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   مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال
  الحصولبشأن  المخصصة لبروتوكول ناغويا 
  على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 
  للمنافع الناشئة عن استخدامها  

  الثالث االجتماع
  2014شباط /فبراير 28- 24بيونغ شانغ، جمهورية كوريا، 

 *جدول األعمال المؤقت من 1- 4البند 
 

 )29المادة (الرصد واإلبالغ 

 مذكرة من األمين التنفيذي

 

 مقدمة  -أوالً

إبالغ من بروتوكول ناغويا أن يقوم كل طرف برصد تنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول، و 29تقتضي المادة   - 1
دها مؤتمر األطراف العامل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، على فترات وفي أشكال يحد

 .كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، بالتدابير التي اتخذها لتنفيذ البروتوكول

أن ألف  11/1 من المقرر) أ( 6ة قرر مؤتمر األطراف في الفقروفي االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف،   - 2
في اجتماعها ) اللجنة الحكومية الدولية( اللجنة الحكومية الدولية المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا تتناول

، وذلك تحضيراً لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ")29المادة (الرصد واإلبالغ "الثالث بند 
  .توكولالبرو

المرجع رقم ( 003- 2013 اإلخطار وعن طريققرر المذكور أعاله، وعمالً بالم  - 3
SCBD/SEL/ABS/VN/BG/81188 ( أيار /مايو 16، والرسالتين التذكيريتين المؤرختين 2013كانون الثاني /يناير 17المؤرخ

ت الدولية والمجتمعات األصلية دعا األمين التنفيذي األطراف والحكومات األخرى والمنظما، 2013آب /أغسطس 2و
صلة بشأن الرصد واإلبالغ لتنظر فيها اللجنة أو معلومات ذات /ب المصلحة ذوي الصلة إلى تقديم آراء ووالمحلية وأصحا
االتحاد : من األطراف التالية تقارير، 2013تشرين الثاني /نوفمبر 9وتلقى األمين التنفيذي، اعتباراً من . الحكومية الدولية

                                                
* UNEP/CBD/ICNP/3/1. 
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: وتتاح جميع هذه التقارير على الموقع التالي .والصين، ونيجيريا، والهند، واليابان وروبي ودوله األعضاء،األ

http://www.cbd.int/icnp3/submissions/. 

النظر في  فيمن أجل مساعدة اللجنة الحكومية الدولية  الواردة، أعد األمين التنفيذي هذه المذكرة تقاريروبمراعاة ال  - 4
تحضيراً لالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل الفترات واألشكال المتعلقة بالرصد واإلبالغ بموجب بروتوكول ناغويا 

البيولوجي  المتعلقة بالتنوع بموجب االتفاقية آليات اإلبالغويدرس القسم الثاني  .كاجتماع لألطراف في البروتوكول
وينظر القسم الثالث في موضوع الرصد واإلبالغ . خبرتهما المستفادة منالدروس للسالمة األحيائية و قرطاجنة وبروتوكول

توصيات لتنظر فيها اللجنة الحكومية الدولية في اجتماعها  ،في األخير ،ويقترح القسم الرابع. بموجب برورتوكول ناغويا
  . الثالث

  بالغ بموجب االتفاقية المتعلقة بالتنوعالرصد واإل  -ثانياً
 للسالمة األحيائية بروتوكول ناغوياو البيولوجي

 اإلبالغ الوطني بموجب االتفاقية  -لفأ

من االتفاقية أن يقدم كل طرف إلى مؤتمر األطراف، على فترات يحددها مؤتمر األطراف،  26تقتضي المادة   - 5
 .أحكام هذه االتفاقية ومدى فاعليتها في الوفاء بأهدافهاتقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ 

6 -  األولى أن يحّل موعد تقديم التقارير الوطنية 2/17من المقرر  4ر االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف في الفقرة وقر 
ائي لتقديم كموعد نه 1997حزيران /يونيو 30؛ وحدد يوم 1997في موعد االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف في عام 

 العددفي المائة من  79تقريراً وطنياً أولياً، وهو ما يمثل  153وورد ما مجموعه . التقارير، ومدد هذا الموعد مرتين
 .في االتفاقية اإلجمالي لألطراف

أن  5/19من المقرر  5 في الفقرة إلى األطراف مؤتمر األطراف طلبوفي االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف،   - 7
وحقق ). أي مرة كل أربع سنوات(تقاريرها الوطنية للنظر فيها في االجتماعات العادية التناوبية لمؤتمر األطراف  تقدم

 بكثير من أعلى تقديم معدالت ،2009 آذار/مارس 30في موعد أقصاه  كان من المقرر تقديمه الرابع، الذي التقرير الوطني
 .اإلجمالي لألطراف المائة من العدد في 91، وهو ما يمثل اً وطنياً رابعاًتقرير 177، حيث ورد التقارير السابقة معدالت

 وضع استراتيجيات بشأن على أسئلة عامة األطراف حيث أجابت اًسردي شكالً التقرير الوطني األول استخدمو  - 8
مبادئ توجيهية  من خالل مقترحة لمعالجتها في إطار كل سؤال حلوالً األمانة قدمتو ،للتنوع البيولوجي وطنية وخطط عمل

 ويقوم على أساس يتميز بتنظيم أكثر شكالً الثالثةالوطنية الثانية و التقارير استخدمتو. مرناً لإلبالغ شكالًتقدم  1عامة
الحظ و .الرابعة والخامسة لتقارير الوطنيةفي ا مرة أخرى السردي شكلال استخدمو، )خيارات متعددة إتاحة مع( استبيان

 لتقريرالمتعلقة با للخبرات والمقترحاتهذه ل استعراضه لدىاالتفاقية  المعني باستعراض تنفيذ المخصص لالفريق العام
ومع . السردي شكلال استخدام المعلومات نتيجة كفاية من ناحية حدوث تحسن )UNEP/CBD/WG-RI/3/6( الوطني الخامس

المعلومات الواردة  صعوبة تحليل أن ذلك يؤدي إلى كما لوحظ كبيراً تفاوتاًيتفاوت  التقارير أن حجم أيضاًلوحظ فقد ، ذلك
 .التقارير في

أن يستخدم  10/10 من المقرر 10 األطراف في الفقرة لمؤتمر االجتماع العاشر رقر القضايا، ولمعالجة هذه  - 9
والخرائط  جداولبما في ذلك ال ، مع استخدام األدوات المقترحة،سردياً ، شكالًالتقرير الوطني الخامس، حيثما كان ذلك مالئماً

 متطابقاً والسادسة الوطنية الخامسة شكل التقارير يكون أن واتفق أيضا على .واالستبيانات ألغراض التحليل اإلحصائي

                                                
 .2/17انظر المرفق بالمقرر  1
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أهداف أيشي  بلوغلتقدم المحرز نحو لو 2020- 2011للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية تنفيذل األجل طويل تتبعب للسماح
آلية غرفة تبادل  عبر اإلنترنت من خالل اإلبالغ نحو من أجل التحول أداة جديدة اختبار حالياً يجريو. البيولوجيتنوع لل

 .2014 آذار/مارس 31 في موعد أقصاه التقارير الوطنية الخامسة ويتعين تقديم .التفاقيةالتابعة ل المعلومات

مؤتمر  من المقدمة جديدةالطلبات ال أي(المتغيرة و دةمع الظروف الجدي اإلبالغ تكييف شكل باإلضافة إلىو  - 10
 االستراتيجية للتنوع البيولوجيخطة منتصف المدة لل مع استعراض جرى أيضاً تكييف فترات اإلبالغ لتتزامنفقد ، )األطراف

 .2020عام  فيلهذه الخطة التقييم النهائي و 2014عام  في المتعلقة بها لتنوع البيولوجيل أيشي وأهداف 2020- 2011

 المحرز نحو عن التقدم من خالل اإلبالغ موضوع الحصول وتقاسم المنافع الوطني الخامسشكل التقرير  يتناولو  - 11
، يسري مفعول بروتوكول ناغويا للحصول 2015بحلول عام ": ، والذي ينص على ما يليأيشي من أهداف 16 الهدف بلوغ

. "صف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيله، بما يتمشى مع التشريع الوطنيعلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمن
 من المظلة الشاملة ضمن المنافع، بشأن الحصول وتقاسم إلبالغعلى ا الوطني الخامس الثاني من التقرير جزءال نص أيضاًوي

  .تعميم التنوع البيولوجيو بالتنوع البيولوجيالوطنية المتعلقة  االستراتيجيات وخطط العمل تنفيذ عن تبلغالبلدان التي 
 األحيائية المتعلق بالسالمةالرصد واإلبالغ بموجب بروتوكول قرطاجنة   -اءب

كل طرف برصد تنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول، من بروتوكول قرطاجنة أن يقوم  33تقتضي المادة   - 12
كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، بإبالغ مؤتمر  العاملويقوم كل طرف، على فترات يحددها مؤتمر األطراف 

  .كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول العاملاألطراف 
 ،كل أربع سنوات أن تقدم تقارير مرة األطراف في البروتوكول ، طُلب إلى1/9- أ. من المقرر س 5وفي الفقرة   - 13

 نووخمس ةخمس وقدم .بسنتين البروتوكول سريان مفعولبعد  مؤقتاً تقريراً دم في فترة السنوات األربع األولىعلى أن تق
معدل إبالغ أعلى حيث  التقرير الوطني األول سجل، في حين )في المائة 45 قدره إبالغمعدل ب( وطنيا مؤقتا تقريراً طرفاً
استمرت معدالت اإلبالغ في التحسن في و). في المائة 63 قدره إبالغمعدل ب( ولتقريره الوطني األ طرفاً تسعة وثمانونقدم 

  . تقريره الوطني الثاني) في المائة 94 قدره إبالغمعدل ب(اآلونة األخيرة حيث قدم مائة وواحد وخمسون طرفاً 
 تقديملوسيلة  تاح أيضاًت غير أنه، تبادل معلومات السالمة األحيائية غرفة من خالل التقارير الوطنية يمكن تقديمو  - 14

 على ملقاةاإلبالغ ال أعباء تقليل بهدف) الثانيةللتقارير الوطنية ( إلبالغشكل ل أحدث وقد وضع. غير اإللكترونية الطلبات
 حول التقارير شكل تمحورو .البروتوكول أحكام تنفيذب فيما يتعلقالمهمة  المعلومات استخالص إمكانية مع، األطراف عاتق

ويتاح مكان لكل مادة،  أو أكثرفي خانة واحدة  سوى وضع عالمة روحةالمط معظم األسئلة وال تتطلب. بروتوكولمواد ال
، من أجل طول النص على وضع حدودعدم  وعلى الرغم من .التنفيذ بشأن مزيد من التفاصيلتقديم الل وصالنص إلدخال

 اإلجابات الحرص على أن تكون جيبينالم طلب منفقد  ،لهاتحليو الواردة في التقاريرالمعلومات  استعراض المساعدة في
تحليلها من و المتعلقة بهاالمعلومات التقارير الوطنية وويمكن االطالع على  .قدر اإلمكانموجزة و بالموضوع ذات صلة

  2 .األحيائية غرفة تبادل معلومات السالمة عن طريقالمتاحة  تحليل البيانات أداةخالل 
 3 .مع بعضها البعض إجراءات وآليات االمتثالعملية الرصد و اإلبالغ ووكول قرطاجنة، ترتبط بموجب بروتو  - 15

 قتضىامتثال األطراف اللتزاماتها بمب المتصلةاستعراض القضايا العامة ) أ: (أموراً منها ما يلي 4وتشمل مهام لجنة االمتثال

                                                
 ./http://bch.cbd.int/database/reports :لالطالع على المزيد من المعلومات، انظر الموقع التالي 2
في  ألطرافل اجتماعك األطراف العامل لمؤتمر في االجتماع األول 1/7-أ. المقرر سموجب ب االمتثالالمتعلقة ب اإلجراءات واآلليات اعتمدت 3

 .بروتوكول قرطاجنة
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من البروتوكول وكذلك  33للمادة  وفقاً رسلةارير الوطنية المفي االعتبار المعلومات المقدمة في التق واضعةالبروتوكول، 

مؤتمر األطراف ، حسب االقتضاء، أو رفع توصيات لاتخاذ تدابير) ب(ألحيائية؛ غرفة تبادل معلومات السالمة ا عن طريق
لجنة االمتثال ل زه يجوأن BS-V/1في المقرر عالوة على ذلك، قررت األطرافو 5 .ألطراف في البروتوكوللاجتماع كالعامل 
في  ألطرافلاجتماع ك توصيات إلى مؤتمر األطراف العامل ميدالمشورة أو المساعدة أو تقب أحد األطراف تزويد

في  إلى أحد األطرافتدابير المن  اغيرهنية ونقل التكنولوجيا والتدريب والمساعدة المالية والتق قديمفي ت لينظر البروتوكول
يواجه  هذا الطرفلتقريره الوطني أو إذا وردت معلومات من خالل تقرير وطني تبين أن  حالة عدم تقديم هذا الطرف

 .))ب(و) أ( 1 تانالفقر( بات في االمتثال اللتزاماته بموجب البروتوكول صعو

 لدى االعتبار فيفيما بعد  األمين التنفيذي أخذها قدو، التقارير شكل توصيات بشأن أيضاً لجنة االمتثال وقدمت  - 16
 وتُشجع 6 .ألطراف في البروتوكوللاجتماع كمؤتمر األطراف العامل الذي طلبه على النحو  اإلبالغ شكل استعراض

من  من األمانة أو المساعدة التماس على في الوقت المناسبتقاريرها الوطنية  استكمال صعوبة في تواجه األطراف التي
  7 .، حسب االقتضاءخبراء السالمة األحيائية قائمة راء المدرجين علىوالخبوطنيين ال خبراءالاستشارة و لجنة االمتثال،

  الدروس المستفادة  -جيم
االستفادة من  ، فمن األهمية بمكانبروتوكول ناغويا من 29 لتنفيذ المادة اإلبالغشكل و فترات النظر في غيةب  - 17

التي  من أفضل الممارسات الستفادةمن أجل ا واءعلى حد س بروتوكول قرطاجنةاالتفاقية و المستفادة من الخبرات والدروس
 .تكريسها في مجال اإلبالغ تسنى

ما هو أقل مبروتوكول قرطاجنة االتفاقية و بموجبالمقدمة  التقارير األولىب المتعلقة اإلبالغ كانت معدالتقد و  - 18
في  مبينوعلى النحو ال .ن في المضمونالتوازوعدم  الحجمبتباين  التي قدمت التقارير اتسمت باإلضافة إلى ذلك،و مطلوب؛

 الوقت الكافي عطىيأن ، يجب األخرىاالتفاقيات بموجب االتفاقية و تبليغآليات البشأن   UNEP/CBD/WG-RI/1/10الوثيقة
 لألمين التنفيذي الوقت الكافي عطىييجب أن  باإلضافة إلى ذلك،و .ومساعدتها بمبادئ توجيهيةالتقارير  إلعداد لألطراف

 .تحليل التقاريرل

 كما هو مبين كثر تنظيماًاأل اإلبالغ شكلوالتدفق الحر  ي ذيالسرد في الشكلمزايا وعيوب  على حد سواء هناكو  - 19
استعراض : ين التنفيذي بشأن اإلبالغ الوطنيمذكرة األم على النحو المشار إليه في، و UNEP/CBD/WG-RI/1/10في الوثيقة

السردية  وتمنح أشكال اإلبالغ. )UNEP/CBD/WG-RI/3/6( لتقرير الوطني الخامسقة باالمتعلمقترحات الالخبرات و
؛ ومع أغنى بالمعلوماتأهمية ووثائق أكثر  إصدارإلى  أيضاً وتميل ،أساسي لإلبالغ عنه ما هو حديدتاألطراف المرونة ل

 بينها ، مما يجعل المقارنةالتقارير المقدمة المزيد من التباين في حجم وهيكل ذلك، فإن األشكال السردية تؤدي أيضاً إلى 
الفصول  التكرار ضمنأو  بسبب التداخل قّلتفائدة المعلومات في العديد من التقارير  فإنباإلضافة إلى ذلك، و. صعبة

 في البشري تدخلالالمزيد من  وتتطلب أكثر تعقيداً لدى تحليلها، التقارير السردية أيضاً كونوعادة ما ت. المختلفة
تحليل ال يسر، وتة فيما بين األطرافتوليد معلومات قابلة للمقارن تُسهل هجيةفإن األسئلة المنمن ناحية أخرى، و. استعراضها
 .من التحليل بشكل آلي إجراء المزيداإلبالغ  في شكلاالختيار  خانة أسلوب يتيحو. تقييم التنفيذالرامي إلى 

                                                                                                                                                       
 حاالت عدمحكام البروتوكول، ومعالجة االمتثال أل تعزيز بهدف 1/7-أ. س من القسم الثاني من المقرر 1االمتثال بموجب الفقرة  أنشئت لجنة 4

 .عند االقتضاء المشورة أو المساعدةديم ، وتقاألطراف االمتثال من جانب
 .1/7-أ. س من المقرر لثمن القسم الثا) ه(و) د( 1 الفقرتان 5
 .BS-VI/14 من المقرر 9والفقرة  BS-IV/14 من من المقرر 5الفقرة  6
 .BS-V/14 من من المقرر 7الفقرة  7
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اإلبالغ في كون  عملية في ذي الطابع المنظم خانة االختيار نهج اعتماد التي قد تنجم عن مساوئالوتتمثل إحدى   - 20
فيها  يصرفتقارير وطنية لم  إعداد إلى هذا اإلجراء يؤدي ويمكن أن. اإلبالغ إكمال شكل تبسيط في قد يبالغخير هذا األ
فائدة  ر إثبات هذه اإلجابات بمعلومات داعمة، وهو ما يؤدي إلى التقليل منإلجابات إالّ القدر قليل من التفكير أو لم يجعلى ا

  .المقدمة المعلومات
بسبب  تطورت على مر السنيناالتفاقية قد و بروتوكول قرطاجنة بموجب أشكال اإلبالغ أن تجدر اإلشارة إلىو  - 21

سهلة و متاحةأشكال اإلبالغ  تكون أن ضمانالمهم  منال يزال و .الخبرة المكتسبة بالنظر إلىالتنفيذ ولدى  االحتياجات تغير
 استخالص المعلوماتضمان إمكانية  مع ،األطراف تعمل على التقليل من أعباء اإلبالغ الملقاة على عاتقأن وعمال االست

  .األحكام المهمة فيما يتعلق بتنفيذ
في الوقت المناسب  التقارير تقديموالبشرية  الماليةالمحدودة لبعض األطراف من ناحية الموارد القدرة وقد تمنع   - 22
من األدوات  غيرهالبيئة العالمية ومرفق بهذه القيود، دعا  وإقراراً من مؤتمر األطراف في االتفاقية. شاملالاإلبالغ تعوق و

عي دو. لوطنيةهلة لدعم إعداد تقاريرها اتوفير الدعم المالي لألطراف المؤإلى  ،8/16و 8/14، من خالل المقررين المالية
تقاريرها توفير األموال لألطراف المؤهلة إلعداد إنشاء آليات أسهل وأسرع لكشاف وإلى است اًالعالمية أيضمرفق البيئة 

 إتاحة علىمرفق البيئة العالمية  ،BS-IV/14، في مقررها األطراف في بروتوكول قرطاجنة توبالمثل، حثّ. ةمقبلالوطنية ال
عملية اإلبالغ الموارد المالية تيسر يمكن أن و. ةريرها الوطنيقاتمكين األطراف المؤهلة من إعداد ت غيةالموارد المالية ب

أو مع أصحاب /تنفيذ وال المشاركة فيالوكاالت بين الوزارات وفيما إجراء مشاورات  منمن خالل تمكين األطراف  الوطني
تجميع المعلومات الالزمة الستكمال و ،لمشمولة بالتقريرا في الفترة االمصلحة ذوي الصلة بشأن األنشطة المضطلع به

  . التقرير
 رصد واإلبالغ بموجب بروتوكول ناغوياال  -ثالثاً

بموجب هذا البروتوكول،  التزاماتهرصد تنفيذ بكل طرف  من بروتوكول ناغويا على أن يقوم 29تنص المادة   - 23
يحددها مؤتمر األطراف وفي أشكال ا البروتوكول، على فترات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذ وإبالغ
  .البروتوكولهذا التدابير التي اتخذها لتنفيذ باجتماع لألطراف في هذا البروتوكول، كالعامل 

  :تتمثل األحكام األخرى ذات الصلة في البروتوكول فيما يليو  - 24

ألطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا مؤتمر ايبقي التي تنص على أن  26من المادة  4الفقرة   )أ(
الضرورية لتعزيز تنفيذه على  المقرراتالبروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد االستعراض الدوري ويتخذ، في حدود واليته، 

  ؛نحو فعال

 اًتقييم ،مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول يجريعلى أن  31تنص المادة   )ب(
بعد ذلك على فترات يقررها مؤتمر األطراف العامل البروتوكول وهذا  بدء نفاذسنوات من  أربعالية البروتوكول بعد فعل

  .كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول
 :ويمكن أن تساعد عملية الرصد واإلبالغ بموجب بروتوكول ناغويا في بلوغ األهداف التالية  - 25

أحكام  تنفيذقياس التقدم المحرز في تقييم و ن منالتمكّ من ثمو ،التنفيذ بشأن أساسخط  وضع  )أ(
  ؛البروتوكول
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و ما ه، وبموجب البروتوكول االلتزامات مستوى تنفيذ بشأن ذاتيتقييم جراء إل لألطراف إتاحة الفرصة  )ب(

  ؛التنفيذ على المستوى الوطني فيرصد التقدم المحرز يالوطني و عمليات التخطيط ييسر

 الممارسات والدروس بما في ذلك أفضل التنفيذ، بشأن األطراف بينفيما تبادل المعلومات  ر سبليسيت  )ج(
   المستفادة؛

  االستعراض؛التقييم وب المتعلقة 31 سياق المادة في فعالية البروتوكول تقييم تيسير  )د(
طراف العامل كاجتماع توجيه مؤتمر األ من أجل التنفيذ مجال في والثغرات التحديات تحديد سبل يسيرت  )ه(
من  26من المادة  4عمالً بالفقرة بروتوكول التنفيذ الفعال لل لتعزيزقرارات في اتخاذ ال في البروتوكول لألطراف

  .البروتوكول
 حاالت عدم ومعالجةحكام البروتوكول االمتثال أل في تعزيز بدور الرصد واإلبالغ تضطلع عمليةأيضاً أن  يمكنو  - 26

جراءات اإل بشأن من جدول األعمال المؤقت 7- 3 في إطار البند هذا الجانب فمن الضروري مناقشة، ذلك ومع .االمتثال
 لياتاآلو جراءاتاإلبما في ذلك ، عدم االمتثال ومعالجة حاالتمؤسسية لتعزيز االمتثال للبروتوكول الليات اآلتعاونية وال
 .حسب االقتضاء المساعدة، تقديم المشورة أو سداءإل

الثاني من  القسم على النحو المبين في والدروس المستفادة السابقة واستناداً إلى الخبرات، ضوء هذه األهداف فيو  - 27
عملية الرصد ل فترات الالزمةالو شكل التقارير عدادإل معينة معاييرباء أدناه ألف و يقترح القسمان الفرعيان؛ هذه الوثيقة

 .بروتوكول ناغويابموجب  واإلبالغ

 بروتوكول قرطاجنة االلتزامات الواردة في في االعتبار أن يؤخذأن من المهم  ، فإنهذه المسألة النظر في ولدى  - 28
أهمية  تكتسيقد  بروتوكول قرطاجنة من الخبرات المستمدةأن و بروتوكول ناغويا تلك الواردة فيل في طبيعتها ماثلةم

  .من البروتوكول 29 لتنفيذ المادة الرصد واإلبالغ في عند النظر خاصة
 الفترات  -لفأ

إلجراء  لألطراف فرصة تنفيذ البروتوكولب المتعلقة ألحد التقارير التقديم المبكر يمكن أن يتيح. التقرير المؤقت  - 29
ويمكن له . عمليات التخطيط الوطنيةأن ييسر البروتوكول و االلتزامات المنصوص عليها في تنفيذ بشأن مستوى ذاتيتقييم 

توجيه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  من أجل التنفيذ التي تعترض والصعوبات التحديات تحديد تيسير سبلأيضاً 
 في تنفيذتقييم التقدم المحرز رصد و غيةب أساسخطوط  وضع والمساعدة في في اتخاذ القرارات في البروتوكول لألطراف

 .البروتوكول

 أشير إلى إمكانية، فقد هبدء نفاذ بعد أربع سنوات من البروتوكول اليةلفع التقييم األول ضرورة إجراء بمراعاةو  - 30
خط  وضع من أجل لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول االجتماع الثاني قبل تقرير مؤقتتقديم 
 31االستعراض بموجب المادة والتقييم  عملية لتوجيه من أجل تحليلهاالجتماع الثالث  قبل يليه تقديم تقرير وطني أول، أساس

 .لمن البروتوكو

دورة مدتها (الوطنية في االجتماعات العادية التناوبية لألطراف في البروتوكول  التقارير أن تقدم اقترح. فتراتال  - 31
 وتوكولوبر التفاقيةالمتعلقة با دورة اإلبالغ وعلى غرار السابقة المكرسة في، التقرير الوطني األول بعد، )أربع سنوات

 .خالف ذلك في البروتوكول تمر األطراف العامل كاجتماع لألطرافيقرر مؤ ، ما لمقرطاجنة
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 من خالل عملية تشاورية التقارير الوطنية إلعداد وقتاً كافياً األطراف منحمن أجل . تقاريرلتقديم ال الموعد النهائي  - 32
 األطراف أن تُمنحرح ؛ اقتُالتقارير لتحليل لألمين التنفيذي الوقت الكافي منحوكذلك ، أصحاب المصلحة ذوي الصلة وإشراك

 .التقارير الوطنية تقديمالمتعلق ب اإلخطار تاريخ صدور اعتباراً منسنة واحدة  مهلة

 بالتزامن مع األول لألطراف الجتماعا في الوقت الذي سيعقد فيه نفاذحيز ال يدخل أن البروتوكول على افتراضو  - 33
  :على النحو التالي تكونس المقترحة دورة اإلبالغ، فإن األطراف لمؤتمر اع الثاني عشراالجتم انعقاد

 االستعراض الموعد النهائي لتقديم التقارير 

االجتماع الثاني لموتمر األطراف العامل  2015نهاية عام  التقرير المؤقت
 )2016( في البروتوكول كاجتماع لألطراف

االجتماع الثالث لموتمر األطراف العامل  2017نهاية عام  التقرير األول
 –) 2018( في البروتوكول كاجتماع لألطراف

عملية التقييم واالستعراض األولى بموجب 
  31المادة 

االجتماع الخامس لموتمر األطراف العامل  2021نهاية عام  التقرير الثاني
 )2022( في البروتوكول كاجتماع لألطراف

االجتماع السابع لموتمر األطراف العامل  2025عام نهاية  التقرير الثالث
 )2026( في البروتوكول كاجتماع لألطراف

 

 شكل اإلبالغ  -باء

جنب يو ،األطراف الملقاة على عاتق اإلبالغ بحيث يقلل من أعباء الشكل مصماقترح أن ي. التقرير شكل  - 34
إمكانية مع ، بشأن الحصول وتقاسم المنافع علوماتتبادل الم في غرفة أصالًالمتاحة المعلومات  االزدواجية في
 .أحكام البروتوكول فيما يتعلق بتنفيذ المعلومات استخالص أهم

 المقارنة بين يسيرت من شأنه و ماوه ،له شكل منظم وضعيمكن فإنه مؤقت، ال تقريرلاب وفيما يتعلق  - 35
حالة ب تتعلق )متعددة االختيارات أي( مغلقةسيطة ب أسئلة يتألف الشكل منيمكن أن و. تحليل التقاريرالمعلومات و

 تضمنويمكن أن ت. سردية معلومات دراجإل المجال ترك ، معبروتوكولال االلتزامات المنصوص عليها في تنفيذ
، وكذلك لتنفيذ البروتوكول معلومات عن التدابير المتخذة الشكل السرديفي  إدراجها تعينالتي ي المعلومات الهامة

هذه  أداءاألطراف على  مبادئ توجيهية لمساعدة يمكن إعدادو. األطراف الصعوبات التي واجهتهاو التحديات
 مثاالً بموجب بروتوكول قرطاجنة التي أعدت الثانية الوطنيةاإلبالغ المتعلق بالتقارير  شكلويمكن أن يقدم  .المهمة
 .في هذا الشأن جيداً

 من خالل تقاريرها الوطنية تقدم األطراف أن اقترح .اسم المنافعغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتق  - 36
 تقديم يسيرلتعمال سهلة االست إلكتروني شكل ويمكن وضع. غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

ي أشكال هو الحال ف كما إلكترونيةغير  تقاريرتقديم  إلتاحة تسهيالتيمكن إدراج و، المعلومات عن طريق اإلنترنت
 لإلبالغ هذه الغرفة استخداموينطوي . بشأن الحصول وتقاسم المنافع تبادل المعلومات وضعتها غرفةأخرى  موحدة

  .من المزايا عدد على
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بشأن  تبادل المعلومات غرفة التي كرستهاالمفردات المضبوطة  من التقارير شكلويمكن أن يستفيد   - 37

 استرجاع المعلومات والكلمات من العبارات هذه القائمة المتفق عليهاخدام استوييسر . الحصول وتقاسم المنافع
 في والمعلومات المتاحة الوطنية في التقارير المعلومات الواردة من خالل ومنسقة متسقة بإجراء بحوثيسمح و

تحليل سبل  رفةهذه الغ من خالل تقديم التقارير وسييسر. بشأن الحصول وتقاسم المنافع غرفة تبادل المعلومات
 .اإللكترونية أدوات تحليل البيانات من خالل استخدام صنفةالبيانات الم وتوليد التقارير

 حالة تنفيذل) عالميةصورة ( أساسخط  وضعللمساعدة في  شكلال يمكن تصميم. المؤشراتخط األساس و  - 38
  .روتوكولفعالية الب في رصد من شأنها أن تساعد المؤشرات التي إدراجالبروتوكول و

االستعراض التقييم و عمليةب االضطالعو تنفيذالالتقدم المحرز في  قياسهذا  األساس وسييسر وضع خط  - 39
 .البروتوكول بدء نفاذ بعد أربع سنوات من 31 للمادة وفقاً والتي ستنفذللبروتوكول  ةالمقبل

 وقد تُحذف ،ل في التقارير الالحقةتوقع حدوث تطور للشك اإلشارة إلى من المهم. ةومرن ةدينامي أداة  - 40
 أسئلة إضافية وستُصاغ، بالتقدم الجاري في التنفيذ التي لها صلة األسئلةب وسيحتفظ، لن تكون مالئمة األسئلة التي

ومن المتوقع  ؛في البروتوكول مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراففي المستقبل بالمقررات التي يضعها  عمالً
وتدمج المعلومات المستفادة  والدروس أفضل الممارسات وتستفيد من واإلبالغ عملية الرصد فتُكي أن أيضاً

  .األطراف األساسية التي تقدمها
  للنظر فيهاقضايا مقترحة   - رابعاً

 عاالتفاقية المتعلقة بالتنو المستفادة منالدروس الخبرة و استناداً إلى، اللجنة الحكومية الدوليةقد ترغب   - 41
  :ما يليفي أن تنظر ،السالمة األحيائيةب المتعلق قرطاجنة البيولوجي وبروتوكول

وتقديم  من هذه الوثيقة القسم الفرعي ألف من القسم الثالث على النحو المقترح في إلبالغا فترات  )أ(
ليستعرضه  مؤقت تقرير تقديم بما في ذلك إمكانية في البروتوكول، األول لألطرافينظر فيها االجتماع توصيات ل
  في البروتوكول؛ االجتماع الثاني لألطرافوينظر فيه 

في القسم  على النحو المقترح ناغويا بموجب بروتوكول اإلبالغ لوضع شكل الالزمة معاييرال  )ب(
   الفرعي باء من القسم الثالث من هذه الوثيقة؛

في الفقرة  على النحو المشار إليهت مؤق تقرر تقديمعلى  اللجنة الحكومية الدولية موافقة في حالة  )ج(
غرفة تبادل  من خاللشكل إبالغ للتقارير التي تقدم مشروع  التنفيذي إعداد يطلب إلى األمين أعاله،) أ( الفرعية

 اجتماعك األطراف العامل لينظر فيه ويعتمده االجتماع األول لمؤتمر بشأن الحصول وتقاسم المنافع المعلومات
 .كولفي البروتو ألطرافل

 ----- 
 


