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 للتنفيذ الهيئة الفرعية 
 الثالث االجتماع 

إلى    16عبر اإلنترنت، من   ؛ 2021 يونيو/حزيران 13مايو/أيار 
 2022مارس/آذار  29-14وجنيف، سويسرا، 

   من جدول األعمال 7البند 
 

 توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية للتنفيذ 
 تقييم اإلطار االستراتيجي بشأن بناء القدرات وتنمية القدرات من أجل دعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا  -3/9

  إن الهيئة الفرعية للتنفيذ،
على    مقررا،  تماع لألطراف في بروتوكول ناغويا، في اجتماعه الرابعبأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاج  وصيت
 ي: غرار ما يل

  إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،
علما -1 القدرات    يحيط  بناء  بشأن  االستراتيجي  اإلطار  تقييم  وتوصيات  القدراتبنتائج  دعم    وتنمية  أجل  من 

ناء القدرات من بب  المعنيةالتنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا، الذي يتضمن مدخالت مقدمة من اللجنة االستشارية غير الرسمية  
 1الرابع؛ اأجل تنفيذ بروتوكول ناغويا في اجتماعه

بما يتماشى مع اإلطار العالمي للتنوع    تنقيحهعلى    ويوافقبالتوصيات لتحسين اإلطار االستراتيجي،    يرحب -2
عام   بعد  لما  ل،  2020البيولوجي  األجل  االستراتيجي طويل  و واإلطار  القدرات  العالمي  بناء  اإلطار  تنفيذ  لدعم  القدرات  تنمية 

 ؛أعاله 1المشار إليها في الفقرة  ونتائج التقييم 20202لما بعد عام للتنوع البيولوجي 

  عن بناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا  ب  المعنيةبتقرير اللجنة االستشارية غير الرسمية    يحيط علما -3
اللجنة االستشارية غير الرسمية حتى االجتماع    والية  مديدت  ويقرر  3الفترة الفاصلة بين الدورات،  خاللالرابع، المنعقد    ااجتماعه

وتحديث    تنقيحدعم  وتحديث اختصاصاتها لتشمل    الخامس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا،
   ؛وتنمية القدراتاإلطار االستراتيجي لبناء القدرات 
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نطاق    يقرر -4 ومجتمع    عضويةتوسيع  األعمال،  قطاع  من  ممثلين  ليشمل  الرسمية  غير  االستشارية  اللجنة 
 البحوث والشباب؛

أن تعقد اللجنة االستشارية غير الرسمية اجتماعا واحدا، ومشاورات إلكترونية، حسب الضرورة،    يقرر أيضا -5
 ؛وتنمية القدراتستراتيجي لبناء القدرات وتحديث اإلطار اال تنقيحدعم ل

الصلةيشجع  األطراف و   يحث -6 ذات  لها    ،غير األطراف والمنظمات  بما  بالتي هي في وضع يسمح  القيام 
 : ، على القيام بهيلي

لبناء ( أ) جهودها  نطاق  والدول    وتنمية  توسيع  نموا  البلدان  أقل  والسيما  النامية،  البلدان  من  األطراف  قدرات 
االقتصاد ذات  واألطراف  بينها،  من  النامية  الصغيرة  انتقالية،الجزرية  بمرحلة  تمر  التي  االتفاقية   ات  أحكام  مع  يتماشى  بما 

التابع لها، مرفق هذا  ددت في  من أجل تنفيذ بروتوكول ناغويا، مع مراعاة المجاالت ذات األولوية التي ح    وبروتوكول ناغويا 
 ؛2020المقرر وفي اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

الم (ب) إتاحة  القدرات  االحتياجات منعلومات عن  االستمرار في  القدرات، والمبادرات والموارد في    بناء  وتنمية 
 م المنافع؛ غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسعلى   ، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادةالصددهذا 

إلى -7 تعد  يطلب  أن  التنفيذية  األطراف،األمينة  مع  بالتشاور  القدرات    ،  لبناء  منقحا  استراتيجيا  وتنمية إطارا 
، 2020من أجل دعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا، بما يتماشى مع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام    القدرات

القدرات وتنميةواإلطار االستراتيجي طويل األجل   للت  القدرات  لبناء  العالمي  البيولوجي لمامن أجل دعم تنفيذ اإلطار  بعد    نوع 
التقييم  ، مع مراعاة  2020عام   فيهكي  لنتائج  الرابع  تنظر  في اجتماعها  للتنفيذ  الفرعية  يعتم  الهيئة  مؤتمر األطراف    دهولكي 

 .العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتماعه الخامس

 المرفق
 دعم تنفيذ بروتوكول ناغويا بناء القدرات من أجل مواصلة األولويات المحددة ل

خالل تقييم بروتوكول ناغويا واستعراضه    ح ددتالتي    وتنمية القدرات  بناء القدراتمواصلة  تتضمن األولويات المحددة ل
 ما يلي:

من البروتوكول والحاجة   8المادة  م المنافع أو متطلباته التنظيمية، مع مراعاةتشريعات الحصول وتقاس وضع ( أ)
 البروتوكول والصكوك الدولية األخرى ذات الصلة بطريقة متعاضدة؛ تنفيذإلى ضمان 
،  تعزيز تنفيذ األحكام بشأن االمتثال للتشريعات المحلية والمتطلبات التنظيمية بشأن الحصول وتقاسم المنافع (ب)

  حكام التي تتناول قضية معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية،[ ]بما في ذلك األطر المؤسسية الوطنية[ ]وال سيما األ
، ]والمشتقات[، ]بما في ذلك من خالل استخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية[  ورصد استخدام الموارد الجينية

 الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛عن[   ]بحقوق اإلنسان والدفاع بـ تعيين نقاط التفتيش، فضال عن األحكام المتعلقةو 
دعم مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تنفيذ البروتوكول، بما في ذلك عن طريق دعم إعداد   (ج)

بصورة   عليها  المتفق  للشروط  الدنيا  والمتطلبات  المحلية،  والمجتمعات  األصلية  للشعوب  المجتمعية  واإلجراءات  البروتوكوالت 
متبادلة والبنود التعاقدية النموذجية لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، مع مراعاة  

 قوانينها العرفية؛
 المعنيين مع تشجيع مشاركتهم في تنفيذ البروتوكول؛المهتمين و زيادة التوعية بين أصحاب المصلحة  (د)
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المنافع النقدية وغير النقدية التي تنشأ كل من    بقياسالمتعلقة    رات وتنمية القدراتاالحتياجات من بناء القد (ه)
الجينية الموارد  استخدام  عنها،  عن  الجينية  واإلبالغ  بالموارد  المرتبطة  التقليدية  الشروط    والمعارف  بوضع  المتعلقة  ]والقدرات 

 ؛والبنود التعاقدية المتفق عليها بصورة متبادلة[
بشأن الحصول وتقاسم المنافع كمجال   على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني  ستراتيجيةاالتصاالت اال (و)

 .من مجاالت بناء القدرات وتنمية القدرات

 __________ 
 


