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 الماليةإلى اآللية إلرشاد الموجه ا صياغة  2/1

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

بأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في اجتماعه  توصي  - 1
  ؛أدناهاألول، مقررا وفقا للخطوط المقترحة في المرفق األول 

مقررا وفقا للخطوط المقترحة بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر  توصي أيضا  - 2
  ؛أدناهفي المرفق الثاني 

مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر عن إلى  تقديم تقريرمرفق البيئة العالمي إلى  تدعو  - 3
  .صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا لدعم التصديق على البروتوكول وتنفيذه في إطارالتقدم المحرز 

  المرفق األول

جتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف االنظر ل مقررمشروع 
  في بروتوكول ناغويا

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،"
الترتيبات التشغيلية بين االتفاقية ومجلس مرفق البيئة العالمية   - أوال 

 فيما يتعلق ببروتوكول ناغويا

مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية المعتمدة في بمذكرة التفاهم بين  يحيط علما - 1
مع ة في مذكرة التفاهم تنطبق على البروتوكول، على أن الترتيبات التشغيلية الموضح ويؤكد 3/8المقرر 
 ؛ما يقتضيه اختالف الحال مراعاة

بأن يدعو مؤتمر األطراف مجلس مرفق البيئة العالمية إلى تقديم فصل عن يوصي  - 2
وتقاسم المنافع في تقريره مباشرة إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول الحصول 

 ناغويا، في الوقت المناسب للنظر فيه؛

إجراء استعراضات دورية لفاعلية اآللية المالية فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا يقرر  - 3
استعراض فاعلية اآللية المقرر فيها ماعاته في اجت مؤتمر األطراف افي الوقت المناسب لكي ينظر فيه

 ؛المالية

القيام، في الوقت المناسب لفترات تجديد موارد الصندوق االستئماني لمرفق  أيضا يقرر - 4
واألطراف ذات االقتصاد  األطراف األموال الالزمة لمساعدة البلدان النامية مبالغالبيئة العالمية، بتقييم ل

ماتها بموجب بروتوكول ناغويا، وذلك لنظر مؤتمر األطراف لدى تقريره االنتقالي في الوفاء بالتزا
 التمويل؛ متطلباتل

بأن يدعو مؤتمر األطراف ممثلي مرفق البيئة العالمية إلى حضور الدورات يوصي  - 5
العادية لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، واإلدالء ببيانات رسمية فيها، 

 بالغ عن تنفيذ اإلرشاد الموجه إلى مرفق البيئة العالمية فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع؛بغية اإل
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بأن يشجع مؤتمر األطراف أمانتي االتفاقية ومرفق البيئة العالمية على تبادل  يوصي - 6

مؤتمر  واجتماعاتمجلس مرفق البيئة العالمية ات قبل اجتماععلى أساس منتظم المعلومات والتشاور 
فاعلية اآللية المالية في مساعدة  سهيلبغية ت األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

 .األطراف على تنفيذ البروتوكول

  اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية  -ثانيا 
  :السياسة واإلستراتيجية  )أ(

السياسة واإلستراتيجية باإلرشاد الموحد الموجه إلى اآللية المالية المتعلق ب يحيط علما  - 7
مؤتمر األطراف إلى استعراض، وحسب مقتضى الحال، تنقيح هذا  ويدعو، 10/24المعتمد في المقرر 

  اإلرشاد مع األخذ في الحسبان التطورات الجديدة مثل اعتماد بروتوكول ناغويا؛
  :أولويات البرامج  )ب(

فيما شأن أولويات البرامج ببأن ينظر مؤتمر األطراف في دمج اإلرشاد التالي  يوصي  - 8
  يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع في إرشاده العام الموجه إلى اآللية المالية؛

  إن مؤتمر األطراف،"
  :المشاريع التي تساعد على ما يليبأن يمول مرفق البيئة العالمية إلى  طلبي  - 1

التدابير بناء قدرات األطراف على إعداد وتنفيذ وإنفاذ التشريع الوطني، و  )أ(
التنوع  حفظومن ثم المساهمة في اإلدارية أو السياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، 

  :بما في ذلكالبيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته، 
تحديد الفاعلين ذوي الصلة والخبرة القانونية والمؤسساتية القائمة من   )1(

  أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا؛ 
تدابير المحلية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في ضوء تقييم وضع ال  )2(

  االلتزامات لبروتوكول ناغويا؛
أو تعديل التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية /إعداد و  )3(

زاماتها في إطار بروتوكول للحصول وتقاسم المنافع بغية تنفيذ الت
  ؛ناغويا

  ؛ودوضع السبل لمعالجة المسائل عبر الحد  )4(
إنشاء ترتيبات مؤسساتية ونظم إدارية لتوفير الحصول على الموارد   )5(

الجينية، وضمان تقاسم المنافع، ودعم االمتثال للموافقة المسبقة عن 
علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ورصد استخدام الموارد 

ك دعم ، بما في ذلوالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية الجينية
  ؛إنشاء نقاط التفتيش
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بناء قدرات األطراف على التفاوض على شروط متفق عليها بصورة متبادلة   )ب(
، للنهوض باإلنصاف والعدالة في المفاوضات في إعداد وتنفيذ اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع

  ؛تعزيز فهم نماذج األعمال وحقوق الملكية الفكرية من خاللبما في ذلك 
درات األطراف على تنمية قدراتها البحثية المحلية إلضافة قيمة إلى بناء ق  )ج(

من خالل جملة والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، وذلك مواردها الجينية الخاصة 
ها نقل التكنولوجيا؛ والتنقيب البيولوجي وما يرتبط به من بحوث ودراسات بين وسائل من

  رائق تقدير القيمة؛تصنيفية؛ وإعداد واستخدام ط
لمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب لالقدرات  وأولوياتمعالجة احتياجات   )د(

  :وذلك من خالل مشروعات تشملالمصلحة المعنيين؛ 
صنع عمليات النهوض بمشاركتها في العمليات القانونية والسياساتية و  )1(

  القرار؛
الجينية والمعارف التقليدية  قدراتها المتعلقة بالموارد بناءالمساعدة في   )2(

المرتبطة بالموارد الجينية، مثال من خالل إعداد البروتوكوالت 
الدنيا للشروط  متطلباتالمجتمعية، والبنود التعاقدية النموذجية وال

  ؛المتفق عليها بصورة متبادلة لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع
رفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم تمكين األطراف من المشاركة بنشاط في غ  )ه(

مثل األدوات والنظم القائمة على االنترنت المتاحة المنافع واستخدام أفضل أدوات االتصال 
  ألنشطة الحصول وتقاسم المنافع؛السمعية والمرئية 

في زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية  طرافدعم األ  )و(
الجينية، والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، السيما من خالل إعداد المرتبطة بالموارد 

  لزيادة التوعية؛وإقليمية إستراتيجيات وطنية وتنفيذ 
  ؛دعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء وتنمية القدرات دعما لتنفيذ البروتوكول  )ز(

السابقة ذات الصلة  أن يحل اإلرشاد المذكور أعاله محل جميع اإلرشادات قرري[  - 2
  ]؛بالحصول وتقاسم المنافع الموجهة إلى اآللية المالية

بتخصيص األموال من جانب مرفق البيئة الدولي في نافذة منفصلة مخصصة  يوصي[  - 3
  ]؛(STAR) تحديدا ألنشطة الحصول وتقاسم المنافع في إطار نظام التخصيص الشفاف للموارد

  :معايير األهلية  )ج(
جميع البلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، أن  يقرر  - 4

في بروتوكول ناغويا، تكون مؤهلة للحصول  طرافوكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، التي هي أ
  بيئة العالمية؛العلى التمويل من مرفق 

  :ويل بموجب اآللية المالية للبروتوكولالبند المؤقت التالي في معايير األهلية للتم يعتمد  - 5
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 ، إلى أربع سنوات بعد دخول البروتوكول خيز النفاذ،تؤهل للتمويل من مرفق البيئة العالمية"

والبلدان ذات االقتصاد السما أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة، البلدان النامية، 
قدم التزاما سياسيا واضحا بأن تصبح أطرافا في االنتقالي التي هي أطراف في االتفاقية وت

من أن تصبح  هاالبروتوكول، وذلك إلعداد تدابير وطنية وقدرات مؤسساتية من أجل تمكين
في شكل ضمان مكتوب إلى األمين التنفيذي بأن البلد النية ويجب أن يكون الدليل على . أطرافا

  ."هاء من األنشطة التي يطلب تمويلهايعتزم أن يصبح طرفا في بروتوكول ناغويا بعد االنت
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  المرفق الثاني
  في اتفاقية التنوع البيولوجي  مؤتمر األطرافنظر لمشروع مقرر 

  في اجتماعه الحادي عشر
  إن مؤتمر األطراف،"

أولويات البرامج إلدراجها في إطار األربع سنوات ألولويات البرامج   - أوال 
  2018- 2014للفترة 

العالمية إلى دعم األنشطة التالية خالل الفترة السادسة لتجديد موارده  مرفق البيئة يدعو  - 1
  :التي تشمل أنشطة من بينها ما يلي) 2014-2018(

بناء قدرات األطراف على إعداد وتنفيذ وإنفاذ التشريع الوطني، والتدابير اإلدارية أو   )أ(
التنوع البيولوجي واالستخدام  حفظومن ثم المساهمة في السياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، 

  :من خالل ما يلي بما في ذلكالمستدام لمكوناته، 
تحديد الفاعلين ذوي الصلة والخبرة القانونية والمؤسساتية القائمة من أجل تنفيذ   )1(

  بروتوكول ناغويا؛ 
تقييم وضع التدابير المحلية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في ضوء   )2(

  لبروتوكول ناغويا؛ االلتزامات
أو تعديل التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم /إعداد و  )3(

  ؛زاماتها في إطار بروتوكول ناغوياالمنافع بغية تنفيذ الت
  لحدود؛عبر اوضع السبل لمعالجة المسائل   )4(
وارد الجينية، إنشاء ترتيبات مؤسساتية ونظم إدارية لتوفير الحصول على الم  )5(

وضمان تقاسم المنافع، ودعم االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط 
والمعارف  المتفق عليها بصورة متبادلة ورصد استخدام الموارد الجينية

  دعم إنشاء نقاط التفتيش؛التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، بما في ذلك 
شروط متفق عليها بصورة متبادلة للنهوض  بناء قدرات األطراف على التفاوض على  )ب(

، بما في ذلك من إعداد وتنفيذ اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع فياإلنصاف والعدالة في المفاوضات ب
  ؛فهم نماذج األعمال وحقوق الملكية الفكريةخالل تعزيز 

ها الجينية المحلية إلضافة قيمة لمواردالبحثية قدراتها  بناءطراف على قدرات األبناء   )ج(
من خالل وسائل من بينها نقل التكنولوجيا، والتنقيب والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية 

  ؛تقدير القيمة طرائق، وإعداد واستخدام يةالبيولوجي وما يرتبط به من بحوث ودراسات تصنيف
حاب المصلحة معالجة احتياجات وأولويات القدرات للمجتمعات األصلية والمحلية وأص  )د(

  :المعنيين، وذلك من خالل مشروعات تشمل على األخص
  صنع القرار؛عمليات مشاركتها في العمليات القانونية والسياساتية والنهوض ب  )1(
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المساعدة في بناء قدراتها المتعلقة بالموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة   )2(

بروتوكوالت المجتمعية، والبنود بالموارد الجينية، مثال من خالل إعداد ال
التعاقدية النموذجية، والمتطلبات الدنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، 

  وذلك لتأمين التقاسم العادل والمنصف للمنافع؛
  ؛دعم سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات  )3(

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع تمكين األطراف من المشاركة بنشاط في   )ه(
ألنشطة واألدوات السمعية والمرئية والنظم القائمة على االنترنت المتاحة واستخدام أفضل أدوات االتصال 

  الحصول وتقاسم المنافع؛
في زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة  األطرافدعم   )و(
إستراتيجيات وتنفيذ جينية، والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، السيما من خالل إعداد بالموارد ال

  لزيادة التوعية؛وإقليمية وطنية 
  ؛دعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء وتنمية القدرات دعما لتنفيذ البروتوكول  )ز(

  صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا  -ثانيا 
مع التقدير المساهمات المالية  ويالحظنفيذ بروتوكول ناغويا بإنشاء صندوق ت يرحب  - 2

  وفرنسا؛ ، والمملكة المتحدةوالنرويج ،وسويسرا ،األولية التي قدمتها إلى الصندوق اليابان
األموال من صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا لدعم المشاريع التي  بأن تستخدم وصيي  - 3

بروتوكول ناغويا وتهيئة الظروف التمكينية لتنفيذه الفعال على الدخول حيز النفاذ المبكر ل ستساعد على
على النحو الصعيدين الوطني واإلقليمي، وفقا للهدف األساسي لصندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا 

  ؛2011أيار /مايو 26، المؤرخة GEF/C.40/11/Rev.1 المنصوص عليه في الوثيقة
ول على أموال من صندوق تنفيذ بروتوكول أن يعجل الحصبمرفق البيئة العالمية وصي ي  - 4

  ناغويا؛
تنفيذ بروتوكول ناغويا لى المساهمة في صندوق والقطاع الخاص إالجهات المانحة  يدعو  - 5

  ه؛تنفيذوللدخول حيز النفاذ المبكر لبروتوكول ناغويا بغية ضمان الدعم المستمر 
  دعم األنشطة قبل دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ  –ثالثا 

على دعوته إلى مرفق البيئة العالمية إلى تقديم دعم مالي إلى األطراف  التأكيديعيد  - 6
 .ذهللمساعدة على التصديق المبكر على بروتوكول ناغويا وتنفي
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  تقاسم المنافعوناغويا بشأن الحصول  صياغة اإلرشاد لحشد الموارد لتنفيذ بروتوكول  2/2
على الموارد الجينية والتقاسم  روتوكول ناغويا بشأن الحصوللبالمخصصة اللجنة الحكومية الدولية إن 

 ،للمنافع الناشئة عن استخدامها العادل والمنصف

  بأن حشد الموارد أمر ضروري لضمان التنفيذ الفعال للبروتوكول، إذ تسلم
م تحقيق من االتفاقية وإستراتيجية حشد الموارد لدع 20من البروتوكول، والمادة  25إلى المادة إذ تشير 

  ؛2015- 2008األهداف الثالثة لالتفاقية للفترة 
بأنه ينبغي األخذ في االعتبار االحتياجات المحددة واألولويات والفرص السانحة المتعلقة بحشد  إذ تسلم

  الموارد فيما يخص البروتوكول؛ 
ستراتيجية إ تنفيذللبروتوكول وذلك في الموارد  حشدالنظر في مسألة ج على إدرااألطراف  تشجع   - 1

  ؛2015- 2008الموارد لدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية للفترة  حشد
يالء اهتمام خاص لدمج اعتبارات لحشد إاألطراف على  وتشجعاألمين التنفيذي  إلىطلب ت   - 2

  الموارد لتنفيذ البروتوكول في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛
في تنظيم حلقات بروتوكول لالموارد ل حشدالنظر في  ألمين التنفيذي أن يدرج مسألةإلى ا تطلب   - 3

العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية واألنشطة األخرى دعما إلستراتيجية حشد الموارد، بما في ذلك للمجتمعات األصلية 
  والمحلية؛

حشد الموارد لتنفيذ بأن يأخذ االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في االعتبار توصي   - 4
استعراض تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد بما في ذلك (من جدول األعمال  1- 4البروتوكول لدى النظر في البند 

  ؛)تحديد األهداف
بأن يقوم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في توصي أيضا   - 5

  :المقترحة في المرفق أدناهاجتماعه األول، باعتماد مقرر وفقا للخطوط 
  مرفق

لنظر االجتماع األول لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي  مقررمشروع 
  العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول،
نص على أن تأخذ األطراف في االعتبار أحكام من البروتوكول التي ت 25من المادة  1إلى الفقرة إذ يشير 

  من االتفاقية لدى النظر في الموارد المالية لتنفيذ البروتوكول، 20المادة 
  من االتفاقية، 20التزام األطراف للوفاء بالتعهدات المنصوص عليها في أحكام المادة  إذ يعيد تأكيد

داف الثالثة لالتفاقية تتضمن حشد الموارد لتنفيذ بأن إستراتيجية حشد الموارد لدعم تحقيق األه إذ يسلّم
  بروتوكول ناغويا،
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أن أية آلية مالية جديدة وابتكارية تعتبر تكميلية لآللية المالية المنشأة بموجب أحكام المادة على إذ يشدد 

  من البروتوكول، وال تحل محلها، 25من االتفاقية والمادة  21
ا بروتوكول في أنشطته دعملالموارد ل حشدنظر في مسألة ال إدراجاألمين التنفيذي  إلى يطلب  - 1

  الموارد؛ حشدستراتيجية إل
 ،الموارد، بما في ذلك احتياجات التمويل حشدنظر في إدراج مسألة الاألطراف على  يشجع  - 2

عتبارات ، السيما من خالل دمج هذه االبروتوكولالتنفيذ لات واألولويات، كجزء من عمليات التخطيط لديها ثغروال
  في إستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛

بما في ذلك تلك [األطراف على توجيه الموارد المحلية، وفقا للظروف الوطنية،  يشجع أيضا  - 3
 وكذلك من خالل اآلليات المالية الجديدة] الموارد المولدة من خالل التنفيذ الناجح التفاقات الحصول وتقاسم المنافع

  ؛واالبتكارية األخرى، نحو تنفيذ البروتوكول
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات المعنية، والقطاع الخاص والمؤسسات  يشجع كذلك   - 4

المالية على تقديم، حسب قدراتها، موارد مالية، بما في ذلك من خالل اآلليات المالية الجديدة واالبتكارية األخرى، 
  راج دعم تنفيذ البروتوكول كمجال ذي أولوية للتمويل؛لتنفيذ البروتوكول وإد

 متعددة األطرافاللمؤسسات المالية ل ةداراإلاألطراف على اتخاذ تدابير مناسبة في مجالس  يشجع  - 5
لموارد الفعال لتخصيص لل الواجب األولوية الواجبة واالهتماماء عطإلضمان  اإلنمائيةمنظمات الو ذات الصلة

  بروتوكول؛اللتنفيذ  المتوقعة
بشأن التعاون اإلنمائي  بروتوكول في خططها وأولوياتهاال تنفيذتعميم األطراف على  كذلك شجعي  - 6

  ؛وفي االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
زيادة التوعية، السيما لدى صانعي السياسات الرفيعة  المعنية علىاألطراف والمنظمات  يشجع  - 7

والمعارف  الجينيةأهمية الموارد ع القرار، وقطاع األعمال، ووكاالت التمويل ذات الصلة، بالمستوى وصنا
من  21وفقا للمادة وذلك ، وتقاسم المنافعصول حالالمسائل ذات الصلة بالتقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، و

  بروتوكول؛لالموارد ل حشددعم بغية البروتوكول، 
المتعلقة  اهخبرات عنإلى تقديم معلومات إلى األمين التنفيذي  المعنيةات والمنظم ،األطراف يدعو  - 8

  ؛التي تم حشدها حالة األموالفضال عن بروتوكول، الدعم تنفيذ لالموارد  بحشد
المستلمة بخصوص الخبرات المتعلقة بحشد لمعلومات أن يعد تجميعا لاألمين التنفيذي  إلى يطلب  - 9

لمؤتمر القادم نظر االجتماع لاتجاهات التمويل لحالة و اعاموأن يقدم عرضا  ،كولبروتوالالموارد لدعم تنفيذ 
  ؛ألطراف في البروتوكوللجتماع بوصفه ااألطراف العامل 

المحتملة لدعم الجهود  الدولي مصادر التمويلعن وثيقة  أن يعداألمين التنفيذي  إلىكذلك  يطلب  - 10
  .بروتوكولالتنفيذ لوارد المالية الدولية المزيد من الم لحشدالتي تبذلها األطراف 
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  الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع وطرائق تشغيلها  2/3
لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم  المخصصة إن اللجنة الحكومية الدولية

  العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،
  :، في اجتماعه الحادي عشر، مقررا وفقا للخطوط التاليةمؤتمر األطرافبأن يعتمد  صيتو  - 1
  إن مؤتمر األطراف،"

من بروتوكول  10إلى األمين التنفيذي أن يجري مشاورة واسعة بشأن المادة  يطلب  - 1
  ناغويا؛

صلية األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية المعنية، والمجتمعات األ يدعو  - 2
والمحلية، وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، إلى المساهمة في المشاورات عن طريق تقديم آرائهم 

بشأن المسألة مع األخذ في الحسبان القائمة اإلرشادية لألسئلة في الجزء  10الموجهة فيما يتعلق بالمادة 
 ألف من المرفق أدناه، فضال عن أي آراء حول المسألة؛

  مين التنفيذي أن يعد ويوزع تجميعا لآلراء المقدمة في المشاورة الواسعة؛إلى األ يطلب  - 3
إلى األمين التنفيذي أن ينظم، رهنا بتوافر الموارد، اجتماعا لفريق خبراء  كذلك يطلب  - 4

تحديد ) 2(استعراض التجميع، مع األخذ في الحسبان اآلراء المقدمة؛ ) 1: (متوازنا إقليميا من أجل
تحديد المجاالت التي يمكن مواصلة النظر ) 3(؛ 10تملة للتفاهم المشترك فيما يتعلق بالمادة المجاالت المح

االجتماع األول اجتماع مقبل للجنة الحكومية الدولية أو لنظر وسيقدم فريق الخبراء نتائج عمله لنظر . فيها
  ريق الخبراء؛يعقد بعد اجتماع ف ،لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم الدعم المالي لعقد  يدعو  - 5
  .اجتماع الخبراء

  مرفق
  الجزء ألف

  قائمة إرشادية لألسئلة
عند تقديم آرائهم بشأن الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع، وطرائق تشغيلها، قد يأخذ 

  :في الحسبان ما يلي المستجيبون
من بروتوكول ناغويا والتي تقع  10التي تغطيها المادة " حاالت عبور الحدود"ما الذي يمكن أن يشكل   - 1

  ضمن مجال تطبيق البروتوكول؟
  ما هي الحاالت التي ال يكون من الممكن فيها منح أو الحصول على الموافقة المسبقة عن علم؟  - 2
المية متعددة األطراف لتقاسم المنافع لدعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه كيف يمكن استخدام آلية ع  - 3

  المستدام على الصعيد العالمي؟
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كيف يمكن أن يتواجد تشغيل آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع مع وجود المبادئ الكامنة   - 4

  واألهداف والمجال الذي يستند إليه بروتوكول ناغويا؟
  ايا ومساوئ آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع؟ما هي مز  - 5
كيف يمكن أن تؤثر مواد أخرى من بروتوكول ناغويا في سياق آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم   - 6

  المنافع؟
هل هناك أي صكوك أو عمليات دولية قائمة يمكن أن تقدم دروسا مستفادة للنظر فيها في سياق آلية   - 7

  ددة األطراف لتقاسم المنافع في إطار بروتوكول ناغويا؟عالمية متع
  ما هي الجوانب األخرى آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع التي ينبغي النظر فيها؟  - 8
  .اآلراء حول المسائل األخرى التي ينبغي النظر فيها  - 9

  الجزء باء
ة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا أسئلة إضافية أثارتها األطراف في االجتماع الثاني للجن

  بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
  هل يشكل مجرد وجود نفس األنواع في أكثر من بلد واحد حالة عبور للحدود؟ - 1
 التقليدية المرتبطة بها؟ إلى الحصول على الموارد الجينية والمعارف" حاالت عبور الحدود"هل تشير  - 2

كيف يمكن تقاسم المنافع المشتقة من استخدام موارد جينية متقاسمة أو معارف تقليدية مرتبطة بها من  - 3
 خالل آلية عالمية؟

 في هذه الحاالت، ما هو دور التشريع الوطني أو البدائل الثنائية؟ - 4

ما هي الحاالت التي يمكن الحصول فيها على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها بدون  - 5
 الموافقة المسبقة عن علم ومع عدم خرق االلتزامات في بروتوكول ناغويا؟

هل ستغطي الحاالت التي تم تحديدها في السؤال السابق نقل الموارد الجينية أو المعارف التقليدية  - 6
 رتبطة بها إلى أطراف ثالثة؟الم

كيف يمكن التأكد من أن آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع ستستخدم فقط عندما ال توجد إمكانية  - 7
 واقعية للحصول على الموافقة المسبقة عن علم؟

االتفاقية؛ قبل ) 1(كيف يمكن آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع أن تعالج المجموعات التي تمت  - 8
 بعد بروتوكول ناغويا؟) 3(بعد االتفاقية ولكن قبل بروتوكول ناغويا؛ ) 2(

كيف يمكن آللية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع أن تعالج االستخدامات الجديدة للمجموعات التي  - 9
 تمت قبل االتفاقية واالستخدامات المستمرة للمجموعات التي تمت قبل االتفاقية؟

 بدون إحداث ضرر لمبدأ الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية؟ 11و 10بق المادتان كيف تط - 10
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كيف نضمن أن آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع ال تشكل ردعا لتنفيذ النظام الثنائي  - 11
 للبروتوكول؟

التي يمكن آللية عالمية متعددة كمقدم للموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها، ما هي المشاكل  - 12
 حلها؟) ب(أن تؤدي إلى إنشائها و) أ: (األطراف لتقاسم المنافع

كمستخدم للموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها، ما هي المشاكل التي يمكن آللية عالمية  - 13
 حلها؟) ب(أن تؤدي إلى إنشائها و) أ: (متعددة األطراف لتقاسم المنافع

 م تكن هناك آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع، ما هي المشاكل التي ستظل قائمة؟إذا ل - 14

من بروتوكول ناغويا على  10في حالة وجود صكوك أو عمليات أخرى، هل ينبغي إعطاء أولوية للمادة  - 15
 هذه الصكوك أو العمليات؟

ذات صلة بآلية عالمية متعددة  هل هناك أي صكوك أو عمليات دولية يمكن أن تغطي جوانب قد تكون - 16
 األطراف لتقاسم المنافع في إطار بروتوكول ناغويا؟

 ذات طبيعة إلزامية أو طوعية؟ 10هل المادة  - 17

ما هي الحوافز لمساهمة القطاع الخاص التي يمكن توقعها في آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم  - 18
 المنافع؟

درة األطراف على معالجة حاالت عبور الحدود أو كيف يمكن أن تعزز أنشطة بناء القدرات من ق - 19
 الحاالت التي لم تُمنح فيها الموافقة المسبقة عن علم؟

ما هو الوضع فيما يتعلق ببروتوكول ناغويا عندما يكون في البلد قانون يغطي المجموعات التي تمت قبل  - 20
  "االتفاقية؟
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  لوماتطرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المع  2/4
على الموارد الجينية والتقاسم  لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول المخصصةاللجنة الحكومية الدولية إن 

  ،للمنافع الناشئة عن استخدامها العادل والمنصف
أهمية إعداد غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع كجزء متكامل من عمليات بروتوكول  إذ تؤكد

لمعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، لتعمل كوسيلة لتقاسم المعلومات المتعلقة بالحصول ناغويا وآلية تبادل ا
 من البروتوكول، وبدون المساس باستقاللها التشغيلي وفاعليتها، 14وتقاسم المنافع، وفقا للمادة 

بية لغرفة تبادل باآلليات المقترحة والتطبيقات التي سيجري إعدادها للمرحلة التجريتحيط علما   - 1
  معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛

األمين التنفيذي على اإلسراع بتنفيذ المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول  تحث  - 2
  وتقاسم المنافع؛

جميع األطراف، والحكومات األخرى، وحسب مقتضى الحال، المنظمات الدولية  تدعو  - 3
صحاب المصلحة المعنيين إلى المشاركة في المرحلة التجريبية لغرفة تبادل والمجتمعات األصلية والمحلية، وأ
  معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛

إلى األمين التنفيذي، بالتشاور مع األطراف، أن يستكشف مزيدا من الفرص للتعاون مع  تطلب  - 4
اسم المنافع بمجرد إحراز مزيد الشركاء وغيرهم من مقدمي البيانات في إعداد غرفة تبادل معلومات الحصول وتق

  من التقدم في تنفيذ المرحلة التجريبية؛
إلى األمين التنفيذي أن يعد تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة التجريبية لغرفة تطلب   - 5

يذها تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك خطة عمل إرشادية وجدول زمني لألنشطة التي سيتم تنف
إلى حين انعقاد االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، فضال عن تقديرات 
محدثة لمتطلبات الموارد، كي تُعرض على نظر األطراف خالل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛ وأن 

أو إلى أول اجتماع لمؤتمر األطراف العامل /ية ويبلغ عن التقدم المحرز إلى اجتماع مقبل للجنة الحكومية الدول
  .كاجتماع لألطراف في البروتوكول

إلى االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول أن يأخذ  تطلب  - 6
ن يقترح لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، وأ *في الحسبان النقاط التي قد تتطلب مزيدا من البحث

وسائل للوصول إلى فهم مشترك حول هذه النقاط يكون مستنيرا بالدروس المستفادة من المرحلة التجريبية لغرفة 
  تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛

  :بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر، مقررا وفقا للخطوط التالية توصي  - 7
  إن مؤتمر األطراف،"

                                                        
اجتماع الخبراء المعني بطرائق تشغيل غرفة تبـادل معلومـات الحصـول وتقاسـم المنـافع      من المرفق بتقرير  7الفقرة    *

(UNEP/CBD/ABS/EM-CH/1/4). 
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إنشاء لجنة  ويقررلمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع با يرحب  - 1
استشارية غير رسمية من أجل مساعدة األمين التنفيذي في تنفيذ المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول 

لجاري للمرحلة التجريبية لغرفة نية بشأن المشاكل التقنية الناجمة عن اإلعداد اتقاسم المنافع وإلسداء بمشورة تقو
تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع إلى حين انعقاد االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

 15ويجب أن تكون اللجنة االستشارية غير الرسمية متوازنة إقليميا وأن تتكون من . األطراف في البروتوكول
  حات تقدمها األطراف؛خبيرا يتم اختيارهم على أساس ترشي

خطة العمل اإلرشادية والجدول الزمني لألنشطة التي سيتم تنفيذها إلى حين انعقاد االجتماع  يؤيد  - 2
  األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛

الية، أن تعقد اللجنة االستشارية غير الرسمية اجتماعا واحدا، رهنا بتوافر الموارد الم يقرر  - 3
ومناقشات غير رسمية على اإلنترنت، حسب الحاجة، وأن تبلغ عن نتائج عملها إلى عملها إلى اجتماع مقبل للجنة 

  الحكومية الدولية أو االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في البروتوكول؛
الدعم المالي لعقد اجتماع  األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم يدعو  - 4

  للجنة االستشارية غير الرسمية؛
بمجرد إحراز مزيد من  †األمين التنفيذي أن يواصل صياغة مشروع طرائق التشغيل إلى يطلب  - 5

التقدم بشأن تنفيذ المرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، مع األخذ في االعتبار اآلراء 
نها خالل االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية، وأن يقدم ذلك إلى نظر األطراف في اجتماع مقبل المعبر ع

  للجنة الحكومية الدولية أو االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في البروتوكول؛
 

                                                        
  .UNEP/CBD/ICNP/2/9 على النحو الوارد في المرفق بالوثيقة   †
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البشرية تدابير للمساعدة في بناء القدرات، وتنمية القدرات وتعزيز الموارد   2/5
  ذات االقتصاد االنتقالي ألطرافوالقدرات المؤسساتية في البلدان النامية وا

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

 حتياجاتالا األخذ في الحسبانإلى  المعنيةظمات األطراف، والحكومات األخرى والمن تدعو  - 1
األول لدى وضع أنشطة بناء الواردة في المرفق واألولويات المحلية لألطراف والمجتمعات األصلية والمحلية 

  الدعم لهذه األنشطة من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول؛أو تقديم /و القدرات وتنميتها
والجهات  ،رشد سياسات وإجراءات األطرافجي ينبغي أن يستراتيعلى أن اإلطار اإلتوافق   - 2

المانحة والفاعلين اآلخرين في مجال بناء القدرات وتنميتها، ويتضمن مجموعة من األنشطة العملية لبناء القدرات 
  وتنميتها لدعم التنفيذ الفعال للبروتوكول؛

  :وفقا للخطوط التالية بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر، مقررا توصي  - 3
  إن مؤتمر األطراف،"

، حسب مقتضى المعنيةإلى األمين التنفيذي أن يستمر، بالتعاون مع المنظمات  يطلب - 1
الحال، ورهنا بتوافر الموارد المالية، في دعم أنشطة بناء القدرات وتنميتها لدعم التصديق على 

 البروتوكول ودخوله المبكر حيز النفاذ، وتنفيذه؛

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية، ومرفق البيئة العالمية،  يدعو - 2
اإلنمائية اإلقليمية والمؤسسات المالية األخرى، إلى تقديم موارد مالية لدعم مبادرات بناء  مصارفوال

 القدرات وتنميتها من أجل دعم التصديق على البروتوكول ودخوله المبكر حيز النفاذ، وتنفيذه؛

إلى إجراء مبادرات بناء  المعنيةوالمنظمات  ،ألطراف، والحكومات األخرىا يدعو - 3
ودخوله المبكر حيز النفاذ،  ،القدرات وتنميتها وتقديم الدعم لها وذلك لدعم التصديق على البروتوكول

 وتنفيذه، مع مراعاة االحتياجات واألولويات المحلية لألطراف والمجتمعات األصلية والمحلية الواردة في
 .المرفق األول

إلى األمين التنفيذي أن ينظم، رهناً بتوافر الموارد، اجتماعاً للخبراء من أجل  يطلب - 4
ستراتيجي، مع األخذ في الحسبان تجميع اآلراء والمعلومات عن االحتياجات إعداد مشروع اإلطار اإل

تنميتها في إطار بروتوكول ستراتيجي لبناء القدرات وواألولويات المحلية والعناصر المقترحة لإلطار اإل
، والثروة من الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من المبادرات (UNEP/CBD/ICNP/2/10)ناغويا 

القائمة لبناء القدرات وتنميتها ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع، والتعاون الثنائي ذي الصلة بالحصول 
على في االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية نها وتقاسم المنافع، فضال عن موجز اآلراء المعرب ع

  :في المرفق الثاني أدناه، وفقا للصالحيات التالية النحو الوارد
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سيتم اختيار ثالثة خبراء كحد أقصى من كل منطقة وخمسة مراقبين؛ مع : التكوين  )أ(
العتبار الواجب للتوازن مراعاة خبراتهم، والحاجة إلى ضمان التوزيع الجغرافي المنصف، ومع إيالء ا

 بين الجنسين؛

  سيعقد اجتماع الخبراء على مدى ثالثة أيام؛: المدة  )ب(
ستراتيجي الذي يعده اجتماع الخبراء لنظر اجتماع سيقدم مشروع اإلطار اإل: اإلبالغ  )ج(

وكول مقبل للجنة الحكومية الدولية أو أول اجتماع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروت
  ناغويا؛

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم دعم مالي من أجل  يدعو  - 5
  تنظيم اجتماع الخبراء؛

بأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في اجتماعه  وصيت  - 6
  :األول، مقررا وفقا للخطوط التالية

  ل كاجتماع لألطراف في البروتوكول،إن مؤتمر األطراف العام"
بالثروة من الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة فضال عن األدوات والمنهجيات التي  إذ يسلم

تم إعدادها في إطار مختلف المبادرات لبناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع، مثل مبادرة تنمية 
  متدت من أفريقيا إلى مناطق أخرى؛اتي القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع ال

 ستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم التنفيذ الفعال للبروتوكول؛اإلطار اإل يعتمد  )أ(

إلى إجراء أنشطة لبناء  المعنيةاألطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات  يدعو  )ب(
 ستراتيجي؛القدرات وتنميتها بما يتسق واإلطار اإل

راف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية، ومرفق البيئة العالمية، األط يدعو  )ج(
اإلنمائية اإلقليمية والمؤسسات المالية األخرى، إلى تقديم موارد مالية لدعم تنفيذ اإلطار  مصارفوال
 ."ستراتيجياإل
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    المرفق األول  

  فعال للبروتوكول، استنادا إلى احتياجات وأولويات األطراف والمجتمعات األصلية والمحليةعرض عام للتدابير الالزمة لبناء القدرات وتنميتها من أجل التنفيذ ال
القدرة على تنفيذ التزامات ) أ: (المجال الرئيسي 

 البروتوكول واالمتثال لها
) ب: (المجال الرئيسي

القدرة على التفاوض 
حول شروط متفق عليها 

 بصورة متبادلة

القدرة ) ج: (المجال الرئيسي
لى وضع وتنفيذ وإنفاذ ع

التدابير التشريعية أو 
اإلدارية أو السياساتية 
المحلية بشأن الحصول 

 وتقاسم المنافع

) د: (المجال الرئيسي
قدرة البلدان على 
تطوير القدرات 
البحثية المحلية من 
أجل إضافة قيمة 
للموارد الجينية 

 الخاصة بها

االحتياجات من القدرات واألولويات المحددة 
مجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب لل

، بما في ذلك قطاع األعمال المصلحة المعنيين
 ومجتمع الباحثين

 1المرحلة 

  التصديق على البروتوكول -
 .التطوير القانوني والمؤسسي -

زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية  -
والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، 

ة بالحصول وتقاسم المنافع ذات والمسائل المتعلق
  .الصلة

التدابير الخاصة لزيادة قدرات المجتمعات  -
األصلية والمحلية مع التركيز على تعزيز قدرات 
المرأة داخل هذه المجتمعات فيما يتعلق 

أو المعارف /بالحصول على الموارد الجينية و
 .التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

لة ذات الصلة والخبرات خرائط الجهات الفاع -
 .القائمة لتنفيذ بروتوكول ناغويا

حشد الموارد المالية الجديدة والمبتكرة لتنفيذ  -
  .بروتوكول ناغويا

  .وضع آليات للتنسيق بين الوكاالت -
  
 

نصاف اإل تعزيز -
في  والعدالة

المفاوضات، مثل 
التدريب على التفاوض 

شروط متفق عليها  حول
  .بصورة متبادلة

م وضع بنود دع -
  .تعاقدية نموذجية

وضع وتنفيذ اتفاقات  -
تجريبية في مجال 
الحصول وتقاسم 

  .المنافع
 

وضع إطار سياساتي  -
في مجال الحصول وتقاسم 

  .المنافع
تقييم التدابير المحلية  -

ذات الصلة بالحصول 
وتقاسم المنافع في ضوء 
االلتزامات التي ينص 

  .عليها بروتوكول ناغويا
بير تشريعية وضع تدا -

أو إدارية أو سياساتية 
جديدة في مجال الحصول 
وتقاسم المنافع أو تعديلها 
لغرض تنفيذ بروتوكول 

  . ناغويا
وضع تشريعات إقليمية  -

 .نموذجية

المشاركة في العمليات القانونية  - 
  .والسياساتية وعمليات صنع القرار

وضع الحد األدنى لمتطلبات الشروط  -
لضمان التقاسم  ورة متبادلةبصالمتفق عليها 

العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 
المعارف التقليدية المرتبطة  استخدام

  .بالموارد الجينية
فيما يتعلق  مجتمعيةوضع بروتوكوالت  -

بالحصول على المعارف التقليدية المرتبطة 
بالموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 

  .المعارف تلكللمنافع الناشئة عن استخدام 
وضع بنود تعاقدية نموذجية لتقاسم  -

المنافع الناشئة عن استخدام المعارف 
  .التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية
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القدرة على تنفيذ التزامات ) أ: (المجال الرئيسي 
 البروتوكول واالمتثال لها

) ب: (المجال الرئيسي
القدرة على التفاوض 
حول شروط متفق عليها 

 بصورة متبادلة

القدرة ) ج: (المجال الرئيسي
لى وضع وتنفيذ وإنفاذ ع

التدابير التشريعية أو 
اإلدارية أو السياساتية 
المحلية بشأن الحصول 

 وتقاسم المنافع

) د: (المجال الرئيسي
قدرة البلدان على 
تطوير القدرات 
البحثية المحلية من 
أجل إضافة قيمة 
للموارد الجينية 

 الخاصة بها

االحتياجات من القدرات واألولويات المحددة 
مجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب لل

، بما في ذلك قطاع األعمال المصلحة المعنيين
 ومجتمع الباحثين

  
 2المرحلة 

رصد استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك  -
 . تعيين نقطة تفتيش واحدة أو أكثر

التدابير الخاصة لزيادة قدرات أصحاب  -
عنيين فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المصلحة الم

  .المنافع
استخدام أفضل أدوات االتصال والنظم القائمة  -

على االنترنت المتاحة في أنشطة الحصول 
  .وتقاسم المنافع

تعزيز التشريع المتعلق بالحصول وتقاسم  -
 .المنافع

، نقل التكنولوجيا -  
والبنية التحتية 
والقدرات التقنية 
ة على تسهيل استدام
 .نقل التكنولوجيا هذا

تطوير واستخدام  -
  .أساليب تقدير القيمة

 

لوضع شروط القدرة على التفاوض  -
 .متفق عليها بصورة متبادلة

فهم التزامات األطراف بموجب  -
  . بروتوكول ناغويا

 

 3المرحلة 

 .هوإنفاذاالمتثال رصد  -

مساهمة أنشطة الحصول وتقاسم  تعزيز -
ستخدام الوع البيولوجي واالمنافع في حفظ التن

   .لمكوناته المستدام
 .وضع تدابير فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة -

  .وضع آليات لمعالجة الحاالت العابرة للحدود -
تقديم المعلومات إلى غرفة تبادل معلومات  -

 . الحصول وتقاسم المنافع
 

تطوير واستخدام  -
  .أساليب تقدير القيمة

 الترويج لفهم أفضل -
لنماذج األعمال بالعالقة 
إلى استخدام الموارد 

 .الجينية
 

الدراسات البحثية   - 
والتصنيفية المتعلقة 
بحفظ التنوع 

البيولوجي 
واالستخدام المستدام 

التنقيب لمكوناته، و
 .يالبيولوج

إعداد قواعد  -
بيانات الموارد 

 .الجينية

إدارة المعارف التقليدية المرتبطة  -
 .بالموارد الجينية
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  المرفق الثاني
ستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها موجز لآلراء بشأن العناصر المقترحة في اإلطار اإل

  في إطار بروتوكول ناغويا
فيما يلي موجز لآلراء التي أعرب عنها في االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية بشأن العناصر   - 1

  .ت وتنميها في إطار بروتوكول ناغوياستراتيجي لبناء القدراالمقترحة لإلطار اإل
  األهداف  -ألف 

  .ستراتيجيكأساس لهدف اإلطار اإلمن البروتوكول  22من المادة  1اقترح أن تعمل الفقرة   - 2
ستراتيجي، رأى عدد من الوفود أنه ينبغي تصميمه كخطة عمل أو فيما يتعلق بدور وطبيعة اإلطار اإل  - 3

ستراتيجي ورأى بعض الوفود أن اإلطار اإل. دمات بشأن بناء القدرات وتنميتهابرنامج يزود البلدان النامية بخ
ينبغي تصميمه كوثيقة مرجعية إلرشاد سياسات وإجراءات األطراف في مجال بناء القدرات وتنميتها دعما للتنفيذ 

  .الفعال للبروتوكول وكذلك كخطة عمل
ثيقة مرجعية وليس كخطة عمل بل ينبغي أن ستراتيجي ينبغي أن يعمل كوورأى طرف أن اإلطار اإل  - 4

  .يضع أولويات يحددها المتلقون لتيسير تنفيذ بروتوكول ناغويا
الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من المبادرات السابقة   -باء 

  والجارية لبناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع
  :نصراقترح ما يلي بالعالقة إلى هذا الع  - 5

دمج بعض الدروس المستفادة المبينة في القسم الثالث باء من مذكرة األمين التنفيذي بشأن تجميع   )أ(
لآلراء والمعلومات عن االحتياجات واألولويات المحلية وعن العناصر المقترحة لإلطار االستراتيجي لبناء القدرات 

اع الثاني للجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا، التي أعدت لالجتم
ستراتيجي، بما فيها المبادئ كمبادئ توجيهية لإلطار اإل (UNEP/CBD/ICNP/2/10)المخصصة لبروتوكول ناغويا 
  ذات العالقة بضمان االستدامة؛

ل وتقاسم نشر الدروس المستفادة بشأن بناء القدرات وتنميتها في غرفة تبادل معلومات الحصو  )ب(
  .المنافع

  هج لبناء القدرات وتنميتهاالمبادئ التوجيهية والنُ  –جيم 
  :اقترحت المبادئ التوجيهية والنُهج التالية  - 6

ستراتيجي على تنمية قدرات مستدامة لألطراف لاللتزام لمتطلبات ينبغي أن يشجع اإلطار اإل  )أ(
  بروتوكول ناغويا؛

يجي من تحديد الثغرات في المبادرات السابقة والحالية لتنمية ستراتينبغي أن يمكّن اإلطار اإل  )ب(
  .القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع وفي المجاالت التي تحتاج إلى مساعدة إضافية لبناء القدرات
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المجاالت الرئيسية لبناء القدرات وتنميتها والتدابير لبناء أو تنمية القدرات   -دال 
  بموجب المجاالت الرئيسية

  .تم تحديد أولوية بناء القدرات وتنميتها للتشجيع على التصديق على البروتوكول  - 7
  آليات لتنفيذ تدابير بناء القدرات وتنميتها  -هاء 

  
  آلية التنسيق  -واو 

  :اقترح ما يلي بالعالقة إلى هذا العنصر  - 8
شجيع على التنسيق ربط آلية التنسيق بغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع كوسيلة للت  ) أ(

  وتبادل الخبرات بين األطراف؛
التنسيق بين الجهات المانحة والمستخدمين على أساس التقارير الواقعية لألنشطة والنتائج في   )ب(

  .البلدان المتلقية كوسيلة لتحديد االستدامة، واإلجراءات ذات األولوية والثغرات
  مج ذات الصلةالتعاون بين األطراف ومع العمليات والبرا  - زاي 

  :اقترح ما يلي بالعالقة إلى هذا العنصر  - 9
  النهوض بالتعاون على المستويات الثنائية واإلقليمية والدولية؛  )أ(
إقامة التعاون بين األطراف وفيما بينها، والعمليات والبرامج ذات الصلة في حدود صالحيتها،   )ب(

  .على أساس طوعي
  الرصد واالستعراض  -حاء 

أن يقوم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول برصد واستعراض اإلطار اقترح   - 10
  .ستراتيجياإل

  ستراتيجيإلجراءات من أجل تنفيذ اإلطار اإلالتسلسل الممكن ل  -طاء 
ن إعداد بناء القدرات يتم على أساس قطري، فإن تسلسل إجراءات تنفيذ اإلطار اقترح أنه نظرا أل  - 11
  .يجي سيعتمد على مرحلة اإلعداد لعمليات الحصول وتقاسم المنافع في كل بلدستراتاإل

  المتطلبات المالية والمتطلبات من الموارد األخرى  -ياء 
، بما في القائمة اقترح أن يتم تمويل بناء القدرات وتنميتها من خالل الجهات المتعددة األطراف والثنائية  - 12

  .ذلك مرفق البيئة العالمية
  العناصر المحتملة األخرى  - كاف 

  .ستراتيجيتم تحديد استدامة أنشطة بناء القدرات وتنميتها كعنصر إضافي محتمل في اإلطار اإل  - 13
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 ،زيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بهالتدابير   2/6
  والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع

لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم  المخصصة ية الدوليةإن اللجنة الحكوم
  العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،

بأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف فى بروتوكول ناغويا، فى اجتماعه توصى   - 1
  :األول، مقررا وفقا للخطوط التالية

  راف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،إن مؤتمر األط"
إستراتيجية زيادة التوعية ببروتوكول ناغويا على النحو المنصوص عليه في  يعتمد  - 1

  المرفق بهذه التوصية؛
بأن يدعو مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي مرفق البيئة العالمية،  يوصي  - 2

ية المالية، إلى توفير موارد مالية إلى األطراف التخاذ إجراءات مبكرة كجزء من إرشاده الموجه إلى اآلل
  ."من البروتوكول 21بشأن المادة 

  :بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر مقررا وفقا للخطوط التالية توصي  - 2
  إن مؤتمر األطراف،"

حيز المبكر ودخوله  ،غوياأهمية زيادة التوعية في دعم التصديق على بروتوكول نا إذ يدرك
  النفاذ وتنفيذه،

األمين التنفيذي أن يضطلع، بالتعاون مع المنظمات المعنية، حسب مقتضى  إلى يطلب - 1
الحال، ورهنا بتوافر الموارد المالية، وباالستفادة من األنشطة والموارد التي أعدت في إطار برامج العمل 

بأنشطة زيادة أن يضطلع والتثقيف والتوعية العامة،  األخرى في االتفاقية، السيما برنامج االتصال
  حيز النفاذ وتنفيذه؛المبكر التوعية لدعم التصديق على البروتوكول، ودخوله 

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية والفاعلين اآلخرين ذوي الصلة يدعو  - 2
حيز النفاذ المبكر وكول، ودخوله إلى االضطالع بأنشطة لزيادة التوعية لدعم التصديق على البروت

 ICNP 2/6وتنفيذه، مع األخذ في الحسبان مشروع إستراتيجية زيادة التوعية المنصوص عليه في التوصية 
 الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا؛

األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية، ومرفق البيئة العالمية،  يدعو كذلك - 3
ت زيادة التوعية لدعم التصديق على بروتوكول ناغويا، اوالمصارف اإلنمائية اإلقليمية إلى دعم مبادر

  ."حيز النفاذ وتنفيذهالمبكر ودخوله 
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  مرفق
  إستراتيجية زيادة التوعية ببروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

  مقدمة
ولذلك، يلعب التنفيذ . بروتوكول ناغوياالفعال للتنفيذ ل ةأساسيمسائل االتصال والتثقيف والتوعية العامة  إن - 1

  .من بروتوكول ناغويا دورا حاسما في النجاح الشامل للبروتوكول 21الفعال للمادة 
بالحصول وتقاسم  والمبادرات واألدوات المتعلقة بزيادة التوعية ،المجموعة الواسعة من األنشطة كما أن - 2

إطار شامل لالتصاالت وبدون تمويل يمكن التنبؤ به وطويل وجود عت بدون المنافع التي أعدت حتى اآلن، وض
  .وقد أدى ذلك إلى عدم وجود توعية عموما بالحصول وتقاسم المنافع. المدى ألنشطة االتصاالت

. 21إلى توفير نهج منتظم ومتسق لمساعدة األطراف في تنفيذ المادة  ستراتيجية زيادة التوعيةإوتهدف  - 3
في باألنشطة األخرى المتعلقة بتنمية القدرات  21تيجية بالحاجة إلى ربط األنشطة المتعلقة بالمادة ستراوتقر اإل

ومبادرات الترويج  ،برنامج العمل بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة في إطاروبروتوكول ناغويا  إطار
  .لبيولوجياألخرى التفاقية التنوع البيولوجي، مثل عقد األمم المتحدة للتنوع ا

لالحتياجات والسياقات المحددة لكل طرف؛ ولذلك، ينبغي أن  ومن المهم أن تستجيب أنشطة زيادة التوعية - 4
غير أنه من أجل مساعدة األطراف في تنفيذ االستراتيجية، . موجهة بدافع قطري تكون استراتيجية زيادة التوعية

ومواد نماذج منهجيات واد حزمة أدوات تحتوي على مثل إعدالداعمة ستضطلع األمانة بمجموعة من اإلجراءات 
وينبغي نشر جميع . والمواد واألدوات المرتبطة بها لدعم إعداد االستراتيجيات الوطنية لزيادة التوعية وصفية

في إطار  معلوماتالغرفة تبادل آلية المنتجات التي تعدها األمانة واألطراف بموجب االستراتيجية من خالل 
  .الحصول وتقاسم المنافع التي تتضمن غرفة معلومات تبادل ،وع البيولوجيتفاقية التنا

بين مستخدمي الموارد الجينية يعد  وفي حين قد تختلف الفئات المستهدفة حسب البلد، فإن زيادة التوعية - 5
معات األصلية كما أنه من المهم تيسير المشاركة الكاملة والفعالة للمجت. لبروتوكوللفعال للتنفيذ المن األولويات 

  .والمحلية في األنشطة الوطنية واإلقليمية لزيادة التوعية
بشأن الحصول وتقاسم  دوات لزيادة التوعيةعددا من األوقد وضعت بالفعل األطراف والمنظمات األخرى  - 6

ئما، يجري تشجيع األطراف، حيثما يكون مالوإلى تحقيق مردودية التكاليف في تنفيذ اإلستراتيجية،  المنافع وسعت
 .ستراتيجياتها الوطنية لزيادة التوعية وإعداد مواد لزيادة التوعيةإعلى االستفادة من هذه األدوات في بلورة 

، بما ال يضمن توافر استراتيجية زيادة 21معلومات آلية مهمة لدعم تنفيذ المادة الوستكون غرفة تبادل  - 7
الدروس المستفادة بين ، بل أيضا تيسير تقاسم والمنتجات واألدوات لجميع أصحاب المصلحة فحسب ،التوعية

. المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع األطراف التي تواجه أوضاعا مماثلة، وتقاسم الخبرات في نشر
، وخاصة األنشطة الواردة 21 تحقيق األنشطة المقترحة في المادةل غرفة تبادل المعلومات الزمةستكون  ،وأخيرا

  ).و(و) ه(و) د(في الفقرات 
لدعم األطراف في إعداد  زيادة التوعيةلوتتناول الفقرات التالية بالمزيد من التفصيل استراتيجية  - 8

ستراتيجية في جداول في نهاية اإل عرضوتُ. لزيادة التوعيةواإلقليمية ودون اإلقليمية االستراتيجيات الوطنية 
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ويفترض أن النشاط . بعضها البعض تستكمل ،أولويةوأعد هيكل االستراتيجية حول أربعة أنشطة ذات . الوثيقة

وسيجري تشجيع  .األخير، وهو خطوة التقدير والتقييم، يضع الشروط واألولويات للنسخ الالحقة من االستراتيجية
وستدعى  .حيز النفاذ سنتين بعد دخول البروتوكولاألطراف على تنفيذ نسخة واحدة من اإلستراتيجية خالل فترة ال

معلومات إلى مؤتمر الفي تنفيذ االستراتيجية إلى غرفة تبادل المحرز إلى تقديم تقرير عن التقدم عندئذ األطراف 
  . ، حسب االقتضاءفي البروتوكول ألطرافلاجتماع العامل ك األطراف

تعتمد  ستراتيجيات لزيادة التوعيةإتحليل حالة االتصاالت وإعداد   - 1النشاط ذو األولوية 
  على المستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليميةعلى االحتياجات 

بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية  التوعية تزيدعلى األطراف أن  ه يتعينإلى أن 21تشير المادة  - 9
 كذلك فإن تدابير زيادة التوعية تكتسي أهمية. المرتبطة بالموارد الجينية والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع

 بادئالم هويقتضي تحويل هذوضرورة للتنفيذ الفعال للبروتوكول واالمتثال له وجميع األهداف الثالثة لالتفاقية 
 ،أكثر تحديدا لالتصاالت يتعين تحقيقها أهدافأن تقوم األطراف بصياغة  ستراتيجية لزيادة التوعيةإإلى  ةالشامل

  .واردة في المادةيهية المحددة المع األخذ في الحسبان المبادئ التوج
إلى تحليل التي تقوم بها األطراف  إعداد االستراتيجيات الفعالة لزيادة التوعيةعملية ستند توينبغي أن  - 10

وينبغي أن يشتمل هذا التحليل على العناصر . لحالة االتصال بشأن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع
  :التالية

بة لدعم تنفيذ البروتوكول وخاصة لكي تقوم األطراف بزيادة المطلو أهداف االتصاالتتقييم   ) أ(
والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم  ،بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التوعية

  ؛21المنافع، وفقا للمادة 
 ،توعيتهاومستوى  ،الفئات المستهدفةمن شأنها أن تحدد  إجراء مسوحات بشأن التوعية  ) ب(

  بغية دعم تنفيذ البروتوكول؛ ،الفئاتواإلجراءات المطلوبة من هذه 
التي تشير إلى منتجات االتصاالت القائمة  القائمة التدريبمواد تدقيق للمعلومات وإجراء   ) ج(

  وتستعرض فعاليتها؛
عانة بهم لتقديم المساعدة في الذين يمكن االست ،إنشاء قائمة للخبراء التقنيين والمعنيين باالتصاالت  ) د(
  .دون اإلقليمية وأاإلقليمية  وأ ،الوطنية اتستراتيجيتنفيذ اإل

ستراتيجياتها إلمساعدة األطراف في إعداد  وبموجب هذا النشاط ذي األولوية، ستقترح األمانة هيكال - 11
لحالة االتصاالت يعالج العناصر لزيادة التوعية، بما في ذلك إجراء تحليل  دون اإلقليمية وأاإلقليمية  وأ الوطنية

التي  وينبغي أن يسعى هذا التحليل إلى توفير إرشاد بشأن نوعية الرسائل ومواد زيادة التوعية. ة أعالهمذكورال
وستقوم األمانة بصياغة مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن كل خطوة من الخطوات الواردة أعاله . يتعين إعدادها

وخاصة برنامج (البرامج واألدوات والهياكل والمواد المتوافرة سواء داخل األمانة  ،الحال باستخدام، حسب مقتضى
والكفاءة والحد من  تساقلتعزيز اال األخرى، أو في المنظمات الدولية المعنية )االتصال والتثقيف والتوعية العامة

ك إلى تكرار هذه المنهجية أو وستدعى األطراف بعد ذل. معلوماتالغرفة تبادل  وستنشر كلها من خالل .التكاليف
  .مقتضى الحالتكييفها، حسب 
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ولدى كل واحدة منها أولويات  ،التي تمثل مصالح مختلفة ،وستشترك مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة - 12
 عليمقطاع التو ة،والصناع ،البحوث ومؤسسات ،من بينها الحكومات ،في تنفيذ بروتوكول ناغويا ،مختلفة

ينبغي أن تحدد األطراف  ،ولذلك. المجتمعات األصلية والمحلية ، فضال عناإلعالم وسائلعن  وممثلين ،والتدريب
بشأن التوعية لتحديد مستواها الحالي من  االفئات المستهدفة الرئيسية وترتبها حسب األولوية وأن تجري مسح

لتيسير التنفيذ  الفئاتتنفذها هذه ويمكن أن تستعمل األطراف هذا المسح لتحديد اإلجراءات التي يمكن أن . التوعية
قنوات االتصال والرسائل التي يمكن أن تساعد على تشجيع هذه تحديد فضال عن  ،الكامل والفعال للبروتوكول

وحسبما أشير . زيادة التوعيةل هاستراتيجياتإومن شأن تحليل حالة االتصاالت هذا أن يساعد في إعداد . اإلجراءات
 ينبغي إجراء ،وباإلضافة إلى ذلك. توعية مستخدمي الموارد الجينية زيادةمحددة لضمان ، ينبغي بذل جهود اسابق
  .االتصاالت الشاملة ألهدافتقييم لدور المجتمعات األصلية والمحلية في هذه العملية كنهج متكامل  أي
ات زيادة لمنتجات ومبادر تدقيقوباإلضافة إلى المسح المتعلق بالتوعية، ستدعى األطراف إلى إجراء  - 13

. االتصاالت أهدافالقائمة في بلدها وتقييم إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه األدوات في تحقيق المناسبة  التوعية
والمنظمات غير  ،في الحسبان أدوات ومبادرات الشركاء في مختلف الوزارات الحكومية تدقيقأخذ اليوينبغي أن 

  . عن المجتمعات األصلية والمحليةومجتمعات دوائر األعمال والبحوث، فضال ،الحكومية
وأخيرا، تشجع األطراف على إعداد قوائم للخبراء تشتمل على الفنيين في مجال االتصاالت الذين لديهم  - 14

خبرة في مجال الحصول وتقاسم المنافع، والخبراء التقنيين والقانونيين الذين يمكنهم العمل كخبراء في هذه 
  .التوعية المواضيع إلعداد مواد بشأن زيادة

والمسح المتعلق بالسلوك  ،االتصاالت أهدافوينبغي استعمال العناصر المختلفة المشار إليها أعاله، مثل  - 15
 إقليميةأو إقليمية أو دون  وطنية اتستراتيجيإوقائمة الخبراء إلعداد  ،المتاحةبالمواد  الخاص تدقيقوالتوعية وال

ولكن من المقترح أن من األطراف ة عن ذلك خاصة بكل طرف الناتجات وستكون االستراتيجي. لزيادة التوعية
  :ما يليكل منها مل تش

  الفئات المستهدفة الرئيسية؛تقرير عن لحالة وعن ا تحليال  ) أ(
  الرسائل الرئيسية ألنشطة زيادة التوعية؛  ) ب(
  أنشطة زيادة التوعية؛  ) ج(
  المواعيد الزمنية؛  ) د(
  الموارد؛ من المتطلبات  )ه(
  .للتقييم اإطار  ) و(

أو اإلقليمي أو  ستراتيجية توضع على الصعيد الوطنيإلباإلضافة إلى ذلك، من المقترح أن تشتمل أي و - 16
سواء كان ذلك ضمن الفئات  ،أو تنمية القدرات أو التدريب ،على أحكام ألنشطة االتصاالت دون اإلقليمي

وستدعى األطراف إلى نشر النتيجة . االتصاالت أو ضمن مجموعة من الفنيين أو المدربين في مجال ،المستهدفة
  . معلوماتالالنهائية لجميع هذه األنشطة على غرفة تبادل 



UNEP/CBDCOP/11/6 
Page 44 

 
  إعداد حزمة أدوات ومواد لزيادة التوعية  - 2النشاط ذو األولوية 

ومواد تدريبية يمكن استعمالها كوسيلة  يركز هذا النشاط ذو األولوية على إعداد مواد لزيادة التوعية - 17
وستكون هذه المواد هي األدوات . لى مختلف الفئات المستهدفة أثناء أنشطة الترويجإالرسائل الرئيسية  الرسإل

وتنمية القدرات بشأن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم  األولية لألطراف في عملية إطالق حمالتها لزيادة التوعية
بما في  يب وتوجيهدرقد تكون هناك حاجة إلى ت ،ذلك لىوعالوة ع. 21 المنافع وفقا للمبادئ الواردة في المادة

بشأن وسائل استعمال المواد وكيفية تسليم الرسائل الرئيسية إلى الفئات المستهدفة لضمان  ذلك تدريب المدربين
 .تحسين قدرات الفئات المستهدفة

نماذج و منهجيات علىومن أجل المساعدة في تنفيذ هذا النشاط، ستقوم األمانة بإعداد حزمة أدوات تشتمل  - 18
ومواد  بشأن كيف يمكن لألطراف وأصحاب المصلحة إعداد مواد بشأن زيادة التوعيةومواد وصفية أخرى 

في اتفاقية التنوع ذات الصلة وسيراعي وضع حزمة األدوات، حيثما يكون مالئما، األدوات القائمة  .تدريبية
والتوعية العامة  برنامج االتصال والتثقيفمثل حزمة أدوات  ،البيولوجي

)Complete.pdf-Toolkit-http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD(،  المنظمات الدولية المعنية ومواد من
وسيتم . تصاالت في مجال الحصول وتقاسم المنافعاحتياجات االما يناسب ولكنه سيصمم تحديدا وفقا ل األخرى
 .م اإللكترونيتتوافق مع وضعها كموارد للتعل ،إعالم مختلفة لوعلى وسائ في شكل مطبوعحزمة األدوات  إصدار

  3.(OER) ي مفتوحعليموسيتم إعداد حزمة األدوات كمورد ت
وتكييفها وفقا  ،دة التوعيةوستدعى األطراف إلى استعمال حزمة األدوات إلعداد مختلف مواد زيا - 19

وإرسال رسائل  لزيادة التوعية 1وفي دعم االستراتيجية المعدة بموجب النشاط ذي األولوية  ،الحتياجاتها الخاصة
أصحاب المصلحة من مدخالت ال األخذ في الحسبانينبغي  ،وعند إعداد هذه المواد. إلى الفئات المستهدفة

والمجتمعات األصلية والمحلية لضمان أن تكون فعالة  1ي النشاط ذي األولوية الرئيسيين، مثل الذين تم تحديدهم ف
  .لزيادة توعيتهم

من المنتجات اإلعالمية لالتصال بمجموعة مستهدفة معينة  مزيجوسيتحدد بدرجة كبيرة اختيار أفضل  - 20
المطبوعة، مثل الكتيبات وقد تكون المواد . وفقا للبحوث والتقييمات المضطلع بها في النشاط ذي األولوية األول

، اإلعالم األخرى لوسائ واستخدامات في حين يمكن أن تكون مواد ،مناسبة في بعض السياقات ،وصحائف الوقائع
 .في سياقات أخرىأكثر فعالية  واألفالم القصيرة وغير ذلك، ،مثل االذاعة

ستخدام في إطار التعليم النشاط ذي األولوية، وضع مواد لالهذا وقد ترغب األطراف ايضا، في سياق  - 21
  .الرسمي

معلومات لمواصلة الوستدعى األطراف إلى توفير نسخ من المواد التي يتم إعدادها إلى غرفة تبادل  - 22
  .نشرها وتقاسمها بين األطراف وأصحاب المصلحة

                                                        
لمدرسين أو كنت من الجميع على اإلنترنت الستعمالها، سواء ية المفتوحة هي مواد للتدريس والتعليم متاحة للعليمالموارد الت   3

 ،ومناهج دراسـية  ،ووحدات من دورات ،دورات كاملة: ية المفتوحةعليممل الموارد التوتش. ين يمارسون التعليم الذاتمم وأالطالب 
ومواد محاكاة والعديد  ،وألعاب ومواد تعليمية ،والفصول ختبراتوأنشطة في الم ،واختبارات قصيرة ،ومحاضرات وواجبات مدرسية

  .من الموارد األخرى في مجموعات إعالمية رقمية من حول العالم
ge/24836860/What%20are%20Open%20Educational%20Resourceshttp://openeducationalresources.pbworks.com/w/pa. 

http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/doc/CBD
http://openeducationalresources.pbworks.com/w/pa
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  الفئات المستهدفة وإشراكتدريب القائمين باالتصال   - 3النشاط ذو األولوية 
تدريب مجموعة من خبراء االتصال في مجال الحصول : ا النشاط ذي األولويةهناك هدفان رئيسيان لهذ - 23

الفئات المستهدفة  إلشراكاالضطالع بأنشطة بعد ذلك، و ستراتيجية الوطنية لزيادة التوعيةوتقاسم المنافع لتنفيذ اإل
  .من أجل زيادة التوعية

نظيم حلقة عمل تدريبية للقائمين هذا النشاط، ستوفر األمانة مبادئ توجيهية بشأن طريقة تل ادعمو - 24
وفي حزمة األدوات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع المشار إليها . باالتصال في مجال الحصول وتقاسم المنافع

مواد و أعاله، ستوفر األمانة مبادئ توجيهية بشأن الوسائل التي يمكن إتباعها لنشر واستعمال مواد زيادة التوعية
  .اتيجية زيادة التوعيةسترالتدريب دعما إل

وكخطوة أولى في هذا النشاط ذي األولوية، من المقترح عقد مجموعة من حلقات العمل لتدريب الخبراء  - 25
ومن شأن هذا النشاط أن يعد . 2في مجال االتصاالت باستعمال المواد التدريبية المعدة في النشاط ذي األولوية 

على نحو فعال إلى الفئات المستهدفة الرئيسية وتسليم صول الوبدورهم  يمكنمجموعة من خبراء االتصاالت 
وسيكون من الممكن لهؤالء الخبراء في مجال . التي تم إعدادها الرسائل الرئيسية الواردة في مواد زيادة التوعية

رئيسية المحددة في المستهدفة ال للفئاتأخرى  أحداثاالتصاالت أن يقوموا بعد ذلك بتنظيم حلقات عمل و
  .تراتيجيةاالس
من خالل على الفئات المستهدفة  2المعدة بموجب النشاط ذي األولوية  وسيتم نشر مواد زيادة التوعية - 26

 ،أحداثفي عقد  ستراتيجية زيادة التوعيةإ فيمجموعة متنوعة من الوسائل، ولكن يتمثل أحد األجزاء المهمة 
التي يتعين المستهدفة  الفئةوينبغي أن تحدد . اليمكن أن تنفذ فيها أنشطة االتص ،ومنتديات أخرى ،وحلقات عمل

مائدة  وأ ،دورات إفطار إعالمية: مل أمثلة هذه األنشطةوتش. ع النشاط الذي يمكن تنظيمهنوإقامة االتصال معها 
أو مؤتمر أكاديمي بشأن  ،اإلعالم لودورة تدريبية لممثلي وسائ ،ينخدممستديرة لممثلي مجموعة معينة من المست

  .الحصول وتقاسم المنافع لمجتمع البحوث تدابير
مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة لمناقشة الظروف الوطنية  إلشراكوستكون هذه األحداث فرصة  - 27

 حداثاألمل ، يمكن أن تش)ط( 21رد في المادة وعلى سبيل المثال، حسبما ي. المتعلقة بتنفيذ بروتوكول ناغويا
ويمكن  .وإجراءات المجتمعات األصلية والمحليةمجتمعية ببروتوكوالت  توعيةأنشطة اتصال محددة تتعلق بزيادة ال

اإلعالم بشأن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم  لفرصة لتقديم فكرة إلى ممثلي وسائ حداثأن تكون هذه األ
  .المنافع

يمكن أن  ،وفي حاالت معينة. بالدرجة األولى تنظيم حلقات العمل على الصعيد الوطني توقعمن المو - 28
ولذلك سيكون تنظيمها  تضيف حلقات العمل دون اإلقليمية أو اإلقليمية قيمة لتنفيذ استراتيجيات زيادة التوعية

ولتحقيق االستخدام األكثر فعالية وكفاءة للموارد، سيحدث تنظيم حلقات العمل هذه . مساهمة مناسبة لهذا النشاط
في  األخذينبغي ت بواسطة األطراف ولدى تحليل تلك االحتياجات، على اساس عمليات تقييم لالحتياجات من القدرا

ويمكن أن تشترك األمانة في حلقات  .العمليات واألدواتو ،دون اإلقليميةأو اإلقليمية  وأاآلليات العالمية االعتبار 
  .العمل هذه، رهنا بتوافر الموارد
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لتقييمات في امعلومات المرتدة المماثلة وفيما يتعلق بجميع األنشطة، ينبغي إدراج آليات التقييم وال - 29

  .الوارد أدناه 4لتوفير بيانات للنشاط ذي األولوية  1المضطلع بها في النشاط ذي األولوية 
غرفة تبادل معلومات  من خالل حداثوستدعى األطراف وأصحاب المصلحة إلى نشر نتائج هذه األ - 30

  .للنتائج اتوالعروض وموجز الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك صور عن المداوالت
  التقييم والمعلومات المرتدة  - 4 النشاط ذو األولوية

ينبغي جمع  ،لكل نشاط ذي أولوية ،ستراتيجياتهاإمن المهم مالحظة أنه عندما تقوم األطراف بتصميم  - 31
ات خط األساس يمثل تجميعا لبيان 1النشاط ذو األولوية و. وذلك الستعمالها في عملية التقييم بيانات ومعلومات

كما ينبغي أيضا قياس فعالية . لقياس التغييرات في مستوى التوعية والسلوكبشأن التوعية والتي يجب استعمالها 
مة حلقات ءينبغي تقييم مدى مال ،وأخيرا. قبولهاومدى  2المعدة بموجب النشاط ذي األولوية  مواد زيادة التوعية

  .3 نها بموجب النشاط ذي األولويةاألخرى ومدى االستفادة م حداثالعمل واأل
والمواد التي أعدتها  عملالوحلقات  ،وتدعى األطراف إلى استعمال هذه البيانات لتقييم فعالية أنشطتها - 32

ستراتيجياتها الوطنية إوستدعى األطراف بعد ذلك إلى تكرار أدوات المسح المستعملة لوضع . لزيادة التوعية
ستراتيجياتها وتحسينها حسب إبغية تغيير  ة من المشاركين ألنشطة زيادة التوعيةممستلوتحليل المعلومات المرتدة ال

ومقارنتها  ،1وينبغي أن تقوم األطراف بجمع نفس البيانات التي تم جمعها بموجب النشاط ذي األولوية . الحاجة
  .بنتائج خط األساس

  . معلوماتال وينبغي بعد ذلك نشر نتائج التقييم والتحليالت من خالل غرفة تبادل - 33
  المتطلبات من الموارد

مختلفة نظرا الختالف  ستكون المتطلبات من الموارد لتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لزيادة التوعية - 34
ة لضمان توافر موارد كافية لالستراتيجيات على المدى مستداموينبغي إعداد خطط تمويل . احتياجات األطراف

أجل  من بما في ذلك من خالل مرفق البيئة العالمية ،إلى دعم خارجي األطراف البلدان الناميةوقد تحتاج . الطويل
  .زيادة التوعيةل وطنيةتنفيذ استراتيجياتها ال

لزيادة  واإلقليمية ودون اإلقليمية ومن أجل مساعدة األطراف في إعداد وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية - 35
 .ألولوية، ستحتاج األمانة أيضا إلى موارد مالية وبشريةالتوعية، على النحو الموصى به بموجب األنشطة ذات ا

األمانة  مساهمةتطلب توسوف . على وقت الموظفين 4و 3و 1وسيقتصر دعم األمانة لألنشطة ذات األولوية 
  4.دواتاألدعما ماليا لوضع حزمة  2للنشاط ذي األولوية 

                                                        
وترجمة حزمة األدوات إلى لغات األمـم   ،اتصاالت مستشاروموارد لتعيين  ،لموظفيناتشتمل الموارد المطلوبة على وقت    4

وتشير التقديرات . وثيقة الميزانيةوستنعكس هذه التكاليف في . وتعديل شكل حزمة األدوات لطباعتها وإتاحتها على اإلنترنت ،المتحدة
 .دوالر أمريكي 170 000إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مبلغ 



UNEP/CBD/COP/11/6 
Page 47 
 

  الحصول وتقاسم المنافع ستراتيجية زيادة التوعية ببروتوكول ناغويا بشانإهيكل : جدول

تستند إلى االحتياجات على  تحليل حالة االتصاالت وإعداد استراتيجيات وطنية لزيادة التوعية -1النشاط ذو األولوية 
 المستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية

  األهداف التشغيلية  1-1
  .القائمة ادة التوعيةاالتصاالت والفئات المستهدفة ومواد زي ألهدافإجراء تحليل   -
  .من جهود االتصاالت المنشودةفيما يتعلق بالفئات المستهدفة، تحديد النتائج   -
  .والرسائل واألنشطة القائمة تقييم فعالية األدوات  -
 .توفير تكاليف إرشادية لتنفيذ مختلف األنشطة  -

  النتائج المتوقعة  1-2
  .التوعيةقائمة الفئات المستهدفة ومستوى   -
  .المنشودةاالتصاالت  أهدافائمة ق  -
  .ألدوات وتحديد المنتجات المطلوبةفي اتحليل الفجوات   -
 .تقييم التكاليف المحتملة المطلوبة  -

  المؤشرات  1-3
  .مستوى التوعية بين الفئات المستهدفة الرئيسية  -
  .واستعمالها الحالية قائمة مواد زيادة التوعية  -
 .اء التقنيينقائمة خبراء االتصال والخبر  -

  دور األمانة  1-4
  .توفير نموذج إلعداد استراتيجيات وطنية لزيادة التوعية  -
  .توفير مبادئ توجيهية بشأن منهجيات المسح  -
  .القائمة بشأن الحصول وتقاسم المنافع إتاحة مواد زيادة التوعية  -
ديم تقرير عن التطورات إلى مؤتمر األطراف معلومات وتقالغرفة تبادل  من خالل إتاحة استراتيجيات زيادة التوعية  -

 .، حسب االقتضاءفي البروتوكول العامل كاجتماع لألطراف

  األنشطة  1-5
بما في ذلك  ،لزيادة التوعيةوإقليمية ودون إقليمية وطنية  اتإعداد استراتيجي  -

وإدراج جميع . وأدوات تقييم وتحديد الفئات المستهدفة ،وأنشطة ،جداول زمنية
  .لبات من الموادالمتط

  .في السلوك المنشودةتحديد الفئات المستهدفة الرئيسية والتغييرات   -
  .المستهدفة الرئيسية للفئاتإجراء مسوحات لتحديد مستوى التوعية   -
بما في ذلك تقييم لفعالية كل  ،لمنتجات ومواد زيادة التوعية تدقيقإجراء   -

  .منها واحدة
االتصال والقانون والخبراء التقنيين المعنيين  إعداد قائمة للخبراء في مجال  -

  .بالحصول وتقاسم المنافع
 .معلوماتالإلى غرفة تبادل  تقديم االستراتيجية الوطنية لزيادة التوعية  -

  الجهات الفاعلة  1-6
األطراف، بما في ذلك   -

الوزارات الحكومية ذات 
  .الصلة

  .ث الرأي العاماحأبمنظمات   -
  .مممثلو وسائل اإلعال  -
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 إعداد حزمة أدوات ومواد لزيادة التوعية  - 2النشاط ذو األولوية 

  األهداف التشغيلية  2-1
بالحصول  لزيادة التوعيةواإلقليمية ودون اإلقليمية والتدريب لدعم االستراتيجيات الوطنية  إعداد مواد لزيادة التوعية  -

  .وتقاسم المنافع
 .دريب القائمين على االتصال في مجال الحصول وتقاسم المنافعإعداد حزمة أدوات الستعمالها في ت  -

  ةالنتائج المتوقع  2-2
لزيادة واإلقليمية ودون اإلقليمية الوطنية  اتوالتدريب ومنتجات إعالمية أخرى تدعم االستراتيجي مواد زيادة التوعية  -

يم المواد لالستخدام في التعلقائع ووصحائف الو ،والمنشورات ،الكتيبات ضمن جملة أمور، بما في ذلك التوعية
وعروض سريعة وعروض  الشبكية،مواقع الو ،وتسجيالت صوتية ،وإعالنات في الراديو ،شرائط الفيديوو ،يمالرس

 .ور بوينتاببرنامج ب
  المؤشرات  2-3

  .المعدة مواد زيادة التوعيةكتالوج لد اعدإ  -
 .مستويات استعمال مواد زيادة التوعية  -

  ألمانةدور ا  2-4
ومبادئ توجيهية ومنهجيات كأمثلة ألنشطة  ،بالحصول وتقاسم المنافع مع نماذج إعداد حزمة أدوات لزيادة التوعية  -

  .والترجمة إلى لغات األمم المتحدة والنشر في شكل مطبوع وعلى اإلنترنت. التدريب واالتصال
 من خاللا األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين إتاحة مواد االتصاالت بشأن الحصول وتقاسم المنافع التي تعده  -

 .معلوماتالغرفة تبادل 

  األنشطة  2-5
   .ب باستعمال حزمة األدوات ومواردهاالتوعية والتدريإعداد مواد بشأن زيادة   -
 توزيع مواد على الصعيدين الوطني واإلقليمي من خالل قنوات االتصال  -

  .القائمة
 .لوماتمعالتقديم مواد إلى غرفة تبادل   -

  الجهات الفاعلة  2-6
األطراف من خالل الوزارات   -

عند  ذات الصلة، الحكومية
أصحاب  مقتضى الحال،

المصلحة المعنيين مثل 
  .المجتمعات األصلية والمحلية

 ،الخبراء في مجال االتصاالت  -
 لبما في ذلك ممثلي وسائ

  اإلعالم
  .وكاالت التدريب  -
 نوالمعلم -

 
 تدريب القائمين باالتصال وإشراك الفئات المستهدفة  - 3النشاط ذو األولوية 

  األهداف التشغيلية  3-1
  .تدريب مجموعة من خبراء االتصال في مجال الحصول وتقاسم المنافع لتسليم رسائل رئيسية إلى الفئات المستهدفة  -
 .الفئات المستهدفة من أجل زيادة التوعية إشراك  -

  النتائج المتوقعة  3-2
جموعة من المدربين والقائمين على االتصال في مجال الحصول وتقاسم المنافع للمشاركة في أنشطة زيادة م إعداد  -

  .التوعية
  .تنظيم أنشطة لتنفيذ االستراتيجية  -
 .مستوى توعية الفئات المستهدفة زيادة  -
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  المؤشرات  3-3
  .االتصال الذين تم تدريبهمبعدد القائمين   -
  .لحاصلين على تدريبالمعلومات المرتدة من ا  -
  .عدد األنشطة التي نظمت  -
  .عدد المشاركين في األنشطة  -
  .ومواد زيادة التوعية حداثالمعلومات المرتدة من المشاركين بشأن فعالية األ  -
  .زيادة التوعية فيما بين الفئات المستهدفةحاالت   -
 .استعمال مواد زيادة التوعية ىمستو  -

  دور األمانة  3-4
  .وشكلها بشأن هيكل حلقات العملمبادئ توجيهية توفير   -
  .توفير قائمة إرشادية بأنشطة التواصل  -
على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي، الحصول وتقاسم المنافع ب عند الطلب، المشاركة في أنشطة زيادة التوعية  -

 .رهنا بتوافر الموارد

  األنشطة   3-5
تصال المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع عقد حلقات عمل تدريبية في مجال اال  -

بمشاركة القائمين باالتصال في مجال الحصول وتقاسم المنافع وغيرهم من 
  .بأنشطة االتصال بالفئات المستهدفة سيضطلعوناألشخاص الذين 

  ات المستهدفة فئإجراء أنشطة لزيادة التوعية لل  -
  .والتدريب توزيع ونشر مواد لزيادة التوعية  -
يتعلق بجميع األنشطة، إجراء عمليات للحصول على معلومات مرتدة  فيما  -

  .4وعمليات تقييم وتسجيل هذه البيانات للنشاط ذي األولوية 
 .معلوماتالتقديم تقارير عن األنشطة إلى غرفة تبادل   -

  الجهات الفاعلة  3-6
وحسب مقتضى األطراف،   -

، أصحاب المصلحة الحال
المعنيين مثل المجتمعات 

  .صلية والمحليةاأل
 ،الفنيون في مجال االتصاالت  -

بما في ذلك ممثلي وسائل 
  .اإلعالم

الفئات المستهدفة المحددة في   -
مثل  ستراتيجية زيادة التوعيةإ

 .مستخدمي الموارد الجينية
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 التقييم والمعلومات المرتدة  - 4النشاط ذو األولوية 

  األهداف التشغيلية  4-1
  .1بيانات خط األساس التي تم جمعها في النشاط ذي األولوية إلى مقارنة بال ة زيادة التوعيةتقييم فعالية أنشط  -
 .حسب االقتضاء استنادا إلى المعلومات المرتدة تعديل االستراتيجية الوطنية لزيادة التوعية  -

  النتائج المتوقعة   4-2
  .ااستراتيجياتهستفهم األطراف نتائج أنشطتها وفعالية   -
 .ن لدى األطراف المعلومات الالزمة لتعديل وتغيير استراتيجياتها حسب الحاجةسيكو  -

  المؤشرات   4-3
  .3من النشاط ذي األولوية  مستوى ونوع المشاركة في أنشطة زيادة التوعية  -
  .التغير في مستوى التوعية فيما بين الفئات المستهدفة الرئيسية  -
  .واستعمالها ةقائمة بالمواد الجديدة لزيادة التوعي  -
 .معلومات تفصيلية من المشاركين في األنشطة  -

  دور األمانة  4-4
 .معلوماتالإتاحة المعلومات المقدمة من األطراف بشأن التقييمات والمعلومات المرتدة إلى غرفة تبادل   -

  األنشطة  4-5
  .التوعيةالمستهدفة لتحديد أي تغييرات في مستوى  للفئاتإعادة إجراء مسح   -
لتحديد فعالية المواد الجديدة والقائمة  لمواد زيادة التوعية تدقيقإعادة إجراء   -

  .في إطار االستراتيجية الجديدة
استعراض قائمة خبراء االتصال والخبراء القانونيين والتقنيين المعنيين بمسائل   -

  .الحصول وتقاسم المنافع
المنافع باستعمال البيانات بالحصول وتقاسم  تقييم فعالية أنشطة زيادة التوعية  -

  .المجمعة بموجب كل نشاط من األنشطة ذات األولوية
  .وفقا لهذا التحليل تنقيح وتعديل االستراتيجية الوطنية لزيادة التوعية  -
 .معلوماتالتقديم نتائج جميع التحليالت إلى غرفة تبادل   -

  الجهات الفاعلة  4-6
  األطراف  -
 .منظمات بحوث الرأي العام  -
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ألحكام بروتوكول ناغويا ية لتشجيع االمتثال اتاإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسس  2/7
  حاالت عدم االمتثال ومعالجة

الحصول على الموارد الجينية والتقاسم بشأن  لبروتوكول ناغوياالمخصصة دولية الحكومية اللجنة إن ال
  العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها،

ية لتشجيع االمتثال اتاإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسبشأن تقرير اجتماع الخبراء  فينظرت  بعد أن
والنتائج المرفقة في ذلك التقرير  ألحكام بروتوكول ناغويا ومعالجة حاالت عدم االمتثال

(UNEP/CBD/ICNP/2/12)،  
يع االمتثال ألحكام بروتوكول ية لتشجاتاإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسس"أن مشروع  تقرر  - 1

يستخدم كأساس للنظر في س، على النحو الوارد في المرفق بهذه التوصية، "ناغويا ومعالجة حاالت عدم االمتثال
 هذه المسألة في المستقبل؛

  :مؤتمر األطراف بأن يعتمد في اجتماعه الحادي عشر، مقررا وفقا للخطوط التالية توصي  - 2
  ،إن مؤتمر األطراف"
ية لتشجيع االمتثال ألحكام بروتوكول ناغويا اتاإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسس"إحالة مشروع  قرري

إلى اجتماع مقبل للجنة الحكومية الدولية على النحو الوارد في المرفق بهذا المقرر " ومعالجة حاالت عدم االمتثال
طراف في البروتوكول من أجل تمكين االجتماع األول إلى االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألأو 

 .لألطراف من النظر فيه والموافقة عليه

  يضاف المرفق
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  مرفق

ألحكام بروتوكول ية لتشجيع االمتثال اتاإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسس
  حاالت عدم االمتثال ناغويا ومعالجة
من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على  ]والمواد ذات الصلة[ 30وضعت اإلجراءات واآلليات التالية وفقا للمادة 

  ).البروتوكول(الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 
  األهداف والطابع والمبادئ األساسية  - ألف

االت عدم الهدف من إجراءات وآليات االمتثال هو تشجيع االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة ح - 1
حسب مقتضى  ،وتتضمن هذه اإلجراءات واآلليات أحكاما تتعلق بإسداء المشورة أو تقديم المساعدة .االمتثال
اتفاقية التنوع البيولوجي من  27عن إجراءات وآليات تسوية المنازعات بمقتضى المادة  منفصلةوهي , الحال

 .ودون المساس بها )االتفاقية(

وسريع، وتعاوني، وبسيط،  ]،وغير قضائي[ال ذات طابع غير تخاصمى، متثليات االآإجراءات وإن  - 2
] وغير ملزم قانونا] [وإيجابي،] [، وطوعي،[ ةة التكلفوجهفعال من و ]،ووقائي[وتشاورى، وتيسيري، ومرن، 

 .]وملزم قانونا[

 ،]انونٍوحكم الق[، واإلجراءات الواجبة، يسترشد تشغيل إجراءات وآليات االمتثال بمبادئ العدالة - 3
، حسن النيةو ]،تساقواال[والقدرة على التنبؤ،  ،والمساءلة ،والشفافيةوعدم التمييز،  ]،وعدم المواجهة[ ،والمرونة

مع [ ]وإن كانت متباينةلألطراف بالمسؤوليات المشتركة  مع االعتراف[ ]لسرعة،وا[ ]،والفعالية[ ]،والدعم[
سند اهتماما خاصا يينبغي أن و[ .]ساوية على جميع األطرافطبق بصورة متنبأن جميع االلتزامات ت االعتراف

 ،من بينهاالنامية نموا والدول الجزرية الصغيرة األقل البلدان  األطراف، السيمالبلدان النامية للالحتياجات الخاصة 
عوبات التي أخذ في االعتبار الكامل الصيو، ]والمجتمعات األصلية والمحلية[، ذات االقتصاد االنتقاليواألطراف 

 ].تواجهها في تنفيذ البروتوكول

ويتم [بهدف الدعم المتبادل، قدر اإلمكان، ، مؤسساتيةواآلليات الالتعاونية ق اإلجراءات تطبأن ينبغي  - 4
والبروتوكول وغير ذلك  ،ذات الصلة في إطار االتفاقيةاألخرى اإلجراءات واآلليات  البناء علىأو /تنسيقها مع و

االمتثال واآلليات الفريدة األخرى آليات ، بما في ذلك ] [األخرى االتفاقات الدوليةو[لة من الصكوك ذات الص
للمجتمعات األصلية والمحلية مع األخذ في الحسبان قوانينها العرفية، ومعاييرها وممارساتها وفقا للتشريعات 

 ]].الوطنية

  يةاتالمؤسس اتاآللي  -باء
من البروتوكول  30إعماال للمادة  ،"باللجنة"شار إليها فيما بعد ي التي المتثال،الجنة  لذلك وفقاتنشأ  - 1

 .لالضطالع بالوظائف المحددة طيا

لألمم المتحدة  المعنية المجموعة اإلقليمية ؤيدهموت ،عضوا ترشحهم األطراف 15 تتألف اللجنة من - 2
عن ممثل واحد للمجتمعات  فضال]] [بصفة مراقبين[ممثلين عن المجتمعات األصلية والمحلية  تشمل ]أن يمكن[و[
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كاجتماع لألطراف في البروتوكول على  العاملوينتخبهم مؤتمر األطراف ] األصلية والمحلية كعضو في اللجنة
 .أعضاء من كل مجموعة إقليمية من المجموعات الخمس لألمم المتحدة ثالثة أساس

ينتخبه مؤتمر حه األطراف وترشعضوا مناوبا من مجموعات األمم المتحدة تقدم كل مجموعة إقليمية  - 3
العضو الذي يستقيل أو يعجز عن استكمال فترة  حلاألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول ليحل م

  .يتهوال
في بما في ذلك الخبرات التقنية، أو القانونية أو العلمية  ،معترف بها صالحياتيكون لدى أعضاء اللجنة  - 4

 اوأن يعملو ،مثل الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية ،المجاالت التي يغطيها البروتوكول
 .]كممثلين لألطراف[ ]وبصفتهم الشخصية والفردية[ ]وألفضل مصالح البروتوكول[بصورة موضوعية 

 ]سنواتأربع [لفترة [لبروتوكول األعضاء ألطراف في اينتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع ل - 5
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع فترتين من الفترات الفاصلة بين دورات .] [ية كاملةوالالتي هي فترة ، ]سنتين[

وتبدأ الفترة الفاصلة بين الدورات في نهاية أحد االجتماعات . ية كاملةوال، التي هي فترة لألطراف في البروتوكول
وتنتهي في نهاية االجتماع العادي المقبل  توكولمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروالعادية ل

وينتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  .]مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولل
أعضاء،  عشرةو ،من كل إقليم لنصف الفترةأعضاء، عضو واحد  خمسةفي البروتوكول، في أول اجتماع له، 

وفي كل مرة بعد ذلك، ينتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في . رة كاملةلفتاثنين من كل إقليم 
يعمل األعضاء ألكثر  وال. يتهموالانتهت فترة  تيال األعضاء حلم ايحلولأعضاء جدد  ،البروتوكول لفترة كاملة

طراف في البروتوكول ما لم يقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لأل[ ،]فترة واحدة[ ]تينليفترتين متتا[من 
 .]ذلك خالف

في حالة اجتماعات إضافية،  في كل فترة بين الدورات، ولها أن تعقد ،تجتمع اللجنة مرة على األقلو - 6
االجتماعات، إيالء االهتمام الواجب  تواريخويتعين، لدى تحديد . ]رهنا بتوافر الموارد الماليةو[الضرورة، 

العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول وغيره من الهيئات ذات الصلة لالجتماعات المقررة لمؤتمر األطراف 
وتعقد االجتماعات قبل ثالثة أشهر على . فعالة من حيث التكلفةفي إطار البروتوكول، وتحديد المواعيد بطريقة 

 .األقل من اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

وتقدمه إلى المتعلقة بالسرية وتضارب المصالح،  اإلجراءاتبما في ذلك داخلي، نظامها التضع اللجنة و - 7
  .عليه والموافقة فيه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول للنظر

  .لألمم المتحدةالخمس الذي سيجري تناوبه بين المجموعات اإلقليمية  ،تنتخب اللجنة رئيسها ونائبا للرئيس - 8

9 -  

أما تقرير أي اجتماع من  .بتوافق اآلراء المهمةتتوصل اللجنة إلى اتفاق بشأن جميع المسائل : 1الخيار 
  .ستعكس فيه آراء جميع أعضاء اللجنة ،للجنة التي لم يتحقق بشأنه توافق اآلراءااجتماعات 

وفي . آلراءبتوافق ا ةمهمالجميع المسائل  حولتبذل اللجنة كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق : 2الخيار 
اتفاق، يتخذ أي  وعدم الوصول إلىحالة استنفاد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافق في اآلراء، 

 {…}أو بـ[ بصوتهم االذين أدلواألعضاء الحاضرين  ]ثالثة أرباع[ ]ثلثي[قرار، كملجأ أخير، بأغلبية 
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 آراءتم التوصل فيها إلى توافق في اآلراء، تقرير أي اجتماع للجنة التي لم ي عكسوي. ]أيهما أكبر ،عضوا

وإذا تضمن أجزاء سرية، يتاح ملخص عام . ويتاح التقرير للجمهور بعد اعتماده. جميع أعضاء اللجنة
  .عن هذه األجزاء للجمهور

ما لم  ،والجمهوروالجهات الموقعة على البروتوكول  ،اجتماعات اللجنة مفتوحة لجميع األطراف تكون[ - 10
وعندما تعالج اللجنة أحد التقديمات، تكون اجتماعات اللجنة مفتوحة لألطراف، ومغلقة [. ذلك خالفجنة تقرر الل

غير أنه، في هذه .] [ذلك خالفما لم يوافق الطرف الذي تكون حالة امتثاله قيد النظر على  ،أمام الجمهور
 ].]بالمشاركة في أعمال اللجنةوال يسمح لغير أعضاء اللجنة . ية علنيةهالحاالت، تصبح الجلسات الشف

وتضطلع بأي مهام إضافية تسند إليها بمقتضى هذه  ،توفر األمانة الخدمات الجتماعات اللجنةو - 11
 .اإلجراءات

  اللجنة وظائف  -جيم 
، بغرض تشجيع االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال، الوظائف التالية تتولى اللجنة - 1

 :ؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولوبتوجيه عام من م

مصادر من أو [التي تم الحصول عليها من التقديم الرسمي [ ]هايلإالمقدمة [المعلومات في نظر ال[  ) أ(
وإصدار توصياتها مباشرة  بشأن المسائل ذات الصلة باالمتثال، وحاالت عدم االمتثال المتعلقة بالتقديمات ]]أخرى

 ]المعنية؛إلى األطراف 

 لعدم االمتثال المحالة إليها؛ فرديةالظروف المحددة واألسباب المحتملة للحاالت ال عريفت  ) ب(

أو تيسير المساعدة في المسائل المتعلقة /و ]المعنية األطراف[إلى الطرف المعني إسداء المشورة   ) ج(
 ؛وحاالت عدم االمتثال باالمتثال

ثال له من خالل استعراض الرصد واإلبالغ تقييم مدى تنفيذ األطراف للبروتوكول واالمت[  ) د(
 ]؛29المنصوص عليهما بمقتضى المادة 

واستعراض أي قضايا امتثال عامة من جانب األطراف التي لديها التزامات بمقتضى  عريفت  )ه(
 غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛إلى المعلومات المقدمة  على أساسبما في ذلك  ،البروتوكول

من بينها المعلومات المقدمة في تقارير األطراف  معلومات على أساسإعداد تقارير عن االمتثال [  )و(
 ]؛من البروتوكول 29المنصوص عليها في المادة 

التوصية بأي تدابير مالئمة مباشرة أو من خالل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في [  ) ز(
 ]؛البروتوكول

إلقامة تعاون بين دة مساعالمشورة والن األطراف للحصول على االستجابة للطلبات المقدمة م[  ) ح(
 ]؛األطراف في حالة انتهاك مزعوم للتشريعات المحلية أو المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع
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في مجال التدريب على الشؤون  ةاالستجابة للطلبات المقدمة من األطراف للحصول على مساعد[  ) ط(
بناء القدرات عن طريق توصية مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  قديمإسداء المشورة، وفي تالقانونية أو 

 ]لألطراف؛ ةفي البروتوكول بتقديم هذه المساعد

التشاور مع لجان االمتثال في االتفاقات األخرى من أجل تقاسم الخبرات بشأن مشاكل االمتثال [  )ي(
  ]والخيارات الالزمة لحلها؛

ضطالع بأي وظائف أخرى يسندها إليها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في اال  )ك(
 .البروتوكول

إلى االجتماع التالي لمؤتمر  ،بما في ذلك التوصيات المتعلقة بأداء وظائفها ،تقدم اللجنة تقاريرها[ - 2
ستقدم اللجنة تقريرا .] [مالئمةواتخاذ اإلجراءات الفيها األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول للنظر 

 ].مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولنظر عن أنشطتها إلى 

 اإلجراءات  -دال

 :عدم االمتثال ألحكام البروتوكول مناالمتثال وتتلقى اللجنة أي تقديمات تتعلق بقضايا   - 1

 أي طرف فيما يتعلق به؛  )أ(

أو قد يتضرر من عدم االمتثال المزعوم  أي طرف تضرر[ ]آخرأي طرف فيما يتعلق بطرف [  )ب(
بشأن مسائل أي طرف ] [تضرر من عدم االمتثال المزعوم من طرف آخرطرف  أي[ ]من جانب طرف آخر

 ؛]غير األطرافتتعلق بطرف آخر بما في ذلك 

 ]؛مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول[  )ج(

 ؛]فيما يتعلق فقط بالمسائل العامة الخاصة باالمتثال[متثال لجنة االأعضاء [  )د(

، شريطة عدم حل المسألة في غضون تسعين 29، في حالة عدم تقديم تقرير وفقا للمادة [ األمانة[  )ه(
 ]؛]يوما من خالل التشاور مع الطرف المعني

 ]أفراد الجمهور؛ أو[  )و(

 ].]لطرف الذي تتواجد في إقليمه الوطنيبتأييد من ا[ المجتمعات األصلية والمحلية[  )ز(

 ".بالطرف المعني"مسألة فيما بعد  هيشار إلى الطرف الذي تثار بشأن  - 2

 :يوجه أي تقديم كتابة إلى األمانة ويحدد - 3

 المسألة المعنية؛  )أ(

 األحكام ذات الصلة في البروتوكول؛  )ب(

 .معلومات تثبت المسألة المعنية  )ج(

تقويميا يوما ] 60[ ]30[ ]15[أعاله إلى اللجنة في غضون ) أ(1ت بموجب الفقرة األمانة أي تقديما تحيل - 4
 .همن استالم
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أعاله إلى الطرف المعني في غضون  ])ز()][ج[(1إلى ) ب(1 اتاألمانة أي تقديمات بموجب الفقر تحيل - 5
 .هاستالميوما تقويميا من ] 60[ ]30[ ]15[

 ]اللجنة واألمانة[] األمانة[ ]اللجنة[باللجوء إلى  رد، وأن يقدم،تقديما أن ي لمتسينبغي للطرف المعني الذي ي - 6
 أشهر ]ثالثة[في غضون  ]ويفضل أن يكون ذلك[للحصول على مساعدة إذا اقتضى األمر، المعلومات ذات الصلة 

 استالموتبدأ هذه الفترة الزمنية من تاريخ . أشهر] خمسة[ ]ستة[يتجاوز  ، وفي أي حال في موعد ال]شهرين[
 .]األمانة حسبما تؤكده[الطرف المعني التقديم 

تحيل األمانة التقديم  أو غيره من المصادر، بمجرد أن تتلقى األمانة ردا وأي معلومات من الطرف المعني - 7
وفي حالة عدم تلقي األمانة أي رد أو معلومات من الطرف المعني في غضون . والرد وهذه المعلومات إلى اللجنة

 .األمانة التقديم إلى اللجنة ترسلأعاله،  6هر على النحو المشار إليه في الفقرة أش] خمسة[ ]ستة[

أو قائم  ،حدا أدنى[أعاله يمثل ) ز(1إلى ) ب(1لفقرات وفقا ليجوز للجنة أن ترفض النظر في أي تقديم  - 8
عليها في  ال يستوفي المتطلبات المنصوص] [على أساس غير سليم مع األخذ في االعتبار أهداف البروتوكول

 .]3-الفقرة دال

أو  اقدم ردوديالتقديم، وفي نظر الفي ] والطرف الذي قدم الطلب[أن يشارك الطرف المعني  يجوز  - 9
 صياغةفي ] األطراف المذكورة[ ]الطرف المعني[يشترك  وال. ]خالل جميع مراحل العملية[ تعليقات إلى اللجنة

بما في ذلك التدابير، للطرف المعني وتدعو  ،لنتائج والتوصياتوتتيح اللجنة مشروع ا. واعتماد توصية اللجنة
من هذه رد  أي ينبغي انعكاسو[. ]اقتراح أي تعديل بشأن دقة النتائج والوقائع] [الرد[إلى ] األطراف[الطرف 
  .]في تقرير اللجنةالردود 

أي مسألة من مسائل  تقرر اللجنة بحث يجوز أنباإلضافة إلى اإلجراءات الواردة في هذا القسم، [  - 10
لمصالح جميع األطراف في البروتوكول التي تُعرض العام االمتثال، بما في ذلك المسائل المنهجية لعدم االمتثال 

 29تنظر في هذه المسائل على أساس التقارير الوطنية ومتطلبات اإلبالغ بموجب المادة  يجوز أنو. على نظرها
ت الصلة بالموضوع تصبح متاحة إلى اللجنة، السيما من جانب أفراد من البروتوكول أو أي معلومات أخرى ذا

 ،الجمهور الذين لديهم مصلحة مشروعة محددة في المسألة المعنية، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية
وإذا ما أثرت مسألة ما على أحد . من البروتوكول 17و 14المعلومات المتاحة بموجب المادتين  فضال عن

  .]ما يقتضيه اختالف الحالراف أكثر من األطراف األخرى، ينطبق النظام الداخلي مع مراعاة األط
 معلومات للجنة بعد إطالق اإلجراءات، وما تجربه اللجنة من مشاورات  - هاء

 :المعلومات ذات الصلة المقدمة منفي تنظر اللجنة  - 1

 ؛]ومن الطرف أو الكيان الذي قدم الطلب[ الطرف المعني  )أ(

 ]؛من القسم دال أعاله) ب(1الطرف الذي أرسل التقديم فيما يتعلق بطرف آخر وفقا للفقرة [  )ب(

 ]؛من القسم دال أعاله) ز(1إلى ) ج(1الكيان الذي أرسل التقديم فيما يتعلق بطرف وفقا للفقرات [  )ج(

 ؛]المجتمعات األصلية والمحلية المتضررة[  )ه(

  .]أي مصادر أخرى ذات صلة[  )و(
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2 -  

يجوز للجنة أن تطلب وتتلقى، عندما يكون ذلك ضروريا لعملها، معلومات ذات صلة من : 1يار الخ
  :]مثل، [التالية مصادر ال
 األمانة؛  )أ(

 غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛  )ب(

 مؤتمر األطراف في االتفاقية؛  )ج(

 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛  )د(

 الهيئات الفرعية في االتفاقية والبروتوكول؛  )ه(

 ]ذات الوالية بالموارد الجينية والحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع؛[ المنظمات الدولية  )و(

 .]ةموثوقالصلة والخرى ذات األمصادر ال[  )ز(

. يع المصادر الممكنةمن جم ستلمةاللجنة في المعلومات المتنظر ] تسعى، تتسلم و[يجوز أن : 2الخيار 
  .وينبغي ضمان موثوقية المعلومات

المشورة من ] [، مع مراعاة إمكانية التضارب في المصالحخبراءمن مشورة ال[يجوز للجنة أن تطلب  - 3
 ].خبراء مستقلين

 .يجوز للجنة أن تجمع، بناء على دعوة من الطرف المعني، معلومات في أراضي ذلك الطرف - 4

 متثال ومعالجة حاالت عدم االمتثالتدابير لتشجيع اال  -واو

 :يلي في االعتبار لدى النظر في التدابير المحددة أدناه، تأخذ اللجنة ما  - 1

 قدرة الطرف المعني على االمتثال؛  )أ(

نموا والدول األقل السيما البلدان األطراف، لبلدان النامية لاالحتياجات الخاصة ] الظروف و[  )ب(
 ؛ذات االقتصاد االنتقاليمن بينها، واألطراف الجزرية الصغيرة النامية 

 .سبب عدم االمتثال، ونوعيته ودرجته ووتيرته مثلعوامل   )ج(

  1الخيار 
 القيام بما ]لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بناء على توصية اللجنة[ ]للجنة[  - 2

 :ومعالجة حاالت عدم االمتثال يلي بغية تشجيع االمتثال

 حسب مقتضى الحال؛ ،إسداء المشورة أو تقديم المساعدة للطرف المعني  )أ(

لتدريب ألخرى لاالتدابير و ]،نقل التكنولوجياول[ ،تقنية ]و مالية[ ةمساعد] تيسر[ ]تقدم[ ]توصي[  )ب(
 ]، وفقا لتوافرها؛وبناء القدرات
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الطرف المعني على ] ،تساعد، بناء على طلب[ ]تطلب من أو تساعد، حسب مقتضى الحال،[  )ج(

متفق عليه ومؤشرات لتقييم التنفيذ الزمني الطار واإل ،الخطوات المالئمة تحددخطة عمل لالمتثال وتقديم وضع 
 المرضي؛

تدعو الطرف المعني إلى تقديم تقارير مرحلية عن جهوده لالمتثال اللتزاماته بموجب   )د(
 ؛البروتوكول

بعد  لطرف المعنيا إلى امكتوب ]إعالن عدم امتثال[ عن القلق تعرب فيها بيانا[ ]تحذيرا[تصدر   )ه(
 ؛مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولالتشاور مع 

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بعد التشاور مع  نشر حاالت عدم االمتثالت[  )و(
 ]؛البروتوكول

إبالغ أحد تفيد بتثال من خالل األمانة إلى جميع األطراف لة االمأبشأن مس ]اعام[ اترسل إخطار[  )ز(
 ]؛دم حتى ذلك الوقت، أي رد أو إجراء مرضقاألطراف بأنه قد يكون في حالة عدم امتثال وأنه، لم ي

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع المتكرر إبالغ ] الخطير أو[في الحاالت المتعلقة بعدم االمتثال [  )ح(
 ]التدابير المناسبة، وفقا للقانون الدولي؛ لتقرير كوللألطراف في البروتو

وقف عمل  بخصوصة، وفقا للقواعد السارية في القانون الدولي حددوامتيازات م اتوقف حقوق[  )ط(
 ]إحدى المعاهدات؛

 ]؛تطبق العقوبات المالية[  )ي(

 ]؛ات التجاريةجراءتطبق اإل[  )ك(

أو /راض اإلخطار لتيسير اإلجراءات اإلدارية والبلد المورد ألغ فيتعيين ممثل  شترطت[  )ل(
 ]؛الجنائية

يخضع اللتزام بمقتضى الذي ف اطرفي أحد األالسلطات القضائية المعنية إلى  ترسل إخطارا[  )م(
له الحق في تقاسم معينا  اأو محلي اأصلي اأو مجتمع امعين ابأن طرف من برتوكول ناغويا، 18إلى  15المواد من 

معارف وال محددعلى مورد جيني  نطويشرط معين من الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ي المنافع بمقتضى
 .]ة بهطالمرتب تقليديةال

تشترط أن يقوم الطرف المعني باتخاذ إجراء، وبعد اإلجراءات المناسبة، أن يطبق الجزاءات [  )ن(
 .]واليتها القضائيةنطاق  من البروتوكول ضمن) 2(16و) 2(15ضد الجهات التي ال تمتثل للمادتين 

   2الخيار 
 :ومعالجة حاالت عدم االمتثال بغية تشجيع االمتثالبما يلي  للجنةيجوز أن تقوم ا  - 2

 حسب مقتضى الحال؛ ،المساعدة للطرف المعني سهيلالمشورة أو ت إسداء  ) أ(

تدريب وبناء وال ]،نقل التكنولوجيال[األخرى تدابير الو ،تقنية] مالية و[ ةمساعدب ]توصي[ ]تيسر[  ) ب(
 القدرات؛
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خطة عمل وتقديم وضع على تطلب من أو تساعد، حسب مقتضى الحال، الطرف المعني   ) ج(
 مؤشرات لتقييم التنفيذ المرضي؛المتفق عليه والزمني الطار واإل ،الخطوات المالئمة تحددلالمتثال 

موجب تدعو الطرف المعني إلى تقديم تقارير مرحلية عن جهوده لالمتثال اللتزاماته ب  ) د(
 ؛البروتوكول

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف توصي باتخاذ أي تدبير آخر، كي يعرض على نظر [  )ه(
 .]في البروتوكول

بما يلي، بناء  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول يجوز أيضا أن يقوم  )مكرر( 2
 حاالت عدم االمتثال؛ على توصيات اللجنة، بغية تشجيع االمتثال ومعالجة

  أعاله؛) ه(-)أ(2 اتاتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في الفقر  )أ(
بعد  للطرف المعني إعالن عدم امتثالأو يعرب فيه عن القلق بيان ، أو مكتوب تحذيرر اصدإ  )ب(

  ؛مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولالتشاور مع 
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بعد التشاور مع  االمتثالنشر حاالت عدم [  )ج(

 ؛]البروتوكول

لة االمتثال من خالل األمانة إلى جميع األطراف إلبالغها بأنه قد تم أل إخطار عام بشأن مسارسإ  )د(
 و إجراء مرض؛دم حتى ذلك الوقت، أي رد أقأحد األطراف بأنه قد يكون في حالة عدم امتثال وأنه، لم ي خطارإ

وامتيازات معينة، وفقا للقواعد السارية في القانون الدولي بشأن  احقوق] توقف] [وقفتوصي ب[[  )ه(
 .]وقف عمل إحدى المعاهدات

  أمين المظالم  –) مكرر(واو [
امية تنشئ اللجنة المكتب الخاص ألمين المظالم المعني بالحصول وتقاسم المنافع لتقديم المساعدة إلى البلدان الن

  .]والمجتمعات األصلية والمحلية من أجل تحديد حاالت عدم االمتثال وتقديم الطلبات إلى اللجنة
 استعراض اإلجراءات واآلليات  -  زاي

يجري مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول استعراضا لفعالية هذه اإلجراءات واآلليات 
من البروتوكول، ويتخذ اإلجراءات المالئمة  31منصوص عليها في الفقرة بموجب عمليات التقييم واالستعراض ال

 ].ويجوز للجنة أن تحدد الحاجة إلى أي استعراض إضافي[. بشأنه
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  الشؤون األخرى  2/8
  لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول تحضيرامواصلة العمل 

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

الخطوات المتخذة صوب بمعلومات بخصوص ألمين التنفيذي ا تزويداألطراف إلى  تدعو - 1
 التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه؛

المعلومات المستلمة ويجعلها متاحة لالجتماع الحادي عشر  إلى األمين التنفيذى أن يجمع تطلب - 2
 لمؤتمر األطراف؛

إلى األمين التنفيذى أن يدرج في مذكرته بشأن الميزانية المقترحة لبرنامج عمل االتفاقية  تطلب - 3
- 2013(لنظر االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، تكلفة األنشطة لفترة السنتين القادمتين ) 2013-2014(

التي أوصى باعتمادها في االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية تحضيرا لالجتماع األول لمؤتمر ) 2014
الصادر عن مؤتمر  10/1من المقرر  21األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، وفقا للفقرة 

 األطراف؛

مسائل اإلضافية التى قد تحتاج إلى األطراف إلى تزويد األمين التنفيذى بمعلومات عن التدعو  - 4
الى  وتطلبمعالجتها تحضيرا لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف فى بروتوكول ناغويا، 
 األمين التنفيذى أن يجمع هذه المعلومات ويجعلها متاحة لنظر االجتماع الحادى عشر لمؤتمر األطراف؛

يح لعلم االجتماع الحادى عشر لمؤتمر األطراف، عرضا عاما إلى األمين التنفيذى أن يتتطلب  - 5
المرفق الثانى بالمقرر خطة عملها في لحالة المسائل لنظر اللجنة الحكومية الدولية على النحو المنصوص عليه فى 

 ؛10/1

 :األطراف في اجتماعه الحادي عشر، المقرر التاليبأن يعتمد مؤتمر  توصى - 6

 إن مؤتمر األطراف،"

إلى والية اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بأن تقوم بالتحضيرات الالزمة  رإذ يشي
لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لمؤتمر األطراف في بروتوكول ناغويا، وفقا للمقرر 

  الصادر عن مؤتمر األطراف، 10/1
الصادر عن  10/1اني بالمقرر أيضا إلى خطة العمل النصوص عليها في المرفق الث إذ يشير
  مؤتمر األطراف،
  علما بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في العديد من المسائل المحددة في خطة عمله، إذ يحيط
أن بعض المسائل في خطة العمل تحتاج إلى مزيد من النظر بغية تيسير صنع القرار  إذ يالحظ

  اجتماع لألطراف في البروتوكول،من جانب االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل ك
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بتقرير االجتماعين األول والثاني للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن  يرحب - 1
 الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛

وية المخصصة للجنة الحكومية الدولية المفتوحة العض ا ثالثااجتماع أن يعقد يقرر - 2
لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

لمعالجة المسائل المعلقة في خطة عملها تحضيرا لالجتماع األول لمؤتمر األطراف وذلك استخدامها، 
 .العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

 -----  
  




