
  تفاقية المؤتمر األطراف في ا
  التنوع البيولوجيالمتعلقة ب

  ثاني عشراالجتماع ال
  2014تشرين األول /أكتوبر 17- 6بيونغ شانغ، جمهورية كوريا، 

  *قتمن جدول األعمال المؤ 12البند 
 

  بروتوكول ناغويا التقرير المرحلي عن
  مذكرة من األمين التنفيذي

  حالة التصديقات  –أوال 
، أو قبول، أو علىتصديق الفي اتفاقية التنوع البيولوجي صكوك  اطرف 51 ، أودع2014تموز /يوليو 14بحلول   -1

الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع ناغويا بشأن الحصول على الموارد بروتوكول  الموافقة على أو االنضمام إلى
، 2014تشرين األول /أكتوبر 12في  البروتوكول نفاذ على بدءالعدد المطلوب للتصديقات  بلغحيث ، الناشئة عن استخدامها

 17إلى  13توكول من وألطراف في البرلاجتماع كوبالتالي ضمان عقد االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل 
  .، بالتزامن مع االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف2014رين األول تش/أكتوبر

طرفا والتي صادقت على بروتوكول  51ويتضمن المرفق األول قائمة بأسماء األطراف في االتفاقية البالغ عددها   -2
 12في ية بصفة رسمأطرافا في بروتوكول ناغويا لدان وسوف تصبح هذه الب. 2014تموز /يوليو 14ناغويا بحلول 

  .2014 تشرين األول/أكتوبر
الذي  ،شي للتنوع البيولوجيمن أهداف أي 16نحو تحقيق الهدف  اغويا خطوة هامةنبروتوكول نفاذ  بدءويمثل   -3

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

في المرفق الثاني  المذكورةالبلدان  تكون، 2014 تشرين األول/أكتوبر 12وحتى ، 2014 تموز/يوليو 14 وبعد  -4
بعد  ياوف تصبح هذه البلدان أطرافا في بروتوكول ناغووس. االنضمامأو لتصديق أو القبول أو الموافقة ل أودعت صكهاقد 

  .ك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضماميوما على إيداعها ص 90مرور 
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  المنفذة فيما بين الدوراتاألخرى األنشطة   -  ثانيا
 مفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغوياالاالجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية   –ألف 

العضوية المخصصة لبروتوكول  ةمفتوحالجنة الحكومية الدولية الثالث للعقد االجتماع  ،11/1 لمقررعمال ل  - 5
لبدء ، تحضيرا جمهورية كورياب ،بيونغ شانغفي  ،2014شباط /فبراير 28إلى  24من ) اللجنة الحكومية الدولية(ناغويا 

ر األطراف واعتمدت اللجنة ثمان توصيات كي تُعرض على نظر االجتماع األول لمؤتم. وتنفيذ بروتوكول ناغويا نفاذ
وقد أحرز االجتماع تقدما كبيرا بشأن القضايا المتعلقة بإجراءات وآليات . ألطراف في بروتوكول ناغويالجتماع كاالعامل 

 ة متعددة األطراف لتقاسم المنافععالميآلية  لحاجة إلىخارطة طريق محتملة للمضي قدما بمراعاة األطراف لواالمتثال؛ 
األطراف التي واألطراف من أجل دعم البلدان النامية  تنميتهالبناء القدرات ور استراتيجي ؛ ومشروع إطاوطرائق تشغيلها

في  ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات. انتقالية من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا ةحلتمر اقتصاداتها بمر
الحصول على ن المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأالعضوية  ةمفتوحالتقرير االجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية 

مؤتمر االجتماع الثاني عشر لإلى المقدم  ،المنصف للمنافع الناشئة عن استخدامهاالعادل وة والتقاسم جينيالموارد ال
  1.األطراف

 وتقاسم المنافعمعلومات الحصول غرفة تبادل   –باء 

ومن اللجنة االستشارية غير  3/4لدولية في التوصية اللجنة الحكومية ا على أساس اإلرشادات المقدمة من  - 6
 غرفةلعمل األمانة حاليا على تنفيذ وإدارة المرحلة التجريبية ، توتقاسم المنافعتبادل معلومات الحصول  لغرفةالرسمية 

جريبية وتشمل المرحلة الت. ، مع مراعاة التعليقات الواردة من المستخدمينوتقاسم المنافعتبادل معلومات الحصول 
على العنوان  ليهالوصول إي مخصص يمكن شبكموقع ) 1: (ما يلي لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

استخدام البيانات الوصفية و) 3(؛ الوطنية والمرجعيةتسجيل السجالت مرافق لو) 2(؛ http://absch.cbd.int التالي
ة لتقديم المعلومات في عامال شكالاستخدام األو) 5(التشغيل البيني؛  خصائصو) 4(الخاضعة للمراقبة؛  والمصطلحات
  .صيغة موحدة

تبادل  بغرفةمعنية الوطنية ال نقاط االتصالتعيين ) 1: (لألنواع التالية من المعلومات األشكال العامةتم إعداد و  - 7
 تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع غرفةمعنية بالنشر فيما يخص والسلطات ال معلومات الحصول وتقاسم المنافع

التشريعات أو التدابير اإلدارية أو و) 3(الوطنية المختصة؛  )السلطات(والسلطة ) 2(؛ )فقط MS Word Offlineالشكل (
؛ معترف بها دوليا الترخيص أو ما يعادله بما يشكل شهادة امتثالو) 4(؛ وتقاسم المنافعالسياساتية بشأن الحصول 

وقواعد البيانات الوطنية ية شبكالالمواقع و) 7(المعلومات عن إخطارات نقاط التفتيش؛ و) 6(نقاط التفتيش؛  عيينتو )5(
  .لكترونيةمصادر المكتبات اإلو) 8(المنافع؛  وتقاسمبشأن الحصول 

مجتمعات الو ،جانب األطرافمن  لحصول وتقاسم المنافعامعلومات غرفة تبادل يجري اختبار المرحلة التجريبية لو  - 8
تبادل معلومات الحصول  غرفةشجع جميع مستخدمي و وأصحاب المصلحة المعنيينوالمنظمات الدولية  ،صلية والمحليةاأل

للتوعية  حملة بما في ذلكوتُبذل حاليا جهود، . على نشر السجالت وتقديم التعليقات إلى األمين التنفيذي وتقاسم المنافع
 بواسطةبروتوكول ناغويا  بدء نفاذعند تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع  غرفةلوالمشاركة لضمان التشغيل الكامل 

  .االجتماع األول لألطراف في بروتوكول ناغويا
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تقاسم تبادل معلومات الحصول و غرفةج مكون بشأن التحاد األوروبي، ُأدرِالمقدم من اوبفضل الدعم المالي   - 9
عقد وباإلضافة إلى ذلك، ست .بروتوكول ناغويابشأن  2014ها األمانة خالل عام نفذفي حلقات العمل اإلقليمية التي ت المنافع
  .كوريا جمهوريةب ،بيونغ شانغفي  2014تشرين األول /أكتوبر 12في حلقة عمل لبناء القدرات أيضا 

  بناء القدراتلحلقات العمل اإلقليمية   –جيم 
قام  ،على حد السواء هاء 11/1دال و 11/1 من المقرر 1في الفقرة  ةالوارد ناء على طلبات مؤتمر األطرافب  - 10

 فضال عنوالنرويج  ،وجمهورية كوريا ،األمين التنفيذي، بالتعاون مع الشركاء وبالمساعدة المالية من حكومات اليابان
 بتنظيمالمبكر لبروتوكول ناغويا،  بدء النفاذمن أجل ء القدرات بشأن بنا ةلمرفق البيئة العالميالحجم المشروع المتوسط 

سيا؛ آشرقي  جنوبيحلقات عمل دون إقليمية لبناء القدرات بشأن بروتوكول ناغويا في المحيط الهادئ؛ وشرق وجنوب و
يقيا في عامي فرأالوسطى وأوروبا الوسطى والشرقية وغرب آسيا وشمال  آسياالكاريبي؛ ومنطقة وأمريكا الالتينية؛ و

  .2014و 2013
  التوعية ببروتوكول ناغويا زيادةالمتعلقة بالمواد   –دال 

بموجب التابع لجامعة األمم المتحدة  عليالدراسات الاالتوعية بالتعاون مع معهد  زيادةلمواد المتعلقة بسلسلة لُأعدت   -11
وتشمل هذه . روتوكول ناغوياالمبكر لب بدء النفاذمن أجل بشأن بناء القدرات  ةلمرفق البيئة العالميالحجم المشروع المتوسط 

المتعلقة بمختلف القطاعات  منتجاتنواع األنشطة والأل عرضا عاماالمواد صحائف الوقائع وملخصات السياسات، التي تقدم 
واد النباتية والم ومستحضرات التجميل، ،والتكنولوجيا البيولوجية الصناعية ،والزراعة ،الصيدالنية مستحضراتال أي(

هذه القطاعات في ضوء االتجاهات والممارسات ر بروتوكول ناغويا على أثوتحليال عن أهمية و) واألغذية والمشروبات
في العاملين ية جينوهذه المواد مصممة لتقديم حجج دامغة لدعم بروتوكول ناغويا بالنسبة لمستخدمي الموارد ال. األخيرة

ة من جانب مختلف جينيالتطورات المستجدة في استخدام الموارد البالحكومات  عالمإى يضا إلوترمي أ. مختلف القطاعات
ويمكن االطالع على . المنافع لتنفيذ البروتوكول وتقاسمإعداد التدابير المتعلقة بالحصول  فيالقطاعات بغرض المساعدة 

  . brief/default.shtml/-http://www.cbd.int/abs/policy :جميع المواد بالصيغة اإللكترونية على العنوان التالي
  

http://www.cbd.int/abs/policy
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  المرفق األول
  نفاذ البروتوكول بدءتاريخ في طرفا  51األطراف في بروتوكول ناغويا والبالغ عددها 

  )2014تشرين األول /أكتوبر 12(
 

 النيجر غينيا بيساو ألبانيا
 النرويج غيانا الروسبي
 بنما ندوراسه نبن

 بيرو هنغاريا بوتان
 رواندا الهند بوتسوانا

 ساموا ندونيسياإ بوركينا فاسو
 سيشيل األردن بورندي

 فريقياأجنوب  كينيا جزر القمر
 إسبانيا جمهورية الو الديمقراطية الشعبية كوت ديفوار

 السودان مدغشقر ركانمالد
 سراسوي وسيموريش مصر
 الجمهورية العربية السورية المكسيك إثيوبيا

 كستانيطاج والیات میكرونیزیا الموحدة االتحاد األوروبي
 أوغندا منغوليا فيجي

 أوروغواي موزامبيق غابون
 فانواتو ميانمار غامبيا

 فييت نام ناميبيا غواتيماال
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  المرفق الثاني
  ك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام األطراف األخرى في االتفاقية التي أودعت ص

 )2014آب /أغسطس 25 حتى، و2014تموز /يوليو 14بعد (
  

 الطرف

  
  فيه طرفا في بروتوكول ناغويا التاريخ الذي سيصبح

صك التصديق أو القبول أو الموافقة  تاريخ إيداعه يوما على 90بعد مرور (
 )أو االنضمام

 2014ني تشرين الثا/نوفمبر 24 الويم
 2014كانون األول /ديسمبر 10 متحدةالدولة اإلمارات العربية 

 2015كانون الثاني /يناير 5 غينيا
  
  

________ 


