
 

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم

 الناشئة عن استخدامها العادل والمنصف للمنافع
 االجتماع الثاني

 2016ديسمبر/كانون األول  17-4كانكون، المكسيك، 
 *من جدول األعمال المؤقت 1-5البند 

 

من أهداف أيشي للتنوع  16التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف  عنث تقرير محد  
لعادل لحصول على الموارد الجينية والتقاسم الالبيولوجي بشأن بروتوكول ناغويا 

 والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال 
صول على الموارد الجينية والتقاسم العادل حلبشأن ااعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه العاشر، بروتوكول ناغويا  -1

بما في ذلك أهداف أيشي  ،للتنوع البيولوجي( والخطة االستراتيجية 10/1)المقرر  ع الناشئة عن استخدامهاوالمنصف للمناف
 (.، المرفق10/2المقرر ) 2020-2011للتنوع البيولوجي، للفترة 

، يسري مفعول بروتوكول ناغويا 2015بحلول عام من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على أنه " 16وينص الهدف  -2
ناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيله، بما يتمشى مع التشريع للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع ال

 ."الوطني

 85، أودع 2016 سبتمبر/أيلول 9، وحتى 2014أكتوبر/تشرين األول  12ودخل بروتوكول ناغويا حيز النفاذ في  -3
فقد تسنى ، من ثم. و إليهأو االنضمام  عليه أو الموافقة به أو القبول على البروتوكول صكوك التصديق  في االتفاقيةطرفا  

 .16الجزء األول من الهدف  تحقيق

على األطراف في بروتوكول ناغويا اتخاذ عدد من الخطوات لضمان فإن ، 16وفيما يتعلق بالجزء الثاني من الهدف  -4
( 1على األطراف في البروتوكول االضطالع بما يلي: )وعلى وجه التحديد، يتعين ى مع التشريع الوطني. شامتفعيله، بما يت

لتنفيذ  الحصول وتقاسم المنافع تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية بشأن أو تنقيح إعداد؛ )ب( إنشاء هياكل تنظيمية
 وتبحث الوثيقة الحالية الخطوات التي اتخذتها األطراف في بروتوكول ناغويا لضمان تفعيله. 1البروتوكول.

تدابير لتنفيذ معاهدة دولية قبل  باعتماد هذه األخيرة من البلدان عديدالعمليات الوطنية في ال وباإلضافة إلى ذلك، تلزم -5
 هذه البلدان نحو التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه. الذي أحرزتهالتقدم  تبحث الوثيقة الحالية أيضا  و التصديق عليها. 

                                                           
 * MOP/2/1/Rev.1-UNEP/CBD/NP/COP. 
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أعدها  مذكرة ية للتنفيذالفرع للهيئة االجتماع األول معروضا  على كانالتنفيذ،  استعراض التقدم المحرز في وفي إطار -6
 األنشطة في المحرز التقدم وكذلكأيشي للتنوع البيولوجي،  من أهداف 16الهدف  تحقيق التقدم المحرز في عناألمين التنفيذي 

بروتوكول  ألطراف فيل اجتماعك األطراف العامل مؤتمر التي اعتمدها لمقرراتل وفقا   نفذتوالتي  المضطلع بها بين الدورات
    2(.UNEP/CBD/SBI/1/3 الوثيقة) في اجتماعه األول ناغويا

 :ما يلي التي تضمنت 1/2 توصيةال وافقت علىو  ،تعد  التي أ   المذكرة في الهيئة الفرعية للتنفيذونظرت  -7

أيشي  من أهداف 16نحو تحقيق الهدف التقدم المحرز ب المتعلقة وثيقةال تحديثب إلى األمين التنفيذي ا  طلب )أ(
 باالستناد إلىلتعكس أية تطورات إضافية تتعلق بالتصديق على البروتوكول وتنفيذه،  بروتوكول ناغويا بشأن يولوجيللتنوع الب

غرفة تبادل المعلومات لعن المعلومات التي أتيحت  المعلومات المستلمة من األطراف وغير األطراف في البروتوكول فضال  
البروتوكول طراف العامل كاجتماع لألطراف في لعلم مؤتمر األطراف ومؤتمر األ بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وإتاحة الوثيقة

 ؛(2 الفقرة)
تزويد األمانة بمعلومات بخصوص أية تطورات ل ناغويا في بروتوكول وغير األطراف ألطرافاإلى  دعوة )ب(

ب إلدراجها في الوثيقة المنقحة إضافية تتعلق بالتصديق على البروتوكول وتنفيذه، حسب مقتضى الحال، في الوقت المناس
 ؛(3 الفقرة)

 في اجتماعه الثاني بروتوكول ناغويا ألطراف فيل اجتماعك األطراف العامل مؤتمر فيه نظريلمقرر  مشروع (ج) 
 ؛في الفرع السابع ويرد مشروع هذا المقرر ،(4)الفقرة 

 9 البند في إطار ي بحثكي  ،(5 لفقرةا) اجتماعه الثالث عشر األطراف في مؤتمر فيه نظريل مقرر مشروع (د)
-2011للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية المحرز في تنفيذ للتقدم االستعراض المرحلي) األطراف مؤتمر من جدول أعمال

ذه ه السابع من فرعال في أيضا   هذا المشروع يردو  (،ذات الصلة التنفيذ وسائلو  جيأيشي للتنوع البيولو  أهداف وتحقيق 2020
 الوثيقة؛

لدعوتها  إخطار (070-2016) 2016 ه/حزيرانيوني 2 في 4وغير األطراف 3األطراف إلى ، أ رسلفي وقت الحقو   -8
 2وتلقى األمين التنفيذي، بحلول . هوتنفيذ بروتوكول ناغوياعلى  تصديقبال إضافية تتعلق تطورات ةأيبشأن معلومات  إلى تقديم

 ،وبوروندي ،وبنما ،وألمانيا ،إسبانيااالتحاد األوروبي، و : في البروتوكول طراف التاليةاأل من عروضا   ،2016 أيلول/سبتمبر
 ،وكوت ديفوار ،وفنلندا ،وفرنسا ،والسويد ،وسلوفاكيا ،والدانمرك ،وجمهورية مولدوفا ،وجزر القمر وتشيكيا، ،وبيالروس ،وبيرو

في  غير األطراف ومن الدول التالية ؛وهنغاريا ،والهند ،ماليةوالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الش ،والمكسيك
 ،وصربيا ،وسلوفينيا ،وسان تومي وبرينسيبي ،وبولندا ،اإلسالمية( -وإيران )جمهورية  ،وأنتيغوا وبربودا ،أستراليا: البروتوكول

 .ونيبال

، بما في ذلك مصادر المحرز التقدم عنالمنهجية المتبعة في إعداد التحديث الحالي ، ترد وفي ضوء ما تقدم -9
 لتفعيلالتقدم الذي أحرزته األطراف ويلخص الفرع الثالث  الثاني من هذه الوثيقة. في الفرع، ظر فيهاالتي ن  المعلومات 
الرابع لمحة عامة فرع ويقدم ال .التي تسنى وضعهاوتدابير الحصول وتقاسم المنافع ، بما في ذلك الهياكل المؤسسية البروتوكول

وتدابير الحصول ، بما في ذلك الهياكل المؤسسية وتنفيذه البروتوكول نحو التصديق علىاألطراف  غير التقدم الذي أحرزتهعن 
الخطوات اإلضافية المتخذة لدعم تنفيذ ب فيما يتعلقالخامس معلومات  فرعويقدم ال .وتقاسم المنافع التي تسنى وضعها

تصديق النحو  المحرز التقدم فضال  عن 16ت بشأن التقدم المحرز في تحقيق الهدف الفرع السادس استنتاجا ويورد البروتوكول.

                                                           
  .التقارير الواردة NEP/CBD/SBI/1/INF/7Uالوثيقة  عجم  ت   2
بروتوكول  التي صدقت على التنوع البيولوجيالمتعلقة بتفاقية اال األطراف فيإلى  مصطلح "األطراف" يشير هذه الوثيقة، لغرض 3

  .من البروتوكول 2-33 لمادةفي ا المنصوص عليه فترة التسعين يوما   بعد نفاذحيز ال فيهاالبروتوكول  لم يدخل التي ها تلكبما في ناغويا،
 دق علىتص التي لم البيولوجيتفاقية المتعلقة بالتنوع اال األطراف في إلى" األطراف غير" مصطلح يشيرهذه الوثيقة،  لغرض 4

  .بروتوكول ناغويا
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 الذي أوصت بهالفرع السابع مجموعتين من مشاريع المقررات على النحو  يعرض وأخيرا، عام. بوجه هوتنفيذ البروتوكولعلى 
 .ألطراف في بروتوكول ناغوياتماع لكاجمؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل ليعتمدهما الهيئة الفرعية للتنفيذ 

 االستراتيجية للتنوع البيولوجي االتفاقية والخطة تنفيذ عن التقدم المحرز في محدثالتقرير ال الوثيقة هذه وتكمل -10
 (.UNEP/CBD/COP/13/8) أيشي للتنوع البيولوجي أهداف ونحو تحقيق 2011-2020

 عن مختلف المزيد من التفاصيل  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/1المعلومات وثيقةتقدم باإلضافة إلى ذلك، و  -11
 تتضمنو . لألمانة تي أ تيحتالمعلومات ال استنادا  إلى بروتوكول ناغويا لتنفيذ األطراف وغير األطراف اعتمدتهاالتي هج ن  ال

عن  وكذلك معلومات ،المنافعالحصول وتقاسم ب المتعلقة تدابيرالواتخاذ  الهياكل المؤسسية في إنشاء تجارب القطريةلعن ا أمثلة
 من أجل تنفيذ الخطوات األخرى المتخذة عنوتقاسم المنافع و  وضع تدابير في وغير األطراف األطراف التقدم الذي أحرزته

المتعلقة التفاقية ل شبكيعلى الموقع ال 070-2016 التي وردت ردا  على اإلخطار عروضجميع ال وتتاح أيضا   البروتوكول.
 5.ولوجيلتنوع البيبا

 المنهجية - ثانيا  
 الخطوات المتخذة نحو تفعيل البروتوكول من األطراف ومن غير األطراف -ألف 

بحث الخطوات التالية لتنفيذ فقد تسنى ألمانة، وعلى النحو الوارد وصفه أدناه، ل احةإلى المعلومات المت استنادا   -12
 :هوتفعيل البروتوكول

ذلك معلومات عن البلدان  تضمنالمؤسسية الالزمة لتنفيذ البروتوكول. وي في إنشاء الهياكل المحرز التقدم )أ(
 ونقطة تفتيش واحدة أو أكثر؛ ،التي أنشأت نقطة اتصال وطنية، وسلطة مختصة واحدة أو أكثر

ذ لتنفي 6لمنافعا لحصول وتقاسمالمتعلقة با اإلدارية أو السياساتيةو  يةتشريعالالتدابير التقدم المحرز في وضع  )ب(
 لما يلي: ذلك تحليال   تضمنأحكام البروتوكول. وي
 لحصول وتقاسم أو أكثر بشأن اواحدا   أو سياساتيا   أو إداريا   ا  يتشريع بيرا  تد تلبلدان التي اعتمدا (1)

 المنافع منذ اعتماد البروتوكول؛
 السياساتيةأو  اإلداريةية أو التشريعالتدابير  الحالي على تنقيحفي الوقت  عكفالبلدان التي ت (2)

 ، بهدف تنفيذ بروتوكول ناغويا؛أو تعد تدابير جديدة لحصول وتقاسم المنافعبشأن  ةالقائم
لحصول وتقاسم المنافع بشأن ا ية أو إدارية أو سياساتيةتشريعتدابير  إعدادالبلدان التي تعتزم  (3)

 بهدف تنفيذ بروتوكول ناغويا؛
لحصول وتقاسم المنافع قبل اعتماد بشأن ا أو إدارية أو سياساتية تدابير تشريعيةالبلدان التي لديها  (4)

 البروتوكول.

 وقد اتبعت نفس المعايير والمنهجية لكل من األطراف وغير األطراف في البروتوكول. -13

 الخطوات المتخذة من غير األطراف للتصديق على البروتوكول -ء با

 :المتعلقة بما يليالمعلومات  لتل  وح   متد  ، ق  ى البروتوكولعل 7غير األطراف تصديقلتقييم التقدم المحرز نحو  -14

 ؛شرعت في عملية التصديقالبلدان التي  )أ(

                                                           
 .submissions/mop-https://www.cbd.int/abs/np/2انظر  5
 المتصلة بشروط التدابير التشريعية وكذلك الوطنية للتنوع البيولوجي، ال ت عتبر االستراتيجيات وخطط العمل هذه الوثيقة، لغرض 6

 تدابير متعلقة بالحصول وتقاسم المنافع. طلبات براءات االختراع أو اإلفصاح
أنه يشمل إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام من جانب دولة أو "التصديق"  من مصطلح في الوثيقة الحالية، ي فهم  7

 في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. ا  طرف ت عد  منظمة تكامل اقتصادي إقليمية 

https://www.cbd.int/abs/np-mop2/submissions/
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 البلدان التي تعتزم التصديق على بروتوكول ناغويا. )ب(
 مصادر المعلومات ذات الصلة - جيم

 اف على النحو التالي:يستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى المعلومات المقدمة من األطراف وغير األطر  -15

من  14الحصول وتقاسم المنافع وفقا للمادة  بشأن معلوماتالغرفة تبادل لالمعلومات التي أتاحتها البلدان  (أ)
 8البروتوكول؛

ث ت األطراف في االتفاقية 10/2في المقرر : االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي )ب( على ، ح 
شى مع الخطة اتضاء تحديث وتنقيح، استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يتموحسب االقاستعراض، 

 .()ب( و)ج(3، بما في ذلك عن طريق إدماج أهدافها الوطنية )الفقرتان 9/9االستراتيجية واإلرشادات المعتمدة في المقرر 
وجي المقدمة من البلدان منذ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيول واستعرضت

دت 9(102)ومجموعها  2016 سبتمبر/أيلول 9وحتى  د  الحصول وتقاسم المنافع بو  ومات ذات الصلة ببروتوكول ناغوياالمعل وح 
 في االعتبار. تخذوأ   16و/أو الهدف 

، أن التقارير الوطنية الخامسة ينبغي 10/10مقرر التقارير الوطنية الخامسة: قرر مؤتمر األطراف، في ال )ج(
، وعلى التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع 2020-2011أن تركز على تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وتم تحديد  10تقريرا( 186)ومجموعها  2016سبتمبر/أيلول  9جميع التقارير الوطنية المقدمة حتى  استعرضتالبيولوجي. وقد 
 ؛في االعتبار توأخذ 16اسم المنافع و/أو الهدف الحصول وتقبو  ومات ذات الصلة ببروتوكول ناغوياالمعل

المرسلين  141-2015و 142-2015 اإلخطارين على ردا  العروض المستلمة من األطراف وغير األطراف  )د(
 11الفرعية للتنفيذ؛ الهيئة نظر فيهالت  UNEP/CBD/SBI/1/3 وثيقةال إلعداد 2015 كانون األول/ديسمبر في

المرسل في يونيه/حزيران  070-2016على اإلخطار  ردا  المستلمة من األطراف وغير األطراف  عروضال (ه)
 12؛6201

                                                           
 اتيةالسياسو عية واإلدارية التدابير التشريو  ونقاط التفتيش الوطنية المختصة السلطاتب المعلومات المتعلقة الوثيقة هذه في أ درجت  8
األطراف  وأتاحت. 2016 أيلول/سبتمبر 1 قبلرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع لغ والمتاحة وما يعادلها تصاريحالو 

 ،وأوغندا ،وألمانيا ،وإسبانيا ،إثيوبيااالتحاد األوروبي، و  :رفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعغفي وطنية  معلومات التالية
 ،وفييت نام ،وفنلندا ،بيساو -وغينيا  ،وغواتيماال ،وغامبيا ،وسويسرا ،وسلوفاكيا ،وجنوب أفريقيا ،والجمهورية العربية السورية ،وبيرو

وأتاحت  .وهولندا ،وهنغاريا ،وهندوراس ،والهند ،والنرويج ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،ومالوي  ،والمكسيك
 .وكوستاريكا ،وغرينادا ،والبرتغال ،والبرازيل ،إستونيامعلومات أيضا  الدول غير األطراف التالية: 

لم ت ستعرض االستراتيجيتان وخطتا العمل الوطنيتان للتنوع البيولوجي لالتفيا والنرويج ألنهما لم تقدما بإحدى اللغات الست لألمم   9
انظر الموقع التالي:  ،المزيد من المعلومات عن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المقدمة إلى األمانة المتحدة. وللحصول على

https://www.cbd.int/nbsap/. 

ظر الموقع التالي: التقارير الوطنية الخامسة المقدمة إلى األمانة، ان بشأنللحصول على المزيد من المعلومات   10
https://www.cbd.int/reports/nr5/. 

 ،وجزر القمر ،وتوغو ،وبيرو ،وبنن ،وبلجيكا ،وإيطاليا ،وألمانيا ،وإسبانيا ،إثيوبيا تلقى األمين التنفيذي عروضا  من البلدان التالية:  11
 ،والفلبين ،وصربيا ،وسويسرا ،والسودان ،وسوازيلند ،والدانمرك ،وجنوب أفريقيا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،والجمهورية الدومينيكية

 ،والهند ،والنيجر ،ونيبال ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،والمكسيك ،وكوستاريكا ،وكوت ديفوار ،وكرواتيا ،وفييت نام
 .واليابان ،وهنغاريا

 .mop2/submissions/-https://www.cbd.int/abs/npجميع العروض متاحة على الموقع التالي:   12

https://www.cbd.int/nbsap/
https://www.cbd.int/reports/nr5/
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 4 في إطار البند الفرعية للتنفيذ للهيئة في االجتماع األول وغير األطراف األطراف العروض التي قدمتها )و(
 المتعلق 5 والبند 2020-2011 االستراتيجية للتنوع البيولوجي االتفاقية والخطة تنفيذ تقدم المحرز فياستعراض الب المتعلق

 13.أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  16تحقيق الهدف  نحو استعراض التقدم المحرزب
 :وتتضمن مصادر المعلومات اإلضافية المتاحة لألمانة ما يلي -16

بشأن انة بخصوص البلدان التي وضعت تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية المعلومات التي جمعتها األم )أ(
ه التدابير، هذ هي بصدد تنقيحهناك عدد من هذه البلدان التي الحصول وتقاسم المنافع في االتفاقية قبل اعتماد البروتوكول. و 

 ؛التطورات الوطنيةالتي لم تقدم معلومات حديثة عن  فيما يتعلق بالبلدان غير واضح وضعال ولكن
والتي لم بل اعتماد بروتوكول ناغويا السلطات الوطنية المختصة المقدمة إلى األمانة قب المتعلقةالمعلومات  )ب(

 ؛الحصول وتقاسم المنافع المعلومات بشأنغرفة تبادل ل بعد   ت تح
تقدم الدعم لألنشطة القطرية التي والتي  ومبادرات بناء القدرات وتنميتها اريعمشالمعلومات المتعلقة بروعيت  )ج(

وتنفيذ وإنفاذ التدابير المحلية إعداد التي تهدف إلى بناء القدرات من أجل  اريعالمش ، وال سيماناغوياتساهم في تنفيذ بروتوكول 
تدابير  إعدادي تعتزم البلدان الت تقدم إشارة إلىنها أل نظرا  ، الحصول وتقاسم المنافعب المتعلقةالتشريعية واإلدارية والسياساتية 

 14.لحصول وتقاسم المنافعبشأن ا

من أهداف  16تقييم التقدم الذي أحرزته األطراف في تحقيق الهدف  - ثالثا  
 أيشي للتنوع البيولوجي

 حالة التقدم الذي أحرزته األطراف في إنشاء الهياكل المؤسسية الالزمة لتنفيذ البروتوكول -ألف 

 نقاط االتصال الوطنية - 1

لحصول وتقاسم وتوكول ناغويا نقطة اتصال وطنية معنية بافي بر  طرفا   83ن ، عي  2016 سبتمبر/أيلول 9حتى  -17
 15.من األطراف( % 79المنافع )

 16السلطات الوطنية المختصة - 2

، وأتاح سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر 17من األطراف( % 37) طرفا   32، أنشأ 2016سبتمبر/أيلول  9حتى  -18
 (.1ر الجدول ظالحصول وتقاسم المنافع )ان بشأن معلوماتالغرفة تبادل لعلومات مهذه ال طرفا   28

                                                           
 ،إثيوبيامن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي: االتحاد األوروبي، و  16قدمت البلدان التالية عن التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف   13

 ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،ليشتي -وتيمور  ،وتونس ،وتوغو ،وبيالروس ،وبيرو ،وبنن ،وأوغندا ،وأوروغواي ،وإندونيسيا ،واألرجنتين
وميكرونيزيا  ،ومالوي  ،والمكسيك ،والمغرب ،والكاميرون  ،وغينيا ،وغواتيماال ،والصين ،وسويسرا ،والسودان ،وزامبيا ،وجمهورية مولدوفا

 .واليمن ،واليابان ،الموحدة( -)واليات 

ناغويا  لبروتوكول وتنميتها القدرات اإلطار االستراتيجي المعني ببناء تنفيذ المتعلق بالتقدم المحرز في رتقريالانظر   14
(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/8.) من اإلطار االستراتيجي لبناء  2تتناول المجال الرئيسي  واعتبرت البلدان التي تساهم في مشاريع

 لحصول وتقاسم المنافع.إعداد تدابير بشأن اتعتزم ا على أنه( NP-I/8القدرات وتنميتها )المقرر 
 .)www.absch.cbd.int(وتقاسم المنافع  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصولانظر   15

 سلطات وطنية مختصة شاءإلن معلومات عن أمثلة بشأن مختلف النهج المتبعة MOP/2/INF/1 -UNEP/CBD/NP/COPتقدم الوثيقة  16
  .استنادا إلى المعلومات المتاحة

 ،وبنن ،وبنما ،وأوغندا ،وألمانيا ،وألبانيا ،إثيوبيا: 2016سبتمبر/أيلول  9أنشأت األطراف التالية سلطات وطنية مختصة بحلول   17
 ،وجنوب أفريقيا ،وجمهورية مولدوفا ،السوريةوالجمهورية العربية  ،والجمهورية الدومينيكية ،وجزر القمر وتشيكيا، ،وبيالروس ،وبيرو

 ،ومالوي  ،والمكسيك ،ومصر ،وكمبوديا ،وكرواتيا ،وفييت نام ،وفنلندا ،بيساو -وغينيا  ،وغامبيا ،وسويسرا ،والسويد ،وسلوفاكيا ،والدانمرك
 . ارياوهنغ ،وهندوراس ،والهند ،والنرويج ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

http://www.absch.cbd.int/
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 الواردة في العروضو الحصول وتقاسم المنافع  بشأن معلوماتالغرفة تبادل  المقدمة إلى ةياإلضاف المعلومات وتكشف -19
وتضطلع نقطة االتصال  للبروتوكول.ة سلطة وطنية واحد عينت التي أنشأت سلطة وطنية مختصة قد األطراف أغلبيةأن 

سلطة  أخرى أكثر من أطراف وقد عينت. السلطة الوطنية المختصة دورباألطراف طرفا  من  21 الوطنية فيما ال يقل عن
 18.لبروتوكولمعنية با وطنية واحدة

ومات محدثة إلى غرفة معل ةأي بعد   قدمبل اعتماد بروتوكول ناغويا ولكنه لم يسلطة وطنية مختصة ق طرف واحد وأنشأ -20
وطنية  ةنشئ سلطفليس من الواضح ما إذا كان هذا البلد سي مع ذلك،الحصول وتقاسم المنافع، و  بشأن معلوماتالتبادل 

 070-2016و 141-2015ثالثة أطراف في العروض التي قدمتها ردا  على اإلخطارين  تأبلغو مختصة لتنفيذ البروتوكول. 
الحصول وتقاسم  بشأن معلوماتالفي غرفة تبادل  لم ت تح بعد   ولكن هذه المعلومات أو أكثر، صةا لسلطة وطنية مختعن تعيينه

 .المنافع

 2016 سبتمبر/أيلول 9سلطة وطنية مختصة حتى  أنشأتالتي  طرافاأل -1الجدول 

 

مختصة سلطات وطنية 
غرفة تبادل  ابهأبلغت 

 بشأن معلوماتال
 الحصول وتقاسم المنافع

في  ذكرت ختصةسلطة وطنية م
لم تبلغ بها العرض المقدم ولكن 

 بشأن معلوماتالغرفة تبادل 
 الحصول وتقاسم المنافع

قبل  قائمة سلطة وطنية مختصة
ا بهلم تبلغ بروتوكول ناغويا ولكن 

 بشأن معلوماتالغرفة تبادل 
 الحصول وتقاسم المنافع

لسلطات الوطنية مجموع ا
 قائمةالمختصة ال

 ألطرافعدد ا
 28 3 1 32 

 لجميعالنسبة المئوية 
 %38 %1 %4 %33 األطراف

 

المحرز في تعيين عن التقدم  العروض التي قدمتها،في  ،والنيجر ،وكوت ديفوار ،وبيرو ،وبنن ،وبنما ،إسبانياوأبلغت  -21
 19سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر.

 20نقاط التفتيش - 3

وتقاسم المنافع  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول المنشورة فيعلومات للم وفقا  و ، 2016سبتمبر/أيلول  9حتى  -22
في جميع و من البروتوكول.  17لمادة بغية تنفيذ ا 21نقطة تفتيش واحدة أو أكثر طرفا   12 عروض المقدمة، عينفي الالواردة و 

 تعمل السلطة الوطنية المختصة أيضا  كنقطة تفتيش. ،الحاالت تقريبا  

وتطبق  2015/1866.23والالئحة التنفيذية  511/201422الالئحة  بشأنمعلومات  عرضهاألوروبي في قدم االتحاد و  -23
البروتوكول االمتثال في " ن"رك نفذوي  ، في االتحاد األوروبي 28الـ في جميع الدول األعضاء هاتان الالئحتان تطبيقا  مباشرا  

نقطة  نشأحيث ت   نقطتي تفتيشالالئحتان على إنشاء ، تنص ديدا  أكثر تح وعلى وجه الواجبة. حيطةال بذل مبدأاستنادا  إلى 
والمعارف التقليدية المرتبطة  جينيةاستخدام الموارد ال تتضمنتمويل البحوث التي الحصول على في مرحلة  التفتيش األولى

والمعارف  جينيةالموارد ال يق استخدامعن طر  تي ت عد  في المرحلة النهائية من تطوير المنتجات ال الثانية وت نشأبالموارد الجينية، 

                                                           
 .والمكسيك ،وكمبوديا ،وفييت نام ،وفنلندا ،والجمهورية العربية السورية ،وبيالروس ،بيرو على سبيل المثال  18

 .mop2/submissions/-https://www.cbd.int/abs/npعلى الموقع التالي:  المقدمة للحصول على المزيد من المعلومات، انظر العروض  19

إلى  استنادا  نقاط تفتيش  مختلف النهج المتبعة إلنشاء معلومات عن أمثلة بشأن MOP/2/INF/1-P/COPUNEP/CBD/N الوثيقة تقدم  20
 .المعلومات المتاحة

والمملكة المتحدة لبريطانيا  ،وكرواتيا ،وفنلندا ،وسويسرا ،والسويد ،وسلوفاكيا ،والدانمرك ،وجنوب أفريقيا ،وبيالروس ،وبيرو ،ألمانيا  21
 .وهنغاريا ،الشماليةالعظمى وأيرلندا 

 الموجهة تدابير االمتثال بشأن 2014 نسيان/أبريل 16 أوروبا األوروبي ومجلس عن البرلمان ةالصادر  511/2014 الالئحة  22
 في االتحاد عن استخدامها للمنافع الناشئة الجينية والتقاسم العادل والمنصف بشأن الحصول على الموارد بروتوكول ناغويا من للمستخدمين

 األوروبي.

 رقمالالئحة  لتنفيذ القواعد التفصيلية التي تضع 2015 تشرين األول/أكتوبر 13 المؤرخة 2015/1866 التنفيذية اللجنةالئحة   23
 .الممارسات وأفضل ينالمستخدم امتثالرصد و  بسجل المجموعات فيما يتعلق مجلس أوروبااألوروبي و  عن البرلمان ةالصادر  511/2014
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 الواجبة إلى السلطات المختصة في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. حيطةإعالنات الويجب تقديم  التقليدية المرتبطة بها.
ين تعيويكفل  .511/2014من الالئحة  6الدول األعضاء بموجب المادة  من جانبهذه السلطات المختصة وينبغي أن ت عي ن 

نقاط  إنشاء، 511/2014من الالئحة  7أحكام المادة  التي ت قرأ بالتزامن معالدول األعضاء،  فرادى السلطات المختصة في
  فعالة بموجب بروتوكول ناغويا في االتحاد األوروبي.تفتيش 

عن التقدم المحرز ا، العروض التي قدمتهفي  ،والمكسيك ،وكوت ديفوار ،وفييت نام ،وفرنساوتشيكيا،  ،إسبانياوأبلغت  -24
 24في تعيين نقطة تفتيش واحدة أو أكثر.

 الهياكل المؤسسية األخرى المنشأة لتنفيذ البروتوكول - 4

ن الهياكل ع في عروضها معلومات (والهند ،وجنوب أفريقيا ،بيرو)على سبيل المثال  قدمت بعض األطراف -25
طلبات الحصول على ب المتعلق تقييمال أو المؤسسي لتنسيقا مثل هيئات، المنشأة لتنفيذ البروتوكولاألخرى المؤسسية 

 25.تصاريح
وتقاسم المنافع، تحتاج األطراف في المقام األول  لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصولمعلومات الومن أجل إتاحة  -26

معلومات المتاحة إلى تعيين سلطة للنشر ترخص بنشر جميع السجالت الوطنية المسجلة في الغرفة وتضمن استكمال جميع ال
استلم األمين  ،2016 سبتمبر/أيلول 9(. وحتى 5، المرفق، الفقرة NP-1/2وعدم سريتها، وأنها ذات عالقة ومحدثة )المقرر 

 من األطراف(. % 70طرفا في البروتوكول ) 60التنفيذي تعيينات لسلطات النشر من 

أو وطنية  يةعتشريتدابير  وضعحالة التقدم الذي أحرزته األطراف في  -باء 
 لحصول وتقاسم المنافعإدارية أو سياساتية متعلقة با

 فئات مختلفة اعتمادا   من األطراف في واردةالمعلومات ال ن ظ متأعاله،  للمنهجية الوارد وصفها في القسم ثانيا   تبعا   -27
يذ أحكام فلتن لحصول وتقاسم المنافعلقة باالمتع سياساتيةالدارية أو اإلتشريعية أو التدابير الفي إنشاء  المحرز على مستوى التقدم

 البروتوكول.

محلية للحصول وضع تدابير ل في و الذي أحرزته األطراف في البروتوك عن التقدم لمحة عامة أدناه 1الشكل  يقدمو  -28
 .2016 سبتمبر/أيلول 9وتقاسم المنافع حتى 

 الحصول وتقاسم المنافع  بشأن تدابير وضعالذي أحرزته األطراف في  لمحة عامة عن التقدم -1الشكل 
 2016 سبتمبر/أيلول 9حتى 

  
 

                                                           
 .mop2/submissions/-https://www.cbd.int/abs/npلى المزيد من المعلومات، انظر العروض المقدمة على الموقع التالي: للحصول ع  24

 .للحصول على المزيد من المعلومات MOP/2/INF/1 -UNEP/CBD/NP/COPانظر الوثيقة  25
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 المنافع بعد اعتماد بروتوكول ناغويا تدابير للحصول وتقاسماألطراف التي وضعت  - 1

م المنافع أو أكثر للحصول وتقاس ا  واحد ا  تدبير  قد وضع( من األطراف % 24) طرفا   20أن  احةتبين المعلومات المت -29
 أطراف والمحيط الهادئ، وأربعة آسيا من مجموعة أطراف المجموعة األفريقية، وثالثة منطرفان منها  لتنفيذ بروتوكول ناغويا:

 وثمانية، البحر الكاريبيمنطقة الالتينية و  مجموعة بلدان أمريكا من أطراف وثالثة، أوروبا الوسطى والشرقية من مجموعة
 .الغربية ودول أخرى دول أوروبا  من أطراف

أن ن هجا ب وضالعر في الواردة وتقاسم المنافع و  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصولالمعلومات المقدمة إلى  فيدوت -30
قانونها  األطراف بعض استعرضتفقد  سبيل المثال،. وعلى البروتوكول ذلتنفي الالزمة التدابير إعدادلدى مختلفة قد اتخذت 

وهي  ،المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع دراج األحكامإل بروتوكول ناغويا بعد اعتماد البيئي العام/ولوجيالتنوع البيب المتعلق
 وقد قررت. بروتوكول ناغويا المتعلقة بتنفيذاللوائح  مثل ، بشأن الحصول وتقاسم المنافعأكثر تفصيال   تدابيراعتماد  تعتزم

 تدابير إعدادفي االتفاقية  األطراف العاشر لمؤتمر قبل االجتماع المنافعبشأن الحصول وتقاسم  تدابير لديها أخرى أطراف 
 للوصول عتمدةالمحلية الم النهج عنإضافية  معلومات األطراف عدد من أيضا   وقدم. بروتوكول ناغويا مع بما يتماشى إضافية
 26.االمتثال وتنظيم

 تنفيذ البروتوكول غيةوتقاسم المنافع ب لالحصو  بشأن تدابير حاليا   تستعرضأو  عد  األطراف التي ت   - 2

لحصول تدابير بشأن ا تنقيحأو  إعدادعلى  عكف حاليا  ( يمن األطراف % 38) طرفا   32أن  المتاحةالمعلومات  بينت -31
أوروبا الوسطى  من مجموعةوطرفان  أطراف من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 6من أفريقيا، و طرفا   16وتقاسم المنافع: 

 .دول أوروبا الغربية ودول أخرى  أطراف من 3، وأطراف من مجموعة أمريكا الالتينية وبلدان البحر الكاريبي 5و، ةوالشرقي

 ،وجنوب أفريقيا ،وجزر القمر وتشيكيا، ،وبيالروس ،وبيرو ،وبوروندي ،وبنما ،إثيوبياوقدم عدد من األطراف ) -32
 بشأن تدابير استعراضأو  عدادعن العمليات الجارية إل عروضهفي ( معلومات والمكسيك ،وكوت ديفوار ،وفييت نام ،والسودان

 27الحصول وتقاسم المنافع بهدف تنفيذ البروتوكول.

 تنفيذ البروتوكول بغيةالحصول وتقاسم المنافع  بشأن تدابير أو تنقيح إعداد األطراف التي تعتزم - 3

لحصول وتقاسم بشأن ا (تدابير)تزم إعداد تدبير ( تعمن األطراف % 32) طرفا   27تبين المعلومات المتوافرة أن  -33
من مجموعة بلدان  طرف واحدأطراف من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و  10من أفريقيا، و طرفا   15المنافع لتنفيذ البروتوكول: 

 من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية. طرف واحدأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و 

 الحصول وتقاسم المنافع قبل اعتماد البروتوكول بشأن )تدابير( ا  ي وضعت تدبير األطراف الت - 4

لحصول وتقاسم بشأن ا ذات صلة تدابير كانت لديه من األطراف( % 36 )طرفا   31أن  احةتبين المعلومات المت -34
 قسم الفرعيال مدرجة في) فمن هذه األطرا 8اضطلعت  ،2016 أيلول/سبتمبر 9 وبحلول المنافع قبل اعتماد بروتوكول ناغويا.

 2 لقسم الفرعيفي ا مدرجا  ) طرفا   13 عكف حاليا  يو  ؛أحد التدابير القائمة على األقل تدبير جديد أو تنقيح إعدادب أعاله( 1
قسم في ال مدرجة) أطراف 9 ؛ وتعتزمبروتوكول ناغويا مععلى تنقيح تدبير واحد أو أكثر من تدابيره حتى يتماشى ( أعاله

 .التدابير القائمة تدابير جديدة أو تنقيح إعداد( أعاله 3 الفرعي

لحصول وتقاسم المنافع قبل بروتوكول ناغويا، ذات صلة بشأن ا التي لديها تدابير ةيوبالنسبة إلى األطراف المتبق -35
حصول وتقاسم المنافع أو لتنقيح التدابير القائمة بشأن اما إذا كانت تعتزم احة، إلى المعلومات المت من الواضح، استنادا   فليس

 روتوكول.للب وفقا   هذه التدابير هي بصدد تنقيح

بعض  فإن على سبيل المثال،و . بالوضوح دوما   بروتوكولال المعتمدة قبلالحصول وتقاسم المنافع  تدابير حالة وال تتسم -36
 ومن شأن. دة أو تنقيح التدابير القائمةجار العتماد تدابير جدي العمل على الرغم من أن سارية إلى اآلنتكون  التدابير قد هذه

 .حالتها الوضوح بشأن من توفير المزيد لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع هذه التدابيرعن  معلوماتإتاحة 

                                                           
  ./MOP/2/INF/1-CBD/NP/COPUNEPيمكن االطالع على المزيد من التفاصيل بشأن هذه الن هج في الوثيقة   26

  .MOP/2/INF/1-UNEP/CBD/NP/COPيمكن االطالع على المزيد من المعلومات بشأن العمليات الجارية في الوثيقة   27
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 اإلجراءات األخرى المتخذة لتنفيذ البروتوكول -جيم 

 28.لتنفيذ البروتوكول اتخذت رى أخ خطواتو  إجراءاتمعلومات عن ، عروضهافي  األطراف،أدرجت  -37

عن الخطوات  تأبلغف ،لحصول وتقاسم المنافعإلى ما هو أبعد من وضع تدابير بشأن ابعض األطراف  وذهبت -38
 1 وبحلول إصدار التصاريح. معلومات عن وبيرو قدمت الهند، فقد على سبيل المثالو تنفيذ أطرها الوطنية. لالمتخذة 

، وهذه امتثال معترف بها دوليا   شهادة لوضع ما يعادله أو تصريحال معلومات عن أطراف نشرت أربعة ،2016 أيلول/سبتمبر
 أيضا   بيرو قدمتو . 38من أصل ريحا  تص 35 أتاحت الهندو . والهند ،والمكسيك ،وغواتيماال، جنوب أفريقيا األطراف هي

 .استخدام الموارد الجينية مراقبةالمتعلقة ب نظمها عمل معلومات إضافية عن

 وصولال إمكانية لدعم نظم المعلومات أو قواعد البيانات إعدادفي  معلومات عن التقدم المحرز أطرافعدة  قدمتو  -39
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا  ،وفنلندا ،وبيالروس ،وبيرو ،ألمانيا) ومراقبة استخدامها الموارد الجينيةإلى 

 .(الشمالية

 ،منها بعضال أشارو  بالبروتوكول. للتوعية المتخذةخطوات إضافية الجراءات و اإل من عددا   دت األطراف أيضا  وحد -40
النهج  إلى البروتوكول، في تنفيذ ة بصورة فعالةاألصلية والمحلي أصحاب المصلحة والمجتمعات إشراك أهمية وهو يدرك

، وبيرو، وبيالروس، وفنلندا، والمملكة المتحدة )ألمانيا البروتوكول تنفيذ لدعم يجرى تنفيذهاالتي  التشاركية وأنشطة التوعية
  لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(.

 المحلية. اللغاتالبروتوكول إلى  ،والفلبين ،وطاجيكستان ،وبلغاريا ،وألمانيا ،إثيوبياوترجمت  -41
على سبيل و . ناغويا كولتنفيذ بروتو  لدعم والمشاريع المنفذة القدرات أنشطة بناء معلومات عن أيضا   األطراف قدمتو  -42

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا  ،والمكسيك ،وبيالروس ،وبيرو ،بنماو  ، فقد قدم كل من االتحاد األوروبي،المثال
معلومات إضافية  تمد  وق  . تنفيذ البروتوكول دعمإلى  الرامية بناء القدرات وحلقات العمل الوطنية أنشطة معلومات عن الشمالية

 القدرات بناءاإلطار االستراتيجي المعني ب تنفيذ التقدم المحرز فيب المتعلق تقريرال في وتنميتهاالقدرات  مبادرات بناء عن
 (.UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/8) ناغويا بروتوكولل تنميتهاو 

 تقييم التقدم الذي أحرزته غير األطراف نحو - رابعا  
 نفيذهالتصديق على بروتوكول ناغويا وت       

 نحو التصديق على البروتوكول وتنفيذه. غير األطرافالذي أحرزته  لمحة عامة عن التقدم لفرعيقدم هذا ا -43

دولية قبل ال معاهدة من المعاهداتير لتنفيذ بتدا أن تعتمد، وفقا  لعملياتها الوطنية،كثير من البلدان العلى يتعين و  -44
في طريقها وهي اغويا للخطوات التي اتخذتها غير األطراف لتنفيذ بروتوكول ن ومن ثم، فسيرد أيضا  أدناه بحثالتصديق عليها. 

 .التصديق عليه صوب

 حالة التقدم الذي أحرزته غير األطراف نحو التصديق على البروتوكول -ألف 
غير  الدول تصديقنحو فيما يتعلق بالتقدم المحرز . و 2016سبتمبر/أيلول  9بلدا  على البروتوكول بحلول  85صد ق  -45

سبتمبر/أيلول  9حتى  أدناه أن عملية التصديق ظلت جارية، 2الشكل  بيني على البروتوكول، 113البالغ عددها األطراف 
وال  التصديق على البروتوكول. يعتزم من غير األطراف( % 25بلدا  ) 30 من غير األطراف(، وأن % 32) بلدا   35 في، 216

 المتبقية. 46للبلدان الـبالنسبة ز نحو التصديق تتوافر أية معلومات بشأن التقدم المحر 

 نحو التصديق على األطراف  غير الذي أحرزته لمحة عامة عن التقدم -2الشكل 
 2006 سبتمبر/أيلول 9حتى  بروتوكول ناغويا

                                                           
UNEP/CBD/NP/COP-يمكن الحصول على المزيد من المعلومات بشأن اإلجراءات والخطوات األخرى المتخذة في الوثيقة   28

MOP/2/INF/1.  
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في مختلف مناطق األمم روتوكول المحرز نحو التصديق على الب لمحة عامة عن حالة التقدم أدناه 3في الشكل  تردو  -46
 .2006سبتمبر/أيلول  9حتى المتحدة، 

 المحرز نحو التصديق على بروتوكول ناغويا حسب لمحة عامة عن التقدم – 3الشكل 
 2006سبتمبر/أيلول  9المنطقة حتى     

  
 

 ، في عروضها،ونيبال ،وصربيا ،وسوازيلند ،برينسيبيوسان تومي و  ،وبولندا ،وإيطاليا ،أنتيغوا وبربوداقدمت و  -47
صك عملياتها الوطنية وإيداع  تنفيذأنها تقترب من االنتهاء من ب وأفادتعن التقدم المحرز نحو التصديق  إضافيةمعلومات 

 ،وسلوفينيا ،يشوبنغالد ،وإيطاليا ،(اإلسالمية-إيران )جمهورية ه. وقدمت يلإعلى بروتوكول ناغويا أو االنضمام  هاتصديق
 29تفاصيل عن العملية الجارية نحو التصديق. أيضا   واليابان ،وكوستاريكا

 حالة التقدم الذي أحرزته غير األطراف في إنشاء هياكل مؤسسية -باء 

                                                           
https://www.cbd.int/abs/np-على المزيد من المعلومات، انظر العروض المقدمة على الموقع التالي:  للحصول  29

mop2/submissions/.  
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 نقاط االتصال الوطنية - 1

صال وطنية نقطة ات ،في البروتوكول دولة غير طرف 111 ، من أصلدولة 88، عينت 2016سبتمبر/أيلول  9حتى  -48
 للحصول وتقاسم المنافع.

 30السلطات الوطنية المختصة - 2

قد و . سلطة مختصة واحدة أو أكثر غير األطراف( ها منمن %22) بلدا   24 أنشأ ،2016 أيلول/سبتمبر 9 حتى -49
(. 2 الجدول انظر) الحصول وتقاسم المنافع لغرفة تبادل المعلومات بشأن هذه المعلومات غير األطراف منها من خمسة أتاحت

ليس من الواضح ما إذا كانت  قبل اعتماد بروتوكول ناغويا ولكنسلطة وطنية مختصة  غير األطراف من دولة 16 تأنشأو 
 تعيين ثالثة بلدان، في عروضها، عن وأبلغت. في إطار بروتوكول ناغويا سلطات وطنية مختصة أيضا  تمثل  هذه السلطات

 .الحصول وتقاسم المنافع بشأن معلوماتالغرفة تبادل  لم ت تح بعد  في ماتهذه المعلو  ، ولكنسلطة وطنية مختصة

 2016 سبتمبر/أيلول 9حتى سلطة وطنية مختصة  نشأتأاألطراف التي  غير -2الجدول 

 

مختصة سلطات وطنية 
غرفة تبادل  ابهأبلغت 

 بشأن معلوماتال
 الحصول وتقاسم المنافع

في  ذكرت ختصةسلطة وطنية م
لم تبلغ بها العرض المقدم ولكن 

 بشأن معلوماتالغرفة تبادل 
 الحصول وتقاسم المنافع

قبل  قائمة سلطة وطنية مختصة
ا بهلم تبلغ بروتوكول ناغويا ولكن 

 بشأن معلوماتالغرفة تبادل 
 الحصول وتقاسم المنافع

لسلطات الوطنية مجموع ا
 قائمةالمختصة ال

 غير الدول عدد
 ألطرافا
 

5 3 16 24 

 لجميعالنسبة المئوية 
 %22 %14 %3 %5 األطرافغير الدول 

 
 31نقاط التفتيش - 3

 بشأن الحصول وتقاسم المنافع تبادل المعلومات غرفة في نشورةالم للمعلومات وفقا  و  ،2016 أيلول/سبتمبر 9 حتى -50
أنتيغوا  وأبلغت(. وسلوفينيا بولندا) التفتيش نقطة واحدة أو أكثر من نقاط غير األطراف منجهتان  عينتالتقارير، الواردة في و 

 .نقطة تفتيش واحدة أو أكثر في تعيين عن التقدم المحرز ، في عرضيهما،الديشوبنغ وبربودا

 الهياكل المؤسسية األخرى المنشأة لتنفيذ البروتوكول - 4

 عن معلومات ،في عروضها(، على سبيل المثال، وسلوفينيا سان تومي وبرينسيبي) الدول غير األطراف بعضقدمت  -51
  32.المؤسسي للتنسيق الهيئات المنشأة مثل فيذ البروتوكول،التي أنشئت لتن المؤسسية األخرى  الهياكل

األطراف في  غير دولال الحصول وتقاسم المنافع، تحتاج بشأن معلوماتالغرفة تبادل لأجل إتاحة معلومات  منو  -52
لمعلومات جميع ا وتتأكد من أنبنشر جميع السجالت الوطنية المسجلة في الغرفة  أذنالمقام األول إلى تعيين سلطة للنشر ت

 تلقى، 2016 سبتمبر/أيلول 9(. وحتى 5، المرفق، الفقرة NP-1/2)المقرر كاملة وغير سرية وذات صلة ومحدثة المتاحة 
 .في البروتوكول غير األطرافلسلطات النشر من  تعيينا   19األمين التنفيذي 

                                                           
 سلطات وطنية مختصة نشاءالمختلفة المعتمدة إل للنهج عن أمثلةمعلومات  MOP/2/INF/1-UNEP/CBD/NP/COP الوثيقة قدمت  30

  .إلى المعلومات المتاحة استنادا  

إلى  استنادا   نقاط تفتيش إلنشاءللنهج المختلفة المعتمدة عن أمثلة معلومات  MOP/2/INF/1-UNEP/CBD/NP/COP الوثيقة قدمت  31
  .المعلومات المتاحة

  .للحصول على المزيد من المعلومات MOP/2/INF/1-UNEP/CBD/NP/COPانظر الوثيقة   32
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و إدارية أو تدابير محلية تشريعية أ وضعحالة التقدم الذي أحرزته غير األطراف في  -جيم 
 حصول وتقاسم المنافعبشأن السياساتية 

مستوى  استنادا  إلىفي فئات مختلفة  احةالمعلومات المت ن ظ متأعاله،  الفرع الثانيوصفها في  تي وردللمنهجية ال تبعا   -53
 تدابير محلية تشريعية أو إدارية أو سياساتية لتنفيذ أحكام البروتوكول. وضعالتقدم المحرز في 

وضع ، في 2016 سبتمبر/أيلول 9، حتى غير طرف دولة 113الذي أحرزته  لمحة عامة عن التقدم 4لشكل ا قدموي -54
 .لتنفيذ البروتوكول المحلية الحصول وتقاسم المنافع بشأن تدابير

لحصول وتقاسم وضع تدابير محلية بشأن االذي أحرزته غير األطراف في  لمحة عامة عن التقدم  -4الشكل 
 2016 سبتمبر/أيلول 9ذ البروتوكول، حتى المنافع لتنفي

  
 

 لحصول وتقاسم المنافع بعد اعتماد بروتوكول ناغوياوضعت تدابير بشأن اغير األطراف التي  - 1

أو أكثر من  لتدبير واحد من غير األطراف( % 5) من غير األطراف دول اعتماد ست المتاحةتبين المعلومات  -55
 ، وأربعة منمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من واحدة من منطقة أفريقيا، وواحدةالحصول وتقاسم المنافع: ب المتعلقة ابيرتدال

 33.الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيمجموعة بلدان أمريكا 

 وكولتنفيذ البروت غيةالحصول وتقاسم المنافع ب بشأن تدابير ستعرض حاليا  أو ت تضعغير األطراف التي  - 2

نقح التدابير القائمة بشأن تدابير جديدة أو ت حاليا   عد  ( ت  من غير األطراف % 25) بلدا   28أن  تاحةتبين المعلومات الم -56
 5أوروبا الوسطى والشرقية، ومن  3و من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 12من منطقة أفريقيا، و 4لحصول وتقاسم المنافع: ا

 .مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى من  4، وينية ومنطقة البحر الكاريبيمن مجموعة بلدان أمريكا الالت

 (، في عروضه،ونيبال ،وكوستاريكا ،وسوازيلند ،وسلوفينيا ،وبولندا ،وبنغالديش ،إيطالياقدم عدد من غير األطراف )و  -57
 34.تنفيذ البروتوكول غيةببشأن الحصول وتقاسم المنافع  تدابير إلعداد أو تنقيح العمليات الجارية معلومات عن

                                                           
لوضع تدابير بشأن الحصول وتقاسم للنهج المختلفة المعتمدة معلومات عن أمثلة  MOP/2/INF/1-UNEP/CBD/NP/COPالوثيقة  قدمت  33

 استنادا  إلى المعلومات المتاحة. المنافع لتنفيذ البروتوكول

 .MOP/2/INF/1-UNEP/CBD/NP/COPيمكن االطالع على المزيد من المعلومات بشأن العمليات الجارية في الوثيقة   34
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 تنفيذ البروتوكول يةالحصول وتقاسم المنافع بغ بشأن غير األطراف التي تعتزم إعداد تدابير - 3

لحصول بشأن ا (تدابير) تدبير ( إعدادمن غير األطراف % 39) بلدا   43إلى المعلومات المتوافرة، يعتزم  استنادا   -58
 من 12شرقية، والمن من أوروبا الوسطى و  6من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و 10أفريقيا، ومنطقة من  11 :وتقاسم المنافع

 من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى. 4، ومجموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

بشأن الحصول  قائمةال التدابير تنقيحأو  إعداد الرامية إلى خططال معلومات عن عرضها، في ،وبربودا أنتيغوا قدمتو  -59
 وتقاسم المنافع. 

 )تدابير( قبل اعتماد البروتوكول ات تدبير وضعغير األطراف التي  - 4

لحصول وتقاسم المنافع قبل اعتماد بروتوكول تدابير بشأن ا دولة غير طرف 23 فقد اتخذت، احةللمعلومات المت وفقا   -60
أو نقحت تدبيرا  واحدا  على األقل  أعاله( 1 في القسم الفرعي رجة)مد منها ثالثة عدت ،2016 أيلول/سبتمبر 9 وحتى ناغويا.

 تنقيح لتدبير واحد أو أكثر من تدابيرهاعملية ( أعاله 2 قسم الفرعيفي ال مدرجة) منها اآلن ةسبع تجري و من التدابير القائمة؛ 
التدابير  وضع تدابير جديدة أو تنقيح( هأعال 3 في القسم الفرعي مدرجة) سبعة منها عتزموت ؛بروتوكول ناغويا مع حتى يتماشى

 .القائمة

 اعتماد قبل والتي اتخذت تدابير ذات صلة بشأن الحصول وتقاسم المنافع المتبقية وبالنسبة لغير األطراف الستة  -61
أو هي بصدد  هذه التدابيرتنقيح ما إذا كانت تعتزم المعلومات المتاحة،  إلى غير الواضح، استنادا   إن منبروتوكول ناغويا، ف

 . للبروتوكول وفقا   تنقيحها

على سبيل و . بالوضوح دوما   بروتوكولال المعتمدة قبلالتدابير المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع و  وال تتسم حالة -62
التدابير  تنقيحأو  جديدة العتماد تدابير يجري  العمل على الرغم من أن قابلة للتطبيقتظل  التدابير قد بعض هذهف المثال،
 . عن حالتهاالوضوح  مزيد منبشأن الحصول وتقاسم المنافع الالمتاحة  التدابيرب المتعلقة إتاحة المعلوماتوستضفي  .القائمة

 اإلجراءات األخرى المتخذة نحو تنفيذ البروتوكول -دال 

 35.لبروتوكولالمتخذة لتنفيذ ا األخرى  والخطوات ها، معلومات عن اإلجراءاتعروض في ،غير األطرافالدول  أدرجت -63

 وصولال دعم الرامية إلى نظم المعلومات أو قواعد البيانات إعدادفي  معلومات عن التقدم المحرز قدمت كوستاريكاو  -64
استخدام  مراقبةالمعنية ب ن ظمها أداء نالتصاريح وع إصدار معلومات إضافية عن توقدم ،استخدام الموارد الجينية مراقبةو 

 .الموارد الجينية

. بروتوكول ناغويابالوعي  إلذكاء المتخذة اإلضافية اإلجراءات والخطوات الدول غير األطراف بعض أيضا   حددتو  -65
 في تنفيذ بصورة فعالة األصلية والمحلية أصحاب المصلحة والمجتمعات إشراك أهميةاعترافا  منها ب ،وأفادت بعض البلدان

 .(ونيبال ،وكوستاريكا ،وسوازيلند ،أنتيغوا وبربودا) البروتوكول تنفيذ لدعم توعيةتنفيذ أنشطة تشاركية و نهج  باعتماد البروتوكول،

 ،ونيبال ،والمغرب ،وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا   ،وجمهورية كوريا ،وبولندا ،والبرازيل ،األرجنتين وترجمت -66
 إلى لغاتها المحلية. ، البروتوكولوهولندا

 36.بروتوكول ناغويا لدعم تنفيذ التي نفذت القدرات بناء شاريعأنشطة وم معلومات عن أيضا   قدمت البلدانو  -67

                                                           
UNEP/CBD/NP/COP-في الوثيقة المتخذة  األخرى  والخطوات اإلجراءاتيد من المعلومات بشأن يمكن االطالع على المز   35

MOP/2/INF/1. 

 تنفيذ التقدم المحرز فيب المتعلق تقريرال في وثيقة التنميةأنشطة القدرات و  المعلومات عن أنشطة بناء المزيد من يمكن االطالع على  36
 .(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/8) ناغويا بروتوكولتنفيذ ل نميتهاتو  القدرات اإلطار االستراتيجي لبناء
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 تنفيذ البروتوكول دعم الخطوات اإلضافية المتخذة ل - خامسا  

لحصول تدابير بشأن اوضع إلنشاء هياكل مؤسسية و  الخطوات التي اتخذتها األطراف وغير األطراف باإلضافة إلى -68
 والمجتمعات األصلية المنظمات الدولية واإلقليميةو  األطراف وغير األطراف ذتتخوتقاسم المنافع لتنفيذ بروتوكول ناغويا، 

 .الفعال للبروتوكول تنفيذالخطوات إضافية لدعم  ،التقليدية المرتبطة بها والمعارف جينيةال المواردمستخدمو  وكذلك ،والمحلية

على سبيل و . بروتوكول ناغويا مادبعد اعتنهجا  إقليمية بشأن الحصول وتقاسم المنافع  الدول وقد وضعت بعض -69
 في المنسق لبروتوكول ناغويا لتنفيذا مبادئ توجيهية بشأن 2015في عام  االتحاد األفريقي مفوضيةاعتمدت فقد  المثال،
. واعتمدت بلدان أخرى لجنة غابات أفريقيا الوسطىلاستراتيجية إقليمية  2011في عام  عتمدتا  وباإلضافة إلى ذلك، 37.أفريقيا

 هامة لتنفيذ هذه الن هج تظل وقد ،ن هجا  إقليمية بشأن الحصول وتقاسم المنافع 38ل االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافقب
  البروتوكول.

 ألمن الغذائيالخاص في ا ودورها والزراعة لألغذية جينيةال أهمية الموارد مراعاةعلى  مساعدة الحكومات وبغية -70
التدابير المتعلقة بالوصول وضع  لدى ،والزراعة لألغذية جينيةال الفرعية المعنية بالموارد التي تميز مختلف القطاعاتوالسمات 

الرامية  لعناصرباالمتحدة  منظمة األغذية والزراعة لألمم ومؤتمر هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةرحبت  ،وتقاسم المنافع
 منافعها بالنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية التنفيذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم إلى تيسير
 39.المنافع وتقاسم الحصولب المعنيين الخبراء التقنيين والقانونيين من فريق التي وضعهاهي العناصر و  والزراعة،

النباتية لألغذية  الوراثية دلموار بشأن ا والمعاهدة الدولية بروتوكول ناغويا ضمان تنفيذ من أجلو  وباإلضافة إلى ذلك، -71
في  بما في ذلك تعاون وثيق،ال إطار من في تعمالن فإن أمانتي كال الصكين، بصورة يدعم فيها كل منهما اآلخر والزراعة

 40.أنشطة بناء القدرات تنفيذ مجال

الجينية، خطوات  التقليدية المرتبطة بالموارد بوصفها جهات مقدمة للمعارفالمحلية، مجتمعات األصلية و الوتتخذ  -72
الشروط المتفق عليها بصورة وضع و  ومشاركتها اأو بقبولهالمسبقة عن علم  الحصول على هذه المعارف بموافقتهالضمان 

تعدها بروتوكوالت مجتمعية  وضع والمشاريععدد من المبادرات يدعم متبادلة لدعم تقاسم المنافع. وعلى سبيل المثال، 
وفي هذا الصدد،  41الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية.ب فيما يتعلقالمحلية مجتمعات األصلية و ال
القوانين  وكذلكالبروتوكوالت المجتمعية، ب المتعلقةإتاحة المعلومات  من أجل المجتمعات األصلية والمحليةاألمانة مع  تعاون ت

 الحصول وتقاسم المنافع. بشأن معلوماتالة تبادل غرفصلة بالحصول وتقاسم المنافع، لواإلجراءات العرفية المت

 أن تتماشىمستخدمو الموارد الجينية من مجتمعات األعمال والمجتمعات العلمية خطوات لضمان  أيضا   يتخذو  -73
 أو تحديث وضعهذه المبادرات  تضمنوتأنشطتهم مع بروتوكول ناغويا ومع التدابير التي اعتمدتها األطراف لتنفيذ البروتوكول. 

البنود التعاقدية النموذجية القطاعية والمتعددة القطاعات للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، ومدونات السلوك الطوعية، 
 المتعلقة التفاقيةلعلى الموقع الشبكي  حاليا   المعايير. وبعض هذه األدوات متاحوالمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و/أو 

                                                           
. استراتيجيةومبادئ توجيهية  مبادئ توجيهية عملية: مجموعتين من المبادئ التوجيهية التحاد األفريقيل يتضمن اإلطار السياساتي  37
 .الخامسة والعشرين العادية في دورته هذا اإلطار االتحاد األفريقي مؤتمر اعتمدو 

الصادر عن المجموعة األندية والمتعلق بالنظام العام للحصول على الموارد الجينية، أو اإلعالن  392على سبيل المثال القرار   38
 .2003الوزاري لبلدان الشمال بشأن الحصول على الموارد الجينية والحقوق فيها لعام 

ل على الموارد وتقاسم منافعها بالنسبة إلى مختلف القطاعات مطبوعة: عناصر لتيسير التنفيذ المحلي للحصو  يمكن االطالع على  39
 ./pdfai5033-bhttp://www.fao.org/3.التالي:  على الموقع الفرعية للموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 وتنميتها القدرات اإلطار االستراتيجي لبناء تنفيذ لمتعلق بالتقدم المحرز فيا تقريرال في هذه األنشطة المزيد من المعلومات عن ترد  40
 المنظمات واالتفاقيات والمبادرات الدولية األخرى  مع التعاون والتقرير المتعلق ب (UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/8)ناغويا  لتنفيذ بروتوكول

(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/6). 

 .من األمانة الدعم المقدم عنمزيد من المعلومات لحصول على الل /INF/1UNEP/CBD/SBI/1 انظر الوثيقة  41

http://www.fao.org/3/a-i5033e.pdf
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 بعض المنظمات أيضا   نفذالحصول وتقاسم المنافع. وتبشأن معلومات الغرفة تبادل  فيإتاحتها ويمكن  42التنوع البيولوجيب
 :لمبادرات ما يلية المتعلقة بهذه ابعض األمثل تضمنلبروتوكول ناغويا. وت وبناء القدرات دعما   للتوعيةأنشطة 

من  كيو، عددا   في لنباتية الملكيةا ق، بالتعاون مع الحدائظمة الدولية لحفظ حدائق النباتاتالمنأنشأت  )أ(
 ؛معظمها إلى العاملين في مجال حدائق النباتات في موجهةوهي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، التعلم وحدات 

اتحاد مرافق التصنيف األوروبية مدونة سلوك وأفضل ممارسات بشأن الحصول وتقاسم المنافع في اعتمد  )ب(
. 511/2014من الئحة االتحاد األوروبي رقم  13و 8 نتيمن البروتوكول، والماد 20ادة . وقد أعدت في سياق الم2014عام 

إلى المجموعات في المؤسسات األعضاء في  البحوث استنادا   وتجري المجموعات  في إطارها ت داروتعرض الوثيقة المبادئ التي 
الوثيقة أيضا على "بيان باستخدام المادة البيولوجية" وتحتوي االتحاد وتقدم تفاصيل عن أفضل الممارسات لتنفيذ هذه المبادئ. 

 ؛لمادة البيولوجيةل أعضاء التحالف كيفية استخدام ومعالجةلتوضيح 
المتعلقة " احترام التنوع في استهالك المواردعلى " االتحاد من أجل التجارة البيولوجية األخالقيةيشجع  )ج(

التي تتبع مبادئ ومعايير أخالقيات  الممارسات التجاريةخالل مجموعة من  التي تأتي من التنوع البيولوجي من بالمكونات
التجارة البيولوجية وتتضمن الحصول وتقاسم المنافع. وقد أعد االتحاد عددا من الموارد لدعم تطبيق مبادئ الحصول وتقاسم 

 .المنافع في الممارسات التجارية وأسهم في زيادة التوعية ببروتوكول ناغويا

 االستنتاجات - ا  سادس

 نفذت األطراف في االتفاقية عددا  ، 2010ية للتنوع البيولوجي في عام منذ اعتماد بروتوكول ناغويا والخطة االستراتيج -74
 تقدم في التصديق على البروتوكول وتفعيله. حرازوإ 16من الخطوات لتحقيق الهدف 

 9حتى ؛ و 16تحقيق الجزء األول من الهدف  2014 أكتوبر/تشرين األول 12وأبرز دخول البروتوكول حيز النفاذ في  -75
أو االنضمام  عليه أو الموافقة به أو القبول  في االتفاقية صكه للتصديق على البروتوكولطرفا   85، أودع 2016 سبتمبر/أيلول

، 2016ر/أيلول سبتمب 9 حتى. و خالل األشهر القادمة في التزايدعدد األطراف في البروتوكول يستمر . ومن المتوقع أن إليه
 بلدا   30عتزم يعلى البروتوكول و على األقل خطوات للتصديق  بلدا   35 ذ، اتخالتي أتيحت لألمانةواستنادا إلى المعلومات 

 .عليهالتصديق 

للمعلومات ووفقا  الحصول وتقاسم المنافع.  بشأن تدابير إعدادمعظم األطراف في بروتوكول ناغويا في مرحلة  وال تزال -76
 على وضع طرفا 32 ويعكف حاليا   ،منافعلحصول وتقاسم البشأن اواحد على األقل ا بير تد  بالفعلطرفا   20فقد اعتمد  المجمعة،

 32 وقد أنشأ طرفا  آخر اتخاد التدابير الالزمة. 27 يعتزمو  تنفيذ البروتوكول، بغية وتنقيح تدابير بشأن الحصول وتقاسم المنافع
  .أو أكثر لتنفيذ البروتوكولطرفا  نقطة تفتيش واحدة  12سلطات الوطنية المختصة وعين  سلطة واحدة أو أكثر من الطرفا  

عملياتها نحو التصديق،  في إطار، تتخذ أيضا   أن غير األطرافب المتاحةالمعلومات  فيدوباإلضافة إلى ذلك، ت -77
اعتماد  عقبتقاسم المنافع لحصول و دول من غير األطراف تدابير بشأن ا 6اتخذت  حيث خطوات لتنفيذ البروتوكول

دولة غير طرف بأنها تعتزم إعداد  43 أفادتهذا الهدف. وباإلضافة إلى ذلك،  على تحقيق طرفا   28 عمل حاليا  البروتوكول وي
 .لتنفيذ البروتوكول لحصول وتقاسم المنافعتدابير بشأن ا

لتفعيل البروتوكول. مزيد من الجهود ال غير أن الحاجة ال تزال تستدعي بذل، إحراز تقدم ملحوظأحرز  وقد تسنى -78
الحصول  بشأن معلوماتالنشر بعد في غرفة تبادل التطورات الوطنية لم ت  ب المتعلقةبعض المعلومات فإن على سبيل المثال، و 

 ضىخرى ذات الصلة لتنفيذ البروتوكول، فإن البروتوكول يقتوضع تدابير وهياكل مؤسسية أوباإلضافة إلى  43وتقاسم المنافع.
                                                           

مدونات السلوك تتاح و  https://www.cbd.int/abs/resources/contracts.shtml: التعاقدية النموذجية على الموقع التاليالبنود تتاح   42
 https://www.cbd.int/abs/instruments/default.shtml: الموقع التاليالطوعية، والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و/أو المعايير على 

الحصول وتقاسم غرفة تبادل المعلومات بشأن  في ات وطنيةمعلوم األطراف في المائة من 37,6نشر  ،2016 أيلول/سبتمبر 9 حتى  43
، المتاحة لألمانة للمعلومات وفقا  و (. التدابير المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع و/أو ، ونقاط التفتيش،السلطات الوطنية المختصة) المنافع

https://www.cbd.int/abs/resources/contracts.shtml
https://www.cbd.int/abs/instruments/default.shtml
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ع غير األطراف على . وت شج  الحصول وتقاسم المنافع بشأن معلوماتالاألطراف هذه المعلومات من خالل غرفة تبادل  تيحأن ت
الحصول وتقاسم المنافع. واألمانة على استعداد لتقديم الدعم التقني، ب المتعلقةتيسير تبادل المعلومات  ةبغي فعل األمر نفسه

 ات ذات الصلة.عند الضرورة، لنشر المعلوم

 بروتوكولالتي تدعم التصديق على و بناء القدرات وتنميتها ب المتعلقة مبادراتالعدد من  وجودوأخيرا، وبالرغم من  -79
تفعيل الضرورية لإلى القدرات والموارد المالية  ال تزال تفتقراألطراف وغير األطراف  فإن العديد من 44وتنفيذه، ناغويا

 البروتوكول.

 األطراف األطراف ومؤتمر مؤتمر لنظر توصيات مشروع – ا  عساب
 بروتوكول ناغويا ألطراف فيل اجتماعك العامل   

 لدى هوتنفيذ البروتوكولعلى  بالتصديق صلةالمت اإلضافية التطورات االعتبار أخذ فيأن ي األطراف مؤتمر يرغب قد -80
 القرارات تجميع مشاريع في على النحو الوارد ،ذالفرعية للتنفي الصادرة عن الهيئة 1/2 من التوصية 5 الفقرة النظر في

(UNEP/CBD/COP/13/2.) 
االعتبار  أخذ فيأن ي في بروتوكول ناغويا ألطراف فيل اجتماعك األطراف العامل قد يرغب مؤتمر وبالمثل، -81

 1/2 توصيةال من 4 في الفقرة التالي، على النحو الوارد مقررال مشروع النظر في لدى في هذه الوثيقة الواردة المعلومات
 :الهيئة الفرعية للتنفيذ الصادرة عن

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،
على نحو  بروتوكول ناغويا نحو تنفيذ مزيد من الخطواتالاتخاذ  علىناغويا  في بروتوكول األطرافيحث  -1

اإلخالل  دون ناغويا،  لتنفيذ بروتوكول اذ تدابير إدارية أو سياساتيةواتخ وتشريعية هياكل مؤسسية إنشاء بسبل منها ،فعال
 وفقا   ،لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع المعلومات ذات الصلة إلتاحة جميعالمعلومات السرية،  بحماية

 ؛للبروتوكول
تلك  من قبيل التقني والدعم، التدريب هابما في ،تنميتهاالقدرات و  أنشطة بناءإلى  الحاجة يكرر التأكيد على -2
 تنفيذ بروتوكول لدعم الالزمة المالية عن الموارد فضال   مبادرة بناء قدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع، التي تقدمها

طار اإل يتضمن الذيو  ،(22 المادة) وتنميتهاالقدرات  بناء في المتعلق بتدابير المساعدة NP-1/8 للمقرر وفقا   ناغويا
 ؛على نحو فعال بروتوكول ناغويا لدعم تنفيذ وتنميتها لبناء القدرات االستراتيجي
النباتية لألغذية  الوراثية بشأن الموارد المعاهدة الدولية تنفيذ إلىاألطراف والحكومات األخرى  يدعو -3

 .حسب االقتضاء فيها كل منهما اآلخر، دعمبطريقة ي ناغويا وبروتوكول 45والزراعة
_________ 

                                                                                                                                                                                           

ونشر . الحصول وتقاسم المنافعادل المعلومات بشأن غرفة تب في الوطنية المتاحة معلوماتجميع  األطراف في المائة من 18,8فقد نشر 
 من ا  أي األطراف في المائة من 20,0ولم ينشر  ،ولكنه لم ينشرها برمتهاالمتاحة  الوطنية بعض المعلومات في المائة من األطراف 10,6

كان قد أنشأ سلطات وطنية مختصة أو ، فليست تتح أية معلومات بشأن إذا األطراف من وبالنسبة إلى عدد المتاحة. الوطنية معلوماته
الحصول وتقاسم غرفة تبادل المعلومات بشأن  فيبحيث يمكن نشرها في  نقاط تفتيش أو اتخذ تدابير متعلقة بالحصول وتقاسم المنافع

 .المنافع

 تنفيذ لمتعلق بالتقدم المحرز فيا تقريرالانظر  ،والموارد القدرات بناءب المتعلقة مبادراتال بشأنلمزيد من المعلومات للحصول على ا  44
 .(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/8ناغويا ) لتنفيذ بروتوكول وتنميتها القدرات اإلطار االستراتيجي لبناء
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