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في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع  المقررات التي اعتمدها مؤتمر األطراف -أوال
لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل 

 في اجتماعه األول والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

NP-1/1  النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في
 غويابروتوكول نا

 ،بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في مؤتمر األطرافإن 
من البروتوكول، يجب تطبيق النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر  43المادة  من 3وفقا للفقرة ، أنه يالحظإذ 

ر اآلراء مؤتم ، بموجب البروتوكول، عدا ما قد يقرر خالفه بتوافقمع إجراء ما يلزم من تعديلاألطراف في االتفاقية، 
 البروتوكول، العامل كاجتماع لألطراف في األطراف

 بتوافق اآلراء ما يلي: يقرر
النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف في االتفاقية على اجتماعات من  43عند تطبيق المادة  )أ(

من  43من المادة  1فقا للفقرة البروتوكول، يجب استكمال هذه المادة، و  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في
 البروتوكول، بالفقرة التالية:

في  ال يكون  االتفاقية، ولكن فييمثل طرفا في االتفاقية أعضاء مكتب مؤتمر األطراف  ما يحل عضو منعند"
ضو الع والية فإن مدة، ومن بينهم عضو منتخب من جانب األطراف في البروتوكولمحل الوقت طرفا في البروتوكول، ذلك 

 ".حل محلهعضو المكتب الذي  واليةهاء مدة تنفس وقت انفي في المكتب تنتهي البديل 
عند تعديل النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف في االتفاقية من جانب مؤتمر األطراف في  )ب(

العامل كاجتماع اف على اجتماعات مؤتمر األطر  مع إجراء ما يلزم من تعديلاالتفاقية، يجب تطبيق هذه التعديالت 
 البروتوكول. العامل كاجتماع لألطراف فيبروتوكول ناغويا، ما لم يقرر خالف ذلك مؤتمر األطراف  لألطراف في
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NP-1/2  الحصول وتقاسم المنافع وتشارك المعلومات  بشأن معلوماتالغرفة تبادل
 (41)المادة 

 اغويا،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ن
الدور الحاسم لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع في تمكين تشارك المعلومات، ودعم إذ يؤكد 

اليقين القانوني، والوضوح والشفافية في تنفيذ بروتوكول ناغويا، وخصوصا بالنسبة للحصول على الموارد الجينية والمعارف 
 ورصد استخدام الموارد الجينية وتيسير االمتثال، التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية،

ذ يالحظ دور غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع في دعم تبادل المعلومات لمساعدة  وا 
 األطراف في بناء وتنمية القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا،

ذ يشير التي تحدد نوع المعلومات التي ينبغي أن يتيحها كل من بروتوكول ناغويا،  32من المادة  4إلى الفقرة  وا 
ذ يشير أيضاطرف إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع،  ، التي تشجع غير األطراف 42إلى المادة  وا 

 على المساهمة بمعلومات مناسبة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع،
ذ يشير  أن تقوم األطراف بالمشاركة من بروتوكول ناغويا، التي تنص على  34من المادة  4لفقرة إلى ا أيضاوا 

الفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية، بإنشاء آليات إلبالغ المستخدمين المحتملين للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد 
فة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع الجينية عن التزاماتهم، بما في ذلك التدابير التي تتاح من خالل غر 

 للحصول على هذه المعارف والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام هذه المعارف،
ذ  بأهمية تمكين المشاركة النشطة للمجتمعات األصلية والمحلية في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول  يقروا 

 بالموارد الجينية، حسب مقتضى الحال، المرتبطةبادل المعلومات المتصلة بالمعارف التقليدية وتقاسم المنافع من أجل ت
ذ يعرب عن تقديره لإلرشادات التقنية المقدمة من اللجنة االستشارية غير الرسمية فيما يتعلق بتسوية المشاكل  وا 

 الحصول وتقاسم المنافع،التقنية الناشئة خالل المرحلة التجريبية لغرفة تبادل المعلومات بشأن 
غرفة تبادل بالتقدم الذي أحرزه األمين التنفيذي والخبرات المكتسبة خالل تنفيذ المرحلة التجريبية ل يرحب -3

غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم في مجال قدرات الوأنشطة بناء  المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
الجهود ينبغي بذلها من جانب األمين التنفيذي واألطراف إلحراز تقدم بشأن المسائل المعلقة أن المزيد من  ويالحظالمنافع، 

 ؛واالستفادة من الخبرات في استخدام غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وتنفيذ البروتوكول

غرفة تبادل يذ مساعدة األمين التنفيذي في تنفمن أجل لجنة استشارية غير رسمية إنشاء  يقرر -4
الناشئة عن والعملية التقنية  مشاكلال تسويةوتوفير اإلرشادات التقنية فيما يتعلق ب المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 33من  غير الرسمية االستشاريةاللجنة . وستتألف المنافعغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم الجاري ل تطويرال
أساسا، يتم اختيارهم على أساس الترشيحات المقدمة من األطراف مع مراعاة التوازن اإلقليمي، والخبرات  خبيرا، من األطراف

 ذات الصلة والمشاركة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛

الدورات  في الفترة الفاصلة بين أن تعقد اللجنة االستشارية غير الرسمية اجتماعا واحدا على األقلقرر ي -1
وتعالج المسائل التقنية المتعلقة بالتعقيبات الواردة، ، الحاجةحسب  اإلنترنتمناقشات غير رسمية على فضال عن  القادمة،

خطارات نقاط التفتيش،  عن نتائج عملها إلى  أن تبلغو بما في ذلك المسائل المتصلة بشهادة االمتثال المعترف بها دوليا وا 
 ؛في بروتوكول ناغويا كاجتماع لألطرافاألطراف العامل االجتماع الثاني لمؤتمر 

 ؛المقررهذا المرفقة ب غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعطرائق تشغيل  يعتمد -2
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أن يواصل صياغة طرائق التشغيل، مع مراعاة التقدم المحرز، والمشورة من إلى األمين التنفيذي  يطلب -3
غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  وتشغيلمية، والتعقيبات الواردة بشأن تنفيذ اللجنة االستشارية غير الرس

في  كاجتماع لألطرافاالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل  المنافع، وخاصة المستلمة من األطراف، وذلك لنظر
 ؛بروتوكول ناغويا

معلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع في النظر في وتيرة استعراض تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل ال يقرر -3
 االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا؛

المنافع، تمشيا مع  وتقاسماألمين التنفيذي أن ينفذ غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول إلى  يطلب -1
 ردة، وخاصة من األطراف؛الموارد المتاحة، ووفقا لطرائق التشغيل والتعقيبات الوا

وطنية مختصة واحدة أو  سلطةو نقطة اتصال وطنية، ن يتعي إلى غير األطراف يدعوو األطراف  ناشدي -8
مستخدم أو أكثر  أكثر، وسلطة نشر واحدة ترشحها نقطة االتصال الوطنية المعنية بالحصول وتقاسم المنافع، وعند الحاجة،

 ؛تعينهم سلطة النشر ة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعغرفل رخصينمن المستخدمين الوطنيين الم

جميع المعلومات اإللزامية إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم األطراف على إتاحة  يحث -2
أن تنفيذ المنافع وفقا لبروتوكول ناغويا في أقرب وقت ممكن وعلى االستمرار في تقديم تعقيبات إلى األمين التنفيذي بش

 وتشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛

 المعنيينوأصحاب المصلحة  ،األصلية والمحلية والمجتمعات ،والمنظمات الدوليةغير األطراف،  يدعو -31
ألمين إلى ا ردود الفعلوتقديم  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعإلى  معلومات ذات صلةلى تقديم إ

 ؛بشأن الحصول وتقاسم المنافع بشأن تنفيذ وتشغيل غرفة تبادل المعلومات التنفيذي

والمنظمات الدولية ومصارف التنمية اإلقليمية والمؤسسات المالية  ، وغير األطراف،األطراف ويدع -33
دل المعلومات بشأن الحصول غرفة تبافي  نشاطتوفير الموارد المالية الالزمة لتمكين األطراف من المشاركة بإلى األخرى 

 ؛وتقاسم المنافع

المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  تبادلغرفة  استخدامإلى األمين التنفيذي أن يشجع على  يطلب -34
 المنافع لدعم بناء القدرات على تنفيذ البروتوكول؛

ة تبادل بشأن تنفيذ وتشغيل غرف المحرزأيضا إلى األمين التنفيذي أن يعد تقريرا عن التقدم  يطلب -31
تاحة المعلومات عن التكاليف التشغيلية، بما في ذلك متطلبات التمويل والموارد  المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وا 
اإلضافية، فضال عن التعاون مع الصكوك والمنظمات المعنية لتبادل البيانات ذات الصلة، وذلك لنظر االجتماع الثاني 

 ع لألطراف في بروتوكول ناغويا.لمؤتمر األطراف العامل كاجتما

 مرفقال
 غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعطرائق تشغيل 

 غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعاألمانة ل إدارة –ألف 
دارة تنفيذ و األمانة  سوف تواصل -3 واألحكام  32 وفقا للمادة غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعا 

األخرى ذات الصلة في بروتوكول ناغويا، بإرشاد من مبادئ الشمولية، والشفافية واإلنصاف، كبوابة مركزية قائمة على 
 :، ضمن جملة مهامالمهام التاليةاإلنترنت وكقاعدة بيانات مركزية، مع 

 نة، ومرنة وعملية؛السماح بتقديم المعلومات بطريقة بسيطة، وسهلة االستخدام، وفعالة، وآم )أ(
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توفير الحصول على المعلومات بطريقة ممكنة، وسهلة االستخدام، ويمكن البحث من خاللها ومفهومة،  )ب(
 وتشير بوضوح إلى وقت تقديم السجالت من طرف أو غير طرف، من أجل ضمان اليقين القانوني، والوضوح والشفافية؛

تقاسم المنافع لتمكين التشغيل البيني وتيسير تبادل تصميم غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول و  )ج(
األخرى، ال سيما قواعد بيانات األطراف، فضال عن قواعد بيانات الصكوك واألنظمة المعلومات مع قواعد البيانات 

 والمنظمات األخرى؛
 ضمان أمان قاعدة البيانات ومحتوياتها؛ )د(
، مع ة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعغرفإلى المعلومات  تقديملأشكال عامة توفير  )ه(

 ؛التمييز بين المعلومات اإللزامية والمعلومات االختيارية دون المساس بحماية المعلومات السرية
استعراض األشكال العامة القائمة وتطوير أشكال عامة أخرى وأدوار للمستخدمين، حسب الحاجة، مع  (و)

 بيني مع السجالت المقدمة باستخدام أشكال عامة قائمة؛كفالة االتساق والتشغيل ال
 غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة؛ تشغيل )ز(
ترجمتها إلى اللغات الرسمية سيتم استخدام، حسب مقتضى الحال، المصطلحات الخاضعة للمراقبة التي  )ح(

 ؛البحث عن السجالت بجميع اللغات إمكانيةالمعلومات واسترجاعها، وتيسير  تسجيللك لتيسير لألمم المتحدة، وذ
استخدام البيانات الوصفية بشأن كل سجل من السجالت )أي المحددات الوصفية مثل االسم، والتاريخ،  )ط(

 ؛المعلومات واسترجاعهاتسجيل  يسيرلتوالمؤلف، وغير ذلك( 
ال ، ين القانوني، والوضوح، والشفافيةأو تحديث المعلومات مع الحفاظ على اليقتعديل لآلية بالسماح  )ي(

اإلبقاء على  تعينالذي يشكل شهادة امتثال معترف بها دوليا. وفي هذه الحاالت، يو أو ما يعادله،  رخيصفي حالة ت سيما
في  ه الموثق وأن تنعكس حالتهالذي يشكل شهادة امتثال معترف بها دوليا، في شكلأو ما يعادله  الترخيص األصلي

 السجل؛
الحصول وتقاسم المنافع بشأن معلومات دة المولدة من خالل غرفة تبادل الاستخدام محددات الهوية الفري )ك(

 المعلومات واسترجاعها فيما يتعلق بشهادات االمتثال المعترف بها دوليا؛ عنللبحث 
ف لتسجيل المعلومات الوطنية في غرفة تبادل المعلومات خارج اإلنترنت لألطراآلية  إتاحةعند الطلب،  )ل(

بشأن الحصول وتقاسم المنافع، فضال عن تيسير الحصول خارج اإلنترنت على المعلومات التي تحوزها غرفة تبادل 
 المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛

لتسجيل المعلومات واسترجاعها  تقديم المساعدة التقنية في الوقت المناسب، عند الطلب، إلى األطراف )م(
 وكذلك، حسب مقتضى الحال، إلى غير األطراف، والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين؛

جراء  توفير آلية للتعقيب )ن( غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول تنفيذ وتشغيل  بشأنموجهة مسوحات وا 
 وتقاسم المنافع؛
ت األخرى عمال بالمقررات التي يتخذها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف تيسير تبادل المعلوما )س(
 في البروتوكول؛
 .ناغويا ألطراف في بروتوكوللاجتماع كمؤتمر األطراف العامل  يطلبهاأخرى  أي مهامأداء  )ع(

ستشارية اللجنة االمن تسعى األمانة إلى الحصول على مساعدة ولدى القيام بالمهام المذكورة في الفقرات أعاله،  -4
، لتقديم اإلرشادات التقنية والعملية فيما يتعلق فيذي وينسق أعمالها بطريقة شفافةيشكلها األمين التنالتي رسمية، الغير 

 بتسوية المشاكل الناشئة عن التطوير الجاري لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع.
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ن الحصول وتقاسم المنافع إمكانية استرجاع المعلومات لغرض اإلبالغ عن وتوفر غرفة تبادل المعلومات بشأ -1
من بروتوكول  42أنشطتها، فضال عن السماح لألطراف باإلشارة إلى المعلومات المتعلقة بامتثالها اللتزامها بموجب المادة 

 ناغويا، بما في ذلك:

ل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول عدد السجالت وتوزيعها اإلقليمي ونوعها التي أتيحت من خال )أ(
وتقاسم المنافع، بما في ذلك عدد التراخيص أو ما يعادلها التي تشكل شهادات امتثال معترف بها دوليا، فضال عن إتاحة 

 المعلومات باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة؛
المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  غرفة تبادللستخدام الخارجي اال تستند إلى التي تحليالتالقياس و ال )ب(

 ؛يتهفعالمدى و  الشبكي أداء الموقع فهم، بما في ذلك عدد الزوار، للمساعدة في المنافع

 بشأن معلوماتالغرفة تبادل تبادل المعلومات من خالل فيما يخص األطراف وغير األطراف ر دو  -باء 
 الحصول وتقاسم المنافع

 ي عند التفاعل مع غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع:تضطلع األطراف وغير األطراف بما يل -2

التشريعي  تدبيرال صف محتوي تقديم البيانات الوصفية التي تصف البيانات األولية )مثل العناصر التي ت )أ(
بإحدى اللغات  فعغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنا( إلى خاضعة للمراقبةالذي ُيختار من المصطلحات ال

غرفة تبادل المعلومات بشأن الرسمية لألمم المتحدة، مع اإلقرار بأن البيانات األولية، التي تشكل المحتوى الموضوعي ل
غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول إلى  يمهاتقد يمكن ،على سبيل المثال( ،تشريعي تدبير) الحصول وتقاسم المنافع
 صلية، بما في ذلك لغات المجتمعات األصلية والمحلية؛وتقاسم المنافع باللغة األ

السعي إلى تقديم ترجمات على سبيل المجاملة للبيانات األولية التي تقدم إلى غرفة تبادل المعلومات  )ب(
 بشأن الحصول وتقاسم المنافع في إحدى اللغات الرسمية لألمم المتحدة؛

والمحلية، حسب مقتضى الحال، لتبادل المعلومات تمكين المشاركة النشطة للمجتمعات األصلية  )ج(
 المتصلة بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية؛

عدم إدراج بيانات سرية في بياناتها المقدمة، حيث إن جميع المعلومات المنشورة في غرفة تبادل  )د(
ر المعلومات، تؤكد سلطة النشر أن المعلومات المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع متاحة علنا. ومن خالل عملية نش

 التي نشرتها معلومات غير سرية؛

غرفة تعيين سلطة النشر لعن الحصول وتقاسم المنافع األمانة المعنية بنقطة االتصال الوطنية  خطرينبغي أن تو  -3
 سلطة النشر ما يلي: مهام. وتشمل تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  فيبنشر جميع السجالت الوطنية المسجلة  اإلذن )أ(
 ؛، وا عداد مشاريع السجالت، حسب مقتضى الحالالمنافع

 معلومات غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع فيالمعلومات المتاحة  التأكد من أن )ب(
 ؛حديثةصلة و ت ذاو  ،غير سريةو  ،كاملة

حسب الحاجة. وتكون وظيفة المستخدمين الوطنيين  أو أكثر مرخص يمكن لسلطة النشر تعيين مستخدم وطنيو  -3
 .وطنيةالسجالت ال اريعفي إعداد مشسلطات النشر مساعدة  المرخصين
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NP-1/3  (92الرصد واإلبالغ )المادة 
 ،في بروتوكول ناغويا كاجتماع لألطرافمؤتمر األطراف العامل إن 
على تقديم التقرير الوطني المؤقت المتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا  ونسقلى المبادئ التوجيهية ع يوافق -1
 المقرر؛ هذا ب رفقفي المالنحو الوارد 
غرفة تبادل إلى األمين التنفيذي إتاحة المبادئ التوجيهية ونسق التقرير الوطني المؤقت من خالل  يطلب -2

زدواجية في تقديم المعلومات المتاحة بالفعل من االتجنب إلى ، مع مراعاة الحاجة عالمعلومات بشأن الحصول وتقاسم المناف
دراج خيار تقديم المعلومات خارج بشأن تبادل المعلومات  غرفةخالل   بالنسق اإلنترنتالحصول وتقاسم المنافع، وا 

 المناسب؛
ديم التقرير الوطني المؤقت، المبادئ التوجيهية ونسق تق التعقيب علىاألطراف وغير األطراف إلى يدعو  -3

 تنفيذ بروتوكول ناغويا؛ منمع مراعاة الخبرات اإلضافية المكتسبة 
 يرحبإلى األطراف تقديم تقرير وطني مؤقت عن تنفيذ التزاماتها بموجب بروتوكول ناغويا، و يطلب -4

 األطراف:غير بتقديم المعلومات ذات الصلة من جانب 
 ؛ةالرسمي بإحدى لغات األمم المتحدة (أ)
 ؛غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعمن خالل  (ب)
في بروتوكول  كاجتماع لألطرافقبل عقد االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل اثني عشر شهرا  (ج)

 ناغويا؛
ألسباب تقنية تقديم التقرير الوطني  يتعذر عليهاإلى األمين التنفيذي مساعدة األطراف التي  يطلب -5
 اإلنترنتبتقديم تقاريرها خارج  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعمن خالل  اإلنترنتى المؤقت عل
تاحتها   ؛غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع فيوا 

إلى األمين التنفيذي تجميع المعلومات الواردة في التقارير الوطنية المؤقتة لألطراف  أيضا يطلب -6
كاجتماع لينظر فيها مؤتمر األطراف العامل  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعات المنشورة في والمعلوم
مؤتمر األطراف العامل  من جانبفي بروتوكول ناغويا، كمساهمة في تقييم واستعراض فعالية البروتوكول  لألطراف

األطراف لمؤتمر غير إتاحة المعلومات المقدمة من جانب إلى ، 31في بروتوكول ناغويا، وفقا للمادة  كاجتماع لألطراف
 ؛بها علمخذ في بروتوكول ناغويا أل كاجتماع لألطرافاألطراف العامل 

قيد  التقرير الوطني أن يبقي مسألة نسقو  ،خالل اجتماعه الثالث أن ينظر في فترات اإلبالغ يقرر -7
 خبرات المكتسبة؛من األطراف وال للتعقيبات الواردة وفقا، االستعراض
االستفادة من التقارير  المعنيةوالمنظمات وغير األطراف طراف األ ويدعوإلى األمين التنفيذي  يطلب -8

عند إجراء أنشطة بناء القدرات واألنشطة اإلنمائية لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا، ودعم أنشطة بناء  مراعاتهاالوطنية المؤقتة و 
 تقديم التقرير الوطني المؤقت.أجل من القدرات واألنشطة اإلنمائية 
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 األول المرفق
 المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني المؤقت بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا

الذي تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع  عنالتالي إلعداد التقرير الوطني المؤقت إن النسق 
أحكام البروتوكول التي تنشئ التزامات  تستند إلىة عن سلسلة من األسئلة من البروتوكول هو عبار  42المادة  دعت إليه

 عالمة النجمة. وتوضع عليهاإلزامية بوصفها هذه األسئلة  ُتحددعلى األطراف في البروتوكول. و 
تم ة. ويطوعي وُتحدد بوصفهالى أحكام البروتوكول إصارم  بعض األسئلة ال تستند بشكلفإن  ،وباإلضافة إلى ذلك

التحديات  وحصر 13إعداد التقارير للمساهمة في تقييم واستعراض فعالية البروتوكول في سياق المادة  شكلفي  إدراجها
في تنفيذ البروتوكول، والمقررات التي اعتمدها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  تصادفالتي والصعوبات 

 بروتوكول ناغويا. 
تقييم لاألطراف وغير األطراف في بروتوكول ناغويا  لكل منني المؤقت أداة مفيدة يمكن أن يكون التقرير الوطو 

ساعد مؤتمر األطراف العامل يمستوى تنفيذ بروتوكول ناغويا، فضال عن الثغرات واالحتياجات من حيث القدرات، وسوف 
صدار بصورة منتظمةتنفيذ بروتوكول ناغويا على استعراض كاجتماع لألطراف في البروتوكول  ، في حدود واليته، وا 

 . 43مادة من ال 2فقرة فعال وفقا لل ه على نحوالالزمة لتعزيز تنفيذ المقررات
المعلومات المقدمة من خالل التقرير الوطني المؤقت أيضا لتبادل الخبرات والتحديات والحلول ويمكن أن تعمل 

مة لبناء دد، يمكن أن يكون التقرير الوطني المؤقت أداة قي  فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا. وفي هذا الص البلدانبين 
إلى تقليل  النسقيهدف و  بروتوكول وتصميم أنشطة بناء القدرات على نحو أكثر فعالية.اللتنفيذ الالزمة وتطوير القدرات 

هذه أسئلة  يتبع، امةوبصفة عبنعم أو ال(. عادة  تكون اإلجابةسئلة بسيطة )فإن األعبء اإلبالغ على البلدان وبالتالي 
اإلبالغ عن الصعوبات والتحديات تقديم تفاصيل بشأن التدابير المتخذة و لى عالبلدان  تشجعحيث  وصدخال نصإل خانات

غرفة سجالت بربط المن خالل  المسائلالتي تواجه تنفيذ أحكام معينة من البروتوكول وتقديم مزيد من المعلومات حول هذه 
فرصة لتحديد  وهذه .أو تحميل الوثائق اإلنترنتمواقع أو  القائمة الحصول وتقاسم المنافعتبادل المعلومات بشأن 

 تنفيذ بروتوكول ناغويا.فيما يتعلق بالممارسات الجيدة والمعوقات 
استفادة من المعلومات المتاحة بالفعل من خالل تحقيق أقصى من أجل تجنب االزدواجية في تقديم المعلومات و و 

القائمة في سجالت الوطنية والمرجعية الإمكانية ربط  ستتاح للبلدان، لمعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعغرفة تبادل ا
ال ت تمختلف أقسام التقرير الوطني المؤقت إذا كانالمختصة بنشرها السلطة تتبادل المعلومات التي  غرفة رغب في ذلك، وا 

، باإلضافة إلى في البروتوكول تمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافها مؤ نظر فييعند تجميع المعلومات ل ،فإن األمانة
غرفة تبادل أيضا المعلومات ذات الصلة التي سبق نشرها في  ، ستدرجالمعلومات الواردة في التقرير الوطني المؤقت

 .المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
المشاركون إلى ضمان أن تكون اإلجابات  عىيد على الرغم من عدم وجود حدود موضوعة على طول النص،و 

 ر.المعلومات الواردة في التقاري استعراض وتجميعللمساعدة في ذات صلة وموجزة قد اإلمكان 
في نهاية نسق التقرير. ويرحب األمين التنفيذي  المتاحقسم المدعوة إلى تقديم أي معلومات أخرى في  بلدانوال

كيفية تحسين تلك  بشأنصعوبات في الرد على األسئلة، وأي توصيات أخرى اللة و مدى كفاية األسئ بشأنبأي تعليقات 
 إلبالغ.الخاصة باالمبادئ التوجيهية 
جميع األطراف بإشراك أصحاب المصلحة المعنيين في إعداد التقرير من أجل ضمان وجود نهج تشاركي  وتوصى

 . إعدادهفي وشفاف 
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اإلبالغ، ما لم يكن ذلك غير ممكنا ألسباب  نسقمن  اإلنترنتعلى المتاحة لبلدان استخدام النسخة ل وينبغي
معلومات  مع ضمان توفر أحدث غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعخالل من تقرير الوتقديم تقنية، 
 . غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع فيوطنية 

إال  ،غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعإلى  اإلنترنتخارج  ويتعين على األطراف تقديم تقاريرها
النسق غير القابل للتعديل، الذي يمكن يرجى استخدام ، اإلنترنتوعند تقديم التقارير خارج  إذا تعذر ذلك ألسباب تقنية.

ترسل أن ويوصى ب .Microsoft Word، في هيئة ملف غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع تنزيله من
دراج ،secretariat@cbd.int األمانة على العنوان اإللكتروني عبر البريد اإللكتروني إلى هارير االبلدان تق نسخة ممسوحة  وا 

 .المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع غرفة تبادلالموقعة من السلطة المعنية بالنشر في ضوئيا من الصفحة األخيرة 
غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول على مساعدة األطراف في إتاحة تقاريرها على  التنفيذيوبعدها، سيعمل األمين 

 .وتقاسم المنافع

mailto:secretariat@cbd.int
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 الثانيالمرفق 

 التقرير الوطني المؤقت عن تنفيذ بروتوكول ناغويا
 

 البلد
 >اسم البلد< البلد* -3

 عامة معلومات

 <رقم سجل غرفة تبادل المعلومات> *مسؤول االتصال: -4
التفاقية الذي يحتوي على التابعة ل يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات

 بيانات، إرفاق النسق الموحد بشأن "هذه المعلومات، أو إذا لم تكن مسجال
 1"االتصال.

 
 الهياكل المؤسسية لتنفيذ البروتوكول

ك بإتاحة المعلومات لغرفة * هل قام بلد -1
تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 
المنافع على النحو المنصوص عليه في 

 ؟4-32المادة 

 نعم 

في حالة اختيار هذه اإلجابة، يرجى عدم ملء إال موجز الصعوبات 
 .1إلى  2والتحديات بالنسبة لألسئلة 

 أو

 ال 

والرد م موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت يرجى تقدي
  على جميع األسئلة التالية.

 <إدخال النص>
الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات

 <رقم سجل غرفة تبادل المعلومات>الصلة 

دارية  -2 * هل اتخذ بلدك أي تدابير تشريعية وا 
 لحصول وتقاسم المنافع؟وسياساتية بشأن ا

 نعم 
 مزيد من المعلومات. تقديمفي حالة اختيار هذه اإلجابة، يرجى 

 <إدخال النص>

 أو

 ال 

عند يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت 
 تصميم هذه التدابير.

                                                 
 .http://absch.cbd.intالحصول وتقاسم المنافع متاحة في: بشأن معلومات التبادل  لغرفةجميع الُنُسق الموحدة  1
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* هل عين بلدك نقطة اتصال وطنية على  -3
 ؟31نحو المنصوص عليه في المادة ال

 نعم 

 أو

 ال 

نقطة  تعيينيرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في 
 .اتصال وطنية

 <إدخال النص>
 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 

  <إدخال النص>
الذي يحتوي على المعلومات ذات  رفة تبادل المعلوماتيرجى إدخال رقم سجل غ

 <رقم سجل غرفة تبادل المعلومات>الصلة 

مختصة *هل عين بلدك سلطة وطنية  -3
واحدة أو أكثر على النحو المنصوص عليه 

 ؟31في المادة 

 ال أو  نعم 
ة التي صودفت في تعيين سلطة يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسي

 .وطنية مختصة أو أكثر
 <إدخال النص>

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 <إدخال النص>

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 <رقم سجل غرفة تبادل المعلومات>الصلة 

لمعلومات بشأن *هل زود بلدك غرفة تبادل ا -1
الحصول وتقاسم المنافع تصاريح أو ما 
يعادلها صادرة في وقت الحصول كدليل 

 موافقة مسبقة عن علمعلى القرار بمنح 
 ؟ووضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة

 ال ينطبق، حيث ال توجد شروط مطبقة بشأن الحصول 

 أو

 ال  أو نعم 

إتاحة هذه  يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في
 المعلومات.

 <إدخال النص>
 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 

 <إدخال النص>
الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات

 <بادل المعلوماترقم سجل غرفة ت>الصلة 

هل أتاح بلدك تصاريح غرفة تبادل  -8
المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع أو 

ما يعادلها من أجل إنشاء شهادة امتثال 
 ؟4-31معترف بها دوليا وفقا للمادة 

 ال ينطبق، حيث ال توجد شروط مطبقة بشأن الحصول 
 أو

 ال  أو نعم 

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 <إدخال النص>

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 <رقم سجل غرفة تبادل المعلومات>الصلة 
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*هل عين بلدك نقطة تفتيش واحدة أو أكثر  -2
 ؟31على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ال  أو نعم 

نقطة  يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في تعيين
 .أو أكثر تفتيش واحدة

 <إدخال النص>
 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 

 <إدخال النص>
الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات

 <رقم سجل غرفة تبادل المعلومات>الصلة 

 <إدخال النص>. جز للصعوبات والتحديات الرئيسيةيرجى تقديم مو   معلومات إضافية:  -31
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 

 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة
 موقع الويب<اسم لعنوان على اإلنترنت أو >ا و/أو

 >المرفق< و/أو

 

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

* هل الحصول على الموارد الجينية   -33
مرهون بالموافقة المسبقة عن علم على 

 ؟3-3المادة  النحو المنصوص عليه في

 نعم 

 31إلى  34في حالة اختيار هذه اإلجابة، يرجى ملء األقسام من 
 أدناه.

 أو

 ال 

مزيد من المعلومات بما في يرجى تقديم  في حالة اختيار هذه اإلجابة،
ذلك اإلشارة إذا ما كان هناك أي نظام آخر مطبق بشأن الحصول 

 الجينية. على الموارد
 <إدخال النص>

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 <إدخال النص>

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 <رقم سجل غرفة تبادل المعلومات>الصلة 

جراءات عادلة   -34 * هل يطبق بلدك قواعد وا 
ى الموارد وغير تعسفية بشأن الحصول عل

الجينية على النحو المنصوص عليه في 
 )ب(؟1-3المادة 

 ال  أو نعم 

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 <إدخال النص>

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 <تبادل المعلومات رقم سجل غرفة>الصلة 



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

Page 14  

* هل يوفر بلدك معلومات عن كيفية   -31
التقدم بطلب للحصول على الموافقة المسبقة 
عن علم على النحو المنصوص عليه في 

 )ج(؟1-3المادة 

 ال  أو نعم 

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 <إدخال النص>

الذي يحتوي على المعلومات ذات  خال رقم سجل غرفة تبادل المعلوماتيرجى إد
 <رقم سجل غرفة تبادل المعلومات>الصلة 

* هل يشترط بلدك صدور قرار مكتوب   -32
يتسم بالوضوح والشفافية من سلطة وطنية 
مختصة على النحو المنصوص عليه في 

 )د(؟1-3المادة 

 ال  أو نعم 

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 <إدخال النص>

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 <رقم سجل غرفة تبادل المعلومات>الصلة 

* هل يشترط بلدك إصدار تصريح أو ما   -33
يعادله في وقت الحصول على النحو 

 )ه(؟1-3في المادة المنصوص عليه 

 ال  أو نعم 

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 <إدخال النص>

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 <رقم سجل غرفة تبادل المعلومات>الصلة 

يح أو ما يعادلها يرجى توفير عدد التصار   -33
المتاحة من خالل غرفة تبادل المعلومات 
بشأن الحصول وتقاسم المنافع منذ دخول 

 البروتوكول حيز النفاذ في بلدك.

 <قيمة عددية>
 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 

 <إدخال النص>
لومات ذات الذي يحتوي على المع يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات

 <رقم سجل غرفة تبادل المعلوماتالصلة >

* هل يطبق بلدك قواعد ولوائح تتعلق   -31
نشاء شروط متفق عليها بصورة  بطلب وا 
متبادلة على النحو المنصوص عليه في 

 )ز(؟1-3المادة 

 ال  أو نعم 

 ومات.إلضافة مزيد من المعل استخدام إدخال النصيرجى 
 <إدخال النص>

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 <رقم سجل غرفة تبادل المعلومات>الصلة 

المنافع المتحققة منذ دخول البروتوكول   -38
 حيز النفاذ في بلدك من استخدام:

 الموارد الجينية - 
 <إدخال النص>نقدية:  منافع - 
 <إدخال النص>منافع غير نقدية:  - 

 التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية المعارف - 
 <إدخال النص>نقدية:  منافع - 
 <إدخال النص>منافع غير نقدية:  - 

 ضافة مزيد من المعلومات.إل استخدام إدخال النصيرجى 
 <إدخال النص>

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 <رقم سجل غرفة تبادل المعلومات>الصلة 
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 <إدخال النص> .وجز للصعوبات والتحديات الرئيسيةيرجى تقديم م معلومات إضافية:  -32
مات الذي يحتوي على المعلومات ذات يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلو 

 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة
  >العنوان على اإلنترنت أو اسم موقع الويب< و/أو

 (3)المادة التقاسم العادل والمنصف للمنافع 

تشريعية أو إدارية * هل اتخذ بلدك تدابير  -41
التي تنص  3-3أو سياساتية لتنفيذ المادة 

ع الناشئة عن استخدام المناف على تقاسم
الموارد الجينية فضال عن التطبيق والتسويق 
الالحقين مع الطرف الذي يوفر هذه الموارد، 

أي البلد مصدر هذه الموارد أو أي طرف 
على يشتري الموارد الجينية وفقا لالتفاقية 
 ؟1-3النحو المنصوص عليه في المادة 

 ال  أو نعم 

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 <إدخال النص>

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 <رقم سجل غرفة تبادل المعلوماتالصلة >

* هل اتخذ بلدك تدابير تشريعية أو إدارية  -43
أو سياساتية بهدف ضمان تقاسم المنافع 

ة عن استخدام الموارد الجينية التي الناشئ
تحوزها المجتمعات األصلية والمحلية، وفقا 
للتشريعات المحلية المتعلقة بالحقوق القائمة 
لهذه المجتمعات األصلية والمحلية على تلك 

الموارد الجينية، مع المجتمعات األصلية 
والمحلية المعنية على النحو المنصوص 

 ؟4-3عليه في المادة 

 ال  أو نعم 

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 <إدخال النص>
 

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 <رقم سجل غرفة تبادل المعلوماتالصلة >

* هل اتخذ بلدك تدابير تشريعية أو إدارية   -44
ياساتية بهدف تقاسم المنافع الناشئة أو س

عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة 
بالموارد الجينية مع المجتمعات األصلية 
والمحلية التي تحوز هذه المعارف على 

 ؟3-3النحو المنصوص عليه في المادة 

 ال  أو نعم 

 مزيد من المعلومات. إلضافة استخدام إدخال النصيرجى 
 <إدخال النص>
 

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 <رقم سجل غرفة تبادل المعلوماتالصلة >

التي صودفت في وضع  يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية معلومات إضافية:  -41
 >إدخال النص< .التدابير

م سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات يرجى إدخال رق
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة:

 و/أو >العنوان على اإلنترنت أو اسم موقع الويب<
 >المرفق< و/أو
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ستخدام الموارد ورصد ا (33و 33 تان)الماد حلية للحصول وتقاسم المنافعماالمتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية ال
 (31الجينية )المادة 

تشريعية أو إدارية  هل اتخذ بلدك تدابير*  -42
تنص مالئمة وفعالة ومتناسبة  أو سياساتية

على الحصول على الموارد الجينية 
القضائية وفقا  هالمستخدمة داخل واليت

للموافقة المسبقة عن علم ومع وضع شروط 
متفق عليها بصورة متبادلة حسبما تنص 

الحصول وتقاسم المنافع تشريعات يه عل
طرف الدولة للالمحلية أو الشروط التنظيمية 

خرى على النحو المنصوص عليه في األ
 ؟3-33المادة 

 نعم 

كان بلدك اتخذ ما إذا  توضيح، يرجى في حالة اختيار هذه اإلجابة
نحو حاالت عدم االمتثال لتلك التدابير على الل للتصديتدابير 

 .4-33المنصوص عليه في المادة 

 ال نعم أو  

دابير المتخذة، بما في تبشأن ال يرجى تقديم مزيد من المعلومات
 ذلك وقت دخولها حيز النفاذ.

 >إدخال النص<

 يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن حاالت عدم االمتثال
 >إدخال النص<

االت محددة تعاون فيها بلدك مع بلدان أطراف هناك ح تهل كان
أخرى في حاالت انتهاك مزعوم لتدابير الحصول وتقاسم المنافع على 

 ؟1-33النحو المنصوص عليه في المادة 
 ال نعم أو  

 مزيد من المعلومات. تقديميرجى 
 >إدخال النص<

 أو
 ال 

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 >إدخال النص<

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 <رقم سجل غرفة تبادل المعلوماتالصلة >
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تشريعية أو إدارية * هل اتخذ بلدك تدابير  -43
تنص أو سياساتية مالئمة وفعالة ومتناسبة 

ل على المعارف التقليدية على أن الحصو 
المرتبطة بالموارد الجينية المستخدمة داخل 

ا للموافقة المسبقة عن فقواليته القضائية يتم و 
شراك المجتمعات األصلية  علم أو موافقة وا 

والمحلية مع وضع شروط متفق عليها 
بصورة متبادلة حسبما تنص عليه تدابير 

 لطرف اآلخرلبلد االحصول وتقاسم المنافع ل
الذي توجد به هذه المجتمعات األصلية 

والمحلية على النحو المنصوص عليه في 
 ؟3-33المادة 

 نعم  

، يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان بلدك اتخذ اإلجابةاختيار هذه  حالةفي 
تدابير لمعالجة حاالت عدم االمتثال لتلك التدابير على النحو 

 .4-33المنصوص عليه في المادة 
 ال نعم أو  

لتدابير الحصول مزعومة نتهاكات ت محددة الحاال في هل تعاون بلدك
 ؟1-33وتقاسم المنافع على النحو المنصوص إليه في المادة 

 ال نعم أو  

 يرجى تقديم مزيد من المعلومات.
 النص< إدخال>

 أو

 ال 
 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 

 >إدخال النص<
الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات

 <رقم سجل غرفة تبادل المعلوماتالصلة >

* هل يشترط بلدك على مستخدمي الموارد   -43
بالموافقة  الجينية تقديم معلومات تتعلق

المسبقة عن علم، و/أو مصدر المورد 
الجيني، و/أو وضع الشروط المتفق عليها 

بصورة متبادلة و/أو استخدام الموارد الجينية 
في نقطة تفتيش محددة، حسب االقتضاء، 

على النحو المنصوص عليه في المادة 
 (؟4( و)3)أ( )31-3

 نعم  

 لومات.يرجى تقديم مزيد من المع
 >إدخال النص<

، هل اتخذ بلدك تدابير لمعالجة حاالت اختيار هذه اإلجابة حالةفي 
 عدم االمتثال؟
 نعم 

 يرجى تقديم مزيد من المعلومات.
 >إدخال النص<

 أو
 ال 

 أو
 ال 

 ت.إلضافة مزيد من المعلوما استخدام إدخال النصيرجى 
 >إدخال النص<

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 <رقم سجل غرفة تبادل المعلوماتالصلة >
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هل قدم بلدك المعلومات المشار إليها في   -41
( إلى السلطات الوطنية 3)أ()3-31المادة 

م  لى الطرف مقد  الموافقة ذات الصلة، وا 
ل ى غرفة تبادل المسبقة عن علم، وا 

المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع 
على النحو المنصوص عليه في المادة 

 (؟1)أ()31-3

  نعم 
 ، هل استفاد بلدك من بيان نقاط التفتيش؟في حالة اختيار هذه اإلجابة

 أخرى  أو  ال أو  نعم 
 رجى تقديم مزيد من المعلومات.ي

 >إدخال النص<
 >إدخال النص< .يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية

عدد بيانات نقاط التفتيش المتاحة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول 
 >قيمة عددية< وتقاسم المنافع، إن انطبق

 و/أو >العنوان على اإلنترنت أو اسم موقع الويب<
  >المرفق< و/أو

* هل اتخذ بلدك تدابير لتشجيع   -48
المستخدمين ومقدمي الخدمات على تضمين 

أحكام في الشروط المتفق عليها بصورة 
متبادلة لتبادل المعلومات عن تنفيذ تلك 
الشروط على النحو المنصوص عليه في 

 )ب(؟3-31المادة 

 ال أو  نعم 
 إلضافة مزيد من المعلومات.  ام إدخال النصاستخديرجى 

 >إدخال النص<
الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات

 <رقم سجل غرفة تبادل المعلوماتالصلة >

*هل يشجع بلدك استخدام األدوات والنظم   -42
الفعالة من حيث التكلفة على النحو 

 )ج(؟3-31المنصوص عليه في المادة 

 نعم 
يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن كيفية تشجيع بلدك الستخدام 

 أدوات ونظم االتصال الفعالة من حيث التكلفة.
 <النص>إدخال 

 أو
 ال 

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 >إدخال النص<

الذي يحتوي على المعلومات ذات  بادل المعلوماتيرجى إدخال رقم سجل غرفة ت
 <رقم سجل غرفة تبادل المعلوماتالصلة >

التي صودفت في وضع  يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية معلومات إضافية:  -11
 >إدخال النص< .التدابير

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< لة:الص

 و/أو >العنوان على اإلنترنت أو اسم موقع الويب<
 >المرفق< و/أو
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 ( 18)المادة االمتثال للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة 

*هل يشجع بلدك تضمين أحكام في  -31
الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لتشمل 

تسوية النزاعات على النحو المنصوص 
 )أ( و)ب( و)ج(؟18-1ليها في المادة ع

 غير منطبقة نظرا لعدم وجود شروط للحصول 

 أو

 ال نعم أو  

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 

 <إدخال النص>

على المعلومات ذات يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

*هل يضمن بلدك إتاحة الفرصة للجوء إلى  -32
نظمكم القانونية في حاالت النزاع الناشئ 

بصورة متبادلة  المتفق عليهاعن الشروط 
على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ؟18-2

 ال نعم أو  

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 

 <>إدخال النص

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

*هل اتخذ بلدك تدابير تتعلق بالنقاط التالية  -33
 على النحو المنصوص عليه في المادة

 ؟18-3

 ول إلى العدالة؟الوص

 ال أو  نعم 

 يرجى تقديم مزيد من المعلومات  

 >إدخال النص<

 و

نفاذاستخدام آليات تتعلق باالعتراف المتبادل  قرارات المحاكم والتحكيم  وا 
 األجنبية؟

 ال نعم  

 لمعلومات.يرجى تقديم مزيد من ا 

 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة
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 >إدخال النص< لصعوبات والتحديات الرئيسية.موجز ليرجى تقديم  معلومات إضافية: -34

لى المعلومات ذات الذي يحتوي ع يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

 و/أو >العنوان على اإلنترنت أو اسم موقع الويب<

 و/أو >المرفق< 
 

 (8)المادة اعتبارات خاصة 

وتنفيذ التشريع المتعلق  إعداد* عند  -35
بالحصول وتقاسم المنافع أو شروطه 

 التنظيمية، هل قام بلدك بما يلي:

زيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي هيأ الظروف لتع
واستخدامه المستدام بما في ذلك من خالل اتخاذ تدابير مبسطة بشأن الحصول 

مواجهة تغير إلى على الموارد ألغراض بحثية غير تجارية، مع مراعاة الحاجة 
 )أ(؟8الغرض من وراء هذه البحوث على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ال  نعم أو  

 يرجى تقديم مزيد من المعلومات 

 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< المعلومات ذات الصلة

 و

 تضرتي تهدد أو حاالت الطوارئ الحالية أو الوشيكة الاالعتبار الواجب لأولى 
على النحو المنصوص عليه في المادة  اتأو النباتات أو الحيوان البشرصحة ب
 )ب(؟ 8

 ال نعم  

 يرجى تقديم مزيد من المعلومات. 

 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على 
 رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<> المعلومات ذات الصلة

 و

، والتقاسم على الموارد الجينيةالمعجل لحصول إلى ا الحاجة أخذ في االعتبار
للمنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد الجينية، بما  السريعالعادل والمنصف 

 وخصوصا، على معامالت بتكلفة معقولة لمن يحتاجون إليهاحصول الفي ذلك 
 )ب(؟ 8نامية، على النحو المنصوص عليه في المادة في البلدان ال

 ال نعم أو  
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 يرجى تقديم مزيد من المعلومات 

 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< المعلومات ذات الصلة

ألمن الغذائي للألغذية والزراعة ودورها الخاص  الوراثيةالموارد  أهمية نظر في
 )ج(؟ 8على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ال نعم أو  

 يرجى تقديم مزيد من المعلومات. 

 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< ات ذات الصلةالمعلوم

في وضع  التي صودفتوالتحديات الرئيسية  موجز للصعوباتيرجى تقديم  معلومات إضافية:  -36
 التدابير.

 >إدخال النص<

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<الصلة 

 و >العنوان على اإلنترنت أو اسم موقع الويب<و/أ

 >المرفق<و/أو 
 

 (12و 7و 6)المواد األحكام المتعلقة بالمجتمعات األصلية والمحلية 

 نعم  * هل في بلدك مجتمعات أصلية ومحلية؟ -37

في حالة اختيار هذه اإلجابة، يرجى اإلجابة على األسئلة التالية في  
 هذا القسم.

 أو

 ال  

 في حالة اختيار هذه اإلجابة، يرجى إغفال هذه القسم. 

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 

 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة
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تمعات األصلية والمحلية حق *هل للمج -38
لمنح الحصول على الموارد  منصوص عليه

 (6-2المادة )الجينية وفقا لقانونك المحلي؟ 

 ال 

 أو

 نعم 

لقانون المحلي ا شارات مرجعية ليرجى تقديم مزيد من المعلومات و  
منح الحصول الذي يثبت حقوق المجتمعات األصلية والمحلية في 

 على الموارد الجينية.

 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< المعلومات ذات الصلة

الموافقة  الحصول على هل يطبق بلدك تدابير تهدف إلى ضمان
ة والمحلية لمجتمعات األصليالقبول والمشاركة لالمسبقة عن علم أو 

 ؟6-2على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ال نعم أو  

 >إدخال النص<المعلومات:  من مزيديرجى تقديم  

هل وضع بلدك معايير و/أو عملية للحصول على الموافقة المسبقة 
أجل من لمجتمعات األصلية والمحلية القبول والمشاركة لعن علم أو 

 )و(؟6-3لحصول على الموارد الجينية في المادة ا

 ال نعم أو  

 >إدخال النص<يرجى تقديم مزيد من المعلومات:  

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 

 >إدخال النص<

لى المعلومات ذات يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي ع
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

هل اتخذ بلدك وفقا للقانون المحلي، *  -12
ضمان الحصول على هدف بتدابير 

المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 
التي تحوزها المجتمعات األصلية والمحلية 
بموافقة مسبقة عن علم أو قبول ومشاركة 

صلية والمحلية وأنه تم هذه المجتمعات األ
إبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة على 

 ؟1النحو المنصوص عليه في المادة 

 ال نعم أو  

 إلضافة مزيد من المعلومات استخدام إدخال النصيرجى 
 >إدخال النص<

 

ى المعلومات ذات يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي عل
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

 

ووفقا للقانون * عند تنفيذ البروتوكول،  -21
هل يراعي بلدك القوانين العرفية المحلي، 

 ال نعم أو  

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
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للمجتمعات األصلية والمحلية وبروتوكوالتها 
جراءاتها المحلية فيما يتعلق بالمعارف  وا 
التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية على 

 ؟3-34و المنصوص عليه في المادة النح

 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

 

بلدك آليات إلبالغ  * هل وضع -23
المستخدمين المحتملين للمعارف التقليدية 

عن التزاماتهم على الجينية المرتبطة بالموارد 
 ؟4-34النحو المنصوص عليه في المادة 

 ال نعم أو  

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 >إدخال النص<

رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

هل يدعم بلدك إعداد المجتمعات األصلية * -24
لية لألدوات التالية على النحو حوالم

 ؟1-34المنصوص عليه في المادة 

 مجتمعية تبروتوكوال 
عن كيفية دعم مجتمعك إلعداد  لمعلوماتيرجى تقديم مزيد من ا

 البروتوكوالت المجتمعية.
 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< المعلومات ذات الصلة

 و

 متطلبات دنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة 

عن كيفية دعم بلدك إلعداد  م مزيد من المعلوماتيرجى تقدي 
 للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة. المتطلبات الدنيا
 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< المعلومات ذات الصلة

 و

 بنود تعاقدية نموذجية 

عن كيفية دعم بلدك إلعداد بنود  يرجى تقديم مزيد من المعلومات 
 تعاقدية نموذجية.
 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< المعلومات ذات الصلة

* هل يسعى بلدك إلى عدم تقييد االستخدام  -21
ينية وتبادل الموارد المألوف للموارد الج

الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها 
داخل المجتمعات األصلية والمحلية وفيما 

بينها على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ال نعم أو  

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 >إدخال النص<

إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى
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 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة ؟34-2

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في وضع  معلومات إضافية:  -22
 ص<>إدخال الن. التدابير المتعلقة بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة:

 و/أو >العنوان على اإلنترنت أو اسم موقع الويب<
 >المرفق< و/أو

 (2)المادة  المساهمة في الحفظ واالستخدام المستدام

هل يشجع بلدك المستخدمين والمقدمين * -23
على توجيه المنافع الناشئة عن استخدام 

الموارد الجينية نحو حفظ التنوع البيولوجي 
واالستخدام المستدام لمكوناته على النحو 

 ؟2المنصوص عليه في المادة 

 ال نعم أو  

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 >إدخال النص<

إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

*يرجى اإلشارة إلى كيفية إسهام تنفيذ   -23
حفظ التنوع البيولوجي بروتوكول ناغويا في 
 في بلدك؟ واالستخدام المستدام

 >إدخال النص<

لومات الذي يحتوي على المعلومات ذات يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المع
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

 >إدخال النص< .يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية معلومات إضافية: -21
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 

 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة:
 أو >العنوان على اإلنترنت أو اسم موقع الويب<و/

 >المرفق< و/أو

 
 (33)المادة التعاون عبر الحدود 

مشاركة مع ، تعاون إلى اليسعى بلدك * هل  -28
بغية تنفيذ  المجتمعات األصلية والمحلية،

هذا البروتوكول في الحاالت التي توجد فيها 
نفس الموارد الجينية في الموقع الطبيعي 

يم أكثر من طرف واحد على النحو داخل إقل
 ؟3-33المنصوص عليه في المادة 

 ال نعم أو  
مجتمعات أصلية ومحلية في بلدك، يرجى تقديم مزيد من  في حالة وجود

 التفاصيل عن مشاركتها.
 >إدخال النص<

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 

 ال النص<>إدخ

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

بغية تنفيذ هذا  تعاون سعى بلدك لل* هل ي -22
البروتوكول في الحاالت التي توجد فيها 
نفس المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد 

 ال ينطبق، نظرا لعدم وجود مجتمعات أصلية ومحلية في بلدي 
 أو

 ال نعم أو  
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أكثر من  الجينية بين مجتمع واحد أو
المجتمعات األصلية والمحلية في عدة 

أطراف على النحو المنصوص عليه في 
 ؟4-33المادة 

 

  ات.إلضافة مزيد من المعلوم استخدام إدخال النصيرجى 
 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

 >إدخال النص<. ت والتحديات الرئيسيةيرجى تقديم موجز للصعوبا معلومات إضافية:  -31
لمعلومات ذات يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على ا

 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة:
 و/أو >العنوان على اإلنترنت أو اسم موقع الويب<

 >المرفق< و/أو

 

 (41و 32)المادتان الممارسات و/أو المعايير  لالبنود التعاقدية النموذجية ومدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفض

* هل يشجع بلدك على إعداد وتحديث  -33
استخدام بنود تعاقدية نموذجية للشروط و 

المتفق عليها بصورة متبادلة على النحو 
 ؟32المنصوص عليه في المادة 

 ال نعم أو  

  إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 >إدخال النص<

حتوي على المعلومات ذات يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي ي
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

* هل يشجع بلدك على إعداد وتحديث  -34
واستخدام مدونات السلوك والمبادئ 

الممارسات أو المعايير  لالتوجيهية وأفض
 ؟41على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ال نعم أو  

 إلضافة مزيد من المعلومات. ام إدخال النصاستخديرجى 
 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

 >إدخال النص< .يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية معلومات إضافية: -31

ة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات يرجى إدخال رقم سجل غرف
 <>رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الصلة:

 و/أو >العنوان على اإلنترنت أو اسم موقع الويب<
 >المرفق< و/أو

 
 (44و 43)المادتان زيادة التوعية والقدرات 

* هل اتخذ بلدك تدابير لزيادة التوعية  -32
ف التقليدية بأهمية الموارد الجينية والمعار 

المرتبطة بالموارد الجينية والمسائل المتعلقة 

 نعم 

، هل اتخذ بلدك تدابير لتنفيذ استراتيجية في حالة اختيار هذه اإلجابة
 2التوعية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع؟

                                                 
بأن يعتمد االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف استراتيجية  4/3أوصت اللجنة الحكومية الدولية في التوصية  2

 زيادة التوعية.
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بالحصول وتقاسم المنافع على النحو 
 ؟43المنصوص عليه في المادة 

 نعم 

 >إدخال النص<يرجى تقديم موجز للتدابير المتخذة: 

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< المعلومات ذات الصلة

 أو

 ال 

 أو

 ال 
 مزيد من المعلومات.إلضافة  استخدام إدخال النصيرجى 

 <إدخال النص>

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

* هل اتخذ بلدك تدابير لبناء القدرات  -33
وتنميتها وتعزيز الموارد البشرية والقدرات 

المؤسسية لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال 
  ؟44على النحو المنصوص عليه في المادة 

 نعم 

اإلطار  لتنفيذ هل اتخذ بلدك تدابير في حالة اختيار هذه اإلجابة،
بناء القدرات وتنميتها لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول لاالستراتيجي 

 3ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع؟
 نعم 

 .موجز للتدابير المتخذةيرجى تقديم 
 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< المعلومات ذات الصلة

 أو

 ال 
 أو

 ال 

 إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 >إدخال النص<

ى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات يرج
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

هل حصل بلدك على دعم خارجي لبناء  -33
 4القدرات وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا؟

 ال أو  نعم 
  زيد من المعلومات.إلضافة م استخدام إدخال النصيرجى 

                                                 
بأن يعتمد االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  1/3ة الحكومة الدولية في التوصية أوصت اللجن 3

 البروتوكول اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع.

بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتحديد  13ييم فعالية البروتوكول في إطار المادة تجميع هذه المعلومات مفيدا لتققد يكون  4
 الصعوبات والتحديات التي صودفت في تنفيذ البروتوكول.
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 >إدخال النص<

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<: الصلة

هل قدم بلدك دعما خارجيا لبناء القدرات  -31
 5وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا؟

 ال أو  نعم 

  إلضافة مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 
 >إدخال النص<

الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
 <>رقم سجل غرفة تبادل المعلومات: الصلة

 >إدخال النص< .وجز للصعوبات والتحديات الرئيسيةيرجى تقديم م معلومات إضافية: -38
ال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات يرجى إدخ
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة:
 >العنوان على اإلنترنت أو اسم موقع الويب< و/أو

 >المرفق< و/أو

 
 (41)المادة نقل التكنولوجيا والتعاون 

هل يتعاون بلدك في البحث والتطوير التقني  -32
تحقيق هدف برامج كوسيلة لوالعلمي وا عداد ال

البروتوكول على النحو المنصوص عليه في 
 ؟41المادة 

 نعم  

  المتخذة. لتدابيرليرجى تقديم موجز 
  >إدخال النص<

 أو

 ال 
 إلضافة مزيد من المعلومات.  استخدام إدخال النصيرجى 

 >إدخال النص<
تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات يرجى إدخال رقم سجل غرفة 

 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة:

 
 اختيارية معلومات إضافية

للصعوبات والتحديات  موجز*يرجى تقديم   -31
الرئيسية التي صادفتموها لتصبحوا طرفا في 

 بروتوكول ناغويا.

 >إدخال النص<
الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات

 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

أموال من لتخصيص *هل وضع بلدك آلية   -33
 الميزانية ألغراض تنفيذ بروتوكول ناغويا؟

 نعم  

  مزيد من المعلومات.يرجى تقديم 
 >إدخال النص<

 أو

                                                 
ديد بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتح 13تجميع هذه المعلومات مفيدا لتقييم فعالية البروتوكول في إطار المادة قد يكون  5

 الصعوبات والتحديات التي صودفت في تنفيذ البروتوكول.
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 ال 
  .ات والتحديات الرئيسية التي صودفتيرجى تقديم موجز للصعوب

  المتخذة. لتدابيرليرجى تقديم موجز 
 >إدخال النص<

 إلضافة مزيد من المعلومات.  استخدام إدخال النصيرجى 
 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

هل أتاح بلدك أي موارد مالية لألطراف *  -34
أو تلقى موارد مالية من أطراف أخرى أو من 
مؤسسات مالية ألغراض تنفيذ البروتوكول 

 ؟43على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ، تم إتاحة موارد ماليةنعم 

 >إدخال النص< مزيد من المعلومات:يرجى تقديم 

 أو

 موارد مالية تم تلقي، نعم 
 من أطراف أخرى  

 >إدخال النص< يرجى تقديم مزيد من المعلومات:
 من مؤسسات مالية 

 من مرفق البيئة العالمية 
 من صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا 
 رى من مصادر أخ 

 أو
 ال 

 إلضافة مزيد من المعلومات.  استخدام إدخال النصيرجى 
 >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

ن يديرون ين محدديهل لدى بلدكم موظف  -31
يتعلق بتنفيذ  الوظائف بشكل مباشر فيما

  6بروتوكول ناغويا؟

 نعم 
 ، يرجى تحديد عددهم:في حالة اختيار هذه اإلجابة

 واحد 
 3أقل من  
 31أقل من  
 أو أكثر 31 

 أو
 ال 

 التي صودفت. ةالرئيسي والتحديات يرجى تقديم موجز للصعوبات

                                                 
تقييم واستعراض وقياس التقدم الب بشأن 13يمكن أن يكون تجميع هذه المعلومات مفيدا في تقييم فعالية البروتوكول بموجب المادة  6

 المحرز وتحديد الصعوبات والتحديات في تنفيذ البروتوكول.
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 >إدخال النص<
 لتقديم مزيد من المعلومات. استخدام إدخال النصيرجى 

 >إدخال النص<
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 

 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة

 >إدخال النص< 7أي معلومات أخرى ذات صلة:  -32
رجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات ي

 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات< الصلة
 >العنوان على اإلنترنت أو اسم موقع الويب< و/أو

 >المرفق< و/أو

 >إدخال النص< 8مالحظات:  -33

 
 تعليقات على نسق اإلبالغ

يرجى تقديم أي معلومات قد تكون لديك  -33
 نسق هذا التقرير: بشأن

 >إدخال النص<

 
 (التقديم عن طريق غير اإلنترنتالتحقق من السجل )

 >اسم البلد< *البلد:

* اسم السلطة المعنية بغرفة تبادل المعلومات 
 بشأن الحصول وتقاسم المنافع:

 >إدخال النص<

 >اليوم/الشهر/السنة< * التاريخ:

 
 صحيحة وأوافق على إدراجها في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع.أقر هنا بأن المعلومات الواردة أعاله 

* توقيع السلطة المعنية بغرفة تبادل المعلومات 
 بشأن الحصول وتقاسم المنافع:

 

 

 عنوان التقديم:
رساله اإلبالغ ينبغي استكمال نسق    secretariat@cbd.intإلى  بالبريد اإللكترونيوا 

 أو كإجراء بديل

  :؛ أو6588-288 514 1+الفاكس 

 :البريد العادي إلى 

Secretariat of the Convention on Biological Diversity 
413 rue Saint-Jacques, suite 800 

Montréal, Québec, H2Y 1N9 
Canada 

 

                                                 
 تقديم أي معلومات أخرى ذات صلة لم ترد في أي مكان آخر من هذا التقرير.يرجي استخدام هذه الخانة ل 7

 خانة "المالحظات" تستخدم للمرجع الشخصي الخاص وال يمكن رؤيتها إال بعد تعديل السجل. 8

mailto:secretariat@cbd.int
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NP-1/4 ؤسسية لتشجيع االمتثال لبروتوكول ناغويا اإلجراءات التعاونية واآلليات الم
 ومعالجة حاالت عدم االمتثال

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،
ميين بروتوكييول ناغويييا بشييأن الحصييول علييى المييوارد الجينييية والتقاسييم العييادل والمنصييف  11إلييى المييادة  إذ يشييير

 للمنافع الناشئة عن استخدامها، 
أهمية وضع إجراءات تعاونية وآلييات مؤسسيية لتعزييز االمتثيال ألحكيام البروتوكيول ومعالجية حياالت عيدم ب ذ يقروا  
 االمتثال، 

بروتوكيول ناغوييا بشيأن الحصيول حكيام مؤسسيية لتعزييز االمتثيال ألآليات اعتماد إجراءات تعاونية و  يقرر -3
ع الناشييئة عيين اسييتخدامها ومعالجيية حيياالت عييدم االمتثييال علييى النحييو علييى المييوارد الجينييية والتقاسييم العييادل والمنصييف للمنيياف

نشاء لجنة االمتثال المشار إليها فيه؛ المقررهذا بمرفق الالمبين في   وا 
لجنيية االمتثييال قبييل لاجتميياع واحييد علييى األقييل إجييراء الترتيبييات الالزميية لعقييد إلييى األمييين التنفيييذي  يطلييب -4

 ألطراف في بروتوكول ناغويا بما في ذلك لغرض:لاجتماع كالعامل  االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف
االمتثيال المتعلقية ببياء مين اإلجيراءات واآللييات  القسيممين  8وضع النظام الداخلي المشار إليه في الفقرة  )أ(

 ؛ألحكام بروتوكول ناغويا
لتقيديم المشيورة أو محتملية ة ، بما في ذليك مين خيالل آليية مرنيوالنظر فيها تحديد الحاجة إلى طرائق دعم )ب(

وحسيييب االقتضييياء وحسيييبما ينطبيييق، المجتمعيييات األصيييلية البليييدان الناميييية،  مييين األطيييراف ال سييييماالمسيياعدة إليييى األطيييراف، 
 آلية االمتثال؛من فعال بشكل المتعلقة باالمتثال ألحكام بروتوكول ناغويا، بهدف االستفادة والمحلية للتغلب على التحديات 

ألطييراف فييي بروتوكييول ناغويييا لاجتميياع كمييؤتمر األطييراف العامييل الثيياني لجتميياع االتوصيييات إلييى تقييديم  )ج(
 بشأن نتائج مداوالته عمال بالفقرة الفرعية )ب( أعاله؛

وأصيييحاب  ،والمنظميييات الدوليييية، والمجتمعيييات األصيييلية والمحليييية ،األطيييراف، والحكوميييات األخيييرى  ييييدعو -1
)ب( أعياله وذليك لمسياعدة لجنية 4في الفقرة  المطروحةإلى األمين التنفيذي بشأن المسائل  ءالمصلحة المعنيين إلى تقديم آرا

 هذه المسألة.في االمتثال في نظرها 
 مرفقال

ألحكام بروتوكول ناغويا ومعالجة لتشجيع االمتثال  المؤسسيةاإلجراءات التعاونية واآلليات 
 حاالت عدم االمتثال

من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية  11لية وفقا للمادة وضعت اإلجراءات واآلليات التا
 والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها )البروتوكول(.

 األهداف والطابع والمبادئ األساسية - ألف
 .الت عدم االمتثالالهدف من إجراءات وآليات االمتثال هو تشجيع االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة حا -3

 منفصلةوهي  ،حسب مقتضى الحال ،وتتضمن هذه اإلجراءات واآلليات أحكاما تتعلق بإسداء المشورة أو تقديم المساعدة
 دون المساس بها.)االتفاقية( اتفاقية التنوع البيولوجي من  41عن إجراءات وآليات تسوية المنازعات بمقتضى المادة 
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وفعال وتيسيري ومرن  وسريع وتشاوري ذات طابع غير تخاصمى وتعاوني وبسيط  متثالليات االآإجراءات و إن  -4
 .من حيث التكلفة

وعدم التمييز  القانون  واإلجراءات الواجبة وسيادة يسترشد تشغيل إجراءات وآليات االمتثال بمبادئ العدالةو  -1
لألطراف اهتماما خاصا لالحتياجات الخاصة  ولييينبغي أن و  والفعالية.حسن النية والشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ و 

 االنتقالي قتصادذات االطراف األو  ،من بينهاالنامية البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة أقل  ال سيما، لبلدان الناميةمن ا
 .أخذ في االعتبار الكامل الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ البروتوكوليو 

 المؤسسية اتاآللي - باء
من البروتوكول لالضطالع  11مادة عمال بال "،باللجنة"يشار إليها فيما بعد  التي المتثال،الجنة  لذلك وفقا تنشأ -3

 .هبالوظائف المحددة طي

ات المجموعكل مجموعة من  ؤيدهمتعلى أساس ثالثة أعضاء  ،عضوا ترشحهم األطراف 33 تتألف اللجنة منو  -4
باإلضافة إلى و . عن المجتمعات األصلية والمحليةضم المرشحون ممثلين . ويمكن أن يلألمم المتحدةالخمس  اإلقليمية

ممثلين اثنين عن المجتمعات األصلية والمحلية، وعلى األقل ممثل من بلد نام ترشحهم المجتمعات األصلية والمحلية للعمل 
الت الفردية التي تكون فيها بصفة مراقب ويحق لهم المشاركة في مداوالت اللجنة ما عدا في اتخاذ القرارات. وفي الحا

األطراف فقط هي المعنية وال تتعلق المسألة بمصالح المجتمعات األصلية والمحلية ويطلب الطرف المعني أن تكون 
مؤتمر  ينتخبالمداوالت مغلقة أمام المراقبين فال يشارك المراقبان عن المجتمعات األصلية والمحلية في المداوالت. و 

 .المرشحين ماع لألطراف في بروتوكول ناغوياكاجت العاملاألطراف 

ينتخبه مؤتمر األطراف ترشحه األطراف و عضوا مناوبا من مجموعات األمم المتحدة تقدم كل مجموعة إقليمية و  -1
 يته.والاستكمال فترة  ال يكون بوسعهالعضو الذي يستقيل أو  حلالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا ليحل م

قدم المجتمعات األصلية والمحلية مراقب واحد بديل ينتخبه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في وينبغي أن ت
 استكمال فترة واليته. ال يكون بوسعهالبروتوكول ليحل محل المراقب عن المجتمعات األصلية والمحلية الذي يستقيل أو 

بما في ذلك  ،معترف بها مؤهالت والمحلية فضال عن ممثلي المجتمعات األصلية يكون لدى أعضاء اللجنةو  -2
مثل الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة  ،في المجاالت التي يغطيها البروتوكولخبرات تقنية أو قانونية أو علمية 

 .كخبراء وبصفتهم الفرديةول وألفضل مصالح البروتوك، بصورة موضوعية اأن يعملو عليهم و  ،بالموارد الجينية

هي فترة سنوات، و تخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا األعضاء لفترة أربع ينو  -3
خمسة أعضاء، وينتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في أول اجتماع له،  .ية كاملةوال

لفترة كاملة. وفي كل مرة بعد ذلك، ينتخب مؤتمر كل إقليم عشرة أعضاء، اثنين من و  ،من كل إقليم لنصف فترةعضو واحد 
فترة  تنتهي تيال األعضاء حلم ايحلو لاألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا أعضاء جدد لفترة كاملة 

 تين.ليفترتين متتان يعمل األعضاء ألكثر م . والواليتهم

المجتمعات األصلية  ن اثنين عنممثلي ف في بروتوكول ناغوياوينتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرا -3
 والمحلية لمدة أربع سنوات. وال يجوز أن يعمل الممثلين ألكثر من مدتين متتاليتين.

رهنا و ، الحاجة اجتماعات إضافية، عند أن تعقد ويجوزفي كل فترة بين الدورات،  ،تجتمع اللجنة مرة على األقلو  -1
الواجب لالجتماعات المقررة لمؤتمر األطراف  االعتباراالجتماعات، إيالء  تواريخة. ويتعين، لدى تحديد بتوافر الموارد المالي

العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا وغيره من الهيئات ذات الصلة في إطار البروتوكول، وتحديد المواعيد 
أشهر على األقل من اجتماعات مؤتمر األطراف العامل  . وتعقد االجتماعات قبل ثالثةمجدية من حيث التكلفةبطريقة 

 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا.
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مؤتمر وتقدمه إلى المتعلقة بالسرية وتضارب المصالح،  اإلجراءاتبما في ذلك نظامها الداخلي، تضع اللجنة و  -8
 .يهعل والموافقة فيه األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا للنظر

  لألمم المتحدة.الخمس الذي سيجري تناوبه بين المجموعات اإلقليمية  ،تنتخب اللجنة رئيسها ونائبا للرئيسو  -2

 ويمثل ثلثا أعضاء اللجنة النصاب القانوني. -31

بتوافق اآلراء. وفي حالة استنفاد جميع  المهمةجميع المسائل  حولتبذل اللجنة كل جهد للتوصل إلى اتفاق و  -33
ثالثة  اتفاق، يتخذ أي قرار، كملجأ أخير، بأغلبية وعدم الوصول إلىة إلى التوصل إلى توافق في اآلراء، الجهود الرامي

تقرير أي اجتماع للجنة التي لم يتم  وعلى. رأيهما أكب أعضاء، ثمانيةأو  الذين أدلوا بصوتهماألعضاء الحاضرين  أرباع
 . وُيتاح التقرير للجمهور بعد اعتماده.يع أعضاء اللجنةجم أن يعبر عن آراء التوصل فيه إلى توافق في اآلراء

حاالت األطراف كل  على اللجنة  تناولذلك. وعندما ت خالفما لم تقرر اللجنة ، اجتماعات اللجنة مفتوحةوتكون  -34
ق الطرف ما لم يواف ،، تكون اجتماعات اللجنة مفتوحة لألطراف، ومغلقة أمام الجمهورحدة والتي يجري النظر في امتثالها

 .ذلك خالفعلى المعني 

 والمقصود من "الطرف المعني" الطرف الذي أثيرت مسألة بشأنه في إطار القسم دال. -31

 هذه اإلجراءات. بموجبإليها  مسندةوتضطلع بأي مهام إضافية  ،توفر األمانة الخدمات الجتماعات اللجنةو  -32

 اللجنة وظائف -جيم 

جيع االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال، ، بغرض تشالوظائف التالية تتولى اللجنة -3
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول وتضطلع بالمهام وفقا لإلجراءات وأي مهام أخرى ُيسندها إليها 

 .ناغويا

ى من أجل تبادل مع لجنة االمتثال بشأن االتفاقات األخر  التشاورلها  يجوزوعند اضطالع اللجنة بمهامها،  -4
 الخبرات بشأن مشاكل االمتثال والخيارات الالزمة لحلها.

إلى االجتماع التالي لمؤتمر األطراف  ،بما في ذلك التوصيات المتعلقة بأداء وظائفها ،تقدم اللجنة تقاريرهاو  -1
 .واتخاذ اإلجراءات المالئمةفيها العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا للنظر 

 اإلجراءات - دال
 عدم االمتثال ألحكام البروتوكول من:االمتثال و  بمشاكلتتعلق  تقاريرتتلقى اللجنة أي  -3

 أو أي طرف فيما يتعلق به؛ )أ(

 أي طرف فيما يتعلق بطرف آخر؛ )ب(

 .مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا )ج(

 :األمانة ويحددل اللجنة من خالكتابة إلى  تقريريوجه أي و  -4

 المسألة المعنية؛ )أ(

 األحكام ذات الصلة في البروتوكول؛ )ب(

 .المسألة المعنية تدعممعلومات  )ج(
 .اهتقويميا من استالميوما  11)أ( أعاله إلى اللجنة في غضون 3بموجب الفقرة  تقارير مقدمةاألمانة أي  وتحيل -1
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يوما تقويميا من  11 غضون  لى الطرف المعني فيإ 3ة جب الفقر بمو مقدمة أخرى  تقاريراألمانة أي  وتحيل -2
 .اهاستالم

يوما تقويميا من  31صلة في غضون  معلومات ذات أن يرد وأن يقدم تقريرا ستلمينبغي للطرف المعني الذي يو  -3
يوما  21رة تصل إلى تاريخ استالم التقديم، ما لم يطلب الطرف تمديد المدة. ويجوز لرئيس اللجنة منح هذا التمديد لفت

 تقويميا.

والرد وهذه  التقريرتحيل  أو غيره من المصادر، بمجرد أن تتلقى األمانة ردا وأي معلومات من الطرف المعنيو  -3
الفترة األولية أو المعلومات إلى اللجنة. وفي حالة عدم تلقي األمانة أي رد أو معلومات من الطرف المعني في غضون 

 .فورا إلى اللجنة التقريراألمانة  ترسلأعاله،  3المشار إليه في الفقرة على النحو الممتدة 

يستند إلى أساس  الأو  ،حدا أدنى )ب( أعاله يمثل3 رةلفقوفقا ل تقريرالنظر في أي عدم  أن تقرريجوز للجنة و  -1
 .سليم

ية نظر اللجنة في التقرير، ويمكن أن يشارك الطرف المعني، وبناء على دعوة، الطرف الذي قدم التقرير في عمل -8
ولكنه ال يشارك في صياغة توصيات اللجنة الموجهة إلى الطرف المعني واعتمادها. وعلى اللجنة أن تتيح مشروع 
التوصيات إلى الطرف المعني الذي يجب منحه فرصة التعليق. ويحال أي تعليق مع تقرير اللجنة إلى مؤتمر األطراف 

 روتوكول ناغويا.العامل كاجتماع لألطراف في ب
المعلومات  إذا كانت، أو 42تقريره الوطني وفقا للمادة لأحد األطراف  عدم تقديمللجنة أن تدرس حالة  ويمكن -2

 تلقي مثل هذه المعلومات: ويمكناالمتثال اللتزاماته بموجب البروتوكول.  فيأن الطرف المعني يواجه صعوبات تشير إلى 
 ؛غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع من خالل تقرير وطني أو من )أ(

 :استنادا إلىمن األمانة  )ب(
 أو لطرف؛لاكتمال أو دقة التقرير الوطني مدى  عنمعلومات  (3)
غرفة تبادل  إلىاكتمال أو دقة المعلومات المقدمة من أي طرف مدى معلومات عن  (4)

 ؛ أو المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 ؛( من البروتوكول3)34باالمتثال ألحكام المادة  ذات صلةمعلومات أخرى  (1)

، متعلقة بأحكام بروتوكول التي تضررت بصورة مباشرة المحلية وأالمجتمعات األصلية  مقدمة من أحد
 ناغويا.

ات الواردة من المعلومالمجتمعات األصلية والمحلية مقارنة بالمعلومات الواردة من  باستعراضتقوم األمانة و  -31
 أعاله. 1إلى  2 للفقراتوفقا قدما للجنة وتمضي اها. تسويتالقضايا التي لم يتم وال تحيل إلى اللجنة إال الطرف المعني. 

وباإلضافة إلى اإلجراءات الواردة في هذا القسم، يجوز أن تقرر اللجنة بحث أي مسألة من المسائل المنهجية  -33
 حال إلى علمها.لعدم االمتثال العام التي ت

 ه اللجنة من مشاوراتياإلجراءات، وما تجر  بداية تنفيذمعلومات للجنة بعد  - هاء

للجنة أن تسعى إلى الحصول على معلومات من المصادر ذات الصلة وتتسلمها، وتنظر فيها، بما في ذلك يجوز  -3
 موثوقية المعلومات. نالتأكد موينبغي  تلك الواردة من المجتمعات األصلية والمحلية المتضررة.

مستقلين، بما في ذلك على وجه الخصوص في الحاالت التي تضررت  خبراءمن مشورة اليجوز للجنة أن تطلب و  -4
 فيها بشكل مباشر المجتمعات األصلية والمحلية، من خبير من المجتمعات األصلية والمحلية.
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 .معلومات في أراضي ذلك الطرفبجمع  ، بناء على دعوة من الطرف المعني،أن تقوم اللجنةيجوز و  -1

 تدابير لتشجيع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال - واو
 يلي في االعتبار: النظر في التدابير المحددة أدناه، تأخذ اللجنة ما عند -3

 قدرة الطرف المعني على االمتثال؛ )أ(

نموا والدول الجزرية الصغيرة البلدان أقل  ال سيما، لبلدان الناميةمن ااف لألطر االحتياجات الخاصة  )ب(
 ؛االنتقالي قتصادذات االطراف األو النامية من بينها، 

 .سبب عدم االمتثال ونوعيته ودرجته ووتيرته مثلعوامل  )ج(
 ومعالجة حاالت عدم االمتثال: بغية تشجيع االمتثالبما يلي  للجنةويجوز أن تقوم ا -4

 حسب مقتضى الحال؛ ،ة للطرف المعنيالمساعد سهيلالمشورة أو ت إسداء (أ)

زمني الطار واإلالخطوات المالئمة  تحددخطة عمل لالمتثال وتقديم وضع بالطرف المعني  مطالبة )ب(
 ؛أو تساعده على ذلك، حسب مقتضى الحال لتقييم التنفيذ المرضيالالزمة مؤشرات المتفق عليه و ال

لالمتثال اللتزاماته بموجب  الجهود التي يبذلهاعن  تدعو الطرف المعني إلى تقديم تقارير مرحلية )ج(
 .البروتوكول

بما يلي، بناء على  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياويجوز أيضا أن يقوم  -1
 توصيات اللجنة، بغية تشجيع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال:

 )ج( أعاله؛-)أ(4الفقرات في  الواردةاتخاذ أي من التدابير  )أ(
تيسير، حسب مقتضى الحال، سبل الحصول على المساعدة المالية والتقنية ونقل التكنولوجيا والتدريب  )ب(

 وغير ذلك من التدابير المتعلقة ببناء القدرات؛
 ؛متثالالعدم ابإعالن أو ُيعرب فيه عن القلق بيان أو  لطرف المعنيإلى ا مكتوب تحذيرر اصدإ )ج(
من البروتوكول وقواعد  43لمادة من ا 2لفقرة ل، وفقا مقتضى الحالآخر، حسب  تدبيرأي  البت في ()د

 المتكررة.خطيرة أو ال، مع مراعاة الحاجة إلى إجراءات جادة في حاالت عدم االمتثال المعمول بها القانون الدولي

 استعراض اإلجراءات واآلليات -زاي 

تماع لألطراف في بروتوكول ناغويا استعراضا لفعالية هذه اإلجراءات واآلليات يجري مؤتمر األطراف العامل كاج
 .امن البروتوكول، ويتخذ اإلجراءات المالئمة بشأنه 13 المادةبموجب عمليات التقييم واالستعراض المنصوص عليها في 
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NP-1/5 ية البنود التعاقدية النموذجية، ومدونات السلوك الطوعية، والمبادئ التوجيه
 (92و 42وأفضل الممارسات و/أو المعايير )المادتان 

 في بروتوكول ناغويا، كاجتماع لألطرافإن مؤتمر األطراف العامل 
المفتوح العضوية المخصص للمادة بين الدورات العمل الجاري ذي الصلة للفريق العامل  إذ يأخذ في الحسبان

 ، فيما يخص المعايير والمبادئ التوجيهية،33و 34و 31و 1)ي( واألحكام المتصلة بها، بشأن المهام 8
ذ يأخذ في الحسبان أيضا ، البنود التعاقدية النموذجية المشتركة بين القطاعات ومدونات حسب االقتضاء، وا 

السلوك الطوعية والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و/أو المعايير ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع التي وضعتها 
 ف والمنظمات الدولية المعنية والمجتمعات األصلية والمحلية،األطرا

ذ ، في العمليات الدولية ذات الصلة المتعلقة حسب االقتضاءاألمين التنفيذي،  أن يشاركالحاجة إلى ب يقر وا 
  ،بروتوكول ناغويا من 41و 32بالمادتين 

األصلية والمحلية وأصحاب والحكومات األخرى والمنظمات الدولية والمجتمعات  األطراف يشجع -3
ة بموجب المادتين  غرفة تبادل المعلومات  إلىمن بروتوكول ناغويا  41و 32المصلحة المعنيين على تقديم األدوات المعد 

 بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛
والحكومات األخرى والمنظمات الدولية في االتفاقية  األخرى األطراف واألطراف  أيضا يشجع -4
مادتين على تحديث األدوات ذات الصلة بال األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين، حسب االقتضاء، والمجتمعات

 من بروتوكول ناغويا التي جرى إعدادها قبل بروتوكول ناغويا؛ 41و 32
ية تقييم استخدام البنود التعاقدية النموذجية القطاعية والمتعددة القطاعات ومدونات السلوك الطوع يقرر -1

والبروتوكوالت  ، والقوانين العرفية للمجتمعات األصلية والمحلية،والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و/أو المعايير
فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع بعد مرور أربع سنوات من دخول ، 41و 32و 34واإلجراءات المجتمعية، وفقا للمواد 
 ناغويا. للتقييم واالستعراض األول لبروتوكو البروتوكول حيز النفاذ وباالقتران با
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NP-1/6 المسائل المتعلقة باآللية المالية 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،

 الترتيبات التشغيلية بين االتفاقية ومجلس مرفق البيئة العالمية فيما يتعلق ببروتوكول ناغويا -أوال 
ومجلس مرفق البيئة العالمية المعتمدة في في االتفاقية ة التفاهم بين مؤتمر األطراف بمذكر  يحيط علما -1

مع إجراء ما يلزم من ، على أن الترتيبات التشغيلية الموضحة في مذكرة التفاهم تنطبق على البروتوكول ويؤكد 3/8المقرر 
 التمويل؛ بشأن تحديد متطلبات 1-5مالية والفقرة بشأن االستعراض الدوري لفعالية اآللية ال 3-4ال سيما الفقرة  ،تعديل

 رفقممجلس تقرير  منالحصول وتقاسم المنافع المتعلق بفصل ال أن يقدماألمين التنفيذي  إلىيطلب  -2
واتخاذ  إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في الوقت المناسب للنظر فيه ةالبيئة العالمي
 ؛المالئمةاإلجراءات 
بأن يدعو مؤتمر األطراف ممثلي مرفق البيئة العالمية إلى حضور الدورات العادية لمؤتمر يوصي  -3

األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، واإلدالء ببيانات رسمية فيها، بغية اإلبالغ عن تنفيذ اإلرشاد 
 ل وتقاسم المنافع؛الموجه إلى مرفق البيئة العالمية فيما يتعلق بالحصو 

بأن يشجع مؤتمر األطراف أمانتي االتفاقية ومرفق البيئة العالمية على تبادل المعلومات  أيضا يوصي -4
والتشاور على أساس منتظم قبل اجتماعات مجلس مرفق البيئة العالمية واجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

 ؛اآللية المالية في مساعدة األطراف على تنفيذ البروتوكول تيسير فعاليةلألطراف في بروتوكول ناغويا بغية 
 اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية -ثانيا 

 ستراتيجيةالسياسة واال -ألف
باإلرشاد الموحد الموجه إلى اآللية المالية المتعلق بالسياسة واالستراتيجية المعتمد في المقرر  يحيط علما -5

التطورات الجديدة مثل  لمراعاةإلى استعراض، وحسب مقتضى الحال، تنقيح هذا اإلرشاد مؤتمر األطراف  ويدعو، 31/42
 بدء نفاذ بروتوكول ناغويا؛

 األهليةمعايير و أولويات البرامج  -باء
بأن ينظر مؤتمر األطراف في دمج اإلرشاد التالي بشأن أولويات البرامج فيما يتعلق بالحصول  يوصي -3

 ده العام الموجه إلى اآللية المالية؛وتقاسم المنافع في إرشا
 "إن مؤتمر األطراف،

 أولويات البرامج -ألف 
 إلى مرفق البيئة العالمية: يطلب -3
ة في مؤتمر األطراف إلى مرفق البيئة العالمي ذي قدمهال اددعم األنشطة الواردة في اإلرش )أ(

 ؛33/3بالمقرر  المرفقمن  3التذييل 
 بغرض مساعدة األطراف المؤهلة على إعداد تقاريرها الوطنية؛ ،ةإتاحة الموارد المالي )ب(
التوعية التخاذ اإلجراءات المبكرة بشأن المادة زيادة دعم األنشطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية  )ج(

 من البروتوكول؛ 43
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 معايير األهلية -باء 
الجزرية الصغيرة النامية،  أقل البلدان نموا والدول ال سيماأن جميع البلدان النامية،  يقرر -4

، التي هي أطراف في بروتوكول ناغويا، تكون مؤهلة للحصول على ذات االقتصاد االنتقالي البلدانوكذلك 
 ؛وفقا لواليته التمويل من مرفق البيئة العالمية

 البند المؤقت التالي في معايير األهلية للتمويل بموجب اآللية المالية للبروتوكول: يعتمد -1
إلى أربع سنوات بعد دخول البروتوكول حيز لفترة تصل من مرفق البيئة العالمية، أيضا ؤهل للتمويل ت’

 االنتقالي قتصادذات اال والبلدان، النامية أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة ال سيماالنفاذ، البلدان النامية، 
حا بأن تصبح أطرافا في البروتوكول، وذلك إلعداد تدابير التي هي أطراف في االتفاقية وتقدم التزاما سياسيا واض

االلتزام السياسي هذا وطنية وقدرات مؤسساتية من أجل تمكينها من أن تصبح أطرافا. ويجب أن يكون الدليل على 
 مكتوب إلى األمين التنفيذي بأن البلد يعتزم أن يصبح تأكيدمشفوعا بأنشطة إرشادية والمعالم المتوقعة في شكل 

 ‘ألنشطة التي يطلب تمويلها.طرفا في بروتوكول ناغويا بعد االنتهاء من ا
 ةمرفق البيئة العالميموارد التجديد السادس ل -ثالثا

للبلدان  ويعرب عن تقديرهبالتجديد السادس لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية  يرحب -1
 التي ساهمت في التجديد السادس؛

الصندوق  مواردل لتنوع البيولوجي ضمن التجديد السادسالمجال البؤري ل استراتيجيةبا يرحب أيض -8
تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، ب المتعلق 8تضمن البرنامج ت ، والتيمرفق البيئة العالميةل االستئماني

 لتنوع البيولوجي والبرامج الواردة في الوثيقةي لالمجال البؤر  أهدافمختلف ة لاإلرشاديالبرمجة  غاياتب علما يحيطو 
GEF/C.46/07/Rev.01؛ 

تقاسم المنافع خالل برمجة مخصصاتها و  على منح األولوية لمشاريع الحصولاألطراف المؤهلة  حثي -2
للموارد نظام التخصيص الشفاف  في إطار مرفق البيئة العالميةل الصندوق االستئمانيللتجديد السادس لموارد  الوطنية

(STAR)؛ 
، بما متعددة المجاالت البؤرية مشاريعالتقاسم المنافع في أنشطة الحصول و األطراف على دمج  يشجع -31

لتنوع للمجال البؤري ل األخرى  برامجالإطار  التي توضع فيمشاريع ال ، وكذلك"البرامج النموذجية للُنهج المتكاملةمقترح " فيها
 ؛2و 1و 4و 3البرامج  هاالبيولوجي، بما في

 بؤريةمجاالت االعتبار الواجب للمشاريع التي تشمل  إيالءإلى مرفق البيئة العالمية ووكاالته  يطلب -33
تضمن التي تو لتنوع البيولوجي المجال البؤري لوغيرها من برامج  "البرامج النموذجية للُنهج المتكاملة" في إطار متعددة
 ة؛الحصول وتقاسم المنافع ذات الصل أنشطة

مجال الحصول وتقاسم دمج، حسب االقتضاء،  إلىالحكومات األخرى  يدعواألطراف و كذلك حثي -34
 .الوطنية إلنمائيةا هاوبرامج هاوخطط ،الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط عملها ضمن استراتيجياتها يةو المنافع وتمنحه األول
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NP-1/7 حشد الموارد لتنفيذ بروتوكول ناغويا 

 ،طراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياإن مؤتمر األ
األطراف في االعتبار أحكام المادة  تقتضي أن تضعمن البروتوكول التي  43من المادة  3إلى الفقرة إذ يشير 

 من االتفاقية لدى نظر الموارد المالية لتنفيذ البروتوكول، 41
ذ يؤكد من جديد   من االتفاقية، 41في أحكام المادة الواردة  التزام األطراف بتلبية االلتزاماتوا 

ذ يقر  تشمل حشد الموارد لتنفيذ بروتوكول الثالثة بأن استراتيجية حشد الموارد لدعم تحقيق أهداف االتفاقية وا 
 ناغويا،

ذ يؤكد  م تمويل للتنوع البيولوجي تعتبر مكملة وال تحل محل اآللية المالية المنشأة بمقتضى أحكا 9أن أي آلياتوا 
 من بروتوكول ناغويا، 43من االتفاقية والمادة  43المادة 

الصادر عن مؤتمر األطراف بإدراج اعتبارات حشد الموارد لبروتوكول ناغويا في تنفيذ  10بالمقرر يرحب -3
 قية وفي تحقيق أهداف حشد الموارد؛استراتيجية حشد الموارد لدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفا

بما في ذلك االحتياجات والثغرات واألولويات ذات  ،على أن تدرج اعتبارات حشد الموارداألطراف  يشجع -4
للتخطيط صوب تنفيذ البروتوكول وخاصة من خالل إدراج هذه االعتبارات في  اجزء من عملياتهكالصلة بالتمويل 

 نية للتنوع البيولوجي؛الوط هاوخطط عمل هااستراتيجيات

ن توجه الموارد المحلية، وفقا لظروفها الوطنية فضال عن الموارد التي األطراف على أ يشجع أيضا -1
تتحقق من خالل آليات تمويل التنوع البيولوجي، صوب تنفيذ أهداف بروتوكول ناغويا. وفي هذا السياق يجوز لألطراف أن 

لمتحققة من خالل التنفيذ الناجح الوطنية، كيفية إدراج الموارد ا اوبرامجه اوأولوياته اوسياساته اتنظر، وفقا لتشريعاته
 ول وتقاسم المنافع في هذه الجهود؛التفاقات الحص

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية على  يشجع كذلك -2
دراج آليات تمويل التنوع البيولوجي، ل’أن توفر، وفقا لقدراتها، موارد مالية بما في ذلك من خالل  تنفيذ بروتوكول ناغويا وا 

 من مجاالت التمويل ذات األولوية؛الدعم المقدم لتنفيذ البروتوكول كمجال 
على اتخاذ تدابير مناسبة في مجالس اإلدارة للمؤسسات المالية المتعددة األطراف ذات  األطرافيشجع  -3

تنبؤ بها ب للتخصيص الفعال للموارد التي يمكن الواالهتمام الواجالصلة والمنظمات اإلنمائية لضمان إعطاء األولوية، 
 لتنفيذ بروتوكول ناغويا؛

التعاون المتعلقة باألطراف على تعميم تنفيذ بروتوكول ناغويا في خططها وأولوياتها  أيضا يشجع -3
 بيولوجي؛اإلنمائي وفي االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع ال

والقرارات المعنية على زيادة التوعية، ال سيما لدى صانعي السياسات األطراف والمنظمات  كذلك يشجع -1
وقطاع األعمال، ووكاالت التمويل ذات الصلة، بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد رفيعي المستوى 

بغية دعم حشد الموارد ول ناغويا من بروتوك 43لحصول وتقاسم المنافع، وفقا للمادة باالجينية، والمسائل ذات الصلة 
 للبروتوكول؛

                                                 
اتيجية حشد الموارد من استر  2يشير مصطلح "آليات تمويل التنوع البيولوجي" إلى "اآلليات المالية الجديدة والمبتكرة" بموجب الهدف  9

واآلليات المالية الجديدة والمبتكرة تعتبر مكملة وال تحل محل اآللية  .(2/33التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع )المقرر 
 (.31/1من االتفاقية )انظر ديباجة المقرر  43المالية المنشأة بموجب أحكام المادة 

 .33/2من المقرر  34الفقرة  10
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والمنظمات المعنية إلى  ،من بروتوكول ناغويا 42األطراف، في سياق التزاماتها بموجب المادة  يدعو -8
عن حالة األموال التي  تقديم معلومات إلى األمين التنفيذي عن خبراتها المتعلقة بحشد الموارد لدعم تنفيذ البروتوكول، فضال

 حشدها؛تم 
إلى األمين التنفيذي أن يعد تجميعا للمعلومات المتلقاة بخصوص الخبرات المتعلقة بحشد الموارد  يطلب -2

تماع لألطراف مؤتمر األطراف العامل كاجفيه نظر يلدعم تنفيذ البروتوكول، وأن يقدم عرضا عاما لحالة واتجاهات التمويل ل
 في بروتوكول ناغويا في اجتماعه القادم؛

إلى األمين التنفيذي أن يعد وثيقة عن مصادر التمويل الدولي المحتملة لدعم الجهود التي  يطلب أيضا -31
 مالية الدولية لتنفيذ البروتوكول؛تبذلها األطراف لحشد مزيد من الموارد ال

تدريبية إلى األمين التنفيذي أن يضع بالتعاون مع المنظمات المعنية أدوات إرشادية ومواد يطلب كذلك  -33
في سياق استراتيجية حشد الموارد لدعم  لمساعدة األطراف في حشد الموارد المالية والتقنية والبشرية لتنفيذ بروتوكول ناغويا

 .تحقيق أهداف االتفاقية الثالثة
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NP-1/8  (99تدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنميتها )المادة 
 اف في بروتوكول ناغويا،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطر 

من بروتوكول ناغويا التي تقتضي أن تتعاون األطراف في بناء القدرات وتنميتها وتعزيز  44إلى المادة  إذ يشير
أقل  ال سيماالموارد البشرية والقدرات المؤسسية لتنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال في األطراف من البلدان النامية، 

 ، االنتقالي قتصادذات االطراف األو ل الجزرية الصغيرة النامية من بينها، البلدان نموا والدو 
ذ يشدد  بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال،البالغة لهمية األعلى  وا 

ذ  الوثيقتين  الواردة فيالمحلية  هاوأولويات هاآراء األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية واحتياجاتب علما حيطيوا 
UNEP/CBD/ICNP/2/10 وUNEP/CBD/ICNP/2/INF/7، 

ذ   والمنهجيات التي تم وضعها في إطار مختلف األدواتثروة من الخبرات والدروس المستفادة وكذلك بال يقروا 
من تلك التي قادتها األمانة وتلك التي وضعها العديد ، مثل في مجال الحصول وتقاسم المنافعمبادرات تنمية القدرات 

مبادرة تنمية مانحة أخرى، ومن بينها، ضمن جهات أخرى، جهات الشركاء والمنظمات بدعم من مرفق البيئة العالمية و 
 وسعت من أفريقيا إلى مناطق أخرى،تالتي  في مجال الحصول وتقاسم المنافع قدراتال

ذ يرحب  إلى إقامة وتوطيد  لألغذية والزراعة المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتيةبدعوة مجلس إدارة وا 
ذ يشيرالتعاون مع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا  تكون إلى الحاجة إلى ضمان أن  وا 

 بموجب الصكين متسقة ومتعاضدة، في بناء القدرات وتنميتهاالتدابير المتخذة للمساعدة 
ذ يالحظ  لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا، تنميتهاألنشطة بناء القدرات و  ةكافي موارد مالية الحاجة إلى وا 
ذ يرحب تصديق الدعم ل تنميتهابالدعم المالي الذي قدمته حتى اآلن جهات مانحة مختلفة ألنشطة بناء القدرات و  وا 

 ،وتنفيذهبروتوكول ناغويا  على
ذ   ،ناغويا على نحو فعالعم تنفيذ بروتوكول لد تنميتهابالحاجة إلى نهج استراتيجي ومنسق لبناء القدرات و  يقروا 

ذ يؤكد وااللتزام السياسي لضمان استدامة  القطريةملكية والصحاب المصلحة المشاركة الواسعة ألأهمية  على وا 
 ،تنميتهامبادرات بناء القدرات و 

ذ يشير ت بشأن الحصول من برتوكول ناغويا التي تفيد بأن غرفة تبادل المعلوما 32من المادة  3إلى الفقرة  وا 
 وتقاسم المنافع جزء من آلية غرفة تبادل المعلومات،

اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال، الوارد في  يعتمد -3
 المرفق األول بهذا المقرر؛

ي، حتى االجتماع الثالث إنشاء لجنة استشارية غير رسمية إلسداء المشورة إلى األمين التنفيذيقرر  -4
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، حول المسائل المتعلقة بتقييم فعالية اإلطار االستراتيجي 

 ؛)و( أدناه31والمشار إليه في الفقرة  4141عام لوفقا لالختصاصات الواردة في المرفق الثاني في ضوء التقييم المتوقع 

ف، والحكومات األخرى، والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية إلى وضع األطرا يدعو -1
 وتنفيذ مبادرات بناء القدرات وتنميتها بما يتسق مع اإلطار االستراتيجي؛

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية والمصارف اإلنمائية اإلقليمية، يدعو أيضا  -2
 لقطاع الخاص، حسب االقتضاء، إلى تقديم موارد مالية لدعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي؛والمؤسسات المالية األخرى وا

األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية والقطاع  يدعو كذلك -3
عن أنشطتها في  الخاص، حسب االقتضاء، إلى تزويد غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بمعلومات
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الناشئة، والفرص ذات الصلة بتنفيذ اإلطار  مجال بناء القدرات وتنميتها، بما في ذلك أفضل الممارسات والدروس المستفادة
 االستراتيجي؛

األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية على إتاحة معلومات من خالل غرفة تبادل المعلومات يشجع  -3
ن احتياجاتها وأولوياتها، بما في ذلك الُنهج غير القائمة على السوق، من حيث بناء بشأن الحصول وتقاسم المنافع ع

دراجها في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية  القدرات وتنميتها المحددة من خالل التقييمات الذاتية للقدرات الوطنية وا 
 المتعلقة بتنفيذ االتفاقية؛

أقل البلدان نموا والدول  ال سيماف من البلدان النامية، األطراعلى مساعدة  المنظمات المعنية يشجع -1
والمساهمة في تنفيذ  تنفيذ اإلطار االستراتيجي على االنتقالي قتصادذات االطراف األو من بينها، الجزرية الصغيرة النامية 

 ؛وع البيولوجيمن أهداف أيشي للتن 33تحقيق الهدف  ال سيما، 4141-4133الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

بذلها األمين التنفيذي مع شركاء آخرين لتعزيز بناء القدرات وتيسير تبادل يالجهود التعاونية التي  يالحظ -8
 اآلراء والتجارب بشأن الدعم المتبادل والتنفيذ المنسجم لبروتوكول ناغويا والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة بالبروتوكول؛

طراف في الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة بالبروتوكول إلى ضمان األطراف التي هي كذلك أ يدعو -2
 التدابير المتخذة للمساعدة في بناء القدرات متسقة ومتعاضدة؛تكون أن 

 إلى األمين التنفيذي أن:  يطلب -31
التنسيق والتعاون في تنفيذ اإلطار االستراتيجي من  ،المنظمات المعنية، بالتعاون مع ييسريشجع و  )أ(

المعلومات ذات الصلة من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم و جملة أمور من بينها توفير األدوات خالل 
 المنافع؛

والفرص واألنشطة  تنميتهابناء القدرات و من حيث حتياجات عن االمعلومات يضمن إمكانية تقديم  )ب(
مكانية االطالع عليها من جميع المنصات التابعة لالتفاقي الحصول وتقاسم  ة بحيث يمكن إدماج أنشطة تنمية قدراتوا 

 ؛في األنشطة العالمية لتنمية القدرات بموجب االتفاقيةالمنافع 
، وخاصة األطراف والمجتمعات األصلية والمحليةيجم ع معلومات بشأن األدوات القائمة التي تساعد  )ج(

تاحة وتنميتها،بناء القدرات من حيث تها احتياجاتها وأولويا على تقييم النساء في تلك المجتمعات، المعلومات الناتجة من  وا 
العامل ألطراف مؤتمر اغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وتقديم تقرير إلى االجتماع الثاني ل خالل

  ؛في بروتوكول ناغويا بشأن الحاجة إلى تطوير أدوات جديدةكاجتماع لألطراف 
األطراف  تحددهاالتي  وتنميتهابناء القدرات من حيث حتياجات واألولويات االمات عن معلو  يجم ع (د)

 ؛المعنيةلمنظمات ل وأن يتيحها والمجتمعات األصلية والمحلية
ومساهمته في الخطة االستراتيجية للتنوع ستراتيجي عن حالة تنفيذ اإلطار االمحدثة يعد تقارير  )ه(
خالل اجتماعاته ناغويا مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  الينظر فيه 4141-4133البيولوجي 

تاحة أول تحديث خالل االجتماع الثاني، ية، عادال األطراف والحكومات األخرى التي تقدمها مع مراعاة المعلومات وا 
 ؛حصول وتقاسم المنافعغرفة تبادل المعلومات بشأن ال إلى والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية

وأن يقدم تقرير التقييم لينظر فيه اجتماع األطراف في  4132يعد تقييما لإلطار االستراتيجي في عام  )و(
لتيسير استعراض اإلطار االستراتيجي واحتمال تنقيحه باالقتران مع استعراض الخطة  4141بروتوكول ناغويا في عام 

 .4141-4133االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
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 المرفق األول
اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول 

 وتقاسم المنافع على نحو فعال
 موجز تنفيذي

يسعى هذا اإلطار االستراتيجي إلى حفز نهج استراتيجي متسق ومنسق بشأن بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ 
نحو فعال. ويوفر هذا اإلطار إرشادات بشأن المجاالت والتدابير الرئيسية التي تحتاج إلى بناء بروتوكول ناغويا على 

القدرات وتنميتها، ويتضمن مجموعة من األنشطة العملية لبناء وتنمية قدرات األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية 
اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة لإلسهام في  وأصحاب المصلحة المعنيين لتمكينهم من اتخاذ تدابير استراتيجية في

 تنفيذ البروتوكول على نحو فعال.
جراءات األطراف  وُصمم اإلطار االستراتيجي للعمل كوثيقة مرجعية لالسترشاد بها في وضع سياسات وا 

تمل على أنشطة عملية لبناء والمنظمات المعنية والجهات المانحة فيما يتعلق ببناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول ويش
 القدرات وتنميتها.

 ويغطي اإلطار االستراتيجي خمسة مجاالت رئيسية لبناء القدرات وتنميتها:
 القدرة على تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في البروتوكول واالمتثال لها؛ -3

نفاذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية -4 المحلية بشأن الحصول  القدرة على وضع وتنفيذ وا 
 وتقاسم المنافع؛

 القدرة على التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛ -1

قدرة المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط  -2
 البحوث فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول؛

 ذاتية إلضافة قيمة إلى مواردها الجينية.قدرة البلدان على تطوير قدرات بحثية  -3

ويركز اإلطار االستراتيجي على بناء القدرات وتنميتها ألغراض التدابير االستراتيجية التي قد يتعين أن تتخذها 
(، وفي األجل الطويل )ما 4141حتى عام  في غضون السنوات الست األولىاألطراف في األجلين القصير والمتوسط )أي 

لها في  موجز( من أجل بناء األساس الالزم لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال. وتوفر التدابير، التي يرد 4141 بعد عام
 لإلجراءات منظما على أساس ثالثة أطر زمنية إرشادية. (خريطة طريق)التذييل األول، تسلسال إرشاديا 

البحثية قليمية والدولية والمؤسسات ويهدف اإلطار االستراتيجي إلى مساعدة وتوجيه األطراف والمنظمات اإل
األكاديمية والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين في جهودهم الرامية إلى بناء القدرات وتنميتها من و 

 خالل المشاريع والبرامج التي ستنفذ على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية مع مراعاة االحتياجات
 للبلدان. المحددةواألولويات 

آليات لتيسير التنسيق والتعاون بين األطراف والمنظمات المعنية فيما يتعلق ببناء  يويتضمن اإلطار االستراتيج
االستفادة من القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال بغرض تعزيز التآزر والدعم المتبادل وتقاسم الخبرات و 

 .بكفاءة ام الموارد والخبرات المتوافرةاستخدو الدروس 
تقييم شامل لإلطار االستراتيجي، وسوف يستخدم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  4141وسيجري في عام 

لألطراف في البروتوكول تقرير التقييم الستعراض وتنقيح اإلطار االستراتيجي، حسب االقتضاء، باالقتران مع استعراض 
 .4141-4133لتنوع البيولوجي الخطة االستراتيجية ل
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 مقدمة -1
 معلومات أساسية 1-1

ة ياألطراف في بناء وتنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية والمؤسس أن تتعاون من البروتوكول  44المادة  تقتضي -3
ية الصغيرة النامية أقل البلدان نموا والدول الجزر  ال سيما ،لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال في األطراف من البلدان النامية

بما في ذلك من خالل المؤسسات والمنظمات العالمية واإلقليمية ودون  ،االنتقالي قتصادذات االطراف األو بينها، من 
بما  ،األطراف تيسير مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلىطلب اإلقليمية والوطنية. كما يُ 
 الحكومية والقطاع الخاص.في ذلك المنظمات غير 

أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة  ال سيما ،البلدان الناميةمن طراف األيفتقر معظم  ،وفي الوقت الحاضر -4
على سبيل فالقدرات الالزمة لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال.  ، إلىاالنتقالي قتصادذات االطراف األو  ،بينهامن النامية 

دارية محلية وظيفية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، و  حتى اآلن ملك الكثير منهالمثال، ال يمت حتى  لم يضعتدابير تشريعية وا 
الخبراء في مجال إلى أيضا  مترتيبات مؤسسية لدعم تنفيذ البروتوكول على المستوى الوطني. ويفتقر الكثير منه اآلن

ن و أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الموظف أنكما الحصول وتقاسم المنافع وما يتصل بذلك من قضايا. 
  غير ملمين بصورة كاملة بأحكام البروتوكول. - ن والمجتمعات األصلية والمحلية والقطاع الخاص والجمهور العامو الحكومي

في األخرى الفاعلة  والجهاتوقد وضع هذا اإلطار االستراتيجي لتيسير التعاون بين األطراف والجهات المانحة  -1
بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال، والترويج لنهج استراتيجي متسق ومنسق لبناء القدرات  مجال

على المستويات الفردية  تهاتجاه االستراتيجي لبناء القدرات األساسية وتنميوتنميتها. ويحدد اإلطار التركيز العام واال
 يذ البروتوكول خالل العقد القادم.والمؤسسية والمنهجية التي تدعم تنف

وهذه الوثيقة عبارة عن حصيلة عملية تشاورية واسعة النطاق بدأت بعد االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية  -2
في  4133المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا )اللجنة الحكومية الدولية( الذي عقد في يونيه/حزيران 

، إلى وضع إطار استراتيجي لبناء القدرات وتنميتها على 3/4 لجنة الحكومية الدولية، في توصيتهامونتريال. وقد دعت ال
 قامأساس االحتياجات واألولويات المحلية، والعناصر التي حددتها األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية. وبعد ذلك، 

االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية  الموجزهذا في نظر . وقد الواردةوالمعلومات  لآلراء موجزبإعداد األمين التنفيذي 
  4134.11الذي عقد في نيودلهي في يوليه/تموز 

وبناء على توصية االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن ينظم  -3
، واردةوالمعلومات ال اآلراءالمشار إليه أعاله بشأن  الموجز اجتماعا للخبراء لوضع مشروع اإلطار االستراتيجي مع مراعاة

والدروس المستفادة من المبادرات الحالية لبناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع،  الغنية والخبرات
 ي للجنة الحكومية الدولية.التي أبديت خالل االجتماع الثان اآلراءوالتعاون الثنائي بشأن الحصول وتقاسم المنافع فضال عن 

12 

ستراتيجي االطار اإلمشروع  ،في مونتريال 4131يونيه/حزيران  3إلى  1الذي عقد من  ،ووضع اجتماع الخبراء -3
ذات من حلقات العمل  المستمدةعلى أساس المعلومات المشار إليها أعاله. كما أخذ اجتماع الخبراء في االعتبار النتائج 

الحصول وتقاسم المنافع التي نظمتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة المعاهدة الدولية  ي مجالفببناء القدرات  الصلة
اللجنة الحكومية الدولية في اجتماعها  نظرتو   4134.13و 4133بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في عامي 

مؤتمر األطراف العامل  في مشروع اإلطار االستراتيجي واعتمده ريافي جمهورية كو  4132فبراير/شباط المعقود في الثالث 
 .في اجتماعه األولكاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا 

                                                 
 .UNEP/CBD/ICNP/2/10التجميع بوصفه الوثيقة  صدر 11

 دال والمرفق الثالث. 33/3من المقرر  2الفقرة  12

( في الموقع UNEP/CBD/ICNP/2/INF/9و UNEP/CBD/ICNP/2/INF/1ترد تقارير حلقات العمل هذه ) 13
entshttp://www.cbd.int/icnp2/docum. 

http://www.cbd.int/icnp2/documents
http://www.cbd.int/icnp2/documents
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وفقا لألوضاع  ويقومون بتكييفهواإلطار االستراتيجي وثيقة مرنة وحية. ويتوخى أن يستخدم األطراف هذا اإلطار  -1
 س المستفادة.و الخبرات الناشئة والدر  والسياقات المختلفة، وسيجري تحديثه في ضوء

 األوضاع الراهنة والخبرات السابقة والدروس المستفادة 1-2

الحالة الراهنة لتنفيذ تدابير الحصول وتقاسم المنافع وقدرات الموارد ب فيما يتعلقهناك تباين شاسع بين البلدان  -8
بالقدرات. واستجابة لالستبيان الذي أرسلته األمانة في  واالحتياجات واألولويات فيما يتعلق القائمةالبشرية والمؤسسية 
، أعرب عدد من األطراف عن الحاجة إلى قدرات لوضع التدابير والترتيبات المؤسسية الوطنية 4133أكتوبر/تشرين األول 

جراء عملية المتعلقة بالحصول وتبادل المنافع، والمشاركة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، و  ا 
للحدود، والقدرات  الحاالت التي تنطوي على عبورلموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، ومعالجة تقدير لقيمة ا

على المشاركة في  موأعرب ممثلو المجتمعات األصلية والمحلية عن الحاجة إلى تنمية قدراته للتنقيب البيولوجي.الوطنية 
لتفاوض بشأن التوصل إلى اتفاقات إيجابية للحصول اع السياسات، وفهم أحكام البروتوكول، و عمليات صنع القرار ووض

 ورصد الموارد الجينية والمعارف التقليدية المتصلة بالموارد الجينية. جردوتقاسم المنافع، ووضع عمليات 

 ،ية الحصول وتقاسم المنافعويفتقر الكثير من البلدان أيضا ترتيبات مؤسسية وقواعد واضحة ومتجانسة تنظم عمل -2
، بصورة متبادلة بما في ذلك اإلجراءات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة عن علم، وتحديد الشروط المتفق عليها

دارة وتقاسم  ةضطالع بفعاليالخبرات لالإلى كما يفتقر  بالمهام التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع، والقدرة على جمع وا 
في  للغاية ضعيفحصول وتقاسم المنافع. وعالوة على ذلك، فإن مستوى اإللمام بالبروتوكول وأحكامه العن معلومات 

بما في ذلك موظفو الحكومة والمجتمعات األصلية والمحلية والقطاع  ،نيأصحاب المصلحة الرئيسيذلك أن معظم البلدان. 
ضى البروتوكول. كما أن هناك حاجة إلى بناء القدرات الخاص والجمهور العام ال يدركون المتطلبات المنصوص عليها بمقت

 بما في ذلك من خالل نقاط التفتيش. ،وتنميتها في جميع األطراف لرصد استخدام الموارد الجينية

من اتفاقية  33وقد وضع، قبل اعتماد البروتوكول، عدد من األدوات والمبادرات لمساعدة األطراف في تنفيذ المادة  -31
خطة عمل بشأن بناء قدرات الحصول  4112 عام في ،على سبيل المثال ،اعتمد مؤتمر األطرافو ي. التنوع البيولوج

وتقاسم المنافع لتيسير ودعم تنمية وتعزيز قدرات األفراد والمؤسسات والمجتمعات المحلية على التنفيذ الفعال ألحكام 
بون التوجيهية بشأن الحصول على  مبادئ كما أنع. االتفاقية فيما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم المناف

تساعد األطراف في  4114الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها التي اعتمدت في عام 
  14جملة أمور من بينها وضع نظم وطنية وترتيبات تعاقدية للحصول وتقاسم المنافع.

 15يد من المبادرات الخاصة ببناء القدرات وتنميتها خالل السنوات القليلة الماضية.وعالوة على ذلك، نفذت العد -33
. وقدم عدد وجها لوجهوقد وفر العديد من هذه المبادرات التدريب لألفراد من خالل حلقات دراسية وحلقات عمل تدريبية 

. كما وضعت بعض المبادرات أدوات جيةبصورة منهمنها الدعم التقني لتنمية القدرات المؤسسية وتعزيز القدرات  قليل
بما في ذلك وحدات التعلم اإللكتروني بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وقدم البعض الدعم للتدريب أثناء  ،افتراضية للتعلم

درجات  تمنحللغاية من المؤسسات األكاديمية التي  قليلالعمل وبرامج التبادل. غير أنه ال يتوافر حتى اآلن سوى عدد 
 الحصول وتقاسم المنافع. في مجال شهاداتبرامج لمنح ال تقدم ية رسمية أوعلم

وتشمل بعض الدروس المستفادة من المبادرات السابقة والجارية بشأن بناء القدرات وتنميتها فيما يخص الحصول  -34
 :يما يلوتقاسم المنافع 

 نهجا برامجيا؛قدرات الحصول وتقاسم المنافع تتطلب حيث االحتياجات من  تلبيةأن  )أ(

                                                 
 capacity-plan-http://www.cbd.int/abs/actionالعنوان التالي:  تتوافر خطة العمل ومبادئ بون التوجيهية على 14
 .nn/default.shtmlhttp://www.cbd.int/abs/boو

http://www.cbd.int/abs/capacity-يمكن الحصول على أمثلة عن المبادرات السابقة والجارية على العنوان التالي:  15

building.shtml  

http://www.cbd.int/abs/action-plan-capacity
http://www.cbd.int/abs/bonn/default.shtml
http://www.cbd.int/abs/capacity-building.shtml
http://www.cbd.int/abs/capacity-building.shtml
http://www.cbd.int/abs/capacity-building.shtml
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ها بشأن الحصول وتقاسم المنافع أن تستهدف وتشرك طائفة عريضة تينبغي لعملية بناء القدرات وتنمي )ب(
 من مجموعات أصحاب المصلحة؛

محتوى لمن المهم أن يكون لدى جميع األطراف المشاركة في بناء القدرات وتنميتها فهم واضح  )ج(
 البروتوكول وانعكاساته؛

في البلدان التي لديها نفس  تهامبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية فعالة في بناء القدرات وتنميتكون ال )د(
 خبرات المتوافرة في اإلقليم؛الموارد وتقاسم التتيح للبلدان تجميع  ذلك أنها 16.االحتياجات واألوضاع

رة زمنية طويلة نسبيا لضمان تتطلب عملية بناء القدرات وتنميتها توافر دعم كاف ومتسق على امتداد فت )ه(
 الحصول على نتائج فعالة ومستدامة.

وضع اإلطار االستراتيجي في االعتبار األوضاع الحالية واالحتياجات واألولويات المحددة  ةوقد أخذت عملي -31
 والخبرات والدروس المستفادة من مبادرات بناء القدرات السابقة.

 هج ة والن  اإلرشادي المبادئ 1-3

تسترشد عملية تنفيذ السياسات واألنشطة والمشاريع وغيرها من المبادرات المتعلقة ببناء القدرات وتنميتها  ينبغي أن -32
ينبغي لمبادرات بناء  ،ند إلى الخبرات والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والحالية. وبصفة عامةتهج تسونُ  بمبادئ

 القدرات وتنميتها أن:

ة الطلب استنادا إلى االحتياجات واألولويات المحددة من خالل عمليات التقييم تكون موجهة نحو تلبي )أ(
 الذاتي الوطنية؛

 الملكية والقيادة الوطنية؛ تضمن )ب(

في مجال قدرات العلى الخبرات والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والحالية المتعلقة ببناء  ترتكز )ج(
 الحصول وتقاسم المنافع؛

 على دور التعاون الثنائي والمتعدد األطراف؛ تركز )د(

بما في ذلك النساء  ،لمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيينلالمشاركة الكاملة  تضمن ه()
 في مبادرات بناء القدرات وتنميتها؛

 عندماميتها وخاصة بناء القدرات وتن بشأندون اإلقليمية واإلقليمية بفائدة ومردودية تكاليف النهج  تقر )و(
 يكون للبلدان احتياجات مشتركة في مجال القدرات؛

 بناء القدرات في جهود التنمية المستدامة األوسع نطاقا؛ تدرج )ز(

 نهج التعلم بالممارسة؛تعتمد  )ح(

 لوضع قدرات مستدامة لتمكين األطراف من االمتثال لمتطلبات البروتوكول؛ تروج )ط(

برات مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في عمليات الحصول وتقاسم وجهات نظر وخ تراعي )ي(
 المنافع.

ة المشار إليها أعاله في توفير االستنارة لجهود األطراف في بناء القدرات لضمان اإلرشادي المبادئوسوف تساعد  -33
 أن توضع وفق اإلطار االستراتيجي وتروج لنهج أكثر تبسيطا واتساقا.

 واألهداف الغرض -2

بناء القدرات وتنميتها  بشأنمن هذا اإلطار االستراتيجي في الترويج لنهج منظم ومتسق ومنسق  الغرضل يتمث -33
. كما يسعى إلى تحفيز وتوجيه عملية وضع مبادرات بناء القدرات وتنميتها 44لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال وفقا للمادة 

                                                 
قاسم المنافع، ومبادرات الحصول وتقاسم المنافع لرابطة أمم جنوب شرق أمثلة على ذلك مبادرة بناء قدرات في مجال الحصول وت 16

، (SPREP)، وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ (ICIMOD)، والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال (ASEAN)آسيا 
 .(CARICOM)والجماعة الكاريبية 
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األطراف والمجتمعات . وهو يقدم إطارا يمكن أن تستخدمه ييمهافي مجال الحصول وتقاسم المنافع وتنفيذها ورصدها وتق
بناء  ها من حيثوأولويات هاالمعنيين في جملة أمور من بينها تحديد احتياجات اآلخرين أصحاب المصلحةو األصلية والمحلية 
ج الوطنية المتعلقة ببناء القدرات ، وتصميم وتنفيذ االستراتيجيات والمشاريع والبرامالوطنية ةالذاتي التقديراتالقدرات من خالل 

 وتنميتها، ورصد وتقييم مبادراتها في هذا المجال.

والشركاء ن األطراف والمنظمات المعنية والجهات المانحة مك  تُ قد وعالوة على ذلك، يوفر اإلطار االستراتيجي آلية  -31
شراكات استراتيجية ومبادرات تآزرية. كما أنه زيادة الفرص والموارد من خالل  فيتنمية القدرات من التعاون  في المنخرطين
 مبادرات بناء القدرات وتنميتها. استدامة ويعززبين البلدان وأصحاب المصلحة المعنيين والحوار  قيعزز التنسي

وثيقة مرجعية لتوجيه السياسات واإلجراءات التي تضطلع بها األطراف يعمل كويهدف اإلطار االستراتيجي إلى أن  -38
 محددةتضمن أنشطة عملية وي المانحة فيما يتعلق ببناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول والجهاتالمعنية والمنظمات 

من شأنها تدابير  التخاذعلى بناء وتنمية قدراتها  االنتقالي قتصادذات االطراف األو لمساعدة األطراف من البلدان النامية 
 فعال.على نحو لبروتوكول اتيسير تنفيذ 

 ي اإلطار االستراتيجي المجاالت الرئيسية التالية:ويغط -32

 البروتوكول واالمتثال لها؛المنصوص عليها في لتزامات االالقدرة على تنفيذ  )أ(

نفاذ تدابير تشريعية  )ب( ة أو سياساتية محلية بشأن الحصول وتقاسم يإدار  وأالقدرة على وضع وتنفيذ وا 
 المنافع؛

 ؛بصورة متبادلة إلى شروط متفق عليها ى التفاوض للتوصللالقدرة ع )ج(

 .قدرة البلدان على تطوير قدرات بحثية ذاتية إلضافة قيمة إلى مواردها الجينية )د(

اإلطار االستراتيجي احتياجات وأولويات القدرات لدى المجتمعات األصلية والمحلية  يلبيوعالوة على ذلك،  -41
 مال وأوساط البحوث فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول.بما في ذلك قطاع األع ،وأصحاب المصلحة المعنيين

 فإن أهداف اإلطار االستراتيجي هي:يه، وعل -43

 لتصديق على البروتوكول أو االنضمام إليه؛الالزمة لبناء وتنمية القدرة  )أ(

نفاذ تدابير تشريعية )ب( لية ة أو سياساتية محيإدار  وأ محلية بناء وتعزيز قدرة األطراف على وضع وتنفيذ وا 
 لدعم تنفيذ البروتوكول؛

بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المتصلة بها والقضايا المتعلقة  في التوعيةألطراف ادعم  )ج(
 بالحصول وتقاسم المنافع؛

بما في ذلك من بصورة متبادلة، تعزيز قدرة األطراف على التفاوض للتوصل إلى شروط متفق عليها  )د(
 موذجية؛نقدية اتع شروطوضع ن خالل مخالل التدريب و 

مساعدة األطراف على تعزيز االمتثال للتشريعات المحلية والمتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع  )ه(
 ؛بصورة متبادلة والشروط المتفق عليها

 لتفتيش؛ابما في ذلك إنشاء نقاط  ،زيادة قدرة األطراف على رصد استخدام الموارد الجينية )و(

 الجينية؛ هامواردإلى إلضافة قيمة  الذاتيةتمكين األطراف من تنمية قدرات البحوث  ز()

بما في ذلك قطاع  ،بناء وتنمية قدرات المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين )ح(
 األعمال وأوساط البحوث على المشاركة بفعالية في تنفيذ البروتوكول؛

لمشاركة بفعالية في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع تمكين األطراف من ا )ط(
 في األنشطة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛ اإلنترنتواستخدام أفضل أدوات االتصال المتاحة والنظم المعتمدة على 

مبادرات ة فيما يتعلق ببين األطراف والمنظمات المعنيوالتكافل المتبادل والتعاون التنسيق وتيسير تعزيز  )ي(
 .بالحصول وتقاسم المنافع المتعلقةبناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول وغيره من الصكوك الدولية 
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 بناء القدرات وتنميتها التي تتطلبالتدابير االستراتيجية  -3
ن تتخذها األطراف في أيتعين  بير االستراتيجية التي قدلتداليركز اإلطار االستراتيجي على بناء القدرات وتنميتها  -44

( 4141( وفي األجل الطويل )بعد عام 4141األجلين القصير والمتوسط )أي في غضون السنوات الست األولى حتى عام 
ويرد موجز لهذه فعال ودعم جهود بناء القدرات وتنميتها في المستقبل. على نحو لبروتوكول الوضع أساس متين لتنفيذ 

 .التذييل األولفي  كل مجال من المجاالت الرئيسية في الجدول الوارد التدابير المقترحة في

 وفقا ألهميتها في دعم تنفيذ البروتوكول ألولوياتوحسب ا ارشاديبترتيب  الجدولوقد نظمت التدابير الواردة في  -41
علومات التي قدمتها األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية لى المفي اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة استنادا إ

من طرف آلخر  المحددة تختلف. ومن المسلم به أن األولويات 4133 عام ألمانة فيإلى اوأصحاب المصلحة المعنيين 
صول وتقاسم بما في ذلك أولوياته اإلنمائية وقيود الميزانية ومستوى التقدم فيما يتعلق بالح بلد،بحسب األوضاع في كل 

 المنافع.

 تنفيذ اإلطار االستراتيجي -4
 االستراتيجياألنشطة العملية لتنفيذ اإلطار  4-1

تنفيذ اإلطار االستراتيجي من خالل أنشطة عملية لبناء القدرات وتنميتها على المستويات الوطنية ودون  يمكن -42
. والغرض من األنشطة المقترحة هو المساهمة التذييل الثانيرشادية باألنشطة في إ. وترد قائمة اإلقليمية واإلقليمية والدولية

 .التذييل األولفي بناء وتنمية القدرات الالزمة لتنفيذ التدابير االستراتيجية الواردة في 

التدابير التي تتطلب بناء من بلد آلخر، ومن إقليم آلخر حسب  اإلطار االستراتيجيهذا تتباين آليات تنفيذ و  -43
 ات، تتضمن آلي4133 عام من األطراف في ردها على االستبيان الذي أرسل في الواردةووفقا للمعلومات القدرات وتنميتها. 
رشادات ومواد ا عداد إقانونية وتقنية و  ةحلقات عمل ومساعدمستهدفة ومؤتمرات و برامج تعليم وتدريب  التنفيذ الرئيسية

منح البحوث(. وتشمل اآلليات  تقديم وتمويل الدعم )بما في ذلكعلمي وتقني مرجعية ومنتديات نقاش إلكترونية وتعاون 
التدريب أثناء العمل وحوار السياسات بين أصحاب المصلحة المتعددين تدريب المدربين وُنهج التعلم بالممارسة و األخرى 

 الزيارات ودعم مؤسسي. وجوالت دراسية وتبادل

ويشجع تنفيذ اإلطار االستراتيجي ُنهج مختلفة لبناء القدرات، بما في ذلك الُنهج والفرص التشاركية من أسفل إلى  -43
 دون اإلقليمية واإلقليمية.أعلى والوطنية و 

 األدوار والمسؤوليات 4-2
إلقليمية والدولية والمؤسسات البحثية الغرض من اإلطار االستراتيجي هو مساعدة وتوجيه األطراف والمنظمات ا -41

على بناء القدرات وتنميتها من خالل  المعنييناآلخرين أصحاب المصلحة واألكاديمية والمجتمعات األصلية والمحلية و 
قليمية مع مراعاة االحتياجات واألولويات المحددة لألطراف أو المناطق المعنية لتنفي ذ مشاريع وبرامج وطنية ودون إقليمية وا 

 ستراتيجي من خالل جملة أمور من بينهاوتروج أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وتنسق عملية تنفيذ اإلطار اال البروتوكول.
جمع المعلومات وتوفيرها من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع. وستيسر األمانة أنشطة على 

 لك ما يلي:المستويين اإلقليمي والدولي، بما في ذ

إبالغ مقدمي خدمات بناء القدرات بمبادرات بناء القدرات القائمة والمجاالت التي تعاني من ثغرات في  )أ(
 ؛القدرات

 تنظيم دورات وحلقات عمل تدريب المدربين؛ )ب(

تحديد المؤسسات والخبرات المتوافرة على مختلف المستويات ورسم خرائط لها مما قد يساعد في تنفيذ  )ج(
 اإلطار االستراتيجي؛

 مواد تدريب ونشرها من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛ إعداد )د(

 بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع؛في إقامة شبكات إلكترونية للخبراء  )ه(
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بما في ذلك من خالل غرفة تبادل  ،ةتيسير التواصل وتبادل الخبرات بين األطراف والمنظمات المعني )و(
 المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع.

وسيكون مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا مسؤوال عن رصد التقدم المحرز في  -48
 إذا اقتضى األمر. ،ستراتيجي وتوفير المزيد من اإلرشاداتتنفيذ اإلطار اال

 لتنفيذالموارد الالزمة ل 4-3

على سبيل تتضمن المصادر الرئيسية لتمويل أنشطة بناء القدرات وتنميتها المقترحة في هذا اإلطار االستراتيجي  -42
 : يلي ماالذكر ال الحصر 

تشجع األطراف على إسناد و  17مصدر مهم لتمويل تنفيذ هذا اإلطار االستراتيجي. مرفق البيئة العالمية )أ(
نظام اسم المنافع لدى توزيع مخصصاتها القطرية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في إطار األولوية لمشاريع الحصول وتق

  ؛التخصيص الشفاف للموارد

هي مصدر آخر لتمويل أنشطة بناء القدرات وتنميتها  المساعدات اإلنمائية الثنائية والمتعددة األطراف )ب(
إلى اإلطار وتقديمها هذا  معقترحات المشاريع بما يتماشى تشجع البلدان على وضع مفي مجال الحصول وتقاسم المنافع. و 

الشركاء إلى مساعدة األطراف على صياغة مقترحات المشاريع الجيدة. وتشجع األطراف  ىلجهات المانحة المحتملة. ويدعا
ما توجه عادة الحصول وتقاسم المنافع في خططها اإلنمائية الوطنية التي  بشأنعلى دمج أنشطة بناء القدرات وتنميتها 

 وكاالت التعاون اإلنمائي؛المناقشات مع 

التعاون التقني مع الشركاء اإلقليميين والدوليين: تشجع األطراف على إقامة شراكات استراتيجية مع  )ج(
مع القطاع الخاص لتجميع الموارد البشرية  االقتضاء،اإلقليمية، وحسب  التميزالهيئات أو مراكز  وأمختلف المنظمات 

 الموارد المالية من مختلف المصادر؛ لحشدلتقنية وتوسيع نطاق الفرص المتاحة وا

الموارد على المستوى الوطني  لحشدوسائل مبتكرة  اتباعالتمويل الجديد واإلضافي: تشجع األطراف على  )د(
استرجاع الموارد ورسوم  لدعم أنشطة بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع. ويمكن أن يشمل ذلك آليات

خالل من  االقتضاء،طلب الحصول، والتبرع باألموال من خالل المساهمات الطوعية، والدعم من المؤسسات وحسب 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تشجع األطراف على أن توجه بعض الموارد المتولدة من تنفيذ البروتوكول إلى 

 بناء القدرات وتنميتها؛

الميزانيات الوطنية: تشجع األطراف على أن تدرج في ميزانياتها الوطنية اعتمادات كافية لدعم أنشطة  ()ه
  بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع.

وفي بطريقة يمكن التنبؤ بها  يتم صرفهاتوافر موارد مالية كافية على نحو فعال إلطار االستراتيجي اتطلب تنفيذ يو  -11
موارد  لحشد ةمختلفوسائل مويل المحلية والخارجية و/أو استخدام ت. وتشجع األطراف على تنويع مصادر اللوقت المناسبا

ضافية.  جديدة وا 

 استدامة مبادرات بناء القدرات وتنميتها 4-4

رات تشجع األطراف والمنظمات المعنية على وضع تدابير لضمان االستدامة طويلة األجل لمبادرات بناء القد -13
. وعلى سبيل المثال، تشجع األطراف والمنظمات المعنية على مع هذا اإلطار االستراتيجي المتخذة بما يتماشىوتنميتها 
ن والسلطات المعنية و المستوى والسياسي والسياسات والقرارات رفيع وبما في ذلك صانع ،أصحاب المصلحة الرئيسيينإشراك 

بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث، في تصميم  ،ن يو المصلحة المعنوالمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب 
 بناء الملكية وااللتزام السياسي.من أجل المبادرات تلك وتنفيذ 

                                                 
ستراتيجي تغطيها األولويات البرامجية الواردة في اإلرشاد الذي قدمه مؤتمر األطراف التدابير واألنشطة المبينة في هذا اإلطار اال 17

 والتذييل األول. 33/3من مقرره  41-43إلى مرفق البيئة العالمية في الفقرات 
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 اهاإلنمائية واستراتيجيات اتشجع األطراف أيضا على إدراج اعتبارات الحصول وتقاسم المنافع في خططهو  -14
. وعالوة على ذلك، ينبغي قدر اإلمكان إدراج قا لظروفها وأولوياتها الوطنيةوف الوطنية القطاعية اهوخطط اهوسياسات

في البرامج العادية للمؤسسات تدريبية( الدورات العمل أو الالتي تنفذ كجزء من المشاريع الفردية )مثل حلقات نشطة األ
 نتهاء المشاريع.المعنية مثل الجامعات أو مؤسسات البحوث المحلية لضمان استدامتها عقب االقائمة 

من القدرات  مناسبةمستويات  لبناء بناء القدرات وتنميتها مكوناتوعالوة على ذلك، ينبغي أن تتضمن مشاريع  -11
. وباإلضافة إلى ذلك، تشجع األطراف على هاعقب استكمالونتائجها استدامة أنشطة المشاريع  علىالمؤسسية التي تساعد 

، حتى ال إلى أدنى حد تقليل معدل دوران الموظفين المدربينو  تدريب الموظفيناستحداث استراتيجيات لتنويع عمليات 
 .يتعرض تنفيذ البروتوكول للخطر في المستقبل

 التنسيق والتعاون  -5
 لتنسيقاآليات  5-1

المبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية لبناء القدرات وتنميتها  عناألطراف معلومات  أن توفرالبروتوكول  يقتضي -12
بشأن بناء القدرات وتنميتها من أجل  لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بهدف تعزيز التآزر والتنسيق

 وعالوة على ذلك، سوف يتيسر التنسيق من خالل اآلليات التالية:  18.منافعالالحصول وتقاسم 

ات المعنية المشاركة في بناء قدرات اجتماعات التنسيق للوكاالت الحكومية والجهات المانحة والمنظم )أ(
 الحصول وتقاسم المنافع؛

 .اإلنترنتعبر  المنتديات وشبكات النقاش )ب(

 يلي: وتتمثل أهداف آليات التنسيق هذه فيما -13

 تعزيز التعاون والتآزر في تنفيذ اإلطار االستراتيجي؛ )أ(

ول وتقاسم المنافع من خالل تجنب تعزيز الكفاءة في أنشطة بناء القدرات وتنميتها في مجال الحص )ب(
 مختلف المستويات وعبر مختلف القطاعات؛ علىاالزدواجية 

 تيسير تقاسم الخبرات وأفضل الممارسات بشأن بناء القدرات وتنميتها ألغراض الحصول وتقاسم المنافع؛ )ج(

وللصكوك الدولية األخرى تعزيز التكافل المتبادل لمبادرات بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول  )د(
 بالحصول وتقاسم المنافع. المتعلقة

على المستويات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية. ويمكن استخدام  التنسيقأن يتحقق  ويتعين -13
المنافع. الحصول وتقاسم في مجال قدرات بناء التنسيق مبادرات لالهياكل المؤسسية االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية و 

 وتشجع نقاط االتصال الوطنية على مراقبة التنسيق على المستوى الوطني.

 التعاون بين األطراف والمنظمات المعنية 5-2

تشجع األطراف على إنشاء آليات أو استخدام اآلليات القائمة لتيسير التعاون بين األطراف والمنظمات المعنية في  -11
 لبروتوكول. ومن شأن التعاون أن يساعد األطراف وأصحاب المصلحة على استكمالمجال بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ ا

 الفرص لتجميع وتعظيم الموارد والخبرات المتاحة. وأن يتيح البعضجهود بعضها 

على المستويين دون اإلقليمي بين األطراف التركيز على تعزيز أو توثيق التعاون ينصب  ، يوصى بأنفي البدايةو  -18
مثل برنامج التعاون بين بلدان  19االرتكاز على المبادرات القائمة واستخدام الهيئات واآلليات/البرامج القائمةواإلقليمي، ب

 وآلية تبادل التعاون بين بلدان الجنوب في إطار برنامج األمم المتحدة للبيئة. الجنوب في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي

                                                 
 من البروتوكول. 44من المادة  3الفقرة  18

 (، وهيئة غابات وسط أفريقياAUC: مفوضية االتحاد األفريقي )ااالستعانة بهتشمل الهيئات والمؤسسات اإلقليمية القائمة التي يمكن  19
(COMIFAC)ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ، (SAARC)ومنظمة التعاون االقتصادي ، (ECO) ورابطة أمم جنوب شرق ،
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اء الرئيسيين لضمان الدعم المتبادل في جهودها المتعلقة بتنمية وستشرع األمانة أيضا في التعاون مع الشرك -12
 القدرات.

 :يما يلوقد تشمل مجاالت التعاون  -21

 وضع مبادرات مشتركة لبناء القدرات وتنميتها؛ )أ(

 إنشاء برامج للتبادل بين البلدان؛ )ب(

ار والفهم المتبادل لقضايا تنظيم اجتماعات مشتركة ومؤتمرات وحلقات عمل وعمليات تدريب لتعزيز الحو  )ج(
 الحصول وتقاسم المنافع؛

دورات  وأداخلية  تدريب دوراتبما في ذلك  ،برامج تثقيفية مشتركة بشأن الحصول وتقاسم المنافع )د(
 قصيرة؛

بما في ذلك نقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات، وتمويل دعم البرامج  ،تعاون علمي وتقني )ه(
 حلية؛والمشاريع الم

 .لتيسير تبادل المعلومات اإلنترنتعلى إنشاء قواعد بيانات إقليمية ومواقع  )و(

وستجري األمانة عمليات تقييم دورية ورسم خرائط للمؤسسات والمنظمات )الحكومية وغير الحكومية( المشاركة  -23
ة إلى إنشاء شبكات إقليمية أو دون وتدعى المؤسسات المعني في بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع.

الفرعية ذات الصلة وتشجع أو مناطقها إقليمية أو مجتمعات تعلم بشأن بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول في مناطقها 
 على القيام بذلك.

 الرصد واالستعراض -6

وتدعى . اإلطار االستراتيجي رصد تنفيذ هذاببروتوكول المؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  سيقوم -24
األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية إلى تزويد غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

موحدة التي الستمارة االبما في ذلك نتائج تلك المبادرات باستخدام  ،بمعلومات عن المبادرات الخاصة ببناء القدرات وتنميتها
 األمانة. عدتهاأ 

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  لينظر فيهوستعد األمانة تقارير عن حالة تنفيذ اإلطار االستراتيجي  -21
، والنتائج الرئيسية التي تحققت، والتحديات المنفذةبروتوكول في اجتماعاته الدورية. وستبرز التقارير األنشطة الرئيسية الفي 

التي قد تحتاج إلى  وتحدد الثغراتعلى مختلف المستويات قارير إحساسا عاما بالتقدم المحرز الت . وستوفرالتي قوبلت
 وسيستعرض اجتماع األطراف في البروتوكول التقدم المحرز ويوفر إرشادات بشأن تدابير التحسين. تدخالت إضافية.

تمر األطراف العامل كاجتماع وسيستخدم مؤ  .4141 عام إلطار االستراتيجي فيتنفيذ اعملية تقييم ل ى وستجر  -22
بروتوكول تقرير التقييم الستعراض اإلطار االستراتيجي وتنقيحه حسب مقتضى الحال باالقتران مع استعراض اللألطراف في 

 .4141-4133الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

ة الدول العربية، وأمانة (، ومجلس التعاون الخليجي، وجامعICIMOD(، والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال )ASEANآسيا )
 (.CARICOMبرنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية )
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 التذييل األول
 وتنميتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال استنادا إلى االحتياجات واألولويات التي أعربت عنها األطراف والمجتمعات األصلية والمحليةقدرات العرض عام للتدابير التي تحتاج إلى بناء 

النطاق الزمني 
 20اإلرشادي

 

لتزامات اال : القدرة على تنفيذ 1المجال الرئيسي 
 البروتوكول واالمتثال لهاالمنصوص عليها في 

القدرة على وضع  :2المجال الرئيسي 
نفاذ التدابير التشريعية أو  وتنفيذ وا 

اإلدارية أو السياساتية المحلية بشأن 
 الحصول وتقاسم المنافع

: القدرة 3المجال الرئيسي 
 بشأنعلى التفاوض 

الشروط المتفق عليها 
 بصورة متبادلة

: احتياجات وأولويات 4المجال الرئيسي 
القدرات الخاصة بالمجتمعات األصلية 
بما  ،والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين
 في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث

قدرة البلدان : 5المجال الرئيسي 
على تطوير قدرات بحثية ذاتية 

إلضافة قيمة إلى مواردها 
 الجينية

البروتوكول أو على التمكين من التصديق  - المدى القصير
 يهاالنضمام إل

ية والمعارف بأهمية الموارد الجين التوعية -
التقليدية المتصلة بها وما يتعلق بها من قضايا 

 الحصول وتقاسم المنافع

بما في  ،الفاعلة المعنية الجهاترسم خرائط  -
ذات الصلة ذلك الصكوك الدولية األخرى 

بالحصول وتقاسم المنافع، والخبرات  المتعلقة
 المتوافرة لتنفيذ البروتوكول

لتنفيذ  ومبتكرةموارد مالية جديدة  حشد -
 البروتوكول

وضع آليات للتعاون المشترك بين الوكاالت  -
 على المستوى المحلي

استخدام أفضل أدوات التواصل المتاحة والنظم  -
في أنشطة الحصول  اإلنترنتعلى  القائمة

بما في ذلك توفير معلومات  ،وتقاسم المنافع
لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 

 المنافع

رصد استخدام الموارد الجينية، بما وضع آليات ل -
 في ذلك تعيين نقاط االتصال

وضع إطار سياساتي بشأن  -
 الحصول وتقاسم المنافع

تقييم تدابير الحصول وتقاسم  -
المنافع المحلية القائمة لتحديد 
الثغرات في ضوء التزامات 

 البروتوكول

إدارية أو  وأوضع تدابير تشريعية  -
ها سياساتية أو تعديل الموجود من
بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

 بغرض تنفيذ البروتوكول

 وضع تشريعات نموذجية إقليمية -

وضع ترتيبات مؤسسية ونظم إدارية  -
 للحصول وتقاسم المنافع

وضع إجراءات لمنح أو رفض منح  -
 الموافقة المسبقة عن علم

نصاف تعزيز العدالة واإل -
في المفاوضات الخاصة 
بالشروط المتفق عليها 

بما في تبادلة، بصورة م
ذلك من خالل التدريب 
على المهارات القانونية 

ذات  والعلمية والتقنية
 الصلة

وضع بنود تعاقدية  -
نموذجية قطاعية وجامعة 

للقطاعات )لتوفير 
اإلرشادات في التفاوض 
بشأن الشروط المتفق 

 (بصورة متبادلة عليها

وتنفيذ اتفاقات رائدة  إعداد -
بشأن الحصول وتقاسم 

 المنافع

تعزيز الفهم األفضل  -
لنماذج األعمال بشأن 
 استخدام الموارد الجينية

المشاركة في عمليات صنع القرار  -
 القانوني والسياساتي

، حسب االقتضاء، ع متطلبات دنياوض -
بصورة متبادلة للشروط المتفق عليها 
والمنصف لضمان التقاسم العادل 

للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 
 الجينية

وضع بروتوكوالت مجتمعية بشأن  -
الحصول على المعارف التقليدية 

والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن 
 استخدام هذه المعارف

تعاقدية نموذجية لتقاسم  وضع بنود -
المنافع الناشئة عن استخدام المعارف 

 التقليدية

تعزيز قدرات المجتمعات األصلية  -
والمحلية وخاصة النساء في هذه 

صول على حالمجتمعات فيما يتعلق بال
 الموارد الجينية و/او المعارف التقليدية

لتقدير وضع واستخدام طرائق  -
الموارد الجينية وما  قيمة

 بها من معارف تقليديةيتصل 

 

                                                 
 .4141فترة ما بعد  المدى الطويل، و 4141-4138المدى المتوسط الفترة ، و 4131-4132رشادي بالفترة التي قد يبدأ فيها تنفيذ التدابير المحددة. ويغطي المدى القصير الفترة يتعلق النطاق الزمني اإل 20
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النطاق الزمني 
 20اإلرشادي

 

لتزامات اال : القدرة على تنفيذ 1المجال الرئيسي 
 البروتوكول واالمتثال لهاالمنصوص عليها في 

القدرة على وضع  :2المجال الرئيسي 
نفاذ التدابير التشريعية أو  وتنفيذ وا 

اإلدارية أو السياساتية المحلية بشأن 
 الحصول وتقاسم المنافع

: القدرة 3المجال الرئيسي 
 بشأنعلى التفاوض 

الشروط المتفق عليها 
 بصورة متبادلة

: احتياجات وأولويات 4المجال الرئيسي 
القدرات الخاصة بالمجتمعات األصلية 
بما  ،والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين
 في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث

قدرة البلدان : 5المجال الرئيسي 
على تطوير قدرات بحثية ذاتية 

إلضافة قيمة إلى مواردها 
 الجينية

تنمية القدرات لتعزيز  -
الشفافية حول استخدام 

الموارد الجينية والمعارف 
التقليدية وفقا لبروتوكول 
ناغويا بعد أن تخرج من 

البلد المقدم حسب 
 االقتضاء

بما ، وضع آليات لرصد استخدام الموارد الجينية - المدى المتوسط
 تعيين نقاط التفتيشمن خالل في ذلك 

اإلبالغ عن التدابير التي تتخذ لتنفيذ  -
 البروتوكول

وضع آليات لتشجيع الدعم المتبادل مع  -
 الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة

-  

الوطنية تعزيز االمتثال للتشريعات  -
أو المتطلبات التنظيمية بشأن 

 الحصول وتقاسم المنافع

-  

تنمية القدرة على التفاوض بشأن  -  -
 بصورة متبادلةالشروط المتفق عليها 

زيادة فهم التزامات األطراف بموجب  -
 البروتوكول

تعزيز قدرة أصحاب المصلحة المعنيين  -
 فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع

ا ووضع تيسير نقل التكنولوجي -
بنية تحتية للبحوث وبناء 

الالزمة القدرات التقنية 
تحقيق االستدامة لهذا النقل ل

 للتكنولوجيا

بصورة  االمتثال للشروط المتفق عليها تعزيز - المدى الطويل
 متبادلة

تعزيز مساهمة أنشطة الحصول وتقاسم المنافع  -
في حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام 

 لمكوناته

تدابير بشأن الوصول إلى العدالة فيما وضع  -
 يتعلق بحاالت الحصول وتقاسم المنافع

 معالجة القضايا العابرة للحدود -

بالموارد  المرتبطةإدارة المعارف التقليدية  -  
 الجينية

إجراء دراسات بحثية  -
وتصنيفية ذات صلة بحفظ 
التنوع البيولوجي واالستخدام 

والتنقيب  لمكوناتهالمستدام 
 جيالبيولو 

وضع قواعد بيانات للموارد  -
 الجينية
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 التذييل الثاني

 األنشطة العملية لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال

 بروتوكول واالمتثال لهاال: القدرة على تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في 1مجال الرئيسي ال

 ة لبناء القدرات وتنميتهااإلرشادياألنشطة  التدابير االستراتيجية

البروتوكول أو على التمكين من التصديق  1-1
 االنضمام إليه

 

 إليه، بما في ذلك نماذج وثائق المعلومات التي تقدم إلى كبار المسؤولين الحكوميين استنادا إلى خبرات البلدان  إعداد دليل بشأن التصديق على البروتوكول أو االنضمام
 التي صدقت بالفعل على البروتوكول

 تنظيم حلقات عمل للموظفين الحكوميين بشأن أحكام البروتوكول 

 اورية ألصحاب المصلحة بشأن أحكام البروتوكولتوفير التمويل والمساعدات التقنية/المحاضرين لتنظيم حلقات عمل تش 

  تقاسم المنافعتنظيم التدريب لنقاط االتصال الوطنية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع عن إدارة عمليات أصحاب المصلحة المتعددين في قضايا الحصول و 

التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف  2-1
لق بها من التقليدية المتصلة بها وما يتع

 قضايا الحصول وتقاسم المنافع

 دارة أنشطة التوعية بخصوص البروتوكول  إعداد مجموعة أدوات لتوجيه األطراف وغيرهم من أصحاب المصلحة بشأن كيفية تصميم وا 

 ية اإلبالغ عن قضايا الحصول وتقاسم المنافعتنظيم حلقات عمل للموظفين الحكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بتنفيذ الحصول وتقاسم المنافع بشأن كيف 

  قضايا الحصول وتقاسم تنظيم حلقات عمل للصحفيين ووسائط اإلعالم األخرى وخبراء التواصل بشأن أهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية وما يتصل بذلك من
 المنافع

 افع في المناهج الدراسية لمدارس ما بعد الثانوي وبرامج التعليم غير الرسميإعداد مبادئ توجيهية بشأن كيفية إدراج قضايا الحصول وتقاسم المن 

 تصميم وتنظيم دورات تدريبية قصيرة عن الحصول وتقاسم المنافع في الجامعات 

رسم خرائط الجهات الفاعلة المعنية، بما في  3-1
ذلك الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة 

والخبرات  المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع،
 المتوافرة لتنفيذ البروتوكول

 وضع مواد تفسيرية بشأن رسم خرائط أصحاب المصلحة المعنيين بالحصول وتقاسم المنافع وتحليلها 

 إعداد نماذج لمساعدة األطراف في تقييم الخبرات المتوافرة بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

 لتحليل للموظفين الحكوميين المسؤولين عن الحصول وتقاسم المنافعتنظيم تدريب في مجال تحديد أصحاب المصلحة ومهارات ا 

 توفير مساعدات تقنية لوضع آليات لتيسير إقامة الشبكات فيما بين مختلف الجهات الفاعلة 

موارد مالية جديدة ومبتكرة لتنفيذ  حشد 4-1
 البروتوكول

  تطوير المشاريع وجمع التبرعات واسترجاع الموارد( الموارد )مثل حشدتنظيم التدريب للموظفين الحكوميين على مهارات 

  الموارد لحشدتوفير مساعدات تقنية لوضع استراتيجيات وطنية 

وضع آليات للتعاون المشترك بين الوكاالت  5-1
 على المستوى المحلي

 من الهيئات القائمة المعنية بقضايا الحصول وتقاسم المنافع توثيق دراسات الحالة عن أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن التنسيق المشترك بين الوكاالت 

 توفير مساعدات تقنية إلقامة آليات لتيسير التفاعل الداخلي فيما بين الوكاالت، بما في ذلك تقييم الخيارات واالستدامة 

استخدام أفضل أدوات التواصل المتاحة  6-1
في أنشطة  اإلنترنتوالنظم القائمة على 

اسم المنافع، بما في ذلك توفير الحصول وتق
معلومات لغرفة تبادل المعلومات بشأن 

 الحصول وتقاسم المنافع

 

  بشأن أنشطة الحصول وتقاسم المنافع اإلنترنتتوفير مساعدات تقنية وتدريب بشأن استخدام أفضل أدوات التواصل المتاحة والنظم القائمة على 

 ويب ووسائط اإلعالم االجتماعية، والتعلم اإللكتروني لنشر مواد المعلومات المتوافرة عن الحصول وتقاسم المنافعوضع أو مواءمة أدوات التواصل مثل مواقع ال 

 إقامة منابر مناسبة لتقاسم المعلومات تتصل بغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

 رفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وآلية تبادل المعلوماتوضع وحدات التعلم اإللكتروني والتدريب بالممارسة بشأن استخدام غ 
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 ة لبناء القدرات وتنميتهااإلرشادياألنشطة  التدابير االستراتيجية

وضع آليات لرصد استخدام الموارد الجينية،  7-1
 بما في ذلك تعيين نقاط االتصال

 إعداد مبادئ توجيهية إلقامة نقاط تفتيش قطرية، بما في ذلك أدوار ووظائف تلك النقاط 

 وميين المسؤولين عن الحصول وتقاسم المنافعتنظيم عمليات تدريب للموظفين الحك 

 

اإلبالغ عن التدابير التي تتخذ لتنفيذ  8-1
 البروتوكول

 توفير مساعدات تقنية ومالية إلعداد التقارير الوطنية 

نفاذ التدابير التشريعية 2المجال الرئيسي   صول وتقاسم المنافعالسياساتية المحلية بشأن الح وأاإلدارية  وأ: القدرة على وضع وتنفيذ وا 

 لبناء القدرات وتنميتها ةاإلرشادياألنشطة  التدابير االستراتيجية

وضع إطار سياساتي بشأن الحصول  4-3
  وتقاسم المنافع

  بشأن الحصول وتقاسم المنافع لتحديد الثغرات القائمةتوفير مساعدات تقنية لتحليل السياسات 

  بشأن الحصول وتقاسم المنافعتوفير مساعدات تقنية لوضع أطر سياساتية 

  مبادئ توجيهية ودراسات حالة( لتيسير إدراج اعتبارات الحصول وتقاسم المنافع في السياسات والخطط القطاعية والمشتركة بين القطاعات على سبيل المثال) أدواتإعداد 

تقييم تدابير الحصول وتقاسم المنافع المحلية  4-4
التزامات  القائمة لتحديد الثغرات في ضوء

 البروتوكول

 توفير مساعدات تقنية لتقييم التدابير القائمة ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول 

 ح القانونيمبادئ توجيهية بشأن كيفية التنسيق بين السياسات والقوانين والقواعد الوطنية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع لضمان االتساق والوضو  إعداد 

إدارية أو سياساتية  وأية وضع تدابير تشريع 4-1
أو تعديل الموجود منها بشأن الحصول 
 وتقاسم المنافع بغرض تنفيذ البروتوكول

 بما في ذلك وحسب  ،إدارية أو سياساتية محلية بشأن الحصول وتقاسم المنافع وأتحديث و/أو وضع تدابير تشريعية /أو توفير مساعدات تقنية وقانونية الستعراض و
 ام االستخدام العرفي وتبادل الموارد الجينية والمعلومات التقليديةمقتضى الحال أحك

 مبادئ توجيهية بشأن صياغة أو تنقيح التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافع  إعداد 

 ابير التشريعية واإلدارية أو السياساتيةتنظيم عمليات تدريب )مثل حلقات عمل ودورات تدريبية ووحدات تعلم إلكتروني( عن صياغة التد 

 سم المنافعتوفير مساعدات تقنية لوضع آليات إلجراء مشاورات أصحاب المصلحة بشأن وضع التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقا 

لصياغة تشريعات وقواعد نموذجية إقليمية يمكن مواءمتها لتتوافق مع األوضاع  االقتضاء،اإلقليمية القائمة، حسب لمؤسسات إلى اتقديم المساعدات التقنية والقانونية   وضع تشريعات نموذجية إقليمية 4-2
 الوطنية

 تقديم المساعدات التقنية للمنظمات اإلقليمية إلعداد مبادئ توجيهية لدعم التنفيذ المتسق للبروتوكول على المستوى الوطني 

دارية وضع ترتيبات مؤسسية ونظم إ 4-3
 للحصول وتقاسم المنافع

 مع المؤسسات الوطنية لتعزيز  تيسير وضع ترتيبات مؤسسية وآليات تنسيق لتنفيذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافع من خالل العمل
 عمليات التآزر

 ريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافعتنظيم عمليات تدريب للموظفين الحكوميين على تنفيذ التدابير التش 

  ،التعلم اإلقليمية ودون  ومجتمعات وشبكاتتيسير تقاسم المعارف والخبرات بشأن تدابير الحصول وتقاسم المنافع من خالل التدريب أثناء العمل وبرامج تبادل النظراء
 اإلقليمية

 تنفيذ تدابير الحصول وتقاسم المنافعتوفير مساعدات تقنية لوضع إجراءات إدارية ل 

  الستخدام التجاري وغير التجاري لإعداد مبادئ توجيهية للتفرقة بين طلبات الحصول على الموارد الجينية 
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 إعداد مبادئ توجيهية لوضع تدابير مبسطة للحصول على الموارد الجينية ألغراض البحوث غير التجارية 

الموافقة وضع إجراءات لمنح أو رفض منح  4-3
 المسبقة عن علم

 إعداد مذكرات تفسيرية بشأن مختلف عناصر الموافقة المسبقة عن علم 

 إعداد مبادئ توجيهية بشأن منح الموافقة المسبقة عن علم، بما في ذلك النماذج 

  بشأن منح الموافقة المسبقة عن علمعمليات تدريب وبرامج توجيه تنظيم 

وطنية أو االمتثال للتشريعات ال تعزيز 4-1
المتطلبات التنظيمية بشأن الحصول وتقاسم 

 المنافع

  اإلدارية الوطنية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع وأالسياساتية  وأبالتدابير التشريعية  للتوعيةتوفير مساعدات تقنية 

  تقاسم المنافعتوثيق ونشر دراسات الحالة عن الممارسات الجيدة في إنفاذ وتعزيز االمتثال لتدابير الحصول و 

 تنظيم عمليات تدريب لموظفي مراقبة الحدود بشأن قضايا التنوع البيولوجي والحصول وتقاسم المنافع 

 متفق عليها بصورة متبادلةالشروط بشأن ال: القدرة على التفاوض 3المجال الرئيسي 
 لبناء القدرات وتنميتها ةاإلرشادياألنشطة  التدابير االستراتيجية

نصاف في المفاوضات العدالة واإلتعزيز  1-3
بصورة  الخاصة بالشروط المتفق عليها

متبادلة، بما في ذلك من خالل التدريب في 
مجال المهارات القانونية والعملية والتقنية 

  ذات الصلة

  الفاعلة ذات الصلة بصورة متبادلة والجهاتإعداد مذكرات تفسيرية عن مختلف عناصر الشروط المتفق عليها 

 بما في ذلك الوحدات الخاصة بالجوانب التقنية والقانونية ،التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة عنم عمليات تدريب وبرامج توجيه تنظي 

  ذات الصلة بالموافقة المسبقة عن علمبصورة متبادلة برامج توجيه بشأن قضايا الشروط المتفق عليها 

  ضمن جملة أمور كيفية التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، وأدوار ومسؤوليات  بصورة متبادلة يغطيإعداد دليل تشغيلي بشأن الشروط المتفق عليها
 الفاعلة ذات الصلة الجهات

 ادلةبصورة متبورقة استعراض بشأن األطر القانونية المتصلة بعملية الشروط المتفق عليها  إعداد 

 إعداد مجموعة أدوات عن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة وتنظيم برامج تدريب وتوجيه باستخدام مجموعة األدوات 

  خالل بما في ذلك من  ،بشأن تقاسم المعلومات عن تنفيذ الشروط المتفق عليها بصورة متبادلةبصورة متبادلة وضع إرشادات بشأن إدراج أحكام في الشروط المتفق عليها
 متطلبات اإلبالغ

 الصدددليل عن تسوية المنازعات وتنظيم برامج توجيه للخبراء القانونيين وغيرهم في هذا  إعداد 

 بصورة متبادلة االتصال الوطنية وأصحاب المصلحة بشأن القضايا ذات الصلة بالرصد واالمتثال فيما يتعلق بالشروط المتفق عليها نقاطتنظيم برامج تدريب ل 

ضع بنود تعاقدية نموذجية قطاعية و  1-4
 وجامعة للقطاعات 

 إعداد تدريب قانوني عن قانون العقود لألشخاص غير المحامين 

 بما في ذلك لمختلف القطاعات ،بنود تعاقدية وعقود نموذجية إعداد 

 تنظيم عمليات تدريب عن كيفية استخدام العقود النموذجية 

لحصول وتنفيذ اتفاقات رائدة بشأن ا إعداد 1-1
  وتقاسم المنافع

 بما في ذلك أمثلة على المستفيدين، والمنافع النقدية وغير النقدية، وطرائق تقاسم المنافع، واستخدام المنافع ،توثيق دراسات الحالة عن اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع 

تعزيز الفهم األفضل لنماذج األعمال بشأن  1-2
 استخدام الموارد الجينية

 ل عن نماذج األعمال ذات الصلة باستخدام الموارد الجينية لمختلف القطاعاتدلي إعداد 

 تنظيم عمليات تدريب على نماذج األعمال ذات الصلة باستخدام الموارد الجينية لمختلف القطاعات 

 نماذج بشأن التوقعات األحيائية وتنمية األعمال المعتمدة على الموارد األحيائية إعداد 
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المشاركة في عمليات صنع القرار القانوني  2-3
 والسياساتي

 

 ذلك فهم عملية صنع القرار م تدريب للمجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك النساء في تلك المجتمعات، بشأن أحكام البروتوكول والكيفية التي سيعمل بها بما في تنظي
 التقليدية هاوالعمليات القانونية والسياساتية بشأن قضايا الحصول وتقاسم المنافع، واالعتراف بقيمة معارف

  م المنافعمساعدات تقنية وعمليات تدريب لتمكين المجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين من المشاركة في وضع تدابير الحصول وتقاستوفير 

 بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث بشأن تنفيذ البروتوكول ،تنظيم عمليات تدريب ألصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين 

 ، حسب االقتضاء،متطلبات دنياوضع  2-4
بصورة متبادلة للشروط المتفق عليها 

للمنافع والمنصف التقاسم العادل لضمان 
 الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية

 م المعارف التقليديةللشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدا ، حسب االقتضاء،وضع متطلبات دنيا 

  بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث بشأن كيفية استخدام اآلخرين، أصحاب المصلحة و إقامة حلقات عمل "لتدريب المدربين" للمجتمعات األصلية والمحلية
 للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية لضمان التقاسم العادل والمنصف بصورة متبادلة للشروط المتفق عليها ، حسب االقتضاء،المتطلبات الدنيا

وضع بروتوكوالت مجتمعية بشأن  2-1
الحصول على المعارف التقليدية والتقاسم 
العادل للمنافع الناشئة عن استخدام هذه 

 المعارف

 "ة وضع البروتوكوالت المجتمعية بشأن الحصول على المعارف بما في ذلك إعداد مواد للمجتمعات األصلية والمحلية بشأن كيفي ،إقامة حلقات عمل "لتدريب المدربين
 التقليدية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام تلك المعارف

 ،قاسم العادل والمنصف والت وضع وحدات للتعلم اإللكتروني وغير ذلك من األدوات بشأن كيفية وضع البروتوكوالت المجتمعية المتعلقة بالحصول على المعارف التقليدية
 للمنافع الناشئة عن استخدام تلك المعارف

وضع بنود تعاقدية نموذجية لتقاسم المنافع  2-2
 الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية

 ارف التقليديةوحدات "لتدريب المدربين" لوضع واستخدام البنود التعاقدية واتفاقات الحصول وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المع إعداد 

  رشادية عملية بشأن البنود التعاقدية النموذجية للمعارف التقليديةإإعداد أدوات 

تعزيز قدرات المجتمعات األصلية والمحلية  2-3
وخاصة النساء في هذه المجتمعات فيما 

صول على الموارد الجينية و/او حيتعلق بال
 المعارف التقليدية

 غات المحليةترجمة المواد ذات الصلة إلى الل 

 توفير مساعدات تقنية إلنشاء مكاتب مساعدة للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين 

 والتدريب أثناء العمل  التوجيهبما في ذلك برامج  ،توفير مساعدات تقنية لوضع وتنفيذ برامج للتعليم من نظير لنظير 

 ية والمحلية من تحقيق إمكانيات المعارف التقليدية من خالل توثيقها وحمايتها واستخدامهابرامج التوجيه والتدريب لتمكين المجتمعات األصل  

في مجال  تنمية القدرة على التفاوض 2-3
 الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

 صورة متبادلةب ومبادئ توجيهية لتيسير عمليات التقييم الذاتي لالحتياجات من القدرات للشروط المتفق عليها نماذج إعداد 

  بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث للتفاوض بشأن الشروط  ،المعنييناآلخرين أصحاب المصلحة و تنظيم حلقات عمل/دورات تدريبية للمجتمعات األصلية والمحلية
 بصورة متبادلة المتفق عليها

 بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث بشأن  ،صحاب المصلحة المعنيينأ نم وضع وحدات مخصصة للتعلم واإللكتروني للمجتمعات األصلية والمحلية وغيرها
 المفاوضات الخاصة بالشروط المتفق عليها بصورة متبادلة واتفاقات الحصول وتقاسم المنافع

زيادة فهم التزامات األطراف بموجب  2-1
فيما يتعلق بالمعارف التقليدية  البروتوكول

 حليةوالمجتمعات األصلية والم

  دراسية وحلقات عمل بشأن التزامات األطراف بموجب البروتوكول فيما يتعلق بالمعارف التقليدية والمجتمعات األصلية والمحلية حلقاتتنظيم 

 لية الحصول وتقاسم المنافع فيما إعداد مبادئ توجيهية بشأن كيفية إنشاء آليات لتيسير التنسيق فيما بين اإلدارات/الوكاالت الحكومية، والسلطات المحلية التي تنظم عم
 يتعلق بالمعارف التقليدية والمجتمعات األصلية والمحلية

 قاسم المنافع لتمكين الممارسين توثيق ونشر دراسات الحالة بشأن الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالمعارف التقليدية والمجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة بالحصول وت
 از على خبرات اآلخرينمن التعلم واالرتك
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 لبناء القدرات وتنميتها ةاإلرشادياألنشطة  التدابير االستراتيجية

  لتيسير التعلم الموجه للذات بشأن أحكام الحصول وتقاسم المنافع اإلنترنتدعم إنشاء منابر تعلم على 

 
 قدرة البلدان على تطوير قدرات بحثية ذاتية إلضافة قيمة إلى مواردها الجينية: 5المجال الرئيسي 

 قدرات وتنميتهالبناء ال ةاإلرشادياألنشطة  التدابير االستراتيجية

  
الموارد  لتقدير قيمةوضع واستخدام طرائق  3-3

 معارف تقليديةالجينية وما يتصل بها من 

 القيمة التجارية المحتملة لموارد جينية معينة والمعارف التقليدية باالرتكاز على الممارسات الجيدة في سياق الحصول وتقاسم المنافع لتقديرمنهجيات  إعداد 

 من  الموارد الجينية والمعارف التقليدية مثال لتقدير قيمةبالحصول وتقاسم المنافع  المتعلقةالت مشتركة مع المبادرات والمنهجيات والصكوك األخرى تيسير وضع ص
 خالل تبادل المعارف

  ل تحليل نماذج األعمالفهم سلسلة القيمة من خال لزيادةبالممارسات الجيدة والدروس المستفادة  المتعلقةتوثيق ونشر دراسات الحالة 

  ُدراج القيمة المحتملة للموارد الجينية والمعارف التقليدية في عمليات صنع القرار مثل من خالل إعداد مبادئ توجيهية بشأن إلهج متعددة ألصحاب المصلحة دعم ن
 تي تنظم عمليات الحصول وتقاسم المنافعكيفية وضع آليات لتيسير التنسيق في مختلف اإلدارات والوكاالت الحكومية والسلطات المحلية ال

تيسير نقل التكنولوجيا ووضع بنية تحتية  3-4
للبحوث وبناء القدرات التقنية على تحقيق 

 االستدامة لهذا النقل للتكنولوجيا

 وير التكنولوجيابما في ذلك نقل وتط ،برامج التعلم من نظير لنظير( توفير مساعدات تقنية للتعاون البحثي والعلمي المشترك )مثال 

  وتدريب أثناء العمل( إلقامة مرافق في البلدان النامية لتدريب الباحثين والحفاظ على المهارات المتوافرة وبرامج التوجيهمثل حلقات عمل تدريب المدربين )توفير دعم، 
 المعارف التقليديةبشأن بما في ذلك 

 سات والجامعات المحلية إلضافة قيمة إلى الموارد الجينيةتوفير مساعدات تقنية لتنمية القدرات البحثية في المؤس 

 توفير الدعم للنهج التعاونية إزاء البحوث التقنية والعلمية وبرامج التنمية 

إجراء الدراسات البحثية والتصنيفية ذات الصلة  3-1
بحفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام 

 والتنقيب البيولوجي لمكوناته

 ات تقنية لدعم وضع أو تعزيز قواعد بيانات الموارد الجينيةتوفير مساعد 

  ت الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاصآوالقيمة المضافة للموارد الجينية للمجتمعات األصلية والمحلية، والمنش التنقيب البيولوجيتنظيم عمليات تدريب بشأن 

 لمكوناتهذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام  تنظيم عمليات تدريب بشأن الدراسات البحثية والتصنيفية 

  بناء قدرات لالضطالع بالبحث والتطوير المتعلق بالموارد الجينية لمرحلة االستغالل التجاري 

 
 
 
 
 
 



 المرفق الثاني
 اختصاصات اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية ببناء القدرات لتنفيذ بروتوكول ناغويا

 الوالية -الأو 

المسائل  إلى األمين التنفيذي حولالمشورة  إسداء فيبناء القدرات المعنية بوالية اللجنة االستشارية غير الرسمية تتمثل  -3
. وتشمل على نحو فعال لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا تنميتهااإلطار االستراتيجي لبناء القدرات و  الصلة بتقييم فعاليةذات 
 :اء المشورة بشأن ما يليإسدالمحددة  هامهام

 الموجودة مختلف المنظمات بهدف تحديد الثغراتاألطراف و  التي تنفذها تنميتهامبادرات بناء القدرات و  تقييم ()أ
 ؛في تنفيذ اإلطار االستراتيجي

الحاجة إلى إعداد أدوات ومبادئ توجيهية ومواد تدريب جديدة، بما في ذلك وحدات التعلم اإللكتروني،  (ب)
يسير مبادرات األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين المتعلقة ببناء القدرات لت

 وتنميتها؛
، مع األخذ بعين االعتبار وتنميتها بناء القدرات أنشطةوالتكامل بين واالتساق التنسيق والتآزر  تيسير )ج(
في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول المتاحة  حيث بناء القدرات وتنميتها واألنشطةمن حتياجات المتعلقة باالالمعلومات 

 ؛مصادر أخرى من و وتقاسم المنافع 

الفرص تيسير تحقيق االتساق بين االحتياجات من حيث بناء القدرات وتنميتها التي تحددها األطراف و  (د)
 .تيجيلدعم تنفيذ اإلطار االستراالالزمة الموارد و  المحتملة

 تشكيل اللجنة -ثانيا

ستضم اللجنة االستشارية غير الرسمية خمسة عشر خبيرا يختارهم األمين التنفيذي على أساس ترشيحات من  -4
ممثلي المجتمعات األصلية اللجنة  تضموالتوازن بين الجنسين ويجب أن  المنصفاألطراف مع مراعاة التمثيل الجغرافي 

 .والمنظمات المعنية والمحلية

مع المنظمات الدولية  وأن تتواصلالخبرات القائمة،  إلىأيضا  أن تستندللجنة االستشارية غير الرسمية  مكنوي -1
 .، في تنفيذ واليتها، حسب االقتضاءالمعنيةواإلقليمية والوطنية 

 اإلجراءات التشغيلية -ثالثا

 إسداء المشورة فيضمان إلى الحاجة  اللجنة االستشارية غير الرسمية حسب ستجتمعرهنا بتوافر الموارد المالية،  -2
 مع االجتماعات األخرى ذات الصلة، حيثما كان ذلك ممكنا.تعقد االجتماعات في تعاقب الوقت المناسب، وس

عقد ل الحاجة إلى يتقل من أجلالمتاحة  اإللكتروني األمانة وسائل االتصال ستستخدم، يكون ذلك ممكناحيثما و  -3
 وجها لوجه.اجتماعات 
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NP-1/9  تدابير لزيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها
 ( 94)المادة 

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،
 لمقرر.ابهذا مرفق الاستراتيجية زيادة التوعية ببروتوكول ناغويا على النحو المنصوص عليه في  يعتمد

 المرفق
 راتيجية زيادة التوعية ببروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافعاست

 مقدمة
التنفيذ الفعال  يؤديبروتوكول ناغويا. ولذلك، الفعال للتنفيذ ل ةأساسيمسائل االتصال والتثقيف والتوعية العامة  إن -3

 من بروتوكول ناغويا دورا حاسما في النجاح الشامل للبروتوكول. 43للمادة 

بالحصول وتقاسم المنافع التي  والمبادرات واألدوات المتعلقة بزيادة التوعية ،المجموعة الواسعة من األنشطة كما أن -4
إطار شامل لالتصاالت وبدون تمويل يمكن التنبؤ به وطويل المدى ألنشطة وجود أعدت حتى اآلن، وضعت بدون 

 قاسم المنافع.االتصاالت. وقد أدى ذلك إلى عدم وجود توعية عموما بالحصول وت

. وتقر 43إلى توفير نهج منتظم ومتسق لمساعدة األطراف في تنفيذ المادة  زيادة التوعية استراتيجيةوتهدف  -1
بروتوكول  في إطارالقدرات  بتنميةباألنشطة األخرى المتعلقة  43بالحاجة إلى ربط األنشطة المتعلقة بالمادة  االستراتيجية

ومبادرات الترويج األخرى التفاقية التنوع  ،(CEPA) شأن االتصال والتثقيف والتوعية العامةبرنامج العمل ب وفي إطارناغويا 
 البيولوجي، مثل عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

لالحتياجات والسياقات المحددة لكل طرف؛ ولذلك، ينبغي أن تكون  ومن المهم أن تستجيب أنشطة زيادة التوعية -2
موجهة بدافع قطري. غير أنه من أجل مساعدة األطراف في تنفيذ االستراتيجية، ستضطلع األمانة  عيةاستراتيجية زيادة التو 

لدعم إعداد االستراتيجيات  ومواد وصفيةنماذج منهجيات و مثل إعداد حزمة أدوات تحتوي على الداعمة بمجموعة من اإلجراءات 
وينبغي نشر جميع المنتجات التي تعدها األمانة واألطراف بموجب والمواد واألدوات المرتبطة بها.  الوطنية لزيادة التوعية

غرفة تبادل المعلومات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، التي تتضمن  معلوماتالغرفة تبادل آلية االستراتيجية من خالل 
 .بشأن الحصول وتقاسم المنافع

بين مستخدمي الموارد الجينية يعد من األولويات  لتوعيةوفي حين قد تختلف الفئات المستهدفة حسب البلد، فإن زيادة ا -3
لبروتوكول. كما أنه من المهم تيسير المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في األنشطة الوطنية لفعال للتنفيذ ال

  واإلقليمية لزيادة التوعية.
 .ات لزيادة التوعية بشأن الحصول وتقاسم المنافعوقد وضعت بالفعل األطراف والمنظمات األخرى عددا من األدو  -3

شجع األطراف، حسب االقتضاء، على االستفادة من هذه األدوات توسعيا إلى تحقيق مردودية التكاليف في تنفيذ االستراتيجية، 
 في بلورة استراتيجياتها الوطنية لزيادة التوعية وا عداد مواد لزيادة التوعية.

قتصر فقط ، بما ال ي43آلية مهمة لدعم تنفيذ المادة  ومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعوستكون غرفة تبادل المعل -1
الدروس والمنتجات واألدوات لجميع أصحاب المصلحة، بل أيضا تيسير تقاسم  توافر استراتيجية زيادة التوعية على ضمان

المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع.  رالمستفادة بين األطراف التي تواجه أوضاعا مماثلة، وتقاسم الخبرات في نش
، وخاصة األنشطة الواردة في الفقرات 43 تحقيق األنشطة المقترحة في المادةل غرفة تبادل المعلومات ضروريةستكون  ،وأخيرا
 (.و)و( ه)د( و)
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إعداد االستراتيجيات الوطنية لدعم األطراف في  زيادة التوعيةلوتتناول الفقرات التالية بالمزيد من التفصيل استراتيجية  -8
هيكل االستراتيجية حول  يتمحورفي جداول في نهاية الوثيقة. و  االستراتيجية وُتعرضلزيادة التوعية. واإلقليمية ودون اإلقليمية 
بعضها البعض. ويفترض أن النشاط األخير، وهو خطوة التقدير والتقييم، يضع الشروط  تستكمل ،أربعة أنشطة ذات أولوية

وسيجري تشجيع األطراف على تنفيذ نسخة واحدة من االستراتيجية خالل فترة  ألولويات للنسخ الالحقة من االستراتيجية.وا
في تنفيذ االستراتيجية المحرز إلى تقديم تقرير عن التقدم عندئذ وستدعى األطراف السنتين بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ. 

لى مؤ و معلومات الإلى غرفة تبادل   ، حسب االقتضاء. في البروتوكول ألطرافلاجتماع العامل ك تمر األطرافا 
عداد استراتيجيات لزيادة التوعية تستند إلى االحتياجات على  - 1النشاط ذو األولوية  تحليل حالة االتصاالت وا 

 المستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية
بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة  التوعية تزيدعلى األطراف أن  ه يتعينإلى أن 43تشير المادة  -2

كذلك تكتسي تدابير زيادة التوعية أهمية وضرورة للتنفيذ الفعال بالموارد الجينية والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع. 
 لزيادة التوعية استراتيجيةإلى  ةالشامل بادئالم هويقتضي تحويل هذللبروتوكول واالمتثال له وجميع األهداف الثالثة لالتفاقية. 

مع األخذ في الحسبان المبادئ التوجيهية المحددة  ،أكثر تحديدا لالتصاالت يتعين تحقيقها أهدافأن تقوم األطراف بصياغة 
  الواردة في المادة.

إلى تحليل لحالة االتصال ا األطراف التي تقوم به إعداد االستراتيجيات الفعالة لزيادة التوعيةعملية ستند توينبغي أن  -31
 بشأن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع. وينبغي أن يشتمل هذا التحليل على العناصر التالية:

بأهمية  المطلوبة لدعم تنفيذ البروتوكول وخاصة لكي تقوم األطراف بزيادة التوعية أهداف االتصاالتتقييم  ()أ
 ؛43والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، وفقا للمادة  ،التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية الموارد الجينية والمعارف

واإلجراءات المطلوبة  توعيتها،ومستوى  ،الفئات المستهدفةمن شأنها أن تحدد  إجراء مسوحات بشأن التوعية ()ب
  بغية دعم تنفيذ البروتوكول؛ الفئات،من هذه 

التي تشير إلى منتجات االتصاالت القائمة وتستعرض  التدريب القائمةمواد ق للمعلومات و تدقيإجراء  ()ج
 فعاليتها؛

الذين يمكن االستعانة بهم لتقديم المساعدة في تنفيذ  ،إنشاء قائمة للخبراء التقنيين والمعنيين باالتصاالت ()د
 .أو اإلقليمية أو دون اإلقليمية الوطنية اتستراتيجياال

أو  الوطنية استراتيجياتهالمساعدة األطراف في إعداد  هذا النشاط ذي األولوية، ستقترح األمانة هيكال وبموجب -33
ة أعاله. وينبغي أن مذكور لزيادة التوعية، بما في ذلك إجراء تحليل لحالة االتصاالت يعالج العناصر ال اإلقليمية أو دون اإلقليمية

التي يتعين إعدادها. وستقوم األمانة بصياغة  نوعية الرسائل ومواد زيادة التوعيةيسعى هذا التحليل إلى توفير إرشاد بشأن 
باستخدام، حسب مقتضى الحال، البرامج واألدوات مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن كل خطوة من الخطوات الواردة أعاله 

والتوعية العامة( أو في المنظمات الدولية والهياكل والمواد المتوافرة سواء داخل األمانة )وخاصة برنامج االتصال والتثقيف 
غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول  المعنية األخرى، لتعزيز االتساق والكفاءة والحد من التكاليف. وستنشر كلها من خالل
 .االقتضاءوتقاسم المنافع. وستدعى األطراف بعد ذلك إلى تكرار هذه المنهجية أو تكييفها، حسب 

 ،ولدى كل واحدة منها أولويات مختلفة ،التي تمثل مصالح مختلفة ،تنوعة من الجهات الفاعلةوستشترك مجموعة م -34
وقطاع التعليم والتدريب، وممثلين عن وسائط  ة،والصناع ،البحوث ومؤسسات ،من بينها الحكومات ،في تنفيذ بروتوكول ناغويا

تحدد األطراف الفئات المستهدفة الرئيسية وترتبها حسب  ينبغي أن ،المجتمعات األصلية والمحلية. ولذلك اإلعالم، فضال عن
لتحديد ا المسح األطراف هذ تستخدمبشأن التوعية لتحديد مستواها الحالي من التوعية. ويمكن أن  مسحااألولوية وأن تجري 

قنوات االتصال ديد تحفضال عن  ،لتيسير التنفيذ الكامل والفعال للبروتوكول الفئاتاإلجراءات التي يمكن أن تنفذها هذه 
والرسائل التي يمكن أن تساعد على تشجيع هذه اإلجراءات. ومن شأن تحليل حالة االتصاالت هذا أن يساعد في إعداد 
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توعية مستخدمي الموارد الجينية.  زيادة، ينبغي بذل جهود محددة لضمان سابقازيادة التوعية. وحسبما أشير ل استراتيجياتها
 ألهداف متكامال انهجبوصفه تقييم لدور المجتمعات األصلية والمحلية في هذه العملية  أي بغي إجراءين ،وباإلضافة إلى ذلك
  االتصاالت الشاملة.

المناسبة  لمنتجات ومبادرات زيادة التوعية تدقيقالمتعلق بالتوعية، ستدعى األطراف إلى إجراء  المسح وباإلضافة إلى -31
في الحسبان أدوات  تدقيقأخذ الياالتصاالت. وينبغي أن  أهدافه األدوات في تحقيق م هذاسهإ مدىالقائمة في بلدها وتقييم 

ومجتمعات دوائر األعمال والبحوث، فضال عن  ،والمنظمات غير الحكومية ،ومبادرات الشركاء في مختلف الوزارات الحكومية
 المجتمعات األصلية والمحلية.

ء تشتمل على الفنيين في مجال االتصاالت الذين لديهم خبرة في مجال وأخيرا، تشجع األطراف على إعداد قوائم للخبرا -32
الحصول وتقاسم المنافع، والخبراء التقنيين والقانونيين الذين يمكنهم العمل كخبراء في هذه المواضيع إلعداد مواد بشأن زيادة 

 التوعية.
المتعلق بالسلوك والتوعية  والمسح ،صاالتاالت أهدافالعناصر المختلفة المشار إليها أعاله، مثل  استخداموينبغي  -33
لزيادة التوعية. وستكون  أو إقليمية أو دون إقليمية وطنية استراتيجياتوقائمة الخبراء إلعداد  المتاحة،الخاص بالمواد  تدقيقوال

 ما يلي:كل منها ولكن من المقترح أن تشمل من األطراف الناتجة عن ذلك خاصة بكل طرف ات االستراتيجي
 الفئات المستهدفة الرئيسية؛عن  اتقرير لحالة و عن ا تحليال ()أ

 الرسائل الرئيسية ألنشطة زيادة التوعية؛ ()ب
 أنشطة زيادة التوعية؛ ()ج
 المواعيد الزمنية؛ ()د
 الموارد؛ من المتطلبات (ه)
 للتقييم. اإطار  ()و

 أو اإلقليمي أو دون اإلقليمي الوطني المستوى ى توضع عل استراتيجيةباإلضافة إلى ذلك، من المقترح أن تشتمل أي و  -33
أو ضمن مجموعة من  ،سواء كان ذلك ضمن الفئات المستهدفة ،أو تنمية القدرات أو التدريب ،على أحكام ألنشطة االتصاالت

رفة تبادل الفنيين أو المدربين في مجال االتصاالت. وستدعى األطراف إلى نشر النتيجة النهائية لجميع هذه األنشطة على غ
 المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع. 

 إعداد حزمة أدوات ومواد لزيادة التوعية - 2النشاط ذو األولوية 
الرسائل  رسالها كوسيلة إلاستخدامومواد تدريبية يمكن  يركز هذا النشاط ذو األولوية على إعداد مواد لزيادة التوعية -31

ثناء أنشطة الترويج. وستكون هذه المواد هي األدوات األولية لألطراف في عملية لى مختلف الفئات المستهدفة أإالرئيسية 
وتنمية القدرات بشأن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع وفقا للمبادئ الواردة في  إطالق حمالتها لزيادة التوعية

 استخدامبشأن وسائل  ذلك تدريب المدربينبما في  يب وتوجيهدر قد تكون هناك حاجة إلى ت ،لى ذلكوعالوة ع. 43 المادة
 المواد وكيفية تسليم الرسائل الرئيسية إلى الفئات المستهدفة لضمان تحسين قدرات الفئات المستهدفة.

ومواد نماذج و  منهجيات ومن أجل المساعدة في تنفيذ هذا النشاط، ستقوم األمانة بإعداد حزمة أدوات تشتمل على -38
وسيراعي وضع  .ومواد تدريبية بشأن زيادة التوعيةمبتكرة مواد لألطراف وأصحاب المصلحة اعداد إ  كيفيةبشأن وصفية أخرى 

برنامج االتصال حزمة األدوات، حسب االقتضاء، األدوات القائمة ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجي، مثل حزمة أدوات 
ومواد من  ،(Complete.pdf-Toolkit-http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD)والتثقيف والتوعية العامة 

احتياجات االتصاالت في مجال الحصول وتقاسم ما يناسب ولكنه سيصمم تحديدا وفقا ل المنظمات الدولية المعنية األخرى 

http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD-Toolkit-Complete.pdf
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تتوافق مع وضعها كموارد للتعلم  ،إعالم مختلفة لوعلى وسائ في شكل مطبوعحزمة األدوات  رإصداالمنافع. وسيتم 
 21.(OER) ي مفتوحعليموسيتم إعداد حزمة األدوات كمورد تاإللكتروني. 

 ،وتكييفها وفقا الحتياجاتها الخاصة، حزمة األدوات إلعداد مختلف مواد زيادة التوعية استخداموستدعى األطراف إلى  -32
رسال رسائل إلى الفئات المستهدفة. وعند إعداد  لزيادة التوعية 3ي دعم االستراتيجية المعدة بموجب النشاط ذي األولوية وف وا 

أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل الذين تم تحديدهم في النشاط من  المقدمة مدخالتال األخذ في الحسبانينبغي  ،هذه المواد
 .التوعيةلزيادة ة والمحلية لضمان أن تكون فعالة والمجتمعات األصلي 3ذي األولوية 

من المنتجات اإلعالمية لالتصال بمجموعة مستهدفة معينة وفقا للبحوث  مزيجوسيتحدد بدرجة كبيرة اختيار أفضل  -41
ناسبة م ،والتقييمات المضطلع بها في النشاط ذي األولوية األول. وقد تكون المواد المطبوعة، مثل الكتيبات وصحائف الوقائع

أكثر  ،، مثل االذاعة واألفالم القصيرةاإلعالم األخرى  لوسائ واستخدامات في حين يمكن أن تكون مواد ،في بعض السياقات
 .في سياقات أخرى فعالية 

 وقد ترغب األطراف أيضا، في سياق هذا النشاط ذي األولوية، وضع مواد لالستخدام في إطار التعليم الرسمي. -43
توفير نسخ من المواد التي يتم إعدادها إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم وستدعى األطراف إلى  -44

 لمواصلة نشرها وتقاسمها بين األطراف وأصحاب المصلحة. المنافع
 الفئات المستهدفة وا شراكتدريب القائمين باالتصال  - 3النشاط ذو األولوية 

دريب مجموعة من خبراء االتصال في مجال الحصول وتقاسم هناك هدفان رئيسيان لهذا النشاط ذي األولوية: ت -41
الفئات المستهدفة من أجل زيادة  إلشراكاالضطالع بأنشطة بعد ذلك، و  الوطنية لزيادة التوعية االستراتيجيةالمنافع لتنفيذ 

 التوعية.
لقائمين باالتصال في مجال هذا النشاط، ستوفر األمانة مبادئ توجيهية بشأن طريقة تنظيم حلقة عمل تدريبية لل ادعمو  -42

الحصول وتقاسم المنافع. وستوفر األمانة في حزمة األدوات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع المشار إليها أعاله، مبادئ 
 زيادة التوعية. الستراتيجيةالتدريب دعما مواد و  مواد زيادة التوعية استخدامتوجيهية بشأن الوسائل التي يمكن إتباعها لنشر و 

من حلقات العمل لتدريب الخبراء في مجال  سلسلةكخطوة أولى في هذا النشاط ذي األولوية، من المقترح عقد و  -43
. ومن شأن هذا النشاط أن يعد مجموعة من خبراء 4النشاط ذي األولوية  ضمنالمواد التدريبية المعدة  استخداماالتصاالت ب
فئات المستهدفة الرئيسية وتسليم الرسائل الرئيسية الواردة في مواد زيادة على نحو فعال إلى الالوصول بدورهم  يمكناالتصاالت 

التي تم إعدادها. وسيكون من الممكن لهؤالء الخبراء في مجال االتصاالت أن يقوموا بعد ذلك بتنظيم حلقات عمل  التوعية
 المستهدفة الرئيسية المحددة في االستراتيجية. للفئاتأخرى  أحداثو 

مجموعة من خالل على الفئات المستهدفة  4المعدة بموجب النشاط ذي األولوية  د زيادة التوعيةوسيتم نشر موا -43
ومنتديات  ،وحلقات عمل أحداث،في عقد  زيادة التوعية استراتيجية فيمتنوعة من الوسائل، ولكن يتمثل أحد األجزاء المهمة 

 األنشطةنوع التي يتعين إقامة االتصال معها المستهدفة  اتالفئيمكن أن تنفذ فيها أنشطة االتصال. وينبغي أن تحدد  ،أخرى 
مائدة مستديرة لممثلي مجموعة معينة من  وأ ،. وتشمل أمثلة هذه األنشطة: دورات إفطار إعالميةاي يمكن تنظيمهتال

 نافع لمجتمع البحوث.أو مؤتمر أكاديمي بشأن تدابير الحصول وتقاسم المدورة تدريبية لممثلي وسائل اإلعالم،  وأ ،ينخدمالمست

                                                 
وتشمل الموارد التعليمية المفتوحة: دورات . الموارد التعليمية المفتوحة هي مواد للتدريس والتعليم متاحة للجميع على اإلنترنت الستخدامها 21

صول، ومواد ، واختبارات قصيرة، وأنشطة في المختبرات والفمنزليةكاملة، ووحدات من دورات، ومناهج دراسية، ومحاضرات وواجبات 
 تعليمية وألعاب، ومواد محاكاة والعديد من الموارد األخرى في مجموعات إعالمية رقمية من جميع أنحاء العالم.
esources.pbworks.com/w/page/24836860/What%20are%20Open%20Educational%20Resourhttp://openeducationalr

ces. 

http://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/24836860/What%20are%20Open%20Educational%20Resources
http://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/24836860/What%20are%20Open%20Educational%20Resources
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مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة لمناقشة الظروف الوطنية المتعلقة  إلشراكوستكون هذه األحداث فرصة  -41
أنشطة اتصال محددة  األحداث)ط(، يمكن أن تشمل  43بتنفيذ بروتوكول ناغويا. وعلى سبيل المثال، حسبما يرد في المادة 

جراءات المجتمعات األصلية والمحليةببروتوكوالت  تتعلق بزيادة التوعية فرصة لتقديم فكرة إلى  حداثويمكن أن تكون هذه األ .وا 
 المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع. عناإلعالم  لممثلي وسائ

يمكن أن تضيف حلقات  ،. وفي حاالت معينةبالدرجة األولى الوطني المستوى تنظيم حلقات العمل على  ومن المتوقع -48
ولذلك سيكون تنظيمها مساهمة مناسبة لهذا النشاط.  ون اإلقليمية أو اإلقليمية قيمة لتنفيذ استراتيجيات زيادة التوعيةالعمل د

ولتحقيق االستخدام األكثر فعالية وكفاءة للموارد، سيحدث تنظيم حلقات العمل هذه على أساس عمليات تقييم لالحتياجات من 
ة أو ل تلك االحتياجات، ينبغي األخذ في االعتبار اآلليات والعمليات واألدوات العالميالقدرات بواسطة األطراف. وعند تحلي

 ويمكن أن تشترك األمانة في حلقات العمل هذه، رهنا بتوافر الموارد.. اإلقليمية أو دون اإلقليمية
بها في النشاط ذي األولوية لتقييمات المضطلع لمماثلة  وتعقيبوفيما يتعلق بجميع األنشطة، ينبغي إدراج آليات تقييم  -42
 الوارد أدناه. 2لتوفير بيانات للنشاط ذي األولوية  3

غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول  من خالل حداثدعى األطراف وأصحاب المصلحة إلى نشر نتائج هذه األتوس -11
 لنتائج.ا عن وموجزاتوتقاسم المنافع، بما في ذلك صور عن المداوالت والعروض 

 والتعقيبالتقييم  - 4األولوية النشاط ذو 
ينبغي جمع بيانات  ،لكل نشاط ذي أولوية استراتيجياتها،من المهم مالحظة أنه عندما تقوم األطراف بتصميم  -13

تجميعا لبيانات خط األساس بشأن التوعية والتي يجب  3يمثل النشاط ذو األولوية و ها في عملية التقييم. ستخدامومعلومات ال
المعدة بموجب النشاط  . كما ينبغي أيضا قياس فعالية مواد زيادة التوعيةالتغييرات في مستوى التوعية والسلوك لقياسها استخدام

األخرى ومدى االستفادة منها بموجب  حداثمة حلقات العمل واألءينبغي تقييم مدى مال ،. وأخيراقبولهاومدى  4ذي األولوية 
 .1 النشاط ذي األولوية

عمل والمواد التي أعدتها لزيادة التوعية. الوحلقات  ،هذه البيانات لتقييم فعالية أنشطتها ستخداماوتدعى األطراف إلى  -14
من  تعقيبات الواردةالالوطنية وتحليل  استراتيجياتهاة لوضع مستخدموستدعى األطراف بعد ذلك إلى تكرار أدوات المسح ال

وتحسينها حسب الحاجة. وينبغي أن تقوم األطراف بجمع نفس  ااستراتيجياتهبغية تغيير  المشاركين ألنشطة زيادة التوعية
 ومقارنتها بنتائج خط األساس. ،3البيانات التي تم جمعها بموجب النشاط ذي األولوية 

 وينبغي بعد ذلك نشر نتائج التقييم والتحليالت من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع. -11
 المتطلبات من الموارد

مختلفة نظرا الختالف احتياجات األطراف.  ستكون المتطلبات من الموارد لتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لزيادة التوعية -12
من  وقد تحتاج األطرافة لضمان توافر موارد كافية لالستراتيجيات على المدى الطويل. مستداموينبغي إعداد خطط تمويل 

 .أجل تنفيذ استراتيجياتها الوطنية لزيادة التوعية من لك من خالل مرفق البيئة العالميةبما في ذ ،إلى دعم خارجي البلدان النامية
لزيادة التوعية، على  واإلقليمية ودون اإلقليمية ومن أجل مساعدة األطراف في إعداد وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية -13

. وسيقتصر دعم األمانة ى موارد مالية وبشريةالنحو الموصى به بموجب األنشطة ذات األولوية، ستحتاج األمانة أيضا إل
دعما ماليا  4على وقت الموظفين. وسوف تتطلب مساهمة األمانة للنشاط ذي األولوية  2و 1و 3لألنشطة ذات األولوية 

 .لوضع حزمة األدوات
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 الحصول وتقاسم المنافع بشأنزيادة التوعية ببروتوكول ناغويا  استراتيجيةهيكل جدول: 
عداد استراتيجيات لزيادة التوعية -1و األولوية النشاط ذ تستند إلى االحتياجات على المستويات  تحليل حالة االتصاالت وا 

 الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية

 األهداف التشغيلية 1-1
 القائمة. االتصاالت والفئات المستهدفة ومواد زيادة التوعية ألهدافإجراء تحليل  -
 من جهود االتصاالت. المنشودةئات المستهدفة، تحديد النتائج فيما يتعلق بالف -
 تقييم فعالية األدوات والرسائل واألنشطة القائمة. -
 توفير تكاليف إرشادية لتنفيذ مختلف األنشطة. -

 النتائج المتوقعة 1-2
 .التوعيةقائمة الفئات المستهدفة ومستوى  -
 .المنشودةاالتصاالت  أهدافقائمة  -
 ألدوات وتحديد المنتجات المطلوبة.في ا الموجودة الفجوات تحليل -
 تقييم التكاليف المحتملة المطلوبة. -

 المؤشرات 1-3
 مستوى التوعية بين الفئات المستهدفة الرئيسية. -
 واستخدامها. الحالية قائمة مواد زيادة التوعية -
 قائمة خبراء االتصال والخبراء التقنيين. -

 دور األمانة 1-4
 توفير نموذج إلعداد استراتيجيات وطنية لزيادة التوعية. -
 توفير مبادئ توجيهية بشأن منهجيات المسح. -
 القائمة بشأن الحصول وتقاسم المنافع. إتاحة مواد زيادة التوعية -
م تقرير عن غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وتقدي من خالل إتاحة استراتيجيات زيادة التوعية -

 ، حسب االقتضاء.في البروتوكول التطورات إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف

 األنشطة 1-5
قليمية ودون إقليمية وطنية  اتإعداد استراتيجي - بما في ذلك ، لزيادة التوعيةوا 

دراج جميع  ،وأنشطة ،جداول زمنية وأدوات تقييم وتحديد الفئات المستهدفة. وا 
 ات من المواد.المتطلب

 في السلوك. المنشودةتحديد الفئات المستهدفة الرئيسية والتغييرات  -
 المستهدفة الرئيسية. للفئاتإجراء مسوحات لتحديد مستوى التوعية  -
 بما في ذلك تقييم لفعالية كل واحدة، لمنتجات ومواد زيادة التوعية تدقيقإجراء  -

 .منها
التصال والقانون والخبراء التقنيين المعنيين إعداد قائمة للخبراء في مجال ا -

 بالحصول وتقاسم المنافع.
إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن  تقديم االستراتيجية الوطنية لزيادة التوعية -

 الحصول وتقاسم المنافع.
 

 الجهات الفاعلة 1-6
األطراف، بما في ذلك  -

الوزارات الحكومية ذات 
 الصلة.

ث الرأي احأبمنظمات  -
 .العام

 .ممثلو وسائل اإلعالم -
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 إعداد حزمة أدوات ومواد لزيادة التوعية - 2النشاط ذو األولوية 

 األهداف التشغيلية 2-1
بالحصول  لزيادة التوعيةواإلقليمية ودون اإلقليمية والتدريب لدعم االستراتيجيات الوطنية  إعداد مواد لزيادة التوعية -

 وتقاسم المنافع.
 حزمة أدوات الستخدامها في تدريب القائمين على االتصال في مجال الحصول وتقاسم المنافع.إعداد  -

 النتائج المتوقعة 2-2
لزيادة واإلقليمية ودون اإلقليمية الوطنية  اتوالتدريب ومنتجات إعالمية أخرى تدعم االستراتيجي مواد زيادة التوعية -

مواد لالستخدام في التعليم الرسمي، وصحائف وقائع و  ،ومنشورات ،كتيبات ضمن جملة أمور، بما في ذلك التوعية
وعروض سريعة وعروض ببرنامج  على اإلنترنت،ومواقع  ،وتسجيالت صوتية ،وا عالنات في الراديو ،شرائط فيديوو 
 ور بوينت.اب

 المؤشرات 2-3
 .المعدة مواد زيادة التوعيةكتالوج لد اعدإ  -
 توعية.استخدام مواد زيادة ال مستوى  -

 دور األمانة 2-4
ومبادئ توجيهية ومنهجيات كأمثلة ألنشطة  ،بالحصول وتقاسم المنافع مع نماذج إعداد حزمة أدوات لزيادة التوعية -

 التدريب واالتصال. والترجمة إلى لغات األمم المتحدة والنشر في شكل مطبوع وعلى اإلنترنت.
 من خاللالمنافع التي تعدها األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين إتاحة مواد االتصاالت بشأن الحصول وتقاسم  -

 معلومات.الغرفة تبادل 

 األنشطة 2-5
  ب باستخدام حزمة األدوات ومواردها.التوعية والتدريإعداد مواد بشأن زيادة  -
 الوطني واإلقليمي من خالل قنوات االتصال المستويينتوزيع مواد على  -

 .القائمة
 لى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع.تقديم مواد إ -

 الجهات الفاعلة 2-6
األطراف من خالل  -

ذات  الوزارات الحكومية
وحسب االقتضاء،  الصلة،

أصحاب المصلحة 
 المعنيين مثل المجتمعات

 والمحلية.األصلية 
الخبراء في مجال  -

، بما في ذلك االتصاالت
 ممثلي وسائل اإلعالم

 التدريب. وكاالت -
 المعلمون   -
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شراك الفئات المستهدفة - 3النشاط ذو األولوية   تدريب القائمين باالتصال وا 

 األهداف التشغيلية 3-1
 تدريب مجموعة من خبراء االتصال في مجال الحصول وتقاسم المنافع لتسليم رسائل رئيسية إلى الفئات المستهدفة. -
 زيادة التوعية.الفئات المستهدفة من أجل  إشراك -

 النتائج المتوقعة 3-2
مجموعة من المدربين والقائمين على االتصال في مجال الحصول وتقاسم المنافع للمشاركة في أنشطة زيادة  إعداد -

 التوعية.
 تنظيم أنشطة لتنفيذ االستراتيجية. -
 مستوى توعية الفئات المستهدفة. زيادة -

 المؤشرات 3-3
 صال الذين تم تدريبهم.االتبعدد القائمين  -
 من الحاصلين على تدريب. التعقيبات -
 عدد األنشطة التي نظمت. -
 عدد المشاركين في األنشطة. -
 ومواد زيادة التوعية. حداثمن المشاركين بشأن فعالية األ التعقيبات -
 زيادة التوعية فيما بين الفئات المستهدفة.حاالت  -
 عية.استخدام مواد زيادة التو  ى مستو  -

 دور األمانة 3-4
 بشأن هيكل حلقات العمل وشكلها.مبادئ توجيهية توفير  -
 توفير قائمة إرشادية بأنشطة التواصل. -
على المستويين دون اإلقليمي واإلقليمي، الحصول وتقاسم المنافع ب عند الطلب، المشاركة في أنشطة زيادة التوعية -

 .رهنا بتوافر الموارد

 األنشطة 3-5
د حلقات عمل تدريبية في مجال االتصال المتعلق بالحصول وتقاسم عق -

المنافع بمشاركة القائمين باالتصال في مجال الحصول وتقاسم المنافع وغيرهم 
 بأنشطة االتصال بالفئات المستهدفة. سيضطلعون من األشخاص الذين 

 تنظيم أنشطة لزيادة التوعية للفئات المستهدفة  -
 والتدريب. زيادة التوعيةتوزيع ونشر مواد ل -
وعمليات  تعقيباتفيما يتعلق بجميع األنشطة، إجراء عمليات للحصول على  -

 .2تقييم وتسجيل هذه البيانات للنشاط ذي األولوية 
تقديم تقارير عن األنشطة إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  -

 المنافع.

 الجهات الفاعلة 3-6
وحسب األطراف،  -

أصحاب قتضاء، اال
ن مثل و المصلحة المعني

المجتمعات األصلية 
 والمحلية.

الفنيون في مجال  -
، بما في ذلك االتصاالت

 ممثلي وسائل اإلعالم.
الفئات المستهدفة المحددة  -

زيادة  استراتيجيةفي 
مثل مستخدمي  التوعية

 الموارد الجينية.
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 والتعقيبالتقييم  - 4النشاط ذو األولوية 

 األهداف التشغيلية 4-1
 .3بيانات خط األساس التي تم جمعها في النشاط ذي األولوية بمقارنة  تقييم فعالية أنشطة زيادة التوعية -
 .التعقيباتحسب االقتضاء استنادا إلى  تعديل االستراتيجية الوطنية لزيادة التوعية -

 النتائج المتوقعة 4-2
 ا.استراتيجياتهة ستفهم األطراف نتائج أنشطتها وفعالي -
 سيكون لدى األطراف المعلومات الالزمة لتعديل وتغيير استراتيجياتها حسب الحاجة. -

 المؤشرات 4-3
 .1من النشاط ذي األولوية  مستوى ونوع المشاركة في أنشطة زيادة التوعية -
 التغير في مستوى التوعية فيما بين الفئات المستهدفة الرئيسية. -
 واستخدامها. الجديدة لزيادة التوعية قائمة بالمواد -
 تفصيلية من المشاركين في األنشطة. تعقيبات -

 دور األمانة 4-4
إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  والتعقيباتإتاحة المعلومات المقدمة من األطراف بشأن التقييمات  -

 المنافع.

 األنشطة 4-5
 .التوعيةدفة لتحديد أي تغييرات في مستوى المسته للفئاتإعادة إجراء مسح  -
لتحديد فعالية المواد الجديدة والقائمة في  لمواد زيادة التوعية تدقيقإعادة إجراء  -

 إطار االستراتيجية الجديدة.
استعراض قائمة خبراء االتصال والخبراء القانونيين والتقنيين المعنيين بمسائل  -

 الحصول وتقاسم المنافع.
بالحصول وتقاسم المنافع باستخدام البيانات  عالية أنشطة زيادة التوعيةتقييم ف -

 المجمعة بموجب كل نشاط من األنشطة ذات األولوية.
 وفقا لهذا التحليل. تنقيح وتعديل االستراتيجية الوطنية لزيادة التوعية -
تقديم نتائج جميع التحليالت إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول  -

 المنافع. وتقاسم

 الجهات الفاعلة 4-6
 .األطراف -
منظمات بحوث الرأي  -

 العام.
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NP-1/10  (42الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع وطرائق تشغيلها )المادة 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،

شات للتوصل إلى فهم مشترك بشأن الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف أهمية إجراء المزيد من المناق يالحظإذ 
 ،هالتقاسم المنافع وطرائق تشغيل

وأصحاب  ،والمجتمعات األصلية والمحلية ،والمنظمات الدولية ،األخرى  الحكوماتو  ،األطرافيدعو  -3
تدعم الحاجة إلى آلية عالمية متعددة تي قد وضاع الاأل (أبشأن: ) آراءألمين التنفيذي إلى ا أن تقدمالمصلحة المعنيين إلى 
لية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع آلالمحتملة  طرائقال (بثنائي؛ )النهج غير المشمولة في الاألطراف لتقاسم المنافع 

زيد من النظر، على المجاالت التي تستدعي الم (ج)؛ على هذه الطرائق سيناريوهاتال مختلف عن انعكاساتمعلومات  وكذلك
وقد تشمل هذه اآلراء، إن  22من بروتوكول ناغويا. 31من تقرير اجتماع الخبراء بشأن المادة  41في الفقرة  محددالنحو ال

 تعمل نحو تنفيذ بروتوكول ناغويا؛ ُوجدت، أفكارا بشأن أي خبرات مكتسبة
 إلى األمين التنفيذي:يطلب  -4
 أعاله؛ 3وفقا للفقرة  المقدمة تجميعا لآلراءيعد أن  )أ(

( الخبرات المكتسبة من إعداد وتنفيذ 3بشأن: ) أن يصدر تكليفا بإجراء دراسة، رهنا بتوافر األموال، )ب(
( األهمية المحتملة لألعمال التي اضطلعت بها العمليات األخرى، بما 4بروتوكول ناغويا واآلليات المتعددة األطراف األخرى؛ )

، والمعارف التقليدية المرتبطة داخل الموقع الطبيعيو خارج الموقع الطبيعيوارد الجينية المتعلقة بالمفي ذلك دراسات الحالة 
 ؛رد الجينية والحاالت عبر الحدودبالموا

والدراسة المشار  تجميع اآلراءستعراض الإقليميا  افريق خبراء متوازناجتماعا ل ، رهنا بتوافر األموال،عقديأن  )ج(
 بحث،بغرض التوصل إلى فهم مشترك بشأن المجاالت التي تتطلب المزيد من ال ،أعاله (ب)و (أ)رتين الفرعيتين ا في الفقمإليه

نتائج عمله  أعاله، وأن يقدم 3، على النحو المشار إليه في الفقرة من تقرير اجتماع الخبراء 41على النحو المحدد في الفقرة 
 .في اجتماعه الثاني ألطراف في بروتوكول ناغويامؤتمر األطراف العامل كاجتماع للينظر فيها 

 

                                                 

UNEP/CBD/ICNP/3/5 22. 
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NP-1/11  تحسين فعالية الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية وبروتوكوليها: الهيئة الفرعية
 للتنفيذ
 في بروتوكول ناغويا، كاجتماع لألطرافإن مؤتمر األطراف العامل 

لتي وضعت التدابير المتوقع أن يتخذها مؤتمر األطراف من بروتوكول ناغويا، ا 43من المادة  2إلى الفقرة  إذ يشير
 ،العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بغية إبقاء تنفيذ البروتوكول قيد االستعراض

ذ يشير أيضا من بروتوكول ناغويا التي تنص  على أن أي هيئة فرعية ُتنشأ من جانب أو بموجب  41إلى المادة  وا 
بروتوكول، بما في ذلك بناء على مقرر يصدره مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول االتفاقية قد تخدم ال

 ،ناغويا، وفي هذه الحالة يتعي ن على اجتماع األطراف في البروتوكول أن يحدد المهام التي ستضطلع بها الهيئة الفرعية
ذ  ج المتكاملة من فوائد في استعراض ودعم تن يقروا   ،فيذ االتفاقية وبروتوكوليهابما للنه 
ذ  أقل  ال سيماالبلدان النامية،  من األطراف أيضا بأهمية المشاركة الكاملة والفعالة لجميع األطراف، وخاصة يقروا 

 لتنفيذ؛لفي اجتماعات الهيئة الفرعية  االنتقالي قتصادذات االطراف األالبلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك 
 التي أنشأها مؤتمر األطراف في االتفاقية خالل اجتماعه الثاني عشر، لتنفيذ،لتعيين الهيئة الفرعية  يقرر -3

 لتقوم أيضا بخدمة بروتوكول ناغويا؛ 
في مؤتمر األطراف  بصيغتها المعتمدة من قبل لتنفيذلاختصاصات الهيئة الفرعية تنطبق على أن  يوافق -4

 ؛ مع إجراء ما يلزم من تعديل بروتوكول ناغويا، عندما تخدم، على وظائف الهيئة الفرعية رني عشاالتفاقية خالل اجتماعه الثا
لتنفيذ وظائفها فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة ببروتوكول ناغويا، لأنه عندما تمارس الهيئة الفرعية  يالحظ -1

 41من المادة  4ى النحو المنصوص عليه في الفقرة فقط علفي بروتوكول ناغويا ات من ِقبل األطراف مقرر ينبغي أن تتخذ ال
 .من البروتوكول
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NP-1/12 عقد اجتماعات مؤتمر : تحسين فعالية الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في االتفاقية بالتزامن مع اجتماعات 

 في البروتوكولين لألطراف

 ،في بروتوكول ناغويا لعامل كاجتماع لألطرافمؤتمر األطراف اإن 
من بروتوكول ناغويا، التي تنص على أنه ينبغي عقد االجتماعات العادية  26من المادة  6إلى الفقرة  إذ يشير

في بروتوكول ناغويا بالتزامن مع االجتماعات العادية لمؤتمر األطراف في  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافالالحقة ل
 في بروتوكول ناغويا؛ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافغير ذلك  يقرراالتفاقية ما لم 

ذ و   مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافبأن عملية تخطيط تنظيم االجتماعات المتزامنة لمؤتمر األطراف و  يقرا 
 في البروتوكولين تشكل عملية متكررة؛

ذ و  البلدان  ال سيماالموارد المالية لدعم مشاركة ممثلي األطراف من البلدان النامية، بضرورة ضمان توفير  أيضا يقرا 
، وكذلك ممثلي المجتمعات األصلية االنتقالي قتصادذات االطراف األو األقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، 

 والشفافية؛ رعيةالشوالمجتمعات المحلية، في االجتماعات المتزامنة بغرض الحفاظ على 
ذ يحيط علماو  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  مقررمؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثاني عشر، وب مقررب ا 
 في بروتوكول قرطاجنة خالل اجتماعه السابع بشأن تنظيم اجتماعات متزامنة،  لألطراف

نة مع اجتماعات مؤتمر األطراف اجتماعاته العادية المقبلة المتزام فترة أسبوعين غضون في أن يعقد  يقرر -1
 في بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية؛ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراففي االتفاقية واجتماعات 

في  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافل الثانيتنظيم أعمال االجتماع  التنفيذياألمين  إلىيطلب  -2
 مؤتمر األطراف؛الصادر عن  12/27 ردة في المقرربروتوكول ناغويا وفقا للعملية الوا

ذات الصلة  الطوعيةإلى زيادة اشتراكاتها في الصناديق االستئمانية  المتقدمةاألطراف من البلدان  يدعو -3
النامية ل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة ال سيما أقلضمان المشاركة الكاملة والفعالة لممثلي األطراف من البلدان النامية، 

يشجع المحلية في االجتماعات المتزامنة وو وكذلك ممثلي المجتمعات األصلية  االنتقالي قتصادذات االطراف األو من بينها، 
 لمساهمة كذلك لهذه الغاية؛على ا الحكومات األخرى والجهات المانحة

جتماعات المتزامنة وفقا تنظيم اال منأن يستعرض، خالل اجتماعيه الثالث والرابع، الخبرة المكتسبة  يقرر -2
 .مؤتمر األطرافالصادر عن  12/27مقرر للعملية الواردة في ال
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NP-1/13 الميزانية البرنامجية لفترة السنتين التالية لبدء نفاذ بروتوكول ناغويا 
 ،اويإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغ

والمقررات ذات الصلة بإدارة الميزانية، التي اعتمدها مؤتمر األطراف  أن النظام المالي والقواعد المالية يقرر -3
 ؛مع إجراء ما يلزم من تعديل، ستطبق على بروتوكول ناغويا فاقيةتاالفي 

يناير/كانون  3إنشاء الصندوقين االستئمانيين التاليين لبروتوكول ناغويا لفترة ثالث سنوات، تبدأ من  يقرر -4
إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة السعي إلى  ويطلب، 4131ديسمبر/كانون األول  13وتنتهي في  4133الثاني 

 موافقة جمعية األمم المتحدة للبيئة على إنشاء هذين الصندوقين؛

 ؛23(BYPالصندوق االستئماني للميزانية البرنامجية األساسية لبروتوكول ناغويا )الصندوق االستئماني  )أ(
( للمساهمات الطوعية اإلضافية لدعم BEPندوق االستئماني الطوعي الخاص )الصندوق االستئماني الص )ب(

 األنشطة المعتمدة؛

دوالر  283 311وبمبلغ  4133دوالر أمريكي لسنة  421 411على ميزانية برنامجية أساسية بمبلغ  يوافق -1
 أدناه؛ 3، لألغراض المحددة في الجدول 4133أمريكي لسنة 

 أدناه؛ 4على النحو المحدد في الجدول لألمانة لى مالك الموظفين ع يوافق -2

ناغويا اعتماد جدول األنصبة المقررة لتخصيص التكاليف المستقلة بين األطراف في بروتوكول  يقرر -3
دل أن يعبلألمين التنفيذي، تمشيا مع القواعد المالية،  ويأذنأدناه  2المنصوص عليها في الجدول  4133و 4133للسنتين 

 ؛مقائمة األطراف بعد استالم إخطار من جهة اإليداع بأن الدولة أودعت صك للتصديق أو الموافقة أو القبول أو االنضما

أن يعدل جدول األنصبة المقررة إلدراج جميع األطراف التي بلألمين التنفيذي، على أساس استثنائي،  يأذن -3
 أو قبل ذلك التاريخ؛ 4133ل ديسمبر/كانون األو  13بدء نفاذ البروتوكول فيها في 

عن أمانة اتفاقية  في تقريره الواردة (OIOS) في ضوء توصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية، يقرر أيضا -1
في  1.3مستوى  ( حتىBYPللميزانية األساسية )الصندوق االستئماني احتياطي رأس المال العامل  إنشاءالتنوع البيولوجي، 

 ؛4133ديسمبر/كانون األول  13بحلول امج نبما في ذلك تكاليف دعم البر ، لفترة السنتين ةالمعتمدنفقات الالمائة من 

يناير/كانون الثاني  3فيها بعد ناغويا نفاذ بروتوكول  أاالشتراكات التناسبية لألطراف التي بدأن  يقرر كذلك -8
 34/14من المقرر  31بالفقرة  يرحبصدد ستستخدم في الوهلة األولى إلنشاء احتياطي رأس المال الالزم وفي هذا ال 4133

 الصادر عن مؤتمر األطراف؛

السحب من الموارد النقدية مع حتى مستوى الميزانية المعتمدة،  الدخول في التزاماتبلألمين التنفيذي  يأذن -2
 ؛المتاحة

في  محددةئيسية الاالعتماد الر  بنودمن بند  نقل الموارد فيما بين البرامج بين كلبألمين التنفيذي ل أيضا يأذن -31
في  43 بنسبة إضافيحد  وضعشرط ب، يةامجنميزانية البر المن مجموع كقيمة إجمالية في المائة  33 حتىأدناه  3الجدول 
 بند من بنود االعتماد؛حد أقصى لكل كالمائة 

 يةامجنميزانية البر الأن االشتراكات في ب إلى اإلحاطة علما في البروتوكولطراف األجميع  يدعو -33
ضرورة هذه االشتراكات في الميزانية، و التي رصدت فيها  سنةاليناير/كانون الثاني من  1في سدادها ستحق ي (BYP) ساسيةاأل

، على النحو المعدل وفقا 2دة في الجدول سداد االشتراكات المحد   تي بوسعهااألطراف ال يحث، ووجه السرعةسدادها على 
 2015 ثاني/تشرين النوفمبر 1وبحلول  ،2015للسنة التقويمية  2014بر/كانون األول ديسم 1على القيام بذلك بحلول  ،3للفقرة 

                                                 
المستخدمين في هذه الوثيقة يخضع للتغيير من أمين الصندوقين ويستخدم هنا فقط  "BEP"و "BYPتعيين الصندوقين االستئمانيين " 23

 تيسيرا للوفود الحاضرة في االجتماع.
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 33بحلول  4133المستحقة لعام إخطار األطراف بمبلغ اشتراكاتها  يطلب، وفي هذا الصدد 2016للسنة التقويمية 
 ؛4133أكتوبر/تشرين األول 

في إطار البروتوكول التي سيتم تمويلها من لألنشطة  1بتقديرات التمويل الواردة في الجدول  يحيط علما -34
-4133للمساهمات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة لفترة السنتين  (BEP)الصندوق االستئماني الطوعي الخاص 

 ؛حدده األمين التنفيذيي، على النحو الذي 4133

 منظمات الحكومية، فضال عن الالبروتوكولجميع الدول غير األطراف في  ويدعواألطراف  يحث -31
لتمكين  (BEP)والحكومية الدولية وغير الحكومية والمصادر األخرى، إلى المساهمة في الصندوق االستئماني للبروتوكول 

 في الوقت المناسب؛ ةاألمانة من تنفيذ األنشطة المعتمد

طوعيين الخاصين الذي يتيح األموال المتوافرة من الصندوقين االستئمانيين ال 34/14بالمقرر  يحيط علما -32
(BZ وBI أيضا لتيسير مشاركة األطراف في االجتماعات المتصلة ببروتوكول ناغويا )عقد في ضوء القرار ب، ويوافق

، على استخدام هذين الصندوقين لتيسير مشاركة األطراف بالتزامناالجتماعات العادية التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها 
 ؛االنتقالي قتصادذات االطراف األأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك  سيما الالبلدان النامية، من 

 دولأقل البلدان نموا وال ال سيمالبلدان النامية، من األطراف لأهمية المشاركة الكاملة والنشطة  يعيد تأكيد -33
في اجتماعات االتفاقية وبروتوكوليها، وفي هذا السياق  ،االنتقالي قتصادذات االطراف األوكذلك  ،الجزرية الصغيرة النامية

إلى األمين التنفيذي مراعاة المقررات ذات الصلة لمؤتمر األطراف واجتماعات األطراف في البروتوكولين بشأن  يطلب
 24؛الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية وبروتوكوليها فعاليةاالجتماعات المتزامنة وتحسين 

قبل  (BZ) الخاص انة تذكير األطراف بضرورة المساهمة في الصندوق االستئماني الطوعيإلى األم يطلب -33
 ؛على األقل االجتماعات العادية لالتفاقية وبروتوكوليها بستة أشهر

للتكاليف المستقلة لخدمات األمانة وبرامج عمل  يةإلى األمين التنفيذي إعداد وتقديم ميزانية برنامج يطلب -31
، في اجتماعه الثاني العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولمؤتمر األطراف  لىإ 4138-4131 السنتين لفترةالبروتوكول 
 :البديلين التالييناستنادا إلى 

 (؛BYP)الصندوق االستئماني  يةامجنبر الميزانية لالمطلوب ل النموتقدير معدل  )أ(

 ةبالقيم 4133-4133الفترة  ( عند مستوى BYP )الصندوق االستئماني يةامجنميزانية البر الاإلبقاء على  )ب(
ضافة تكاليف الوظائف المدفوعة من المساهمات الطوعية في الفترة  االسمية  ؛4133-4133وا 

التوزيع التناسبي بين االتفاقية  بشأنأن يدرج في السيناريوهات، مقترحات  التنفيذي إلى األمينيطلب  -38
 تبعا للمناقشات بشأن تنفيذ االستعراض الوظيفي لألمانة؛وبروتوكوليها للنفقات التشغيلية المشتركة 

وحالة  ،واألرصدة غير المنفقة ،اإليرادات وأداء الميزانيةإلى األمين التنفيذي اإلبالغ عن  أيضا يطلب -32
ل وتقديم إلى مؤتمر األطراف العام 4133-4133لفترة السنتين البروتوكول على ميزانية  تطرأأي تعديالت كذلك الفوائض و 

كاجتماع لألطراف في البروتوكول كافة المعلومات المالية بخصوص ميزانية اتفاقية التنوع البيولوجي في نفس وقت تقديمها إلى 
 األطراف في االتفاقية.

 

                                                 
 .NP-121/و 9VII/-BSو 34/42و 34/41المقررات  24
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المنافع  ( لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسمBYPميزانية فترة السنتين للصندوق االستئماني ) -1الجدول 
2115-2116 

 المجموع 2116 2115 النفقات وصف  
 (الدوالرات األمريكية )باآلالف    

  600.0  428.2  171.8 *تكاليف الموظفين أوال

 

  70.0  35.0  35.0 اجتماعات المكتب

 

  30.0  30.0  0.0 اجتماعات لجنة االمتثال

 

اجتماعات الفريق االستشاري غير الرسمي لغرفة تبادل 
  60.0  30.0  30.0 المعلومات

 

العامل كاجتماع  ألطرافمؤتمر اني لااالجتماع الث
  328.9  328.9  0.0 لألطراف في البروتوكول

 

تكاليف الترجمة المتعلقة بغرفة تبادل المعلومات بشأن 
  40.0  20.0  20.0 الحصول وتقاسم المنافع

  1,128.9  872.1  256.8 المجموع الفرعي  

  146.8  113.4  33.4 (%13تكلفة دعم البرامج ) ثانيا

  1,275.7  985.5  290.2 الميزانية )أوال + ثانيا(مجموع   

  0.0 **احتياطي رأس المال العامل ثالثا
 

0.0  

  1,275.7  985.5  290.2 الميزانية )ثانيا + ثالثا(مجموع   

في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول  4-فالرتبة ومنصب موظف من  1-ف، تدفع رواتب منصبي موظف من الرتبة باإلضافة إلى ذلك *
في  الطوعيةصناديق الإلبالغ من يعنى بالرصد و  1-فويدفع راتب منصب موظف من الرتبة ؛ 4133في عام  الطوعيةصناديق الوتقاسم المنافع من 

 .4133عام 
فع يد؛ و 4133عام في  الطوعيةصناديق المن اسم المنافع في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتق 1-فيدفع راتب منصب موظف من الرتبة 

 .4133-4133الفترة  في الطوعيةصناديق الفي مجال الرصد واإلبالغ من  1-فإلى الرتبة  4-ف التكاليف للترقية من الرتبةفرق 
 .احتياطي رأس المال العامل عند مستوى الصفر يحدد **
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 نة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسماالحتياجات من موظفي األما -2الجدول 
 2116-2115المنافع 

  
2015 2016 

   الفئة الفنية ألف
 2 1  3-ف 

 1 0  2-ف 

 3 1 مجموع موظفي الفئة الفنية 
 0 0 فئة الخدمات العامةمجموع موظفي  باء

 3 1 المجموع )ألف + باء( 
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للمساهمات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة  (BEP) اني الطوعي الخاصالصندوق االستئم -3الجدول 
 5102-5102لبروتوكول ناغويا لفترة السنتين 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 5102-5102  الوصف -أوال
 اجتماعات/حلقات عمل -1

   
 بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 60 1 11ن المادة اجتماعات الخبراء بشأ 
 120 ناء القدرات لبروتوكول ناغويابب المعنيةاللجنة االستشارية غير الرسمية 

 60 تنسيقي بشأن بناء القدرات لبروتوكول ناغوياالجتماع اال
 120 (2اجتماعات الخبراء المتعلقة بغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع )

 480 (6دون اإلقليمية لبناء القدرات )عمل اإلقليمية و الحلقات 
   5-2الموظفون 

 347 ( في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع3-موظف برامج )ف
 124 ( في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع2-موظف برامج مساعد )ف

 220.5  ( في مجال الرصد واإلبالغ3-موظف برامج )ف
 كاليف السفرت -3

 بروتوكول ناغويا  
 

30 
 الخبراء -4

 قصيرة األجل / المساعدة المؤقتة بعقود ن و الموظف  
 بروتوكول ناغويا 

 
30 

 االستشاريون / العقود من الباطن
 /1بروتوكول ناغويا  

 
120 

 المنشورات / إعداد التقارير / الطباعة -2
 بروتوكول ناغويا 

 
160 

 أوالالمجموع الفرعي 
 

 1,871.5 
 (في المائة 03تكاليف دعم البرنامج ) -ثانيا

 
243.3 

 مجموع التكاليف )أوال + ثانيا(
 

2,114.8 
 .31المادة ب المتعلقةدراسة الاألموال التي تعهدت بها النرويج الجتماع الخبراء و  -3
في غرفة تبادل المعلومات  4133في عام  4-ف نصف منصبو  4133-4133في الفترة  1-االتحاد األوروبي لمنصب ف األموال التي تعهد بها -4

 بشأن الحصول وتقاسم المنافع.
 في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع. 4133في عام  4-منصب فنصف تعهدت بها سويسرا لاألموال التي  -1
 في مجال الرصد واإلبالغ. 4-( لتكاليف منصب فصف منصبن( واالتحاد األوروبي )نصف منصب) األموال التي تعهدت بها النرويج -2
 .1-إلى الرتبة ف 4-( لترقية منصب في مجال الرصد واإلبالغ من الرتبة ف4133-4133االتحاد األوروبي ) األموال التي تعهد بها -3
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المنافع لفترة ة للصندوق االستئماني لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم اإلرشادياالشتراكات  -4الجدول 
 *5102-5102السنتين 

 

 

 األطراف

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 
 المقررة في عام

4133 

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 ، وعدم سداد44%

 أقل البلدان نموا

 %1.13أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

3/3/4133 

دوالر )
 (أمريكي

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة في 

 معا

4133 

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد ،44%

 أقل البلدان نموا

 %1.13أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات

 في

 أ 3/3/4133

دوالر )
 (أمريكي

 مجموع

 االشتراكات

4133-4133 

دوالر )
 (أمريكي

 1,318 1,018 0.103 0.010 300 0.103 0.010 ألبانيا
 7,383 5,703 0.579 0.056 1,680 0.579 0.056 بيالروس

 128 99 0.010 0.003 29 0.010 0.003 بنن
 132 102 0.010 0.001 30 0.010 0.001 بوتان

 2,241 1,731 0.176 0.017 510 0.176 0.017 بوتسوانا
 128 99 0.010 0.003 29 0.010 0.003 بوركينا فاسو

 132 102 0.010 0.001 30 0.010 0.001 بوروندي
 132 102 0.010 0.001 30 0.010 0.001 جزر القمر
 1,450 1,120 0.114 0.011 330 0.114 0.011 كوت ديفوار

 88,993 68,747 6.976 0.675 20,245 6.977 0.675 الدانمرك
 17,667 13,648 1.385 0.134 4,019 1.385 0.134 مصر
 128 99 0.010 0.010 29 0.010 0.010 إثيوبيا

 االتحاد األوروبي
 

2.500 7,255   2.500 24,638 31,892 
 396 306 0.031 0.003 90 0.031 0.003 فيجي
 2,637 2,037 0.207 0.020 600 0.207 0.020 غابون 
 132 102 0.010 0.001 30 0.010 0.001 غامبيا

 3,560 2,750 0.279 0.027 810 0.279 0.027 غواتيماال
 بغينيا 

  
0 0.001 0.010 102 102 

 132 102 0.010 0.001 30 0.010 0.001 ساوبي -غينيا 
 132 102 0.010 0.001 30 0.010 0.001 غيانا

 1,055 815 0.083 0.008 240 0.083 0.008 هندوراس
 35,070 27,092 2.749 0.266 7,978 2.749 0.266 هنغاريا
 87,806 67,831 6.883 0.666 19,975 6.884 0.666 الهند

 45,617 35,239 3.576 0.346 10,378 3.576 0.346 إندونيسيا
 2,901 2,241 0.227 0.022 660 0.227 0.022 األردن 
 1,714 1,324 0.134 0.013 390 0.134 0.013 كينيا

 128 99 0.010 0.002 29 0.010 0.002 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
 128 99 0.010 0.003 29 0.010 0.003 مدغشقر
 128 99 0.010 0.002 29 0.010 0.002 مالوي 

 1,714 1,324 0.134 0.013 390 0.134 0.013 موريشيوس
 242,851 187,604 19.036 1.842 55,248 19.039 1.842 المكسيك
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 األطراف

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 
 المقررة في عام

4133 

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 ، وعدم سداد44%

 أقل البلدان نموا

 %1.13أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

3/3/4133 

دوالر )
 (أمريكي

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة في 

 معا

4133 

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد ،44%

 أقل البلدان نموا

 %1.13أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات

 في

 أ 3/3/4133

دوالر )
 (أمريكي

 مجموع

 االشتراكات

4133-4133 

دوالر )
 (أمريكي

 132 102 0.010 0.001 30 0.010 0.001 ميكرونيزيا الموحدة واليات
 396 306 0.031 0.003 90 0.031 0.003 منغوليا

 128 99 0.010 0.003 29 0.010 0.003 موزامبيق
 128 99 0.010 0.010 29 0.010 0.010 ميانمار
 1,318 1,018 0.103 0.010 300 0.103 0.010 ناميبيا
 128 99 0.010 0.002 29 0.010 0.002 النيجر
 112,197 86,673 8.795 0.851 25,524 8.796 0.851 النرويج

 3,428 2,648 0.269 0.026 780 0.269 0.026 بنما
 15,425 11,916 1.209 0.117 3,509 1.209 0.117 بيرو
 128 99 0.010 0.002 29 0.010 0.002 رواندا
 132 102 0.010 0.001 30 0.010 0.001 ساموا
 132 102 0.010 0.001 30 0.010 0.001 سيشيل

 49,045 37,887 3.844 0.372 11,157 3.845 0.372 جنوب أفريقيا
 280,653 216,813 22.000 2.973 63,840 22.000 2.973 إسبانيا
 128 99 0.010 0.010 29 0.010 0.010 السودان
 138,038 106,635 10.820 1.047 31,403 10.822 1.047 سويسرا

 4,746 3,667 0.372 0.036 1,080 0.372 0.036 الجمهورية العربية السورية
 396 306 0.031 0.003 90 0.031 0.003 طاجكستان

 128 99 0.010 0.006 29 0.010 0.006 أوغندا
 78,446 60,600 6.149 0.595 17,846 6.150 0.595 اإلمارات العربية المتحدة

 6,856 5,296 0.537 0.052 1,560 0.537 0.052 أوروغواي
 132 102 0.010 0.001 30 0.010 0.001 فانواتو

 5,537 4,278 0.434 0.042 1,260 0.434 0.042 فييت نام

 
              

 1,275,696  985,512 100.000 10.323 290,184 100.000 10.322 المجموع
 لبناء احتياطي رأس المال العامل للصندوق االستئماني. 4133سوف تستخدم المساهمات المقدمة من األطراف الجديدة التي انضمت في عام  *
 .4133 /كانون الثانييناير 3 بحلوليعكس األطراف الجديدة ل 4133 /تشرين األولفي أكتوبر 4133عام  مساهماتلسيصدر جدول جديد أ 

 على أساس تناسبي. 4133غينيا في عام ستصدر فاتورة لب 
 
 
 

 

 

 


