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   مفتوحة العضویةالدولیة الحكومیة اللجنة ال
  الحصولبشأن  المخصصة لبروتوكول ناغویا 
  على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف 
  للمنافع الناشئة عن استخدامها  

  الثالث االجتماع
  2014شباط / فبرایر 28-24شانغ، جمھوریة كوریا بوینغ 
  *من جدول األعمال المؤقت 6.3البند 

  

  مشروع اإلطار االستراتیجي لبناء القدرات وتنمیتھا بموجب بروتوكول ناغویا

  مذكرة من األمین التنفیذي

 مقدمة

بأن یقوم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  2/5التوصیة  من 4أوصت اللجنة الحكومیة الدولیة لبروتوكول ناغویا، في الفقرة  .1
 یدعو) ب(اإلطار االستراتیجي لبناء القدرات وتنمیتھا لدعم التنفیذ الفعال للبروتوكول  یعتمد) أ: (لألطراف في بروتوكول ناغویا بمایلي

 یدعو) ج(تتسق مع اإلطار االستراتیجي وتنمیتھا األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة الى االضطالع بأنشطة لبناء القدرات و
العالمیة، والمصارف اإلقلیمیة والمؤسسات المالیة الى توفیر الموارد  ةاألطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولیة، ومرفق البیئ

 .المالیة لدعم تنفیذ اإلطار االستراتیجي

الصادرة عن اللجنة الحكومیة  2/5من التوصیة  5إعماال للفقرة  ،دال، طلب مؤتمر األطراف 11/1من المقرر  4وفي الفقرة  .2
الدولیة لبروتوكول ناغویا، الى األمین التنفیذي أن ینظم اجتماعا للخبراء لوضع مشروع إطار استراتیجي لبناء القدرات وتنمیتھا بموجب 

اف والحكومات والمنظمات الدولیة والمجتمعات األصلیة بروتوكول ناغویا مع مراعاة تجمیع وجھات النظر والمعلومات المقدمة من األطر
والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین بشأن االحتیاجات واألولویات المحلیة، والعناصر المقترحة لإلطار االستراتیجي الواردة في الوثیقة 

UNEP/CBD/ICNP/2/10 الحكومیة الدولیة الوارد في المرفق  فضال عن موجز وجھات النظر التي أبدیت خالل االجتماع الثاني للجنة
 .11/1الثالث بالمقرر 

بدعم مالي سخي من حكومة المملكة  2013حزیران / یونیھ 4و 3وبناء على ذلك، عقد اجتماع للخبراء في مونتریال یومي  .3
ع الخبراء للنظر من جانب ویرد طیا مشروع اإلطار االستراتیجي الذي وضعھ اجتما. وأیرلندا الشمالیةالعظمى  المتحدة لبریطانیا 

 .UNEP/CBD/ICNP/3/INF/6ویتوافر التقریر الكامل الجتماع الخبراء في وثیقة المعلومات . االجتماع الثالث للجنة الحكومیة الدولیة

توصي  ل، وأناوقد ترغب اللجنة الحكومیة الدولیة في استعراض وتنقیح مشروع اإلطار االستراتیجي، حسب مقتضى الح .4
 .طراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا باعتماده خالل اجتماعھ األولمؤتمر األ

، قد ترغب اللجنة الحكومیة الدولیة في أن توصي االجتماع األول 2/5من التوصیة  4وعالوة على العناصر الواردة في الفقرة  .5
 :في مقرره بشأن بناء القدرات وتنمیتھا مایلي یضمنلمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا بأن 

                                                        
* UNEP/CBD/ICNP/3/1  



UNEP/CBD/ICNP/3/7 
Page 2 
 

/… 

األطراف والحكومات األخرى، والمنظمات المعنیة والمجتمعات األصلیة والمحلیة الى أن تقدم لغرفة تبادل  یدعوأن   )أ (
حالة تنفیذ  المعلومات الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع معلومات عن مبادراتھا بشأن بناء القدرات وتنمیتھا بما في ذلك معلومات عن

 اإلطار اإلستراتیجي؛

 :األمین التنفیذي أن الى أن یطلب  )ب (

یضع، بالتعاون مع المنظمات المعنیة، برنامجا عالمیة لمساعدة األطراف من البلدان النامیة، والسیما البلدان األقل  )1(
 اإلطار االستراتیجي؛ل في تنفیذ ، فضال عن االطراف التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة تحوالنامیة  نموا والدول الجزریة الصغیرة

من بینھا توفیر المعلومات واألدوات ذات  جملة أمورییسر التنسیق والتعاون في تنفیذ اإلطار االستراتیجي من خالل  )2(
 الصلة من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛

ب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في یعد تقاریر عن حالة تنفیذ اإلطار اإلستراتیجي للنظر من جان )3(
بروتوكول ناغویا خالل اجتماعاتھ الدوریة، مع مراعاة المعلومات التي تتیحھا األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة، 

 .المحلیة من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع و  والمجتمعات األصلیة
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 المرفق

  طار االستراتیجي لبناء القدرات وتنمیتھا لدعم التنفیذ الفعال لبروتوكول ناغویا بشأن الحصول وتقاسم المنافعمشروع اإل

 موجز تنفیذي

ل یسعى ھذا اإلطار االستراتیجي الى تعزیز نھج استراتیجي ومتساوق ومتناسق إزاء بناء القدرات وتتمیتھا لتحقیق التنفیذ الفعال لبروتوكو
ویتضمن طائفة من األنشطة العملیة  ،بشأن المجاالت والتدابیر الرئیسیة التي تحتاج لبناء القدرات وتنمیتھا إرشاداتاإلطار  ویوفر. نلغویا

من االضطالع بالتدابیر االستراتیجیة في  ملبناء وتنمیة قدرات األطراف والمجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین لتمكینھ
  .والمتوسطة والطویلة لإلسھام في التنفیذ الفعال للبروتوكول اآلجال القصیرة

ویصمم اإلطار االستراتیجي للعمل كوثیقة مرجعیة لإلسترشاد بھا في وضع سیاسات وإجراءات األطراف والمنظمات المعنیة والجھات 
  .ناء القدرات وتنمیتھاالمانحة فیما یتعلق ببناء القدرات وتنمیتھا لتنفیذ البروتوكول، وتتضمن أنشطة عملیة لب

  :ویغطي اإلطار االستراتیجي خمسة مجاالت رئیسیة لبناء القدرات وتنمیتھا

 القدرة على تنفیذ التزامات البروتوكول واالمتثال لھا؛ .1

 وتقاسم المنافع؛ل القدرة على وضع وتنفیذ وإنفاذ التدابیر التشریعیة واإلداریة أو السیاساتیة بشأن الحصو .2

 فاوض بشأن الشروط المتفق علیھا ؛القدرة على الت .3

قدرة المجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث فیما یتعلق بتنفیذ  .4
 البروتوكول؛

 .إلضافة قیمة الى الموارد الجینیة الخاصة بھا أصیلةقدرة البلدان على وضع قدرات بحثیة  .5

تراتیجي على بناء القدرات وتنمیتھا ألغراض التدابیر االستراتیجیة التي قد یتعین تنفیذھا في األجلین القصیر والمتوسط ویركز اإلطار االس
لوضع األسس الالزمة للتنفیذ الفعال  ) 2020ما بعد (، وفي األجل الطویل )2020أي في غضون السنوات الست األولى حتى عام (

منظم ) خریطة طریق(ي یرد ملخص لھا في الجدول الوارد في التذییل األول، تسلسل إشاري لإلجراءات وتوفر التدابیر، الت. للبروتوكول
  .على أساس ثالثة أطر زمنیة إشاریة

ویھدف  اإلطار االستراتیجي الى مساعدة وتوجیھ األطراف، والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة، والمؤسسات األكادیمیة، والمجتمعات األصلیة 
وأصحاب المصلحة المعنیین لبناء وتنمیة القدرات من خالل المشروعات والبرامج التي ستنفذ على المستویات الوطنیة، ودون والمحلیة 

  .اإلقلیمیة، واإلقلیمیة، والدولیة مع مراعاة االحتیاجات واألولویات النوعیة للبلدان

ات المعنیة وفیما بینھا بشأن بناء القدرات وتنمیتھا لتحقیق التنفیذ ویتضمن اإلطار آلیات  لتیسیر التنسیق والتعاون بین األطراف والمنظم
ت الفعال للبروتوكول بغرض تعزیز التآزر، والدعم المتبادل، وتقاسم الخبرات والدروس المستفادة وكفاءة استخدام الموارد والخبرا

  .المتوافرة

مر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا وسوف یستخدم مؤت ،تقییم شامل لإلطار االستراتیجي 2020وسیجري في 
وتنقیح اإلطار االستراتیجي، حسب مقتضى الحال، باالقتران مع استعراض الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  ستعراضالتقریر التقییم 

  .2020-2011للفترة 
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  مقدمة -أوال

  معلومات أساسیة  1- 1

وتعزیز قدرات الموارد البشریة والمؤسسة لتحقیق التنفیذ  ،وتنمیة ،ل من األطراف التعاون في بناءمن البروتوكو 22 تطلب المادة .1
بینھا، واألطراف من بلدان  النامیة الفعال للبروتوكول في األطراف من البلدان النامیة والسیما البلدان األقل نموا والدول الجزریة الصغیرة

كما یطلب من . ا في ذلك من خالل المؤسسات والمنظمات العالمیة واإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة والوطنیةالتي تمر اقتصاداتھا بمرحلة تحول بم
 .األطراف تیسیر مشاركة المجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص

بینھا  لنامیة والسیما أقل البلدان نموا والدول النامیة الجزریة الصغیرةوفي الوقت الحاضر یفتقر معظم أطراف البلدان ا .2
فعلى سبیل المثال، فإن الكثیر . واألطراف ذات االقتصادات التي تمر بمرحلة تحول الى القدرات الالزمة لتحقیق التنفیذ الفعال للبروتوكول

یفیة بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وال یمتلك بعد الترتیبات المؤسسیة لدعم تنفیذ منھا ال یمتلك بعد التدابیر التشریعیة واإلداریة المحلیة الوظ
كذلك . ویفتقر الكثیر منھا أیضا الى الخبراء في مجال الحصول وتقاسم المنافع وما یتصل بذلك من قضایا. البروتوكول على المستوى الوطني

غیر  -ومیین، والمجتمعات األصلیة والمحلیة، والقطاع الخاص والجمھور العامفإن أصحاب المصلحة الرئیسیین، بما في ذلك الموظفین الحك
 .ملمین بصورة كاملة بأحكام البروتوكول

وقد وضع ھذا اإلطار االستراتیجي لتیسیر التعاون فیما بین األطراف، والجھات المانحة، وغیر ذلك من العناصر الفاعلة بشأن  .3
 اإلطارویحدد . بناء القدرات وتنمیتھالذ الفعال للبروتوكول، والترویج لنھج استراتیجي متساوق ومتناسق بناء القدرات وتنمیتھا لتحقیق التنفی

المستویات الفردیة والمؤسسیة والمنھجیة التي تدعم تنفیذ البروتوكول على االستراتیجي لبناء وتنمیة القدرات األساسیة  واإلتجاهالتركیز العام 
 .خالل العقد القادم

لوثیقة عبارة عن حصیلة عملیة تشاوریة واسعة النطاق بدأت بعد االجتماع األول للجنة الحكومیة الدولیة المفتوحة وھذه ا .4
وقد دعت اللجنة . في مونتریال 2011حزیران / الذي عقد في یونیھ) اللجنة الحكومیة الدولیة(العضویة المخصصة لبروتوكول ناغویا 

لى وضع إطار استراتیجي لبناء القدرات وتنمیتھا على أساس االحتیاجات واألولویات المحلیة، ، ا½الحكومیة الدولیة، في توصیتھا 
وبعد ذلك، أعد األمین التنفیذي تجمیعا لوجھات النظر والمعلومات التي . والعناصر التي حددتھا األطراف والمجتمعات األصلیة والمحلیة

 1 .ھذا التجمیع 2012تموز / لدولیة الذي عقد في نیودلھي في یولیھوقد نظر االجتماع الثاني للجنة الحكومیة ا. تلقیت

وبناء على توصیة االجتماع الثاني للجنة الحكومیة الدولیة، طلب مؤتمر األطراف الى األمین التنفیذي أن ینظم اجتماعا للخبراء  .5
ثروة من الخبرات النظر والمعلومات المتلقاه، وال لوضع مشروع اإلطار االستراتیجي مع مراعاة التجمیع المشار إلیھ أعاله بشأن وجھات

 والدروس المستفادة من المبادرات الحالیة لبناء القدرات وتنمیتھا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، والتعاون الثنائي بشأن الحصول وتقاسم
 2 .المنافع فضال عن وجھات النظر التي أبدیت خالل االجتماع الثاني للجنة الحكومیة الدولیة

في مونتریال مشروع إطار استراتیجي على  2013حزیران / یونیھ 5الى  3ووضع اجتماع الخبراء الذي عقد خالل الفترة من  .6
كما أخذ اجتماع الخبراء في االعتبار النتائج المستخلصة من حلقات العمل المعنیة ببناء القدرات بشأن . أساس المعلومات المشار إلیھا أعاله

 لمنافع التي نظمتھا أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وأمانة المعاھدة الدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیةالحصول وتقاسم ا
وسوف یقدم مشروع اإلطار االستراتیجي للنظر من جانب اللجنة الحكومیة الدولیة في اجتماعھا  3 .2012و 2011والزراعة في عامي 

 .في جمھوریة كوریا 2014شباط / یرالثالث في فبرا

وفقا لألوضاع والسیاقات المختلفة،  وتكیفھھذا اإلطار األطراف ویتوخى أن یستخدم . واإلطار االستراتیجي وثیقة مرنة وحیة .7
 .الناشئة والدورس المستفادة توسیجري تحدیثھ في ضوء الخبرا

 األوضاع الراھنة والخبرات السابقة والدروس المستفادة  2- 1

ھناك تباین شاسع فیما بین البلدان بشأن الحالة الراھنة لتنفیذ تدابیر الحصول وتقاسم المنافع، وقدرات الموارد البشریة والمؤسسیة  .8
، أعرب عدد 2011تشرین األول / واستجابة لالستبیان الذي أرسلتھ األمانة في أكتوبر. الحالیة واالحتیاجات واألولویات فیما یتعلق بالقدرات

ألطراف عن الحاجة الى قدرات لوضع التدابیر والترتیبات المؤسسیة الوطنیة المتعلقة بالحصول وتبادل المنافع، والمشاركة في غرفة من ا
ة األوضاع العابرة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وإجراء عملیة تثمین للموارد الجینیة وما یرتبط بھا من معارف تقلیدیة، ومعالج

الحاجة الى تنمیة قدراتھا على المشاركة في عن  ممثلو المجتمعات األصلیة والمحلیة  وأعربللتوقعات األحیائیة،  رات الوطنیةوالقدللحدود، 
عملیات صنع القرار ووضع السیاسات، ولفھم أحكام البروتوكول، وللتفاوض بشأن التوصل الى اتفاقات إیجابیة للحصول وتقاسم المنافع، 

 .صر ورصد الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المتصلة بالموارد الجینیةولوضع عملیات ح

                                                        
 .UNEP/CBD/ICNP/2/10یتوافر التجمیع في الوثیقة   1
 .المرفق الثالث 4، دال، الفقرة 11/1المقرر   2
 في الموقع) UNEP/CBD/ICNP/2/INF/9و UNEP/CBD/ICNP/2/INF/1(ترد التقاریر المتعلقة بحلقات العمل ھذه   3
. http://www.cbd.int/icnp2/documents 
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ویفتقر الكثیر من البلدان أیضا الى ترتیبات مؤسسیة وقواعد واضحة ومتجانسة تنظم عملیة الحصول وتقاسم المنافع بما في ذلك  .9
فق علیھا ، كما یفتقر الى الخبرات لإلضطالع بفعالیتھ متالشروط الاإلجراءات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة عن علم، وتحدید 

ة على ذلك، ووعال. بالمھام التنظیمیة للحصول وتقاسم المنافع، والقدرة على جمع وإدارة وتقاسم المعلومات المعنیة بالحصول وتقاسم المنافع
اب المصلحة الرئیسیون بما في ذلك موظفو الحكومة فأصح. فإن مستوى اإللمام بالبروتوكول وأحكامھ ضئیل بدرجة كبیرة في معظم البلدان

كما أن ھناك . ال یدركون المتطلبات المنصوص علیھا بمقتضى البروتوكولوالمجتمعات األصلیة والمحلیة والقطاع الخاص والجمھور العام 
 .التفتیشن خالل نقاط حاجة الى بناء القدرات وتنمیتھا في جمیع األطراف لرصد استخدام الموارد الجینیة بما في ذلك م

من االتفاقیة المتعلقة  15وقد وضع، قبیل اعتماد البروتوكول، عدد من األدوات والمبادرات لمساعدة األطراف في تنفیذ المادة  .10
عم خطة عمل بشأن بناء قدرات الحصول وتقاسم المنافع لتیسیر ود 2004فعلى سبیل المثال اعتمد مؤتمر األطراف في . بالتنوع البیولوجي

بالحصول على الموارد الجینیة  فیما یتعلقتنمیة وتعزیز قدرات األفراد والمؤسسات والمجتمعات المحلیة على التنفیذ الفعال ألحكام االتفاقیة 
للمنافع الناشئة عن  والمنصفكذلك فإن مبادىء بون التوجیھیة بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل . وتقاسم المنافع

من بینھا وضع نظم وطنیة وترتیبات تعاقدیة للحصول وتقاسم  جملة أمورتساعد األطراف أیضا في  2002ستخدامھا التي اعتمدت في عام ا
 4 .المنافع

وقد وفر العدید . العدید من المبادرات الخاصة ببناء القدرات وتنمیتھا 5 .وعالوة على ذلك، نفذت خالل السنوات القلیلة الماضیة .11
وقدم عدد ضئیل منھا الدعم التقني لتنمیة . المبادرات التدریب لألفراد من خالل الحلقات الدراسیة وحلقات العمل التدریبیة المباشرةمن ھذه 

كما وضعت بعض المبادرات أدوات للتعلم االفتراضیة بما في ذلك وحدات . المنھجىالقدرات المؤسسیة وتعزیز القدرات على المستوى 
غیر أنھ ال یتوافر حتى اآلن سوى . ني بشأن الحصول وتقاسم المنافع، ویقدم البعض الدعم للتدریب أثناء العمل وبرامج التبادلالتعلیم اإللكترو

 .الدبلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع لمنحعدد ضئیل للغایة من المؤسسات األكادیمیة التي تعرض درجات علمیة رسمیة أو برامج 

تفادة من المبادرات السابقة والجاریة بشأن بناء القدرات وتنمیتھا فیما یخص الحصول وتقاسم المنافع عض الدروس المستشمل بو .12
 :مایلي

 نھجا برامجیا؛ تتطلب قدرات الحصول وتقاسم المنافعمن  حتیاجاتاالمعالجة  أن   )أ (

ة عریضة من مجموعات ینبغي لعملیة بناء القدرات وتنمینھا بشأن الحصول وتقاسم المنافع أن تستھدف وتشرك طائف  )ب (
 أصحاب المصلحة؛

من المھم أن یكون لدى جمیع األطراف المشاركة في بناء القدرات وتنمیتھا فھم واضح بمحتوى البروتوكول   )ج (
 وانعكاساتھ؛

تكون المبادرات اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة فعالة في بناء وتنمیة القدرات في البلدان التي لدیھا نفس االحتیاجات   )د (
 فإنھا تتیح للبلدان تجمیع مواردھا وتقاسم خبراتھا المتوافرة في اإلقلیم؛. 6واألوضاع

تتطلب عملیة بناء القدرات وتنمیتھا توافر دعم كاف ومتساوق على امتداد فترة زمنیة طویلة نسبیا لضمان الحصول   )ه (
 .على نتائج فعالة ومستدامة

اع الحالیة واالحتیاجات واألولویات المحددة والخبرات والدروس عملیا وضع اإلطار االستراتیجي في االعتبار األوض وقد أخذت .13
 .المستفادة من مبادرات بناء القدرات السابقة

 المبادىء والمناھج اإلرشادیة  3- 1

من المبادرات المتعلقة ببناء القدرات وتنمیتھا بمبادىء ینبغي أن تسترشد عملیة تنفیذ السیاسات واألنشطة والمشروعات وغیرھا  .14
وبصفة عامة ینبغي لمبادرات بناء القدرات وتنمیتھا أن تضطلع . تسند الى الخبرات والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والحالیةونھج 
 :بمایلي

 موجھة نحو تلبیة الطلب استنادا الى االحتیاجات واألولویات المحددة من خالل عملیات التقییم الذاتي الوطنیة؛أن تكون   )أ (

 القیادة الوطنیة؛ضمان الملكیة و  )ب (

االرتكاز على الخبرات والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والحالیة المتعلقة ببناء قدرات الحصول وتقاسم   )ج (
 المنافع؛

                                                        
  http://www.cbd.int/abs/bonn/default.shtml .و  capacity-plan-http://www.cbd.int/abs/action توجیھیة علىتتوافر خطة العمل ومبادىء بون ال 4 
  building.shtml-http://www.cbd.int/abs/capacity .یمكن  5 

ة أمم جنوب شرق آسیا، طمبادرة بناء قدرات الحصول وتقاسم المنافع، ومبادرات الحصول وتقاسم المنافع من جانب رابعلى ذلك أمثلة   6
 .ةالكاریبی والجماعةنة برنامج البیئة اإلقلیمي للمحیط الھادىء والمركز الدولي للتنمیة المتكاملة للجبال، وأما
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 التركیز على دور التعاون الثنائي والمتعدد األطراف؛  )د (

بما في ذلك النساء في مبادرات ضمان المشاركة الكاملة من المجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین   )ه (
 بناء القدرات وتنمیتھا؛

دون اإلقلیمیة واإلقلیمیة إزاء بناء القدرات وتنمیتھا وخاصة حیثما یكون االعتراف بفائدة ومردودیة تكالیف النھج   )و (
 للبلدان احتیاجات مشتركة في مجال القدرات؛

 ا؛إدراج بناء القدرات في جھود التنمیة المستدامة األوسع نطاق  )ز (

 ؛بالممارسةاعتماد نھج التعلم   )ح (

 الترویج لوضع قدرات مستدامةم لتمكین األطراف من االمتثال لمتطلبات البروتوكول؛  )ط (

 .مراعاة وجھات نظر وخبرات مختلف أصحاب المصلحة المشاركین في عملیات الحصول وتقاسم المنافع  )ي (

ارة لجھود األطراف في بناء القدرات لضمان أن توضع نستوسوف تساعد المبادىء اإلرشادیة المشار إلیھا أعاله في توفیر اال .15
 .وفق اإلطار االستراتیجي وتروج لنھج أكثر تبسیطا واتساقا

 الغرض واألھداف  - 2

یتمثل الھدف من ھذا اإلطار االستراتیجي في الترویج لنھج منظم ومتساوق ومنسق إزاء بناء القدرات وتنمیتھا لتحقیق التنفیذ  .16
كما یسعى الى تحفیز وتوجیھ عملیة وضع مبادرات بناء القدرات وتنمیتھا بشأن الحصول وتقاسم المنافع . 22وفقا للمادة  الفعال للبروتوكول

ویوفر إطارا یمكن أن تستخدمھ األطراف والمجتمعات األصلیة والمحلیة وغیرھا من أصحاب المصلحة . وتنفیذھا، ورصدھا وتقییمھا
تحدید احتیاجات وأولویات بناء القدرات من خالل عملیات التقییم الذاتي الوطنیة، وتصمیم وتنفیذ من بینھا  جملة أمورالمعنیین في 

 .االستراتیجیات والمشروعات والبرامج الوطنیة المعنیة ببناء القدرات وتنمیتھا، ورصد وتقییم مبادراتھا لبناء القدرات وتنمیتھا

المشاركة فى مكن األطراف والمنظمات المعنیة والجھات المانحة واألطرافوعالوة على ذلك، یوفر اإلطار االستراتیجي آلیة ت .17
أنھ یعززالتنسیق كما . والموارد من خالل الشراكات االستراتیجیة والمبادرات التآزریة تنمیة القدرات من التعاون فى زیادة الفرص

 .رات بناء القدرات وتنمیتھاستدامة مبادإ والحوارفیما بین البلدان وأصحاب المصلحة المعنیین  ، وتعزیز

ویھدف اإلطار االستراتیجي الى أن یكون وثیقة مرجعیة لتوجیھ السیاسات واإلجراءات التي تضطلع بھا األطراف والمنظمات  .18
من البلدان المعنیة والجھاتا المانحة فیما یتعلق ببناء القدرات وتنمیتھا لتنفیذ البروتوكول، ویتضمن أنشطة عملیة نوعیة لمساعدة األطراف 

النامیة واألطراف ذات االقتصادیات التي تمر بمرحلة تحول على بناء وتنمیة قدراتھا على االضطالع بتدابیر لتیسیر التنفیذ الفعال 
 .للبروتوكول

 :ویغطي اإلطار االستراتیجي المجاالت الرئیسیة التالیة .19

 القدرة على تنفیذ التزامات البروتوكول واالمتثال لھا؛  )أ (

 لى وضع وتنفیذ وإنفاذ التدابیر التشریعیة واإلدارة أو السیاساتیة المحلیة بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛القدرة ع  )ب (

 متفق علیھا ؛الشروط الالقدرة عى التفاوض للتوصل الى   )ج (

 .قدرة البلدان على وضع قدراتھا البحثیة األصیلة إلضافة قیمة الموارد الجینیة الخاصة بھا  )د (

اإلطار االستراتیجي احتیاجات وأولویات القدرات لدى المجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة  وعالوة على ذلك، یعالج .20
 .المعنیین بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث فیما یتعلق بتنفیذ البروتوكول

 :وعلى ذلك فإن أھداف اإلطار االستراتیجي ھي .21

 البروتوكول أو االنضمام إلیھ؛ بناء وتنمیة القدرة على التمكین من التصدیق على  )أ (

بناء وتعزیز قدرة األطراف على وضع وتنفیذ وإنفاذ التدابیر التشریعیة واإلدارة أو السیاساتیة المحلیة لدعم تنفیذ   )ب (
 البروتوكول؛

قة تقدیم الدعم لألطراف في استثارة الوعي بأھمیة الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المتصلة بھا والقضایا المتعل  )ج (
 بالحصول وتقاسم المنافع؛

بما في ذلك من خالل التدریب ووضع البنود متفق علیھا الشروط الاألطراف على التفاوض للتوصل الى  ةتعزیز قدر  )د (
 التعقادیة النموذجیة؛
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المتثال للتشریعات المحلیة والمتطلبات التنظیمیة للحصول وتقاسم المنافع والشروط ا تعزیزمساعدة األطراف على   )ه (
 فق علیھا ؛المت

 ؛للتفتیش إنشاء نقاطزیادة قدرة األطراف على رصد استخدام الموارد الجینیة بما في ذلك   )و (

 تمكین األطراف من تنمیة قدرات البحوث األصیلة إلضافة قیمة للموارد الجینیة  الخاصة بھا؛  )ز (

ك قطاع األعمال وأوساط بناء وتنمیة قدرات المجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین بما في ذل  )ح (
 البحوث على المشاركة بفعالیة في تنفیذ البروتوكول؛

تمكین األطراف من المشاركة بفعالیة في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع واستخدام أفضل أدوات   )ط (
 ؛دة على اإلنترنت في األنشطة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافعماالتصال المتاحة والنظم المعت

ل المتبادل في مبادرات بناء القدرات وتنمیتھا لتنفیذ البروتوكول وغیره من الصكوك الدولیة فتعزیز التنسیق والتكا  )ي (
 المعنیة بالحصول وتقاسم المنافع؛

  التدابیر االستراتیجیة الالزمة لبناء القدرات وتنمیتھا  - 3
األطراف ا في األجلین  یتعین ان تتخذھابیر االستراتیجیة التي قد التدا علىاالستراتیجي على بناء القدرات وتنمیتھا  یركز اإلطار .22

لوضع أساس متین للتنفیذ ) 2020بعد عام (وفي األجل الطویل ) 2020أي في غضون السنوات الست األولى حتى عام (القصیر والمتوسط 
ن الجدول الوارد في التذییل األول موجزا للتدابیر ویتضم. الفعال للبروتوكول وتوفیر الدعم لجھود بناء القدرات وتنمیتھا في المستقبل

 .المقترحة بموجب كل مجال من المجاالت الرئیسیة

التسلسل وفقا ألھمیتھا الزمنیة في دعم تنفیذ البروتوكول، / وقد نظمت التدابیر الواردة في الجدول بترتیب إشاري لألولویات .23
ومن المسلم بھ . 2011عات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین لألمانة في وتستند الى المعلومات التي قدمتھا األطراف والمجتم

أن األولویات النوعیة تتباین من طرف آلخر بحسب األوضاع في كل طرف بما في ذلك أولویاتھ اإلنمائیة وقیود المیزانیة، ومستوى التقدم 
 .فیما یتعلق بالحصول وتقاسم المنافع

  راتیجيتنفیذ اإلطار االست  - 4

 األنشطة العملیة لتنفیذ اإلطار اإلستراتیجي  1- 4

االستراتیجي من خالل أنشطة عملیة لبناء القدرات وتنمیتھا تنفذ على المستویات الوطنیة ودون اإلقلیمیة  یمكن تنفیذ اإلطار .24
الى اإلسھام في بناء وتنمیة القدرات على تنفیذ  وتھدف األنشطة المقترحة. ویتضمن التذییل الثاني قائمة إشاریة باألنشطة. واإلقلیمیة والدولیة

 .التدابیر االستراتیجیة المبینة في التذییل األول

. وسوف تتباین آلیات تنفیذ اإلطار االستراتیجي من بلد آلخر، ومن إقلیم آلخر بحسب التدابیر التي تحتاج الى بناء القدرات وتنمیتھا .25
برامج التعلیم والتدریب : ، تتضمن آلیة التنفیذ الرئیسیة2011ردھا على االستبیان الذي أرسل في ووفقا للمعلومات المتلقاة من األطراف في 

رجعیة ومنتدیات نقاشیة إلكترونیة والتعاون مالموجھة، والمؤتمرات وحلقات العمل والمساعدات القانونیة والتقنیة، ووضع إرشادات ومواد 
، والتدریب أثناء العمل، بالممارسةوتشمل اآللیات األخرى تدریب المدربین ونھج التعلم ). ثبما في ذلك منح البحو(التقني وتمویل الدعم 

 .والدعم المؤسسي وتبادل الزیاراتوحوار السیاسات بین أصحاب المصلحة المتعددین، والجوالت الدراسیة 

لنھج والفرص الوطنیة ودون اإلقلیمیة ویروج تنفیذ اإلطار االستراتیجي لمختلف النھج الخاصة ببناء القدرات بما في ذلك ا .26
 .واإلقلیمیة التشاركیة ومن القاعدة للقمة

 األدوار والمسؤولیات  2- 4

األطراف والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة والمؤسسات البحثیة واألكادیمیة  وتوجیھاالستراتیجي الى مساعدة یھدف اإلطار  .27
لحة المعنیین لبناء وتنمیة القدرات من خالل المشروعات والبرامج الوطنیة ودون والمجتمعات األصلیة والمحلیة وغیرھا من أصحاب المص

وتروج أمانة االتفاقیة المتعلقة . معنیة لتنفیذ البروتوكولالاإلقلیمیة واإلقلیمیة مع مراعاة االحتیاجات واألولویات النوعیة لألطراف أو األقالیم 
غرفة تبادل  من بینھا جمع المعلومات وتوفیرھا من خالل جملة أموراإلستراتیجي من خالل بالتنوع البیولوجي وتنسق عملیة تنفیذ اإلطار 

 :وسوف ییسر األنشطة على المستویات اإلقلیمیة والدولیة بما في ذلك مایلي. معلومات الحصول وتقاسم المنافع

جاالت التي توجد بھا ثغرات تتعلق توفیر المعلومات لموردي بناء القدرات عن مبادرات بناء القدرات القائمة وعن الم  )أ (
 ببناء القدرات؛
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 تنظیم دورات وحلقات عمل لتدریب المدربین؛  )ب (

تحدید المؤسسات والخبرات المتوافرة على مختلف المستویات ورسم خرائط لھا مما قد یساعد في تنفیذ اإلطار   )ج (
 االستراتیجي؛

 وتقاسم المنافع؛وضع مواد التدریب ونشرھا من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول   )د (

 للخبراء عن بناء القدرات وتنمیتھا بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛ إلكترونیة إقامة شبكات  )ه (

تیسیر التواصل وتبادل الخبرات فیما بین األطراف والمنظمات المعنیة بما في ذلك من خالل غرفة تبادل معلومات   )و (
 .الحصول وتقاسم المنافع

ماع لألطراف في البروتوكول مسؤوال عن رصد التقدم المحرز في تنفیذ اإلطار وسیكون مؤتمر األطراف العامل كاجت .28
 .اإلستراتیجي وتوفیر المزید من اإلرشادات إذا اقتضى األمر

 الموارد الالزمة للتنفیذ  3- 4

 :لم تقتصر علیھا المصادر الرئیسیة لتمویل أنشطة بناء القدرات وتنمیتھا المقترحة في ھذا اإلطار االستراتیجي مایلي وإن تتضمن .29

وتشجع األطراف على إسناد األولویة  7 .مرفق البیئة العالمیة یمثل مصدرا ھاما لتمویل تنفیذ اإلطار االستراتیجي  )أ (
لمشروعات الحصول وتقاسم المنافع لدى توزیع مخصصاتھا القطریة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في إطار نظام تخصیص الموارد المتسم 

 بالشفافیة؛

اعدات اإلنمائیة الثنائیة والمتعددة األطراف تمثل المصدر المحتمل الثاني لتمویل أنشطة بناء القدرات وتنمیتھا المس  )ب (
. وتشجع البلدان على وضع مقترحات المشروعات بما یتماشى وھذا اإلطار وتقدیمھا للجھات المانحة المحتملة. بشأن الحصول وتقاسم المنافع
وتشجع األطراف على دمج أنشطة بناء القدرات وتنمیتھا . ألطراف على صیاغة مقترحات المشروعات الجیدةویدعي الشركاء الى مساعدة ا

 بشان الحصول وتقاسم المنافع في خططھا اإلنمائیة الوطنیة التي تقود عادة المناقشات مع وكاالت التعاون اإلنمائي؛

طراف على إقامة شراكات استراتیجیة مع مختلف المنظمات تشجع األ: التعاون التقني مع الشركاء اإلقلیمیین والدولیین  )ج (
والھیئات أو مراكز الخبرات الرفیعة اإلقلیمیة، وحسب مقتضى الحال مع القطاع الخاص لتجمیع الموارد البشریة والتقنیة وتوسیع نطاق 

 الفرص المتاحة لتعبئة الموارد المالیة من مختلف المصادر؛

ع األطراف على متابعة الوسائل المبتكرة لتعبئة الموارد على المستوى الوطني لدعم تشج: التمویل الجدید واإلضافي  )د (
ویمكن أن یشمل ذلك آلیات استرجاع الموارد ورسوم طلب الحصول، والتبرع . أنشطة بناء القدرات وتنمیتھا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

كما . سب مقتضى الحال من الشراكات بین القطاعین العام والخاصباألموال من خالل المساھمات الطوعیة، والدعم من المؤسسات وح
 تشجع األطراف على أن توجھ بعض الموارد المتولدة من تنفیذ البروتوكول الى بناء القدرات وتنمیتھا؛

 ة بناء القدراتطنشا الوطنیة اعتمادات كافیة لدعم أتشجع األطراف على أن تدرج في میزانیاتھ: المیزانیات الوطنیة  )ه (
 .بشأن الحصول وتقاسم المنافعوتنمیتھا 

وتشجع . تتطلب عملیة التنفیذ الفعال لإلطار االستراتیجي توافر موارد مالیة كافیة تنفق بطریقة یمكن التنبؤ بھا وحسنة التوقیت .30
 .ة واإلضافیةأو استخدام مختلف الوسائل لتعبئة الموارد  الجدید/األطراف على تنویع مصادر النمویل المحلیة والخارجیة و

 استدامة مبادرات بناء القدرات وتنمیتھا  4- 4

تشجع األطراف والمنظمات المعنیة على وضع تدابیر لضمان االستدامة الطویلة األجل لمبادرات بناء القدرات وتنمیتھا التي تتخذ  .31
إشراك أصحاب المصلحة الرئیسیین بما في  تمشیا مع ھذا اإلطار االستراتیجي فعلى سبیل المثال، تشجع األطراف والمنظمات المعنیة على

ذلك صانعي السیاسات والقرارات رفیعي المستوى، والسیاسیین والسلطات المعنیة والمجتمعات األصلیة والمحلیة، وأصحاب المصلحة 
 .السیاسيالمعنیین بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث، في تصمیم وتنفیذ تلك المبادرات لبناء الملكیة وااللتزام 

تشجع األطراف أیضا على إدراج اعتبارات الحصول وتقاسم المنافع في خططھم اإلنمائیة الوطنیة واالستراتیجیات والسیاسات  .32
مثل حلقات العمل أو (وعالوة على ذلك، وینبغي قدر اإلمكان إدراج األنشطة التي تنفذ كجزء من المشروعات المنفردة . والخطط القطاعیة

في البرامج العادیة للمؤسسات المعنیة القائمة مثل الجامعات المحلیة أو مؤسسات البحوث لضمان استدامتھا عقب انتھاء ) یبیةالدورات التدر
 .المشروعات

                                                        
األولویات البرامجیة الواردة في اإلرشاد الذي قدمھ مؤتمر األطراف لمرفق البیئة العالمیة في مقرره  تغطیھاالتدابیر واألنشطة المبینة في ھذا اإلطار االستراتیجي   7

 .والتذییل األول 23- 21، الفقرات 11/5
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وعالوة على ذلك، ینبغي أن تتضمن مشروعات بناء القدرات وتنمیتھا عناصر لتكوین مستویات كافیة من القدرات المؤسسیة التي  .33
وباإلضافة الى ذلك، تشجع األطراف على استحداث . أنشطة المشروعات ونتائجھا عقب استكمال المشروعاتتساعد في استدامة 

استراتیجیات لتنویع عملیات تدریب الموظفین، أو التقلیل الى أدنى حد من معدل دوران الموظفین المدربین تفادیا لألضرار بتنفیذ 
 .البروتوكول في المستقبل

  التنسیق والتعاون  - 5

 آلیات للتنسیق  1- 5

یتطلب البروتوكول من األطراف توفیر المعلومات على المبادرات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة لبناء القدرات وتنمیتھا لغرفة تبادل  .34
وعالوة على  8 .معلومات الحصول وتقاسم المنافع بھدف تعزیز التآزر والتنسیق في بناء القدرات وتنمیتھا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 :ذلك، سوف یتیسر التنسیق من خالل اآللیات التالیة

للوكاالت الحكومیة والجھات المانحة والمنظمات المعنیة المشاركة في بناء قدرات الحصول وتقاسم  اجتماعات التنسیق  )أ (
 المنافع؛

 .المنتدیات والشبكات النقاشیة اإللكترونیة  )ب (

 :وتتمثل أھداف آلیات التنسیق ھذه فیمایلي .35

 تعزیز التعاون والتآزر في تنفیذ اإلطار االستراتیجي؛  )أ (

تعزیز الكفاءة في أنشطة بناء القدرات وتنمیتھا بشأن الحصول وتقاسم المنافع من خالل تجنب االزدواجیة في مختلف   )ب (
 المستویات وعبر مختلف القطاعات؛

 الحصول وتقاسم المنافع؛ تیسیر تقاسم الخبرات وأفضل الممارسات بشأن بناء القدرات وتنمیتھا ألغراض  )ج (

تعزیز التكافل المتبادل لمبادرات بناء القدرات وتنمیتھا لتنفیذ البروتوكول وللصكوك الدولیة األخرى المعنیة بالحصول   )د (
 .وتقاسم المنافع

ت اإلقلیمیة ودون ویمكن استخدام االجتماعا. وینبغي أن یتحقق التنسیق على المستویات الدولیة واإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة والوطنیة .36
وتشجع جھات االتصال الوطنیة على اإلشراف على . اإلقلیمیة والھیاكل المؤسسیة القائمة في تنسیق مبادرات قدرات الحصول وتقاسم المنافع

 .التنسیق على المستوى الوطني

 التعاون فیما بین األطراف والمنظمات المعنیة  2- 5

القائم منھا في تیسیر التعاون بین األطراف والمنظمات المعنیة ببناء القدرات وتنمیتھا  تشجع األطراف على إقامة آلیات أو استخدام .37
وسوف یساعد التعاون األطراف وأصحاب المصلحة في أن تكمل جھود بعضھا اآلخر وإتاحة الفرص . وفیما بینھا في تنفیذ البروتوكول

 .لتجمیع وتعظیم الموارد والخبرات المتاحة

، بأن ینصب التركیز الرئیسي على تعزیز أو توثیق التعاون فیما بین األطراف على المستویین دون اإلقلیمي ویوصي، في البدایة .38
 إطار مثل برنامج التعاون بین بلدان الجنوب في 9البرامج القائمة/ واإلقلیمي، باالرتكاز على المبادرات القائمة واستخدام الھیئات واآللیات

 .برنامج األمم المتحدة للبیئة إطار وآلیة تبادل التعاون بین بلدان الجنوب في،البیولوجي االتفاقیة المتعلقة بالتنوع 

 .وستشرع األمانة أیضا في التعاون مع الشركاء الرئیسیین لضمان التكافل المتبادل في جھودھا لتنمیة القدرات .39

 :وقد تشمل مجاالت التعاون مایلي .40

 ھا؛وضع مبادرات مشتركة لبناء القدرات وتنمیت  )أ (

 إنشاء برامج للتبادل بین البلدان؛  )ب (

تنظیم االجتماعات المشتركة والمؤتمرات وحلقات العمل وعملیات التدریب لتعزیز الحوار والفھم المتبادل لقضایا   )ج (
 الحصول وتقاسم المنافع؛

                                                        
 .من البروتوكول 6الفقرة  22المادة   8
أفریقیا ، ورابطة جنوب آسیا للتعاون اإلقلیمي، ومنظمة وسط  مفوضیة االتحاد األفریقي، وھیئة غابات: تشمل الھیئات والمؤسسات اإلقلیمیة القائمة التي یمكن إدراجھا  9

ة المتكاملة للجبال، ومجلس التعاون الخلیجي، وجامعة الدول العربیة، وأمانة برنامج البیئة التعاون االقتصادي، ورابطة أمم جنوب شرق آسیا، والمركز الدولي للتنمی
 .اإلقلیمي للمحیط الھادىء والجماعة الكاریبیة
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 لقصیرة؛البرامج التثقیفیة المشتركة بشأن الحصول وتقاسم المنافع بما في ذلك التلمدة التدریبیة والدورات ا  )د (

التعاون العلمي والتقني بما في ذلك نقل التكنولوجیا وتبادل المعلومات والخبرات، وتمویل دعم البرامج والمشروعات   )ه (
 المحلیة؛

 .إنشاء قواعد بیانات إقلیمیة ومواقع شبكیة لتیسیر تبادل المعلومات  )و (

المشاركة في بناء ) حكومیة وغیر الحكومیةال(وستجري األمانة عملیات تقییم دوریة، ورسم خرائط للمؤسسات والمنظمات  .41
القدرات وتنمیتھا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وتدعى المؤسسات المعنیة الى وتشجع على إنشاء شبكات إقلیمیة ودون إقلیمیة أو دوائر 

 .للتعلم بشأن بناء القدرات وتنمیتھا لتنفیذ البروتوكول في األقالیم أو األقالیم الفرعیة المعنیة

 الرصد واالستعراض  - 6

وتدعى األطراف، . سیتولى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول رصد تنفیذ ھذا اإلطار االستراتیجي .42
والمجتمعات األصلیة والمحلیة والمنظمات المعنیة الى تزوید غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع بالمعلومات عن المبادرات 

 .بناء القدرات وتنمیتھا بما في ذلك نتائج تلك المبادرات باستخدام االستمارة الموحدة التي وضعتھا األمانةالخاصة ب

وستعد األمانة تقاریر عن حالة تنفیذ اإلطار االستراتیجي للنظر من جانب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  .43
. ر األنشطة الرئیسیة التي أنجزت، والنتائج الرئیسیة التي تحققت، والتحدیات التي قوبلتوستبرز التقاری. البروتوكول في اجتماعاتھ الدوریة

. طي التقاریر إحساسا عاما بالتقدم المحرز على مختلف المستویات، وتحدد الثغرات، والمجاالت التي قد تحتاج الى تدخالت إضافیةعوست
 .ر إرشاداتھ بشأن التدابیر الالزمة للتحسینوسیتولى اجتماع األطراف استعراض التقدم المحرز، وإصدا

وسیستخدم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول  2020وستجري عملیة تقییم لإلطار االستراتیجي في  .44
تنوع البیولوجي سب مقتضى الحال باالقتران مع استعراض الخطة االستراتیجیة للقیحھ حنوتتقریر التقییم الستعراض اإلطار االستراتیجي 

 .2020-2011للفترة 
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 التذییل األول
  عربت عنھا األطراف والمجتمعات األصلیة والمحلیةعرض عام للتدابیر التي تحتاج الى بناء قدرات وتنمیتھا لتحقیق التنفیذ الفعال للبروتوكول استنادا الى االحتیاجات واألولویات التي أ

الزمني  قالنطا
 10اإلشاري
 

القدرة على تنفیذ التزامات : 1سي المجال الرئی
 البروتوكول واالمتثال لھا

وضع القدرة على : 2المجال الرئیسي 
وإنفاذ التدابیر التشریعیة  تنفیذو

والسیاساتیة المحلیة بشأن أواإلداریة 
 الحصول وتقاسم المنافع

القدرة : 3المجال الرئیسي 
التفاوض للتوصل الى على 

 متفق علیھا الشروط ال

احتیاجات وأولویات : 4الرئیسي  المجال
القدرات الخاصة بالمجتمعات األصلیة 
والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین 

بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط 
 البحوث

قدرة : 5المجال الرئیسي 
البلدان على وضع قدراتھا 

البحثیة األصیلة إلضافة قیمة 
الى الموارد الجینیة الخاصة 

 بھا
لتمكین من التصدیق أو االنضمام الى ا - المدى القصیر

 .البروتوكول
استثارة الوعي بأھمیة الموارد الجینیة  -

والمعارف التقلیدیة المتصلة بھا وما یتعلق بھا 
 من قضایا الحصول وتقاسم المنافع

رسم خرائط العناصر الفاعلة المعنیة بما في  -
ذلك الصكوك الدولیة األخرى المعنیة 

، والخبرات المتوافرة بالحصول وتقاسم المنافع
 .لتنفیذ البروتوكول

تعبئة موارد مالیة جدیدة وإضافیة لتنفیذ  -
 البروتوكول

وضع آلیات للتعاون المشترك بین الوكاالت  -
 على المستوى المحلي

استخدام أفضل أدوات التواصل المتاحة والنظم  -
المعتمدة على اإلنترنت في أنشطة الحصول 

فیر المعلومات وتقاسم المنافع بما في ذلك تو
 لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

وضع آلیات لتنفیذ التزامات البروتوكول  -
 .واالمتثال لھا

وضع إطار سیاساتي بشأن  -
 الحصول وتقاسم المنافع

تقییم تدابیر الحصول وتقاسم المنافع  -
المحلیة القائمة لتحدید الثغرات في 

 .ضوء التزامات البروتوكول
تشریعیة وإداریة أو  وضع تدابیر -

سیاساتیة أو تعدیل الموجود منھا 
بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

 .بغرض تنفیذ البروتوكول
 .وضع تشریعات نموذجیة إقلیمیة -
وضع ترتیبات مؤسسیة ونظم  -

 إداریة للحصول وتقاسم المنافع

واالنصاف  العدالةتعزیز  -
في المفاوضات الخاصة 

بما   الشروط المتفق علیھاب
لك من خالل التدریب  فى ذ

على  المھارات القانونیة 
 التقنیة والعلمیة و

وضع بنود تعاقدیة نموذجیة  -
قطاعیة وجامعة للقطاعات 

لتوفیر اإلرشادات في (
التفاوض بشأن الشروط 

 )المتفق علیھا
وضع وتنفیذ اتفاقات رائدة  -

بشأن الحصول وتقاسم 
 المنافع

تعزیز الفھم األفضل لنماذج  -
استخدام  األعمال بشأن

 الموارد الجینیة
 

المشاركة في عملیات صنع القرار  -
 القانوني والسیاساتي

وضع المتطلبات الدنیا للشروط المتفق  -
 التقاسم العادل للمنافعلضمان علیھا 

 .الناشئة عن استخدام الموارد الجینیة
ة بشأن یوضع بروتوكوالت مجتمع -

 المعارف التقلیدیةالحصول على 
لمنافع الناشئة عن والتقاسم العادل ل

 .استخدام ھذه المعارف
وضع بنود تعاقدیة نموذجیة لتقاسم  -

 المعارفالمنافع الناشئة عن استخدام 
 التقلیدیة

تعزیز قدرات المجتمعات األصلیة  -
والمحلیة وخاصة النساء في ھذه 
على المجتمعات فیما یتعلق بالخصول 

او المعارف /الموارد الجینیة و
 التقلیدیة

 طرائقدام وضع واستخ -
الموارد الجینیة وما تثمین 

یتصل بھا من معارف 
 .تقلیدیة

 

وضع آلیات لرصد استخدام الموارد الجینیة بما  - المدى المتوسط
 التفتیشفي ذلك تعیین نقاط 

اإلبالغ عن التدابیر التي تتخذ لتنفیذ  -
 البروتوكول

 

إنفاذ وتعزیز االمتثال للتشریعات  -
میة الوطنیة أو المتطلبات التنظی

 بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 

تنمیة القدرة على التفاوض بشأن  - 
 الشروط المتفق علیھا 

زیادة فھم التزامات األطراف بموجب  - 
 البروتوكول

تعزیز قدرة أصحاب المصلحة  -
المعنیین فیما یتعلق بالحصول وتقاسم 

 المنافع

تیسیر نقل التكنولوجیا  -
ووضع بنیة تحتیة للبحوث 

لتقنیة على وبناء القدرات ا
تحقیق االستدامة لھذا النقل 

 للتكنولوجیا

                                                        
 .2020ویغطي األجل الطویل فترة ما بعد  2020- 2018مدى المتوسط الفترة ویغطي ال 2017- 2014ویغطي المدى القصیر الفترة . یتعلق النطاق الزمني اإلشاري بالفترة التي قد یبدأ فیھا تنفیذ التدابیر المحددة   10
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الزمني  قالنطا
 10اإلشاري
 

القدرة على تنفیذ التزامات : 1سي المجال الرئی
 البروتوكول واالمتثال لھا

وضع القدرة على : 2المجال الرئیسي 
وإنفاذ التدابیر التشریعیة  تنفیذو

والسیاساتیة المحلیة بشأن أواإلداریة 
 الحصول وتقاسم المنافع

القدرة : 3المجال الرئیسي 
التفاوض للتوصل الى على 

 متفق علیھا الشروط ال

احتیاجات وأولویات : 4الرئیسي  المجال
القدرات الخاصة بالمجتمعات األصلیة 
والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین 

بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط 
 البحوث

قدرة : 5المجال الرئیسي 
البلدان على وضع قدراتھا 

البحثیة األصیلة إلضافة قیمة 
الى الموارد الجینیة الخاصة 

 بھا
 .رصد وإنفاذ االمتثال للشروط المتفق علیھا - المدى الطویل

تعزیز مساھمة أنشطة الحصول وتقاسم المنافع  -
في حفظ التنوع البیولوجي واالستخدام المستدام 

 .لعناصره
وضع تدابیر بشأن الوصول الى العدالة فیما  -

 ول وتقاسم المنافعیتعلق بحاالت الحص
 معالجة القضایا العابرة للحدود -

إدارة المعارف التقلیدیة ذات الصلة  -  
 بالموارد الجینیة

إجراء الدراسات البحثیة  -
والتصنیفیة ذات الصلة 
بحفظ التنوع البیولوجي 

واالستخدام المستدام 
لعناصره والتوقعات 

 األحیائیة
وضع قواعد بیانات للموارد  -

 .الجینیة
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 ییل الثانيالتذ

 األنشطة العملیة لبناء القدرات وتنمیتھا لدعم التنفیذ الفعال للبروتوكول

 القدرة على تنفیذ التزامات البروتوكول واالمتثال لھا: 1المجال الرئیسي 

 األنشطة اإلشاریة لبناء القدرات وتنمیتھا ةبیر االستراتیجیاالتد
التمكین من التصدیق أو االنضمام الى  1-1
 .وتوكولالبر

 

 برات  البلدان التي صدقت وضع دلیل بشأن التصدیق أو االنضمام للبروتوكول بما في ذلك صیغ وثائق المعلومات التي تقدم لكبار المسؤولین الحكومیین استنادا الى خ
 .بالفعل على البروتوكول

 تنظیم حلقات العمل للموظفین الحكومیین بشأن أحكام البروتوكول. 
 المحاضرین لتنظیم حلقات العمل التشاوریة ألصحاب المصلحة بشأن أحكام البروتوكول/ المساعدات التقنیةتوفیر التمویل و. 
 افعتنظیم التدریب لجھات االتصال الوطنیة للحصول وتقاسم المنافع عن إدارة عملیات أصحاب المصلحة المتعددین في قضایا الحصول وتقاسم المن. 

ارد الجینیة استثارة الوعي بأھمیة المو 2-1
والمعارف التقلیدیة المتصلة بھا وما یتعلق بھا من 

 قضایا الحصول وتقاسم المنافع

 إعداد مجموعة أدوات لتوجیھ األطراف وغیرھم من أصحاب المصلحة بشأن كیفیة تصمیم وإدارة أنشطة استثارة الوعي بخصوص البروتوكول. 
 اب المصلحة المعنیین بتنفیذ الحصول وتقاسم المنافع بشأن كیفیة اإلبالغ عن قضایا الحصول وتقاسم المنافعتنظیم حلقات عمل للموظفین الحكومیین وغیرھم من أصح. 
  وتقاسم  عمل للصحفیین ووسائط اإلعالم األخرى وخبراء التواصل بشأن أھمیة الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة وما یتصل بذلك من قضایا الحصول حلقاتتنظیم

 .المنافع
 ضایا الحصول وتقاسم المنافع في المناھج الدراسیة لمدارس ما بعد الثانوي وبرامج التعلیم غیر الرسميقع مبادىء توجیھیة بشأن كیفیة إدراج وض. 
 تصمیم وتنظیم دورات تدریبیة قصثرة عن الحصول وتقاسم المنافع في الجامعات. 

رسم خرائط العناصر الفاعلة المعنیة بما في  3-1
وك الدولیة األخرى المعنیة بالحصول ذلك الصك

وتقاسم المنافع، والخبرات المتوافرة لتنفیذ 
 .البروتوكول

 

 وضع مواد تفسیریة بشأن رسم خرائط أصحاب المصلحة المعنیین بالحصول وتقاسم المنافع وتحلیلھا. 
 وضع صیغ لمساعدة األطراف في تقییم الخبرات المتوافرة بشأن الحصول وتقاسم المنافع. 
 تنظیم التدریب بشأن تحدید أصحاب المصلحة ومھارات التحلیل للموظفین الحكومیین المسؤولین عن الحصول وتقاسم المنافع. 
 توفیر المساعدات التقنیة لوضع آلیات لتیسیر إقامة الشبكات فیما بین مختلف العناصر الفاعلة. 

تعبئة موارد مالیة جدیدة وإضافیة لتنفیذ  4-1
 البروتوكول

 مثل وضع المشروعات، وجمع التبرعات واسترجاع الموارد(یم التدریب للموظفین الحكومیین على مھارات تعبئة الموارد تنظ( 
 توفیر المساعدات التقنیة لوضع استراتیجیات وطنیة لتعبئة الموارد. 

وضع آلیات للتعاون المشترك بین الوكاالت  5-1
 على المستوى المحلي

  أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن التنسیق المشترك بین الوكاالت من الھیئات القائمة المعنیة بقضایا الحصول وتقاسم المنافعتوثیق دراسات الحالة عن. 
 توفیر المساعدات التقنیة إلقامة آلیات لتیسیر التفاعل الداخلي فیما بین الوكاالت بما في ذلك تقییم الخیارات واالستدامة. 

ل أدوات التواصل المتاحة استخدام أفض 6-1
والنظم المعتمدة على اإلنترنت في أنشطة الحصول 
وتقاسم المنافع بما في ذلك توفیر المعلومات لغرفة 

 تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 شأن أنشطة الحصول وتقاسم  المنافعتوفیر المساعدات التقنیة والتدریب بشأن استخدام أفضل أدوات التواصل المتاحة والنظم المعتمدة على اإلنترنت ب. 
 حصول و تقاسم المنافعوضع أو مواءمة أدوات التواصل مثل مواقع الویب ووسائط اإلعالم االجتماعیة، والتعلم اإللكتروني لنشر مواد المعلومات المتوافرة عن ال. 
  المنافعإقامة منابر مناسبة لتقاسم المعلومات تتصل بغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم. 
  بشأن استخدام غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وآلیة تبادل المعلومات بالممارسةوضع وحدات التعلم اإللكتروني، والتدریب. 

وضع آلیات لتنفیذ التزامات البروتوكول  7-1
 واالمتثال لھا

 ئف تلك النقاطإعداد مبادىء توجیھیة إلقامة نقاط تفتیش قطریة بما في ذلك أدوار ووظا. 
 تنظیم عملیات التدریب للموظفین الحكومیین المسؤولین عن الحصول وتقاسم المنافع. 

 
اإلبالغ عن التدابیر التي تتخذ لتنفیذ  8-1

 البروتوكول
 توفیر المساعدات التقنیة والمالیة إلعداد التقاریر الوطنیة. 
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  بیر التشریعیة واإلداریة والسیاساتیة المحلیة بشأن الحصول وتقاسم المنافعوإنفاذ التدا تنفیذوضع والقدرة على : 2المجال الرئیسي 
 األنشطة اإلشاریة لبناء القدرات وتنمیتھا التدابیر االستراتیجیة

وضع إطار سیاساتي بشأن الحصول وتقاسم   2-1
  المنافع

 ع لتحدید الثغراتتوفیر المساعدات التقنیة لتحلیل السیاسات الساریة بشأن الحصول وتقاسم المناف. 
 توفیر المساعدات التقنیة لوضع أطر سیاساتیة بشأن الحصول وتقاسم المنافع. 
  لتیسیر إدراج اعتبارات الحصول وتقاسم المنافع في السیاسات والخطط القطاعیة والمشتركة بین القطاعات) مثل المبادىء التوجیھیة ودراسات الحالة(إعداد دورات. 

حصول وتقاسم المنافع المحلیة تقییم تدابیر ال  2-2
القائمة لتحدید الثغرات في ضوء التزامات 

 البروتوكول

 توفیر المساعدات التقنیة لتقییم التدابیر القائمة ذات الصلة بتنفیذ البروتوكول. 
 المنافع لضمان االتساق والوضوح القانوني وضع مبادىء توجیھیة بشأن كیفیة التنسیق بین السیاسات والقوانین والقواعد الوطنیة المتعلقة بالحصول وتقاسم. 

وضع تدابیر تشریعیة وإداریة أو سیاساتیة   2-3
أو تعدیل الموجود منھا بشأن الحصول وتقاسم 

 المنافع بغرض تنفیذ البروتوكول

 بشأن الحصول وتقاسم المنافع بما في ذلك وحسب مقتضى  أو وضع تدابیر تشریعیة وإداریة أو سیاساتیة محلیة/توفیر المساعدات التقنیة والقانونیة الستعراض وتحدیث و
 .الحال أحكام االستخدام العرفي وتبادل الموارد الجینیة والمعلومات التقلیدیة

  وضع مبادىء توجیھیة بشأن صیاغة أو تنقیح التدابیر التشریعیة واإلداریة أو السیاساتیة للحصول وتقاسم المنافع 
  عن صیاغة التدابیر ال تشریعیة واإلداریة أو السیاساتیة) لقات العمل والدورات التدریبیة، ووحدات التعلم اإللكترونيمثل ح(تنظیم عملیات التدریب. 
 ول وتقاسم المنافعتوفیر المساعدات التقنیة لوضع آلیات إلجراء المشاورات مع أصحاب المصلحة بشأن وضع التدابیر التشریعیة واإلداریة أو السیاساتیة للحص. 

التي یمكن مواءمتھا لتتوافق مع تقدیم المسادات التقنیة والقانونیة للمؤسسات اإلقلیمیة القائمة، وحسب مقتضى الحال لصیاغة التشریعات والقواعد النموذجیة اإلقلیمیة   وضع تشریعات نموذجیة إقلیمیة  2-4
 .األوضاع الوطنیة

 ادىء توجیھیة لدعم التنفیذ المتساوق للبروتوكول على المستوى الوطنيتقدیم المساعدات التقنیة للمنظمات اإلقلیمیة إلعداد مب. 
وضع ترتیبات مؤسسیة ونظم إداریة   2-5

 للحصول وتقاسم المنافع
 المؤسسات الوطنیة لتعزیز  لعمل معتیسیر وضع الترتیبات المؤسسیة وآلیات التنسیق لتنفیذ التدابیر التشریعیة واإلداریة أو السیاساتیة للحصول وتقاسم المنافع من خالل ا

 .عملیات التآزر
 تنظیم عملیات التدریب للموظفین الحكومیین على تنفیذ التدابیر التشریعیة واإلداریة أو السیاساتیة للحصول وتقاسم المنافع. 
 ادل النظراء، ودوائر التعلم والشبكات اإلقلیمیة ودون تیسیر تقاسم المعارف والخبرات بشأن تدابیر الحصول وتقاسم المنافع من خالل التدریب أثناء العمل وبرامج تب

 .اإلقلیمیة
 توفیر المساعدات التقنیة لوضع إجراءات إداریة لتنفیذ تدابیر الحصول وتقاسم المنافع. 
 إعداد مبادىء توجیھیة للتفرقة بین طلبات الحصول على الموارد الجینیة بین االستخدام التجاري وغیر التجاري. 
 ء توجیھیة لوضع تدابیر مبسطة للحصول على الموارد الجینیة ألغراض البحوث غیر التجاریةإعداد مبادى. 

إنفاذ وتعزیز االمتثال للتشریعات الوطنیة أو   2-6
 المتطلبات التنظیمیة بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 یة الوطنیة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافعتوفیر المساعدات التقنیة الستثارة الوعي بالتدابیر التشریعیة والسیاساتیة واإلدار. 
 توثیق ونشر دراسات الحالة عن الممارسات الجیدة في إنفاذ وتعزیز االمتثال لتدابیر الحصول وتقاسم المنافع 
 تنظیم عملیات التدریب لموظفي مراقبة الحدود بشأن قضایا التنوع البیولوجي والحصول وتقاسم المنافع. 

 
  التفاوض للتوصل الى شروط متفق علیھا بصورة متبادلةالقدرة على : 3المجال الرئیسي 

 األنشطة اإلشاریة لبناء القدرات وتنمیتھا التدابیر االستراتیجیة
واالنصاف في المفاوضات  العدالةتعزیز   3-1

  والمھارات التقنیة الشروط المتفق علیھاالخاصة ب
 المسبقة عن علم، والشروط المتفق علیھا والعناصر الفاعلة ذات الصلة إعداد مذكرات تفسیریة عن مختلف عناصر الموافقة. 
 لك الوحدات الخاصة بالجوانب تنظیم عملیات التدریب وبرامج التوجیة بشأن منح الموافقة المسبقة عن علم والتفاوض بشأن الشروط المتفق علیھا بصورة متبادلة بما في ذ

 .التقنیة والقانونیة
 قضایا الشروط المتفق علیھا ذات الصلة بالموافقة المسبقة عن علم برامج التوجیھ بشأن. 
 ار ومسؤولیات العناصر إعداد دلیل تشغیلي بشأن الشروط المتفق علیھا التي تغطي ضمن جملة أمور كیفیة التفاوض بشأن الشروط المتفق علیھا بصورة متبادلة، وأدو

 .الفاعلة ذات الصلة
  القانونیة المتصلة بعملیة الشروط المتفق علیھا وضع ورقة استعراض بشأن األطر 
 إعداد عملیات التدریب والبرامج التوجیھیة باستخدام مجموعة األدوات. 
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 األنشطة اإلشاریة لبناء القدرات وتنمیتھا التدابیر االستراتیجیة
 متطلبات  ات بشأن إدراج أحكام في الشروط المتفق علیھا بشأن تقاسم المعلومات عن تنفیذ الشروط المتفق علیھا بصورة متبادلة بما في ذلك من خاللوضع إرشاد

 .بالغاإل
 إعاد مبادىء توجیھیة بشأن منح الموافقة المسبقة عن علم بما في ذلك االستثمارات. 
 وضع دلیل عن تسویة المنازعاتا وتنظیم برامج التوجیھ للخبراء القانونیین وغیرھم في ھذا المجال. 
 علیھا المتفقرصد واالمتثال فیما یتعلق بالشروط تنظیم برامج تدریب لجھات االتصال الوطنیة وأصحاب المصلحة بشأن القضایا ذات الصلة بال.. 

وضع بنود تعاقدیة نموذجیة قطاعیة وجامعة   3-2
 للقطاعات 

 إعداد تدریب قانوني عن قانون العقود لألشخاص غیر المحامین. 
 وضع بنود تعاقدیة وعقود نموذجیة بما في ذلك لمختلف القطاعات. 
  العقود النموذجیةتنظیم عملیات التدریب عن كیفیة استخدام. 

وضع وتنفیذ اتفاقات رائدة بشأن الحصول   3-3
  وتقاسم المنافع

 قاسم المنافع، واستخدام المنافعتوثیق دراسات الحالة عن اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع بما في ذلك أمثلة على المستفیدین، والمنافع النقدیة وغیر النقدیة، وطرائق ت. 

لنماذج األعمال بشأن  تعزیز الفھم األفضل  3-4
 استخدام الموارد الجینیة

 وضع دلیل عن نماذج األعمال ذات الصلة باستخدام الموارد الجینیة  لمختلف القطاعات. 
 تنظیم عملیات تدریب على نماذج األعمال ذات الصلة باستخدام الموارد الجینیة لمختلف القطاعات. 
 عمال المعتمدة على الموارد األحیائیةوضع نماذج بشأن التوقعات األحیائیة وتنمیة األ. 

 
 احتیاجات وأولویات القدرات الخاصة بالمجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث: 4المجال الرئیسي 

 األنشطة اإلشاریة لبناء القدرات وتنمیتھا التدابیر االستراتیجیة
في عملیات صنع القرار القانوني  لمشاركةا  4-1

 والسیاساتي
 

 ما في ذلك فھم عملیة صنع القرار تنظیم التدریب للمجتمعات األصلیة والمحلیة، بما في ذلك النساء في تلك المجتمعات، بشأن أحكام البروتوكول والكیفیة التي سیعمل بھا ب
 .المعارف التقلیدیةالمنافع، واالعتراف بقیمة والعملیات القانونیة والسیاساتیة بشأن قضایا الحصول وتقاسم 

  الحصول وتقاسم المنافعتوفیر المساعدات التقنیة وعملیات التدریب لتمكین المجتمعات األصلیة والمحلیة، وأصحاب المصلحة المعنیین من المشاركة في وضع تدابیر. 
  قطاع األعمال وأوساط البحوث بشأن تنفیذ البروتوكولتنظیم عملیات التدریب ألصحاب المصلحة المعنیین اآلخرین بما في ذلك. 

وضع المتطلبات الدنیا للشروط المتفق   4-2
علیھا والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام 

 المعارف التقلیدیة

  دیةاستخدام المعارف التقلیوضع متطلبات دنیا للشروط المتفق علیھا بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن. 
  للمجتمعات األصلیة والمحلیة وغیرھا من أصحاب المصلحة بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث بشأن كیفیة استخدام " لتدریب المدربین"إقامة حلقات عمل

 .المعارف التقلیدیةتخدام المتطلبات الدنیا للشروط المتفق علیھا لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن اس
وضع بروتوكوالت مجتمعتیة بشأن   4-3

والتقاسم العادل  على المعارف التقلیدیةالحصول 
 للمنافع الناشئة عن استخدام ھذه المعارف

  المعارف مجتمعیة بشأن الحصول على بما في ذلك إعداد مواد للمجتمعات األصلیة والمحلیة بشأن كیفیة وضع البروتوكوالت ال" لتدریب المدربین"إقامة حلقات عمل
 .والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام تلك المعارف التقلیدیة

 ،والتقاسم العادل والمنصف  وضع وحدات للتعلم اإللكتروني وغیر ذلك من األدوات بشأن كیفیة وضع البروتوكوالت المجتمعیة المتعلقة بالحصول على المعارف التقلیدیة
 .للمنافع الناشئة عن استخدام تلك المعارف

 
وضع بنود تعاقدیة نموذجیة لتقاسم المنافع   4-4

 المعارف التقلیدیةالناشئة عن استخدام 
  لوضع واستخدام البنود التعاقدیة واتفاقات الحصول وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقلیدیة" لتدریب المدربین"وضع وحدات 
  أدوات إرشادیة عملیة بشأن البنود التعاقدیة النموذجیة للمعارف التقلیدیةإعداد. 

تعزیز قدرات المجتمعات األصلیة والمحلیة   4-5
وخاصة النساء في ھذه المجتمعات فیما یتعلق 

او المعارف /على الموارد الجینیة وبالخصول 
 التقلیدیة

 ترجمة المواد ذات الصلة الى اللغات المحلیة. 
  المساعدات التقنیة إلنشاء مكاتب مساعدة للمجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیینتوفیر. 
 توفیر المساعدات التقنیة لوضع وتنفیذ برامج للتعلیم من نظیر لنظیر بما في ذلك برامج الرصد والتدریب أثناء العمل . 
 من تحقیق إمكانیات المعارف التقلیدیة من خالل توثیقھا وحمایتھا واستخدامھا برامج التوجیھ والتدریب لتمكین المجتمعات األصلیة والمحلیة.  

 .وضع صیغ ومبادىء توجیھیة لتیسیر عملیات التقییم الذاتي لالحتیاجات من القدرات للشروط المتفق علیھا  تنمیة القدرة على التفاوض  4-6
 یة وغیرھا من أصحاب المصلحة المعنیین بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث للتفاوض بشأن دورات تدریبیة للمجتمعات األصلیة والمحل/ تنظیم حلقات عمل

 .الشروط المتفق علیھا
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 األنشطة اإلشاریة لبناء القدرات وتنمیتھا التدابیر االستراتیجیة
  البحوث بشأن وضع وحدات مخصصة للتعلم واإللكتروني للمجتمعات األصلیة والمحلیة وغیرھا م اصحاب المصلحة المعنیین بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط

 لخاصة بالشروط المتفق علیھا بصورة متبادلة واتفاقات الحصول وتقاسم المنافعالمفاوضات ا
زیادة فھم التزامات األطراف بموجب   4-7

 البروتوكول
 والمجتمعات األصلیة والمحلیة بالمعارف التقلیدیة وحلقات عمل بشأن التزامات األطراف بموجب البروتوكول فیما یتعلق  تنظیم ندوات دراسیة. 
  الوكاالت الحكومیة، والسلطات المحلیة التي تنظم عملیة الحصول وتقاسم المنافع فیما / مبادىء توجیھیة بشأن كیفیة إنشاء آلیات لتیسیر التنسیق فیما بین اإلداراتإعداد

 .والمجتمعات األصلیة والمحلیة بالمعارف التقلیدیةیتعلق 
 والمجتمعات األصلیة والمحلیة ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع لتمكین الممارسین  بالمعارف التقلیدیةیتعلق  توثیق ونشر دراسات الحالة بشأن الممارسات الجیدة فیما

 .من التعلم واالرتكاز على خبرات اآلخرین
 دعم التوجیھ بشأن أحكام الحصول وتقاسم المنافع. 

  
 ضافة قیمة الى الموارد الجینیة الخاصة بھاقدرة البلدان على وضع قدراتھا البحثیة األصیلة إل: 5المجال الرئیسي 

 األنشطة اإلشاریة لبناء القدرات وتنمیتھا التدابیر االستراتیجیة
وضع واستخدام طرئاق تثمین الموارد   5-1

 الجینیة وما یتصل بھا من الموارد الجینیة
 قلیدیة باالرتكاز على الممارسات الجیدة في سیاق الحصول وتقاسم المنافعمنھجیات لتقییم القیمة التجاریة المحتملة لموارد جینیة معینة والمعارف الت وضع. 
 لتقلیدیة مثل من خالل تیسیر وضع صالت مشتركة مع المبادرات والمنھجیات والصكوك األخرى المعنیة بالحصول وتقاسم المنافع لتثمین الموارد الجینیة والمعارف ا

 .تبادل المعارف
 لمعنیة بالممارسات الجیدة والدروس المستفادة لتنمیة الفھم بسلسلة القیمة منن خالل تحلیل نماذج األعمالتوثیق ونشر دراسات الحالة ا. 
 الل إعداد مبادىء توجیھیة دعم النھج المتعددة ألصحاب المصلحة إزاء إدراج القیمة المحتملة للموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة في عملیات صنع القرار مثل من خ

 .یفیة وضع آلیات لتیسیر التنسیق في مختلف اإلدارات والوكاالت الحكومیة والسلطات المحلیة التي تنظم عملیات الحصول وتقاسم المنافعبشأن ك
تیسیر نقل التكنولوجیا ووضع بنیة تحتیة   5-2

للبحوث وبناء القدرات التقنیة على تحقیق 
 االستدامة لھذا النقل للتكنولوجیا

  بما في ذلك نقل وتطویر التكنولوجیا) مثل برامج التعلم من نظیر لنظیر(لتقنیة للتعاون البحثي والعلمي المشترك المساعدات اتوفیر. 
  وافرة إلقامة مرافق في البلدان النامیة لتدریب الباحثین والحفاظ على المھارات المت) ، والتدریب أثناء العملوالمراصدمثل حلقات العمل لتدریب المدربین _توفیر الدعم

 .بما في ذلك المعارف التقلیدیة
 توفیر المساعدات التقنیة لتنمیة القدرات البحثیة في المؤسسات والجامعات المحلیة إلضافة قیمة الى الموارد الجینیة. 
 توفیر الدعم للنھج التعاونیة إزاء البحوث التقنیة والعلمیة وبرامج التنمیة. 

ة ذات إجراء الدراسات البحثیة والتصنیفی  5-3
الصلة بحفظ التنوع البیولوجي واالستخدام 

 المستدام لعناصره والتوقعات األحیائیة

 توفیر المساعدات التقنیة لدعم وضع أو تعزیز قواعد بیانات الموارد الجینیة. 
 ة، والمنشئات الصغیرة والمتوسطة الحجم والقطاع تنظیم عملیات التدریب بشأن التوقعات األحیائیة والقیمة المضافة للموارد الجینیة للمجتمعات األصلیة والمحلی

 .الخاص
 تنظیم عملیات تدریب بشأن الدراسات البحثیة والتصنیفیة ذات الصلة بحفظ التنوع البیولوجي واالستخدام المستدام لعناصره. 
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