
 
 

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا
 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم
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القدرات وتنميتها لدعم التنفيذ الفعال  لبناءتنفيذ اإلطار االستراتيجي  فيتقرير عن التقدم المحرز 
  لبروتوكول ناغويا

 مذكرة من األمين التنفيذي
 مقدمة -أوال

 وتنمية القدرات وتعزيز الموارد القدرات بناء في تتعاون األطراف نأعلى  بروتوكول ناغويا من 22 المادة نصت -1
ذات االقتصاد واألطراف النامية  في األطراف من البلدان فيعلى نحو فعال  لبروتوكولالتنفيذ  المؤسسية البشرية والقدرات

واألطراف ذات  من البلدان النامية في االعتبار التام احتياجات األطراف تأخذ األطراف أن منُيطلب  بذلك، وللقيام. االنتقالي
  .وأصحاب المصلحة المعنيين والمحلية المجتمعات األصلية وتيسر مشاركةموارد مالية  إلى االقتصاد االنتقالي

 ا  استراتيجي را  إطا بروتوكول ناغويا فيألطراف ل اجتماعك األطراف العامل اجتماع مؤتمر ، اعتمدNP-1/8 وفي المقرر -2
غير رسمية  لجنة استشارية ، وأنشأ(مقررال األول لهذا والمرفق 1 ناغويا )الفقرة تنفيذ بروتوكول لدعم تنميتهاالقدرات و  لبناء

 .(2 الفقرة) اإلطار االستراتيجي فعالية بتقييم المتعلقة بشأن المسائل األمين التنفيذي المشورة إلى سداءإل

 عد  التنفيذي أن يُ  األمين إلى بروتوكول ناغويا ألطراف فيل اجتماعك األطراف العامل طلب مؤتمر ،نفسه المقرر فيو  -3
 لينظر فيها 2020-2011للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية في ومساهمته اإلطار االستراتيجي حالة تنفيذ عن تحديثات

وإتاحة أول تحديث خالل االجتماع ية، عادخالل اجتماعاته الناغويا ي بروتوكول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف ف
 إلى األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنيةالتي تقدمها مع مراعاة المعلومات الثاني، 

 هذه التحديثات الغرض منيتمثل و ((. ه) 10 رة، الفقNP-1/8 المقرر) غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
-NP المقرر) لتحسينا تدابير بشأن توجيهات استعراض التقدم المحرز، وتوفيرمن  بروتوكولالفي  اجتماع األطراف تمكين في

 .(43 األول، الفقرة ، المرفق1/8
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م ع معلومات بشأن األدوات القائمة يجالتنفيذي أن  إلى األمين أيضا  لألطراف  كاجتماع األطراف العامل مؤتمر طلبو  -4
من احتياجاتها وأولوياتها  على تقييم ، وخاصة النساء في تلك المجتمعات،األطراف والمجتمعات األصلية والمحليةالتي تساعد 

وتقديم غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع،  المعلومات الناتجة من خالل وإتاحة وتنميتها،بناء القدرات حيث 
 ((.ج) 10، الفقرة NP-1/8 المقرر) بشأن الحاجة إلى تطوير أدوات جديدة لألطرافتقرير إلى االجتماع الثاني 

تقارير إلى االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل تقديم ضافة إلى الطلبات الواردة أعاله والتي تدعو إلى باإلو  -5
التنسيق والتعاون  يسير: تشجيع وتما يلي منها االضطالع بجملة أمورالتنفيذي إلى األمين  فقد ُطلب أيضا  ألطراف، كاجتماع ل

والفرص  تنميتهابناء القدرات و من حيث حتياجات عن االمعلومات إمكانية تقديم وضمان  ؛اإلطار االستراتيجي في تنفيذ
حتياجات واألولويات اال عن تجميع المعلوماتو  ؛اطالعها عليهاوإمكانية  االتفاقية القائمة في إطارجميع المنابر إلى واألنشطة 

ف األمين ل  عالوة على ذلك، كُ و  (.10، الفقرة NP-1/8)المقرر  وإتاحتها للمنظمات المعنية وتنميتهابناء القدرات من حيث 
عن  ،من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع ،: جمع ونشر المعلوماتباالضطالع بما يلي التنفيذي

 تنظيم دورات وحلقات عمل تدريب المدربين؛؛ و مبادرات بناء القدرات القائمة والمجاالت التي تعاني من ثغرات في القدرات
، مواد تدريب ونشرها إعداد، و ورسم خرائط لهاساعد في تنفيذ اإلطار االستراتيجي تقد التي تحديد المؤسسات والخبرات المتوافرة و 
والشروع في التعاون مع ، تيسير التواصل وتبادل الخبرات بين األطراف والمنظمات المعنيةو  ،ة للخبراءإقامة شبكات إلكترونيو 

 27 ة، المرفق األول، الفقر NP-1/8تنمية القدرات )المقرر دعم المتبادل في جهودها الرامية إلى الشركاء الرئيسيين لضمان ال
  (.41إلى 39والفقرات من 

لدعم تنفيذ بروتوكول  تنميتهاتنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات و  عن التقدم المحرز في ا  تقرير  المذكرة هذه قدموت -6
 يسيراألمانة واللجنة االستشارية غير الرسمية لت تضطلع بهاأنشطة ما بين الدورات التي  منها الثاني فرعويعرض ال ناغويا.

الثالث  فرعويقدم ال أعاله. 5لطلبات والمهام المشار إليها في الفقرة لتجابة تنفيذ إطار بناء القدرات، وكذلك اإلجراءات المتخذة اس
 تاريخ منذ وتنفيذه بروتوكول ناغويا لدعم التصديق على اتخذتوالتي  تنميتهابناء القدرات و ب المتعلقة مبادراتال لحالة تحديثا  

في  بناء القدراتل قائمةالابع لمحة عامة عن األدوات والموارد الر  ويقدم الفرع الخبرات والدروس المستفادة الناشئة.أهم اعتماده، و 
-2020) قصيرة األجللا خطة العمللالخامس معلومات عن المشروع المنقح  ويورد الفرع الحصول وتقاسم المنافع. مجال

وأهداف أيشي للتنوع  2020-2011تعزيز ودعم بناء القدرات لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي إلى  الرامية( 2017
السادس عناصر لمشروع مقرر لينظر فيها االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف  فرعوأخيرا، يتضمن ال .الواردة فيهاالبيولوجي 

  ألطراف في البروتوكول.كاجتماع لالعامل 

الحصول وتقاسم  مجال الجارية والمزمع اتخاذها فيالمبادرات  و أنجزت مؤخرا   بالمبادرات التي قائمة مفصلة ُتتاحو  -7
 من أجل دعم القائمة لبناء القدرات األدوات والمواردب قائمةتتاح و ، UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/6 في الوثيقة المنافع

اللجنة االستشارية غير اجتماعي  وُيتاح أيضا  تقريرا. UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/7 في الوثيقة البروتوكول تنفيذ
في صورة  فترة ما بين الدورات خالل اللذين عقدا ،ناغويا القدرات لتنفيذ بروتوكول ناءبب المعنية الرسمية

 فإن الوثيقة ،وأخيرا  . UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/5و  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/4ثيقتينو ال
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/8 بروتوكول  لتنفيذ يةوضع أطر قانون" المعنون  القدرات برنامج بناء معلومات عن تقدم

 واألمانة. المنظمة الدولية لقانون التنمية والذي تشترك في تنفيذه ،"ناغويا
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 بها اضطلعت أنشطة ما بين الدورات التي لمحة عامة عن  -ثانيا  
  األمانة واللجنة االستشارية غير الرسمية     

رت ذت األمانةنف   -8 من أجل  القدرات وتنميتها بناءل مختلفةة أنشط ،2016-2015 خالل فترة السنتين ،ودعمت ويس 
 إلى في جهودها الرامية التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاال األطراف في اإلطار االستراتيجي ومساعدة تنفيذ مساهمة فيال

 .هذه األنشطة لمحة عامة عن األقسام الفرعية التالية تقدمو . بروتوكول ناغويا التصديق على

  بيانات لمبادرات وموارد بناء القدراتإنشاء قواعد  -ألف
استنادا  و  ،NP-1/2 من المقرر 12 والفقرة  NP-1/8من المقرر( ب)10)أ( و10الفقرتين  الواردة في بناء  على الطلبات -9

قاعدتي  األمانة ناغويا، أنشأت لتنفيذ بروتوكول بناء القدراتالمعنية ب اللجنة االستشارية غير الرسمية المشورة المقدمة منإلى 
 :غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع في القدرات بناءل التاليتين البيانات

والمزمع  المبادرات الجارية محدثة عن توفير معلومات إلى وهي ترميالقدرات،  مبادرات بناءقاعدة بيانات  أ()
القدرات،  مبادرات بناء حالة واتجاهات حة عامة عنلم للحصول على هذه قاعدة البيانات وقد ُتستخدم .والمنجزة إنجازها

 للحصول على أيضا   تستخدم وقد. في تغطيتها القائمة واالزدواجية ثغراتوال تلك المبادرات،ل اضيعيةوالمو  والتغطية الجغرافية
 في المستفادة أفضل الممارسات والدروس منطقة معينة، وعرض أو معين في بلد مبادرات محددة نواتجو  معلومات عن أنشطة
 ؛تعاون الوالتنسيق و  التآزر المبادرات وتحديد فرص لتمو  أو/و التي تنفذالمنظمات  استكشافمختلف المبادرات، و 

تبادل  اإللكترونية لغرفة المكتبة عن طريق يمكن الوصول إليهاالتي القدرات،  موارد بناء قاعدة بيانات (ب)
وتقاسم المنافع  والموارد القائمة في مجال الحصول دواتاألعرض  إلى لتي ترميوا ،بشأن الحصول وتقاسم المنافع المعلومات

 ،ودراسات الحاالت اإلفرادية المتعلقة بالممارسات الجيدةالمبادئ التوجيهية،  /مجموعة األدواتو  ،التدريب مواد هابما في)
لتحديد  أيضا   قاعدة البيانات وقد تستخدم دواجية.االز  لتفادي أخرى جديدة تطوير أدوات وموارد في ومساعدة المشاركين( وغيرها
 .تنفيذ البروتوكول لدعم الموارد المتاحة التكيف مع أو إلى تطوير موارد جديدة الحاجةمدى 

 من خالل، وأصحاب المصلحة المعنيين والمحلية، األخرى والمجتمعات األصلية والحكومات األطرافودعيت  -10
 عن طريق القدرات بناء وموارد مبادرات بشأنالمعلومات ، إلى تبادل 2016حزيران /يونيه 3 المؤرخ 071-2016 اإلخطار

لتشجيع  األمانة تنفذهاالتي  والمشاركة اصلالتو  حملة وفي إطار. تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع غرفة
 التابع لالتفاقية مساعدةال مكتب م من خاللالدع فقد قدم ،تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع غرفة المشاركة في

 16 وقد تسنى، بحلول 1.لبناء القدرات الموارد المتاحةتطوير مبادرات و ال وضععلى  لمساعدة األطراف والمنظمات
 18و  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/6محددة في الوثيقةمبادرة  87 أصل من ةمبادر  37 إتاحة ،2016 أيلول/سبتمبر

تبادل المعلومات بشأن  غرفة عن طريق UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/7الوثيقة  في موردا  مدرجا   57 لأص موردا  من
 .الحصول وتقاسم المنافع

 نشطة المضطلع بها لبناء القدرات وتنميتهااأل  -باء

ات منظم مع بالتعاون  ،ودعمت األمانةيسرت ، وجهات مانحة أخرى  للتنوع البيولوجي اليابان صندوق  بدعم من -11
 بروتوكول ناغوياعلى  تصديقال جهودها الرامية إلى في لمساعدة األطراف تنميتهاالقدرات و  أنشطة بناء من ا  عدد شريكة،
 :يلي بما هااضطالعفي ذلك بما  ،وتنفيذه

                                                           
 .OP/2/3M-UNEP/CBD/NP/COPيمكن الحصول على المزيد من المعلومات في الوثيقة  1
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ل بروتوكو  دعم تنفيذلبناء القدرات من أجل  ا  تعاوني ا  برنامج المنظمة الدولية لقانون التنميةاألمانة و  نفذت )أ(
 :التالية الثالثة مكوناتالالبرنامج  تضمن هذاوي 2.ناغويا

سياساتية الوطنية ال/ستراتيجيةاال خياراتال: المسائل التاليةبشأن  لتعلم اإللكترونيل ثماني وحدات وضع (1)
 افعوتقاسم المن جينية،الموارد ال الوصول إلىسبل المؤسسية، و  ، والترتيباتالمتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع

 والتدابير الرامية إلى اإلصالح القانوني، المرتبطة بالموارد الجينية، واالمتثال، وعمليات والمعارف التقليدية
 ؛بروتوكول ناغويا دعم تنفيذ

 مختلط نهج اعتمادب هذه الدورة وقد قدمت ،"بروتوكول ناغويا لتنفيذ أطر قانونية إنشاء" بعنوان تنظيم دورة (2)
. عقدت بحضور مباشر إقليميةوحلقات عمل  على اإلنترنت/لتعلم اإللكترونيل شةمناق جلسات يتضمن

 إلى 11من ) هولندا الهاي، ومنطقة البحر الكاريبي في نكليزيةالعمل ألفريقيا الناطقة باإل حلقات عقدتو 
 ؛(2016 يه/تموزيول 22 إلى 18من ) إندونيسيا بالي، في والمحيط الهادئ ، وآسيا(2016 ه/تموزيولي 15

 حلقة أن ُتعقدومن المقرر (. 2016 أيلول/سبتمبر 9 إلى 5من ) ومنطقة البحر الكاريبي الالتينية وأمريكا
 ؛2017عام في  ألفريقيا الفرنكوفونية رابعةعمل 

 زيادة تعزيزمن أجل  المعنيين بالحصول وتقاسم المنافع القانونيينللخبراء  على االنترنت شبكة عالمية إنشاء (3)
المتعلقة بالحصول  المسائل القانونية والخبرات بشأن المعارف وتبادل الموارد قاسموت األقران لم منالتع

 .نترنتبر اإلالمناقشات ع خالل وتقاسم المنافع من

 وتقاسمللحصول  المفاهيم األساسية لتحسين استيعاب اإللكتروني للتعلم وحدتين األمانة أيضا   ضعتو  )ب(
 3؛بروتوكول ناغويا ق علىوتشجيع التصدي المنافع

المعاهدة الدولية بشأن الموارد  أمانة لبناء القدرات مع برنامج مشترك في األمانة ساهمت عالوة على ذلك، (ج)
من أجل  للتنوع البيولوجي منظمة الدوليةالو  ،قدرات الحصول وتقاسم المنافعتنمية ومبادرة  الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

على نحو يدعم فيه كل منهما  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةو  ناغويا بروتوكول تعزيز تنفيذ
على نحو يدعم فيه كل منهما  البروتوكول والمعاهدة تنفيذ إدراج بشأن األفريقية حلقة عمل للبلدان تنظيم ذلك تضمنو . اآلخر

 الفقر، والتنمية االقتصادية والحد من ،المناخ بشأن التكيف مع تغير أوسع نطاقا  ة وطني سياساتيةأهداف  سياق فياآلخر 
بحيث  حلقة عمل موازية آلسيا 2017ُتعقد في مارس/آذار وسوف  4.وحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام ،الوطنية

 ؛ذين الصكينبين ه أوجه التداخلنقاط االتصال التابعة للبروتوكول والمعاهدة لتحسين فهم  تجمع

تبادل  غرفة الستخدامالقدرات  بناءفرص  األوروبي، االتحاد مقدم من دعم إضافيب ،يسرت األمانة أيضا   (د)
 التعلم اإللكتروني، وتنظيم وحدة هابما في ،تدريبية وتوجيهية مواد إعداد من خاللالمعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

 مكتب المساعدة التابع المقدم من دعمالحلقات دراسية شبكية، و  عبر لألطرافمساندة ال/تقنيم الالدع وتوفيرة، عمليتدريبات 
التعلم  أدواتو  ،لتدريبل مخصص شبكي موقع إنشاءو  إلكترونية باستخدام نظام سكايب، إفرادية جلساتتنظيم و  ،لالتفاقية

 األول للوثيقة في المرفق ألنشطةهذه ا مفصلة عن يمكن االطالع على معلوماتو  5.اإللكتروني األخرى 
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/3؛ 

                                                           
 .MOP/2/INF/8-UNEP/CBD/NP/COPللحصول على المزيد من المعلومات عن البرنامج، انظر  2

 كلية موظفي منظومة األمم المتحدة والذي تستضيفه لألمانة التابع التعلم اإللكتروني برمن من خالل الوحدات ستتاح 3
(ghttps://scbd.unssc.or )بشأن الحصول وتقاسم المنافع تبادل المعلومات غرفة ومن خالل. 

 .مفوضية االتحاد األفريقي مع بالتعاون  ونظمت أبابا أديسب 2015 تشرين الثاني/نوفمبر في ألفريقيا عقدت حلقة العمل 4

 .https://absch.cbd.int بشأن الحصول وتقاسم المنافع: تبادل المعلومات غرفة واألدوات من خالل جميع الموادتتاح  5

https://scbd.unssc.org/
https://absch.cbd.int/
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 المعنية والجهات الفاعلة قدرات األطراف إلى تعزيز الراميةالعديد من األنشطة  تنفذ األمانة ، فإنوأخيرا   (ه)
تتعلق  أدوات موعةإعداد مج وتتضمن هذه األنشطة. ناغويا بروتوكولب التوعية استراتيجية البروتوكول وتنفيذب الوعي ذكاءإل
 تتعلق بوضع استراتيجيات وطنية للتوعيةمنهجيات ل ومبادئ توجيهية وأمثلة نماذج وتتضمن بالحصول وتقاسم المنافع لتوعيةبا

في  عن هذه األنشطة وترد تفاصيل. بشأن الحصول وتقاسم المنافع تبادل المعلومات غرفة من خالل الحالية التوعية ونشر مواد
 .UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/9الوثيقة 

    بناء القدرات وتنميتهال المنظمات الشريكة مساهمة في أنشطةال -جيم

ن موظفو واضطلع . المنظمات الشريكة التي نظمتهاالقدرات  بناءحلقات عمل اجتماعات و مختلف  في األمانة شاركت -12
 :بما يلي األمانة من

 2و أيلول/سبتمبر 27بين ما في الفترة  عقدت ،ياناغو  تنفيذ بروتوكول بشأن حلقات عمل وطنيةتيسير  (أ)
للتنوع  مركز رابطة أمم جنوب شرق آسيا ونظمهاالو الديمقراطية الشعبية،  في فيتنام وجمهورية 2015 تشرين األول/أكتوبر

 ؛برنامج األمم المتحدة للبيئةو  البيولوجي

برنامج األمم المتحدة للبيئة /لي لحماية الطبيعةاالتحاد الدو  المشترك بين لمشروعل افتتاحية عملحلقة  تيسير )ب(
األول للجنة  في االجتماعالمشاركة و  البحر الكاريبي، بلدان منطقة في بروتوكول ناغوياب النهوض بشأنومرفق البيئة العالمية 

 ؛وتوباغو ترينيداد في بورت أوف سبين، 2016 نيسان/أبريل 26 إلى 25من الذي ُعقد في الفترة  للمشروع التوجيهية
 فيالحصول وتقاسم المنافع، المعقودين  قدراتتنمية مبادرة المعنية ب اللجنة التوجيهية في اجتماعي المشاركة )ج(

 ؛2016 آذار/مارس باريس في وفي 2015 آذار/مارسفي  أبابا أديس
والمشاركة في  الحصول وتقاسم المنافع عن غرفة تبادل المعلومات بشأن لبناء القدرات عملتيسير حلقة  )د(

برنامج األمم المتحدة للبيئة ومرفق /االتحاد الدولي لحماية الطبيعة المشترك بين لمشروعحلقة العمل هذه التي نظمت في إطار ا
 في 2016 ه/تموزيولي 22و 21يومي  وعقدت، "البحر الكاريبي بلدان منطقة في بروتوكول ناغوياب النهوض" البيئة العالمية

 ؛كينغستون 
المعاهدة ناغويا و  بروتوكولل المتآزر التنفيذمشروع "المعني ب التوجيهي الخبراء فريق في اجتماعات لمشاركةا )ه(

 ؛ومدغشقر في بنن يعمللتنوع البيولوجي، و لدولية لمنظمة اال الذي تقوده "الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
البحوث  في الموارد النباتية استخدام "تعزيز بشأن إثيوبيا في الجاري  لمشروعل اللجنة التوجيهية في المشاركة )و(

 داروين. مبادرة وتموله المنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات والذي تنفذه "والتنمية

 خدمتهاوضمان  بناء القدراتالمعنية بتنظيم اللجنة االستشارية غير الرسمية  -دال

اجتماعين للجنة  األوروبي، من االتحاد بدعم مالي ،األمانة، عقدت NP-1/8 ثاني للمقررال والمرفق 2 الفقرةب عمال   -13
 17 إلى 15من  في مونتريال، كندا، في الفترة ناغويا القدرات لتنفيذ بروتوكول بناءب المعنية االستشارية غير الرسمية

 المشورة إلسداء غير الرسمية االستشارية ةوقد أنشئت اللجن. 2016 ه/حزيرانيوني 17إلى  15ومن  2015 أيلول/سبتمبر
وتضطلع هذه اللجنة أيضا   .تنميتهاالقدرات و  اإلطار االستراتيجي لبناء فعالية بتقييم ذات الصلة بشأن المسائل ألمين التنفيذيل

 تنفيذب ات المعنيةوالمنظم والمجتمعات األصلية والمحلية الحكومات ممثلي بين فيما التنسيق والتعاون  يسيرفي ت بدور رئيسي
 ما يلي: بشأن المشورةإسداء في  للجنة االستشارية غير الرسميةا واليةتتمثل  على وجه التحديد،و . اإلطار االستراتيجي

مختليييف المنظميييات بهيييدف تحدييييد األطيييراف و  التيييي تنفيييذهاو  تنميتهيييابنييياء القيييدرات و المتعلقييية بمبيييادرات ال تقيييييم )أ(
 ؛طار االستراتيجيفي تنفيذ اإل قائمةال الثغرات
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الحاجيية إليييى إعييداد أدوات ومبيييادئ توجيهيييية ومييواد تيييدريب جدييييدة، بمييا فيييي ذليييك وحييدات اليييتعلم اإللكترونيييي،  )ب(
لتيسير مبادرات األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين المتعلقة ببنياء القيدرات 

 وتنميتها؛
االعتبييييار  فيييي، ميييع األخييييذ وتنميتهييييا بنيييياء القيييدرات أنشيييطةوالتكاميييل بييييين واالتسيييياق والتيييآزر التنسيييييق  تيسيييير )ج(

فيي غرفية تبيادل المعلوميات بشيأن الحصيول المتاحية  من حييث بنياء القيدرات وتنميتهيا واألنشيطةحتياجات المتعلقة باالالمعلومات 
 ؛مصادر أخرى من و وتقاسم المنافع 

الفرص تياجات من حيث بناء القدرات وتنميتها التي تحددها األطراف و تيسير تحقيق االتساق بين االح )د(
 (.1 الثاني، الفقرة ، المرفقNP-1/8 المقرر) لدعم تنفيذ اإلطار االستراتيجيالالزمة الموارد و  المحتملة

طاق ون حالة ،2015 أيلول/في سبتمبر المعقودفي اجتماعها األول غير الرسمية، استعرضت اللجنة االستشارية و  -14
كيفية العن  آراء عامةوتبادل المشاركون  واألدوات والموارد المتاحة لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا. تنميتهامبادرات بناء القدرات و 

لتنفيذ  تنميتهاتوثيق وتبادل المعلومات بشأن الخبرات والدروس المستفادة من مبادرات بناء القدرات و التي يمكن بها تحسين 
التي وضعتها األمانة لتمكين األطراف  وحدةاألشكال الم أيضا  واستعرضت اللجنة االستشارية غير الرسمية  بروتوكول ناغويا.

تبادل  غرفةالمتاحة من خالل و بناء القدرات وتنميتها ب ها المتعلقةوموارد هاتقديم معلومات عن مبادرات من المعنيةوالمنظمات 
 تبادل المعلوماتغرفة ولوحظ أن  .هذه األشكال إدخال تحسينات على ترحواقت ،بشأن الحصول وتقاسم المنافع المعلومات

وتنميتها في  وتنفيذ مبادرات بناء القدرات لألطراف الفاعلة المشاركة في وضعأداة قيمة  تمثل بشأن الحصول وتقاسم المنافع
  6وتجنب ازدواجية الجهود.والتنسيق  آزرتعزيز التلتحديد فرص التعاون المتاحة لوتقاسم المنافع  مجال الحصول

 حدثةمعلومات مفي  ،2016يونيو /يولية في المعقود الثاني افي اجتماعه غير الرسمية،اللجنة االستشارية  نظرتو  -15
 مبادرات بناء من المستفادة والدروس الناشئة مجموعة من الخبرات تالقائمة واستعرض القدرات مبادرات بناء حالة ونطاق عن

 بناءالقائمة ل مواردالو  ألدواتلتحليل أولي   فيأيضا  اللجنة االستشارية غير الرسمية  ونظرت. الجارية أوالمكتملة  القدرات
 الواردة عروضبما في ذلك ال مصادر مختلفة، من األمانة ، والتي جمعتهاالحصول وتقاسم المنافع وتنميتها في مجال القدرات

تبادل و . بشأن الحصول وتقاسم المنافع تبادل المعلوماتغرفة  في رد المتاحةوالموا الرسميةاالستشارية غير  اللجنة أعضاء من
 لمبادرة مكنالدور الم في اللجنة االستشارية غير الرسمية وأخيرا، نظرت. قيد التطوير الموارد بشأنمعلومات  أيضا   المشاركون 

ويسلط الضوء  7.ن حيث بناء القدرات وتنميتهااالحتياجات التي تحددها األطراف م لمواءمة وسيلةبوصفها  البيولوجي جسرال
 في ممتدة بين الدوراتالفترة ال خالل غير الرسميةاللجنة االستشارية  بها اضطلعتالتي  نشطةالرئيسية األخرى لأل النتائج على

 .والرابع أدناه الثالثفرعين ال

 محدثة عن حالة مبادرات بناء القدرات وتنميتهامعلومات  -ثالثا  
 االستراتيجي      وتقاسم المنافع لدعم تنفيذ اإلطارمجال الحصول في     

 دعمل التي تنفذ وتنميتهاالقدرات  بناءبشأن مبادرات  تحديثا   هذا الفرع يقدم ،NP-1/8 من المقرر( ه)10 للفقرة وفقا   -16
أيشي  من أهداف 16الهدف  وال سيما ،2020-2011للتنوع البيولوجي  والخطة االستراتيجية لبناء القدرات اإلطار االستراتيجي

، يسري مفعول بروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية 2015بحلول عام " على أنه ينصالتي  للتنوع البيولوجي
 ".وطنيوالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيله، بما يتمشى مع التشريع ال

اإلطار  تنفيذ في تي تساهمالو  القدرات بناءل المعروفة مبادراتال لمحة عامة عن "ألف"القسم الفرعي  قدميو  -17
على  المتعلقة بالتصديق لألنشطة القطرية التي تقدم دعما  مباشرا   القدرات مبادرات بناء االنتباه إلىويوجه  االستراتيجي،

                                                           
 .MOP/2/INF/4-UNEP/CBD/NP/COP االجتماع األول، انظر لالطالع على موجز نتائج 6

 .5MOP/2/INF/-UNEP/CBD/NP/COP ، انظرثانياالجتماع ال لالطالع على موجز نتائج 7
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 تغطيتها نطاق وكذلك ها،تمويلمبادرات القائمة، ومدتها، ومستوى ال لحالة تحليال   أيضا   عرضيو . هوتنفيذ بروتوكول ناغويا
وأفضل  الناشئة الخبرات "باء"الفرع  ويبرز(. تغطيةالفي  وأوجه التداخل الثغرات بما في ذلك استعراض) عيةاضيوالمو  الجغرافية

  .اإلطار االستراتيجي تنفيذ من المستفادة الممارسات والدروس

بلدان  في ةالقطري لألنشطة ا  مباشر  ا  دعمتقدم التي و  تنميتهاالقدرات و  بناءب المتعلقة مبادراتال محة مفصلة عنلاح وتت -18
 .UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/6 المعلومات وثيقةفي  مختلفة

 مبادرات بناء القدرات المتخذة لدعم اإلطار االستراتيجي  -ألف
 التصديق لدعم اقتراح مبادراتأو  تنميتهاالقدرات و  لبناء مختلفة مبادرات تنفيذ بروتوكول ناغويا، منذ اعتماد تسنى، -19

الدورات التدريبية  )مثل اإلقليمي صعيدالعلى  أو عالمية واسعة النطاقوأنشطة  مبادرات هي تتضمنو . وتنفيذه على البروتوكول
بصورة  تتوخى دعم وإفادة بلدان معينةالتي  لمبادراتكذلك اتشمل و  ،جميع البلدان إفادة إلى رميت( تبادل المعلوماتمنابر و 

 مباشرة.

 جميع البلدان تستفيد منهاوتنميتها والتي القدرات  بناءالمبادرات العالمية واإلقليمية المتعلقة ب -1

 من ا  عدد ،المنظمات الشريكة مع بالتعاون  ويسرت، األمانة قد دعمتأعاله، ف الثاني لفرعفي ا على النحو المبين -20
 التصديق على إلى في جهودها الرامية بشكل كبير البلدان ، وساعدتقليمياإلو  ين العالميصعيدالعلى  التي نفذت األنشطة

 .وتنفيذه بروتوكول ناغويا

الوكالة  تستضيفه متعدد المانحين برنامج القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع، وهي تنميةمبادرة دعمت أيضا  و  -21
 صعيدالعلى  أنشطةعن دعم  فضال   8المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، األنشطة العالمية من عددا   ،ن الدوليللتعاو  األلمانية
مواضيع  بشأن وحلقات عملتدريبية  دوراتتنظيم  بما في ذلك والمحيط الهادئ، الكاريبيمنطقة البحر أفريقيا و  في اإلقليمي

 وتتمثل إحدى نقاط التركيز الرئيسية في .مجال الحصول وتقاسم المنافع في القدرات بناءل وموارد أدوات إعدادو  ،مختلفة
 الحصول وتقاسم المنافع أحكام تنفيذل لعدد قليل من البلدان المباشر تقديم الدعم في 2020-2015 للفترة برنامجها الجديد

 على النحو الذي ُيبحث بالتفصيل أدناه. ناغويا وبروتوكول

 دليل ونشر وضعبما في ذلك  ،الصعيد اإلقليميعلى  أو عالميةأنشطة مختلفة ية الطبيعة االتحاد الدولي لحما دعمو  -22
 المنافع. بشأن الحصول وتقاسم ومواد أخرى  وأدوات لبروتوكول ناغويا االتحاد التوضيحي

 ةأصحاب المصلح محددة من مجموعاتل على بناء القدرات ركزتالمبادرات التي  من هناك عددف وعالوة على ذلك، -23
 :ما يلي المبادرات هذه ومن األمثلة على. وداعمة له ناغويا بروتوكول مع سقةمت أن تكون أنشطتها لضمان

 ميين عييددا   الملكييية فييي كيييو، الحييدائق النباتييية مييع بالتعيياون  ،المنظميية الدولييية لحفييظ حييدائق النباتيياتوضييعت  )أ(
 9الحدائق النباتية؛ في العاملينوالتي تستهدف  وتقاسم المنافع الوصولب المتعلقة وحدات التعلم

                                                           
تلك التي  ن قبيلم الحصول وتقاسم المنافع، تنفيذ بشأن فيما بين بلدان الجنوب لحواراتا( 1) :ما يلي العالمية بعض األنشطة تتضمن 8

 دوائر حوار ياتمنتد( 2(. )2014 كانون الثاني/يناير) الهند غوا، وفي( 2014 آب/أغسطس) أفريقيا تاون، جنوب في كيبنظمت 
 حلقات عمل متزامنة بشأن( ج) ؛2012عام  في كوبنهاغن في المنتدى الذي نظم ن قبيلم بشأن الحصول وتقاسم المنافع، األعمال

 ؛النباتية لألغذية والزراعة الوراثية بشأن الموارد المعاهدة الدوليةو  االتصال الوطنية التابعة لبروتوكول ناغويا نقاطل وتقاسم المنافع لحصولا
المعنيين بالتواصل االستراتيجي في مجال الحصول وتقاسم  للممارسين مجموعة األدواتو  مفاهيمي دليلإتاحة  ن قبيلم أدوات، إعداد( 3)

 انظر وتقاسم المنافع واألخبار. واألخبار المتعلقة بالحصول مواردال نشر (4) ؛"المبسط في شرح الحصول وتقاسم المنافع" فيلمو  المنافع
 .initiative.info-http://www.absعلى الموقع التالي:  المزيد من المعلومات

 ./https://www.bgci.org/resources/abs_learningالتفاصيل على الموقع التالي:  انظر 9

http://www.abs-initiative.info/
https://www.bgci.org/resources/abs_learning/
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 األوروبيييي االتحييياد الئحيييةبشيييأن  األساسيييية العميييل التدريبيييية حلقييياتمييين  سلسيييلة المفوضيييية األوروبيييية نظميييت )ب(
 تعزيييزميين أجييل  والبيياحثين لكبييار األكيياديميين( 511/2014 رقييم المفوضييية األوروبييية الئحيية)المتعلقيية بالحصييول وتقاسييم المنييافع 

 أربيع ميدنفي و  2015عام  في خمس مدن أوروبية في وعقدت حلقات عمل الالئحة. مات المنصوص عليها فيااللتزابمعرفتهم 
 ؛2016في عام 

ي )ج(  ا  عيدد ،المتحيدة اإلنميائي األميم برنيامج نفيذهاليذي يو  ،برنيامج المينح الصيغيرة التيابع لمرفيق البيئية العالمييةم دع 
 اوعيهي زييادةل ،والنيجر ،والكاميرون  ،وفانواتو ،بننبما فيها  ،ةمختلف بلدان في المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني من

 بيولوجيية ثقافييية وضيع بروتوكيوالت مثيل مين خييالل أنشيطة بميا فيي ذليك تنفيييذ البروتوكيول، لمسياهمة فييمين أجيل ا بنياء قيدراتهاو 
اقتراحييات وهنيياك  تقاسييم المنييافع.و  الحصييول تالتفيياوض علييى اتفاقييا مجييال فييي والتييدريب ،المعييارف التقليدييية ، وتوثيييقمجتمعييية

 ؛الموحدة( -وميكرونيزيا )واليات  ،وفيجي ،وسانت لوسيا ،وساموا ،وجنوب أفريقيا ،جزر كوك في قيد المناقشةاآلن  هي مماثلة
ؤسسات الم "ناغويا تنفيذ بروتوكول دعمعلى  االستثمار تأثير" :المعنون  المشروع المقترحسوف يدعم  )د(

لتعزيز الموارد  قائمة على الطبيعة منتجاتب والتي تشارك ومنطقة البحر الكاريبي الالتينية أمريكا في الحجم والمتوسطة ةالصغير 
المؤسسات اإليكولوجية  مع صندوق  بالتعاون  التنمية للبلدان األمريكية، مصرفالمشروع  وسينفذ هذا 10.الجينية بصورة مستدامة

(EcoEnterprises Fund)  وتمويل  من مرفق البيئة العالمية بتمويل غير قائم على المنح األخالقية التجارة األحيائيةاتحاد و
 .من مصادر أخرى  مشترك

 بلدان معينة القدرات وتنميتها لفائدة مبادرات بناء -2

، دعما  0102، منذ عام مبادرة لبناء القدرات وتنميتها 87ما ال يقل عن  مفقد قد 11المتاحة لألمانة، للمعلومات وفقا   -24
 بما في ذلك المبادرات، تحليل لتلك ويرد أدناه .هوتنفيذ بروتوكول ناغوياعلى تصديق ال جهودها الرامية إلى في للبلدان ا  مباشر 

في  الثغرات وأوجه التداخل بما في ذلك) اضيعيةالجغرافية والمو  تغطيتها عنومدتها ومستويات تمويلها، فضال   حالتهاو  أنواعها
 :(التغطية

 أنواع مبادرات بناء القدرات )أ(

 73 يمثل لبلدان محددة، والتي قدمت دعما  مباشرا   تنميتهاالقدرات و  بناءمبادرة من المبادرات المتعلقة ب 87من أصل  -25
( %2) مبادرتان اثنتان شكلوت ،إقليميةدون  أو إقليميةمشاريع ( %14) مبادرة 12 شكلوت مشاريع وطنية،( %84)منها 

 .لميينمشروعين عا

 مبادرات بناء القدرات حالة (ب)

                                                           
 ؛وبنما ؛والبرازيل ؛وباراغواي ؛وأوروغواي ؛وإكوادور ؛يناألرجنت ، وهي:19من المحتمل أن يغطي هذا المشروع بلدان أمريكا الالتينية الي 10

 ؛البوليفارية( –وفنزويال )جمهورية  ؛وغواتيماال ؛وشيلي ؛والسلفادور ؛والجمهورية الدومينيكية ؛وبيرو ؛المتعددة القوميات( -وبوليفيا )دولة 
 .وهندوراس ؛ونيكاراغوا ؛والمكسيك ؛وكولومبيا ؛وكوستاريكا ؛وكوبا

 مبادرات بناء بشأن المعنية والمحلية والمنظمات والمجتمعات األصلية األطراف والحكومات األخرى  أتاحتهاالتي  المعلومات ذلك يتضمن 11
أيشي للتنوع  من أهداف 16بالهدف  الصادرة عن األمانة فيما يتعلق إلخطاراتول NP-1/8 من المقرر 5 استجابة للفقرة القدرات وتنميتها

 المتاحة تحديد المشاريع استمارات أو وثائق المشاريع بما في ذلك مصادر مختلفة، التي جمعتها األمانة من المعلومات وكذلك البيولوجي،
 (.https://www.thegef.org/gef/project_list) البيئة العالمية مرفق اريعقاعدة بيانات مش في

https://www.thegef.org/gef/project_list
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 53 وال يزال يجري تنفيذ ،(%15)ة مبادر  13 فقد استكملت ،201سبتمبر/أيلول  16حتى  حيث حالة المبادرات من -26
 12(.%11) مبادرات جديدة 10(، واقترحت %13) مبادرة 11 واعتمدت ،(%61) رةمباد

 مبادرات ال مدة (ج)

وتتراوح مدة  87.13مبادرة من أصل  79د أتيحت في الوقت الحالي معلومات عن فقالمبادرات،  بمدة فيما يتعلق -27
 6 تبلغ مدةو  ،عن سنتين( %13) مبادرات 10وتقل مدة  سنوات؛ 5ما بين سنتين إلى ( %81 أو ةمبادر  63) المبادرات معظم

  .سنوات أو أكثر 5( %8) مبادرات

 مستوى التمويل (د)

 26. ويمثل 73مشروعا  وطنيا  من أصل  70أتيحت معلومات عن  14لمبادرات،ل التمويل األساسي مستوى  من حيث -28
 23دوالر من دوالرات الواليات المتحدة؛ ويشكل  500 000يقل عن  تمويلذات  صغيرة الحجممشاريع  (%37)مشروعا  منها 

ن دوالرات الواليات دوالر م 2 000 000و 500 000ذات تمويل يتراوح ما بين ة الحجم مشاريع متوسط (%33)مشروعا 
 دوالر من دوالرات الواليات المتحدة 2 000 000الحجم يزيد تمويلها عن  بيرةمشاريع ك (%30)منها  21يشكل المتحدة؛ و 

 مثالنبشأنها، فإن اثنتين منها ت معلومات التي أتيحت 12 الي اإلقليمية ودون اإلقليمية وبالنسبة إلى المبادرات. (1)انظر الشكل 
مبادرات مشاريع كبيرة الحجم. وفيما يتعلق  3مبادرات مشاريع متوسطة الحجم، وتمثل  7صغيري الحجم، وتشكل مشروعين 

دوالر من دوالرات الواليات  12 000 000بالمبادرتين العالميتين، فإن إحداهما تمثل مشروعا  كبير الحجم بتمويل أساسي قدره 
 15.دوالر من دوالرات الواليات المتحدة 1 000 000تمويل أساسي قدره ب الحجم متوسط ، وتشكل األخرى مشروعا  المتحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
على النحو  الحالة فقد صنفت هذا التحليل، ألغراضو . حالة المشاريع لتعكس مصطلحات مختلفة تستخدم أن الجهات المانحة حظلو  12

 إلى لم تقدم بعدُ  هاولكن هامفاهيم وضعت المشاريع التي إلى مصطلح "مقترحة" يشيرو  مقترحة أو معتمدة أو جارية أو مكتملة. التالي:
، قبلت الجهة )الجهات( المانحة التيالمشاريع  " إلىعتمدةيشير مصطلح "مو . ُتعتمد بعدُ  /تقبللم  هاولكن قدمت أو المانحة (الجهات) الجهة

 ال تزالالتي  المشاريع إلى" الجارية" ويشير مصطلح .كاملة مشاريع في وثائق هاوضعمفاهيمها أو وثائقها ويجري اآلن  من حيث المبدأ،
 قيد التنفيذ.

استمارات إلى عدم إتمام  أو هذه المرحلةكونها مبادرات مقترحة فقط في إلى ، ويعود ذلك أساسا  مبادرات 8 مدةات عن لم ُتتح معلوم 13
 .وهو ما أدى إلى عدم معرفة تواريخ االنتهاء منهامرحلة التنفيذ،  في تأخرا   بعض المبادرات واجهت أيضا  و  حتى اآلن. تحديد المشاريع

مساهمات التمويل  مع استبعادالتمويل األساسي،  عن المعلومات المتاحة قد أجري بناء  علىالميزانية  تحليل نفإ هذه الوثيقة، ألغراض 14
 .التمويل األساسي بعض الحاالت، في، تتجاوز أو التمويل المشترك وقد تعادل موارد(. النقدية أو العينية) المشترك

 والوطنية، انظر اإلقليمية دون /واإلقليمية العالمية للمشاريع ساسيالتمويل األ بشأنمزيد من المعلومات لحصول على الل 15
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/6. 
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 (2016سبتمبر/أيلول  16 القدرات )حتى وطنية لبناءال للمبادرات التمويل األساسي مستوى   -1الشكل 

  

 التغطية الجغرافية للمبادرات (ه)

 وطنيا   مشروعا   30منها  مشروعا   35) عدد من المبادرات أكبرب أفريقيامنطقة  حظيتالجغرافية،  التغطية ناحيةمن  -29
 3و روعا  وطنيا  مش 26) مشروعا   29 التي ُنف ذ بها والمحيط الهادئ آسيا منطقة تليهاو  ،(دون اإلقليمية/مشاريع إقليمية 5و

مشاريع  3و مشروعا  وطنيا   16) مشروعا 19 هاالتي ُنف ذ ب الكاريبيالبحر أمريكا الالتينية و منطقة  ثم ،(قليميةدون ا مشاريع
)انظر  16واحد وطنيومشروع  مشروع إقليمي واحدمن  أوروبا الوسطى والشرقية ، فقد استفادتوأخيرا   ،(دون إقليمية/إقليمية
 .هذه المناطق من لعدد من البلدان الدعم أيضا   وتقدم المبادرتان العالميتان(. 2 الشكل

 (2016سبتمبر/أيلول  16ء القدرات في المجموعات اإلقليمية لألمم المتحدة )حتى مبادرات بنا  -2الشكل 

    

 بناء القدرات التغطية الجغرافية لمبادراتالثغرات القائمة في  (و)

 بناء القدرات تبدو جالالقائمة في م لمشاريعلالجغرافية  ، فإن التغطيةاحةالمعلومات المت وباالستناد إلى ،بوجه عام -30
 ومن األمثلة على ذلك ما يلي: متفاوتة.

                                                           
" القوقاز جنوب في للتنوع البيولوجي اإلدارة المستدامة" الذي تنفذه الوكالة األلمانية للتعاون الدولي والمعنون  هذا المشروعيغطي  16

 دعمال ،في إطار هذا المشروعوقد التمست جورجيا، (. https://www.giz.de/en/worldwide/20319.html) ،وجورجيا ا،وأرميني ،أذربيجان
 .وتنفيذه ناغويا بروتوكول على للتصديق

https://www.giz.de/en/worldwide/20319.html
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أو أكثير مين  واحيدمشيروع  من خيالل ةالقطري لألنشطة ا  مباشر ا  دعم (%76) منطقة أفريقيافي  بلدا   41 تلقى )أ(
 بنيييياء ميييين مشيييياريع أي مشييييروع بلييييدا  حتييييى اآلن بتغطييييية 13وال يحظييييى  والعالمييييية. دون اإلقليمييييية/الوطنييييية واإلقليمييييية المشيييياريع
مين قبييل حلقيات  ،والعيالمي على الصعيدين اإلقليميي نفذت أنشطة من هذه البلدان من بعض استفادت ومع ذلك، قد 17القدرات.

  ؛العمل التدريبية
 من خالل ةالقطري لألنشطة ا  مباشر  ا  دعم (%76) أمريكا الالتينية والكاريبي دولمجموعة من  بلدا   25 تلقىي )ب(

 ؛بالتغطية حتى اآلن 18بلدان 8 وال تحظى العالمية.أو  دون اإلقليمية/اإلقليميةأو  المشاريع الوطنية أو أكثر من مشروع واحد
ميين خيالل مشييروع  القطريية لألنشييطة دعميا  مباشيرا   والمحييط الهييادئ منطقية آسيييا ميين( %61) بليدا 34 تلقيىي )ج(

 ميين المتبقييية، ومعظمهييا 22وال تحظييى البلييدان الييي .العالميييةأو  قليميييةدون اإل/أو اإلقليمييية المشيياريع الوطنييية أو أكثيير ميين واحييد
 19؛بالتغطية اآلسيوية، المنطقة دون اإلقليمية

 ،والبوسنة والهرسك ،وألبانيا ،أرمينيا - (%22) أوروبا الوسطى والشرقية منطقةبلدان فقط من  5تلقت  )د(
 20.في مجال الحصول وتقاسم المنافع دراتالق بناء من مشروع ا  مباشر ا  دعم - وجورجيا ،وبيالروس

 األنشطة، منولكن قد يكون من بينها من استفاد القطري،  صعيدعلى ال من الدعم المباشر البلدان من ولم يستفد عدد -31
ة وأيضا ، فقد ُتعزى الثغرات القائمة في التغطي. والعالمي على الصعيدين اإلقليمي ُنفذ تالتي  مثل حلقات العمل التدريبية،

 البلدان بعض عدم طلب إمكانية هابما في من العوامل، إلى عدد ،مثلما الحظت اللجنة االستشارية غير الرسمية، الجغرافية
يمكن و  ترحات جيدة.قها إلى القدرات الالزمة لوضع مر األن الحصول وتقاسم المنافع ال يشكل أولوية وطنية أو الفتقنظرا  للدعم 

أعضاء دول  ، وهيأوروبا الوسطى والشرقيةفي  الواقعةتلك  على سبيل المثالمنها بعض البلدان، إلى أن  أيضا   عزى ذلكأن يُ 
 21.مرفق البيئة العالمية الذي يقدمه ماليالدعم ال لالستفادة منمؤهلة  ليست األوروبي، في االتحاد

المبلغ  المشاريع عدد استنادا  إلى في التغطية ثغراتلل أن إجراء تحليل أيضا   اللجنة االستشارية غير الرسمية الحظتو  -32
بعض ال تزال حيث عن الحالة السائدة  ةحقيقي صورة لتقديم يكون في حد ذاته كافيا   ال قد بعينها أو منطقة معين بلد فيعنها 
 .بمحض إرادتها القدرات أنشطة بناء ماضية في تنفيذ لمشاريعها، الدعم تتلقىال  ، التي قدالبلدان

 في التغطية الجغرافية  أوجه التداخل (ز)

                                                           
 ،وسوازيلند ،وزامبيا ،وجنوب السودان ،ة تنزانيا المتحدةوجمهوري ،وتونس ،إريترياالتي لم تتسن تغطيتها بعد هي:  13البلدان األفريقية الي 17

 .وموريشيوس ،ومالي ،وليبيا ،وكابو فيردي ،وغانا ،وغامبيا ،والصومال

 ،المتعددة القوميات( -وبوليفيا )دولة  ،باراغوايبلدان مجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي اليثمانية التي لم تتسن تغطيتها بعد هي:  18
 .وهايتي ،البوليفارية( –وفنزويال )جمهورية  ،وشيلي ،وسورينام ،وسانت فنسنت وجزر غرينادين ،نيكاودومي

وإيران  ،وإندونيسيا ،واإلمارات العربية المتحدة ،أفغانستانالتي لم تتسن تغطيتها بعد هي:  20الي والمحيط الهادئ منطقة آسيابلدان  19
وجمهورية كوريا الشعبية  ،والجمهورية العربية السورية ،وتركمانستان ،وبنغالديش ،ي دار السالموبرون ،والبحرين ،اإلسالمية( -)جمهورية 
. وال يشكل واليمن ،والمملكة العربية السعودية ،وملديف ،والكويت ،وقطر ،وقبرص ،وعمان ،والعراق ،وسنغافورة ،وسري النكا ،الديمقراطية

 ( بلدين ناميين.واليابان ،جمهورية كورياالبلدان اآلخران في المنطقة )

وإيران  ،وإندونيسيا ،واإلمارات العربية المتحدة ،أفغانستانالتي لم تتسن تغطيتها بعد هي:  20الي والمحيط الهادئ منطقة آسيابلدان  20
وجمهورية كوريا الشعبية  ،والجمهورية العربية السورية ،وتركمانستان ،وبنغالديش ،وبروني دار السالم ،والبحرين ،اإلسالمية( -)جمهورية 
. وال يمثل واليمن ،والمملكة العربية السعودية ،وملديف ،والكويت ،وقطر ،وقبرص ،وعمان ،والعراق ،وسنغافورة ،وسري النكا ،الديمقراطية

 ( بلدين ناميين.واليابان ،جمهورية كورياالبلدان اآلخران في المنطقة )

 :الدعم المالي، مؤهلة للحصول على األوروبي االتحاد أعضاء فيدول  التي هيالتالية، و  ةأوروبا الوسطى والشرقي بلدانقد ال تكون  21
من تقرير االجتماع األول  23)انظر الفقرة  وهنغاريا ،وليتوانيا ،والتفيا ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،ورومانيا وتشيكيا، ،وبولندا ،وبلغاريا ،إستونيا

 ((.UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/4للجنة االستشارية غير الرسمية )
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 في مختلف الشركاء نفذهاي عديدة من مشاريع للدعمبعض البلدان احتمال تلقي  إلى أن المتاحةالمعلومات تشير  -33
قد ف على سبيل المثال،و . لم يحصل على أي دعم أو القليل من الدعمإال  البعض اآلخر لم يتلقفي حين  بناء القدرات مجال

 ٬وساموا ٬جزر كوك) والمحيط الهادئ ، وآسيا(وكينيا ٬والكاميرون  ٬جنوب أفريقيا بما في ذلك) اأفريقي فيتلقت عدة بلدان 
 ٬وبيرو ٬وبنما ٬إكوادور) الكاريبيمنطقة البحر وأمريكا الالتينية و  ،(والهند ٬وميانمار ٬ومنغوليا ٬وماليزيا ٬وفييت نام ٬وفانواتو

 .مشاريع ال يقل عن ثالثة مما  أو تتلقى الدعمدعما  ( وكولومبيا ٬وكوستاريكا ٬وغيانا ٬والجمهورية الدومينيكية

اللجنة  الحظت مثلما لحصول وتقاسم المنافع في بلد معين ال يعني بالضرورة،فإن وجود مشاريع متعلقة با ومع ذلك، -34
لتداخل ل الفعلية جاالتمشاريع لتحديد المال في مختلف عن كثب النظرالمهم  ومن. أوجه تداخل وجود االستشارية غير الرسمية،

 ودقد ي وفي هذا الصدد،. على سبيل المثال مختلف األنشطة، من والمكان والجمهور المستهدف والتوقيت التركيز ناحيةمن 
إلى  متعددةالمشاريع ال صاحبة المعنيةوالمنظمات  الحكومات دعوة بروتوكولال ألطراف فيل اجتماعك األطراف العامل مؤتمر

 تجنب من أجل تنفيذها المعنية الفاعلة الجهات بين فيما بينها، وتعزيز التعاون  التكامل ضمان غيةب لمشاريعا النظر في تلك
  22 :اللجنة االستشارية غير الرسمية التي اقترحتها التدابير التالية مراعاةاالزدواجية، مع 

التنسيق  وتحسين تنفيذها بشأن ركةمشت اتخاذ قرارات يشملوهو ما قد  بين المشاريع، التواصل الفعال ضمان )أ(
  ؛بين الجهات المانحة

 ؛أساس الميزة النسبية على المشاركة المنظماتمختلف  مكانة تحديد )ب(
 ؛(على سبيل المثال ،تكيفية إدارةنهج  تطبيق) المشاريع في تنفيذ إتاحة المرونة )ج(
 .والدولي ليميالمستويات الوطني واإلق للتنسيق والتعاون على إنشاء آليات )د(

واللجنة  بشأن الحصول وتقاسم المنافع تبادل المعلومات غرفة أن أيضا   اللجنة االستشارية غير الرسمية الحظتو  -35
أهمية الحفاظ  وأبرزتا الدولي صعيدال التنسيق على رئيسي في دورب قد اضطلعتا بناء القدراتب المعنية االستشارية غير الرسمية

 23القدرات. بناء في مجال بين الشركاء والخبرات علوماتالتبادل المنتظم للم على

فإن المعلومات الرئيسية،  المجاالت المواضيعية مختلفل في مجال بناء القدرات مبادرات القائمةال تغطيةب وفيما يتعلق -36
 سة الرئيسيةالمجاالت الخمأن  المبادرات لتلك ُأجري  تحليل بينوي 87.24مبادرة من أصل  80متاحة في الوقت الحالي عن 

 المندرجة ضمنالدعم لألنشطة ( %88 ،مشروعا   70) المشاريع تقدم أغلبية: على النحو التالي قد عولجت لإلطار االستراتيجي
 مشروعا   58ويقدم  ؛1 رئيسيال المندرجة ضمن المجالالدعم لألنشطة ( %78) مشروعا   62ويقدم  ؛2 المجال الرئيسي

المندرجة ضمن تقديم الدعم لألنشطة ( %58) مشروعا   46 ويقدم ؛4 المجال الرئيسي ضمنالمندرجة الدعم لألنشطة ( 73%)
 (.3 انظر الشكل) 3 المجال الرئيسي المندرجة ضمن الدعم لألنشطة( %56) ا  مشروع 45ويقدم  ؛5 المجال الرئيسي

 
 

 

 

                                                           
 .MOP/2/INF/4-UNEP/CBD/NP/COPمن الوثيقة  30انظر الفقرة  22

UNEP/CBD/NP/COP-من الوثيقة  35والفقرة  4MOP/2/INF/-UNEP/CBD/NP/COPمن الوثيقة  30و 29 تيننظر الفقر ا 23

MOP/2/INF/5. 

 ، وال تتوافر بشأنها معلومات عن التغطية المواضيعية. ا  حالي يجري اقتراحها جديدةمبادرات  المتبقية هي 7الي مبادراتال 24
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مجال الحصول ناء القدرات في بالقائمة ل مبادراتتغطية المجاالت الرئيسية لإلطار االستراتيجي بال   -3الشكل 
 (2016سبتمبر/أيلول  16)حتى  وتقاسم المنافع

 
 

 التركيز فإن استراتيجي، إلطارلالخمسة  جميع المجاالت الرئيسية نميتهاالقدرات وت مبادرات بناء تغطي فبينما لذلكو  -37
أيشي للتنوع  من أهداف 16الهدف  الجهود المبذولة لتحقيق مع ق ذلكويتس .2و 1 المجالين الرئيسيينعلى  قد انصب الرئيسي

، يسري مفعول بروتوكول ناغويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم 2015بحلول عام " على أنه الذي ينص البيولوجي
  ".العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيله، بما يتمشى مع التشريع الوطني

 أن معظم مبادرة 41 المتاحة لفائدة استمارات تحديد المشاريع أو/و وثائق المشاريعلأجرى  تحليل بينوي -38
 لإلطار االستراتيجي 1 الملحق في المدرجة( 2017-2014) تدخل ضمن األولويات القصيرة األجل األنشطة المنفذة/التدابير

كبير من  بدعم عددوحظيت  اإلطار االستراتيجي ضمن التي نفذت طةاألنش/تدابيرال وتشمل أمثلة .تنميتهاالقدرات و  لبناء
 :ما يلي المبادرات

  ؛(41 من أصل 32) للحصول وتقاسم المنافع التنظيميةالقانونية/ األطر تعديل أو وضع )أ(
لة المتعلقية والمسيائل ذات الصي المرتبطية بيالموارد الجينيية، والمعيارف التقليديية جينييةال الميوارد بأهميية التوعية )ب(

 ؛(41 من أصل 31) بالحصول وتقاسم المنافع
 ؛(41من أصل  26) إداريةترتيبات مؤسسية ونظم  وضع )ج(
 ؛(41من أصل  20) لها االمتثال/الحصول وتقاسم المنافع تدابيرأحكام  تنفيذ وإنفاذ )د(

 .(41 من 19) جينيةال الموارد والتطوير في مجال البحث )ه(

وثائق أو  أتيحت من أجلها التي من المبادرات نسبة بتغطية أقل التدابير التالية د حظيتفق وعالوة على ذلك، -39
 :تحديد المشاريعلاستمارات 

  ؛(41من أصل  مبادرتان) التقليدية المرتبطة بها والمعارف جينيةال تقييم المواردل تنمية القدرات الالزمة )أ(
 (.41من أصل  مبادرتانالبروتوكول ) لتنفيذ المواردحشد  )ب(
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 المنظمات الداعمة للمبادرات المختلفة (ح)

. منها (%52) 45 يمول مرفق البيئة العالمية، حاليا ، أو تسنى له تمويل القدرات، بناءل مبادرة معروفة 87 من أصل -40
 مشتركتمويل ئة هي فيدوالر  مليون  120 جمع مبلغو  دوالر مليون  60من  أكثر حتى اآلن، ،مرفق البيئة العالمية وقد استثمر

مرفق  التي يمولها معظم المبادرات وتنفذ 25.بلد 100أكثر من  في الحصول وتقاسم المنافع القدرات في مجال لمبادرات بناء
 مبادرة 14) برنامج األمم المتحدة للبيئة أو( 45من أصل  رةمباد 22) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي طرفمن  البيئة العالمية

 وذلك مرفق البيئة العالمية، ايموله مبادرات 7 ينفذ برنامج األمم المتحدة للبيئة أيضا   باإلضافة إلى ذلك،و (. 45من أصل 
للتنوع البيولوجي،  رابطة أمم جنوب شرق آسيا الطبيعة، ومركز لحمايةالدولي  االتحاد بمن فيهم مع شركاء آخرين، بالتعاون 

  في مجال الحصول وتقاسم المنافع. القدرات تنميةومبادرة  ط الهادئالبيئة اإلقليمي لمنطقة المحي برنامج وأمانة

 الوطني في صعيدعلى ال ألنشطة بناء القدرات الدعمالقدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع  تنميةوتقدم مبادرة  -41
وباإلضافة . هات المانحةالج من والمحيط الهادئ، وذلك بتمويل ومنطقة البحر الكاريبي أفريقيا ، وخاصة في(%17) بلدا   15

مشاريع  7 في مكونات الحصول وتقاسم المنافعتنفيذ  دعمالوكالة األلمانية للتعاون الدولي ل مع المبادرة تتعاون هذهإلى ذلك، 
  (.%8) الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنميةتمولها 

في مجال  القدرات بناءلمبادرات  7 ع لمرفق البيئة العالميةبرنامج المنح الصغيرة التاب يمول وعالوة على ذلك، -42
  .بتنفيذ هذه المبادرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ويضطلع ؛(%8) الحصول وتقاسم المنافع

الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي  تمول ، حيثالمتبقية 12 الي المبادرات تمول الجهات التالية ،وأخيرا   -43
 ؛(مبادرة واحدة) التنمية األلماني ومصرف( مبادرات 7) الوكالة األلمانية للتعاون الدولي تنفذها (%10) مبادرات 8 التنميةو 

 (.%1) واحدة مبادرة دون إقليمية اليابانية للتعاون الدولي الوكالةتمول و  ؛(%2) مبادرتين اثنتين داروين مبادرةوتمول 

  القدرات مبادرات بناء المستفادة منوالدروس  الناشئة الخبرات -باء
مبادرات ال المستفادة من والدروس الناشئة لخبراتل استعراضا  مستنديا   ، خالل الفترة الممتدة بين الدورات،أجرت األمانة -44

في  قدراتالمعنية ببناء الالمنظمات  مختلفودعت أيضا   بروتوكول ناغويا ذات الصلة بتنفيذوتنميتها و القدرات  بناءالمتعلقة ب
 26:ما يلي الدروس المستفادة المستمدة من المشتركة العناصر تضمنوت. إلى تقديم معلومات الحصول وتقاسم المنافع مجال

 عنييةالم اليوزارات والمؤسسيات مختليف بيين بما فيي ذليك التنسييق القطري، صعيدعلى ال أهمية التنسيق الفعال )أ(
 القدرات؛ بناء مشاريع مختلف وتقاسم المنافع وتنسيق الحصول تنظيمب

األصيييلية  المجتمعيييات بمييين فييييهم ،القيييدرات فيييي مبيييادرات بنييياء أصيييحاب المصيييلحة الرئيسييييين أهميييية إشيييراك )ب(
 القيمة؛ سلسلة امتدادعلى  غير الحكومية ومختلف الجهات الفاعلة والمحلية، والمنظمات

إعيدادها المشياريع و  تصيميمل والوقيت اليالزم ى ذليكالتكياليف المترتبية علي ضرورة أن تؤخذ في االعتبار الكامل )ج(
ال يتجيزأ  جيزءا   وصيفهاب جييدا   مفصيلة ومنسيقة تنسييقا   شيراءوخطط  عمل سنوية خططبصورة فعالة، بما في ذلك وضع 

 ؛اوتنفيذه اريعتصميم المش من عملية

                                                           
: Building Capacity to Implement the Nagoya Protocol: A Review of GEF Support. 2014مرفق البيئة العالمية،  25

support-gef-review-protocol-nagoya-implement-capacity-https://www.thegef.org/publications/building . 

 . 13، الفقرة IAC/2016/1/2-UNEP/CBD/ABS/CBانظر  26

https://www.thegef.org/publications/building-capacity-implement-nagoya-protocol-review-gef-support
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 التي جمعت جديدةالات معلومالأو  من البلدان في بلد ضوء الظروف المتغيرة المشاريع في ضرورة تكييف )د(
  .ومرحلة انطالق المشروعتقييم القدرات  عملية خالل

 27:ما يلي اللجنة االستشارية غير الرسمية التي أبرزتها المستفادة الخبرات والدروسوتضمنت  -45

 التوعية
 ساتواضعي السيا لدى بشكل كبير امأحكام الحصول وتقاسم المنافع وفهمهبروتوكول ناغويا و بالوعي  قلي )أ(

والمجتمعات  األطراف صالحلفي هذه البلدان ومن الضروري تنفيذ المزيد من أنشطة التوعية عام في بعض البلدان، بوجه 
 ؛شترك لبروتوكول ناغويا ومتطلباتهضمان فهم ممن أجل  األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين

 الحصول وتقاسم المنافع أحكام جدم
المتعلقة بتطوير العلوم والتكنولوجيات والسياسات واللوائح  وطنيةالسياسات ال بينصالت توضيح ال من المهم (ب) 

الوطنية األوسع  السياسات اإلنمائيةفي  أحكام الحصول وتقاسم المنافع دمجمن أجل الوطنية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع 
 ؛نطاقا  

األخرى  البرامج/المشاريعو  لحصول وتقاسم المنافعأحكام ا بين التكاملمن الضروري استكشاف وتعزيز  (ج) 
 إدراج عناصر على سبيل المثال بطرق منها (والغابات المناطق المحميةالبرامج المتعلقة بمثل ) ذات الصلة بالمسائل المتعلقة

 ؛متعددة تشمل مجاالت تركيز في مشاريع الحصول وتقاسم المنافع
المتعلقة بالحصول  الوطنية التدابير مع جمعال تصاريح التي تنظم ياساتالس مواءمةاالعتبار ل ينبغي إيالء (د) 

 ؛وتقاسم المنافع
 ؛جميع المستويات المناهج الدراسية على في أحكام الحصول وتقاسم المنافع دمج من المهم (ه) 

 تصميم المشاريع وتنفيذها
 ال يتجزأ من عملية جزءا   جيدا   ة تنسيقا  منسقالمفصلة و ال شراءالسنوية وخطط العمل ال خطط ينبغي أن تكون  (و) 

 ؛وتنفيذها تصميم المشاريع
من  أهمية بالغة تصميم المشروع مرحلة خالل حددتالتي  القدرات متعمق الحتياجات بناءال تحليليكتسي ال (ز) 

 ؛القدرات بناء مكيفة بدقة في مجال هج ومبادراتوضع نُ أجل 
المعارف  أو/و جينيةال الموارد من المنتجات المشتقة التي تطور مالخاص والعا مؤسسات القطاعتحتاج  (ح) 

 ؛المنتجات على هذه الحكومية الوكاالتموافقة ب علقةوالتكاليف المت فهم أفضل للمتطلبات الى التقليدية المرتبطة بها
صول وتقاسم للح الوطنية األطر في وضع المحليبالسياق  الملم ين المحامين الوطنيين المهم إشراك من (ط) 

 ؛المعنيين بالحصول وتقاسم المنافع الخبراء اإلقليميين والدوليين مع وثيقالتعاون بال المنافع
بما في ذلك  ،نطالقاال في مرحلة لتصميم المشروع إدراج استعراض نقدي اريعالمش لمصممي ُيستحسن (ي) 

 ؛في مجال التنفيذ الفعلية لقدرات الوطنيةا مقابل لتنفيذل المقترح والتمويل الزمنية المقترحة جداولال تقييم
 ؛مجموعات المستخدمين قدرات لبناء ا  مفيد اعتماد نهج قطاعي قد يكون  (ك) 

                                                           
 تقرير من 26 في الفقرة غير الرسمية اللجنة االستشارية التي حددتها المستفادة الناشئة والدروس بأهم الخبرات قائمة مفصلة ترد 27

 (. UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/5) الثاني ااجتماعه
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قدرات المجتمعات  لبناء التنوع البيولوجيالمتعلقة بتفاقية الأمانة ا الذي تتبعه تدريب المدربينأثبت نهج  (ل) 
 ؛المحلي صعيدال القدرات على لدعم بناء مفيد أنه نموذج والمحلية األصلية

 القدرات وفي بناء وأنشطة مشاريع وتنفيذ تصميم إشراك المجتمعات األصلية والمحلية في من المهم أيضا   (م) 
 الجينية وفقا   الموارد على وخصوصا  عندما تكون لها حقوق ثابتة، المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع الوطنية طراألوضع 

 ؛للتشريعات المحلية
بين  بالحصول وتقاسم المنافع البحوث المتعلقة في مجال واضحة، لشروط وفقا   تشجيع التعاون، من المهم (ن) 

 ؛والمحلية والمؤسسات األكاديمية من المجتمعات األصلية الباحثين
 التنسيق

 ؛أهمية بالغةمن خالل تبادل الخبرات،  والمنتجات(،) المنهجية تكرار تكتسي إمكانية (س) 
وشركاء  الجهات المعنية بالحصول وتقاسم المنافع وتبادل اآلراء بينللحوار  من الضروري إنشاء منتديات (ع) 

 ؛التعاون 
 لتجنب على أهمية بالغة مشاريعال تنفيذب جميع الشركاء المعنيين بين التواصل وتبادل الخبراتينطوي  (ف) 

 ؛في مجال بناء القدرات االزدواجية وتحسين الفعالية
التنسيقية التي تضطلع بها نقاط  واألدوار المسؤوليات مختلف توضيح الوطني، صعيدعلى ال، المهم من (ص) 

حينما  التنوع البيولوجي،ب المتعلقة التفاقيةالتابعة ل االتصال الوطنية وتقاسم المنافع ونقاط االتصال الوطنية المعنية بالحصول
 ؛المختصة تقاسم المنافع والسلطات الوطنيةالمعنية بالحصول و  لوطنيةاالتصال ا وبين نقاط تكون هذه النقاط مستقلة،

التعلم من  التآزر وتعزيز أوجه المشاريع لضمان بين والخبرات استمرار تبادل المعلومات ضمان من المهم (ق) 
 .في الوقت المناسب األقران

 تكون مفيدة لن المبادرات مختلف فادة منالخبرات والدروس المستكذلك أن  والحظت اللجنة االستشارية غير الرسمية -46
الوكاالت التابعة مرفق البيئة العالمية و تقاسمها مع الجهات ذات الصلة، بما فيها  وجرى ، ةيإال إذا جمعت ورتبت بصورة منهج

 مستوياتالستخدامها في  مستهدف محدد جمهوربناء القدرات، وكذلك دمات خ ، ومقدمو، ووكاالت التمويل األخرى له
ف الخبرات والدروس المستفادة في مواد إرشادية من أجل تولي أن من الممكن في هذا الصدد، ،الحظ المشاركون و  28.تلفةمخ

أن تؤخذ  ويمكن أيضا   .مثال   أدوات مجموعات ووضعها في صورةتصميم وتنفيذ مشاريع وأنشطة بناء القدرات في المستقبل، 
مرفق البيئة يقدم إلى  أو توجيهاألطراف في البروتوكول و/ ت تنظر فيهاتوصياصياغة  لدىهذه المعلومات في االعتبار 

غير الرسمية إلى مواصلة بروتوكول دعوة اللجنة االستشارية الألطراف في كاجتماع لمؤتمر األطراف العامل وقد يود  العالمية.
 تصميم توجيه عمليةالمستفادة بغية  الخبرات والدروسب المتعلقةتجميع ونشر المعلومات النظر في أفضل السبل الكفيلة ب

 في المستقبل. هاوتنفيذ بناء القدرات مبادرات

 فيوتنميتها  القدرات لمبادرات بناء الشكل الموحد االجتماع الثاني للجنة االستشارية غير الرسمية أن خالل ولوحظ -47
ولكن لم الخبرات والدروس المستفادة،  مات عنالمعلو  يتضمن حيزا  لتقديم بشأن الحصول وتقاسم المنافع تبادل المعلوماتغرفة 

 قيد التنفيذ ال تزال المبادرات أن العديد من ذلك إلى وقد ُيعزى . حتى اآلنلغرفة تبادل المعلومات  سوى معلومات محدودة ُتتح
الحصول  بشأن تبادل المعلوماتغرفة  من خالل وتبادلها المستفادة الخبرات والدروس من ثم، فإن الحاجة تدعو إلى توثيقو 

والحكومات  األطراف أن تدعو كذلك في البروتوكول أيضا   ألطرافل اجتماعك األطراف العامل مؤتمر ودي قدو . وتقاسم المنافع

                                                           
 (. MOP/2/INF/5-UNEP/CBD/NP/COP)غير الرسمية  االستشارية الثاني للجنة تقرير االجتماع من 28 انظر الفقرة 28
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 من خالل هامبادرات من المستفادة والدروس الناشئة أفضل الممارسات عنتبادل المعلومات إلى  المعنيةاألخرى والمنظمات 
 .القدرات مبادرات بناء بشأن الشكل الموحد ، وذلك باستخدامبشأن الحصول وتقاسم المنافعغرفة تبادل المعلومات 

 لمحة عامة عن األدوات والموارد القائمة لبناء القدرات -ا  رابع
  في مجال الحصول وتقاسم المنافع

 NP-1/8 من المقرر( ج) 10 األمين التنفيذي في الفقرة إلى لطلب المقدمبا معلومات تتعلق القسم الفرعي ألفيعرض  -48
 الفرع باء ويقدم. وتنميتهابناء القدرات من حيث احتياجاتها وأولوياتها  على تقييم األطراف التي تساعد األدوات القائمة بشأن

ا متهاستخد أو والتي وضعتها المنافع الحصول وتقاسم في مجالالقدرات  بناءاألخرى القائمة ل مواردالو  دواتلأل أوليا   تحليال  
 .أصحاب المصلحة اآلخرينكذلك و  والمحلية األخرى والمجتمعات األصلية والحكومات األطراف

 القدرات بناء من حيثاألدوات الالزمة لتقييم االحتياجات واألولويات  -ألف

األمين  إلى بروتوكولالفي  ألطرافكاجتماع لالعامل  األطراف مؤتمر ، طلبNP-1/8من المقرر  (ج) 10الفقرة  في -49
، وخاصة النساء في تلك األطراف والمجتمعات األصلية والمحليةمعلومات بشأن األدوات القائمة التي تساعد  تجميع نفيذيالت

غرفة تبادل  المعلومات الناتجة من خالل وإتاحة وتنميتها،بناء القدرات من حيث احتياجاتها وأولوياتها  على تقييم المجتمعات،
لمنافع، وتقديم تقرير إلى االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في المعلومات بشأن الحصول وتقاسم ا

  .بروتوكول ناغويا بشأن الحاجة إلى تطوير أدوات جديدة

على والمجتمعات األصلية والمحلية  لمساعدة األطراف تين اللتين تستخدمان حاليا  التالي داتيناأل األمانة وقد حددت -50
  :وتنميتهابناء القدرات من حيث ا وأولوياتها احتياجاته تقييم

القدرات  لتقييم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يستخدمهاأداة وهو  القدرات، في مجال تنمية األداء سجل )أ(
 بةالمؤشرات المناس من خالل ،القدرات في المسجلة الزيادة لقياس ألي مشروع أن يكيفها ويستخدمها ويمكن الوطنية، المؤسسية

 29؛وما يقابلها من تقديرات
التي  المقبلة داة األ ، وهوللحصول وتقاسم المنافع الوطنية نظمةاأل في تحليل الثغراتالمتعلق ب مفهومال )ب(

 .ناغويا وبروتوكولأحكام الحصول وتقاسم المنافع  تشخيص لتنفيذ إلجراء مبادرة الحصول وتقاسم المنافع وضعتها

األدوات واآلليات التي  ، على إعدادوالعلمي التقني للتعاون  جسر البيولوجيال مبادرةخالل من حاليا ،  تعكف األمانةو  -51
 من بين أمورويجري اآلن وضع شكل موحد بسيط على اإلنترنت،  30.واإلفصاح عنها اتحديد احتياجاته األطراف على ستساعد

لمبادرة الجسر  التفاعلية لبوابة اإللكترونيةا من خالل وسوف يتاح حتياجات وطلبات المساعدةطلبات اال لتقديم أخرى،
طلبات التماس  صياغةو  احتياجاتها عن فصاحاإل على األطراف األمانة في قع مقرهي مساعدةمكتب  سيساعدو . البيولوجي

  .الدعم المتاحبالمساعدة  التماس طلباتتلبية و  المعرب عنها الحتياجاتا مطابقة يسيرالمساعدة وت

                                                           
ee-energy/www-enthttp://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environm-انظر  29

-gef-in-development-capacity-of-guidelines-library/mainstreaming/monitoring
01.pdf-design-operations/Monitoring%20Capacity%20Development 

 2014في عام  رافاألط الثاني عشر لمؤتمر في االجتماع كوريا جمهورية حكومة أطلقتهجديد  برنامج هي البيولوجي الجسر مبادرة 30
ويمكن االطالع  .هاوبروتوكولي التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاال األطراف في بين فيما التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا لتعزيز التعاون 

 .https://www.cbd.int/biobridge/default.shtml :بشأن مبادرة الجسر البيولوجي على الموقع التاليمزيد من المعلومات ال على

http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/mainstreaming/monitoring-guidelines-of-capacity-development-in-gef-operations/Monitoring%20Capacity%20Development-design-01.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/mainstreaming/monitoring-guidelines-of-capacity-development-in-gef-operations/Monitoring%20Capacity%20Development-design-01.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/mainstreaming/monitoring-guidelines-of-capacity-development-in-gef-operations/Monitoring%20Capacity%20Development-design-01.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/environment-energy/www-ee-library/mainstreaming/monitoring-guidelines-of-capacity-development-in-gef-operations/Monitoring%20Capacity%20Development-design-01.pdf
https://www.cbd.int/biobridge/default.shtml
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 األدوات استخدامإلى  والمجتمعات األصلية والمحلية ناغويا دعوة األطراف في بروتوكول طرافوقد يود اجتماع األ -52
 طلبون ي التيو  المتعلقة ببناء القدرات وتنميتها االحتياجات واألولويات لتقديم الجسر البيولوجي في إطار مبادرة سُتعد  التي 

 .ألجلهاالمساعدة 

 

 في مجال الحصول وتقاسم المنافع بناء القدراتل ةالقائم والموارد األخرى  األدوات -باء

بما  المنافع، الحصول وتقاسم في مجال 31القدرات لبناء قائمةال والموارد لألدوات أوليا   تحليال   القسم الفرعي هذا يقدم -53
 المعلومات وثيقةفي  ةقائمال للموارد أكثر تفصيال   وصف ويرد. وتغطيتها المواضيعية األساسي غرضها في ذلك

UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/7.  

  لبناء القدرات للموارد القائمة رئيسيالغرض ال -1

 موارد بناء نصفس حوالي ر  فقد كُ  ،2016 أيلول/سبتمبر 16 حتى التي جمعتها األمانة العامة للمعلومات وفقا   -54
 فقد انصب تركيزباإلضافة إلى ذلك، و  32.تقنيال لتقديم اإلرشاد( %44 ،موردا   25تقاسم المنافع )في مجال الحصول  القدرات

تعُلم ل أو مواد تدريب في شكل مواد( %16) موارد 9 وأعدت ،التوعية بأحكام الحصول وتقاسم المنافععلى ( %35) موردا   20
 بناء من حيث تقييم احتياجات على مساعدة األطراف وأصحاب المصلحة موردان اثنان إلى ويهدف المتعل ِّم حسب وتيرته،

ومع ذلك، يمكن لبعض (. أدناه 4 انظر الشكل)القدرات  بناء ومنتجات مبادرات وتقييم مورد واحد إلى رصد ويهدف رات،القد
  .واحد كثر من غرضألاللجنة االستشارية غير الرسمية،  به سلمتعلى نحو ما ، المواد أن تستخدم

 (2016 سبتمبر/أيلول 16موارد بناء القدرات حسب الغرض الرئيسي ) -4الشكل 

  
 
 
 

                                                           
نقل و  المنظم التعلم إلى تيسير الوسائل التي تهدف في المقام األولوالموارد  القدرات بناء وموارد أدوات اعتبرت التحليل، إعداد لدى 31

 وتقاسم الوصولب علقمهام محددة تت كيفية تنفيذ التوجيه بشأن ديمتقأو /و منهجية توجيهيةخطوات  من خالل والمهارات الجديدة ارفالمع
 .المنافع

 أنواع مشورة ألداءالأو /و تعليماتوال ،التوضيحات /شروحال بما في ذلك والدعم للمستخدمين، العملية المشورة اإلرشادية الموارد قدمت 32
 .كتيباتالو  ،دلةاأل، والمبادئ التوجيهية، واألدوات، و متعلقة باالستخدامالتوجيهات ال ومن األمثلة على ذلك. أو النهج/و المهام معينة من
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 لبناء القدرات للموارد القائمة التغطية المواضيعية -2

 2و 1 رئيسيةالمجاالت ال فقد غطت الموارد القائمة لبناء القدرات بصورة جيدة نسبيا   ،بالتغطية المواضيعيةفيما يتعلق  -55
 أن الموارد تحليلويبين  .5و 3 الرئيسيين ينفيما يتعلق بالمجال دالقليل من الموار  أُعد   اإلطار االستراتيجي، في حين من 4و

 موردا   15ويغطي  ؛4 المجال الرئيسي( %33) موردا   19ويدعم  ؛1 المجال الرئيس تغطي( %74 الموارد، 42) الموارد معظم
الشكل  انظر) 5 لرئيسالمجال ا ويغطي مورد واحد ؛3 المجال الرئيسي( %9) موارد 5، وتغطي 2المجال الرئيسي ( 26%)
5.)  

 عدد الموارد القائمة المتعلقة بالمجاالت الرئيسية لإلطار االستراتيجي  -5الشكل 

  

ومن ثم  القدرات، بناءل القائمة مواردال شاملة عن معلومات توافرلعدم  نظرا   مجرد تحليل تمهيدي هو التحليل أعالهو  -56
صورة عامة  ومع ذلك، فهو يقدم. لبناء القدرات موارد جديدة وإضافية لمدى الحاجة إلى إعدادنهائي  تقييم لىيؤدي إ ال فهو قد

لإلطار  رئيسيةاللمجاالت ل مختلف أنواع الموارد القائمة لبناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع وعن تغطيتها عن
  .االستراتيجي

 الرسميةللجنة االستشارية غير  اتفق المشاركون في االجتماع الثانيموارد جديدة،  إلى إعداد النظر في الحاجة ولدى -57
 بغية وبالموارد التي يجري إعدادها القدرات بناءل المتاحة مواردبال المتعلقةمن المعلومات  ضرورة مواصلة تحليل المزيد على
 الجهود أوال ضرورة أن تنصب في هذا الصدد، أشير إلىو  القدرات. موارد جديدة وإضافية لبناء إعداد الحاجة إلى مدى تقييم
   33الموارد القائمة وإتاحتها في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع. وتنظيم جمع على

من  أن تتيح، إلى المعنيةوالحكومات األخرى والمنظمات  األطراف دعوة بروتوكولالفي  اجتماع األطراف وقد يود -58
أدواتها ومواردها المكرسة لبناء القدرات في مجال  ، معلومات عنبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعغرفة ت خالل

  .األمانة الذي وضعته الشكل الموحد الحصول وتقاسم المنافع والتي تستخدم

-2020) األجل قصيرةال عملالفي خطة  وتقاسم المنافع أنشطة الحصول  -ا  خامس
م بناء القدرات لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ودعلتعزيز ( 2017
     وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي الواردة فيها 2011-2020

اعتماد نهج متسق ومتعاضد بخصوص بناء القدرات وتبادل على أهمية  باء 12/2 في مقرره األطراف مؤتمر شدد -59
إلى األمين  وطلب هذا الصدد، في. وجيا في إطار االتفاقية وبروتوكوليهاالمعلومات والتعاون التقني والعلمي ونقل التكنول

                                                           
 .(MOP/2/INF/5-UNEP/CBD/NP/COP) غير الرسمية االستشارية الثاني للجنة تقرير االجتماع من 41 انظر الفقرة 33



  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/8 
Page 20 

 

ال سيما إعداد خطة عمل قصيرة األجل لتعزيز ودعم بناء القدرات، وخصوصا للبلدان النامية، أمور، إلى  التنفيذي، في جملة
 .التحول االقتصادي بلدانأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، و 

الهيئة الفرعية  اوأتاحه لتنظر في قصيرة األجل خطة عمل التنفيذي مشروع أعد األمين المذكور أعاله، المقررب ال  وعم -60
قصيرة العمل ال خطة واستندت. مونتريال في 2016 مايو/أيار 6إلى  2 عقد في الفترة من الذي في اجتماعها األول للتنفيذ
للسالمة  في بروتوكول قرطاجنة ألطرافل اجتماعك األطراف العامل ومؤتمر األطراف لمؤتمر المقررات السابقة إلى األجل

 بناء أن يتولى وينسق وييسر التنفيذي األمين والتي طلبت إلى المنافع وتقاسم ناغويا بشأن الحصول وبروتوكول األحيائية
  .باء 12/2من المقرر  8 ةالفقر  الواردة في نتائج العمليات يأخذ أيضا  في االعتبارو  قضايا شتى بشأن القدرات

قصيرة العمل ال مشروع خطةب علما   ،1/5من توصيتها  3إلى  1من ، في الفقرات الفرعية للتنفيذ الهيئة وأحاطت -61
 تبسيطمواصلة  إلى والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، األطراف مع بالتعاون  األمين التنفيذي، إلى تاألجل، وطلب
إلى  المشروع المنقح وُأرسل. اجتماعه الثالث عشر خاللاألطراف  مؤتمر منقح لينظر فيه تقديم مشروعو  ،وتركيزه هذا المشروع

 خطاراإل من خالل ه من قبل النظراءالستعراض والمنظمات ذات الصلة المحلية األصلية والمجتمعات األطراف والشعوب جميع
  .2016 أيلول/سبتمبر 16 المؤرخ 85976

 وبغية. UNEP/CBD/COP/13/13 في الوثيقة في صورة قصيرة األجلالعمل ال خطةل المنقح ائيالنه المشروع وُأتيح -62
 مع بالتعاون  األمانة التي ستيسرها وتدعمها والعلمي القدرات وأنشطة التعاون التقني بناء جميع أنشطة عن شاملة لمحة قديمت

 من الرامية إلى دعم تنفيذ كل األنشطةمرفق، ال يف ،يتضمن قصيرة األجلالعمل ال خطة مشروع فإن المنظمات الشريكة،
 ضمن ناغويا تنفيذ بروتوكول أدرجت أنشطة بناء القدرات الرامية إلى دعمو  34.ومنسقة بطريقة متكاملة وبروتوكوليهااالتفاقية 

  .لرجوع إليها، تيسيرا  لهذه الوثيقة مرفق في وتقداألنشطة  وتنسخ هذه لسهولة الرجوع إليها،. مرفقالمن  جيم الجزء

عمل ال خطة في الواردة األنشطةاجتماعات األطراف في كل بروتوكول من البروتوكولين هي التي تقرر أن  يالحظو  -63
 في إلى النظر مدعو بروتوكول ناغويا األطراف في اجتماع فإن وفي هذا الصدد، البروتوكولين.ب المتعلقةو  قصيرة األجلال

  (.انظر المرفق) بروتوكول ناغويا لدعم األنشطة المقترحة يما فيوال س، قصيرة األجل خطة عمل مشروع

 لمؤتمرعناصر لمشروع مقرر لينظر فيه االجتماع الثاني  -ا  سادس
 األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا       

 :أن، نيفي اجتماعه الثا ،بروتوكول ناغويا ألطراف فيل اجتماعك األطراف العامل مؤتمرقد يود  -64

بشأن  بروتوكول ناغويا لتنفيذ تنميتهاو  القدرات اإلطار االستراتيجي لبناء تنفيذ المحرز في بالتقدم علما   يحيط )أ(
 35؛استخدامها للمنافع الناشئة عن الجينية والتقاسم العادل والمنصف الحصول على الموارد

اإلطار  تنفيذجهودها الرامية إلى  نطاق وسيعت إلى المعنيةوالحكومات األخرى والمنظمات  األطراف يدعو )ب(
وأفضل الممارسات  الناشئة خبراتال القدرات، بما في ذلك بناءب ها المتعلقةمبادرات بشأنتبادل المعلومات  وزيادة االستراتيجي

األشكال  تخداموالمنافع، وذلك باس الوصول بشأن غرفة تبادل المعلومات من خالل القدرات بناءموارد و  المستفادة والدروس
 ذات الصلة؛الموحدة 

                                                           
فيها ما بما  ،وبروتوكوليهااالتفاقية  يف وضعت ،لبناء القدرات عمل أخرى  خططأطرا  استراتيجية و  قصيرة األجلالعمل ال خطة لكم  تُ  34

 لتنفيذمن أجل ا لبناء القدرات وخطة العمل الفعال لبروتوكول ناغويا، وإطار تنفيذاللدعم  تنميتهاو  لبناء القدرات اإلطار االستراتيجي: يلي
الجسر  مبادرة عمل وخطة عالمية للتصنيف،المبادرة ال القدرات من أجل للسالمة األحيائية، واستراتيجية بناء قرطاجنة الفعال لبروتوكول

 .2020-2017 البيولوجي

 .MOP/2/8-UNEP/CBD/NP/COPانظر  35
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القدرات لتنفيذ  بناء بشأن اللجنة االستشارية غير الرسمية التي نظمتها جتماعاتاال بتقارير يحيط علما   (ج)
 ؛الممتدة بين الدورات خالل الفترة ناغويا بروتوكول

حسب  اإلنترنت عبر مشاوراتو  األقل، على واحدا   اجتماعا   اللجنة االستشارية غير الرسمية تعقد أن يقرر (د)
 بروتوكول ناغويا ألطراف فيل اجتماعك األطراف العامل إلى مؤتمر عملها نتائج وتقديم تقرير عن واليتها إلكمال ،قتضاءاال
 ؛اجتماعه الثالث في

 فعالمنا بشأن الحصول وتقاسم يجري تنفيذها متعددةالتي لديها مبادرات  والحكومات األخرى  األطرافيدعو  (ه)
 وتجنب تكاملهاضمان ل ،المعنية ذوي الصلة والمنظمات اإلنمائية التنمية شركاء مع بالتعاون  ،هذه المبادرات استعراض إلى

 ؛فيما بينها غير الضروري  التداخل
 والتنسيق والتعاون  لتعزيز التواصل آليات إلى أن تتخذ تدابير منها إنشاء المعنيةوالمنظمات  األطرافيدعو  )و(

أو التقليل منها إلى أدنى حد  االزدواجية تجنبل وتقاسم المنافع الحصول في مجال القدرات بناءل القائمة مبادراتال بينفيما 
 ؛ممكن

من  مبادرة الجسر البيولوجيفي  أعدتاألدوات التي  استخدام والمجتمعات األصلية والمحلية األطرافيدعو  (ز)
 واحتمال توافقها المساعدة، اللتماس الصلةذات  طلباتالوتقديم  وتنميتها القدرات بناء حيث منها وأولويات هااحتياجات أجل تقييم
 ؛بروتوكول ناغويا تنفيذب المتعلق الدعم الحصول على مع فرص

التماس المستفادة و  الخبرات والدروسب المتعلقة وتجميع المعلومات جمع مواصلةالتنفيذي  يطلب إلى األمين )ح(
 تصميم المساعدة في تحسين بغية كيفية ترتيبها ونشرها على الوجه األفضلبشأن  االستشارية غير الرسميةاللجنة  من المشورة

 في المستقبل؛ هاوتنفيذ القدرات بناءمبادرات 
 على دعم التصديقالقدرات الرامية إلى  أنشطة بناء تيسيرو  تنفيذ مواصلةالتنفيذي  إلى األمين أيضا   يطلب )ط(

 لتنفيذ لتعزيز ودعم بناء القدرات( 2017-2020) القصيرة األجل عملالخطة  في على النحو المبين وتنفيذه بروتوكول ناغويا
 .الواردة فيها أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف 2020-2011للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية

 
 



 
 

 المرفق
 2020-2011لى تعزيز ودعم بناء القدرات لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ( الرامية إ2017-2020المشروع المنقح لخطة العمل القصيرة األجل )

  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي الواردة فيها 
 (البيولوجيأيشي للتنوع  من أهداف 16الهدف  بما في ذلك) بشأن الحصول وتقاسم المنافع لبروتوكول ناغويا من أجل التنفيذ الفعال أنشطة بناء القدراتجيم: 

مقررات مؤتمر  النشاط
األطراف العامل 

كاجتماع 
 لألطراف

 الموارد الالزمة المسؤولية/الشركاء المؤشرات النتائج المتوقعة/نواتجال الجدول الزمني
)دوالرات الواليات 

 المتحدة(

القدرات  اإلطار االستراتيجي لبناء دعم تنفيذ -1
 التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا من أجل

NP-1/8 2020-2017 
 مستمر

بروتوكول على تصديق ال القدرة علىتعزيز 
 هوتنفيذ ناغويا

 
لجنة األطراف و  المنظمات التي تساعدتحديد 

 على بناء قدراتها االتصال للشعوب األصلية
  وربطها ببعضها لتنفيذ البروتوكول

 
في  مع المنظمات التعاون والتنسيقتعزيز 

  اإلطار االستراتيجي تنفيذ
 
 بناء القدرات بشأن والمنظمات الغ األطرافإب

 المبادرات والفرص واالحتياجات وتقاسم المنافع
المتعلقة ببناء القدرات في مجال  والثغرات

غرفة  ، من خاللالحصول وتقاسم المنافع
تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 

 المنافع
 

 بنشاط تبادلالتي ت والمنظمات طرافاأل

بناء ب المعنيةالمنظمات  من عددتحديد 
  وربطها ببعضها وتقاسم المنافع القدرات

 
 المنظمات ذات الصلة وردت من تعقيبات
 بناء القدرات خدمات ومقدمي

 
 مبادراتب المتعلقة عدد وأنواع السجالت

من  من خالل المتاحةو  القدرات اءبن وموارد
غرفة تبادل المعلومات بشأن  خالل

 الحصول وتقاسم المنافع
 

المتعلقة  مستوى المعلوماتاإلبالغ عن 
في مجال بناء  حتياجات والثغراتباال

 القدرات

أمانة االتفاقية المتعلقة 
بالتنوع البيولوجي، ومرفق 
البيئة العالمية، واليونيب، 

متحدة وبرنامج األمم ال
اإلنمائي، والفاو، 

المعاهدة الدولية بشأن و 
الموارد الوراثية النباتية 

، ومبادرة لألغذية والزراعة
تنمية القدرات في مجال 
 الحصول وتقاسم المنافع،

التحاد الدولي لحفظ وا
الطبيعة والموارد 

، والمنظمة الطبيعية
الدولية للتنوع البيولوجي، 
والمنظمة الدولية لقانون 

ية، وبرنامج البيئة التنم
 اإلقليمي للمحيط الهادئ،
مركز رابطة أمم جنوب 

للتنوع  شرق آسيا
الجماعة ، و البيولوجي

 وقت الموظفين
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مقررات مؤتمر  النشاط
األطراف العامل 

كاجتماع 
 لألطراف

 الموارد الالزمة المسؤولية/الشركاء المؤشرات النتائج المتوقعة/نواتجال الجدول الزمني
)دوالرات الواليات 

 المتحدة(

 المستفادة من ات والدروسالمعلومات والخبر 
في مجال الحصول  القدرات أنشطة بناء

 وتقاسم المنافع

جنة غابات ول ،الكاريبية
االئتالف ، و وسط أفريقيا

، الدولي لألراضي
 ومنظمات أخرى 

 تنظمالتدريبية التي  العمل توسيع نطاق -2
 انون التنميةالمنظمة الدولية لق باالشتراك مع

 بروتوكول لتنفيذ وضع أطر قانونيةبشأن 
 من األطراف لصالح المزيدناغويا 

NP-1/8 2020-2017  تدريبية إقليمية ثماني حلقات عملتنظيم  
 

موظفا  حكوميا   160تدريب ما ال يقل عن 
أحكام ب التدابير المتعلقة تعديل/وضعبشأن 

 لتنفيذ البروتوكول الحصول وتقاسم المنافع

 التي لديها عدد من البلدان اتجاهات في
أطر وهياكل مؤسسية في مجال الحصول 

 عملية شرعت في أو ،وتقاسم المنافع
 تنقيح هذه األطر والهياكلأو  وضع

المنظمة الدولية لقانون 
ومبادرة تنمية ، التنمية

القدرات في مجال 
الحصول وتقاسم 

، ومنظمات المنافع
 أخرى حسب االقتضاء

000 840 

 الشبكة العالمية الستمرار في دعما -3
 التنوع البيولوجي قانون ب المعنية اإللكترونية

 الدورات التدريبية لمشاركين فييمكن ل حيث
بروتوكول  لتنفيذ وضع أطر قانونيةب المتعلقة

آخر محدثة و  إلى موارد الوصول ناغويا
 من األقران. األخبار ومواصلة التعلم

NP-1/8 2020-2017 لألطراف من خالل المقدم ممتابعة الدع 
التنوع  المعنية بقانون  الشبكة العالمية

في  قانونيينوالتي تضم خبراء  البيولوجي
 مجال الحصول وتقاسم المنافع

 
 والمنظمات ذات الصلةتبادل األطراف 

 المستفادة من والخبرات والدروسللمعلومات 
 أحكام الحصول وتقاسم المنافع تنفيذ

الذين  اركينعدد المش في اتجاهات
 الشبكة منيستفيدون 

أمانة االتفاقية المتعلقة 
 ي،بالتنوع البيولوج

المنظمة الدولية لقانون و 
، ومنظمات التنمية

 أخرى حسب االقتضاء

000 40 
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مقررات مؤتمر  النشاط
األطراف العامل 

كاجتماع 
 لألطراف

 الموارد الالزمة المسؤولية/الشركاء المؤشرات النتائج المتوقعة/نواتجال الجدول الزمني
)دوالرات الواليات 

 المتحدة(

 القدرات أنشطة بناء مواصلة اإلسهام في -4
 مع متعاضدة بطريقة بروتوكول ناغويا لتنفيذ

ية النباتية المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراث
بوسائل منها تنظيم حلقات  لألغذية والزراعة

 .المواد وتطوير عمل

NP-1/8 2020-2017 التابعة  االتصال الوطنية نقاط اتقدر  بناء
المعاهدة الدولية بشأن و لبروتوكول ناغويا 

 الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 الصكينتنفيذ  لتنسيق

وتوكول ناغويا بر  التداخل بين مستوى فهم
المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية و 

 النباتية لألغذية والزراعة
 

 الصكينتنفيذ  في مستوى التنسيق

المعاهدة الدولية بشأن 
وراثية النباتية الموارد ال

ة، لألغذية والزراع
والمنظمة الدولية للتنوع 

ومبادرة  البيولوجي،
تنمية القدرات في 

مجال الحصول وتقاسم 
، ومنظمات المنافع

 أخرى حسب االقتضاء

000 150 

 إلى عند الطلب تقنيالدعم ال مواصلة تقديم -5
القدرات  أنشطة بناء األطراف وتنظيم

الحلقات  من خالل بما في ذلك والتوعية،
الفيديو والعروض أشرطة و  الدراسية الشبكية

غرفة تبادل المعلومات  لزيادة المشاركة في
 منافعبشأن الحصول وتقاسم ال

NP-1/2 2020-2017  على وجه التحديد، وكذلك غير  األطراف،قدرة
األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية 

 نشر على وأصحاب المصلحة اآلخرين
تبادل المعلومات  واستخدام غرفةالمعلومات 

 بصورة فعالة بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 

 في المعلومات الوطنية نشر ع مستوى اارتف
ادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم غرفة تب
 المنافع

 الدول وعدد نفذتالتي  عدد األنشطة
 فيها؛ واألفراد المشاركين

 
غرفة  المشاركين ومستخدمي من تعقيبات

تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 
 المنافع

 
غرفة  المتاحة في عدد وأنواع السجالت

تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 
 المنافع

أمانة االتفاقية المتعلقة 
، بالتنوع البيولوجي

ومنظمات أخرى حسب 
 االقتضاء

 36وقت الموظفين

                                                           
 .2018-2017 لفترة السنتين األساسية المقترحة في الميزانية ،األنشطة تنفيذ هذه لدعم ،6-الرتبة خ ع من إنشاء وظيفة ُأدرج 36
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مقررات مؤتمر  النشاط
األطراف العامل 

كاجتماع 
 لألطراف

 الموارد الالزمة المسؤولية/الشركاء المؤشرات النتائج المتوقعة/نواتجال الجدول الزمني
)دوالرات الواليات 

 المتحدة(

غرفة  استخدام القدرات في بناء مواصلة دعم -6
تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 

الدورات التدريبية  من خالل تنظيم المنافع
غرفة  جلسات واللقاءات الجانبية، وتسهيل

شأن الحصول وتقاسم تبادل المعلومات ب
 نظمها الشركاء، في اجتماعات المنافع
غرفة تبادل  المواد التدريبية وتحديث وترجمة

 المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

NP-1/2 2020-2017 واستخدام على المشاركة بفعالية في هي قادرة 
غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 

والمجتمعات  رافوغير األط األطراف المنافع
 وأصحاب المصلحة اآلخرين األصلية والمحلية

غرفة  على المواد التدريبية عدد ونوعية
تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 

 المتقدمة؛ المنافع
 

غرفة تبادل  المواد التدريبية توافر
 المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 اللغات في
 

غرفة المتاحة في  عدد ونوع السجالت
تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 

 المنافع

أمانة االتفاقية المتعلقة 
 بالتنوع البيولوجي

000 100 

 أدوات مجموعة ونشر تدريب جهات االتصال -7
 بأحكام الحصول وتقاسم المنافع التوعية
بما في  ،2016-2015 الفترة خالل أعدت

 أنشطة التوعية في من خالل المشاركة ذلك
على  حصول وتقاسم المنافعبأحكام ال

 الفرعية المستويين اإلقليمي واإلقليمية

NP-1/9 2020-2017  المعنية بالحصول  جهات االتصالتدريب
 التوعية أدوات استخدام علىوتقاسم المنافع 

 بأحكام الحصول وتقاسم المنافع
ذات  ألطراف والجهات الفاعلةحصول ا 

فيذ لتن واستخدامها دواتاأل على مجموع الصلة
  التوعية المتعلقة ببروتوكول ناغويا استراتيجية

  دواتمجموعة األ النسخ المنشورة من عدد
 جهات االتصال المدربة عدد

فاقية المتعلقة أمانة االت
 ي،بالتنوع البيولوج

ومبادرة تنمية القدرات 
في مجال الحصول 

 وتقاسم المنافع،
ومبادرات أخرى حسب 

 االقتضاء

000 30  
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مقررات مؤتمر  النشاط
األطراف العامل 

كاجتماع 
 لألطراف

 الموارد الالزمة المسؤولية/الشركاء المؤشرات النتائج المتوقعة/نواتجال الجدول الزمني
)دوالرات الواليات 

 المتحدة(

 للتعلم اإللكتروني ي وحداتثمان تحديث -8
المنظمة الدولية لقانون  وضعت باالشتراك مع

 وضع أطر قانونية لدعم األطراف في التنمية
 بروتوكول ناغويا لتنفيذ

NP-1/8 2019-2020  التي أعدت م اإللكترونيللتعل وحداتتحديث 
 وهي تعكس آخر 2016-2015الفترة  خالل

تقاسم و  تطورات التدابير المتعلقة بالحصول
 المنافع والخبرات القطرية

 
 تعديلوضع/ األطراف علىتعزيز قدرات 

أحكام الحصول وتقاسم ب المتعلقة التدابير
  لتنفيذ البروتوكول المنافع

 التي اتخذت الحكومة ممثلي من عدد
 التعلم اإللكتروني وحدات واالنتهاء من

فاقية المتعلقة أمانة االت
ي، بالتنوع البيولوج

دولية لقانون المنظمة الو 
، ومنظمات التنمية

 أخرى حسب االقتضاء

000 100 

 1,260 000 )بدوالرات الواليات المتحدة( من التمويل ناغويا بروتوكول أنشطةاحتياجات إجمالي 
 

______________ 

 


