
 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي مؤتمر األطراف في االتفاقية
 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في

 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم
 فع الناشئة عن استخدامهاالعادل والمنصف للمنا

 الثانياالجتماع 
 2016ديسمبر/كانون األول  17-4كانكون، المكسيك، 

 من جدول األعمال 13البند 
 

 اعتماد مقرر من ِقبل األطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
  (31تقييم واستعراض فعالية البروتوكول )المادة     .2/4

 اغويا،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ن
 من بروتوكول ناغويا، 31إلى المادة إذ يشير 

ذ يشير أيض  ؛NP-1/3 من البروتوكول والمقرر 29الرصد واإلبالغ المنصوص عليها في المادة إلى التزامات  اوا 
 المقرر؛بهذا مرفق الفي الواردة لبروتوكول على أساس العناصر لأول تقييم واستعراض إجراء  يقرر .1
شهرا  12لحكومات األخرى إلى تقديم التقارير الوطنية المؤقتة في موعد ال يتجاوز ا يدعواألطراف و  يحث .2

 ألطراف في بروتوكول؛لاجتماع كقبل االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل 
إلى األمين التنفيذي: )أ( تقييم أي احتياجات للحصول على معلومات إضافية، بما في ذلك النظر  يطلب .3

 تحليل إعدادأو المستخدمين؛ )ب( /واالتصال الوطنية المعنية بالحصول وتقاسم المنافع نقاط دف لإجراء مسح مستهفي 
اجتماع كلمؤتمر األطراف العامل  إتاحة؛ )ج( لبروتوكوللففعالية ااستعراض ألول لمعلومات ذات الصلة كأساس ل وليفوت
رات من عملية التقييم واالستعراض بموجب بروتوكول الخبفي اجتماعه الثالث معلومات عن ألطراف في بروتوكول ناغويا ل

 ؛لسالمة األحيائيةلقرطاجنة 

لألمين التنفيذي إعداد إطار للمؤشرات كأساس لقياس، في التقييم واالستراض الثاني  يطلب كذلك .4
 ؛لاألو الواردة في التقييم واالستعراضات الالحقة، التقدن في تحقيق هدف البروتوكول مع مراعاة عملية إعداد العناصر 

 بشأننتائج معلومات و لبروتوكول في شكل واستعراض لألول تقييم  تقديم إسهاماتلجنة االمتثال  إلى يطلب .5
 تنفيذ البروتوكول؛ عترضالتي ت للتحديات التصديتوصيات للمساعدة في و  المسائل العامة المتعلقة باالمتثال

وكذلك ، المعلومات وليفتحليل وتأن تستعرض  اجتماعها الثاني،، في الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى يطلب .6
نتائجها ، وتقديم في االعتبار لجنة االمتثال اإلسهامات التي قدمتهاأخذ مع  األمين التنفيذي قدمهاالتي مشروع إطار المؤشرات، 

 ؛ألطراف في البروتوكول في اجتماعه الثالثلاجتماع كمؤتمر األطراف العامل  فيها وتوصياتها كي ينظر
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المحلية المجتمعات الشعوب األصلية و الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة و  ويشجعاألطراف يحث  .7
ستعراض االو في التقييم هذه المعلومات  إلتاحة غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافععلى نشر المعلومات في 

 للبروتوكول.ألول ا

 المرفق
 ستعراض للبروتوكول ومصادر المعلوماتعناصر يتعين إدراجها في أول تقييم وا

 مصدر المعلومات العنصر

بما  ،والتزامات األطراف ذات الصلة أحكام البروتوكول مدى تنفيذ)أ( 
 مؤسسية إنشاء هياكل في تقييم التقدم الذي أحرزته األطراف في ذلك

 لتنفيذ البروتوكول وتدابير الحصول وتقاسم المنافع المتخذة

 التقارير الوطنية المؤقتة 
  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 التقارير الوطنية المقدمة بموجب االتفاقية

 الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجيات وخطط العمل
 مسح مستهدف محتمل لنقاط االتصال و/أو المستخدمين

، 35، 24، 18، 16، 15، 13)األسئلة ر الوطنية المؤقتة التقاري لقياس الفعالية نقطة مرجعيةوضع )ب( 
46

1) 
 غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

63 ،62 ،61 ،57 ،56 األسئلة) التقارير الوطنية المؤقتة تنفيذلالدعم المتاح ل بشأن نقطة مرجعيةوضع )ج( 
2) 

  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 والموارد مشاريع بناء القدرات علومات بشأنم

34- 31 األسئلة) التقارير الوطنية المؤقتة (مدى تنفيذ) 18 المادة فعالية تقييم)د( 
3) 

 منظمات التي شهدتها ضوء التطورات في 16 تنفيذ المادة تقييم)ه( 
العالمية  بما في ذلك منظمات منها المنظمة دولية أخرى ذات صلة،

 الويبو() فكريةللملكية ال

25 السؤال) التقارير الوطنية المؤقتة
4) 

حكومية الدولية للملكية الفكرية الللجنة ا ، ومن بينها تقريرتقارير
والموارد الجينية والمعارف التقليدية والفولكلور التابعة للمنظمة 

 العالمية للملكية الفكرية

السلوك  ومدونات التعاقدية نموذجية استخدام البنود تقييم)و( 
 القوانينكذلك و  ،الممارسات والمعايير والمبادئ التوجيهية، وأفضل

المحلية والبروتوكوالت  لمجتمعاتاو  ةللشعوب األصليالعرفية 
  واإلجراءات المجتمعية

53-51و 42 األسئلة) التقارير الوطنية المؤقتة
5) 

 غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 ط االتصال و/أو المستخدمينمسح مستهدف محتمل لنقا

غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول  وتشغيل استعراض تنفيذ)ز( 
 الحصول وتقاسم المنافعتدابير بما في ذلك عدد ، وتقاسم المنافع

الوطنية  هاالتي نشرت معلومات عن سلطات البلدانعدد ؛ و المتاحة

3 السؤال) التقارير الوطنية المؤقتة
6) 

، بما في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

                                                           
 (، المرفق الثاني.29بشأن الرصد واإلبالغ )المادة  NP-1/3انظر مقرر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  1
 المرجع نفسه. 2
 المرجع نفسه. 3
 المرجع نفسه. 4
 المرجع نفسه. 5
 رجع نفسه.الم 6
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تم تشكيلها  عدد شهادات االمتثال المعترف بها دوليا التي؛ و المختصة
 التي تم نشرها.تفتيش اط البالغات نقوعدد 

  ذلك معلومات عن وظيفة المساعدة/مربع الحوار
غرفة تبادل المعنية ب تقارير اللجنة االستشارية غير الرسمية

 شأن الحصول وتقاسم المنافعالمعلومات ب
 مسح مستهدف محتمل لنقاط االتصال و/أو المستخدمين

 

__________ 


