
 

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في

 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم
 استخدامها العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن

 األولاالجتماع 
 2014أكتوبر/تشرين األول  17-13، جمهورية كوريا، شانغتبيونغ 
 من جدول األعمال 17البند 

 

NP-1/8  (22تدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنميتها )المادة 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،

بناء القدرات وتنميتها وتعزيز  من بروتوكول ناغويا التي تقتضي أن تتعاون األطراف في 22إلى المادة  إذ يشير
أقل  ال سيماالموارد البشرية والقدرات المؤسسية لتنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال في األطراف من البلدان النامية، 

 ، االنتقالي قتصادذات االطراف األو البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، 
ذ يشدد  بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال،لغة لالبامهمية األعلى  وا 

ذ  الوثيقتين الواردة في المحلية  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 األدواتادة وكذلك ثروة من الخبرات والدروس المستفبال يقروا 
تلك التي قادتها األمانة وتلك التي وضعها العديد من ، مثل في مجال الحصول وتقاسم المنافعمبادرات تنمية القدرات 

بادرة تنمية ممانحة 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  المعامهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةبدعوة مجلس إدارة وا 
ذ يشيرناغويا التعاون مع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  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  كافية موارد مالية الحاجة إلى وا 
ذ يرحب تصديق الدعم ل تنميتهاى اآلن جهات مانحة مختلفة ألنشطة بناء القدرات و بالدعم المالي الذي قدمته حت وا 

 ،وتنفيذهبروتوكول ناغويا  على
ذ   ،ناغويا على نحو فعاللدعم تنفيذ بروتوكول  تنميتهابالحاجة إلى نهج استراتيجي ومنسق لبناء القدرات و  يقروا 
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ذ يؤكد وااللتزام السياسي لضمان استدامة  القطريةكية ملوالصحاب المصلحة المشاركة الواسعة ألأمهمية  على وا 
 ،تنميتهامبادرات بناء القدرات و 

ذ يشير من برتوكول ناغويا التي تفيد بأن غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول  14من المادة  1إلى الفقرة  وا 
 وتقاسم المنافع جزء من آلية غرفة تبادل المعلومات،

لقدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال، الوارد في اإلطار االستراتيجي لبناء ا يعتمد -1
 المرفق األول بهذا المقرر؛

إنشاء لجنة استشارية غير رسمية إلسداء المشورة إلى األمين التنفيذي، حتى االجتماع الثالث يقرر  -2
متعلقة بتقييم فعالية اإلطار االستراتيجي لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، حول المسائل ال

 ؛)و( أدناه10والمشار إليه في الفقرة  2020عام لوفقا لالختصاصات الواردة في المرفق الثاني في ضوء التقييم المتوقع 

األطراف، والحكومات األخرى، والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية إلى وضع  يدعو -3
 القدرات وتنميتها بما يتسق مع اإلطار االستراتيجي؛وتنفيذ مبادرات بناء 

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية والمصارف اإلنمائية اإلقليمية، يدعو أيضا  -4
 والمؤسسات المالية األخرى والقطاع الخاص، حسب االقتضاء، إلى تقديم موارد مالية لدعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي؛

اف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية والقطاع األطر  يدعو كذلك -5
الخاص، حسب االقتضاء، إلى تزويد غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بمعلومات عن أنشطتها في 

والفرص ذات الصلة بتنفيذ اإلطار  الناشئة، 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  -6
بشأن الحصول وتقاسم المنافع عن احتياجاتها وأولوياتها، بما في ذلك الُنهج غير القائمة على السوق، من حيث بناء 

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

أقل البلدان نموا والدول  ال سيمااألطراف من البلدان النامية، على مساعدة  المنظمات المعنية يشجع -7
والمسامهمة في تنفيذ  تنفيذ اإلطار االستراتيجي على االنتقالي قتصادذات االف طرااألو من بينها، الجزرية الصغيرة النامية 

 ؛من أمهداف أيشي للتنوع البيولوجي 16تحقيق الهدف  ال سيما، 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

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

األطراف التي مهي كذلك أطراف في الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة بالبروتوكول إلى ضمان  يدعو -9
 في بناء القدرات متسقة ومتعاضدة؛التدابير المتخذة للمساعدة تكون أن 

 إلى األمين التنفيذي أن:  يطلب -10
التنسيق والتعاون في تنفيذ اإلطار االستراتيجي من  ،المنظمات المعنية، بالتعاون مع ييسريشجع و  )أ(

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

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

 ؛وجب االتفاقيةفي األنشطة العالمية لتنمية القدرات بمالمنافع 
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، وخاصة األطراف والمجتمعات األصلية والمحليةيجّمع معلومات بشأن األدوات القائمة التي تساعد  )ج(
تاحة وتنميتها،بناء القدرات من حيث احتياجاتها وأولوياتها  على تقييم النساء في تلك المجتمعات، المعلومات الناتجة من  وا 

العامل ألطراف مؤتمر احصول وتقاسم المنافع، وتقديم تقرير إلى االجتماع الثاني لغرفة تبادل المعلومات بشأن ال خالل
  ؛في بروتوكول ناغويا بشأن الحاجة إلى تطوير أدوات جديدةكاجتماع لألطراف 

األطراف  تحددمهاالتي  وتنميتهابناء القدرات من حيث حتياجات واألولويات االمعلومات عن  يجّمع (د)
 ؛المعنيةلمنظمات ل وأن يتيحها ة والمحليةوالمجتمعات األصلي

ومسامهمته في الخطة االستراتيجية للتنوع ستراتيجي عن حالة تنفيذ اإلطار االمحدثة يعد تقارير  )مه(
خالل اجتماعاته ناغويا مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  لينظر فيها 2020-2011البيولوجي 

تاحة أول تحية، عادال األطراف والحكومات األخرى التي تقدمها مع مراعاة المعلومات ديث خالل االجتماع الثاني، وا 
 ؛غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع إلى والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية

فيه اجتماع األطراف في  وأن يقدم تقرير التقييم لينظر 2019يعد تقييما لإلطار االستراتيجي في عام  )و(
لتيسير استعراض اإلطار االستراتيجي واحتمال تنقيحه باالقتران مع استعراض الخطة  2020بروتوكول ناغويا في عام 

 .2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 المرفق األول

لحصول اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن ا
 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 

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

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

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

 لقدرات وتنميتها:ويغطي اإلطار االستراتيجي خمسة مجاالت رئيسية لبناء ا
 القدرة على تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في البروتوكول واالمتثال لها؛ -1

نفاذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية المحلية بشأن الحصول  -2 القدرة على وضع وتنفيذ وا 
 وتقاسم المنافع؛

 القدرة على التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛ -3

قدرة المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط  -4
 البحوث فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول؛

 قدرة البلدان على تطوير قدرات بحثية ذاتية إلضافة قيمة إلى مواردمها الجينية. -5

ض التدابير االستراتيجية التي قد يتعين أن تتخذمها ويركز اإلطار االستراتيجي على بناء القدرات وتنميتها ألغرا
(، وفي األجل الطويل )ما 2020حتى عام  في غضون السنوات الست األولىاألطراف في األجلين القصير والمتوسط )أي 
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في  لها موجز( من أجل بناء األساس الالزم لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال. وتوفر التدابير، التي يرد 2020 بعد عام
 لإلجراءات منظما على أساس ثالثة أطر زمنية إرشادية. (خريطة طريق)التذييل األول، تسلسال إرشاديا 

البحثية ويهدف اإلطار االستراتيجي إلى مساعدة وتوجيه األطراف والمنظمات اإلقليمية والدولية والمؤسسات 
ين في جهودمهم الرامية إلى بناء القدرات وتنميتها من األكاديمية والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيو 

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

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

 .بكفاءة استخدام الموارد والخبرات المتوافرةو الدروس 
تخدم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع تقييم شامل لإلطار االستراتيجي، وسوف يس 2020وسيجري في عام 

لألطراف في البروتوكول تقرير التقييم الستعراض وتنقيح اإلطار االستراتيجي، حسب االقتضاء، باالقتران مع استعراض 
 .2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 مقدمة -1
 معلومات أساسية 1-1

ة ياألطراف في بناء وتنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية والمؤسس أن تتعاون من البروتوكول  22المادة  تقتضي -1
أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية  ال سيما ،لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال في األطراف من البلدان النامية

ظمات العالمية واإلقليمية ودون بما في ذلك من خالل المؤسسات والمن ،االنتقالي قتصادذات االطراف األو بينها، من 
بما  ،األطراف تيسير مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلىطلب اإلقليمية والوطنية. كما يُ 

 في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

بلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة أقل ال ال سيما ،البلدان الناميةمن طراف األيفتقر معظم  ،وفي الوقت الحاضر -2
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 مالمثال، ال يمتلك الكثير منه 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 كما أنالحصول وتقاسم المنافع وما يتصل بذلك من قضايا. 
  غير ملمين بصورة كاملة بأحكام البروتوكول. - لخاص والجمهور العامن والمجتمعات األصلية والمحلية والقطاع او الحكومي

األخرى في الفاعلة  والجهاتوقد وضع مهذا اإلطار االستراتيجي لتيسير التعاون بين األطراف والجهات المانحة  -3
ق لبناء القدرات بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال، والترويج لنهج استراتيجي متسق ومنس مجال

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

د االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية ومهذه الوثيقة عبارة عن حصيلة عملية تشاورية واسعة النطاق بدأت بع -4
في  2011المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا )اللجنة الحكومية الدولية( الذي عقد في يونيه/حزيران 

، إلى وضع إطار استراتيجي لبناء القدرات وتنميتها على 1/2 مونتريال. وقد دعت اللجنة الحكومية الدولية، في توصيتها
 قامالحتياجات واألولويات المحلية، والعناصر التي حددتها األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية. وبعد ذلك، أساس ا

االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية  الموجزمهذا في . وقد نظر الواردةوالمعلومات  لآلراء موجزبإعداد األمين التنفيذي 
 1 .2012الذي عقد في نيودلهي في يوليه/تموز 

                                                 
 .UNEP/CBD/ICNP/2/10صدر التجميع بوصفه الوثيقة  1
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وبناء على توصية االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن ينظم  -5
، واردةوالمعلومات ال اآلراءالمشار إليه أعاله بشأن  الموجزاجتماعا للخبراء لوضع مشروع اإلطار االستراتيجي مع مراعاة 

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

2
 

ستراتيجي االطار اإلمشروع  ،يالفي مونتر  2013يونيه/حزيران  5إلى  3الذي عقد من  ،ووضع اجتماع الخبراء -6
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 المعامهدة الدولية في مجالببناء القدرات  الصلة
اللجنة الحكومية الدولية في اجتماعها  نظرتو  3 .2012و 2011بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في عامي 

مؤتمر األطراف العامل  في مشروع اإلطار االستراتيجي واعتمده في جمهورية كوريا 2014فبراير/شباط المعقود في الثالث 
 .في اجتماعه األول كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

وفقا لألوضاع  ويقومون بتكييفهواإلطار االستراتيجي وثيقة مرنة وحية. ويتوخى أن يستخدم األطراف مهذا اإلطار  -7
 س المستفادة.و والسياقات المختلفة، وسيجري تحديثه في ضوء الخبرات الناشئة والدر 

 األوضاع الراهنة والخبرات السابقة والدروس المستفادة 1-2

الحالة الرامهنة لتنفيذ تدابير الحصول وتقاسم المنافع وقدرات الموارد ب فيما يتعلقتباين شاسع بين البلدان  مهناك -8
واالحتياجات واألولويات فيما يتعلق بالقدرات. واستجابة لالستبيان الذي أرسلته األمانة في  القائمةالبشرية والمؤسسية 
اف عن الحاجة إلى قدرات لوضع التدابير والترتيبات المؤسسية الوطنية ، أعرب عدد من األطر 2011أكتوبر/تشرين األول 

جراء عملية  المتعلقة بالحصول وتبادل المنافع، والمشاركة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وا 
للحدود، والقدرات  طوي على عبورالحاالت التي تنلموارد 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 اعمليات صنع القرار ووضع السياسات، وفهم أحكام البروتوكول، و 

 ورصد الموارد الجينية والمعارف التقليدية المتصلة بالموارد الجينية. جردفع، ووضع عمليات وتقاسم المنا

 ،ويفتقر الكثير من البلدان أيضا ترتيبات مؤسسية وقواعد واضحة ومتجانسة تنظم عملية الحصول وتقاسم المنافع -9
، بصورة متبادلة يد الشروط المتفق عليهابما في ذلك اإلجراءات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة عن علم، وتحد

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

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

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

من اتفاقية  15وقد وضع، قبل اعتماد البروتوكول، عدد من األدوات والمبادرات لمساعدة األطراف في تنفيذ المادة  -10
خطة عمل بشأن بناء قدرات الحصول  2004 عام في ،على سبيل المثال ،اعتمد مؤتمر األطرافو التنوع البيولوجي. 

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

                                                 
 دال والمرفق الثالث. 11/1من المقرر  4الفقرة  2
( في الموقع UNEP/CBD/ICNP/2/INF/9و UNEP/CBD/ICNP/2/INF/1ترد تقارير حلقات العمل مهذه ) 3

http://www.cbd.int/icnp2/documents. 

http://www.cbd.int/icnp2/documents
http://www.cbd.int/icnp2/documents
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تساعد األطراف في  2002لناشئة عن استخدامها التي اعتمدت في عام الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع ا
 4 جملة أمور من بينها وضع نظم وطنية وترتيبات تعاقدية للحصول وتقاسم المنافع.

وقد  5وعالوة على ذلك، نفذت العديد من المبادرات الخاصة ببناء القدرات وتنميتها خالل السنوات القليلة الماضية. -11
 قليل. وقدم عدد وجها لوجهمهذه المبادرات التدريب لألفراد من خالل حلقات دراسية وحلقات عمل تدريبية وفر العديد من 

. كما وضعت بعض المبادرات أدوات افتراضية بصورة منهجيةمنها الدعم التقني لتنمية القدرات المؤسسية وتعزيز القدرات 
ول وتقاسم المنافع، وقدم البعض الدعم للتدريب أثناء العمل بما في ذلك وحدات التعلم اإللكتروني بشأن الحص ،للتعلم

درجات علمية  تمنحللغاية من المؤسسات األكاديمية التي  قليلوبرامج التبادل. غير أنه ال يتوافر حتى اآلن سوى عدد 
 الحصول وتقاسم المنافع. في مجال شهاداتبرامج لمنح ال تقدم رسمية أو

من المبادرات السابقة والجارية بشأن بناء القدرات وتنميتها فيما يخص الحصول وتشمل بعض الدروس المستفادة  -12
 :يما يلوتقاسم المنافع 

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

طائفة عريضة  ها بشأن الحصول وتقاسم المنافع أن تستهدف وتشركتينبغي 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  تهاتكون المبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية فعالة في بناء القدرات وتنمي )د(
 خبرات المتوافرة في اإلقليم؛الموارد وتقاسم التتيح للبلدان تجميع  ذلك أنها 6.ياجات واألوضاعاالحت

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

جي في االعتبار األوضاع الحالية واالحتياجات واألولويات المحددة وضع اإلطار االستراتي ةوقد أخذت عملي -13
 والخبرات والدروس المستفادة من مبادرات بناء القدرات السابقة.

 هج ة والن  اإلرشادي المبادئ 1-3

يتها ينبغي أن تسترشد عملية تنفيذ السياسات واألنشطة والمشاريع وغيرمها من المبادرات المتعلقة ببناء القدرات وتنم -14
ينبغي لمبادرات بناء  ،ند إلى الخبرات والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والحالية. وبصفة عامةتهج تسونُ  بمبادئ

 القدرات وتنميتها أن:

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

 الملكية والقيادة الوطنية؛ منتض )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(

                                                 
 capacity-plan-bd.int/abs/actionhttp://www.cالعنوان التالي:  تتوافر خطة العمل ومبادئ بون التوجيهية على 4
 .http://www.cbd.int/abs/bonn/default.shtmlو
http://www.cbd.int/abs/capacity-يمكن الحصول على أمثلة عن المبادرات السابقة والجارية على العنوان التالي:  5

building.shtml  
أمثلة على ذلك مبادرة بناء قدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع، ومبادرات الحصول وتقاسم المنافع لرابطة أمم جنوب شرق  6

، (SPREP)امج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ ، وأمانة برن(ICIMOD)، والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال (ASEAN)آسيا 
 .(CARICOM)والجماعة الكاريبية 

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


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

Page 7  

 

بما في ذلك النساء  ،وأصحاب المصلحة المعنيين لمجتمعات األصلية والمحليةلالمشاركة الكاملة  تضمن مه()
 في مبادرات بناء القدرات وتنميتها؛

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

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

 نهج التعلم بالممارسة؛تعتمد  )ح(

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

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

ة المشار إليها أعاله في توفير االستنارة لجهود األطراف في بناء القدرات لضمان اإلرشادي المبادئوسوف تساعد  -15
 أن توضع وفق اإلطار االستراتيجي وتروج لنهج أكثر تبسيطا واتساقا.

 واألهداف الغرض -2

بناء القدرات وتنميتها  بشأنمن مهذا اإلطار االستراتيجي في الترويج لنهج منظم ومتسق ومنسق  الغرضيتمثل  -16
. كما يسعى إلى تحفيز وتوجيه عملية وضع مبادرات بناء القدرات وتنميتها 22تنفيذ البروتوكول على نحو فعال وفقا للمادة ل

األطراف والمجتمعات . ومهو يقدم إطارا يمكن أن تستخدمه في مجال الحصول وتقاسم المنافع وتنفيذمها ورصدمها وتقييمها
بناء  ها من حيثوأولويات هاالمعنيين في جملة أمور من بينها تحديد احتياجات ناآلخري أصحاب المصلحةو األصلية والمحلية 
، وتصميم وتنفيذ االستراتيجيات والمشاريع والبرامج الوطنية المتعلقة ببناء القدرات الوطنية ةالذاتي التقديراتالقدرات من خالل 

 وتنميتها، ورصد وتقييم مبادراتها في مهذا المجال.

والشركاء ن األطراف والمنظمات المعنية والجهات المانحة مكّ تُ قد يوفر اإلطار االستراتيجي آلية  وعالوة على ذلك، -17
زيادة الفرص والموارد من خالل شراكات استراتيجية ومبادرات تآزرية. كما أنه  فيتنمية القدرات من التعاون  في المنخرطين
 مبادرات بناء القدرات وتنميتها. استدامة ويعززنيين بين البلدان وأصحاب المصلحة المعوالحوار  قيعزز التنسي

وثيقة مرجعية لتوجيه السياسات واإلجراءات التي تضطلع بها األطراف يعمل كويهدف اإلطار االستراتيجي إلى أن  -18
 محددةتضمن أنشطة عملية وي المانحة فيما يتعلق ببناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول والجهاتوالمنظمات المعنية 

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

 ويغطي اإلطار االستراتيجي المجاالت الرئيسية التالية: -19

 البروتوكول واالمتثال لها؛ي المنصوص عليها فلتزامات االالقدرة على تنفيذ  )أ(

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

 ؛بصورة متبادلة ى التفاوض للتوصل إلى شروط متفق عليهالالقدرة ع )ج(

 .ى مواردمها الجينيةقدرة البلدان على تطوير قدرات بحثية ذاتية إلضافة قيمة إل )د(

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

 فإن أمهداف اإلطار االستراتيجي مهي:يه، وعل -21

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

نفاذ تدابير تشريعية )ب( ة أو سياساتية محلية يإدار  وأ محلية بناء وتعزيز قدرة األطراف على وضع وتنفيذ وا 
 لدعم تنفيذ البروتوكول؛
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المتصلة بها والقضايا المتعلقة  بأمهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية 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 من خالل خالل التدريب و 

لبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع مساعدة األطراف على تعزيز االمتثال للتشريعات المحلية والمتط )مه(
 ؛بصورة متبادلة والشروط المتفق عليها

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

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

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

تمكين األطراف من المشاركة بفعالية في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع  )ط(
 في األنشطة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛ اإلنترنتالمتاحة والنظم المعتمدة على واستخدام أفضل أدوات االتصال 

مبادرات بين األطراف والمنظمات المعنية فيما يتعلق بوالتكافل المتبادل والتعاون التنسيق وتيسير تعزيز  )ي(
 .بالحصول وتقاسم المنافع المتعلقةبناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول وغيره من الصكوك الدولية 

 بناء القدرات وتنميتها التي تتطلبالتدابير االستراتيجية  -3
ن تتخذمها األطراف في أبير االستراتيجية التي قد يتعين لتداليركز اإلطار االستراتيجي على بناء القدرات وتنميتها  -22

( 2020( وفي األجل الطويل )بعد عام 2020األجلين 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 

 .ولالتذييل األفي  التدابير المقترحة في كل مجال من المجاالت الرئيسية في الجدول الوارد

 وفقا ألمهميتها في دعم تنفيذ البروتوكول ألولوياتوحسب ا ارشاديبترتيب  الجدولوقد نظمت التدابير الواردة في  -23
لى المعلومات التي قدمتها األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية في اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة استنادا إ

من طرف آلخر  المحددة تختلف. ومن المسلم به أن األولويات 2011 امع ألمانة فيإلى اوأصحاب المصلحة المعنيين 
بما في ذلك أولوياته اإلنمائية وقيود الميزانية ومستوى التقدم فيما يتعلق بالحصول وتقاسم  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  مكني -24
. والغرض من األنشطة المقترحة مهو المسامهمة التذييل الثانيرشادية باألنشطة في إ. وترد قائمة اإلقليمية واإلقليمية والدولية

 .التذييل األولبناء وتنمية القدرات الالزمة لتنفيذ التدابير االستراتيجية الواردة في في 

التدابير التي تتطلب بناء اإلطار االستراتيجي من بلد آلخر، ومن إقليم آلخر حسب مهذا تتباين آليات تنفيذ و  -25
 ات، تتضمن آلي2011 عام من األطراف في ردمها على االستبيان الذي أرسل في اردةالو ووفقا للمعلومات القدرات وتنميتها. 
رشادات ومواد ا عداد إقانونية وتقنية و  ةحلقات عمل ومساعدمستهدفة ومؤتمرات و برامج تعليم وتدريب  التنفيذ الرئيسية

منح البحوث(. وتشمل اآلليات  قديمت 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 

 وجوالت دراسية وتبادل الزيارات ودعم مؤسسي.

هج والفرص التشاركية من أسفل إلى ويشجع تنفيذ اإلطار االستراتيجي ُنهج مختلفة لبناء القدرات، بما في ذلك النُ  -26
 دون اإلقليمية واإلقليمية.أعلى والوطنية و 

 األدوار والمسؤوليات 4-2
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الغرض من اإلطار االستراتيجي مهو مساعدة وتوجيه األطراف والمنظمات اإلقليمية والدولية والمؤسسات البحثية  -27
على بناء القدرات وتنميتها من خالل  المعنيينرين اآلخأصحاب المصلحة واألكاديمية والمجتمعات األصلية والمحلية و 

قليمية مع مراعاة االحتياجات واألولويات المحددة لألطراف أو المناطق المعنية لتنفيذ  مشاريع وبرامج وطنية ودون إقليمية وا 
 جملة أمور من بينها ستراتيجي من خاللوتروج أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وتنسق عملية تنفيذ اإلطار اال البروتوكول.

جمع المعلومات وتوفيرمها من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع. وستيسر األمانة أنشطة على 
 المستويين اإلقليمي والدولي، بما في ذلك ما يلي:

ي من ثغرات في إبالغ مقدمي خدمات بناء القدرات بمبادرات بناء القدرات القائمة والمجاالت التي تعان )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؛

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

 بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع؛في إقامة شبكات إلكترونية للخبراء  )مه(

بما في ذلك من خالل غرفة تبادل  ،تيسير التواصل وتبادل الخبرات بين األطراف والمنظمات المعنية )و(
 المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع.

امل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا مسؤوال عن رصد التقدم المحرز في وسيكون مؤتمر األطراف الع -28
 إذا اقتضى األمر. ،ستراتيجي وتوفير المزيد من اإلرشاداتتنفيذ اإلطار اال

 الموارد الالزمة للتنفيذ 4-3

على سبيل تيجي تتضمن المصادر الرئيسية لتمويل أنشطة بناء القدرات وتنميتها المقترحة في مهذا اإلطار االسترا -29
 : يلي ماالذكر ال الحصر 

تشجع األطراف على إسناد و 7 مصدر مهم لتمويل تنفيذ مهذا اإلطار االستراتيجي. مرفق البيئة العالمية )أ(
نظام األولوية لمشاريع الحصول وتقاسم المنافع لدى توزيع مخصصاتها القطرية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في إطار 

  ؛لمواردالتخصيص الشفاف ل

مهي مصدر آخر لتمويل أنشطة بناء القدرات وتنميتها  المساعدات اإلنمائية الثنائية والمتعددة األطراف )ب(
إلى اإلطار وتقديمها مهذا  معتشجع البلدان على وضع مقترحات المشاريع بما يتماشى في مجال الحصول وتقاسم المنافع. و 

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

 وكاالت التعاون اإلنمائي؛المناقشات مع 

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

 الموارد المالية من مختلف المصادر؛ لحشدوالتقنية وتوسيع نطاق الفرص المتاحة 

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

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

 بناء القدرات وتنميتها؛

                                                 
 التدابير واألنشطة المبينة في مهذا اإلطار االستراتيجي تغطيها األولويات البرامجية الواردة في اإلرشاد الذي قدمه مؤتمر األطراف إلى 7

 تذييل األول.وال 11/5من مقرره  23-21مرفق البيئة العالمية في الفقرات 
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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.

وفي بطريقة يمكن التنبؤ بها  يتم صرفهاتوافر موارد مالية كافية على نحو فعال إلطار االستراتيجي اتطلب تنفيذ يو  -30
موارد  لحشد ةمختلفوسائل مويل المحلية والخارجية و/أو استخدام ت. وتشجع األطراف على تنويع مصادر الالوقت المناسب
ضافية.  جديدة وا 

 استدامة مبادرات بناء القدرات وتنميتها 4-4

تشجع األطراف والمنظمات المعنية على وضع تدابير لضمان االستدامة طويلة األجل لمبادرات بناء القدرات  -31
ظمات المعنية على . وعلى سبيل المثال، تشجع األطراف والمنمع مهذا 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 والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعن
 ناء الملكية وااللتزام السياسي.بمن أجل المبادرات تلك وتنفيذ 

 اهاإلنمائية واستراتيجيات اتشجع األطراف أيضا على إدراج اعتبارات الحصول وتقاسم المنافع في خططهو  -32
. وعالوة على ذلك، ينبغي قدر اإلمكان إدراج وفقا لظروفها وأولوياتها الوطنية الوطنية القطاعية اهوخطط اهوسياسات

في البرامج العادية للمؤسسات تدريبية( الدورات العمل أو الن المشاريع الفردية )مثل حلقات التي تنفذ كجزء منشطة األ
 المعنية مثل الجامعات أو مؤسسات البحوث المحلية لضمان استدامتها عقب انتهاء المشاريع.القائمة 

من القدرات  مناسبةت مستويا لبناء بناء القدرات وتنميتها مكوناتوعالوة على ذلك، ينبغي أن تتضمن مشاريع  -33
. وباإلضافة إلى ذلك، تشجع األطراف على هاعقب استكمالونتائجها استدامة أنشطة المشاريع  علىالمؤسسية التي تساعد 

، حتى ال إلى أدنى حد تقليل معدل دوران الموظفين المدربينو  استحداث استراتيجيات لتنويع عمليات تدريب الموظفين
 .لخطر في المستقبليتعرض تنفيذ البروتوكول ل

 التنسيق والتعاون  -5
 لتنسيقاآليات  5-1

المبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية لبناء القدرات وتنميتها  عناألطراف معلومات  أن توفرالبروتوكول  يقتضي -34
تنميتها من أجل بشأن بناء القدرات و  لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بهدف تعزيز التآزر والتنسيق

 وعالوة على ذلك، سوف يتيسر التنسيق من خالل اآلليات التالية: 8 .منافعالالحصول وتقاسم 

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

 .نتاإلنتر عبر  المنتديات وشبكات النقاش )ب(

 يلي: وتتمثل أمهداف آليات التنسيق مهذه فيما -35

 تعزيز التعاون والتآزر في تنفيذ اإلطار االستراتيجي؛ )أ(

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

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

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

                                                 
 من البروتوكول. 22من المادة  6الفقرة  8
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لدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية. ويمكن استخدام على المستويات ا التنسيقأن يتحقق  ويتعين -36
الحصول وتقاسم المنافع. في مجال قدرات بناء التنسيق مبادرات لالهياكل المؤسسية االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية و 

 وتشجع نقاط االتصال الوطنية على مراقبة التنسيق على المستوى الوطني.

 راف والمنظمات المعنيةالتعاون بين األط 5-2

تشجع األطراف على إنشاء آليات أو استخدام اآلليات القائمة لتيسير التعاون بين األطراف والمنظمات المعنية في  -37
 مجال بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول. ومن شأن التعاون أن يساعد األطراف وأصحاب المصلحة على استكمال

 الفرص لتجميع وتعظيم الموارد والخبرات المتاحة. حوأن يتي البعضجهود بعضها 

على المستويين دون اإلقليمي بين األطراف التركيز على تعزيز أو توثيق التعاون ينصب  ، يوصى بأنفي البدايةو  -38
ن بلدان مثل برنامج التعاون بي 9واإلقليمي، باالرتكاز على المبادرات القائمة واستخدام الهيئات واآلليات/البرامج القائمة

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

وستشرع األمانة أيضا في التعاون مع الشركاء الرئيسيين لضمان الدعم المتبادل في جهودمها المتعلقة بتنمية  -39
 القدرات.

 :ييل ماوقد تشمل مجاالت التعاون  -40

 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؛

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

بما في ذلك نقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات، وتمويل دعم البرامج  ،تعاون علمي وتقني )مه(
 والمشاريع المحلية؛

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

عمليات تقييم دورية ورسم خرائط للمؤسسات والمنظمات )الحكومية وغير الحكومية( المشاركة  وستجري األمانة -41
وتدعى المؤسسات المعنية إلى إنشاء شبكات إقليمية أو دون  في بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع.

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

 الرصد واالستعراض -6

وتدعى . رصد تنفيذ مهذا اإلطار االستراتيجيببروتوكول المؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  سيقوم -42
تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع  األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية إلى تزويد غرفة

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

عامل كاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف ال لينظر فيهوستعد األمانة تقارير عن حالة تنفيذ اإلطار االستراتيجي  -43
، والنتائج الرئيسية التي تحققت، والتحديات المنفذةبروتوكول في اجتماعاته الدورية. وستبرز التقارير األنشطة الرئيسية الفي 

                                                 
 (، ومهيئة غابات وسط أفريقياAUC: مفوضية االتحاد األفريقي )االستعانة بهاتشمل الهيئات والمؤسسات اإلقليمية القائمة التي يمكن  9
(COMIFAC)ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ، (SAARC)ومنظمة التعاون االقتصادي ، (ECO) ورابطة أمم جنوب شرق ،

(، ومجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، وأمانة ICIMOD(، والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال )ASEANآسيا )
 (.CARICOMبرنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية )
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التي قد تحتاج إلى  وتحدد الثغراتعلى مختلف المستويات التقارير إحساسا عاما بالتقدم المحرز  . وستوفرالتي قوبلت
 وسيستعرض اجتماع األطراف في البروتوكول التقدم المحرز ويوفر إرشادات بشأن تدابير التحسين. فية.تدخالت إضا

وسيستخدم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  .2020 عام إلطار االستراتيجي فيتنفيذ اعملية تقييم ل ى وستجر  -44
يحه حسب مقتضى الحال باالقتران مع استعراض بروتوكول تقرير التقييم الستعراض اإلطار االستراتيجي وتنقاللألطراف في 

 .2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 
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 التذييل األول
 اف والمجتمعات األصلية والمحليةقدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال استنادا إلى االحتياجات واألولويات التي أعربت عنها األطر العرض عام للتدابير التي تحتاج إلى بناء 

النطاق الزمني 
10اإلرشادي

 

 

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 
 وتقاسم المنافعالحصول 

: 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

البلدان قدرة : 5المجال الرئيسي 
على تطوير قدرات بحثية ذاتية 

إلضافة قيمة إلى مواردها 
 الجينية

البروتوكول أو على التمكين من التصديق  - المدى القصير
 يهاالنضمام إل

بأمهمية الموارد الجينية والمعارف  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

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

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

 المنافع

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

وضع إطار سياساتي بشأن  -
 المنافعالحصول وتقاسم 

تقييم تدابير الحصول وتقاسم  -
المنافع المحلية القائمة لتحديد 

الثغرات في ضوء التزامات 
 البروتوكول

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

 بغرض تنفيذ البروتوكول

 وضع تشريعات نموذجية إقليمية -

سية ونظم إدارية وضع ترتيبات مؤس -
 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 بصورة متبادلة، 
ذلك من خالل التدريب 
على المهارات القانونية 

ذات  والعلمية والتقنية
 الصلة

تعاقدية وضع بنود  -
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، وضع متطلبات دنيا -
بصورة متبادلة للشروط المتفق عليها 
والمنصف لضمان التقاسم العادل 

منافع الناشئة عن استخدام الموارد لل
 الجينية

وضع بروتوكوالت مجتمعية بشأن  -
الحصول على المعارف التقليدية 

والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن 
 استخدام مهذه المعارف

وضع بنود تعاقدية نموذجية لتقاسم  -
المنافع الناشئة عن استخدام المعارف 

 التقليدية

لية تعزيز قدرات المجتمعات األص -
والمحلية وخاصة النساء في مهذه 

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

لتقدير وضع واستخدام طرائق  -
الموارد الجينية وما  قيمة

 يتصل بها من معارف تقليدية

 

                                                 
 .2020المدى الطويل فترة ما بعد ، و 2020-2018المدى المتوسط الفترة ، و 2017-2014يبدأ فيها تنفيذ التدابير المحددة. ويغطي المدى القصير الفترة رشادي بالفترة التي قد يتعلق النطاق الزمني اإل 10
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النطاق الزمني 
10اإلرشادي

 

 

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 
 وتقاسم المنافعالحصول 

: 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

البلدان قدرة : 5المجال الرئيسي 
على تطوير قدرات بحثية ذاتية 

إلضافة قيمة إلى مواردها 
 الجينية

تنمية القدرات لتعزيز  -
ول استخدام الشفافية ح

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 التفتيش من خاللفي ذلك 

اإلبالغ عن التدابير التي تتخذ لتنفيذ  -
 البروتوكول

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

-  

تعزيز االمتثال للتشريعات الوطنية  -
أو المتطلبات التنظيمية بشأن 

 الحصول وتقاسم المنافع

-  

تنمية القدرة على التفاوض بشأن  -  -
 بصورة متبادلةط المتفق عليها الشرو 

زيادة فهم التزامات األطراف بموجب  -
 البروتوكول

تعزيز قدرة أصحاب المصلحة المعنيين  -
 فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع

تيسير نقل التكنولوجيا ووضع  -
بنية تحتية للبحوث وبناء 

الالزمة القدرات التقنية 
تحقيق االستدامة لهذا النقل ل

 للتكنولوجيا

بصورة  االمتثال للشروط المتفق عليها تعزيز - المدى الطويل
 متبادلة

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

 لمكوناته

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

 لحدودمعالجة القضايا العابرة ل -

بالموارد  المرتبطةإدارة المعارف التقليدية  -  
 الجينية

إجراء دراسات بحثية  -
وتصنيفية ذات صلة بحفظ 
التنوع البيولوجي واالستخدام 

والتنقيب  لمكوناتهالمستدام 
 البيولوجي

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 1المجال الرئيسي 

 ة لبناء القدرات وتنميتهااإلرشادياألنشطة  االستراتيجيةالتدابير 

البروتوكول أو على التمكين من التصديق  1-1
 االنضمام إليه

 

 ت البلدان يين استنادا إلى خبراإعداد دليل بشأن التصديق على البروتوكول أو االنضمام إليه، بما في ذلك نماذج وثائق المعلومات التي تقدم إلى كبار المسؤولين الحكوم
 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 

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

التوعية بأمهمية الموارد الجينية والمعارف  2-1
التقليدية المتصلة بها وما يتعلق بها من 

 قضايا الحصول وتقاسم المنافع

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

  الحصول وتقاسم المنافعتنظيم حلقات عمل للموظفين الحكوميين وغيرمهم من أصحاب المصلحة المعنيين بتنفيذ الحصول وتقاسم المنافع بشأن كيفية اإلبالغ عن قضايا 

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

 الرسمي إعداد مبادئ توجيهية بشأن كيفية إدراج قضايا الحصول وتقاسم المنافع في المنامهج الدراسية لمدارس ما بعد الثانوي وبرامج التعليم غير 

 بية قصيرة عن الحصول وتقاسم المنافع في الجامعاتتصميم وتنظيم دورات تدري 

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

المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، والخبرات 
 المتوافرة لتنفيذ البروتوكول

 لحصول وتقاسم المنافع وتحليلهاوضع مواد تفسيرية بشأن رسم خرائط أصحاب المصلحة المعنيين با 

 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 

 سير إقامة الشبكات فيما بين مختلف الجهات الفاعلةتوفير مساعدات تقنية لوضع آليات لتي 

موارد مالية جديدة ومبتكرة لتنفيذ  حشد 4-1
 البروتوكول

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

  الموارد لحشدتوفير مساعدات تقنية لوضع استراتيجيات وطنية 

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

 لحصول وتقاسم المنافعتوثيق دراسات الحالة عن أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن التنسيق المشترك بين الوكاالت من الهيئات القائمة المعنية بقضايا ا 

 ر التفاعل الداخلي فيما بين الوكاالت، بما في ذلك تقييم الخيارات واالستدامةتوفير مساعدات تقنية إلقامة آليات لتيسي 

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

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

 الحصول وتقاسم المنافع

 

 بشأن أنشطة الحصول وتقاسم المنافع اإلنترنتساعدات تقنية وتدريب بشأن استخدام أفضل أدوات التواصل المتاحة والنظم القائمة على توفير م 

 م المنافعحصول وتقاسوضع أو مواءمة أدوات التواصل مثل مواقع الويب ووسائط اإلعالم االجتماعية، والتعلم اإللكتروني لنشر مواد المعلومات المتوافرة عن ال 

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

 وماتوضع وحدات التعلم اإللكتروني والتدريب بالممارسة بشأن استخدام غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وآلية تبادل المعل 
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 ة لبناء القدرات وتنميتهااإلرشادياألنشطة  االستراتيجيةالتدابير 

م الموارد الجينية، وضع آليات لرصد استخدا 7-1
 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 

 

اإلبالغ عن التدابير التي تتخذ لتنفيذ  8-1
 البروتوكول

 توفير مساعدات تقنية ومالية إلعداد التقارير الوطنية 

نفاذ التدابير التشريعية 2المجال الرئيسي   السياساتية المحلية بشأن الحصول وتقاسم المنافع وأاإلدارية  وأ: القدرة على وضع وتنفيذ وا 

 لبناء القدرات وتنميتها ةاإلرشادياألنشطة  التدابير االستراتيجية

سياساتي بشأن الحصول  وضع إطار 2-1
  وتقاسم المنافع

  بشأن الحصول وتقاسم المنافع لتحديد الثغرات القائمةتوفير مساعدات تقنية لتحليل السياسات 

 توفير مساعدات تقنية لوضع أطر سياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

  ج اعتبارات الحصول وتقاسم المنافع في السياسات والخطط القطاعية والمشتركة بين القطاعاتمبادئ توجيهية ودراسات حالة( لتيسير إدرا على سبيل المثال) أدواتإعداد 

تقييم تدابير الحصول وتقاسم المنافع المحلية  2-2
القائمة لتحديد الثغرات في ضوء التزامات 

 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  دادإع 

إدارية أو سياساتية  وأوضع تدابير تشريعية  2-3
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
 مقتضى الحال أحكام االستخدام العرفي وتبادل الموارد الجينية والمعلومات التقليدية

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

 تنظيم عمليات تدريب )مثل حلقات عمل ودورات تدريبية ووحدات تعلم إلكتروني( عن صياغة التدابير التشريعية واإلدارية أو السياساتية 

 لحة بشأن وضع التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافعتوفير مساعدات تقنية لوضع آليات إلجراء مشاورات أصحاب المص 

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

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

وضع ترتيبات مؤسسية ونظم إدارية  2-5
 للحصول وتقاسم المنافع

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

 تنظيم عمليات تدريب للموظفين الحكوميين على تنفيذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافع 

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

 توفير مساعدات تقنية لوضع إجراءات إدارية لتنفيذ تدابير الحصول وتقاسم المنافع 

 الستخدام التجاري وغير التجاري لينية إعداد مبادئ توجيهية للتفرقة بين طلبات الحصول على الموارد الج 
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 لبناء القدرات وتنميتها ةاإلرشادياألنشطة  التدابير االستراتيجية

 إعداد مبادئ توجيهية لوضع تدابير مبسطة للحصول على الموارد الجينية ألغراض البحوث غير التجارية 

وضع إجراءات لمنح أو رفض منح الموافقة  2-6
 المسبقة عن علم

 إعداد مذكرات تفسيرية بشأن مختلف عناصر الموافقة المسبقة عن علم 

 دئ توجيهية بشأن منح الموافقة المسبقة عن علم، بما في ذلك النماذجإعداد مبا 

  بشأن منح الموافقة المسبقة عن علمعمليات تدريب وبرامج توجيه تنظيم 

االمتثال للتشريعات الوطنية أو  تعزيز 2-7
المتطلبات التنظيمية بشأن الحصول وتقاسم 

 المنافع

  اإلدارية الوطنية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع وأالسياساتية  وألتشريعية بالتدابير ا للتوعيةتوفير مساعدات تقنية 

 توثيق ونشر دراسات الحالة عن الممارسات الجيدة في إنفاذ وتعزيز االمتثال لتدابير الحصول وتقاسم المنافع 

 م المنافعتنظيم عمليات تدريب لموظفي مراقبة الحدود بشأن قضايا التنوع البيولوجي والحصول وتقاس 

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

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

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

  ذات الصلة

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

  ات الخاصة بالجوانب التقنية والقانونيةبما في ذلك الوحد ،التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة عنتنظيم عمليات تدريب وبرامج توجيه 

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

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

 بصورة متبادلةورقة 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 

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

 الصدددليل عن تسوية المنازعات وتنظيم برامج توجيه للخبراء القانونيين وغيرمهم في مهذا  إعداد 

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

وضع بنود تعاقدية نموذجية قطاعية  3-2
 وجامعة للقطاعات 

 إعداد تدريب قانوني عن قانون العقود لألشخاص غير المحامين 

 بما في ذلك لمختلف القطاعات ،ود نموذجيةبنود تعاقدية وعق إعداد 

 تنظيم عمليات تدريب عن كيفية استخدام العقود النموذجية 

وتنفيذ اتفاقات رائدة بشأن الحصول  إعداد 3-3
  وتقاسم المنافع

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

تعزيز الفهم األفضل لنماذج األعمال بشأن  3-4
 استخدام الموارد الجينية

 دليل عن نماذج األعمال ذات الصلة باستخدام الموارد الجينية لمختلف القطاعات إعداد 

  الموارد الجينية لمختلف القطاعاتتنظيم عمليات تدريب على نماذج األعمال ذات الصلة باستخدام 

 نماذج بشأن التوقعات األحيائية وتنمية األعمال المعتمدة على الموارد األحيائية إعداد 
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 ناغويافيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول  بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث ،: قدرات المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين4المجال الرئيسي 

 لبناء القدرات وتنميتها ةاإلرشادياألنشطة  التدابير االستراتيجية

المشاركة في عمليات صنع القرار القانوني  4-1
 والسياساتي

 

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

 المنافع وتقاسم توفير مساعدات تقنية وعمليات تدريب لتمكين المجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين من المشاركة في وضع تدابير الحصول 

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

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

للمنافع والمنصف التقاسم العادل لضمان 
 التقليديةالناشئة عن استخدام المعارف 

 للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية ، حسب االقتضاء،وضع متطلبات دنيا 

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

وضع بروتوكوالت مجتمعية بشأن  4-3
الحصول على المعارف التقليدية والتقاسم 

منافع الناشئة عن استخدام مهذه العادل لل
 المعارف

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

 ،والتقاسم العادل والمنصف  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  4-4
 عارف التقليديةالناشئة عن استخدام الم

 وحدات "لتدريب المدربين" لوضع واستخدام البنود التعاقدية واتفاقات الحصول وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية إعداد 

  رشادية عملية بشأن البنود التعاقدية النموذجية للمعارف التقليديةإإعداد أدوات 

المحلية تعزيز قدرات المجتمعات األصلية و  4-5
وخاصة النساء في مهذه المجتمعات فيما 

صول على الموارد الجينية و/او حيتعلق بال
 المعارف التقليدية

 ترجمة المواد ذات الصلة إلى اللغات المحلية 

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

 والتدريب أثناء العمل  التوجيهبما في ذلك برامج  ،ع وتنفيذ برامج للتعليم من نظير لنظيرتوفير مساعدات تقنية لوض 

 مهابرامج التوجيه والتدريب لتمكين المجتمعات األصلية والمحلية من تحقيق إمكانيات المعارف التقليدية من خالل توثيقها وحمايتها واستخدا  

في مجال  تنمية القدرة على التفاوض 4-6
 روط المتفق عليها بصورة متبادلةالش

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

  وأوساط البحوث للتفاوض بشأن الشروط  بما في ذلك قطاع األعمال ،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 نوضع وحدات مخصصة للتعلم واإللكتروني للمجتمعات األصلية والمحلية وغيرمها م
 فاقات الحصول وتقاسم المنافعالمفاوضات الخاصة بالشروط المتفق عليها بصورة متبادلة وات

زيادة فهم التزامات األطراف بموجب  4-7
فيما يتعلق بالمعارف التقليدية  البروتوكول

 والمجتمعات األصلية والمحلية

  محليةدراسية وحلقات عمل بشأن التزامات األطراف بموجب البروتوكول فيما يتعلق بالمعارف التقليدية والمجتمعات األصلية وال حلقاتتنظيم 

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

 جيدة فيما يتعلق بالمعارف التقليدية والمجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع لتمكين الممارسين توثيق ونشر دراسات الحالة بشأن الممارسات ال
 من التعلم واالرتكاز على خبرات اآلخرين
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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: 5رئيسي المجال ال

 لبناء القدرات وتنميتها ةاإلرشادياألنشطة  التدابير االستراتيجية

  
الموارد  لتقدير قيمةوضع واستخدام طرائق  5-1

 معارف تقليديةالجينية وما يتصل بها من 

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

  من  ية مثالالموارد الجينية والمعارف التقليد لتقدير قيمةبالحصول وتقاسم المنافع  المتعلقةتيسير وضع صالت مشتركة مع المبادرات والمنهجيات والصكوك األخرى
 خالل تبادل المعارف

  فهم سلسلة القيمة من خالل تحليل نماذج األعمال لزيادةبالممارسات الجيدة والدروس المستفادة  المتعلقةتوثيق ونشر دراسات الحالة 

  ُلقرار مثل من خالل إعداد مبادئ توجيهية بشأن دراج القيمة المحتملة للموارد الجينية والمعارف التقليدية في عمليات صنع اإلهج متعددة ألصحاب المصلحة دعم ن
 كيفية وضع آليات لتيسير التنسيق في مختلف اإلدارات والوكاالت الحكومية والسلطات المحلية التي تنظم عمليات الحصول وتقاسم المنافع

تيسير نقل التكنولوجيا ووضع بنية تحتية  5-2
للبحوث وبناء القدرات التقنية على تحقيق 

 مة لهذا النقل للتكنولوجيااالستدا

 بما في ذلك نقل وتطوير التكنولوجيا ،برامج التعلم من نظير لنظير( توفير مساعدات تقنية للتعاون البحثي والعلمي المشترك )مثال 

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

 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 

إجراء الدراسات البحثية والتصنيفية ذات الصلة  5-3
بحفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام 

 والتنقيب البيولوجي لمكوناته

 توفير مساعدات تقنية لدعم وضع أو تعزيز قواعد بيانات الموارد الجينية 

  ت الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاصآنية للمجتمعات األصلية والمحلية، والمنشوالقيمة المضافة للموارد الجي التنقيب البيولوجيتنظيم عمليات تدريب بشأن 

  لمكوناتهتنظيم عمليات تدريب بشأن الدراسات البحثية والتصنيفية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام 

  حلة االستغالل التجاري بناء قدرات لالضطالع بالبحث والتطوير المتعلق بالموارد الجينية لمر 
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 المرفق الثاني
 اختصاصات اللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية ببناء القدرات لتنفيذ بروتوكول ناغويا

 الوالية -أوال

المسائل  إلى األمين التنفيذي حولالمشورة  إسداء فيبناء القدرات المعنية بوالية اللجنة االستشارية غير الرسمية تتمثل  -1
. وتشمل على نحو فعال لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا تنميتهااإلطار االستراتيجي لبناء القدرات و  الصلة بتقييم فعاليةات ذ

 :إسداء المشورة بشأن ما يليالمحددة  هامهام

 ةالموجود مختلف المنظمات بهدف تحديد الثغراتاألطراف و  التي تنفذمها 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)
لتيسير مبادرات األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين المتعلقة ببناء القدرات 

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

 ؛مصادر أخرى من و وتقاسم المنافع 

الفرص االتساق بين االحتياجات من حيث بناء القدرات وتنميتها التي تحددمها األطراف و تيسير تحقيق  (د)
 .لدعم تنفيذ اإلطار االستراتيجيالالزمة الموارد و  المحتملة

 تشكيل اللجنة -ثانيا

ستضم اللجنة االستشارية غير الرسمية خمسة عشر خبيرا يختارمهم األمين التنفيذي على أساس ترشيحات من  -2
ممثلي المجتمعات األصلية اللجنة  تضموالتوازن بين الجنسين ويجب أن  المنصفف مع مراعاة التمثيل الجغرافي األطرا

 .والمنظمات المعنية والمحلية

مع المنظمات الدولية  وأن تتواصلالخبرات القائمة،  إلىأيضا  أن تستندللجنة االستشارية غير الرسمية  ويمكن -3
 .، في تنفيذ واليتها، حسب االقتضاءالمعنيةواإلقليمية والوطنية 

 اإلجراءات التشغيلية -ثالثا

 إسداء المشورة فيضمان إلى اللجنة االستشارية غير الرسمية حسب الحاجة  ستجتمعرمهنا بتوافر الموارد المالية،  -4
 ا.مع االجتماعات األخرى ذات الصلة، حيثما كان ذلك ممكنتعقد االجتماعات في تعاقب الوقت المناسب، وس

عقد ل الحاجة إلى يتقل من أجلالمتاحة  اإللكتروني األمانة وسائل االتصال ستستخدم، يكون ذلك ممكناحيثما و  -5
 وجها لوجه.اجتماعات 

________ 


