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وتقاسم  الحصول  بشأن  ناغويا  بروتوكول 
المنافع: 

وتقاسم  الحصول  بشأن  ناغويا  بروتوكول 
منافع الموارد الجينية هي اتفاقية ت�كميلية 
الحيوي لعام 1992 وتدعم  التنوع  التفاقية 
تنص  التي  لالتفاقية  الثالث  الهدف  تنفيذ 
للمنافع  والمنصف  العادل  "التقاسم  على 
الجينية".  الموارد  استخدام  عن  الناشئة 
موافقة  إصدار  خالل  من  ذلك  ويتحقق 
الجيني   المورد  مسبقة عن علم لمستخدم 
الجيني  المورد  فيه  يوجد  الذي  البلد  من 
قبل  عليها  متفق  شروط  بشأن  والتفاوض 
في  طرف  األردن  المورد.  على  الحصول 
التنفيذ  حيز  دخوله  منذ  ناغويا  بروتوكول 

(التصديق) في 12 أكتوبر 2014. 
 

واألطر  البشرية  الموارد  تعزي�ز  مشروع 
لتنفيذ  المؤسسية  والقدرات  القانونية 
بروتوكول ناغويا ،الممول من مرفق البيئة 
إلى  يهدف  مشروع  هو   (GEF) العالمي 
أطرها  وتعزي�ز  تطوي�ر  في  البلدان  مساعدة 
وتقاسم  بالحصول  المتعلقة  الوطنية 
والقدرات  البشرية  والموارد  المنافع 
يسعى  ناغويا.  بروتوكول  لتنفيذ  اإلدارية 

المشروع إلى تحقيق ذلك من خالل:

والمؤسسية  القانونية  القدرات  تعزي�ز  أ) 
المتعلق  الوطني  العمل  إطار  لتطوي�ر 

بالحصول وتقاسم المنافع ؛

ومقدمي  مستخدمي  بني  الثقة  بناء  ب) 
جهود  تحديد  لتسهيل  الجينية  الموارد 

االكتشاف الحيوي ؛ و

على  المحلية  المجتمعات  قدرة  تعزي�ز  ج) 
المساهمة في تنفيذ بروتوكول ناغويا.

وعشري�ن  أربعة  في  المشروع  تنفيذ  يتم 
جزر   ، كولومبيا   ، بيالروس   ، (ألبانيا  دولة 
 ، إكوادور   ، الدومينيكان  جمهورية   ، القمر 
 ، األردن   ، الهند   ، هندوراس   ، إثيوبيا   ، مصر 
كازاخستان ، كينيا ، منغوليا ، ميانمار ، بنما ، 
أفريقيا  جنوب   ، سيشيل   ، ساموا   ، رواندا 
وأوروغواي)  وطاجيكستان  والسودان 
وممول من مرفق البيئة العالمي بقيمة 12 

مليون دوالر أمريكي.
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Nagoya Protocol on Access and Bene�t 
Sharing (ABS): 

The Nagoya Protocol on Access and 
Bene�t-sharing of genetic resources is a 
2010 supplementary agreement to the 
1992 Convention on Biological Diversity 
(CBD) and supports the implementa-
tion of its third goal of stating, “the fair 
and equitable sharing of bene�ts 
arising out of the use of genetic resourc-
es”. This is achieved through producing 
a prior informed consent from the user 
of the genetic resource to the country in 
which the genetic resource is located 
prior to obtaining the resource and 
negotiate and agree on mutual agreed 
terms to access. Jordan is a Party to the 
Nagoya Protocol since its entry into 
force (rati�cation) on October 12, 2014

UNDP/GEF Project: Strengthening 
human resources, legal frameworks, 
and institutional capacities to imple-
ment the Nagoya Protocol
is a project that speci�cally aims at 
assisting countries in the development 
and strengthening of their national ABS 
frameworks, human resources, and 
administrative capabilities to imple-
ment the Nagoya Protocol. The project 
seeks to achieve this by:

a) Strengthening the legal, policy and 
institutional capacity to develop nation-
al ABS framework;

b) Building trust between users and 
providers of genetic resources to 
facilitate the identi�cation of bio-discov-
ery e�orts; and

c) Strengthening the capacity of local 
communities to contribute to the imple-
mentation of the Nagoya Protocol.

The project is being implemented in 
twenty-four countries (Albania, Belarus, 
Colombia, Comoros, Dominican Repub-
lic, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Honduras, 
India, Jordan, Kazakhstan, Kenya, 
Mongolia, Myanmar, Panama, Rwanda, 
Samoa, Seychelles, South Africa, Sudan, 
Tajikistan, Uruguay) Funded by GEF 
with a total budget of 12 million dollars. 


