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  مقدمة
في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل مشاريع المقررات لينظر فيها مؤتمر األطراف تجميعا لهذه المذكرة تتضمن  - 1
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جدول األعمال المؤقت لالجتماع لوفقا  مقررات هذهال  ُ          ت نظم مشاريعو. (COP/MOP 1) األولفي اجتماعه ها استخدام

هذه المذكرة  تحتويو). UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/1/Add.1و UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/1(وشروحه 
المفتوحة حكومية الدولية لجنة الاالجتماعات الثالثة لالصادرة عن مختلف التوصيات  على مشاريع المقررات الواردة في
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 حسبو ستعراض تنفيذ االتفاقية،الواالجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص ، (ICNP)استخدامها 

باللون  التي تظهرالطلبات من اللجنة الحكومية الدولية، األمين التنفيذي في ضوء  أعدهااصر اإلضافية التي االقتضاء، العن
األطراف  مرلالجتماع األول لمؤت تي أعدتويرد األساس لهذه العناصر اإلضافية في الوثائق ال. الرمادى في الوثيقة بأكملها

  .العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
  

CBD 
  

   
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/1/Add.2 
19 August 2014 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

  



UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/1/Add.2 
Page 2 
 

 

  الصفحة
  1  .............................................................................................................  مقدمة
  اعتماد النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف العامل   -  3البند 

  3  ..............................................................  كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
  4  ..........................  )14المادة (غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وتقاسم المعلومات   -  8البند 
  9  ..........................................................................  )29المادة (الرصد واإلبالغ   -  9البند 
ءات التعاونية واآلليات المؤسسية لتعزيز االمتثال لبروتوكول ناغويا اإلجرا  -  10البند 

  28  .............................................................  )30 المادة(ومعالجة حاالت عدم االمتثال 
توجيهية وأفضل المبادئ الو ،طوعيةالسلوك الومدونات  ،نموذجيةالتعاقدية ال البنود  -  11البند 

  33  .........................................................  )20و 19 المادتان(أو المعايير /الممارسات و
  33  ......................................................................  )25المادة (آللية المالية ل توجيه  -  12البند 
  36  ............................................  تنفيذ بروتوكول ناغويامن أجل الموارد  تعبئةتوجيه بشأن   -  13البند 
  39  ...........................  حيز النفاذ ناغويا الميزانية البرنامجية لفترة السنتين التالية لدخول بروتوكول  -  15البند 
  39  ......................................  وليهاتحسين فاعلية الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية وبروتوك  -  16البند 
وتعزيز الموارد البشرية والقدرات  ،تدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنميتها  -  17البند 

  40  ........................  )22المادة ( التحول االقتصاديوأطراف األطراف المؤسسية في البلدان النامية 
  60  ..............  )21المادة ( المرتبطة بهاتقليدية المعارف والبأهمية الموارد الجينية  توعيةلزيادة التدابير   -  18البند 
  70  ...................  )10المادة ( وطرائق تشغيلها الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع  -  19البند 

  



UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/1/Add.2 
Page 3 
 

 

  بنود جدول األعمال مشاريع المقررات حسبعناصر 
  اعتماد النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف العامل   - 3البند 

  كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية المفتوحة  3/1تكون النص التالي من مشروع المقرر الوارد في التوصية ي

العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
  .استخدامها

  
  راف في بروتوكول ناغويا،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطإن 

 مع األطراف، لمؤتمر الداخلي النظام يطبقمن البروتوكول،  26من المادة  5أنه وفقا للفقرة  إذ يالحظ
 كاجتماع العامل األطراف مؤتمر قرر إذا باستثناء البروتوكول، هذا بموجب الحال، اختالف يقتضيه ما مراعاة

  اآلراء، فقبتوا ذلك خالف البروتوكول هذا في لألطراف
  :ما يليبتوافق اآلراء يقرر 

على جتماعات مؤتمر األطراف في االتفاقية النظام الداخلي المن  21المادة  تطبقعندما   )أ(
 3        ُ                              يجب أن ت ستكمل هذه المادة، وفقا للفقرة ، كاجتماع لألطراف في البروتوكولمؤتمر األطراف العامل  اجتماعات
  :التالية قرةالفمن البروتوكول، ب 26من المادة 
عندما يحل عضو تنتخبه األطراف في البروتوكول من بينها محل عضو في مكتب مؤتمر األطراف في "

االتفاقية يمثل طرفا في االتفاقية ال يكون، في ذلك الوقت، طرفا في البروتوكول، فإن فترة والية العضو 
 ".تب الذي يحل محلهالبديل تنتهي في نفس الوقت الذي تنتهي فيه فترة والية عضو المك

تطبق  مؤتمر األطراف في االتفاقية،جتماعات لنظام الداخلي اللعند تعديل مؤتمر األطراف في االتفاقية 
كاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف العامل  اجتماعات لىع ،الحال اختالف يقتضيه ما مراعاة مع، تلك التعديالت

  .خالف ذلك كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياف العامل ، ما لم يقرر مؤتمر األطرافي بروتوكول ناغويا
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  )14المادة (المعلومات وتقاسم  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  - 8البند 
؛ وأعد المرفق UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/2 ةالوثيق أعد األمين التنفيذي مشروع المقرر التالي على أساس

  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/2/Add.1على أساس الوثيقة 
  

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،
بالتقدم الذي أحرزه األمين التنفيذي والخبرات المكتسبة خالل تنفيذ المرحلة التجريبية لغرفة تبادل  يرحب  )أ(

 ؛ات الحصول وتقاسم المنافعفي مجال غرفة تبادل معلوممعلومات الحصول وتقاسم المنافع وأنشطة بناء قدرات 

 ؛المرفقة بالمقرر الحاليطرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  يعتمد  )ب(

لجنة استشارية غير رسمية لمساعدة األمين التنفيذي في تنفيذ غرفة تبادل معلومات الحصول  ينشئ  )ج(
 بحل القضايا التقنية الناشئة عن التصميم الجاري للمركز؛وتقاسم المنافع وتوفير اإلرشادات التقنية فيما يتعلق 

أن تعقد اللجنة االستشارية غير الرسمية اجتماعا واحدا على األقل، ومناقشات غير رسمية على  قرري  )د(
اإلنترنت حسب الحاجة، واإلبالغ عن نتائج عملها إلى االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في 

 روتوكول ناغويا؛ب

أو مستخدم أو أكثر من المستخدمين /سلطة نشر وبعد يدعو األطراف والحكومات األخرى التي لم تعين   )و(
 ؛إلى القيام بذلك المخولين الوطنيين لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

المحلية وأصحاب المصلحة يحث الدول والحكومات األخرى والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية و  )ز(
ذوي الصلة على تقديم المعلومات ذات الصلة إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وتقديم اآلراء إلى األمين 

 التنفيذي؛

يدعو األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية ومرفق البيئة العالمي ومصارف التنمية اإلقليمية   )ح(
في غرفة تبادل  نشاطتوفير الموارد المالية الالزمة لتمكين األطراف من المشاركة بإلى ية األخرى والمؤسسات المال

 معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛

يطلب إلى األمين التنفيذي مواصلة تصميم غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛ رهنا بتوفر   )ط(
، واإلبالغ عن التقدم المحرز خالل االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل واردةلالموارد، ووفقا لطرائق التشغيل واآلراء ا
  .كاجتماع األطراف في بروتوكول ناغويا

، قد يرغب مؤتمر األطراف UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/2وباإلضافة إلى ذلك، وعلى النحو المقترح في الوثيقة 
مسار للمضي قدما من أجل الوصول إلى فهم مشترك بشأن ما تراح العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اق

 :يلي

طرائق إشراك المجتمعات األصلية والمحلية في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع فيما   )1(
والمحلية لمجتمعات األصلية من االوظائف المحتملة لسلطة مختصة ) 1: (يتصل بتنفيذ بروتوكول ناغويا، بما في ذلك ما يلي

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المعارف فيما يتصل بتنفيذ  ألغراضوجهة تنسيق للمجتمعات األصلية والمحلية 
تقديم  المسؤولة عنوالجهة ) 3(؛ غرفة تبادل المعلوماتودورها ومسؤولياتها المحتملة فيما يتصل ب) 2(برتوكول ناغويا؛ 

  ة تبادل المعلومات؛المعلومات بشأن هذه السلطات إلى غرف
نشئ شهادة امتثال معترف بها دوليا وبيان مركز تي تال اريح أو ما يعادلهاوالمسائل ذات الصلة بالتص  )2(

 .المراقبة
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  مرفق
  طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

  معلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعالغرفة تبادل دور   –ألف 
رفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم ول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع على أنه ينبغي لغينص بروتوك  - 1

  :البروتوكولالمنافع أن تيسر، كحد أدنى، تبادل المعلومات التالية ذات الصلة بتنفيذ 
الجينية  فيما يتعلق بالمواردالحصول وتقاسم المنافع التدابير التشريعية واإلدارية والسياساتية بشأن   )أ(

  ؛)14من المادة ) أ( 2الفقرة (والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 
  ؛)14من المادة ) ب( 2الفقرة (نقطة االتصال الوطنية والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة   )ب(
ة عن علم الحصول كدليل على قرار منح الموافقة المسبق وقت أو ما يعادلها الصادرة عند صاريحالت  )ج(

  ؛)14من المادة ) ج( 2 الفقرة(الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة  إبرامو
غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم من خالل  إتاحتهاالمعلومات اإلضافية التي يمكن وقد تتضمن   - 2

  :ما يلي المنافع
الفقرة ( ومات حسبما تقررهاسلطات المختصة المعنية للمجتمعات األصلية والمحلية، والمعلال  )أ(  

  ؛)14المادة  من )أ(3
  ؛)14المادة  من )ب(3الفقرة (نموذجية التعاقدية ال بنودال  )أ(
  ؛؛)14المادة  من )ج(3الفقرة ( واألدوات المعدة لرصد الموارد الجينية طرائقال  )ج(
  ؛)14المادة  من )د(3الفقرة ( مدونات السلوك وأفضل الممارسات  )د(
  ؛17المادة  من )أ(1تفتيش المنشأة بموجب الفقرة نقاط ال  )ه(
نقاط التفتيش المعينة، بما فيها من شهادات االمتثال المعترف بها  جمعتها أو استلمتهاالمعلومات التي   )و(
  ).17المادة من ) 3(و) 1) (أ(1الفقرة (تخدام الموارد الجينية اس رصددوليا، ل

  ).22من المادة  6الفقرة (لمستويات الوطني واإلقليمي والدولي القدرات على اوتنمية مبادرات بناء   )ز(
                         ً                تبادل المعلومات األخرى عمال  بالمقررات التي  رفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع أن تيسرينبغي لغو  - 3

  .اتخذها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول
  صول وتقاسم المنافعغرفة تبادل معلومات الحخصائص   –باء 

          وي ضطلع به نصافوالشفافية واإل يةبمبادئ الشمول معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة تبادل يسترشد تطوير   - 4
  :مع الخصائص التالية تسقبطريقة ت

  الوصول إلى المعلومات؛ تاحةعلى شبكة اإلنترنت إلقائمة بوابة مركزية  استخدام  )أ(
   مبسطة وسهلة االستخدام وفعالة ومأمونة ومرنة وعملية؛ علومات بطريقةالم الحصول على تيسير  )ب(
بالنسبة إلى الحصول على المعلومات إمكانية و فيما يخص المعلومات غير اإللكترونيةآلية  إتاحة  )ج(

   تعرب لألمانة عن حاجتها للحصول على هذه المعلومات؛ألطراف التي 
  معلومات؛ة لتقديم اللعاماألشكال ا استخدام  )د(
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استخدام الخانات اإللزامية في األشكال العامة، دون اإلخالل بحماية المعلومات السرية، من أجل ضمان   )ه(
بشأن الحصول  غرفة تبادل المعلوماتلالقانوني والوضوح والشفافية تقديم الحد األدنى من المعلومات المطلوبة لتوفير اليقين 

  ؛وتقاسم المنافع
  باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة؛ تعملتصميم الغرفة ل  )و(
استخدام، حسب مقتضى الحال، المصطلحات الخاضعة للمراقبة ضمن إطار بروتوكول ناغويا، والتي   )ز(

يمكن ترجمتها إلى اللغات الرسمية لألمم المتحدة، وذلك لتيسير إدراج المعلومات واسترجاعها، وتيسير القدرة على البحث 
   ع اللغات؛عن السجالت بجمي

أي المحددات الوصفية مثل االسم، والتاريخ، (استخدام البيانات الوصفية بشأن كل سجل من السجالت   )ح(
  تسجيل واسترجاع المعلومات؛ يسيرلت) والمؤلف، وغير ذلك

مثل العناصر التي تبين عناصر اإلجراء (اشتراط تقديم البيانات الوصفية، التي تصف البيانات األولية   )ط(
معلومات الحصول وتقاسم المنافع بإحدى اللغات إلى غرفة تبادل )                                         لتشريعي الذي ي ختار من المصطلحات المضبوطةا

الرسمية لألمم المتحدة، مع اإلقرار في الوقت نفسه بأن البيانات األولية، التي تشكل المحتوى الموضوعي لغرفة تبادل 
قد تقدم إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم ) ى سبيل المثالإجراء تشريعي عل(الحصول وتقاسم المنافع  معلومات

  المنافع باللغة األصلية؛
ترجمات على سبيل المجاملة للبيانات األولية              ًأن تقدم أيضا تشجيع األطراف والحكومات األخرى على   )ي(

  مم المتحدة؛بإحدى اللغات الرسمية لأل وتقاسم المنافعمعلومات الحصول غرفة تبادل المقدمة إلى 
تعديل أو تحديث المعلومات مع على الحفاظ على اليقين القانوني، والوضوح، لالسماح بوضع آلية   )ك(

.                                       ًالذي يشكل شهادة امتثال معترف بها دوليا وأو ما يعادله،  رخيص، السيما في حالة منح تل ناغويالبروتوكو               ًوالشفافية وفقا 
                 ً                                         المعترف بها دوليا  أو ما يعادلها في شكلها الموثق وأن تنعكس  رخيص األصلياإلبقاء على الت تعينوفي هذه الحاالت، ي
   حالتها في السجل؛

استخدام محددات الهوية الفريدة المولدة من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع   )ل(
       ً  دوليا ؛  للبحث في المعلومات واسترجاعها فيما يتعلق بشهادات االمتثال المعترف بها

الحصول وتقاسم  معلوماتعدم إدراج البيانات السرية ألن جميع المعلومات المنشورة في غرفة تبادل   )م(
المنافع تكون متاحة للجمهور وأن سلطة النشر والجهات المستخدمة األخرى تقر، من خالل القيام بنشر هذه المعلومات، 

  بأنها غير سرية؛
  وتبادل المعلومات مع قواعد البيانات والنظم األخرى؛ بينيللتشغيل اللتكون قابلة  تصميم الغرفة  )ن(
تبادل المعلومات المتعلقة بالمعارف من أجل المشاركة الفعالة  من لمجتمعات األصلية والمحليةاتمكين   )س(

  التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية؛
  ؛ناغويا تنفيذ بروتوكول يسيرالقدرات لتبناء وتنمية  علىدعم تبادل المعلومات لمساعدة األطراف   )ع(
   تعليقات بشأن تطورها؛ تقديمإتاحة الفرصة أمام المستخدمين ل  )ف(
االستناد إلى مهامها وأنشطتها لالستجابة إلى طلب واضح ومحدد المعالم، واالستناد إلى الخبرات   )ص(

  . والموارد المتاحة األخرى
  وتقاسم المنافع غرفة تبادل معلومات الحصول إدارة  –جيم 
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الحصول وتقاسم المنافع، وتضطلع، في جملة أمور، معلومات تتولى األمانة إدارة البوابة المركزية لغرفة تبادل   - 5
  :بالمهام التالية

إعداد وصيانة البوابة المركزية وقواعد البيانات المركزية لضمان إمكانية الوصول إلى غرفة تبادل   )أ(
  لمنافع وتيسير استخدامها والبحث فيها وفهمها؛ الحصول وتقاسم ا معلومات

غرفة تبادل لالمعلومات  إلتاحةالعمل عند الضرورة على تحديد واستعراض ووضع أشكال عامة   )ب(
   ؛الحصول وتقاسم المنافع معلومات

، والحكومات األخرى، والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب لألطرافتقديم المساعدة التقنية   )ج(
  ؛هالحة اآلخرين لتسجيل المعلومات واسترجاعالمص

  الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ذات الصلة، حسب االقتضاء؛ كياناتالتعاون مع المنظمات وال  )د(
  ؛ناغويا لدعم تنفيذ بروتوكول خرينتبادل المعلومات، حسب االقتضاء، مع مقدمي البيانات اآل إتاحة سبل  )ه(
الحصول وتقاسم المنافع  معلوماتلومات المقدمة في شكل غير إلكتروني في غرفة تبادل تسجيل المع  )و(

  بناء على طلبها؛بالنيابة عن األطراف، 
تبادل المعلومات  غرفة المعلومات المتاحة من خالل تتضمنالتي و للبيانات محمولة توفير أجهزة تخزين  )ز(

  طراف؛األ تطلبهاعندما  بشأن الحصول وتقاسم المنافع،
 ألطراف في بروتوكوللاجتماع كأداء الوظائف اإلدارية األخرى حسب طلب مؤتمر األطراف العامل   )ح(

  .ناغويا
  الحصول وتقاسم المنافع غرفة تبادل معلوماتأدوار ومسؤوليات السلطات الوطنية فيما يخص   –دال 

لغرفة تبادل تعيين سلطة النشر عن نافع األمانة الحصول وتقاسم المالمعنية بنقطة االتصال الوطنية  أن تبلغ ينبغي  - 6
  :سلطة النشر ما يلي مهاموتشمل . صول وتقاسم المنافعحال معلومات

   ؛صول وتقاسم المنافعحال غرفة تبادل معلومات فياإلذن بنشر جميع السجالت الوطنية المسجلة   )أ(
  ؛صول وتقاسم المنافعحال معلوماتغرفة تبادل  فيالمشاركة بنشاط في إتاحة المعلومات   )ب(
 كاملة صول وتقاسم المنافع معلوماتحال معلوماتغرفة تبادل  فيالمعلومات المتاحة  تكون أن ضمان  )ج(

  ؛حدثةصلة ومت ذاو غير سريةو
  الوصول وتقاسم المنافع؛ معلوماتغرفة تبادل مع األمانة فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ  نسيقالت  )د(
وكذلك غيرهم من مستخدمي  لهم وبناء قدرات المستخدمين الوطنيين المرخص الربط الشبكي يسيرت  )ه(  

  .، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرينالوصول وتقاسم المنافع معلوماتغرفة تبادل 
  .وطنيةسجالت  اريعأو أكثر للمساعدة في إعداد مش مرخص له يمكن لسلطة النشر تعيين مستخدم وطني  - 7

  التقنية والمشورة المراقبة  –هاء 
قد تسعى األمانة إلى الحصول على المساعدة من لجنة استشارية غير رسمية، يشكلها األمين التنفيذي وينسق   - 8

بتسوية المشاكل التقنية الناشئة عن التطوير أعمالها بطريقة شفافة، مع التركيز بوجه خاص على تقديم إرشادات فيما يتعلق 
  .الحصول وتقاسم المنافع بشأن معلوماتالغرفة تبادل لري الجا

  عن األنشطةالتقارير   –واو 
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يجب على األمانة أن تقدم معلومات عن تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في كل اجتماع من   - 9
  :ذه المعلومات ما يليوقد تشمل ه. اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

اإلقليمي  هاوتوزيع الحصول وتقاسم المنافع معلوماتغرفة تبادل عدد السجالت المتاحة من خالل   )أ(
  ؛هاونوع

                                                      ً ما يعادلها والتي تشكل شهادات امتثال معترف بها دوليا ؛ أو التراخيصعدد   )ب(
  توافر المعلومات باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة؛  )ج(
فيما يخص والمنظمات ذات الصلة  الحصول وتقاسم المنافع معلوماتتبادل  غرفةتعاون بين القارير عن ت  )د(

  تبادل البيانات ذات الصلة؛
   التعليقات التي يقدمها المستخدمون بشأن تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛  )ه(
، الحصول وتقاسم المنافع تبادل معلومات لغرفةلخارجي ستخدام ااال تستند إلى التي تحليالتالقياس وال  )و(

  ؛يتهفعالمدى و الشبكي أداء الموقع فهمبما في ذلك عدد الزوار، للمساعدة في 
  .متطلبات التمويل ومتطلبات الموارد األخرىمعلومات عن التكاليف التشغيلية، بما في ذلك   )ز(

  االستعراض الدوري  – زاي
الحصول وتقاسم المنافع الستعراض دوري، وينبغي أن يشمل  وتشغيل غرفة تبادل معلوماتأن يخضع تنفيذ  نبغيي  - 10

وينبغي إجراء . والمستخدمين في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعالتشاور مع مجموعة واسعة من األطراف 
  .ناغويا من بروتوكول 31للمادة                              ًعمليات االستعراض الدورية وفقا 
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  )29المادة (الرصد واإلبالغ   - 9البند 
الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية  3/7التوصية من  2الفقرة يتكون النص التالي من مشروع المقرر الوارد في 

المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع 
  .الناشئة عن استخدامها

  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،إن 
إلى األمين التنفيذي إتاحة شكل التقرير الوطني المؤقت المرفق بهذا المقرر من خالل غرفة تبادل  يطلب - 1

 المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك خيار تقديم المعلومات بدون االتصال بشبكة اإلنترنت؛

األطراف والحكومات األخرى إلى تقديم تقرير وطني مؤقت عن تنفيذ التزاماتها بموجب بروتوكول  يدعو - 2
 :ناغويا

  بإحدى اللغات الرسمية لألمم المتحدة؛  )أ(
  من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛  )ب(
تمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في في غضون اثنى عشر شهرا قبل انعقاد االجتماع الثالث لمؤ  )ج(

 بروتوكول ناغويا؛

إلى األمين التنفيذي تجميع المعلومات الواردة في التقارير الوطنية المؤقتة المستلمة والمعلومات  يطلب - 3
العامل  المنشورة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع لكي ينظر فيها االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف

كاجتماع لألطراف في البروتوكول، وذلك كمساهمة من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في 
 ؛31تقييم واستعراض فعالية البروتوكول، عمال بالمادة 

مرفق البيئة العالمية إلى إتاحة موارد مالية بغية مساعدة األطراف المؤهلة في إعداد تقاريرها يدعو  - 4
 وطنية؛ال

 النظر في فترات اإلبالغ في اجتماعه الثالث؛ يقرر - 5

اإلبقاء على شكل التقرير الوطني قيد االستعراض، استنادا إلى المعلومات المرتدة الواردة من  كذلك يقرر - 6
  .األطراف والخبرات المكتسبة

 وثيقةأعد األمين التنفيذي العناصر اإلضافية التالية لمشروع المقرر والمرفق على أساس ال
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/3.  

  
  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،

إلى األمين التنفيذي، في ضوء نتائج مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول  يطلب  )أ(
 مرفقالمؤقت الاض شكل التقرير الوطني غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، استعر بشأنوالتطورات 

في أقرب وقت ممكن من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، مع مراعاة  بهذه الوثيقة وإتاحته
بالفعل من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول  المتاحةالحاجة إلى تفادي االزدواجية فيما يتعلق بتقديم المعلومات 

  اسم المنافع وآلية غرفة تبادل المعلومات؛ وتق
من فور توافر شكل اإلبالغ لى تقديم التقرير الوطني المؤقت عاألطراف والحكومات األخرى  يشجع  )ب(

خط األساس، وتحديثه على فترات منتظمة حتى قبل  إعدادمعلومات الحصول وتقاسم المنافع من أجل خالل غرفة تبادل 
  ؛مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياتماع الثالث لمن االجاثني عشر شهرا 
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الستفادة من إلى اإلى األمين التنفيذي ويدعو األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  يطلب  )ج(
 .كول ناغويالدعم تنفيذ بروتو تهاعند تنفيذ أنشطة بناء القدرات وتنميومراعاتها التقارير الوطنية المؤقتة 

  مرفق
  المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني المؤقت بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا

 الذي دعت إليهتنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع  عنالتالي إلعداد التقرير الوطني المؤقت شكل إن ال
أحكام البروتوكول التي تنشئ التزامات على  ىتستند إلمن البروتوكول هو عبارة عن سلسلة من األسئلة  29المادة 

  .عالمة النجمة وتوضع عليهاإلزامية بوصفها هذه األسئلة   ُ   ت حددو. األطراف في البروتوكول
 إدراجهاتم وي. ةطوعي   ُ          وت حدد بوصفهالى أحكام البروتوكول إصارم  بعض األسئلة ال تستند بشكلفإن  ،وباإلضافة إلى ذلك

التحديات  وحصر 31للمساهمة في تقييم واستعراض فعالية البروتوكول في سياق المادة إعداد التقارير  شكلفي 
في تنفيذ البروتوكول، والمقررات التي اعتمدها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في التي صودفت والصعوبات 

  . بروتوكول ناغويا
تقييم مستوى لطراف وغير األطراف في بروتوكول ناغويا األ لكل منيمكن أن يكون التقرير الوطني المؤقت أداة مفيدة و

ساعد مؤتمر األطراف العامل ي، وسوف تنفيذ بروتوكول ناغويا، فضال عن الثغرات واالحتياجات من حيث القدرات
، في حدود واليته، بصورة منتظمة وإصدارتنفيذ بروتوكول ناغويا على استعراض كاجتماع لألطراف في البروتوكول 

  . 26مادة من ال 4فقرة الالزمة لتعزيز التنفيذ الفعال وفقا لل راتالمقر
 البلدانالخبرات والتحديات والحلول بين  المعلومات المقدمة من خالل التقرير الوطني المؤقت أيضا لتبادلويمكن أن تعمل 

مة لبناء وتطوير            ؤقت أداة قي وفي هذا الصدد، يمكن أن يكون التقرير الوطني الم. فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا
تشجع البلدان على تحديث و .لتنفيذ بروتوكول ناغويا وتصميم أنشطة بناء القدرات على نحو أكثر فعاليةالالزمة القدرات 

، األمر الذي سيتيح رصد التقدم اجديد ا، في الواقع، تقريريقدمكل تقرير الحق سيكون و التقرير المؤقت على فترات منتظمة
  .في التنفيذ على مر الزمن المحرز

هذه  يتبع، وبصفة عامة). بنعم أو ال اإلجابة(سئلة بسيطة فإن األإلى تقليل عبء اإلبالغ على البلدان وبالتالي  الشكليهدف و
حيث يتم دعوة البلدان إلى اإلبالغ عن الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ أحكام معينة  وصدخال النصإل خاناتأسئلة 
سجالت غرفة تبادل المعلومات بشأن بربط المن خالل  المسائللبروتوكول وتقديم المزيد من المعلومات حول هذه من ا

فيما فرصة لتحديد الممارسات الجيدة والمعوقات  وهذه .أو تحميل الوثائقاإلنترنت مواقع أو  الحصول وتقاسم المنافع القائمة
  .تنفيذ بروتوكول ناغويايتعلق ب

استفادة من المعلومات المتاحة بالفعل من خالل غرفة تبادل تحقيق أقصى ب االزدواجية في تقديم المعلومات ومن أجل تجنو
غرفة تبادل القائمة في سجالت الوطنية والمرجعية الإمكانية ربط  ستتاح للبلدانالمعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، 

 ،رغب في ذلك، وإال فإن األمانةت تقسام التقرير الوطني المؤقت إذا كانمختلف أالمختصة بنشرها السلطة تالمعلومات التي 
، باإلضافة إلى المعلومات الواردة في التقرير ها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافنظر فييعند تجميع المعلومات ل

علومات بشأن الحصول وتقاسم أيضا المعلومات ذات الصلة التي سبق نشرها في غرفة تبادل الم ، ستدرجالوطني المؤقت
  .المنافع

المشاركون إلى ضمان أن تكون اإلجابات ذات صلة  يدعى على الرغم من عدم وجود حدود موضوعة على طول النص،و
  .رالمعلومات الواردة في التقاري استعراض وتجميعللمساعدة في وموجزة قد اإلمكان 

ويرحب األمين التنفيذي بأي . في نهاية شكل التقرير المتاحسم قالواألطراف مدعوة إلى تقديم أي معلومات أخرى في 
كيفية تحسين تلك المبادئ  بشأنصعوبات في الرد على األسئلة، وأي توصيات أخرى المدى كفاية األسئلة و بشأنتعليقات 

  .إلبالغالخاصة باالتوجيهية 
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ر من أجل ضمان وجود نهج تشاركي وشفاف جميع األطراف بإشراك أصحاب المصلحة المعنيين في إعداد التقري وتوصى
  . إعداده

خالل غرفة تبادل المعلومات من تقرير الوتقديم اإلبالغ  شكلمن  المتاحة على اإلنترنتوتشجع البلدان على استخدام النسخة 
ادل غرفة تب فيدقة المعلومات الوطنية القائمة  استعراضالفرصة لتحديث و انتهازبشأن الحصول وتقاسم المنافع و

  . المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
الشكل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، يرجى استخدام إلى  ولتقديم التقرير عن طريق غير اإلنترنت

األمانة  البلدان التقرير عبر البريد اإللكتروني إلىترسل أن وتوصى ب Microsoft Wordالمقدم في ملف  غير القابل للتعديل
الموقعة من السلطة ، جنبا إلى جنب مع نسخة ممسوحة ضوئيا من الصفحة األخيرة secretariat@cbd.int على العنوان

  .معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة تبادل المعنية بالنشر في 

mailto:secretariat@cbd.int
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  ناغوياالتقرير الوطني المؤقت عن تنفيذ بروتوكول 
 

  البلد
 >اسم البلد< البلد*  -1

 معلومات عامة

هل هذا سجل جديد أو تعديل على سجل *  -2
  1:قائم

  سجل جديد 
 أو

 تحديث لسجل قائم 

 >رقم السجل في غرفة تبادل المعلومات<

 >السجل في غرفة تبادل المعلومات رقم< :مسؤول االتصال*  -3

يرجى إدخال رقم السجل في غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية الذي يحتوي 
 بيانات"على هذه المعلومات، أو إذا لم تكن مسجلة، إرفاق الشكل الموحد بشأن 

 2".االتصال

  
 األطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 نعم  ؟بروتوكول ناغويا هل بلدك طرف في -4

 أو

 ال 

يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت هناك عملية وطنية  ،هذه اإلجابة في حالة اختيار
  ليصبح البلد طرفا؟

 نعم 

 >إدخال النص< يرجى تقديم موجز عن حالة العملية

 أو

 ال 

يرجى تقديم موجز عن الصعوبات الرئيسية والتحديات التي صودفت في أن 
 >إدخال النص<:يصبح البلد طرفا في بروتوكول ناغويا

  
 الهياكل المؤسسية لتنفيذ البروتوكول

هل عين بلدك نقطة اتصال وطنية على *  -5
 ؟13النحو المنصوص عليه في المادة 

 عمن 

 أو

 ال 

 تعيينيرجى تقديم موجز عن الصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في 

                                                 
 .http://absch.cbd.int :ترد أرقام سجالت غرفة تبادل المعلومات في   1
 .http://absch.cbd.int :الحصول وتقاسم المنافع متاحة في جميع األشكال الموحدة لغرفة تبادل المعلومات بشأن   2

http://absch.cbd.int
http://absch.cbd.int
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 >إدخال النص<:نقطة اتصال وطنية

هل عين بلدك سلطة وطنية واحدة أو أكثر *  -6
 ؟13على النحو المنصوص عليه في المادة 

 نعم 

 أو

 ال 

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في تعيين سلطة 
 >إدخال النص<: وطنية مختصة أو أكثر

هل عين بلدك نقطة تفتيش واحدة أو أكثر *  -7
 ؟17على النحو المنصوص عليه في المادة 

 نعم 

 أو

 ال 

موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في تعيين سلطة يرجى تقديم 
 >إدخال النص<: وطنية مختصة أو أكثر

هل وضع بلدك آلية لخصيص أموال من  -8
 3الميزانية لتنفيذ بروتوكول ناغويا؟

 نعم 

 >إدخال النص<: يرجى توفير المزيد من المعلومات

 وأ

 ال 

إدخال <: يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت
 >النص

هل عين بلدك موظفين محددين إلدارة  -9
الوظائف المتعلقة مباشرة بتنفيذي بروتوكول 

 4مونتريال؟

 نعم 

 :لى العدد، يرجى اإلشارة إفي حالة اختيار هذه اإلجابة

 واحد 

 5أقل من  

 10أقل من  

  فأكثر 10 
 أو

 ال 

إدخال <: يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت
 >النص

 5السياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع التدابير التشريعية أو اإلدارية أو

هل وضع بلدك تدابير بشأن الحصول *  -10
 وتقاسم المنافع لتنفيذ بروتوكول ناغويا؟

 نعم 

 يوجد إطار محلي كامل لتنفيذ البروتوكول 
                                                 

بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتحديد  31سيكون تجميع هذه المعلومات مفيدا لتقييم فعالية البروتوكول في إطار المادة    3
 .الصعوبات والتحديات التي صودفت في تنفيذ البروتوكول

بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتحديد  31ت سيكون مفيدا لتقييم فعالية البروتوكول في إطار المادة سيكون تجميع هذه المعلوما   4
 .الصعوبات والتحديات التي صودفت في تنفيذ البروتوكول

 ".اساتيةتدابير تشريعية أو إدارية أو سي"هذا القسم من الشكل يراعي أحكام البروتوكول التي تتطلب أن تتخذ األطراف    5
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 توجد بعض التدابير لتنفيذ البروتوكول 

 >إدخال النص<: المزيد من المعلوماتيرجى تقديم 

 أو

 ال 

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في وضع 
 >إدخال النص<: التدابير

 )6المادة (موارد الجينية الالحصول على 

هل يخضع الحصول على الموارد الجينية *  -11
المسبقة عن علم على النحو  للموافقة

  ؟1-6المنصوص عليه في المادة 

 نعم 

 .أدناه 16إلى  12في حالة اختيار هذه اإلجابة، يرجى ملء األقسام 

 أو

 ال 

في حالة اختيار هذه اإلجابة، يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان هناك نظام آخر 
 >إدخال النص< رد الجينيةيتعلق بالحصول على الموا

هل لدى بلدك قواعد وإجراءات عادلة *  -12
غير تعسفية بشأن الحصول على الموارد 
الجينية على النحو المنصوص عليه في 

 ؟)ب(3-6المادة 

 نعم 

 أو

 نعم إلى حد ما 

 أو

 ال 

  >إدخال النص<: ه اإلجابة، يرجى تقديم المزيد من المعلوماتفي حالة اختيار هذ
هل قدم بلدك معلومات بشأن التقم بطلب *  -13

للحصول على الموافقة المسبقة عن علم على 
 ؟)ج(3-6النحو المنصوص عليه في المادة 

 نعم 

 أو

 نعم إلى حد ما 

 أو

 ال 

هل يقتضي بلدك قرارا مكتوبا وواضحا *  -14
وشفافا من قبل سلطة وطنية مختصة على 

 ؟)د(3-6النحو المنصوص عليه في المادة 

 نعم 

هل يقدم القرار المكتوب بطريقة فعالة من حيث : في حالة اختيار هذه اإلجابة
 التكاليف؟

 ال نعم أو    

  هل يقدم القرار المكتوب في وقت معقول؟
 ال نعم أو  

يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن متوسط األطر الزمنية لتقديم القرار 
 >إدخال النص<: المكتوب

 أو

 ال 

 نعم ح هل يقتضي بلدك الحصول على تصري*  -15
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أو ما يعادله في وقت الحصول على النحو 
 ؟)ه(3-6المنصوص عليه في المادة 

 أو

 ال 

هل لدى بلدك قواعد وإجراءات لإللزام *  -16
بشروط متفق عليها بصورة متبادلة على 

 ؟)و(3-6النحو المنصوص عليه في المادة 

 نعم 

 أو

 نعم إلى حد ما 

 أو

 ال 

  : يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية  :معلومات إضافية -17
  >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 
  :الصلة

  >وماترقم سجل غرفة تبادل المعل<
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< أو/و

  >المرفق< أو/و
  
 

 )5المادة (التقاسم العادل والمنصف للمنافع 

هل اتخذ بلدك تدابير بشأن الحصول *  -18
وتقاسم المنافع لتقاسم المنافع الناشئة عن 

استخدام الموارد الجينية فضال عن 
يق التجاري االستخدامات الالحقة والتسو

 ؟1-5على النحو المنصوص عليه في المادة 

 نعم 

 أو

 نعم إلى حد ما 

 أو

 ال 

هل اتخذ بلدك تدابير بشأن الحصول *  -19
وتقاسم المنافع لضمان تقاسم المنافع الناشئة 

عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة 
لجينية على النحو المنصوص عليه بالموارد ا
 ؟5- 5في المادة 

 نعم 

 أو

 نعم إلى حد ما 

 أو

 ال 

التي صودفت في وضع  يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية :معلومات إضافية -20
  : التدابير

  >إدخال النص<
م سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات يرجى إدخال رق

  :الصلة
  >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< أو/و

 >المرفق< أو/و
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 الحصول على الموارد الجينية للمجتمعات األصلية والمحلية وتقاسم منافعها

لدى المجتمعات األصلية والمحلية هل *  -21
حقوق منصوص عليها لمنح الحصول على 

الموارد الجينية وفقا للقوانين المحددة في 
 )؟2- 6المادة (بلدك؟ 

  ال ينطبق 
 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 ال 

 أو

 نعم 

أو عمليات للحصول على /، هل وضع بلدك معايير وفي حالة اختيار هذه اإلجابة
موافقة مسبقة عن علم أو موافقة أو إشراك المجتمعات األصلية والمحلية على 

  ؟)و( 3-6النحو المنصوص عليه في المادة 
 ال نعم أو  

  
ن الحصول على موافقة مسبقة عن علم أو هل وضع بلدك تدابير بهدف ضما

موافقة أو إشراك المجتمعات األصلية والمحلية على النحو المنصوص عليه في 
 ؟2-6المادة 

 ال نعم أو  

هل لدى بلدك تدابير بهدف ضمان تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد 
جتمعات األصلية والمحلية مع المجتمعات األصلية الجينية التي تحوزها الم

 ؟2-5والمحلية على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ال نعم أو  

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في وضع  :معلومات إضافية -22
  : التدابير

  >إدخال النص<
رجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات ي

  :الصلة
  >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< أو/و

 >المرفق< أو/و

 )8المادة ( اعتبارات خاصة

عند إعداد وتنفيذ تدابير بشأن الحصول *  -23
 :تقاسم المنافع، هل قام بلدك بما يليو

تهيئة الظروف لتعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي 
 ؟)أ(8واستخدامه المستدام على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ال نعم إلى حد ما أو  نعم أو  

 >إدخال النص<: مزيد من المعلوماتيرجى تقديم ال

أولى االعتبار الواجب لحاالت الطوارئ الحالية أو الوشيكة التي تهدد أو تضر 
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صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات على النحو المنصوص عليه في المادة 
  ؟)ب(8

 ال نعم إلى حد ما أو  نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

الوراثية لألغذية والزراعة ودورها الخاص لألمن الموارد النظر في أهمية 
 ؟)ج(8الغذائي على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ال نعم إلى حد ما أو  نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في وضع  :معلومات إضافية -24
  : التدابير

  >إدخال النص<
ت ذات يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلوما

  :الصلة
  >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< أو/و

 >المرفق< أو/و

 )15المادة ( حلية للحصول وتقاسم المنافعماالمتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية ال

م هل اتخذ بلدك تدابير بشأن الحصول وتقاس -25
المنافع تنص على الحصول على الموارد 

الجينية المستخدمة داخل واليته القضائية وفقا 
للموافقة المسبقة عن علم ومع وضع شروط 

متفق عليها بصورة متبادلة حسبما تنص 
عليه تدابير الحصول وتقاسم المنافع لدولة 
طرف أخرى على النحو المنصوص عليه 

 ؟1- 15في المادة 

 نعم إلى حد ما  نعم أو  

، يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان بلدك اتخذ تدابير في حالة اختيار هذه اإلجابة
لمعالجة حاالت عدم االمتثال لتلك التدابير على النحو المنصوص عليه في المادة 

15-2. 

 ال نعم أو  

مع أطراف أخرى في حالة وجود انتهاكات مزعومة لتدابير هل تعاون بلدك 
 ؟3-15الحصول وتقاسم المنافع على النحو المنصوص إليه في المادة 

 نعم 

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو    

 ال 

 أو

 ال 

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في وضع  :يةمعلومات إضاف -26
  : التدابير

  >إدخال النص<
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 

  :الصلة
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  >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >اإلنترنت أو موقع الويبالعنوان على < أو/و

 >المرفق< أو/و

 االمتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع بالنسبة للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
 )16المادة (

هل اتخذ بلدك تدابير بشأن الحصول *  -27
وتقاسم المنافع تنص على أن الحصول على 

قليدية المرتبطة بالموارد الجينية المعارف الت
ا فقالمستخدمة داخل واليته القضائية يتم و
للموافقة المسبقة عن علم أو موافقة أو 

إشراك المجتمعات األصلية والمحلية مع 
وضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة 
حسبما تنص عليه تدابير الحصول وتقاسم 
المنافع للطرف اآلخر الذي توجد به هذه 

جتمعات األصلية والمحلية على النحو الم
 ؟1-16المنصوص عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  

، يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان بلدك اتخذ تدابير في حالة اختيار هذه اإلجابة
في المادة  لمعالجة حاالت عدم االمتثال لتلك التدابير على النحو المنصوص عليه

16-2.  
 ال نعم أو  

هل تعاون بلدك مع أطراف أخرى في حالة وجود انتهاكات مزعومة لتدابير 
 ؟3-16الحصول وتقاسم المنافع على النحو المنصوص إليه في المادة 

 ال نعم أو  

 أو

 ال 

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في وضع  :معلومات إضافية -28
  : التدابير

  >إدخال النص<
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 

  :الصلة
  >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< أو/و

 >المرفق< أو/و

  
 ) 12و 7المادتان ( المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

هل اتخذ بلدك تدابير لضمان الحصول *  -29
على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد 
الجينية التي تحوزها المجتمعات األصلية 

عن علم أو قبول والمحلية بموافقة مسبقة 
ومشاركة هذه المجتمعات األصلية والمحلية 

وأنه تم إبرام شروط متفق عليها بصورة 
متبادلة على النحو المنصوص عليه في 

 ؟7المادة 

 ال ينطبق 

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 نعم إلى حد ما نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 ال 

عند تنفيذ البروتوكول، هل يراعي بلدك *  -30
القوانين العرفية للمجتمعات األصلية 

 ال ينطبق 
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والمحلية وبروتوكوالتها وإجراءاتها المحلية 
رتبطة فيما يتعلق بالمعارف التقليدية الم

بالموارد الجينية على النحو المنصوص عليه 
 ؟1- 12في المادة 

 أو

 نعم إلى حد ما نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 ال 

الغ المستخدمين هل وضع بلدك آليات إلب*  -31
المحتملين للمعارف التقليدية المرتبطة 

بالموارد عن التزاماتهم على النحو 
 ؟2-12المنصوص عليه في المادة 

 ال ينطبق 

 أو

 نعم إلى حد ما نعم أو  

 >صإدخال الن<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 ال 

هل يدعم بلدك إعداد المجتمعات األصلية  -32
لية لألدوات التالية على النحو حوالم

 ؟3-12المنصوص عليه في المادة 

 ال ينطبق 

 أو

  بروتوكوال مجتمعية 
 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات  

 و

 متطلبات دنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة 

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات  

 و

 بنود تعاقدية نموذجية 

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات  

د االستخدام هل يسعى بلدك إلى عدم تقيي*  -33
المألوف للموارد الجينية وتبادل الموارد 
الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها 

داخل المجتمعات األصلية والمحلية وفيما 
بينها على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ؟12-4

 ال ينطبق 

 أو

 د مانعم إلى ح نعم أو  

  >إدخال النص<: يرجى تقديم موجز للتدابير المتخذة
 أو

 ال 

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في وضع  :معلومات إضافية -34
  : التدابير المتعلقة بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

  >نصإدخال ال<
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 

  :الصلة
  >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< أو/و

 >المرفق< أو/و
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 )9المادة (المساهمة في الحفظ واالستخدام المستدام 

ح بلدك المعلومات التالية لغرفة هل أتا*  -35
تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 
المنافع على النحو المنصوص عليه في 

 ؟2-14المادة 

  تدابير تشريعية وإدارية وسياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع
  ال نعم أو  

  معلومات عن نقطة االتصال الوطنية
  ال  نعم أو  

  السلطات الوطنية المختصة/معلومات عن السلطة
  ال  نعم أو  

التصاريح أو ما يعادلها الصادرة وقت الحصول كدليل على إصدار قرارا بشأن 
  لةالموافقة المسبقة عن علم ووضع شروط متفق عليها بصورة متباد

  ال نعم أو  
التي صودفت في إتاحة  يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية :معلومات إضافية -36

إدخال < :المعلومات على غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
  >النص

مات الذي يحتوي على المعلومات ذات يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلو
  :الصلة

  >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< أو/و

 >المرفق< أو/و

  
 )9المادة ( المساهمة في الحفظ واالستخدام المستدام

هل يشجع بلدك المستخدمين والمقدمين على  -37
فع الناشئة عن استخدام الموارد توجيه المنا

الجينية نحو حفظ التنوع البيولوجي 
واالستخدام المستدام لمكوناته على النحو 

 ؟9المنصوص عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 ال 

  : يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية :معلومات إضافية -38
  >إدخال النص<

يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 
  :الصلة

  >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >نترنت أو موقع الويبالعنوان على اإل< أو/و

 >المرفق< أو/و
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 )11المادة (التعاون عبر الحدود 

هل يتعاون بلدك بغية تنفيذ هذا *  -39
البروتوكول في الحاالت التي توجد فيها نفس 

الموارد الجينية في الموقع الطبيعي داخل 
إقليم أكثر من طرف واحد على النحو 

 ؟1-11المنصوص عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 ال 

هل يتعاون بلدك بغية تنفيذ هذا *  -40
البروتوكول في الحاالت التي توجد فيها نفس 
المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 

مع واحد أو أكثر من المجتمعات بين مجت
األصلية والمحلية في عدة أطراف على 

 ؟2-11النحو المنصوص عليه في المادة 
 

 نعم إلى حد ما نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 ال 

يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت في وضع  :معلومات إضافية -41
  : التدابير

  >إدخال النص<
يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات 

  :الصلة
  >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >ترنت أو موقع الويبالعنوان على اإلن< أو/و

 >المرفق< أو/و

  
 )17المادة (رصد واستخدام الموارد الجينية 

هل يقتضي بلدك من مستخدمي الموارد *  -42
الجينية تقديم معلومات عن الموافقة المسبقة 
عن علم إلى مصدر المورد الجيني إلبرام 
أو /الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة و

عند نقطة تفتيش استخدام الموارد الجينية 
معينة حسب االقتضاء على النحو 

) 1)(أ( 17المنصوص عليه في المادة 
  ؟)2(و

 نعم إلى حد ما نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

  حاالت عدم االمتثال؟، هل اتخذ بلدك تدابير لمعالجة في حالة اختيار هذه اإلجابة
 نعم 

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو    

 ال 

 أو

 ال 

هل قدم بلدك المعلومات المشار إليها في *  -43
إلى السلطات الوطنية ) 1)(أ( 1-17المادة 

 نعم 

 أو
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فقة المسبقة عن إلى الطرف الذي يقدم الموا
علم وإلى غرفة تبادل المعلومات بشأن 

الحصول وتقاسم المنافع على النحو 
 ؟)3)(أ(1-17المنصوص عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما 

 أو

 ال 

هل اتخذ بلدك تدابير لتشجيع مستخدمي *  -44
ية على إدراج أحكام ومقدمي الموارد الجين

في الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة 
لتقاسم المعلومات بشأن تنفيذ هذه الشروط 

على النحو المنصوص عليه في المادة 
 ؟)ب(17-1

 نعم إلى حد ما نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 ال 

هل يشجع بلدك استخدام أدوات ونظم *  -45
فعالة من حيث التكاليف على النحو اتصال 

 ؟)ج(1-17المنصوص عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 ال 

  : يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية :معلومات إضافية -46
  >إدخال النص<

  :الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات
  >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >ترنت أو موقع الويبالعنوان على اإلن< أو/و

 >المرفق< أو/و

  
 )18المادة ( االمتثال للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

هل يشجع بلدك على إدراج أحكام *  -47
الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لتغطية 

تسوية المنازعات على النحو المنصوص 
 ؟)ج(و) ب(و) أ( 1- 18عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما أو نعم  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 ال 

هل يكفل بلدك إتاحة إمكانية اللجوء إلى *  -48
العدالة بموجب نظمه القانونية في حاالت 

المنازعات الناشئة عن الشروط المتفق عليها 
النحو المنصوص عليه بصورة متبادلة على 

 ؟2- 18في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 ال 

هل اتخذ بلدك تدابير تتعلق بالنقاط التالية *  -49
على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ؟18-3

 اللجوء إلى العدالة؟

 ال نعم إلى حد ما أو  نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

  و



UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/1/Add.2 
Page 23 
 

 

استخدام آليات فيما يتعلق باالعتراف المتبادل باألحكام وقرارات التحكيم األجنبية 
 وإنفاذها؟

 ال نعم إلى حد ما أو  نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

  : يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية :معلومات إضافية -50
  >إدخال النص<

المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات  يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل
  :الصلة

  >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< أو/و

 >المرفق< أو/و
 

 )20و 19المادتان (أو المعايير /الممارسات و لالبنود التعاقدية النموذجية ومدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفض

هل يشجع بلدك على إعداد وتحديث *  -51
واستخدام بنود تعاقدية نموذجية للشروط 
المتفق عليها بصورة متبادلة على النحو 

 ؟19المنصوص عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم موجز للتدابير المتخذة

 أو

 ال 

هل يشجع بلدك على إعداد وتحديث *  -52
واستخدام مدونات السلوك والمبادئ 

الممارسات أو المعايير  لالتوجيهية وأفض
 ؟20على النحو المنصوص عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  

 >إدخال النص<: ير المتخذةيرجى تقديم موجز للتداب

 أو

 ال 

  : يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية :معلومات إضافية -53
  >إدخال النص<

  :يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة
  >تبادل المعلوماترقم سجل غرفة <
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< أو/و

 >المرفق< أو/و

  
 )22و 21المادتان (زيادة التوعية والقدرات 

هل اتخذ بلدك تدابير لزيادة التوعية *  -54
بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية 

المرتبطة بالموارد الجينية والمسائل المتعلقة 
الحصول وتقاسم المنافع على النحو ب

 نعم إلى حد ما نعم أو  

، هل اتخذ بلدك تدابير لتنفيذ استراتيجية التوعية في حالة اختيار هذه اإلجابة
 6لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع؟

 منع 
                                                 

بأن يعتمد االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف استراتيجية زيادة  6/2أوصت اللجنة الحكومية الدولية في التوصية    6
 .التوعية
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 >إدخال النص<: يرجى تقديم موجز للتدابير المتخذة ؟21المنصوص عليه في المادة 

رقم السجل في غرفة <يرجى إدخال رقم السجل في غرفة تبادل المعلومات 
 >تبادل المعلومات

 أو  

 ال 

 أو

 ال 

هل اتخذ بلدك تدابير لبناء القدرات *  -55
زيز الموارد البشرية والقدرات وتنميتها وتع

المؤسسية لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال 
  ؟22على النحو المنصوص عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  

اإلطار االستراتيجي  لتنفيذ هل اتخذ بلدك تدابير ،هذه اإلجابة في حالة اختيار
يتها لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وبناء القدرات وتنم

  7وتقاسم المنافع؟
 نعم 

 >إدخال النص<: يرجى تقديم موجز للتدابير المتخذة

رقم السجل في غرفة <يرجى إدخال رقم السجل في غرفة تبادل المعلومات 
 >تبادل المعلومات

 أو  

 ال 

 أو

 ال 

هل حصل بلدك على دعم خارجي لبناء  -56
 8القدرات وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا؟

 نعم 

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 ال 

درات هل قدم بلدك دعما خارجيا لبناء الق -57
 9وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا؟

 نعم 

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

  ال 
 

  : يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية :معلومات إضافية -58
  >إدخال النص<

                                                 
البروتوكول  بأن يعتمد االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 3/5أوصت اللجنة الحكومة الدولية في التوصية    7

 .اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتحديد  31سيكون تجميع هذه المعلومات سيكون مفيدا لتقييم فعالية البروتوكول في إطار المادة    8

 .والتحديات التي صودفت في تنفيذ البروتوكول الصعوبات
بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتحديد  31سيكون تجميع هذه المعلومات سيكون مفيدا لتقييم فعالية البروتوكول في إطار المادة    9

 .الصعوبات والتحديات التي صودفت في تنفيذ البروتوكول
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فة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات يرجى إدخال رقم سجل غر
  :الصلة

  >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< أو/و

 >المرفق< أو/و

  
 )23المادة (نقل التكنولوجيا والتعاون 

هل يتعاون بلدك في البحث والتطوير التقني  -59
تحقيق ي وإعداد البرامج كوسيلة لوالعلم

هدف البروتوكول على النحو المنصوص 
 ؟23عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم موجز للتدابير المتخذة

 أو

 ال 

  
 )25المادة (ية اآللية المالية والموارد المال

هل أتاح بلدك موارد مالية ألطراف أخرى * -60
أو حصل على موارد مالية من أطراف 
أخرى أو مؤسسات مالية ألغراض تنفيذ 

البروتوكول على النحو المنصوص عليه في 
 ؟25المادة 

 نعم، أتيحت موارد مالية 

 >دخال النصإ<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 نعم، تم الحصول على موارد مالية 

 من أطراف أخرى 

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 من مؤسسات مالية 

 من مرفق البيئة العالمية 

 ق تنفيذ بروتوكول ناغويامن صندو 

 در أخرىامن مص 

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 ال 

هل قام بلدك بحشد موارد للبروتوكول وفقا  -61
الستراتيجية حشد الموارد لدعم إنجاز 

 10األهداف الثالثة لالتفاقية؟

 نعم إلى حد ما نعم أو  

 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات

 أو

 ال 

  : يرجى تقديم موجز للصعوبات والتحديات الرئيسية :معلومات إضافية -62
  >إدخال النص<

                                                 
إدراج النظر في حشد الموارد لبروتوكول ناغويا " 11/4األطراف في إطار القسم ثانيا من المقرر  قرر االجتماع الحادي عشر لمؤتمر   10

 ".2015- 208في تنفيذ استراتيجية حشد الموارد لدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية للفترة 
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  :الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلةيرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات 
  >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< أو/و

 >المرفق< أو/و

 11معلومات عن أثر تنفيذ بروتوكول ناغويا

عدد التصاريح أو ما يعادلها الصادرة قبل  -63
لتنفيذ في دخول بروتوكول ناغويا حيز ا

 :بلدك

 >العدد<

عدد التصاريح أو ما يعادلها الصادرة منذ  -64
دخول بروتوكول ناغويا حيز التنفيذ في 

 :بلدك

 >العدد<

عدد التصاريح أو ما يعادلها المتاحة لغرفة  -65
تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 

بها عترف مالمنافع التي تمثل شهادة امتثال 
 :دوليا

 >العدد<

عدد االتفاقات المبرمة للحصول على  -66
المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 

وتقاسم المنافع الناشئة عن االستخدام منذ 
 :دخول البروتوكول حيز التنفيذ

 >العدد<
 
 

 >دالعد< :عدد بالغات نقاط التفتيش الصادرة -67

دخول المنافع التي تم الحصول عليها قبل  -68
 :البروتوكول حيز التنفيذ في بلدك

 :الموارد الجينية -

 >إدخال النص<المنافع النقدية  -

  >إدخال النص<المنافع غير النقدية  -
 :المعارف التقليدية -

 >إدخال النص<المنافع النقدية  -

 >إدخال النص<المنافع غير النقدية  -

دخول المنافع التي تم الحصول عليها منذ  -69
  :البروتوكول حيز التنفيذ في بلدك

 :الموارد الجينية -

 >إدخال النص<المنافع النقدية  -

  >إدخال النص<المنافع غير النقدية  -
 :المعارف التقليدية -

 >إدخال النص<لمنافع النقدية ا -

 >إدخال النص<المنافع غير النقدية  -

                                                 
بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتحديد  31 سيكون تجميع هذه المعلومات سيكون مفيدا لتقييم فعالية البروتوكول في إطار المادة   11

 .الصعوبات والتحديات التي صودفت في تنفيذ البروتوكول
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يرجى اإلشارة إلى كيف أسهم تنفيذ  -70
بروتوكول ناغويا في حفظ التنوع البيولوجي 

 :واستخدامه المستدام

 >إدخال النص<

يرجى تقديم معلومات أخرى عن آثار تنفيذ  -71
 :ول ناغويا في بلدكبروتوك

 >إدخال النص<

  
 معلومات إضافية

  >إدخال النص< 12:أي معلومات أخرى ذات صلة -72
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< أو/و

 >المرفق< أو/و

 >إدخال النص< 13:مالحظات -73
  

 تعليقات على شكل اإلبالغ

تقديم أي معلومات قد تكون لديك  يرجى -74
 :بشأن شكل هذا التقرير

 >إدخال النص<

  
 )التقديم عن طريق غير اإلنترنت(التحقق من السجل 

 >اسم البلد< :البلد*

اسم السلطة المعنية بغرفة تبادل المعلومات * 
 :بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 >النصإدخال <

 >السنة/الشهر/اليوم< :التاريخ* 

  
 .أقر هنا بأن المعلومات الواردة أعاله صحيحة وأوافق على إدراجها في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

توقيع السلطة المعنية بغرفة تبادل المعلومات * 
 :بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 
 

  :يمعنوان التقد
 secretariat@cbd.int إلى  بالبريد اإللكترونيوإرساله اإلبالغ ينبغي استكمال شكل 

 أو كإجراء بديل
 ؛ أو6588-288 514 1+: الفاكس •
 :البريد العادي إلى •

Secretariat of the Convention on Biological Diversity 
413 rue Saint-Jacques, suite 800 

Montréal, Québec, H2Y 1N9 
Canada 

                                                 
 .يرجي استخدام هذه الخانة لتقديم أي معلومات أخرى ذات صلة لم ترد في أي مكان آخر من هذا التقرير   12
 .ها إال بعد تعديل السجلتستخدم للمرجع الشخصي الخاص وال يمكن رؤيت" المالحظات"خانة    13

mailto:secretariat@cbd.int
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اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية لتعزيز االمتثال لبروتوكول ناغويا   -  10البند 
  )30 المادة(ومعالجة حاالت عدم االمتثال 

ألحكام بروتوكول اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية لتعزيز االمتثال مشروع نص يتكون النص التالي من 
اللجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ته دذي اعتملناغويا ومعالجة حاالت عدم االمتثال، ا

، من 3/6في توصيتها  ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
  .اع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا للنظر فيه واعتمادهأجل إحالتها إلى االجتم

  
 مرفق

  ألحكام بروتوكول ناغويالتشجيع االمتثال  المؤسسيةاإلجراءات التعاونية واآلليات 
  ومعالجة حاالت عدم االمتثال

ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم من بروتوكول  30وضعت اإلجراءات واآلليات التالية وفقا للمادة 
  ).البروتوكول(العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 

  األهداف والطابع والمبادئ األساسية  -  ألف
 .الهدف من إجراءات وآليات االمتثال هو تشجيع االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال - 1

عن  منفصلةوهي  ،حسب مقتضى الحال ،جراءات واآلليات أحكاما تتعلق بإسداء المشورة أو تقديم المساعدةوتتضمن هذه اإل
 .دون المساس بها )االتفاقية(اتفاقية التنوع البيولوجي من  27إجراءات وآليات تسوية المنازعات بمقتضى المادة 

وفعال وتيسيري ومرن  وسريع وتشاوريسيط متثال ذات طابع غير تخاصمى وتعاوني وبليات االآإجراءات وإن  - 2
 .من حيث التكلفة

وعدم التمييز  القانون واإلجراءات الواجبة وسيادة يسترشد تشغيل إجراءات وآليات االمتثال بمبادئ العدالةو - 3
لألطراف اصة اهتماما خاصا لالحتياجات الخ يوليينبغي أن و .والفعاليةحسن النية والشفافية والمساءلة والقدرة على التنبؤ و

أخذ يو التحول االقتصاديوأطراف  ،من بينهاالنامية البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة أقل  سيما، اللبلدان الناميةمن ا
 .في االعتبار الكامل الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ البروتوكول

  المؤسسية اتاآللي  -  باء
من البروتوكول لالضطالع  30مادة عمال بال ،"باللجنة"ا فيما بعد يشار إليه التي المتثال،الجنة  لذلك وفقاتنشأ  - 1

 .هبالوظائف المحددة طي

ات المجموعكل مجموعة من  ؤيدهمتعلى أساس ثالثة أعضاء  ،عضوا ترشحهم األطراف 15 تتألف اللجنة منو - 2
] باإلضافة إلى] والمحليةعن المجتمعات األصلية ويمكن أن يضم المرشحون ممثلين . لألمم المتحدةالخمس  اإلقليمية

أعضاء ال يتمتعون ] [كمراقبين[يمكن أن يعملوا [ األطراف[ممثلين عن المجتمعات األصلية والمحلية مرشحين من ] ممثلين[
 14.المرشحين كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا العاملمؤتمر األطراف  ينتخبو]. بحق التصويت

ينتخبه مؤتمر األطراف ترشحه األطراف وعضوا مناوبا األمم المتحدة  من مجموعاتتقدم كل مجموعة إقليمية و - 3
  .يتهوالالعضو الذي يستقيل أو يعجز عن استكمال فترة  حلالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا ليحل م

الت التي في المجابما في ذلك خبرات تقنية أو قانونية أو علمية  ،معترف بها مؤهالتيكون لدى أعضاء اللجنة و - 4
بصورة  اأن يعملوعليهم و ،مثل الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية ،يغطيها البروتوكول

 .كخبراء وبصفتهم الفرديةول وألفضل مصالح البروتوك، موضوعية

                                                 
 .، قد يتعين إدخال تغييرات تبعية2وفقا للنهج المعتمد في الفقرة    14
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هي فترة سنوات، وينتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا األعضاء لفترة أربع و - 5
خمسة أعضاء، وينتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في أول اجتماع له،  .ية كاملةوال

وفي كل مرة بعد ذلك، ينتخب . لفترة كاملةعشرة أعضاء، اثنين من كل إقليم و ،من كل إقليم لنصف الفترةعضو واحد 
 تنتهي تيال األعضاء حلم ايحلوللألطراف في بروتوكول ناغويا لفترة كاملة أعضاء جدد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

 .تينليفترتين متتان يعمل األعضاء ألكثر م وال. واليتهمفترة 

الضرورة،  اجتماعات إضافية، عند أن تعقد ويجوزفي كل فترة بين الدورات،  ،تجتمع اللجنة مرة على األقلو - 6
الواجب لالجتماعات المقررة لمؤتمر  االعتباراالجتماعات، إيالء  تواريخويتعين، لدى تحديد . لماليةرهنا بتوافر الموارد او

األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا وغيره من الهيئات ذات الصلة في إطار البروتوكول، وتحديد 
ثالثة أشهر على األقل من اجتماعات مؤتمر األطراف وتعقد االجتماعات قبل . فعالة من حيث التكلفةالمواعيد بطريقة 

 .العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

مؤتمر وتقدمه إلى المتعلقة بالسرية وتضارب المصالح،  اإلجراءاتبما في ذلك نظامها الداخلي، تضع اللجنة و - 7
  .عليه قةوالمواف فيه األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا للنظر

  .لألمم المتحدةالخمس الذي سيجري تناوبه بين المجموعات اإلقليمية  ،تنتخب اللجنة رئيسها ونائبا للرئيسو - 8

 .ويمثل ثلثا أعضاء اللجنة النصاب القانوني - 9

وفي حالة استنفاد [. بتوافق اآلراء المهمةجميع المسائل  حولللتوصل إلى اتفاق  ]كل جهد[تبذل اللجنة و   - مكررا 9
اتفاق، يتخذ أي قرار، كملجأ أخير، بأغلبية  وعدم الوصول إلىجميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافق في اآلراء، 

تقرير  وعلى. رأيهما أكب ،عضوا] 11] [10] [9] [8[ أو بـ الذين أدلوا بصوتهماألعضاء الحاضرين  ]ثالثة أرباع[ ]ثلثي[
              وي تاح التقرير .] جميع أعضاء اللجنة أن يعبر عن آراء ها إلى توافق في اآلراءأي اجتماع للجنة التي لم يتم التوصل في

  .للجمهور بعد اعتماده
ّ      حاالت األطراف كل  على اللجنة  تناولوعندما ت. ذلك خالفما لم تقرر اللجنة ، اجتماعات اللجنة مفتوحةوتكون   - 10              

ما لم يوافق الطرف  ،فتوحة لألطراف، ومغلقة أمام الجمهور، تكون اجتماعات اللجنة محدة والتي يجري النظر في امتثالها
  .ذلك خالفعلى المعني 

 .الطرف الذي أثيرت مسألة بشأنه في إطار القسم دال" الطرف المعني"والمقصود من  - مكررا 10

 .اتهذه اإلجراء بموجبإليها  مسندةوتضطلع بأي مهام إضافية  ،توفر األمانة الخدمات الجتماعات اللجنةو  - 11

 15اللجنة وظائف  - جيم 

وتضطلع ، بغرض تشجيع االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال، الوظائف التالية تتولى اللجنة - 1
 .مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا                                                 بالمهام وفقا لإلجراءات وأي مهام أخرى ي سندها إليها 

هامها، يجوز لها االستشارة مع لجنة االمتثال بشأن االتفاقات األخرى من أجل تبادل وعند اضطالع اللجنة بم - 2
 .الخبرات بشأن مشاكل االمتثال والخيارات الالزمة لحلها

                                                 
  :تناول الفقرات التالية يمكنالقسم دال، من  10وفقا للقرار الوارد في الفقرة    15

  ]؛29د في المادة تقييم نطاق التنفيذ واالمتثال للبروتوكول من جانب األطراف باستعراض الرصد واإلبالغ الوار[  )د(
تحديد واستعراض أي مسائل عامة لالمتثال من جانب األطراف ذات االلتزامات بموجب البروتوكول، بما في ذلك   )ه(

  على أساس المعلومات المقدمة إلى مركز المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛
 المنصوص عليها الوطنيةتقارير الالمقدمة في ساس عدة أمور منها المعلومات أإعداد تقارير عن االمتثال على [  )و(
 ]من البروتوكول؛ 29في المادة 
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إلى االجتماع التالي لمؤتمر األطراف العامل  ،بما في ذلك التوصيات المتعلقة بأداء وظائفها ،تقدم اللجنة تقاريرهاو - 3
 .واتخاذ اإلجراءات المالئمةفيها في بروتوكول ناغويا للنظر كاجتماع لألطراف 

] و[وال تنظر اللجنة في أي مسائل تتعلق بتفسير األحكام المتفق عليها فيما بين األطراف وتنفيذها أو االمتثال لها [ - 4
أو عدم ][ال للبروتوكول                       ُ                                وعلى هذا النحو، ما لم ت سفر هذه األحكام عن حاالت عدم االمتث. [القانون الوطني] االمتثال لـ[

 .]االمتثال الناشئ عن قانون وطني من جانب األطراف من البلدان النامية في البروتوكول بسبب غياب القدرة والموارد

وال تنظر اللجنة في أي أسئلة أو شكاوى تتعلق بحفظ واستغالل وتجميع وتحديد وتقييم توثيق الموارد النباتية [ - 5
 .]الجينية

  اإلجراءات  -  دال
 :عدم االمتثال ألحكام البروتوكول مناالمتثال و بمشاكلتتلقى اللجنة أي تقديمات تتعلق   - 1

 أي طرف فيما يتعلق به؛  )أ(

 أي طرف فيما يتعلق بطرف آخر؛  )ب(

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

، شريطة عدم حل المسألة في غضون 29ر وفقا للمادة ، في حالة عدم تقديم أحد األطراف لتقري[ األمانة[  )د(
أو على أساس معلومات مستمدة من تقارير وطنية أو مركز تبادل [تسعين يوما من خالل التشاور مع الطرف المعني، 

المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع توضح أن الطرف المعني يواجه صعوبات في االمتثال اللتزاماته بموجب 
أو معلومات ذات صلة يقدمها مجتمع أصلي ومحلي إلى األمانة، فيما يتعلق بأحكام بروتوكول ناغويا وتشكل ] [كولالبروتو

 ]x[قلقا مباشرا لهذا المجتمع األصلي والمحلي، شريطة أن تبلغ األمانة هذا الطرف بذلك وتمنحه فرصة للرد في غضون 
 ]؛]]يوما

 ]الجمهور؛ أومن أفراد [  )ه(

بخصوص المسائل ][بتأييد من الطرف الذي تتواجد في إقليمه الوطني[ عات األصلية والمحليةالمجتم[  )و(
المتعلقة باالمتثال ألحكام بروتوكول ناغويا فيما يخص قوانينها العرفية وبروتوكوالت وإجراءات المجتمعات، عند االقتضاء، 

ؤثر مباشرة على حاالت تتعلق بالمعارف التقليدية المرتبطة عندما ت][فيما يخص معارفها التقليدية المتصلة بالموارد الجينية
  .]]بالموارد الجينية

 :األمانة ويحدداللجنة من خالل يوجه أي تقديم كتابة إلى و  - 2

 المسألة المعنية؛  )أ(

 األحكام ذات الصلة في البروتوكول؛  )ب(

  .المسألة المعنية تدعممعلومات   )ج(
 .اهتقويميا من استالميوما  30أعاله إلى اللجنة في غضون ) أ(1جب الفقرة األمانة أي تقديمات بمو وتحيل  - 3

 .اهاستالميوما تقويميا من  30 غضون لى الطرف المعني فيإ 1ة بموجب الفقرأخرى األمانة أي تقديمات  وتحيل  - 4

وما تقويميا من ي 60صلة في غضون  معلومات ذات تقديما أن يرد وأن يقدم ستلمينبغي للطرف المعني الذي يو  - 5
يوما  90ويجوز لرئيس اللجنة منح هذا التمديد لفترة تصل إلى . تاريخ استالم التقديم، ما لم يطلب الطرف تمديد المدة

 .تقويميا
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تحيل األمانة التقديم والرد  أو غيره من المصادر، بمجرد أن تتلقى األمانة ردا وأي معلومات من الطرف المعنيو  - 6
الفترة األولية وفي حالة عدم تلقي األمانة أي رد أو معلومات من الطرف المعني في غضون . ى اللجنةوهذه المعلومات إل

 .األمانة التقديم إلى اللجنة ترسلأعاله،  6على النحو المشار إليه في الفقرة أو الممتدة 

أو قائم  ،حدا أدنى [يمثل  أعاله) ...(1إلى ) ب(1لفقرات وفقا لالنظر في أي تقديم عدم  أن تقرريجوز للجنة و  - 7
 .]كمجهول المصدر] [أعاله 3ال يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة [ ]]على أساس غير سليم

أو  اقدم ردوديالتقديم، وفي نظر الفي ] الذي قدم الطلب] أو الكيان[والطرف [أن يشارك الطرف المعني  يجوزو  - 8
للطرف [ وتتيح اللجنة التوصيات. اللجنة اتواعتماد توصي صياغةفي  يشترك ال، غير أنه تعليقات إلى اللجنة

أو أن يرفق /و[ تقرير اللجنةويتعين أن ينعكس أي تعليق في . [                      الذي ي منح فرصة التعليق ]األطراف المشار إليها][المعني
 ].]هب

مسألة من مسائل االمتثال، بما وباإلضافة إلى اإلجراءات الواردة في هذا القسم، يجوز أن تقرر اللجنة بحث أي [  - 9
ويجوز أن تنظر . في ذلك المسائل المنهجية لعدم االمتثال العام لمصالح جميع األطراف في البروتوكول التي تنقل إلى علمها

من البروتوكول أو أي معلومات أخرى  29في هذه المسائل على أساس التقارير الوطنية ومتطلبات اإلبالغ بموجب المادة 
بالموضوع تصبح متاحة إلى اللجنة، وال سيما من جانب أفراد الجمهور الذين لديهم مصلحة مشروعة محددة في  ذات صلة

من  17و 14المسألة المعنية، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، فضال عن المعلومات المتاحة بموجب المادتين 
كثر من األطراف األخرى، ينطبق النظام الداخلي مع مراعاة ما وإذا ما أثرت مسألة ما على أحد األطراف أ. البروتوكول

 .]يقتضيه اختالف الحال

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

، بما في ذلك تلك الواردة [للجنة أن تسعى إلى الحصول على معلومات من المصادر ذات الصلة وتتسلمهايجوز   - 1
 .وينبغي ضمان موثوقية المعلومات ].المجتمعات األصلية والمحلية من

 .مستقلين خبراءمن مشورة اليجوز للجنة أن تطلب و  - 2

 .يجوز للجنة أن تجمع، بناء على دعوة من الطرف المعني، معلومات في أراضي ذلك الطرفو  - 3

  تدابير لتشجيع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال  -  واو
 :يلي في االعتبار النظر في التدابير المحددة أدناه، تأخذ اللجنة ما عند  - 1

 قدرة الطرف المعني على االمتثال؛  )أ(

نموا والدول الجزرية الصغيرة البلدان أقل ال سيما ، ولبلدان الناميةلألطراف من ااالحتياجات الخاصة   )ب(
 ؛التحول االقتصاديوأطراف النامية من بينها، 

  .سبب عدم االمتثال ونوعيته ودرجته ووتيرته مثلعوامل   )ج(
 :ومعالجة حاالت عدم االمتثال بغية تشجيع االمتثالبما يلي  للجنةويجوز أن تقوم ا  - 2

 حسب مقتضى الحال؛ ،المساعدة للطرف المعني سهيلالمشورة أو ت إسداء  ) أ(

زمني الطار واإلئمة الخطوات المال تحددخطة عمل لالمتثال وتقديم الطرف المعني وضع  إلىطلب ت  )ب(
 ؛أو تساعده على ذلك مؤشرات لتقييم التنفيذ المرضيالمتفق عليه وال

لالمتثال اللتزاماته بموجب  الجهود التي يبذلهاتدعو الطرف المعني إلى تقديم تقارير مرحلية عن    ) ج(
 ؛البروتوكول
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بما يلي، بناء  روتوكول ناغويامؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بويجوز أيضا أن يقوم   )مكررا( 2
 :على توصيات اللجنة، بغية تشجيع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال

  أعاله؛) ج(- )أ(2اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في الفقرات   )أ(
التدريب ، عند الضرورة، سبل الحصول على المساعدة المالية والتقنية ونقل التكنولوجيا و]أو تقديم[تيسير   )ب(

  وغير ذلك من التدابير المتعلقة ببناء القدرات؛
  ؛لطرف المعنيا إعالن عدم امتثالأو                   ي عرب فيه عن القلق بيان أو  مكتوب تحذيرر اصدإ  )ج(
  ]في حاالت عدم االمتثال الخطيرة أو المتكررة، البت في اتخاذ تدابير مالئمة وفقا للقانون الدولي؛[  )د(
ت معينة، وفقا للقواعد السارية في القانون الدولي بشأن وقف عمل إحدى حقوق وامتيازاوقف [  )ه(
  ]؛المعاهدات
 .من البروتوكول 26من المادة  4البت في أي إجراء آخر، عند االقتضاء، وفقا للفقرة   )و(

  أمين المظالم  –) مكررا(واو [
منافع لتقديم المساعدة إلى البلدان تنشئ اللجنة مكتبا خاصا ألمين المظالم يكون مسؤوال عن الحصول وتقاسم ال

  .]النامية والمجتمعات األصلية والمحلية من أجل تحديد حاالت عدم االمتثال وتقديم الطلبات إلى اللجنة
 استعراض اإلجراءات واآلليات  - زاي 

يجري مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا استعراضا لفعالية هذه اإلجراءات 
جراءات المالئمة من البروتوكول، ويتخذ اإل 31 المادةاآلليات بموجب عمليات التقييم واالستعراض المنصوص عليها في و

  .بشأنه
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توجيهية المبادئ الو ،طوعيةالسلوك الومدونات  ،نموذجيةالتعاقدية ال البنود  -  11البند 
  )20و 19 المادتان(أو المعايير /وأفضل الممارسات و

الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية المفتوحة  3/8التالي من مشروع المقرر الوارد في التوصية يتكون النص 
العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

  .استخدامها
  

  توكول ناغويا،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في برو
واألحكام ) ي(8العمل الجاري ذي الصلة للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة  إذ يأخذ في الحسبان

  ، فيما يخص المعايير والمبادئ التوجيهية،15و 12و 10و 7المتصلة بها، بشأن المهام 
ذجية المشتركة بين القطاعات ومدونات ، حسب مقتضى الحال، البنود التعاقدية النمووإذ يأخذ في الحسبان أيضا

أو المعايير ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع التي وضعتها /السلوك الطوعية والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و
  األطراف والمنظمات الدولية المعنية والمجتمعات األصلية والمحلية،

تضى الحال، في العمليات الدولية ذات الصلة المتعلقة الحاجة إلى إشراك األمين التنفيذي، حسب مق يدرك وإذ
  ،20و 19بالمادتين 

والحكومات األخرى والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب  األطراف يشجع  - 1
تقاسم في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول و 20و                                        19                 المصلحة المعنيين على تقديم األدوات المعد ة بموجب المادتين 

  المنافع؛
التي جرى إعدادها قبل  20و 19مادتين تحديث األدوات ذات الصلة بال ، حسب االقتضاء،أيضا يشجع  - 2

  بروتوكول ناغويا؛
تقييم استخدام البنود التعاقدية النموذجية القطاعية والمتعددة القطاعات ومدونات السلوك الطوعية  يقرر  - 3

أو المعايير فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع بعد مرور أربع سنوات من /، ووالمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات
  .ناغويا لدخول البروتوكول حيز النفاذ وباالقتران بالتقييم واالستعراض األول لبروتوكو

 

  )25المادة (آللية المالية لتوجيه   -  12البند 
الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية المفتوحة  2/1يتكون النص التالي من مشروع المقرر الوارد في التوصية 

العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
  .استخدامها

  
  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،

 االتفاقية ومجلس مرفق البيئة العالمية فيما يتعلق ببروتوكول ناغوياالترتيبات التشغيلية بين   - أوال 

 3/8بمذكرة التفاهم بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية المعتمدة في المقرر  يحيط علما - 1
ه اختالف ما يقتضي مراعاةمع على أن الترتيبات التشغيلية الموضحة في مذكرة التفاهم تنطبق على البروتوكول،  ويؤكد
 ؛الحال
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بأن يدعو مؤتمر األطراف مجلس مرفق البيئة العالمية إلى تقديم فصل عن الحصول وتقاسم يوصي  - 2
المنافع في تقريره مباشرة إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في الوقت المناسب للنظر 

 فيه؛

المالية فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا في الوقت  إجراء استعراضات دورية لفاعلية اآلليةيقرر  - 3
 مؤتمر األطراف في اجتماعاته المقرر فيها استعراض فاعلية اآللية المالية؛ المناسب لكي ينظر فيها

القيام، في الوقت المناسب لفترات تجديد موارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية، يقرر أيضا  - 4
في الوفاء بالتزاماتها بموجب  التحول االقتصاديوأطراف موال الالزمة لمساعدة البلدان النامية األطراف بتقييم لمبالغ األ

 بروتوكول ناغويا، وذلك لنظر مؤتمر األطراف لدى تقريره لمتطلبات التمويل؛

بأن يدعو مؤتمر األطراف ممثلي مرفق البيئة العالمية إلى حضور الدورات العادية لمؤتمر يوصي  - 5
ألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، واإلدالء ببيانات رسمية فيها، بغية اإلبالغ عن تنفيذ اإلرشاد ا

 الموجه إلى مرفق البيئة العالمية فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع؛

علومات والتشاور بأن يشجع مؤتمر األطراف أمانتي االتفاقية ومرفق البيئة العالمية على تبادل الم يوصي - 6
على أساس منتظم قبل اجتماعات مجلس مرفق البيئة العالمية واجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

 .بروتوكول ناغويا بغية تسهيل فاعلية اآللية المالية في مساعدة األطراف على تنفيذ البروتوكول

  اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية  -ثانيا 
  :ستراتيجيةلسياسة واالا  )أ(
باإلرشاد الموحد الموجه إلى اآللية المالية المتعلق بالسياسة واإلستراتيجية المعتمد في المقرر  يحيط علما  - 7

مؤتمر األطراف إلى استعراض، وحسب مقتضى الحال، تنقيح هذا اإلرشاد مع األخذ في الحسبان  ويدعو، 10/24
  ول ناغويا؛التطورات الجديدة مثل اعتماد بروتوك

  :أولويات البرامج  )ب(
بأن ينظر مؤتمر األطراف في دمج اإلرشاد التالي بشأن أولويات البرامج فيما يتعلق بالحصول  يوصي  - 8

  وتقاسم المنافع في إرشاده العام الموجه إلى اآللية المالية؛
  إن مؤتمر األطراف،"

  :لتي تساعد على ما يلي                                            إلى مرفق البيئة العالمية بأن ي مو ل المشاريع ا يطلب  - 1
بناء قدرات األطراف على إعداد وتنفيذ وإنفاذ التشريع الوطني، والتدابير اإلدارية أو السياساتية   )أ(

بشأن الحصول وتقاسم المنافع، ومن ثم المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته، بما في 
  :ذلك

والخبرة القانونية والمؤسساتية القائمة من أجل تنفيذ  تحديد الفاعلين ذوي الصلة  )1(
  بروتوكول ناغويا؛ 

تقييم وضع التدابير المحلية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في ضوء االلتزامات   )2(
  لبروتوكول ناغويا؛

 أو تعديل التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافع/إعداد و  )3(
  بغية تنفيذ التزاماتها في إطار بروتوكول ناغويا؛

  وضع السبل لمعالجة المسائل عبر الحدود؛  )4(
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إنشاء ترتيبات مؤسساتية ونظم إدارية لتوفير الحصول على الموارد الجينية، وضمان   )5(
تقاسم المنافع، ودعم االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة 

ة ورصد استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، متبادل
  بما في ذلك دعم إنشاء نقاط التفتيش؛

بناء قدرات األطراف على التفاوض على شروط متفق عليها بصورة متبادلة للنهوض   )ب(
المنافع، بما في ذلك من خالل تعزيز  باإلنصاف والعدالة في المفاوضات في إعداد وتنفيذ اتفاقات الحصول وتقاسم

  فهم نماذج األعمال وحقوق الملكية الفكرية؛
بناء قدرات األطراف على تنمية قدراتها البحثية المحلية إلضافة قيمة إلى مواردها الجينية   )ج(

لتكنولوجيا؛ الخاصة والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، وذلك من خالل جملة وسائل من بينها نقل ا
  والتنقيب البيولوجي وما يرتبط به من بحوث ودراسات تصنيفية؛ وإعداد واستخدام طرائق تقدير القيمة؛

معالجة احتياجات وأولويات القدرات للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة   )د(
  :المعنيين؛ وذلك من خالل مشروعات تشمل

  قانونية والسياساتية وعمليات صنع القرار؛النهوض بمشاركتها في العمليات ال  )1(
المساعدة في بناء قدراتها المتعلقة بالموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة   )2(

بالموارد الجينية، مثال من خالل إعداد البروتوكوالت المجتمعية، والبنود التعاقدية 
متبادلة لضمان التقاسم النموذجية والمتطلبات الدنيا للشروط المتفق عليها بصورة 

  العادل والمنصف للمنافع؛
تمكين األطراف من المشاركة بنشاط في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع   )ه(

واستخدام أفضل أدوات االتصال المتاحة والنظم القائمة على االنترنت مثل األدوات السمعية والمرئية ألنشطة 
  الحصول وتقاسم المنافع؛

األطراف في زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد  دعم  )و(
الجينية، والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، السيما من خالل إعداد وتنفيذ إستراتيجيات وطنية وإقليمية 

  لزيادة التوعية؛
  قدرات دعما لتنفيذ البروتوكول؛دعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء وتنمية ال  )ز(

أن يحل اإلرشاد المذكور أعاله محل جميع اإلرشادات السابقة ذات الصلة بالحصول وتقاسم  يقرر[  - 2
  ]المنافع الموجهة إلى اآللية المالية؛

بتخصيص األموال من جانب مرفق البيئة الدولي في نافذة منفصلة مخصصة تحديدا ألنشطة  يوصي[  - 3
  ]؛(STAR)م المنافع في إطار نظام التخصيص الشفاف للموارد الحصول وتقاس

  :معايير األهلية  )ج(
بلدان لجزرية الصغيرة النامية، وكذلك أن جميع البلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول ا يقرر  - 4

  ل من مرفق البيئة العالمية؛ي، التي هي أطراف في بروتوكول ناغويا، تكون مؤهلة للحصول على التمويالتحول االقتصاد
  :البند المؤقت التالي في معايير األهلية للتمويل بموجب اآللية المالية للبروتوكول يعتمد  - 5
تؤهل للتمويل من مرفق البيئة العالمية، إلى أربع سنوات بعد دخول البروتوكول خيز النفاذ، البلدان النامية، السما "

التي هي أطراف في االتفاقية وتقدم  التحول االقتصاديبلدان الجزرية الصغيرة، ودول النامية أقل البلدان نموا وال
التزاما سياسيا واضحا بأن تصبح أطرافا في البروتوكول، وذلك إلعداد تدابير وطنية وقدرات مؤسساتية من أجل 
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مين التنفيذي بأن ويجب أن يكون الدليل على النية في شكل ضمان مكتوب إلى األ. تمكينها من أن تصبح أطرافا
  ."ء من األنشطة التي يطلب تمويلهاالبلد يعتزم أن يصبح طرفا في بروتوكول ناغويا بعد االنتها

بشأن اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية على أساس لمشروع المقرر  العناصر اإلضافية التاليةأعد األمين التنفيذي 
  .UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/4الوثيقة 

  ،ناغويا بروتوكولراف العامل كاجتماع لألطراف في طإن مؤتمر األ
لبلدان ل ويعرب عن تقديرهبالتجديد السادس لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية  يرحب  - 1

  التي ساهمت في التجديد السادس؛
 مواردل سمجال التركيز المتصل بالتنوع البيولوجي ضمن التجديد الساد استراتيجيةب         ً يرحب أيضا    - 2

تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول ب المتعلق 8تضمن البرنامج ت ، والتيمرفق البيئة العالميةل الصندوق االستئماني
التنوع البيولوجي والبرامج ب مجال التركيز المتصل أهدافمختلف البرمجة اإلرشادية ل غاياتب     ًعلما  يحيطوتقاسم المنافع، و
  ؛؛GEF/C.46/07/Rev.01 الواردة في الوثيقة

تقاسم المنافع خالل برمجة مخصصاتها و على منح األولوية لمشاريع الحصولاألطراف المؤهلة  حثي  - 3
 نظام التخصيص الشفاف للموارد في إطار مرفق البيئة العالميةل الصندوق االستئمانيللتجديد السادس لموارد  الوطنية

(STAR)؛  
مرفق البيئة العالمية التي تشمل  تقاسم المنافع في مشاريعوأنشطة الحصول األطراف على دمج  يشجع  - 4

التي توضع مشاريع مرفق البيئة العالمية  ، وكذلك"                     ُ            البرامج النموذجية للن هج المتكاملة"مقترح  فيهامتعددة، بما  مجاالت تركيز
  ؛9و 7و 2و 1البرامج  هاالتنوع البيولوجي، بما فيب المتصل تركيزالمجال ل األخرى برامجالإطار  في

مجاالت لمشاريع التي تشمل لاالعتبار الواجب  أن توليإلى مرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة  يطلب  - 5
التنوع البيولوجي ب المتصل تركيزالوغيرها من برامج مجال  "                     ُ            البرامج النموذجية للن هج المتكاملة" في إطار متعددة تركيز

  منافع ذات الصلة؛الحصول وتقاسم ال تضمن أنشطةالتي تو
مجال الحصول وتقاسم دمج، حسب االقتضاء، على أن تالحكومات األخرى  يدعواألطراف و كذلك حثي  - 6

  .الوطنية إلنمائيةا هاوبرامج هاوخطط ،الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط عملها ضمن استراتيجياتها المنافع وتمنحه األولية
  تنفيذ بروتوكول ناغوياأجل  منالموارد  تعبئةتوجيه بشأن   -  13البند 

الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية المفتوحة  2/2يتكون النص التالي من مشروع المقرر الوارد في التوصية 
العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

  .استخدامها
  

  ،ناغويا بروتوكولراف العامل كاجتماع لألطراف في األط إن مؤتمر
من البروتوكول التي تنص على أن تأخذ األطراف في االعتبار أحكام المادة  25من المادة  1إلى الفقرة إذ يشير 

  من االتفاقية لدى النظر في الموارد المالية لتنفيذ البروتوكول، 20
  من االتفاقية، 20التعهدات المنصوص عليها في أحكام المادة التزام األطراف للوفاء ب إذ يعيد تأكيدو
ستراتيجية حشد الموارد لدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية تتضمن حشد الموارد لتنفيذ بروتوكول ابأن        ّ إذ يسل مو

  ناغويا،
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من  21بموجب أحكام المادة على أن أية آلية مالية جديدة وابتكارية تعتبر تكميلية لآللية المالية المنشأة إذ يشدد و
  من البروتوكول، وال تحل محلها، 25االتفاقية والمادة 

ا بروتوكول في أنشطته دعملالموارد ل حشدنظر في إدراج مسألة الاألمين التنفيذي  إلى يطلب  - 1
  الموارد؛ حشدستراتيجية ال

ات ثغروال ،ياجات التمويلالموارد، بما في ذلك احت حشدنظر في إدراج مسألة الاألطراف على  يشجع  - 2
، السيما من خالل دمج هذه االعتبارات في إستراتيجياتها بروتوكولالتنفيذ لواألولويات، كجزء من عمليات التخطيط لديها 

  وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛
الموارد  بما في ذلك تلك[األطراف على توجيه الموارد المحلية، وفقا للظروف الوطنية،  يشجع أيضا  - 3

وكذلك من خالل اآلليات المالية الجديدة واالبتكارية ] المولدة من خالل التنفيذ الناجح التفاقات الحصول وتقاسم المنافع
  ؛األخرى، نحو تنفيذ البروتوكول

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية، والقطاع الخاص والمؤسسات المالية  يشجع كذلك   - 4
سب قدراتها، موارد مالية، بما في ذلك من خالل اآلليات المالية الجديدة واالبتكارية األخرى، لتنفيذ على تقديم، ح

  البروتوكول وإدراج دعم تنفيذ البروتوكول كمجال ذي أولوية للتمويل؛
ذات  متعددة األطرافاللمؤسسات المالية ل ةداراإلاألطراف على اتخاذ تدابير مناسبة في مجالس  يشجع  - 5

لتنفيذ  المتوقعةلموارد الفعال لتخصيص لل الواجب األولوية الواجبة واالهتمامإعطاء لضمان  اإلنمائيةمنظمات الو صلةال
  بروتوكول؛ال

بشأن التعاون اإلنمائي وفي  بروتوكول في خططها وأولوياتهاال تنفيذتعميم األطراف على  كذلك شجعي  - 6
  ؛لبيولوجياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع ا

زيادة التوعية، السيما لدى صانعي السياسات الرفيعة المستوى  المعنية علىاألطراف والمنظمات  يشجع  - 7
والمعارف التقليدية المرتبطة  الجينيةأهمية الموارد وصناع القرار، وقطاع األعمال، ووكاالت التمويل ذات الصلة، ب

 حشددعم بغية من البروتوكول،  21وفقا للمادة وذلك ، وتقاسم المنافع صولحالالمسائل ذات الصلة ببالموارد الجينية، و
  بروتوكول؛لالموارد ل

 بحشدالمتعلقة  اهخبرات عنإلى تقديم معلومات إلى األمين التنفيذي  المعنيةوالمنظمات  ،األطراف يدعو  - 8
  ؛التي تم حشدها حالة األموالفضال عن بروتوكول، الدعم تنفيذ لالموارد 

الموارد المستلمة بخصوص الخبرات المتعلقة بحشد لمعلومات أن يعد تجميعا لاألمين التنفيذي  إلى بيطل  - 9
لمؤتمر األطراف العامل القادم نظر االجتماع لاتجاهات التمويل لحالة و اعاموأن يقدم عرضا  ،بروتوكولاللدعم تنفيذ 
  ؛ألطراف في البروتوكوللجتماع بوصفه ا

المحتملة لدعم الجهود التي  الدولي مصادر التمويلعن وثيقة  أن يعدمين التنفيذي األ إلىكذلك  يطلب  - 10
  .بروتوكولالتنفيذ لالمزيد من الموارد المالية الدولية  لحشدتبذلها األطراف 

  الوثيقة العناصر اإلضافية التالية لمشروع المقرر على أساسأعد األمين التنفيذي 
 UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/5.  

  
  ؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،إن م
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فيذ بروتوكول تنمن أجل الموارد  حشددراج اعتبار إلمؤتمر األطراف الصادر عن  16مقرربال يرحب  )أ(
  ؛الموارد ةتعبئالموارد لدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية وفي تحقيق األهداف المتعلقة ب تعبئةستراتيجية ناغويا في تنفيذ ا

ه في باستعراض تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد لدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية الذي نظر          ي حاط علما   )ب(
  17؛الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية خالل اجتماعه الخامس

من المقرر  7مدها مؤتمر األطراف في الفقرة باألهداف األولية لتعبئة الموارد التي اعت         ً ي حاط علما    )ج(
  18؛11/4

باإلجراءات الخاصة بتعبئة موارد مالية كافية ويمكن التنبؤ بها لتنفيذ الخطة          ً     ً ي حاط علما  أيضا    )د(
، التي 2020شى للتنوع البيولوجي المرتبطة بها بحلول عام وأهداف أي 2020- 2011لوجي االستراتيجية للتنوع البيو

األطراف في بروتوكول ويدعو  19،مين التنفيذي للنظر من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشراقترحها األ
من أجل الموارد  تعبئةناغويا إلى أن تستخدم، حسب مقتضى الحال، مجموعة اإلجراءات المقترحة في شكل إطار مرن ل

  ؛تنفيذ بروتوكول ناغويا
األطراف في بروتوكول ناغويا إلى أن تستخدمه لتحديد ويدعو  20بإطار اإلبالغ المالي المنقح،يرحب   )ه(

لتنفيذ بروتوكول ناغويا واإلبالغ عنها ولتقييم احتياجاتهم من التمويل والثغرات في التمويل ووضع  التي تم حشدهاالموارد 
فيذ بروتوكول ناغويا تنمن أجل  التي تم حشدهاولضمان تجسيد الموارد  خطوط أساس للتمويل ألغراض بروتوكول ناغويا،

  ؛فى إطار اإلبالغ المالى
تنفيذ الخطة من أجل بالتقرير الثاني للفريق الرفيع المستوى المعني بالتقييم العالمي للموارد          ً ي حاط علما    )و(

األطراف في البروتوكول إلى أن تنظر في تنفيذ توصياته حسب  ويدعو 2020،21- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  ؛ى الحالمقتض

الموارد بالتعاون مع المنظمات  تعبئةفي مجال بناء القدرات الذي يقدمه األمين التنفيذي لدعم البيرحب   )ز(
  ؛الدولية ذات الصلة

األمين التنفيذي أن يضع، بالتعاون مع المنظمات المعنية أدوات إرشادية ومواد تدريبية  إلى يطلب  )ح(
  .تنفيذ بروتوكول ناغويامن أجل لمالية والتقنية والبشرية الموارد ا تعبئةلمساعدة األطراف في 

يوصي أن في وباإلضافة إلى ذلك، قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا 
النظر في االحتياجات من الموارد لبروتوكول ناغويا في مقرره بشأن بإدراج اعه الثاني عشر، ممؤتمر األطراف، في اجت

  .األهداف النهائية لحشد الموارد

                                                 
  .12، الفقرة 11/4المقرر    16
17   UNEP/CB/WGDRI/5/INF/3  
  .في مشروع المقرر بشأن حشد المواردمؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر نظر أن يإلى حين    18
  .UNEP/CBD/COP/12/13 ترد في مرفق الوثيقة   19
على النحو الذي اعتمده مؤتمر األطراف على أساس اإلطار الذي أعده األمين التنفيذي    20
)UNEP/CBD/COP/12/13/Add.3(.  

21   UNEP/CBD/COP/12/13/Add.2 
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  الميزانية البرنامجية لفترة السنتين التالية لدخول البروتوكول حيز النفاذ  -  15البند 

بشأن المسائل اإلدارية والمسائل المتعلقة بالميزانية لالجتماع الثاني لمشروع المقرر  عناصرأعد األمين التنفيذي 
  .UNEP/CBD/COP/12/27يقة ، وهي ترد في الوثعشر لمؤتمر األطراف

  هايتحسين فاعلية الهياكل والعمليات في إطار االتفاقية وبروتوكول  -  16البند 

، في UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/8الوثيقة  على أساسمقرر العناصر التالية لمشروع أعد األمين التنفيذي 
راض تنفيذ االتفاقية، في اجتماعه الخامس، ضوء التوصيات الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستع

والخطة المقترحة لتنظيم االجتماعات بالتزامن واستعراض الجوانب القانونية واللوجستية والمالية، بما في ذلك المخاطر 
  .UNEP/CBD/COP/12/25/Add.2نة في الخطة الواردة في الوثيقة مالكا

  اف، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولخطة لتنظيم االجتماعات المتزامنة لمؤتمر األطر
  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،

ستعراض تنفيذ االتفاقية، الصادرة في ال                                            بتوصية الفريق العامل المفتوح العضوية المخص ص يحيط علما   -1
 بغية تحسين أوجه الكفاءة؛ هابروتوكولينفيذ االتفاقية وملة إزاء تج متكا ه         ُاعتماد ن ب فيما يتعلقالخامس،  هاجتماع

قرر عقد اجتماعاته العادية المقبلة بالتزامن مع اجتماعات مؤتمر  ي و 26من المادة  6إلى الفقرة  يشير -2
األحيائية في  ألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمةلاجتماع كواجتماعات مؤتمر األطراف العامل  األطراف في االتفاقية

 ألسبوعين؛انفس 

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف  ثانيالجتماع اللعمل الإلى األمين التنفيذي إعداد تنظيم  يطلب   - 3
 22؛UNEP/CBD/COP/12/25/Add.2وفقا للخطة الواردة في الوثيقة  ناغويافي بروتوكول 

األطراف ن البلدان النامية مزمة لدعم مشاركة ممثلين ضمان توفر الموارد المالية الال بالحاجة إلى قر ي   - 4
سيما مشاركة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة ، الةفي االجتماعات المتزامنة الثالث التحول االقتصاديأطراف و

الصلة من أجل دعم  زيادة مساهماتها في الصناديق االستئمانية الطوعية ذاتاألطراف إلى ة متقدمالنامية، ويدعو البلدان ال
  .ألطراف المؤهلةلممثلين من االمشاركة الكاملة والفعالة ل

، UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/9مستنسخ من الوثيقة  قررأعد األمين التنفيذي العناصر التالية لمشروع م
-UNEP/CBD/NP/COPالمرفقة بالوثيقة ( UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1والمعلومات التفصيلية الواردة في الوثيقة 

MOP/1/9.(  
  إنشاء هيئة فرعية معنية بالتنفيذ
  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،

، التي وضعت التدابير المتوقع أن يتخذها مؤتمر ناغويامن بروتوكول  26من المادة  4الفقرة إلى  يشيرإذ 
  قيد االستعراض؛ بروتوكولبغية إبقاء تنفيذ ال العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا األطراف

                               ُ                     التي تنص  على أن أي هيئة فرعية ت نشأ من جانب أو بموجب  ناغويا من بروتوكول 27إلى المادة      ًأيضا يشير وإذ 
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  هصدر، بما في ذلك بناء على مقرر ياالتفاقية قد تخدم البروتوكول

                                                 
  .أو على النحو الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر   22
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تضطلع بها الهيئة سالتي  مهامأن يحدد ال في البروتوكول                                         ، وفي هذه الحالة يتعي ن على اجتماع األطرافاغويان بروتوكول
  الفرعية؛

الفريق العامل                                      ً        لتنفيذ التي أعدها األمين التنفيذي وفقا  لتوصية المعنية بافي اختصاصات الهيئة الفرعية  وبعد النظر
  االتفاقية خالل اجتماعه الخامس؛ستعراض تنفيذ الالمفتوح العضوية المخصص 

  ها؛ي                                                                     بما للنه ج المتكاملة من فوائد في استعراض ودعم تنفيذ االتفاقية وبروتوكول    ّ يسل م وإذ
أقل  السيماالبلدان النامية األطراف،  وخاصةلكاملة والفعالة لجميع األطراف، بأهمية المشاركة ا     ًأيضا     ّ يسل موإذ 

المعنية في اجتماعات الهيئة الفرعية  التحول االقتصاديأطراف وكذلك  ،يرة النامية            ً                    البلدان نموا  والدول الجزرية الصغ
  ؛لتنفيذبا

ناغويا بشأن الحصول وتقاسم          ً                تقوم أيضا  بخدمة بروتوكول للتنفيذ، المعنية بافرعية الهيئة التعيين     قر ري - 1
  23؛المنافع

الوثيقة بمرفق الة في المقترح لتنفيذالمعنية باالهيئة الفرعية على أن اختصاصات  وافقي - 2
UNEP/CBD/COP/12/25/Add.1مع إجراء ، ناغويابروتوكول  في إطارأن تنطبق على وظائف الهيئة الفرعية  ، ينبغي

  24ما يلزم من تعديل؛
المعنية الهيئة الفرعية إلى األمين التنفيذي إعداد قائمة إرشادية بالوظائف التي يمكن أن تقوم بها  طلبي - 3

  .الهيئة الفرعية خالل اجتماعها األول اكي تنظر فيه ناغويابروتوكول  في إطارودعم التنفيذ  الستعراض لتنفيذبا
  

وتعزيز الموارد البشرية  ،تدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنميتها  -  17البند 
 التحول االقتصاديأطراف واألطراف والقدرات المؤسسية في البلدان النامية 

  )22المادة (
الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية المفتوحة  3/5التالي من مشروع المقرر الوارد في التوصية يتكون النص 

العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
  .استخدامها

  
 توكول ناغويا،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في برو

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

  التحول االقتصادي،أطراف و ،الصغيرة النامية من بينهارية البلدان نموا والدول الجز
  على أهمية بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال، وإذ يشدد

الوثيقتين الواردة في المحلية  هاوأولويات هاآراء األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية واحتياجاتب علما حيطيوإذ 
UNEP/CBD/ICNP/2/10 وUNEP/CBD/ICNP/2/INF/7،  

 والمنهجيات التي تم وضعها في إطار مختلف األدواتثروة من الخبرات والدروس المستفادة وكذلك بال وإذ يسلم
تلك التي قادتها األمانة وتلك التي وضعها العديد من ، مثل في مجال الحصول وتقاسم المنافعمبادرات تنمية القدرات 

                                                 
  .يذ في اجتماعه الثاني عشرإذا أنشأ مؤتمر األطراف الهيئة الفرعية المعنية بالتنف   23
  .مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر على النحو الذي اعتمدهأو    24
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مبادرة تنمية مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة األخرى، ومن بينها، ضمن جهات أخرى، الشركاء والمنظمات بدعم من 
  وسعت من أفريقيا إلى مناطق أخرى،تالتي  في مجال الحصول وتقاسم المنافع قدراتال

  لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا، تنميتهاألنشطة بناء القدرات و كافية موارد مالية الحاجة إلى وإذ يالحظ
تصديق الدعم ل تنميتهابالدعم المالي الذي قدمته حتى اآلن جهات مانحة مختلفة ألنشطة بناء القدرات و وإذ يرحب

  ،وتنفيذهبروتوكول ناغويا  على
  ،ناغويا على نحو فعاللدعم تنفيذ بروتوكول  تنميتهابالحاجة إلى نهج استراتيجي ومنسق لبناء القدرات و وإذ يسلم
وااللتزام السياسي لضمان استدامة  القطريةملكية والصحاب المصلحة المشاركة الواسعة ألأهمية  على وإذ يؤكد

  ،تنميتهامبادرات بناء القدرات و
من برتوكول ناغويا التي تفيد بأن غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول  14من المادة  1إلى الفقرة  وإذ يشير

  مات،وتقاسم المنافع جزء من آلية غرفة تبادل المعلو
اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال، الوارد في  يعتمد - 1

 المرفق األول بهذا المقرر؛

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

 ؛2020وقع في عام لالختصاصات الواردة في المرفق الثاني في ضوء التقييم المت

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

رف والمنظمات الدولية والمصا ،ومرفق البيئة العالمية ،والحكومات األخرى ،األطرافيدعو أيضا  - 4
والمؤسسات المالية األخرى والقطاع الخاص، حسب االقتضاء، إلى تقديم موارد مالية لدعم تنفيذ اإلطار  ،اإلنمائية اإلقليمية

 االستراتيجي؛

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

بناء القدرات وتنميتها، بما في ذلك أفضل الممارسات والدروس المستفادة، والفرص الناشئة ذات الصلة بتنفيذ اإلطار 
 االستراتيجي؛

 ،لجزرية الصغيرة النامية من بينهاسيما أقل البلدان نموا والدول اال األطراف من البلدان النامية،يشجع  - 6
فضال عن المجتمعات األصلية والمحلية على إتاحة من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن  ،التحول االقتصاديأطراف و

الحصول وتقاسم المنافع معلومات عن احتياجاتها وأولوياتها من حيث بناء القدرات وتنميتها المحددة من خالل التقييمات 
 لقدرات الوطنية وإدراجها في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية المتعلقة بتنفيذ االتفاقية؛الذاتية ل

األطراف من البلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول على مساعدة  المنظمات المعنية يشجع - 7
والمساهمة في تنفيذ الخطة  ستراتيجيتنفيذ اإلطار اال علىالتحول االقتصادي وأطراف من بينها، الجزرية الصغيرة النامية 

  ؛من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 16سيما تحقيق الهدف ، ال2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  :إلى األمين التنفيذي أن يطلب - 8
ل التنسيق والتعاون في تنفيذ اإلطار االستراتيجي من خال ،المنظمات المعنية، بالتعاون مع ييسريشجع و  )أ(

المعلومات ذات الصلة من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم وجملة أمور من بينها توفير األدوات 
  المنافع؛
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والفرص واألنشطة  تنميتهابناء القدرات ومن حيث حتياجات عن االمعلومات يضمن إمكانية تقديم   )ب(
الحصول وتقاسم المنافع  قية بحيث يمكن إدماج أنشطة تنمية قدراتوإمكانية االطالع عليها من جميع المنصات التابعة لالتفا

  ؛في األنشطة العالمية لتنمية القدرات بموجب االتفاقية
 على تقييماألطراف والمجتمعات األصلية والمحلية ع معلومات بشأن األدوات القائمة التي تساعد    يجم   )ج(

غرفة تبادل المعلومات بشأن  المعلومات الناتجة من خالل وإتاحة ها،وتنميتبناء القدرات من حيث احتياجاتها وأولوياتها 
الحصول وتقاسم المنافع، وتقديم تقرير إلى االجتماع الثاني لألطراف في بروتوكول ناغويا عن الحاجة إلى تطوير أدوات 

   ؛جديدة
حددتها األطراف  التي وتنميتهابناء القدرات من حيث حتياجات واألولويات االمعلومات عن  ع   يجم   )د(

  ؛ذات الصلةلمنظمات ل وأن يتيحها والمجتمعات األصلية والمحلية
ومساهمته في الخطة االستراتيجية للتنوع ستراتيجي عن حالة تنفيذ اإلطار االمحدثة يعد تقارير   )ه(
ل اجتماعاته خالناغويا مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  لينظر فيها 2020-2011البيولوجي 

األطراف والحكومات األخرى التي تقدمها مع مراعاة المعلومات وإتاحة أول تحديث في االجتماع الثاني، ية، عادال
  ؛غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع إلى والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية

وأن يقدم تقرير التقييم لينظر فيه اجتماع األطراف في  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

ميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا مشروع اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتن
  بشأن الحصول وتقاسم المنافع على نحو فعال

 موجز تنفيذي

يسعى هذا اإلطار االستراتيجي إلى حفز نهج استراتيجي متسق ومنسق بشأن بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا 
ير الرئيسية التي تحتاج إلى بناء القدرات وتنميتها، ويوفر هذا اإلطار إرشادات بشأن المجاالت والتداب. على نحو فعال

ويتضمن طائفة من األنشطة العملية لبناء وتنمية قدرات األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة 
توكول على المعنيين لتمكينهم من اتخاذ تدابير استراتيجية في اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة لإلسهام في تنفيذ البرو

  .نحو فعال
ويصمم اإلطار االستراتيجي للعمل كوثيقة مرجعية لالسترشاد بها في وضع سياسات وإجراءات األطراف والمنظمات 
المعنية والجهات المانحة فيما يتعلق ببناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول ويشتمل على أنشطة عملية لبناء القدرات 

  .وتنميتها
  :االستراتيجي خمسة مجاالت رئيسية لبناء القدرات وتنميتهاويغطي اإلطار 

 القدرة على تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في البروتوكول واالمتثال لها؛ - 1

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

 شأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛القدرة على التفاوض ب - 3

قدرة المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط  - 4
 البحوث فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول؛
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 .قدرة البلدان على تطوير قدرات بحثية ذاتية إلضافة قيمة إلى مواردها الجينية - 5

راتيجي على بناء القدرات وتنميتها ألغراض التدابير االستراتيجية التي قد يتعين أن تتخذها األطراف ويركز اإلطار االست
ما بعد (، وفي األجل الطويل )2020في غضون السنوات الست األولى، أي حتى عام (في األجلين القصير والمتوسط 

وتوفر التدابير، التي يرد ملخص لها في التذييل . فعالمن أجل بناء األساس الالزم لتنفيذ البروتوكول على نحو ) 2020 عام
  .تسلسال إرشاديا لإلجراءات منظما على أساس ثالثة أطر زمنية ارشادية/األول، خريطة طريق

ويهدف اإلطار االستراتيجي إلى توجيه األطراف والمنظمات اإلقليمية والدولية والمؤسسات األكاديمية والمجتمعات األصلية 
وسيتم ذلك من خالل . أصحاب المصلحة المعنيين في جهودهم الرامية إلى التصديق على البروتوكول وتنفيذهوالمحلية و

المشاريع والبرامج التي ستنفذ على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية مع مراعاة االحتياجات 
  .واألولويات النوعية للبلدان
آليات لتيسير التنسيق والتعاون بين األطراف والمنظمات المعنية وفيما بينها فيما يتعلق ببناء  يويتضمن اإلطار االستراتيج

القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال بغرض تعزيز التآزر والدعم المتبادل وتقاسم الخبرات والدروس 
  .المستفادة وكفاءة استخدام الموارد والخبرات المتوافرة

تقييم شامل لإلطار االستراتيجي، وسوف يستخدم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  2020عام  وسيجري في
البروتوكول تقرير التقييم الستعراض وتنقيح اإلطار االستراتيجي، حسب مقتضى الحال، باالقتران مع استعراض الخطة 

  .2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  مقدمة  - 1

  مات أساسيةمعلو  1- 1
ة ياألطراف في بناء وتنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية والمؤسس أن تتعاونمن البروتوكول  22المادة  تقتضي - 1

ة سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميال ،لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال في األطراف من البلدان النامية
بما في ذلك من خالل المؤسسات والمنظمات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية  ،قتصاديالتحول االأطراف بينها، و
بما في ذلك  ،األطراف تيسير مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلىطلب      كما ي . والوطنية

 .المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

سيما أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية ال ،البلدان الناميةمن طراف األيفتقر معظم  ،وفي الوقت الحاضر - 2
على سبيل المثال، و. القدرات الالزمة لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال ، إلىالتحول االقتصاديوأطراف بينها من الصغيرة 

 لم يضعة الوظيفية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، والتدابير التشريعية واإلدارية المحلي حتى اآلنال يمتلك  مفإن الكثير منه
أيضا الخبراء في مجال  مويفتقر الكثير منه. الترتيبات المؤسسية لدعم تنفيذ البروتوكول على المستوى الوطني حتى اآلن

ن ولحكومين اوأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الموظف كما أن. الحصول وتقاسم المنافع وما يتصل بذلك من قضايا
 .غير ملمين بصورة كاملة بأحكام البروتوكول -  والمجتمعات األصلية والمحلية والقطاع الخاص والجمهور العام

األخرى في الفاعلة  والجهاتوقد وضع هذا اإلطار االستراتيجي لتيسير التعاون بين األطراف والجهات المانحة  - 3
ى نحو فعال، والترويج لنهج استراتيجي متسق ومنسق لبناء القدرات بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول عل مجال

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

ة عن حصيلة عملية تشاورية واسعة النطاق بدأت بعد االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية وهذه الوثيقة عبار - 4
في  2011حزيران /الذي عقد في يونيه) اللجنة الحكومية الدولية(المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا 

ر استراتيجي لبناء القدرات وتنميتها على ، إلى وضع إطا1/2 وقد دعت اللجنة الحكومية الدولية، في توصيتها. مونتريال
وبعد ذلك، أعد . أساس االحتياجات واألولويات المحلية، والعناصر التي حددتها األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية
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مية هذا التجميع االجتماع الثاني للجنة الحكوفي وقد نظر . األمين التنفيذي تجميعا لوجهات النظر والمعلومات التي تلقيت
 25 .2012تموز /الدولية الذي عقد في نيودلهي في يوليه

وبناء على توصية االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن ينظم  - 5
المعلومات اجتماعا للخبراء لوضع مشروع اإلطار االستراتيجي مع مراعاة التجميع المشار إليه أعاله بشأن وجهات النظر و

المتلقاه، والثروة من الخبرات والدروس المستفادة من المبادرات الحالية لبناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم 
المنافع، والتعاون الثنائي بشأن الحصول وتقاسم المنافع فضال عن وجهات النظر التي أبديت خالل االجتماع الثاني للجنة 

 26 .الحكومية الدولية

طار اإلمشروع  ،في مونتريال 2013حزيران /يونيه 5إلى  3الذي عقد خالل الفترة من  ،ضع اجتماع الخبراءوو - 6
من حلقات  المستمدةكما أخذ اجتماع الخبراء في االعتبار النتائج . ستراتيجي على أساس المعلومات المشار إليها أعالهاال

سم المنافع التي نظمتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وأمانة الحصول وتقا في مجالببناء القدرات  ذات الصلةالعمل 
وسوف يقدم مشروع اإلطار  27 .2012و 2011المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في عامي 

 .في جمهورية كوريا 2014شباط /اللجنة الحكومية الدولية في اجتماعها الثالث في فبراير لتنظر فيهاالستراتيجي 

وفقا لألوضاع  ويقومون بتكييفهويتوخى أن يستخدم األطراف هذا اإلطار . واإلطار االستراتيجي وثيقة مرنة وحية - 7
 .س المستفادةووالسياقات المختلفة، وسيجري تحديثه في ضوء الخبرات الناشئة والدر

 األوضاع الراهنة والخبرات السابقة والدروس المستفادة  2- 1

الحالة الراهنة لتنفيذ تدابير الحصول وتقاسم المنافع وقدرات الموارد ب فيما يتعلقتباين شاسع بين البلدان  هناك - 8
واستجابة لالستبيان الذي أرسلته األمانة في . البشرية والمؤسسية الحالية واالحتياجات واألولويات فيما يتعلق بالقدرات

اف عن الحاجة إلى قدرات لوضع التدابير والترتيبات المؤسسية الوطنية ، أعرب عدد من األطر2011تشرين األول /أكتوبر
المتعلقة بالحصول وتبادل المنافع، والمشاركة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وإجراء عملية 

للحدود، والقدرات  طوي على عبورالحاالت التي تنلموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، ومعالجة تقدير لقيمة ا
وأعرب ممثلو المجتمعات األصلية والمحلية عن الحاجة إلى تنمية قدراتها على المشاركة في  .للتنقيب البيولوجيالوطنية 

لتفاوض بشأن التوصل إلى اتفاقات إيجابية للحصول اعمليات صنع القرار ووضع السياسات، وفهم أحكام البروتوكول، و
 .فع، ووضع عمليات حصر ورصد الموارد الجينية والمعارف التقليدية المتصلة بالموارد الجينيةوتقاسم 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

بالمهام التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع، والقدرة على جمع وإدارة وتقاسم معلومات  ةضطالع بفعاليكما يفتقر الخبرات لال
. دانفي معظم البل للغاية ضعيفوعالوة على ذلك، فإن مستوى اإللمام بالبروتوكول وأحكامه . الحصول وتقاسم المنافععن 

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

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

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

لتيسير ودعم تنمية وتعزيز قدرات األفراد والمؤسسات والمجتمعات المحلية على التنفيذ الفعال ألحكام االتفاقية فيما المنافع 
                                                 

 .UNEP/CBD/ICNP/2/10 يتوافر التجميع في الوثيقة   25
 .دال والمرفق الثالث 11/1المقرر من  4الفقرة    26
 في الموقع) UNEP/CBD/ICNP/2/INF/9و UNEP/CBD/ICNP/2/INF/1( ترد التقارير المتعلقة بحلقات العمل هذه   27

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

http://www.cbd.int/icnp2/documents
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مبادىء بون التوجيهية بشأن الحصول على الموارد الجينية  كما أن. يتعلق بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع
تساعد األطراف في جملة أمور من  2002ئة عن استخدامها التي اعتمدت في عام والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناش

 28 .بينها وضع نظم وطنية وترتيبات تعاقدية للحصول وتقاسم المنافع

 29.وعالوة على ذلك، نفذت العديد من المبادرات الخاصة ببناء القدرات وتنميتها خالل السنوات القليلة الماضية 18
وقدم . منظمة وجها لوجهالمبادرات التدريب لألفراد من خالل حلقات دراسية وحلقات عمل تدريبية وقد وفر العديد من هذه 

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

درجات علمية  تمنحللغاية من المؤسسات األكاديمية التي  قليلغير أنه ال يتوافر حتى اآلن سوى عدد . العمل وبرامج التبادل
 .الحصول وتقاسم المنافع في مجالبرامج لمنح الدبلومات  تقدم رسمية أو

دة من المبادرات السابقة والجارية بشأن بناء القدرات وتنميتها فيما يخص الحصول وتشمل بعض الدروس المستفا 19
 :يما يلوتقاسم المنافع 

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

شرك طائفة عريضة من ينبغي لعملية بناء القدرات وتنمينها بشأن الحصول وتقاسم المنافع أن تستهدف وت  )ب(
 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 30.حتياجات واألوضاعاال

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

اتيجي في االعتبار األوضاع الحالية واالحتياجات واألولويات المحددة وضع اإلطار االستر ةوقد أخذت عملي 20
 .والخبرات والدروس المستفادة من مبادرات بناء القدرات السابقة

 هج االرشادية    ُوالن  المبادئ  3- 1

ينبغي أن تسترشد عملية تنفيذ السياسات واألنشطة والمشاريع وغيرها من المبادرات المتعلقة ببناء القدرات  21
ينبغي  ،وبصفة عامة. ند إلى الخبرات والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والحاليةتهج تس                 ُنميتها بمبادىء ون وت

 :لمبادرات بناء القدرات وتنميتها أن

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

 الملكية والقيادة الوطنية؛ تضمن  )ب(

                                                 
 capacity-plan-t/abs/actionhttp://www.cbd.in :العنوان التالي تتوافر خطة العمل ومبادئ بون التوجيهية على   28
  .http://www.cbd.int/abs/bonn/default.shtmlو

 building.shtml-http://www.cbd.int/abs/capacity : يمكن الحصول على أمثلة عن المبادرات السابقة والجارية على العنوان التالي   29
رابطة أمم جنوب لالحصول وتقاسم المنافع، ومبادرات الحصول وتقاسم المنافع في مجال أمثلة على ذلك مبادرة بناء قدرات    30

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

http://www.cbd.in
http://www.cbd.int/abs/bonn/default.shtml
http://www.cbd.int/abs/capacity
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على الخبرات والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والحالية المتعلقة ببناء قدرات الحصول  ترتكز  )ج(
 وتقاسم المنافع؛

 على دور التعاون الثنائي والمتعدد األطراف؛ تركز  )د(

بما في ذلك النساء  ،المصلحة المعنيين لمجتمعات األصلية والمحلية وأصحابلالمشاركة الكاملة  تضمن  )ه(
 في مبادرات بناء القدرات وتنميتها؛

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

 المستدامة األوسع نطاقا؛بناء القدرات في جهود التنمية  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

ر إليها أعاله في توفير االستنارة لجهود األطراف في بناء القدرات لضمان االرشادية المشا المبادئوسوف تساعد  22
 .أن توضع وفق اإلطار االستراتيجي وتروج لنهج أكثر تبسيطا واتساقا

 الغرض واألهداف  - 2

بناء القدرات وتنميتها  بشأنمن هذا اإلطار االستراتيجي في الترويج لنهج منظم ومتسق ومنسق  الغرضيتمثل  23
كما يسعى إلى تحفيز وتوجيه عملية وضع مبادرات بناء القدرات وتنميتها . 22لبروتوكول على نحو فعال وفقا للمادة لتنفيذ ا

األطراف والمجتمعات يمكن أن تستخدمه  اإطارقدم وهو ي. في مجال الحصول وتقاسم المنافع وتنفيذها ورصدها وتقييمها
بناء  ها من حيثوأولويات هايين في جملة أمور من بينها تحديد احتياجاتالمعن اآلخرين أصحاب المصلحةواألصلية والمحلية 

، وتصميم وتنفيذ االستراتيجيات والمشاريع والبرامج الوطنية المتعلقة ببناء الوطنية ةالذاتي التقديراتالقدرات من خالل 
 .القدرات وتنميتها، ورصد وتقييم مبادراتها في هذا المجال

والشركاء ن األطراف والمنظمات المعنية والجهات المانحة                         ّإلطار االستراتيجي آلية تمك وعالوة على ذلك، يوفر ا 24
كما . زيادة الفرص والموارد من خالل شراكات استراتيجية ومبادرات تآزرية فيتنمية القدرات من التعاون  في المنخرطين

 .مبادرات بناء القدرات وتنميتها استدامة ويعززبين البلدان وأصحاب المصلحة المعنيين والحوار  قيعزز التنسيأنه 

وثيقة مرجعية لتوجيه السياسات واإلجراءات التي تضطلع بها يعمل كويهدف اإلطار االستراتيجي إلى أن  25
تضمن أنشطة عملية وي المانحة فيما يتعلق ببناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول والجهاتاألطراف والمنظمات المعنية 

من شأنها تدابير  التخاذعلى بناء وتنمية قدراتها  التحول االقتصاديوأطراف دة األطراف من البلدان النامية لمساع محددة
 .فعالعلى نحو لبروتوكول اتيسير تنفيذ 

 :ويغطي اإلطار االستراتيجي المجاالت الرئيسية التالية 26

 ثال لها؛البروتوكول واالمتالمنصوص عليها في لتزامات االالقدرة على تنفيذ   )أ(

ة أو السياساتية المحلية بشأن الحصول ياإلدار وأالقدرة على وضع وتنفيذ وإنفاذ التدابير التشريعية   )ب(
 وتقاسم المنافع؛

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

 .الجينية قدرة البلدان على تطوير قدرات بحثية ذاتية إلضافة قيمة إلى مواردها  )د(
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اإلطار االستراتيجي احتياجات وأولويات القدرات لدى المجتمعات األصلية والمحلية  يلبيوعالوة على ذلك،  27
 .بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول ،وأصحاب المصلحة المعنيين

 :وعلى ذلك فإن أهداف اإلطار االستراتيجي هي 28

 لتصديق على البروتوكول أو االنضمام إليه؛الالزمة لة القدرة بناء وتنمي  )أ(

ة أو السياساتية المحلية ياإلدار وأبناء وتعزيز قدرة األطراف على وضع وتنفيذ وإنفاذ التدابير التشريعية   )ب(
 لدعم تنفيذ البروتوكول؛

متصلة بها والقضايا المتعلقة بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية ال 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 اوضع بنود تعمن خالل خالل التدريب و

ت التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع مساعدة األطراف على تعزيز االمتثال للتشريعات المحلية والمتطلبا  )ه(
 ؛بصورة متبادلة والشروط المتفق عليها

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

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

بما في ذلك قطاع األعمال  ،رات المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيينبناء وتنمية قد  )ح(
 وأوساط البحوث على المشاركة بفعالية في تنفيذ البروتوكول؛

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

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

  بناء القدرات وتنميتها تطلبتالتي التدابير االستراتيجية   - 3
لتدابير االستراتيجية التي قد يتعين ان تتخذها األطراف في ليركز اإلطار االستراتيجي على بناء القدرات وتنميتها  29

) 2020بعد عام (وفي األجل الطويل ) 2020أي في غضون السنوات الست األولى حتى عام (األجلين القصير والمتوسط 
ويرد موجز لهذه . فعال ودعم جهود بناء القدرات وتنميتها في المستقبلعلى نحو لبروتوكول الوضع أساس متين لتنفيذ 

 .في التذييل األول التدابير

 ذ البروتوكولوفقا ألهميتها في دعم تنفي ألولوياتوحسب ا ارشاديبترتيب  التذييلوقد نظمت التدابير الواردة في  30
لى المعلومات التي قدمتها األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة استنادا إ في

من طرف آلخر  المحددة تختلفومن المسلم به أن األولويات . 2011 عام ألمانة فيإلى اوأصحاب المصلحة المعنيين 
أولوياته اإلنمائية وقيود الميزانية ومستوى التقدم فيما يتعلق بالحصول وتقاسم  بما في ذلك بلد،بحسب األوضاع في كل 

 .المنافع

  تنفيذ اإلطار االستراتيجي  - 4
 االستراتيجياألنشطة العملية لتنفيذ اإلطار   1- 4



UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/1/Add.2 
Page 48 
 

 

ون تنفيذ اإلطار االستراتيجي من خالل أنشطة عملية لبناء القدرات وتنميتها على المستويات الوطنية ود يمكن 31
والغرض من األنشطة المقترحة هو المساهمة . وترد قائمة ارشادية باألنشطة في التذييل الثاني. اإلقليمية واإلقليمية والدولية

 .في بناء وتنمية القدرات الالزمة لتنفيذ التدابير االستراتيجية الواردة في التذييل األول

التدابير التي تتطلب بناء القدرات آلخر، ومن إقليم آلخر حسب اإلطار االستراتيجي من بلد هذا تتباين آليات تنفيذ و 32
التنفيذ  ات، تتضمن آلي2011 عام من األطراف في ردها على االستبيان الذي أرسل في الواردةووفقا للمعلومات . وتنميتها
شادات ومواد مرجعية رإعداد إقانونية وتقنية و ةحلقات عمل ومساعدمستهدفة ومؤتمرات وبرامج تعليم وتدريب  الرئيسية

تدريب وتشمل اآلليات األخرى ). بما في ذلك منح البحوث(وتمويل الدعم علمي وتقني ومنتديات نقاش إلكترونية وتعاون 
التدريب أثناء العمل وحوار السياسات بين أصحاب المصلحة المتعددين وجوالت دراسية المدربين ونهج التعلم بالممارسة و

 .مؤسسيوتبادل الزيارات ودعم 

                              ُ                                       ُ                                ويشجع تنفيذ اإلطار االستراتيجي ن هج مختلفة لبناء القدرات، بما في ذلك الن هج والفرص التشاركية من أسفل إلى  33
 .دون اإلقليمية واإلقليميةأعلى والوطنية و

 األدوار والمسؤوليات  2- 4

ية والمؤسسات البحثية الغرض من اإلطار االستراتيجي هو مساعدة وتوجيه األطراف والمنظمات اإلقليمية والدول 34
على بناء القدرات وتنميتها من خالل  المعنييناآلخرين أصحاب المصلحة واألكاديمية والمجتمعات األصلية والمحلية و

مشاريع وبرامج وطنية ودون إقليمية وإقليمية مع مراعاة االحتياجات واألولويات المحددة لألطراف أو المناطق المعنية 
ستراتيجي من خالل جملة أمور من تروج أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وتنسق عملية تنفيذ اإلطار االو .لتنفيذ البروتوكول

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

إبالغ مقدمي خدمات بناء القدرات بمبادرات بناء القدرات القائمة والمجاالت التي تعاني من ثغرات في   )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(
 يجي؛اإلطار االسترات

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

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

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

وسيكون مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا مسؤوال عن رصد التقدم المحرز في  35
 .ستراتيجي وتوفير المزيد من اإلرشادات إذا اقتضى األمرتنفيذ اإلطار اال

 الموارد الالزمة للتنفيذ  3- 4

دون يلي  صادر الرئيسية لتمويل أنشطة بناء القدرات وتنميتها المقترحة في هذا اإلطار االستراتيجي ماتتضمن الم 36
 :تقتصر عليها أن
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تشجع األطراف على إسناد و31 .مصدر مهم لتمويل تنفيذ هذا اإلطار االستراتيجي مرفق البيئة العالمية  )أ(
مخصصاتها القطرية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في إطار نظام األولوية لمشاريع الحصول وتقاسم المنافع لدى توزيع 

 تخصيص الموارد المتسم بالشفافية؛

هي مصدر آخر لتمويل أنشطة بناء القدرات وتنميتها في  المساعدات اإلنمائية الثنائية والمتعددة األطراف  )ب(
إلى اإلطار وتقديمها هذا  معبما يتماشى  تشجع البلدان على وضع مقترحات المشاريعو .مجال الحصول وتقاسم المنافع

وتشجع األطراف . الشركاء إلى مساعدة األطراف على صياغة مقترحات المشاريع الجيدة ىويدع. لجهات المانحة المحتملةا
ما توجه على دمج أنشطة بناء القدرات وتنميتها بشان الحصول وتقاسم المنافع في خططها اإلنمائية الوطنية التي عادة 

 وكاالت التعاون اإلنمائي؛مناقشات مع ال

تشجع األطراف على إقامة شراكات استراتيجية مع : التعاون التقني مع الشركاء اإلقليميين والدوليين  )ج(
اإلقليمية، وحسب مقتضى الحال مع القطاع الخاص لتجميع الموارد البشرية  التميزالهيئات أو مراكز  وأمختلف المنظمات 
 نطاق الفرص المتاحة لتعبئة الموارد المالية من مختلف المصادر؛ والتقنية وتوسيع

وسائل مبتكرة لتعبئة الموارد على المستوى  اتباعتشجع األطراف على : التمويل الجديد واإلضافي  )د(
الموارد ويمكن أن يشمل ذلك آليات استرجاع . الوطني لدعم أنشطة بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع

ورسوم طلب الحصول، والتبرع باألموال من خالل المساهمات الطوعية، والدعم من المؤسسات وحسب مقتضى الحال من 
كما تشجع األطراف على أن توجه بعض الموارد المتولدة من تنفيذ . الشراكات بين القطاعين العام والخاصخالل 

 البروتوكول إلى بناء القدرات وتنميتها؛

تشجع األطراف على أن تدرج في ميزانياتها الوطنية اعتمادات كافية لدعم أنشطة : انيات الوطنيةالميز  )ه(
 .بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع

بطريقة يمكن التنبؤ بها  يتم صرفهاتتطلب عملية التنفيذ الفعال لإلطار االستراتيجي توافر موارد مالية كافية و 37
لتعبئة  ةمختلفوسائل أو استخدام /مويل المحلية والخارجية وتوتشجع األطراف على تنويع مصادر ال. يتوحسنة التوق

 .الموارد الجديدة واإلضافية

 استدامة مبادرات بناء القدرات وتنميتها  4- 4

ت تشجع األطراف والمنظمات المعنية على وضع تدابير لضمان االستدامة طويلة األجل لمبادرات بناء القدرا 38
وعلى سبيل المثال، تشجع األطراف والمنظمات المعنية على . مع هذا اإلطار االستراتيجي المتخذة بما يتماشىوتنميتها 
بما في ذلك صانعي السياسات والقرارات رفيعي المستوى والسياسيين والسلطات  ،أصحاب المصلحة الرئيسيينإشراك 

بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث، في تصميم  ،مصلحة المعنيينالمعنية والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب ال
 .وتنفيذ المبادرات لبناء الملكية وااللتزام السياسي

 همتشجع األطراف أيضا على إدراج اعتبارات الحصول وتقاسم المنافع في خططهم اإلنمائية واستراتيجياتو 39
التي تنفذ كجزء من المشاريع نشطة األك، ينبغي قدر اإلمكان إدراج وعالوة على ذل. الوطنية القطاعية هموخطط هموسياسات
المعنية مثل الجامعات المحلية أو القائمة في البرامج العادية للمؤسسات ) مثل حلقات عمل أو دورات تدريبية(الفردية 

 .مؤسسات البحوث لضمان استدامتها عقب انتهاء المشاريع

مستويات كافية من القدرات  لبناء بناء القدرات وتنميتها مكوناتريع وعالوة على ذلك، ينبغي أن تتضمن مشا 40
وباإلضافة إلى ذلك، تشجع األطراف على . هاعقب استكمالونتائجها استدامة أنشطة المشاريع  علىالمؤسسية التي تساعد 

                                                 
التدابير واألنشطة المبينة في هذا اإلطار االستراتيجي تغطيها األولويات البرامجية الواردة في اإلرشاد الذي قدمه مؤتمر    31

 .ييل األولوالتذ 11/5مقرره من  23- 21مرفق البيئة العالمية في الفقرات إلى األطراف 
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، حتى ال ين المدربينتقليل إلى أدنى حد معدل دوران الموظفو استحداث استراتيجيات لتنويع عمليات تدريب الموظفين
 .يتعرض تنفيذ البروتوكل للخطر في المستقبل

  التنسيق والتعاون  - 5
 لتنسيقاآليات   1- 5

المبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية لبناء القدرات وتنميتها  عناألطراف معلومات  أن توفرالبروتوكول  يقتضي 41
بشأن بناء القدرات وتنميتها من أجل  ف تعزيز التآزر والتنسيقلغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بهد

 :وعالوة على ذلك، سوف يتيسر التنسيق من خالل اآلليات التالية 32 .الحصول على الموارد وتقاسم منافعها

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

 .عبر اإلنترنت المنتديات والشبكات النقاش  )ب(

 :يلي وتتمثل أهداف آليات التنسيق هذه فيما 42

 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؛ علىجية االزدوا

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

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

االجتماعات ويمكن استخدام . أن يتحقق التنسيق على المستويات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ويتعين 43
وتشجع نقاط . الحصول وتقاسم المنافعفي مجال قدرات بناء التنسيق مبادرات لالهياكل المؤسسية اإلقليمية ودون اإلقليمية و

 .مراقبة التنسيق على المستوى الوطني االتصال الوطنية على

 التعاون بين األطراف والمنظمات المعنية  2- 5

تشجع األطراف على إنشاء آليات أو استخدام اآلليات القائمة لتيسير التعاون بين األطراف والمنظمات المعنية في  44
 طراف وأصحاب المصلحة على استكمالومن شأن التعاون أن يساعد األ. مجال بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول

 .الفرص لتجميع وتعظيم الموارد والخبرات المتاحة وأن يتيح البعضجهود بعضها 

على المستويين دون اإلقليمي بين األطراف التركيز على تعزيز أو توثيق التعاون ينصب  ، يوصى بأنفي البدايةو 45
مثل برنامج التعاون بين بلدان  33البرامج القائمة/الهيئات واآلليات واإلقليمي، باالرتكاز على المبادرات القائمة واستخدام

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

ودها المتعلقة بتنمية وستشرع األمانة أيضا في التعاون مع الشركاء الرئيسيين لضمان الدعم المتبادل في جه 46
 .القدرات

                                                 
 .من البروتوكول 22المادة من  6لفقرة ا   32
، وهيئة غابات وسط (AUC) مفوضية االتحاد األفريقي: هااستخدامتشمل الهيئات والمؤسسات اإلقليمية القائمة التي يمكن    33

ورابطة أمم جنوب  ،(ECO) ، ومنظمة التعاون االقتصادي(SAARC) ، ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي(COMIFAC) أفريقيا
، ومجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، (ICIMOD) ، والمركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال(ASEAN) شرق آسيا

 .(CARICOM) وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية
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 :يما يلوقد تشمل مجاالت التعاون  47

 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   )ج(
 المنافع؛ لقضايا الحصول وتقاسم

ودورات داخلية  تدريب دوراتبما في ذلك  ،برامج تثقيفية مشتركة بشأن الحصول وتقاسم المنافع  )د(
 قصيرة؛

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

 .لتيسير تبادل المعلومات على اإلنترنتقع إنشاء قواعد بيانات إقليمية وموا  )و(

المشاركة ) الحكومية وغير الحكومية(وستجري األمانة عمليات تقييم دورية ورسم خرائط للمؤسسات والمنظمات  48
وتدعى المؤسسات المعنية إلى إنشاء شبكات إقليمية أو دون  .في بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع

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

 الرصد واالستعراض  - 6

وتدعى . رصد تنفيذ هذا اإلطار االستراتيجيببروتوكول المؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  سيقوم 49
ة والمحلية والمنظمات المعنية إلى تزويد غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم األطراف والمجتمعات األصلي

بما في ذلك نتائج تلك المبادرات باستخدام استمارة موحدة  ،المنافع بمعلومات عن المبادرات الخاصة ببناء القدرات وتنميتها
 .األمانة أعدتهاالتي 

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  لينظر فيهاالستراتيجي  وستعد األمانة تقارير عن حالة تنفيذ اإلطار 50
، والنتائج الرئيسية التي تحققت، والتحديات المنفذةوستبرز التقارير األنشطة الرئيسية . بروتوكول في اجتماعاته الدوريةال

التي قد تحتاج إلى  دد الثغراتوتحعلى مختلف المستويات التقارير إحساسا عاما بالتقدم المحرز  وستوفر. التي قوبلت
 .وسيستعرض اجتماع األطراف في البروتوكول التقدم المحرز ويوفر إرشادات بشأن تدابير التحسين .تدخالت إضافية

وسيستخدم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  2020إلطار االستراتيجي في تنفيذ اوستجري عملية تقييم ل 51
م الستعراض اإلطار االستراتيجي وتنقيحه حسب مقتضى الحال باالقتران مع استعراض الخطة بروتوكول تقرير التقييالفي 

 .2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 
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  التذييل األول
  يتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال استنادا إلى االحتياجات واألولويات التي أعربت عنها األطراف والمجتمعات األصلية والمحليةقدرات وتنمالعرض عام للتدابير التي تحتاج إلى بناء 

النطاق الزمني 
 34االرشادي

 

لتزامات االالقدرة على تنفيذ : 1المجال الرئيسي 
 البروتوكول واالمتثال لهاالمنصوص عليها في 

درة على الق: 2المجال الرئيسي 
وضع وتنفيذ وإنفاذ التدابير 

التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية 
المحلية بشأن الحصول وتقاسم 

 المنافع

القدرة : 3المجال الرئيسي 
 بشأنعلى التفاوض 

الشروط المتفق عليها 
 بصورة متبادلة

احتياجات وأولويات : 4المجال الرئيسي 
القدرات الخاصة بالمجتمعات األصلية 

 ،حلية وأصحاب المصلحة المعنيينوالم
بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط 

 البحوث

قدرة : 5المجال الرئيسي 
البلدان على تطوير قدرات 

بحثية ذاتية إلضافة قيمة إلى 
 مواردها الجينية

البروتوكول أو على التمكين من التصديق  -  المدى القصير
 يهاالنضمام إل

المعارف بأهمية الموارد الجينية و 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
نفيذ لت ومبتكرةتعبئة موارد مالية جديدة  - 

 البروتوكول
وضع آليات للتعاون المشترك بين الوكاالت  - 

 على المستوى المحلي
استخدام أفضل أدوات التواصل المتاحة  - 

على اإلنترنت في أنشطة  القائمةوالنظم 
بما في ذلك توفير  ،الحصول وتقاسم المنافع

معلومات لغرفة تبادل المعلومات بشأن 
 الحصول وتقاسم المنافع

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

وضع إطار سياساتي بشأن  - 
 الحصول وتقاسم المنافع

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 - 
وضع ترتيبات مؤسسية ونظم  - 

 إدارية للحصول وتقاسم المنافع
وضع إجراءات لمنح أو رفض  - 

 منح الموافقة المسبقة عن علم

تعزيز العدالة  - 
نصاف في واإل

المفاوضات الخاصة 
بالشروط المتفق عليها 

بما في ادلة، بصورة متب
ذلك من خالل التدريب 
على المهارات القانونية 

ذات  والعلمية والتقنية
 الصلة

وضع بنود تعاقدية  - 
نموذجية قطاعية 

وجامعة للقطاعات 
لتوفير اإلرشادات في (

التفاوض بشأن الشروط 
بصورة  المتفق عليها

 )متبادلة
وتنفيذ اتفاقات  إعداد - 

رائدة بشأن الحصول 
 وتقاسم المنافع

عزيز الفهم األفضل ت - 

المشاركة في عمليات صنع القرار  - 
 القانوني والسياساتي

، حسب االقتضاء، متطلبات دنياوضع  - 
بصورة متبادلة للشروط المتفق عليها 
والمنصف لضمان التقاسم العادل 

للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 
 الجينية

وضع بروتوكوالت مجتمعية بشأن  - 
الحصول على المعارف التقليدية 

والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن 
 استخدام هذه المعارف

عاقدية نموذجية لتقاسم وضع بنود ت - 
المنافع الناشئة عن استخدام المعارف 

 التقليدية
تعزيز قدرات المجتمعات األصلية  - 

والمحلية وخاصة النساء في هذه 
صول على حالمجتمعات فيما يتعلق بال

 او المعارف التقليدية/الموارد الجينية و

وضع واستخدام طرائق  - 
الموارد الجينية  لتقدير قيمة

ا من معارف وما يتصل به
 تقليدية

 

                                                 
ويغطي المدى  2020-2018ويغطي المدى المتوسط الفترة  2017-2014ويغطي المدى القصير الفترة . أ فيها تنفيذ التدابير المحددةبالفترة التي قد يبد االرشادييتعلق النطاق الزمني    34

 .2020الطويل فترة ما بعد 
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النطاق الزمني 
 34االرشادي

 

لتزامات االالقدرة على تنفيذ : 1المجال الرئيسي 
 البروتوكول واالمتثال لهاالمنصوص عليها في 

درة على الق: 2المجال الرئيسي 
وضع وتنفيذ وإنفاذ التدابير 

التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية 
المحلية بشأن الحصول وتقاسم 

 المنافع

القدرة : 3المجال الرئيسي 
 بشأنعلى التفاوض 

الشروط المتفق عليها 
 بصورة متبادلة

احتياجات وأولويات : 4المجال الرئيسي 
القدرات الخاصة بالمجتمعات األصلية 

 ،حلية وأصحاب المصلحة المعنيينوالم
بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط 

 البحوث

قدرة : 5المجال الرئيسي 
البلدان على تطوير قدرات 

بحثية ذاتية إلضافة قيمة إلى 
 مواردها الجينية

لنماذج األعمال بشأن 
 استخدام الموارد الجينية

تنمية القدرات لتعزيز  - 
الشفافية حول استخدام 

الموارد الجينية 
والمعارف التقليدية وفقا 
لبروتوكول ناغويا بعد 

أن تخرج من البلد 
 المقدم حسب االقتضاء

، وضع آليات لرصد استخدام الموارد الجينية -  المدى المتوسط
 تعيين نقاط التفتيشمن خالل بما في ذلك 

اإلبالغ عن التدابير التي تتخذ لتنفيذ  - 
 البروتوكول

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

 -  

وطنية تعزيز االمتثال للتشريعات ال - 
أو المتطلبات التنظيمية بشأن 

 الحصول وتقاسم المنافع
 -  

تنمية القدرة على التفاوض بشأن  -   - 
 بصورة متبادلةالشروط المتفق عليها 

زيادة فهم التزامات األطراف بموجب  - 
 البروتوكول

تعزيز قدرة أصحاب المصلحة  - 
المعنيين فيما يتعلق بالحصول وتقاسم 

 المنافع

تيسير نقل التكنولوجيا  - 
ووضع بنية تحتية للبحوث 

وبناء القدرات التقنية 
تحقيق االستدامة الالزمة ل

 لهذا النقل للتكنولوجيا

بصورة  االمتثال للشروط المتفق عليها تعزيز -  المدى الطويل
 متبادلة

تعزيز مساهمة أنشطة الحصول وتقاسم  - 
المنافع في حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام 

 لمكوناتهالمستدام 
ابير بشأن الوصول إلى العدالة فيما وضع تد - 

 يتعلق بحاالت الحصول وتقاسم المنافع
 معالجة القضايا العابرة للحدود - 

 المرتبطةإدارة المعارف التقليدية  -   
 بالموارد الجينية

إجراء دراسات بحثية  - 
وتصنيفية ذات صلة بحفظ 

التنوع البيولوجي 
واالستخدام المستدام 

 والتنقيب البيولوجي لمكوناته
وضع قواعد بيانات للموارد  - 

 الجينية
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 التذييل الثاني
 فعالعلى نحو ناغويا األنشطة العملية لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول 

 واالمتثال لهاناغويا بروتوكول المنصوص عليها في لتزامات االالقدرة على تنفيذ : 1المجال الرئيسي 
 لبناء القدرات وتنميتها رشاديةاالاألنشطة  التدابير االستراتيجية

البروتوكول أو على التمكين من التصديق  1-1
 يهاالنضمام إل

 

كبار المسؤولين الحكوميين استنادا إلى خبرات إلى وثائق المعلومات التي تقدم  نماذجبما في ذلك  إليه،لبروتوكول أو االنضمام على ادليل بشأن التصديق  إعداد •
 فعل على البروتوكولالبلدان التي صدقت بال

 تنظيم حلقات عمل للموظفين الحكوميين بشأن أحكام البروتوكول •
 المحاضرين لتنظيم حلقات عمل تشاورية ألصحاب المصلحة بشأن أحكام البروتوكول/توفير التمويل والمساعدات التقنية •
 ة عمليات أصحاب المصلحة المتعددين في قضايا الحصول وتقاسم المنافعلحصول وتقاسم المنافع عن إدارالمتعلقة بااالتصال الوطنية  لنقاطتنظيم التدريب  •

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

 قضايا الحصول وتقاسم المنافع

 بخصوص البروتوكول التوعيةة أنشطة إعداد مجموعة أدوات لتوجيه األطراف وغيرهم من أصحاب المصلحة بشأن كيفية تصميم وإدار •
الحصول وتقاسم تنظيم حلقات عمل للموظفين الحكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بتنفيذ الحصول وتقاسم المنافع بشأن كيفية اإلبالغ عن قضايا  •

 المنافع
وارد الجينية والمعارف التقليدية وما يتصل بذلك من قضايا الحصول وتقاسم تنظيم حلقات عمل للصحفيين ووسائط اإلعالم األخرى وخبراء التواصل بشأن أهمية الم •

 المنافع
 يمبادئ توجيهية بشأن كيفية إدراج قضايا الحصول وتقاسم المنافع في المناهج الدراسية لمدارس ما بعد الثانوي وبرامج التعليم غير الرسم إعداد •
 اسم المنافع في الجامعاتتصميم وتنظيم دورات تدريبية قصيرة عن الحصول وتق •

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

بالحصول وتقاسم المنافع، المتعلقة 
 والخبرات المتوافرة لتنفيذ البروتوكول

 حليلهاوضع مواد تفسيرية بشأن رسم خرائط أصحاب المصلحة المعنيين بالحصول وتقاسم المنافع وت •
 لمساعدة األطراف في تقييم الخبرات المتوافرة بشأن الحصول وتقاسم المنافع نماذج إعداد •
 تحديد أصحاب المصلحة ومهارات التحليل للموظفين الحكوميين المسؤولين عن الحصول وتقاسم المنافع في مجالتنظيم تدريب  •
 الفاعلة الجهاتبين مختلف توفير مساعدات تقنية لوضع آليات لتيسير إقامة الشبكات فيما  •

لتنفيذ  ومبتكرةتعبئة موارد مالية جديدة  4-1
 البروتوكول

 )المشاريع وجمع التبرعات واسترجاع الموارد تطويرمثل (تنظيم التدريب للموظفين الحكوميين على مهارات تعبئة الموارد  •
 توفير مساعدات تقنية لوضع استراتيجيات وطنية لتعبئة الموارد •

آليات للتعاون المشترك بين الوكاالت  وضع 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 •
 بما في ذلك تقييم الخيارات واالستدامة ،فيما بين الوكاالت توفير مساعدات تقنية إلقامة آليات لتيسير التفاعل الداخلي •

استخدام أفضل أدوات التواصل المتاحة  6-1
على اإلنترنت في أنشطة  القائمةوالنظم 

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

  الحصول وتقاسم المنافع
 

 على اإلنترنت بشأن أنشطة الحصول وتقاسم المنافع القائمةيب بشأن استخدام أفضل أدوات التواصل المتاحة والنظم توفير مساعدات تقنية وتدر •
 حصول وتقاسم المنافعوضع أو مواءمة أدوات التواصل مثل مواقع الويب ووسائط اإلعالم االجتماعية، والتعلم اإللكتروني لنشر مواد المعلومات المتوافرة عن ال •
 نابر مناسبة لتقاسم المعلومات تتصل بغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعإقامة م •
 وماتوضع وحدات التعلم اإللكتروني والتدريب بالممارسة بشأن استخدام غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وآلية تبادل المعل •
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 لبناء القدرات وتنميتها رشاديةاالاألنشطة  التدابير االستراتيجية
لرصد استخدام الموارد وضع آليات  7-1

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

اإلبالغ عن التدابير التي تتخذ لتنفيذ  8-1
 البروتوكول

 ة ومالية إلعداد التقارير الوطنيةتوفير مساعدات تقني •

  السياساتية المحلية بشأن الحصول وتقاسم المنافع وأاإلدارية  وأالقدرة على وضع وتنفيذ وإنفاذ التدابير التشريعية : 2المجال الرئيسي 

 لبناء القدرات وتنميتها االرشاديةاألنشطة  التدابير االستراتيجية
ل وضع إطار سياساتي بشأن الحصو  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 •
تقاسم المنافع في السياسات والخطط القطاعية والمشتركة بين لتيسير إدراج اعتبارات الحصول و) مبادئ توجيهية ودراسات حالة على سبيل المثال( أدواتإعداد  •

 القطاعات
تقييم تدابير الحصول وتقاسم المنافع   2-2

المحلية القائمة لتحديد الثغرات في ضوء 
 التزامات البروتوكول

 توفير مساعدات تقنية لتقييم التدابير القائمة ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول •
 شأن كيفية التنسيق بين السياسات والقوانين والقواعد الوطنية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع لضمان االتساق والوضوح القانونيمبادئ توجيهية ب إعداد •

إدارية أو  وأوضع تدابير تشريعية   2-3
سياساتية أو تعديل الموجود منها بشأن 
الحصول وتقاسم المنافع بغرض تنفيذ 

 البروتوكول

بما في ذلك وحسب  ،إدارية أو سياساتية محلية بشأن الحصول وتقاسم المنافع وأأو وضع تدابير تشريعية /تحديث وأو /ة وقانونية الستعراض وتوفير مساعدات تقني •
 مقتضى الحال أحكام االستخدام العرفي وتبادل الموارد الجينية والمعلومات التقليدية

 لتشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافع مبادئ توجيهية بشأن صياغة أو تنقيح التدابير ا إعداد •
 عن صياغة التدابير التشريعية واإلدارية أو السياساتية) مثل حلقات عمل ودورات تدريبية ووحدات تعلم إلكتروني(تنظيم عمليات تدريب  •
 ير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافعتوفير مساعدات تقنية لوضع آليات إلجراء مشاورات أصحاب المصلحة بشأن وضع التداب •

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

 ديم المساعدات التقنية للمنظمات اإلقليمية إلعداد مبادئ توجيهية لدعم التنفيذ المتسق للبروتوكول على المستوى الوطنيتق •
وضع ترتيبات مؤسسية ونظم إدارية   2-5

 للحصول وتقاسم المنافع
تية للحصول وتقاسم المنافع من خالل العمل مع المؤسسات الوطنية تيسير وضع ترتيبات مؤسسية وآليات تنسيق لتنفيذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياسا •

 لتعزيز عمليات التآزر
 تنظيم عمليات تدريب للموظفين الحكوميين على تنفيذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافع •
التعلم اإلقليمية  ومجتمعات وشبكاتفع من خالل التدريب أثناء العمل وبرامج تبادل النظراء، تيسير تقاسم المعارف والخبرات بشأن تدابير الحصول وتقاسم المنا •

 ودون اإلقليمية
 توفير مساعدات تقنية لوضع إجراءات إدارية لتنفيذ تدابير الحصول وتقاسم المنافع •
 اري وغير التجاريالستخدام التجلإعداد مبادئ توجيهية للتفرقة بين طلبات الحصول على الموارد الجينية  •
 إعداد مبادئ توجيهية لوضع تدابير مبسطة للحصول على الموارد الجينية ألغراض البحوث غير التجارية •
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 لبناء القدرات وتنميتها االرشاديةاألنشطة  التدابير االستراتيجية
وضع إجراءات لمنح أو رفض منح   2-6

 الموافقة المسبقة عن علم
 إعداد مذكرات تفسيرية بشأن مختلف عناصر الموافقة المسبقة عن علم •
 الموافقة المسبقة عن علم، بما في ذلك النماذج إعداد مبادئ توجيهية بشأن منح •
 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 وأتية السياسا وأبالتدابير التشريعية  للتوعيةتوفير مساعدات تقنية  •
 توثيق ونشر دراسات الحالة عن الممارسات الجيدة في إنفاذ وتعزيز االمتثال لتدابير الحصول وتقاسم المنافع •
 تنظيم عمليات تدريب لموظفي مراقبة الحدود بشأن قضايا التنوع البيولوجي والحصول وتقاسم المنافع •

  متفق عليها بصورة متبادلةالشروط بشأن الالقدرة على التفاوض : 3لرئيسي المجال ا
 لبناء القدرات وتنميتها االرشاديةاألنشطة  التدابير االستراتيجية

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

ك من خالل التدريب في لمتبادلة، بما في ذ
ات القانونية والعملية والتقنية مجال المهار
  ذات الصلة

 الفاعلة ذات الصلة بصورة متبادلة والجهاتإعداد مذكرات تفسيرية عن مختلف عناصر الشروط المتفق عليها  •
 التقنية والقانونيةبما في ذلك الوحدات الخاصة بالجوانب  ،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  •
ضمن جملة أمور كيفية التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، وأدوار  بصورة متبادلة يغطيإعداد دليل تشغيلي بشأن الشروط المتفق عليها  •

 الفاعلة ذات الصلة الجهاتت ومسؤوليا
 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  ،بشأن تقاسم المعلومات عن تنفيذ الشروط المتفق عليها بصورة متبادلةبصورة متبادلة شروط المتفق عليها وضع إرشادات بشأن إدراج أحكام في ال •

 خالل متطلبات اإلبالغ
 الصدددليل عن تسوية المنازعات وتنظيم برامج توجيه للخبراء القانونيين وغيرهم في هذا  إعداد •
 بصورة متبادلة نية وأصحاب المصلحة بشأن القضايا ذات الصلة بالرصد واالمتثال فيما يتعلق بالشروط المتفق عليهااالتصال الوط نقاطتنظيم برامج تدريب ل •

وضع بنود تعاقدية نموذجية قطاعية   3-2
 وجامعة للقطاعات 

 إعداد تدريب قانوني عن قانون العقود لألشخاص غير المحامين •
 ذلك لمختلف القطاعاتبما في  ،بنود تعاقدية وعقود نموذجية إعداد •
 تنظيم عمليات تدريب عن كيفية استخدام العقود النموذجية •

وتنفيذ اتفاقات رائدة بشأن الحصول  إعداد  3-3
  وتقاسم المنافع

ق تقاسم المنافع، واستخدام بما في ذلك أمثلة على المستفيدين، والمنافع النقدية وغير النقدية، وطرائ ،توثيق دراسات الحالة عن اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع •
 المنافع

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

 دليل عن نماذج األعمال ذات الصلة باستخدام الموارد الجينية لمختلف القطاعات إعداد •
 تلف القطاعاتتنظيم عمليات تدريب على نماذج األعمال ذات الصلة باستخدام الموارد الجينية لمخ •
 نماذج بشأن التوقعات األحيائية وتنمية األعمال المعتمدة على الموارد األحيائية إعداد •
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 ناغويا فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث ،قدرات المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين: 4المجال الرئيسي 
 لبناء القدرات وتنميتها االرشاديةاألنشطة  الستراتيجيةالتدابير ا

المشاركة في عمليات صنع القرار   4-1
 القانوني والسياساتي

 

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

 وتقاسم المنافع 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 ،ليات تدريب ألصحاب المصلحة المعنيين اآلخرينتنظيم عم •

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

للمنافع والمنصف التقاسم العادل لضمان 
 الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية

 للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية ، حسب االقتضاء،لبات دنياوضع متط •
بشأن كيفية استخدام بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث اآلخرين، أصحاب المصلحة وللمجتمعات األصلية والمحلية " لتدريب المدربين"إقامة حلقات عمل  •

 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 

استخدام هذه العادل للمنافع الناشئة عن 
 المعارف

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

اإللكتروني وغير ذلك من األدوات بشأن كيفية وضع البروتوكوالت المجتمعية المتعلقة بالحصول على المعارف التقليدية، والتقاسم العادل وضع وحدات للتعلم  •
 والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام تلك المعارف

وضع بنود تعاقدية نموذجية لتقاسم المنافع   4-4
 الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية

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

تعزيز قدرات المجتمعات األصلية   4-5
ساء في هذه والمحلية وخاصة الن

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

 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  ،تعليم من نظير لنظيرتوفير مساعدات تقنية لوضع وتنفيذ برامج لل •
  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
 بصورة متبادلةالشروط المتفق عليها 

 بصورة متبادلة ومبادئ توجيهية لتيسير عمليات التقييم الذاتي لالحتياجات من القدرات للشروط المتفق عليها نماذج إعداد •
تفاوض بشأن بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث لل ،المعنييناآلخرين أصحاب المصلحة ودورات تدريبية للمجتمعات األصلية والمحلية /تنظيم حلقات عمل •

 بصورة متبادلة الشروط المتفق عليها
بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث بشأن  ،صحاب المصلحة المعنيينأ نوضع وحدات مخصصة للتعلم واإللكتروني للمجتمعات األصلية والمحلية وغيرها م •

 سم المنافعالمفاوضات الخاصة بالشروط المتفق عليها بصورة متبادلة واتفاقات الحصول وتقا
زيادة فهم التزامات األطراف بموجب   4-7

فيما يتعلق بالمعارف التقليدية  البروتوكول
 والمجتمعات األصلية والمحلية

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

 يتعلق بالمعارف التقليدية والمجتمعات األصلية والمحلية
المعارف التقليدية والمجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع لتمكين توثيق ونشر دراسات الحالة بشأن الممارسات الجيدة فيما يتعلق ب •

 الممارسين من التعلم واالرتكاز على خبرات اآلخرين
 تعلم على اإلنترنت لتيسير التعلم الموجه للذات بشأن أحكام الحصول وتقاسم المنافع ابردعم إنشاء من •
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 دان على تطوير قدرات بحثية ذاتية إلضافة قيمة إلى مواردها الجينيةقدرة البل: 5المجال الرئيسي 
 لبناء القدرات وتنميتها االرشاديةاألنشطة  التدابير االستراتيجية

 لتقدير قيمةوضع واستخدام طرائق   5-1
الموارد الجينية وما يتصل بها من 

 معارف تقليدية

 موارد جينية معينة والمعارف التقليدية باالرتكاز على الممارسات الجيدة في سياق الحصول وتقاسم المنافعالقيمة التجارية المحتملة ل لتقديرمنهجيات  إعداد •
 الموارد الجينية والمعارف التقليدية مثال لتقدير قيمةبالحصول وتقاسم المنافع  المتعلقةتيسير وضع صالت مشتركة مع المبادرات والمنهجيات والصكوك األخرى  •

 المعارف من خالل تبادل
 فهم سلسلة القيمة من خالل تحليل نماذج األعمال لزيادةبالممارسات الجيدة والدروس المستفادة  المتعلقةتوثيق ونشر دراسات الحالة  •
اد مبادئ توجيهية بشأن دراج القيمة المحتملة للموارد الجينية والمعارف التقليدية في عمليات صنع القرار مثل من خالل إعدإلهج 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 
 وجياتحقيق االستدامة لهذا النقل للتكنول

 بما في ذلك نقل وتطوير التكنولوجيا ،)برامج التعلم من نظير لنظير مثال(توفير مساعدات تقنية للتعاون البحثي والعلمي المشترك  •
على المهارات إلقامة مرافق في البلدان النامية لتدريب الباحثين والحفاظ ) وتدريب أثناء العمل وبرامج التوجيهمثل حلقات عمل تدريب المدربين (توفير دعم  •

 المعارف التقليديةبشأن بما في ذلك  ،المتوافرة
 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 •

لبحثية والتصنيفية ذات إجراء الدراسات ا  5-3
الصلة بحفظ التنوع البيولوجي 

والتنقيب  لمكوناتهواالستخدام المستدام 
 البيولوجي

 توفير مساعدات تقنية لدعم وضع أو تعزيز قواعد بيانات الموارد الجينية •
ت الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع آوالمحلية، والمنش والقيمة المضافة للموارد الجينية للمجتمعات األصلية التنقيب البيولوجيتنظيم عمليات تدريب بشأن  •

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

 الوالية  -أوال

 إلى األمين التنفيذي حولالمشورة  إسداء فيبناء القدرات المعنية بوالية اللجنة االستشارية غير الرسمية تتمثل  - 1
. على نحو فعال لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا تنميتهاإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وا الصلة بتقييم فعاليةالمسائل ذات 
 :إسداء المشورة بشأن ما يليالمحددة  هاوتشمل مهام

التي تنفذها مختلف المنظمات بهدف تحديد الثغرات في تنفيذ اإلطار  تنميتهامبادرات بناء القدرات و تقييم  )أ(
 ؛االستراتيجي

إلى إعداد أدوات ومبادئ توجيهية ومواد تدريب جديدة، بما في ذلك وحدات التعلم اإللكتروني، الحاجة   )ب(
لتيسير مبادرات األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين المتعلقة ببناء 

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

 ؛مصادر أخرىمن ووتقاسم المنافع 

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

 تشكيل اللجنة  - ثانيا

ستضم اللجنة االستشارية غير الرسمية خمسة عشر خبيرا يختارهم األمين التنفيذي على أساس ترشيحات من  - 2
ممثلي المجتمعات األصلية اللجنة  تضمزن بين الجنسين ويجب أن والتوا المنصفاألطراف مع مراعاة التمثيل الجغرافي 

 .والمنظمات المعنية والمحلية

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

 إلجراءات التشغيليةا  - ثالثا

 إسداء المشورة فيضمان لاللجنة االستشارية غير الرسمية حسب الحاجة  ستجتمعرهنا بتوافر الموارد المالية،  - 4
 .مع االجتماعات األخرى ذات الصلةاجتماعات في تعاقب ، حيثما كان ذلك ممكنا، تعقدالوقت المناسب، وس

عقد اجتماعات ل الحاجة إلى يتقل من أجلالمتاحة  اإللكتروني األمانة وسائل االتصال ستستخدم، يمكنحيثما و - 5
 .وجها لوجه
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  )21المادة (المرتبطة بها تقليدية المعارف والبأهمية الموارد الجينية  لتوعيةزيادة التدابير   -  18البند 
لية المفتوحة الصادرة عن اللجنة الحكومية الدو 2/6يتكون النص التالي من مشروع المقرر الوارد في التوصية 

العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
  .استخدامها

  
  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،

  ؛المقرر الحاليلمنصوص عليه في إستراتيجية زيادة التوعية ببروتوكول ناغويا على النحو ا يعتمد  - 1
بأن يدعو مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي مرفق البيئة العالمية، كجزء من إرشاده  يوصي  - 2

  .من البروتوكول 21ة بشأن المادة الموجه إلى اآللية المالية، إلى توفير موارد مالية إلى األطراف التخاذ إجراءات مبكر
  مرفق

  ادة التوعية ببروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافعستراتيجية زيا
  مقدمة

ولذلك، يلعب التنفيذ الفعال . بروتوكول ناغوياالفعال للتنفيذ ل ةأساسيمسائل االتصال والتثقيف والتوعية العامة  إن - 1
 .من بروتوكول ناغويا دورا حاسما في النجاح الشامل للبروتوكول 21للمادة 

بالحصول وتقاسم المنافع  والمبادرات واألدوات المتعلقة بزيادة التوعية ،الواسعة من األنشطةالمجموعة  كما أن - 2
إطار شامل لالتصاالت وبدون تمويل يمكن التنبؤ به وطويل المدى ألنشطة وجود التي أعدت حتى اآلن، وضعت بدون 

 .فعوقد أدى ذلك إلى عدم وجود توعية عموما بالحصول وتقاسم المنا. االتصاالت

وتقر . 21إلى توفير نهج منتظم ومتسق لمساعدة األطراف في تنفيذ المادة  ستراتيجية زيادة التوعيةإوتهدف  - 3
بروتوكول  في إطارباألنشطة األخرى المتعلقة بتنمية القدرات  21ستراتيجية بالحاجة إلى ربط األنشطة المتعلقة بالمادة اإل

ومبادرات الترويج األخرى التفاقية التنوع  ،ل والتثقيف والتوعية العامةبرنامج العمل بشأن االتصا وفي إطارناغويا 
  .البيولوجي، مثل عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي

لالحتياجات والسياقات المحددة لكل طرف؛ ولذلك، ينبغي أن تكون  ومن المهم أن تستجيب أنشطة زيادة التوعية - 4
غير أنه من أجل مساعدة األطراف في تنفيذ االستراتيجية، ستضطلع األمانة . طريموجهة بدافع ق استراتيجية زيادة التوعية

لدعم إعداد  ومواد وصفيةنماذج منهجيات ومثل إعداد حزمة أدوات تحتوي على الداعمة بمجموعة من اإلجراءات 
لمنتجات التي تعدها األمانة وينبغي نشر جميع ا. والمواد واألدوات المرتبطة بها االستراتيجيات الوطنية لزيادة التوعية

في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، التي تتضمن  معلوماتالغرفة تبادل آلية واألطراف بموجب االستراتيجية من خالل 
  .الحصول وتقاسم المنافع غرفة معلومات تبادل

رد الجينية يعد من بين مستخدمي الموا وفي حين قد تختلف الفئات المستهدفة حسب البلد، فإن زيادة التوعية - 5
كما أنه من المهم تيسير المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية والمحلية في . لبروتوكوللفعال للتنفيذ الاألولويات 

  .األنشطة الوطنية واإلقليمية لزيادة التوعية
حصول وتقاسم المنافع وقد وضعت بالفعل األطراف والمنظمات األخرى عددا من األدوات لزيادة التوعية بشأن ال - 6

وسعت إلى تحقيق مردودية التكاليف في تنفيذ اإلستراتيجية، ويجري تشجيع األطراف، حيثما يكون مالئما، على االستفادة 
 .من هذه األدوات في بلورة إستراتيجياتها الوطنية لزيادة التوعية وإعداد مواد لزيادة التوعية
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، ، بما ال يضمن توافر استراتيجية زيادة التوعية21لدعم تنفيذ المادة معلومات آلية مهمة الوستكون غرفة تبادل  - 7
الدروس المستفادة بين األطراف التي تواجه والمنتجات واألدوات لجميع أصحاب المصلحة فحسب، بل أيضا تيسير تقاسم 

غرفة تبادل ستكون  ،وأخيرا. المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع أوضاعا مماثلة، وتقاسم الخبرات في نشر
  ).و(و) ه(و) د(، وخاصة األنشطة الواردة في الفقرات 21 تحقيق األنشطة المقترحة في المادةل المعلومات الزمة

لدعم األطراف في إعداد االستراتيجيات  زيادة التوعيةلوتتناول الفقرات التالية بالمزيد من التفصيل استراتيجية  - 8
وأعد هيكل . ستراتيجية في جداول في نهاية الوثيقةاإل   ُ   وت عرض. لزيادة التوعيةية واإلقليمية ودون اإلقليمالوطنية 

ويفترض أن النشاط األخير، وهو خطوة التقدير . بعضها البعض تستكمل ،االستراتيجية حول أربعة أنشطة ذات أولوية
ألطراف على تنفيذ نسخة واحدة من وسيجري تشجيع ا .والتقييم، يضع الشروط واألولويات للنسخ الالحقة من االستراتيجية
إلى تقديم تقرير عن التقدم عندئذ وستدعى األطراف . اإلستراتيجية خالل فترة السنتين بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ

، في البروتوكول ألطرافلاجتماع العامل ك معلومات إلى مؤتمر األطرافالفي تنفيذ االستراتيجية إلى غرفة تبادل المحرز 
  . القتضاءحسب ا

تعتمد على  ستراتيجيات لزيادة التوعيةإتحليل حالة االتصاالت وإعداد   -  1النشاط ذو األولوية 
  االحتياجات على المستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية

المرتبطة بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية  التوعية تزيدعلى األطراف أن  ه يتعينإلى أن 21تشير المادة  - 9
كذلك فإن تدابير زيادة التوعية تكتسي أهمية وضرورة للتنفيذ . بالموارد الجينية والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع

ستراتيجية لزيادة إإلى  ةالشامل بادئالم هويقتضي تحويل هذالفعال للبروتوكول واالمتثال له وجميع األهداف الثالثة لالتفاقية 
مع األخذ في الحسبان المبادئ التوجيهية  ،أكثر تحديدا لالتصاالت يتعين تحقيقها أهدافوم األطراف بصياغة أن تق التوعية

  .المحددة الواردة في المادة
إلى تحليل لحالة التي تقوم بها األطراف  إعداد االستراتيجيات الفعالة لزيادة التوعيةعملية ستند توينبغي أن  - 10

  :وينبغي أن يشتمل هذا التحليل على العناصر التالية. قة بالحصول وتقاسم المنافعاالتصال بشأن المسائل المتعل
 المطلوبة لدعم تنفيذ البروتوكول وخاصة لكي تقوم األطراف بزيادة التوعية أهداف االتصاالتتقييم   ) أ(

قة بالحصول وتقاسم المنافع، وفقا والمسائل المتعل ،بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
  ؛21للمادة 

واإلجراءات  توعيتها،ومستوى  ،الفئات المستهدفةمن شأنها أن تحدد  إجراء مسوحات بشأن التوعية  ) ب(
  بغية دعم تنفيذ البروتوكول؛ الفئات،المطلوبة من هذه 

االتصاالت القائمة وتستعرض  التي تشير إلى منتجات التدريب القائمةمواد تدقيق للمعلومات وإجراء   ) ج(
  فعاليتها؛

الذين يمكن االستعانة بهم لتقديم المساعدة في تنفيذ  ،إنشاء قائمة للخبراء التقنيين والمعنيين باالتصاالت  ) د(
  .، أو اإلقليمية أو دون اإلقليميةالوطنية اتستراتيجياال
أو  ستراتيجياتها الوطنيةإاألطراف في إعداد  لمساعدة وبموجب هذا النشاط ذي األولوية، ستقترح األمانة هيكال - 11

. ة أعالهمذكورلزيادة التوعية، بما في ذلك إجراء تحليل لحالة االتصاالت يعالج العناصر ال اإلقليمية أو دون اإلقليمية
وستقوم  .التي يتعين إعدادها وينبغي أن يسعى هذا التحليل إلى توفير إرشاد بشأن نوعية الرسائل ومواد زيادة التوعية

باستخدام، حسب مقتضى الحال، األمانة بصياغة مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن كل خطوة من الخطوات الواردة أعاله 
أو في ) وخاصة برنامج االتصال والتثقيف والتوعية العامة(البرامج واألدوات والهياكل والمواد المتوافرة سواء داخل األمانة 

غرفة تبادل  وستنشر كلها من خالل. ى، لتعزيز االتساق والكفاءة والحد من التكاليفالمنظمات الدولية المعنية األخر
  .مقتضى الحالوستدعى األطراف بعد ذلك إلى تكرار هذه المنهجية أو تكييفها، حسب . معلوماتال
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 ،ختلفةولدى كل واحدة منها أولويات م ،التي تمثل مصالح مختلفة ،وستشترك مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة - 12
وقطاع التعليم والتدريب، وممثلين عن  ة،والصناع ،البحوث ومؤسسات ،من بينها الحكومات ،في تنفيذ بروتوكول ناغويا
ينبغي أن تحدد األطراف الفئات المستهدفة الرئيسية  ،ولذلك. المجتمعات األصلية والمحلية وسائل اإلعالم، فضال عن

ويمكن أن تستعمل األطراف . أن التوعية لتحديد مستواها الحالي من التوعيةبش اوترتبها حسب األولوية وأن تجري مسح
تحديد فضال عن  ،لتيسير التنفيذ الكامل والفعال للبروتوكول الفئاتهذا المسح لتحديد اإلجراءات التي يمكن أن تنفذها هذه 

ن تحليل حالة االتصاالت هذا أن ومن شأ. قنوات االتصال والرسائل التي يمكن أن تساعد على تشجيع هذه اإلجراءات
توعية مستخدمي  زيادة، ينبغي بذل جهود محددة لضمان سابقاوحسبما أشير . زيادة التوعيةل هاستراتيجياتإيساعد في إعداد 
 تقييم لدور المجتمعات األصلية والمحلية في هذه العملية كنهج متكامل أي ينبغي إجراء ،وباإلضافة إلى ذلك. الموارد الجينية

  .االتصاالت الشاملة ألهداف
 لمنتجات ومبادرات زيادة التوعية تدقيقوباإلضافة إلى المسح المتعلق بالتوعية، ستدعى األطراف إلى إجراء  - 13

أخذ يوينبغي أن . االتصاالت أهدافالقائمة في بلدها وتقييم إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه األدوات في تحقيق المناسبة 
ومجتمعات  ،والمنظمات غير الحكومية ،دوات ومبادرات الشركاء في مختلف الوزارات الحكوميةفي الحسبان أ تدقيقال

  .دوائر األعمال والبحوث، فضال عن المجتمعات األصلية والمحلية
وأخيرا، تشجع األطراف على إعداد قوائم للخبراء تشتمل على الفنيين في مجال االتصاالت الذين لديهم خبرة في  - 14

تقاسم المنافع، والخبراء التقنيين والقانونيين الذين يمكنهم العمل كخبراء في هذه المواضيع إلعداد مواد مجال الحصول و
  .بشأن زيادة التوعية

والمسح المتعلق بالسلوك والتوعية  ،االتصاالت أهدافوينبغي استعمال العناصر المختلفة المشار إليها أعاله، مثل  - 15
. لزيادة التوعية أو إقليمية أو دون إقليمية وطنية اتستراتيجيإوقائمة الخبراء إلعداد  المتاحة،الخاص بالمواد  تدقيقوال

  :ما يليكل منها ولكن من المقترح أن تشمل من األطراف الناتجة عن ذلك خاصة بكل طرف ات وستكون االستراتيجي
  الفئات المستهدفة الرئيسية؛تقرير عن لحالة وعن ا تحليال  ) أ(
  رئيسية ألنشطة زيادة التوعية؛الرسائل ال  ) ب(
  أنشطة زيادة التوعية؛  ) ج(
  المواعيد الزمنية؛  ) د(
  الموارد؛ من المتطلبات  )ه(
  .للتقييم اإطار  ) و(

أو اإلقليمي أو دون  ستراتيجية توضع على الصعيد الوطنيإلباإلضافة إلى ذلك، من المقترح أن تشتمل أي و - 16
أو ضمن  ،سواء كان ذلك ضمن الفئات المستهدفة ،أو تنمية القدرات أو التدريب ،على أحكام ألنشطة االتصاالت اإلقليمي

وستدعى األطراف إلى نشر النتيجة النهائية لجميع هذه األنشطة على . مجموعة من الفنيين أو المدربين في مجال االتصاالت
  . معلوماتالغرفة تبادل 

  دة التوعيةإعداد حزمة أدوات ومواد لزيا  -  2النشاط ذو األولوية 
 رسالومواد تدريبية يمكن استعمالها كوسيلة إل يركز هذا النشاط ذو األولوية على إعداد مواد لزيادة التوعية - 17

وستكون هذه المواد هي األدوات األولية لألطراف في . لى مختلف الفئات المستهدفة أثناء أنشطة الترويجإالرسائل الرئيسية 
وتنمية القدرات بشأن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع وفقا للمبادئ الواردة  عيةعملية إطالق حمالتها لزيادة التو

بشأن وسائل  بما في ذلك تدريب المدربين يب وتوجيهدرقد تكون هناك حاجة إلى ت ،لى ذلكوعالوة ع. 21 في المادة
 .ان تحسين قدرات الفئات المستهدفةاستعمال المواد وكيفية تسليم الرسائل الرئيسية إلى الفئات المستهدفة لضم
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ومواد نماذج و منهجيات ومن أجل المساعدة في تنفيذ هذا النشاط، ستقوم األمانة بإعداد حزمة أدوات تشتمل على - 18
وسيراعي  .ومواد تدريبية بشأن كيف يمكن لألطراف وأصحاب المصلحة إعداد مواد بشأن زيادة التوعيةوصفية أخرى 

ما يكون مالئما، األدوات القائمة ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجي، مثل حزمة أدوات وضع حزمة األدوات، حيث
 ،)Complete.pdf-olkitTo-http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD(برنامج االتصال والتثقيف والتوعية العامة 
احتياجات االتصاالت في مجال الحصول ما يناسب ولكنه سيصمم تحديدا وفقا ل ومواد من المنظمات الدولية المعنية األخرى

تتوافق مع وضعها كموارد  ،إعالم مختلفة لوعلى وسائ في شكل مطبوعحزمة األدوات  إصداروسيتم . وتقاسم المنافع
  35.(OER) ي مفتوحعليمم إعداد حزمة األدوات كمورد توسيت. للتعلم اإللكتروني

وتكييفها وفقا الحتياجاتها ، وستدعى األطراف إلى استعمال حزمة األدوات إلعداد مختلف مواد زيادة التوعية - 19
. فةوإرسال رسائل إلى الفئات المستهد لزيادة التوعية 1وفي دعم االستراتيجية المعدة بموجب النشاط ذي األولوية  ،الخاصة

أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل الذين تم تحديدهم في من مدخالت ال األخذ في الحسبانينبغي  ،وعند إعداد هذه المواد
  .لزيادة توعيتهموالمجتمعات األصلية والمحلية لضمان أن تكون فعالة  1النشاط ذي األولوية 

التصال بمجموعة مستهدفة معينة وفقا للبحوث من المنتجات اإلعالمية ل مزيجوسيتحدد بدرجة كبيرة اختيار أفضل  - 20
 ،وقد تكون المواد المطبوعة، مثل الكتيبات وصحائف الوقائع. والتقييمات المضطلع بها في النشاط ذي األولوية األول

، مثل االذاعة، واألفالم اإلعالم األخرى لوسائ واستخدامات في حين يمكن أن تكون مواد ،مناسبة في بعض السياقات
 .في سياقات أخرىأكثر فعالية  يرة وغير ذلك،القص

  .وقد ترغب األطراف ايضا، في سياق هذا النشاط ذي األولوية، وضع مواد لالستخدام في إطار التعليم الرسمي - 21
معلومات لمواصلة نشرها الوستدعى األطراف إلى توفير نسخ من المواد التي يتم إعدادها إلى غرفة تبادل  - 22

  .وأصحاب المصلحةوتقاسمها بين األطراف 
  الفئات المستهدفة وإشراكتدريب القائمين باالتصال   -  3النشاط ذو األولوية 

تدريب مجموعة من خبراء االتصال في مجال الحصول وتقاسم : هناك هدفان رئيسيان لهذا النشاط ذي األولوية - 23
الفئات المستهدفة من أجل زيادة  إلشراكشطة االضطالع بأنبعد ذلك، و ستراتيجية الوطنية لزيادة التوعيةالمنافع لتنفيذ اإل

  .التوعية
هذا النشاط، ستوفر األمانة مبادئ توجيهية بشأن طريقة تنظيم حلقة عمل تدريبية للقائمين باالتصال في ل ادعمو - 24

ألمانة وفي حزمة األدوات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع المشار إليها أعاله، ستوفر ا. مجال الحصول وتقاسم المنافع
ستراتيجية زيادة التدريب دعما إلمواد و مبادئ توجيهية بشأن الوسائل التي يمكن إتباعها لنشر واستعمال مواد زيادة التوعية

  .التوعية
وكخطوة أولى في هذا النشاط ذي األولوية، من المقترح عقد مجموعة من حلقات العمل لتدريب الخبراء في مجال  - 25

ومن شأن هذا النشاط أن يعد مجموعة من خبراء . 2التدريبية المعدة في النشاط ذي األولوية االتصاالت باستعمال المواد 
على نحو فعال إلى الفئات المستهدفة الرئيسية وتسليم الرسائل الرئيسية الواردة في مواد الوصول بدورهم  يمكناالتصاالت 
اء في مجال االتصاالت أن يقوموا بعد ذلك بتنظيم حلقات وسيكون من الممكن لهؤالء الخبر. التي تم إعدادها زيادة التوعية

  .المستهدفة الرئيسية المحددة في االستراتيجية للفئاتأخرى  أحداثعمل و

                                                 
أو الموارد التعليمية المفتوحة هي مواد للتدريس والتعليم متاحة للجميع على اإلنترنت الستعمالها، سواء كنت من اللمدرسين    35

دورات كاملة، ووحدات من دورات، ومناهج دراسية، : وتشمل الموارد التعليمية المفتوحة. الطالب أو ممن يمارسون التعليم الذاتي
ومحاضرات وواجبات مدرسية، واختبارات قصيرة، وأنشطة في المختبرات والفصول، ومواد تعليمية وألعاب، ومواد محاكاة والعديد 

  .جموعات إعالمية رقمية من حول العالممن الموارد األخرى في م
ceshttp://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/24836860/What%20are%20Open%20Educational%20Resour.  

http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD
http://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/24836860/What%20are%20Open%20Educational%20Resour
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مجموعة من خالل على الفئات المستهدفة  2المعدة بموجب النشاط ذي األولوية  وسيتم نشر مواد زيادة التوعية - 26
 ،وحلقات عمل أحداث،في عقد  ستراتيجية زيادة التوعيةإ فيزاء المهمة متنوعة من الوسائل، ولكن يتمثل أحد األج

نوع التي يتعين إقامة االتصال معها المستهدفة  الفئةوينبغي أن تحدد . يمكن أن تنفذ فيها أنشطة االتصال ،ومنتديات أخرى
ة مستديرة لممثلي مجموعة معينة من مائد وأ ،دورات إفطار إعالمية: وتشمل أمثلة هذه األنشطة. النشاط الذي يمكن تنظيمه

أو مؤتمر أكاديمي بشأن تدابير الحصول وتقاسم المنافع لمجتمع ودورة تدريبية لممثلي وسائل اإلعالم،  ،ينخدمالمست
  .البحوث

مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة لمناقشة الظروف الوطنية المتعلقة  إلشراكوستكون هذه األحداث فرصة  - 27
أنشطة اتصال محددة  األحداث، يمكن أن تشمل )ط( 21وعلى سبيل المثال، حسبما يرد في المادة . ناغويا بتنفيذ بروتوكول

فرصة  حداثويمكن أن تكون هذه األ .وإجراءات المجتمعات األصلية والمحليةمجتمعية ببروتوكوالت  تتعلق بزيادة التوعية
  .علقة بالحصول وتقاسم المنافعاإلعالم بشأن المسائل المت للتقديم فكرة إلى ممثلي وسائ

يمكن أن تضيف  ،وفي حاالت معينة. بالدرجة األولى تنظيم حلقات العمل على الصعيد الوطني ومن المتوقع - 28
ولذلك سيكون تنظيمها مساهمة مناسبة لهذا  حلقات العمل دون اإلقليمية أو اإلقليمية قيمة لتنفيذ استراتيجيات زيادة التوعية

الستخدام األكثر فعالية وكفاءة للموارد، سيحدث تنظيم حلقات العمل هذه على اساس عمليات تقييم ولتحقيق ا. النشاط
لالحتياجات من القدرات بواسطة األطراف ولدى تحليل تلك االحتياجات، ينبغي األخذ في االعتبار اآلليات العالمية أو 

  .ترك األمانة في حلقات العمل هذه، رهنا بتوافر المواردويمكن أن تش. اإلقليمية أو دون اإلقليمية، والعمليات واألدوات
لتقييمات المضطلع بها في في اوفيما يتعلق بجميع األنشطة، ينبغي إدراج آليات التقييم والمعلومات المرتدة المماثلة  - 29

  .الوارد أدناه 4لتوفير بيانات للنشاط ذي األولوية  1النشاط ذي األولوية 
غرفة تبادل معلومات الحصول  من خالل حداثمصلحة إلى نشر نتائج هذه األوستدعى األطراف وأصحاب ال - 30

  .للنتائج اتوتقاسم المنافع، بما في ذلك صور عن المداوالت والعروض وموجز
  التقييم والمعلومات المرتدة  -  4النشاط ذو األولوية 

ينبغي جمع بيانات  ،ي أولويةلكل نشاط ذ ،ستراتيجياتهاإمن المهم مالحظة أنه عندما تقوم األطراف بتصميم  - 31
يمثل تجميعا لبيانات خط األساس بشأن التوعية والتي  1النشاط ذو األولوية و. ومعلومات وذلك الستعمالها في عملية التقييم

المعدة  كما ينبغي أيضا قياس فعالية مواد زيادة التوعية. لقياس التغييرات في مستوى التوعية والسلوكيجب استعمالها 
األخرى ومدى  حداثمة حلقات العمل واألءينبغي تقييم مدى مال ،وأخيرا. قبولهاومدى  2النشاط ذي األولوية بموجب 

  .3 االستفادة منها بموجب النشاط ذي األولوية
عمل والمواد التي أعدتها لزيادة الوحلقات  ،وتدعى األطراف إلى استعمال هذه البيانات لتقييم فعالية أنشطتها - 32

ستراتيجياتها الوطنية وتحليل المعلومات إعى األطراف بعد ذلك إلى تكرار أدوات المسح المستعملة لوضع وستد. التوعية
وينبغي أن تقوم . ستراتيجياتها وتحسينها حسب الحاجةإبغية تغيير  ة من المشاركين ألنشطة زيادة التوعيةمستلمالمرتدة ال

  .ومقارنتها بنتائج خط األساس ،1شاط ذي األولوية األطراف بجمع نفس البيانات التي تم جمعها بموجب الن
  .معلوماتالوينبغي بعد ذلك نشر نتائج التقييم والتحليالت من خالل غرفة تبادل  - 33

  المتطلبات من الموارد
مختلفة نظرا الختالف احتياجات  ستكون المتطلبات من الموارد لتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لزيادة التوعية - 34

وقد تحتاج . ة لضمان توافر موارد كافية لالستراتيجيات على المدى الطويلمستدامي إعداد خطط تمويل وينبغ. األطراف
أجل تنفيذ استراتيجياتها الوطنية  من بما في ذلك من خالل مرفق البيئة العالمية ،إلى دعم خارجي األطراف البلدان النامية
  .لزيادة التوعية
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لزيادة التوعية، على  واإلقليمية ودون اإلقليمية نفيذ االستراتيجيات الوطنيةومن أجل مساعدة األطراف في إعداد وت - 35
وسيقتصر دعم األمانة . النحو الموصى به بموجب األنشطة ذات األولوية، ستحتاج األمانة أيضا إلى موارد مالية وبشرية

دعما ماليا  2نشاط ذي األولوية وسوف تتطلب مساهمة األمانة لل. على وقت الموظفين 4و 3و 1لألنشطة ذات األولوية 
  .لوضع حزمة األدوات
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  ستراتيجية زيادة التوعية ببروتوكول ناغويا بشان الحصول وتقاسم المنافعإهيكل : جدول
تستند إلى االحتياجات على المستويات  تحليل حالة االتصاالت وإعداد استراتيجيات وطنية لزيادة التوعية -1النشاط ذو األولوية 

 واإلقليمية ودون اإلقليمية الوطنية
  األهداف التشغيلية  1-1

  .القائمة االتصاالت والفئات المستهدفة ومواد زيادة التوعية ألهدافإجراء تحليل   -
  .من جهود االتصاالت المنشودةفيما يتعلق بالفئات المستهدفة، تحديد النتائج   -
  .تقييم فعالية األدوات القائمة والرسائل واألنشطة  -
 .فير تكاليف إرشادية لتنفيذ مختلف األنشطةتو  -

  النتائج المتوقعة  1-2
  .التوعيةقائمة الفئات المستهدفة ومستوى   -
  .المنشودةاالتصاالت  أهدافقائمة   -
  .ألدوات وتحديد المنتجات المطلوبةفي اتحليل الفجوات   -
 .تقييم التكاليف المحتملة المطلوبة  -

  المؤشرات  1-3
  .بين الفئات المستهدفة الرئيسية مستوى التوعية  -
  .واستعمالها الحالية قائمة مواد زيادة التوعية  -
 .قائمة خبراء االتصال والخبراء التقنيين  -

  دور األمانة  1-4
  .توفير نموذج إلعداد استراتيجيات وطنية لزيادة التوعية  -
  .توفير مبادئ توجيهية بشأن منهجيات المسح  -
  .القائمة بشأن الحصول وتقاسم المنافع وعيةإتاحة مواد زيادة الت  -
معلومات وتقديم تقرير عن التطورات إلى مؤتمر األطراف العامل الغرفة تبادل  من خالل إتاحة استراتيجيات زيادة التوعية  -

 .، حسب االقتضاءفي البروتوكول كاجتماع لألطراف
  األنشطة  1-5

بما في ذلك ، لزيادة التوعيةمية وإقليمية ودون إقليوطنية  اتإعداد استراتيجي  -
وإدراج جميع . وأدوات تقييم وتحديد الفئات المستهدفة ،وأنشطة ،جداول زمنية

  .المتطلبات من المواد
  .في السلوك المنشودةتحديد الفئات المستهدفة الرئيسية والتغييرات   -
  .المستهدفة الرئيسية للفئاتإجراء مسوحات لتحديد مستوى التوعية   -
 بما في ذلك تقييم لفعالية كل واحدة، لمنتجات ومواد زيادة التوعية تدقيقاء إجر  -

  .منها
إعداد قائمة للخبراء في مجال االتصال والقانون والخبراء التقنيين المعنيين   -

  .بالحصول وتقاسم المنافع
  .معلوماتالإلى غرفة تبادل  تقديم االستراتيجية الوطنية لزيادة التوعية  -
 

  ت الفاعلةالجها  1-6
األطراف، بما في ذلك   -

الوزارات الحكومية ذات 
  .الصلة

  .ث الرأي العاماحأبمنظمات   -
  .ممثلو وسائل اإلعالم  -

 

  



UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/1/Add.2 
Page 67 
 

 

  
 إعداد حزمة أدوات ومواد لزيادة التوعية  -  2النشاط ذو األولوية 

  األهداف التشغيلية  2-1
بالحصول وتقاسم  لزيادة التوعيةواإلقليمية ودون اإلقليمية الوطنية  والتدريب لدعم االستراتيجيات إعداد مواد لزيادة التوعية  -

  .المنافع
 .إعداد حزمة أدوات الستعمالها في تدريب القائمين على االتصال في مجال الحصول وتقاسم المنافع  -

  النتائج المتوقعة  2-2
 لزيادة التوعيةواإلقليمية ودون اإلقليمية الوطنية  اتوالتدريب ومنتجات إعالمية أخرى تدعم االستراتيجي مواد زيادة التوعية  -

شرائط المواد لالستخدام في التعليم الرسمي، ووصحائف الوقائع و ،والمنشورات ،الكتيبات ضمن جملة أمور، بما في ذلك
 .تور بويناوعروض سريعة وعروض ببرنامج ب الشبكية،مواقع الو ،وتسجيالت صوتية ،وإعالنات في الراديو ،الفيديو

  المؤشرات  2-3
  .المعدة مواد زيادة التوعيةكتالوج لد اعدإ  -
 .مستويات استعمال مواد زيادة التوعية  -

  دور األمانة  2-4
ومبادئ توجيهية ومنهجيات كأمثلة ألنشطة التدريب  ،بالحصول وتقاسم المنافع مع نماذج إعداد حزمة أدوات لزيادة التوعية  -

  .األمم المتحدة والنشر في شكل مطبوع وعلى اإلنترنتوالترجمة إلى لغات . واالتصال
غرفة  من خاللإتاحة مواد االتصاالت بشأن الحصول وتقاسم المنافع التي تعدها األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين   -

 .معلوماتالتبادل 
  األنشطة  2-5

   .ب باستعمال حزمة األدوات ومواردهاالتوعية والتدريإعداد مواد بشأن زيادة   -
  .القائمة توزيع مواد على الصعيدين الوطني واإلقليمي من خالل قنوات االتصال  -
 .معلوماتالتقديم مواد إلى غرفة تبادل   -

  الجهات الفاعلة  2-6
األطراف من خالل   -

ذات  الوزارات الحكومية
 عند مقتضى الحال، الصلة،

أصحاب المصلحة المعنيين 
مثل المجتمعات األصلية 

  .والمحلية
لخبراء في مجال ا  -

، بما في ذلك االتصاالت
  ممثلي وسائل اإلعالم

  .وكاالت التدريب  -
 المعلمون   -
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 تدريب القائمين باالتصال وإشراك الفئات المستهدفة  -  3النشاط ذو األولوية 

  األهداف التشغيلية  3-1
  .ائل رئيسية إلى الفئات المستهدفةتدريب مجموعة من خبراء االتصال في مجال الحصول وتقاسم المنافع لتسليم رس  -
 .الفئات المستهدفة من أجل زيادة التوعية إشراك  -

  النتائج المتوقعة  3-2
  .مجموعة من المدربين والقائمين على االتصال في مجال الحصول وتقاسم المنافع للمشاركة في أنشطة زيادة التوعية إعداد  -
  .تنظيم أنشطة لتنفيذ االستراتيجية  -
 .مستوى توعية الفئات المستهدفة زيادة  -

  المؤشرات  3-3
  .االتصال الذين تم تدريبهمبعدد القائمين   -
  .المعلومات المرتدة من الحاصلين على تدريب  -
  .عدد األنشطة التي نظمت  -
  .عدد المشاركين في األنشطة  -
  .ومواد زيادة التوعية حداثالمعلومات المرتدة من المشاركين بشأن فعالية األ  -
  .زيادة التوعية فيما بين الفئات المستهدفةحاالت   -
 .استعمال مواد زيادة التوعية ىمستو  -

  دور األمانة  3-4
  .بشأن هيكل حلقات العمل وشكلهامبادئ توجيهية توفير   -
  .توفير قائمة إرشادية بأنشطة التواصل  -
على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي، رهنا نافع الحصول وتقاسم المب عند الطلب، المشاركة في أنشطة زيادة التوعية  -

 .بتوافر الموارد
  األنشطة  3-5

عقد حلقات عمل تدريبية في مجال االتصال المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع   -
بمشاركة القائمين باالتصال في مجال الحصول وتقاسم المنافع وغيرهم من 

  .ات المستهدفةبأنشطة االتصال بالفئ سيضطلعوناألشخاص الذين 
  إجراء أنشطة لزيادة التوعية للفئات المستهدفة   -
  .والتدريب توزيع ونشر مواد لزيادة التوعية  -
فيما يتعلق بجميع األنشطة، إجراء عمليات للحصول على معلومات مرتدة   -

  .4وعمليات تقييم وتسجيل هذه البيانات للنشاط ذي األولوية 
 .معلوماتالغرفة تبادل تقديم تقارير عن األنشطة إلى   -

  الجهات الفاعلة  3-6
وحسب مقتضى األطراف،   -

، أصحاب المصلحة الحال
المعنيين مثل المجتمعات 

  .األصلية والمحلية
الفنيون في مجال   -

، بما في ذلك االتصاالت
  .ممثلي وسائل اإلعالم

الفئات المستهدفة المحددة في   -
 ستراتيجية زيادة التوعيةإ

وارد مثل مستخدمي الم
 .الجينية
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 التقييم والمعلومات المرتدة  -  4النشاط ذو األولوية 

  األهداف التشغيلية  4-1
  .1بيانات خط األساس التي تم جمعها في النشاط ذي األولوية إلى مقارنة بال تقييم فعالية أنشطة زيادة التوعية  -
 .نادا إلى المعلومات المرتدةحسب االقتضاء است تعديل االستراتيجية الوطنية لزيادة التوعية  -

  النتائج المتوقعة  4-2
  .ااستراتيجياتهستفهم األطراف نتائج أنشطتها وفعالية   -
 .سيكون لدى األطراف المعلومات الالزمة لتعديل وتغيير استراتيجياتها حسب الحاجة  -

  المؤشرات  4-3
  .3ولوية من النشاط ذي األ مستوى ونوع المشاركة في أنشطة زيادة التوعية  -
  .التغير في مستوى التوعية فيما بين الفئات المستهدفة الرئيسية  -
  .واستعمالها قائمة بالمواد الجديدة لزيادة التوعية  -
 .معلومات تفصيلية من المشاركين في األنشطة  -

  دور األمانة  4-4
 .معلوماتالغرفة تبادل  إتاحة المعلومات المقدمة من األطراف بشأن التقييمات والمعلومات المرتدة إلى  -

  األنشطة  4-5
  .التوعيةالمستهدفة لتحديد أي تغييرات في مستوى  للفئاتإعادة إجراء مسح   -
لتحديد فعالية المواد الجديدة والقائمة في  لمواد زيادة التوعية تدقيقإعادة إجراء   -

  .إطار االستراتيجية الجديدة
قانونيين والتقنيين المعنيين بمسائل استعراض قائمة خبراء االتصال والخبراء ال  -

  .الحصول وتقاسم المنافع
بالحصول وتقاسم المنافع باستعمال البيانات  تقييم فعالية أنشطة زيادة التوعية  -

  .المجمعة بموجب كل نشاط من األنشطة ذات األولوية
  .وفقا لهذا التحليل تنقيح وتعديل االستراتيجية الوطنية لزيادة التوعية  -
 .معلوماتاليم نتائج جميع التحليالت إلى غرفة تبادل تقد  -

  الجهات الفاعلة  4-6
  األطراف  -
 .منظمات بحوث الرأي العام  -
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  )10المادة ( وطرائق تشغيلها الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع  -  19البند 
الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية المفتوحة  3/3يتكون النص التالي من مشروع المقرر الوارد في التوصية 

العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
 .استخدامها

  
  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،

المناقشات للتوصل إلى فهم مشترك بشأن الحاجة إلى آلية عالمية متعددة  أهمية إجراء المزيد من يالحظإذ 
  ،هااألطراف لتقاسم المنافع وطرائق تشغيل

والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب  األخرى الحكوماتواألطراف يدعو   - 1
تدعم الحاجة إلى آلية عالمية تي قد األوضاع ال )1: (ألمين التنفيذي وجهات نظر بشأنإلى ا تقديمالمصلحة المعنيين إلى 

تشغيل آلية عالمية متعددة األطراف لالمحتملة  طرائقال )2(ثنائي؛ النهج غير المشمولة في المتعددة األطراف لتقاسم المنافع 
ي تستدعي المزيد المجاالت الت  )3(؛ على هذه الطرائق سيناريوهاتال مختلف آثارلتقاسم المنافع فضال عن معلومات بشأن 

من بروتوكول ناغويا  10من تقرير اجتماع الخبراء بشأن المادة  23من النظر، على النحو المبين في الفقرة 
)UNEP/CBD/ICNP/3/5( . وقد تشمل هذه اآلراء، إن و جدت، أفكارا بشأن أي خبرات مكتسبة تعمل نحو تنفيذ بروتوكول                                                                                 

  .ناغويا
  :إلى األمين التنفيذي أنيطلب   - 2
  أعاله؛ 1وجهات النظر المقدمة وفقا للفقرة ليعد وثيقة مجمعة   )أ(
الخبرات المكتسبة من إعداد وتنفيذ ) 1: (بشأن] ، رهنا بتوافر األموال،[يصدر تكليفات بإجراء دراسة   )ب(

العمليات األخرى،  األهمية المحتملة لألعمال التي اضطلعت بها) 2(بروتوكول ناغويا واآلليات المتعددة األطراف األخرى؛ 
من اتفاقية التنوع  2على النحو المبين في المادة [بما في ذلك دراسات الحالة المتعلقة بالموارد الجينية خارج الموقع وداخله 

  ؛، والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية والحاالت عبر الحدودية]البيولوجي
ستعراض الوثيقة المجمعة لوجهات الإقليميا  افريق خبراء متوازنا لاجتماع] ، رهنا بتوافر األموال،[ عقدي  )ج(

أعاله بغرض التوصل إلى فهم مشترك بشأن المجاالت التي  )ب(و )أ(النظر والدراسة المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين 
 1لنحو المشار إليه في الفقرة ، على امن تقرير اجتماع الخبراء 23تتطلب المزيد من الدراسة على النحو المحدد في الفقرة 

  .نتائج عمله إلى االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا أعاله، وأن يقدم
_____ 


