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NP-1/4  اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية لتشجيع االمتثال لبروتوكول ناغويا
 ومعالجة حاالت عدم االمتثال

 ف في بروتوكول ناغويا،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرا
منن بروتوكنول ناغوينا نشنلن ال عنول عمنى المنوارد الجينينة والتاالنو العنادل والمنعن  لممنناف   30إلى المادة  إذ يشير

 الناشئة عن التخدامها، 
ذ ياننر لهميننة و نن  إجننرااان تعاونيننة وسليننان مؤللننية لتعأليننأل االمتوننال أل كنناو البروتوكننول ومعالجننة  نناالن عنندو ن وا 

 وال، االمت
بروتوكول ناغويا نشلن ال عول عمنى  كاو مؤللية لتعأليأل االمتوال ألسليان اعتماد إجرااان تعاونية و  يارر -1

الموارد الجينية والتاالو العادل والمنع  لممناف  الناشنئة عنن النتخدامها ومعالجنة  ناالن عندو االمتونال عمنى الن نو المبنين فني 
نشاا لجنة اال الماررهذا بمرفق ال  متوال المشار إليها فيه؛وا 

مجننننة االمتونننال  بنننل لاجتمننناع وا ننند عمنننى األ نننل إجنننراا الترتيننننان العألمنننة لعاننند إلنننى األمنننين التن ينننذ   يطمننن  -2
 ألطراف في بروتوكول ناغويا نما في ذلك لغرض:لاجتماع كاالجتماع الواني لمؤتمر األطراف العامل 

االمتوننال المتعماننة نننناا مننن اءجننرااان وا ليننان  الالننومننن  8 و نن  النمنناو الننداخمي المشننار إليننه فنني ال اننرة )أ(
 ؛أل كاو بروتوكول ناغويا

لتاننديو المشننورة أو م تممننة ، نمننا فنني ذلننك مننن خننعل سليننة مرنننة والنمننر فيهننا ت دينند ال اجننة إلننى طرائننق دعننو ) (
ا ينطبنق، المجتمعنان األعنمية والم مينة و لن  اال ت ناا و لننمالبمدان النامية،  من األطراف ال ليماالملاعدة إلى األطراف، 
 سلية االمتوال؛من فعال نشكل المتعماة ناالمتوال أل كاو بروتوكول ناغويا، بهدف االلت ادة لمتغم  عمى الت ديان 

ألطنراف فني بروتوكنول ناغوينا نشنلن لاجتمناع كمؤتمر األطراف العامنل الواني لجتماع االتاديو توعيان إلى  )ج(
 عمع نال ارة ال رعية ) ( أععه؛نتائج مداوالته 
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وأعنننن ا   ،والمنممننننان الدوليننننة، والمجتمعننننان األعننننمية والم ميننننة ،األطننننراف، وال كومننننان األخننننر   ينننندعو -3
) ( أعننعه وذلننك لملنناعدة لجنننة 2فنني ال اننرة  المطرو ننةإلننى األمننين التن يننذ  نشننلن الملننائل  االمعننم ة المعنيننين إلننى تاننديو سرا

 هذه الملللة.في االمتوال في نمرها 
 مرفقال

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

من بروتوكول ناغويا نشلن ال عول عمى الموارد الجينية والتاالو  30و عن اءجرااان وا ليان التالية وفاا لممادة 
 ناشئة عن التخدامها )البروتوكول(.العادل والمنع  لممناف  ال

 األهداف والطابع والمبادئ األساسية - ألف
وتت من  .الهدف من إجرااان وسليان االمتوال هو تشجي  االمتوال أل كاو البروتوكول ومعالجة  االن عدو االمتوال -1

عن إجرااان  من عمةوهي  ،ال ال  ل  مات ى ،هذه اءجرااان وا ليان أ كاما تتعمق بإلداا المشورة أو تاديو الملاعدة
 دون الملاس بها.)االت ا ية( ات ا ية التنوع البيولوجي من  27وسليان تلوية المناألعان نمات ى المادة 

وفعال من وتيلير  ومرن  ولري  وتشاور  متوال ذان طان  غير تخاعمى وتعاوني ونليط ليان االسإجرااان و إن  -2
 . يث التكم ة

والش افية وعدو التمييأل  الاانون  واءجرااان الواجنة وليادة ن وسليان االمتوال نمنادئ العدالةيلترشد تشغيل إجراااو  -3
لبمدان لألطراف من ااهتماما خاعا لع تياجان الخاعة  يولييننغي أن و  وال عالية. لن النية والملاالة والادرة عمى التنبؤ و 

لخذ في يو  االنتاالي  تعادذان االطراف األو  ،من بينهاالنامية لعغيرة البمدان نموا والدول الجألرية اأ ل  ال ليما، النامية
 .االعتنار الكامل الععونان التي تواجهها في تن يذ البروتوكول

 المؤسسية اتاآللي - باء
من البروتوكول لع طعع  30مادة عمع نال "،نالمجنة"يشار إليها فيما نعد  التي المتوال،الجنة  لذلك وفااتنشل  -1
 .هومائ  الم ددة طينال
ان المجموعكل مجموعة من  ؤيدهوتعمى ألاس وعوة أع اا  ،ع وا ترش هو األطراف 15 تتلل  المجنة منو  -2

ناء افة إلى ممومين و . عن المجتمعان األعمية والم مية. ويمكن أن ي و المرش ون ممومين لألمو المت دةالخمس  اء ميمية
ية، وعمى األ ل ممول من بمد ناو ترش هو المجتمعان األعمية والم مية لمعمل نع ة اونين عن المجتمعان األعمية والم م

مرا   وي ق لهو المشاركة في مداوالن المجنة ما عدا في اتخاذ الاراران. وفي ال االن ال ردية التي تكون فيها األطراف فاط 
طم  الطرف المعني أن تكون المداوالن مغماة أماو هي المعنية وال تتعمق الملللة نمعالح المجتمعان األعمية والم مية وي

كاجتماع  العاملمؤتمر األطراف  ينتخ المرا بين فع يشارك المرا نان عن المجتمعان األعمية والم مية في المداوالن. و 
 .المرش ين لألطراف في بروتوكول ناغويا

ينتخنه مؤتمر األطراف ش ه األطراف و تر ع وا مناونا من مجموعان األمو المت دة تادو كل مجموعة إ ميمية و  -3
ويننغي  يته.والالتكمال فترة  ال يكون بولعهالع و الذ  يلتايل أو   لالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا لي ل م

لي ل  أن تادو المجتمعان األعمية والم مية مرا   وا د بديل ينتخنه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول
 التكمال فترة واليته. ال يكون بولعهم ل المرا   عن المجتمعان األعمية والم مية الذ  يلتايل أو 
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نما في ذلك خبران  ،معترف بها مؤهعن ف ع عن ممومي المجتمعان األعمية والم مية يكون لد  أع اا المجنةو  -4
مول الموارد الجينية والمعارف التاميدية المرتنطة نالموارد  ،لفي المجاالن التي يغطيها البروتوكو تانية أو  انونية أو عممية 

 .كخبراا ونع تهو ال رديةول وألف ل معالح البروتوك، نعورة مو وعية اأن يعممو عميهو و  ،الجينية
ية والهي فترة لنوان، و ينتخ  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا األع اا ل ترة أرب  و  -5
خملة أع اا، ع و وينتخ  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في أول اجتماع له،  .مةكام

ل ترة كاممة. وفي كل مرة نعد ذلك، ينتخ  مؤتمر األطراف عشرة أع اا، اونين من كل إ ميو و  ،من كل إ ميو لنع  فترةوا د 
 . والواليتهوفترة  تنتهي تيال األع اا  لم اي مو لأع اا جدد ل ترة كاممة العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا 

 تين.ليفترتين متتان يعمل األع اا ألكور م

المجتمعان األعمية  ن اونين عنممومي وينتخ  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا -6
 ين ألكور من مدتين متتاليتين.والم مية لمدة أرب  لنوان. وال يجوأل أن يعمل المموم

رهنا و ، ال اجة اجتماعان إ افية، عند أن تعاد ويجوألفي كل فترة بين الدوران،  ،تجتم  المجنة مرة عمى األ لو  -7
الواج  لعجتماعان الماررة لمؤتمر األطراف  االعتناراالجتماعان، إيعا  تواريخبتوافر الموارد المالية. ويتعين، لد  ت ديد 

اجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا وغيره من الهيئان ذان العمة في إطار البروتوكول، وت ديد المواعيد نطرياة العامل ك
. وتعاد االجتماعان  بل وعوة أشهر عمى األ ل من اجتماعان مؤتمر األطراف العامل كاجتماع مجدية من  يث التكم ة

 لألطراف في بروتوكول ناغويا.

مؤتمر وتادمه إلى المتعماة ناللرية وت ار  المعالح،  اءجراااننما في ذلك الداخمي، نمامها ت   المجنة و  -8
 .عميه والموافاة فيه األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا لمنمر

  لألمو المت دة.الخمس الذ  ليجر  تناونه بين المجموعان اء ميمية  ،تنتخ  المجنة رئيلها ونائنا لمرئيسو  -9

 ويمول وموا أع اا المجنة النعا  الاانوني. -10

بتوافق ا راا. وفي  الة التن اد جمي  الجهود  المهمةجمي  الملائل   ولتبذل المجنة كل جهد لمتوعل إلى ات اق و  -11
األع اا  وعوة أرباع ات اق، يتخذ أ   رار، كممجل أخير، نلغمبية وعدو الوعول إلىالرامية إلى التوعل إلى توافق في ا راا، 

تارير أ  اجتماع لمجنة التي لو يتو التوعل فيه إلى توافق  وعمى. رأيهما أكب أع اا، ومانيةأو  الذين أدلوا نعوتهوال ا رين 
 . وُيتاح التارير لمجمهور نعد اعتماده.جمي  أع اا المجنة أن يعبر عن سراا في ا راا

 االن األطراف كّل عمى  دة المجنة  تناولذلك. وعندما ت عفخما لو تارر المجنة ، اجتماعان المجنة م تو ةوتكون  -12
المعني ما لو يوافق الطرف  ،، تكون اجتماعان المجنة م تو ة لألطراف، ومغماة أماو الجمهوروالتي يجر  النمر في امتوالها

 .ذلك خعفعمى 
 .والماعود من "الطرف المعني" الطرف الذ  أويرن ملللة نشلنه في إطار الالو دال -13
 هذه اءجرااان. نموج إليها  ملندةوت طم  نل  مهاو إ افية  ،توفر األمانة الخدمان الجتماعان المجنةو  -14

 اللجنة وظائف -جيم 

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

م  لجنة االمتوال نشلن االت ا ان األخر  من أجل تنادل الخبران  التشاورلها  يجوألوعند ا طعع المجنة نمهامها،  -2
 نشلن مشاكل االمتوال والخياران العألمة ل مها.
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إلى االجتماع التالي لمؤتمر األطراف العامل  ،التوعيان المتعماة نلداا ومائ هانما في ذلك  ،تادو المجنة تااريرهاو  -3
 .واتخاذ اءجرااان المعئمةفيها كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا لمنمر 

 اإلجراءات - دال
 عدو االمتوال أل كاو البروتوكول من:االمتوال و  نمشاكلتتعمق  تااريرتتماى المجنة أ   -1

 أو رف فيما يتعمق نه؛أ  ط )أ(

 أ  طرف فيما يتعمق نطرف سخر؛ ) (

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

 :األمانة وي ددالمجنة من خعل كتانة إلى  تاريريوجه أ  و  -2
 الملللة المعنية؛ )أ(

 األ كاو ذان العمة في البروتوكول؛ ) (

 .لمعنيةالملللة ا تدعومعمومان  )ج(
 .اهتاويميا من التعميوما  30)أ( أععه إلى المجنة في غ ون 1نموج  ال ارة  تاارير مادمةاألمانة أ   وت يل -3
يوما تاويميا من  30 غ ون  لى الطرف المعني فيإ 1ة نموج  ال ار مادمة أخر   تااريراألمانة أ   وت يل -4

 .اهالتعم
يوما تاويميا من تاريخ  60عمة في غ ون  معمومان ذان أن يرد وأن يادو ريراتا لتمويننغي لمطرف المعني الذ  يو  -5

 يوما تاويميا. 90التعو التاديو، ما لو يطم  الطرف تمديد المدة. ويجوأل لرئيس المجنة منح هذا التمديد ل ترة تعل إلى 

والرد وهذه  التاريرت يل  ادر،أو غيره من المع نمجرد أن تتماى األمانة ردا وأ  معمومان من الطرف المعنيو  -6
ال ترة األولية أو الممتدة المعمومان إلى المجنة. وفي  الة عدو تماي األمانة أ  رد أو معمومان من الطرف المعني في غ ون 

 .فورا إلى المجنة التاريراألمانة  ترللأععه،  5عمى الن و المشار إليه في ال ارة 
 .يلتند إلى ألاس لميو الأو  ، دا أدنى ) ( أععه يمول1 رةم اوفاا ل تاريرفي أ  النمر عدو  أن تارريجوأل لمجنة و  -7
ويمكن أن يشارك الطرف المعني، وبناا عمى دعوة، الطرف الذ   دو التارير في عممية نمر المجنة في التارير،  -8

مى المجنة أن تتيح مشروع التوعيان ولكنه ال يشارك في عياغة توعيان المجنة الموجهة إلى الطرف المعني واعتمادها. وع
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.
تشير المعمومان  ا كاننإذ، أو 29تاريره الوطني وفاا لممادة لأ د األطراف  عدو تاديولمجنة أن تدرس  الة  ويمكن -9

 تماي مول هذه المعمومان: ويمكناالمتوال اللتألاماته نموج  البروتوكول.  فيأن الطرف المعني يواجه ععونان إلى 
 ؛غرفة تنادل المعمومان نشلن ال عول وتاالو المناف من خعل تارير وطني أو من  )أ(
 :التنادا إلىمن األمانة  ) (

 أو مطرف؛لل أو د ة التارير الوطني اكتمامد   عنمعمومان  (1)
غرفة تنادل المعمومان  إلىاكتمال أو د ة المعمومان المادمة من أ  طرف مد  معمومان عن  (2)

 ؛ أو نشلن ال عول وتاالو المناف 
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 ؛( من البروتوكول1)12ناالمتوال أل كاو المادة  ذان عمةمعمومان أخر   (3)
، متعماة نل كاو بروتوكول التي ت ررن نعورة مناشرة الم مية وأالمجتمعان األعمية  مادمة من أ د

 ناغويا.
وال المعمومان الواردة من الطرف المعني. المجتمعان األعمية والم مية ماارنة نالمعمومان الواردة من  نالتعراضتاوو األمانة و 

 أععه. 7إلى  4 لم ارانا وفا دما لمجنة وتم ي اها. تلويتالا ايا التي لو يتو ت يل إلى المجنة إال 

وناء افة إلى اءجرااان الواردة في هذا الالو، يجوأل أن تارر المجنة ن ث أ  ملللة من الملائل المنهجية لعدو  -10
 االمتوال العاو التي ت ال إلى عممها.

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

ة أن تلعى إلى ال عول عمى معمومان من المعادر ذان العمة وتتلممها، وتنمر فيها، نما في ذلك تمك لمجنيجوأل  -1
 مووو ية المعمومان. التلكد منويننغي  الواردة من المجتمعان األعمية والم مية المت ررة.

االن التي ت ررن ملتامين، نما في ذلك عمى وجه الخعوص في ال  خبراامن مشورة اليجوأل لمجنة أن تطم  و  -2
 فيها نشكل مناشر المجتمعان األعمية والم مية، من خبير من المجتمعان األعمية والم مية.

 .معمومان في أرا ي ذلك الطرفبجم  ، بناا عمى دعوة من الطرف المعني، أن تاوو المجنةيجوأل و  -3
 تدابير لتشجيع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال - واو

 يمي في االعتنار: في التدابير الم ددة أدناه، تلخذ المجنة ما النمر عند -1

  درة الطرف المعني عمى االمتوال؛ )أ(

نموا والدول الجألرية العغيرة النامية البمدان أ ل  ال ليما، لبمدان الناميةمن ااف لألطر اال تياجان الخاعة  ) (
 ؛االنتاالي  تعادذان االطراف األو من بينها، 

 .لب  عدو االمتوال ونوعيته ودرجته ووتيرته ولمعوامل  )ج(
 ومعالجة  االن عدو االمتوال: نغية تشجي  االمتوالنما يمي  لمجنةويجوأل أن تاوو ا -2

  ل  مات ى ال ال؛ ،الملاعدة لمطرف المعني لهيلالمشورة أو ت إلداا ( أ)

مت ق الألمني الطار واءعئمة الخطوان الم ت ددخطة عمل لعمتوال وتاديو و   بالطرف المعني  مطالنة ) (
 ؛أو تلاعده عمى ذلك،  ل  مات ى ال ال لتاييو التن يذ المر يالعألمة مؤشران العميه و 

لعمتوال اللتألاماته نموج   الجهود التي يبذلهاتدعو الطرف المعني إلى تاديو تاارير مر مية عن  )ج(
 .البروتوكول

نما يمي، بناا عمى توعيان  ل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويامؤتمر األطراف العامويجوأل أي ا أن ياوو  -3
 المجنة، نغية تشجي  االمتوال ومعالجة  االن عدو االمتوال:

 )ج( أععه؛-)أ(2في ال اران  الواردةاتخاذ أ  من التدابير  )أ(
نولوجيا والتدري  وغير تيلير،  ل  مات ى ال ال، لبل ال عول عمى الملاعدة المالية والتانية ونال التك ) (

 ذلك من التدابير المتعماة ببناا الادران؛
 ؛متوالالعدو انإععن أو ُيعر  فيه عن الامق بيان أو  لطرف المعنيإلى ا مكتو  ت ذيرر اعدإ )ج(
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من البروتوكول و واعد الاانون  26لمادة من ا 4م ارة ل، وفاا مات ى ال السخر،  ل   تدبيرأ   البن في )د(
 المتكررة.خطيرة أو ال، م  مراعاة ال اجة إلى إجرااان جادة في  االن عدو االمتوال المعمول بها يالدول

 استعراض اإلجراءات واآلليات -زاي 

يجر  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا التعرا ا ل عالية هذه اءجرااان وا ليان 
 .امن البروتوكول، ويتخذ اءجرااان المعئمة نشلنه 31 المادةض المنعوص عميها في نموج  عمميان التاييو وااللتعرا

 
________ 


