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 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في
 بشأن الحصول عمى الموارد الجينية والتقاسم
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تقرير مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا 
في  بشأن الحصول عمى الموارد الجينية والتقاسم العادل والنصف لممنافع الناشئة عن استخدامها

 تماعه الثانياج
 

مؤتمر األطراؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجي العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عقد  
في ، كانككف، المكسيؾاجتماعو األكؿ في  عمى المكارد الجينية كالتقاسـ العادؿ كالنصؼ لممنافع الناشئة عف استخداميا

 مقررا ترد في الفصؿ األكؿ مف ىذا التقرير. 14. كاعتمد 2016األكؿ  كانكف/ديسمبر 17إلى  4مف الفترة 
 كترد كقائع مداكالت االجتماع في الفصؿ الثاني مف التقرير. 
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من أهداف أيشي لمتنوع البيولوجي بشأن  16التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف  استعراض    .2/1
 بروتوكول ناغويا 

 إف مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا،
 ،عمى نحك فعاؿبركتكككؿ ال نحك تنفيذ مزيد مف الخطكاتالاتخاذ  عمىناغكيا  في بركتكككؿ األطراؼيحث  .1
اإلخبلؿ  دكف، بركتكككؿاللتنفيذ  كاتخاذ تدابير إدارية أك سياساتية كتشريعية حسب االقتضاء ىياكؿ مؤسسية إنشاء بسبؿ منيا

 كفقان  ،لغرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع ت ذات الصمةالمعمكما إلتاحة جميعالمعمكمات السرية،  بحماية
 ؛لمبركتكككؿ
حسبما تـ  التقني كالدعـ، التدريب بما فييا ،تنميتياالقدرات ك  أنشطة بناءإلى  الحاجة يكرر التأكيد عمى .2

 البلزمة المالية عف المكارد فضبلن  لمنافع،قدرات في مجاؿ الحصكؿ كتقاسـ االمبادرة بناء تقديميا عمى سبيؿ المثاؿ مف ِقبؿ 
 الذمك  ،(22 المادة) كتنميتياالقدرات  بناء في المتعمؽ بتدابير المساعدة NP-1/8 لممقرر كفقان  ناغكيا تنفيذ بركتكككؿ لدعـ

 عمى نحك فعاؿ؛ بركتكككؿ ناغكيا لدعـ تنفيذ كتنميتيا لبناء القدرات اإلطار االستراتيجي يتضمف
النباتية لؤلغذية  الكراثية بشأف المكارد المعاىدة الدكلية تنفيذ إلىطراؼ كالحككمات األخرل األ يدعك .3

 .  حسب االقتضاء فييا كؿ منيما اآلخر، دعـبطريقة ي ناغكيا كبركتكككؿ 1كالزراعة

                                                           
1

 .43345، سقم 2400، المجلذ ، مجمىػت المؼاهذاثاألمم المخحذة 

mailto:ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf
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 (14.  غرفة تبادل معمومات الحصول وتقاسم المنافع وتبادل المعمومات )المادة 2/2
 ،اؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكياإف مؤتمر األطر 

بالتقدـ المحرز مف قبؿ األميف التنفيذم في تنفيذ أنشطة غرفة تبادؿ المعمكمات لمحصكؿ كتقاسـ  يرحب .1
 ؛لحصكؿ كتقاسـ المنافعالمنافع كبناء القدرات في مجاؿ غرفة تبادؿ معمكمات ا

دارة غرفة تبادؿ معمكمات الحصكؿ كتقاسـ المنافع في باألىداؼ اإلرشادية كاألكلكيات لتنفييحيط عمما  .2 ذ كا 
غرفة تبادؿ معمكمات الحصكؿ ذم الصمة كاستخداـ  زيادة المحتكلعمى أىمية  كيؤكد 2،المستقبؿ بالنسبة لفترة السنتيف القادمتيف

 كتقاسـ المنافع، ككذلؾ جعميا قابمة لمتشغيؿ بالمغات الرسمية الست لؤلمـ المتحدة؛

أعبله عند تنفيذ غرفة تبادؿ  2األميف التنفيذم متابعة األىداؼ كاألكلكيات المشار إلييا في الفقرة  يطمب إلى .3
، ستممة، خاصة مف األطراؼ   كالتعقيبات الـرىنا بتكافر المكارد، كطبقا لطرائؽ التشغيؿ  ،الحصكؿ كتقاسـ المنافعمعمكمات 

 ؛لحصكؿ كتقاسـ المنافعتبادؿ معمكمات ا كمف المجنة االستشارية غير الرسمية المعنية بغرفة

خطارات نقاط  بالتقدـ المحرزيحيط عمما  .4 بشأف المسائؿ المتعمقة بشيادة االمتثاؿ المعترؼ بيا دكليا كا 
خطارات نقاط التفتيش في  شيادة االمتثاؿ المعترؼ بيا دكلياكيفية عمؿ بضافية تتعمؽ إالحاجة إلى خبرة  كيدرؾالتفتيش،  كا 

ة، بما في ذلؾ العابرة لمحدكد أك المكارد الجينية المتقاسمة، كالمعارؼ التقميدية المرتبطة بالمكارد الجينية، كالقضايا ظركؼ مختمف
  األخرل المتعمقة برصد استخداـ المكارد الجينية؛

حتى لحصكؿ كتقاسـ المنافع األطراؼ عمى إتاحة التصاريح أك ما يعادليا في غرفة تبادؿ معمكمات ا يحث .5
كف أف تشكؿ شيادات امتثاؿ معترؼ بيا دكليا، تعمؿ كدليؿ عمى أف المكرد الجيني كما يرتبط بو مف معارؼ تقميدية التي يم

، كمف ثـ قد تـ كضعيا متفؽ عمييا عمى نحك متبادؿالشركط أف الممكافقة المسبقة عف عمـ ك يغطييا قد تـ الحصكؿ عميو كفقا ل
 ؛كاإلسياـ في اليقيف القانكني تيسير الرصد كاالمتثاؿل ترؼ بيا دكليااالمتثاؿ المع اتزيادة استخداـ شياد

تقديره لممشكرة التقنية المقدمة مف المجنة االستشارية غير الرسمية فيما يتعمؽ بحؿ المسائؿ التقنية  عفيعرب  .6
خطارات نقاط التفتيش،  بشيادة االمتثاؿ المعترؼ بيا دكلياكالعممية، بما في ذلؾ المتعمقة  التطكير الجارم لغرفة الناشئة عف كا 

 تبادؿ معمكمات الحصكؿ كتقاسـ المنافع؛

 برستعقد اجتماعا كاحدا عمى األقؿ كمناقشات غير رسمية ع المجنة االستشارية غير الرسميةأف يقرر  .7
تكككؿ ناغكيا في كترفع تقريرا عف نتائج عمميا إلى مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في برك اإلنترنت حسب الحاجة، 

 اجتماعو الثالث؛

 إلى األميف التنفيذم: يطمب .8

مكاصمة صياغة طرائؽ تشغيؿ غرفة تبادؿ معمكمات الحصكؿ كتقاسـ المنافع مع مراعاة التقدـ المحرز،  ( أ)
كتقاسـ كالمشكرة مف المجنة االستشارية غير الرسمية، كالتعقيبات المستممة بشأف تنفيذ كتشغيؿ غرفة تبادؿ معمكمات الحصكؿ 

المنافع، كخاصة مف األطراؼ، كذلؾ لنظر مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا في اجتماعو 
 الثالث؛

لصياغة طرائؽ التشغيؿ المشار إليو في الفقرة )أ( أعبله، طرائؽ تشغيؿ مشتركة  عمميةكجزء مف الأف يعد،  ( ب)
قية التنكع البيكلكجي، كغرفة تبادؿ معمكمات السبلمة األحيائية كغرفة تبادؿ معمكمات آللية غرفة تبادؿ المعمكمات التابعة التفا

كذلؾ لنظر مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الرابع عشر، كاألطراؼ في  3الحصكؿ كتقاسـ المنافع، مع مراعاة استراتيجية الكيب،

                                                           
2

 المرفؽ الثاني.،  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/3 اوظش 
3

 ، المرفؽ الصادر عف مؤتمر األطراؼ.13/22المقرر   
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بركتكككؿ ناغكيا في اجتماعيا الثالث، بيدؼ تعزيز  بركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية في اجتماعيا التاسع كاألطراؼ في
في تنفيذ كتشغيؿ العناصر المشتركة لجميع مككنات اآللية المركزية لغرفة تبادؿ المعمكمات، مع الحفاظ عمى كظائؼ  تساؽاال

 اآلليات في إطار البركتكككليف كاالتفاقية؛

كجزء مف عممية تقييـ قاسـ المنافع الحصكؿ كتاستعراض تنفيذ كتشغيؿ غرفة تبادؿ معمكمات  يقرر .9
 مف البركتكككؿ؛ 31في المادة  المنصكص عميياكاستعراض فاعمية البركتكككؿ 

بالجيكد التي تبذليا األطراؼ، كغير األطراؼ، كالشعكب األصمية كالمجتمعات المحمية لجعؿ يرحب  .10
 المعمكمات متاحة في غرفة تبادؿ معمكمات الحصكؿ كتقاسـ المنافع؛

األطراؼ التي لـ تفعؿ ذلؾ بعد، عمى نشر جميع المعمكمات اإللزامية المتكافرة عمى المستكل الكطني ث يح 11
مف البركتكككؿ،  ،2، الفقرة 14في غرفة تبادؿ معمكمات الحصكؿ كتقاسـ المنافع، كفقا لبللتزامات المنصكص عمييا في المادة 

ممة كذات صمة كحديثة، بيدؼ إتاحة جميع المعمكمات المتكافرة في أقرب كقت ممكف، كضماف أف المعمكمات المنشكرة كا
الحالية في غرفة تبادؿ معمكمات الحصكؿ كتقاسـ المنافع بحمكؿ االجتماع الثالث لمؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ 

 في بركتكككؿ ناغكيا؛
كأصحاب المصمحة  المحميةالمجتمعات األصمية ك  شعكبلكاغير األطراؼ، كالمنظمات الدكلية،  يشجع 12

 عمى تزكيد غرفة تبادؿ معمكمات الحصكؿ كتقاسـ المنافع بالمعمكمات ذات الصمة، في أقرب كقت ممكف؛ المعنييف
أف يشجع، رىنا بتكافر المكارد، عمى نشر المعمكمات كاستخداـ غرفة تبادؿ  إلى األميف التنفيذم يطمب 13

األصمية  شعكبتقديـ الدعـ التقني لؤلطراؼ كغير األطراؼ، فضبل عف ال معمكمات الحصكؿ كتقاسـ المنافع عف طريؽ
 ؛المحمية كأصحاب المصمحة المعنييف، حسب االقتضاءالمجتمعات ك 

كالمصارؼ اإلنمائية اإلقميمية كالمؤسسات المالية األطراؼ، كغير األطراؼ، كالمنظمات الدكلية،  يدعك 14
 األطراؼ مف المشاركة الفعالة في غرفة تبادؿ معمكمات الحصكؿ كتقاسـ المنافع.األخرل إلى تقديـ مكارد مالية لتمكيف 
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 (33تقرير لجنة االمتثال )المادة   .2/3
 إف مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا،

 ،NP-1/4إلى المقرر  إذ يشير
ذ يشير أيضا نية كاآلليات المؤسسية لتعزيز االمتثاؿ ألحكاـ بركتكككؿ مف اإلجراءات التعاك  8إلى القسـ باء، الفقرة  كا 

التي تتطمب أف تقدـ لجنة االمتثاؿ نظاميا الداخمي إلى مؤتمر األطراؼ العامؿ  4ناغكيا كمعالجة حاالت عدـ االمتثاؿ،
 كاجتماع لؤلطراؼ في البركتكككؿ لمنظر فيو كاعتماده،

ذ  اجتماعيا األكؿ كيبلحظ تكصياتيا عمى النحك الكارد في المرفؽ  بالعمؿ الذم نفذتو لجنة االمتثاؿ في يرحبكا 
 بما في ذلؾ بشأف غرفة تبادؿ معمكمات الحصكؿ كتقاسـ المنافع، كاآللية المالية كالمكارد المالية، 5بتقريرىا،

عمى النظاـ الداخمي الجتماعات لجنة االمتثاؿ بمكجب بركتكككؿ ناغكيا عمى النحك المرفؽ بيذا  يكافؽ .1
 ر؛مقر لا

مف الميـ التركيز عمى تمكيف األطراؼ  يككف، حيث المبكرةأف تنفيذ البركتكككؿ ال يزاؿ في مراحمو  يبلحظ .2
التحديات المتعمقة باالمتثاؿ  لمتغمب عمىمحاجة إلى الدعـ ل تقييـ كامؿإجراء لتنفيذ البركتكككؿ، كبالتالي ال يمكف حتى اآلف 

 ؛عمى نحك فعاؿ آلية االمتثاؿاالستفادة مف بيدؼ  لذلؾ كالطرائؽ البلزمةبركتكككؿ الألحكاـ 

عمى النحك المنصكص عميو في الفقرة  تقديمو لجنة االمتثاؿ تقييـ الحاجة إلى الدعـ كطرائؽ تعيد أف يقرر .3
تنفيذ خرل في األتطكرات الك  ياالمجنة في أداء كظائف تكتسبيافي اجتماع قادـ في ضكء الخبرة التي  NP-1/4)ب( مف المقرر 2

 ؛، كبيدؼ المساىمة في تقييـ كاستعراض فاعمية البركتكككؿ حسب الضركرةالبركتكككؿ

 يشجعك  NP-1/3 )ج( مف المقرر4كفقا لمفقرة في الكقت المناسب عمى تقديـ التقارير الكطنية المؤقتة األطراؼ  يحث .4
 .ديات المتعمقة بتنفيذ البركتكككؿلتحالصعكبات كا عفالكطنية المؤقتة معمكمات  ىافي تقارير  أف تدرجاألطراؼ عمى 

 المرفؽ

 النظام الداخمي الجتماعات لجنة االمتثال بموجب بروتوكول ناغويا

ليات المؤسسية لتعزيز االمتثاؿ ألحكاـ اآلك التعاكنية جراءات مف القسـ باء مف اإل 8لمفقرة كفقا التالي الداخمي  النظاـ كضع
اجتماع لؤلطراؼ في البركتكككؿ في اجتماعو كمؤتمر األطراؼ العامؿ  التي اعتمدىااؿ البركتكككؿ كمعالجة حاالت عدـ االمتث

 .NP-1/4مقرر بالمرفؽ الاألكؿ كالكاردة في 

 غراضاأل .ألف

 1المادة 

ينطبؽ ىذا النظاـ الداخمي عمى أم اجتماع لمجنة االمتثاؿ بمكجب بركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية 
ليات المنصكص عمييا في اآلإلجراءات ك با مقترناقرأ يـ العادؿ كالمنصؼ لممنافع الناشئة عف استخداميا كيجب أف كالتقاس

لمؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ  NP-1/4مقرر ال
 .ككتعزيز ليا ياالعادؿ كالمنصؼ لممنافع الناشئة عف استخدام

 2المادة 

                                                           
4

 ، المرفؽ.NP-1/4المقرر  
5

 UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/4 
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، مع إجراء ما يمـز مف تعديؿالنظاـ الداخمي الجتماعات مؤتمر األطراؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجي عمى النحك المطبؽ، إف 
مى مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ العادؿ ع

، عمى أم اجتماع لمجنة االمتثاؿ بمكجب مع إجراء ما يمـز مف تعديؿطبؽ، يلممنافع الناشئة عف استخداميا كالمنصؼ 
بركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ العادؿ كالمنصؼ لممنافع الناشئة عف استخداميا، باستثناء ما ىك 

 16ال تنطبؽ المكاد ، كشريطة أNP-1/4مقرر الا في ىذه الكثيقة كفي المنصكص عميي المكادفي خبلؼ ذلؾ منصكص عميو 
 النظاـ الداخمي الجتماعات مؤتمر األطراؼ.الكاردة في تفكيض الكثائؽ ك التمثيؿ بشأف  20إلى 

 تعاريفال .باء

 3المادة 

 :ىذا النظاـ الداخميألغراض 

كارد الجينية كالتقاسـ العادؿ كالمنصؼ لممنافع "البركتكككؿ" يعني بركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عمى الم (أ)
 الناشئة عف استخداميا الممحؽ باتفاقية التنكع البيكلكجي؛

 "الطرؼ" يعني طرؼ في البركتكككؿ؛ (ب)

عني مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع يبركتكككؿ" ال"مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في  (ج)
 مف البركتكككؿ؛ 26المادة  بمكجبحك المنصكص عميو النعمى بركتكككؿ اللؤلطراؼ في 

لمؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ  NP-1/4مجنة" تعني لجنة االمتثاؿ المنشأة بمكجب المقرر ال" (د)
 في البركتكككؿ؛

باء  القسـمف  9كفقا لمفقرة  يتـ انتخابيما، عمى التكالي، رئيس كنائب رئيس اف"الرئيس" ك"نائب الرئيس" يعني (ى)
 مف ىذا النظاـ الداخمي؛ 12كالمادة  NP-1/4مقرر بالمرفؽ المف 

 البديؿ لوأك  NP-1/4مقرر بالمرفؽ الباء مف  القسـمف  2"عضك" يعني عضك المجنة المنتخب كفقا لمفقرة  (ك)
 ؛NP-1/4مقرر بالمرفؽ الباء مف  القسـمف  3المنتخب كفقا لمفقرة 

المجتمعات المحمية لمشعكب األصمية ك المجتمعات المحمية" يعني ممثؿ ة ك الشعكب األصمي مف"مراقب  (ز)
مرفؽ الباء مف  القسـمف  3كفقا لمفقرة  لو المنتخب ؿأك البدي NP-1/4مقرر بالمرفؽ الباء مف  القسـمف  2منتخب كفقا لمفقرة 

 ؛NP-1/4مقرر بال

 بركتكككؿ؛مف ال 28في المادة المشار إلييا األمانة  تعني"األمانة"  (ح)

مؤسسية لتعزيز االمتثاؿ ألحكاـ البركتكككؿ الليات اآلتعاكنية ك الجراءات اإلعني ت"إجراءات كآليات االمتثاؿ"  (ط)
مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في البركتكككؿ في اجتماعو األكؿ  التي اعتمدىاكمعالجة حاالت عدـ االمتثاؿ 

 .NP-1/4مقرر بالمرفؽ الكالكاردة في 

 واإلخطارات الخاصة بها تواريخ االجتماعات .جيم

 4مادة ال

 مف إجراءات كآليات االمتثاؿ. اءالقسـ بمف  7الفقرة كمدة اجتماعاتيا، مع األخذ في االعتبار  تكاريخالمجنة  تقرر

 5 المادة

في كمكاف انعقاد االجتماع  اريخبتك  المجتمعات المحميةالشعكب األصمية ك مف تخطر األمانة جميع أعضاء المجنة كالمراقبيف 
 .االجتماع التاريخ المقرر لبدءستة أسابيع قبؿ  في مكعد أقصاه كعمى أم حاؿأقرب فرصة ممكنة، 
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 جدول األعمال .دال

 6مادة ال

ف ، عمى التكالي، مالقسميف جيـ كداؿيجب أف يتضمف جدكؿ أعماؿ المجنة البنكد الناشئة عف كظائفيا كاإلجراءات المحددة في 
 إجراءات كآليات االمتثاؿ كغيرىا مف المسائؿ المتعمقة بيا.

 7المادة 

المجتمعات المحمية جدكؿ الشعكب األصمية ك مف األمانة لجميع أعضاء المجنة كالمراقبيف يجب أف تتيح إلى أقصى حد ممكف، 
 الجتماع.نب الكثائؽ الداعمة عمى األقؿ قبؿ أربعة أسابيع مف افتتاح اااألعماؿ المؤقت، إلى ج

 توزيع المعمومات والنظر فيها .هاء

 8المادة 

مف إجراءات كآليات مف القسـ داؿ  1الفقرة  عند استبلـ أم تقرير مقدـ بمكجبإببلغ المجنة عمى الفكر باألمانة  تقـك .1
)ب( مف 9 محمي تضرر بشكؿ مباشر بمكجب الفقرة مجتمع أصمي أك شعبمباشرة مف االمتثاؿ أك عندما تقدـ المعمكمات 

 إجراءات كآليات االمتثاؿ.القسـ داؿ مف 

مجنة كفقا لئلجراءات إلى الاألمانة التقارير كالمعمكمات الكاردة كفقا لمقسـ داؿ مف إجراءات كآليات االمتثاؿ  كتحيؿ .2
 مف إجراءات كآليات االمتثاؿ. داؿالمنصكص عمييا في القسـ 

مف إجراءات كآليات االمتثاؿ، داؿ عمى النحك المشار إليو في القسـ ، كتقدـ األطراؼ التقارير كأم رد كمعمكمات .3
بإحدل المغات  قدمتميزية إذا كلترجمتيا إلى اإلنالبلزمة األمانة الترتيبات  كتجرمالمغات الرسمية الست لؤلمـ المتحدة.  بإحدل

 ميزية.كالرسمية لؤلمـ المتحدة غير اإلن

 اتهوالمعمومات وسري الوثائقنشر  .واو

 9مادة ال

. لعامة الجميكرأخرل إعبلمية جدكؿ األعماؿ المؤقت، كتقارير االجتماعات، كالكثائؽ الرسمية كأية كثائؽ يتاح  .1
 يجب أال تحتكم ىذه الكثائؽ عمى معمكمات سرية.ك 

 حماية المعمكمات السرية. ا عمىفي مداكالتيأم جية أخرل مشاركة أك  طرؼأم  أك المجنةكتعمؿ  .2

 المجتمعات  الشعوب األصمية والمجتمعات منن وألعضاء والمراقبا .زاي

 13المادة 

التالية  التقكيميةمف السنة  /كانكف الثانييناير 1في  المجتمعات المحميةالشعكب األصمية ك مف مراقب الك  العضك كاليةمدة  تبدأ
 نكات، حسب مقتضى الحاؿ.سنتيف أك أربع سب /كانكف األكؿ بعدىاديسمبر 31 فيكتنتيي  النتخابومباشرة 

 11المادة 

تجنب تضارب المصالح أف ي المجتمعات المحميةكالمراقبيف مف الشعكب األصمية ك المجنة عضك مف أعضاء كؿ  عمى .1
ذا كجدالمجنة.  جانبفيما يتعمؽ بأم مسألة تككف قيد النظر مف  المجتمعات أك المراقب مف الشعكب األصمية ك العضك  كا 

 المجتمعات المحميةأك المراقب مف الشعكب األصمية ك تضارب المصالح، فإف ىذا العضك  كضع ينطكم عمى فينفسو  المحمية
الشعكب مف المعني أك المراقب عضك المعني كعمى ال. بالذاتانتباه المجنة قبؿ النظر في ىذه المسألة  ينقؿ المسألة إلى

 فيما يتعمؽ بتمؾ المسألة. قراراتخاذ الفي عممية ك  أال يشارؾ في مداكالت المجنة المجتمعات المحميةاألصمية ك 
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 حالية يمكف أف:إلى أم مصالح "تضارب المصالح" مصطمح يشير ك  .2

في  المجتمعات المحميةأك كمراقب مف الشعكب األصمية أك مكضكعية الفرد كعضك كبير ضعؼ بشكؿ ت )أ(
 ؛المجنة

 ميزة غير عادلة ألم شخص أك منظمة. تنشئ )ب(

 اء المكتبأعض .حاء

 12المادة 

باء مف إجراءات كآليات االمتثاؿ، تنتخب المجنة رئيسيا كنائبا لمرئيس،  القسـمف  9كما ىك منصكص عميو في الفقرة  .1
فإنيما يعمبلف ، ىذا مف النظاـ الداخمي 10أحكاـ المادة كرىنا ببالتناكب بيف المجمكعات اإلقميمية الخمس لؤلمـ المتحدة. 

 تى تبدأ مدة كالية مف يخمفيما في المنصب.بصفتيما ىذه ح

 ألكثر مف كاليتيف متتاليتيف. كال يشغؿ أم مكظؼ المنصبلرئيس لمدة سنتيف. ارئيس كنائب النتخب ي  ك  .2

 تصريف األعمال .طاء

 13المادة 

سمية األخرل لؤلمـ الر  اتالمغمف أم بتدخبلت الطرؼ المعني  تقبؿيجكز لمجنة أف ك ميزية. كتككف لغة عمؿ المجنة ىي اإلن
 المتحدة.

 14مادة ال

لكتركنية لغرض إجراء مشاكرات غير رسمية حكؿ القضايا قيد النظر ككذلؾ لصنع المجنة كسائؿ االتصاؿ اإليجكز أف تستخدـ 
 .ؿ، فيما عدا المقررات الجكىرية مثؿ بشأف التقديمات المتعمقة بمسائؿ االمتثاؿ كعدـ االمتثاؿ ألحكاـ البركتككك قرارال

 مى النظام الداخميعالتعديالت  .ياء
 15المادة 

بركتكككؿ الكتقدميا إلى مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في  ىذاالنظاـ الداخمي ت عمى أم تعديبلالمجنة تضع 
 لمنظر فييا كالمكافقة عمييا.

 NP-1/4مقرر المبروتوكول و السمطة الغالبة ل .كاف

 16المادة 

تسرم ، NP-1/4مقرر المف أحكاـ البركتكككؿ أك حكـ كأم الداخمي ىذا النظاـ  مف أحكاـبيف أم حكـ  في حاؿ كجكد تعارض
 .NP-1/4مقرر الأحكاـ البركتكككؿ أك 
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 ( 31تقييم واستعراض فعالية البروتوكول )المادة     .2/4
 إف مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا،

 مف بركتكككؿ ناغكيا، 31ادة إلى المإذ يشير 
ذ يشير أيض  ؛NP-1/3 مف البركتكككؿ كالمقرر 29الرصد كاإلببلغ المنصكص عمييا في المادة إلى التزامات  اكا 

 المقرر؛بيذا مرفؽ الفي الكاردة مبركتكككؿ عمى أساس العناصر لأكؿ تقييـ كاستعراض إجراء  يقرر .1
شيرا  12يـ التقارير الكطنية المؤقتة في مكعد ال يتجاكز الحككمات األخرل إلى تقد يدعكاألطراؼ ك  يحث .2

 ؤلطراؼ في بركتكككؿ؛لاجتماع كقبؿ االجتماع الثالث لمؤتمر األطراؼ العامؿ 
إلى األميف التنفيذم: )أ( تقييـ أم احتياجات لمحصكؿ عمى معمكمات إضافية، بما في ذلؾ النظر  يطمب .3

 تحميؿ إعدادأك المستخدميف؛ )ب( /كية المعنية بالحصكؿ كتقاسـ المنافع االتصاؿ الكطننقاط إجراء مسح مستيدؼ لفي 
اجتماع كلمؤتمر األطراؼ العامؿ  إتاحة؛ )ج( لبركتكككؿلففعالية ااستعراض ألكؿ ممعمكمات ذات الصمة كأساس ل كليؼكت
االستعراض بمكجب بركتكككؿ الخبرات مف عممية التقييـ ك في اجتماعو الثالث معمكمات عف ؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا ل

 ؛مسبلمة األحيائيةلقرطاجنة 

لؤلميف التنفيذم إعداد إطار لممؤشرات كأساس لقياس، في التقييـ كاالستراض الثاني  يطمب كذلؾ .4
 كاالستعراضات البلحقة، التقدف في تحقيؽ ىدؼ البركتكككؿ مع مراعاة عممية إعداد العناصر الكاردة في التقييـ األكؿ؛

 بشأفنتائج معمكمات ك مبركتكككؿ في شكؿ كاستعراض لألكؿ تقييـ  تقديـ إسياماتلجنة االمتثاؿ  إلى يطمب .5
 تنفيذ البركتكككؿ؛ عترضالتي ت لمتحديات التصدمتكصيات لممساعدة في ك  المسائؿ العامة المتعمقة باالمتثاؿ

ككذلؾ المعمكمات،  كليؼتتحميؿ ك أف تستعرض  إلى الييئة الفرعية لمتنفيذ، في اجتماعيا الثاني، يطمب .6
نتائجيا ، كتقديـ في االعتبار لجنة االمتثاؿ اإلسيامات التي قدمتياأخذ مع  األميف التنفيذم قدمياالتي مشركع إطار المؤشرات، 

 ؤلطراؼ في البركتكككؿ في اجتماعو الثالث؛لاجتماع كمؤتمر األطراؼ العامؿ  فييا كتكصياتيا كي ينظر
المجتمعات المحمية الشعكب األصمية ك ككمات األخرل كالمنظمات ذات الصمة ك الح كيشجعاألطراؼ يحث  .7

ستعراض في التقييـ كاالىذه المعمكمات  إلتاحة غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافععمى نشر المعمكمات في 
  ألكؿ لمبركتكككؿ.ا

 المرفؽ
 ول ومصادر المعموماتعناصر يتعين إدراجها في أول تقييم واستعراض لمبروتوك

 مصدر المعمكمات العنصر

بما  ،كالتزامات األطراؼ ذات الصمة أحكاـ البركتكككؿ مدل تنفيذ)أ( 
 مؤسسية إنشاء ىياكؿ في تقييـ التقدـ الذم أحرزتو األطراؼ في ذلؾ

 لتنفيذ البركتكككؿ كتدابير الحصكؿ كتقاسـ المنافع المتخذة

 التقارير الكطنية المؤقتة 
  تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافعغرفة 

 التقارير الكطنية المقدمة بمكجب االتفاقية

 الكطنية لمتنكع البيكلكجي االستراتيجيات كخطط العمؿ
 مسح مستيدؼ محتمؿ لنقاط االتصاؿ ك/أك المستخدميف

، 35، 24، 18، 16، 15، 13)األسئمة التقارير الكطنية المؤقتة  لقياس الفعالية نقطة مرجعيةكضع )ب( 
46

6) 

                                                           
6

 (، المشفق الثاوي.29بشأن الشصذ واإلبالؽ )المادة  NP-1/3الؼامل كاجخماع لألطشاف  اوظش مقشس مؤحمش األطشاف 
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 غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع

63 ،62 ،61 ،57 ،56 األسئمة) التقارير الكطنية المؤقتة تنفيذمالدعـ المتاح ل بشأف نقطة مرجعيةكضع )ج( 
7) 

  غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع
 كالمكارد مشاريع بناء القدرات معمكمات بشأف

34- 31 األسئمة) التقارير الكطنية المؤقتة (مدل تنفيذ) 18 المادة فعالية تقييـ)د( 
8) 

 منظمات التي شيدتيا ضكء التطكرات في 16 تنفيذ المادة تقييـ)ق( 
العالمية  بما في ذلؾ منظمات منيا المنظمة دكلية أخرل ذات صمة،

 الكيبك() لمممكية الفكرية

25 السؤاؿ) المؤقتة التقارير الكطنية
9) 

حككمية الدكلية لمممكية الفكرية اللمجنة ا ، كمف بينيا تقريرتقارير
كالمكارد الجينية كالمعارؼ التقميدية كالفكلكمكر التابعة لممنظمة 

 العالمية لمممكية الفكرية

السمكؾ  كمدكنات التعاقدية نمكذجية استخداـ البنكد تقييـ)ك( 
 القكانيفكذلؾ ك  ،الممارسات كالمعايير ضؿكالمبادئ التكجييية، كأف

المحمية كالبركتكككالت  لمجتمعاتلمشعكب األصمية كاالعرفية 
  كاإلجراءات المجتمعية

53-51ك 42 األسئمة) التقارير الكطنية المؤقتة
10) 

 غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع
 فمسح مستيدؼ محتمؿ لنقاط االتصاؿ ك/أك المستخدمي

غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ  كتشغيؿ استعراض تنفيذ)ز( 
 الحصكؿ كتقاسـ المنافعبما في ذلؾ عدد تدابير ، كتقاسـ المنافع

الكطنية  ياالتي نشرت معمكمات عف سمطات البمدافعدد ؛ ك المتاحة
عدد شيادات االمتثاؿ المعترؼ بيا دكليا التي تـ تشكيميا ؛ ك المختصة

 التي تـ نشرىا.تفتيش اط النقببلغات كعدد 

3 السؤاؿ) التقارير الكطنية المؤقتة
11) 

، بما في غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع
  ذلؾ معمكمات عف كظيفة المساعدة/مربع الحكار

غرفة تبادؿ المعنية ب تقارير المجنة االستشارية غير الرسمية
 عالمعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المناف

 مسح مستيدؼ محتمؿ لنقاط االتصاؿ ك/أك المستخدميف
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 التعاون مع المنظمات الدولية واالتفاقيات والمبادرات األخرى    .2/5
  ،امؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكياإف مؤتمر األطراؼ الع

المسائؿ المتعمقة بالحصكؿ عمى  أىمية التعاكف مع المنظمات كاالتفاقيات كالمبادرات الدكلية األخرل بشأف يدرؾ إذ 
باألنشطة التعاكنية التي قاـ بيا األميف التنفيذم، كال سيما التعاكف المستمر بغية دعـ عممية  إذ يرحبالمنافع كتقاسميا، ك

 التصديؽ عمى بركتكككؿ ناغكيا كتنفيذه مف خبلؿ القياـ بأنشطة إذكاء الكعي كبناء القدرات،
 مف بركتكككؿ ناغكيا، 8ك 4إلى المادتيف إذ يشير 

ذ يشير أيضا إلى ديباجة بركتكككؿ ناغكيا التي اعترؼ فييا األطراؼ في البركتكككؿ باألعماؿ الجارية في المحافؿ  كا 
دراؾ أف الصككؾ الدكلية المتصمة بالحصكؿ عمى المنافع كتقاسميا  الدكلية األخرل المتعمقة بالحصكؿ عمى المنافع كتقاسميا كا 

 داعمة لبعضيا البعض بيدؼ تحقيؽ أىداؼ االتفاقية، ينبغي أف تككف
ذ يشير كذلؾ إلى ديباجة بركتكككؿ ناغكيا التي اعترؼ فييا األطراؼ في البركتكككؿ بالمكائح الصحية الدكلية  كا 

( لمنظمة الصحة العالمية كأىمية ضماف الحصكؿ عمى مسببات األمراض البشرية ألغراض التأىب كاالستجابة 2005)
 ة العامة،الصحي

ذ ي  بإعبلف كانككف بشأف تعميـ حفظ التنكع البيكلكجي كاستخدامو المستداـ مف أجؿ تحقيؽ الرفاه، رحبكا 
12 

 
 اتمسبب كتقاسـ تنفيذ بركتكككؿ ناغكيامعنكنة "بمبادرة منظمة الصحة العالمية إلجراء دراسة  يحيط عمما .1

نتائجيا كلنقؿ  بشأفالتصاؿ مع منظمة الصحة العالمية ايذم األميف التنف إلى كيطمب 13األمراض: آثار الصحة العامة"،
 اجتماع األطراؼ في اجتماعو الثالث لمنظر فييا؛كمؤتمر األطراؼ العامؿ إلى دراسة ىذه ال بشأفالمعمكمات 

إلى األميف التنفيذم تبادؿ المعمكمات ذات الصمة التي تقدميا األطراؼ في تقاريرىا الكطنية مع  يطمب .2
 )ب(؛ 8حة العالمية بشأف تنفيذ بركتكككؿ ناغكيا عمى الصعيد الكطني، بما في ذلؾ المادة منظمة الص

لمبركتكككؿ، رىنا بتكافر المكارد، إجراء  4مف المادة  4إلى األميف التنفيذم، في سياؽ الفقرة  يطمب أيضا .3
عمى المنافع كتبادليا، كما ىي العممية دراسة المعايير التي يمكف أف تستخدـ لتحديد متطمبات كضع صؾ دكلي بشأف الحصكؿ 

حالة ىذه الدراسة لكي تكاصؿ الييئة الفرعية لمتنفيذ النظر فييا قبؿ أف تعرض عمى نظر  البلزمة لبلعتراؼ بيذا الصؾ، كا 
 ؛اجتماع األطراؼ في اجتماعو الثالثكمؤتمر األطراؼ العامؿ 

كالنقاشات السياسية الجارية ذات الصمة،  ممياتإلى األميف التنفيذم مكاصمة المشاركة في الع كذلؾ يطمب .4
بما في ذلؾ في منظمة الصحة العالمية، كالمنظمة العالمية لمممكية الفكرية، كىيئة المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة التابعة 

الفريؽ ية لؤلغذية كالزراعة، ك لمنظمة األغذية كالزراعة التابعة لؤلمـ المتحدة، كالمعاىدة الدكلية بشأف المكارد الكراثية النبات
كغيرىا، حسب االقتضاء، لجمع معمكمات عف المناقشات الحالية بخصكص العبلقة  االستشارم لمبحكث الزراعية الدكلية

مف حيث صمتيا بالحصكؿ عمى المنافع كتقاسميا،  14المكجكدة بيف استخداـ تسمسؿ المعمكمات الرقمية بشأف المكارد الكراثية
دراج المعم )أ( مف المقّرر  3كمات ذات الصمة المجمعة خبلؿ ىذه االتصاالت في تجميع اآلراء المشار إلييا في الفقرة كا 

 ، الصادر عف مؤتمر األطراؼ؛ -13/16

التعاكف بيف األطراؼ كالمنظمات الدكلية المعنية العاممة في مجاؿ قضايا الحصكؿ عمى المنافع  يشجع .5
اثية كالمعارؼ التقميدية المرتبطة بيا عمى المستكل الكطني، مف خبلؿ مبادرات لبناء القدرات كتقاسميا ذات الصمة بالمكارد الكر 

 كتبادؿ الخبرات.
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 (25اآللية المالية والموارد المالية )المادة    .2/6
 إف مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا،

 15الكاردة في تقرير مجمس مرفؽ البيئة العالمية،غكيا اعف تنفيذ بركتكككؿ ن المعمكماتفي  كقد نظر
أيضا في المعمكمات بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية كتقاسـ المنافع الكاردة في تقرير فريؽ الخبراء نظر قد ك 

 16يئة العالمية.المعني بإجراء تقييـ كامؿ لؤلمكاؿ المطمكبة لتنفيذ االتفاقية كبركتكككلييا مف أجؿ التجديد السابع لمرفؽ الب
المقررات السابقة بخصكص اإلرشادات بشأف أكلكيات البرامج لدعـ التصديؽ عمى  يأخذ في الحسباف .1

 كيحيط عمما، 18، الفقرة 12/30، كالمقرر 1، المرفؽ، التذييؿ األكؿ، الفقرة 11/5بركتكككؿ ناغكيا كتنفيذه، كال سيما المقرر 
 17ة ببركتكككؿ ناغكيا؛باإلرشادات السابقة المكحدة المتعمق

 بأف يدرج مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الثالث عشر العناصر التالية في مقرره بشأف اآللية المالية: يكصي .2
( الذم يركز عمى النتائج ألكلكيات البرامج 2022-2018عناصر يتعيف إدراجيا في إطار السنكات األربع ) )أ(

 الستئماني لمرفؽ البيئة العالمية عمى النحك التالي:مف أجؿ التجديد السابع لمكارد الصندكؽ ا
 زيادة عدد عمميات التصديؽ عمى بركتكككؿ ناغكيا؛ (1)
كتقاسـ  زيادة عدد البمداف التي اعتمدت تدابير تشريعية، أك إدارية أك سياساتية بشأف الحصكؿ  (2)

كحسب االقتضاء،  ناغكيا، بما في ذلؾ، ضمف جممة أمكر، ركتكككؿالمنافع مف أجؿ تنفيذ ب
تدابير لمتنفيذ المتبادؿ مع اتفاقات دكلية أخرل ذات الصمة، كالتنسيؽ في المكارد الجينية عبر 
الحدكد كما يرتبط بيا مف معارؼ تقميدية، ك/أك إجراءات إصدار شيادات االمتثاؿ المعترؼ بيا 

 دكليا؛
كككؿ، مف خبلؿ تقديـ التقارير الكطنية كفاء األطراؼ بالتزامات اإلببلغ الخاصة بيا بمكجب البركت (3)

 كالمعمكمات ذات الصمة عف طريؽ غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع؛
اعتماد بند انتقالي جديد لمعايير األىمية  17كجزء مف اإلرشادات السابقة المكحدة المتعمقة ببركتكككؿ ناغكيا، )ب(

 السابع لمصندكؽ االستئماني لمرفؽ البيئة العالمية عمى النحك التالي: لمحصكؿ عمى التمكيؿ في إطار التجديد
"تؤىؿ لمتمكيؿ مف مرفؽ البيئة العالمية أيضا، لمدة تصؿ إلى أربع سنكات بعد دخكؿ البركتكككؿ حيز النفاذ، البمداف 

مر اقتصاداتيا بمرحمة انتقالية، التي النامية، ال سيما أقؿ البمداف نمكا كالدكؿ الجزرية الصغيرة النامية، كالبمداف التي ت
تمثؿ أطرافا في االتفاقية كتقدـ التزاما سياسيا كاضحا بأف تصبح أطرافا في البركتكككؿ، كذلؾ إلعداد تدابير كطنية 
كقدرات مؤسساتية مف أجؿ تمكينيا مف أف تصبح أطرافا. كيجب أف يككف الدليؿ عمى ىذا االلتزاـ السياسي مشفكعا 

إلى األميف التنفيذم بأف البمد يعتـز مف أحد الكزراء مكتكب رسمي ادية كمعالـ متكقعة في شكؿ ضماف بأنشطة إرش
 أف يصبح طرفا في بركتكككؿ ناغكيا بعد االنتياء مف األنشطة التي يطمب تمكيميا."

ية المالية نظر بركتكككؿ ناغكيا في االختصاصات التي يتعيف اعتمادىا لبلستعراض الخامس لفعالية اآلل )ج(
بمكجب االتفاقية، كتكجيو دعكة إلى األطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا لمرد بشكؿ استباقي عمى االستقصاء بشأف االستعراض 

  الخامس لفعالية اآللية المالية بمكجب االتفاقية.
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 استخدام مصطمح "الشعوب األصمية والمجتمعات المحمية"   .2/7
 

 ا لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكي إف مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع
التنكع  مؤتمر األطراؼ في اتفاقيةالصادر عف  كاك 12/12 مقررطبؽ، حسب مقتضى الحاؿ، الأف ي يقرر

 "الشعكب األصمية كالمجتمعات المحمية". باستخداـ مصطمح كالمتعمؽالبيكلكجي 
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  (22تدابير لممساعدة في بناء القدرات وتنمية القدرات )المادة    .2/8
 راؼ في بركتكككؿ ناغكيا،إف مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلط

 ،NP-1/8المقرر  إْذ يتذكر
ْذ ي درؾ عمى أساس الطمب، كمكجيان كمشاركان كمتكامبلن  ناغكيا بركتكككؿأنو يتعيف أف يككف بناء القدرات لدعـ تنفيذ  كا 

 مع الجيكد القائمة األخرل،
ْذ يبلحظ   ات كتكقعات البمداف مع المكارد المتكافرة،أىمية معادلة احتياج كا 
ْذ ي     أف الشراكات فيما بيف العناصر الفاعمة العاممة في دعـ البركتكككؿ تشكؿ عنصران أساسيان في التركيج لنيج درؾ كا 

 شمكلى إزاء تنفيذ البركتكككؿ،
ْذ ي   ات لدل غرفة تبادؿ مغمكمات بمساىمة مختمؼ المنظمات كالمبادرات بما في ذلؾ مبادرة تنمية القدر رحب كا 

الحصكؿ كالتقاسـ العادؿ ك المنظمة الدكلية لقانكف التنمية، كاالتحاد الدكلي لحفظ الطبيعة، كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، 
 كبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة كغيرىا في تنمية القدرات عمى الحصكؿ كتقاسـ المنافع، 

 لتنفيذ كتنميتيا القدرات اإلطار االستراتيجي لبناء تنفيذ المحرز فى   لتقدـبالتقرير المتعمؽ باعممان  يحيط .1
 كيطمب مف 18استخداميا، لممنافع الناشئة عف الجينية كالتقاسـ العادؿ كالمنصؼ بشأف الحصكؿ عمى المكارد بركتكككؿ ناغكيا

راتيجي كمبادرة تنمية القدرات عمى المستكل الكطني تنفيذ اإلطار االست فاألميف التنفيذم إدراج التقارير المرحمية القادمة بشأ
 باستخداـ مخصصات الميزانيات الكطنية، 

اإلطار  جيكدىا الرامية إلى تنفيذ تكسيع نطاؽ إلى كالحككمات األخرل كالمنظمات المعنية األطراؼ يدعك .2
كأفضؿ الممارسات  الناشئة الخبرات ا في ذلؾالقدرات، بم مبادراتيا المتعمقة ببناء تبادؿ المعمكمات بشأف كزيادة االستراتيجي

األشكاؿ  كالمنافع، كذلؾ باستخداـ الكصكؿ مف خبلؿ غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف القدرات كمكارد بناء المستفادة كالدركس
 المكحدة ذات الصمة؛

درات لتنفيذ الق بشأف بناء المجنة االستشارية غير الرسمية جتماعات التي نظمتيااال بتقارير يحيط عممان  .3
 19الممتدة بيف الدكرات؛ خبلؿ الفترة ناغكيا بركتكككؿ

حسب  اإلنترنت كمشاكرات عبر األقؿ، اجتماعان كاحدان عمى المجنة االستشارية غير الرسمية أف تعقد يقرر .4
 ركتكككؿ ناغكياب لؤلطراؼ في كاجتماع األطراؼ العامؿ إلى مؤتمر عمميا نتائج كتقديـ تقرير عف كاليتيا إلكماؿ االقتضاء،

 اجتماعو الثالث؛ في

 المنافع بشأف الحصكؿ كتقاسـ التي لدييا مبادرات متعددة يجرم تنفيذىا كالحككمات األخرل يدعك األطراؼ .5
 كتجنب لضماف تكامميا المعنية، ذكم الصمة كالمنظمات اإلنمائية شركاء التنمية مع بالتعاكف استعراض ىذه المبادرات، إلى

 فيما بينيا؛ ضركرمغير ال التداخؿ
 مبادرات القائمة لبناءال بيففيما  كالتنسيؽ كالتعاكف كالمنظمات المعنية إلى تعزيز التكاصؿ األطراؼ يدعك .6

أك التقميؿ منيا إلى أدنى حد ممكف، كاالستفادة مف األدكات  االزدكاجية في مجاؿ الحصكؿ كتقاسـ المنافع لتجنب القدرات
كمات الحصكؿ كتقاسـ المنافع بشأف بناء القدرات كالمجنة االستشارية غير الرسمية لبركتكككؿ كاآلليات مثؿ غرفة تبادؿ معم

 ناغكيا،
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في بما في ذلؾ  األدكات التي أعدت استخداـ إلى  األصمية كالمجتمعات المحميةكالشعكب  األطراؼ يدعك .7
ذات الصمة  القدرات كتنميتيا كتقديـ الطمبات بناء احتياجاتيا كأكلكياتيا مف حيث مف أجؿ تقييـ إطار مبادرة الجسر البيكلكجي

 ؛بركتكككؿ ناغكيا بتنفيذ المتعمؽ كاحتماؿ تكافقيا مع فرص الحصكؿ عمى الدعـ اللتماس المساعدة،

المستفادة مف  المتعمقة بالخبرات كالدركس كتجميع المعمكمات جمع التنفيذم مكاصمة إلى األميف يطمب .8
بشأف كيفية ترتيبيا كنشرىا عمى الكجو  المجنة االستشارية غير الرسمية مف ت كالتماس المشكرةمبادرات بناء كتنمية القدرا

 في المستقبؿ؛ القدرات كتنفيذىا مبادرات بناء تصميـ المساعدة في تحسيف بغية األفضؿ

الرامية إلى  القدرات أنشطة بناء كتيسير تنفيذ التنفيذم رىنان بتكافر المكارد مكاصمة إلى األميف أيضان  يطمب .9
 خطة العمؿ فيكعمى النحك المبيف  بيذه الكثيقةفي المرفؽ  عمى النحك المبيف بركتكككؿ ناغكيا كتنفيذه عمى دعـ التصديؽ
لمؤتمر  13/23االتفاقية كبركتكككلييا كفقا لممرفؽ بالمقرر  لتنفيذ لتعزيز كدعـ بناء القدرات( 2017-2020) القصيرة األجؿ

 األطراؼ؛

إلى األميف التنفيذم أف يعد بالتشاكر مع المجنة االستشارية غير الرسمية، خبلؿ فترة ما بيف  كذلؾيطمب  .10
ك( لمنظر مف جانب مؤتمر األطراؼ العامؿ )10الفقرة  NP-1/8الدكرتيف عناصر لتقييـ اإلطار االستراتيجي كفقان لممقرر 

 كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا خبلؿ اجتماعة الثالث.



CBD/NP/MOP/2/13 
Page 19 

 
 

 مرفؽال
  االتفاقية وبروتوكوليهاتعزيز ودعم بناء القدرات لتنفيذ ل( 2317-2323قصيرة األجل )عمل خطة 

 20(أيشي لمتنوع البيولوجي من أهداف 16بما في ذلك الهدف ) لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع من أجل التنفيذ الفعال أنشطة بناء القدرات
مقررات مؤتمر  النشاط

راف العامل األط
 كاجتماع لألطراف

المجموعة المحتممة من  النواتج/النتائج المتوقعة الجدول الزمني
 المؤشرات

 الشركاء المحتممون

اإلطار االستراتيجي  دعـ تنفيذ*  -1
التنفيذ الفعاؿ  القدرات مف أجؿ لبناء

 لبركتكككؿ ناغكيا

NP-1/8 2020-2017 
 مستمر

عمى  التصديؽ القدرة عمىتعزيز 
 هكتنفيذ ككؿ ناغكيابركتك 

 
األطراؼ  تحديد المنظمات التي تساعد

 لجنة االتصاؿ لمشعكب األصميةك 
لتنفيذ البركتكككؿ  عمى بناء قدراتيا
  كربطيا ببعضيا

 
 مع المنظمات التعاكف كالتنسيؽتعزيز 

  اإلطار االستراتيجي في تنفيذ
 

بناء  بشأف كالمنظمات إببلغ األطراؼ
المبادرات  كتقاسـ المنافع القدرات

 كالثغرات كالفرص كاالحتياجات
المتعمقة ببناء القدرات في مجاؿ 

 ، مف خبلؿالحصكؿ كتقاسـ المنافع
غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ 

 كتقاسـ المنافع
 

عدد حاالت التصديؽ عمى 
بركتكككؿ ناغكيا أك االنضماـ 

إليو مف البمداف المشاركة في بناء 
 القدرات في إطار ىذه الخطة

 
عدد البمداف التي أتاحت 

معمكمات كطنية في غرفة تبادؿ 
كتقاسـ المعمكمات بشأف الحصكؿ 

 المنافع
 

بناء ب المعنيةالمنظمات  عدد
في مجاؿ الحصكؿ  القدرات

  كربطيا ببعضيا كتقاسـ المنافع
 

تعقيبات الكاردة بشأف قياس مدل 
رضا المشاركيف باألنشطة التي 

المنظمات ذات اضطمعت بيا 
بناء  خدمات كمقدمي الصمة
 القدرات

مرفؽ البيئة العالمية، كاليكنيب، 
كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، 

المعاىدة الدكلية بشأف كالفاك، ك 
المكارد الكراثية النباتية لؤلغذية 

، كمبادرة الحصكؿ كتقاسـ كالزراعة
التحاد الدكلي لحفظ كا المنافع،

، كالمنظمة الطبيعة كالمكارد الطبيعية
كجي، كالمنظمة الدكلية لمتنكع البيكل

الدكلية لقانكف التنمية، كاألكنكتاد 
كبرنامج البيئة اإلقميمي لممحيط 

مركز رابطة أمـ جنكب  اليادئ،
لمتنكع البيكلكجي،  شرؽ آسيا

جنة غابات كل ،الجماعة الكاريبيةك 
االئتبلؼ الدكلي ، ك كسط أفريقيا
 ، كمنظمات أخرللؤلراضي

                                                           
20

 األوشطت راث األولىيت مظللت وػليها ػالمت الىجمت. 
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مقررات مؤتمر  النشاط
راف العامل األط

 كاجتماع لألطراف

المجموعة المحتممة من  النواتج/النتائج المتوقعة الجدول الزمني
 المؤشرات

 الشركاء المحتممون

 بنشاط كالمنظمات طراؼاألتتبادؿ 
 المعمكمات كالخبرات كالدركس

في  القدرات أنشطة بناء المستفادة مف
 قاسـ المنافعمجاؿ الحصكؿ كت

 
المؤسسات كالجيات  21زيادة قدرات

 الفاعمة البحثية غير التجارية

 
 القدرات بناء كمكارد عدد مبادرات

 مف خبلؿ بلؿمف خ المتاحة
غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف 

 الحصكؿ كتقاسـ المنافع
 

عدد البمداف التي قدمت تقاريرىا 
الكطنية التي تحدد فييا 

 االحتياجات كالثغرات
 

عدد شيادات االمتثاؿ المعتمدة 
 كبيانات نقاط التفتيش المتاحة في

غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف 
ألغراض  الحصكؿ كتقاسـ المنافع

  تجاريةغير 

                                                           
21

 قذساث لالمخثال لبشوحىكىل واغىيا. 
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مقررات مؤتمر  النشاط
راف العامل األط

 كاجتماع لألطراف

المجموعة المحتممة من  النواتج/النتائج المتوقعة الجدول الزمني
 المؤشرات

 الشركاء المحتممون

التدريبية التي  العمؿ * تكسيع نطاؽ -2
المنظمة الدكلية  باالشتراؾ مع ظـتن

كضع أطر بشأف  لقانكف التنمية
ناغكيا  بركتكككؿ لتنفيذ قانكنية

 لصالح المزيد مف األطراؼ

NP-1/8 2020-2017  تدريبية إقميمية حمقات عمؿتنظيـ 
  ك/أك دكف إقميمية

 
تدريب مكظفي الحككمة عمى 

أحكاـ ب التدابير المتعمقة تعديؿ/كضع
لتنفيذ  المنافعالحصكؿ كتقاسـ 

 البركتكككؿ

أطر  التي لدييا عدد مف البمداف
كىياكؿ مؤسسية في مجاؿ 

 أك ،الحصكؿ كتقاسـ المنافع
تنقيح أك  كضع عممية شرعت في

 ىذه األطر كاليياكؿ
 

تدريبية  حمقات عمؿتنظيـ ثماني 
  ك/أك دكف إقميمية إقميمية

 
 160تدريب ما ال يقؿ عف 
 ؿتعدي/كضعمكظفا حككميا عمى 

أحكاـ الحصكؿ ب التدابير المتعمقة
 لتنفيذ البركتكككؿ كتقاسـ المنافع

، المنظمة الدكلية لقانكف التنمية
مبادرة الحصكؿ كتقاسـ المنافع، ك 

 كمنظمات أخرل حسب االقتضاء

الشبكة  االستمرار في دعـ*  -3
 قانكفب المعنية اإللكتركنية العالمية

يمكف  حيث التنكع البيكلكجي
 الدكرات التدريبية يممشاركيف فل

 لتنفيذ كضع أطر قانكنيةب المتعمقة
 إلى مكارد الكصكؿ بركتكككؿ ناغكيا

آخر األخبار كمكاصمة محدثة ك 
 مف األقراف. التعمـ

NP-1/8 2020-2017 لؤلطراؼ مف  المقدـ متابعة الدعـ
 المعنية بقانكف الشبكة العالمية خبلؿ

كالتي تضـ خبراء  التنكع البيكلكجي
في مجاؿ الحصكؿ كتقاسـ  فقانكنيي
 المنافع

 
كالمنظمات ذات تبادؿ األطراؼ 

 كالخبرات كالدركسلممعمكمات  الصمة
أحكاـ الحصكؿ  تنفيذ المستفادة مف
 كتقاسـ المنافع

الذيف يستفيدكف  عدد المشاركيف
قانكف التنكع لالعالمية  الشبكة مف

بشأف  مخبراء القانكنييفلالبيكلكجي 
 فعالحصكؿ كتقاسـ المنا

 
عدد المكارد المتعمقة بالدركس 
المستفادة أك الخبرات المتبادلة 

قانكف لالعالمية  الشبكةمف خبلؿ 
مخبراء لالتنكع البيكلكجي 

بشأف الحصكؿ كتقاسـ  القانكنييف
 المنافع

، المنظمة الدكلية لقانكف التنمية
 كمنظمات أخرل حسب االقتضاء
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مقررات مؤتمر  النشاط
راف العامل األط

 كاجتماع لألطراف

المجموعة المحتممة من  النواتج/النتائج المتوقعة الجدول الزمني
 المؤشرات

 الشركاء المحتممون

 أنشطة بناء مكاصمة اإلسياـ في*  -4
 بركتكككؿ ناغكيا لتنفيذ القدرات
المعاىدة  مع متعاضدة بطريقة

الدكلية بشأف المكارد الكراثية النباتية 
بكسائؿ منيا تنظيـ  لؤلغذية كالزراعة

 .المكاد حمقات عمؿ كتطكير

NP-1/8 2020-2017 االتصاؿ الكطنية نقاط اتقدر  بناء ،
ممعاىدة ل االتصاؿ الكطنية نقاطك 

ثية النباتية الدكلية بشأف المكارد الكرا
تنفيذ  لتنسيؽ لؤلغذية كالزراعة

 الصكيف

عدد األطراؼ التي لدييا تدابير 
متعاضدة بشأف الحصكؿ كتقاسـ 

 المنافع لتنفيذ المعاىدتيف
 

عدد عمميات التبادؿ )حمقات 
العمؿ كالدراسات كالخبرات( التي 

 تعزز التنفيذ المتعاضد

المعاىدة الدكلية بشأف المكارد 
ة، اتية لؤلغذية كالزراعالكراثية النب

 كالمنظمة الدكلية لمتنكع البيكلكجي،
مبادرة الحصكؿ كتقاسـ المنافع، ك 

 كمنظمات أخرل حسب االقتضاء

عند  تقنيالدعـ ال مكاصمة تقديـ*  -5
أنشطة  األطراؼ كتنظيـ إلى الطمب
 بما في ذلؾ القدرات كالتكعية، بناء

 الحمقات الدراسية الشبكية مف خبلؿ
يديك كالعركض لزيادة الفأشرطة ك 

غرفة تبادؿ المعمكمات  المشاركة في
 بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع

NP-1/2 2020-2017  عمى كجو التحديد،  األطراؼ،قدرة
ككذلؾ غير األطراؼ كالشعكب 
األصمية كالمجتمعات المحمية 
 عمى كأصحاب المصمحة اآلخريف

تبادؿ  كاستخداـ غرفةالمعمكمات  نشر
الحصكؿ كتقاسـ  المعمكمات بشأف

 بصكرة فعالة المنافع
 

المعمكمات  نشر ع مستكلاارتف
غرفة تبادؿ المعمكمات  في الكطنية

 بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع

بناء القدرات  أنشطةكنكع عدد 
 ةالمشارك البمداف كعدد نفذتالتي 

 فييا؛كعدد األفراد المشاركيف 
 

غرفة تبادؿ المعمكمات  عدد زكار
 قاسـ المنافعبشأف الحصكؿ كت

 
لقياس التي تـ جمعيا  التعقيبات

في بناء القدرات المشاركيف  رضا
 كأنشطة التكعية

 
 

 المتاحة في عدد كأنكاع السجبلت
غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف 

 الحصكؿ كتقاسـ المنافع

 شركاء آخركف حسب االقتضاء
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مقررات مؤتمر  النشاط
راف العامل األط

 كاجتماع لألطراف

المجموعة المحتممة من  النواتج/النتائج المتوقعة الجدول الزمني
 المؤشرات

 الشركاء المحتممون

 القدرات في بناء مكاصمة دعـ*  -6
غرفة تبادؿ المعمكمات  استخداـ

مف  ف الحصكؿ كتقاسـ المنافعبشأ
الدكرات التدريبية  خبلؿ تنظيـ

 جمسات كالمقاءات الجانبية، كتسييؿ
غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف 

في  الحصكؿ كتقاسـ المنافع
 كترجمة نظميا الشركاء، اجتماعات
غرفة تبادؿ  المكاد التدريبية كتحديث

المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ 
 المنافع

NP-1/2 2020-2017  كغير األطراؼ األطراؼبكسع 
األصمية كالمجتمعات كالشعكب 
كأصحاب المصمحة اآلخريف  المحمية

غرفة تبادؿ  المشاركة بفعالية في
المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ 

 ياكاستخدام المنافع

غرفة  بشأف عدد المكاد التدريبية
تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ 

تاحت المتقدمة كتقاسـ المنافع  ؛ياكا 
 

غرفة عف  المكاد التدريبية تكافر
تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ 

الست  المغاتب كتقاسـ المنافع
 الرسمية لؤلمـ المتحدة

 
المتاحة في  عدد كنكع السجبلت

غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف 
 الحصكؿ كتقاسـ المنافع

 

 كنشر * تدريب جيات االتصاؿ -7
بأحكاـ  التكعية أدكات مجمكعة

 أعدت قاسـ المنافعالحصكؿ كت
بما  ،2016-2015 الفترة خبلؿ

 في مف خبلؿ المشاركة في ذلؾ
بأحكاـ الحصكؿ  أنشطة التكعية
عمى المستكييف  كتقاسـ المنافع

 الفرعية اإلقميمي كاإلقميمية

NP-1/9 2020-2017  المعنية  جيات االتصاؿتدريب
 عمىبالحصكؿ كتقاسـ المنافع 

 بأحكاـ التكعية أدكات استخداـ
 الحصكؿ كتقاسـ المنافع

 ألطراؼ كالجيات الفاعمةحصكؿ ا 
 دكاتاأل عمى مجمكع ذات الصمة
التكعية  لتنفيذ استراتيجية كاستخداميا

  المتعمقة ببركتكككؿ ناغكيا

مجمكعة  النسخ المنشكرة مف عدد
  دكاتاأل
 جيات االتصاؿ المدربة عدد

 ،مبادرة الحصكؿ كتقاسـ المنافع
 االقتضاءكمبادرات أخرل حسب 
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مقررات مؤتمر  النشاط
راف العامل األط

 كاجتماع لألطراف

المجموعة المحتممة من  النواتج/النتائج المتوقعة الجدول الزمني
 المؤشرات

 الشركاء المحتممون

لمتعمـ  ثماني كحدات تحديث*  -8
 كضعت باالشتراؾ مع اإللكتركني

لدعـ  المنظمة الدكلية لقانكف التنمية
 كضع أطر قانكنية األطراؼ في

 بركتكككؿ ناغكيا لتنفيذ

NP-1/8 2019-2020  التي  ـ اإللكتركنيلمتعم كحداتتحديث
 2016-2015الفترة  خبلؿ أعدت

بير تطكرات التدا كىي تعكس آخر
كتقاسـ المنافع  المتعمقة بالحصكؿ
 كالخبرات القطرية

 
 األطراؼ عمىتعزيز قدرات 

أحكاـ ب المتعمقة التدابير تعديؿكضع/
لتنفيذ  الحصكؿ كتقاسـ المنافع

  البركتكككؿ

 التعمـ اإللكتركني حداتك  عدد
 المحدثة

، المنظمة الدكلية لقانكف التنمية
 كمنظمات أخرل حسب االقتضاء
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 التقدم في تنفيذ استراتيجية زيادة التوعيةتقرير عن    .2/9
 

 إف مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا 
 22؛بالتقدـ المحرز في تنفيذ استراتيجية زيادة التكعية يحيط عمما .1

شر لمؤتمر بشأف اإلطار الستراتيجية تكاصؿ الذم اعتمد خبلؿ االجتماع الثالث ع 13/22 بالمقرر يرحب .2
 األطراؼ؛

األميف التنفيذم مكاصمة دعـ تنفيذ استراتيجية زيادة التكعية مف خبلؿ تنفيذ األنشطة ذات  إلىيطمب  .3
كتزكيد غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع باألدكات كالمكارد  NP-1/9األكلكية الكاردة في المرفؽ بالمقرر 

 الناشئة؛

فيذم القياـ بأنشطة بطريقة تضمف التماسؾ بيف استراتيجيات التكعية كالتكاصؿ إلى األميف التن يطمب .4
 لبلتفاقية كالبركتكككليف؛

لمشعكب ضماف المشاركة الكاممة كالفعالة يبذؿ الجيكد البلزمة لإلى األميف التنفيذم أف  أيضا يطمب .5
 ؛بطريقة مناسبة ثقافيا اتيجية التكعيةلمجتمعات المحمية في تنفيذ جميع األنشطة ذات األكلكية الستر كاألصمية ا

األطراؼ كغير األطراؼ كالجيات الفاعمة األخرل ذات الصمة إلى أف تأخذ في االعتبار المقرر  يدعك .6
المعني باستراتيجية التكاصؿ العالمية مف قبؿ مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الثالث عشر في تنفيذ أنشطة التكعية  13/22

 الخاصة؛

كغير األطراؼ كالجيات الفاعمة األخرل ذات الصمة إلى تنفيذ أنشطة زيادة التكعية كفقا  األطراؼ، يدعك .7
كتزكيد غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع  NP-1/9لؤلنشطة ذات األكلكية الكاردة في المرفؽ بالمقرر 

 باألدكات كالمكارد الناشئة؛

لقدرات لمحصكؿ عمى المنافع كتقاسميا، كالمعاىدة الدكلية بشأف بالمشاركة المستمرة لمبادرة بناء ا يرحب .8
كالمنظمة الدكلية لقانكف التنمية، كالمنظمات األخرل ذات الصمة في رفع مستكل  23لؤلغذية كالزراعة، المكارد الكراثية النباتية

 كال سيما عمى المستكل القطرم؛إلى التماسؾ كتحقيؽ التآزر في نيج زيادة التكعية مع ىذه المنظمات،  كيدعكالتكعية، 

إلى األميف التنفيذم أف يقدـ تحديثا عف التقدـ المحرز في تنفيذ استراتيجية رفع مستكل الكعي لينظر  يطمب .9
 فييا مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع األطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا في اجتماعو الثالث.

                                                           
22
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 (13تقاسم المنافع وطرائق ذلك )المادة الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف ل   .2/13
 

 ،العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا إف مؤتمر األطراؼ
 مف بركتكككؿ ناغكيا، 10المادة  الى شيرإذ ي  
 الحؽ السيادم لمدكؿ في مكاردىا الجينية،الى  أيضا شيرإذ ي  
ذ  ارد في بركتكككؿ ناغكيا الذم يخضع فيو الحصكؿ عمى بالنيج الثنائي االفتراضي لمحصكؿ كتقاسـ المنافع الك  يقركا 

المكارد الجينية كالمعارؼ التقميدية المرتبطة بيا مف أجؿ استخداميا لممكافقة المسبقة عف عمـ كت قسـ المنافع كفقا لشركط متفؽ 
 10ي شار إلييا في المادة بأنو قد تككف ىناؾ حاالت  كيقر أيضا عمييا بصكرة متبادلة إذا لـ يحدد الطرؼ المعني غير ذلؾ،

 مف بركتكككؿ ناغكيا ال ينطبؽ فييا ىذا النيج الثنائي،

ْذ يستذكر أف األطراؼ قد كافقت عمى أف تنظر في الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراؼ لتقاسـ المنافع كطرائؽ  كا 
جينية كالمعارؼ التقميدية المرتبطة بالمكارد الجينية ذلؾ لمعالجة تقاسميا العادؿ كالمنصؼ لممنافع الناشئة عف استخداـ المكارد ال

 ،التي تحدث في أكضاع عابرة لمحدكد أك التي يتعذر منحيا أك الحصكؿ عمييا قبؿ المكافقة المسبقة عف عمـ
ْذ ي كالمعاىدة المتحدة،  العامة لؤلمـجمعية البالتطكرات في العمميات كالمنظمات الدكلية األخرل مثؿ حيط عممان كا 

كىيئة المكارد الكراثية لؤلغذية كالزراعة، كالمجنة الحككمية الدكلية التابعة  24لدكلية لممكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة،ا
لممنظمة العالمية لمممكية الفكرية بشأف الممكية الفكرية كالمكارد الكراثية كالمعارؼ التقميدية كالفمكمكر، كمنظمة الصحة العالمية 

 القطب الشمالي،معاىدة كنظاـ 
أف األمر يحتاج إلى المزيد مف المعمكمات كالخبرات بشأف تنفيذ بركتكككؿ ناغكيا بما في ذلؾ تمؾ  ي بلحظ .1

 ؛10رقـ الضركرية لتحقيؽ االستنارة لممداكالت التي تجرم بمقتضى المادة 

ساـ المنافع بكافة المعمكمات األطراؼ بالتزاماتيا نحك تزكيد غرفة تبادؿ معمكمات بشأف الحصكؿ كتق يذكر .2
 اإللزامية كفقا لبركتكككؿ ناغكيا؛

أف المعمكمات المتاحة محدكدة، بشأف تنفيذ أحكاـ البركتكككؿ فيما يتعمؽ بالمعارؼ التقميدية المرتبطة  ي درؾ .3
ة كفعالة مف جانب األطراؼ، بمشاركة كامم يدعك، بالمكارد الجينية التي تحتفظ بيا الشعكب األصمية كالمجتمعات المحمية

 ،الشعكب األصمية كالمجتمعات المحمية إليبلء اىتماـ خاص لتقديـ ىذه المعمكمات لدل إعداد كتقديـ تقاريرىا الكطنية المرحمية
األميف التنفيذم تجميع ىذه مف  كيطمبصمية كالمجتمعات المحمية إلى تقديـ ىذه المعمكمات لؤلميف التنفيذم، الشعكب األ يدعك

 مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكياعنية بالتنفيذ ك ات لمنظر مف جانب الييئة الفرعية المالمعمكم
 ؛ خبلؿ اجتماعو الثالث

يدعك األطراؼ كالحككمات األخرل كالشعكب األصمية كأصحاب المصمحة بما في ذلؾ المجمكعات خارج  .4
لخبرات العممية، إف كجدت، بشأف األكضاع التي ال يمكف في ظميا منح أك المكاقع الطبيعية إلى تقديـ معمكمات تضمف ا

الحصكؿ عمى المكافقة المسبقة عف عمـ فيما يتعمؽ بالمكارد الجينية في المكاقع الطبيعية كخارجيا، كما يرتبط بذلؾ مف معارؼ 
الفرعية المعنية بالتنفيذ كمؤتمر األطراؼ تقميدية كطمب مف األميف التنفيذم تجميع ىذه المعمكمات بالنظر مف جانب الييئة 

 العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا خبلؿ اجتماعو الثالث؛

يدعك أيضان األطراؼ كالحككمات األخرل كالشعكب األصمية كالمجتمعات المحمية كأصحاب المصمحة إلى  .5
طمب مف األميف التنفيذم تجميع ىذه المعمكمات بالنظر ، ك 10تقديـ كجيات نظرىا بشأف س بؿ تحقيؽ تقدـ فيما يتعمؽ بالمادة 

خبلؿ اجتماعو  مف جانب الييئة الفرعية المعنية بالتنفيذ كمؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا
 الثالث؛ 

 مف األميف التنفيذم:  يطمب .6

                                                           
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf 

24
 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf


CBD/NP/MOP/2/13 
Page 27 

مية كغرفة تبادؿ معمكمات الحصكؿ كتقاسـ تجميع المعمكمات المقدمة مف خبلؿ التقارير الكطنية المرح ) أ ( 
 ؛ 10المنافع ذات الصمة بالمادة 

تجميع المعمكمات المتاحة بشأف التطكرات في العمميات كالمنظمات الدكلية ذات الصمة بغرض تكفير  )ب( 
 ؛ 10االستنارة لممناقشات المقبمة بشأف المادة 

فرعية المعنية بالتنفيذ كمؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع تقديـ ىذه المعمكمات لمنظر مف جانب الييئة ال )ج( 
 خبلؿ اجتماعو الثالث؛ لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا

مف الييئة الفرعية المعنية بالتنفيذ استكشاؼ مدل الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراؼ بشأف طمب ي .7
خبلؿ  امؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكياتقاسـ المنافع، كتقديـ تكصيات لمنظر مف جانب مؤتمر األطراؼ الع

 اجتماعو الثالث؛
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 طريقة تشغيل الهيئة الفرعية لمتنفيذ    .2/11
 إف مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا،

 ، 13/25في المقرر  طريقة تشغيؿ الييئة الفرعية لمتنفيذ التي اعتمدىا مؤتمر األطراؼ في االتفاقية يؤيد .1

طريقة تشغيؿ الييئة الفرعية لمتنفيذ، مع إجراء ما يمـز مف تعديؿ، حينما تخدـ الييئة الفرعية بركتكككؿ  أف تسرميقرر  .2
 ناغكيا.
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 التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها   .2/12
 إف مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا،

، لمخبػرة المكتسػبة الثالػث كالرابػع السػتعراض الػذم سػيجريو، فػي اجتماعيػولتالية فػي ااستخداـ المعايير ا يقرر .1
 مف عقد اجتماعات متزامنة:

سػػيما أقػػؿ البمػػداف نمػػكا كالػػدكؿ الجزريػػة  الك  البمػػداف الناميػػة،مػػف المشػػاركة الكاممػػة كالفعالػػة لممثمػػي األطػػراؼ  )أ(
، فػػي اجتماعػػات مػػؤتمر األطػػراؼ العامػػؿ كاجتمػػاع اداتيا بمرحمػػة انتقاليػػةكالبمػػداف التػػي تمػػر اقتصػػصػػغيرة الناميػػة مػػف بينيػػا، ال

 لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا؛
 الفعاؿ لنتائج مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا؛ اإلعداد )ب(
 زيادة التكامؿ بيف االتفاقية كبركتكككلييا؛ )ج(
 الفعالية مف حيث التكمفة؛ )د(
دد األطراؼ المبمغة عػف تحسػف أكجػو التشػاكر كالتنسػيؽ كالتػآزر فيمػا بػيف نقػاط االتصػاؿ الكطنيػة لبلتفاقيػة ع (ى)

 كالبركتكككليف؛
 التقييـ مف جانب الحككمات المضيفة لؤلعباء المكجستية كالتقنية لبلجتماعات المتزامنة التي استضافتيا؛ )ك(

ذات الصمة مف في الصناديؽ االستئمانية الطكعية  مساىماتيا دأف تزيالمتقدمة  البمدافمف  باألطراؼ يييب .2
سيما أقؿ البمداف نمكا كالدكؿ الجزرية الصغيرة  الك ، األطراؼ مف البمداف النامية لممثميالكاممة كالفعالة  أجؿ ضماف المشاركة

 .متزامنة، في االجتماعات الكاألطراؼ التي تمر اقتصاداتيا بمرحمة انتقاليةالنامية مف بينيا، 
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 متكامل لألمانة العمل اليزانية برنامج م  .2/13

 اع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا،إف مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتم
 7/7، ككػػػذلؾ المقػػػرر اؼ فػػػي اتفاقيػػػة التنػػػكع البيكلػػػكجيلمػػػؤتمر األطػػػر  12/32كالمقػػػرر ، 1/13إلػػػى مقػػػرره  إذ يشػػػير

 ؛مة األحيائيةمسبللقرطاجنة بركتكككؿ طراؼ في ؤللاجتماع كالصادر عف مؤتمر األطراؼ العامؿ 
مسبلمة األحيائية لميزانية التفاقية التنكع البيكلكجي كبركتكككؿ قرطاجنة ك متكامؿ عمؿ اعتماد برنامج  يقرر .1

 ؛كبركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع
نسبة بقرطاجنة كبركتكككؿ ناغكيا  جميع تكاليؼ خدمات األمانة بيف االتفاقية كبركتكككؿ تقاسـ قرر أيضاي .2
 ؛2018-2017لفترة السنتيف  8:16:76

التي تقدر بنحك بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع  ( لبركتكككؿ ناغكياBB) عمى ميزانية برنامجية أساسية يكافؽ .3
ئة مف الميزانية في الما 8، كىك ما يمثؿ 2018لعاـ  أمريكيدكالر  165036500كنحك  2017لعاـ  أمريكيدكالر  164686900
بلتفاقية ل 2018لعاـ أمريكي دكالر  1867946200نحك ك  2017دكالر أمريكي لعاـ  1863616600البالغة المتكاممة 
 أدناه؛ ب 1أ ك 1كليف ، لؤلغراض المبينة في الجديفكالبركتكككل
 أدناه؛ - 3 ؿعمى النحك الكارد في الجدك  2018ك 2017 يجدكؿ األنصبة المقررة لقسمة نفقات عام يعتمد .4
ليشمؿ جميع األطراؼ  2018 لعاـ جدكؿ األنصبة تعديؿ حجـبلؤلميف التنفيذم عمى أساس استثنائي  يأذف .5

 ؛2017 /كانكف األكؿديسمبر 31في أك قبؿ  النفاذبركتكككؿ ناغكيا حيز سيبدأ فييا دخكؿ التي 
بلتفاقية المكافؽ عمييا لعـ األنشطة دمج الصناديؽ االستئمانية لممساىمات الطكعية اإلضافية لد تأييد يقرر .6
في ىذا ك كاحد، صؾ ( بحيث يمكف استخداـ المكارد لممشاريع التي تستيدؼ أكثر مف BXك، BHك، BEيا )يكبركتكككل
المدير التنفيذم لبرنامج  كيطمب إلى، BEجديدة لؤلنشطة في الصندكؽ االستئماني إيداع المساىمات الطكعية القرر يالصدد، 
"الصندكؽ  ليصبح تغيير اسـ الصندكؽ االستئماني المدمجعمى ألمـ المتحدة لمبيئة امكافقة جمعية  التماستحدة لمبيئة األمـ الم

 ؛يا"يبركتكككلاقية التنكع البيكلكجي ك التف المكافؽ عميياؤلنشطة اإلضافية لاالستئماني الطكعي الخاص لممساىمات في دعـ 

ضافية لدعـ األنشطة اإلطكعية الماني الطكعي الخاص لممساىمات تقديرات التمكيؿ لمصندكؽ االستئب يقر .7
المدرجة في  2020-2017( لمفترة BXلبركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع )الصندكؽ االستئماني  المكافؽ عمييا

 أدناه؛الكارد  2الجدكؿ 
المكافؽ ية لدعـ األنشطة أف الصندكؽ االستئماني الطكعي الخاص لممساىمات الطكعية اإلضاف يبلحظ .8

 1 ابتدأ مفلمدة أربع سنكات  ه( ينبغي تمديدBX)الصندكؽ االستئماني تقاسـ المنافع لبركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ ك  عمييا
اإلغبلؽ اإلدارم  بإجراء عمميةؤلميف التنفيذم للمسماح  2021 /كانكف األكؿديسمبر 31 حتىك  2018 /كانكف الثانييناير

عمى مـ المتحدة لمبيئة مكافقة جمعية األ التماسالمدير التنفيذم لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  كيطمب إلىستئماني، لمصندكؽ اال
 ؛ىذا التمديد
 لمؤتمر األطراؼ. 13/32لممقرر  47ك 24ك 20إلى  6؛ 4 الفقراتأف يطبؽ ما يمـز مف تغيير عمى  يقرر .9
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لفترة السنتين  ممة لمصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوالتهامتكاالميزانية فترة السنتين    أ. 1الجدول 
2317-2318 

 المجمكع 2018 2017 النفقات
)بآالؼ الدكالرات 

 األمريكية(
 

)بآالؼ الدكالرات 
 األمريكية(

 

)بآالؼ الدكالرات 
 األمريكية(

 
.أوال     البرامج 

 4,329.3 2,215.1 2,114.2 مكتب األميف التنفيذم 
 10,409.5 5,252.6 5,156.9 الدعـ العممي كالسياساتي 
 4,155.9 2,098.8 2,057.1 دعـ التعميـ كالتعاكف كالتركيج 
 6,160.9 3,322.7 2,838.2 دعـ التنفيذ 
 7,716.9 3,742.9 3,974.1 خدمات إدارية كمالية كخدمات المؤتمرات 
(المجموع الفرعي )أوال   16,140.5 16,632.1 32,772.5 
%(31رسم دعم البرنامج ) ثانيا.   2,098.3 2,162.2 4,260.4 
 37,033.0 18,794.2 18,238.8 المجموع الكمي لمنفقات )أوال + ثانيا( 
 122.8  122.8 احتياطي رأس المال العامل ثالثا.

 37,155.8 18,794.2 18,361.6 المجموع الكمي لمنفقات )ثانيا + ثالثا( 
%(8ركتكككؿ ناغكيا مف الميزانية المتكاممة )حصة ب   1,468.9 1,503.5 2,972.5 
%(8تجديد رأس الماؿ العامؿ مف االحتياطي )   (9.8)  (9.8) 
%(8أقؿ مساىمة مف البمد المضيؼ )   (98.1) (98.5) (196.6) 
%(8المبالغ المجنبة المخصصة لؤلميف التنفيذم لميكنيب )   (12.0) (19.6) (31.6) 
%(8أقؿ اإلدخارات مف األعكاـ السابقة )   (47.8) (47.9) (95.7) 
 2,638.8 1,337.5 1,301.3 صافي المجموع )المبمغ المطموب أن تتقاسمه األطراف( 
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     لفترة السنتين  متكاممة لمصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوالتهاالميزانية فترة السنتين    .ب 1الجدول 
 )حسب أوجه اإلنفاق( 2317-2318

 
 2017 النفقات 

)بآالؼ الدكالرات 
 األمريكية(

 

2018 
)بآالؼ الدكالرات 

 األمريكية(
 

Total 
)بآالؼ الدكالرات )

 األمريكية(
 

 22,915.4 11,586.0 11,329.4 تكاليؼ المكظفيف ألؼ. 
 365.0 215.0 150.0 اجتماعات المكتب باء.
رسمية السفر في مياـ جيـ  450.0 400.0 850.0 
 150.0 75.0 75.0 االستشاريكف/عقكد مف الباطف داؿ.
 3,433.6 2,016.8 1,416.8 3/1 /2 /االجتماعات  ىاء.
 100.0 50.0 50.0 مكاد التكعية العامة كاك.
 200.0 100.0 100.0 المساعدة المؤقتة/العمؿ اإلضافي زام
 2,497.3 1,257.6 1,239.7 اإليجارات كالتكاليؼ ذات الصمة حاء.
 1,706.2 726.6 979.6 مصركفات التشغيؿ العامة طاء.
 10.0 5.0 5.0 التدريب ياء.

 415.0 135.0 280.0 اجتماعات الخبراء كاؼ.
غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف السبلمة  فترجمة المكاقع الشبكية لكؿ م الـ.

تبادؿ المعمكمات  فت(، وغشBCH/CHMاألحيائية/ آلية تبادؿ المعمكمات )
 (ABS CHبشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع )

65.0 65.0 130.0 

 32,772.5 16,632.1 16,140.5 المجموع الفرعي )أوال( 
%31رسم دعم البرنامج  ثانيا  2,098.3 2,162.2 4,260.4 
 37,033.0 18,794.2 18,238.8 المجموع الكمي لمنفقات )أوال + ثانيا( 
رأس المال العاملاحتياطي  ثالثا.  122.8  122.8 
 37,155.8 18,794.2 18,361.6 المجموع الكمي لمنفقات )ثانيا + ثالثا( 
%(8حصة بركتكككؿ ناغكيا مف الميزانية المتكاممة )   1,468.9 1,503.5 2,972.5 
%(8تجديد رأس الماؿ العامؿ مف االحتياطي )   (9.8)  (9.8) 
%(8)أقؿ مساىمة مف البمد المضيؼ    (98.1) (98.5) (196.6) 
%(8المبالغ المجنبة المخصصة لؤلميف التنفيذم لميكنيب )   (12.0) (19.6) (31.6) 
%(8مف األعكاـ السابقة ) استخداـ لبلحتياطات أقؿ   (47.8) (47.9) (95.7) 
 2,638.8 1,337.5 1,301.3 صافي المجموع )المبمغ المطموب أن تتقاسمه األطراف( 

 :تماعات ذات األكلكية التي سيتـ تمكيميا مف الميزانية األساسيةاالج /1

 )م( كاألحكاـ المتصمة بيا 8االجتماع العاشر لمفريؽ العامؿ المخصص المعني بالمادة 

 االجتماعاف الحادم كالعشركف كالثاني كالعشركف لمييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية

 متنفيذاالجتماع الثاني لمييئة الفرعية ل

لث لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا بشأف االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراؼ في االتفاقية/ االجتماع التاسع لؤلطراؼ في بركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية/ االجتماع الثا
 الحصكؿ كتقاسـ المنافع الذم سيعقد بالتعاقب.

. كاالجتماع لثاني كالعشركف لمييئة 2017أياـ( بالتعاقب في عاـ  3) 10 –)م( 8أياـ(. المادة  3كالتقنية )مشكرة العممية االجتماع الحادم كالعشركف لمييئة الفرعية لم  /2
 2018أياـ( بالتعاقب في عاـ  5أياـ(، االجتماع الثاني لمييئة الفرعية لمتنفيذ ) 6الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية )
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ف االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراؼ في االتفاقية، كاالجتماع التاسع لؤلطراؼ في بركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية، كاالجتماع تقسـ الميزانية الخاصة بكؿ م  /3
 الثالث لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع، بالتساكم بيف سنتي فترة السنتيف.
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   ( لممساهمات الطوعية اإلضافية لدعم BXالصندوق االستئماني الطوعي الخاص ) االحتياجات من الموارد من   .2الجدول 
 2323-2317 لفترة السنتينلبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع  الموافق عميهااألنشطة 

 )بآالؼ الدكالرات األمريكية(
 أوال. الوصف

 
       2017-2020 

  بناء القدراتبشأن حمقات عمل  .3
   الدعم العممي والسياساتيشعبة        

  وحدة الحصول وتقاسم المنافع والمعرفة التقميدية              
 20.0 غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع              
 840.0 األطر القانكنية لتنفيذ بركتكككؿ ناغكيا              

 150.0 غكياتنفيذ بركتكككؿ نا              
 28.0 الحصكؿ كتقاسـ المنافعتدريب اإلعبلمييف كنشر أدكات زيادة التكعية بشأف               

  االستشاريون .2
  الدعم العممي والسياساتيشعبة        

  الحصول وتقاسم المنافع والمعرفة التقميديةوحدة           
 40.0 لتنكع البيكلكجيشبكة اإلنترنت العالمية بشأف قانكف ا          

 100.0 كضع أطر قانكنية لتنفيذ بركتكككؿ ناغكيا         
 20.0 بركتكككؿ ناغكيالمراجعة ك تقييـ  عممية تحميؿ المعمكمات ألكؿ         

 20.0 دراسة عف معايير صؾ دكلي متخصص لمحصكؿ كتقاسـ المنافع         
  سفر الموظفين .1

  والسياساتيالدعم العممي شعبة       
  الحصول وتقاسم المنافع والمعرفة التقميديةوحدة          

 60.0 غرفة تبادؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع         
  المنشورات .4

  الدعم العممي والسياساتيشعبة       
  الحصول وتقاسم المنافع والمعرفة التقميديةوحدة          

 20.0 دؿ المعمكمات بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافعغرفة تبا         
 2.0 الحصكؿ كتقاسـ المنافعتدريب اإلعبلمييف كنشر أدكات زيادة التكعية بشأف          

  
  
  
  

 1,300.0 المجموع الفرعي أوال

 169.0 %(31ثانيا.  تكاليف دعم البرنامج )
 1,469.0 المجموع الكمي )أوال + ثانيا(
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 2318-2317 لفترة السنتينناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع  لبروتوكول.   المساهمات في الصندوق االستئماني 3الجدول 

 البمد العضك

 
جدكؿ األمـ 

المتحدة لؤلنصبة 
المقررة لعاـ 

)في  2017
 المائة(

الجدكؿ بحد أقصى 
%، أقؿ البمداف نمكا 22

ال تدفع أكثر مف 
0.01% 

 ()في المائة

 1المساىمات في 
يناير/كانكف الثاني 

2017 

جدكؿ األمـ المتحدة 
لؤلنصبة المقررة 

)في  2017لعاـ 
 المائة(

الجدكؿ بحد أقصى 
%، أقؿ البمداف 22

نمكا ال تدفع أكثر مف 
0.01% 

 )في المائة(

 1المساىمات في 
يناير/كانكف الثاني 

2018 

 
مجمكع المساىمات في 

  2018-2017عاـ 
 مريكيبالدكالر األ

  531  266  0.020  0.008  266  0.020  0.008 ألبانيا

  66  66  0.005  0.002    0.002 أنتيغكا كبربكدا*

  29,656  29,656  2.217  0.892    0.892 األرجنتيف*

  3,720  1,862  0.139  0.056  1,859  0.143  0.056 بيبلركس

  58,796  29,423  2.200  0.885  29,373  2.257  0.885 بمجيكا

  199  100  0.007  0.003  100  0.008  0.003 بنف

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 بكتاف

بكليفيػػػػػػػا )دكلػػػػػػػة متعػػػػػػػددة 
 *القكميات(

0.012    0.012  0.030  399  399  

  930  465  0.035  0.014  465  0.036  0.014 بكتسكانا

  2,990  1,496  0.112  0.045  1,494  0.115  0.045 بمغاريا

  266  133  0.010  0.004  133  0.010  0.004 بكركينا فاسك

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 بكركندم

  266  133  0.010  0.004  133  0.010  0.004 كمبكديا

  332  332  0.025  0.010    0.010 *فالكاميرك 

  526,244  263,344  19.689  7.921  262,900  20.203  7.921 الصيف

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 جزر القمر

  399  199  0.015  0.006  199  0.015  0.006 الككنغك
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 البمد العضك

 
جدكؿ األمـ 

المتحدة لؤلنصبة 
المقررة لعاـ 

)في  2017
 المائة(

الجدكؿ بحد أقصى 
%، أقؿ البمداف نمكا 22

ال تدفع أكثر مف 
0.01% 

 ()في المائة

 1المساىمات في 
يناير/كانكف الثاني 

2017 

جدكؿ األمـ المتحدة 
لؤلنصبة المقررة 

)في  2017لعاـ 
 المائة(

الجدكؿ بحد أقصى 
%، أقؿ البمداف 22

نمكا ال تدفع أكثر مف 
0.01% 

 )في المائة(

 1المساىمات في 
يناير/كانكف الثاني 

2018 

 
مجمكع المساىمات في 

  2018-2017عاـ 
 مريكيبالدكالر األ

  598  299  0.022  0.009  299  0.023  0.009 ككت ديفكار

  6,577  3,291  0.246  0.099  3,286  0.253  0.099 كركاتيا

  4,318  2,161  0.162  0.065  2,157  0.166  0.065 ككبا

  22,854  11,437  0.855  0.344  11,417  0.877  0.344 جميكرية التشيؾ

جميكريػػػػػػػػػػػػػػػػػة الككنغػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 الديمكقراطية

0.008  0.010  130  0.008  0.010  134  264  

  38,799  19,416  1.452  0.584  19,383  1.490  0.584 الدنمارؾ

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 جيبكتي

  3,056  1,529  0.114  0.046  1,527  0.117  0.046 جميكرية الدكمنيكاف

  10,098  5,053  0.378  0.152  5,045  0.388  0.152 مصر

  264  134  0.010  0.010  130  0.010  0.010 أثيكبيا

  65,969  33,437  2.500  0.000  32,532  2.500  اإلتحاد األكربي

  199  100  0.007  0.003  100  0.008  0.003 فيجي

  30,295  15,160  1.133  0.456  15,135  1.163  0.456 فنمندا

  322,815  161,544  12.078  4.859  161,271  12.393  4.859 فرنسا

  1,129  565  0.042  0.017  564  0.043  0.017 الغابكف

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 غامبيا

  424,463  212,411  15.881  6.389  212,052  16.296  6.389 ألمانيا

  1,860  931  0.070  0.028  929  0.071  0.028 غكاتيماال
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 البمد العضك

 
جدكؿ األمـ 

المتحدة لؤلنصبة 
المقررة لعاـ 

)في  2017
 المائة(

الجدكؿ بحد أقصى 
%، أقؿ البمداف نمكا 22

ال تدفع أكثر مف 
0.01% 

 ()في المائة

 1المساىمات في 
يناير/كانكف الثاني 

2017 

جدكؿ األمـ المتحدة 
لؤلنصبة المقررة 

)في  2017لعاـ 
 المائة(

الجدكؿ بحد أقصى 
%، أقؿ البمداف 22

نمكا ال تدفع أكثر مف 
0.01% 

 )في المائة(

 1المساىمات في 
يناير/كانكف الثاني 

2018 

 
مجمكع المساىمات في 

  2018-2017عاـ 
 مريكيبالدكالر األ

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002 غينيا

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 غينيا بيساك

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002 غيانا

  531  266  0.020  0.008  266  0.020  0.008 ىندكراس

  10,696  5,353  0.400  0.161  5,344  0.411  0.161 اليكناف

  48,964  24,503  1.832  0.737  24,461  1.880  0.737 اليند

  33,484  16,756  1.253  0.504  16,728  1.285  0.504 أندكنيسيا

  1,329  665  0.050  0.020  664  0.051  0.020 األردف

  12,689  6,350  0.475  0.191  6,339  0.487  0.191 كازاخستاف

  1,196  598  0.045  0.018  597  0.046  0.018 كينيا

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002 قرغيزستاف

جميكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الك 
 الديمقراطية الشعبية

0.003  0.008  100  0.003  0.007  100  199  

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 ليسكتك

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 ليبيريا

  2,128  2,128  0.159  0.064    0.064 لككسمبكرغ*

  199  100  0.007  0.003  100  0.008  0.003 مدغشقر

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002 مبلكم

  199  100  0.007  0.003  100  0.008  0.003 مالي
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 البمد العضك

 
جدكؿ األمـ 

المتحدة لؤلنصبة 
المقررة لعاـ 

)في  2017
 المائة(

الجدكؿ بحد أقصى 
%، أقؿ البمداف نمكا 22

ال تدفع أكثر مف 
0.01% 

 ()في المائة

 1المساىمات في 
يناير/كانكف الثاني 

2017 

جدكؿ األمـ المتحدة 
لؤلنصبة المقررة 

)في  2017لعاـ 
 المائة(

الجدكؿ بحد أقصى 
%، أقؿ البمداف 22

نمكا ال تدفع أكثر مف 
0.01% 

 )في المائة(

 1المساىمات في 
يناير/كانكف الثاني 

2018 

 
مجمكع المساىمات في 

  2018-2017عاـ 
 مريكيبالدكالر األ

  532  532  0.040  0.016    0.016 مالطا*

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 جزر مارشاؿ

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002 مكريتانيا

  797  399  0.030  0.012  398  0.031  0.012 مكريشيكس

  95,336  47,708  3.567  1.435  47,628  3.660  1.435 المكسيؾ

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 ميكركنيزيا )كاليات(

  332  166  0.012  0.005  166  0.013  0.005 منغكليا

  266  133  0.010  0.004  133  0.010  0.004 مكزمبيؽ

  264  134  0.010  0.010  130  0.010  0.010 ميانمار

  664  332  0.025  0.010  332  0.026  0.010 ناميبيا

  98,459  49,271  3.684  1.482  49,188  3.780  1.482 ىكلندا

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002 النيجر

  56,405  28,226  2.110  0.849  28,179  2.165  0.849 ركيجالن

  6,179  3,092  0.231  0.093  3,087  0.237  0.093 باكستاف

  2,259  1,130  0.085  0.034  1,128  0.087  0.034 مابن

  9,035  4,521  0.338  0.136  4,514  0.347  0.136 بيرك

  10,962  5,486  0.410  0.165  5,476  0.421  0.165 الفمبيف

  266  133  0.010  0.004  133  0.010  0.004 جميكرية مكلدكفا

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002 ركاندا
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 البمد العضك

 
جدكؿ األمـ 

المتحدة لؤلنصبة 
المقررة لعاـ 

)في  2017
 المائة(

الجدكؿ بحد أقصى 
%، أقؿ البمداف نمكا 22

ال تدفع أكثر مف 
0.01% 

 ()في المائة

 1المساىمات في 
يناير/كانكف الثاني 

2017 

جدكؿ األمـ المتحدة 
لؤلنصبة المقررة 

)في  2017لعاـ 
 المائة(

الجدكؿ بحد أقصى 
%، أقؿ البمداف 22

نمكا ال تدفع أكثر مف 
0.01% 

 )في المائة(

 1المساىمات في 
يناير/كانكف الثاني 

2018 

 
مجمكع المساىمات في 

  2018-2017عاـ 
 مريكيبالدكالر األ

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 سامكا

  264  134  0.010  0.005  130  0.010  0.005 السنغاؿ

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 سيشيؿ

  33  33  0.002  0.001    0.001 سيرا ليكف*

  10,630  5,319  0.398  0.160  5,310  0.408  0.160 سمكفاكيا

  24,183  12,102  0.905  0.364  12,081  0.928  0.364 جنكب أفريقيا

  162,304  81,221  6.073  2.443  81,084  6.231  2.443 إسبانيا

  264  134  0.010  0.010  130  0.010  0.010 سكدافال

  133  66  0.005  0.002  66  0.005  0.002 سكازيبلند

  63,513  31,783  2.376  0.956  31,730  2.438  0.956 السكيد

  75,738  37,901  2.834  1.140  37,837  2.908  1.140 سكيسرا

الجميكريػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػة 
 السكرية

0.024  0.061  797  0.024  0.060  798  1,594  

  266  133  0.010  0.004  133  0.010  0.004 طاجيكستاف

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 تكغك

  264  134  0.010  0.009  130  0.010  0.009 أكغندا

  40,128  20,081  1.501  0.604  20,047  1.541  0.604 اإلمارات العربية المتحدة

المممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 
لبريطانيػػػػػػػػػػػػػػػػا العظمػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 كأيرلندا الشمالية

4.463  11.383  148,128  4.463  11.094  148,378  296,506  
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 البمد العضك

 
جدكؿ األمـ 

المتحدة لؤلنصبة 
المقررة لعاـ 

)في  2017
 المائة(

الجدكؿ بحد أقصى 
%، أقؿ البمداف نمكا 22

ال تدفع أكثر مف 
0.01% 

 ()في المائة

 1المساىمات في 
يناير/كانكف الثاني 

2017 

جدكؿ األمـ المتحدة 
لؤلنصبة المقررة 

)في  2017لعاـ 
 المائة(

الجدكؿ بحد أقصى 
%، أقؿ البمداف 22

نمكا ال تدفع أكثر مف 
0.01% 

 )في المائة(

 1المساىمات في 
يناير/كانكف الثاني 

2018 

 
مجمكع المساىمات في 

  2018-2017عاـ 
 مريكيبالدكالر األ

  5,248  2,626  0.196  0.079  2,622  0.201  0.079 أكركغكام

  66  33  0.002  0.001  33  0.003  0.001 فانكاتك

  3,853  1,928  0.144  0.058  1,925  0.148  0.058 فيتناـ

  264  134  0.010  0.007  130  0.010  0.007 زامبيا

 
 

  2,638,773  1,337,495  100.000  39.255  1,301,277  100.000  39.255  اإلجمالي
 
  عمى أساس التمثيؿ النسبي. 2017سيطمب منيا السداد في  *
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 الموارد الجينية  معمومات التسمسل الرقمي بشأن   .2/14
  ،امؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكياإف مؤتمر األطراؼ الع

قد تككف ذات صمة ببركتكككؿ  تمثؿ مسألة شاممة الجينيةالمكارد  بشأف 25معمكمات التسمسؿ الرقميأف  يبلحظ إذ 
 ناغكيا،

ذ  اؿ التكنكلكجيا الحيكية فيما يتعمؽ في مج القائميف عف البحث كالتطكير التقدـ السريع الناشئ يبلحظ أيضاكا 
المسألة في إطار بركتكككؿ ناغكيا  تناكؿ ىذهبأىمية  بالتاليإذ يقر كالمكارد الجينية  بشأف لرقميباستخداـ تسمسؿ المعمكمات ا

 في الكقت المناسب؛
ذ  إذ يعترؼ كؿ ناغكيا تفاقية كبركتككك االىذه المسألة في إطار  بشأف بضركرة اتباع نيج منسؽ كغير ازدكاجييقر كا 

 ؛13/16 مقررالب
 جينيةبشأف المكارد ال التسمسؿ الرقمي معمكماتة آثار محتممة الستخداـ أي في نظر في اجتماعو الثالثأف ي يقرر .1

 ؛اغكيابركتكككؿ ن عمى ىدؼ

كالجيات صاحبة كالمنظمات  شعكب األصمية كالمجتمعات المحمية،كال األطراؼ، كالحككمات األخرل، يدعك .2
المعمكمات ذات  13/16المقرر مف  2لمفقرة  كفقان  تي تقدمياالمعمكمات ذات الصمة الإلى أف تدرج في آرائيا ك  مصمحة المعنية،ال

 ؛بركتكككؿ ناغكياالصمة ب

تجميع كتكليؼ اآلراء كالمعمكمات المقدمة ، 13/16المقرر في  قد ط مب إلى األميف التنفيذم، أنو يبلحظ .3
صدار تكميؼ  ؛كىك ما سيضطمع فريؽ خبراء تقنييف مخصص بالنظر فيواسة، بإجراء در  كا 

مف  6ي الفقرة ف الكاردمؤتمر األطراؼ، في اجتماعو الثالث عشر، عمى النحك بالدعكة التي كجييا  يرحب .4
 ؛13/16المقرر 

بركتكككؿ بخدمة  أيضان  سكؼ يقـك في تمؾ الفقرة راء التقنييف المخصص المشار إليوفريؽ الخب أفب يقرر .5
كفقا أعدت  التي دراسةالك  التجميع كالتكليؼفي كالكاردة بركتكككؿ ناغكيا ؿ النظر في المعمكمات ذات الصمة بناغكيا مف خبل

 ؛13/16المقرر مف  3مفقرة ل

الفرعية لممشكرة العممية  لي نظر فييا مف ِقبؿ الييئة فريؽ الخبراء التقنييف المخصص تقديـ نتائجو يطمب إلى .6
 نكلكجية؛كالتقنية كالتك

 في نتائج فريؽ الخبراء التقنييف النظرالييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية  يطمب إلى .7
جينية عمى ىدؼ معمكمات التسمسؿ الرقمي بشأف المكارد الباآلثار المحتممة الستخداـ  تتعمؽقديـ تكصية المخصص كت

 كتكككؿ ناغكيا في اجتماعو الثالث. ؤلطراؼ في بر كاجتماع لامؿ ينظر فييا مؤتمر األطراؼ العبركتكككؿ ناغكيا ل

                                                           
25

 فشيق الخبشاء.بيه أػضاء لمزيذ مه المىاقشت في الذساست ول يخضغ هزا المصطلح 
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 وقائع المداوالت .ثانيا
 مقدمة

 معمومات أساسية .ألف
مقرره مؤتمر األطراؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجي في الذم رحب بو بعد العرض المقدـ مف حككمة المكسيؾ،  .1

بشأف الحصكؿ عمى المكارد  ناغكيا بركتكككؿ اجتماع األطراؼ فيك االجتماع الثاني لمؤتمر األطراؼ العامؿ ، ع قد12/34
في  (بركتكككؿ ناغكيا) الجينية كالتقاسـ العادؿ كالمنصؼ لممنافع الناشئة عف استخداميا الممحؽ باتفاقية التنكع البيكلكجي

 .األطراؼ لمؤتمرشر ، بالتزامف مع االجتماع الثالث ع2016ديسمبر عاـ   17-4 كانككف بالمكسيؾ في الفترة مف

 الحضور .باء
ألبانيا، االتفاقية التالية أسماؤىا: كحضر االجتماع األطراؼ في  .دعيت جميع الدكؿ إلى المشاركة في االجتماع .2

، ك، كبكركندم، ككمبكديا، كالصيف، كجزر القمر، كالككنغكسكبيبلركس، كبمجيكا، كبنف، كبكتاف، كبكتسكانا، كبمغاريا، كبكركينا فا
با، كجميكرية الككنغك الديمقراطية، كككت ديفكار، ككركاتيا، كالتشيكيا، كالدانمرؾ، كجيبكتي، كالجميكرية الدكمينيكية، ككك 

ثيكبيا، ، ك كمصر ، بيساك –غينيا ك غينيا، ك غكاتيماال، ك ألمانيا، ك غامبيا، ك غابكف، كالفرنسا، ك فنمندا، ك فيجي، ك االتحاد األكركبي، ك ا 
يراف )جميكرية ك   ،كسرم النكا ،كجميكرية الك الديمقراطية الشعبية ،كجميكرية تنزانيا المتحدة، كتركيا ،كباكستاف ،سبلمية(اإل -ا 

مكزامبيؽ، ك منغكليا، ك ميكركنيزيا المكحدة، ك المكسيؾ، ، ك كمكريشيكس ،كمكريتانيا، كمالي ،كمبلكم ،كمدغشقر، ككينيا ،كغانا
سمكفاكيا، ك سيشيؿ، ك السنغاؿ، ك سامكا، ك الفمبيف، ك بيرك، ك بنما، ك باكستاف، ك ركيج، النك النيجر، ، ك ىكلنداك ناميبيا، ك ميانمار، ك 
سبانياك جنكب أفريقيا، ك  ، كسكيسرا، كالجميكرية العربية السكرية، كطاجيكستاف، كتكغك، كأكغندا، كاإلمارات كالسكيدكالسكداف، ، ا 

 .مبياالعربية المتحدة، كالمممكة المتحدة، كأكركغكام، كفييت ناـ، كزا

جميع المشاركيف اآلخريف، انظر المرفؽ األكؿ لتقرير االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية كفيما يتعمؽ ب .3
 .(UNEP/CBD/COP/13/25)في الكثيقة  التنكع البيكلكجي

 افتتاح االجتماع  .1البند 
البيكلكجي العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في  افتتح االجتماع الثاني لمؤتمر األطراؼ في االتفاقية المتعمقة بالتنكع .4

آلماف، كزير البيئة كالمكارد الطبيعية في  باتشيانك، مف ِقبؿ السيد رافاييؿ 2016ديسمبر/كانكف األكؿ  4بركتكككؿ ناغكيا في 
امؿ المكسيؾ كرئيس مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الثالث عشر، كيعمؿ أيضا كرئيس لبلجتماع الثامف لمؤتمر األطراؼ الع

كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية، كاالجتماع الثاني لمؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في 
بركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ العادؿ كالمنصؼ لممنافع الناشئة عف استخداميا )كيشار إليو فيما 

 بعد بالرئيس(.

المدير العاـ لمكتب حماية الطبيعة في كزارة البيئة مسة العامة االفتتاحية، أدلى ببيانات السيد شكف كيك بارؾ، كفي الج .5
في جميكرية ككريا، نيابة عف السيد يكف سيكنغ كيك، كزير البيئة في جميكرية ككريا كالرئيس المنتيية كاليتو لمؤتمر األطراؼ 

كالسيد ابراىيـ ثياك، نائب المدير التنفيذم لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة  ناغكيا،العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ 
، بالمر )يكنيب(؛ كالسيد بركليك دم سكزا دياز، األميف التنفيذم التفاقية التنكع البيكلكجي المنتيية كاليتو؛ كالسيدة كريستينا باشكا

 لتنفيذم الجديد التفاقية التنكع البيكلكجي.في ركمانيا، كاألميف ا كزيرة البيئة كالمياه كالغابات

ببيانات عامة ممثمك سانت كيتس كنيفس )بالنيابة عف مجمكعة بمداف أمريكا البلتينية كمنطقة البحر الكاريبي(، كأدلى  .6
ادئ(، كتشاد بالنيابة عف بمداف أكركبا الكسطى كالشرقية(، كالياباف )بالنيابة عف مجمكعة آسيا كالمحيط الي)كالبكسنة كاليرسؾ 

)بالنيابة عف المجمكعة األفريقية(، كأستراليا )بالنيابة عف مجمكعة بمداف عدـ االنحياز( كاالتحاد األكركبي كدكلو األعضاء 
 الثماني كالعشريف.
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، كالتحالؼ مف أجؿ (IIFB)ممثمك المنتدل الدكلي لمشعكب األصمية المعني بالتنكع البيكلكجي أخرل أدلى ببيانات ك  .7
)بالنيابة أيضا عف أعضاء تجمع النساء  (NIPS)ة التنكع البيكلكجي، كشبكة الشعكب األصمية في جزر سميماف اتفاقي

 .(GYBN) الحاضريف االجتماع( كالشبكة العالمية لمشباب مف أجؿ التنكع البيكلكجي

، أدلى ببيانات السيد 2016ديسمبر/كانكف األكؿ  5الجمسة العامة االفتتاحية الثانية لبلجتماع، المنعقدة في كفي  .8
كارلكس يكاكيف غكنزاليس، حاكـ كالية كينتانا رك؛ كالسيد رافاييؿ باتشيانك آلماف، كزير البيئة كالمكارد الطبيعية في المكسيؾ؛ 

التنفيذم  كالسيد إبراىيـ ثياك، نائب المدير التنفيذم لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة )يكنيب(؛ كالسيد بركليك دم سكزا دياز، األميف
 التفاقية التنكع البيكلكجي؛ كالسيد إنريكي بينيا نييتك، رئيس المكسيؾ.

كقاؿ أحد الممثميف، بدعـ مف ممثؿ  أدلى ببيانات أيضا ممثمك األرجنتيف، كالبرازيؿ، كغكاتيماال، كاألردف كتكغك.ك  .9
إلقميمية، حيث أف البيانات التي ألقاىا ممثمك آخر، أنو ينبغي أف ت عطى الفرصة لؤلطراؼ لمتعبير عف آرائيا بعد المجمكعات ا

 المجمكعات اإلقميمية فشمت أحيانا في تحديد القضايا التي ترغب فرادل األطراؼ في إثارتيا.

ؤلغذية كالزراعة )الفاك(، كاالتحاد الدكلي لحفظ الطبيعة ألمـ المتحدة لببيانات إضافية ممثمك منظمة اكأدلى  .10
(IUCN) مريكية لبحكث التغير العالميالبمداف األ معيد، ك (IAI)  بالنيابة عف المنتدل العممي الثالث لمتنكع البيكلكجي(، كشبكة(

، كالمعاىدة الدكلية بشأف المكارد الكراثية النباتية (GEO-BON)رصد التنكع البيكلكجي التابعة لمفريؽ المعني برصد األرض 
ئـ المعني بقضايا الشعكب ، كمنتدل األمـ المتحدة الدا(GBIF)ع البيكلكجي لؤلغذية كالزراعة، كالمرفؽ العالمي لمعمكمات التنك 

، (IPBES)، كالمنبر الحككمي الدكلي لمعمـك كالسياسات في مجاؿ التنكع البيكلكجي كخدمات النظـ اإليككلكجية األصمية
، (SPREP)يمي لجنكب المحيط اليادئ ، كأمانة برنامج البيئة اإلقم(CGIAR)كالجماعة االستشارية لمبحكث الزراعية الدكلية 

كيرد سجؿ البيانات االفتتاحية في تقرير االجتماع الثالث عشر  كشبكة نساء الشعكب األصمية. (UNU)كجامعة األمـ المتحدة 
 .(UNEP/CBD/COP/13/L.1)لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجي في الكثيقة: 

المرفؽ الثاني مف تقرير االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراؼ في اتفاقية التنكع كيرد سجؿ بالبيانات االفتتاحية في  .11
 .CBD/COP/13/25)البيكلكجي 

 التنظيمية شؤونال .2البند 

 جدول األعمال اعتماد 1.2

 ، اعتمد مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا جدكؿ األعماؿ التالي،في الجمسة االفتتاحية .12
-UNEP/CBD/NP/COP)عمى أساس جدكؿ األعماؿ المؤقت الذم أعده األميف التنفيذم بالتشاكر مع المكتب    

MOP/2/1/Rev.1): 

 افتتاح االجتماع .1

 الشؤكف التنظيمية .2

 اعتماد جدكؿ األعماؿ؛ 2.1
 انتخاب أعضاء المكتب البديؿ؛ 2.2

 تنظيـ العمؿ 2.3

ؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ تقرير عف كثائؽ تفكيض الممثميف في االجتماع الثاني لم .3
 في بركتكككؿ ناغكيا.

 (.30تقرير لجنة االمتثاؿ )المادة  .4

 تقرير الييئة الفرعية لمتنفيذ: .5
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مف أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي  16استعراض التقدـ المحرز نحك تحقيؽ اليدؼ  5.1
 بشأف بركتكككؿ ناغكيا؛

 طريقة عمؿ الييئة الفرعية لمتنفيذ؛ 5.2

 يف االتفاقية كبركتكككالتيا.التكامؿ ب 5.3

 (.14غرفة تبادؿ معمكمات الحصكؿ كتقاسـ المنافع )المادة  .6

 (.25اآللية المالية كالمكارد )المادة  .7

 التعاكف مع المنظمات كاالتفاقيات كالمبادرات الدكلية األخرل. .8

 تقرير األميف التنفيذم عف إدارة البركتكككؿ كالمسائؿ المتعمقة بالميزانية. .9

 (.22لممساعدة في بناء القدرات كتنمية القدرات )المادة  تدابير .10

 (.21تدابير لزيادة الكعي بأىمية المكارد الكراثية كالمعارؼ التقميدية المرتبطة بيا )المادة  .11

 (.10آلية عالمية متعددة األطراؼ بتقاسـ المنافع )المادة الحاجة إلى كطرائؽ  .12

 (.31 تقييـ كاستعراض فعالية البركتكككؿ )المادة .13

 المسائؿ األخرل. .14

 اعتماد التقرير. .15

 اختتاـ االجتماع. .16

 

  البديمين انتخاب أعضاء المكتب  2.2

مف البركتكككؿ، يعمؿ مكتب مؤتمر األطراؼ في االتفاقية أيضا بكصفو مكتب اجتماع  26مف المادة  3كفقا لمفقرة  .13
باشيانك أالماف، كزير البيئة كالمكارد الطبيعية في السيد رافائيؿ  سيككفاألطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا. كبناء عمى ذلؾ، 

مف النظاـ الداخمي، بصفتو رئيس االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراؼ في االتفاقية  21المكسيؾ الذم انتخب، كفقا لممادة 
اؼ في بركتكككؿ ، أيضا رئيسا لمؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطر 2016ديسمبر  4افتتاح االجتماع الذم عقد في  خبلؿ

 ناغكيا.

مف النظاـ الداخمي، ترأس السيد رافائيؿ باتشيانك أالماف االجتماع الثاني لمؤتمر األطراؼ العامؿ  21ككفقا لممادة  .14
 كاجتماع لؤلطراؼ في البركتكككؿ.

 بيبلركس( مقررا لبلجتماع.مف  ؽ عمى أف يعمؿ السيد سيرغي ميمنكؼ )كبناء عمى اقتراح المكتب، اتفِ  .15

مف البركتكككؿ، سيعمؿ أيضا مكتب مؤتمر األطراؼ في االتفاقية بكصفو مكتب اجتماع  26مف المادة  3فقا لمفقرة كك  .16
مف يمثؿ طرفا في االتفاقية كاف األطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا. بيد أف أم عضك مف أعضاء مكتب مؤتمر األطراؼ الذم 

كبناء عمى ذلؾ،  .ؿفي البركتككك  أك مف بينيا جانب األطراؼفي البركتكككؿ سيحؿ محمو عضك ينتخب مف  األطراؼغير 
شغؿ الممثمكف التالية أسماؤىـ أعضاء المكتب البديميف: السيدة ميناككمارم بياراثياما )اليند(، بدال مف السيدة فكميكك ناكاك مف 

لمممكة العربية السعكدية؛ السيدة ألبانا مف ا حافظالياباف؛ السيد ببلؿ الحايؾ )الجميكرية العربية السكرية(، محؿ السيد يكسؼ 
راما )ألبانيا(، التي حمت محؿ السيدة سينكا باركدانكفيتش مف البكسنة كاليرسؾ؛ السيد إندارجيت رامداس )غيانا(، محؿ السيد 

 .أسترالياحمت محؿ السيدة تيا ستيفنز مف  التيراندكلؼ إدميد مف سانت كيتس كنيفيس؛ كالسيد نكربرت بارلكشر )سكيسرا(، 

مف النظاـ الداخمي لمؤتمر األطراؼ، انتخب مؤتمر األطراؼ عشرة ممثميف )نكاب لمرئيس( لمعمؿ  21ككفقا لممادة  .17
ككاف الرابع عشر.  تنتيي عند اختتاـ اجتماعوك كأعضاء في المكتب لفترة عضكية تبدأ عند اختتاـ اجتماعو الثالث عشر، 
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مف البركتكككؿ،  26مف المادة  3. ككفقا لمفقرة أطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا خمسة مف أعضاء مكتب مؤتمر األطراؼ غير
ديسمبر  17انتخب مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا، في جمستو العامة الخامسة المعقكدة في 

ؾ مف مسيبديؿ عف السيد محمد عمي بف ، أعضاء المكتب البديميف عمى النحك التالي: السيد محمد العبد مف مكريتانيا ك2016
سيزيكر مف باالك، كالسيدة آنا جكليا غكتيريز مف األرجنتيف  تكنس، كالسيد راىكؿ تشاند مف فيجي كبديؿ لمسيدة غكينداليف

إدميد مف كبديؿ لمسيدة كبلريسا نينا مف البرازيؿ، كالسيدة مارينا ىيرنانديز مف جميكرية الدكمينيكاف كبديؿ عف السيد راندكلؼ 
 سانت كيتس كنيفيسكؼ، كالسيدة تكف سكليكغ مف النركيج كبديؿ لمسيد باسؿ فاف ىافر مف كندا.

 تنظيم العمل  3.2

كافؽ مؤتمر األطراؼ عمى تنظيـ ، 2016ديسمبر/كانكف األكؿ  4المنعقدة يـك األحد،  ،االفتتاحيةالعامة الجمسة  في .18
            جدكؿ األعماؿ المؤقتعمى ح ك شر الؽ األكؿ بالكاردة في المرف مقترحاتعمى أساس الو عمم

(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/1/Add.1) :كاإلرشادات اإلضافية التي كردت في الكثيقتيف ،          
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/1/Add.2  ك ،UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/1/Add.3. 

أنشأىا مؤتمر األطراؼ كفريؽ عامؿ الجتماع األطراؼ في أحد األفرقة العاممة التي  أيضا تـ االتفاؽ عمى أف يعمؿ .19
( إلى فريؽ االتصاؿ المعني بالميزانية الذم أنشأه 15كأف يحاؿ بند جدكؿ األعماؿ المتعمؽ بالميزانية )البند . بركتكككؿ ناغكيا
ؿ المعني باجتماع األطراؼ في كسينظر الفريؽ العامؽ االجتماع عمى الفريقيف العامميف. كبناء عمى ذلؾ، كاف. مؤتمر األطراؼ

 .مف جدكؿ األعماؿ 13ك ، 12 ،11، 10 ،8، 7 ،6، 3-5، 2-5، 1-5، 4التالية  بركتكككؿ ناغكيا في البنكد

كاعتمد ىذا التقرير في  2016كانكف األكؿ/ ديسمبر  17إلى  5اجتماعا في الفترة مف  19كعقد الفريؽ العامؿ  .20
 .2016انكف األكؿ / ديسمبر ك 17في  اجتماعو التاسع عشر المعقكد

تفويض الممثمين إلى االجتماع  وثائقتقرير عن  .3البند 
العامل كاجتماع لألطراف في  لمؤتمر األطرافالثاني 

 بروتوكول ناغويا

ديسمبر/كانكف األكؿ  4في ، المنعقدة جتماعلبلالجمسة العامة االفتتاحية  فيمف جدكؿ األعماؿ  3البند  تناكؿتـ  .21
كفقا ك  يا.يقدـ تقريرا عنأف ك  الكفكدتفكيض  كثائؽمف النظاـ الداخمي، يتعيف عمى المكتب أف يفحص  19ممادة ا لككفق. 2016

 لذلؾ، أبمغ الرئيس االجتماع أف المكتب قاـ بتعييف السيدة ماريا لكيزا ديؿ ريك ميسبيريتا )بيرك( كنائب رئيس المكتب، لدراسة
 كثائؽ التفكيض كتقديـ تقرير عنيا.

، أبمغت السيدة ديؿ ريك ميسبيريتا مؤتمر 2016ديسمبر عاـ  9ي الجمسة العامة الثالثة لبلجتماع، التي عقدت في كف .22
ممثبل مف ممثمي  71طرفا كأطراؼ حضرت االجتماع. كقاـ المكتب بفحص كثائؽ تفكيض  79األطراؼ أنو تـ تسجيؿ 

كفكد امتثاال  5مف النظاـ الداخمي. كلـ يمتثؿ  18كاـ المادة كفدا بصكرة كاممة ألح 66األطراؼ. كقد امتثمت كثائؽ تفكيض 
مزيد مف المعمكمات متاح في  ممثميف آخريف كثائؽ تفكيضيـ حتى اآلف. 8، في حيف لـ يقدـ نحك 18تاما ألحكاـ المادة 

  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/13/Rev.1الكثيقة التالية: 

، أبمغت السيدة ديؿ ريك ميسبيريتا مؤتمر 2016كانكف األكؿ / ديسمبر  17كفي الجمسة العامة الخامسة المعقكدة في  .23
إف كثائؽ  تكقال .طرفا 73نظر المكتب في كثائؽ تفكيض ممثمي . كقد طرفا لحضكر االجتماع 79األطراؼ بأنو تـ تسجيؿ 

في ، 18 المادةكد امتثاال تاما ألحكاـ كف 4متثؿ كلـ ت. مف النظاـ الداخمي 18ألحكاـ المادة  تاماكفدا تمتثؿ امتثاال  69تفكيض 
ع بعض رؤساء الكفكد إعبلنا مفاده أنيـ سيقدمكف كثائؽ كقد كقّ . كفكد أخرل كثائؽ تفكيضيـ حتى اآلف 6قدـ تلـ حيف 

يكما مف اختتاـ االجتماع كفي مكعد ال  30تفكيضيـ بالشكؿ المناسب كبالصيغة األصمية إلى األميف التنفيذم في غضكف 
السابقة، كافؽ مؤتمر األطراؼ عمى اقتراح المكتب بأف يسمح  مع الممارساتكتمشيا . 2017كانكف الثاني/ يناير  17 يتجاكز

أف تشارؾ مشاركة ، 18، أك التي ال تمتثؿ كثائؽ تفكيضيا امتثاال كامبل ألحكاـ المادة بعد لمكفكد التي لـ تقدـ كثائؽ تفكيضيا
 .كاممة في االجتماع عمى أساس مؤقت
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 17مب منيا تقديـ كثائؽ تفكيضيا إلى األميف التنفيذم لمقياـ بذلؾ في مكعد أقصاه كحث الرئيس جميع الكفكد التي ط   .24
 .2017كانكف الثاني/ يناير 

مف النظاـ الداخمي مف ممثمي  18كحتى تاريخ صدكر ىذا التقرير، كردت كثائؽ تفكيض تمتثؿ امتثاال تاما لممادة  .25
؛ بكتاف؛ بكتسكانا؛ بمغاريا؛ بكركينا بنف: ألبانيا؛ بيبلركس؛ بمجيكا؛ التالية أسماؤىـ في البركتكككؿ 75 ـبالغ عددىال األطراؼ

فاسك؛ بكركندم؛ كمبكديا؛ الصيف؛ جزر القمر؛ الككنغك؛ جميكرية الككنغك الديمكقراطية؛ ككت ديفكار؛ كركاتيا؛ جميكرية 
غابكف؛ غامبيا؛ التحاد األكربي؛ فيجي؛ فنمندا؛ فرنسا؛ االمصر؛ أثيكبيا؛  التشيؾ؛ الدانمرؾ؛ جيبكتي؛ جميكرية الدكمنيكاف؛

ألمانيا؛ غكاتيماال؛ غينيا؛ ىندكراس؛ اليكناف؛ اليند؛ أندكنيسيا؛ األردف؛ كينيا؛ جميكرية الك الديمقراطية الشعبية؛ ليسكتك؛ 
مكحدة(؛ منغكليا؛ مكزامبيؽ؛ ميانمار؛ ال -اليات ك الميكركنيزيا )لككسمبكرغ؛ مدغشقر؛ مبلكم؛ مالي؛ مكريتانيا؛ المكسيؾ؛ 

ناميبيا؛ ىكلندا؛ النيجر؛ النركيج؛ باكستاف؛ بنما؛ بيرك؛ الفمبيف؛ سامكا؛ السنغاؿ؛ سيشيؿ؛ سمكفاكيا؛ جنكب أفريقيا؛ إسبانيا؛ 
ربية المتحدة؛ المممكة المتحدة؛ السكداف؛ السكيد؛ سكيسرا؛ الجميكرية العربية السكرية؛ طاجيكستاف؛ ليذىب؛ أكغندا؛ اإلمارات الع

 .أكركغكام؛ فييت ناـ؛ كزامبيا

 (33لجنة االمتثال )المادة تقرير  .4البند 

. كعند 2016يناير/ كانكف الثاني  5مف جدكؿ األعماؿ في الجمسة العامة االفتتاحية لبلجتماع، في  4تـ تناكؿ البند  .26
العامؿ كاجتماع األطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا تقرير كتكصيات  النظر في ىذا البند، كاف معركضا عمى مؤتمر األطراؼ

 .(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/4)المجنة في الكثيقة 

كعرض نائب رئيس لجنة االمتثاؿ تقرير المجنة الذم يتضمف في المرفؽ األكؿ مشركع النظاـ الداخمي الجتماعات  .27
 لجنة االمتثاؿ بمكجب بركتكككؿ ناغكيا.

مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لمممارسة التي اعتمدىا األطراؼ في بركتكككؿ قرطاجنة، ينظر  كاقترحت أنو، كفقا .28
 1في تكصيات المجنة في إطار بنكد جدكؿ األعماؿ األكثر كاألكثؽ صمة. كىكذا، فإف التكصية لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا 

، بشأف غرفة تبادؿ المعمكمات 6إلى البند  5التكصية ستبقى تحت بند جدكؿ األعماؿ بشأف االمتثاؿ؛ كستحاؿ  4مف خبلؿ 
 ، بشأف اآللية المالية.7إلى البند  6التكصية  كستخصصكتقاسـ المنافع؛ 

، تمقى مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع 2016ديسمبر/كانكف األكؿ  9، التي عقدت في كفي الجمسة العامة الثالثة .29
اإلقميمية، ترشيحات لمعضكية في لجنة االمتثاؿ، الستبداؿ، حسب االقتضاء ، األطراؼ في البركتكككؿ مف بعض المجمكعات 
 .2016أكلئؾ الذيف انتيت فترة كاليتيـ بحمكؿ نياية عاـ 

، تمقى مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع 2016ديسمبر/كانكف األكؿ  17التي عقدت في يـك في الجمسة العامة  .30
إلقميمية المتبقية، ترشيحات لعضكية لجنة االمتثاؿ. ثـ انتخب االجتماع بالتزكية األطراؼ في البركتكككؿ، مف المجمكعات ا

: )أ( أفريقيا: السيد مايؾ إبانغا مكاكك )جميكرية 2017المرشحيف التالية أسماؤىـ كأعضاء في لجنة االمتثاؿ مف بداية عاـ 
(: السيدة CEE؛ )ج( كسط كشرؽ أكركبا ))الصيف(؛ ا كالمحيط اليادئ: السيد تشيف تيانباك الككنغك الديمقراطية(؛ )ب( آسي

ؿ أكركبا دك  : السيدة تيريزا كركز )ككبا(؛ )ق( مجمكعةأمريكا البلتينية كالبحر الكاريبيإلزبيتا ماتينيكؾ )بكلندا(؛ )د( بمداف 
 (.ألمانيا)السيدة ماركس شكدر : الغربية كالدكؿ األخرل 

، اعتمد مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع 2016كانكف األكؿ/ ديسمبر  17كفي الجمسة العامة الخامسة المعقكدة في  .31
لبلطبلع عمى النص، )  NP-II/3بكصفو المقرر  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.10لؤلطراؼ في البركتكككؿ مشركع المقرر

 .(8 انظر الفصؿ األكؿ، الصفحة

 الهيئة الفرعية لمتنفيذتقرير  .5البند 

نظر مؤتمر األطراؼ العالـ كاجتماع ، 2016ديسمبر/كانكف األكؿ  4، المنعقدة في احيةفي الجمسة العامة االفتت .32
 .(UNEP/CBD/COP/13/6) خبلؿ اجتماعو األكؿ في تقرير لمييئة الفرعية لمتنفيذاألطراؼ 
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كف ديسمبر/ كان 7مف جدكؿ األعماؿ في جمستو السادسة، المنعقدة في  5كتناكؿ الفريؽ العامؿ األكؿ بحث البند  .33
 .(UNEP/CBD/COP/13/6). كأثناء النظر في ىذا البند، كاف معركضا أماـ االجتماع تقرير الييئة الفرعية لمتنفيذ 2016األكؿ 

 من أهداف أيشي لمتنوع البيولوجي بشأن بروتوكول ناغويا 16استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف    1.5

 6مف جدكؿ األعماؿ في جمستو الثانية، المنعقدة يـك الثبلثاء،   1.5د تناكؿ الفريؽ العامؿ األكؿ بحص تناكؿ البن .34
. كأثناء النظر في ىذا البند، كاف معركضا أماـ الفريؽ العامؿ تقرير محدث عف التقدـ المحرز 2016ديسمبر/كانكف األكؿ 
كؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ مف أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي بشأف بركتكككؿ ناغكيا بشأف الحص 16نحك تحقيؽ اليدؼ 

بما في ذلؾ مشركع المقرر المقترح في ، (UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/2)العادؿ كالمنصؼ لممنافع الناشئة عف استخداميا 
مف ىذه الكثيقة؛ كمذكرة مع المعمكمات المتاحة بشأف التطكرات المتعمقة بالتصديؽ كتنفيذ بركتكككؿ ناغكيا  81الفقرة 

(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/1) ؛ 

كعند تقديـ التقرير المحدث، أبمغ ممثؿ األمانة االجتماع عف المزيد مف التقدـ المحرز منذ االنتياء مف الكثيقة. كمع  .35
طرفا في االتفاقية إلى البركتكككؿ،  91أك انضـ حتى اآلف ما مجمكعو  تصديؽ الكاميركف كمالطا الذم أجرم مؤخرا، صّدؽ

انة بأنو مف المتكقع أف تكدع بمدانا إضافية صككؾ التصديؽ أك االنضماـ في غضكف أياـ. كباإلضافة إلى ذلؾ، كتـ إببلغ األم
مف غير األطراؼ بإنشاء تدبير أك تدابير أكثر لمحصكؿ عمى المنافع كتقاسميا، كقد تـ  7كطرفا في البركتكككؿ  29قاـ 

 مف ِقبؿ اليند. 46ية تبادؿ المعمكمات كتقاسـ المنافع، بما في ذلؾ شيادة امتثاؿ مف المعترؼ بيا دكليا في آل 50تشكيؿ 

ثيكبيا، كاالتحاد  .36 كأ دلى ببيانات ممثمك بيبلركس، كبنيف، كالكاميركف، كالصيف، كجزر القمر، كالككنغك، كككت ديفكار، كا 
اف ذات التنكع البيكلكجي الشديد مجمكعة البمد، كفيجي، كغكاتيماال )نيابة عف كدكلو األعضاء الثماني كالعشريفاألكركبي 

(، كاألردف، ككينيا، كمبلكم، كالنركيج، كبيرك، كالفمبيف، كسامكا، كجنكب أفريقيا، كالسكداف، كالجميكرية العربية المتقاربة التفكير
 السكرية، كأكغندا، كفييت ناـ.

 لمغرب، كنيباؿ، كقطر كجميكرية ككريا.كأدلى ببيانات أيضا ممثمك الجزائر، كاألرجنتيف، كككستاريكا، كاإلككادكر، كا .37

، كاالتحاد الدكلي لحفظ المنتدل الدكلي لمشعكب األصمية المعني بالتنكع البيكلكجيكأدلى ببيانات إضافية ممثمك  .38
 الطبيعة.

كبعد تبادؿ كجيات النظر، قالت الرئيسة أنيا ستعد نصا منقحا لينظر فيو الفريؽ العامؿ، مع مراعاة اآلراء المعرب  .39
 نيا شفكيا كالتعميقات المستممة كتابة.ع

، نظر الفريؽ العامؿ األكؿ في مشركع 2016ديسمبر/كانكف األكؿ  12كفي جمستو العاشرة، المنعقدة يـك االثنيف  .40
 مقرر منقح مقدـ مف الرئيسة.

كاليند،  يف،كدكلو األعضاء الثماني كالعشر كبعد إدالء بيانات مف ِقبؿ كؿ مف ممثمي الصيف، كاالتحاد األكركبي  .41
كتكغك، كافؽ الفريؽ العامؿ عمى مشركع المقرر المنقح، بصيغتو المعدلة شفكيا، إلحالتو إلى الجمسة العامة بكصفو مشركع 

 .UNEP/CBD/ COP-MOP/2/L.5مقرر 

، اعتمد مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع 2016كانكف األكؿ/ ديسمبر  17كفي الجمسة العامة الخامسة المعقكدة في  .42
لبلطبلع عمى النص، )  NP-II/1بكصفو المقرر  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.10ؤلطراؼ في البركتكككؿ مشركع المقررل

 (.5 انظر الفصؿ األكؿ، الصفحة

 ل الهيئة الفرعية لمتنفيذتشغيطريقة  ..2

ديسمبر/  7ة في مف جدكؿ األعماؿ في جمستو السادسة، المنعقد 2.5تناكؿ الفريؽ العامؿ األكؿ بحث تناكؿ البند  .43
لمييئة الفرعية لمتنفيذ  1/9. كأثناء النظر في ىذا البند، كاف معركضا أماـ الفريؽ العامؿ التكصية 2016كانكف 
 .UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1كمشركع مقرر بشأف المسألة الكارد في الكثيقة   (UNEP/CBD/COP/13/6)انظر
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لينظر فيو الفريؽ العامؿ، مع األخذ في  غرفة اجتماعاتعد كرقة كبعد تبادؿ كجيات النظر، قالت الرئيسة أنيا ست .44
 االعتبار لآلراء التي أ عرب عنيا شفكيا كالتعميقات الخطية الكاردة.

، نظر الفريؽ العامؿ األكؿ في مشركع مقرر منقح 2016ديسمبر/كانكف األكؿ  9كفي جمستو التاسعة، المنعقدة في  .45
 ؿ الييئة الفرعية لمتنفيذ.مقدـ مف الرئيسة بشأف طريقة تشغي

، اعتمد مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع 2016 ديسمبر/كانكف األكؿ 9، المنعقدة في الثالثةكفي الجمسة العامة  .46
لبلطبلع عمى النص، ) NP-II/11بكصفو المقرر   UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.2لؤلطراؼ في البركتكككؿ مشركع مقرر 

 .(28 انظر الفصؿ األكؿ، الصفحة

 التكامل بين االتفاقية وبروتوكوالتها 3.5

 ديسمبر/ 7مف جدكؿ األعماؿ في جمستو السادسة، المنعقدة في  3.5 تناكؿ الفريؽ العامؿ األكؿ بحث تناكؿ البند .47
لممييئة الفرعية لمتنفيذ  1/11. كأثناء النظر في ىذا البند، كاف معركضا أماـ الفريؽ العامؿ التكصية 2016 كانكف األكؿ

 .UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1كمشركع مقرر بشأف المسألة الكارد في الكثيقة   (UNEP/CBD/COP/13/6)انظر

، كاليند، كالمكسيؾ. كبعد تبادؿ كجيات كدكلو األعضاء الثماني كالعشريفكأ دلي ببيانات ممثمك االتحاد األكركبي  .48
فريؽ العامؿ، مع األخذ في االعتبار لآلراء التي أ عرب عنيا النظر، قالت الرئيسة أنيا ستعد مشركع مقرر منقح لينظر فيو ال

 شفكيا كالتعميقات الخطية الكاردة.

، نظر الفريؽ العامؿ األكؿ في مشركع 2016 ديسمبر/كانكف األكؿ 12كفي جمستو العاشرة، المنعقدة يـك االثنيف  .49
 امة.مقرر منقح مقدـ مف الرئيسة كتمت المكافقة عمى إحالتو إلى الجمسة الع

، اعتمد مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع 2016 ديسمبر/كانكف األكؿ 13، التي عقدت في الجمسة العامة الرابعة كفي .50
لبلطبلع عمى النص، انظر ) NP-II/12كمقرر   UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.4لؤلطراؼ في البركتكككؿ مشركع مقرر

 (.29 الفصؿ األكؿ، الصفحة

 (14)المادة  مات الحصول وتقاسم المنافع وتقاسم المعموماتمعمو غرفة تبادل  . 6البند 
 ديسمبر/كانكف األكؿ 7مف جدكؿ األعماؿ في جمستو السادسة، المنعقدة في  6تناكؿ الفريؽ العامؿ األكؿ بحث البند  .51

ـ المحرز بشأف تنفيذ كأثناء النظر في ىذا البند، كاف معركضا أماـ الفريؽ العامؿ مذكرة مف األميف التنفيذم عف التقد .2016
؛ كممخصات نتائج االجتماعيف (UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/3)كتشغيؿ غرفة تبادؿ معمكمات الحصكؿ كتقاسـ المنافع 

      األكؿ كالثاني لمجنة االستشارية غير الرسمية بشأف غرفة تبادؿ معمكمات الحصكؿ كتقاسـ المنافع
(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/2; UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/3). أخذ الفريؽ بشأنوسبؽ االتفاؽ  كحسبما ،

 .لمجنة االمتثاؿ 5العامؿ في االعتبار أيضا التكصية 

ندكنيسيا، كالمكسيؾ، كبيرك،  كدكلو األعضاء الثماني كالعشريف،كأدلى ببيانات ممثمك: االتحاد األكركبي  .52 كاليند، كا 
 عف المجمكعة األفريقية( كسكيسرا.كالفمبيف، كالسنغاؿ، كجنكب أفريقيا )بالنيابة 

 كأدلي ببيانات إضافية ممثمك: الياباف كالمغرب. .53

 كأدلى ببياف ممثؿ عف أمانة المعاىدة الدكلية بشأف المكارد الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة. .54

 كأدلى ببياف ممثؿ عف غرفة التجارة الدكلية )نيابة عف كفد الشركات التجارية(. .55

يات النظر، قالت الرئيسة أنيا ستعد مشركع مقرر لينظر فيو الفريؽ العامؿ، مع األخذ بعيف االعتبار كبعد تبادؿ كج .56
 لآلراء كالتعميقات الشفيية كالتي ق دمت فيما بعد خطيا.

، نظر الفريؽ العامؿ في مشركع المقرر 2016ديسمبر/كانكف األكؿ  14كفي جمستو الخامسة عشرة، المعقكدة في  .57
 لرئيسة.الذم قدمتو ا
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، كغامبيا، كدكلو األعضاء الثماني كالعشريفبكركينا فاسك، كالصيف، كاالتحاد األكركبي  كأدلى ببيانات ممثمك: .58
 كالمكسيؾ، كالسنغاؿ كجنكب أفريقيا.

كبعد تبادؿ كجيات النظر، تمت المكافقة عمى مشركع المقرر المنقح، بصيغتو المعدلة شفكيا إلحالتو إلى الجمسة  .59
 .UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.7فو مشركع مقرر العامة بكص

، اعتمد مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع 2016 ديسمبر/كانكف األكؿ 17كفي الجمسة العامة الخامسة، المنعقدة في  .60
لبلطبلع عمى النص، ) NP-II/2بكصفو المقرر   UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.7 مقررلؤلطراؼ في البركتكككؿ مشركع 

 (.6 كؿ، الصفحةانظر الفصؿ األ

 (25اآللية المالية والموارد )المادة  .7البند 
مف جدكؿ األعماؿ،  7، تناكؿ الفريؽ العامؿ األكؿ البند 2016ديسمبر عاـ  6في اجتماعو الثالث، الذم عقد يـك  .61

بيئة العالمية ، كاستمع إلى ممثؿ مف مرفؽ الالثالث عشر مف جدكؿ أعماؿ مؤتمر األطراؼ 11بالتزامف مع تناكؿ البند 
كأعضاء فريؽ الخبراء المنشأ إلعداد تقرير عف تقييـ كامؿ لؤلمكاؿ البلزمة لتنفيذ االتفاقية كبركتكككالتيا إلى االجتماع السابع 

 مف جدكؿ أعماؿ مؤتمر األطراؼ. 11. كقدمت ىذه العركض بمكجب البند 7-لمرفؽ البيئة العالمية

. ككاف 2016كانكف األكؿ / ديسمبر  7البند في جمستو الرابعة المعقكدة في كاستأنؼ الفريؽ العامؿ النظر في ىذا  .62
؛ (UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/5) معركضا عمى الفريؽ مذكرة مف األميف التنفيذم بشأف المسائؿ المتصمة باآللية المالية

تعمؽ بدعـ التصديؽ عمى بما في ذلؾ الفرع الم ،(UNEP/CBD/COP/13/12/Add.1) تقرير مجمس مرفؽ البيئة العالمية
بركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ العادؿ كالمنصؼ لممنافع الناشئة عف استخداميا التفاقية التنكع 
البيكلكجي؛ مذكرة مف األميف التنفيذم يحيؿ بيا تقرير فريؽ الخبراء المعني بالتقييـ الكامؿ لبلحتياجات مف األمكاؿ البلزمة 
 لتنفيذ االتفاقية كبركتكككالتيا الخاصة بالتجديد السابع لمرفؽ البيئة العالمية، بما في ذلؾ مكجز تنفيذم

(UNEP/CBD/COP/13/12/Add.2) كالتقرير الكامؿ (UNEP/CBD/COP/13/INF/16) إطار مذكرة مف األميف التنفيذم عف ؛
؛ كالتقارير الكاردة مف (UNEP/CBD/COP/13/12/Add.3)أربع سنكات أكلكيات البرنامج المكجو نحك تحقيؽ النتائج الممتد لنحك 

. (UNEP/CBD/COP/13/12/Add.4) 12/30مف المقرر  2االتفاقيات األخرل ذات الصمة بالتنكع البيكلكجي عمبل بالفقرة 
 .لمجنة االمتثاؿ 6، أخذ الفريؽ العامؿ في االعتبار أيضا التكصية بشأنوسبؽ االتفاؽ  كحسبما

كالصيف، كككبا، كاالتحاد األكركبي كدكلو األعضاء الثماني  بكليفيا )دكلة متعددة القكميات( ى ببيانات ممثمك: كأدل .63
كالعشريف، كاليند، كاألردف، ككينيا، كلبناف، كمبلكم، كالمكسيؾ، كالنركيج، كسكيسرا، كالجميكرية العربية السكرية، كأكغندا، 

 كزامبيا.

أنتيغكا كبربكدا، كاألرجنتيف، كالبرازيؿ، كتشيمي، كككلكمبيا، كجامايكا، كلبناف، كالمغرب، كأدلى ببيانات أيضا ممثمك:  .64
 كاليمف. كجميكرية ككريا، كفنزكيبل )الجميكرية البكليفارية(

، نظر الفريؽ العامؿ في مشركع المقرر الذم قدمو 2016ديسمبر  14الخامسة عشرة، المعقكدة في كفي جمستو  .65
 الرئيسة.

يانات ممثمك: االتحاد األكركبي كدكلو األعضاء الثماني كالعشريف، كغامبيا، كمبلكم، كالمكسيؾ، كالنركيج، كأدلى بب .66
 كالفمبيف، كسكيسرا كتكغك كأكغندا.

، كاصؿ الفريؽ العامؿ األكؿ مناقشاتو المتعمقة بمشركع 2016ديسمبر  15كفي جمستو الخامسة عشرة، المعقكدة في  .67
 المقرر.

 ممثمك: البرازيؿ، كاالتحاد األكركبي كدكلو األعضاء الثماني كالعشريف، كمبلكم.كأدلى ببيانات  .68

كبعد تبادؿ كجيات النظر، تمت المكافقة عمى إحالة مشركع المقرر، بصيغتو المعدلة شفكيا، إلى الجمسة العامة  .69
 .UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.9بكصفو مشركع المقرر 
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، اعتمد مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع 2016 ديسمبر/كانكف األكؿ 17ة في كفي الجمسة العامة الخامسة، المنعقد .70
لبلطبلع عمى النص، ) NP-II/6بكصفو المقرر  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.9 لؤلطراؼ في البركتكككؿ مشركع مقرر

 (.15 انظر الفصؿ األكؿ، الصفحة

 األخرى  واالتفاقيات والمبادرات التعاون مع المنظمات الدولية .8البند 
كأثناء  .2016ديسمبر  8مف جدكؿ األعماؿ في اجتماعو السابع، المعقكدة في  8تناكؿ الفريؽ العامؿ األكؿ البند  .71

النظر في ىذا البند، كاف معركضا أماـ الفريؽ العامؿ مذكرة مف األميف التنفيذم بشأف التعاكف مع المنظمات كاالتفاقيات 
؛ كالتطكرات األخيرة في إطار المعاىدة الدكلية بشأف المكارد (UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/6)كالمبادرات الدكلية األخرل 

الكراثية النباتية لؤلغذية كالزراعة ذات الصمة ببركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ العادؿ كالمنصؼ 
كالممخص التنفيذم لكرشة عمؿ بكف بشأف ؛ (UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/10)لممنافع الناشئة عف استخداميا 

كالمكجز التنفيذم لمدراسة التي  ..(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/11)الحصكؿ تقاسـ المنافع مف البحكث األكاديمية 
 األمراض: آثار الصحة العامة" اتمسبب كتقاسـ"تنفيذ بركتكككؿ ناغكيا أجرتيا منظمة الصحة العالمية بعنكاف 

(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/12). 

بيبلركس، كبكليفيا )دكلة متعددة القكميات(، كالصيف، كككت ديفكار، كجميكرية الككنغك  كأدلى ببيانات ممثمك: .72
ثيكبيا كاالتحاد األكركبي كدكلو األعضاء الثماني كالعشريف، كغكاتيماال، كاألر  دف، ككينيا، كالمكسيؾ، كناميبيا، الديمقراطية، كا 

 ف، كطاجيكستاف، كأكغندا، كفيتناـ.، كباكستاكالنركيج

يراف )الجميكرية اإلسبلمية(، .73  كماليزيا. كأدلى ببيانات أيضا ممثمك: البرازيؿ، ككندا، كككلكمبيا، كا 

أدلى ببيانات أخرل ممثمك: منظمة األغذية كالزراعة، كأمانة المعاىدة الدكلية بشأف المكارد الكراثية النباتية لمنظمة  .74
 الصحة العالمية، كالمنظمة العالمية لمممكية الفكرية.األغذية كالزراعة، 

شبكة أيضا )بالنيابة عف  IIFB المنتدل الدكلي لمشعكب األصمية المعني بالتنكع البيكلكجيكأدلى ببياف ممثؿ عف  .75
 (.IWBN نساء الشعكب األصمية المعنية بالتنكع البيكلكجي

لينظر فيو الفريؽ العامؿ، مع األخذ بعيف االعتبار لآلراء كبعد المناقشة، قالت الرئيسة أنيا ستعد مشركع مقرر  .76
 كالتعميقات الشفيية كالتي ق دمت فيما بعد خطيا.

، نظر الفريؽ العامؿ األكؿ في مشركع مقرر مقدـ مف 2016ديسمبر  14كفي جمستو الثالثة عشرة، المعقكدة في  .77
 الرئيسة.

التحاد األكركبي كدكلو األعضاء الثماني كالعشريف، كاليند، كالياباف، كأدلى ببيانات ممثمك: البرازيؿ، ككندا، كالصيف، كا .78
 كمبلكم، كماليزيا، كمكريتانيا، كناميبيا، كالنركيج، كجميكرية ككريا، كسكيسرا.

 كأدلى ببيانات ممثمك البرازيؿ، ككندا، كالياباف، كماليزيا كجميكرية ككريا. .79

ديسمبر/كانكف األكؿ  16لمقرر في جمستو الثامنة عشرة، المنعقدة في كاستأنؼ الفريؽ العامؿ األكؿ نظره في مشركع ا .80
2016. 

 كأدلى ببيانات ممثبل االتحاد األكركبي كدكلو األعضاء، كناميبيا. .81

 كأدلى ببيانات أخرل ممثبل البرازيؿ كجميكرية ككريا. .82

التو إلى الجمسة العامة بكصفو كبعد تبادؿ اآلراء، تمت المكافقة عمى مشركع المقرر، بصيغتو المعدلة شفكيا، إلح .83
 .UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.14مشركع المقرر 

، اعتمد مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع 2016 ديسمبر/كانكف األكؿ 17كفي الجمسة العامة الخامسة، المنعقدة في  .84
طبلع عمى النص، لبل) NP-II/5بكصفو المقرر  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.14 لؤلطراؼ في البركتكككؿ مشركع مقرر

 (.14 انظر الفصؿ األكؿ، الصفحة
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 األمين التنفيذي عن إدارة البروتوكول والمسائل المتعمقة بالميزانيةتقرير  .9البند 
، العامة االفتتاحيةفي الجمسة مع مؤتمر األطراؼ ككؿ مف البركتكككليف، مف جدكؿ األعماؿ  9تـ بحث البند  .85

أماـ مؤتمر األطراؼ تقرير األميف  معركضا البند، كاف ا. كلدل نظره في ىذ2016 ديسمبر/كانكف األكؿ 4في المنعقدة 
ذلؾ بما في كتقرير عف االستعراض الكظيفي لؤلمانة ، (UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/7)البركتكككؿ التنفيذم عف إدارة 

الكظيفي لؤلمانة  كتقرير عف االستعراض؛ (UNEP/CBD/COP/13/7)ميزانية الصناديؽ االستئمانية لبلتفاقية 
(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/7/Add.2) لبرنامج عمؿ اتفاقية التنكع البيكلكجي كبركتكككؿ قرطاجنة كالميزانية المقترحة ؛

 (UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/12) 2020-2017لمسبلمة األحيائية كبركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع لمفترة 
-UNEP/CBD/NP/COP)عف أنشطة البرنامج كالبرنامج الفرعي كالمكارد المطمكبة  كمذكرة مف األميف التنفيذم

MOP/2/12/Add.1) . ككاف معركضا أمامو أيضا كثيقة إعبلمية تحتكم عمى تقرير األميف التنفيذم عف إدارة االتفاقية كالميزانية
كبركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع لمصناديؽ االستئمانية لبلتفاقية، كبركتكككؿ قرطاجنة لمسبلمة األحيائية، 

(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/9). 

كقاؿ األميف التنفيذم إنو نتيجة لبلستعراض الكظيفي لؤلمانة، كالنيج المتكامؿ لعمميا، تقدـ األمانة، لممرة األكلى،  .86
فاقية، كبركتكككؿ قرطاجنة كبركتكككؿ ناغكيا. كعمى ميزانية متكاممة تغطي الصككؾ الثبلثة التفاقية التنكع البيكلكجي كىي: االت

الرغـ مف أف الميزانية كانت متكاممة، فإف القرارات بشأف العناصر ذات الصمة بالميزانية لكؿ صؾ ينبغي أف تعتمدىا األطراؼ 
أبريؿ/نيساف ، كأدل إلى ىيكؿ ممنيج لؤلمانة، نفذ في 2016في كؿ صؾ. كاستكمؿ االستعراض الكظيفي لؤلمانة في عاـ 

، كالتي كانت تيدؼ إلى تحسيف الكفاءة مف خبلؿ تنسيؽ كتكامؿ أنشطة األمانة فيما بيف األقساـ. كمف شأف التصميـ 2016
يجاد كسائؿ ابتكارية  حمقة العمؿ المنعزؿالتنظيمي الجديد أف يكسر  داخؿ األمانة؛ كتحقيؽ االستخداـ األمثؿ لممكارد البشرية، كا 

عبر المكضكع، كضماف المسؤكلية اإلدارية لؤلفرقة الشاممة. كمع الييكؿ الجديد، فقد سعت األمانة إلى سد لممكظفيف لمعمؿ 
 فجكات معينة مف خبلؿ مراجعة اختصاصات المكظفيف.

 2015كقدمت الكثائؽ تقريرا عف: حالة اإليرادات في الصناديؽ االستئمانية الثمانية لبلتفاقية كبركتكككلييا مف عاـ  .87
مؤشرات ؛ ك ؛ كحالة مبلؾ المكظفيف في األمانة؛ كالخطكات المتخذة خبلؿ فترة السنتيف لتعزيز كفاءة كأداء األمانة2016إلى 

 اإلنجاز كاألداء لمميزانيات البرنامجية.

كقدمت الكثيقة أيضا تقريرا عف الترتيبات اإلدارية، بما في ذلؾ تفكيض السمطة مف المدير التنفيذم لبرنامج األمـ  .88
تحدة لمبيئة )اليكنيب( إلى األميف التنفيذم. كمف بيف المسائؿ األخرل المبمغ عنيا ىناؾ مساىمة البمد المضيؼ لؤلمانة، الم

كالتغير في طريقة المدفكعات لمحّيز المكتبي، كالجيكد التي تبذليا األمانة لتقديـ خدمات مؤتمرات محسنة لؤلطراؼ، كالجيكد 
 (IPSAS) ممعايير المحاسبية الدكلية لمقطاع العاـلر بناء القدرات، كآثار التغير في األمـ المتحدة التي تبذليا األمانة لتحسيف أث

 كأداة النظاـ الجديد لمتخطيط المركزم لممكارد )أكمكجا(.

سيناريكىيف:  (UNEP/CBD/COP/13/23) 2019-2017كقدمت الميزانية المقترحة لبلتفاقية كالبركتكككليف لمفترة  .89
في المائة عف فترة السنتيف السحالية، مع طمب لمكظفيف  5يناريك األكؿ عمى زيادة اسمية في الميزانية بنسبة انطكل الس

إضافييف لمعمؿ في بركتكككؿ ناغكيا بشأف الحصكؿ كتقاسـ المنافع، كخطة العمؿ المتعمقة بمراعاة االعتبارات الجنسانية، 
ئؼ مف الفئة الفنية ككظيفة كاحدة مف فئة الخدمات العامة، كترقية العديد مف كاالتصاؿ، كتقييـ المخاطر. كيعني ذلؾ أربع كظا

كيشمؿ حذؼ  2016-2015الكظائؼ الحالية في األمانة. كيدعك السيناريك الثاني إلى زيادة اسمية صفرية في ميزانية الفترة 
الكظائؼ تعتبر ضركرية لعمؿ األمانة، سيتـ  الكظيفتيف المقترحتيف لمتنكع البيكلكجي البحرم كاالتصاؿ. كبالنظر إلى أف ىذه

إدراجيما في الميزانية الطكعية إذا تـ اختيار السيناريك الثاني. كينطكم ذلؾ السيناريك أيضا عمى أف الييئة الفرعية لممشكرة 
فريؽ المفتكح العضكية العممية كالتقنية كالتكنكلكجية ستجتمع مرة كاحدة فقط في فترة السنتيف كأنو ينبغي تخفيض مدة اجتماع ال

)م( كاألحكاـ المتصمة بيا في اتفاقية التنكع البيكلكجي، الذم سيعقد عقب االجتماع 8العامؿ بيف الدكرات المخصص لممادة 
ريك الحادم كالعشريف لمييئة الفرعية لممشكرة العممية كالتقنية كالتكنكلكجية كاالجتماع الثاني لمييئة الفرعية لمتنفيذ. كينطكم السينا

 الثاني لمميزانية أيضا عمى حذؼ التمكيؿ لسفر المشاركيف مف الميزانية األساسية.
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كرحب ممثؿ االتحاد األكركبي كدكلو األعضاء الثماني كالعشريف بالكثائؽ التي قدمتيا األمانة عف برنامج عممييا  .90
بركتكككلييا. كيتطمع االتحاد األكركبي إلى تحقيؽ الميزانية كاتفؽ عمى مناقشة ىذه المسائؿ في الكقت ذاتو في إطار االتفاقية ك 

برنامج عمؿ مرشد لؤلمانة يركز عمى األنشطة التي تيسر عمؿ األطراؼ لتحقيؽ أىداؼ ايشي لمتنكع البيكلكجي كالخطة 
ع إدخاؿ االستراتيجية. غير أف ذلؾ البرنامج ينبغي أف يستند إلى ميزانية ميسكرة لمجميع، كىي مسألة أصبحت أكثر أىمية م

نظاـ المحاسبة الجديد عمى نطاؽ األمـ المتحدة. كاآلف، تؤثر االشتراكات المتأخرة في المكارد كأعرب االتحاد األكركبي عف 
قمقو إزاء حقيقة أف العديد مف البمداف لـ تسدد بعد اشتراكاتيا المقررة بالكامؿ. كينبغي أف تشدد المقررات الخاصة بالميزانية عمى 

 رم.السداد الفك 

. كأف العمؿ المنعزؿكأيد االتحاد األكركبي أيضا النيج المتكامؿ الذم اتخذتو األمانة كمف شأنو أف يزيؿ الحافز عمى  .91
ىذه النيج يتطمب تقاسـ االشتراكات بالعدؿ بيف البمداف التي كانت أطرافا في جميع الصككؾ كالبمداف التي لـ تكف طرفا. 

لكظيفي في المقررات بشأف الميزانية كليس كمسألة منفصمة. كقاؿ إنو يشدد عمى أىمية كينبغي أف يتـ معالجة االستعراض ا
اعتماد ميزانيات كاقعية لبلتفاقية كبركتكككلييا، تتسؽ مع األكلكيات االستراتيجية المتفؽ عمييا، كالكظائؼ كبرامج العمؿ، كذلؾ 

 مف أجؿ التنفيذ الفعاؿ.

لمتبع، ينبغي إنشاء فريؽ اتصاؿ مفتكح العضكية معني بالميزانية، كاقترح أف كافؽ االجتماع عمى أنو، كفقا لمعرؼ ا .92
 يرأس الفريؽ السيد سبنسر تكماس )غرينادا(. كأيد ذلؾ المقترح األطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا.

حمي ، استمع مؤتمر األطراؼ إلى تقرير مر 2016ديسمبر/ كانكف األكؿ  9كفي الجمسة العامة الثالثة، المنعقدة في  .93
 .مؤقت مف رئيس فريؽ االتصاؿ المفتكح العضكية المعني بالميزانية

، استمع مؤتمر األطراؼ إلى تقرير مرحمي 2016ديسمبر/ كانكف األكؿ  13كفي الجمسة العامة الرابعة، المنعقدة في  .94
 مؤقت مف رئيس فريؽ االتصاؿ المفتكح العضكية المعني بالميزانية.

مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع  نظر، 2016ديسمبر/ كانكف األكؿ  17المنعقدة في  كفي الجمسة العامة الخامسة، .95
 في مشركع مقرر مقدـ مف أعضاء المكتب.األطراؼ 

 .13/13كمقرر  UNEP/CBD/COP/13/L.30اعت مد مشركع مقرر  .96

ريؽ االتصاؿ المفتكح بمغ مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا بأف فكفي الدكرة نفسيا، أ   .97
 .كقد أعد الفريؽ ميزانية متكاممة لبلتفاقية كبركتكككلييا . العضكية قد اختتـ مفاكضاتو

كعرض الرئيس مشركع مقرر بشأف الميزانية، استنادا إلى نتائج المفاكضات كالكاردة في الكثيقة  .98
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.12 .كاعتمد مؤتمر األطراؼ مشركع المقرر UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.12   بكصفو

 (.29 لبلطبلع عمى النص، انظر الفصؿ األكؿ، الصفحة) 13/13المقرر 

 (22. تدابير لممساعدة في بناء القدرات وتنمية القدرات )المادة 13البند 
النظر في . كأثناء 2016 ديسمبر 7، في الخامسة مف جدكؿ األعماؿ في جمستو  10 الفريؽ العامؿ األكؿ البندتناكؿ  .99

أماـ الفريؽ العامؿ تقرير عف التقدـ المحرز في تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات كالتنمية لدعـ  معركضا ىذا البند، كاف
مجنة االستشارية غير لتقارير االجتماعيف األكليف ك ؛ (UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/8)بركتكككؿ ناغكيا لالتنفيذ الفعاؿ 

؛ كلمحات (UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/4 and UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/5)قدرات بشأف بناء الالرسمية 
 عامة عف بناء القدرات كالمبادرات التنمكية كتكفير الدعـ المباشر لمبمداف مف أجؿ تنفيذ بركتكككؿ ناغكيا

(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/6) ـ المنافع كالمكاردكتقاسصكؿ ؛ كاألدكات كالمكارد القائمة لبناء قدرات الك 
(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/7)   كالمعمكمات كالدركس المستفادة مف برنامج بناء القدرات لدعـ إنشاء األطر القانكنية

 .(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/INF/8)لتنفيذ بركتكككؿ ناغكيا
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تحاد األكركبي كدكلو األعضاء الثماني بكتاف، كبكليفيا )دكلة متعددة القكميا(، ككمبكديا، كاال كأدلى ببيانات ممثمك: .100
 كالعشريف، كاليند، كمبلكم، كالمكسيؾ، كبيرك، كالفمبيف، كجنكب أفريقيا )بالنيابة عف المجمكعة األفريقية(، كأكغندا.

 كأدلي ببيانات أيضا ممثبل: البرازيؿ كالمغرب. .101

شبكة ) أيضا بالنيابة عف  IIFB لبيكلكجيالمنتدل الدكلي لمشعكب األصمية المعني بالتنكع اكأدلى ببياف ممثؿ عف  .102
 .IUCN(. كاالتحاد الدكلي لفحظ الطبيعة IWBN نساء الشعكب األصمية المعنية بالتنكع البيكلكجي

كبعد تبادؿ كجيات النظر، قالت الرئيسة أنيا ستعد مشركع مقرر لينظر فيو الفريؽ العامؿ، مع األخذ بعيف االعتبار  .103
 كالتي ق دمت فيما بعد خطيا.آراء كالتعميقات الشفيية 

، نظر الفريؽ العامؿ األكؿ في مشركع مقرر مقدـ مف 2016ديسمبر  13كفي جمستو الثانية عشرة، المعقكدة في .104
 الرئيسة.

كأدلى ببيانات ممثمك: أنتيغكا كبربكدا، كبيبلركس، كبكليفيا )الدكلة المتعددة القكميات( كالبرازيؿ، كاالتحاد األكركبي  .105
ضاء الثماني كالعشريف، كغامبيا، كالياباف، ككينيا، كماالكم، كالمكسيؾ، كنيكزيمندا، كالنركيج، كبيرك، كسكيسرا كدكلو األع

 كأكغندا.

 كأدلى ببيانات أيضا ممثمك البرازيؿ، كالياباف كنيكزيمندا. .106

ممثميف لؤلطراؼ في  كبعد تبادؿ كجيات النظر بشأف المككنات الييكمية لمرفؽ مشركع المقرر، اقترح الرئيس أف يعقد .107
بركتكككؿ قرطاجنة مناقشة مشتركة مع مجمكعة االتصاؿ بشأف بناء القدرات التي أنشئت األطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا ك 

 مف جدكؿ أعماؿ األطراؼ.  12بالفعؿ في سياؽ المناقشات في إطار مؤتمر البند 

ع الفريؽ العامؿ األكؿ إلى تقرير أعده الرئيساف ، استم2016ديسمبر عاـ  14كفي جمستو الثالثة عشرة الذم عقد في  .108
 المشاركاف لفريؽ االتصاؿ المشترؾ.

، نظر الفريؽ العامؿ في مشركع مقرر منقح، 2016ديسمبر/كانكف األكؿ  16كفي جمستو الثامنة عشرة، المنعقدة في  .109
 قدمتو الرئيسة.

 كف كسكيسرا.المتعددة القكميات(، كغاب –كأدلى ببيانات ممثمك بكليفيا )دكلة  .110

كبعد تبادؿ اآلراء، تمت المكافقة عمى مشركع المقرر، بصيغتو المعدلة شفكيا، إلحالتو إلى الجمسة العامة بكصفو  .111
 .UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.13مشركع المقرر 

اع ، اعتمد مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتم2016 ديسمبر/كانكف األكؿ 17كفي الجمسة العامة الخامسة، المنعقدة في  .112
لبلطبلع عمى النص، ) NP-II/8بكصفو المقرر  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.13 لؤلطراؼ في البركتكككؿ مشركع مقرر

 (.17 انظر الفصؿ األكؿ، الصفحة

 (21)المادة  .  تدابير لزيادة الوعي بأهمية الموارد الوراثية والمعارف التقميدية المرتبطة بها11البند 
. كأثناء  2016ديسمبر  7مف جدكؿ األعماؿ في اجتماعو الخامس، المعقكد في  11ؿ البند تناكؿ الفريؽ العامؿ األك  .113

النظر في ىذا البند، كاف معركضا أماـ الفريؽ العامؿ تقرير األميف التنفيذم عف التقدـ المحرز في تنفيذ االستراتيجية المتعمقة 
 .(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/9)برفع مستكل الكعي 

كاليند، كالمكسيؾ  كغكاتيماال، الغابكف،دكلو األعضاء الثماني كالعشريف، ك االتحاد األكركبي ك  ت ممثمك:كأدلى ببيانا .114
 كأكغندا.

المنتدل  )أيضا بالنيابة عف IWBN شبكة نساء الشعكب األصمية المعنية بالتنكع البيكلكجي كأدلى ببياف ممثؿ عف .115
 (.IIFB الدكلي لمشعكب األصمية المعني بالتنكع البيكلكجي
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كبعد تبادؿ كجيات النظر، قالت الرئيسة أنيا ستعد مشركع مقرر لينظر فيو الفريؽ العامؿ، مع األخذ بعيف االعتبار  .116
 اآلراء كالتعميقات الشفيية كالتي ق دمت فيما بعد خطيا.

دـ مف ، نظر الفريؽ العامؿ األكؿ في مشركع مقرر مق2016ديسمبر  13كفي جمستو الثانية عشرة، المعقكدة في .117
 الرئيس.

 مبلكم كالمكسيؾ. كأدلى ببيانات ممثبل: .118

 كأدلى ببياف أيضا ممثؿ البرازيؿ. .119

ككافؽ الفريؽ العامؿ عمى إحالة مشركع المقرر، بصيغتو المعدلة شفكيا، إلى الجمسة العامة بكصفو مشركع المقرر  .120
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.8. 

، اعتمد مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع 2016 يسمبر/كانكف األكؿد 17كفي الجمسة العامة الخامسة، المنعقدة في  .121
لبلطبلع عمى النص، ) NP-II/9بكصفو المقرر  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.8 لؤلطراؼ في البركتكككؿ مشركع مقرر

 (.25 انظر الفصؿ األكؿ، الصفحة

 (13ق عممها )المادة وطرائ تقاسم المنافعلالحاجة إلى آلية عالمية متعدد األطراف  . 12البند 
. كأثناء 2016ديسمبر  8جدكؿ األعماؿ في اجتماعو السابع، المعقكدة في مف   12تناكؿ الفريؽ العامؿ األكؿ البند  .122

مف بركتكككؿ ناغكيا بشأف  10النظر في ىذا البند، كاف معركضا أماـ الفريؽ العامؿ تقرير اجتماع فريؽ الخبراء بشأف المادة 
 .(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/10)منافع الحصكؿ كتقاسـ ال

كأدلى ببيانات ممثمك: بنيف، كبكليفيا)دكلة متعددة القكميات(، كاالتحاد األكركبي كدكلو األعضاء الثماني كالعشريف،  .123
فريقيا كاليند، ككينيا، كناميبيا )بالنيابة عف المجمكعة األفريقية(، كالنركيج، كالمكسيؾ، كباكستاف، كبيرك، كالفمبيف، كجنكب أ

 كسكيسرا، كأكغندا.

 البرازيؿ، كالياباف، كماليزيا كنيكزيمندا. كأدلى ببيانات أيضا ممثمك: .124

 .IIFB المنتدل الدكلي لمشعكب األصمية المعني بالتنكع البيكلكجيكأدلى ببياف ممثؿ عف  .125

أكيك )كغندا( كالمسيد كبعد تبادؿ اآلراء، أنشأ الرئيس مجمكعة اتصاؿ يشترؾ في رئاستيا السيدة كريستيف إكككيت  .126
، مع األخذ بعيف االعتبار اآلراء كالتعميقات الشفيية كالتي المناقشات بشأف ىذا البندىانسف )النركيج(، لمكاصمة -غركت فكيت

 ق دمت فيما بعد خطيا.

ر مف ، استمع الفريؽ العامؿ األكؿ إلى تقري2016جيسمبر/كانكف األكؿ  16كفي جمستو الثامنة عشرة، المنعقدة في  .127
 الرئيسيف المشاركيف لفريؽ االتصاؿ.

 كفي جمستو الثامنة عشرة، نظر الفريؽ العامؿ األكؿ في مشركع مقرر قدمتو الرئيسة. .128

كأدلى ببيانات ممثمك الصيف، كاالتحاد األكركبي كدكلو األعضاء الثماني كالعشريف، كغامبيا، كالمكسيؾ، كناميبيا،  .129
 كالفمبيف، كجنكب أفريقيا كسكيسرا.

 أجمى ببيانات أخرل ممثمك البرازيؿ، كماليزيا، كجميكرية ككريا.ك  .130

كتمت المكافقة عمى مشركع المقرر، بصيغتو المعدلة شفكيا، إلحالتو إلى الحجمسة العامة بكصفو مشركع المقرر  .131
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.15. 

عتمد مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع ، ا2016 ديسمبر/كانكف األكؿ 17كفي الجمسة العامة الخامسة، المنعقدة في  .132
 .UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.15 لؤلطراؼ في البركتكككؿ مشركع مقرر

 .كؿ مف المكسيؾ كسكيسرا كأدلى ببياف ممثبل .133
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لبلطبلع عمى النص، ) NP-II/10 ، بكصفو المقرر UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.15/Rev.1اعتمد مشركع المقرر .134
 (.26 انظر الفصؿ األكؿ، الصفحة

 تقييم واستعراض فعالية البروتوكول .13البند 
. 2016ديسمبر  6مف جدكؿ األعماؿ في جمستو الثالثة، المعقكدة في  13تناكؿ الفريؽ العامؿ األكؿ بحث البند  .135

في  تقييـ كاستعراض فعالية البركتكككؿ الذم كرد كثيقة بشأف كأثناء النظر في ىذا البند، كاف معركضا أماـ الفريؽ العامؿ
 .(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/11)الكثيقة 

كأدلى ببيانات ممثمك: االتحاد األكركبي كدكلو األعضاء الثماني كالعشريف، كفيجي، كالمغرب، كبيرك، كجنكب أفريقيا  .136
 )بالنيابة عف المجمكعة األفريقية(، كالسكداف، كأكغندا.

 كأدلى ببيانات أيضا ممثبل كندا كالمغرب. .137

 منتدل األمـ المتحدة الدائـ المعني بقضايا الشعكب األصمية.كأدلى ببياف أيضا  .138

 .IIFB المنتدل الدكلي لمشعكب األصمية المعني بالتنكع البيكلكجيكأدلى ببياف ممثؿ عف  .139

كبعد تبادؿ كجيات النظر، قالت الرئيسة أنيا ستعد مشركع مقرر لينظر فيو الفريؽ العامؿ، مع األخذ بعيف االعتبار  .140
 ميقات الشفيية كالتي ق دمت فيما بعد خطيا.اآلراء كالتع

، نظر الفريؽ العامؿ األكؿ في مشركع مقرر مقدـ مف 2016ديسمبر  12كفي اجتماعو الحادم عشر، المعقكدة في  .141
 الرئيس.

 .البرازيؿ، كاالتحاد األكركبي كدكلو األعضاء الثماني كالعشريف، كالمكسيؾ، كناميبيا، كالنركيج كأدلى ببيانات ممثمك: .142

 كأدلى ببيانات أخرل ممثمك: كندا، كالياباف، كجميكرية ككريا. .143

كبعد تبادؿ اآلراء، تمت المكافقة عمى مشركع المقرر إلحالتو إلى الجمسة العامة بكصفو مشركع المقرر  .144
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.6. 

تمر األطراؼ العامؿ كاجتماع ، اعتمد مؤ 2016 ديسمبر/كانكف األكؿ 17كفي الجمسة العامة الخامسة، المنعقدة في  .145
لبلطبلع عمى النص، ) NP-II/4بكصفو المقرر  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.6 لؤلطراؼ في البركتكككؿ مشركع مقرر

 (.12 انظر الفصؿ األكؿ، الصفحة

 .  المسائل األخرى14البند 
أنتيغكا األرجنتيف، ك  بتصديؽ، رحب الرئيس 2016ديسمبر  13في الجمسة العامة الرابعة لبلجتماع، المنعقدة في  .146

 طرفا. 92كبربكدا عمى بركتكككؿ ناغكيا، الذم رفع العدد اإلجمالي لؤلطراؼ في البركتكككؿ إلى 

 استخداـ مصطمح " الشعكب األصمية كالمجتمعات المحمية"

رر كفي الجمسة نفسيا، اعتمد مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع األطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا مشركع المق .147
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.3  بكصفو المقرر الشعكب األصمية كالمجتمعات المحمية "استخداـ مصطمح بشأفNP-II/7 

 (.16لبلطبلع عمى النص، انظر الفصؿ األكؿ، الصفحة )

 معمكمات تسمسؿ رقمي عف المكارد الكراثية
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، اقترحت الرئيسة إنشاء 2016األكؿ عاـ  كانكف 12كفي االجتماع الحادم عشر لمفريؽ العامؿ األكؿ، المعقكد في  .148
مجمكعة مف أصدقاء الرئيس، برئاسة ممثؿ عف رئاسة مؤتمر األطراؼ، لمناقشة نص عف تسمسؿ المعمكمات بشأف المكارد 

 الكراثية. 

 العضكية. ى إنشاء فريؽ أصدقاء الرئيس مفتكح، كافؽ الفريؽ العامؿ عمكبعد تبادؿ كجيات النظر .149

، استمع الفريؽ العامؿ األكؿ إلى تقرير أعده ممثؿ مف 2016ديسمبر عاـ  14بع عشر المعقكد في كفي اجتماعو الرا .150
 رئاسة لمؤتمر األطراؼ بشأف التقدـ المحرز.

فريؽ العامؿ األكؿ في مشركع مقرر ، نظر ال2016ديسمبر/كانكف األكؿ  16كفي جمستو السابعة عشرة، المنعقدة في  .151
ريؽ العامؿ الثاني في مشركع مقرر ذم صمة في إطار مؤتمر األطراؼ بشأف ىذه المسألة ككافؽ كقد نظر الف .قدمتو الرئيسة

 .عميو

كبعد تصحيح شفكم مف ممثؿ األمانة، تمت المكافقة عمى مشركع المقرر، بصيغتو المعدلة شفكيا، إلحالتو إلى  .152
 .UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.11الجمسة العامة بكصفو مشركع المقرر 

، اعتمد مؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع 2016 ديسمبر/كانكف األكؿ 17مسة العامة الخامسة، المنعقدة في كفي الج .153
لبلطبلع عمى النص، ) NP-II/14بكصفو المقرر  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.11 لؤلطراؼ في البركتكككؿ مشركع مقرر

 (.41 انظر الفصؿ األكؿ، الصفحة

 .  اعتماد التقرير15البند 

مشركع  عمى أساس، 2016ديسمبر/كانكف األكؿ  18 فيالمنعقدة العامة الخامسة، د التقرير الحالي في الجمسة اعتم .154
 األكؿ الكارد في الكثيقةالفريؽ العامؿ كتقرير  (UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.1)التقرير المقدـ مف الم قِرر 

(UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/L.1/Add.1)   قرر بإنجازهعمى أساس أف يعيد إلى الم. 
 .   اختتام االجتماع16البند 

الساعة  تماـ أعمف الرئيس اختتاـ االجتماع الثاني لمؤتمر األطراؼ العامؿ كاجتماع لؤلطراؼ في بركتكككؿ ناغكيا في .155
 .2016ديسمبر  18مف صباح يـك  05:00

__________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


