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مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم
العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

االجتماع األول
بيونغ تشانغ ،جمهورية كوريا 17-13 ،أكتوبر/تشرين األول 2014
البند  10من جدول األعمال

NP-1/4

اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية لتشجيع االمتثال لبروتوكول ناغويا

ومعالجة حاالت عدم االمتثال

إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألط ارف في بروتوكول ناغويا،
إذ يشير إلى المادة  30منن بروتوكنول ناغوينا نشنلن ال عنول عمنى المنوارد الجينينة والتاالنو العنادل والمنعن
الناشئة عن التخدامها،
االمتوال،

لممنناف

واذ ياننر نلهميننة و ن إج نرااان تعاونيننة وسليننان مؤللننية لتعأليننأل االمتوننال أل كنناو البروتوكننول ومعالجننة نناالن عنندو

يارر اعتماد إجرااان تعاونية وسليان مؤللية لتعأليأل االمتوال أل كاو بروتوكول ناغويا نشلن ال عول عمنى
-1
الموارد الجينية والتاالو العادل والمنع لممناف الناشنئة عنن النتخدامها ومعالجنة ناالن عندو االمتونال عمنى الن نو المبنين فني
المرفق بهذا المارر وانشاا لجنة االمتوال المشار إليها فيه؛
يطم ن إل ننى األم ننين التن يننذ إجن نراا الترتينننان العألمننة لعا نند اجتمنناع وا نند عم ننى األ ننل لمجن ننة االمتوننال ب ننل
-2
االجتماع الواني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا نما في ذلك لغرض:
و ن النمنناو الننداخمي المشننار إليننه فنني ال ا نرة  8مننن الالننو ننناا مننن اءج نرااان وا ليننان المتعماننة ناالمتوننال
(أ)
أل كاو بروتوكول ناغويا؛
ت دينند ال اجننة إلننى ط ارئننق دعننو والنمننر فيهننا ،نمننا فنني ذلننك مننن خننعل سليننة مرنننة م تممننة لتاننديو المشننورة أو
( )
الملاعدة إلى األطراف ،ال ليما األطراف من البمدان النامية ،و لن اال ت ناا و لننما ينطبنق ،المجتمعنان األعنمية والم مينة
لمتغم عمى الت ديان المتعماة ناالمتوال أل كاو بروتوكول ناغويا ،بهدف االلت ادة نشكل فعال من سلية االمتوال؛
تاديو توعيان إلى االجتماع الواني لمؤتمر األطراف العامنل كاجتمناع لألطنراف فني بروتوكنول ناغوينا نشنلن
(ج)
نتائج مداوالته عمع نال ارة ال رعية ( ) أععه؛
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ين نندعو األط ن نراف ،وال كومن ننان األخن ننر  ،والمنممن ننان الدولين ننة ،والمجتمعن ننان األعن ننمية والم مين ننة ،وأع ن ن ا
-3
المعننم ة المعنيننين إلننى تاننديو س ارا إلننى األمننين التن يننذ نشننلن الملننائل المطرو ننة فنني ال انرة  ) (2أعننعه وذلننك لملنناعدة لجنننة
االمتوال في نمرها في هذه الملللة.

المرفق

اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية لتشجيع االمتثال ألحكام بروتوكول ناغويا ومعالجة
حاالت عدم االمتثال
و عن اءجرااان وا ليان التالية وفاا لممادة  30من بروتوكول ناغويا نشلن ال عول عمى الموارد الجينية والتاالو
العادل والمنع لممناف الناشئة عن التخدامها (البروتوكول).

ألف  -األهداف والطابع والمبادئ األساسية
الهدف من إجرااان وسليان االمتوال هو تشجي االمتوال أل كاو البروتوكول ومعالجة االن عدو االمتوال .وتت من
-1
هذه اءجرااان وا ليان أ كاما تتعمق بإلداا المشورة أو تاديو الملاعدة ،ل مات ى ال ال ،وهي من عمة عن إجرااان
وسليان تلوية المناألعان نمات ى المادة  27من ات ا ية التنوع البيولوجي (االت ا ية) دون الملاس بها.
إن إجرااان وسليان االمتوال ذان طان غير تخاعمى وتعاوني ونليط ولري وتشاور وتيلير ومرن وفعال من
-2
يث التكم ة.
ويلترشد تشغيل إجرااان وسليان االمتوال نمنادئ العدالة واءجرااان الواجنة وليادة الاانون وعدو التمييأل والش افية
-3
والملاالة والادرة عمى التنبؤ و لن النية وال عالية .ويننغي أن يولي اهتماما خاعا لع تياجان الخاعة لألطراف من البمدان
النامية ،ال ليما أ ل البمدان نموا والدول الجألرية العغيرة النامية من بينها ،واألطراف ذان اال تعاد االنتاالي ويلخذ في
االعتنار الكامل الععونان التي تواجهها في تن يذ البروتوكول.

باء -

اآلليات المؤسسية

تنشل وفاا لذلك لجنة االمتوال ،التي يشار إليها فيما نعد "نالمجنة" ،عمع نالمادة  30من البروتوكول لع طعع
-1
نالومائ الم ددة طيه.
وتتلل المجنة من  15ع وا ترش هو األطراف ،عمى ألاس وعوة أع اا تؤيدهو كل مجموعة من المجموعان
-2
اء ميمية الخمس لألمو المت دة .ويمكن أن ي و المرش ون ممومين عن المجتمعان األعمية والم مية .وناء افة إلى ممومين
اونين عن المجتمعان األعمية والم مية ،وعمى األ ل ممول من بمد ناو ترش هو المجتمعان األعمية والم مية لمعمل نع ة
م ار وي ق لهو المشاركة في مداوالن المجنة ما عدا في اتخاذ الا ارران .وفي ال االن ال ردية التي تكون فيها األطراف فاط
هي المعنية وال تتعمق الملللة نمعالح المجتمعان األعمية والم مية ويطم الطرف المعني أن تكون المداوالن مغماة أماو
الم ار بين فع يشارك الم ار نان عن المجتمعان األعمية والم مية في المداوالن .وينتخ
لألطراف في بروتوكول ناغويا المرش ين.

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع

وتادو كل مجموعة إ ميمية من مجموعان األمو المت دة ع وا مناونا ترش ه األطراف وينتخنه مؤتمر األطراف
-3
العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا لي ل م ل الع و الذ يلتايل أو ال يكون بولعه التكمال فترة واليته .ويننغي
أن تادو المجتمعان األعمية والم مية م ار وا د بديل ينتخنه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول لي ل
م ل الم ار عن المجتمعان األعمية والم مية الذ يلتايل أو ال يكون بولعه التكمال فترة واليته.
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-4

ويكون لد

أع اا المجنة ف ع عن ممومي المجتمعان األعمية والم مية مؤهعن معترف بها ،نما في ذلك خبران

تانية أو انونية أو عممية في المجاالن التي يغطيها البروتوكول ،مول الموارد الجينية والمعارف التاميدية المرتنطة نالموارد
الجينية ،وعميهو أن يعمموا نعورة مو وعية ،وألف ل معالح البروتوكول ونع تهو ال ردية كخبراا.

وينتخ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا األع اا ل ترة أرب لنوان ،وهي فترة والية
-5
كاممة .وينتخ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا ،في أول اجتماع له ،خملة أع اا ،ع و
وا د من كل إ ميو لنع فترة ،وعشرة أع اا ،اونين من كل إ ميو ل ترة كاممة .وفي كل مرة نعد ذلك ،ينتخ مؤتمر األطراف
العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا أع اا جدد ل ترة كاممة لي موا م ل األع اا التي تنتهي فترة واليتهو .وال
يعمل األع اا ألكور من فترتين متتاليتين.
وينتخ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا ممومين اونين عن المجتمعان األعمية
-6
والم مية لمدة أرب لنوان .وال يجوأل أن يعمل الممومين ألكور من مدتين متتاليتين.
وتجتم المجنة مرة عمى األ ل ،في كل فترة بين الدوران ،ويجوأل أن تعاد اجتماعان إ افية ،عند ال اجة ،ورهنا
-7
بتوافر الموارد المالية .ويتعين ،لد ت ديد تواريخ االجتماعان ،إيعا االعتنار الواج لعجتماعان الماررة لمؤتمر األطراف
العامل ك اجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا وغيره من الهيئان ذان العمة في إطار البروتوكول ،وت ديد المواعيد نطرياة
مجدية من يث التكم ة  .وتعاد االجتماعان بل وعوة أشهر عمى األ ل من اجتماعان مؤتمر األطراف العامل كاجتماع
لألطراف في بروتوكول ناغويا.
المجنة نمامها الداخمي ،نما في ذلك اءجرااان المتعماة ناللرية وت ار
وت
-8
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا لمنمر فيه والموافاة عميه.
-9

وتنتخ

-10

ويمول وموا أع اا المجنة النعا

المعالح ،وتادمه إلى مؤتمر

المجنة رئيلها ونائنا لمرئيس ،الذ ليجر تناونه بين المجموعان اء ميمية الخمس لألمو المت دة.
الاانوني.

 -11وتبذل المجنة كل جهد لمتوعل إلى ات اق ول جمي الملائل المهمة بتوافق ا راا .وفي الة التن اد جمي الجهود
الرامية إلى التوعل إلى توافق في ا راا ،وعدو الوعول إلى ات اق ،يتخذ أ رار ،كممجل أخير ،نلغمبية وعوة أرباع األع اا
ال ا رين الذين أدلوا نعوتهو أو ومانية أع اا ،أيهما أكبر .وعمى تارير أ اجتماع لمجنة التي لو يتو التوعل فيه إلى توافق
ويتاح التارير لمجمهور نعد اعتماده.
في ا راا أن يعبر عن سراا جمي أع اا المجنةُ .
كل عمى دة
 -12وتكون اجتماعان المجنة م تو ة ،ما لو تارر المجنة خعف ذلك .وعندما تتناول المجنة االن األطراف ّ
والتي يجر النمر في امتوالها ،تكون اجتماعان المجنة م تو ة لألطراف ،ومغماة أماو الجمهور ،ما لو يوافق الطرف المعني
عمى خعف ذلك.
-13

والماعود من "الطرف المعني" الطرف الذ أويرن ملللة نشلنه في إطار الالو دال.

-14

وتوفر األمانة الخدمان الجتماعان المجنة ،وت طم نل مهاو إ افية ملندة إليها نموج

هذه اءجرااان.

جيم  -وظائف اللجنة
تتولى المجنة الومائ التالية ،نغرض تشجي االمتوال أل كاو البروتوكول ومعالجة االن عدو االمتوال ،وت طم
-1
نالمهاو وفاا لإلجرااان وأ مهاو أخر ُيلندها إليها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا.

وعند ا طعع المجنة نمهامها ،يجوأل لها التشاور م لجنة االمتوال نشلن االت ا ان األخر من أجل تنادل الخبران
-2
نشلن مشاكل االمتوال والخياران العألمة ل مها.
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وتادو المجنة تااريرها ،نما في ذلك التوعيان المتعماة نلداا ومائ ها ،إلى االجتماع التالي لمؤتمر األطراف العامل
-3
كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا لمنمر فيها واتخاذ اءجرااان المعئمة.

دال -
-1

-2

-3
-4
التعمها.

اإلجراءات

تتماى المجنة أ تاارير تتعمق نمشاكل االمتوال وعدو االمتوال أل كاو البروتوكول من:
(أ)

أ طرف فيما يتعمق نه؛ أو

( )

أ طرف فيما يتعمق نطرف سخر؛

(ج)

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا.

ويوجه أ تارير كتانة إلى المجنة من خعل األمانة وي دد:
(أ)

الملللة المعنية؛

( )

األ كاو ذان العمة في البروتوكول؛

(ج)

معمومان تدعو الملللة المعنية.

وت يل األمانة أ تاارير مادمة نموج
وت يل األمانة أ

ال ارة (1أ) أععه إلى المجنة في غ ون  30يوما تاويميا من التعمها.

تاارير أخر مادمة نموج

ال ارة  1إلى الطرف المعني في غ ون  30يوما تاويميا من

ويننغي لمطرف المعني الذ يلتمو تاري ار أن يرد وأن يادو معمومان ذان عمة في غ ون  60يوما تاويميا من تاريخ
-5
التعو التاديو ،ما لو يطم الطرف تمديد المدة .ويجوأل لرئيس المجنة منح هذا التمديد ل ترة تعل إلى  90يوما تاويميا.
ونمجرد أن تتماى األمانة ردا وأ معمومان من الطرف المعني أو غيره من المعادر ،ت يل التارير والرد وهذه
-6
المعمومان إلى المجنة .وفي الة عدو تماي األمانة أ رد أو معمومان من الطرف المعني في غ ون ال ترة األولية أو الممتدة
عمى الن و المشار إليه في ال ارة  5أععه ،ترلل األمانة التارير إلى المجنة فو ار.
-7

ويجوأل لمجنة أن تارر عدو النمر في أ تارير وفاا لم ارة  ) (1أععه يمول دا أدنى ،أو ال يلتند إلى ألاس لميو.

ويمكن أن يشارك الطرف المعني ،وبناا عمى دعوة ،الطرف الذ دو التارير في عممية نمر المجنة في التارير،
-8
ولكنه ال يشارك في عياغة توعيان المجنة الموجهة إلى الطرف المعني واعتمادها .وعمى المجنة أن تتيح مشروع التوعيان
إلى الطرف المعني الذ يج من ه فرعة التعميق .وي ال أ تعميق م تارير المجنة إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع
لألطراف في بروتوكول ناغويا.
ويمكن لمجنة أن تدرس الة عدو تاديو أ د األطراف لتاريره الوطني وفاا لممادة  ،29أو إذا كانن المعمومان تشير
-9
إلى أن الطرف المعني يواجه ععونان في االمتوال اللتألاماته نموج البروتوكول .ويمكن تماي مول هذه المعمومان:
(أ)

من خعل تارير وطني أو من غرفة تنادل المعمومان نشلن ال عول وتاالو المناف ؛

( )

من األمانة التنادا إلى:
( )1

معمومان عن مد اكتمال أو د ة التارير الوطني لمطرف؛ أو

( )2

معمومان عن مد اكتمال أو د ة المعمومان المادمة من أ
نشلن ال عول وتاالو المناف ؛ أو

طرف إلى غرفة تنادل المعمومان
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( )3

معمومان أخر ذان عمة ناالمتوال أل كاو المادة  )1(12من البروتوكول؛

مادمة من أ د المجتمعان األعمية أو الم مية التي ت ررن نعورة مناشرة ،متعماة نل كاو بروتوكول
ناغويا.
وتاوو األمانة نالتعراض المعمومان الواردة من المجتمعان األعمية والم مية ماارنة نالمعمومان الواردة من الطرف المعني .وال
ت يل إلى المجنة إال الا ايا التي لو يتو تلويتها .وتم ي المجنة دما وفاا لم اران  4إلى  7أععه.
 -10وناء افة إلى اءجرااان الواردة في هذا الالو ،يجوأل أن تارر المجنة ن ث أ
االمتوال العاو التي ت ال إلى عممها.

ملللة من الملائل المنهجية لعدو

هاء  -معلومات للجنة بعد بداية تنفيذ اإلجراءات ،وما تجريه اللجنة من مشاورات
يجوأل لمجن ة أن تلعى إلى ال عول عمى معمومان من المعادر ذان العمة وتتلممها ،وتنمر فيها ،نما في ذلك تمك
-1
الواردة من المجتمعان األعمية والم مية المت ررة .ويننغي التلكد من مووو ية المعمومان.
ويجوأل لمجنة أن تطم المشورة من خبراا ملتامين ،نما في ذلك عمى وجه الخعوص في ال االن التي ت ررن
-2
فيها نشكل مناشر المجتمعان األعمية والم مية ،من خبير من المجتمعان األعمية والم مية.
-3

ويجوأل أن تاوو المجنة ،بناا عمى دعوة من الطرف المعني ،بجم معمومان في أ ار ي ذلك الطرف.

واو -
-1

تدابير لتشجيع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال

عند النمر في التدابير الم ددة أدناه ،تلخذ المجنة ما يمي في االعتنار:
(أ)

درة الطرف المعني عمى االمتوال؛

اال تياجان الخاعة لألطراف من البمدان النامية ،ال ليما أ ل البمدان نموا والدول الجألرية العغيرة النامية
( )
من بينها ،واألطراف ذان اال تعاد االنتاالي؛
(ج)
-2

عوامل مول لب

عدو االمتوال ونوعيته ودرجته ووتيرته.

ويجوأل أن تاوو المجنة نما يمي نغية تشجي االمتوال ومعالجة االن عدو االمتوال:
(أ)

إلداا المشورة أو تلهيل الملاعدة لمطرف المعني ،ل

مات ى ال ال؛

وتاديو خطة عمل لعمتوال ت دد الخطوان المعئمة واءطار الألمني المت ق
مطالنة الطرف المعني بو
( )
عميه والمؤشران العألمة لتاييو التن يذ المر ي أو تلاعده عمى ذلك ،ل مات ى ال ال؛
(ج)
البروتوكول.

تدعو الطرف المعني إلى تاديو تاارير مر مية عن الجهود التي يبذلها لعمتوال اللتألاماته نموج

ويجوأل أي ا أن ياوو مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا نما يمي ،بناا عمى توعيان
-3
المجنة ،نغية تشجي االمتوال ومعالجة االن عدو االمتوال:
(أ)

اتخاذ أ من التدابير الواردة في ال اران (2أ)(-ج) أععه؛

تيلير ،ل مات ى ال ال ،لبل ال عول عمى الملاعدة المالية والتانية ونال التكنولوجيا والتدري
( )
ذلك من التدابير المتعماة ببناا الادران؛
(ج)

إعدار ت ذير مكتو إلى الطرف المعني أو بيان ُيعر فيه عن الامق أو إععن نعدو االمتوال؛

وغير
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البن في أ تدبير سخر ،ل مات ى ال ال ،وفاا لم ارة  4من المادة  26من البروتوكول و واعد الاانون
(د)
الدولي المعمول بها ،م مراعاة ال اجة إلى إجرااان جادة في االن عدو االمتوال الخطيرة أو المتكررة.

زاي  -استعراض اإلجراءات واآلليات
نموج

يجر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا التع ار ا ل عالية هذه اءجرااان وا ليان
عمميان التاييو وااللتع ارض المنعوص عميها في المادة  31من البروتوكول ،ويتخذ اءجرااان المعئمة نشلنها.
________

