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NP-1/8

تدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنميتها (المادة )22

إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،

إذ يشير إلى المادة  22من بروتوكول ناغويا التي تقتضي أن تتعاون األطراف في بناء القدرات وتنميتها وتعزيز
الموارد البشرية والقدرات المؤسسية لتنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال في األطراف من البلدان النامية ،ال سيما أقل
البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها ،واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي،
واذ يشدد على األمهمية البالغة لبناء القدرات وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال،
واذ يحيط علما بآراء األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية واحتياجاتها وأولوياتها المحلية الواردة في الوثيقتين
 UNEP/CBD/ICNP/2/10و،UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7
واذ يقر بالثروة من الخبرات والدروس المستفادة وكذلك األدوات والمنهجيات التي تم وضعها في إطار مختلف
مبادرات تنمية القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع ،مثل تلك التي قادتها األمانة وتلك التي وضعها العديد من
الشركاء والمنظمات بدعم من مرفق البيئة العالمية وجهات مانحة أخرى ،ومن بينها ،ضمن جهات أخرى ،مبادرة تنمية
القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع التي توسعت من أفريقيا إلى مناطق أخرى،
واذ يرحب بدعوة مجلس إدارة المعامهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إلى إقامة وتوطيد
التعاون مع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا واذ يشير إلى الحاجة إلى ضمان أن تكون
التدابير المتخذة للمساعدة في بناء القدرات وتنميتها بموجب الصكين متسقة ومتعاضدة،
واذ يالحظ الحاجة إلى موارد مالية كافية ألنشطة بناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا،
واذ يرحب بالدعم المالي الذي قدمته حتى اآلن جهات مانحة مختلفة ألنشطة بناء القدرات وتنميتها لدعم التصديق
على بروتوكول ناغويا وتنفيذه،
واذ يقر بالحاجة إلى نهج استراتيجي ومنسق لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال،
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واذ يؤكد على أمهمية المشاركة الواسعة ألصحاب المصلحة والملكية القطرية وااللتزام السياسي لضمان استدامة
مبادرات بناء القدرات وتنميتها،
واذ يشير إلى الفقرة  1من المادة  14من برتوكول ناغويا التي تفيد بأن غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول
وتقاسم المنافع جزء من آلية غرفة تبادل المعلومات،
يعتمد اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال ،الوارد في
-1
المرفق األول بهذا المقرر؛
يقرر إنشاء لجنة استشارية غير رسمية إلسداء المشورة إلى األمين التنفيذي ،حتى االجتماع الثالث
-2
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا ،حول المسائل المتعلقة بتقييم فعالية اإلطار االستراتيجي
وفقا لالختصاصات الواردة في المرفق الثاني في ضوء التقييم المتوقع لعام  2020والمشار إليه في الفقرة (10و) أدناه؛
يدعو األطراف ،والحكومات األخرى ،والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية إلى وضع
-3
وتنفيذ مبادرات بناء القدرات وتنميتها بما يتسق مع اإلطار االستراتيجي؛
يدعو أيضا األطراف ،والحكومات األخرى ،والمنظمات الدولية والمصارف اإلنمائية اإلقليمية،
-4
والمؤسسات المالية األخرى والقطاع الخاص ،حسب االقتضاء ،إلى تقديم موارد مالية لدعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي؛
يدعو كذلك األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية والقطاع
-5
الخاص ،حسب االقتضاء ،إلى تزويد غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بمعلومات عن أنشطتها في
مجال بناء القدرات وتنميتها ،بما في ذلك أفضل الممارسات والدروس المستفادة الناشئة ،والفرص ذات الصلة بتنفيذ اإلطار
االستراتيجي؛
يشجع األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية على إتاحة معلومات من خالل غرفة تبادل المعلومات
-6
النهج غير القائمة على السوق ،من حيث بناء
بشأن الحصول وتقاسم المنافع عن احتياجاتها وأولوياتها ،بما في ذلك ُ
القدرات وتنميتها المحددة من خالل التقييمات الذاتية للقدرات الوطنية وادراجها في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية
المتعلقة بتنفيذ االتفاقية؛
يشجع المنظمات المعنية على مساعدة األطراف من البلدان النامية ،ال سيما أقل البلدان نموا والدول
-7
الجزرية الصغيرة النامية من بينها ،واألط ارف ذات االقتصاد االنتقالي على تنفيذ اإلطار االستراتيجي والمسامهمة في تنفيذ
الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ،2020-2011ال سيما تحقيق الهدف  16من أمهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
يالحظ الجهود التعاونية التي يبذلها األمين التنفيذي مع شركاء آخرين لتعزيز بناء القدرات وتيسير تبادل
-8
اآلراء والتجارب بشأن الدعم المتبادل والتنفيذ المنسجم لبروتوكول ناغويا والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة بالبروتوكول؛
يدعو األطراف التي مهي كذلك أطراف في الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة بالبروتوكول إلى ضمان
-9
أن تكون التدابير المتخذة للمساعدة في بناء القدرات متسقة ومتعاضدة؛
-10

يطلب إلى األمين التنفيذي أن:

يشجع وييسر ،بالتعاون مع المنظمات المعنية ،التنسيق والتعاون في تنفيذ اإلطار االستراتيجي من
(أ)
خالل جملة أمور من بينها توفير األدوات والمعلومات ذات الصلة من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم
المنافع؛
يضمن إمكانية تقديم معلومات عن االحتياجات من حيث بناء القدرات وتنميتها والفرص واألنشطة
(ب)
وامكانية االطالع عليها من جميع المنصات التابعة لالتفاقية بحيث يمكن إدماج أنشطة تنمية قدرات الحصول وتقاسم
المنافع في األنشطة العالمية لتنمية القدرات بموجب االتفاقية؛
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يجمع معلومات بشأن األدوات القائمة التي تساعد األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية ،وخاصة
(ج)
ّ
النساء في تلك المجتمعات ،على تقييم احتياجاتها وأولوياتها من حيث بناء القدرات وتنميتها ،واتاحة المعلومات الناتجة من
خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،وتقديم تقرير إلى االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحاجة إلى تطوير أدوات جديدة؛
يجمع معلومات عن االحتياجات واألولويات من حيث بناء القدرات وتنميتها التي تحددمها األطراف
( د)
ّ
والمجتمعات األصلية والمحلية وأن يتيحها للمنظمات المعنية؛
يعد تقارير محدثة عن حالة تنفيذ اإلطار االستراتيجي ومسامهمته في الخطة االستراتيجية للتنوع
(مه)
البيولوجي  2020-2011لينظر فيها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا خالل اجتماعاته
العادية ،واتاحة أول تحديث خالل االجتماع الثاني ،مع مراعاة المعلومات التي تقدمها األطراف والحكومات األخرى
والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛
يعد تقييما لإلطار االستراتيجي في عام  2019وأن يقدم تقرير التقييم لينظر فيه اجتماع األطراف في
(و)
بروتوكول ناغويا في عام  2020لتيسير استعراض اإلطار االستراتيجي واحتمال تنقيحه باالقتران مع استعراض الخطة
االستراتيجية للتنوع البيولوجي .2020-2011

المرفق األول

اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول
وتقاسم المنافع على نحو فعال
موجز تنفيذي
يسعى مهذا اإلطار االستراتيجي إلى حفز نهج استراتيجي متسق ومنسق بشأن بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ
بروتوكول ناغويا على نحو فعال .ويوفر مهذا اإلطار إرشادات بشأن المجاالت والتدابير الرئيسية التي تحتاج إلى بناء
القدرات وتنميتها ،ويتضمن مجموعة من األنشطة العملية لبناء وتنمية قدرات األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية
وأصحاب المصلحة المعنيين لتمكينهم من اتخاذ تدابير استراتيجية في اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة لإلسهام في
تنفيذ البروتوكول على نحو فعال.
وصمم اإلطار االستراتيجي للعمل كوثيقة مرجعية لالسترشاد بها في وضع سياسات واجراءات األطراف
ُ
والمنظمات المعنية والجهات المانحة فيما يتعلق ببناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول ويشتمل على أنشطة عملية لبناء
القدرات وتنميتها.
ويغطي اإلطار االستراتيجي خمسة مجاالت رئيسية لبناء القدرات وتنميتها:
-1

القدرة على تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في البروتوكول واالمتثال لها؛

-2

القدرة على وضع وتنفيذ وانفاذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية المحلية بشأن الحصول
وتقاسم المنافع؛

-3

القدرة على التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛

-4

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

-5

قدرة البلدان على تطوير قدرات بحثية ذاتية إلضافة قيمة إلى مواردمها الجينية.

ويركز اإلطار االستراتيجي على بناء القدرات وتنميتها ألغ ارض التدابير االستراتيجية التي قد يتعين أن تتخذمها
األطراف في األجلين القصير والمتوسط (أي في غضون السنوات الست األولى حتى عام  ،)2020وفي األجل الطويل (ما
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بعد عام  ) 2020من أجل بناء األساس الالزم لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال .وتوفر التدابير ،التي يرد موجز لها في
التذييل األول ،تسلسال إرشاديا (خريطة طريق) لإلجراءات منظما على أساس ثالثة أطر زمنية إرشادية.
ويهدف اإلطار االستراتيجي إلى مساعدة وتوجيه األطراف والمنظمات اإلقليمية والدولية والمؤسسات البحثية
واألكاديمية والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين في جهودمهم الرامية إلى بناء القدرات وتنميتها من
خالل المشاريع والبرامج التي ستنفذ على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية مع مراعاة االحتياجات
واألولويات المحددة للبلدان.
ويتضمن اإلطار االستراتيجي آليات لتيسير التنسيق والتعاون بين األط ارف والمنظمات المعنية فيما يتعلق ببناء
القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال بغرض تعزيز التآزر والدعم المتبادل وتقاسم الخبرات واالستفادة من
الدروس واستخدام الموارد والخبرات المتوافرة بكفاءة.
وسيجري في عام  2020تقييم شامل لإلطار االستراتيجي ،وسوف يستخدم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع
لألطراف في البروتوكول تقرير التقييم الستعراض وتنقيح اإلطار االستراتيجي ،حسب االقتضاء ،باالقتران مع استعراض
الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2020.-2011
-1
1-1

مقدمة
معلومات أساسية

تقتضي المادة  22من البروتوكول أن تتعاون األطراف في بناء وتنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية والمؤسسية
-1
لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال في األطراف من البلدان النامية ،ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية
من بينها ،واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي ،بما في ذلك من خالل المؤسسات والمنظمات العالمية واإلقليمية ودون
اإلقليمية والوطنية .كما ُيطلب إلى األطراف تيسير مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين ،بما
في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
وفي الوقت الحاضر ،يفتقر معظم األطراف من البلدان النامية ،ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة
-2
النامية من بينها ،واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي ،إلى القدرات الالزمة لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال .فعلى سبيل
المثال ،ال يمتلك الكثير منهم حتى اآلن تدابير تشريعية وادارية محلية وظيفية بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،ولم يضع حتى
اآلن ترتيبات مؤسسية لدعم تنفيذ البروتوكول على المستوى الوطني .ويفتقر الكثير منهم أيضا إلى الخبراء في مجال
الحصول وتقاسم المنافع وما يتصل بذلك من قضايا .كما أن أصحاب المصلحة الرئيسيين ،بما في ذلك الموظفون
الحكوميون والمجتمعات األصلية والمحلية والقطاع الخاص والجمهور العام  -غير ملمين بصورة كاملة بأحكام البروتوكول.
وقد وضع مهذا اإلطار االستراتيجي لتيسير التعاون بين األطراف والجهات المانحة والجهات الفاعلة األخرى في
-3
مجال بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال ،والترويج لنهج استراتيجي متسق ومنسق لبناء القدرات
وتنميتها .ويحدد اإلطار التركيز العام واالتجاه االستراتيجي لبناء القدرات األساسية وتنميتها على المستويات الفردية
والمؤسسية والمنهجية التي تدعم تنفيذ البروتوكول خالل العقد القادم.
ومهذه الوثيقة عبارة عن حصيلة عملية تشاورية واسعة النطاق بدأت بعد االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية
-4
المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا (اللجنة الحكومية الدولية) الذي عقد في يونيه/حزيران  2011في
مونتريال .وقد دعت اللجنة الحكومية الدولية ،في توصيتها  ،2/1إلى وضع إطار استراتيجي لبناء القدرات وتنميتها على
أساس االحتياجات واألولويات المحلية ،والعناصر التي حددتها األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية .وبعد ذلك ،قام
األمين التنفيذي بإعداد موجز لآلراء والمعلومات الواردة .وقد نظر في مهذا الموجز االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية
1
الذي عقد في نيودلهي في يوليه/تموز .2012

1

صدر التجميع بوصفه الوثيقة .UNEP/CBD/ICNP/2/10
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وبناء على توصية االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية ،طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن ينظم
-5
اجتماعا للخبراء لوضع مشروع اإلطار االستراتيجي مع مراعاة الموجز المشار إليه أعاله بشأن اآلراء والمعلومات الواردة،
والخبرات الغنية والدروس المستفادة من المبادرات الحالية لبناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع،
والتعاون الثنائي بشأن الحصول وتقاسم المنافع فضال عن اآلراء التي أبديت خالل االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية.
2

ووضع اجتماع الخبراء ،الذي عقد من  3إلى  5يونيه/حزيران  2013في مونتريال ،مشروع اإلطار االستراتيجي
-6
على أساس المعلومات المشار إليها أعاله .كما أخذ اجتماع الخبراء في االعتبار النتائج المستمدة من حلقات العمل ذات
الصلة ببناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع التي نظمتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة المعامهدة الدولية
بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في عامي  2011و 3.2012ونظرت اللجنة الحكومية الدولية في اجتماعها
الثالث المعقود في فبراير/شباط  2014في جمهورية كوريا في مشروع اإلطار االستراتيجي واعتمده مؤتمر األطراف العامل
كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه األول.
واإلطار االستراتيجي وثيقة مرنة وحية .ويتوخى أن يستخدم األطراف مهذا اإلطار ويقومون بتكييفه وفقا لألوضاع
-7
والسياقات المختلفة ،وسيجري تحديثه في ضوء الخبرات الناشئة والدروس المستفادة.
2-1

األوضاع الراهنة والخبرات السابقة والدروس المستفادة

مهناك تباين شاسع بين البلدان فيما يتعلق بالحالة الرامهنة لتنفيذ تدابير الحصول وتقاسم المنافع وقدرات الموارد
-8
البشرية والمؤسسية القائمة واالحتياجات واألولويات فيما يتعلق بالقدرات .واستجابة لالستبيان الذي أرسلته األمانة في
أكتوبر/تشرين األول  ،2011أعرب عدد من األطراف عن الحاجة إلى قدرات لوضع التدابير والترتيبات المؤسسية الوطنية
المتعلقة بالحصول وتبادل المنافع ،والمشاركة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،واجراء عملية
تقدير لقيمة الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية ،ومعالجة الحاالت التي تنطوي على عبور للحدود ،والقدرات
الوطنية للتنقيب البيولوجي .وأعرب ممثلو المجتمعات األصلية والمحلية عن الحاجة إلى تنمية قدراتهم على المشاركة في
عمليات صنع القرار ووضع السياسات ،وفهم أحكام البروتوكول ،والتفاوض بشأن التوصل إلى اتفاقات إيجابية للحصول
وتقاسم المنافع ،ووضع عمليات جرد ورصد الموارد الجينية والمعارف التقليدية المتصلة بالموارد الجينية.
ويفتقر الكثير من البلدان أيضا ترتيبات مؤسسية وقواعد واضحة ومتجانسة تنظم عملية الحصول وتقاسم المنافع،
-9
بما في ذلك اإلجراءات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة عن علم ،وتحديد الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة،
كما يفتقر إلى الخبرات لالضطالع بفعالية بالمهام التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع ،والقدرة على جمع وادارة وتقاسم
معلومات عن الحصول وتقاسم المنافع .وعالوة على ذلك ،فإن مستوى اإللمام بالبروتوكول وأحكامه ضعيف للغاية في
معظم البلدان .ذلك أن أصحاب المصلحة الرئيسيين ،بما في ذلك موظفو الحكومة والمجتمعات األصلية والمحلية والقطاع
الخاص والجمهور العام ال يدركون المتطلبات المنصوص عليها بمقتضى البروتوكول .كما أن مهناك حاجة إلى بناء القدرات
وتنميتها في جميع األطراف لرصد استخدام الموارد الجينية ،بما في ذلك من خالل نقاط التفتيش.
 -10وقد وضع ،قبل اعتماد البروتوكول ،عدد من األدوات والمبادرات لمساعدة األطراف في تنفيذ المادة  15من اتفاقية
التنوع البيولوجي .واعتمد مؤتمر األطراف ،على سبيل المثال ،في عام  2004خطة عمل بشأن بناء قدرات الحصول
وتقاسم الم نافع لتيسير ودعم تنمية وتعزيز قدرات األفراد والمؤسسات والمجتمعات المحلية على التنفيذ الفعال ألحكام
االتفاقية فيما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع .كما أن مبادئ بون التوجيهية بشأن الحصول على

 2الفقرة  4من المقرر  1/11دال والمرفق الثالث.
 3ترد تقارير حلقات العمل مهذه ( UNEP/CBD/ICNP/2/INF/1و )UNEP/CBD/ICNP/2/INF/9في الموقع
.http://www.cbd.int/icnp2/documents
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الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها التي اعتمدت في عام  2002تساعد األطراف في
4
جملة أمور من بينها وضع نظم وطنية وترتيبات تعاقدية للحصول وتقاسم المنافع.
 -11وعالوة على ذلك ،نفذت العديد من المبادرات الخاصة ببناء القدرات وتنميتها خالل السنوات القليلة الماضية 5.وقد
وفر العديد من مهذه المبادرات التدريب لألفراد من خالل حلقات دراسية وحلقات عمل تدريبية وجها لوجه .وقدم عدد قليل
منها الدعم التقني لتنمية القدرات المؤسسية وتعزيز القدرات بصورة منهجية .كما وضعت بعض المبادرات أدوات افتراضية
للتعلم ،بما في ذلك وحدات التعلم اإللكتروني بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،وقدم البعض الدعم للتدريب أثناء العمل
وبرامج التبادل .غير أنه ال يتوافر حتى اآلن سوى عدد قليل للغاية من المؤسسات األكاديمية التي تمنح درجات علمية
رسمية أو تقدم برامج لمنح الشهادات في مجال الحصول وتقاسم المنافع.
 -12وتشمل بعض الدروس المستفادة من المبادرات السابقة والجارية بشأن بناء القدرات وتنميتها فيما يخص الحصول
وتقاسم المنافع ما يلي:
أن تلبية االحتياجات من حيث قدرات الحصول وتقاسم المنافع تتطلب نهجا برامجيا؛
(أ)
ينبغي لعملية بناء القدرات وتنميتها بشأن الحصول وتقاسم المنافع أن تستهدف وتشرك طائفة عريضة
(ب)
من مجموعات أصحاب المصلحة؛
من المهم أن يكون لدى جميع األطراف المشاركة في بناء القدرات وتنميتها فهم واضح لمحتوى
(ج)
البروتوكول وانعكاساته؛
تكون المبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية فعالة في بناء القدرات وتنميتها في البلدان التي لديها نفس
(د)
6
االحتياجات واألوضاع .ذلك أنها تتيح للبلدان تجميع الموارد وتقاسم الخبرات المتوافرة في اإلقليم؛
تتطلب عملية بناء القدرات وتنميتها توافر دعم كاف ومتسق على امتداد فترة زمنية طويلة نسبيا لضمان
(مه)
الحصول على نتائج فعالة ومستدامة.
 -13وقد أخذت عملية وضع اإلطار االستراتيجي في االعتبار األوضاع الحالية واالحتياجات واألولويات المحددة
والخبرات والدروس المستفادة من مبادرات بناء القدرات السابقة.
3-1

المبادئ اإلرشادية والنهج

 -14ينبغي أن تسترشد عملية تنفيذ السياسات واألنشطة والمشاريع وغيرمها من المبادرات المتعلقة ببناء القدرات وتنميتها
ونهج تستند إلى الخبرات والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والحالية .وبصفة عامة ،ينبغي لمبادرات بناء
بمبادئ ُ
القدرات وتنميتها أن:
تكون موجهة نحو تلبية الطلب استنادا إلى االحتياجات واألولويات المحددة من خالل عمليات التقييم

(أ)
الذاتي الوطنية؛
تضمن الملكية والقيادة الوطنية؛
(ب)
ترتكز على الخبرات والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والحالية المتعلقة ببناء القدرات في مجال
(ج)
الحصول وتقاسم المنافع؛
تركز على دور التعاون الثنائي والمتعدد األطراف؛
(د)
4

تتوافر خطة العمل ومبادئ بون التوجيهية على العنوان التاليhttp://www.cbd.int/abs/action-plan-capacity :

و.http://www.cbd.int/abs/bonn/default.shtml
 5يمكن الحصول على أمثلة عن المبادرات السابقة والجارية على العنوان التاليhttp://www.cbd.int/abs/capacity- :
building.shtml

 6أمثلة على ذلك مبادرة بناء قدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع ،ومبادرات الحصول وتقاسم المنافع لرابطة أمم جنوب شرق
آسيا ( ،)ASEANوالمركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال ( ،)ICIMODوأمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ (،)SPREP
والجماعة الكاريبية (.)CARICOM

UNEP/CBD/NP/COP-MOP/DEC/1/8
Page 7

تضمن المشاركة الكاملة للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين ،بما في ذلك النساء
(مه)
في مبادرات بناء القدرات وتنميتها؛
تقر بفائدة ومردودية تكاليف النهج دون اإلقليمية واإلقليمية بشأن بناء القدرات وتنميتها وخاصة عندما
(و)
يكون للبلدان احتياجات مشتركة في مجال القدرات؛
تدرج بناء القدرات في جهود التنمية المستدامة األوسع نطاقا؛
(ز)
تعتمد نهج التعلم بالممارسة؛
(ح)
تروج لوضع قدرات مستدامة لتمكين األطراف من االمتثال لمتطلبات البروتوكول؛
(ط)
تراعي وجهات نظر وخبرات مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في عمليات الحصول وتقاسم
(ي)
المنافع.
 -15وسوف تساعد المبادئ اإلرشادية المشار إليها أعاله في توفير االستنارة لجهود األطراف في بناء القدرات لضمان
أن توضع وفق اإلطار االستراتيجي وتروج لنهج أكثر تبسيطا واتساقا.
-2

الغرض واألهداف

 -16يتمثل الغرض من مهذا اإلطار االستراتيجي في الترويج لنهج منظم ومتسق ومنسق بشأن بناء القدرات وتنميتها
لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال وفقا للمادة  .22كما يسعى إلى تحفيز وتوجيه عملية وضع مبادرات بناء القدرات وتنميتها
في مجال الحصول وتقاسم المنافع وتنفيذمها ورصدمها وتقييمها .ومهو يقدم إطا ار يمكن أن تستخدمه األطراف والمجتمعات
األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين في جملة أمور من بينها تحديد احتياجاتها وأولوياتها من حيث بناء
القدرات من خالل التقديرات الذاتية الوطنية ،وتصميم وتنفيذ االستراتيجيات والمشاريع والبرامج الوطنية المتعلقة ببناء القدرات
وتنميتها ،ورصد وتقييم مبادراتها في مهذا المجال.
 -17وعالوة على ذلك ،يوفر اإلطار االستراتيجي آلية قد تُم ّكن األطراف والمنظمات المعنية والجهات المانحة والشركاء
المنخرطين في تنمية القدرات من التعاون في زيادة الفرص والموارد من خالل شراكات استراتيجية ومبادرات تآزرية .كما أنه
يعزز التنسيق والحوار بين البلدان وأصحاب المصلحة المعنيين ويعزز استدامة مبادرات بناء القدرات وتنميتها.
 -18ويهدف اإلطار االستراتيجي إلى أن يعمل كوثيقة مرجعية لتوجيه السياسات واإلجراءات التي تضطلع بها األطراف
والمنظمات المعنية والجهات المانحة فيما يتعلق ببناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول ويتضمن أنشطة عملية محددة
لمساعدة األطراف من البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي على بناء وتنمية قدراتها التخاذ تدابير من شأنها
تيسير تنفيذ البروتوكول على نحو فعال.
-19

المنافع؛

ويغطي اإلطار االستراتيجي المجاالت الرئيسية التالية:
(أ)
(ب)

القدرة على تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في البروتوكول واالمتثال لها؛
القدرة على وضع وتنفيذ وانفاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية محلية بشأن الحصول وتقاسم

(ج)
(د)

القدرة على التفاوض للتوصل إلى شروط متفق عليها بصورة متبادلة؛
قدرة البلدان على تطوير قدرات بحثية ذاتية إلضافة قيمة إلى مواردمها الجينية.

 -20وعالوة على ذلك ،يلبي اإلطار االستراتيجي احتياجات وأولويات القدرات لدى المجتمعات األصلية والمحلية
وأصحاب المصلحة المعنيين ،بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول.
-21

وعليه ،فإن أمهداف اإلطار االستراتيجي مهي:

بناء وتنمية القدرة الالزمة للتصديق على البروتوكول أو االنضمام إليه؛
(أ)
بناء وتعزيز قدرة األطراف على وضع وتنفيذ وانفاذ تدابير تشريعية محلية أو إدارية أو سياساتية محلية
(ب)
لدعم تنفيذ البروتوكول؛
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دعم األطراف في التوعية بأمهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المتصلة بها والقضايا المتعلقة
(ج)
بالحصول وتقاسم المنافع؛
تعزيز قدرة األطراف على التفاوض للتوصل إلى شروط متفق عليها بصورة متبادلة ،بما في ذلك من
(د)
خالل التدريب ومن خالل وضع شروط تعاقدية نموذجية؛
مساعدة األطراف على تعزيز االمتثال للتشريعات المحلية والمتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع
(مه)
والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛
زيادة قدرة األطراف على رصد استخدام الموارد الجينية ،بما في ذلك إنشاء نقاط التفتيش؛
(و)
تمكين األطراف من تنمية قدرات البحوث الذاتية إلضافة قيمة إلى مواردمها الجينية؛
(ز)
بناء وتنمية قدرات المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين ،بما في ذلك قطاع
(ح)
األعمال وأوساط البحوث على المشاركة بفعالية في تنفيذ البروتوكول؛
تمكين األطراف من المشاركة بفعالية في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
(ط)
واستخدام أفضل أدوات االتصال المتاحة والنظم المعتمدة على اإلنترنت في األنشطة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛
تعزيز وتيسير التنسيق والتعاون والتكافل المتبادل بين األطراف والمنظمات المعنية فيما يتعلق بمبادرات
(ي)
بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول وغيره من الصكوك الدولية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع.
-3

التدابير االستراتيجية التي تتطلب بناء القدرات وتنميتها

 -22يركز اإلطار االستراتيجي على بناء القدرات وتنميتها للتدابير االستراتيجية التي قد يتعين أن تتخذمها األطراف في
األجلين القصير والمتوسط (أي في غضون السنوات الست األولى حتى عام  )2020وفي األجل الطويل (بعد عام )2020
لوضع أساس متين لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال ودعم جهود بناء القدرات وتنميتها في المستقبل .ويرد موجز لهذه
التدابير المقترحة في كل مجال من المجاالت الرئيسية في الجدول الوارد في التذييل األول.
 -23وقد نظمت التدابير الواردة في الجدول بترتيب ارشادي وحسب األولويات وفقا ألمهميتها في دعم تنفيذ البروتوكول
في اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة استنادا إلى المعلومات التي قدمتها األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية
وأصحاب المصلحة المعنيين إلى األمانة في عام  .2011ومن المسلم به أن األولويات المحددة تختلف من طرف آلخر
بحسب األوضاع في كل بلد ،بما في ذلك أولوياته اإلنمائية وقيود الميزانية ومستوى التقدم فيما يتعلق بالحصول وتقاسم
المنافع.
-4
1-4

تنفيذ اإلطار االستراتيجي

األنشطة العملية لتنفيذ اإلطار االستراتيجي

 -24يمكن تنفيذ اإلطار االستراتيجي من خالل أنشطة عملية لبناء القدرات وتنميتها على المستويات الوطنية ودون
اإلقليمية واإلقليمية والدولية .وترد قائمة إرشادية باألنشطة في التذييل الثاني .والغرض من األنشطة المقترحة مهو المسامهمة
في بناء وتنمية القدرات الالزمة لتنفيذ التدابير االستراتيجية الواردة في التذييل األول.
 -25وتتباين آليات تنفيذ مهذا اإلطار االستراتيجي من بلد آلخر ،ومن إقليم آلخر حسب التدابير التي تتطلب بناء
القدرات وتنميتها .ووفقا للمعلومات الواردة من األطراف في ردمها على االستبيان الذي أرسل في عام  ،2011تتضمن آليات
التنفيذ الرئيسية برامج تعليم وتدريب مستهدفة ومؤتمرات وحلقات عمل ومساعدة قانونية وتقنية واعداد إرشادات ومواد
مرجعية ومنتديات نقاش إلكترونية وتعاون علمي وتقني وتمويل الدعم (بما في ذلك تقديم منح البحوث) .وتشمل اآلليات
ونهج التعلم بالممارسة والتدريب أثناء العمل وحوار السياسات بين أصحاب المصلحة المتعددين
األخرى تدريب المدربين ُ
وجوالت دراسية وتبادل الزيارات ودعم مؤسسي.
النهج والفرص التشاركية من أسفل إلى
 -26ويشجع تنفيذ اإلطار االستراتيجي ُنهج مختلفة لبناء القدرات ،بما في ذلك ُ
أعلى والوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية.
2-4

األدوار والمسؤوليات
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 -27الغرض من اإلطار االستراتيجي مهو مساعدة وتوجيه األطراف والمنظمات اإلقليمية والدولية والمؤسسات البحثية
واألكاديمية والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين على بناء القدرات وتنميتها من خالل
مشاريع وبرامج وطنية ودون إقليمية واقليمية مع مراعاة االحتياجات واألولويات المحددة لألطراف أو المناطق المعنية لتنفيذ
البروتوكول .وتروج أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وتنسق عملية تنفيذ اإلطار االستراتيجي من خالل جملة أمور من بينها
جمع المعلومات وتوفيرمها من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع .وستيسر األمانة أنشطة على
المستويين اإلقليمي والدولي ،بما في ذلك ما يلي:
القدرات؛

(أ)

إبالغ مقدمي خدمات بناء القدرات بمبادرات بناء القدرات القائمة والمجاالت التي تعاني من ثغرات في

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؛
إعداد مواد تدريب ونشرمها من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛
(د)
إقامة شبكات إلكترونية للخبراء في بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع؛
(مه)
تيسير التواصل وتبادل الخبرات بين األطراف والمنظمات المعنية ،بما في ذلك من خالل غرفة تبادل
(و)
المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع.
 -28وسيكون مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا مسؤوال عن رصد التقدم المحرز في
تنفيذ اإلطار االستراتيجي وتوفير المزيد من اإلرشادات ،إذا اقتضى األمر.
3-4

الموارد الالزمة للتنفيذ

 -29تتضمن المصادر الرئيسية لتمويل أنشطة بناء القدرات وتنميتها المقترحة في مهذا اإلطار االست ارتيجي على سبيل
الذكر ال الحصر ما يلي:
مرفق البيئة العالمية مصدر مهم لتمويل تنفيذ مهذا اإلطار االستراتيجي 7.وتشجع األطراف على إسناد
(أ)
األولوية لمشاريع الحصول وتقاسم المنافع لدى توزيع مخصصاتها القطرية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في إطار نظام
التخصيص الشفاف للموارد؛
المساعدات اإلنمائية الثنائية والمتعددة األطراف مهي مصدر آخر لتمويل أنشطة بناء القدرات وتنميتها
(ب)
في مجال الحصول وتقاسم المنافع .وتشجع البلدان على وضع مقترحات المشاريع بما يتماشى مع مهذا اإلطار وتقديمها إلى
الجهات المانحة المحتملة .ويدعى الشركاء إلى مساعدة األطراف على صياغة مقترحات المشاريع الجيدة .وتشجع األطراف
على دمج أنشطة بناء القدرات وتنميتها بشأن الحصول وتقاسم المنافع في خططها اإلنمائية الوطنية التي عادة ما توجه
المناقشات مع وكاالت التعاون اإلنمائي؛
التعاون التقني مع الشركاء اإلقليميين والدوليين :تشجع األطراف على إقامة شراكات استراتيجية مع
(ج)
مختلف المنظمات أو الهيئات أو مراكز التميز اإلقليمية ،وحسب االقتضاء ،مع القطاع الخاص لتجميع الموارد البشرية
والتقنية وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لحشد الموارد المالية من مختلف المصادر؛
التمويل الجديد واإلضافي :تشجع األطراف على اتباع وسائل مبتكرة لحشد الموارد على المستوى الوطني
(د)
لدعم أنشطة بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع .ويمكن أن يشمل ذلك آليات استرجاع الموارد ورسوم
طلب الحصول ،والتبرع باألموال من خالل المسامهمات الطوعية ،والدعم من المؤسسات وحسب االقتضاء ،من خالل
الشراكات بين القطاعين العام والخاص .كما تشجع األطراف على أن توجه بعض الموارد المتولدة من تنفيذ البروتوكول إلى
بناء القدرات وتنميتها؛
 7التدابير واألنشطة المبينة في مهذا اإلطار االستراتيجي تغطيها األولويات البرامجية الواردة في اإلرشاد الذي قدمه مؤتمر األطراف إلى
مرفق البيئة العالمية في الفقرات  23-21من مقرره  5/11والتذييل األول.
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الميزانيات الوطنية :تشجع األطراف على أن تدرج في ميزانياتها الوطنية اعتمادات كافية لدعم أنشطة
(مه)
بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع.
 -30ويتطلب تنفيذ اإلطار االستراتيجي على نحو فعال توافر موارد مالية كافية يتم صرفها بطريقة يمكن التنبؤ بها وفي
الوقت المناسب .وتشجع األطراف على تنويع مصادر التمويل المحلية والخارجية و/أو استخدام وسائل مختلفة لحشد موارد
جديدة واضافية.
4-4

استدامة مبادرات بناء القدرات وتنميتها

 -31تشجع األطراف والمنظمات المعنية على وضع تدابير لضمان االستدامة طويلة األجل لمبادرات بناء القدرات
وتنميتها المتخذة بما يتماشى مع مهذا اإلطار االستراتيجي .وعلى سبيل المثال ،تشجع األطراف والمنظمات المعنية على
إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين ،بما في ذلك صانعو السياسات والق اررات رفيعو المستوى والسياسيون والسلطات المعنية
والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيون ،بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث ،في تصميم
وتنفيذ تلك المبادرات من أجل بناء الملكية وااللتزام السياسي.
 -32وتشجع األطراف أيضا على إدراج اعتبارات الحصول وتقاسم المنافع في خططها اإلنمائية واستراتيجياتها
وسياساتها وخططها القطاعية الوطنية وفقا لظروفها وأولوياتها الوطنية .وعالوة على ذلك ،ينبغي قدر اإلمكان إدراج
األنشطة التي تنفذ كجزء من المشاريع الفردية (مثل حلقات العمل أو الدورات التدريبية) في البرامج العادية للمؤسسات
القائمة المعنية مثل الجامعات أو مؤسسات البحوث المحلية لضمان استدامتها عقب انتهاء المشاريع.
 -33وعالوة على ذلك ،ينبغي أن تتضمن مشاريع بناء القدرات وتنميتها مكونات لبناء مستويات مناسبة من القدرات
المؤسسية التي تساعد على استدامة أنشطة المشاريع ونتائجها عقب استكمالها .وباإلضافة إلى ذلك ،تشجع األطراف على
استحداث استراتيجيات لتنويع عمليات تدريب الموظفين وتقليل معدل دوران الموظفين المدربين إلى أدنى حد ،حتى ال
يتعرض تنفيذ البروتوكول للخطر في المستقبل.
-5
1-5

التنسيق والتعاون
آليات التنسيق

 -34يقتضي البروتوكول أن توفر األطراف معلومات عن المبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية لبناء القدرات وتنميتها
لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بهدف تعزيز التآزر والتنسيق بشأن بناء القدرات وتنميتها من أجل
الحصول وتقاسم المنافع 8.وعالوة على ذلك ،سوف يتيسر التنسيق من خالل اآلليات التالية:
اجتماعات التنسيق للوكاالت الحكومية والجهات المانحة والمنظمات المعنية المشاركة في بناء قدرات
(أ)
الحصول وتقاسم المنافع؛
المنتديات وشبكات النقاش عبر اإلنترنت.
(ب)
-35

وتتمثل أمهداف آليات التنسيق مهذه فيما يلي:

تعزيز التعاون والتآزر في تنفيذ اإلطار االستراتيجي؛
(أ)
تعزيز الكفاءة في أنشطة بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع من خالل تجنب
(ب)
االزدواجية على مختلف المستويات وعبر مختلف القطاعات؛
تيسير تقاسم الخبرات وأفضل الممارسات بشأن بناء القدرات وتنميتها ألغراض الحصول وتقاسم المنافع؛
(ج)
تعزيز التكافل المتبادل لمبادرات بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول وللصكوك الدولية األخرى
(د)
المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع.

8

الفقرة  6من المادة  22من البروتوكول.
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 -36ويتعين أن يتحقق التنسيق على المستويات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية .ويمكن استخدام
االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية والهياكل المؤسسية لتنسيق مبادرات بناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع.
وتشجع نقاط االتصال الوطنية على مراقبة التنسيق على المستوى الوطني.
2-5

التعاون بين األطراف والمنظمات المعنية

 -37تشجع األطراف على إنشاء آليات أو استخدام اآلليات القائمة لتيسير التعاون بين األطراف والمنظمات المعنية في
مجال بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول .ومن شأن التعاون أن يساعد األطراف وأصحاب المصلحة على استكمال
جهود بعضها البعض وأن يتيح الفرص لتجميع وتعظيم الموارد والخبرات المتاحة.
 -38وفي البداية ،يوصى بأن ينصب التركيز على تعزيز أو توثيق التعاون بين األطراف على المستويين دون اإلقليمي
واإلقليمي ،باالرتكاز على المبادرات القائمة واستخدام الهيئات واآلليات/البرامج القائمة 9مثل برنامج التعاون بين بلدان
الجنوب في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وآلية تبادل التعاون بين بلدان الجنوب في إطار برنامج األمم المتحدة للبيئة.
-39
القدرات.

وستشرع األمانة أيضا في التعاون مع الشركاء الرئيسيين لضمان الدعم المتبادل في جهودمها المتعلقة بتنمية

-40

وقد تشمل مجاالت التعاون ما يلي:

وضع مبادرات مشتركة لبناء القدرات وتنميتها؛
(أ)
إنشاء برامج للتبادل بين البلدان؛
(ب)
تنظيم اجتماعات مشتركة ومؤتمرات وحلقات عمل وعمليات تدريب لتعزيز الحوار والفهم المتبادل لقضايا
(ج)
الحصول وتقاسم المنافع؛
برامج تثقيفية مشتركة بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،بما في ذلك دورات تدريب داخلية أو دورات
(د)
قصيرة؛
تعاون علمي وتقني ،بما في ذلك نقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات ،وتمويل دعم البرامج
(مه)
والمشاريع المحلية؛
إنشاء قواعد بيانات إقليمية ومواقع على اإلنترنت لتيسير تبادل المعلومات.
(و)
 -41وستجري األمانة عمليات تقييم دورية ورسم خرائط للمؤسسات والمنظمات (الحكومية وغير الحكومية) المشاركة
في بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع .وتدعى المؤسسات المعنية إلى إنشاء شبكات إقليمية أو دون
إقليمية أو مجتمعات تعلم بشأن بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول في مناطقها أو مناطقها الفرعية ذات الصلة وتشجع
على القيام بذلك.
-6

الرصد واالستعراض

 -42سيقوم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول برصد تنفيذ مهذا اإلطار االستراتيجي .وتدعى
األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية إلى تزويد غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
بمعلومات عن المبادرات الخاصة ببناء القدرات وتنميتها ،بما في ذلك نتائج تلك المبادرات باستخدام االستمارة الموحدة التي
أعدتها األمانة.
 -43وستعد األمانة تقارير عن حالة تنفيذ اإلطار االستراتيجي لينظر فيه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف
في البروتوكول في اجتماعاته الدورية .وستبرز التقارير األنشطة الرئيسية المنفذة ،والنتائج الرئيسية التي تحققت ،والتحديات
 9تشمل الهيئات والمؤسسات اإلقليمية القائمة التي يمكن االستعانة بها :مفوضية االتحاد األفريقي ( ،)AUCومهيئة غابات وسط أفريقيا
( ،)COMIFACورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ( ،)SAARCومنظمة التعاون االقتصادي ( ،)ECOورابطة أمم جنوب شرق
آسيا ( ،)ASEANوالمركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال ( ،)ICIMODومجلس التعاون الخليجي ،وجامعة الدول العربية ،وأمانة
برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ ،والجماعة الكاريبية (.)CARICOM
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التي قوبلت .وستوفر التقارير إحساسا عاما بالتقدم المحرز على مختلف المستويات وتحدد الثغرات التي قد تحتاج إلى
تدخالت إضافية .وسيستعرض اجتماع األطراف في البروتوكول التقدم المحرز ويوفر إرشادات بشأن تدابير التحسين.
 -44وستجرى عملية تقييم لتنفيذ اإلطار االستراتيجي في عام  .2020وسيستخدم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع
لألطراف في البروتوكول تقرير التقييم الستعراض اإلطار االستراتيجي وتنقيحه حسب مقتضى الحال باالقتران مع استعراض
الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة .2020-2011
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التذييل األول
النطاق الزمني

اإلرشادي

10

المدى القصير

عرض عام للتدابير التي تحتاج إلى بناء ال قدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال استنادا إلى االحتياجات واألولويات التي أعربت عنها األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية
المجال الرئيسي  :1القدرة على تنفيذ اال لتزامات
المنصوص عليها في البروتوكول واالمتثال لها

 التمكين من التصديق على البروتوكول أواالنضمام إليه
 -التوعية بأمهمية الموارد الجينية والمعارف

التقليدية المتصلة بها وما يتعلق بها من قضايا
الحصول وتقاسم المنافع
 رسم خرائط الجهات الفاعلة المعنية ،بما فيذلك الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة
المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع ،والخبرات
المتوافرة لتنفيذ البروتوكول

 حشد موارد مالية جديدة ومبتكرة لتنفيذالبروتوكول
 وضع آليات للتعاون المشترك بين الوكاالتعلى المستوى المحلي

 استخدام أفضل أدوات التواصل المتاحة والنظمالقائمة على اإلنترنت في أنشطة الحصول
وتقاسم المنافع ،بما في ذلك توفير معلومات
لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم
المنافع

 وضع آليات لرصد استخدام الموارد الجينية ،بمافي ذلك تعيين نقاط االتصال

10

المجال الرئيسي  :2القدرة على وضع

وتنفيذ وانفاذ التدابير التشريعية أو
اإلدارية أو السياساتية المحلية بشأن
الحصول وتقاسم المنافع

 وضع إطار سياساتي بشأنالحصول وتقاسم المنافع
 -تقييم تدابير الحصول وتقاسم

المنافع المحلية القائمة لتحديد
الثغرات في ضوء التزامات
البروتوكول

 وضع تدابير تشريعية أو إدارية أوسياساتية أو تعديل الموجود منها
بشأن الحصول وتقاسم المنافع

بغرض تنفيذ البروتوكول
 وضع تشريعات نموذجية إقليمية وضع ترتيبات مؤسسية ونظم إداريةللحصول وتقاسم المنافع
 وضع إجراءات لمنح أو رفض منحالموافقة المسبقة عن علم

المجال الرئيسي  :3القدرة
على التفاوض بشأن
الشروط المتفق عليها

المجال الرئيسي  :4احتياجات وأولويات

المجال الرئيسي  :5قدرة البلدان

القدرات الخاصة بالمجتمعات األصلية
والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين ،بما

على تطوير قدرات بحثية ذاتية
إلضافة قيمة إلى مواردها

 تعزيز العدالة واإلنصاففي المفاوضات الخاصة
بالشروط المتفق عليها

 المشاركة في عمليات صنع القرارالقانوني والسياساتي
 -وضع متطلبات دنيا ،حسب االقتضاء،

 وضع واستخدام طرائق لتقديرقيمة الموارد الجينية وما
يتصل بها من معارف تقليدية

والعلمية والتقنية ذات
الصلة
 -وضع بنود تعاقدية

الجينية
 وضع بروتوكوالت مجتمعية بشأنالحصول على المعارف التقليدية

بصورة متبادلة

بصورة متبادلة ،بما في
ذلك من خالل التدريب
على المهارات القانونية

نموذجية قطاعية وجامعة
للقطاعات (لتوفير
اإلرشادات في التفاوض

بشأن الشروط المتفق
عليها بصورة متبادلة)
 إعداد وتنفيذ اتفاقات رائدةبشأن الحصول وتقاسم
المنافع
 -تعزيز الفهم األفضل

لنماذج األعمال بشأن
استخدام الموارد الجينية

في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث

للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
لضمان التقاسم العادل والمنصف
للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد

الجينية

والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن
استخدام مهذه المعارف
 -وضع بنود تعاقدية نموذجية لتقاسم

المنافع الناشئة عن استخدام المعارف
التقليدية
 -تعزيز قدرات المجتمعات األصلية

والمحلية وخاصة النساء في مهذه
المجتمعات فيما يتعلق بالحصول على
الموارد الجينية و/او المعارف التقليدية

يتعلق النطاق الزمني اإلرشادي بالفترة التي قد يبدأ فيها تنفيذ التدابير المحددة .ويغطي المدى القصير الفترة  ،2017-2014والمدى المتوسط الفترة  ،2020-2018والمدى الطويل فترة ما بعد .2020
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المجال الرئيسي  :1القدرة على تنفيذ اال لتزامات
المنصوص عليها في البروتوكول واالمتثال لها

المجال الرئيسي  :2القدرة على وضع

وتنفيذ وانفاذ التدابير التشريعية أو
اإلدارية أو السياساتية المحلية بشأن
الحصول وتقاسم المنافع

المجال الرئيسي  :3القدرة
على التفاوض بشأن
الشروط المتفق عليها
بصورة متبادلة

 تنمية القدرات لتعزيزالشفافية حول استخدام

المجال الرئيسي  :4احتياجات وأولويات

القدرات الخاصة بالمجتمعات األصلية
والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين ،بما
في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث

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

الجينية

الموارد الجينية والمعارف
التقليدية وفقا لبروتوكول
ناغويا بعد أن تخرج من

المدى المتوسط

المدى الطويل

 وضع آليات لرصد استخدام الموارد الجينية ،بمافي ذلك من خالل تعيين نقاط التفتيش
 اإلبالغ عن التدابير التي تتخذ لتنفيذالبروتوكول

 وضع آليات لتشجيع الدعم المتبادل معالصكوك الدولية األخرى ذات الصلة
 تعزيز االمتثال للشروط المتفق عليها بصورةمتبادلة
 تعزيز مسامهمة أنشطة الحصول وتقاسم المنافعفي حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام
لمكوناته
 وضع تدابير بشأن الوصول إلى العدالة فيمايتعلق بحاالت الحصول وتقاسم المنافع
 -معالجة القضايا العابرة للحدود

 -تعزيز االمتثال للتشريعات الوطنية

-

أو المتطلبات التنظيمية بشأن
الحصول وتقاسم المنافع

-

البلد المقدم حسب
االقتضاء

 -تنمية القدرة على التفاوض بشأن

الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
 زيادة فهم التزامات األطراف بموجبالبروتوكول

 تعزيز قدرة أصحاب المصلحة المعنيينفيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع
 إدارة المعارف التقليدية المرتبطة بالمواردالجينية

 تيسير نقل التكنولوجيا ووضعبنية تحتية للبحوث وبناء
القدرات التقنية الالزمة
لتحقيق االستدامة لهذا النقل

للتكنولوجيا

 إجراء دراسات بحثيةوتصنيفية ذات صلة بحفظ
التنوع البيولوجي واالستخدام
المستدام لمكوناته والتنقيب
البيولوجي
 وضع قواعد بيانات للمواردالجينية
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التذييل الثاني
األنشطة العملية لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال

المجال الرئيسي  :1القدرة على تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في البروتوكول واالمتثال لها

التدابير االستراتيجية
1-1

التمكين من التصديق على البروتوكول أو

2-1

التوعية بأمهمية الموارد الجينية والمعارف
التقليدية المتصلة بها وما يتعلق بها من

3-1

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

4-1

حشد موارد مالية جديدة ومبتكرة لتنفيذ
البروتوكول

االنضمام إليه

قضايا الحصول وتقاسم المنافع

المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع ،والخبرات
المتوافرة لتنفيذ البروتوكول

5-1
6-1

وضع آليات للتعاون المشترك بين الوكاالت
على المستوى المحلي
استخدام أفضل أدوات التواصل المتاحة

والنظم القائمة على اإلنترنت في أنشطة
الحصول وتقاسم المنافع ،بما في ذلك توفير
معلومات لغرفة تبادل المعلومات بشأن

الحصول وتقاسم المنافع

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها

 إعداد دليل بشأن التصديق على البروتوكول أو االنضمام إليه ،بما في ذلك نماذج وثائق المعلومات التي تقدم إلى كبار المسؤولين الحكوميين استنادا إلى خب ارت البلدان
التي صدقت بالفعل على البروتوكول
 تنظيم حلقات عمل للموظفين الحكوميين بشأن أحكام البروتوكول
 توفير التمويل والمساعدات التقنية/المحاضرين لتنظيم حلقات عمل تشاورية ألصحاب المصلحة بشأن أحكام البروتوكول

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

 إعداد مجموعة أدوات لتوجيه األطراف وغيرمهم من أصحاب المصلحة بشأن كيفية تصميم وادارة أنشطة التوعية بخصوص البروتوكول
 تنظيم حلقات عمل للموظفين الحكوميين وغيرمهم من أصحاب المصلحة المعنيين بتنفيذ الحصول وتقاسم المنافع بشأن كيفية اإلبالغ عن قضايا الحصول وتقاسم المنافع
 تنظيم حلقات عمل للصحفيين ووسائط اإلعالم األخرى وخبراء التواصل بشأن أمهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية وما يتصل بذلك من قضايا الحصول وتقاسم
المنافع
 إعداد مبادئ توجيهية بشأن كيفية إدراج قضايا الحصول وتقاسم المنافع في المنامهج الدراسية لمدارس ما بعد الثانوي وبرامج التعليم غير الرسمي
 تصميم وتنظيم دورات تدريبية قصيرة عن الحصول وتقاسم المنافع في الجامعات

 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
 تنظيم تدريب في مجال تحديد أصحاب المصلحة ومهارات التحليل للموظفين الحكوميين المسؤولين عن الحصول وتقاسم المنافع
 توفير مساعدات تقنية لوضع آليات لتيسير إقامة الشبكات فيما بين مختلف الجهات الفاعلة
 تنظيم التدريب للموظفين الحكوميين على مهارات حشد الموارد (مثل تطوير المشاريع وجمع التبرعات واسترجاع الموارد)
 توفير مساعدات تقنية لوضع استراتيجيات وطنية لحشد الموارد

 توثيق دراسات الحالة عن أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن التنسيق المشترك بين الوكاالت من الهيئات القائمة المعنية بقضايا الحصول وتقاسم المنافع
 توفير مساعدات تقنية إلقامة آليات لتيسي ر التفاعل الداخلي فيما بين الوكاالت ،بما في ذلك تقييم الخيارات واالستدامة
 توفير مساعدات تقنية وتدريب بشأن استخدام أفضل أدوات التواصل المتاحة والنظم القائمة على اإلنترنت بشأن أنشطة الحصول وتقاسم المنافع

 وضع أو مواءمة أدوات التواصل مثل مواقع الويب ووسائط اإلعالم االجتماعية ،والتعلم اإللكتروني لنشر مواد المعلومات المتوافرة عن الحصول وتقاسم المنافع
 إقامة منابر مناسبة لتقاسم المعلومات تتصل بغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 وضع وحدات التعلم اإللكتروني والتدريب بالممارسة بشأن استخدام غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وآلية تبادل المعلومات
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األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها

7-1

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

 إعداد مبادئ توجيهية إلقامة نقاط تفتيش قطرية ،بما في ذلك أدوار ووظائف تلك النقاط
 تنظيم عمليات تدريب للموظفين الحكوميين المسؤولين عن الحصول وتقاسم المنافع

8-1

اإلبالغ عن التدابير التي تتخذ لتنفيذ

 توفير مساعدات تقنية ومالية إلعداد التقارير الوطنية

البروتوكول

المجال الرئيسي  :2القدرة على وضع وتنفيذ وانفاذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية المحلية بشأن الحصول وتقاسم المنافع
التدابير االستراتيجية

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها

1-2

وضع إطار سياساتي بشأن الحصول
وتقاسم المنافع

 توفير مساعدات تقنية لتحليل السياسات القائمة بشأن الحصول وتقاسم المنافع لتحديد الثغرات
 توفير مساعدات تقنية لوضع أطر سياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع

2-2

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

 توفير مساعدات تقنية لتقييم التدابير القائمة ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول
 إعداد مبادئ توجيهية بشأن كيفية التنسيق بين السياسات والقوانين والقواعد الوطنية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع لضمان االتساق والوضوح القانوني

3-2

وضع تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية

 توفير مساعدات تقنية وقانونية الستعراض و/أو تحديث و/أو وضع تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية محلية بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،بما في ذلك وحسب

4-2

وضع تشريعات نموذجية إقليمية

5-2

وضع ترتيبات مؤسسية ونظم إدارية
للحصول وتقاسم المنافع

البروتوكول

أو تعديل الموجود منها بشأن الحصول
وتقاسم المنافع بغرض تنفيذ البروتوكول

 إعداد أدوات (على سبيل المثال مبادئ توجيهية ودراسات حالة) لتيسير إد ارج اعتبارات الحصول وتقاسم المنافع في السياسات والخطط القطاعية والمشتركة بين القطاعات

مقتضى الحال أحكام االستخدام العرفي وتبادل الموارد الجينية والمعلومات التقليدية
 إعداد مبادئ توجيهية بشأن صياغة أو تنقيح التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافع
 تنظيم عمليات تدريب (مثل حلقات عمل ودورات تدريبية ووحدات تعلم إلكتروني) عن صياغة التدابير التشريعية واإلدارية أو السياساتية

 توفير مساعدات تقنية لوضع آليات إلجراء مشاورات أصحاب المصلحة بشأن وضع التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافع

 تقديم المساعدات التقنية والقانونية إلى المؤسسات اإلقليمية القائمة ،حسب االقتضاء ،لصياغة تشريعات وقواعد نموذجية إقليمية يمكن مواءمتها لتتوافق مع األوضاع
الوطنية
 تقديم المساعدات التقنية للمنظمات اإلقليمية إلعداد مبادئ توجيهية لدعم التنفيذ المتسق للبروتوكول على المستوى الوطني

 تيسير وضع ترتيبات مؤسسية وآليات تنسيق لتنفيذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافع من خالل العمل مع المؤسسات الوطنية لتعزيز
عمليات التآزر
 تنظيم عمليات تدريب للموظفين الحكوميين على تنفيذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافع
 تيسير تقاسم المعارف والخبرات بشأن تدابير الحصول وتقاسم المنافع من خالل التدريب أثناء العمل وبرامج تبادل النظراء ،ومجتمعات وشبكات التعلم اإلقليمية ودون
اإلقليمية
 توفير مساعدات تقنية لوضع إجراءات إدارية لتنفيذ تدابير الحصول وتقاسم المنافع
 إعداد مبادئ توجيهية للتفرقة بين طلبات الحصول على الموارد الجينية لالستخدام التجاري وغير التجاري
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6-2

وضع إجراءات لمنح أو رفض منح الموافقة
المسبقة عن علم

7-2

تعزيز االمتثال للتشريعات الوطنية أو
المتطلبات التنظيمية بشأن الحصول وتقاسم

المنافع

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها

 إعداد مبادئ توجيهية لوضع تدابير مبسطة للحصول على الموارد الجينية ألغراض البحوث غير التجارية
 إعداد مذكرات تفسيرية بشأن مختلف عناصر الموافقة المسبقة عن علم
 إعداد مبادئ توجيهية بشأن منح الموافقة المسبقة عن علم ،بما في ذلك النماذج
 تنظيم عمليات تدريب وبرامج توجيه بشأن منح الموافقة المسبقة عن علم

 توفير مساعدات تقنية للتوعية بالتدابير التشريعية أو السياساتية أو اإلدارية الوطنية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع
 توثيق ونشر دراسات الحالة عن الممارسات الجيدة في إنفاذ وتعزيز االمتثال لتدابير الحصول وتقاسم المنافع
 تنظيم عمليات تدريب لموظفي مراقبة الحدود بشأن قضايا التنوع البيولوجي والحصول وتقاسم المنافع

المجال الرئيسي  :3القدرة على التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
التدابير االستراتيجية

1-3

تعزيز العدالة واإلنصاف في المفاوضات
الخاصة بالشروط المتفق عليها بصورة
متبادلة ،بما في ذلك من خالل التدريب في

2-3

وضع بنود تعاقدية نموذجية قطاعية
وجامعة للقطاعات

3-3

إعداد وتنفيذ اتفاقات رائدة بشأن الحصول
وتقاسم المنافع

مجال المهارات القانونية والعملية والتقنية
ذات الصلة

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها

 إعداد مذكرات تفسيرية عن مختلف عناصر الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة والجهات الفاعلة ذات الصلة
 تنظيم عمليات تدريب وبرامج توجيه عن التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ،بما في ذلك الوحدات الخاصة بالجوانب التقنية والقانونية
 برامج توجيه بشأن قضايا الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ذات الصلة بالموافقة المسبقة عن علم

 إعداد دليل تشغيلي بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة يغطي ضمن جملة أمور كيفية التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ،وأدوار ومسؤوليات
الجهات الفاعلة ذات الصلة
 إعداد ورقة استعراض بشأن األطر القانونية المتصلة بعملية الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

 إعداد مجموعة أدوات عن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة وتنظيم برامج تدريب وتوجيه باستخدام مجموعة األدوات
 وضع إرشادات بشأن إدراج أحكام في الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة بشأن تقاسم المعلومات عن تنفيذ الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ،بما في ذلك من خالل
متطلبات اإلبالغ

4-3

تعزيز الفهم األفضل لنماذج األعمال بشأن
استخدام الموارد الجينية

 إعداد دليل عن تسوية المنازعات وتنظيم برامج توجيه للخبراء القانونيين وغيرمهم في مهذا الصدد
 تنظيم برامج تدريب لنقاط االتصال الوطنية وأصحاب المصلحة بشأن القضايا ذات الصلة بالرصد واالمتثال فيما يتعلق بالشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
 إعداد تدريب قانوني عن قانون العقود لألشخاص غير المحامين
 إعداد بنود تعاقدية وعقود نموذجية ،بما في ذلك لمختلف القطاعات
 تنظيم عمليات تدريب عن كيفية استخدام العقود النموذجية

 توثيق دراسات الحالة عن اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع ،بما في ذلك أمثلة على المستفيدين ،والمنافع النقدية وغير النقدية ،وطرائق تقاسم المنافع ،واستخدام المنافع
 إعداد دليل عن نماذج األعمال ذات الصلة باستخدام الموارد الجينية لمختلف القطاعات
 تنظيم عمليات تدريب على نماذج األعمال ذات الصلة باستخدام الموارد الجينية لمختلف القطاعات
 إعداد نماذج بشأن التوقعات األحيائية وتنمية األعمال المعتمدة على الموارد األحيائية
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المجال الرئيسي  :4قدرات المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين ،بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا

التدابير االستراتيجية

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها

1-4

المشاركة في عمليات صنع القرار القانوني
والسياساتي

 تنظيم تدريب للمجتمعات األصلية والمحلية ،بما في ذلك النساء في تلك المجتمعات ،بشأن أحكام البروتوكول والكيفية التي سيعمل بها بما في ذلك فهم عملية صنع القرار
والعمليات القانونية والسياساتية بشأن قضايا الحصول وتقاسم المنافع ،واالعتراف بقيمة معارفها التقليدية
 توفير مساعدات تقنية وعمليات تدريب لتمكين المجتمعات األصلية والمحلية ،وأصحاب المصلحة المعنيين من المشاركة في وضع تدابير الحصول وتقاسم المنافع

2-4

وضع متطلبات دنيا ،حسب االقتضاء،
للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

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

3-4

وضع بروتوكوالت مجتمعية بشأن
الحصول على المعارف التقليدية والتقاسم
العادل للمنافع الناشئة عن استخدام مهذه

 إقامة حلقات عمل "لتدريب المدربين" ،بما في ذلك إعداد مواد للمجتمعات األصلية والمحلية بشأن كيفية وضع البروتوكوالت المجتمعية بشأن الحصول على المعارف
التقليدية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام تلك المعارف
 وضع وحدات للتعلم اإللكتروني وغير ذلك من األدوات بشأن كيفية وضع البروتوكوالت المجتمعية المتعلقة بالحصول على المعارف التقليدية ،والتقاسم العادل والمنصف

4-4

وضع بنود تعاقدية نموذجية لتقاسم المنافع
الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية

 إعداد وحدات "لتدريب المدربين" لوضع واستخدام البنود التعاقدية واتفاقات الحصول وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية
 إعداد أدوات إرشادية عملية بشأن البنود التعاقدية النموذجية للمعارف التقليدية

لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع
الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية

المعارف

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

المتطلبات الدنيا ،حسب االقتضاء ،للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية

للمنافع الناشئة عن استخدام تلك المعارف

5-4

تعزيز قدرات المجتمعات األصلية والمحلية
وخاصة النساء في مهذه المجتمعات فيما
يتعلق بالحصول على الموارد الجينية و/او

 ترجمة المواد ذات الصلة إلى اللغات المحلية
 توفير مساعدات تقنية إلنشاء مكاتب مساعدة للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين
 توفير مساعدات تقنية لوضع وتنفيذ برامج للتعليم من نظير لنظير ،بما في ذلك برامج التوجيه والتدريب أثناء العمل

6-4

تنمية القدرة على التفاوض في مجال

 إعداد نماذج ومبادئ توجيهية لتيسير عمليات التقييم الذاتي لالحتياجات من القدرات للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

7-4

زيادة فهم التزامات األطراف بموجب
البروتوكول فيما يتعلق بالمعارف التقليدية

المعارف التقليدية

الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

والمجتمعات األصلية والمحلية

 برامج التوجيه والتدريب لتمكين المجتمعات األصلية والمحلية من تحقيق إمكانيات المعارف التقليدية من خالل توثيقها وحمايتها واستخدامها
 تنظيم حلقات عمل/دورات تدريبية للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين ،بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث للتفاوض بشأن الشروط
المتفق عليها بصورة متبادلة
 وضع وحدات مخصصة للتعلم واإللكتروني للمجتمعات األصلية والمحلية وغيرمها من أصحاب المصلحة المعنيين ،بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث بشأن
المفاوضات الخاصة بالشروط المتفق عليها بصورة متبادلة واتفاقات الحصول وتقاسم المنافع

 تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل بشأن التزامات األطراف بموجب البروتوكول فيما يتعلق بالمعارف التقليدية والمجتمعات األصلية والمحلية
 إعداد مبادئ توجيهية بشأن كيفية إنشاء آليات لتيسير التنسيق فيما بين اإلدارات/الوكاالت الحكومية ،والسلطات المحلية التي تنظم عملية الحصول وتقاسم المنافع فيما

يتعلق بالمعارف التقليدية والمجتمعات األصلية والمحلية
 توثيق ونشر دراسات الحالة بشأن الممارسات ال جيدة فيما يتعلق بالمعارف التقليدية والمجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع لتمكين الممارسين
من التعلم واالرتكاز على خبرات اآلخرين
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التدابير االستراتيجية

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها

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

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

التدابير االستراتيجية

األنشطة اإلرشادية لبناء القدرات وتنميتها

1-5

وضع واستخدام طرائق لتقدير قيمة الموارد
الجينية وما يتصل بها من معارف تقليدية

 إعداد منهجيات لتقدير القيم ة التجارية المحتملة لموارد جينية معينة والمعارف التقليدية باالرتكاز على الممارسات الجيدة في سياق الحصول وتقاسم المنافع
 تيسير وضع صالت مشتركة مع المبادرات والمنهجيات والصكوك األخرى المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع لتقدير قيمة الموارد الجينية والمعارف التقليدية مثال من

2-5

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

كيفية وضع آليات لتيسير التنسيق في مختلف اإلدارات والوكاالت الحكومية والسلطات المحلية التي تنظم عمليات الحصول وتقاسم المنافع
 توفير مساعدات تقنية للتعاون البحثي والعلمي المشترك (مثال برامج التعلم من نظير لنظير) ،بما في ذلك نقل وتطوير التكنولوجيا
 توفير دعم (مثل حلقات عمل تدريب المدربين وبرامج التوجيه وتدريب أثناء العمل) إلقامة مرافق في البلدان النامية لتدريب الباحثين والحفاظ على المهارات المتوافرة،

3-5

إجراء الدراسات البحثية والتصنيفية ذات الصلة
بحفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام

 توفير مساعدات تقنية لدعم وضع أو تعزيز قواعد بيانات الموارد الجينية
 تنظيم عمليات تدريب بشأن التنقيب البيولوجي والقيمة المضافة للموارد الجينية للمجتمعات األصلية والمحلية ،والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاص

االستدامة لهذا النقل للتكنولوجيا

لمكوناته والتنقيب البيولوجي

خالل تبادل المعارف
 توثيق ونشر دراسات الحالة المتعلقة بالممارسات الجيدة والدروس المستفادة لزيادة فهم سلسلة القيمة من خالل تحليل نماذج األعمال
 دعم ُنهج متعددة ألصحاب المصلحة إلدراج القيمة المحتملة للموارد الجينية والمعارف التقليدية في عمليات صنع القرار مثل من خالل إعداد مبادئ توجيهية بشأن

بما في ذلك بشأن المعارف التقليدية
 توفير مساعدات تقنية لتنمية القدرات البحثية في المؤسسات والجامعات المحلية إلضافة قيمة إلى الموارد الجينية
 توفير الدعم للنهج التعاونية إزاء البحوث التقنية والعلمية وبرامج التنمية

 تنظيم عمليات تدريب بشأن الدراسات البحثية والتصنيفية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته
 بناء قدرات لالضطالع بالبحث والتطوير المتعلق بالموارد الجينية لمرحلة االستغالل التجاري
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المرفق الثاني
اختصاصات اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية ببناء القدرات لتنفيذ بروتوكول ناغويا
أوال-

الوالية

تتمثل والية اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية ببناء القدرات في إسداء المشورة إلى األمين التنفيذي حول المسائل
-1
ذات الصلة بتقييم فعالية اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال .وتشمل
مهامها المحددة إسداء المشورة بشأن ما يلي:
تقييم مبادرات بناء القدرات وتنميتها التي تنفذمها األطراف ومختلف المنظمات بهدف تحديد الثغرات الموجودة
(أ)
في تنفيذ اإلطار االستراتيجي؛
الحاجة إلى إعداد أدوات ومبادئ توجيهية ومواد تدريب جديدة ،بما في ذلك وحدات التعلم اإللكتروني،
(ب)
لتيسير مبادرات األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين المتعلقة ببناء القدرات
وتنميتها؛
تيسير التنسيق والتآزر واالتساق والتكامل بين أنشطة بناء القدرات وتنميتها ،مع األخذ بعين االعتبار
(ج)
المعلومات المتعلقة باالحتياجات من حيث بناء القدرات وتنميتها واألنشطة المتاحة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول
وتقاسم المنافع ومن مصادر أخرى؛
تيسير تحقيق االتساق بين االحتياجات من حيث بناء القدرات وتنميتها التي تحددمها األطراف والفرص
( د)
المحتملة والموارد الالزمة لدعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي.
ثانيا-

تشكيل اللجنة

ستضم اللجنة االستشارية غير الرسمية خمسة عشر خبي ار يختارمهم األمين التنفيذي على أساس ترشيحات من
-2
األط ارف مع مراعاة التمثيل الجغرافي المنصف والتوازن بين الجنسين ويجب أن تضم اللجنة ممثلي المجتمعات األصلية
والمحلية والمنظمات المعنية.
ويمكن للجنة االستشارية غير الرسمية أن تستند أيضا إلى الخبرات القائمة ،وأن تتواصل مع المنظمات الدولية
-3
واإلقليمية والوطنية المعنية ،حسب االقتضاء ،في تنفيذ واليتها.
ثالثا-

اإلجراءات التشغيلية

رمهنا بتوافر الموارد المالية ،ستجتمع اللجنة االستشارية غير الرسمية حسب الحاجة إلى ضمان إسداء المشورة في
-4
الوقت المناسب ،وستعقد االجتماعات في تعاقب مع االجتماعات األخرى ذات الصلة ،حيثما كان ذلك ممكنا.
وحيثما يكون ذلك ممكنا ،ستستخدم األمانة وسائل االتصال اإللكتروني المتاحة من أجل تقليل الحاجة إلى عقد
-5
اجتماعات وجها لوجه.
________

