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 المرفق األول

 التوصيات
 

 بروتوكول في لألطراف كاجتماع العامل األطراف مؤتمر الجتماعات الداخلي النظام في النظر 3/1 التوصية
 16 ...................................................................... (26 المادة من 5 الفقرة) ناغويا

 في لألطراف اعكاجتم العامل األطراف لمؤتمر األول لالجتماع المؤقت األعمال جدول مشروع 3/2 التوصية
 17 .................................................................................... ناغويا بروتوكول

 19 ................... (11 المادة) تشغيلها وطرائق المنافع لتقاسم األطراف متعددة عالمية آلية إلى الحاجة 3/3 التوصية

 21.............. (14 المادة من 4 الفقرة) المنافع وتقاسم الحصول بشأن المعلومات تبادل غرفة تشغيل طرائق 3/4 التوصية

 األطراف في المؤسسية والقدرات البشرية الموارد وتعزيز وتنميتها القدرات بناء في للمساعدة تدابير 3/5 التوصية
 22 .................................................. االنتقالي االقتصاد ذات واألطراف النامية البلدان من

 عدم حاالت ومعالجة ناغويا لبروتوكول االمتثال لتعزيز المؤسسية واآلليات التعاونية اإلجراءات 2/1 التوصية
 االقتضاء عند والمساعدة، المشورة بتقديم الخاصة واآلليات راءاتاإلج ذلك في بما االمتثال،

 46 ........................................................................................ (21 المادة)

 52 ......................................................................... (42 المادة) واإلبالغ الرصد 2/2 التوصية

 والمتعددة القطاعية النموذجية التعاقدية البنود واستخدام وتحديث إعداد حول واآلراء المعلومات 2/2 التوصية
 53 .................. والمعايير الممارسات القطاعات ومدونات السلوك الطوعية والمبادئ التوجيهية وأفضل
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 بروتوكول ألطراف فيل اجتماعكالعامل  ؤتمر األطرافم الجتماعات النظام الداخلي النظر في 3/1التوصية 
 (26المادة من  5الفقرة ) ناغويا

التقاسم العادل والمنصف الجينية و  بشأن الحصول على الموارد ناغويا الحكومية الدولية لبروتوكول اللجنة توصي
، اجتماعه األول ناغويا، في في بروتوكول العامل كاجتماع لألطراف بأن يعتمد مؤتمر األطراف عن استخدامها للمنافع الناشئة

 غرار ما يلي: مقررا على
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، مؤتمر األطرافإن 

 مع األطراف، لمؤتمر الداخلي النظام يطبق، من البروتوكول 26 المادة من 5أنه وفقا للفقرة  إذ يالحظ
 كاجتماع العامل األطراف مؤتمر قرر إذا باستثناء البروتوكول، هذا بموجب الحال، اختالف يقتضيه ما مراعاة

 ،اآلراء بتوافق ذلك خالف البروتوكول هذا في لألطراف
 ما يلي: بتوافق اآلراء يقرر

على جتماعات مؤتمر األطراف في االتفاقية النظام الداخلي المن  21المادة  تطبقعندما  )أ(  
من  3يجب أن ُتستكمل هذه المادة، وفقا للفقرة ، ماع لألطراف في البروتوكولكاجتمؤتمر األطراف العامل  اجتماعات

 :التالية الفقرةمن البروتوكول، ب 26المادة 
"عندما يحل عضو تنتخبه األطراف في البروتوكول من بينها محل عضو في مكتب مؤتمر األطراف في 

رفا في البروتوكول، فإن فترة والية العضو االتفاقية يمثل طرفا في االتفاقية ال يكون، في ذلك الوقت، ط
 ".البديل تنتهي في نفس الوقت الذي تنتهي فيه فترة والية عضو المكتب الذي يحل محله

 مؤتمر األطراف في االتفاقية،جتماعات لنظام الداخلي اللمؤتمر األطراف في االتفاقية عند تعديل  )ب( 
كاجتماع مؤتمر األطراف العامل  اجتماعات لىع الحال، تالفاخ يقتضيه ما مراعاة مع، تلك التعديالتتطبق 

خالف  كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، ما لم يقرر مؤتمر األطراف العامل لألطراف في بروتوكول ناغويا
 .ذلك
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ي مشروع جدول األعمال المؤقت لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف ف 3/2التوصية 
 بروتوكول ناغويا

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

 الصادرين عن مؤتمر األطراف، ،11/31من المقرر  24والفقرة  11/11من المقرر  2الفقرة  إلىإذ تشير 

ذ تالحظ  ها،يبروتوكولاالتفاقية و  في إطار الهياكل والعمليات كفاءة لتحسين الجاريةة عمليال وا 

ذ بروتوكول  ألطراف فيل اجتماعك األطراف العامل ومؤتمر األطراف لمؤتمر ينالمتزامن يناالجتماع أهمية تؤكد وا 
 ،فعاليةبكفاءة و  األطراف لجميعالمشاركة الكاملة  اللذين سيجري تنظيمهما على نحو يتيح ناغويا

الحكومية الدولية  مكتب اللجنة مع وبالتشاور آراء األطراف، استنادا إلى أن يضع إلى األمين التنفيذيطلب ت -1
األطراف  لمؤتمر ينالمتزامن يناالجتماع لتنظيم مقترحا، األطراف الحادي عشر لمؤتمرمكتب االجتماع ناغويا و  لبروتوكول
 المفتوح العضوية المخصص الفريق العامل لينظر فيه، بروتوكول ناغويا اف فيألطر ل اجتماعك األطراف العامل ومؤتمر

 ؛في اجتماعه الخامس تنفيذ االتفاقية المعني باستعراض
بأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا مشروع جدول األعمال توصي  -2

 ول.األ هجدول أعمال الجتماعك هالمؤقت المرفق طيّ 
 

 المرفق
في  مؤقت لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافالعمال األمشروع جدول 

 بروتوكول ناغويا
 افتتاح االجتماع. -0
 اعتماد جدول األعمال. -4
 اعتماد النظام الداخلي الجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا. -3
 ل التنظيمية:المسائ -4

 المكتب؛ أعضاءانتخاب  4-0 
 تنظيم العمل. 4-2 

 مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا.األول لجتماع االتقرير أوراق تفويض الممثلين في  -5
موارد الجينية تقرير اللجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على ال -6

 والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
 التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه.حالة تبادل المعلومات ووجهات النظر عن  -7
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 (.02المعلومات )المادة وتقاسم  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع -8
  (.42الرصد واإلبالغ )المادة  -9

 (.21 اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية لتعزيز االمتثال لبروتوكول ناغويا ومعالجة حاالت عدم االمتثال )المادة -10
 توجيهية وأفضل الممارسات و/أو المعايير )المادتانالمبادئ الطوعية و السلوك النموذجية ومدونات التعاقدية ال البنود -11

 (41و 02
 (.41لمالية )المادة آللية التوجيه  -12
 توجيه بشأن تعبئة الموارد لتنفيذ بروتوكول ناغويا. -13
 التعاون مع المنظمات واالتفاقيات والمبادرات الدولية األخرى. -14
 الميزانية البرنامجية لفترة السنتين التالية لدخول البروتوكول حيز النفاذ. -15
وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في األطراف من البلدان النامية  تدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنميتها -16

 (.44)المادة االنتقالي االقتصاد  ذاتواألطراف 
 (.40بأهمية الموارد الجينية وما يتصل بها من معارف تقليدية )المادة  للتوعيةتدابير  -17
 (.01)المادة  وطرائق تشغيلها فعالحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنا -18
 موعد ومكان االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا. -19
 مسائل أخرى. -20
  التقرير. اعتماد -21
 اختتام االجتماع. -22
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 (11)المادة  هاغيللحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع وطرائق تشا 3/3التوصية 
إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكوول ناغويوا بشوأن الحصوول علوى المووارد الجينيوة والتقاسوم العوادل والمنصوف للمنوافع 

 الناشئة عن استخدامها،
المنووووافع موووون بروتوكووووول ناغويووووا بشووووأن الحصووووول وتقاسووووم  01المووووادة  عوووونبتقريوووور اجتموووواع الخبووووراء ترحووووب  -0

(UNEP/CBD/ICNP/3/5)  01بشوووووووووأن الموووووووووادة  الجاريوووووووووة عبووووووووور اإلنترنوووووووووتوالوثيقوووووووووة المجمعوووووووووة المنقحوووووووووة عووووووووون المناقشوووووووووات 
(UNEP/CBD/ICNP/3/INF/4)؛ 

موووؤتمر األطوووراف العامووول كاجتمووواع لألطوووراف فوووي بروتوكوووول ناغويوووا أن يعتمووود، فوووي اجتماعوووه األول،  توصووي -4 
 :على غرار ما يليمقررا 

 ف في بروتوكول ناغويا،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرا  
أهمية إجراء المزيد من المناقشات للتوصل إلى فهم مشترك بشوأن الحاجوة إلوى آليوة عالميوة متعوددة  يالحظإذ 

 ،هااألطراف لتقاسم المنافع وطرائق تشغيل
والمنظمووات الدوليووة والمجتمعووات األصوولية والمحليووة وأصووحاب  األخوورى الحكوموواتو األطووراف يوودعو  -0

تودعم الحاجوة إلوى آليوة توي قود األوضواع ال (0ألموين التنفيوذي وجهوات نظور بشوأن: )إلى ا تقديمنيين إلى المصلحة المع
تشوغيل آليوة عالميوة لالمحتملوة  طرائوقال (4ثنوائي؛ )النهج غيور المشومولة فوي الوعالمية متعوددة األطوراف لتقاسوم المنوافع 

؛ علوووووى هوووووذه الطرائوووووق سووووويناريوهاتال مختلوووووف آثوووووارمتعوووووددة األطوووووراف لتقاسوووووم المنوووووافع فضوووووال عووووون معلوموووووات بشوووووأن 
موون تقريوور اجتموواع الخبووراء بشووأن  42المجوواالت التووي تسووتدعي المزيوود موون النظوور، علووى النحووو المبووين فووي الفقوورة  (2)

(. وقوووود تشووومل هووووذه اآلراء، إن ُوجوووودت، أفكووووارا بشووووأن أي UNEP/CBD/ICNP/3/5موووون بروتوكووووول ناغويووووا ) 01الموووادة 
 نفيذ بروتوكول ناغويا.خبرات مكتسبة تعمل نحو ت

 إلى األمين التنفيذي أن:يطلب  -4
 أعاله؛ 0وجهات النظر المقدمة وفقا للفقرة ليعد وثيقة مجمعة  )أ(

( الخبورات المكتسوبة مون 0يصدر تكليفات بإجراء دراسة ]، رهنا بتووافر األمووال،ب بشوأن: ) )ب(
( األهمية المحتملة لألعمال التوي اضوطلعت بهوا 4األخرى؛ )إعداد وتنفيذ بروتوكول ناغويا واآلليات المتعددة األطراف 

العمليات األخرى، بما فوي ذلوك دراسوات الحالوة المتعلقوة بوالموارد الجينيوة خوارج الموقوع وداخلوه ]علوى النحوو المبوين فوي 
 ؛ر الحدوديةمن اتفاقية التنوع البيولوجيب، والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية والحاالت عب 4المادة 

سوووتعراض الوثيقوووة الإقليميوووا  افريوووق خبوووراء متوازنووو]، رهنوووا بتووووافر األمووووال،ب اجتماعوووا ل عقووودي )ج(
أعاله بغرض التوصل إلى فهم مشترك  (ب)و (أ)المجمعة لوجهات النظر والدراسة المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين 

، علووى موون تقريوور اجتموواع الخبووراء 42و المحوودد فووي الفقوورة بشووأن المجوواالت التووي تتطلووب المزيوود موون الدراسووة علووى النحوو
نتووائج عملووه إلووى االجتموواع الثوواني لمووؤتمر األطووراف العاموول كاجتموواع  أعوواله، وأن يقوودم 0النحووو المشووار إليووه فووي الفقوورة 
 لألطراف في بروتوكول ناغويا.

 

 



UNEP/CBD/COP/12/6 
Page 20 

 

 (14المادة من  4)الفقرة نافع طرائق تشغيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم الم 3/4التوصية 

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

روتوكول بنجاح تنفيذ ل تشكل عنصرا بالغ األهمية غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بأن تسلمإذ 
 ،ناغويا

ذ  المعلومات  آلية تبادل ال يتجزأ من اجزء تمثل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع إلى أن تشيروا 
 ،التابعة لالتفاقية

 غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع التجريبية من تنفيذ المرحلة المحرز في التقدم تالحظ -1
 ؛للجنة الحكومية الدولية االجتماع الثالث التي عقدت قبل اء القدراتبنعمل  حلقاتو 

غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول  من تنفيذ المرحلة التجريبية مواصلةالتنفيذي  إلى األمينطلب ت -2
التي  لألنشطة الزمنيوالجدول  االرشادية خطة العمل وكذلك، 2/4و 1/1 تينالتوصي الواردة فيتوجيهات وفقا لل ،وتقاسم المنافع

غرفة تبادل المعلومات أن تعمل  الالزمة لضمانبذل كل الجهود و  ،جيم 00/0 من المقرر 2 في الفقرة األطراف مؤتمر أقرها
 ؛ناغويا بروتوكول بدء نفاذ بحلول موعد بشكل كامل بشأن الحصول وتقاسم المنافع

، د أو أكثر من المستخدمين الوطنيين المعتمدينواح مستخدمأو و/ النشر سلطة ينيتع األطراف إلى دعوت -3
 ؛ناغويا بروتوكول بدء نفاذ بحلول موعدتبادل معلومات تعمل بشكل كامل  غرفة الوصول إلىبغية 

في المرحلة  لمشاركةعلى ا ،ناغويا بروتوكول قت علىالتي صدّ ، وال سيما تلك األطراف جميع تشجع -4
 التراخيص، بما في ذلك وطنيةالسجالت ال نشر عن طريق بشأن الحصول وتقاسم المنافعغرفة تبادل المعلومات  من التجريبية

 ؛إلى األمين التنفيذي معلومات مرتدة قديموت، االمتثال المعترف بها دوليا شهادة الوثائق المعادلة والتي تشكل أو
 الوطنية المختصة السلطاتبو  فعالمناتقاسم الحصول و ب المتعلقة المعلومات إتاحةالتنفيذي  إلى األمينطلب ت -5

غرفة تبادل المعلومات  فيعلى اإلنترنت  التنوع البيولوجياتفاقية موقع  حاليا على التي تستضيفها ونقاط االتصال الوطنية
ضمان أن  من أجل ونشرها السجالت اريعمش إلى إقرار األطراف تدعوو سجالت؛ اريعكمش بشأن الحصول وتقاسم المنافع

وأن تكون السلطة التي حديثة  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع في الموجودة وطنيةالسجالت لا جميع تكون
 ؛ناغويا بروتوكول بدء نفاذ بحلول موعدنشرتها قد تحققت منها 

في  إلى المشاركة وأصحاب المصلحة المعنيين األصلية والمحلية المنظمات الدولية والمجتمعات تدعو -6
تقديم المرجعية و  السجالت عن طريق تسجيل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع من رحلة التجريبيةالم

 ؛إلى األمين التنفيذيمعلومات مرتدة 
، مع إلى األمين التنفيذي تقنيالتوجيه المواصلة تقديم إلى  اللجنة االستشارية غير الرسمية أيضا تدعو -7

بحل  فيما يتعلق اآلخرين خالل المرحلة التجريبية، المصلحةمعلومات المرتدة الواردة من األطراف وأصحاب المراعاة التامة لل
 ؛غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع من للمرحلة التجريبية التطوير المستمر الناشئة عن المشاكل التقنية

المرحلة  تنفيذ خاللالواردة  والمعلومات المرتدةقدم المحرز الت عن تقديم تقرير األمين التنفيذي إلىطلب ت -8
 ؛بروتوكول ناغويا ألطراف فيل اجتماعك العاملاألطراف  لمؤتمر إلى االجتماع األول التجريبية
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غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  طرائق تشغيل صقل األمين التنفيذي مواصلة إلىتطلب أيضا  -9
غرفة  أداء، وكذلك بروتوكول ناغوياحكام وفقا أل المعلومات الملزم أو غير الملزم تقديمها بتحديد ما يتعلقخاصة في، المنافع

، مع المرحلة التجريبيةفي تنفيذ إحراز المزيد من التقدم  عند، وسهولة استعمالها تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
وكذلك المعلومات المرتدة األخرى الواردة من  ،للجنة الحكومية الدولية االجتماع الثالث ياآلراء التي أبديت ف االعتبار فياألخذ 

 ألطراف فيل اجتماعك األطراف العامل لمؤتمر االجتماع األول لينظر فيها ويعتمدها األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين،
 ؛بروتوكول ناغويا

 وأصحاب المصلحة والمحليةولية والمجتمعات األصلية والمنظمات الد والحكومات األخرى األطراف دعوت -11
للمجتمعات األصلية  لسلطة المختصةل المحتملةوظائف ال( 0): ما يلي التنفيذي بشأن األمين إلى آراء المعنيين إلى تقديم

ية فيما يتعلق بتنفيذ غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع للمجتمعات األصلية والمحللوالمحلية، ونقطة االتصال 
 المتعلقة بغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛ المحتملة هاومسؤوليات هذه الجهات دور (4) ناغويا؛ بروتوكول

  إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛هذه السلطات  عنعن تقديم معلومات  تحديد الجهة المسؤولة (2)
األول ينظر فيها االجتماع ل أعاله 11 للفقرة المقدمة وفقا لآلراء تجميعإعداد األمين التنفيذي  إلى تطلب -11

 ناغويا. بروتوكول ألطراف فيل اجتماعك األطراف العامل لمؤتمر
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وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في  تهاتدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنمي 3/5التوصية 
 واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي البلدان الناميةطراف من األ

التقاسم العادل والمنصف الجينية و  بشأن الحصول على الموارد ناغويا الحكومية الدولية لبروتوكول اللجنة توصي
، اجتماعه األول ناغويا، في في بروتوكول العامل كاجتماع لألطراف بأن يعتمد مؤتمر األطراف عن استخدامها للمنافع الناشئة

 غرار ما يلي: مقررا على

 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،

من بروتوكول ناغويا التي تقتضي أن تتعاون األطراف في بناء القدرات وتنميتها  22إلى المادة  إذ يشير
ا على نحو فعال في األطراف من البلدان النامية، وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية لتنفيذ بروتوكول ناغوي

 سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي،  وال

ذ يشدد  على أهمية بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال، وا 

ذ  الواردة في المحلية  هاوأولويات هاجتمعات األصلية والمحلية واحتياجاتآراء األطراف والمبعلما  حيطيوا 
 ،UNEP/CBD/ICNP/2/INF/7و UNEP/CBD/ICNP/2/10الوثيقتين 

ذ يسلم والمنهجيات التي تم وضعها في إطار  األدواتثروة من الخبرات والدروس المستفادة وكذلك بال وا 
تلك التي قادتها األمانة وتلك التي وضعها ، مثل تقاسم المنافعفي مجال الحصول و مبادرات تنمية القدرات  مختلف

العديد من الشركاء والمنظمات بدعم من مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة األخرى، ومن بينها، ضمن جهات 
 وسعت من أفريقيا إلى مناطق أخرى،تالتي  في مجال الحصول وتقاسم المنافع قدراتالمبادرة تنمية أخرى، 

ذ يالحظو   لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا، تنميتهاألنشطة بناء القدرات و  كافية موارد مالية الحاجة إلى ا 

ذ يرحب دعم ل تنميتهابالدعم المالي الذي قدمته حتى اآلن جهات مانحة مختلفة ألنشطة بناء القدرات و  وا 
 ،وتنفيذهبروتوكول ناغويا  علىتصديق ال

ذ يسلم ناغويا على نحو لدعم تنفيذ بروتوكول  تنميتهااتيجي ومنسق لبناء القدرات و بالحاجة إلى نهج استر  وا 
 ،فعال

ذ يؤكد وااللتزام السياسي لضمان  القطريةملكية والصحاب المصلحة المشاركة الواسعة ألأهمية  على وا 
 ،تنميتهااستدامة مبادرات بناء القدرات و 

ذ يشير ويا التي تفيد بأن غرفة تبادل المعلومات بشأن من برتوكول ناغ 14من المادة  1إلى الفقرة  وا 
 الحصول وتقاسم المنافع جزء من آلية غرفة تبادل المعلومات،

اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا على نحو فعال،  يعتمد -1
 الوارد في المرفق األول بهذا المقرر؛
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مية إلسداء مشورة إلى األمين التنفيذي، حتى االجتماع الثالث إنشاء لجنة استشارية غير رسيقرر  -2
لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، حول المسائل المتعلقة بتقييم فعالية اإلطار 

 ؛2121االستراتيجي وفقا لالختصاصات الواردة في المرفق الثاني في ضوء التقييم المتوقع في عام 

راف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية إلى وضع األط يدعو -3
 وتنفيذ مبادرات بناء القدرات وتنميتها بما يتسق مع اإلطار االستراتيجي؛

األطراف والحكومات األخرى ومرفق البيئة العالمية والمنظمات الدولية والمصارف يدعو أيضا  -4
ت المالية األخرى والقطاع الخاص، حسب االقتضاء، إلى تقديم موارد مالية لدعم تنفيذ اإلنمائية اإلقليمية والمؤسسا

 اإلطار االستراتيجي؛

األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية  يدعو كذلك -5
سم المنافع بمعلومات عن والقطاع الخاص، حسب االقتضاء، إلى تزويد غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقا

أنشطتها في مجال بناء القدرات وتنميتها، بما في ذلك أفضل الممارسات والدروس المستفادة، والفرص الناشئة ذات 
 الصلة بتنفيذ اإلطار االستراتيجي؛

ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من و األطراف من البلدان النامية،يشجع  -6
فضال عن المجتمعات األصلية والمحلية على إتاحة من خالل غرفة تبادل  واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي ،ابينه

المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع معلومات عن احتياجاتها وأولوياتها من حيث بناء القدرات وتنميتها المحددة 
دراجها  في استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية المتعلقة بتنفيذ االتفاقية؛ من خالل التقييمات الذاتية للقدرات الوطنية وا 

سيما أقل البلدان نموا  الو األطراف من البلدان النامية، على مساعدة  المنظمات المعنية يشجع -7
 تنفيذ اإلطار االستراتيجي علىواألطراف ذات االقتصاد االنتقالي من بينها، والدول الجزرية الصغيرة النامية 

من  16، وال سيما تحقيق الهدف 2121-2111مساهمة في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة وال
 ؛أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 إلى األمين التنفيذي أن: يطلب -8

التنسيق والتعاون في تنفيذ اإلطار االستراتيجي من  ،المنظمات المعنية، بالتعاون مع ييسريشجع و  )أ(
المعلومات ذات الصلة من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول و لة أمور من بينها توفير األدوات خالل جم

 وتقاسم المنافع؛

والفرص واألنشطة  تنميتهابناء القدرات و من حيث حتياجات عن االمعلومات يضمن إمكانية تقديم  )ب(
مكانية االطالع عليها من جميع المنصات التابعة لالتفاقية  الحصول وتقاسم  بحيث يمكن إدماج أنشطة تنمية قدراتوا 

 ؛في األنشطة العالمية لتنمية القدرات بموجب االتفاقيةالمنافع 

على األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية يجمع معلومات بشأن األدوات القائمة التي تساعد  )ج(
تاحةو  وتنميتها،بناء القدرات من حيث احتياجاتها وأولوياتها  تقييم غرفة تبادل  المعلومات الناتجة من خالل ا 

المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وتقديم تقرير إلى االجتماع الثاني لألطراف في بروتوكول ناغويا عن 
  ؛الحاجة إلى تطوير أدوات جديدة
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ا األطراف التي حددته وتنميتهابناء القدرات من حيث حتياجات واألولويات االمعلومات عن  يجمع (د)
 ؛ذات الصلةلمنظمات ل وأن يتيحها والمجتمعات األصلية والمحلية

ومساهمته في الخطة االستراتيجية للتنوع ستراتيجي عن حالة تنفيذ اإلطار االمحدثة يعد تقارير  (ه)
الل خناغويا مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  لينظر فيها 2121-2111البيولوجي للفترة 

تاحة أول تحديث في االجتماع الثاني، ية، عاداجتماعاته ال األطراف والحكومات  التي تقدمهامع مراعاة المعلومات وا 
 ؛غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع إلى األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية والمنظمات المعنية

وأن يقدم تقرير التقييم لينظر فيه اجتماع األطراف  2119 يعد تقييما لإلطار االستراتيجي في عام )و(
لتيسير استعراض اإلطار االستراتيجي واحتمال تنقيحه باالقتران مع استعراض  2121في بروتوكول ناغويا في عام 

 .2121-2111الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 
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 المرفق األول
لقدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم مشروع اإلطار االستراتيجي لبناء ا

 المنافع على نحو فعال
 موجز تنفيذي

يسعى هذا اإلطار االستراتيجي إلى حفز نهج استراتيجي متسق ومنسق بشأن بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا على 
ت والتدابير الرئيسية التي تحتاج إلى بناء القدرات وتنميتها، ويتضمن نحو فعال. ويوفر هذا اإلطار إرشادات بشأن المجاال

طائفة من األنشطة العملية لبناء وتنمية قدرات األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين لتمكينهم 
 نفيذ البروتوكول على نحو فعال.من اتخاذ تدابير استراتيجية في اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة لإلسهام في ت

جراءات األطراف والمنظمات المعنية  ويصمم اإلطار االستراتيجي للعمل كوثيقة مرجعية لالسترشاد بها في وضع سياسات وا 
 والجهات المانحة فيما يتعلق ببناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول ويشتمل على أنشطة عملية لبناء القدرات وتنميتها.

 طي اإلطار االستراتيجي خمسة مجاالت رئيسية لبناء القدرات وتنميتها:ويغ
 القدرة على تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في البروتوكول واالمتثال لها؛ .1

نفاذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية  .2 بشأن الحصول وتقاسم المحلية القدرة على وضع وتنفيذ وا 
 المنافع؛

 التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة؛ القدرة على .3

قدرة المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث  .4
 فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول؛

 .الجينية هامواردإلى إلضافة قيمة  ذاتيةقدرة البلدان على تطوير قدرات بحثية  .5

يركز اإلطار االستراتيجي على بناء القدرات وتنميتها ألغراض التدابير االستراتيجية التي قد يتعين أن تتخذها األطراف في و 
(، وفي األجل الطويل )ما بعد 2121األجلين القصير والمتوسط )في غضون السنوات الست األولى، أي حتى عام 

بروتوكول على نحو فعال. وتوفر التدابير، التي يرد ملخص لها في التذييل ( من أجل بناء األساس الالزم لتنفيذ ال2121 عام
 األول، خريطة طريق/تسلسال إرشاديا لإلجراءات منظما على أساس ثالثة أطر زمنية ارشادية.

ألصلية ويهدف اإلطار االستراتيجي إلى توجيه األطراف والمنظمات اإلقليمية والدولية والمؤسسات األكاديمية والمجتمعات ا
والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين في جهودهم الرامية إلى التصديق على البروتوكول وتنفيذه. وسيتم ذلك من خالل 
المشاريع والبرامج التي ستنفذ على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية مع مراعاة االحتياجات واألولويات 

 النوعية للبلدان.
آليات لتيسير التنسيق والتعاون بين األطراف والمنظمات المعنية وفيما بينها فيما يتعلق ببناء  يطار االستراتيجويتضمن اإل

القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال بغرض تعزيز التآزر والدعم المتبادل وتقاسم الخبرات والدروس المستفادة 
 توافرة.وكفاءة استخدام الموارد والخبرات الم
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تقييم شامل لإلطار االستراتيجي، وسوف يستخدم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  2121وسيجري في عام 
البروتوكول تقرير التقييم الستعراض وتنقيح اإلطار االستراتيجي، حسب مقتضى الحال، باالقتران مع استعراض الخطة 

 .2121-2111االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 
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 مقدمة -1
 معلومات أساسية 1-1

ة لتنفيذ ياألطراف في بناء وتنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية والمؤسس أن تتعاونمن البروتوكول  44المادة  تقتضي -0
بينها،  وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،البروتوكول على نحو فعال في األطراف من البلدان النامية

بما في ذلك من خالل المؤسسات والمنظمات العالمية واإلقليمية ودون اإلقليمية  االنتقالي، قتصاداال ذاتبلدان الواألطراف من 
بما في ذلك  ،األطراف تيسير مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين إلىطلب والوطنية. كما يُ 

 القطاع الخاص.المنظمات غير الحكومية و 
وال سيما أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية  ،البلدان الناميةمن طراف األيفتقر معظم  ،وفي الوقت الحاضر -4

على سبيل المثال، و القدرات الالزمة لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال.  االنتقاليبينها واألطراف ذات االقتصاد من الصغيرة 
 لم يضعالتدابير التشريعية واإلدارية المحلية الوظيفية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، و  حتى اآلنتلك ال يم مفإن الكثير منه

أيضا الخبراء في مجال  مالترتيبات المؤسسية لدعم تنفيذ البروتوكول على المستوى الوطني. ويفتقر الكثير منه حتى اآلن
ن و ن الحكوميو أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الموظف نكما أالحصول وتقاسم المنافع وما يتصل بذلك من قضايا. 

 غير ملمين بصورة كاملة بأحكام البروتوكول. - والمجتمعات األصلية والمحلية والقطاع الخاص والجمهور العام
 مجال األخرى فيالفاعلة  والجهاتوقد وضع هذا اإلطار االستراتيجي لتيسير التعاون بين األطراف والجهات المانحة  -2

بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال، والترويج لنهج استراتيجي متسق ومنسق لبناء القدرات وتنميتها. ويحدد 
على المستويات الفردية والمؤسسية والمنهجية التي  تهااإلطار التركيز العام واإلتجاه االستراتيجي لبناء القدرات األساسية وتنمي

 البروتوكول خالل العقد القادم. تدعم تنفيذ
وهذه الوثيقة عبارة عن حصيلة عملية تشاورية واسعة النطاق بدأت بعد االجتماع األول للجنة الحكومية الدولية  -2

. مونتلايرفي  4100المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا )اللجنة الحكومية الدولية( الذي عقد في يونيه/حزيران 
، إلى وضع إطار استراتيجي لبناء القدرات وتنميتها على أساس 0/4 نة الحكومية الدولية، في توصيتهاوقد دعت اللج

االحتياجات واألولويات المحلية، والعناصر التي حددتها األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية. وبعد ذلك، أعد األمين 
هذا التجميع االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية الذي في د نظر التنفيذي تجميعا لوجهات النظر والمعلومات التي تلقيت. وق

 1 .4104عقد في نيودلهي في يوليه/تموز 
وبناء على توصية االجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن ينظم  -1

عاة التجميع المشار إليه أعاله بشأن وجهات النظر والمعلومات اجتماعا للخبراء لوضع مشروع اإلطار االستراتيجي مع مرا 
المتلقاه، والثروة من الخبرات والدروس المستفادة من المبادرات الحالية لبناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع، 

الل االجتماع الثاني للجنة الحكومية والتعاون الثنائي بشأن الحصول وتقاسم المنافع فضال عن وجهات النظر التي أبديت خ
 2 الدولية.

طار اإلمشروع  ،مونتلايرفي  4102يونيه/حزيران  1إلى  2الذي عقد خالل الفترة من  ،ووضع اجتماع الخبراء -1
من حلقات  المستمدةستراتيجي على أساس المعلومات المشار إليها أعاله. كما أخذ اجتماع الخبراء في االعتبار النتائج اال
الحصول وتقاسم المنافع التي نظمتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وأمانة المعاهدة  في مجالببناء القدرات  ذات الصلةلعمل ا

                                                           
 .UNEP/CBD/ICNP/2/10يتوافر التجميع في الوثيقة  1
 دال والمرفق الثالث. 00/0المقرر من  2الفقرة  2
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وسوف يقدم مشروع اإلطار االستراتيجي  3 .4104و 4100الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة في عامي 
 في جمهورية كوريا. 4102ة الدولية في اجتماعها الثالث في فبراير/شباط اللجنة الحكومي لتنظر فيه

وفقا لألوضاع  ويقومون بتكييفهواإلطار االستراتيجي وثيقة مرنة وحية. ويتوخى أن يستخدم األطراف هذا اإلطار  -2
 والسياقات المختلفة، وسيجري تحديثه في ضوء الخبرات الناشئة والدورس المستفادة.

 الراهنة والخبرات السابقة والدروس المستفادة األوضاع 1-2
الحالة الراهنة لتنفيذ تدابير الحصول وتقاسم المنافع وقدرات الموارد البشرية ب فيما يتعلقهناك تباين شاسع بين البلدان  -2

نة في أكتوبر/تشرين والمؤسسية الحالية واالحتياجات واألولويات فيما يتعلق بالقدرات. واستجابة لالستبيان الذي أرسلته األما
، أعرب عدد من األطراف عن الحاجة إلى قدرات لوضع التدابير والترتيبات المؤسسية الوطنية المتعلقة بالحصول 4100األول 

جراء عملية  لموارد الجينية تقدير لقيمة اوتبادل المنافع، والمشاركة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وا 
 للتنقيب البيولوجي.للحدود، والقدرات الوطنية  الحاالت التي تنطوي على عبوربط بها من معارف تقليدية، ومعالجة وما يرت

وأعرب ممثلو المجتمعات األصلية والمحلية عن الحاجة إلى تنمية قدراتها على المشاركة في عمليات صنع القرار ووضع 
ن التوصل إلى اتفاقات إيجابية للحصول وتقاسم المنافع، ووضع عمليات لتفاوض بشأاالسياسات، وفهم أحكام البروتوكول، و 

 حصر ورصد الموارد الجينية والمعارف التقليدية المتصلة بالموارد الجينية.
بما  ،ويفتقر الكثير من البلدان أيضا ترتيبات مؤسسية وقواعد واضحة ومتجانسة تنظم عملية الحصول وتقاسم المنافع -2

، كما يفتقر بصورة متبادلة الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة عن علم، وتحديد الشروط المتفق عليهافي ذلك اإلجراءات 
دارة وتقاسم معلومات  ةضطالع بفعاليالخبرات لال الحصول عن بالمهام التنظيمية للحصول وتقاسم المنافع، والقدرة على جمع وا 

أصحاب ذلك أن في معظم البلدان.  للغاية ضعيفمام بالبروتوكول وأحكامه وتقاسم المنافع. وعالوة على ذلك، فإن مستوى اإلل
بما في ذلك موظفو الحكومة والمجتمعات األصلية والمحلية والقطاع الخاص والجمهور العام ال يدركون  ،نيالمصلحة الرئيسي

نميتها في جميع األطراف لرصد المتطلبات المنصوص عليها بمقتضى البروتوكول. كما أن هناك حاجة إلى بناء القدرات وت
 بما في ذلك من خالل نقاط التفتيش. ،استخدام الموارد الجينية

من اتفاقية  01وقد وضع، قبل اعتماد البروتوكول، عدد من األدوات والمبادرات لمساعدة األطراف في تنفيذ المادة  -01
خطة عمل بشأن بناء قدرات الحصول وتقاسم  4112 عام اعتمد مؤتمر األطراف في ،على سبيل المثالو التنوع البيولوجي. 

المنافع لتيسير ودعم تنمية وتعزيز قدرات األفراد والمؤسسات والمجتمعات المحلية على التنفيذ الفعال ألحكام االتفاقية فيما 
رد الجينية مبادىء بون التوجيهية بشأن الحصول على الموا كما أنيتعلق بالحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع. 

تساعد األطراف في جملة أمور من  4114والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها التي اعتمدت في عام 
 4 بينها وضع نظم وطنية وترتيبات تعاقدية للحصول وتقاسم المنافع.

وقد  5السنوات القليلة الماضية.وعالوة على ذلك، نفذت العديد من المبادرات الخاصة ببناء القدرات وتنميتها خالل  -00
 قليل. وقدم عدد منظمة وجها لوجهوفر العديد من هذه المبادرات التدريب لألفراد من خالل حلقات دراسية وحلقات عمل تدريبية 

. كما وضعت بعض المبادرات أدوات افتراضية بصورة منهجيةمنها الدعم التقني لتنمية القدرات المؤسسية وتعزيز القدرات 
بما في ذلك وحدات التعلم اإللكتروني بشأن الحصول وتقاسم المنافع، وقدم البعض الدعم للتدريب أثناء العمل وبرامج  ،تعلملل

                                                           
 ( في الموقعUNEP/CBD/ICNP/2/INF/9و UNEP/CBD/ICNP/2/INF/1ترد التقارير المتعلقة بحلقات العمل هذه ) 3

p://www.cbd.int/icnp2/documentshtt. 
 capacity-plan-http://www.cbd.int/abs/action العنوان التالي: تتوافر خطة العمل ومبادئ بون التوجيهية على 4
 .http://www.cbd.int/abs/bonn/default.shtmlو
  building.shtml-http://www.cbd.int/abs/capacityيمكن الحصول على أمثلة عن المبادرات السابقة والجارية على العنوان التالي:  5

http://www.cbd.int/icnp2/documents
http://www.cbd.int/abs/action-plan-capacity
http://www.cbd.int/abs/bonn/default.shtml
http://www.cbd.int/abs/capacity-building.shtml
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 تقدم درجات علمية رسمية أو تمنحللغاية من المؤسسات األكاديمية التي  قليلالتبادل. غير أنه ال يتوافر حتى اآلن سوى عدد 
 الحصول وتقاسم المنافع. في مجالبرامج لمنح الدبلومات 

وتشمل بعض الدروس المستفادة من المبادرات السابقة والجارية بشأن بناء القدرات وتنميتها فيما يخص الحصول  -04
 :يما يلوتقاسم المنافع 

 قدرات الحصول وتقاسم المنافع تتطلب نهجا برامجيا؛حيث االحتياجات من  تلبيةأن  (أ )
بشأن الحصول وتقاسم المنافع أن تستهدف وتشرك طائفة عريضة من  ينبغي لعملية بناء القدرات وتنمينها (ب )

 مجموعات أصحاب المصلحة؛
محتوى البروتوكول لمن المهم أن يكون لدى جميع األطراف المشاركة في بناء القدرات وتنميتها فهم واضح  (ج )
 وانعكاساته؛
في البلدان التي لديها نفس  تهاتكون المبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية فعالة في بناء القدرات وتنمي (د )

 خبرات المتوافرة في اإلقليم؛الموارد وتقاسم التتيح للبلدان تجميع  ذلك أنها. 6االحتياجات واألوضاع
تتطلب عملية بناء القدرات وتنميتها توافر دعم كاف ومتسق على امتداد فترة زمنية طويلة نسبيا لضمان  (ه )

 الحصول على نتائج فعالة ومستدامة.
وضع اإلطار االستراتيجي في االعتبار األوضاع الحالية واالحتياجات واألولويات المحددة والخبرات  ةأخذت عمليوقد  -02

 والدروس المستفادة من مبادرات بناء القدرات السابقة.
 هج االرشاديةوالن   المبادئ 1-3

ات المتعلقة ببناء القدرات وتنميتها ينبغي أن تسترشد عملية تنفيذ السياسات واألنشطة والمشاريع وغيرها من المبادر  -02
ينبغي لمبادرات بناء  ،ند إلى الخبرات والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والحالية. وبصفة عامةتهج تسبمبادىء ونُ 

 القدرات وتنميتها أن:
قييم الذاتي تكون موجهة نحو تلبية الطلب استنادا إلى االحتياجات واألولويات المحددة من خالل عمليات الت (أ )
 الوطنية؛

 الملكية والقيادة الوطنية؛ تضمن (ب )
على الخبرات والدروس المستفادة من المبادرات السابقة والحالية المتعلقة ببناء قدرات الحصول وتقاسم  ترتكز (ج )

 المنافع؛
 على دور التعاون الثنائي والمتعدد األطراف؛ تركز (د )
بما في ذلك النساء في  ،ة وأصحاب المصلحة المعنيينلمجتمعات األصلية والمحليلالمشاركة الكاملة  تضمن (ه )

 مبادرات بناء القدرات وتنميتها؛
بناء القدرات وتنميتها وخاصة حيثما يكون  بشأندون اإلقليمية واإلقليمية بفائدة ومردودية تكاليف النهج  تقر (و )

 للبلدان احتياجات مشتركة في مجال القدرات؛

                                                           
رابطوة أموم جنووب شورق آسويا، والمركوز الودولي لالحصول وتقاسم المنافع، ومبادرات الحصول وتقاسم المنوافع في مجال ناء قدرات أمثلة على ذلك مبادرة ب 6

 للتنمية المتكاملة للجبال، وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ، والجماعة الكاريبية.
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 المستدامة األوسع نطاقا؛بناء القدرات في جهود التنمية  تدرج (ز )
 نهج التعلم بالممارسة؛تعتمد  (ح )
 لوضع قدرات مستدامة لتمكين األطراف من االمتثال لمتطلبات البروتوكول؛ تروج (ط )
 وجهات نظر وخبرات مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في عمليات الحصول وتقاسم المنافع. تراعي (ي )

ه في توفير االستنارة لجهود األطراف في بناء القدرات لضمان أن االرشادية المشار إليها أعال المبادئوسوف تساعد  -01
 توضع وفق اإلطار االستراتيجي وتروج لنهج أكثر تبسيطا واتساقا.

 الغرض واألهداف -2
بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ  بشأنمن هذا اإلطار االستراتيجي في الترويج لنهج منظم ومتسق ومنسق  الغرضيتمثل  -01

. كما يسعى إلى تحفيز وتوجيه عملية وضع مبادرات بناء القدرات وتنميتها في مجال 44ى نحو فعال وفقا للمادة البروتوكول عل
األطراف والمجتمعات األصلية . وهو يعكل كإطار يمكن أن تستخدمه الحصول وتقاسم المنافع وتنفيذها ورصدها وتقييمها

بناء القدرات من  ها من حيثوأولويات هاأمور من بينها تحديد احتياجاتالمعنيين في جملة  اآلخرين أصحاب المصلحةو والمحلية 
، وتصميم وتنفيذ االستراتيجيات والمشاريع والبرامج الوطنية المتعلقة ببناء القدرات وتنميتها، الوطنية ةالذاتي التقديراتخالل 

 ورصد وتقييم مبادراتها في هذا المجال.
والشركاء ن األطراف والمنظمات المعنية والجهات المانحة اتيجي آلية تمكّ وعالوة على ذلك، يوفر اإلطار االستر  -02

زيادة الفرص والموارد من خالل شراكات استراتيجية ومبادرات تآزرية. كما أنه  فيتنمية القدرات من التعاون  في المنخرطين
 رات بناء القدرات وتنميتها.مباد استدامة ويعززبين البلدان وأصحاب المصلحة المعنيين والحوار  قيعزز التنسي

وثيقة مرجعية لتوجيه السياسات واإلجراءات التي تضطلع بها األطراف يعمل كويهدف اإلطار االستراتيجي إلى أن  -02
 محددةتضمن أنشطة عملية وي المانحة فيما يتعلق ببناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول والجهاتوالمنظمات المعنية 
تيسير من شأنها تدابير  التخاذعلى بناء وتنمية قدراتها  االنتقالي دن البلدان النامية واألطراف ذات االقتصالمساعدة األطراف م

 فعال.على نحو لبروتوكول اتنفيذ 
 ويغطي اإلطار االستراتيجي المجاالت الرئيسية التالية: -02

 البروتوكول واالمتثال لها؛المنصوص عليها في لتزامات االالقدرة على تنفيذ  (أ )
نفاذ التدابير التشريعية  (ب ) ة أو السياساتية المحلية بشأن الحصول وتقاسم ياإلدار  وأالقدرة على وضع وتنفيذ وا 

 المنافع؛
 ؛بصورة متبادلة ى التفاوض للتوصل إلى شروط متفق عليهالالقدرة ع (ج )
 .الجينية هامواردإلى إلضافة قيمة  ذاتيةقدرة البلدان على تطوير قدرات بحثية  (د )

اإلطار االستراتيجي احتياجات وأولويات القدرات لدى المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب  يلبيوعالوة على ذلك،  -41
 بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول. ،المصلحة المعنيين

 وعلى ذلك فإن أهداف اإلطار االستراتيجي هي: -40
 لتصديق على البروتوكول أو االنضمام إليه؛الزمة لالبناء وتنمية القدرة  (أ )
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نفاذ التدابير التشريعية  (ب ) ة أو السياساتية المحلية لدعم ياإلدار  وأبناء وتعزيز قدرة األطراف على وضع وتنفيذ وا 
 تنفيذ البروتوكول؛

المتعلقة بالحصول بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المتصلة بها والقضايا  في التوعيةألطراف ادعم  (ج )
 وتقاسم المنافع؛

بما في ذلك من خالل بصورة متبادلة، تعزيز قدرة األطراف على التفاوض للتوصل إلى شروط متفق عليها  (د )
 موذجية؛نقدية اوضع بنود تعمن خالل التدريب و 
لمنافع مساعدة األطراف على تعزيز االمتثال للتشريعات المحلية والمتطلبات التنظيمية للحصول وتقاسم ا (ه )

 ؛بصورة متبادلة والشروط المتفق عليها
 لتفتيش؛ابما في ذلك إنشاء نقاط  ،زيادة قدرة األطراف على رصد استخدام الموارد الجينية (و )
 ؛الجينية هامواردإلى إلضافة قيمة  الذاتيةتمكين األطراف من تنمية قدرات البحوث  (ز )
بما في ذلك قطاع األعمال  ،أصحاب المصلحة المعنيينبناء وتنمية قدرات المجتمعات األصلية والمحلية و  (ح )

 وأوساط البحوث على المشاركة بفعالية في تنفيذ البروتوكول؛
تمكين األطراف من المشاركة بفعالية في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع واستخدام  (ط )

 األنشطة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛ أفضل أدوات االتصال المتاحة والنظم المعتمدة على اإلنترنت في
مبادرات بناء بين األطراف والمنظمات المعنية فيما يتعلق بوالتكافل المتبادل والتعاون التنسيق وتيسير تعزيز  (ي )

 .بالحصول وتقاسم المنافع المتعلقةالقدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول وغيره من الصكوك الدولية 
 بناء القدرات وتنميتها التي تطلبتيجية التدابير االسترا -3

لتدابير االستراتيجية التي قد يتعين ان تتخذها األطراف في ليركز اإلطار االستراتيجي على بناء القدرات وتنميتها  -44
( 4141( وفي األجل الطويل )بعد عام 4141األجلين القصير والمتوسط )أي في غضون السنوات الست األولى حتى عام 

 ويرد موجز لهذه التدابيرفعال ودعم جهود بناء القدرات وتنميتها في المستقبل. على نحو لبروتوكول امتين لتنفيذ  لوضع أساس
 في التذييل األول.

 في وفقا ألهميتها في دعم تنفيذ البروتوكول ألولوياتوحسب ا ارشاديبترتيب  التذييلوقد نظمت التدابير الواردة في  -42
لى المعلومات التي قدمتها األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب والطويلة استنادا إاآلجال القصيرة والمتوسطة 

من طرف آلخر بحسب األوضاع  المحددة تختلف. ومن المسلم به أن األولويات 4100 عام ألمانة فيإلى االمصلحة المعنيين 
 ى التقدم فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع.بما في ذلك أولوياته اإلنمائية وقيود الميزانية ومستو  بلد،في كل 

 تنفيذ اإلطار االستراتيجي -4
 االستراتيجياألنشطة العملية لتنفيذ اإلطار  4-1

تنفيذ اإلطار االستراتيجي من خالل أنشطة عملية لبناء القدرات وتنميتها على المستويات الوطنية ودون  يمكن -42
ئمة ارشادية باألنشطة في التذييل الثاني. والغرض من األنشطة المقترحة هو المساهمة في . وترد قااإلقليمية واإلقليمية والدولية

 .بناء وتنمية القدرات الالزمة لتنفيذ التدابير االستراتيجية الواردة في التذييل األول
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طلب بناء القدرات التدابير التي تتاإلطار االستراتيجي من بلد آلخر، ومن إقليم آلخر حسب هذا تتباين آليات تنفيذ و  -41
التنفيذ  ات، تتضمن آلي4100 عام من األطراف في ردها على االستبيان الذي أرسل في الواردةووفقا للمعلومات وتنميتها. 
عداد إقانونية وتقنية و  ةحلقات عمل ومساعدمستهدفة ومؤتمرات و برامج تعليم وتدريب  الرئيسية رشادات ومواد مرجعية ومنتديات ا 

تدريب المدربين ونهج وتمويل الدعم )بما في ذلك منح البحوث(. وتشمل اآلليات األخرى علمي وتقني ة وتعاون نقاش إلكتروني
التدريب أثناء العمل وحوار السياسات بين أصحاب المصلحة المتعددين وجوالت دراسية وتبادل الزيارات ودعم التعلم بالممارسة و 

 مؤسسي.
ج مختلفة لبناء القدرات، بما في ذلك الُنهج والفرص التشاركية من أسفل إلى أعلى ويشجع تنفيذ اإلطار االستراتيجي ُنه -41

 دون اإلقليمية واإلقليمية.والوطنية و 
 األدوار والمسؤوليات 4-2

الغرض من اإلطار االستراتيجي هو مساعدة وتوجيه األطراف والمنظمات اإلقليمية والدولية والمؤسسات البحثية  -42
على بناء القدرات وتنميتها من خالل مشاريع  المعنييناآلخرين أصحاب المصلحة ات األصلية والمحلية و واألكاديمية والمجتمع

قليمية مع مراعاة االحتياجات واألولويات المحددة لألطراف أو المناطق المعنية لتنفيذ البروتوكول.  وبرامج وطنية ودون إقليمية وا 
جمع المعلومات  ستراتيجي من خالل جملة أمور من بينهاعملية تنفيذ اإلطار اال وتروج أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وتنسق

وتوفيرها من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع. وستيسر األمانة أنشطة على المستويين اإلقليمي 
 والدولي، بما في ذلك ما يلي:

القدرات القائمة والمجاالت التي تعاني من ثغرات في إبالغ مقدمي خدمات بناء القدرات بمبادرات بناء  (أ )
 ؛القدرات

 تنظيم دورات وحلقات عمل تدريب المدربين؛ (ب )
تحديد المؤسسات والخبرات المتوافرة على مختلف المستويات ورسم خرائط لها مما قد يساعد في تنفيذ  (ج )

 اإلطار االستراتيجي؛
 ومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛مواد تدريب ونشرها من خالل غرفة تبادل المعل إعداد (د )
 إقامة شبكات إلكترونية للخبراء عن بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع؛ (ه )
بما في ذلك من خالل غرفة تبادل  ،تيسير التواصل وتبادل الخبرات بين األطراف والمنظمات المعنية (و )

 المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع.
تمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا مسؤوال عن رصد التقدم المحرز في تنفيذ وسيكون مؤ  -42

 ستراتيجي وتوفير المزيد من اإلرشادات إذا اقتضى األمر.اإلطار اال
 الموارد الالزمة للتنفيذ 4-3

 دون أنيلي  اإلطار االستراتيجي ماتتضمن المصادر الرئيسية لتمويل أنشطة بناء القدرات وتنميتها المقترحة في هذا  -42
 تقتصر عليها:
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تشجع األطراف على إسناد األولوية لمشاريع الحصول وتقاسم المنافع لدى توزيع 7 :مرفق البيئة العالمية (أ )
 مخصصاتها القطرية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في إطار نظام تخصيص الموارد المتسم بالشفافية؛

تشجع البلدان على وضع مقترحات المشاريع بما يتماشى : ية والمتعددة األطرافالمساعدات اإلنمائية الثنائ (ب )
الشركاء إلى مساعدة األطراف على صياغة مقترحات المشاريع  ىلجهات المانحة المحتملة. ويدعإلى ااإلطار وتقديمها هذا  مع

اسم المنافع في خططها اإلنمائية الوطنية الجيدة. وتشجع األطراف على دمج أنشطة بناء القدرات وتنميتها بشان الحصول وتق
 وكاالت التعاون اإلنمائي؛ما توجه المناقشات مع التي عادة 
التعاون التقني مع الشركاء اإلقليميين والدوليين: تشجع األطراف على إقامة شراكات استراتيجية مع مختلف  (ج )
مع القطاع الخاص لتجميع الموارد البشرية والتقنية  اإلقليمية، وحسب مقتضى الحال التميزالهيئات أو مراكز  وأالمنظمات 

 وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لتعبئة الموارد المالية من مختلف المصادر؛
وسائل مبتكرة لتعبئة الموارد على المستوى الوطني  اتباعالتمويل الجديد واإلضافي: تشجع األطراف على  (د )

ول وتقاسم المنافع. ويمكن أن يشمل ذلك آليات استرجاع الموارد ورسوم لدعم أنشطة بناء القدرات وتنميتها في مجال الحص
خالل طلب الحصول، والتبرع باألموال من خالل المساهمات الطوعية، والدعم من المؤسسات وحسب مقتضى الحال من 

فيذ البروتوكول إلى بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تشجع األطراف على أن توجه بعض الموارد المتولدة من تن
 القدرات وتنميتها؛

الميزانيات الوطنية: تشجع األطراف على أن تدرج في ميزانياتها الوطنية اعتمادات كافية لدعم أنشطة بناء  (ه )
 القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع.

ية تنفق بطريقة يمكن التنبؤ بها وحسنة تتطلب عملية التنفيذ الفعال لإلطار االستراتيجي توافر موارد مالية كافو  -21
لتعبئة الموارد الجديدة  ةمختلفوسائل مويل المحلية والخارجية و/أو استخدام تالتوقيت. وتشجع األطراف على تنويع مصادر ال

 واإلضافية.
 استدامة مبادرات بناء القدرات وتنميتها 4-4

االستدامة طويلة األجل لمبادرات بناء القدرات وتنميتها تشجع األطراف والمنظمات المعنية على وضع تدابير لضمان  -20
أصحاب . وعلى سبيل المثال، تشجع األطراف والمنظمات المعنية على إشراك مع هذا اإلطار االستراتيجي المتخذة بما يتماشى
عنية والمجتمعات بما في ذلك صانعي السياسات والقرارات رفيعي المستوى والسياسيين والسلطات الم ،المصلحة الرئيسيين

بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث، في تصميم وتنفيذ المبادرات لبناء  ،األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين
 الملكية وااللتزام السياسي.

 همتوسياسا همتشجع األطراف أيضا على إدراج اعتبارات الحصول وتقاسم المنافع في خططهم اإلنمائية واستراتيجياتو  -24
التي تنفذ كجزء من المشاريع الفردية )مثل نشطة األ. وعالوة على ذلك، ينبغي قدر اإلمكان إدراج الوطنية القطاعية هموخطط

المعنية مثل الجامعات المحلية أو مؤسسات البحوث القائمة في البرامج العادية للمؤسسات حلقات عمل أو دورات تدريبية( 
 مشاريع.لضمان استدامتها عقب انتهاء ال

مستويات كافية من القدرات  لبناء بناء القدرات وتنميتها مكوناتوعالوة على ذلك، ينبغي أن تتضمن مشاريع  -22
. وباإلضافة إلى ذلك، تشجع األطراف على هاعقب استكمالونتائجها استدامة أنشطة المشاريع  علىالمؤسسية التي تساعد 

                                                           
مرفووق البيئووة إلووى ي تغطيهووا األولويووات البرامجيووة الووواردة فووي اإلرشوواد الووذي قدمووه مووؤتمر األطووراف التوودابير واألنشووطة المبينووة فووي هووذا اإلطووار االسووتراتيج 7

 والتذييل األول. 00/1مقرره من  42-40العالمية في الفقرات 
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، حتى ال يتعرض تقليل إلى أدنى حد معدل دوران الموظفين المدربينو  وظفيناستحداث استراتيجيات لتنويع عمليات تدريب الم
 .تنفيذ البروتوكل للخطر في المستقبل

 التنسيق والتعاون -5
 لتنسيقاآليات  5-1

المبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية لبناء القدرات وتنميتها لغرفة  عناألطراف معلومات  أن توفرالبروتوكول  يقتضي -22
بشأن بناء القدرات وتنميتها من أجل الحصول  ل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بهدف تعزيز التآزر والتنسيقتباد

 وعالوة على ذلك، سوف يتيسر التنسيق من خالل اآلليات التالية: 8 .على الموارد وتقاسم منافعها
المعنية المشاركة في بناء قدرات  اجتماعات التنسيق للوكاالت الحكومية والجهات المانحة والمنظمات (أ )

 الحصول وتقاسم المنافع؛
 .عبر اإلنترنت المنتديات والشبكات النقاش (ب )

 يلي: أهداف آليات التنسيق هذه فيما وتتمثل -21
 تعزيز التعاون والتآزر في تنفيذ اإلطار االستراتيجي؛ (أ )
منافع من خالل تجنب تعزيز الكفاءة في أنشطة بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم ال (ب )
 مختلف المستويات وعبر مختلف القطاعات؛ علىاالزدواجية 
 تيسير تقاسم الخبرات وأفضل الممارسات بشأن بناء القدرات وتنميتها ألغراض الحصول وتقاسم المنافع؛ (ج )
رى المعنية تعزيز التكافل المتبادل لمبادرات بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول وللصكوك الدولية األخ (د )

 بالحصول وتقاسم المنافع.
االجتماعات أن يتحقق التنسيق على المستويات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية. ويمكن استخدام  ويتعين -21

وتشجع نقاط الحصول وتقاسم المنافع. في مجال قدرات بناء التنسيق مبادرات لالهياكل المؤسسية اإلقليمية ودون اإلقليمية و 
 التصال الوطنية على مراقبة التنسيق على المستوى الوطني.ا

 التعاون بين األطراف والمنظمات المعنية 5-2
تشجع األطراف على إنشاء آليات أو استخدام اآلليات القائمة لتيسير التعاون بين األطراف والمنظمات المعنية في  -22

جهود  تعاون أن يساعد األطراف وأصحاب المصلحة على استكمالمجال بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول. ومن شأن ال
 الفرص لتجميع وتعظيم الموارد والخبرات المتاحة. وأن يتيح البعضبعضها 

على المستويين دون اإلقليمي بين األطراف التركيز على تعزيز أو توثيق التعاون ينصب  ، يوصى بأنفي البدايةو  -22
مثل برنامج التعاون بين بلدان الجنوب  9ت القائمة واستخدام الهيئات واآلليات/البرامج القائمةواإلقليمي، باالرتكاز على المبادرا
 وآلية تبادل التعاون بين بلدان الجنوب في إطار برنامج األمم المتحدة للبيئة. في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي

                                                           
 من البروتوكول. 44المادة من  1لفقرة ا 8
حوواد األفريقووي، وهيئووة غابووات وسووط أفريقيووا، ورابطووة جنوووب آسوويا للتعوواون تشوومل الهيئووات والمؤسسووات اإلقليميووة القائمووة التووي يمكوون إدراجهووا: مفوضووية االت 9

وجامعوة الودول  اإلقليمي، ومنظمة التعاون االقتصادي، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، والمركز الدولي للتنمية المتكاملوة للجبوال، ومجلوس التعواون الخليجوي،
 والجماعة الكاريبية. العربية، وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط الهادئ،
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 دعم المتبادل في جهودها المتعلقة بتنمية القدرات.وستشرع األمانة أيضا في التعاون مع الشركاء الرئيسيين لضمان ال -22
 :يما يلوقد تشمل مجاالت التعاون  -21

 وضع مبادرات مشتركة لبناء القدرات وتنميتها؛ (أ )
 إنشاء برامج للتبادل بين البلدان؛ (ب )
تنظيم اجتماعات مشتركة ومؤتمرات وحلقات عمل وعمليات تدريب لتعزيز الحوار والفهم المتبادل لقضايا  (ج )
 وتقاسم المنافع؛الحصول 
 ودورات قصيرة؛داخلية  تدريب دوراتبما في ذلك  ،برامج تثقيفية مشتركة بشأن الحصول وتقاسم المنافع (د )
بما في ذلك نقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات، وتمويل دعم البرامج  ،تعاون علمي وتقني (ه )

 والمشاريع المحلية؛
 .لتيسير تبادل المعلومات اإلنترنت علىإنشاء قواعد بيانات إقليمية ومواقع  (و )

وستجري األمانة عمليات تقييم دورية ورسم خرائط للمؤسسات والمنظمات )الحكومية وغير الحكومية( المشاركة في  -20
وتدعى المؤسسات المعنية إلى إنشاء شبكات إقليمية أو دون إقليمية  بناء القدرات وتنميتها في مجال الحصول وتقاسم المنافع.

 معات تعلم بشأن بناء القدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول في مناطقها الفرعية ذات الصلة وتشجع على القيام بذلك.أو مجت

 الرصد واالستعراض -6
وتدعى . رصد تنفيذ هذا اإلطار االستراتيجيببروتوكول المؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  سيقوم -24

حلية والمنظمات المعنية إلى تزويد غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع األطراف والمجتمعات األصلية والم
 أعدتهابما في ذلك نتائج تلك المبادرات باستخدام استمارة موحدة التي  ،بمعلومات عن المبادرات الخاصة ببناء القدرات وتنميتها

 األمانة.
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  لينظر فيهراتيجي وستعد األمانة تقارير عن حالة تنفيذ اإلطار االست -22
، والنتائج الرئيسية التي تحققت، والتحديات التي المنفذةبروتوكول في اجتماعاته الدورية. وستبرز التقارير األنشطة الرئيسية ال

التي قد تحتاج إلى تدخالت  غراتوتحدد الثعلى مختلف المستويات التقارير إحساسا عاما بالتقدم المحرز  . وستوفرقوبلت
 وسيستعرض اجتماع األطراف في البروتوكول التقدم المحرز ويوفر إرشادات بشأن تدابير التحسين. إضافية.

وسيستخدم مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  4141إلطار االستراتيجي في تنفيذ اوستجري عملية تقييم ل -22
عراض اإلطار االستراتيجي وتنقيحه حسب مقتضى الحال باالقتران مع استعراض الخطة بروتوكول تقرير التقييم الستال

 .4141-4100االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 
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 التذييل األول
 ت التي أعربت عنها األطراف والمجتمعات األصلية والمحليةقدرات وتنميتها لتنفيذ البروتوكول على نحو فعال استنادا إلى االحتياجات واألولوياالعرض عام للتدابير التي تحتاج إلى بناء 

النطاق الزمني 
 10االرشادي
 

لتزامااات اال : القاادرة علااى تنفيااذ 1المجااال الرئيسااي 
 البروتوكول واالمتثال لهاالمنصوص عليها في 

: القادرة علاى وضاع 2المجال الرئيساي 
نفااااذ التااادابير التشاااريعية أو  وتنفياااذ واا

ية المحليااة بشااأن اإلداريااة أو السياسااات
 الحصول وتقاسم المنافع

: القااادرة 3المجاااال الرئيساااي 
 بشااااااااأنعلااااااااى التفاااااااااوض 

الشاااااااروط المتفاااااااق عليهاااااااا 
 بصورة متبادلة

: احتياجاااات وأولوياااات 4المجاااال الرئيساااي 
القااااادرات الخاصاااااة بالمجتمعاااااات األصااااالية 

بماا  ،والمحلية وأصحاب المصلحة المعنياين
 في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث

قادرة البلادان : 5المجال الرئيسي 
 ذاتيااةعلااى تطااوير قاادرات بحثيااة 

 هااااااامواردإلااااااى إلضااااااافة قيمااااااة 
 الجينية

البروتوكول أو على التمكين من التصديق  - المدى القصير
 يهاالنضمام إل

بأهمية الموارد الجينية والمعارف  التوعية -
التقليدية المتصلة بها وما يتعلق بها من قضايا 

 الحصول وتقاسم المنافع
بما في  ،الفاعلة المعنية الجهاترسم خرائط  -

ذات الصلة ذلك الصكوك الدولية األخرى 
بالحصول وتقاسم المنافع، والخبرات  المتعلقة

 المتوافرة لتنفيذ البروتوكول
لتنفيذ  ومبتكرةتعبئة موارد مالية جديدة  -

 البروتوكول
ت وضع آليات للتعاون المشترك بين الوكاال -

 على المستوى المحلي
استخدام أفضل أدوات التواصل المتاحة والنظم  -

على اإلنترنت في أنشطة الحصول  القائمة
بما في ذلك توفير معلومات  ،وتقاسم المنافع

لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم 
 المنافع

آليات لرصد استخدام الموارد الجينية، وضع  -

وضع إطار سياساتي بشأن  -
 الحصول وتقاسم المنافع

تقييم تدابير الحصول وتقاسم  -
المنافع المحلية القائمة لتحديد 
الثغرات في ضوء التزامات 

 البروتوكول
إدارية أو  وأوضع تدابير تشريعية  -

سياساتية أو تعديل الموجود منها 
بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

 البروتوكولبغرض تنفيذ 
 وضع تشريعات نموذجية إقليمية -
وضع ترتيبات مؤسسية ونظم إدارية  -

 للحصول وتقاسم المنافع
وضع إجراءات لمنح أو رفض منح  -

 الموافقة المسبقة عن علم

نصاف تعزيز العدالة واإل -
في المفاوضات الخاصة 
بالشروط المتفق عليها 

بما في بصورة متبادلة، 
ذلك من خالل التدريب 

مهارات القانونية على ال
ذات  والعلمية والتقنية

 الصلة
وضع بنود تعاقدية  -

نموذجية قطاعية وجامعة 
للقطاعات )لتوفير 

اإلرشادات في التفاوض 
بشأن الشروط المتفق 

 (بصورة متبادلة عليها
وتنفيذ اتفاقات رائدة  إعداد -

بشأن الحصول وتقاسم 
 المنافع

تعزيز الفهم األفضل  -
لنماذج األعمال بشأن 

 ستخدام الموارد الجينيةا

المشاركة في عمليات صنع القرار  -
 القانوني والسياساتي

، حسب االقتضاء، وضع متطلبات دنيا -
بصورة متبادلة فق عليها للشروط المت

والمنصف لضمان التقاسم العادل 
للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 

 الجينية
وضع بروتوكوالت مجتمعية بشأن  -

الحصول على المعارف التقليدية 
والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن 

 استخدام هذه المعارف
وضع بنود تعاقدية نموذجية لتقاسم  -

ن استخدام المعارف المنافع الناشئة ع
 التقليدية

تعزيز قدرات المجتمعات األصلية  -
والمحلية وخاصة النساء في هذه 

صول على حالمجتمعات فيما يتعلق بال
 الموارد الجينية و/او المعارف التقليدية

تقدير لوضع واستخدام طرائق  -
الموارد الجينية وما  قيمة

 يتصل بها من معارف تقليدية
 

                                                           
 .4141ويغطي المدى الطويل فترة ما بعد  4141-4102ويغطي المدى المتوسط الفترة  4102-4102بالفترة التي قد يبدأ فيها تنفيذ التدابير المحددة. ويغطي المدى القصير الفترة  االرشادييتعلق النطاق الزمني  10



UNEP/CBD/COP/12/6 
Page 37  

 

النطاق الزمني 
 10االرشادي
 

لتزامااات اال : القاادرة علااى تنفيااذ 1المجااال الرئيسااي 
 البروتوكول واالمتثال لهاالمنصوص عليها في 

: القادرة علاى وضاع 2المجال الرئيساي 
نفااااذ التااادابير التشاااريعية أو  وتنفياااذ واا

ية المحليااة بشااأن اإلداريااة أو السياسااات
 الحصول وتقاسم المنافع

: القااادرة 3المجاااال الرئيساااي 
 بشااااااااأنعلااااااااى التفاااااااااوض 

الشاااااااروط المتفاااااااق عليهاااااااا 
 بصورة متبادلة

: احتياجاااات وأولوياااات 4المجاااال الرئيساااي 
القااااادرات الخاصاااااة بالمجتمعاااااات األصااااالية 

بماا  ،والمحلية وأصحاب المصلحة المعنياين
 في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث

قادرة البلادان : 5المجال الرئيسي 
 ذاتيااةعلااى تطااوير قاادرات بحثيااة 

 هااااااامواردإلااااااى إلضااااااافة قيمااااااة 
 الجينية

تنمية القدرات لتعزيز  - عيين نقاط االتصالبما في ذلك ت
الشفافية حول استخدام 

الموارد الجينية والمعارف 
التقليدية وفقا لبروتوكول 
ناغويا بعد أن تخرج من 

البلد المقدم حسب 
 االقتضاء

، آليات لرصد استخدام الموارد الجينيةوضع  - المدى المتوسط
 تعيين نقاط التفتيشمن خالل بما في ذلك 

اإلبالغ عن التدابير التي تتخذ لتنفيذ  -
 البروتوكول

وضع آليات لتشجيع الدعم المتبادل مع  -
 الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة

-  

تعزيز االمتثال للتشريعات الوطنية  -
أو المتطلبات التنظيمية بشأن 

 ل وتقاسم المنافعالحصو 
-  

تنمية القدرة على التفاوض بشأن  -  -
 بصورة متبادلةالشروط المتفق عليها 

زيادة فهم التزامات األطراف بموجب  -
 البروتوكول

تعزيز قدرة أصحاب المصلحة المعنيين  -
 فيما يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع

تيسير نقل التكنولوجيا ووضع  -
بنية تحتية للبحوث وبناء 

الالزمة تقنية القدرات ال
تحقيق االستدامة لهذا النقل ل

 للتكنولوجيا

بصورة  االمتثال للشروط المتفق عليها تعزيز - المدى الطويل
 متبادلة

تعزيز مساهمة أنشطة الحصول وتقاسم المنافع  -
في حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام 

 لمكوناته
وضع تدابير بشأن الوصول إلى العدالة فيما  -

 بحاالت الحصول وتقاسم المنافع يتعلق
 معالجة القضايا العابرة للحدود -

 المرتبطةإدارة المعارف التقليدية  -  
 بالموارد الجينية

إجراء دراسات بحثية  -
وتصنيفية ذات صلة بحفظ 
التنوع البيولوجي واالستخدام 

والتنقيب  لمكوناتهالمستدام 
 البيولوجي

وضع قواعد بيانات للموارد  -
 الجينية
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 تذييل الثانيال
 فعال على نحو لبروتوكول ااألنشطة العملية لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ 

 البروتوكول واالمتثال لهاالمنصوص عليها في لتزامات اال : القدرة على تنفيذ 1المجال الرئيسي 
 لبناء القدرات وتنميتها االرشاديةاألنشطة  التدابير االستراتيجية

البروتوكول على لتصديق التمكين من ا 1-1
 يهأو االنضمام إل

 

 كبار المسؤولين إلى وثائق المعلومات التي تقدم  نماذجبما في ذلك  ،إليهأو االنضمام لبروتوكول على ادليل بشأن التصديق  إعداد
 الحكوميين استنادا إلى خبرات البلدان التي صدقت بالفعل على البروتوكول

 وميين بشأن أحكام البروتوكولتنظيم حلقات عمل للموظفين الحك 
 توفير التمويل والمساعدات التقنية/المحاضرين لتنظيم حلقات عمل تشاورية ألصحاب المصلحة بشأن أحكام البروتوكول 
  لحصول وتقاسم المنافع عن إدارة عمليات أصحاب المصلحة المتعددين في قضايا المتعلقة بااالتصال الوطنية  لنقاطتنظيم التدريب

 وتقاسم المنافع الحصول
بأهميووووووووووة الموووووووووووارد الجينيووووووووووة  التوعيووووووووووة 2-1

والمعوووارف التقليديوووة المتصووولة بهوووا وموووا يتعلوووق 
 بها من قضايا الحصول وتقاسم المنافع

  دارة أنشطة  بخصوص البروتوكول التوعيةإعداد مجموعة أدوات لتوجيه األطراف وغيرهم من أصحاب المصلحة بشأن كيفية تصميم وا 
 للموظفين الحكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بتنفيذ الحصول وتقاسم المنافع بشأن كيفية اإلبالغ عن  تنظيم حلقات عمل

 قضايا الحصول وتقاسم المنافع
 تنظيم حلقات عمل للصحفيين ووسائط اإلعالم األخرى وخبراء التواصل بشأن أهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية وما يتصل بذلك من 

 قضايا الحصول وتقاسم المنافع
 مبادئ توجيهية بشأن كيفية إدراج قضايا الحصول وتقاسم المنافع في المناهج الدراسية لمدارس ما بعد الثانوي وبرامج التعليم غير  إعداد

 الرسمي
 تصميم وتنظيم دورات تدريبية قصيرة عن الحصول وتقاسم المنافع في الجامعات 

 ،فاعلووة المعنيوووةال الجهووواترسووم خوورائط  3-1
ذات بمووا فووي ذلوووك الصووكوك الدوليووة األخووورى 

بالحصوووول وتقاسوووم المنوووافع، الصووولة المتعلقوووة 
 والخبرات المتوافرة لتنفيذ البروتوكول

 وضع مواد تفسيرية بشأن رسم خرائط أصحاب المصلحة المعنيين بالحصول وتقاسم المنافع وتحليلها 
 رات المتوافرة بشأن الحصول وتقاسم المنافعلمساعدة األطراف في تقييم الخب نماذج إعداد 
  تحديد أصحاب المصلحة ومهارات التحليل للموظفين الحكوميين المسؤولين عن الحصول وتقاسم المنافع في مجالتنظيم تدريب 
 الفاعلة الجهاتلوضع آليات لتيسير إقامة الشبكات فيما بين مختلف  توفير مساعدات تقنية 



UNEP/CBD/COP/12/6 
Page 39  

 

 لبناء القدرات وتنميتها االرشاديةاألنشطة  التدابير االستراتيجية
لتنفيوذ  ومبتكورةجديدة تعبئة موارد مالية  4-1

 البروتوكول
  المشاريع وجمع التبرعات واسترجاع الموارد( تطويرتنظيم التدريب للموظفين الحكوميين على مهارات تعبئة الموارد )مثل 
 لوضع استراتيجيات وطنية لتعبئة الموارد توفير مساعدات تقنية 

وضووووع آليوووووات للتعوووواون المشوووووترك بوووووين  5-1
 المحليالوكاالت على المستوى 

  توثيق دراسات الحالة عن أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن التنسيق المشترك بين الوكاالت من الهيئات القائمة المعنية بقضايا
 الحصول وتقاسم المنافع

 الستدامةبما في ذلك تقييم الخيارات وا ،إلقامة آليات لتيسير التفاعل الداخلي فيما بين الوكاالت توفير مساعدات تقنية 
اسوووووووووووتخدام أفضووووووووووول أدوات التواصووووووووووول  6-1

علووووى اإلنترنووووت فووووي  القائمووووةالمتاحووووة والوووونظم 
بما في ذلك  ،أنشطة الحصول وتقاسم المنافع

توفير معلومات لغرفة تبادل المعلومات بشأن 
 الحصول وتقاسم المنافع

 على اإلنترنت بشأن أنشطة الحصول وتقاسم  القائمة وتدريب بشأن استخدام أفضل أدوات التواصل المتاحة والنظم توفير مساعدات تقنية
 المنافع

  وضع أو مواءمة أدوات التواصل مثل مواقع الويب ووسائط اإلعالم االجتماعية، والتعلم اإللكتروني لنشر مواد المعلومات المتوافرة عن
 الحصول وتقاسم المنافع

 علومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعإقامة منابر مناسبة لتقاسم المعلومات تتصل بغرفة تبادل الم 
  وضع وحدات التعلم اإللكتروني والتدريب بالممارسة بشأن استخدام غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وآلية تبادل

 المعلومات
لرصووود اسوووتخدام المووووارد وضوووع آليوووات  7-1

 الجينية، بما في ذلك تعيين نقاط االتصال
 بما في ذلك أدوار ووظائف تلك النقاط ،ية إلقامة نقاط تفتيش قطريةإعداد مبادئ توجيه 
 تنظيم عمليات تدريب للموظفين الحكوميين المسؤولين عن الحصول وتقاسم المنافع 

اإلبووالغ عوون التوودابير التووي تتخووذ لتنفيووذ  8-1
 البروتوكول

 ومالية إلعداد التقارير الوطنية توفير مساعدات تقنية 

نفاذ التدابير التشريعية 2المجال الرئيسي   السياساتية المحلية بشأن الحصول وتقاسم المنافع وأاإلدارية  وأ: القدرة على وضع وتنفيذ واا
 لبناء القدرات وتنميتها االرشاديةاألنشطة  التدابير االستراتيجية

وضع إطار سياساتي بشوأن الحصوول  4-0
  وتقاسم المنافع

 بشأن الحصول وتقاسم المنافع لتحديد الثغرات القائمةاسات لتحليل السي توفير مساعدات تقنية 
 لوضع أطر سياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع توفير مساعدات تقنية 
  مبادئ توجيهية ودراسات حالة( لتيسير إدراج اعتبارات الحصول وتقاسم المنافع في السياسات والخطط  على سبيل المثال) أدواتإعداد

 كة بين القطاعاتالقطاعية والمشتر 
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 لبناء القدرات وتنميتها االرشاديةاألنشطة  التدابير االستراتيجية
تقيوويم توودابير الحصووول وتقاسووم المنووافع  4-4

المحليوووة القائموووة لتحديووود الثغووورات فوووي ضووووء 
 التزامات البروتوكول

 لتقييم التدابير القائمة ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول توفير مساعدات تقنية 
 الوطنية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع لضمان االتساق  مبادئ توجيهية بشأن كيفية التنسيق بين السياسات والقوانين والقواعد إعداد

 والوضوح القانوني
إداريووووة أو  وأوضووووع توووودابير تشووووريعية  4-2

سياسووووواتية أو تعوووووديل الموجوووووود منهوووووا بشوووووأن 
الحصووووووول وتقاسووووووم المنووووووافع بغوووووورض تنفيووووووذ 

 البروتوكول

 إدارية أو سياساتية محلية بشأن الحصول وتقاسم  وأريعية تحديث و/أو وضع تدابير تش/أو وقانونية الستعراض و توفير مساعدات تقنية
 بما في ذلك وحسب مقتضى الحال أحكام االستخدام العرفي وتبادل الموارد الجينية والمعلومات التقليدية ،المنافع

 المنافع مبادئ توجيهية بشأن صياغة أو تنقيح التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم  إعداد 
 تنظيم عمليات تدريب )مثل حلقات عمل ودورات تدريبية ووحدات تعلم إلكتروني( عن صياغة التدابير التشريعية واإلدارية أو السياساتية 
 لوضع آليات إلجراء مشاورات أصحاب المصلحة بشأن وضع التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول  توفير مساعدات تقنية

 اسم المنافعوتق
لصياغة تشريعات وقواعد نموذجية إقليمية يمكن  االقتضاء،لمؤسسات اإلقليمية القائمة، حسب إلى اتقديم المساعدات التقنية والقانونية   وضع تشريعات نموذجية إقليمية 4-2

 مواءمتها لتتوافق مع األوضاع الوطنية
 بادئ توجيهية لدعم التنفيذ المتسق للبروتوكول على المستوى الوطنيتقديم المساعدات التقنية للمنظمات اإلقليمية إلعداد م 

وضووع ترتيبووات مؤسسووية ونظووم إداريووة  4-1
 للحصول وتقاسم المنافع

 مع  تيسير وضع ترتيبات مؤسسية وآليات تنسيق لتنفيذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافع من خالل العمل
 ات الوطنية لتعزيز عمليات التآزرالمؤسس

 تنظيم عمليات تدريب للموظفين الحكوميين على تنفيذ التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية للحصول وتقاسم المنافع 
  ومجتمعات اء، تيسير تقاسم المعارف والخبرات بشأن تدابير الحصول وتقاسم المنافع من خالل التدريب أثناء العمل وبرامج تبادل النظر

 التعلم اإلقليمية ودون اإلقليمية وشبكات
 لوضع إجراءات إدارية لتنفيذ تدابير الحصول وتقاسم المنافع توفير مساعدات تقنية 
  الستخدام التجاري وغير التجاريلإعداد مبادئ توجيهية للتفرقة بين طلبات الحصول على الموارد الجينية 
  مبسطة للحصول على الموارد الجينية ألغراض البحوث غير التجاريةإعداد مبادئ توجيهية لوضع تدابير 

وضوووع إجوووراءات لمووونح أو رفوووض مووونح  4-1
 الموافقة المسبقة عن علم

 إعداد مذكرات تفسيرية بشأن مختلف عناصر الموافقة المسبقة عن علم 
 إعداد مبادئ توجيهية بشأن منح الموافقة المسبقة عن علم، بما في ذلك النماذج 
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 بشأن منح الموافقة المسبقة عن علمعمليات تدريب وبرامج توجيه م تنظي 

االمتثال للتشريعات الوطنيوة أو  تعزيز 4-2
المتطلبات التنظيمية بشأن الحصوول وتقاسوم 

 المنافع

 لمنافعاإلدارية الوطنية المتعلقة بالحصول وتقاسم ا وأالسياساتية  وأبالتدابير التشريعية  للتوعية توفير مساعدات تقنية 
 توثيق ونشر دراسات الحالة عن الممارسات الجيدة في إنفاذ وتعزيز االمتثال لتدابير الحصول وتقاسم المنافع 
 تنظيم عمليات تدريب لموظفي مراقبة الحدود بشأن قضايا التنوع البيولوجي والحصول وتقاسم المنافع 

 ليها بصورة متبادلةمتفق عالشروط بشأن ال: القدرة على التفاوض 3المجال الرئيسي 
 لبناء القدرات وتنميتها االرشاديةاألنشطة  التدابير االستراتيجية

تعزيووووووووووز العدالووووووووووة واالنصوووووووووواف فووووووووووي  2-0
 المفاوضات الخاصة بالشروط المتفق عليهوا

، بمووووا فووووي ذبووووك موووون خووووالل بصووووورة متبادلووووة
التووووووودريب فوووووووي مجوووووووال المهوووووووارات القانونيوووووووة 

  والعملية والتقنية ذات الصلة

 الفاعلة ذات الصلة الجهاتو بصورة متبادلة ذكرات تفسيرية عن مختلف عناصر الشروط المتفق عليها إعداد م 
  بما في ذلك الوحدات الخاصة بالجوانب  ،التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة عنتنظيم عمليات تدريب وبرامج توجيه

 التقنية والقانونية
  ذات الصلة بالموافقة المسبقة عن علمبصورة متبادلة المتفق عليها برامج توجيه بشأن قضايا الشروط 
  ضمن جملة أمور كيفية التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها بصورة  يغطيبصورة متبادلة إعداد دليل تشغيلي بشأن الشروط المتفق عليها

 الفاعلة ذات الصلة الجهاتمتبادلة، وأدوار ومسؤوليات 
 بصورة متبادلةن األطر القانونية المتصلة بعملية الشروط المتفق عليها ورقة استعراض بشأ إعداد 
 إعداد مجموعة أدوات عن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة وتنظيم برامج تدريب وتوجيه باستخدام مجموعة األدوات 
  مات عن تنفيذ الشروط المتفق عليها بصورة بشأن تقاسم المعلو بصورة متبادلة وضع إرشادات بشأن إدراج أحكام في الشروط المتفق عليها

 بما في ذلك من خالل متطلبات اإلبالغ ،متبادلة
 الصدددليل عن تسوية المنازعات وتنظيم برامج توجيه للخبراء القانونيين وغيرهم في هذا  إعداد 
 واالمتثال فيما يتعلق بالشروط المتفق االتصال الوطنية وأصحاب المصلحة بشأن القضايا ذات الصلة بالرصد  نقاطتنظيم برامج تدريب ل

 بصورة متبادلة عليها
وضووع بنووود تعاقديووة نموذجيووة قطاعيووة  2-4

 وجامعة للقطاعات 
 إعداد تدريب قانوني عن قانون العقود لألشخاص غير المحامين 
 بما في ذلك لمختلف القطاعات ،بنود تعاقدية وعقود نموذجية إعداد 
 ستخدام العقود النموذجيةتنظيم عمليات تدريب عن كيفية ا 
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وتنفيووووووذ اتفاقووووووات رائوووووودة بشووووووأن  إعووووووداد 2-2

  الحصول وتقاسم المنافع
 بما في ذلك أمثلة على المستفيدين، والمنافع النقدية وغير النقدية، وطرائق تقاسم  ،توثيق دراسات الحالة عن اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع

 المنافع، واستخدام المنافع
م األفضل لنمواذج األعموال تعزيز الفه 2-2

 بشأن استخدام الموارد الجينية
 دليل عن نماذج األعمال ذات الصلة باستخدام الموارد الجينية لمختلف القطاعات إعداد 
 تنظيم عمليات تدريب على نماذج األعمال ذات الصلة باستخدام الموارد الجينية لمختلف القطاعات 
 وتنمية األعمال المعتمدة على الموارد األحيائيةنماذج بشأن التوقعات األحيائية  إعداد 

 فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث ،: قدرات المجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين4المجال الرئيسي 
 لبناء القدرات وتنميتها االرشاديةاألنشطة  التدابير االستراتيجية

المشووواركة فوووي عمليوووات صووونع القووورار  2-0
 القانوني والسياساتي

 

 في  تنظيم تدريب للمجتمعات األصلية والمحلية، بما في ذلك النساء في تلك المجتمعات، بشأن أحكام البروتوكول والكيفية التي سيعمل بها بما
 التقليدية هاوتقاسم المنافع، واالعتراف بقيمة معارف ذلك فهم عملية صنع القرار والعمليات القانونية والسياساتية بشأن قضايا الحصول

 وعمليات تدريب لتمكين المجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين من المشاركة في وضع تدابير  توفير مساعدات تقنية
 الحصول وتقاسم المنافع

 طاع األعمال وأوساط البحوث بشأن تنفيذ البروتوكولبما في ذلك ق ،تنظيم عمليات تدريب ألصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين 
، حسووووووووووب وضووووووووووع متطلبووووووووووات دنيووووووووووا 2-4

بصوووورة للشوووروط المتفوووق عليهوووا  االقتضووواء،
والمنصووف التقاسووم العووادل لضوومان متبادلووة 

للمنوووووافع الناشوووووئة عووووون اسوووووتخدام المعوووووارف 
 التقليدية

 لة لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام للشروط المتفق عليها بصورة متباد ، حسب االقتضاء،وضع متطلبات دنيا
 المعارف التقليدية

  بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط البحوث اآلخرين، أصحاب المصلحة و إقامة حلقات عمل "لتدريب المدربين" للمجتمعات األصلية والمحلية
لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة  بصورة متبادلة ط المتفق عليهاللشرو  ، حسب االقتضاء،بشأن كيفية استخدام المتطلبات الدنيا

 عن استخدام المعارف التقليدية
وضووووع بروتوكوووووالت مجتمعيووووة بشووووأن  2-2

الحصووول علووى المعووارف التقليديووة والتقاسووم 
العوووادل للمنوووافع الناشوووئة عووون اسوووتخدام هوووذه 

 المعارف

 "ما في ذلك إعداد مواد للمجتمعات األصلية والمحلية بشأن كيفية وضع البروتوكوالت المجتمعية بشأن ب ،إقامة حلقات عمل "لتدريب المدربين
 الحصول على المعارف التقليدية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام تلك المعارف

 ت المجتمعية المتعلقة بالحصول على المعارف التقليدية، وضع وحدات للتعلم اإللكتروني وغير ذلك من األدوات بشأن كيفية وضع البروتوكوال
 والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام تلك المعارف

 ية واتفاقات الحصول وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليديةوحدات "لتدريب المدربين" لوضع واستخدام البنود التعاقد إعداد وضووع بنووود تعاقديووة نموذجيووة لتقاسووم  2-2
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المنوووووافع الناشوووووئة عووووون اسوووووتخدام المعوووووارف 

 التقليدية
 إعداد أدوات ارشادية عملية بشأن البنود التعاقدية النموذجية للمعارف التقليدية 

تعزيووووز قوووودرات المجتمعووووات األصوووولية  2-1
والمحليووووووووووة وخاصووووووووووة النسوووووووووواء فووووووووووي هووووووووووذه 

صووووول علوووووى حالمجتمعووووات فيمووووا يتعلوووووق بال
 نية و/او المعارف التقليديةالموارد الجي

 ترجمة المواد ذات الصلة إلى اللغات المحلية 
 إلنشاء مكاتب مساعدة للمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين توفير مساعدات تقنية 
 ثناء العمل والتدريب أ التوجيهبما في ذلك برامج  ،لوضع وتنفيذ برامج للتعليم من نظير لنظير توفير مساعدات تقنية 
 مهابرامج التوجيه والتدريب لتمكين المجتمعات األصلية والمحلية من تحقيق إمكانيات المعارف التقليدية من خالل توثيقها وحمايتها واستخدا  

فووووووي  تنميووووووة القوووووودرة علووووووى التفوووووواوض 2-1
 مجال الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة

 بصورة متبادلة لتقييم الذاتي لالحتياجات من القدرات للشروط المتفق عليهاومبادئ توجيهية لتيسير عمليات ا نماذج إعداد 
  بما في ذلك قطاع األعمال وأوساط  ،المعنييناآلخرين أصحاب المصلحة و تنظيم حلقات عمل/دورات تدريبية للمجتمعات األصلية والمحلية

 بصورة متبادلة البحوث للتفاوض بشأن الشروط المتفق عليها
 بما في ذلك قطاع األعمال  ،صحاب المصلحة المعنيينأ نخصصة للتعلم واإللكتروني للمجتمعات األصلية والمحلية وغيرها موضع وحدات م

 وأوساط البحوث بشأن المفاوضات الخاصة بالشروط المتفق عليها بصورة متبادلة واتفاقات الحصول وتقاسم المنافع
زيادة فهم التزامات األطوراف بموجوب  2-2

فيمووا يتعلووق بالمعووارف التقليديووة  كووولالبروتو 
 والمجتمعات األصلية والمحلية

  دراسية وحلقات عمل بشأن التزامات األطراف بموجب البروتوكول فيما يتعلق بالمعارف التقليدية والمجتمعات األصلية والمحلية حلقاتتنظيم 
  اإلدارات/الوكاالت الحكومية، والسلطات المحلية التي تنظم عملية إعداد مبادئ توجيهية بشأن كيفية إنشاء آليات لتيسير التنسيق فيما بين

 الحصول وتقاسم المنافع فيما يتعلق بالمعارف التقليدية والمجتمعات األصلية والمحلية
  بالحصول توثيق ونشر دراسات الحالة بشأن الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالمعارف التقليدية والمجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة

 وتقاسم المنافع لتمكين الممارسين من التعلم واالرتكاز على خبرات اآلخرين
 دعم إنشاء منصات تعلم على اإلنترنت لتيسير التعلم الموجه للذات بشأن أحكام الحصول وتقاسم المنافع 

 الجينية هامواردإلى إلضافة قيمة  ذاتيةقدرة البلدان على تطوير قدرات بحثية : 5المجال الرئيسي 
 لبناء القدرات وتنميتها االرشاديةاألنشطة  التدابير االستراتيجية

 لتقودير قيموةوضع واسوتخدام طرائوق  1-0
معوارف الموارد الجينية وما يتصل بها مون 

 تقليدية

 الممارسات الجيدة في سياق الحصول  القيمة التجارية المحتملة لموارد جينية معينة والمعارف التقليدية باالرتكاز على لتقديرمنهجيات  إعداد
 وتقاسم المنافع

  الموارد الجينية  لتقدير قيمةبالحصول وتقاسم المنافع  المتعلقةتيسير وضع صالت مشتركة مع المبادرات والمنهجيات والصكوك األخرى
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 من خالل تبادل المعارف والمعارف التقليدية مثال

  فهم سلسلة القيمة من خالل تحليل نماذج األعمال لزيادةسات الجيدة والدروس المستفادة بالممار  المتعلقةتوثيق ونشر دراسات الحالة 
  ُدراج القيمة المحتملة للموارد الجينية والمعارف التقليدية في عمليات صنع القرار مثل من خالل إلهج متعددة ألصحاب المصلحة دعم ن

يق في مختلف اإلدارات والوكاالت الحكومية والسلطات المحلية التي تنظم إعداد مبادئ توجيهية بشأن كيفية وضع آليات لتيسير التنس
 عمليات الحصول وتقاسم المنافع

تيسووير نقوول التكنولوجيووا ووضووع بنيووة  1-4
تحتيووة للبحوووث وبنوواء القوودرات التقنيووة علووى 

 تحقيق االستدامة لهذا النقل للتكنولوجيا

 بما في ذلك نقل وتطوير التكنولوجيا ،برامج التعلم من نظير لنظير( مشترك )مثالللتعاون البحثي والعلمي ال توفير مساعدات تقنية 
  وتدريب أثناء العمل( إلقامة مرافق في البلدان النامية لتدريب الباحثين  وبرامج التوجيهمثل حلقات عمل تدريب المدربين )توفير دعم

 تقليديةالمعارف البشأن بما في ذلك  ،والحفاظ على المهارات المتوافرة
 لتنمية القدرات البحثية في المؤسسات والجامعات المحلية إلضافة قيمة إلى الموارد الجينية توفير مساعدات تقنية 
 توفير الدعم للنهج التعاونية إزاء البحوث التقنية والعلمية وبرامج التنمية 

إجووراء الدراسووات البحثيووة والتصوونيفية  1-2
ذات الصوووووووولة بحفوووووووووظ التنووووووووووع البيولووووووووووجي 

والتنقيوووووب  لمكوناتوووووهواالسوووووتخدام المسوووووتدام 
 البيولوجي

 لدعم وضع أو تعزيز قواعد بيانات الموارد الجينية توفير مساعدات تقنية 
  ت الصغيرة آوالقيمة المضافة للموارد الجينية للمجتمعات األصلية والمحلية، والمنش التنقيب البيولوجيتنظيم عمليات تدريب بشأن

 ع الخاصوالمتوسطة الحجم والقطا
  لمكوناتهتنظيم عمليات تدريب بشأن الدراسات البحثية والتصنيفية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام 
 بناء قدرات لالضطالع بالبحث والتطوير المتعلق بالموارد الجينية لمرحلة االستغالل التجاري 
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 المرفق الثاني
 لرسمية المعنية ببناء القدرات لتنفيذ بروتوكول ناغويااختصاصات اللجنة االستشارية غير ا

 الوالية -أوال
المسائل  إلى األمين التنفيذي حولالمشورة  إسداء فيبناء القدرات المعنية بوالية اللجنة االستشارية غير الرسمية تتمثل  -21

. وتشمل على نحو فعال بروتوكول ناغويالدعم تنفيذ  تنميتهااإلطار االستراتيجي لبناء القدرات و  الصلة بتقييم فعاليةذات 
 :إسداء المشورة بشأن ما يليالمحددة  هامهام

التي تنفذها مختلف المنظمات بهدف تحديد الثغرات في تنفيذ اإلطار  تنميتهامبادرات بناء القدرات و  تقييم ()أ
 ؛االستراتيجي
ا في ذلك وحدات التعلم اإللكتروني، الحاجة إلى إعداد أدوات ومبادئ توجيهية ومواد تدريب جديدة، بم (ب)

لتيسير مبادرات األطراف والحكومات األخرى والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين المتعلقة ببناء القدرات 
 وتنميتها؛

ر ، مع األخذ بعين االعتباوتنميتها بناء القدرات أنشطةوالتكامل بين واالتساق التنسيق والتآزر  تيسير )ج(
في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول المتاحة  من حيث بناء القدرات وتنميتها واألنشطةحتياجات المتعلقة باالالمعلومات 

 ؛مصادر أخرىمن و وتقاسم المنافع 
الفرص تيسير تحقيق االتساق بين االحتياجات من حيث بناء القدرات وتنميتها التي تحددها األطراف و  (د)
 .لدعم تنفيذ اإلطار االستراتيجيالالزمة رد المواو  المحتملة

 تشكيل اللجنة -ثانيا
ستضم اللجنة االستشارية غير الرسمية خمسة عشر خبيرا يختارهم األمين التنفيذي على أساس ترشيحات من  -21

صلية ممثلي المجتمعات األاللجنة  تضموالتوازن بين الجنسين ويجب أن  المنصفاألطراف مع مراعاة التمثيل الجغرافي 
 .والمنظمات المعنية والمحلية

مع المنظمات الدولية  وأن تتواصلالخبرات القائمة،  إلىأيضا  أن تستندللجنة االستشارية غير الرسمية  ويمكن -22
 .، في تنفيذ واليتها، حسب االقتضاءالمعنيةواإلقليمية والوطنية 

 اإلجراءات التشغيلية -ثالثا
الوقت  إسداء المشورة فيضمان لاللجنة االستشارية غير الرسمية حسب الحاجة  معستجترهنا بتوافر الموارد المالية،  -22

 مع االجتماعات األخرى ذات الصلة.اجتماعات في تعاقب ، حيثما كان ذلك ممكنا، تعقدالمناسب، وس
وجها عات عقد اجتمال الحاجة إلى يتقل من أجلالمتاحة  اإللكتروني األمانة وسائل االتصال ستستخدم، يمكنحيثما و  -22

 لوجه.
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المؤسسية لتعزيز االمتثال لبروتوكول ناغويا ومعالجة حاالت عدم  واآللياتاإلجراءات التعاونية  3/6التوصية 
االمتثال، بما في ذلك اإلجراءات واآلليات الخاصة بتقديم المشورة والمساعدة، عند االقتضاء 

 (31)المادة 
يا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغو 

 الناشئة عن استخدامها،
من بروتوكول ناغويا، الذي تطلب إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في  31المادة  إلى تشيرإذ 

 االمتثال لبروتوكول عزيزلت المؤسسيةليات اآلو تعاونية الجراءات بروتوكول ناغويا، خالل اجتماعه األول، أن ينظر ويقّر اإل
 ، ومعالجة حاالت عدم االمتثال ناغويا

ومعالجة  ناغويا االمتثال لبروتوكول عزيزلت المؤسسيةليات اآلتعاونية و الجراءات إحالة نص مشروع اإل على توافق
مر األطراف العامل كاجتماع األطراف في الوارد في المرفق بهذه التوصية إلى االجتماع األول لمؤت حاالت عدم االمتثال

 بروتوكول ناغويا كي ينظر فيه ويوافق عليه.
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 المرفق

ألحكام بروتوكول ناغويا ومعالجة لتشجيع االمتثال  المؤسسيةاإلجراءات التعاونية واآلليات 
 حاالت عدم االمتثال

ا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل من بروتوكول ناغوي 31وضعت اإلجراءات واآلليات التالية وفقا للمادة 
 والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها )البروتوكول(.

 األهداف والطابع والمبادئ األساسية - ألف
وتتضمن  .الهدف من إجراءات وآليات االمتثال هو تشجيع االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال -1

عن إجراءات  منفصلةوهي  ،حسب مقتضى الحال ،ات واآلليات أحكاما تتعلق بإسداء المشورة أو تقديم المساعدةهذه اإلجراء
 دون المساس بها. (االتفاقيةاتفاقية التنوع البيولوجي )من  27وآليات تسوية المنازعات بمقتضى المادة 

وفعال من وتيسيري ومرن  سريع وتشاوريو متثال ذات طابع غير تخاصمى وتعاوني وبسيط ليات االآإجراءات و إن  -2
 .حيث التكلفة

والشفافية وعدم التمييز  القانون واإلجراءات الواجبة وسيادة يسترشد تشغيل إجراءات وآليات االمتثال بمبادئ العدالةو  -3
لبلدان ألطراف من الاهتماما خاصا لالحتياجات الخاصة  يوليينبغي أن و  والفعالية.حسن النية والمساءلة والقدرة على التنبؤ و 

أخذ في يو ذات االقتصاد االنتقالي واألطراف  ،من بينهاالنامية البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة أقل  ، وال سيماالنامية
 .االعتبار الكامل الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ البروتوكول

 المؤسسية اتاآللي - باء
من البروتوكول لالضطالع  31مادة عمال بال "،باللجنة"إليها فيما بعد  يشار التي المتثال،الجنة  لذلك وفقاتنشأ  -1

 .هبالوظائف المحددة طي

ات المجموعكل مجموعة من  ؤيدهمتعلى أساس ثالثة أعضاء  ،عضوا ترشحهم األطراف 15 تتألف اللجنة منو  -2
باإلضافة إلىب ]ممثلينب  بصلية والمحليةعن المجتمعات األ. ويمكن أن يضم المرشحون ممثلين لألمم المتحدةالخمس  اإلقليمية

ممثلين عن المجتمعات األصلية والمحلية مرشحين من ]األطراف] يمكن أن يعملوا ]كمراقبينب ]أعضاء ال يتمتعون بحق 
11.نيالمرشح كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا العاملمؤتمر األطراف  ينتخبالتصويتب. و 

 

ينتخبه مؤتمر األطراف ترشحه األطراف و عضوا مناوبا موعات األمم المتحدة من مجتقدم كل مجموعة إقليمية و  -3
 يته.والالعضو الذي يستقيل أو يعجز عن استكمال فترة  حلالعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا ليحل م

المجاالت التي في بما في ذلك خبرات تقنية أو قانونية أو علمية  ،معترف بها مؤهالتيكون لدى أعضاء اللجنة و  -4
، بصورة موضوعية اأن يعملو عليهم و  ،مثل الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية ،يغطيها البروتوكول

 .كخبراء وبصفتهم الفرديةول وألفضل مصالح البروتوك

ية والهي فترة سنوات، و أربع ينتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا األعضاء لفترة و  -5
خمسة أعضاء، عضو وينتخب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في أول اجتماع له،  .كاملة
لفترة كاملة. وفي كل مرة بعد ذلك، ينتخب مؤتمر األطراف عشرة أعضاء، اثنين من كل إقليم و  ،من كل إقليم لنصف الفترةواحد 

 . والواليتهمفترة  تنتهي تيال األعضاء حلم ايحلو لتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا لفترة كاملة أعضاء جدد العامل كاج
 تين.ليفترتين متتان يعمل األعضاء ألكثر م

                                                           
 دخال تغييرات تبعية.، قد يتعين إ4وفقا للنهج المعتمد في الفقرة  11
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رهنا و الضرورة،  اجتماعات إضافية، عند أن تعقد ويجوزفي كل فترة بين الدورات،  ،تجتمع اللجنة مرة على األقلو  -6
الواجب لالجتماعات المقررة لمؤتمر األطراف  االعتباراالجتماعات، إيالء  تواريخارد المالية. ويتعين، لدى تحديد بتوافر المو 

العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا وغيره من الهيئات ذات الصلة في إطار البروتوكول، وتحديد المواعيد بطريقة 
قبل ثالثة أشهر على األقل من اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  . وتعقد االجتماعاتفعالة من حيث التكلفة

 لألطراف في بروتوكول ناغويا.

مؤتمر وتقدمه إلى المتعلقة بالسرية وتضارب المصالح،  اإلجراءاتبما في ذلك نظامها الداخلي، تضع اللجنة و  -7
 .عليه لموافقةوا فيه األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا للنظر

  لألمم المتحدة.الخمس الذي سيجري تناوبه بين المجموعات اإلقليمية  ،تنتخب اللجنة رئيسها ونائبا للرئيسو  -8

 ويمثل ثلثا أعضاء اللجنة النصاب القانوني. -9

نفاد وفي حالة است]بتوافق اآلراء.  المهمةجميع المسائل  حولللتوصل إلى اتفاق  بكل جهد]تبذل اللجنة و   -مكررا 9
 ]ثلثي[اتفاق، يتخذ أي قرار، كملجأ أخير، بأغلبية  وعدم الوصول إلىجميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافق في اآلراء، 

تقرير أي اجتماع  وعلى. رأيهما أكب ،عضواب 11ب ]11ب ]9ب ]8] أو بو الذين أدلوا بصوتهماألعضاء الحاضرين  ]ثالثة أرباع[
.ب وُيتاح التقرير للجمهور بعد جميع أعضاء اللجنة أن يعبر عن آراء صل فيها إلى توافق في اآلراءللجنة التي لم يتم التو 

 اعتماده. 
حاالت األطراف كّل على حدة اللجنة  تناولذلك. وعندما ت خالفما لم تقرر اللجنة ، اجتماعات اللجنة مفتوحةوتكون  -11

المعني ما لم يوافق الطرف  ،لجنة مفتوحة لألطراف، ومغلقة أمام الجمهور، تكون اجتماعات الوالتي يجري النظر في امتثالها
 .ذلك خالفعلى 

 والمقصود من "الطرف المعني" الطرف الذي أثيرت مسألة بشأنه في إطار القسم دال. -مكررا 11

 إلجراءات.هذه ا بموجبإليها  مسندةوتضطلع بأي مهام إضافية  ،توفر األمانة الخدمات الجتماعات اللجنةو  -11

12اللجنة وظائف -جيم 
 

وتضطلع ، بغرض تشجيع االمتثال ألحكام البروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال، الوظائف التالية تتولى اللجنة -1
 .مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويابالمهام وفقا لإلجراءات وأي مهام أخرى ُيسندها إليها 

جنة بمهامها، يجوز لها االستشارة مع لجنة االمتثال بشأن االتفاقات األخرى من أجل تبادل الخبرات وعند اضطالع الل -2
 بشأن مشاكل االمتثال والخيارات الالزمة لحلها.

إلى االجتماع التالي لمؤتمر األطراف العامل  ،بما في ذلك التوصيات المتعلقة بأداء وظائفها ،تقدم اللجنة تقاريرهاو  -3
 .واتخاذ اإلجراءات المالئمةفيها طراف في بروتوكول ناغويا للنظر كاجتماع لأل

                                                           
 تناول الفقرات التالية: يمكنالقسم دال، من  01وفقا للقرار الوارد في الفقرة  12
 ؛ب42]تقييم نطاق التنفيذ واالمتثال للبروتوكول من جانب األطراف باستعراض الرصد واإلبالغ الوارد في المادة  )د(
طووراف ذات االلتزامووات بموجووب البروتوكووول، بمووا فووي ذلووك علووى أسوواس المعلومووات تحديوود واسووتعراض أي مسووائل عامووة لالمتثووال موون جانووب األ )ه(

 المقدمة إلى مركز المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛
مووون  42فوووي الموووادة  المنصووووص عليهوووا الوطنيوووةتقوووارير السووواس عووودة أموووور منهوووا المعلوموووات المقدموووة فوووي أ]إعوووداد تقوووارير عووون االمتثوووال علوووى  )و(

 البروتوكول؛ب
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]وال تنظر اللجنة في أي مسائل تتعلق بتفسير األحكام المتفق عليها فيما بين األطراف وتنفيذها أو االمتثال لها ]وب  -4
االمتثال للبروتوكولب]أو عدم االمتثال ]االمتثال لوب القانون الوطني. ]وعلى هذا النحو، ما لم ُتسفر هذه األحكام عن حاالت عدم 

 الناشئ عن قانون وطني من جانب األطراف من البلدان النامية في البروتوكول بسبب غياب القدرة والموارد.ب

 ]وال تنظر اللجنة في أي أسئلة أو شكاوى تتعلق بحفظ واستغالل وتجميع وتحديد وتقييم توثيق الموارد النباتية الجينية.ب -5

 جراءاتاإل - دال
 عدم االمتثال ألحكام البروتوكول من:االمتثال و  بمشاكلتتلقى اللجنة أي تقديمات تتعلق  -1

 أي طرف فيما يتعلق به؛ )أ(

 أي طرف فيما يتعلق بطرف آخر؛ )ب(

 ؛مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا )ج(

، شريطة عدم حل المسألة في غضون 29لتقرير وفقا للمادة  ]، في حالة عدم تقديم أحد األطراف األمانة] )د(
تسعين يوما من خالل التشاور مع الطرف المعني، ]أو على أساس معلومات مستمدة من تقارير وطنية أو مركز تبادل 

لبروتوكولب المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع توضح أن الطرف المعني يواجه صعوبات في االمتثال اللتزاماته بموجب ا
تشكل قلقا مباشرا لهذا و إلى األمانة، فيما يتعلق بأحكام بروتوكول ناغويا مجتمع أصلي ومحلي  يقدمها]أو معلومات ذات صلة 

 ب؛يومابب بxالمجتمع األصلي والمحلي، شريطة أن تبلغ األمانة هذا الطرف بذلك وتمنحه فرصة للرد في غضون ]

 بالجمهور؛ أومن أفراد ] )و(

]بتأييد من الطرف الذي تتواجد في إقليمه الوطنيب]بخصوص المسائل  المجتمعات األصلية والمحلية] )ز(
جراءات المجتمعات، عند االقتضاء، فيما  المتعلقة باالمتثال ألحكام بروتوكول ناغويا فيما يخص قوانينها العرفية وبروتوكوالت وا 

ندما تؤثر مباشرة على حاالت تتعلق بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد يخص معارفها التقليدية المتصلة بالموارد الجينيةب]ع
 الجينية.ب

 :األمانة ويحدداللجنة من خالل يوجه أي تقديم كتابة إلى و  -2

 المسألة المعنية؛ )أ(

 األحكام ذات الصلة في البروتوكول؛ )ب(

 .المسألة المعنية تدعممعلومات  )ج(
 .اهتقويميا من استالميوما  31)أ( أعاله إلى اللجنة في غضون 1ت بموجب الفقرة األمانة أي تقديما وتحيل -3

 .اهاستالميوما تقويميا من  31لى الطرف المعني في إ 1ة بموجب الفقر أخرى األمانة أي تقديمات  وتحيل -4

وما تقويميا من تاريخ ي 61صلة في غضون  معلومات ذات تقديما أن يرد وأن يقدم ستلمينبغي للطرف المعني الذي يو  -5
 يوما تقويميا. 91لفترة تصل إلى  دمنح هذا التمديرئيس اللجنة لاستالم التقديم، ما لم يطلب الطرف تمديد المدة. ويجوز 

تحيل األمانة التقديم والرد وهذه  أو غيره من المصادر، بمجرد أن تتلقى األمانة ردا وأي معلومات من الطرف المعنيو  -6
الفترة األولية أو الممتدة ى اللجنة. وفي حالة عدم تلقي األمانة أي رد أو معلومات من الطرف المعني في غضون المعلومات إل

 األمانة التقديم إلى اللجنة. ترسلأعاله،  6على النحو المشار إليه في الفقرة 

أو قائم على  ،حدا أدنى]يمثل  ( أعاله...)1)ب( إلى 1لفقرات وفقا لالنظر في أي تقديم عدم  أن تقرريجوز للجنة و  -7
 .أعالهب ]كمجهول المصدرب 3ب ]ال يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة أساس غير سليم
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أو  اقدم ردوديالتقديم، و في نظر الفي ]والطرف ]أو الكيانب الذي قدم الطلبب أن يشارك الطرف المعني  يجوزو  -9
ب]األطراف للطرف المعني] اللجنة. وتتيح اللجنة التوصيات اتواعتماد توصي صياغةي يشترك ف ال، غير أنه تعليقات إلى اللجنة

 ]و/أو أن يرفق بوهب.ب تقرير اللجنةالذي ُيمنح فرصة التعليق. ]ويتعين أن ينعكس أي تعليق في  المشار إليهاب

سألة من مسائل االمتثال، بما في ]وباإلضافة إلى اإلجراءات الواردة في هذا القسم، يجوز أن تقرر اللجنة بحث أي م -9
ذلك المسائل المنهجية لعدم االمتثال العام لمصالح جميع األطراف في البروتوكول التي تنقل إلى علمها. ويجوز أن تنظر في 

من البروتوكول أو أي معلومات أخرى ذات  29هذه المسائل على أساس التقارير الوطنية ومتطلبات اإلبالغ بموجب المادة 
بالموضوع تصبح متاحة إلى اللجنة، وال سيما من جانب أفراد الجمهور الذين لديهم مصلحة مشروعة محددة في المسألة صلة 

من البروتوكول.  17و 14المعنية، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، فضال عن المعلومات المتاحة بموجب المادتين 
ذا ما أثرت مسألة ما على أحد األطراف أك ثر من األطراف األخرى، ينطبق النظام الداخلي مع مراعاة ما يقتضيه اختالف وا 

 الحال.ب

 ه اللجنة من مشاوراتياإلجراءات، وما تجر  بداية تنفيذمعلومات للجنة بعد  - هاء

للجنة أن تسعى إلى الحصول على معلومات من المصادر ذات الصلة وتتسلمها]، بما في ذلك تلك الواردة من يجوز  -1
 وينبغي ضمان موثوقية المعلومات. المجتمعات األصلية والمحليةب.

 مستقلين. خبراءمن مشورة اليجوز للجنة أن تطلب و  -2

 .يجوز للجنة أن تجمع، بناء على دعوة من الطرف المعني، معلومات في أراضي ذلك الطرفو  -3

 تدابير لتشجيع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال - واو
 يلي في االعتبار: لنظر في التدابير المحددة أدناه، تأخذ اللجنة ماا عند -1

 قدرة الطرف المعني على االمتثال؛ )أ(

نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية البلدان أقل ال سيما ، و لبلدان الناميةلألطراف من ااالحتياجات الخاصة  )ب(
 ؛ذات االقتصاد االنتقاليمن بينها، واألطراف 

 .سبب عدم االمتثال ونوعيته ودرجته ووتيرته مثلامل عو  )ج(
 ومعالجة حاالت عدم االمتثال: بغية تشجيع االمتثالبما يلي  للجنةويجوز أن تقوم ا -2

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

متفق الزمني الطار واإلات المالئمة الخطو  تحددخطة عمل لالمتثال وتقديم الطرف المعني وضع  إلىطلب ت )ب(
 ؛أو تساعده على ذلك مؤشرات لتقييم التنفيذ المرضيالعليه و 

لالمتثال اللتزاماته بموجب  الجهود التي يبذلهاتدعو الطرف المعني إلى تقديم تقارير مرحلية عن   ( ج)
 ؛البروتوكول

بما يلي، بناء على  اف في بروتوكول ناغويامؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطر ويجوز أيضا أن يقوم  )مكررا( 2
 توصيات اللجنة، بغية تشجيع االمتثال ومعالجة حاالت عدم االمتثال:

 )ج( أعاله؛-)أ(2اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في الفقرات  )أ(
لوجيا والتدريب تيسير ]أو تقديمب، عند الضرورة، سبل الحصول على المساعدة المالية والتقنية ونقل التكنو  )ب(

 وغير ذلك من التدابير المتعلقة ببناء القدرات؛
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 ؛لطرف المعنيا إعالن عدم امتثالأو ُيعرب فيه عن القلق بيان أو  مكتوب تحذيرر اصدإ )ج(
 ]في حاالت عدم االمتثال الخطيرة أو المتكررة، البت في اتخاذ تدابير مالئمة وفقا للقانون الدولي؛ب )د(
 ؛بامتيازات معينة، وفقا للقواعد السارية في القانون الدولي بشأن وقف عمل إحدى المعاهداتحقوق و ]وقف  )ه(
 من البروتوكول. 26من المادة  4البت في أي إجراء آخر، عند االقتضاء، وفقا للفقرة  )و(

 أمين المظالم –]واو )مكررا( 
قاسم المنافع لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية تنشئ اللجنة مكتبا خاصا ألمين المظالم يكون مسؤوال عن الحصول وت

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

راءات واآلليات بموجب يجري مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا استعراضا لفعالية هذه اإلج
 من البروتوكول، ويتخذ اإلجراءات المالئمة بشأنه.  31 المادةعمليات التقييم واالستعراض المنصوص عليها في 
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 (22الرصد واإلبالغ )المادة  3/7التوصية 
المنصف للمنافع إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل و 

 الناشئة عن استخدامها،
إلى األمين التنفيذي، مع مراعاة الحاجة إلى متطلبات إبالغ واضحة وبسيطة، إعداد مشروع شكل  تطلب -1

التقرير الوطني المؤقت لكي ينظر فيه االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا. 
 بالغ أن:وينبغي لمشروع شكل اإل

تقديم المعلومات التي أتيحت بالفعل من خالل غرفة تبادل  عن طريقيتفادى االزدواجية  )أ(
 بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي؛المقدمة المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع والتقارير الوطنية 

لرد وكذلك تقديم معلومات يتألف من أسئلة بسيطة تسمح بالمرونة لإلجابة على األسئلة في خانة ا )ب(
 في تنفيذ بروتوكول ناغويا؛ صودفتسردية، وال سيما عن الصعوبات التي 

يسمح بتقديم معلومات من خالل غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في  )ج(
 ذلك خيار تقديم المعلومات بدون االتصال بشبكة اإلنترنت.

، اجتماعه األول ناغويا، في في بروتوكول العامل كاجتماع لألطراف رافبأن يعتمد مؤتمر األط توصي -2
 غرار ما يلي: مقررا على

 في بروتوكول ناغويا، العامل كاجتماع لألطراف مؤتمر األطرافإن 
إلى األمين التنفيذي إتاحة شكل التقرير الوطني المؤقت المرفق بهذا المقرر من خالل غرفة تبادل  يطلب -1

 ؛خيار تقديم المعلومات بدون االتصال بشبكة اإلنترنتن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك المعلومات بشأ

األطراف والحكومات األخرى إلى تقديم تقرير وطني مؤقت عن تنفيذ التزاماتها بموجب بروتوكول  يدعو -2
 ناغويا:

 بإحدى اللغات الرسمية لألمم المتحدة؛ )أ(
 ت بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛من خالل غرفة تبادل المعلوما )ب(
كاجتماع في غضون اثنى عشر شهرا قبل انعقاد االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل  )ج(

 ؛لألطراف في بروتوكول ناغويا

إلى األمين التنفيذي تجميع المعلومات الواردة في التقارير الوطنية المؤقتة المستلمة والمعلومات  يطلب -3
بادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع لكي ينظر فيها االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف المنشورة في غرفة ت

من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، وذلك كمساهمة 
 ؛31في تقييم واستعراض فعالية البروتوكول، عمال بالمادة البروتوكول 

 البيئة العالمية إلى إتاحة موارد مالية بغية مساعدة األطراف المؤهلة في إعداد تقاريرها الوطنية؛مرفق يدعو  -4

 النظر في فترات اإلبالغ في اجتماعه الثالث؛ يقرر -5

اإلبقاء على شكل التقرير الوطني قيد االستعراض، استنادا إلى المعلومات المرتدة الواردة من  كذلك يقرر -6
 مكتسبة.األطراف والخبرات ال
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المعلومات واآلراء حول إعداد وتحديث واستخدام البنود التعاقدية النموذجية القطاعية والمتعددة  3/8التوصية 
 القطاعات ومدونات السلوك الطوعية والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات والمعايير

التقاسم العادل والمنصف الجينية و  دبشأن الحصول على الموار  ناغويا الحكومية الدولية لبروتوكول اللجنة توصي
، اجتماعه األول ناغويا، في في بروتوكول العامل كاجتماع لألطراف بأن يعتمد مؤتمر األطراف عن استخدامها للمنافع الناشئة

 غرار ما يلي: مقررا على
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في بروتوكول ناغويا،

)ي( 8الجاري ذي الصلة للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة العمل  إذ يأخذ في الحسبان
 ، فيما يخص المعايير والمبادئ التوجيهية،15و 12و 11و 7واألحكام المتصلة بها، بشأن المهام 

ذ يأخذ في الحسبان أيضا ، حسب مقتضى الحال، البنود التعاقدية النموذجية المشتركة بين القطاعات وا 
وك الطوعية والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات و/أو المعايير ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع ومدونات السل

 التي وضعتها األطراف والمنظمات الدولية المعنية والمجتمعات األصلية والمحلية،
ذ ة الحاجة إلى إشراك األمين التنفيذي، حسب مقتضى الحال، في العمليات الدولية ذات الصل يدرك وا 

 ،21و 19المتعلقة بالمادتين 
والحكومات األخرى والمنظمات الدولية والمجتمعات األصلية والمحلية وأصحاب  األطراف يشجع -1

في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول  21و 19المصلحة المعنيين على تقديم األدوات المعّدة بموجب المادتين 
 وتقاسم المنافع؛

التي جرى إعدادها  21و 19مادتين تحديث األدوات ذات الصلة بال اء،، حسب االقتضأيضا يشجع -2
 قبل بروتوكول ناغويا؛

تقييم استخدام البنود التعاقدية النموذجية القطاعية والمتعددة القطاعات ومدونات السلوك  يقرر -3
سم المنافع بعد مرور أربع الطوعية والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات، و/أو المعايير فيما يتعلق بالحصول وتقا

 ناغويا. لسنوات من دخول البروتوكول حيز النفاذ وباالقتران بالتقييم واالستعراض األول لبروتوكو 


