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  مرفق
  للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا االتوصيات المعتمدة من 

   األولهااجتماعفي 
  حزيران/ يونيو10- 5مونتريال، 

  طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع     1-1
والتقاسـم العـادل      على المـوارد الجينيـة     إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول       

  ، الناشئة عن استخدامهاوالمنصف للمنافع
غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيـة التـي أنـشئت بموجـب              الخبرة القيمة الموجودة لدى    إذ تالحظ 

 المتعـددة    األخرى آليات تبادل المعلومات في إطار االتفاقات البيئية      بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وكذلك      
  ،األطراف

 المنـافع التـي   تقاسـم  المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول و      أولويات وإذ تأخذ في اعتبارها   
  حددها اجتماع الخبراء المعنيين بطرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع،

 بإقامة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع بطريقة تدريجية، بناء على وظائفهـا          توصي  -1
ردود الفعل الجارية من المـستخدمين، وتمـشياً     األخذ في االعتبار    ة للطلب الواضح والمحدد، مع      وأنشطتها استجاب 

، مع االعتراف بأهمية إيجاد فهم مشترك حول القضايا العالقة في اللجنـة الحكوميـة الدوليـة                 مع الموارد المتاحة  
  ؛لبروتوكول ناغويا

 المنافع مرحلة تجريبية،    تقاسمات الحصول و   بأن تكون المرحلة األولى لغرفة تبادل معلوم       توصي  -2
 أقـرب   فيات المحددة في المرفق، وأن يكون ذلك  رشاداألمين التنفيذي تنفيذ المرحلة التجريبية وفقاً لإل      تطلب إلى   و

   ورهناً بتوافر الموارد؛ بعد االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغوياوقت ممكن
ألمـين  إلى ا  دعم مالي إضافي  لى تقديم   إلحكومات، والجهات المانحة األخرى     األطراف، وا  تدعو  -3
  حلة التجريبية في أقرب وقت ممكن؛ تنفيذ المرلتمكينالتنفيذي 

  : األمين التنفيذي االضطالع بما يليتطلب إلى  -4
 تقاسم و لغرفة تبادل معلومات الحصولن التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة التجريبيةع تقرير رفع  )أ(

لة التجريبية  إلى االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية، بما في ذلك اإلبالغ عن تكاليف تشغيل المرحالمنافع
 وصيانتها؛

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، بحيث يجري تكييفه وضع مشروع طرائق تشغيل   )ب(
مية الدولية في اجتماعها  تنظر فيه اللجنة الحكولكيلتجريبية، ة امرحل المكتسبة خالل الخبرة اليأخذ في االعتبارل

  الثاني؛
 والجهات األخرى المعنية بتقديم البيانات في مجال تطوير مع الشركاء لتعاونلفرص استكشاف ال  )ج(

  . معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة تبادل
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  مرفق
  لحصول وتقاسم المنافع لغرفة تبادل معلومات اإرشادات بشأن المرحلة التجريبية

  األهداف
  : المنافع إلى تحقيق ما يليتقاسمترمي أهداف المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول و - 1

 بحيث تكون آلية بسيطة وصديقة للمستخدم وفعالة 14إنشاء آلية لتقاسم المعلومات عمالً بالمادة   )أ(
  ؛ومأمونة ومرنة وعملية

 معلومات الحصول وتقاسم لى ردود الفعل فيما يتعلق بإعداد غرفة تبادلتقديم فرصة للحصول ع  )ب(
  المنافع؛

  .التحضير إلدراج الحق لمعلومات إضافية ستكون ذات عالقة بتنفيذ البروتوكول  )ج
  تقاسم المنافعمعلومات يتعين إدراجها في المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول و

  :14 من المادة 2ية، وفقاً للفقرة على أساس األولوالتالية اإللزامية ت ينبغي إدراج المعلوما  - 2
  بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛اتية السياسوالتدابير التشريعية واإلدارية   )أ(
  السلطات الوطنية المختصة؛أو معلومات عن نقطة االتصال الوطنية والسلطة   )ب(
ادرة وقت الحصول كدليل على قرار منح الموافقة التصاريح أو ما يعادلها من المستندات الص  )ج(

  .المسبقة عن علم وإبرام الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
 من 1، مع مالحظة الفقرة 14 من المادة 3 وفقاً للفقرة ،ويمكن أيضاً إدراج المعلومات اإلضافية التالية  - 3

  : أيضا12المادة 
المحلية، والمعلومات على النحو المجتمعات صلية و األشعوبالسلطات المختصة ذات الصلة لل  )أ(

  الذي تقررت به؛
  البنود التعاقدية النموذجية؛  )ب(
   واألدوات التي أعدت لرصد الموارد الجينية؛ األساليب  )ج(
  .مدونات السلوك وأفضل الممارسات  )د(

أثناء مها متى توفرت لتقديوتشمل المعلومات األخرى التي تم تحديدها كمعلومات قيمة بصفة خاصة   - 4
  :المرحلة التجريبية من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع ما يلي

معلومات تفسيرية عن التدابير التشريعية، مثل المذكرات التفسيرية، أو رسوم سير العمليات التـي          )أ(
  تصف العمليات الوطنية للحصول وتقاسم المنافع؛

   من البروتوكول؛17فتيش منشأة بموجب المادة معلومات عن أي نقاط ت  )ب(
  تدابير وأنشطة بناء القدرات؛  )ج(
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المعلومات المتوافرة حالياً في قاعدة بيانات تدابير الحصول وتقاسم المنافع فـي اتفاقيـة التنـوع                  )د(
  البيولوجي؛
وع البيولوجي  النص على تقديم معلومات عن مساهمة تدابير الحصول وتقاسم المنافع في حفظ التن              )ه(

  ؛، والتخفيف من وطأة الفقر، وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةواستخدامه المستدام
شـهادة االمتثـال    أطراف ثالثة، إذا كانت متاحة إلدراجها فـي         إلى  معلومات عن ترتيبات النقل       )و(

  ؛المعترف بها دولياً
 علـى المـستوى القطـاعي أو        جينيـة لانتماء األطراف إلى اتفاقات أخرى فيما يتعلق بالموارد ا          )ز(

  .اإلقليمي أو دون اإلقليمي
  إدارة المعلومات، بما في ذلك عمليات تقديمها وتحديثها

  : ما يليتقاسم المنافعالمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وينبغي أن تستخدم   -5
  ؛بوابة مركزية قائمة على اإلنترنت تتيح الوصول إلى المعلومات  )أ(
لمعلومات بشكل غير إلكتروني أو بشكل ال يستخدم اإلنترنت، لصالح البلدان التي تشير إلـى    لآلية    )ب(

حاجتها إلى استعمال هذه اآللية، مثل اآللية التي ال تستخدم اإلنترنت والتي تستعمل حالياً في غرفة تبادل معلومـات      
  السالمة األحيائية؛

  معلومات؛النماذج المشتركة لإلبالغ عن ال  )ج(
 المعلومات التـي يـتم      إدخال من أجل تيسير      ضمن إطار بروتوكول ناغويا    المصطلحات المراقبة   )د(

  .تقديمها واستعادتها
قـاً لالعتبـارات اللغويـة      نبغي إدارة المعلومات في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنـافع وف           يو  -6

  :التالية
في البداية باللغـة    رفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع       لغينبغي أن تعد المرحلة التجريبية        )أ(
  اإلنجليزية؛
لرسمية الست  لغات ا ال بحيث تستخدم    ينبغي تصميم غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع         )ب(

  ألمم المتحدة في مرحلة الحقة؛ل
بادل معلومـات الحـصول     ت بيانات األولية، التي تشكل المحتوى الموضوعي لغرفة      يمكن تقديم ال    )ج(

  ؛، في لغتها األصلية)أحد التدابير التشريعية على سبيل المثال (وتقاسم المنافع
ومثال ذلك نوع التـدبير التـشريعي     (ة التي تصف البيانات األولية      يوصفينبغي أن تقدم البيانات ال      )د(

بإحـدى  ) لحصول وتقاسـم المنـافع    تبادل معلومات ا   الذي عادة ما يختار من أحد المصطلحات المراقبة في غرفة         
  .تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع اللغات التي تستخدمها غرفة

من أجل إدارة المعلومات في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، تم تحديد عـدد مـن األدوار                    -7
  :شمل ما يليتوالمسؤوليات، 
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ي بشأن المسائل المتعلقة بغرفة تبادل معلومات الحصول        االتصال مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوج       )أ(
  وتقاسم المنافع؛

  إتاحة المعلومات لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛  )ب(
 األصـلية   الـشعوب تيسير إقامة الشبكات وبناء القدرات بين الـسلطات الوطنيـة المختـصة، و              )ج(

لتي قد تجعل المعلومات متاحة إلـى غرفـة تبـادل معلومـات     المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين ا   المجتمعات  و
  .الحصول وتقاسم المنافع

 مـن   1نة وفقا للفقـرة     المعنية بالحصول وتقاسم المنافع والمعي    الوطنية   نقطة االتصال    مهامويمكن توسيع     -8
 مكرسة لخدمة غرفـة     ، أو يمكن تعيين نقطة اتصال     7، لتتضمن األدوار والمسؤوليات المحددة في الفقرة        13المادة  

  .تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع
إتاحـة  ، لتتـضمن    13 مـن المـادة      2ة وفقاً للفقرة    عينويمكن توسيع مهام السلطات الوطنية المختصة الم        -9

،  الحصول وتقاسم المنـافع    إلى غرفة تبادل معلومات   أو ما يعادلها من مستندات      المعلومات عن التصاريح الصادرة     
  .نقطة االتصال الوطنية المعنية بالحصول وتقاسم المنافعإعالم  و،حاالت المالئمةفي ال

 األصـلية   للـشعوب  اتصال   اط في إنشاء نق   ، حسب االقتضاء،  ، يمكن لكل طرف أن ينظر     12 للمادةووفقاً    -10
 للـشعوب الـة    المـشاركة الفع   المحلية من أجل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع لتيسير         المجتمعات  و

  .المحليةالمجتمعات األصلية و
وينبغي أن تسمح غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع لألطراف بأن تعدل أو تحدث المعلومـات                  -11

أحـد التـصاريح     في حالةوفقا للبروتوكول، وخصوصا، يقين القانوني والوضوح والشفافية   الالمقدمة بطريقة تحفظ    
 تتعلـق   التيجديدةالظروف الليعكس  ومتفقا عليه بصورة متبادلة، ، إذا كان ذلك ضرورياًدات من مستن  أو ما يعادله  

في شكل مـن  أو ما يعادله من مستندات وفي هذه الحاالت، ينبغي حفظ التصريح األصلي   . باستخدام المورد الجيني  
  .أشكال المحفوظات

  إقامة شبكات مع اآلليات القائمة 
لة التجريبية بحث فرص إقامة شراكات مع الجهات األخرى المعنية بتقديم البيانـات             المرحإعداد  شمل  يقد    -12

ويمكن أن تضم هذه الجهات المعاهدة الدولية       . في الحاالت التي تدعم فيها هذه الفرص بوضوح أهداف البروتوكول         
بع لبرنـامج األمـم المتحـدة    المركز العالمي لرصد الحفظ التـا و بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،  

.  وقواعد بيانات الفئات التصنيفية، مثل كتالوج الحياة والمرفـق العـالمي لمعلومـات التنـوع البيولـوجي                 ،للبيئة
  .وباإلضافة إلى ذلك، يمكن النظر في تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية

توفر غرفة تبادل معلومـات الحـصول وتقاسـم المنـافع           ولدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا، يمكن أيضا أن          -13
الوصول إلى موارد معلومات أخرى، مثل النظم التي تستخدم بالفعل اتفاقات نقل المواد لتبادل الموارد البيولوجيـة                 

 وبنوك الجينات، وقواعد بيانات المعلومات القانونية، وغيرها مـن الهيئـات            ،)مثل مجموعات التربية الميكروبية   (
ي تتولى تجميع معلومات ذات صلة، مثل قواعد بيانات معلومات التنقيب البيولـوجي التابعـة لجامعـة األمـم                   الت

  .وينبغي إعداد قائمة بهذه المواقع الشبكية للسماح بتقييم مدى فائدتها خالل المرحلة التجريبية. المتحدة
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  بناء القدرات 
مجال بناء القدرات من أجل إقامة غرفة تبادل معلومات         ينبغي تشجيع األطراف على تحديد احتياجاتها في          -14

  .الحصول وتقاسم المنافع
المحلية على تحديد احتياجاتها في مجال بناء القـدرات      المجتمعات   األصلية و  الشعوبوينبغي أيضاً تشجيع      -15
أو المعارف  /جينية و على الموارد ال  التركيز على تعزيز قدرات المرأة في تلك المجتمعات فيما يتعلق بالحصول            مع  

  .التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
ومع مراعاة احتياجات بناء القدرات الشاملة لدعم تنفيذ البروتوكول، ينبغي أن تنظر األطراف فـي دعـوة         -16

المحليـة  المجتمعـات    األصـلية و   والشعوب ،تمويل مبادرات بناء القدرات لتمكين األطراف     إلى  الوكاالت المانحة   
  . إلى غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع واستخدامهاالفعليحاب المصلحة المعنيين من الوصول وأص
وينبغي لألطراف أن تنظر في تحديد الموارد في إطار المخصصات الوطنية من مرفق البيئة العالميـة، أو             -17

ل وتقاسـم المنـافع، بغيـة التـصدي          غرفة تبادل معلومات الحـصو     تنفيذمن وكاالت التمويل األخرى، إلعداد و     
  .المحلية وأصحاب المصلحة المعنيينالمجتمعات  األصلية والشعوب ،الحتياجات بناء القدرات لدى األطراف

وينبغي أن تتاح من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسـم المنـافع خـالل مرحلتهـا التجريبيـة          -18
التمويل المتاح، والتدريب، واألدوات التي يمكن أن تسهل وصـول      مثل  (معلومات عن فرص وموارد بناء القدرات       

  ).، وغير ذلك الحصول وتقاسم المنافعالمستخدمين إلى المعلومات عن غرفة تبادل معلومات
 الـشعوب ويمكن أيضا أن تشمل المعلومات التي تدعم تنفيذ البروتوكول أفضل الممارسات بشأن إشـراك                 -19

مثل نماذج التعاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب، والتـدريب،      (ية في تنفيذ البروتوكول   المحلالمجتمعات  األصلية و 
 ).هاوغير

  متطلبات اإلبالغ 
للمساعدة في إعداد التقارير عن أنشطة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع من أجل   - 20

  :يس التاليةقترح المقاي، ت14ُ من المادة 4االستعراض من جانب األطراف وفقا للفقرة 
عدد ونوع السجالت المتاحة من خالل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وتوزيعهـا               )أ(
  اإلقليمي؛
  الصادرة المعترف بها دولياً؛االمتثال عدد شهادات   )ب(
عدد الزائرين الذين يطلعون على غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع للحـصول علـى        )ج(
 وأنواع المعلومات التي يتم الحصول عليها، والوقت الذي يـستغرقه اإلطـالع علـى مختلـف أنـواع                   معلومات،

  المعلومات؛
  إتاحة المعلومات باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة؛  )د(
تقارير عن الترتيبات بين غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع والمؤسـسات األخـرى                )ه(
  ت الصلة؛ات ذابيانلتبادل ال
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استقصاءات من المستخدمين أو ردود الفعل األخرى بشأن تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول               )و(
  وتقاسم المنافع؛

قياس االستخدام الخارجي لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، مثل الروابط التي تشير               )ز(
  فه؛إلى الموقع الشبكي، وأدوات التحليل الشبكية الكلية وخال

  .الموارد األخرىمن متطلبات الالتكاليف التشغيلية، بما فيها التمويل و  )ح(
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  تهاالتدابير الرامية إلى المساعدة في بناء القدرات وتنمي  1-2
   فيوالقدرات المؤسسية وتعزيز الموارد البشرية

 البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي

روتوكول ناغويا بشأن الحصول على المـوارد الجينيـة والتقاسـم العـادل             إن اللجنة الحكومية الدولية لب    
  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،

 من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول علـى المـوارد الجينيـة والتقاسـم العـادل       22 إلى المادة    إذ تشير 
  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،

 واستنادا إلـى    ، بناء القدرات وتنميتها في إطار بروتوكول ناغويا وفقا للطلب          بأنه يتعين أن يكون    موإذ تسلّ 
  االحتياجات واألولويات التي تحدد من خالل عمليات التقييم الذاتي الوطنية،

 بالمبادرات السابقة والجارية المتعلقة ببناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع التي             وإذ تحيط علما  
 مرفق البيئة العالمية، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وغيرها مـن               قدم لها الدعم  

المنظمات والمؤسسات، بما في ذلك مبادرة تنمية القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع التي توسع نطاقها من                 
  لك المبادرات،أفريقيا إلى مناطق أخرى، والخبرات والدروس المستفادة من ت

 دور التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في تنفيذ أنشطة بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ بروتوكـول               وإذ تؤكد 
  ناغويا،

منـافع  ال بخطة العمل بشأن بناء القدرات في مجال الحصول على الموارد الجينية وتقاسـم            وإذ تحيط علما  
  بع، اجتماعه السافيالتي اعتمدها مؤتمر األطراف 

المحليـة وأصـحاب المـصلحة    المجتمعـات   األصـلية و للشعوبلكاملة مشاركة اال الحاجة إلى  وإذ تؤكد 
   النساء، في مبادرات بناء القدرات وتنميتها،هم بما في،المعنيين

 تكاليف النهج دون اإلقليمية واإلقليمية في بناء القدرات وتنميتها وخاصـة حيثمـا              جدوى بفائدة و  موإذ تسلّ 
  بلدان نفس الموارد البيولوجية واالحتياجات المشتركة من بناء القدرات وتنميتها،يكون لل

اآلليـة الماليـة   الهيكـل المؤسـسي القـائم لعمليـات      م لمرفق البيئة العالمية بوصفه      مه الدور ال  وإذ تؤكد 
  لبروتوكول ناغويا في دعم بناء القدرات وتنميتها لتحقيق التنفيذ الفعال للبروتوكول،

 بروتوكول ناغويا على أساس بموجب بوضع إطار استراتيجي لبناء القدرات وتنميتها يتوص  - 1
 المجتمعات األصلیة والشعوبية التي تحددها األطراف، بما في ذلك تلك التي تحددها محلاالحتياجات واألولويات ال

  من البروتوكول؛22ة الواردة في المرفق، وفقا للمادة قترحالمحلية والعناصر الم

 المجتمعات األصلیة والشعوبو ، والمنظمات الدولية، والحكومات األخرى، األطرافتدعو  - 2
 ها وأولوياتهاالمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى أن تقدم إلى األمين التنفيذي آراء ومعلومات عن احتياجات

  بروتوكول ناغويا؛المحلية والعناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها بموجب
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 اآلراء أن يعد، بالتشاور مع األطراف، استقصاءا لتيسير تقديم  األمين التنفيذيتطلب إلى  - 3
 مع مراعاة المداوالت التي جرت في االجتماع األول للجنة الحكومية ، أعاله2والمعلومات المشار إليها في الفقرة 

 ؛ التي نظمت قبل ذلك االجتماعالدولية ونتائج حلقة العمل المعنية ببناء القدرات

كي ينظر فيها لة مستلم إلى األمين التنفيذي أن يعد تجميعا لآلراء والمعلومات الأيضا تطلب  - 4
 االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية؛

 ، والمنظمات الدولية، والحكومات األخرى، األطراف من البلدان المتقدمةالسيما األطراف، تدعو  - 5
ية اإلقليمية والمؤسسات المالية األخرى إلى توفير موارد مالية إلى اإلنمائمصارف ال و،يئة العالميةومرفق الب

  .األطراف لدعم مبادرات بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال

 مرفق

  العناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها بموجب بروتوكول ناغويا
 ألهدافا •

 في  وتنميتهاوالدروس المستفادة من المبادرات السابقة والجارية المتعلقة ببناء القدراتالمكتسبة الخبرات  •
 مجال الحصول وتقاسم المنافع

 22لبناء القدرات وتنميتها، بما في ذلك تلك المحددة في المادة والنُهج المبادئ التوجيهية  •

يتها، وتدابير بناء أو تنمية القدرات في إطار كل مجال من المجاالت المجاالت الرئيسية لبناء القدرات وتنم •
 22 من المادة 5 و4الرئيسية، مع األخذ في الحسبان تلك المحددة في الفقرتين 

 تنفيذ تدابير بناء القدرات وتنميتهالآليات  •

تها إلى غرفة تبادل  مبادرات بناء القدرات وتنمياإلبالغ عنآلية تنسيق وعناصرها المحتملة، بما في ذلك  •
 ،22 من المادة 6معلومات الحصول وتقاسم المنافع، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 

 التعاون فيما بين األطراف والعمليات والبرامج ذات الصلة •

الرصد واالستعراض، بما في ذلك إعداد مجموعة من المؤشرات لتيسير رصد واستعراض تنفيذ اإلطار  •
 الحصول وتقاسم المنافعفي مجال أثر مبادرات بناء القدرات وتنميتها االستراتيجي وتقييم 

محتملة تنفيذ اإلطار االستراتيجي، بما في ذلك خريطة طريق إلى التسلسل المحتمل لإلجراءات الرامية  •
 لألنشطة الرامية إلى مساعدة البلدان في تحديد أولوياتها وما يرتبط بها من جداول زمنية

 ية وغيرها من الموارداالحتياجات المال •

  العناصر المحتملة األخرى •
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  زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية التدابير الرامية إلى   1-3
  وما يتصل بها من قضايا الحصول وتقاسم المنافع المرتبطة بها

عـادل  الينيـة والتقاسـم     لى المـوارد الج   ل ع اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصو      إن  
  ،للمنافع الناشئة عن استخدامها والمنصف
 المجتمعـات  األصـلية و الـشعوب  و، والمنظمات الدوليـة  ، والحكومات األخرى  ، األطراف تدعو  -1

ستراتيجية زيادة  مقترحة إل العناصر  الالمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم آراء إلى األمين التنفيذي بشأن            
  بروتوكول ناغويا، على النحو الوارد في المرفق؛التوعية ل

 المجتمعـات  األصلية و  الشعوبو ، والمنظمات الدولية  ، والحكومات األخرى  ،طرافاأل أيضا تدعو  -2
ن أنشطة زيادة التوعية فيما يتعلـق       عالمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم معلومات إلى األمين التنفيذي           

ما يتصل بها من قضايا الحـصول وتقاسـم         ة والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية و      بأهمية الموارد الجيني  
  ، بما في ذلك الدروس المستفادة من الخبرات القائمة في هذا الصدد؛المنافع

لبروتوكـول  التابعة   إلى األمين التنفيذي تنقيح العناصر المقترحة الستراتيجية زيادة التوعية           تطلب  -3
مع األخذ في الحسبان اآلراء المعرب عنها في االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية، فضال عن التقـارير   ناغويا،  

  .كي ينظر فيها االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدوليةل أعاله، 2 و1المشار إليها في الفقرتين 
  مرفق

  ابروتوكول ناغويالتابعة لعناصر مقترحة إلستراتيجية زيادة التوعية 
  )2016- 2012(بشأن الحصول وتقاسم المنافع 
  :1النشاط ذو األولوية 

 تحليل حالة االتصاالت

 األهداف التشغيلية  1-1
  .إجراء تحليل ألهداف االتصاالت، والفئات المستهدفة ونواتج االتصاالت القائمة  )أ

 .بالنسبة للفئات المستهدفة، تحديد النتائج المنشودة من جهود االتصاالت  )ب
 .تقييم فعالية األدوات والرسائل واألنشطة الحالية  )ج
 .توفير التكاليف اإلشارية لتنفيذ مختلف األنشطة  )د

 النتائج المتوقعة  1-2
 .قائمة بالفئات المستهدفة على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية  )أ

 .قائمة بأهداف االتصاالت المنشودة  )ب
 . وتحديد النواتج الالزمةتحليل الثغرات في األدوات،  )ج
 .تقدير التكاليف المحتملة الالزمة  )د

 المؤشرات  1-3
 .قائمة الفئات المستهدفة والتغييرات في السلوك  )أ

 .قائمة النواتج القائمة واستخدامها  )ب
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 الجهات الفاعلة  5-1 األنشطة المقترحة  1-4
ـ  بما فـي ذلـك تحديـد ال        ،إجراء تحليل للمهتمين    1-4-1  اتمجموع

ج ادروإ. المستهدفة الرئيسية والنتائج الرئيسية المنشودة ألنشطة االتـصال       
  .المحلية الشعوب األصلية والمجتمعاتتركيز عن االتصاالت مع 

إجراء تحليل ألدوات االتصال القائمة على المستويات العالمية          1-4-2
  . اإللكترونية ومجموعات التركيزاستخدام االستقصاءاتبواإلقليمية 

 باالتصال بشأن   ة بين الوكاالت معني   ة مشترك فرقة عمل إنشاء    1-4-3
 . وإدراج مشاركة الوكاالت المعنية،بروتوكول ناغويا

تفاقية التنوع البيولوجي مع مـدخالت مـن        أمانة ا 
اإلعالم في األمم المتحدة فضال عـن       شؤون  إدارة  

 بما فـي ذلـك      ،األخرىالمعنية  المنظمات الدولية   
 برنامج األمم المتحدة للبيئـة    دة و جامعة األمم المتح  

 ، الطبيعـة  حفظتحاد الدولي ل  واللجنة األوروبية لال  
الــشعوب األصــلية  و،وممثلــين عــن األقــاليم

ـ  والجهات الفاعلـة   المحلية، والمجتمعات  ة الوطني
 اإلعـالم   لوإدراج الخبرات من وسـائ    . ةالرئيسي
 . االتصاالتءوخبرا

رفة تبادل معلومات الحـصول     تعميم نتائج التحليل من خالل غ       1-4-4
 فضال عن إتاحة المنهجية المستخدمة من خالل غرفة تبادل          ،وتقاسم المنافع 

 .معلومات الحصول وتقاسم المنافع لالستخدام والمواءمة من جانب األقاليم

  تفاقية التنوع البيولوجيأمانة ا
 

تجري األطراف تحليالت لالتصاالت الوطنيـة اسـتنادا إلـى            1-4-5
جية المنشأة التي أتيحت من خالل غرفة تبادل معلومـات الحـصول            المنه

  .وتقاسم المنافع

  .المحلية الشعوب األصلية والمجتمعاتواألطراف 

 
  الزمنيطاراإل  1-6

  لمؤتمر لألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، الجتماع األول البدء عقب ا
 مر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا تقرير إلى االجتماع الثاني لمؤترفعو

 التكاليف التقديرية  1-7

 . دوالر أمريكي35 000 اتصال، وخدمات استشارية لدعم تحليل الحالة لمسؤولإنشاء وظيفة 
  

  :2النشاط ذو األولوية 
  اإلعالملستراتيجية لوسائإتصال والإعداد رسائل رئيسية ومجموعة من مواد ا

  يةاألهداف التشغيل  2-1
 .وضع رسائل رئيسية لمختلف الفئات المستهدفة  )أ 
 .وضع مبادئ رئيسية إلعداد رسائل إضافية في المستقبل  )ب 
 .إعداد مجموعة أساسية من مواد االتصال لتسليم الرسائل  )ج 
 .إعداد استراتيجية لوسائل اإلعالم لتسليم الرسائل  )د 

 النتائج المتوقعة  2-2
 .ة التي تعد لمختلف فئات المهتمينقائمة بالرسائل األساسي  )أ 
 ، وإعالنات الخدمة العامة،، الكتيبات، وأشرطة الفيديو الترويجيةضمن جملة أمورالمواد اإلعالمية المعدة بما في ذلك،   )ب 

 .والنصوص اإلذاعية وغير ذلك
 .أفكار الموضوعات والرسائل المعدة للمشاركة مع وسائل اإلعالم  )ج 

 المؤشرات  2-3
 .المواد  )أ 
 .ة بالرسائلقائم  )ب 
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  الفاعلةجهاتال  5-2 األنشطة المقترحة  2-4

، إعداد إرشادات بشأن االتصاالت     1استنادا إلى النشاط ذي األولوية        2-4-1
  :ووضع الرسائل، بما في ذلك

 .الرسائل األساسية  )أ 
مواد االتصال للطباعة، والبث التليفزيوني واإلذاعي، بما في ذلك   )ب 

النات الخدمة العامة، ولقطات إذاعية الكتيبات وأشرطة الفيديو، وإع
 .بلغات األمم المتحدة

ستراتيجية إشراك وسائل اإلعالم، بما في ذلك خطوط التحقيقات إ  )ج 
 .الصحفية للمؤسسات اإلعالمية

أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بالتعاون مع جامعـة        
األمم المتحدة، واليونسكو، واللجنة األوروبية لالتحاد      

لطبيعة، وخدمات انتر بريس، وتحالف  الدولي لحفظ ا  
الشعوب ووسائل اإلعالم المعنية بالتنوع البيولوجي، 

  .المحلية األصلية والمجتمعات
 

إتاحة المواد من خالل غرفة تبادل معلومـات الحـصول وتقاسـم              2-4-2
  .المنافع

 .ضمان نشر الموارد على المراكز اإلعالمية لألمم المتحدة  2-4-3

  لتنوع البيولوجيأمانة اتفاقية ا
 

  الزمنيطاراإل  2-6

  البدء عقب االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، 
  لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا تقرير إلى االجتماع الثاني رفعو

 التكاليف التقديرية  2-7
  . أمريكي دوالر50 000 اإلعالم لة إعداد الرسائل الرئيسية والمواد واستراتيجية وسائخدمات استشارية لدعم عملي

 . دوالر أمريكي150 000إعداد كتيبات وأشرطة فيديو ولقطات إذاعية 
  

  :3النشاط ذو األولوية 
 بشأن الحصول وتقاسم المنافع  أدوات االتصالحزمةوضع 

   التشغيليةهدافاأل  3-1
 .التي تسمح لألطراف بالقيام بأنشطة تنمية القدرات لوضع استراتيجيات االتصال بشأن الحصول وتقاسم المنافعتوفير الموارد   )أ 
 .وضع نماذج لعالقات وسائل اإلعالم  )ب 
 .إعداد مجتمع إلكتروني لتقاسم الخبرات  )ج 
 .قيام األطراف بوضع حزم أدوات لالتصال تتفق وظروفها  )د 

 النتائج المتوقعة  3-2
 .ات تسمح لألطراف بوضع حمالتها وأدوات االتصال الالزمة للفئات المستهدفة من الجمهورإعداد حزمة أدو  )أ 
 .حصول األطراف على أدوات وموارد االتصال المالئمة  )ب 

 المؤشرات  3-3
 .تحميل حزمة األدوات من غرفة تبادل المعلومات  )أ 
 .استخدام حزمة األدوات في حلقات العمل  )ب 

  الفاعلةالجهات  5-3 األنشطة المقترحة  3-4
االعتماد على جميع خبرات وضع الرسائل السابقة فـي إعـداد        3-4-1

 العمل والمواد الجـاهزة     ورقاتحزمة أدوات لالتصال تتضمن المنهجيات، و     
  .لالستخدام في أنشطة االتصال

  .نماذج التعلم اإللكترونيةإتاحة التأكد من   3-4-2
  

أمانة اتفاقية التنوع : على المستوى العالمي  )أ 
برنامج األمم المتحدة ي، وجامعة األمم المتحدة، والبيولوج
، واللجنة األوروبية لالتحاد الدولي لحفظ )يونيب(للبيئة 

 .الطبيعة، واليونسكو ومنظمة الحفظ الدولية
المنظمات اإلقليمية، : على المستوى اإلقليمي  )ب 

 .المحليةالمجتمعات  األصلية والشعوبو
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ح بوضع مـواد    إعداد حزمة أدوات كمورد تعليمي مفتوح يسم        3-4-3
  .مالئمة للظروف السائدة

ودعم " مكتب مساعدة "تشكيل آليات دعم إلكترونية، بما في ذلك          3-4-4
غرفة تبادل المعلومات، تسمح    ية  لآوضع مجموعة من الممارسات من خالل       

 .بمتابعة ومواءمة الحزمة حسب ظروف المستخدمين

 .يمياتالحكومات واألكاد: على المستوى الوطني  )ج 

 .الحكومات الوطنية .ترجمة حزمة األدوات إلى اللغات المحلية  3-4-5

وضع حزمة أدوات لالتصال توجه بصورة خاصة نحو المسائل           3-4-6
الـشعوب  التي تتعلق باالتصال المعنى بقضايا الحصول وتقاسم المنافع مـع    

  .المحلية األصلية والمجتمعات
 أعدت مقترنة بآليات تسليم مالئمة التأكد من أن حزم األدوات قد   3-4-7

 .لطائفة من المجتمعات

الـشعوب  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بالتعاون مـع       
 .المحلية في مناطق مختلفة األصلية والمجتمعات

   الزمنيطاراإل  3-6
   لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، ثانيالبدء عقب االجتماع ال

  . تقرير إلى االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغوياعرفو
 

 التكاليف التقديرية  3-7
  . دوالر أمريكي250 000 :اإللكتروني بما في ذلك مكونات التعلم ،ة أدوات بلغات األمم المتحدةحزموضع 

  
  :4النشاط ذو األولوية 
 عقد حلقات العمل

  داف التشغيليةاأله  4-1
 .لحصول وتقاسم المنافعبشأن اتنمية القدرات في مجال االتصال على المستويات اإلقليمية باستخدام حزمة أدوات االتصال   )أ 
 .تنمية قدرات التدريب على االتصال لألطراف باستخدام حزمة أدوات االتصال للحصول وتقاسم المنافع  )ب 
 . الحصول وتقاسم المنافع مالئمة للظروف السائدة الفرص إلعداد وحدات ومواد اتصال بشأنتهيئة  )ج 
 . وتقاسم المنافعلحصولبشأن ا وسائل اإلعالم بالرسائل المتعلقة باالتصال فادةتهيئة الفرص إل  )د 

 .هيئة أساس لمجموعة من الممارسات بشأن االتصال للحصول وتقاسم المنافعت  )ه

 النتائج المتوقعة  4-2
 .ل على المستوى العالمي لتناسب الخبرات اإلقليميةتهيئة إطار وحزمة أدوات لالتصا  )أ 
 .تقاسم الخبرات بين ممارسي االتصال بشأن الحصول وتقاسم المنافع  )ب 
 .أهمية االتصال بشأن الحصول وتقاسم المنافععن  وسائل اإلعالم اإلقليمية فادةإ  )ج 

 المؤشرات  4-3
 .المشاركة في حلقات العمل  )أ 
 .أثناء حلقات العملالمعدة المواد   )ب 
 . في حلقات العملالعاملون الذين تم تدريبهم  )ج 
 .إشراك وسائل اإلعالم في قضايا الحصول وتقاسم المنافع  )د 
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  الفاعلةالجهات  5-4 األنشطة المقترحة  4-4

استخدام حزمـة أدوات الحـصول وتقاسـم المنـافع،          ب  4-4-1
وبالتعاون مع غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنـافع، عقـد           

  :إقليمية لالتصال بشأن الحصول وتقاسم المنافع تتولىحلقات عمل 
تقديم التوضيحات لمسؤولي االتصال وتدريبهم على استخدام   )أ 

 حزمة األدوات؛
 تهيئة الفرص لوضع وحدات ومواد مالئمة للسياقات الوطنية؛  )ب 
بالتعاون مع المراكز اإلعالمية لألمم المتحدة، عقد جلسات   )ج 

لقات العمل اإلقليمية وإشراك إعالمية لوسائل اإلعالم أثناء ح
 مسؤولي االتصال المحليين؛

تهيئة أساس لمجموعة من الممارسات بشأن االتصال   )د 
 األصلية الشعوبوإدراج مشاركة . للحصول وتقاسم المنافع

 .المحليةالمجتمعات و

أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، : على المستوى العالمي  )أ 
مم المتحدة للبيئة، وجامعة األمم المتحدة، وبرنامج األ

واللجنة األوروبية لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، 
واليونسكو، ومنظمة الحفظ الدولية، والمراكز اإلعالمية 

 .لألمم المتحدة
 شعوبالمنظمات اإلقليمية، وال: على المستوى اإلقليمي  )ب 

 .المحليةالمجتمعات األصلية و
 .الحكومات واألكاديميات: على المستوى الوطني  )ج 
 .ثلو وسائل اإلعالممم  )د 

  الزمنيطاراإل  4-6

  ، واستكمال حلقة عمل بروتوكول ناغويافي طراف لأل اجتماعالبدء عقب االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل ك
 .بروتوكول ناغويافي طراف لأل اجتماع قبل انعقاد االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كفي كل إقليم

 ديريةالتكاليف التق  4-7

  خمسة أقاليم-  لكل حلقة عمل دوالر أمريكي 100 000
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اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز   4- 1
  ومعالجة حاالت عدم االمتثال االمتثال ألحكام البروتوكول

لعادل إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم ا
  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،

  بأن األطراف في بروتوكول ناغويا يجب أن تمتثل لجميع التزاماتها بموجب البروتوكول، إذ تسلّم
المجتمعات  األصلية وشعوب، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية، وال األطرافتدعو  - 1

، آراءهم 2011أيلول / سبتمبر1وا إلى األمين التنفيذي، بحلول أن يرسلإلى المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين 
حول العناصر والخيارات لإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز االمتثال للبروتوكول 

 مع مراعاة الخبرة والدروس المستفادة من  من بروتوكول ناغويا،30ومعالجة حاالت عدم االمتثال بموجب المادة 
  ؛االتفاقات األخرى المتعددة األطراف

وأن يحسن مشروع العناصر والخيارات  ا تجميعيا تقريرأن يعد األمين التنفيذي تطلب إلى  - 2
لإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى تعزيز االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال 

  ؛ عنهااستنادا إلى اآلراء التي تم اإلعراب
 أن يعقد، بالتشاور مع مكتب اللجنة الحكومية الدولية، ورهنا  األمين التنفيذي إلىتطلب كذلك  - 3

تحسين مشروع العناصر مواصلة ومن أجل استعراض التقرير التجميعي خبراء لل ااجتماعبتوافر األموال، 
  ؛ في اجتماعها الثانيالدوليةكي تنظر فيها اللجنة الحكومية لوالخيارات التي أعدها األمين التنفيذي 

والرئيسين المشاركين واألمين التنفيذي إلى بذل قصارى جهدهم في إجراء  األطراف، دعوت  - 4
التحضيرات الالزمة لالنتهاء من المناقشات بنجاح حول اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية الرامية إلى 

المتثال، وذلك لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع تعزيز االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت عدم ا
  لألطراف في البروتوكول؛

والمنظمات الدولية المعنية إلى تقديم الدعم المالي لعقد األخرى الحكومات  األطراف، وتدعو  - 5
  .خبراءالاجتماع 

----- 

 




