
 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في

 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم
 ستخدامهاالعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن ا

 األولاالجتماع 
 4132أكتوبر/تشرين األول  31-31، جمهورية كوريا، بيونغ تشانغ

 *من جدول األعمال المؤقت 9البند 
  

 (92الرصد واإلبالغ )المادة 
 األمين التنفيذي منمذكرة 

 مقدمة -أوال
فترات وفي الالبروتوكول، على  األطراف تنفيذ التزاماتها بموجبأن ترصد من بروتوكول ناغويا  49المادة  تقتضي -3
مؤتمر األطراف العامل وتقديم تقرير إلى  ،البروتوكول العامل كاجتماع لألطراف فييحدده مؤتمر األطراف الذي شكل ال

 عن التدابير المتخذة لتنفيذ البروتوكول.  كاجتماع لألطراف في البروتوكول
أن تنظر اللجنة الحكومية الدولية  33/3من المقرر  6ة في اجتماعه الحادي عشر، قرر مؤتمر األطراف في الفقر و  -4

 ا(" في اجتماعه49بند "الرصد واإلبالغ )المادة في  لبروتوكول ناغويا )اللجنة الحكومية الدولية( ةالمفتوح العضوية المخصص
 لالجتماع األول لألطراف في بروتوكول ناغويا. تحضيرا الثالث 

األمين التنفيذي، إعداد مشروع شكل  طلب إلىو  1هذه القضية،في مية الدولية نظر االجتماع الثالث للجنة الحكو و  -1
متطلبات إلى  الحاجةاالعتبار  بعينمؤقت لينظر فيه االجتماع األول لألطراف في البروتوكول، مع األخذ الوطني التقرير ال

 : اإلبالغع أن مشرو شببما يلي (. وأوصت أيضا 1/1التوصية من  3الفقرة واضحة وبسيطة ) إبالغ
في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم  في المعلومات المتاحة أصالتجنب االزدواجية ن يأ )أ(

 ؛ اتفاقية التنوع البيولوجي بموجبوالتقارير الوطنية المقدمة المنافع 
لك تقديم كذ أن يتيح، و الرد عند ملء الخاناتالمرونة في بتسمح  ةمن أسئلة بسيطة منظم أن يتألف )ب(

 ؛في تنفيذ بروتوكول ناغويا صودفتمعلومات سردية، وال سيما بشأن الصعوبات التي 
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، بما في ذلك غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعتقديم المعلومات من خالل ب أن يسمح )ج(
 . اإلنترنتعن طريق غير خيار تقديم معلومات 

التي قدمتها اللجنة الحكومية  لإلرشادات، وفقا االقسم ثاني ويقدميذي هذه المذكرة. وفي ضوء ما تقدم، أعد األمين التنف -2
؛ واالستفادة منه مؤقتالوطني التقرير ال شكلالمعايير المقترحة لتطوير المزيد من التوضيح بشأن (، 1/1الدولية )التوصية 
ويتضمن المرفق مشروع  لألطراف في البروتوكول مؤتمر األطراف العامل كاجتماعنظر فيها ليقضايا  اويتضمن القسم ثالث

 . مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكوليعتمده نظر فيه و يل المؤقتالمبادئ التوجيهية وشكل التقرير الوطني 

  هواالستفادة من المؤقتالتقرير الوطني  إعدادمعايير  -ثانيا
غرفة تبادل المعلومات بشأن  بالفعل من خالل المتاحةالمعلومات تجنب االزدواجية فيما يتعلق بتقديم  -ألف

  الحصول وتقاسم المنافع
غرفة من خالل  أتيحت بالفعلمن أجل تجنب االزدواجية في تقديم المعلومات واالستفادة القصوى من المعلومات التي  -5

غرفة  بالفعل فيالمتاحة وطني المؤقت المعلومات التقرير الأن يستكمل ، يقترح تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
المتاحة بالفعل والمرجعية  ةالوطنيسجالت الإمكانية ربط تتاح للبلدان سوف و . بشأن الحصول وتقاسم المنافع تبادل المعلومات

عند تجميع المعلومات و مختلف أقسام التقرير الوطني المؤقت. ب 2النشرالمعنية بسلطة الغرفة تبادل المعلومات التي نشرتها في 
ضافة إلى المعلومات الواردة في التقرير الوطني فإنه باإل، مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكوللينظر فيها 

غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم أيضا المعلومات ذات الصلة التي سبق نشرها في  تدرج األمانةالمؤقت، سوف 
 : ن بينها معلومات عنوم، المنافع

 ؛نقاط االتصال الوطنية )أ(
  ؛الوطنية المختصة/السلطات السلطة )ب(
 ؛نقاط التفتيش )ج(
  ؛تشكل شهادة امتثال معترف بها دولياالتي عدد التصاريح أو ما يعادلها  )د(
 . نقاط التفتيشعدد بالغات  )ه(

المعلومات الوطنية ذات الصلة جميع الفرصة لضمان أن دان البل تغتنمالتقرير الوطني المؤقت، يمكن أن عند إعداد و  -6
غرفة تبادل المعلومات  الحالية المتاحة فيالسجالت وأن  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعلأتيحت بالفعل 

                                                 
غرفة بهدف الوصول إلى وجود وطني معتمد أو أكثر  مستخدمو نشر تعيين سلطة إلى في اجتماعها الثالث األطراف دعت اللجنة الحكومية الدولية  2

(. 1/2التوصية من  1ة الفقر ) حيز التنفيذبروتوكول ناغويا  ولخدتقاسم المنافع بحلول موعد لتبادل المعلومات بشأن الحصول و تعمل بكامل طاقتها 
ية تذكير الرسالة الو  4132 /آذارمارس 43 المؤرخ( SCBD/ABS/BG/aba/83333) 125-4132خطار اإل بموجبوفقا لذلك، دعا األمين التنفيذي و 

الوثيقة وتقترح . ترغب في ذلكإذا كانت  وطني معتمد أو أكثر مستخدمو ين سلطة النشر، يتعإلى األطراف  4132 /أيارمايو 41 المؤرخة
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/2/Add.1  نقطة االتصال تقوم أن  بشأن الحصول وتقاسم المنافع تشغيل غرفة تبادل المعلومات أساليببشأن مشروع

حسلطة النشر لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع.  بتعيينالحصول وتقاسم المنافع بإبالغ األمانة المعنية بالوطنية  مهام دى الوا 
لمزيد من و غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع.  لدىنشر جميع السجالت الوطنية المسجلة بأذن تأن  هيالمقترحة لسلطة النشر 

لمعلومات بشأن الحصول غرفة تبادل اتنفيذ المرحلة التجريبية من  عنتقرير عن التقدم المحرز والتعليقات الواردة على يرجى االطالع أيضا  ،المعلومات
 (.UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/2وتقاسم )
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السجالت  لواردة فيابين المعلومات  وجود اختالفاتبلدان في حاالت بالألمانة أن تتصل ايمكن و . ث المعلوماتبها أحد
 والمعلومات المقدمة من خالل التقرير الوطني المؤقت.  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعفي  المتاحة

 توفير معلومات سرديةسمح بتأسئلة بسيطة  جإدرا -باء
ال بشأن أو بنعم ليها بيجاب ع ةبسيط أسئلةهذه الوثيقة بمرفق المؤقت المقترح في شكل اإلبالغ المشروع يتضمن  -1

 المرونة لتوفير معلومات سردية.  وتعطي للبلدانبروتوكول التنفيذ التزامات 
عالمة النجمة.  وتوضع عليهاإلزامية  بوصفهاالتزامات األطراف بموجب البروتوكول إلى حدد األسئلة التي تستند ت  و  -8

 طوعية.  وت حدد بوصفهاأحكام البروتوكول لى إصارم  بشكل ال تستند بعض األسئلةفإن  ،وباإلضافة إلى ذلك
التحديات بأن تصف لبلدان تتيح فرصة لحيث بمعلومات إضافية  تتاح خانة لتقديمفي نهاية كل قسم فرعي، و  -9

غرفة تبادل ربط سجالت و والصعوبات الرئيسية التي واجهتها في تنفيذ االلتزامات ذات الصلة التي حددها البروتوكول 
 أو تحميل الوثائق.  اإلنترنتمواقع أو  القائمة لحصول وتقاسم المنافعالمعلومات بشأن ا

، بما في ذلك غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعتقديم المعلومات من خالل ب السماح -جيم
  اإلنترنتعن طريق غير معلومات الخيار تقديم 

غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول من خالل  اإلنترنتشجع البلدان على تقديم التقرير الوطني المؤقت عبر ت   -31
 اإلنترنتاألمانة المعلومات على  وستتيح اإلنترنتعن طريق غير لبلدان إمكانية تقديم المعلومات ل ستتاح ، ولكنوتقاسم المنافع
 نيابة عنهم. 
بموجب المقدمة قارير الوطنية بالفعل من خالل الت المتاحةتجنب االزدواجية فيما يتعلق بتقديم المعلومات  -دال

 اتفاقية التنوع البيولوجي
نظر فيها االجتماع يل 4132 /آذارمارس 13األطراف في االتفاقية أن تقدم تقاريرها الوطنية الخامسة قبل  تطلب -33

 أداة طوعية دإعدا. وفي الوقت نفسه، يجري اإلنترنتحاليا عن طريق وطنية التقارير ال تقدم الالثاني عشر لمؤتمر األطراف. و 
ألطراف لهذه األداة وتسمح . 31/4)ه( من المقرر  1الفقرة و  32/8 من المقرر 31استجابة للفقرة  اإلنترنتالتقارير عبر  لتقديم

أيشي للتنوع البيولوجي. ومن المتوقع أن يبدأ أهداف أن تقدم تقريرا عن التقدم المحرز نحو تنفيذ األهداف الوطنية و بفي االتفاقية 
تاحتها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، ل بهذه األداةالعم لمقرر وفقا  3بعد االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف وا 

المخصص لفريق العامل المفتوح العضوية لاالجتماع الخامس  وفقا لتوصيةاالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف يصدره 
 ستعراض تنفيذ االتفاقية. ال

 بأن يطلب، في اجتماعه الخامس، ستعراض تنفيذ االتفاقيةالعامل المفتوح العضوية المخصص لفريق الا وأصى -34
مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يعد، على أساس الخبرات والدروس المستفادة من إعداد التقرير الوطني الخامس 

 عنمبسط الاإلبالغ  لتيسيرلتقرير الوطني السادس ا بشأن، مقترحات اإلنترنتالتقارير على إلعداد واستخدام األداة الطوعية 
التقارير إعداد أداة  يه فيقد تكون هناك حاجة إلإضافي ن يفضال عن أي تحس، هالياالتفاقية وبروتوكو  تغطيهاالقضايا التي 

عه السادس أو الهيئة في اجتما ستعراض تنفيذ االتفاقيةاللفريق العامل المفتوح العضوية المخصص انظر فيها ي، لاإلنترنتعلى 
 4(.5/4توصية المن  34)الفقرة  يتم إنشاؤها قدالتي الفرعية المعنية بالتنفيذ 

                                                 
 .reporting-https://chm.cbd.int/management/nationalللمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على:  3
المفتوح حل محل الفريق العامل تبشأن التنفيذ لمحتملة ني عشر، في اختصاصات هيئة فرعية ، في اجتماعه الثاأيضا مؤتمر األطرافسينظر  4

 .المقررهذا بالمرفق الواردة في ختصاصات االلوالية المنصوص عليها في وفقا لستعراض تنفيذ االتفاقية الالمخصص العضوية 

https://chm.cbd.int/management/national-reporting
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بموجب المقدمة الوضع الحالي للتقارير الوطنية  مراعاةالمقترحات التالية بهدف تجنب االزدواجية، و ، وضعت لذلكو  -31
مزيد من الروابط في البأنه يمكن استكشاف ، دون المساس رنتاإلنتالتقارير على لتقديم طوعية الداة فضال عن األاالتفاقية 

 مرحلة الحقة. 
في تبادل المعلومات غرفة وذات الصلة من خالل آلية  موحدةقترح أن تتاح معلومات هذه الخلفية، ي  أساس على و  -32

 : وخاصة ما يلي، بشأن الحصول وتقاسم المنافعاالتفاقية وغرفة تبادل المعلومات 
غرفة تبادل المعلومات خالل المقدمة من التقارير الوطنية المؤقتة بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا حة يمكن إتا )أ(

غرفة تبادل  المدرجة في لإلبالغ على اإلنترنتطوعية الداة األ بشأنفي المعلومات القطرية  بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 ؛"تقارير أخرى" المعلومات تحت بند

أيشي من أهداف  36بالهدف األهداف والمؤشرات الوطنية المتعلقة  عنومات المقدمة المعل إتاحةيمكن  )ب(
غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول متاحة من خالل  على اإلنترنتإلبالغ لطوعية الداة األخالل من للتنوع البيولوجي 

 ؛القطرية المالمحكجزء من  وتقاسم المنافع
الطوعية داة األبشأن تنفيذ األنشطة من خالل  الشكل الموحدمن خالل المعلومات المقدمة  يمكن إتاحة )ج(

 غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعفي  في االتفاقية على اإلنترنت التابعة لغرفة تبادل المعلوماتإلبالغ ل
 رغب في ذلك. ت توكول ناغويا إذا كانهذه السجالت في التقرير الوطني المؤقت عن تنفيذ بروتبتوفر وصلة أن ويمكن للبلدان 

 أداة لدعم تنفيذ بروتوكول ناغوياك المؤقتالتقرير الوطني  -هاء
تقييم مستوى لاألطراف وغير األطراف في بروتوكول ناغويا  لكل منيمكن أن يكون التقرير الوطني المؤقت أداة مفيدة  -35

المعلومات المقدمة من خالل ويمكن أن تعمل يث القدرات. تنفيذ بروتوكول ناغويا، فضال عن الثغرات واالحتياجات من ح
التقرير الوطني المؤقت أيضا لتبادل الخبرات والتحديات والحلول وأفضل الممارسات بين البلدان فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول 

لتنفيذ بروتوكول ناغويا الالزمة  القدرات وتنميةمة لبناء ناغويا. وفي هذا الصدد، يمكن أن يكون التقرير الوطني المؤقت أداة قي  
 وتصميم أنشطة بناء القدرات على نحو أكثر فعالية. 

غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم التقرير الوطني المؤقت كجزء من المالمح القطرية في إتاحة يمكن و  -36
 ل التقارير الوطنية المؤقتة. عمليات البحث داخبوظيفة البحث أيضا تسمح باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن و . المنافع

التقرير الوطني المؤقت اثني عشر شهرا من االجتماع م ي قد  أن بأوصى االجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية و  -31
تقديم المبكر ومن شأن ال(. 4131)تقريبا بحلول نهاية عام  مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولالثالث ل

تحديد الثغرات فضال عن لتنفيذ بروتوكول ناغويا،  االستعدادساعد البلدان على تقييم مستوى يوطني المؤقت أن لتقرير الل
من أجل تعظيم و خط األساس لرصد التقدم المحرز في التنفيذ.  إعدادساعد في يويمكن أن  اتواالحتياجات من حيث القدر 

نفيذ الفعال للبروتوكول، يمكن تشجيع البلدان على تقديم التقرير الوطني تالالفوائد المحتملة من استخدام هذه األداة في دعم 
فترات منتظمة حتى اثني  على اوتحديثه غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعفي  األداة فور إتاحة المؤقت

 . العامل كاجتماع لألطراف مؤتمر األطرافلعشر شهرا قبل االجتماع الثالث 
، اجديد ا، في الواقع، تقرير يقدمكل تقرير الحق سيكون أول تقرير وطني مؤقت بمثابة خط أساس و يكون ويمكن أن  -38

 األمر الذي سيتيح رصد التقدم المحرز في التنفيذ على مر الزمن. 
 الستفادة من التقارير الوطنية المؤقتةإلى اهذه العملية، يمكن دعوة األمين التنفيذي والشركاء  تيسيرومن أجل  -39

 ناغويا. لدعم تنفيذ بروتوكول تهاعند تنفيذ أنشطة بناء القدرات وتنميومراعاتها 
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 مشروع مقرر عناصر  -ثالثا
مشروع المبادئ ويعتمد  في أن ينظر في مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولقد يرغب  -41

 هذه الوثيقة. بمرفق الفي  ينل ناغويا الواردبشأن تنفيذ على بروتوكو  المؤقتالتوجيهية وشكل التقرير الوطني 
مشروع المقرر التالي في أيضا  في أن ينظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولرغب يقد و  -43

 : 1/1التوصية من  4الفقرة  الحكومية الدولية فيالذي أوصت به اللجنة 
 كول ناغويا،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتو 

إلى األمين التنفيذي إتاحة شكل التقرير الوطني المؤقت المرفق بهذا المقرر من خالل غرفة تبادل  يطلب -3
 المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك خيار تقديم المعلومات بدون االتصال بشبكة اإلنترنت؛

ر وطني مؤقت عن تنفيذ التزاماتها بموجب بروتوكول األطراف والحكومات األخرى إلى تقديم تقري يدعو -4
 ناغويا:

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

 ول ناغويا؛بروتوك

إلى األمين التنفيذي تجميع المعلومات الواردة في التقارير الوطنية المؤقتة المستلمة والمعلومات  يطلب -1
المنشورة في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع لكي ينظر فيها االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل 

لك كمساهمة من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في تقييم كاجتماع لألطراف في البروتوكول، وذ
 ؛13واستعراض فعالية البروتوكول، عمال بالمادة 

 مرفق البيئة العالمية إلى إتاحة موارد مالية بغية مساعدة األطراف المؤهلة في إعداد تقاريرها الوطنية؛ يدعو -2

 في اجتماعه الثالث؛اإلبالغ  وتيرةالنظر في  يقرر -5

كذلك اإلبقاء على شكل التقرير الوطني قيد االستعراض، استنادا إلى المعلومات المرتدة الواردة من  يقرر -6
  األطراف والخبرات المكتسبة.

 اثانيمراعاة القسم بروتوكول ناغويا، مع  العامل كاجتماع لألطراف فيمؤتمر األطراف قد يرغب باإلضافة إلى ذلك، و  -44
 هذه الوثيقة، النظر فيما يلي: من 

البروتوكول  العامل كاجتماع لألطراف فيأن يطلب إلى األمين التنفيذي، في ضوء نتائج مؤتمر األطراف  )أ(
بهذه  مرفقالمؤقت ال، استعراض شكل التقرير الوطني غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع بشأنوالتطورات 

تاحته ، مع مراعاة الحاجة إلى غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعأقرب وقت ممكن من خالل في  الوثيقة وا 
 غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعبالفعل من خالل  المتاحةتفادي االزدواجية فيما يتعلق بتقديم المعلومات 

 وآلية غرفة تبادل المعلومات؛ 
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من  شكل اإلبالغفور توافر لى تقديم التقرير الوطني المؤقت عوالحكومات األخرى  أن يشجع األطراف )ب(
خط األساس، وتحديثه على فترات منتظمة حتى  إعدادمن أجل  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعخالل 

 ؛بروتوكول ناغويا فيالعامل كاجتماع لألطراف مؤتمر األطراف من االجتماع الثالث لقبل اثني عشر شهرا 
الستفادة إلى اأن يطلب إلى األمين التنفيذي ويدعو األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  )ج(

 لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا. تهاعند تنفيذ أنشطة بناء القدرات وتنميومراعاتها من التقارير الوطنية المؤقتة 
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 المرفق
 للتقرير الوطني المؤقت بشأن تنفيذ بروتوكول ناغويامشروع المبادئ التوجيهية 

 
تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع المطلوب  عنالتالي إلعداد التقرير الوطني المؤقت  شكل اإلبالغمشروع 

التي تنشئ التزامات من البروتوكول هو عبارة عن سلسلة من األسئلة المعدة على أساس أحكام البروتوكول  49بموجب المادة 
 عالمة النجمة.  وتوضع عليهاإلزامية بوصفها هذه األسئلة  ت حددعلى األطراف في البروتوكول. و 

في  إدراجهاتم ة. ويطوعي وت حدد بوصفهالى أحكام البروتوكول إصارم  بعض األسئلة ال تستند بشكلفإن  ،وباإلضافة إلى ذلك
التي التحديات والصعوبات  وحصر 13واستعراض فعالية البروتوكول في سياق المادة إعداد التقارير للمساهمة في تقييم  شكل

 بروتوكول ناغويا.  العامل كاجتماع لألطراف فيفي تنفيذ البروتوكول، والمقررات التي اعتمدها مؤتمر األطراف صودفت 
تقييم مستوى تنفيذ لول ناغويا األطراف وغير األطراف في بروتوك لكل منيمكن أن يكون التقرير الوطني المؤقت أداة مفيدة و 

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف ساعد ي، وسوف غرات واالحتياجات من حيث القدراتبروتوكول ناغويا، فضال عن الث
صداربصورة منتظمة تنفيذ بروتوكول ناغويا  على استعراض في البروتوكول الالزمة لتعزيز  المقررات، في حدود واليته، وا 

 . 46مادة من ال 2فقرة يذ الفعال وفقا للالتنف
فيما  البلدانالخبرات والتحديات والحلول بين  المعلومات المقدمة من خالل التقرير الوطني المؤقت أيضا لتبادلويمكن أن تعمل 

الالزمة وير القدرات مة لبناء وتطوفي هذا الصدد، يمكن أن يكون التقرير الوطني المؤقت أداة قي  يتعلق بتنفيذ بروتوكول ناغويا. 
تشجع البلدان على تحديث التقرير المؤقت على و  لتنفيذ بروتوكول ناغويا وتصميم أنشطة بناء القدرات على نحو أكثر فعالية.

، األمر الذي سيتيح رصد التقدم المحرز في التنفيذ على اجديد ا، في الواقع، تقرير يقدمكل تقرير الحق سيكون و  فترات منتظمة
 .مر الزمن

هذه  يتبع، وبصفة عامةبنعم أو ال(.  اإلجابةسئلة بسيطة )األفإن إلى تقليل عبء اإلبالغ على البلدان وبالتالي  الشكليهدف و 
حيث يتم دعوة البلدان إلى اإلبالغ عن الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ أحكام معينة من  وصالنص دخالإل خاناتأسئلة 

غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول سجالت بربط المن خالل  المسائلالمعلومات حول هذه  البروتوكول وتقديم المزيد من
تنفيذ فيما يتعلق بفرصة لتحديد الممارسات الجيدة والمعوقات  وهذه .أو تحميل الوثائقاإلنترنت مواقع أو  القائمة وتقاسم المنافع

 بروتوكول ناغويا. 
غرفة تبادل استفادة من المعلومات المتاحة بالفعل من خالل تحقيق أقصى ات و من أجل تجنب االزدواجية في تقديم المعلومو 

غرفة تبادل القائمة في الوطنية والمرجعية سجالت الإمكانية ربط  ستتاح للبلدان، المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
ال فإن األمانةت تا كانمختلف أقسام التقرير الوطني المؤقت إذالمختصة بنشرها السلطة تالمعلومات التي   ،رغب في ذلك، وا 

، باإلضافة إلى المعلومات الواردة في التقرير ها مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافنظر فييعند تجميع المعلومات ل
غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم أيضا المعلومات ذات الصلة التي سبق نشرها في  ، ستدرجالوطني المؤقت

 . نافعالم
المشاركون إلى ضمان أن تكون اإلجابات ذات صلة  يدعى على الرغم من عدم وجود حدود موضوعة على طول النص،و 

 ر.المعلومات الواردة في التقاري وتجميعاستعراض للمساعدة في وموجزة قد اإلمكان 
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ويرحب األمين التنفيذي بأي تعليقات في نهاية شكل التقرير.  المتاحقسم المعلومات أخرى في  واألطراف مدعوة إلى تقديم أي
كيفية تحسين تلك المبادئ التوجيهية  بشأنصعوبات في الرد على األسئلة، وأي توصيات أخرى المدى كفاية األسئلة و  بشأن

 إلبالغ.الخاصة با
فاف جميع األطراف بإشراك أصحاب المصلحة المعنيين في إعداد التقرير من أجل ضمان وجود نهج تشاركي وش وتوصى
 . إعداده

غرفة تبادل المعلومات خالل من تقرير الوتقديم اإلبالغ  شكلمن  المتاحة على اإلنترنتوتشجع البلدان على استخدام النسخة 
غرفة تبادل المعلومات  فيدقة المعلومات الوطنية القائمة  استعراضالفرصة لتحديث و  انتهازو  بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 . بشأن الحصول وتقاسم المنافع

الشكل غير ، يرجى استخدام غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعإلى  م التقرير عن طريق غير اإلنترنتلتقديو 
األمانة على  البلدان التقرير عبر البريد اإللكتروني إلى ترسلأن وتوصى ب Microsoft Wordفي ملف  المقدم القابل للتعديل

الموقعة من السلطة المعنية حة ضوئيا من الصفحة األخيرة لى جنب مع نسخة ممسو ، جنبا إsecretariat@cbd.int العنوان
 .معلومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة تبادل بالنشر في 
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اغويان التقرير الوطني المؤقت بشأن تنفيذ بروتوكول  

 البلد
 >اسم البلد< البلد*  -1

 معلومات عامة

  سجل جديد   5:عديل على سجل قائم* هل هذا سجل جديد أو ت -2
 أو

 تحديث لسجل قائم 
 >رقم السجل في غرفة تبادل المعلومات<

 >رقم السجل في غرفة تبادل المعلومات< * مسؤول االتصال: -3
فاقية الذي يحتوي على هذه يرجى إدخال رقم السجل في غرفة تبادل المعلومات في االت

 6"االتصال. بياناتالمعلومات، أو إذا لم تكن مسجلة، إرفاق الشكل الموحد بشأن "

 
 األطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 نعم  ؟هل بلدك طرف في بروتوكول ناغويا -4
 أو

 ال 
يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت هناك عملية  ،جابةهذه اإل في حالة اختيار

 وطنية ليصبح البلد طرفا؟
 نعم 

 >إدخال النص< يرجى تقديم موجز عن حالة العملية
 أو

 ال 
يرجى تقديم موجز عن الصعوبات الرئيسية والتحديات التي صودفت في أن 

 >إدخال النص<ي بروتوكول ناغويا:يصبح البلد طرفا ف
 

 الهياكل المؤسسية لتنفيذ البروتوكول
* هل عين بلدك نقطة اتصال وطنية على النحو  -5

 ؟13المنصوص عليه في المادة 
 نعم 

 أو
 ال 

 تعييني يرجى تقديم موجز عن الصعوبات والتحديات الرئيسية التي صودفت ف
 >إدخال النص<وطنية:اتصال نقطة 

                                                 
 .http://absch.cbd.intترد أرقام سجالت غرفة تبادل المعلومات في:  5
 .http://absch.cbd.intفي: متاحة جميع األشكال الموحدة لغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع  6
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* هل عين بلدك سلطة وطنية واحدة أو أكثر على  -6
 ؟13النحو المنصوص عليه في المادة 

 نعم 
 أو
 ال 

تعيين سلطة  الرئيسية التي صودفت فيللصعوبات والتحديات  يرجى تقديم موجز
 >إدخال النص<أو أكثر:  وطنية مختصة

* هل عين بلدك نقطة تفتيش واحدة أو أكثر على  -7
 ؟17النحو المنصوص عليه في المادة 

 نعم 
 أو

 ال 
تعيين سلطة  الرئيسية التي صودفت فيللصعوبات والتحديات  يرجى تقديم موجز

 >إدخال النص<وطنية مختصة أو أكثر: 
هل وضع بلدك آلية لخصيص أموال من الميزانية  -8

 7لتنفيذ بروتوكول ناغويا؟
 نعم 

 >إدخال النص<يرجى توفير المزيد من المعلومات: 
 أو

 ال 
إدخال <: صودفتللصعوبات والتحديات الرئيسية التي  يرجى تقديم موجز

 >النص
هل عين بلدك موظفين محددين إلدارة الوظائف  -9

 8المتعلقة مباشرة بتنفيذي بروتوكول مونتلاير؟
 نعم 

 ، يرجى اإلشارة إلى العدد:هذه اإلجابةفي حالة اختيار 
 واحد 
 5أقل من  
 11أقل من  
 فأكثر 11 

 أو
 ال 

إدخال <: صودفتللصعوبات والتحديات الرئيسية التي  يرجى تقديم موجز
 >النص

 9التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافع

* هل وضع بلدك تدابير بشأن الحصول وتقاسم  -11
 لتنفيذ بروتوكول ناغويا؟ المنافع

 نعم 
 يوجد إطار محلي كامل لتنفيذ البروتوكول 
 توجد بعض التدابير لتنفيذ البروتوكول 

 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

                                                 
والتحديات بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتحديد الصعوبات  13مفيدا لتقييم فعالية البروتوكول في إطار المادة  سيكون تجميع هذه المعلومات 7

 البروتوكول. التي صودفت في تنفيذ
بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتحديد الصعوبات  13سيكون مفيدا لتقييم فعالية البروتوكول في إطار المادة  سيكون تجميع هذه المعلومات 8

 البروتوكول. والتحديات التي صودفت في تنفيذ
 "تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية".األطراف  تتخذ أنهذا القسم من الشكل يراعي أحكام البروتوكول التي تتطلب  9
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 أو
 ال 

وضع  الرئيسية التي صودفت فيللصعوبات والتحديات  يرجى تقديم موجز
 >إدخال النص<التدابير: 

 (6)المادة الحصول على موارد الجينية 
* هل يخضع الحصول على الموارد الجينية  -11

للموافقة المسبقة عن علم على النحو المنصوص 
  ؟1-6عليه في المادة 

 نعم 
 أدناه. 16إلى  12، يرجى ملء األقسام ذه اإلجابةهفي حالة اختيار 

 أو
 ال 

، يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان هناك نظام آخر هذه اإلجابةفي حالة اختيار 
 >إدخال النص< يتعلق بالحصول على الموارد الجينية

جراءات عادلة غير * هل لدى بلدك ق -12 واعد وا 
صول على الموارد الجينية على بشأن الحتعسفية 

 )ب(؟3-6النحو المنصوص عليه في المادة 

 نعم 
 أو

 نعم إلى حد ما 
 أو

 ال 
إدخال <، يرجى تقديم المزيد من المعلومات: هذه اإلجابةفي حالة اختيار 

 >النص
التقم بطلب بشأن * هل قدم بلدك معلومات  -13

الموافقة المسبقة عن علم على  للحصول على
 )ج(؟3-6 المنصوص عليه في المادةالنحو 

 نعم 
 أو

 نعم إلى حد ما 
 أو

 ال 
* هل يقتضي بلدك قرارا مكتوبا وواضحا وشفافا  -14

من قبل سلطة وطنية مختصة على النحو 
 ؟)د(3-6 صوص عليه في المادةالمن

 نعم 
هل يقدم القرار المكتوب بطريقة فعالة من حيث : هذه اإلجابةفي حالة اختيار 

 التكاليف؟
 ال نعم أو   

 هل يقدم القرار المكتوب في وقت معقول؟
 ال نعم أو  

يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن متوسط األطر الزمنية لتقديم القرار 
 >إدخال النص<المكتوب: 

 أو
 ال 

* هل يقتضي بلدك الحصول على تصريح أو ما  -15
المنصوص يعادله في وقت الحصول على النحو 

 )ه(؟3-6 عليه في المادة

 منع 
 أو

 ال 
جراءات لإللزام بشروط  -16  نعم * هل لدى بلدك قواعد وا 
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المنصوص متفق عليها بصورة متبادلة على النحو 
 )و(؟3-6 عليه في المادة

 أو
 نعم إلى حد ما 

 أو
 ال 

 وبات والتحديات الرئيسية: للصع يرجى تقديم موجز  :إضافية معلومات -17
 >إدخال النص<

 يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<

 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< و/أو
 >المرفق< و/أو

 (5)المادة ادل والمنصف للمنافع التقاسم الع
* هل اتخذ بلدك تدابير بشأن الحصول وتقاسم  -18

المنافع لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد 
الجينية فضال عن االستخدامات الالحقة والتسويق 

المنصوص عليه في المادة التجاري على النحو 
 ؟5-1

 نعم 
 أو

 نعم إلى حد ما 
 أو

 ال 
هل اتخذ بلدك تدابير بشأن الحصول وتقاسم *  -19

المنافع لضمان تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام 
المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية على 

 ؟5-5النحو المنصوص عليه في المادة 

 نعم 
 أو

 م إلى حد مانع 
 أو

 ال 

 : التي صودفت في وضع التدابير للصعوبات والتحديات الرئيسية يرجى تقديم موجز معلومات إضافية: -21
 >إدخال النص<

 يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<

 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< و/أو
 >المرفق< و/أو
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 الحصول على الموارد الجينية للمجتمعات األصلية والمحلية وتقاسم منافعها
* هل لدى المجتمعات األصلية والمحلية حقوق  -21

منصوص عليها لمنح الحصول على الموارد 
الجينية وفقا للقوانين المحددة في بلدك؟ )المادة 

 ؟(6-2

 ال ينطبق 
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

 أو
 ال 

 أو
 نعم 

، هل وضع بلدك معايير و/أو عمليات للحصول هذه اإلجابةفي حالة اختيار 
عات األصلية والمحلية على موافقة مسبقة عن علم أو موافقة أو إشراك المجتم

 )و(؟ 3-6 المنصوص عليه في المادةعلى النحو 
 ال نعم أو  

 
هل وضع بلدك تدابير بهدف ضمان الحصول على موافقة مسبقة عن علم أو 

المنصوص عليه في موافقة أو إشراك المجتمعات األصلية والمحلية على النحو 
 ؟2-6 المادة
 ال نعم أو  

تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد هل لدى بلدك تدابير بهدف ضمان 
المجتمعات األصلية  معالجينية التي تحوزها المجتمعات األصلية والمحلية 

 ؟2-5 المنصوص عليه في المادةوالمحلية على النحو 
 ال نعم أو  

 وضع التدابير:  الرئيسية التي صودفت فيللصعوبات والتحديات  يرجى تقديم موجز معلومات إضافية: -22
 >إدخال النص<

 يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<

 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< و/أو
 >المرفق< و/أو
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 (8)المادة  اعتبارات خاصة
* عند إعداد وتنفيذ تدابير بشأن الحصول وتقاسم  -23

 المنافع، هل قام بلدك بما يلي:
لظروف لتعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه ا تهيئة
 )أ(؟8ام على النحو المنصوص عليه في المادة المستد
 ال نعم إلى حد ما أو  نعم أو  

 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 
ة البشر أولى االعتبار الواجب لحاالت الطوارئ الحالية أو الوشيكة التي تهدد أو تضر صح

  )ب(؟8أو الحيوانات أو النباتات على النحو المنصوص عليه في المادة 
 ال نعم إلى حد ما أو  نعم أو  

 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 
ورها الخاص لألمن الغذائي على النحو الوراثية لألغذية والزراعة ودالموارد النظر في أهمية 

 )ج(؟8المنصوص عليه في المادة 
 ال نعم إلى حد ما أو  نعم أو  

 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 
 وضع التدابير:  الرئيسية التي صودفت فيللصعوبات والتحديات  يرجى تقديم موجز معلومات إضافية: -24

 >إدخال النص<
 يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:

 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< و/أو
 >المرفق< و/أو

 (15)المادة  حلية للحصول وتقاسم المنافعممتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنييمية الاال
هل اتخذ بلدك تدابير بشأن الحصول وتقاسم  -25

المنافع تنص على الحصول على الموارد الجينية 
المستخدمة داخل واليته القضائية وفقا للموافقة 
المسبقة عن علم ومع وضع شروط متفق عليها 

رة متبادلة حسبما تنص عليه تدابير الحصول بصو 
وتقاسم المنافع لدولة طرف أخرى على النحو 

 ؟1-15المنصوص عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما  نعم أو  
، يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان بلدك اتخذ تدابير اختيار هذه اإلجابة ةفي حال

عليه في  م االمتثال لتلك التدابير على النحو المنصوصلمعالجة حاالت عد
 .2-15المادة 

 ال نعم أو  
هل تعاون بلدك مع أطراف أخرى في حالة وجود انتهاكات مزعومة لتدابير 

 ؟3-15الحصول وتقاسم المنافع على النحو المنصوص إليه في المادة 
 منع 

 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 
 أو  

 ال 
 أو

 ال 
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 وضع التدابير:  الرئيسية التي صودفت فيللصعوبات والتحديات  يرجى تقديم موجز معلومات إضافية: -26
 >إدخال النص<

 لمعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل ا
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<

 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< و/أو
 >المرفق< و/أو

 (16)المادة  المرتبطة بالموارد الجينيةاالمتثال للتشريع المحلي أو المتطلبات التنييمية للحصول وتقاسم المنافع بالنسبة للمعارف التقليدية 
بشأن الحصول وتقاسم  اتخذ بلدك تدابير* هل  -27

تنص على أن الحصول على المعارف المنافع 
التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية المستخدمة 

ا للموافقة المسبقة عن فقداخل واليته القضائية يتم و 
علم أو موافقة أو إشراك المجتمعات األصلية 

لمحلية مع وضع شروط متفق عليها بصورة وا
متبادلة حسبما تنص عليه تدابير الحصول وتقاسم 

المنافع للطرف اآلخر الذي توجد به هذه 
المجتمعات األصلية والمحلية على النحو 

 ؟1-16المنصوص عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  
، يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان بلدك اتخذ تدابير ذه اإلجابةفي حالة اختيار ه

لمعالجة حاالت عدم االمتثال لتلك التدابير على النحو المنصوص عليه في 
 .2-16المادة 

 ال نعم أو  
هل تعاون بلدك مع أطراف أخرى في حالة وجود انتهاكات مزعومة لتدابير 

 ؟3-16تقاسم المنافع على النحو المنصوص إليه في المادة الحصول و 
 ال نعم أو  

 أو
 ال 

 وضع التدابير:  الرئيسية التي صودفت فيللصعوبات والتحديات  يرجى تقديم موجز معلومات إضافية: -28
 >إدخال النص<

 غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:يرجى إدخال رقم سجل 
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<

 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< و/أو
 >المرفق< و/أو

 
 ( 12و 7)المادتان  المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية

لضمان الحصول على  اتخذ بلدك تدابير* هل  -29
المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي 

تحوزها المجتمعات األصلية والمحلية بموافقة 
مسبقة عن علم أو قبول ومشاركة هذه المجتمعات 
األصلية والمحلية وأنه تم إبرام شروط متفق عليها 
بصورة متبادلة على النحو المنصوص عليه في 

 ؟7المادة 

 ال ينطبق 
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

 أو
 نعم إلى حد ما نعم أو  

 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 
 أو

 ال 
بلدك القوانين  عيا عند تنفيذ البروتوكول، هل ير  * -31

العرفية للمجتمعات األصلية والمحلية وبروتوكوالتها 
جراءاتها المحلية فيما يتعلق بالمعارف التقليدية  وا 
المرتبطة بالموارد الجينية على النحو المنصوص 

 ؟1-12عليه في المادة 

 ال ينطبق 
 أو

 لى حد مانعم إ نعم أو  
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 
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 أو
 ال 

* هل وضع بلدك آليات إلبالغ المستخدمين  -31
المحتملين للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد عن 
التزاماتهم على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ؟12-2

 ال ينطبق 
 أو

 نعم إلى حد ما نعم أو  
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

 أو
 ال 

لية حهل يدعم بلدك إعداد المجتمعات األصلية والم -32
لألدوات التالية على النحو المنصوص عليه في 

 ؟3-12المادة 

 ال ينطبق 
 أو

 بروتوكوال مجتمعية 
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات:  

 و
 متطلبات دنيا للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة 

 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات:  
 و

 بنود تعاقدية نموذجية 
 >إدخال النص<: يرجى تقديم المزيد من المعلومات 

* هل يسعى بلدك إلى عدم تقييد االستخدام  -33
وتبادل الموارد الجينية  المألوف للموارد الجينية

والمعارف التقليدية المرتبطة بها داخل المجتمعات 
النحو  األصلية والمحلية وفيما بينها على

 ؟4-12المنصوص عليه في المادة 

 ال ينطبق 
 أو

 نعم إلى حد ما نعم أو  
 >إدخال النص<يرجى تقديم موجز للتدابير المتخذة: 

 أو
 ال 

وضع التدابير المتعلقة  الرئيسية التي صودفت فييات للصعوبات والتحد يرجى تقديم موجز معلومات إضافية: -34
 بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية: 

 >إدخال النص<
 يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:

 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< و/أو
 >المرفق< و/أو

 
 (9)المادة المساهمة في الحفي واالستخدام المستدام 

هل أتاح بلدك المعلومات التالية لغرفة تبادل *  -35
على  اسم المنافعقالمعلومات بشأن الحصول وت

 ؟2-14النحو المنصوص عليه في المادة 

دارية وسياساتية بشأن الحصول وتقاسم المنافعتدابير   تشريعية وا 
 ال نعم أو  

 عن نقطة االتصال الوطنيةمعلومات 
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  ال نعم أو  
 سلطات الوطنية المختصةالسلطة/العن معلومات 

  ال نعم أو  
الموافقة  قرارا بشأن إصدارل كدليل على أو ما يعادلها الصادرة وقت الحصو التصاريح 

 المسبقة عن علم ووضع شروط متفق عليها بصورة متبادلة
 ال نعم أو  

التي صودفت في إتاحة المعلومات على  للصعوبات والتحديات الرئيسية يرجى تقديم موجز معلومات إضافية: -36
 >صإدخال الن< :غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<

 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< و/أو
 >المرفق< و/أو

 
 (9)المادة  المساهمة في الحفي واالستخدام المستدام

لدك المستخدمين والمقدمين على هل يشجع ب -37
توجيه المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية 
نحو حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام 
لمكوناته على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ؟9

 نعم إلى حد ما نعم أو  
 >إدخال النص< يرجى تقديم المزيد من المعلومات:

 أو
 ال 

 للصعوبات والتحديات الرئيسية:  يرجى تقديم موجز معلومات إضافية: -38
 >إدخال النص<

 يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
 >وماترقم سجل غرفة تبادل المعل<

 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< و/أو
 >المرفق< و/أو

 
 (11)المادة التعاون عبر الحدود 

هل يتعاون بلدك بغية تنفيذ هذا البروتوكول في  * -39
الحاالت التي توجد فيها نفس الموارد الجينية في 
الموقع الطبيعي داخل إقليم أكثر من طرف واحد 

 ؟1-11المنصوص عليه في المادة على النحو 

 نعم إلى حد ما نعم أو  
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

 أو
 ال 
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* هل يتعاون بلدك بغية تنفيذ هذا البروتوكول في  -41
يدية الحاالت التي توجد فيها نفس المعارف التقل

المرتبطة بالموارد الجينية بين مجتمع واحد أو أكثر 
من المجتمعات األصلية والمحلية في عدة أطراف 

 ؟2-11على النحو المنصوص عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

 أو
 ال 

 وضع التدابير:  الرئيسية التي صودفت فيللصعوبات والتحديات  يرجى تقديم موجز معلومات إضافية: -41
 >إدخال النص<

 يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< /أوو

 >المرفق< و/أو
 

 (17)المادة رصد واستخدام الموارد الجينية 
هل يقتضي بلدك من مستخدمي الموارد الجينية  * -42

بقة عن علم إلى ستقديم معلومات عن الموافقة الم
مصدر المورد الجيني إلبرام الشروط المتفق عليها 

ادلة و/أو استخدام الموارد الجينية عند بصورة متب
نقطة تفتيش معينة حسب االقتضاء على النحو 

  (؟2( و)1)أ() 17المنصوص عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

تدابير لمعالجة حاالت عدم ، هل اتخذ بلدك جابةفي حالة اختيار هذه اإل
 االمتثال؟

 نعم 
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

 أو  
 ال 

 أو
 ال 

* هل قدم بلدك المعلومات المشار إليها في المادة  -43
سلطات الوطنية إلى الطرف ( إلى ال1)أ() 17-1

لى غرفة  الذي يقدم الموافقة المسبقة عن علم وا 
تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

 المنصوص عليه في المادةعلى النحو 
 (؟3)أ()17-1

 نعم 
 أو

 نعم إلى حد ما 
 أو

 ال 
 

لتشجيع مستخدمي  اتخذ بلدك تدابير* هل  -44
ومقدمي الموارد الجينية على إدراج أحكام في 
الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة لتقاسم 

المعلومات بشأن تنفيذ هذه الشروط على النحو 
 )ب(؟1-17المنصوص عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  
 >إدخال النص<معلومات: يرجى تقديم المزيد من ال

 أو
 ال 
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اتصال استخدام أدوات ونظم  هل يشجع بلدك * -45
فعالة من حيث التكاليف على النحو المنصوص 

 )ج(؟1-17عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

 أو
 ال 

 للصعوبات والتحديات الرئيسية:  يرجى تقديم موجز معلومات إضافية: -46
 >إدخال النص<

 يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< أوو/

 >المرفق< و/أو
 

 (18)المادة  االمتثال للشروط المتفق عليها بصورة متبادلة
* هل يشجع بلدك على إدراج أحكام الشروط  -47

المتفق عليها بصورة متبادلة لتغطية تسوية 
المنازعات على النحو المنصوص عليه في المادة 

 و)ب( و)ج(؟)أ(  18-1

 نعم إلى حد ما نعم أو  
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

 أو
 ال 

* هل يكفل بلدك إتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة  -48
بموجب نظمه القانونية في حاالت المنازعات 

ط المتفق عليها بصورة متبادلة الناشئة عن الشرو 
 ؟2-18على النحو المنصوص عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

 أو
 ال 

 * هل اتخذ بلدك تدابير تتعلق بالنقاط التالية على -49
 ؟3-18النحو المنصوص عليه في المادة 

 اللجوء إلى العدالة؟
 ال نعم إلى حد ما أو  نعم أو  

 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 
 و

نفاذها؟استخدام آليات فيما يتعلق باالعتراف المتبادل باألحكام وقرارا  ت التحكيم األجنبية وا 
 ال نعم إلى حد ما أو  نعم أو  

 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 
 : الرئيسيةللصعوبات والتحديات  يرجى تقديم موجز معلومات إضافية: -51

 >إدخال النص<
 يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:

 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< و/أو
 >المرفق< و/أو

 
 (21و 19)المادتان الممارسات و/أو المعايير  للسلوك والمبادئ التوجيهية وأفضالبنود التعاقدية النموذجية ومدونات ا

 حد ما نعم إلى نعم أو  * هل يشجع بلدك على إعداد وتحديث واستخدام  -51
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بنود تعاقدية نموذجية للشروط المتفق عليها بصورة 
متبادلة على النحو المنصوص عليه في المادة 

 ؟19

 >إدخال النص<يرجى تقديم موجز للتدابير المتخذة: 
 أو

 ال 
* هل يشجع بلدك على إعداد وتحديث واستخدام  -52

 لمدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفض
أو المعايير على النحو المنصوص الممارسات 

 ؟21عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما و نعم أ 
 >إدخال النص<يرجى تقديم موجز للتدابير المتخذة: 

 أو
 ال 

 : الرئيسيةللصعوبات والتحديات  يرجى تقديم موجز معلومات إضافية: -53
 >إدخال النص<

 تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة: يرجى إدخال رقم سجل غرفة
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<

 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< و/أو
 >المرفق< و/أو

 
 (22و 21)المادتان زيادة التوعية والقدرات 

لزيادة التوعية بأهمية  * هل اتخذ بلدك تدابير -54
الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة 
بالموارد الجينية والمسائل المتعلقة بالحصول 

وتقاسم المنافع على النحو المنصوص عليه في 
 ؟21المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  
تيجية التوعية ، هل اتخذ بلدك تدابير لتنفيذ استرافي حالة اختيار هذه اإلجابة

 10ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع؟ لوتوكو ر لب
 نعم 

 >إدخال النص<يرجى تقديم موجز للتدابير المتخذة: 
>رقم السجل في غرفة يرجى إدخال رقم السجل في غرفة تبادل المعلومات 

 تبادل المعلومات<
 أو 

 ال 
 أو

 ال 

                                                 
 بأن يعتمد االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف استراتيجية زيادة التوعية. 6/4أوصت اللجنة الحكومية الدولية في التوصية  10
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* هل اتخذ بلدك تدابير لبناء القدرات وتنميتها  -55
وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية لتنفيذ 

البروتوكول على نحو فعال على النحو المنصوص 
  ؟22عليه في المادة 

 نعم إلى حد ما نعم أو  
اإلطار االستراتيجي وبناء  لتنفيذ هل اتخذ بلدك تدابير ،هذه اإلجابة رفي حالة اختيا

القدرات وتنميتها لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم 
 11المنافع؟

 نعم 
 >إدخال النص<يرجى تقديم موجز للتدابير المتخذة: 

>رقم السجل في غرفة غرفة تبادل المعلومات يرجى إدخال رقم السجل في 
 تبادل المعلومات<

 أو 
 ال 

 أو
 ال 

هل حصل بلدك على دعم خارجي لبناء القدرات  -56
 12وتنميتها لتنفيذ بروتوكول ناغويا؟

 نعم 
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

 أو
 ال 

هل قدم بلدك دعما خارجيا لبناء القدرات وتنميتها  -57
 13لتنفيذ بروتوكول ناغويا؟

 نعم 
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

 أو
 ال 

 : الرئيسيةلصعوبات والتحديات ل يرجى تقديم موجز معلومات إضافية: -58
 >إدخال النص<

 يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<

 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< و/أو
 >المرفق< و/أو

 
 (23)المادة نقل التكنولوجيا والتعاون 

هل يتعاون بلدك في البحث والتطوير التقني  -59
عداد البرامج كوسيلة ل تحقيق هدف والعلمي وا 

 نعم إلى حد ما نعم أو  
 >إدخال النص<للتدابير المتخذة:  يرجى تقديم موجز

                                                 
البروتوكول اإلطار  ر األطراف العامل كاجتماع لألطراف فيبأن يعتمد االجتماع األول لمؤتم 1/5أوصت اللجنة الحكومة الدولية في التوصية  11

 بناء القدرات وتنميتها لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع.لاالستراتيجي 
راض ولقياس التقدم وتحديد الصعوبات بشأن التقييم واالستع 13سيكون مفيدا لتقييم فعالية البروتوكول في إطار المادة  سيكون تجميع هذه المعلومات 12

 البروتوكول. والتحديات التي صودفت في تنفيذ
بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتحديد الصعوبات  13سيكون مفيدا لتقييم فعالية البروتوكول في إطار المادة  سيكون تجميع هذه المعلومات 13

 البروتوكول. والتحديات التي صودفت في تنفيذ
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البروتوكول على النحو المنصوص عليه في المادة 
 ؟23

 أو
 ال 

 
 (25)المادة اآللية المالية والموارد المالية 

هل أتاح بلدك موارد مالية ألطراف أخرى أو * -61
حصل على موارد مالية من أطراف أخرى أو 

مؤسسات مالية ألغراض تنفيذ البروتوكول على 
 ؟25ي المادة النحو المنصوص عليه ف

 نعم، أتيحت موارد مالية 
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

 أو
 نعم، تم الحصول على موارد مالية 

 أخرىأطراف من  
 >صإدخال الن<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

 ماليةمؤسسات من  
 من مرفق البيئة العالمية 
 من صندوق تنفيذ بروتوكول ناغويا 
 در أخرىامن مص 

 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 
 أو

 ال 
لدك بحشد موارد للبروتوكول وفقا هل قام ب -61

الستراتيجية حشد الموارد لدعم إنجاز األهداف 
 14الثالثة لالتفاقية؟

 نعم إلى حد ما نعم أو  
 >إدخال النص<يرجى تقديم المزيد من المعلومات: 

 أو
 ال 

 : الرئيسيةللصعوبات والتحديات  يرجى تقديم موجز معلومات إضافية: -62
 >إدخال النص<

 يرجى إدخال رقم سجل غرفة تبادل المعلومات الذي يحتوي على المعلومات ذات الصلة:
 >رقم سجل غرفة تبادل المعلومات<

 >موقع الويبالعنوان على اإلنترنت أو < و/أو
 >المرفق< و/أو

 
 15تنفيذ بروتوكول ناغويامعلومات عن أثر 

عدد التصاريح أو ما يعادلها الصادرة قبل دخول  -63
 بروتوكول ناغويا حيز التنفيذ في بلدك:

 >العدد<

 >العدد<عدد التصاريح أو ما يعادلها الصادرة منذ دخول  -64
                                                 

إدراج النظر في حشد الموارد لبروتوكول ناغويا في تنفيذ " 33/2االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في إطار القسم ثانيا من المقرر قرر  14
 ".4135-418استراتيجية حشد الموارد لدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية للفترة 

بشأن التقييم واالستعراض ولقياس التقدم وتحديد الصعوبات  13البروتوكول في إطار المادة  سيكون مفيدا لتقييم فعالية تسيكون تجميع هذه المعلوما 15
 البروتوكول. والتحديات التي صودفت في تنفيذ
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 بروتوكول ناغويا حيز التنفيذ في بلدك:
عدد التصاريح أو ما يعادلها المتاحة لغرفة تبادل  -65

المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع التي 
 عترف بها دوليا:متمثل شهادة امتثال 

 >العدد<

عدد االتفاقات المبرمة للحصول على المعارف  -66
فع التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية وتقاسم المنا

الناشئة عن االستخدام منذ دخول البروتوكول حيز 
 التنفيذ:

 >العدد<
 

 

 >العدد< عدد بالغات نقاط التفتيش الصادرة: -67
خول دالمنافع التي تم الحصول عليها قبل  -68

 حيز التنفيذ في بلدك:البروتوكول 
 الموارد الجينية: -

 >إدخال النص<المنافع النقدية  -
 >إدخال النص<المنافع غير النقدية  -

 المعارف التقليدية: -
 >إدخال النص<المنافع النقدية  -
 >إدخال النص<المنافع غير النقدية  -

دخول المنافع التي تم الحصول عليها منذ  -69
  حيز التنفيذ في بلدك:البروتوكول 

 وارد الجينية:الم -
 >إدخال النص<المنافع النقدية  -
 >إدخال النص<المنافع غير النقدية  -

 المعارف التقليدية: -
 >إدخال النص<المنافع النقدية  -
 >إدخال النص<المنافع غير النقدية  -

بروتوكول أسهم تنفيذ كيف يرجى اإلشارة إلى  -71
في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه  ناغويا

 المستدام:

 >إدخال النص<

يرجى تقديم معلومات أخرى عن آثار تنفيذ  -71
 بروتوكول ناغويا في بلدك:

 >إدخال النص<

 
 معلومات إضافية

 >إدخال النص< 16أي معلومات أخرى ذات صلة: -72
 >العنوان على اإلنترنت أو موقع الويب< و/أو
 >المرفق< و/أو

 >إدخال النص< 17مالحظات: -73
 

                                                 
 يرجي استخدام هذه الخانة لتقديم أي معلومات أخرى ذات صلة لم ترد في أي مكان آخر من هذا التقرير. 16
 صي الخاص وال يمكن رؤيتها إال بعد تعديل السجل.خانة "المالحظات" تستخدم للمرجع الشخ 17
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 تعليقات على شكل اإلبالغ
يرجى تقديم أي معلومات قد تكون لديك بشأن  -74

 شكل هذا التقرير:
 >إدخال النص<

 
 (رنتالتقديم عن طريق غير اإلنتالتحقق من السجل )

 >اسم البلد< *البلد:
* اسم السلطة المعنية بغرفة تبادل المعلومات بشأن 

 الحصول وتقاسم المنافع:
 >إدخال النص<

 >اليوم/الشهر/السنة< * التاريخ:
 بادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع.أقر هنا بأن المعلومات الواردة أعاله صحيحة وأوافق على إدراجها في غرفة ت

* توقيع السلطة المعنية بغرفة تبادل المعلومات بشأن 
 الحصول وتقاسم المنافع:

 
 

 عنوان التقديم:
رساله اإلبالغ شكل ينبغي استكمال    secretariat@cbd.intإلى  بالبريد اإللكترونيوا 

 إجراء بديلأو ك
  :؛ أو6588-288 514 1+الفاكس 
 :البريد العادي إلى 

Secretariat of the Convention on Biological Diversity 
413 rue Saint-Jacques, suite 800 

Montréal, Québec, H2Y 1N9 
Canada 
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