصل 
على النظر في  في بروتوكول ناغويا وعقب تقرير السيد سولبرغر، وافق مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف -39

 الثانيتوصيات اللجن  في إطار بنود جدول األعمال ذات الصل . وبالنسب  لتوصيات اللجن  الواردة في القسم ألف من المرفق 
 يالت الرئيس  أنها ستعد مشروع مقرر. تقرير اللجن ، من
، نظر مؤتمر األطراف العامل 9172نوفمبر/تشرين الثاني  99وفي الجلس  العام  الرابع  لالجتماع، المنعقدة في  -33

 .NP-3/2في مشروع مقرر ُمقدم من الرئيس واعتمده بوصاه المقرر  في بروتوكول ناغويا كاجتماع لألطراف
، انتخب مؤتمر األطراف العامل 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92وفي الجلس  العام  السابع  لالجتماع، المنعقدة في  -34

 :9172كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا األعضاء التالي  أسماؤهم للعمل كأعضاء في لجن  االمتثال ابتداء من عام 
 أفريقيا

 السيدة بيتي كاونا شرودر )ناميبيا(
 لسيدة إل كيتما العوض محمد )السودان(ا

 السيد أشينافي أينيو )إثيوبيا( )كبديل(
 السيد ويليام إتيم أوكين )نيجيريا( )كبديل(

 آسيا والمحيط الهادئ
 السيد بارك مون سيوغ )جمهوري  كوريا(

 السيد بالل ك. الحايك )الجمهوري  العربي  السوري (
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 وسط وشرق أوروبا
 ماكيياا )بيالروس(السيدة إلينا 

 السيد ديلاارشو دوستوي )طاجيكستان(
 مانكا )سلوفينيا( )كبديل( بيترالسيد 

 أمريكا الالتيني  والبحر الكاريبي
 السيدة يوالندا أوكتافالو )إكوادور(

 يكايال بونافينا )األرجنتين(السيدة م
 غرب أوروبا ومناطق أخرى

 هانسن )النرويج(-السيد غوتي فواغت
 سالوميه سيدلر )سويسرا(السيدة 

 السيدة ميري سياتشي )االتحاد األوروبي( )كبديل(
ْين من توفي ناس الجلس  العام ، انتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا ممثل -35

ة ييشينغ جوليانا أوبون يوس الشعوب األصلي  والمجتمعات المحلي  للعمل بصا  مرايبين: السيدة جينيار تولي كوربوز والسيد
)كالهما من المنتدى الدولي للشعوب األصلي  المعني بالتنوع البيولوجي/ وشبك  نساء الشعوب األصلي  المعني  بالتنوع 

 البيولوجي(.
 وميزانية الصناديق االستئمانية البروتوكولإدارة  -1البند 

وعند  .9172نوفمبر/تشرين الثاني  71المنعقدة في ي  لالجتماع، الثانمن جدول األعمال في العام   1تم تناول البند  -31
تقرير األمين  التنايذي  عن إدارة  في بروتوكول ناغويا النظر في هذا البند، كان أمام مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف

  الصناديق االستئماني  ، بما في ذلك ميزاني9172-9171االتاايي  وبروتوكولي يرطاجن  وناغويا لاترة السنتين 
(CBD/COP/14/3) 9191-9172، والميزاني  المقترح  لبرنامج عمل االتاايي  وبروتوكولي يرطاجن  وناغويا لاترة السنتين 
(CBD/COP/14/4) ، و(  انظر الوثيق  عناصر مشروع مقرر بشأن هذه المسألCBD/COP/14/2 باإلضاف  إلى وثيق  إعالمي ،) 

 .(CBD/COP/14/INF/17)بشأن إدارة االتاايي  وميزاني  الصناديق االستمئاني  لالتاايي  وبروتوكولي يرطاجن  وناغويا 
 ويد ألقى ممثل اليابان بيانا. -31
تشكيل فريق اتصال  ويررعلما بالتقارير  في بروتوكول ناغويا وأحاط مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف -32

عداد مشروع ميزاني  لبرنامج العمل لاترة السنتين معني بالمي ، لكي تنظر فيه 9191-9172زاني ، له والي  استعراض المسأل  وا 
األطراف. وسيرأس فريق االتصال السيد سبنسر توماس )غرينادا(، وسيكون ماتوحا لجميع األطراف، وسيجتمع بصا  غير 

 نها مسبقا في الجدول اليومي لالجتماعات.رسمي  بدعوة من رئيسه، بجانب االجتماعات المعلن ع
إلى تقارير مرحلي  من رئيس فريق  في بروتوكول ناغويا ويد استمع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف -32

نوفمبر/تشرين الثاني  99االتصال الماتوح العضوي  والمعني بالميزاني  في الجلس  العام  الرابع  لالجتماع، المنعقدة في 
 .9172نوفمبر/تشرين الثاني  95، المنعقدة في ، وفي الجلس  العام  الخامس 9172

وتناول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في جلسته العام  الثامن  المنعقدة في  -41
 العمل المتكامل لألمان .ن ميزاني  برنامج ، بشأCBD/NP/MOP/3/L.16، مشروع المقرر 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92
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 NP-3/16واعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا مشروع المقرر بوصاه المقرر  -47
 )لالطالع على النص، انظر الاصل األول(.

 (31تقييم واستعراض فعالية البروتوكول )المادة  -7البند 
وكان . 9172نوفمبر/تشرين الثاني  72خالل اجتماعه األول، المنعقد في  1البند  تناول الاريق العامل األول -49

تقييم واستعراض فعالي  البروتوكول  بشأن مذكرة من األمين  التنايذي  معروضا على الاريق العامل في غضون نظره في البند
وعناصر إضافي  من الوثيق   SBI-2/2التوصي   ، يستند إلىومشروع مقّرر منقح (CBD/NP/MOP/3/3) (37)المادة 

CBD/NP/MOP/3/3 ، في تجميع مشاريع المقررات يرد و(CBD/NP/MOP/3/1/Add.2) .كما كان معروضا على الاريق العامل 
تحليل المعلومات الواردة في التقارير الوطني  )أ(  ناغويا:تقييم واستعراض فعالي  بروتوكول بشأن  التالي  عالمي اإل الوثائق

نظرة )ب( و ؛ (CBD/SBI/2/INF/3) غرف  تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وتقاسم المعلومات المؤيت  المنشورة في
استعراض تنايذ )ج( و  ؛(CBD/SBI/2/INF/4)المقدم  في التقرير الوطني المؤيت لبروتوكول ناغويا  إحصائي  على اإلجابات

تقييم بنود تعايدي  )د( و ؛ (CBD/SBI/2/INF/7) المنافع وتقاسم المعلوماتغرف  تبادل معلومات الحصول وتقاسم  وتشغيل
مدونات السلوك والمبادئ التوجيهي  وأفضل الممارسات والمعايير وكذلك القوانين العرفي  للشعوب األصلي  ، و نموذجي 

 .(CBD/SBI/2/INF/8) والمجتمعات المحلي  والبروتوكوالت واإلجراءات المجتمعي 

ندونيسيا، و الهند، و ، دول  92االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها و أدلى ببيانات ممثلو: األرجنتين، و  -43 ا 
 البوليااري (. -فنزويال )جمهوري  و أوغندا، و المكسيك، و ماليزيا، و اليابان، و 

 النظر في هذا البند. 9172ني نوفمبر/تشرين الثا 72واستأنف الاريق العامل، خالل اجتماعه الثاني المنعقد في  -44
كوادور وبيرو وجمهوري  أفريقيا الوسطى وجنوب أفريقيا والسودان وسويسرا وغينيا وكوت  ممثلو ببيانات وأدلى -45 األردن وا 

  .دياوار ولبنان والنيجر
 كما أدلى ببيانات ممثال كوستاريكا والمغرب. -46
 والزراع  لألمم المتحدة.وأدلى ببيان ممثل عن منظم  األغذي   -41
 .(IIFBالمنتدى الدولي للشعوب األصلي  المعني بالتنوع البيولوجي )وأدلى ببيان إضافي ممثل عن  -42
 عبر عنهامع األخذ في االعتبار اآلراء والتعليقات المويال الرئيس إنه سيعد مشروع مقّرر منقح بشأن هذه المسأل   -42

  كتابيا.المقدم  يا و و شا
، في مشروع مقرر منقح 9172تشرين الثاني / نوفمبر  97نظر الاريق العامل خالل جلسته السابع ، المعقودة في و  -51

 .مقدم من الرئيس
والمكسيك ، ومدغشقر غابون،و ، دول  92االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها و وأدلى ببيانات ممثلو  -57

 .واليابان ،والنيجر
  (.IIFB) البيولوجيأدلى ببيان أيضا ممثل المنتدى الدولي للشعوب األصلي  المعني بالتنوع و  -59

، بصيغته المعدل  شاويا، إلحالته إلى الجلس  العام  بوصاه مشروع المنقح وافق الاريق العامل على مشروع المقرو  -53
 .CBD/NP/MOP/3/L.2 المقرر

، اعتمد مؤتمر األطراف العامل 9172نوفمبر/تشرين الثاني  95لالجتماع، المنعقدة في وفي الجلس  العام  الخامس   -54
 NP-3/1، بوصاه المقرر بصيغته المعدل  شاويا، CBD/NP/MOP/3/L.2مشروع مقرر  في بروتوكول ناغويا كاجتماع لألطراف

 )لالطالع على النص، انظر الاصل األول(.
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 (25المالية )المادة اآللية المالية والموارد  -8البند 
وكان معروضا على الاريق . 9172نوفمبر/تشرين الثاني  72من جدول األعمال في  2تناول الاريق العامل البند  -55

تقرير مجلس و  (CBD/NP/MOP/3/5)بشأن اآللي  المالي  والموارد  مذكرة من األمين  التنايذي  العامل في غضون نظره في البند
 كان معروضا على الاريق مشروع مقّرر وارد في تجميع مشاريع المقررات . كما(CBD/COP/14/7)البيئ  العالمي  مرفق 

(CBD/NP/MOP/3/1/Add.2). 

  الهند والمكسيك.و ، 92ودوله األعضاء البالغ عددها وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي  -56
 .ياكتابالمقدم  بشأن هذه المسأل  مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شاويا و نه سيعد مشروع مقرر منقح إيال الرئيس و  -51
في مشروع المقرر المنقح  9172 /تشرين الثانينوفمبر 99المنعقدة في  جلسته التاسع  خاللنظر الاريق العامل و  -52

 .الذي أعده الرئيس
 أدلى ببيان ممثل مرفق البيئ  العالمي .و  -52
، بصيغته المعدل  شاويا، إلحالته إلى الجلس  العام  بوصاه مشروع المنقح العامل على مشروع المقرروافق الاريق و  -61

 .CBD/NP/MOP/3/L.6المقرر 
واعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في جلسته العام  الثامن  المنعقدة في  -67
)لالطالع على النص، انظر  NP-3/8بوصاه المقرر  CBD/NP/MOP/3/L.6المقرر ، مشروع 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92

 الاصل األول(.

 (22تدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنمية القدرات )المادة  -2البند 
نوفمبر/تشرين الثاني  72من جدول األعمال خالل جلسته الرابع  المنعقدة في  2تناول الاريق العامل األول البند  -19

تقرير مرحلي بشأن تدابير للمساعدة في بناء القدرة  في غضون نظره في البند فريق العاملوكان معروضا على ال. 9172
قرير اللجن  االستشاري  غير باإلضاف  إلى الوثائق اإلعالمي  التالي : )أ( ت (CBD/NP/MOP/3/4) (99وتنمي  القدرات )المادة 

 )ب(  ؛(CBD/ABS/CB-IAC/2018/1/4) خالل اجتماعه الثالث تنايذ بروتوكول ناغويامن أجل  ببناء القدرات الرسمي  المعني 
ناغويا  بروتوكول لتنايذ للبلدان المباشر الدعم توفر التي وتنمي  القدرات بناء مبادرات عن عام  نظرةو 

(CBD/NP/MOP/3/INF/1)المنافع  وتقاسم الحصول بشأن القدرات بناء وموارد أدوات على عام )ج( ونظرة  ؛
(CBD/NP/MOP/3/INF/2) برنامج بناء القدرات لدعم تنايذ بروتوكول ناغويا: نظرة عام  ودروس؛ )د( و 
(CBD/NP/MOP/3/INF/6) . 

وعناصر إضافي  من الوثيق   SBI-2/8كان معروضا على الاريق العامل أيضا مشروع مقرر، يستند إلى التوصي   -63
CBD/NP/MOP/3/4،  في تجميع مشاريع المقررات  يردو(CBD/NP/MOP/3/1/Add.2).  ،أما الجزء الثاني من مشروع المقرر

، القسم الثاني، للهيئ  الارعي  للتنايذ، 9/2المتعلق باإلطار االستراتيجي الطويل األجل لبناء القدرات، فقد أخذ من التوصي  
عد منايشتها بمشروع مقرر مؤتمر األطراف المعني  ببناء القدرات. ومن ثم، فإن أي تغييرات تدخل في هذه األخيرة ب المرتبط و 

. في مشروع المقرر ييد النظر حاليافي إطار بند جدول األعمال ذي الصل  لمؤتمر األطراف سوف تنعكس، حسب االيتضاء، 
ولما كان األمر كذلك، ركز الاريق العامل نظره على النص الجديد الوارد في الجزء األول من مشروع المقرر، فيما يتعلق 

 لقدرات وتنميتها من أجل تنايذ بروتوكول ناغويا.باإلطار االستراتيجي لبناء ا
وبوركينا فاسو وجنوب  ،دول  92 بالغ عددهاواالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الاألردن وأوغندا وأدلى ببيانات ممثلو  -64

 .أفريقيا وغابون والالبين وفييت نام وكوت دياوار وكينيا والمكسيك والهند واليابان
 أيضا ممثل المغرب.أدلى ببيان و  -65
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 (.IIFBالمنتدى الدولي للشعوب األصلي  المعني بالتنوع البيولوجي )عن أدلى ببيان آخر من ممثل و  -66
 .يانه سيعد مشروع مقرر منقح بشأن هذه المسأل  مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شاويا والمقدم  كتابإيال الرئيس و  -61
في مشروع المقرر المنقح الذي أعده  9172نوفمبر  99التاسع  المنعقدة في نظر الاريق العامل خالل جلسته  -62

 .الرئيس
 .المكسيكو  ، وأوغندادول  92االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها وأدلى ببيانات ممثلو  -62
الجلس  العام  بوصاه مشروع ، بصيغته المعدل  شاويا، إلحالته إلى المنقح وافق الاريق العامل على مشروع المقررو  -11
 .CBD/NP/MOP/3/L.5ر المقر 
واعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في جلسته العام  الثامن  المنعقدة في  -17
)لالطالع على النص، انظر  NP-3/5بوصاه المقرر  CBD/NP/MOP/3/L.5، مشروع المقرر 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92

 الاصل األول(.

 (14غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول تقاسم المنافع وتقاسم المعلومات )المادة  -12البند 
لدى النظر في هذا البند، كان و . 9172نوفمبر  72تناول الاريق العامل األول هذا البند في اجتماعه الرابع يوم  -72

ع لومات بشأن الحصول وتقاسم المنافتقرير عن التقدم المحرز في تنايذ وتشغيل غرف  تبادل المع معروضا على الاريق العامل
(CBD/NP/MOP/3/8)  تقاسم المنافع في وتقرير اللجن  االستشاري  غير الرسمي  لغرف  تبادل المعلومات بشأن الحصول و

الوثيق  من  سابعاوكان معروضا عليها أيضا مشروع مقرر مأخوذ من الارع  (CBD/ABS/CH-IAC/2017/1/4)ث اجتماعها الثال
CBD/NP/MOP/3/8 التي جاءت من توصيات لجن  االمتثال الواردة في الوثيق 4و 3، باستثناء الاقرتين ، 
CBD/NP/MOP/3/2 ت المقرر في تجميع مشاريع المقررا يرد مشروع -جيم  القسم، الثاني، المرفق

(CBD/NP/MOP/3/1/Add.2). 

 .من مشروع المقرر 4بدأ الاريق العامل بالنظر في الطرائق المشترك  للتشغيل، المشار إليها في الاقرة و  -13
دول ، والهند، واألردن، والنرويج، وجنوب  92أدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها و  -14

 .أفريقيا
 .كندا وتايلندأدلى ببيانات ممثلو و  -15
تشرين الثاني / نوفمبر  91جلسته الخامس ، المعقودة في  خاللاستأنف الاريق العامل نظره في بند جدول األعمال و  -16

 ، مع التركيز على األجزاء المتبقي  من مشروع المقرر.9172
وبنن وبيالروس  دول  92عددها االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ و األردن وأوغندا وأدلى ببيانات ممثلو:  -11

 .واليابانوجنوب أفريقيا وسويسرا وغينيا والكونغو وكينيا والمكسيك وموزامبيق والنيجر 
 إضافي  ممثالن عن كوستاريكا والمغرب.وأدلى ببيانات  -12
 لكي ينظر فيه الاريق العامل. مقرر منقح وعقب المنايش ، يال الرئيس إنه سيعد مشروع -12
، في مشروع مقرر منقح 9172تشرين الثاني نوفمبر/ 95جلسته العاشرة، المنعقدة في  خاللونظر الاريق العامل  -21

 .مقدم من الرئيس
دول ، والهند، واليابان، والمكسيك، وجنوب  92وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  -27

 .أفريقيا، وأوغندا
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 .ببيان أيضا ممثل المغربوأدلى   -29
مشروع    العام  بوصاهعلى مشروع المقرر المنقح، بصيغته المعدل  شاويا، إلحالته إلى الجلس ووافق الاريق العامل -23
 .CBD/NP/MOP/3/L.8ر المقر 
المنعقدة في واعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في جلسته العام  الثامن   -24
)لالطالع على النص، انظر  NP-3/3بوصاه المقرر  CBD/NP/MOP/3/L.8، مشروع المقرر 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92

 الاصل األول(.
 (22الرصد واإلبالغ )المادة  -11البند 

نوفمبر/تشرين الثاني  91خالل جلسته الخامس  المنعقدة في من جدول األعمال  77تناول الاريق العامل األول البند  -25
 (CBD/NP/MOP/3/7)مذكرة من األمين  التنايذي   وكان معروضا على الاريق العامل في غضون نظره في البند. 9172

 قاريرالمقدم  من األطراف وغير األطراف وكذلك معلومات عن نموذج الت تتضمن معلومات عن التقارير الوطني  المؤيت 
. كما كان معروضا على الاريق الصادرة عن الهيئ  الارعي  للتنايذ SBI/2-11، مع مراعاة التوصي  وفترات إعداد التقارير

، SBI/2-11يتضمن مشروع توصي  من التوصي  و  (CBD/NP/MOP/3/1/Add.2)المقررات في تجميع مشاريع  يردمشروع مقرر 
 .CBD/NP/MOP/3/7وتوصيات ذات صل  من لجن  االمتثال وعناصر إضافي  من الوثيق  

 اإلبالغ مواءم  بشأن األطراف مؤتمر نظر فيه بمقرر مرتبط  المقرر مشروع من األولى الاقرة بأن الرئيس وذكر -26
ضاف  إلى ذلك فإن .الوطني  ليعكس تعديل إلى سيحتاج المقرر مشروع وأن ،ارتاع يد المقدم  المرحلي  الوطني  التقارير عدد وا 

 .الجديدة المعلومات تلك
 دول ، 92 عددها البالغ األعضاء ودوله األوروبي واالتحاد ومصر دياوار وكوت بيالروس: ممثلو ببيانات وأدلى -21

 .المتحدة تنزانيا وجمهوري  وأوغندا أفريقيا وجنوب والمكسيك واألردن والهند
 كتابيا. والمقدم  شاويا المعبر عنها والتعليقات اآلراء االعتبار في يأخذ مشروع مقرر منقح سيعد إنه الرئيسيال و  -22
في مشروع المقرر المنقح  9172 /تشرين الثانينوفمبر 99في  المنعقدة جلسته التاسع  خاللونظر الاريق العامل  -22

 الذي أعده الرئيس.
 يعكس التعليقات السابق .لكي  همن النص يلزم تعديل ألمان  االنتباه إلى جزءاولات ممثل  -21
ر الجلس  العام  بوصاه مشروع المقر ، بصيغته المعدل  شاويا، إلحالته إلى المنقح الاريق العامل مشروع المقرر ووافق -27

CBD/NP/MOP/3/L.7. 
، اعتمد مؤتمر األطراف العامل 9172نوفمبر/تشرين الثاني  95وفي الجلس  العام  الخامس  لالجتماع، المنعقدة في  -29

)لالطالع على النص،  NP-3/4، بوصاه المقرر CBD/NP/MOP/3/L.7مشروع المقرر  في بروتوكول ناغويا كاجتماع لألطراف
 انظر الاصل األول(.

 (21تدابير لزيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها )المادة  -12البند 
 72من جدول األعمال خالل جلسته الرابع  المنعقدة في  79تناول الاريق العامل األول الجانب األول من البند  -23

تقرير مرحلي عن التدابير الرامي   وكان معروضا على الاريق العامل في غضون نظره في البند. 9172 نوفمبر/تشرين الثاني
ومجموع  أدوات  (CBD/NP/MOP/3/6)( 97تقليدي  المرتبط  بها )المادة لمعارف الإلى زيادة الوعي بأهمي  الموارد الجيني  وا

CEPA ع المتعلق  بالحصول وتقاسم المناف بما في ذلك االعتبارات(CBD/NP/MOP/3/INF/7) . وكان أمامه أيضا مشروع
 .(CBD/NP/MOP/3/1/Add.2)ت في مجموع  مشاريع المقررا المبينمقرر ال
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كوادور ومصر واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء الةأدلى و  -24 ، دول  92 بالغ عددهاببيانات ممثلو كل من كوت دياوار وا 
 جنوب افريقيا والسودان.و غابون والمكسيك، و 

 .يانه سيعد مشروع مقرر منقح بشأن هذه المسأل  مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شاويا والمقدم  كتابإيال الرئيس و  -25
في مشروع المقرر المنقح الذي أعده  9172نوفمبر  99جلسته التاسع  المنعقدة في  خالل نظر الاريق العاملو  -26

 الرئيس.
 وأوغندا. دول  92 بالغ عددهاأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء الةو  -21
ر الجلس  العام  بوصاه مشروع المقر ، إلحالته إلى ، بصيغته المعدل  شاوياالمنقح الاريق العامل مشروع المقرر ووافق -22

CBD/NP/MOP/3/L.4. 
، اعتمد مؤتمر األطراف العامل 9172نوفمبر/تشرين الثاني  95وفي الجلس  العام  الخامس  لالجتماع، المنعقدة في  -22

)لالطالع على النص،  NP-3/6، بوصاه المقرر CBD/NP/MOP/3/L.4مشروع المقرر  في بروتوكول ناغويا كاجتماع لألطراف
 انظر الاصل األول(.

التكامل في إطار االتفاقية وبروتوكوليها فيما  تعزيز -13البند 
 يتعلق باألحكام المتصلة بالحصول وتقاسم المنافع

نوفمبر/تشرين الثاني  97في  خالل جلسته السادس  المنعقدةمن جدول األعمال  77تناول الاريق العامل األول البند  -711
من جدول أعمال مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  77من جدول أعمال مؤتمر األطراف والبند  73بااليتران مع البند  9172

 مشروع مقرر يستند إلى وكان معروضا على الاريق العامل في غضون نظره في البند لألطراف في بروتوكول يرطاجن . 
 .(CBD/NP/MOP/3/1/Add.2) في تجميع مشاريع المقررات يردو  SBI-2/14 التوصي 
غابون، و ، دول  92 عددها البالغ األعضاء ودولهاالتحاد األوروبي و كولومبيا، و أدلى ببيانات ممثلو: األرجنتين، و  -717

ندونيسيا، و الهند، و   البوليااري (. -مالوي، وفنزويال )جمهوري  و ا 
 ببيان.وأدلى ممثل المغرب أيضا  -719
 .إضافي ببيان (ISAAA) التكنولوجيا األحيائي  الزراعي  تطبيقات لحيازةالدولي   دائرةالوأدلى ممثل  -713
 .نه سيعد مشروع مقرر منقح، مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شاويا والمقدم  كتاب إيال الرئيس و  -714
، في مشروع مقرر 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92ونظر الاريق العامل األول، في جلسته الثاني  عشرة المنعقدة في  -715

 .CBD/COP/14/L.11منقح ُمقدم من رئيسه، وافق عليه إلحالته إلى الجلس  العام  بوصاه مشروع المقرر 
ناغويا، في جلسته العام  الثامن  المنعقدة في  واعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول -716
)لالطالع على النص،  NP-3/9بوصاه المقرر  CBD/NP/MOP/3/L.11، مشروع المقرر 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92

 انظر الاصل األول(.

 التعاون مع المنظمات الدولية، واالتفاقيات والمبادرات األخرى -14البند 
نوفمبر/تشرين الثاني  97جلسته السادس  المنعقدة في  من جدول األعمال خالل 74تناول الاريق العامل األول البند  -711

مذكرة تلخص أنشط  التعاون ذات الصل   كان معروضا على الاريق العامل في غضون نظره في البند. و 9172
(CBD/NP/MOP/3/9)  : أمان  منظم  الصح  العالمي دراس  أجرتها قرير عن )أ( تباإلضاف  إلى الوثائق اإلعالمي  التالي 

(CBD/NP/MOP/3/INF/3) بشأن المعلومات التي  منظم  الصح  العالمي  الوثيق  التي يدمتها األمين  التنايذي  إلى أمان ؛ )ب( و
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على المستوى  بروتوكولالب)ب( واألحكام األخرى ذات الصل   2المادة بشأن تنايذ  في بروتوكول ناغويا تقدمها األطراف
تنايذ بروتوكول ناغويا في سياق صح  اإلنسان والحيوان، وسالم  األغذي : ")ج( و؛ (CBD/NP/MOP/3/INF/4) الوطني

وتحديث عن ؛  (CBD/NP/MOP/3/INF/5): أسئل  وأجوب " الحصول على الُممرضات والتقاسم العادل والمنصف للمنافع
التطورات األخيرة في إطار المعاهدة الدولي  بشأن الموارد الوراثي  النباتي  لألغذي  والزراع  ذات الصل  باتاايي  التنوع 

 .(CBD/NP/MOP/3/INF/30)البيولوجي، وبروتوكول ناغويا 

 وكينيا والمكسيك.دول ،  92وأدلى ببيانات ممثلو: االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  -712
 المنظم  العالمي  للملكي  الاكري .أدلى ببيانات أخرى ممثلو منظم  الصح  العالمي  و و  -712
 يال الرئيس إنه سيعد مشروع مقرر، مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شاويا والمقدم  كتابيا.و  -771
، نظر الاريق العامل في مشروع مقرر 9172نوفمبر تشرين الثاني /  96خالل الجلس  الحادي  عشرة، المعقودة في  -777

 مقدم من رئيسه.
 –أوغندا وسويسرا وفنزويال )جمهوري  دول   92وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  -779

 .البوليااري ( وفييت نام والمكسيك والنرويج
، في مشروع مقرر 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92الثالث  عشرة المنعقدة في ونظر الاريق العامل األول، في جلسته  -773

 منقح ُمقدم من رئيسه.
 وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، والمكسيك، والنرويج، وجنوب أفريقيا، وسويسرا وأوغندا. -774
ووافق الاريق العامل على مشروع المقرر المنقح، بصيغته المعدل  شاويا، إلحالته إلى الجلس  العام  بوصاه مشروع  -775

 .CBD/NP/MOP/3/L.14المقرر 
وتناول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا مشروع المقرر في الجلس  العام  الثامن ،  -776

 .9172مبر/تشرين الثاني نوف 92المنعقدة في 
 دول  عضو، واليابان، والمكسيك، وأوغندا. 92وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  -771
، CBD/NP/MOP/3/L.14واعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا مشروع المقرر  -772

 )لالطالع على النص، انظر الاصل األول(. NP-3/7بصيغته المعدل  شاويا، بصاته المقرر 
 استعراض فعالية الهياكل والعمليات -15البند 

 استعراض تجرب  عقد االجتماعات المتزامن  لالتاايي  والبروتوكولين
 تشرين 97 في المنعقدة السادس  جلسته في األعمال جدول من 73 البند من األول الجانب األول العامل الاريق تناول -772
 التوصي  من ألف القسم إلى يستند مقرر مشروع العامل الاريق أمام كان البند، هذا في النظر وعند. 9172 /نوفمبر الثاني

SBI-2/15،  المقررات مشاريع تجميع فيويرد (CBD/NP/MOP/3/1/Add.2). 
دول  وهندوراس والهند واألردن  92واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  وأدلى ببيانات ممثلو: األرجنتين -791

 والمكسيك وبنما وسويسرا وأوغندا )بالنياب  عن المجموع  األفريقي (.
 وأدلى ببيانات ممثلو كل من: كندا والمغرب ونيوزيلندا وباراغواي. -797
الشركات  وشبك  العالم الثالث )بالنياب  عن مرصد   PRRIو J. Craig Venterوأدلى ببيانات أخرى ممثلو معهد  -799

 (.Pronaturaو وأصدياء األرض الدولي  ETC Groupو Econexusو األوروبي ،
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، في مشروع مقرر منقح مقدم 9172تشرين الثاني /نوفمبر 95نظر الاريق العامل في جلسته العاشرة، المنعقدة في و  -793
 .CBD/NP/MOP/3/L.9ر الجلس  العام  بوصاه مشروع المقر من الرئيس وافق عليه إلحالته إلى 

واعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في جلسته العام  الثامن  المنعقدة في  -794
)لالطالع على النص،  NP-3/10بوصاه المقرر  CBD/NP/MOP/3/L.9، مشروع المقرر 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92

 انظر الاصل األول(.

 الخبراء مجموعات في المصالح تضارب إدارة أو تجنب إجراءات
 97جلسته السادس  المنعقدة في  خاللمن جدول األعمال  75تناول الاريق العامل األول الجانب األول من البند  -795

مشروع مقرر يستند إلى الجزء باء  . ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا على الاريق العامل9172تشرين الثاني / نوفمبر 
ها األطراف تاآلراء التي يدمملخص و  (CBD/NP/MOP/3/1/Add.2)في تجميع مشاريع المقررات ويرد  SBI-2/15 التوصي  من

اإلجراء المتبع لتجنب أو إدارة تضارب المصالح في مجموعات الخبراء: اآلراء المقدم  من األطراف ب فيما يتعلقوالمرايبون 
 (.CBD/COP/14/INF/3)والمرايبين 

والهند واألردن دول  وهندوراس  92وأدلى ببيانات ممثلو: األرجنتين واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  -796
 والمكسيك وبنما وسويسرا وأوغندا )بالنياب  عن المجموع  األفريقي (.

 وأدلى ببيانات ممثلو كل من: كندا والمغرب ونيوزيلندا وباراغواي. -791
الشركات  وشبك  العالم الثالث )بالنياب  عن مرصد   PRRIو J. Craig Venterوأدلى ببيانات أخرى ممثلو معهد  -792
  (.Pronaturaو وأصدياء األرض الدولي  ETC Groupو Econexusو روبي ،األو 

 أصدياء الرئيس لمواصل  منايش  المسائل التي لم يتم حلها. فريقإنشاء ب يام الرئيستبادل اآلراء،  بعدو  -792
، في مشروع مقرر 9172تشرين الثاني /نوفمبر 92، المنعقدة في الثاني  عشرةفي جلسته  األول نظر الاريق العاملو  -731

 رئيسه.منقح مقدم من 
 دول  وسويسرا. 92وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  -737
ووافق الاريق العامل على مشروع المقرر المنقح، بصيغته المعدل  شاويا، إلحالته إلى الجلس  العام  بوصاه مشروع  -739

 .CBD/COP/14/L.10المقرر 
واعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في جلسته العام  الثامن  المنعقدة في  -733
)لالطالع على النص،  NP-3/11بوصاه المقرر  CBD/NP/MOP/3/L.10، مشروع المقرر 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92

 انظر الاصل األول(.
 2222-2211اإلعداد لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -11البند 

نوفمبر/تشرين الثاني  91من جدول األعمال في الجلس  العام  الثالث  لالجتماع، المنعقدة في  76تم تناول البند  -734
مر األطراف العامل من جدول أعمال مؤت 74من جدول األعمال لمؤتمر األطراف والبند  71بااليتران مع البند  9172

كاجتماع لألطراف في بروتوكول يرطاجن . ولدى النظر في هذا البند، كان معروضا على مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
والتوصيات ذات الصل  المقدم  من لجن  االمتثال،  SBI-2/19مشروع مقرر يستند إلى التوصي   في بروتوكول ناغويا لألطراف

 .(CBD/NP/MOP/3/1/Add.2)المقررات في تجميع مشاريع  ويرد
وأدلى ببيانات ممثلو انتيغوا وبربودا، واألرجنتين، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والكاميرون، والصين، وكوت  -735

ثيوبيا، وا كوادور، ومصر، وا  التحاد دياوار، وكوبا )نياب  عن الدول الجزري  الصغيرة النامي (، والجمهوري  الدومينيكي ، وا 
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دول ، وغابون، والهند، واليابان، وكينيا، ومالوي، والمكسيك، والنرويج، وباالو )نياب   92األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها 
عن البلدان الجزري  في المحيط الهادئ(، وبنما والالبين وجنوب أفريقيا )نياب  عن المجموع  األفريقي (، وسانت كيتس ونيايس 

موع  أمريكا الالتيني  والبحر الكاريبي( والسودان وسويسرا وأوغندا وجمهوري  تنزانيا المتحدة وأوروغواي وفنزويال )نياب  عن مج
 البوليااري (. –)جمهوري  

كما أدلى ببيانات أيضا ممثلو الجزائر، وبنغالديش، والبوسن  والهرسك، وكندا، وكولومبيا )نياب  عن مجموع  البدان  -736
 البيولوجي الشديد المتقارب  التاكير( وكوستاريكا والعراق وجامايكا والمغرب ونيبال ونيوزيلندا وتركيا.ذات التنوع 

وأدلى ببيانات إضافي  ممثلو منظم  األغذي  والزراع  لألمم المتحدة )نياب  عن المعاهدة الدولي  بشأن الموارد الوراثي   -731
المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئ  األمم المتحدة للمرأة( وأمان  اتاايي  النباتي  لألغذي  والزارع (، وهيئ  األمم 

االّتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البري  المعرض  لالنقراض )نياب  عن فريق االتصال المعني باالتااييات المتعلق  
 بالتنوع البيولوجي(.

ظم  بيرداليف الدولي  )نياب  أيضا عن منظم  الحاظ الدولي ، وشبك  الشباب الدولي  وأدلى ببيانات أخرى ممثلو من -732
ومنظم  حاظ ، والجمعي  الملكي  لحماي  الطيور، Rareالمعني  بالتنوع البيولوجي، والصندوق الدولي لحماي  الحيوانات، و

أصدياء األرض الدولي  )نياب  أيضا عن  الطبيع ، وصناديق بيو الخيري  والصندوق العالمي لحاظ الطبيع (، وجمعي 
EcoNexus والشبك  األوروبي  للتكاير والعمل بطريق  تراعي االعتبارات اإليكولوجي ، وغابات العالم، ومؤسس  البيئ  والموارد ،

رض، وشبك  الطبيعي ، والتحالف العالمي للغابات(، وشبك  رصد التنوع البيولوجي التابع  للاريق المعني بعمليات رصد األ
الشباب الدولي  المعني  بالتنوع البيولوجي، واللجن  الدولي  للسيادة الغذائي ، والمنتدى الدولي للشعوب األصلي  المعني بالتنوع 
البيولوجي، واالتحاد الدولي لحاظ الطبيع ، ومعهد جامع  األمم المتحدة للدراس  المتقدم  لالستدام ، والصندوق العالمي 

 للطبيع .
على تشكيل في بروتوكول ناغويا وبناء على اآلراء الُمعرب عنها، وافق مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  -732

فريق اتصال، ترأسه السيدة شارلوتا سوركايست )السويد(، لمنايش  العملي  التحضيري  لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 
 .9191عام 
، يدم رئيس فريق االتصال تقريرا 9172نوفمبر/تشرين الثاني  99لرابع  لالجتماع، المنعقدة في وفي الجلس  العام  ا -741

 بشأن التقدم المحرز.
، استمع مؤتمر األطراف العامل 9172نوفمبر/تشرين الثاني  95وفي الجلس  العام  الخامس  لالجتماع، المنعقدة في  -747

 قرير آخر من رئيس فريق االتصال.إلى ت في بروتوكول ناغويا كاجتماع لألطراف
أنه، بموجب موافق  البرلمان،  في بروتوكول ناغويا وأبلغ ممثل النرويج مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف -749

أمريكا الالتيني  والبحر الكاريبي منطق  دوالر أمريكي لحلقات العمل اإليليمي  في أفريقيا و  350,000ستتبرع النرويج بمبلغ 
. ويال أيضا إن النرويج ستقدم دعم 9191ومنطق  آسيا والمحيط الهادئ كمساهم  في مواصل  النقاش بشأن إطار ما بعد عام 

مؤتمر تروندهايم التاسع المعني بالتنوع البيولوجي، المقرر انعقاده في  البلدان النامي  التي حضرتالسار للمندوبين من 
 .9172وليو/تموز ي

، استأنف مؤتمر األطراف 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92وفي الجلس  العام  السادس  لالجتماع، المنعقدة في  -743
 النظر في مشروع المقرر المعني بهذه المسأل . في بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف

دول ، وغابون، واليابان،  92ي ودوله األعضاء البالغ عددها وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، واالتحاد األوروب -744
 والمكسيك، وبيرو، وجنوب أفريقيا، وسويسرا.
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وبناء عليه، تناول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في جلسته العام  الثامن  المنعقدة  -745
 .CBD/NP/MOP/3/L.12الوارد في مشروع المقرر ، مشروع المقرر، 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92في 
 دول  والمكسيك. 92وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  -746
واعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا مشروع المقرر، بصيغته المعدل  شاويا،  -741

 )لالطالع على النص، انظر الاصل األول(. NP-3/15بوصاه مشروع المقرر 
 معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية -17البند 

 9172الثاني نوفمبر/تشرين  72في من جدول األعمال خالل اجتماعه الثاني  71تناول الاريق العامل األول البند  -742
مشروع  وكان معروضا على الاريق العامل في غضون نظره في البند .من جدول أعمال مؤتمر األطراف 72بااليتران مع البند 

تجميع  ويرد فيالهيئ  الارعي  للمشورة العلمي  والتقني  والتكنولوجي   الصادرة عن SBSTTA-22/1التوصي   يستند إلىمقرر 
لآلراء والمعلومات  ملخصكما ُأتيحت الوثائق التالي  لعلم اجتماع األطراف:  .(CBD/NP/MOP/3/1/Add.2)مشاريع المقررات 

هداف االتاايي  الثالث  أ  لاائدة جينيالموارد ال بشأن يتسلسل الريمالاالثار المحتمل  المترتب  على استخدام معلومات  بشأن
عن استخدام معلومات التسلسل الريمي فيما ودراسات حال  وأمثل   ؛(CBD/DSI/AHTEG/2018/1/2)وهدف بروتوكول ناغويا 

ومعلومات عن التسلسل الريمي بشأن ، (CBD/DSI/AHTEG/2018/1/2/Add.1) ناغويا يتعلق بأهداف االتاايي  وبروتوكول
دراس  و  (CBD/DSI/AHTEG/2018/1/2/Add.2) الموارد الجيني  في العمليات الدولي  الجاري  ومنايشات السياسات الجاري 

في سياق االتاايي  المتعلق  بالتنوع البيولوجي  معلومات التسلسل الريمي بشأن الموارد الجيني بشأن  استطالعي  لتقصي الحقائق
 الموارد الوراثي  لألغذي  والزراع  لجن من أمان   ، وتقديم(CBD/DSI/AHTEG/2018/1/3)وبروتوكول ناغويا 

(CBD/COP/14/INF/29). 
ندونيسيا وأوروغواي وأوغندا  ممثلووأدلى ببيانات  -742 كوادور وا  االتحاد األوروبي ودوله و إثيوبيا واألرجنتين واألردن وا 

المتعددة القوميات( وبيرو وبيالروس وتوغو وجمهوري  تنزانيا  -وبوتسوانا وبوليايا )دول   دول  92األعضاء البالغ عددها 
بيساو  -نوب أفريقيا والسنغال والسودان وسويسرا والصين وغواتيماال وغينيا المتحدة والجمهوري  الدومينيكي  وجمهوري  كوريا وج

)نياب  عن المجموع   البوليااري ( والكاميرون وكينيا وماليزيا ومدغشقر والمكسيك ومالوي –والالبين وفنزويال )جمهوري  
 .والنرويج والهند واليابان األفريقي (

تايلند وتركيا و  )بالنياب  عن البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد والمتقارب  التاكير(كما أدلى ببيانات ممثلو البرازيل  -751
 . وكندا وكوستاريكا وكولومبيا والمغرب ونيوزيلندا

في مكتب األمم المتحدة  البحار ويانون المحيطات شؤون وشعب  األفريقي، االتحاد ممثلو إضافي  ببيانات وأدلى -757
 (.WIPO) الاكري  للملكي  العالمي  والمنظم  ،(WHO) العالمي  الصح  ومنظم ( DOALOS) للشؤون القانوني 

 (.IIFBلمنتدى الدولي للشعوب األصلي  المعني بالتنوع البيولوجي )عن اممثل  إضافيأدلى ببيان و  -759
 المتعددة - دول  بوليايا،) فارغاس كاتاكورا جورجينا السيدة رئاسته في تشارك اتصال، فريق إنشاء العامل الاريق ويرر -753

 .بالبند المتعلق  القضايا منايش  لمواصل  ،(بلغاريا) تزفيتكوف نيكوالي والسيد( القوميات
 نوفمبر/تشرين الثاني، مشروع مقرر. 92ويدم الاريق العامل، في جلسته الثالث  عشرة المنعقدة في  -754
دول ، واليابان، وماليزيا، والمكسيك،  92وأدلى ببيانات ممثلو االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها  -755

 وجمهوري  كوريا، وسويسرا.
 ويال الرئيس أن الرأي الذي أعرب عنه ممثل سويسرا، الذي يدعمه ممثل اليابان، سينعكس في تقرير الاريق العامل. -756
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يسرا إنه على الرغم من دعمه لعملي  زيادة وضوح يضي  معلومات التسلسل الريمي بشأن الموارد ويال ممثل سو  -751
 الجيني ، لم ير ضرورة اتخاذ يرار مناصل بشأن هذه المسأل  بموجب بروتوكول ناغويا.

لى الجلس  العام  وبعد تبادل اآلراء، وافق الاريق العامل على مشروع المقرر، بصيغته المعدل  شاويا، إلحالته إ -752
 .CBD/NP/MOP/3/L.15بوصاه مشروع المقرر 

في  CBD/NP/MOP/3/L.15وتناول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا مشروع المقرر  -752
 .9172نوفمبر/تشرين الثاني  92جلسته العام  الثامن  المنعقدة في يوم 

دول ، واليابان، وماليزيا )نياب   92االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها و ن، وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتي -761
عن مجموع  البلدان ذات التنوع البيولوجي الشديد المتقارب  التاكير(، والمكسيك، وجمهوري  كوريا، وسويسرا وأوغندا )نياب  عن 

 المجموع  األفريقي (.
المكسيك، لدى طلبها بإدراج بيانها في التقرير، عن تقديرها لروح التوفيق المبين  في الموافق  على  عن وأعربت ممثل  -767

النص التوافقي لمشروع المقرر، والذي أيدته المكسيك ألنه سيضمن تحقيق مزيد من التقدم، في الويت الحاضر، بشأن مسأل  
 من البروتوكول. 71ذات أهمي  لالمتثال للمادة 

د تبادل اآلراء، اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا مشروع المقرر وبع -769
CBD/NP/MOP/3/L.15 بصيغته المعدل  شاويا، بوصاه المقرر ،NP-3/12 .)لالطالع على النص، انظر الاصل األول( 

الصكوك الدولية المتخصصة المتعلقة بالحصول وتقاسم  -18البند 
من بروتوكول  4من المادة  4في سياق الفقرة  المنافع
 ناغويا

. 9172نوفمبر/تشرين الثاني  72من جدول األعمال خالل اجتماعه الثاني في  72تناول الاريق العامل األول البند  -763

في تجميع  ويرد SBI-2/5مشروع مقّرر يستند إلى التوصي   الاريق العامل في غضون نظره في البند علىكان معروضا و 
تحديد صك دولي متخصص  دراس  لمعاييركما ُأتيحت لعلم اجتماع األطراف . (CBD/NP/MOP/3/1/Add.2) مشاريع المقررات

، نظرت فيها الهيئ  الارعي  للتنايذ في (CBD/SBI/2/INF/17)وعملي  ممكن  لالعتراف به  متعلق بالحصول وتقاسم المنافع
 اجتماعها الثاني.

 ،والهند ،وغابون ،دول  92االتحاد األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها و  ،األرجنتين ممثلو ببيانات أدلىو  -764
ندونيسياو  وفنزويال  ،وأوغندا ،وسويسرا)نياب  عن المجموع  األفريقي ( وجنوب أفريقيا  ،والالبين ،جيوالنرو  ،والمكسيك ،ومالوي ،ا 

 .البوليااري ( –)جمهوري  
 ببيانات ممثالن عن منظم  األغذي  والزراع  ومنظم  الصح  العالمي .كما أدلى  -765
، يال الرئيس إنه سيعد 9172نوفمبر/تشرين الثاني  91وخالل الجلس  الخامس  للاريق العامل التي انعقدت في  -766

 مشروع مقرر بشأن هذه المسأل  بمساعدة األمان .
، في مشروع المقرر المنقح 9172تشرين الثاني نوفمبر/ 99في نظر الاريق العامل خالل جلسته الثامن  المنعقدة و  -761

  .المقدم من الرئيس
 .البوليااري ( -وفنزويال )جمهوري   وأدلى ببيانات ممثلو غابون والمكسيك والالبين -762
 إلحالته إلى الجلس  العام  بوصاه مشروع المقرر المنقح مشروع المقرر اعتمد الاريق العاملوبعد تبادل اآلراء،  -762

CBD/NP/MOP/3/L.3.  
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، اعتمد مؤتمر األطراف العامل 9172نوفمبر/تشرين الثاني  95وفي الجلس  العام  الخامس  لالجتماع، المنعقدة في  -711
)لالطالع على  NP-3/14بوصاه المقرر  CBD/NP/MOP/3/L.3مشروع المقرر  في بروتوكول ناغويا كاجتماع لألطراف

 النص، انظر الاصل األول(.
 (12اآللية العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المنافع )المادة  -12البند 

معروضا وكان . 9172الثاني نوفمبر/تشرين  72 في المنعقدة خالل جلسته الثالث  72تناول الاريق العامل األول البند  -717
 في تجميع مشاريع المقررات، ويرد SBI-2/4 التوصي  مشروع مقّرر يستند إلى على الاريق العامل في غضون نظره في البند

(CBD/NP/MOP/3/1/Add.2) . 

كوادور ،األرجنتين وأدلى ببيانات ممثلو: -719  ،دول  92 البالغ عددهاواالتحاد األوروبي ودوله األعضاء  ،ومصر ،وا 
 وجنوب أفريقيا ،وجمهوري  كوريا ،والالبين ،والنيجر ،والمكسيك ،وماليزيا ،واألردن ،واليابان ،والهند ،بيساووغينيا  ،وغابون

 .البوليااري ( –فنزويال )جمهوري  و  ،وجمهوري  تنزانيا المتحدة ،وأوغندا ،وسويسرا ،والسودان )بالنياب  عن المجموع  األفريقي (
 .(DOALOS) ي مكتب األمم المتحدة للشؤون القانوني ف شعب  شؤون المحيطات ويانون البحاركما أدلى ببيان ممثل  -713
 (. IIFB) المنتدى الدولي للشعوب األصلي  المعني بالتنوع البيولوجيوأدلى ببيان أيضا ممثل  -714
 تصالاالفريق وسيشرف على تيسير أعمال   .وافق الاريق العامل على إنشاء فريق اتصال لحل القضايا المعلق و  -715

 توماس غريبر )ألمانيا( وكريستين أشلو )أوغندا(.
، في مشروع مقرر منقح 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92ونظر الاريق العامل، في جلسته الثالث  عشرة المنعقدة في  -716

 مقدم من الرئيس.
دول ، والهند، واليابان، والمكسيك،  92األوروبي ودوله األعضاء البالغ عددها وأدلى ببيانات ممثلو كولومبيا، واالتحاد  -711

 ومالوي، والالبين، وجمهوري  كوريا وسويسرا.
وبعد تبادل اآلراء، وافق الاريق العامل على مشروع المقرر، بصيغته المعدل  شاويا، إلحالته إلى الجلس  العام   -712

 .CBD/NP/MOP/13/L.13بوصاه مشروع المقرر 
واعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في جلسته العام  الثامن  المنعقدة في  -712
)لالطالع على النص،  NP-3/13بوصاه المقرر  CBD/NP/MOP/3/L.13، مشروع المقرر 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92

 انظر الاصل األول(.
 مسائل أخرى -22البند 

 لم ُينظر في أي مسائل أخرى. -721
 اعتماد التقرير -21البند 

استنادا إلى مشروع التقرير  9172نوفمبر/تشرين الثاني  92المنعقدة في  الثامن اعُتمد هذا التقرير في الجلس  العام   -727
 يغته النهائي .، على أساس أن يتولى الُمقرر وضعه في ص(CBD/NP/MOP/3/L.1)المقدم من الُمقرر 

 اختتام االجتماع -22البند 
عن اختتام االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في   الرئيس تأعلن -729

 .9172نوفمبر/تشرين الثاني  92التاسع  من مساء يوم  الساع 
__________ 


