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   مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال
 الحصولبشأن  المخصصة لبروتوكول ناغويا 
 على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 
 للمنافع الناشئة عن استخدامها   
 نيالثاجتماع اال

 2102 يوليه/تموز 6-2  نيودلهي
 *جدول األدمال المؤقت من 3-3البند 

 ناغويا بشأن الحصول تقاسم المنافع صياغة اإلرشاد لحشد الموارد لتنفيذ بروتوكول

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال
ول ناغويا )اللجنة الحكومية العضوية المخصصة لبروتوك ةوفقا لخطة دمل اللجنة الحكومية الدولية المفتوح -1

إرشاد الثاني في وض   افي اجتماده دلى اللجنة أن تنظر  11/1 لمقررباالقسم باء من المرفق الثاني الدولية( الواردة في 
 .الموارد لتنفيذ البروتوكول لحشد

دولية والمجتمعات المذكور أداله  ددا األمين التنفيذي األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ال بالمقرردمال و -2
( SCBD/ABS/VN/SG/77099)رقم المرج   142-2111األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين من خالل اإلخطار 

 إرشاد لحشدتقديم آراء و/أو معلومات ذات صلة إلى األمين التنفيذي بشأن وض  إلى   2111آب أغسطس/ 1 المؤرخ
  تلقى 2112 /آذارمارس 22 وحتىماع الثاني للجنة الحكومية الدولية. لالجت اتنفيذ بروتوكول ناغويا تحضيرلالموارد 

دلى  التقاريرجمي  وتتاح بشأن هذه المسألة من االتحاد األوروبي والدول األدضاء فيه والمكسيك.  تقاريراألمين التنفيذي 
 ..int/icnp2/submissions/http://www.cbd العنوان التالي:

بغية مساددة اللجنة الحكومية الدولية في   التقارير الواردة   آخذا في الحسبانأدد األمين التنفيذي هذه المذكرةو -3
 .تنفيذ بروتوكول ناغويالالموارد  في إرشاد لحشدالنظر 
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القسم ويحدد من االتفاقية.  21لمادة ابتنفيذ بروتوكول ناغويا والعالقة لالموارد  بالبحث حشد ايتناول القسم ثانيو -4
دلى  االقسم رابعيحتوي أخيرا  والموارد لتنفيذ البروتوكول.  حشداالحتياجات الخاصة والفرص المتاحة فيما يتعلق ب اثالث

 .توصيات مقترحة لتنظر فيها اللجنة الحكومية الدولية في اجتمادها الثاني

 من االتفاقية 02المادة با والعالقة تنفيذ بروتوكول ناغويلالموارد  حشد -ثانيا

 نطاق حشد الموارد بموجب بروتوكول ناغويا -ألف

وتددو . فعالدلى نحو  بروتوكول ناغوياتنفيذ توافر موارد مالية كافية ويمكن التنبؤ بها أمر ضروري لضمان إن  -5
لتنفيذ  ينتقالاال ذات االقتصادواألطراف لبلدان النامية إلى األطراف من امن البروتوكول إلى تقديم مساددة مالية  25 المادة

متعددة إقليمية وثنائية وقنوات  ومن خالل( 5و 3و 2)الفقرات  1من خالل اآللية المالية لالتفاقيةدلى نحو فعال لبروتوكول ا
 (.6األطراف )الفقرة 

البروتوكول  م  االدتراف  ببموجالموارد  حشدللنظر في  الالزم ساساأل 25من المادة  6و 4و 1توفر الفقرات و -6
 ةمرفق البيئة العالميمن خالل تلك المقدمة  بخالفموارد مالية جديدة  حشدتحديد وإلى هناك حاجة تكون  ه يمكن أنبأن

 .دلى نحو فعال لتنفيذ البروتوكول

دند النظر  ةمن االتفاقي 21األطراف أحكام المادة ترادي  دلى أنمن البروتوكول  25لمادة من ا 1وتنص الفقرة  -2
 .الالزمة لتنفيذ هذا البروتوكول ماليةالموارد الفي 

 أيضا ترادياألطراف أن دلى مالية   دلى أنه دند النظر في مواردالبروتوكول  25لمادة من ا 4وتنص الفقرة  -8
ة من بينها  واألطراف البلدان النامية  وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامياألطراف من احتياجات 
ألغراض تنفيذ هذا  تهاوتنمي هاقدراتبناء متطلبات   في جهودها الرامية إلى تحديد وتنفيذ ينتقالاالقتصادات ذات اال

 البروتوكول.

موارد مالية  أيضا تقدم يمكن أنإلى أن األطراف من البلدان المتقدمة   6  في فقرتها 25تشير المادة أخيرا  و -9
وأن تستفيد منها  طرافاألثنائية وإقليمية ومتعددة  قنوات لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول من خالل المواردمن  وغيرها

 األطراف من البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي. 

 من االتفاقية 02نظرة عامة على تنفيذ المادة  -باء

األطراف من البلدان المتقدمة موارد مالية جديدة تقدم  أن من بينها  جملة أمور من االتفاقية 21المادة تطلب  -11
أو من خالل قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى متعددة األطراف لتمكين و/وإضافية من خالل مرفق البيئة العالمية 

2الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية. مناألطراف من البلدان النامية 
 

                                                           
 .UNEP/CBD/ICNP/2/3ة المالية لالتفاقية في الوثيقة مالية من خالل اآلليالموارد الترد دراسة دن توفير  1
الماوارد   في مسألة حشاد ستعراض تنفيذ االتفاقية النظرت جمي  اجتمادات مؤتمر األطراف والفريق العامل المفتوح العضوية العامل المخصص  2
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الموارد لددم تحقيق األهداف  حشداستراتيجية   باء 9/11المقرر في  ه التاس في اجتماد  مؤتمر األطرافادتمد و -11
إدطاء دفعة قوية للتدفقات المالية الدولية والتمويل الداخلي هو "...  ا. والهدف منه2115-2118الثالثة لالتفاقية للفترة 

ذ الفعال لألهداف الثالثة لالتفاقية وهدف للتنوع البيولوجي لتحقيق خفض كبير في فجوات التمويل الحالية لمساندة التنفي
3...". 2111 لعام اتفاقية التنوع البيولوجي

 

بغية تنفيذ ادتمد ددم األهداف الثالثة لالتفاقية  وأن بروتوكول ناغويا هو الستراتيجية الهدف من ا ونظرا ألن -12
دامة دن  نظرةتوكول ناغويا. وفيما يلي ددم تنفيذ بروأن تالموارد ينبغي  حشداستراتيجية استنتاج أن الهدف الثالث  يمكن 

 التطورات الرئيسية في تنفيذ االستراتيجية.

التنفيذ الوطني لالستراتيجية  حسب االقتضاء  دلى تصميم يشتمل من االستراتيجية  ينبغي أن  12وفقا للفقرة  -13
 ل الوطنية للتنوع البيولوجي.الموارد  وذلك في إطار تحديث االستراتيجيات وخطط العم قطرية لحشدونشر استراتيجية 

األنشطة والمبادرات الملموسة التي تشمل بشأن " 11/3ستراتيجية  ادتمد مؤتمر األطراف المقرر االتعزيز  وبغية -14
األهداف القابلة للقياس و/أو المؤشرات لبلوغ الغايات االستراتيجية الواردة في استراتيجية حشد الموارد وبشأن مؤشرات 

الحادي دشر  ادتماد أهداف تمويل في اجتماده  المقررفي هذا   قرر مؤتمر األطرافو". يذ االستراتيجيةلرصد تنف
 .لرصد هذه االستراتيجية مؤشرا خمسة دشرباإلضافة إلى ادتماد مجمودة من 

ؤشرات لمنهجية للمإدداد إرشادات األمين التنفيذي  إلىألف   11/3المقرر في   أيضاطلب مؤتمر األطراف و -15
 المقرر)ط( من  8في الفقرة و((. ه) 8األساس )الفقرة خط سنة  تحديدو المؤشرات)د(( ومبادئ توجيهية لتطبيق  8)الفقرة 
األولي  بما في  اإلبالغإطار أتيح ادتماد إطار إبالغ فعال في اجتماده الحادي دشر. و أيضامؤتمر األطراف قرر نفسه  
ستعراض تنفيذ المفتوح العضوية المخصص العامل الفي االجتماع الراب  للفريق  يةالمنهجية والتنفيذ اإلرشاداتذلك 

 (.UNEP/CBD/WG-RI/4/6/Add/1) االتفاقية

أيشي وأهداف  2121-2111الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  بشأن 11/2المقرر لى ذلك  في إ وباإلضافة -16
  كحد أقصى  ينبغي إحداث زيادة محسوسة في 2121لول دام بح دلى ما يلي: " 21دف ينص الهلتنوع البيولوجي  ل

من جمي   2121-2111المستويات الحالية لحشد الموارد المالية للتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
ادتمادا دلى  المصادر  وفقا للعملية الموحدة والمتفق دليها في استراتيجية حشد الموارد. ويخض  هذا الهدف للتغييرات

 ".تقييمات االحتياجات إلى الموارد التي ستعدها األطراف وتبلغ دنها

 موجز التقارير المقدمة -جيم

بالفعل الحصول  تتناولاالتفاقية  بموجبالموارد  حشدأن استراتيجية  إلىاألدضاء  هاالتحاد األوروبي ودول أشار -12
 أن يستعرضألطراف في بروتوكول ناغويا ينبغي لاجتماع كف العامل إلى أن مؤتمر األطراالتقرير أشار ووتقاسم المناف . 

بروتوكول تنفيذ لالموارد المتعلقة بحشد  لخاصةاحتياجات اال أن يحددالموارد و حشداستراتيجية  منالعناصر ذات الصلة 
ينبغي  ألطرافلاجتماع كاألدضاء أن مؤتمر األطراف العامل  هاالتحاد األوروبي ودوليرى لى ذلك  باإلضافة إويا. وغنا

                                                           
 باء لمؤتمر األطراف. 9/11من المقرر  8الفقرة  3
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المقرر المتعلق في  لخاصةااالحتياجات  هذهمؤتمر األطراف يمكن أن يعالج لمؤتمر األطراف حول كيف  ايعد إرشاد أن
 الموارد. بحشد

حلقات دمل إقليمية ودون األمين التنفيذي تنظيم  إلىطلب  11/3المقرر وأشار التقرير المقدم من المكسيك إلى أن  -18
إدداد استراتيجيات قطرية محددة لحشد الموارد  بما في ذلك للمجتمعات األصلية والمحلية  كجزء من  يفساددة إقليمية للم

أنه يمكن استعمال هذا القسم من . واقترحت المكسيك لتنوع البيولوجيلدملية تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
أيضا  أشارت المكسيكالودي االقتصادي. و زيادةشج  دلى يألنه نظرا   يهدل والتصديق لرصد بروتوكول ناغوياالمقرر 

مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية  ألن هذه المجتمعات هي من بين المستفيدين من  يشملالموارد ينبغي أن  حشدأن إلى 
لديها القدرة دلى تلقي وتقاسم يكون ينبغي أن المناف  الناشئة دن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها  و

 ن.والمستخدمالتي يدفعها المناف  

 الحصول وتقاسم المنافع كآلية لحشد الموارد -دال

 الموارد لددم تنفيذ بروتوكول ناغويا ية حشددراسة كيف ينصب دلىدلى الرغم من أن التركيز في هذه الورقة  -19
 أهدافتحقيق لموارد  حشدالحصول وتقاسم المناف  يمكن أن تسهم أيضا في ات اتفاق  ينبغي اإلشارة إلى أن الفعالدلى نحو 

 من خالل تقاسم المناف  الناشئة دن استخدام الموارد الجينية. ةالثالث ةاالتفاقي

وتنعكس فكرة توجيه المناف  الناشئة دن استخدام الموارد الجينية من أجل تنفيذ الهدفين اآلخرين لالتفاقية في مواد  -21
العالمية المتعددة األطراف لتقاسم المناف  اآللية ( و9المستدام )المادة خدام المساهمة في الحفظ واالستبروتوكول المتعلقة الب

 (.11)المادة 

 الموارد في حالتين: حشدتيجية استراوأدرج هذا المفهوم أيضا في  -21

بشأن الحصول وتقاسم دادم  فعالة ونظام دوليوطنية  نظموجود أن دلى الستراتيجية ا ؤكد ديباجةت )أ(
المرتبطة به  بما في ذلك من  ةوخدمات النظم اإليكولوجيالمستدام  هاستخداموحفظ التنوع البيولوجي  يددمالمناف  يمكن أن 

 4؛دائدات مالية إدرارخالل 

 لموارد.ا حشدددم لالحصول وتقاسم المناف  مبادرات وآليات تعزيز تنفيذ  2الهدف االستراتيجي يتناول  )ب(

تقاسم بشأن الحصول واتفاقات  إددادسهم في ي  من المفهوم أن تنفيذ بروتوكول ناغويا سورد أدالهفي ضوء ما و -22
 الموارد لتحقيق أهداف االتفاقية. حشدالمستمدة من هذه االتفاقات يمكن أن تددم وأن المناف  المناف   

 .البروتوكول الموارد لتنفيذ حشدموضوع هذه الورقة هو معالجة  غير أن -23

 العالقة بين استراتيجية حشد الموارد وبروتوكول ناغويا -هاء

المبذولة لجهود ل مراداةو  العالقة الوثيقة بين أحكام االتفاقية والبروتوكول فيما يتعلق بالموارد الماليةفي ضوء  -24
الموارد  التي تغطي  حشدل استراتيجية لتنوع البيولوجي من خالمن أجل ااتفاقية التنوع البيولوجي لتعزيز التمويل بموجب 
أن توصي مؤتمر األطراف العامل في جنة الحكومية الدولية للقد ترغب الهدف الثالث من االتفاقية  لالموارد  حشدبالفعل 
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الموارد لبروتوكول ناغويا  حشدالنظر في  إدراج مسألةددو األطراف ويطلب إلى األمين التنفيذي بأن يألطراف لاجتماع ك
 الموارد. حشدفي تنفيذ استراتيجية 

دند تنفيذ  الموارد لبروتوكول ناغويا حشدالنظر في مسألة  األطراف في البروتوكولولذلك  يمكن أن تدرج  -25
يمكن أن جية الستراتياددم لاألنشطة التي يقوم بها األمين التنفيذي فإن . وبالمثل  االتفاقية بموجبالموارد  حشداستراتيجية 

الموارد لتحقيق تحقيق أمثل فائدة من الجهود المبذولة لحشد موارد لبروتوكول ناغويا  وبالتالي   حشدتشمل أيضا النظر في 
 األهداف الثالثة لالتفاقية.

 خاصةلاجنة الحكومية الدولية أيضا في تحديد االحتياجات للا قد ترغبالموارد   حشداستراتيجية دلى أساس و -26
 الموارد.لزيادة حشد تنفيذ بروتوكول ناغويا  فضال دن الفرص الممكنة لالموارد  المتعلقة بحشد

 تنفيذ بروتوكول ناغويالالموارد  والفرص المتعلقة بحشد لخاصةااالحتياجات  -ثالثا

جية التي يمكن أن أهداف االستراتيبحث االتفاقية  يتناول هذا القسم  بموجبالموارد  حشداستراتيجية أساس  دلى -22
الموارد فيما يتعلق  حشدوالفرص المتاحة ل لخاصةالبروتوكول من خالل تحديد االحتياجات لالموارد  أهمية لحشدتكون أكثر 

 .االتفاقية بموجبالموارد  لحشدتكون مختلفة دن تلك التي تم تحديدها  يمكن أنالبروتوكول  والتي ب

 احتياجات التمويل والفجوات واألولويات

أهمية تحسين قاددة المعلومات بشأن احتياجات التمويل والفجوات بالموارد  حشدستراتيجية من ا 1 يةتقر الغا -28
 واألولويات.

تدابير تشريعية األطراف في البروتوكول ادتماد سيتعين دلى بروتوكول ناغويا صك دولي جديد  بالنظر إلى أن و -29
موارد )مالية وبشرية وتقنية( وأن ة  م  ضمان في الوقت نفسه توافر أو إدارية أو سياساتية جديدة أو استعراض تلك القائم

 ن دلىيسيتعلتنفيذ  لالتخطيط األطراف المتعلقة بكجزء من دمليات و. دلى نحو فعال تنفيذ البروتوكولهناك قدرة دلى 
 ظروفها الوطنية.مراداة توكول  م  لتنفيذ البرو هاوأولويات والفجوات التي تواجهها التمويل من هااألطراف تحديد احتياجات

الموارد  واحتياجات التمويل والفجوات  حشدألطراف النظر في أن تدرج اهذه الخلفية  يمكن  دلىناء بو -31
 تنفيذ بروتوكول ناغويا.ل يةالتخطيط هاواألولويات  وذلك كجزء من دمليات

تقيم التمويل اإلضافي  أناألطراف  ين دلىسيتعالمحددة   احتياجات التمويل والفجوات واألولوياتدلى أساس و -31
الدولية والمحلية  بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب كل من تحدد مصادر التمويل المحتملة  أن و اكون مطلوبيي سذال

 البروتوكول.

 الموارد المالية المحلية 

ستخدام الموارد وتعبئة الموارد المالية الة الموارد إلى تعزيز القدرات الوطني حشدمن استراتيجية  2 تهدف الغاية -32
 المحلية.

تبادل الخبرات والمعلومات بين األطراف بشأن تعبئة الموارد المحلية  بما في ذلك من خالل آليات مالية لويمكن  -33
 الموارد. لحشدفي تعزيز القدرات الوطنية أن يساهم  تنفيذ بروتوكول ناغويالجديدة ومبتكرة  
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 الدولية الموارد المالية
اآلليات  وتحسينتكرار  تشجي و الحاليةالموارد إلى تعزيز المؤسسات المالية  حشدمن استراتيجية  3 تسعى الغاية -34

هناك ن أغير الموارد المالية في إطار االتفاقية.  م جفي  افزاح االمالية الناجحة. وقد لعبت الموارد الدولية دوروالصكوك 
 تنفيذ بروتوكول ناغويا.لصول وتقاسم المناف  ومؤخرا حلددم الالتي تم حشدها وال معلومات محدودة دن حالة األم

استخدام ددد محدود من مصادر  إلىوتقاسم المناف   مبادرات الحصولتمويل  بشأنالمعلومات المتاحة وتشير  -35
5وتقاسم المناف .الحصول التمويل الدولي حتى اآلن لددم مبادرات 

 

يمكن أن تستفيد التي متعدد األطراف الالثنائي واإلقليمي وإمكانيات التمويل اك ددد من يكون هن غير أنه يمكن أن -36
 ددم تنفيذ بروتوكول ناغويا.لالموارد الدولية  حشدبغية منها األطراف 

جدا للتمويل وربما تكون قد قدمت أكثر من ثلثي جمي   امهم اوكاالت المعونة الثنائية واإلقليمية مصدروتعتبر  -32
 وألتنوع البيولوجي. وقد أثبتت بعض المؤسسات والمنظمات اإلقليمية  مثل االتحاد األوروبي لموجهة نحو ااالية الموارد الم

لتنوع ا حونتوجيه الموارد اإلقليمية في مجال التنمية األفريقي إمكانات كبيرة  صرفمالتنمية اآلسيوي أو  صرفم
 القنوات الخاصةوتلعب لبنك الدولي  في التنوع البيولوجي. مؤسسات مالية متعددة األطراف  مثل اكما تستثمر البيولوجي. 

هما في تمويل األنشطة المتعلقة بالتنوع مدورا     مثل المنظمات غير الحكومية وقطاع الشركات والمؤسساتأيضا
6البيولوجي.

 

 .دوليالتمويل مزيد من المصادر ذات صلة محتملة للاستكشاف ويمكن  -38

دلى نحو فعال لبروتوكول االستكمال التمويل المحلي من أجل تنفيذ  ةارد الدوليهمية ضمان توافر الموأل ومراداة -39
 ذات الصلةاألطراف والمنظمات   يمكن أن تنظر نتقالياالقتصاد االمن جانب األطراف من البلدان النامية واألطراف ذات 

ددم لتنفيذ  إدراجو لتنفيذ بروتوكول ناغويااآلليات القائمة  أو تعزيزتمويل آليات  نشاءإفي  القائمةوالمؤسسات المالية 
 أولوية للتمويل. يذ مجالكبروتوكول ناغويا 

 تعميم بروتوكول ناغويا في خطط وأولويات التعاون اإلنمائي

المرتبطة به  ةالموارد إلى تعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي حشدمن استراتيجية  5 هدف الغايةت -41
القدرات الوطنية في مجال  نميةالمناف  وفقا للبروتوكول في تيسهم تقاسم مكن أن يوفي خطط وأولويات التعاون اإلنمائي. 

  من خالل جملة ها الجينية الذاتيةداخل البلدان إلضافة قيمة لمواردوتنميتها بناء قدرات والمتعلقة بالشعوب األصلية البحوث 
تنفيذ بروتوكول بالتالي  فإن مقدمي الخدمات. وى إلتوفير بناء القدرات أو نقل التكنولوجيا من المستخدمين منها أمور  
 نتقالي.االقتصاد ذات االلبلدان النامية واألطراف راف من اطلأل دلى نحو فعال سيوفر إمكانيات إنمائية ناغويا

ألطراف إشارة إلى تنفيذ أن تدرج االموارد الالزمة لددم تنفيذ بروتوكول ناغويا  يمكن  حشدبغية تعزيز و -41
 المساهمة في التنمية الوطنية.اإلنمائي بغية التعاون وأولوياتها بشأن غويا في خططها بروتوكول نا

                                                           
التي أدادها   تهابناء القدرات وتنميالمتعلقة بفي المذكرة  والجارية لسابقةاوتقاسم المناف   في مجال الحصولبناء القدرات أنشطة ترد معلومات دن  5

 (.UNEP/CBD/ICNP/1/4) األمين التنفيذي لالجتماع األول للجنة الحكومية الدولية
 بشأن استعراض توافر الموارد المالية. UNEP/CBD/WG-RI/2/INF/4نظر الوثيقة للمزيد من المعلومات  ا 6
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 بروتوكول ناغويابزيادة الودي 

تفاقية من خالل الاددم لالموارد  حشدتعزيز المشاركة العالمية ل الموارد إلى حشداستراتيجية من  8تتطل  الغاية  -42
الودي  زيادةلقدمها دلى جمي  المستويات. ويمكن يوالسل  والخدمات التي زيادة الودي العام بأهمية التنوع البيولوجي 

وفقا  ذات الصلةالمناف  وتقاسم صول حالمسائل والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية  و الجينيةأهمية الموارد ب
7تنفيذ بروتوكول ناغويا.لالموارد حشد أن تلعب دورا في تعزيز  من البروتوكول 21للمادة 

 

 التوصيات -بعارا

 حشدبروتوكول ناغويا في تنفيذ استراتيجية إدراج مسألة النظر في من أجل ضمان وهذه الخلفية   دلىناء ب -43
 :في أنلجنة الحكومية الدولية قد ترغب ا  المسالةاتخاذ إجراءات في وقت مبكر بشأن هذه والموارد في الوقت المناسب 

تنفيذ بروتوكول ناغويا في تنفيذ لالموارد  حشدر في النظمسألة تشج  األطراف دلى أن تدرج  )أ(
 ؛ 2115-2118الموارد لددم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية للفترة  حشداستراتيجية 

ددم لالموارد لبروتوكول ناغويا في أنشطته  حشدالنظر في  إدراج مسالةاألمين التنفيذي  إلىطلب ت )ب(
 تنظيم حلقات دمل إقليمية ودون إقليمية. الموارد  بما في ذلك حشداستراتيجية 

إلى مؤتمر  وإحالته مشروع التوصيات التاليفي لجنة الحكومية الدولية في النظر قد ترغب اوباإلضافة إلى ذلك   -44
 اجتماع األطراف في بروتوكول ناغويا للنظر فيه:كاألطراف العامل 

  "إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

الموارد لبروتوكول ناغويا في أنشطته  حشدنظر في إدراج مسألة الاألمين التنفيذي  إلى يطلب -1
 الموارد؛ حشدددم استراتيجية ل

الموارد  بما في ذلك احتياجات التمويل  حشدنظر في إدراج مسألة الاألطراف دلى  يشج  -2
 ذ بروتوكول ناغويا؛تنفيلوالفجوات واألولويات  كجزء من دمليات التخطيط لديها 

األطراف دلى توجيه الموارد المحلية  بما في ذلك من خالل آليات مالية جديدة ومبتكرة   يشج  -3
 ؛تنفيذ بروتوكول ناغويال

المؤسسات المالية المتعددة  ةداراإلاألطراف دلى اتخاذ تدابير مناسبة في مجالس  شج ي -4
دلى نحو لموارد ااألولوية الواجبة واالهتمام لتخصيص إيالء ن لضما اإلنمائيةمنظمات الو ذات الصلة األطراف

 يمكن التنبؤ بها لتنفيذ بروتوكول ناغويا؛فعال وبطريقة 

أو تمويل آليات  نشاءإ لىد القائمةوالمؤسسات المالية  ذات الصلةاألطراف والمنظمات  يشج  -5
 أولوية للتمويل؛جال ذي يا كمددم لتنفيذ بروتوكول ناغووإدراج  بروتوكول ناغويا لتنفيذاآلليات القائمة  تعزيز

                                                           
مان البروتوكاول    21لاددم تنفياذ الماادة    زياادة الاودي   فاي مشاروع اساتراتيجية     سينظر االجتماع الثاني للجناة الحكومياة الدولياة    7
(UNEP/CBD/ICNP/2/11.) 
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لتعاون بشأن ا تنفيذ بروتوكول ناغويا في خططها وأولوياتهاتعميم األطراف دلى  شج ي -6
 ؛اإلنمائي

والمعارف  الجينيةأهمية الموارد بالودي  زيادة دلى ذات الصلةاألطراف والمنظمات  يشج  -2
من البروتوكول   21ذات الصلة  وفقا للمادة المناف  وتقاسم صول حالمسائل التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية  و

 ؛وياغنا لبروتوكولالموارد  حشدددم بغية 

 اتجاربه بشأنت إلى األمين التنفيذي األطراف والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم معلوما يددو -8
 ؛دهاالتي تم حش ددم تنفيذ بروتوكول ناغويا  فضال دن حالة األمواللالموارد  بحشدالمتعلقة 

الموارد الواردة بشأن التجارب المتعلقة بحشد للمعلومات  إدداد تجمي األمين التنفيذي  إلى يطلب -9
القادم في االجتماع فيها لنظر لاتجاهات التمويل حالة و دلىدامة وتوفير نظرة  لددم تنفيذ بروتوكول ناغويا

 ؛ألطراف في البروتوكوللجتماع كالمؤتمر األطراف العامل 

المحتملة ذات الصلة لددم  الدولي مصادر التمويلبشأن األمين التنفيذي إدداد وثيقة  إلى طلبي -11
 .تنفيذ بروتوكول ناغويالالمزيد من الموارد المالية الدولية  لحشدالجهود التي تبذلها األطراف 

 

---- 

 


